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İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş 

ltalva Fransaya karşi 
k t'A • 1 Id " Konservatuar binasmm yerini 

Vali tekzib ediyor! 

8 1 VaZIYe a 1 değiştirrneğe karar vermedim!, 
HUDUTLARA ~SKER YI~ILDI F-E~~~~ ~~~:!~m~:~!~~~o~!~~~ ~~p~el~~~t:~ 

Roma 1935 senesı Fransız - /talyan i işi ikinci safhadadır. Konservatuar ve tiyatro 1 
~ binalan için tamamile umumi plana tabi olacağız, 1 

anlaşmasını hükümsüz say dığını \.. ..................................................................................................................... ...; 
Paris hükUmetine resmen bildirdi 

Valimiz LG.tfı K1.rdar makamında 

F1"ans1Z o1"dulannın Alplardo yaptıkları son manevralardan intıbatar 

Hem bir İstanbul hemşerisi, hem de rildiği haherleri üzerine arkada.şımı.z 
~...Aıdisine pek çok iŞi düşecek bir gaze- Muhidd;n Birgenin yazdığı bir maka· 
teci sıfatile yeni Vali ve Belediye Re- le ve diğer bir gazetede çıkan bir ten
isimizi ilk defa dün gördüm. kid yazısı Vali ve Belediye Reislınizl 

Paru 22 (Husus!) - ÖVr gazetesin· İtalyanın Fransıı: hududunda. 
ele Fransız- İtalyan münasebatını mev· tahşidat yaptığını bildirdikten 
ıuu bahseden Bayan Tabui, iki memle- ezcüınle diyor ki: 
!;ı arasındaki gerginliği anlattıktan ve (D~amı 11 inci ıa.Jifada) 

Suriyede hükUmeti 
devirmek için gizli 

bir emiyet kuruldu 
Dürztler tel(rar ayakland1lar, Şamh memurlari 

tehdidle işlerinden ç1kar1yorlar 
1\tuahedenin tasdik edilmemesi Suriyede büyük bir 

aksülamel uyandırdı, anarşi başgösterdi 

ı 

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

Belediye işlerine bakan arkadaşunız konu~urmak mecburiyetini hissettiri· 
rahatsızlanm~tı. Konservatuar binası- yordu. "t 
.nın T.aksimde yapılmasına karar ve • (Devamı ll inci sayfada) -

Planlar Cumhuriyetcilere teslim edilmiş 
İngiliz Konsolosunun valiz:inde bulunan paketin esran 

henüz çözülemedi, Ispanyadaki ltalyan ve Alman 
sübaylarına karşı tahrikat yapılıyor 

Milli Şef· Kızılay ı 
yüksek himayeleri 

altına aldılar 
Londra 22 (Husust) - Sansebastiyen- şebekesi meydana çıkarılmıştır. Teşkil&· 

deki İngiliz viskonsolosu Gudmanın dıp· ta mensub bir çok kimseler tevkif edll • 
Ankara 22 (A.A.) - Reisicümhur İs • lomatik evrak çantasında bulunan pa • miştir. 

nıet İnönünün Türkiye Kızılay ctomi • ke+in esrarı henüz çözülmemi§tır. Bir Fransız tevkif edildl 
yetini yüksek himayeleri altına almak Viskonsolosun bu işten kafiyen habe- . t . H d 

(Devamı 2 nci sayfada) ri olmadı~ı anlaşılmıştır. Bu mtinase - Paris 22 - Figaro gaze esme en ay-
••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••·••·•••••••••••••••• b tl t k'f dil b" k ı.:-- ı den bildirildi~ine göre, Sansebastıyendelrl e e ev ı e en ır ço ıu.ııu:.e er ara-

ı . sında. S;!nsebastiyendeki İngiliz ıtonsolos Fransız ticaret odasının sekreteri, İngi -
stanbulun so sene evvelkı hanesinin bir bademesi de bulunmakta • liz viskonsolosunun bavulunda gı7lı ve

eğlence alemleri dır. lindemE İspanyoldur. si.kal~r. ele geçirilmesi Üzerine, tevkif c
Diğer taraftan Burgosda. hükfunetçi İs- dılmiştır. 

panya lehJnde çalışan geniş bir casusluk 

s 
V 

(Devamı ll inci ıcıyfada) 

b· r ual im Ortaköy 
eşiktaşla 20 ev oydu! 

Hakim huzurunda " Bulgaristandan gelince iş bulama
dım, aç kaldımhırsızlık yapmaya mecbur oldum, diyor 

Muhtelif sir .. l Hadisenin §ayanı dikka.t tarafı, tah • 
katıerin faıli olan 

1 

kikatın tekemmülü neticesinde, sııçlu • 
Hüsnü oğlu Apti ~ nun Bulgarisıanda bir mekteb muallimi 
isminde bir ad~rrı olduğunun anlaşılmasıdır. Apti gPce H 

1 ''Ah ne baygtn bak1ş1n 
var, a beyaz şemsiyeli !, 

bir hafta ~vvel 2 ı gündüz ışiediği bu muhtelif sirkatlerı, 
bıta tarafından. vücudünün çevikliAi sayesinde pencer,.._ 
yakalanmış ve hak lerden evlere girerek, yRhud da ıtapılar:l 
kında takıbata ba~ anahtar uyciurmak sı.ıretile yapmşıtır. 
lanmıştı. Zabıta tarafından adliyeye sevkedll"l" 

YAZ AN Yapılan !ahki • Apti, sulh ct:za hakiminin huzuruna çı-

1 Ercümend Ekrem Talu 1 kat netic~?sınde ':tarılmış ve şu ifadeyi vermiştir: 
Yiıı- t .. z" - . _ Bulgar tebaasın . Apti - Bulgaristnnda muallimken bır g ır. 

ur u taltatk edilmiyen Suriye - ıt'ran sa mualtecıesi Pariste 1ıariciye ne.tarett dan 01an maznunun, .ı\rnavudköy. Orta- b~şnna şay::ını esef bir hadise geldi Bu-
bina.ftnda i m:a A..liliTken Ustadan yena· 'Şahesera· b d .'\d su köy. Beşiktaş, Beyoğlu ve daha bızı nun üzerine, eni orn a adliyeye sevket-

·~ ana 22 (Hususi) - Halebden bura- lü tasdik edilmemesi Suriyenin her ta . Yakında başlıyoruz semtlerde son zamanlarda vuku bu.ar., t·lcr. Suçum ırza tasaddi idi. Muhakem~ 
:ıu R~len haberlere göre Fransa • ı:\uriye rafında büyük b:r ho~nudsuzluk v~ şid - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yirmi meçhul hırsızlığın faili olduğu an- eclildiın, neticede 6 ny müddetle haıısime 

a edesinin Fransa tarafından bir tür- (Devamı 2 nci sayfada) ~-- laşılmıştır. (Devamı 2 nci sayfadaj 
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Ak ide siyaseti 
Aleyhinde iedbir 7 

Yaı.an: Muhittin Bi.rıen 

tr::::::, l'ÇCn gtln de bahset.mi§ oldu -

~ ğumuz veçhile. Limada topla -

Mn Amenltablar konferansı. sir.ı..si bii
tün noktalarda tam bir görüş birliği ne 
n~;. cclend . Bu görüş birliği içinde bir 
nokta, bilhassa dikkati cclbetmeğe ve il· 
Z!!rınde durmıya değer mahiyettedir. 

Amerika devletleri, gerek sağ ve ge • 
rck sol ı.st ıkametinde her hangi bir idco
loJı ve ciaha doğrusu her hangı bir 
doktrın (akice) lehmde - veyahud aley
h nde • cephe alınarnayı kararl~tırdılar. 
Yan A vrupflda ve Asyada bir hayli mü
cadeleye sebeb olan akide hareketlerin -
den Amer•kayı uzak tutmak arzusunda 
bulunduk1rınnı gösterdiler. 

Acaba, Amerika. her hangi bir doktrin 
\'e ideoloji harekef nin kendisine karşı 

lstiliicı bır vauyet almış olmasından mı, 
y .. hud a1ab lece~ınden mi endişe ediyor? 
Zannetmıvoruz. Ancak. doktrin hareket
l.,rınin sürat. sekter ve lüzumundao faz
la yıkıcı. ayni zamanda bazan da .fantezi 
yapıcı hareketler olduğunu Amerıka 

pekAla b l~yor ve bundan kaçınmak isti
yor. Bu bakımdan Amerikalılara h&k 
vermek çok yerindedir. İster sağdan, yP· 
ni faJizm, ister soldan yani komüııizm, 
her hangi bir sekter hareket. bır mcm· 
leketin ıçtimat temellerini sarstı~ g·bi. 
hariçten dabile nüfuz etti~i nisbette o 
memleket ıçın yabancı. ecnebi ve istı -
lacı bir f kirdir. Bundan kaçınmak mu -
hakkak lfizımdır. 

* Fakat, bundan nasıl knçınmal:? Bir 
fikri bir hududdan içeri girmeme~e malı
kum elmek kabil de~ildir. Her ne y3pl· 
lırsa y_apılsın fi-ltirler hududları k'lJay a
!iarlar. Zabıta kuvvetile bir fikrm ınti -
sanna mfini olmak bnkansızdır. Bu im
kansızlık bütün tanh hAdiseleri ıçlJ'IdP 
bmb:r kerE' tecrübe edilmiş. hiç b·: za • 
man :nuvaffakiyetli bir netice vermemiş
tir. Şu halde bir memleket. eğer nariçten 
taştp gelen istilAcı bir .ideolojiye karşt 

mukavemet göstermek isterse kendisıni 

ne suretle müdafaa etmelidir? 

Böyle bir müdafaanın emir ve nelıi 
kuvvetile temini imkAnı olınadığtra g~ 
re vt-ğane müdafaa vasıtası olaraıt mil -
Jetler için tek bir silah kalır: Bu nevi 
ideolojilerin inti§arı ve istilası için nıü • 
saıd olan ıçtimai muhitlerin teşekkülle • 
rıne mahal bırakmamnk. 
Açık söyliyelim: Gerek kom:iııizm, 

gerek faşizm fçtimai huzuru, içtimai re
bb ve adaleti ya hiç olmıyan, yabud da 
pek az (ilan memleketlerde inkişaf ede -
bilirler. Nert-de huzur varsa, neredP re
fah ve 3dalet hüküm sürüyorsa oraya ne 
komünizm girebilir, ne de faşizm . Ne
rede refnhsızlık, huzursuzluk, adal~ts: z

lik varsa oraya her şey girer, Doktrinler 
bir nevi hastahk mikroplarıdır: Hang: i\
thnal btlnyede bu mikroplan almıya isti
datJ varsa, onlar oraya yerleşirler ve o • 
roda inkisaf ederler. İşleri yolunda g; • 
den. halkı huzur ve refah gören. insan
ları kendiJerıni hür hisseden mem:eket· 
lerde ise bunlar için çalışacak çare yok
tur. 
Şu hald~. e er Amerika memleketle

rı. vatanda~larına huzur, refah, hak ve 
hürriyet temin cdebiliyorlarsa bunların 
aynca tedbir almalarına ihtiyaç bile kal
maz. doktrin mikcopları bu memicket
lerde inti~ar edemez. Eğer böyle dP.~iJse, 
o zaman verdikleri karariann hiç blı- t~

Rfr:l yoktur. alacakları tedbirlerden hiç 
bir fayda çıkacak değildir. Bunu jyi bil
mcleri ;Azım. 

* Bir kaç misal: 

Av\l.!turyada Dolfusstanberi hükQ -
met nasyonal sosyalizmin inkişafına m~
ni olmak !çm zabıta kuvvetilc yaptlacl:k 
şeylerin hepsini yaptı ve bunlardan hiçbir 
fayda hruul olmadı. Avusturyada nasyo-

nal sosyalizm §iddetle inkişaf etti. BiT 
gün gt>ldi kı artık bu akideye knrşı mü
cadele etmenin imkanı kalmadı, c;ebcb? 
Almanyadan gelen Nazi propagandası 

mı idi? Hayır, Avusturyada halk kütlE'
leri ckmeksiz. işsiz. huzursuz ve ::ıdalet
sizdı. 

Bunuıı gibi, son günlerde Maeıır•s • 
• ında da n asyonal sosyalizm çok ılE'n git
tı. Buna mani olmak için Macar hükıl -
meti zabıta tedbirlerini bitirdiği içiYJ, bas
talıjın daha fazla 'in'k.işafına manJ o~ 

Resimli Makale: E: En iyi eser.. ~ 

Kazancı, st:rveti, refahı herkes ister, .fakat kazanç. ser- (Voltair) e en iyi esermin h&ll(isi olduAunu sormutlardı: 

Sözün Kısa 

Yazı Çok 0/tlutu için 

Bugüta Kontımadı 

·············································-.. --···--
Suriyede hükümeti 
·devirmek için gizli 
bir cemiyet kuruldu 

(BCI§ tarafı 1 inci sayfada) 
detli bir aksülamel uyandırmıştır BO 
arada Halebiiler tarafından Fransayst 
Milletler Cemiyetine protesto telgraflart 
gönderilmiştir. Bunun neticesi olarallS 
bütün Suriye anarşi içinde çalkanmak J 

tadır. • 
Anarşi Suriyenin muhtelif mıntaka " 

larmda başka. başka şekillerde tezab~ 
=v=et=v=e=r=c=!a=h=h=ay=a=t=ın===y=e=ga=n=e=h=ed=e=fi=· =d=e;;lt=ildir==· =============B=ira=z::;::;.ı'\i.lik=·=·~y~a:;;p=tım.::::::;;~od=ur=, =ce=v=a=b=ını==v=erdi===.:::::ıı:::::===== etmektedir. Zaman zaman Şam hükft • 

Amerikadaki feci 
Tren hazası 

Amerikaaa ·reksasuı yüz kilometre i>
tesinde Austinde, Misuri ekspresi kazaya 

uğramış, vagonlar devrilip birbiri üze -
rine binmi§, ve bütün kaza 4 yolcunun 

yaralanmasilc atlatılmıştır. Va.gonlarda 

,-................................................ -... \ 
ergun bir f1kra . ~~ 
Haydi defol 

Cennet kapısının k4pıcıs:ı. cennet 
kapısında bekliyOTdu. Yaşlı ve bitkın 
tavırlı bir adam kapıya geldi: 

- Bana acı cennet kapıcısı, dedi, 
beni cennete aı. 

- Nasıl alabilirim, ~en dünyada ne 
yaptın? 

- Ben bir zavaıtı idim, biT kc.,.c 
evlendim, bedbaht oidu.m. Karım öl
dü. 
-E sonra? .• 
- BiT kere daha evlendim. 
Cennet kapıcısı hiddetlenmi§ti1 ba

ğırdı: 

Çocuk Kral 
Seryiyi gezlyor 

Siyamm on üç yaşlanndaki çocuk kra

lı Ananda Bangkokda bir ae.rgiyi. resim

de gördüğünüz gibi kendi idare ettiAi üç 
tekerlekli bir bisikletle gezmi§tlr. - Haydi defol, acıyıp ta cennete 

aldığım günahkarlar vardır cım.ma, 

senin gibi budalalan alafTUtm! en ufak bir arıza görülmemi~tir. Sebebi Güzellik müsabakaları jüri 
de.. vagonların ba§tan başa çelikten ve \. ·····················-··········· .. ·······-·----· / heyetlerı· sarı .("ın la. ı mı 
kınlmıyan cinsten yapılrruş olmasıdır. r ' Bu adam ne yapıyor? tercih ediyorlar? 
mak üzere bir takım içtimai ıslahat y&:ı>- • 
n:ı.akla meşguldür. Geç kalmış ıslahat! Bu Dünyanın hiçbir tarafında Amerikada-
l!lahat tam manasile bir Nazi ıslahot ki kadar güzellik müsabakaları yapılmn-
şekline giTinciye kadar inkişaf edecek- maktadır. Amerikada hafta geçmez ki 
tir. E~er Macaristan hiç olmazsa toprak bir güzellik müsabakası ile karşllaşılma-
meselesini, Yahudi meselesini bundan sını En güzel kadın, en güzel baeak, en 
beş sene evvel halletmiş olsaydı, bugjn. güzel baldıT, en güzel gözler. en güzel 
kendı istik1Alini hayli sarsacak olan bir kalça. en güzel omuz. en güzel 8cilll.er, en 
doktrin hareketinin milası karşısında güzel .snrışın. en güzel ayak... ilh.. mii-
bulunmazdı. sahakalarının ardı arası bir türlü kesi1e· 

Bizzat Rusya, Almanya, İtalya, bu mü- rnez ..• 
da!aa etti~imiz fikirlerin dellllerini ve Amerikan gazetelerinde kendiS'ndm 
m isallerini verirler. Rusyada komünizm pek çok bahsedilen Nevyorkun meşhur 

açlıktan. refahsızlıktan, adaletsizlikten ve bir güze!Uk erutitüsü müdürü geçenler-
hürriyetsiziikten do~uştu. Almflnynda de vermi§ o!du!tJ beyanatta güzelilk mü-
nasyonal sosyalizmi Yahudi sermayesile, sahakaları jüri heyetlerinin tarafgirlik 
Fransanın Avrupa politikası Ueri götür- ettikler;nı açıkça iddia eylemiştir Jürı 

metine karşı isyan bayrağıru kaitlıra:ıi 

Dürziler tekrar harekete geçmışler. a "' 
yaklanmışlardır. Cebelidürüzde c:ete .. 
ler vaziyete hflkim bulunmaktadırlnl\ 

Harekete geçen Dürzilcr açıktan aç>~ 
Şamlı memurlan tehdid etmekte ve bull'« 
ları işlerinden çıkarmaktadır. Bu mc • 
yanda Süveydiye mahkeme reisi de ceb
ren hudud harici edilmiştir. 

Suriyenin diğer noktalannda ise sul • 
kasdler ~ittikçe çoğalmaktadır. Geçen --. 
lerde Halebde suikasde uğnyan Şeyli 
Abdülkndirle avukat Gaffarın VatanUel 
tarafından vurolduklan tahakkuk etmi,., 
tir. 
Di~er taraftan Halebde cGenç Suriyea 

liler Cemiyeti:ıt adında gizli bir te~ekl:d".ıl 
kurulmuştur. Cemiyetin ilk bedefı Va • 
tani bükilmetini devirmektir. 

Yeni yiiksek lmmiser hareketini 
tehir etti 

Adana 22 (Hususi) -Yeni Suriyf' ~ 
sek komiseri Gabriyel Piyo, Suriye • 
Fransa muahedesinin tasdiki keyfiyetf "' 
nin suya dü~mesi üzerine, Paristen ha •1 
reketini tehir etmiştir. 

Milli Şef Kıztlayı 
Yiikt;ell himayeleri 
Altına ald1lar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
~uretile cemiyeti taltif eylediklerı R1 11 

yaseticümhur kntibi umumiliği tarafın "1 
dan Kızılay cemiyetine tebli~ ediL·niştltt 

Çocuk Esirgenıe Kurumu 
Ankara 22 (A.A.) - Çocuk Esi.rgc:rne 

Kurumu başkanı doktor Fuat Uma), bU· 
gün kabul huyuran Reisicümbur İsmPt ı~ 
Ö'I"Ü genel merkez heyetinin istirhamı ~ 
zerine kurumun fahri rcisliğini menınu • 
niyetle kabul ettiklerini bildirmişler \1& 

kuruma muvaffakiyet temennisinde b~ 
lunmuşlardır. 

dü. İtalyada da faşiım. komünizm has- azalarının kadının müsabaka mevzuu o- Eski. bl·r mualll·m 
talığına karşı memleketin bfutresınden lan uzvu ile değil, fakat alelıtlak vücu-

dğoı..· ğdaır· n. bir renksiondan başka bir ~y de- dıle alakadar olduklarınıileri sürmüştür. Orta o··y ve Beşl.klaşta 
Hayır, sandı~ız gibi bu zat ur has - Bu zatın iddiasma göre san§ın kadın-

Şu halde kendilerini sekter. doktrini ta1ığına tutulmu~ de~ildlr. Zurna da öt- lar muhakkak esmer kadınlardan daha 2 o d 1 
hareketlerinin tesirleri haricinde tutmak. türmüyor. Londrada bir cam fabr•kası - güzel bir surette gülümsemeyi bıliyorlar. ev soy U . 
· ı· 11 tl " d ı · b t il nın ustalarından biridir. Ve. o güzel şe • G · ıı·k ·· b k ı · ı· k • ıs ıyen mı e er, muca e eyı za ı cı e :ıuze .ı musa a a arına ış ıra eoen (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
d ğil t . • lah t lll ~ killi camları üfleyince de, yanakları böy- k d ı ·- · h tl · ı _it: t> , ıç ımaı ıs a yo e yapma~a mec- sanşın a ın ar JUrı eye en aza arır.ı karar ver.ldi. Hapishaneye düşmcıneı-

burdurlar. Hangi memleket herkPse bol le Jişiyor. baştan çık&rmaktadırlar. Buna mlln! ol- için, hakkımdaki karar infaz olunmadatıf 
ekmek. hiç olmazsa nisbi bir refah. va - Boksör/e güreşçi arasında mak için mOsabakaya iştirak eden k!ıdm- kaçarak, İstanbula geldim. Burada, iş ,._ 
tandaşıara adalet ve hürriyet ternın e - ların maske kullanmalannı ileri sürmek- r:ımıya koyuldum; fakat iş bulamadıJJ'ı 
derse bu hastalı~a karşı muafiyet kaza!'- garib bir döv•İş tedir! Param yok. bir meskenim yoktu, sefa ,. 
mış ciemektir. Hangi memleket bunun Bir İngiliz boksörile bir Arnerikah Fakat bu iddiaya itiraz edenler de var. !ete düştüm. Sonra. mecbur kalarak. ~ 
tPrsini yaparsa ha.!talığa yakalanmıya güreşci arasında yapılan garib bir mü· dır. Bunlara göTe mesel! bir bacak. ya- suçlan :rtikab ettim. 
hazırlanmış olur. sabakada, yumruk atmaya mezun bu • l:ud bir gö#sün güzelliltini takdir edebil- Sulh ceza hakiminin kararile tevkif e-

Her millet için, bu müşahedelerden a- lunmıyan güreşçi, yumrukla hasminin rnek için muhakkak simanın dahi aray.ıı dilen Apti, dün 4 üncü sorgu h~ 
lınacak dersler vardır. kamını deldiğınden hakem tarafından girmesi ıktiza etmektedir. Mesele hn!5 ne verilmivtir. Bugün sorgu hAkimi Sa .. 

-=========M;;u:;hi:=;:;;.tt;;iıı:;;;;;B;;ı;;· r~g;;e;:n::::;;;d;;i;;sk;;a;;l:;if~i~y;;e:;~:;d:;i:;lm;,;;;iş~t~ir;;.:;;;;;;,;;;=::::;;;;:::::;;;::;:;:;;:::;;:m:;u:;· n:;a:;k:;a;§ş:;a:;d:;ad:;ı;:r.::;:::;::;:::;:;;::;::;::::::=:~ mi nin huzuı·una çıkarılarak. yeniden fli 
~ ticvab edilecektir. 

1 ST ER 1 NA N, I.S TER INANMAl 
Bır doı:tla matbaada buluşarak bir ziyarete gidecekt!k, 

o. tam zam<>nında geldi, fakat biz henüz günün i§inı b:tire
mem.şti~. BPş on dakika oturarak beklemes·ni rica ett:k. 
Önüne de bir sUrü gazete siırdük. Oturdu, g zetelerl karı§
tırmıya k 'YUldu, çok geçmeden de bir tanesmi göstererek: 

- Bunu ol.,.udun mu? diye sordu. 

Bizım Fikret Adilin •bır&z Çalı K~ hali vardır. Maka
lel~rini rnstgele serpiştirir. Bn defa ds (Kurun) a vermiş: 

- Edebıvatımız nasıl d;riJebilir? b~lı~ı altında iki sü
tun yazmış. 

Dostumuz bu yazıyı gösteriyordu ve hemen söylenmiyc 
başladı: 

- YaZJyı okumadım, fakat sualin cevabını derhal verE>bı-

lS TER IN AN, 
• 

lirim: Cümhuriyet hükOmeı.i edebfyatçılanmıza hiç bir de
Yır edPbiyatçılarının görmedikleri semabati gösterdi. 

Bug-.ın az ~ok kıymet ifade edenlerin hepSi de kendileri· 
ne refah veren birer işin b&şındadırlnr, ve o i§in başına 
geçtikler günden it:baren yazıyı tanıamen kesm.işlerdfr. On 
küsur ~-ıldanberi blr tck satın çıkmamış olanlan kolaylıkla 
sayab.iırim. 

Edebiyatırmzı dıriltmek mi istiyorsunuz? Çok kolay, ede
biyatçılarımızı bugünkü işlerinden çıkarımz. muhterem e -
dlb1er!mizi aç bırakmak bahis mevzuu delil kendile • 
rine hatta Kültür Bakanlığı tarafından eser ve kıymf't he
sahile para veriniz. 

Bir yıl Içinde bin eser çıktı~nı görürsünüz, decH. 
Bu muhakcmenin do~ru. yahud yanlıt oldu~na: 

ISTER INANMAl 

............................................. _ ......... ....... 
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23 Birincildinun 

Yugoslavya ile Macaristan 
bir blok teşkil edeceklermiş 

SON POSTA 

Yeni mebus 
namzedleri 

Ankara 22 (Hususi) -Büyük Parti 
Dün Peşteden ayrılan Kont Cianonun seyahati Kurultayını müteakıb münhal meb'us-

Roma . Berlin mihveri siyasetinin lukl~r namzedlerinin ilan edileceği an-
• • • • ,.. • şı!maktadır. Evvelce bildirdiğim gibi, 

yeni bır muvaffakıyeti suretinde telakki ediliyor namzedler arasmda mütekaid General 

Ü 1 .. ihtiın ı· k ka k b Kazım Kara Bekir Dr. Rıza Nur, mu. 
Budapeşte, 22 (Hususi) - ç gün- u a me arşı pının açı ıra - h · H'" · c h"d" b 1 kl 

~enberl burada misafir bulunan İtal • kılmış olduğu reütaleasındadır. ı:~~:kka~s~~~d·/ ı ın u unaca arı 
Yan Haıiciyıo Nazm Kont Ciano ve ya- Pari! 22 (A.A.) - Stefani ajansın • N dl ı ı ·.~w kl" Ge 
nındaki zevat, bu sabah saat 7,20 de smdan: arnze er aras~~a erne ı ne-
Roınaya mütcvcccihen hareket e~- Paris ga1etelcri, Kont Ciano'nun Bu- ral Cafer Tayyar ıle Dr:. Adnanın ~a 
1e-.dır' . d t . . t• . ı· 1 .. t t rulunacağı kuvvetle soylenmekt~dır. 
ı · apeş eyı zıyare ının ne ıce ennı e • . .. ,. . 

Kont Ciano, Macar Hariciye Nazın kik ederek bu neticelerin Macaristanın ~a~m~fı_?. 00~~z kat 1 bır ~y .yoktur. 
Şaki'yi Romaya davet etmiştir. da iltihak etmiş olduğu Roma • Berlin IJ~r~ sur~~en ı..<>.ımler kuvvetlı bır tah • 

Londra 22 (AA.) - Times'in Roma mihveri siyasetinin yeni bir muvaffa- mın en 1 arettır. ___ _ 
:muhabiri, Kont Ciano'nun Budapeşte- kiyetini teşki'l etmekte olduğunu 
Yi ziyaretinin Mncaristanla Yugoslav- yazmaktadırlar. 
YP arasında siyasi bir mukarenet tesisi Bu hal, bazı gazetelere acı ve endi -
neticesini vereceğini ve İtalyanın Yu- şel: mütalealar ilham etmektedir. Bil· 
goslavya ve Macaristanın Berlin • Ro- hassa Epoque gazetesi, totaliter devlet
Ola mihverinin siyasi çerçevesi dahilin· lerin bundan böyle merkezi Avrupa -
de ve fakat hususi menfaatlere bağlı da serbest kalmış olduklarını, halbuki 
bir blok teşkil edeceklerini yazmakta· Fransanın Avrupanın bu kısmında bü· 
dır. tiin nüfuzunu kaybetmiş bulunduğunu 

Bu gazete, Romanyanın bloka duhu· yazmaktadır. 

Ingilterenin müdafaası 
İngiliz 
ınüthiş 

----------~--------
Müdafaa Nazırı, Ingilterenin dünyanın en 
hava kuvvetlerine malik olacağını, söylüyor 

Eden tekrar Ingiliz kabinesine girecek mi? 
Londra 22 {AA.) - Milli Müdafaa geldiğini kaydederek nutkunu bitinniş

~azın İnskip, dün akşam söylediği bir tlr. 
nutukta İngilterenin dünyanın en müt· Eden, knbineye cirecek mi? 
hi~ hava müdafaa kuvvetlerine malik Londra 22 (A.A.) - Deyli Ekspres 
Ohcağını, İngiltere hükOmetinin son gazetesi, h~kOme.t mehafilinde deve. • 
i'·· rf d t ·u · kuvvetini ran eden bır şayıayı kaydetmektedır. 
" 1 ay za ın a ngı erenın . Bu şayiaya göre Eden'in milli müdafaa 
artırmak için fevkalade tedbırler aldı· işlerinf tedvir eden nezaretlerden biri· 
hllı kaydettikten sonra gerek kendi, ni deruhde etmek" suretile önümüzde • 
gm-ek bazı arkadaşlannın şahıslan ki sene zarfında kabineye girmesi muh
hakkmda dolaşan rivayetleri ınevruu temeldir. 
bahsederek arkadaşlannın memlekete Bu gazete, Eden'in kendisinin kabi· 
llıi.imkün olduğu kadar fazla hizmet neye tekrar avdet etmesi ihtimali yolu· 
etmeleri temennisinde bulu:nm~ vıe nu seddeaecek olan bir hattı hareket 
eğPr gerek kendisi, gerek arkadaşları it~ihaz1dın~a:n daimt suktrette icEtdina?. et. • 
lırt"hlaf d"] k 1 1 lara daha mış o ugunu yazma a ve en ın ıs· 
, .. ı .. e ı eoe ~ ur arsa. on . . tifasma sebebiyet vermiş olan İtalyan 

b.ıvük muvaffakıyetler dilemıştir. münasebatı meselesinin kapatılmış 
İnskip, memleket sdlametini şaM! blı- fasıl telakki edilmekte bulunduğu

llıenfaatlerin üstünde tutulmak ıazırn nu ilave etmektedir. 

Amerikada Alman 
aleyhdarhğ1 art1yor 

'Berlin 22 - Amerika Dah1 .. 
!ıye Nazın 1ckes, söylediği bir nutuk -

7 yaş1nda bir ktzcağız 
ve 36 koyun yandiiar 

Ceyhan 22 (Huausi) - Ceyhanın Es
malı köyünde çıkan bir yangm neticesin-
cie yedi yaşında bir kızcağızia 36 koyun 
yanllll§tır. HAdise §Udur: 

Cümhurreisinin Ayaş ve 
Beypazarı seyahatleri 
Ankara 22 (Hususi) - Cümhurreisı 

İsmet İnönünün Ayaş, Beypazarı seya • 
hatleri Parti ~UI'Ultayı toplantısmdan 

sonraya bırakılmıştır. 

Hariciye Vekilinin 
Frans1z safirine ziyafeti 

Ankara 22 (A.A.) - Hariciye Vekili 
Şükıii Saracoflu, bir kaç güne ltadar 
memleketimizi terkedecek olan Fransız 

büyük elçisi Hcnri Ponsot şerefine bu 
akşam Ankarapalasta büyük bir zıyafet 
\"ermiştir. z :yafette, bir çok vekiıler. 

meb'uslar. Hariciye Vekaleti erkan: ve
Fransız büyük elçiliği memurları hazır 

bulunmuş ve toplantı, büyük bir sami -
miyet hav~sı içinde geç vakte kadar de
vam etmı§tir. 

Tekirdağda 
Namık Kemal gecesi 

Tekirdağ 22 {A.A.).- Büyük vatan 
şairimizin Tekirdağında doğuşunun 98 
inci yıldönümü münaseb·etile dün ak· 
şam Halkevi salonunda bir Namık Ke· 
mal gecesi yapılmıştır. Namık Kemalin 
bayatı ve eserleri hakkında sekiz ha -
tib söz söylemiştir. Müteakıben şiirleri 
okunmuş ve Vatan Silistre adlı piyesi 
temsil edilmiştir. 

Fransız Meclisi finans 
kanununu kabul etti 

Paris 22 (A.A.) - Meb'usan mecli· 
sinde finans kanununun ikinci madde
sinin müzakeresi esnasında Maliye Ne 
zın Reynaud, itimad meselesini ileri -
ye sürmüş ve bunun üzerine rey top • 
lanarak bu madde 284 reye karşı 29 t 
reyle kabul edilmiştir. Meclis, bunun 
üzerine saat 15,30 da tekrar toplanmak 
üzere dağıtılmıştır. 

Avrupa soğuk 
dalgasım atiattı 

Londra 22 (Hususi) - Avrupanın 
hemen her tarafında birkaç gündenberi 
hüküm sii.rmekte olan soğuk ve kar fır
tınası, bugün hayli dinmiştir. 

Şimali lngilterede kar devam etmek· 
le beraber, diğer mıntakalarda soğuk 
azalmış ve kar erirneğe ba§lamıştır. 

Almanya ve cenubi Fransada da ha
va düzelmiştir. Maahaza Fransanın şi· 
mal romtakasmda termemetre nakıs 
25, İsviçre dağlannda ise nakıs 54 gös· 
term(.>ktedir. • 
Şimal ve Akdenizdeki fırtınalar da 

nisbeten dinmi~tir. Vaziyet normale 
doğru ~tınektedir. 

Yugoslav siyasetinde 
değişiklik yok 

Belgrad 22 (A.A.) - Başvekil ve harl
e'ye nazırı Stoyadinoviç, Avala ajansı 
müdürüne aşağıdaki beyanatta bulun • 
mustur: 

.iuvasct etmekle mübahi bulundu~um 
yeni bükuroetin teşekkülü. Yugoslavya
rıın dahili ve harici siyasetinde hiç blr de
~:~~klik vukuunu ifade etmez. Seçim es -
nasmdaki r.utuklarımda tasrlh ettığım ve 
efkarı umumiyece bilinen programımızı 
tahakkuk ettiııinek için eserimlze devam 
edeceğiz. Kabinedeki de~~şiklikler, ha
kiki !htiyaçlardan do~uştur. 
Hırvat nazırıanndan Kabalin ve Mas

trovitch yeni ka'binede de mevkilerini mu 
hafaza etmişlerdir. 

Bununla beraber hepimizin müşterek 
eser için dostluğumuzu ve iş btrll~l.rl'iıi 
muhafaza ettiğimizi kaydetmek arrosun
dııyım.• -------------------
Şanghav cenubunda 
muharabeler başladi 
Hongkong 22 (A.A.) - Çin ajansı 

bildirivor: 
Çin wgönüllüleri Nankin, Şanghay ve 

Hangçeu h:ıvalisinde şiddetli mukabil 
hücumlar yapmaktadırlar. Bu üç şeh· 
rı b;rbirme bağlıyan demiryolu bir kaç 
kilometrelik yerin de tahrib edilm~ 
ve bu suretle bütün münakalat dur • 
muştur. 

Türk - Bulgar 
baytari mukavelenamesi 
Sofya 22 (A.A.) - Bul.gar ajanst bil

diriyor: 
Türk • Bulgar baytarl mukavelename-

sınin tatbiki hakkında Sofyada yapıl -
makta olan müzakereler, muvaffakiyetle 

Sayfa 3 

E 
e Suriyede vaziyet 

buhranlı bir hal aldı 
Yazan: Selim Ragıp Emet 

ir müddettenberi Suriyeden ge

len haberler vaziyetin sıkıntılı 
ve buhranlı bir mahiyet almakta olduğu· 
nu gösteriyor. Fransız hariciyc na.,ırının 
meb'usan mecllsinde. Fransız - Suriye 
muahedesinin şimdilik tnsdik içın mecH
sin tasvibine arzedilıniyece~nl kaydeden 
beyanatı bu sıkıntıyı arttınnıştır. A~lebl 
ihtimal bu tarzı hareketin 'bir reaksiyo
nu olarak Cebelidürüzde evvelce kay • 
detlilip bir ara sükünet bulm~ olan 
ınıntakavi iktiran hareketi tekrar şiddet• 
lenmış, Şam ve :F'ransaya karşı bazı has
mane hareketler baş göstermiştir. Suri • 
yenin diğer taraflarında dn kaydedılen 
dıf:'er bir kısım hareketler. müfritlerin 
tahrikatının artmakta olduğunu göste .. 
riyor. Buna mukabil karşı tarafın da OOf 
durmadığı, arasıra sokaklarda patlıyan 
ve bazı politika liderlerinin hayatıarına 
nıa1olan tabancalardan anlaşılmaktadır., 
Görülüyor kt bir ara istiklaline kavuş • 
mak üzerP bulunan Suriye. şimdilik. bu 
ernelinden czak kaldığı glbl bu gibi ah
val ve şeraitin do~rmaktan hA.U kal -
mıyacaJh ruhi haletin tesirile de dahili 
alıvalinde hasıl olan bozukluklar ai'tmak
t3dır. Sur.ye bizim komşumuzdur. Bir 
komşu sıfatih~ kendisinin huzur ve sü • 
kununu dilernekle en tabii bir vıııift! • 
mizi yaptığımı:r;a kaniiz. 

Bu arada şunu da hatırlatmak lüzu • 
munu duyanz ki vaktile, Suriye - Fransa 
arasında yapılan muahede münas.!betile 
gbsterilen ıfratkar temayüllerden koro -
şumuzu eiakoymak sadedinde bir hayli 
d!i. döküp mürekkeb sarfettik. tstiklftlt 
uğurunda bizim gibi binbir rneşnkkate 

katlnnmı~ olan bir milletten gelen bu gl· 
bi vasayanın elbette ki tecrübevt bir ma·. 
hiyeti mevcud bulunmak gerekti. Ekser 
ahvalde, yapılan ikazlardan bekledt~irniJ 
rnukabeleyi görmemek bizi yıldırmadı Fa 
kat esefle kaydetmek lô.zımdır ki ahvalin 
itenatı o zamanki tahmin ve Uerı sür
dü~ümüz tahzirlerin tamamen yerinde 
olduğunu bugün meydana çıkarıyor Fa
Kat şunu da kaydetmekten kendimizı a~ 
lamıyoruz ki o zamanki gayretimiı, dün 
olduğu kadar bugün de bizde mevcud 
hüsnü niyetı tebarüz ettirmı§ oluyor. 

v~ziyetin aldı~ı bugünkü şekildf'n do 
layı müteessif olduğumuzu söyhmıek 

doğrudur. Fakat bu. öyle .bir netice idi k1 
tutulan yolun buna müntehi olacağı:u 

daha o zamandan anlatıyordu. 
SeHm Ragıp Enıeç 

neticelenmi~ ve 1933 mukavelenamesinın FHibede Romahiara ait bir 
tatbikindeki telmik teferrüat üzerinde h d k Id 
a~laşmaya vanlmı§tır. Türk delegeleri amam mey ana çı an J 
hugiln ziraat nazın tarafından kabul e • Sofya 22 (A.A.) - Filibede yapılSD 
dılmiş ve Sofya zirat müessetelerını gez- hafr:iyat esnasında ikinci asra aid oldu· 
mi§lerdir. Yarın Ankaraya hareket ede- ğu iddia edilen bir Roma hamamınıD 
ceklerdir. bekayası mcydanıt çıkanlmıştır. 

ta Ame:rika postalannın Alman va -
lllırlarma verilmemesim {leri sü.nnftJ 

~e Almarıya aleyhinde daha bir takım 
1!Özler söylemiştir. 

Bu beyanatı rnevzuu bahseden Al • 
~an matbuatı, çok şiddetli tenkidler • 
(le bulunmakta ve Amerika Dahiliye 
ıliazırınm böyl-e hareket etmek sureti· 
ile hiç de Amen"kanın menfaatlerine 
lııırnet eylediğini kaydeylemektedir. 

Doktor Basrinin çift iiierini gören or -
tağı anesi ile birlikte evlerinde uyur -
l.ırken meçhul §ahıslar tarafınıdan ateş -
lenen bina süratle yanma~a başlamı~ ka
n koca müşkülAtla kaçabilmişlerse de ye
d! yaşındaki klzlannı kurtannağa mu ,. 
vaffak olamamışlardır. 

(Karabüktt ilk fabrika Martta işlerneğe ·başlıyacak: 

.f.Jınan hükümeti, bu meseleyi Va· 

~lıı.gton makamlan nezdinde protato 
•hniştir. 

Ankarada matbuat 
kongresi toplaniyor 

Y nngm yerine giden müddeıurnumi, 
jandarma komutanı ve hükumet doktoru 
taraflarından tahkikat yapılmaktadır. 

Memleketimizin 
938 ti . ."tiin rekoltPt~l 
Ankara 22 ( A.A.) - Memleketimi • 

zin 1938 yılı tütün rekoltesi 62 milyon 
kilo olarak tahmin edilmektedir . 

.t nkara 22 (Husust) - Gelecek aym . 
b'a1 lsında Ankarada bir mat.buat kongre- Şark tutünleri yetiştiren komşu dev 
tt t planınağa davet edilecektir. Kongre~ Jetlerden Yunanistan bu seneki ırökol· 
lle ı asın birliği kanununun tatbikatı da tesi 6~ mil~on, Bulgaristan 33 milyon 
ı r şülecektir. reı.ddesındedır. 

Avam Karnarası 
tatil kararı verdi 

l.ondra 22 (A.A.) - Avam kamarası. 
l>u ,ün. 31 Kanunusaniye kadar tatile ka· 
ırın- Vermiştir. Başvekil Çemberlayn, lü
:tuıuu takdirinde meclis reisinin k&ma -
!'aYı hemen dcrhal içtimaa çalırabilme -
'lııı teklif etmi§. bu teklif te kabul olun· 
llıU§tur. 

Adalar ve Kadıköy 
vapurları yenileştiriliyor 
Ankara 22 (Hususi) - Denizbank u

mwn mtidürü Yusuf Ziya Önişin yarın şel> 
rimize gelmesi bekleniyor. Adalar veo K:ı. 
dıköy vapurlannın yenilenmesine deval!' 
olunacaktır. Bu vapurların tedricen 1s -
t::ınbul tersanesinde yaptırılması istenG· 
mekted.iz. 

Sümerbank tarafından KarabU:kte ku 
ru!makta ol~n demir ve çelik fabrika· 
la..l'1nın inşaatı süratle ilerlemekte ve 
montaj i§lerl intizamla devam etmek· 

Karabilktekt mtuıZ%411\ l1ı§aata Mr bakq 

tedir. Tamirat atölyeleri ve boru fab- d~ faaliyete geçmi3 bulunacaktır. 
rikası önümüzdeki mart ayı iptidala· Karabükte bir belediye tesisinin mu-c 
rında işlerneğe başlıyacaktır. Fabrika· vafık olduğuna dair Devlet Şürası ta~ 
ların heyeti umwniyesi yaz rnevsimin· rafından karar verilmifitir. 



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

4 Sııyfe. SON POSTA Birincikanun 23 

Okmeydanı cinayeti yeni Bronz beş kuruş ve yüz 

b. fh . d. paralarla nikel kuruşlar 
Yunanistan hububat ihracattıniZI 

serbest dövizle ödeyecek ır sa aYa gır ı tedavülden kald1rıhyor 
Yunanistanla yapılan ticari anlaşma iki memleket ara· 
sındaki ticari münasebetlerin inkişafını temin edcecek Topkapıda suyu boşaltılan kuyu da maktulün elbisesi 

bulunamadı ve yeni tahminler ortaya çıktı 

Okıneydam cinayetinin failieri olan 1 Tahkikatın. bu ıSa:dhas~.nda ifadesini 
A!'Bb Murad vP. Kör Hasan, dün sabah gene de~iştiren Arab Murad, bu sefer 
erkenden 1.abıta nezaretinde tekrar d~ maktül İhsanın elbisesini San Meh
'fopkapı.<iaki 00-c:t:ana gmürülmiH cr, med isminde birine sa tm U? olduğunu 
Arab Murldın, maktul İhsanın elbise- söv1emi.ştir. DPrhal araştınaan San 
:k>rini atmış olduğunu söyledi~ kuyu- MPhmedin bundan 4 ay evvel Dadaya 
nnn suyu itfaiye tarafından boşaltıl • gitmiş olduğu an1aşılmı5tır. 

mıştır. Bundan sonra kuyuda taharri - Katil Ar:b Muradın cüzdanı içinde 
yııt yapılmış ise de, elbiseye benzer bulunan 17 ya~lannda bir çocuğa aid 
hiçbir şeye tesadüf olunamamıştır. A- re!:\m üzerine ahlAki vaziyetinden de 
rab Murad. bu vaziyet karşısında: şiloheve düşülmüş ve bu cinavetin he· 

- Ben buraya atmıştım ... d~k - nii?. esrarı çözülmemiş safhalan oldu-
ten başka bir söz söylememiştir. ğu tahminlerine ·ol açmıştır. 

Tahkikatı idare eden Müddeiumu - Zabıta tarafından yapılan isticva'b -
mt muavinlerinden Feridun Bagana, ları esnasmdu dövii'lmiiış olduklannı 
katilin tfadclerlndeki bu itt1rad~ızlık ve id~ia eden ~uçlular. Müddeiumumilik
mübayeneti gözönüne alarak, tahkika· çe muayencyP .sevkedilmi~lcr is~ de, 
tı yeni bir cepheden tetkike karar ver- vi!cudler:inde hiç bir tazvik asarı mev· 
mit ve cinayet gecesi bir sandal ile cw~ olmadı~ın' dair Tabibi Adil Enver 
Hcı~köye geçtiğini söyliyen Arab Mu· Karan tarafından rapor veri1miştir. 
r:ıdın Defterdar j~kele~t sandalcı1anna Bütün gizli tara!Jarile tamamen ay • 
gt\sterlHp, Hasköye kaç kiŞi ile geçti~· dınlatılmı~ olc1utı;u zannedilen bu cina· 
nin tesbit edilmesini istemiştir. Fakat, yetin. henüz muhtacı tenvir safhaları 
gö~terilen sandalcı1ar Arab Muradı buıunduğu nazarı dikkate alırfırak 

teşhis edemem1~1t>rdir. tahkikat deıinleştiri1mektedir. 

Deniz Işleri: 
Rumen Vellahdlne mahsus 

motorbot 

8rhlr lşll'rl: 
Beyezıttaki dDkk!nl~rın lstlm'Ak 

ifi bitirildl 
Dirkaç gün evvel Beyazıddaki İn ~ 

kılfıb Müzesinin önündeki dükkan1a -
nn kaldınlarak müzenin önünün açı • 
lacağını yazmıştık. 

Haber Aldığırmza göre istimlak i~ -
leri için icab eder. formaliteler ikmal 
edilmiştir. Yakında dükktmların yıkıl
mrı.sına başlanacaktır. 

Bronz beş kuruşluklarla yüz para ~ 

lıklar ve nikel bir kuruşluklar yılba -
şından itibaren tedavül mevkiinden 
kaldınlacakhr. 

Bu paralar bankalar, şir-ketler ve mal 
eandıklan tarafından toplanarak Mer
kez Bankasına teslim edilmektedir. 
A~! sonundan itibaren tramvay idaresi 
eski paralan 1 ay müddetle kabul ede
rek tophyaca~{ ve Merkez Banbsına 
verecektir. 

"Aynaroz Kad1s1 , 
filmi sinemalarda 
tekrar gösterilecgk 

İstanbul sinemalarından ikisinde gösteri! 
mesi kararlaştırılmış iken gösterilmıyı-m 

İpekçı kardeşlerin (Aynaroz Kadısı) 
isimli filmlerinin menedildiği hakkında
ki şayiaları yazmıştık. 

Dün aldığımız mallımata göre mesele
nin aslı şudur: 

Gazetelerde bu filmin memleket dışın
da gösterilmesinin doğru olmıyacağı hak
kında neşrıyat yapılması üzerine film a
lfıkndar makamlar tarafından tetkik e -
dilrnek üzere Ankaradan istenmi~tir. Bu
nun ü:z.erim• şehrimizde mevcud bir tek 
kopyası Ankaraya gönderilmiş, ou su -
rı~tle filmi İstanbulcia gösterıniye imk5n 
kalmamıştır. 

Gene bize verilen malumata n'lzaran 
fllmin memleket içinde gösterilmesinde 
hiç bir mahzur mevcud değildir. Anka -
radaki kopya İstanbula gelir gelmez si -
ncınalarda gösterilecektir. 

( Aynaroz Ka d ısı} nın memleket dışına 
gönderilmesi meselesine gelince esascn 
bcyle bir tasavvur beslcnmemekte idi. 

Bir müddettenberi Türk ve Yunıın ti -
caret heyetleri arasında devam etmek • 
te olan ticaret anlaşması müzakereleri • 
nin ge~en hafta içinde biterek anla~ma • 
nın imzalandığını yazmıştık. Yenı tica • 
ret anlaşmru;ı, Yunan hükumeti n1mına 
iktısad nazır Arvantini ve hükumetimız 
namna Atina elçimiz Ruşen Eşref ve İk
tısad Vekaleti ~.irkofis reil" Bürhıın 

Zihni Sanus tarafından imzalanmı~tır. 
Bir sene müddetle mer'i olacak: olan 

yeni <ınlaşmaya göre Yunanistana yapı
lacak ihracatımızın yüzde eliisi serbest 
döviz olarak alınarak ve diğer yüzde elli
si de klerlngle ödenecektir. 
Buğday dahil olmak üzere billimum hu 

bubat ve pirinç ihracatımız mukııbıl;n -
de yUzde yü~ serbest döviz alınacaktır. 

Anlaşmada Yunanistana yapacağımız kö
mür satışından turizm masrafları mu · 
kabili tediyat yapılması imkfinı da temin 
edilmi§tir. Bu suretle körnUr satı•ünrı • 
mız üzerinde müsbet bir tesir husule ge
lecektir. Bundan başka kömür satışın • 
rlan mütevellid alacağımızın tasfiyesi de 
temin edilmiştir. 
Ayrıca pamuk ihracatımız mukabilindı> 

Yunanıstandan memleketimize yapıla • 
cak pamuk ipl;ği ihracatının esaslan dn 
tesbit olunmuştur. Bu şekilde piyasaını • 
zı-:- ihtiyacı olan pamuk ipliği de temiı1 
tıdılmiş olacaktır. 

Ticaret ve seyrisefain muahedesile Yu
mınıstana verilmiş olan kendir, kı>revir. 

iplik ve sicimiere ald yüzde 20 tarife ten
zilatı da. yeni anlaşma ile kaldırılmış b~ 
hınmaktadır. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tica
ri münasebetleri geni~lettirecek ve inld-

rak mahsulleri ofisi de iştirak edeceı- -
tir. 

Zıraat kongresine Ofis namına, mnuırı 

mu"'dilf müdür Hamza Osman, umum 
muavinleri Şakir Turalı, Hamid Kora1• 
htanbul şubesi müdürü Vahid, ikıilct 
rr.üdür Nuri Orak, ziraat müşaviı-1 A!ıf 
davet ediimişlerdir. 

Yugos!avya ile aramızda yapılmakta o
lan afyon müzakPreleri dotayısıle umuıYl 
miidfır Hamza Osman, muavini Şakir JU· 
fat ve İstanbul şubesi müdürü Vahid bil 

işle meşgul bulunduklarmdan kongreY' 
Ofis umum müdür muavinlerinden ll9 -

mid. İstanbul ~ubesi ikinci mUdUrU "NO• 

ri Onık ''e müşavir Atıf iştirak edecek • 
le~dir. Afyon müzakereleri ayın 27 sin • 

den evvel bıtti~l takdirde Hamza OsmııJl 
ve diğer ciavetliler de kongreye gide • 

ceklerdir. 
"ıt' Toprak ofisi kongreye arzedilmek ~ ., 

re afyon ve buğday mevzuları U1.erıııC1 
ikı rapor hazırlamıştır. 

Piyasaya gelen hububat 
kAmilen saltldı 

Dün muhtelif mıntaknlardan şeJırin'liı: 
ar' piyasasına 34 vagon buğday, 5 vagor. l• 

pa. dört vaııon çavdar gelmiş ve ou ıııf\ 
lar tamamen değirmencilere satılmıştıt· 

J'l' Buğdavlar 5, 10-5,30, arpalar 4,5-4,ll Ç 
, l)r 

dnrlar da 4,02-4,05 paradan muamele g ' 
müştür. 

Almanyaya tiftik ihraç edildi 

k 1 b saf ettirecek olan yeni anlaşmada. mev- Almanyadan şehrimizdeki ıhracatçı 

Bir otomobil bir yOk arabasına L!Ovedilen gOrrrDk memur'uklerı Birkundura 1 1 cud kleringin tatbikatında görülen m:ı~- Iara permiler gelrneğe ba~lamıştır. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ek- külatın izalesl için de teknik ba1.ı tari- Bir kaç gündenberi düzgUn giden tif -

Londradan Büçeği vapurile limanı

mıuı. ge!irilen Romanya veliabdine a· 
ld motörbot, Hmanımıı.da altında bu -
lunan bir kızakla denize indirtlmiş ve 
D-mtzbankın Haliç havuzuna alınarak 
kızak söknlmüştör. Bu kızak Kösten • 
eeye hareket edecek ilk vapurla gön -
deril~ktit'. Motörbot ta müsaid hava· 
dıı Kö~neeye harek~ edecektir. 

çarptı yikli ve Silivri gümrük mernurluklan· fabril<ô.SI yandi fel~>r tadil edilmiştir. tik piyasası yeni permiler üzerıne telc -
~Iki ~kşam KazlıçeşmeOO Demir- T k h rar canlanmış ve Almanyaya tiftik ııar -

fıane caddesinden Bakı:rköyüne g!t - mn yılbaşından itibaren lağvediın:ek - Dün sabah Tophanede kundura ka- Opra ma SUlleri Of!Si ziraat tileri ın· raç olunmuco+ur. 
kt ı Abd ll hm id · d iki sı'ne karar vermiş ve keyfiyeti ala a· :i• 

m~> e o an u a aresm a lıbı fabrikasında bir yangın çılanış ve kongresr"ne t"ştt"rak edecek ı -, ~1 ) yük bas 311 98 darlara bı'ldı'rmt'•tir Karahisar tiftikleri 119, Ankara W 8 ., numara ı ara ı, :J numa- -:ı • bi.itün bir SP.mt büyük bir tehlike ge - )t\J• 

'alı otomobil ne "8rpışmı..tır. Kaza ne- ,. 27 Kanunuevvelde Ankarada toplana- ları 115 VE' Kastamonu malları da 120 
:. oJ• çirmiştir. 

ticesinde otomobilin 8n kısrnı ve ara· Bir otomobil bir genç kıza çıırptı Sabahleyin .saat 6 yı 43 geçe iskele cak olan bUyük ziraat kongresine, top - ruştan muamele görmüşlerdir. _, 

~nm~~~rafianre~e~~& 2254num~lı~~~~~~~üreri~~Y~~hred~abre~-~=f=o=i=~=i=~=l==========~ft=l=i=f=e=f=e=r=r=~==:====~-
1Ur ctobOs bir adama çarpıp yarz adı geçmekte olan 15 yaşında Meliha is - rlnden olup Murad Keşişyana aid 3 

Şof6r Nihadın ida~ki Maçka- minde bir kıza çarparak hafifçe yara- numaralı kundura kalıbı fabrikasmın Bir kazayı haber verrolyen adam BeyoGiu Kaymakamının 
Beyazıd otobüro Sultanahmedden ge- lamı~, ve kazayı miheakıb de biraz pencerelerinrien birdenbire alevler çık hakkında takibata baflanıldı errrl geldi 
çe"ken Refik isminde birine çarparak ilerideki elt'ktr:ik direğine çarpmıştır. malta ba~l:ımtştır. Yangın derhal itfa - v. e 
yaralamıştır. Kazayı müteakıb ,omr otom<>bili ka - iyeye haber verilmiş. kısa bir müddet Çarşarnh?da ~eycegtz .. mahallesinde ÇankayR kaymakamlığına tahvili rt'j, 

Yaralının müdavatı yapılrnı.f, ıuç • çırmı§tır. Yaralının müdavatı yapıl - nrfında itfaiye grupu, yangının bü - oturan V Emı~e, ~ırkaç gun evvel s~a muriyet ettiği söylenmiş olan BeY0 

lu iOför yakalanarak 1ahkikata b~ - mış ve suçlu hakkında tahkikata baş - y{\yüp !trRfa sirayet etmeSine mey - h.astalı.~ .. netıcesı o~arak m~ngalın üze- lu kaymakamı Bay Daniş Yurdakultııl 
lanmıftlr. lanmıştır. d!ln venneden ve fabrikanın ancak bir nne duşup muhtelıf yerlennden ya~ • bu yeni vazifeye tayini milli iradeYe 
--~--~~~~-~--~~~=~----~-~~~=~~k~rmy~m~~~~h~~a~i~n-m~~~~h~~.~fiy~~~a~Sil- ~~ee~iqt~BayDaniş,ay~f~. 

SUmerbankta dünkü toplanil dtinnü~tır. le~an tara~ınd.an ancak dun zabıtaya -ı 1)J 

Zabıta tarafından yapuan tahkikat m!.ıracaat edılmL~tir. yeni vazifesine başlıyacaktır. istanb l· 

Devl~t !ennayesfle lrurulan ına.usete
lerin mOrakabesi hakkındaki 8~ nu -
ırıarah kanun bir KAnunusaniden itıba • 
ren mcr'iyet mevkiine girmektedir. Dev-
1tt l!ermayf'Sile idare olunan ınüessesel~r 
bu kanun hükümlerine uymaJc üzere ha
:ıırhnmaktadırlar. Bu maksadla Sı1mer
banka bağlı yünlti dokwna ve yün ipliği 
fabrikaları, pamuklu dokuma fabrikaları 
TUrk Anonım ş'rketi ile Beykoz deri fab
rıkası §lrketi umumi heyetleri düıı Sü
merbank İstanbul merkezinde tavkalAde 
b"r toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda İktısad VekAlet1 nawnna 
komlser Şevket hazır bulunm~ ve §ir-

ketler umum.t heyetleri, tirketleri teahe
derek bunlara ald bütün muameiAt, mev 
duat. sanayi n bUcl1mle hukuk w Ye -

clbelerln blr KAnunusanı P39 dan iti -
barcn Sümerbank taratından yeni ka • 
nun dalresinde teşkil olunacak möesse
selere devredihnesine karar vermişlerdır. 
Devlet sermayeslle kurulan cUAer mU -
esc;t!seler de ayni şekilde 'bugünlerde top
!anarak fesih kararı vereceklm'dir. Ka • 
nun hükümlerine göre yeni teşkil olu . 
nacak müesseseleri ındrakabe edecek 
yüksek heyet riyasetine eski Şlrketihay
rlye müdürll Yuwf ZJ,ya tayin olunmu~. 
tur .. 

n!ticestnde akaretierin beyeti umumi· Yaralı, berayi tedavi hastaneye kal- da bulunduğu müddet zarfında :ken~ ı 
yesinin 22,000 ve yanan kalıb fabrika- dı!"ılmış ve kazayı müteakıb Eminenin sini halka sevdirmiş ve vazifesini 1~r 
sının ise 8000 liraya sigortalı olduk • mi.;davatı için zabıtayı haberdar etmi· yapmış olan Bay Danişin, mühim bl 
lan ve yangının, fabrikada bulunan e- yen Süleyman hakkında takibata baş- yE>r olan Çankayada ayni muvaffald !: 
lelttrlk m<>törünUn kontak yapmış ol· lanmıştır. yetleri göstermesine intiznr etmek 1 
maEından ileri geldi~ anlaşılmıştır. Kıvılcımdan minder ve yorgan tutu,tu zımdır. • ••• 

Dün, za~ıt~ tarafından (ııbrı.'lkanın Evvelki gece, Topkapıda Karakol so· •···1•1 ·1·1·1•1·1-,.1·1•1•1•1•1•1·········şEHlR···TiYAT.RÖS·~ kApılan milhurlenerek tahkikata ba§ • k:Ağında oturan Ayşenin odasında bu ~ - Tepeha,, Dram·, ak•am s. 20.so 

ot minderi tutu.,turmuş ise de ateşin Vindsorun Şen Kadınıı~r• lanmıştır. 1unan mangaldan .!!ıçnyan kıvılcımlar 11111 • 
Ton/antılar: 

Y büyümesine meydan verilmed~ evde l.tiklil caddesi Koınedi 
lll 

Qocuk Eslrgeme Kurumu kongreel bulunanlar taranndooı söndürülınüş - s. 20 so 1 
Q:>eult Estrgome ıturumu Kadtöy K(to tür. lllllllll Dama Çıkmıf Bir G~ 

!undan: Kolumuzun ~n~llk kongresi 25 bl- =-===-=======c::ıı:======================o::::::="" 
rtncltAnun ~8 pazar gftntl .saa\ 15 ~ Ka- ı 000 d t Ç k• t } k 
dlköy Halbvi salonunda akdedllecekttr. 3 e e ) Ç yap Jrl aca 

BeyoGiu Halkevinde kurslar Orman Umum MUdlirlüğU için 1000 aded devlet orman çekici yaptırılacııktır1: JktYoltlu lfa.llrevihM~ : ı-ı.-939 tarlllinde Bu çekider gösterilecek eb'adda ve çııbuk aşınmaması için çelikten imal edi 
ba:ıtamalı fttıere Evimizde almanca U8Ultl ., 
muhabere, tercüme uuıu, fransızca edebi - mi~ bulunacaktır. . 

1 
yat ve d1Ul7'0n tunlan aoılacaktır. 1. No. dan 1000 No. ya kadar .111'8 takib etmesi ve boş yerlerin çukur ve çı:ıg:l 

Ka)'dolunmak l.stlyenlerln Evlmls direk • yerlerin ha~ep üzerinde i.ı bırakacak surette çıkmtılı ve keskin olması şartı:~~ 
~r!Oıtüne müracaatlerı rica oltmur. Taliblerin cıartları anlamak u"ze ..... İstanbul Orman Çevı'rge Mu"du'"rlü"";ne rrw ••••111111111111111111•11•111111111111111111 •• 11111111.111111····•••••••••••••••••••••• W ~ç 6W 

DUnya muharrirlerinden tercOmeler 
ser1ai: 28 

Maksim Gorki 

AŞK RÜYASI 
Ruscadfm çeviren : 

Hasan Ali Ediz 
Ff: 50 Kıı. 

REMZI KITABEVI 

racaatlan. c9332. 

Pek yakmda SA KA W~ VA Sinemasmda 
• BAKiR ADAM. filmine karfı yapılan senenin sDper filmi 

ÇILGIN B 
G6r01memif Fransızca s6zl0 filminin kahramana 
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hk defa olarak gösterilecektir. 
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Ordu alkevinin 
çalışmaları arttı 

Ev halk için bir kültür yuvası haline getirildi, 
müteaddit konserler ve temsiller verildi 

Pazar Ola Hasan Bey 

Konya kurakhktan 
kurtulmak istiyor 
Konyadan yazılıyor: Büyük İnönü

nün MilU Mücadeledenberi Konyaya. 
karşı büyük bir teveccühü oldu~unu 
bütün Konyalılar bllirler. Bir 11d yıl 
önce Başvekllliklert esnasmda ku -
raklıktan büyük bir sıkıntı çeken 
halkın dlleklerln1 dikkat nazarma a
lan İnönü Konyayı susuzluktan kur
taracaklarını vadetmlş, bu suretJe de 
Konyıılıl.va büyük bir ümid verm.l4tir. 
Bu arada su işleri için araştırma ve 
etUdier yaptınnıştır. hi üç yıldanbe
rı süren bu çalışmalar henüs mil& -
bet bir ne~lce vermemlştlr. 

Konynlılnr Büyük İnönünden 'Ye o
nun hükümet reisinden Yen~ -
hir gölü suyunun artırılması için ter
tibatla E~irdir suyunun Yenişehir 

golüne akıt'Ölnlme.:.'l!lı bekleme~ -
dirler. Konyalılar ayrıca Konya ve 
mülhakatında. kültürel ka!kınmalara. 

başlanmasına muntazırdırla.r. 

Edirne üç gündenberi 
kar a'tmda 

Edirne (Hususi) -Üç gündür Edir
ne şehri ve civarı karla mesturdur. So· 
kaklarda, caddelerde tesbih böceği gibi 
büzülüp dolaşanlar soğuktan, kay;u-ak 
düşenler dP dondan müştekidirler. 

Diyor ki: 

"<lllasan Bey- Aman d.l,kat, 
Pıları knpayın .. 

... pencereleri örtün, ve h ıç 
binniz görunmeyin. 

- Ne var Hasan Bey, ne 
geliyor, alacaklı mı? 

Hasan Bey - Daha bet·~ri 
azizim, grip geliyor, grip .. 

Say(n 5 
= 

Kayse i 
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Bu münasebetle yapılan büyük merasirnde Vali 
Adli Bayman temelin ilk harcını bizzat atb 

Kayseri, (Hususi) - Şehrimizin en 
y~1i ve en güzel caddesi olan İstasyon 
caı:!desi üzerinde in~ası kararla.ştınlan 
Halkevinin temel atma merasimi ya • 
pıhnıştır. Merasirnde birçok halk ve 
Vilayet erkanı hazır bulunmuştur. Te--

Edirne kız san 'at enst;1Usünün 
tamiri bitti 

Edirne (Hususi) - Kız San'at Ens· 
titüsü binac:'ının tamirleri bitmiş, kad
rosu tamamlanmıştır. Derslere hara -
retle devam edilmektedir. 

GümüşhaCiköyde odun buhram 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Köylü· 

lcre yenide11 verilmesi icab eden odun 
vesikalarının bu yıl çok geç olarak tev· 
zii yüzünden kazaınızda odun buhranı 
bütün şiddf'tilc EOn güne kadar devnın 
etmiştir. 

meli bizzat değerli Valimiz Adli Bay· 
man at.mı.ştır. Ev!in planlan Trabzon 
saylavı Mitat Aydın tarafından hazır
lanmıştır. Yukarıdaki resimler te-
melatma merasiminden bir görü· 
nüşle Vali Adli Baymanı gösteriyor. 

B. r h1rs1z Bigada 
bir köy delikanhs1n1 

öldürdü 
Biga, (Husus!) - Merkez kazaya 

bağlı Cihadiyr köyünden ve eski Kaf· 
kas göçmenlerinden 4S yaşlarında Ne· 
hay oğlu Harun Gezer, parasına tarna
an komşusu 27 yaşlarında Kaymet oğ· 
lu Etem, Şaban isminde namuslu bir 
genci çifte ile öldürmüştür. Hadise 
~ö~·le olmu~tur: 

Simdiye kadar bekar yaşamakta o -
lan maktul. son zamanlarda 300 lira 
kn~ar bir p?ra tedarik etmiş ve geçen 
hafta sattığ! ihtiya: öküzlerinin para· 
smı da üzerine koyarak düğün yaoma· 
j!a hazırlanmış•ı. Etemin hayvanlarını 
güden, genf' o kövden hizmetkfırı Ha· 
cı Ilimmet o~lu Kadir ismindeki kü • 
çi.ik bir cocuk. s~bıkalı takımından o· 
lan katil Haruna giderek: 

c Ben. E1emin paralarının saklı ol
durru veri hilivorum. G<!ce eve gire -
lim~ .s;na göo::te·n~yim• demiş. Harun da 
ya•11na hempaları olan Pişmıtf oalu 
Mu.c:;tafa G;~rib ile Bozguçlu Mustafa 
isminde iki ~eriri alarak maktulün ha· 
nesi arka<>ıra ı!:di~' ellerindeki CerkPS 
kamalari!e kerpic duvarı delmisler ve 
odavı tarac;sud için delikten içerive ~ 
lek:rik fe~erile ı~ık vennei!e başlamı~
lardır. Bu e.s~ada uvkudan uyanan 
maktul Etem. hemen vataihndan Cır · 
lavıp evinin arka tarafına dola~mıc;, o
nun geldiğim :anh\':in hırsızlar da hi· 
z: tnnım:ı..;ın diVP fi:-ar etmeğe bac;ı~ • 
P!ıslardır. Lakin cok cesur olan "•om 
RP">nn onlar• tmı'mıc; ve takibe devam 
P mistir. Bir aralık ka til Harun· f'l<'+r>m 
r"'ıme yaka-rırı') demiş isP de F.t<'>m bu 
~ ize aldırıs ctmemi~ ve düşmanını va
hılamak i~tem·~tir. Tululursa mı:ıkc;p 
dı mevdamı <;ılrnc<ı ~ını anlıvan Hnru 
artık 1tacmnv bır&lrarnk irinde kur<:\1 
c:ık·lı bulunan av rifte<=ini Etemin Ü7.1 

rinp boc;altmı'} ve kendisini yere ser 

mis tir. 
HacUseden h~hnrdar olan zabıta. he-

mrn failleri vakalamıstır. Mı>rruh. hir 
~i;n sonra Can;ıkl<alı> hno::tanec:inde 
alriıi'l varannı t~c:ir;le ölmücrtür. 

Konrada ı ı n· u ml mıı eli s seçimi 
Konya (Huc;usi' - Konya umumt 

meclis intihabı bitmiştir. Fakat bazı i· 
tir-azlar vrld olduğu için mazbalnlar 
tetkik edilmc,.r· bas~anmı~tır. İntihab 
li~tesi yıi.ba~ın:ı kadar çıkmış olacak • 
tır. 

Edirne talebe yurdları 
Edirne (Hususi; - Edirnede lise ve 

orta dereceli kız Ye erkek talebe yur
durun menudü bu sene 180 i bulmu~· 
tur. 



6 Sayfa 

1 HldiaeJer KarftiUlda J 
BAY BiLET 

Kondüktqr tramvayda bağırdı: 
- Biletsiz kalmasın. 
:Yolculara teker teker sordu: 
-Bay bilet? 
-Aldım. 

- Bayan bilet! 
- İfte aldım ya. kaç defa soracaksın? 
- İhtiyar bilet? 
- Alcbm ollum. 
-Nerede? 
- İ§te canım. cebime koydum. 
- :Matmaml bilet bilet! 
-. İşte gömıüyorsun. 
- Sizin bll.etlniz? 
- Aldım, elli kuruşun da üstünfi iste· 

Jim. 

Dirbiri ardı sıra tramvaya atlıyan kon
tro!örler. Kondüktörün yolculara ia~ıt -
tı~ biletleri teker teker ellerıne aldılar. 
teker teker numaralarına baktılar 

Xendi kendime: 
- Şirketin adamları jirkctin hayatını 

koruyor lar. 
Dedim. 

* Vatman, teıt,ıa frenleri sikt1 .. Tram • 
vay dunnadı. Vatman tekrar frenleri sık
tl~ Tn.mvay gene dunnadı. Yokuş aşaltı 

bir virajı hızla döndük; tramvay ancak 
düzlüğe geldi~Iz zaman durabilml§ti .. 
Vatman .fren kolunu tuian avucuna tl1 -
kürdü. 

- Canına yandı.Jmı frenleri tu t.nnıyor 
ki. 

Sağına soluna baktı: 

-Araba, araba delilJd! 
Başını iki tarafa aalladı: 
- Allah vere de aqama kadar bir ka

aa çıkmasa. 

Yolcular arasında mınltı hallnde bal
lıyan ~onuşına. perde pP...rde yüks~lmişti: 

- Bu n.ı hal. hayatımızı tehlikeye ko
yuyoruz. 

- Bu arabanın da freni bonık olacnk. 
-Ne kndar halı d8nmüştük. yüreA'fm 

a~ma geldi. 

Kendi kendime: 
- Benim hayaturu korumak vnifesini 

fizerine alanlar acaba nerede? 
Dedim. firkettn bayatını konıynnlann 

•~leri yfikseldi: 

-Bay bilet! 
-H!!! 
- Bay biletlniz. kontrol 

' lsnıet Hult1si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Pamuk balyesi delen kereste Aslan - kaplan kırrnas1 hayvan 

Bir pamuk balyesine top bile !§lemez. 
J'akat Amerikada Teksasta bir kasırga 
unuında havaya savrulan bir kereste 
bir pamuk balyesini bir ucundan de1e • 
rek ~bür ucundan çıkmıştır. 

* Dünyanın en güzel mabedi 

Tigon adı ven -
len bu hayvan ya
rı aslan, yarı kap
lan kırmasıd1r. Al
manyada yetişti· 

rilmiştir. Şimdi 

Amerikada Nev -

york hayvanat bahçesindedir. 

* 
Köprüden artan taşlarla 

yapilan ev 

MilAddan ev:vel 117-138 yılında impa • 

rator Hadr!on zamanında inia edilen bu 
mabed. dünyanın en güzel binalarından Londrada bulunan bu ev, bir köprü -
blri olarak sayılmaktadır. den arta kalan "taşlarla yapılmışttr. .............................................................................................................................. 

11Sizin gerinizde 
Olsaydım, 
Kanşık bir bnza, o kadar karışık ki, 

,ek !yi olruyamıyorum. galiba N. B., 
rahud N. S. dir: 

- Si% befti.m yerlınde olsaydınlZ ne 
yapardınız? diye soruyor. 

Bu, bir genç kızdır, ve beya'! saçlı 
bir teyze için hayatın sonundan başına 
dOnebilmek haldkaten boşa gi.dece'k 
fCydjr, hattA imkansız bir hayal de 
olsa .. 

Maamafih bu kısmı bırakarak cevab 
vereyim: 

-Çocu~. 

Ben senin yerinde olsaydım evvt·lA 
~nlmle alA'kadm olan herhangi ~;ı 
genç erkekten ebu çocuh kelimeler:I~ 
bahaetmezdinl. bu kelimelerde bira:t 
kale dışı havası sezer gibi olurrlum. 

Sonrıı .. herhangi bir genç erkeğin 

sokakta benimle konuşmasına. bana 

randevu vennesine hiç .müsaade et· 
mezdlm .. 

Genç kıilık izzctinefsimi kırardı. 

kendimi sokaktıı. yağmur, çamur için· 

de yırtık ökçe dolaşan sürtükleTin se
vıyesine inmiş gibi görlirdüm. cok üzü
lürclüm, hıncundan a~laroım, hastah
nırdım .. 

Daha sonra .. daha sonra dün anld· 
mıştım. bir aşk ilanı kaT'Şlsında· 

- Evvela ailerole konuşsam?~ nııı

ltabelesmde bulunan genç kıza 'bPnze
mekJiğimi isterdim. 

* 
Şöyle bir mektub aldım: 
c23 yaşındayım, kendimi ve ail<:>JT'l 

geçindirecek kadar kazancı olan biı 

gencım. 17 ile 22 yaşiannda ev ışıe

rjnden anlar bir kızla evlenmf'.'! is•ı

yorum. Benimle evlenmeye talib oln .. 
caklar tartlarını lfıUen bildıirsinle!'. 
adreshni K. F. A. olarak neŞl"Pd•nb 
ve arzu edenlere de sarih olarak v~ı h 
niz .• 

Bu mektubu aşağı yukarı bir haz:ı 
oda taltımı almak istiyenlerin vere· 
cekfcri iiAna benzettiın. Maamafıh gt>
ne koyuyorum. Yalnız beyhude zah
mcte sebeb olmamak için ilave ede
yim ki, sahibinin oturduğu yer İ.!:!an· 
bula epeyce uzak küçük bir kasabad!r. 

TEYZE 

SON 'POS-JA 

~ 
Pembe bluz 

Yeniden bir posta havale memurunun 
ihti18s1 meydana ç1kanld1 

Fatih postanesi havale memurunun da 1856 lirayı 
ihtilas ettiği tesbit edilerek tevkifine karar verildi 

Pangaltı pos!anesi havale memurun- ğından mekteb müdürünü icraya ve-r 
dan sonra, Fatih postanesi havaJe me- nrl.ş, bu yüzden aralan açılmıştır. 
m uru Tahsin de, '856 lirayı ihtilAs et- Dün, müdür Bogos, BakırköyilD" 
mo:k idd;i.a.dle Adliy.eye verıilmiştir. de Mazhanı raslamış, oradaki bakkar 
Yı:ıpılan hazırlik tahkikatı neticesin - dan derhal 50 lira alarak, yetişip Mar 
de, suçlunun havale sahilılerinin im • hara: 
zalarmı taklld etmek suretne bu para· «-Al, işte paranı~ d;ve u.zatn ·~ ~ 
yı ihtiHls etti~ tesbit edilmiş ir. ta:.l:ıkir etmiştir. 

Dün, Müddeiumumillğe teslim edi - Du suretle, hadise polise ve ne ced' 
len maznun, ıi.stlcvab edilmesi için Sul- adliyeye intikal ctmıştir. 
tanahmed bbinci sulh ceza hMtimi Re· Bu hadisenin muhakemesi dün Sul' 
şid n huzuruna çıka~tır. tanahmed 3 üncü sulh cezada yapıla .. 

Tahsin, yapılan sorgusunda derjn rak, mektl!b müdürünün 3 gün hapSi' 
Bu çok §ık bluz pembe yünle jersey 

örgüsü örulmü§tür. Üstü siyah yünle 
sonradan kanaviçe koyarak işlenmiştir. 

KGUarına da ayni işten yapılmıştır. 

bir yeis içinde. ~unlan anlatmıştlr: ne, J lira hafif para cezası ile tecziyest' 
- Bay hAkim, ben 43 lira maaşlı bir ne, fakat bu cezasının teciline k~ 

memur, !akat ayni zamanda 4 çocuk verilmişti!'. 

Tutumlu musunuz? 
babaSlyım. Ailemi bu para ile geçiııdi- Müdür Boğos, ayrıca davacıya ıf 
rebilmeğe muvaffa'k olaınıyordum. Bu lira tazminc;t verrneğe mahkUm edil • 
suretle hergün bir, iki lira açık veri - miştir. 

Runu anlamak için şu suallere ce - yordum. Memuriyetimi, vilAyet\ ~ar • ··············---····· ................................ .... 
vab veriniz: kiye gibi, daha "kolay ve ucuz yaşana- Boyabadda bir 

A -Eğer hepsıne hayır cevab:ı verir- 'bilecek bir ye-e nak1e çal~llllS8 da bu h 1 k 
seniz mükemmel denecek derecede tu- müm'kün olamadı. Nihayet, açık vcre Kaça ÇI 1 
tumlusunuz. vere bu .suçu işlemeğe mecbur oldum. Şebekesi yakalandı 

B- Ne kadar çok evet -derseniz o ka- Haki~ .sorguyu mUtcakıb suçlunun 
dar az tutumlu olduğunuz anlaşılır. tevkifine karnr vemıl~ir. Boyabad (Hu • 

C -Hepsine evet d€'1llek mecburiye - Tahsin, sorgu bakimliğine sevkedile- susi) - Kazarnı -
tinde kalırsamz müsrif olduğunuz mey rel{ ha'kh.ında ilk tabkikat açılacaktır. za hudud Taşk 
d rü He Kastamonu 
a~~ı~~;-odadan cıkhğınız zaman lŞı- Sabıkah bir hırsJZ a)tı. ay ~asında Öbrıi .. 

ğı söndürrneyi unutur musunuz? hapse mahkOm edıld1 cuk ormanlaı;n • 
2 Eb · tl' ı h h · da Boyabad ıan - • e~mıy~ ı o mıvan er angı Muhtel'f 1 d uhtelif sirkat 

bir ~eyi yazmak için mektub kağıdı k' 1 ı yfer.l~r e,l mOnnı'k 1sminde darma komutaıu 
k U ? va a <ınnın aı ı o an - b S lih Ö 

u anır mıc;ımz. b' . k 1 k Adl' e 'e verllmı'ş yuz aşı a ı~ 
3 . . . . ır' ya a anara ıv ' • 

~ - E\·ını?;de ~a]nız !ken sıze pek de ıti. ~ " aydın'm idaresin· 
la7.11ı;, olmıvan bırkaç l:ımba yakar mı· Suçlu. Sultanahmed birinci sulh ce· deki jandarma -
sımz · . • .ı· .. - .. _ za mahkemesinde yapıilan duruşması lanrnız 7 kişilik Yüzbaşı Salih 

.~ :- ~rıh .~1r. pak:~J a_ça~enk~ur ncticesind~. 6 ay müddetle hapse mah- bir kaçakçı kafi • Özaydın 
m·mu. ç.o~f'~e~nıze sıcımı ıça a e • kltm ~ilm1!rt;T. }{'si yakalamış1ardır. Kafile Sinobııst 
seT' mısınız, , 

5 - Bir alış veri.-:•en c;onra. verilen ~Um8Ş fpbrikasını soyanlar Sinecan ve Ayancığın Çayır köyüıı 
paranın ü~tünü 'he~ab etmeden alır mı- tevkif edildiler den Kır oğlu Hüseyin, kardeşi osnW' 
sımz? Karayalonın Hasan, Musa, Me}Uıledt 

6 - Blraz uzakt;ı. daha ucuz alaca~- K.aramür~eJ kumaş fabrikasında vu· Ramazan ve Osmandan müteşekkildi" 
mı sebzf'yi soka\: .,atıcılarından daha ku bulan sirkat vak'ası. zabıta ve Ad • Bu suretle Boyabad ve civannda 1c.a" 
pal'ahya alır mısımz? live>ce ~'<lpılnn tah ·ikat neticesinde, ·b)' 

7 S k f .. ·ı d ,·em· bı' .. safhaya crı·rm;co+ 1·r. çakçılık hemen hemen yok olmuş gı - açın'7t ·uva m::e P1 m~ f'n ev- , t-- ~~ 

de yıkavacamnıza, kuvafüroc yı'kanır · Dün. 2 nd sorgu haıdmi, beş hırsız- dir. 
mt5\ımz? dan 4 üncü tevkif üe, hadise ile alakası 
8- Ç('ktiğ;nil telm-afın sonunu sev- az görülen İbrahimi serbest bırakmış

gi ·e şefkate dair uzun bir '>Ö7 le bitirir tı. 
misiniz? Halbuki tahkikata devamla, suçlu 

9 - Cebiniz~e Tetecek k3dar bozuk lbrahimin bundan 4 av kadar evvel 
para varken lira bozdıırur musunuz? muhtelif defalar bu :fabrikaya girerek 

1 O - YüriiVf'rPk ı:idebileceğiniz yere kuD'k'lŞ çaldığı ve bunun fabrikada da-
o•t"~mobille, ramvavla gid<'r misiniz? hi o vnkit farkına vanlmadığı anla -

11 - Pek yak"nd" tenrilath sah~ ol - Şllmıştır. . 
dueunu b;ldi!iinir. halde istediiPn'z bir Dunun ÜZP .... tojnc. Ihrahim dün ye -
ell:lisevi hemert ~ider alır mısınız'? niden 2 nci sorgu hakimliğine sevke • 

12 - Size teldon ed ' 1meı:ini beklive· dil m·~. sorguya çekildikten sonra, tev-
ceğiniz veme, sabırsızlıi!ını dan hep kiç edilm~r. 

ke'ldiniı ni tr-lefon edersiniz? Bir hakaret suçlusu mahkOm 
Her kad1n bilme idir edildi 

Nazilli ve köylerinde hasta .. 
hklar fazlalaşti 

Kazilli (Hususi) - Havaların çof 
cM>j!işik gitmesi her tarafta hastahklB ~ 
rrr. belinnerine vesile oldu. Kasaba .If 
köylerde hu mevsimde hastalık bir b'' 
li artmıştır. Sıtma, nezle, grip hast' 
lıklan Nazilli, Sultanhisar ile SeviJl • 
dikli, Hamzallı, Pirlibcy köyleriJld' 

salgın halbdcdir. Bazı okullar da tat!~ 
edilmiştir. Zatürree vak'alan da ÇO~ 
rnı~tır. Pirlibcy köyünde birkaç Jdşi 61' 
müştür. Köy kalkınma prograrnlnrıllcı-

Tırnak!Rnmz kınlmnğa müstaid bir Bakırköyı3e, Bezeeyan Ermeni L'isesi ta.,arlanan gezici köy dok-torlan ile ]c~ 
~ck.il almt..C>Sa pnrmaklanmzın uelarını direktörü, dün bir hakaret hadisesin - }c~ 
(a!cool) e batmp biraz tutunuz. Yeni - deıı suçlu olarak rnuhakeme edilmiş - ehcleri, köy sağlık koruculanna ve 
den kuvv~tlenır!cr. Bunu tımaklannız tir. ecza dolablarma şiddetle ihtiyaç old~~' 
kuv\etleninccye kadar haf•ada en az ı Mekt<.>b mualliınlerinden Mazhar, u- ğunu bir daha göz önüne .koyınak ııJ 
bir kere tekrnr1ayınız. ztm zamandanberi ücretini alamadı - vaıifedir. ~ =--



SON POSTA 

( Eski Şehremini operatör· Cemil Topuzlunun hatıraları ) 
Nasıl Şehremini 
Emanetten nasıl 

oldum ve 
çekildim? 

GUihane park1n1n önündeki ç1nar ağac1n1n ve bu ağac1n gövdesinde, 1,5 
tlletre irtifada s1k1şap kalm1ş olan kald1r1m taş1n1n hikayesini bilir misiniz? 

-3-
0peratör Cemil Topuzlu: 

~ .... Bundan 25 sene evvel ilk defa Şeh~ 
lh~- oldu~umu söylemiştim. Fak.ı.t bu 
~a hangi saikle geldiğimi amatma
~un. İsterı;eniz. söz arasında, onu da hi· 
"-~e edivereyim. Çünkü, hadise, p~k tu
~tır, dedi. 

...... Gazi Ahmed Muhtar Paşa merhum 
ladrazam olmuştu. Paşayı. ötedenberi ta
:}'orduın: Hastamdı. Bir gün gene b~ni 
~ ~1rdığını haber verdiler. Rahatsızlan
~.nı zannettim. Çantarnın içine aletle
~ .. koydum. paşanırt Fener yolundald 

une gittim. 

lle l.tüşarüllleyh, beni. pek beşuş olr sima 
rı.... kabul etti. Tahmlnim hilafına. hasta 
~k şöyle dursun. Slhhati pek mükem· 
-..eldi. 

~!rdenbire: 
~ Sana bir tekliflm var, amma gık d('
~ en kabul edeceksin. sözünü söyled11 

~en, sadrazarnın bu n age han! tekltfln
Şaşırarnk: 

~~e münasebet efendim. c~vabmı 
ıyeyim mi? 

l.rırırna, Ahmed Muhtar Paşa da gilldO: 
~~ ll!ünasebeti filan bir tarafa Dtrak U 
~~emini olur musun. sen onu slSylt, 

ll\~ll, büEbütün apışıp kaldım! Şehre
~il, aklundan bir kerecik olsun bflto 
~'fa:~ıntştil Ezile büzüle itizar ettt."11. 

ıtı.~ Yok. yok... Beyhud e kendini yor
~~· Ben, İstanbulu imar edecek b!r a
~d arıyonım. Bu işi başarmak :Için de 
~d en ınünasibi yok. mukabelesinde bu· 

u. 
~\tab verd;m: 

~~ t l .. \yakatimin fevkinde olan Wmad 
~~~eccühünüze çok minnettanm, 9C'İ 
'ebebsekklrim. Fakat bu mazhanyPtimtn 
~d.1ertnı de ayrıca merak etmekten 
Q ıını nlamıyorum. 
,a'-i Ahmed Muhtar Paşa: 
~~ l3?k, onu söyleme~i unuttum tdL. 
~' nır ay önce Göztepe. Fener yolu ta
~~~rırıda ıgeziyordum. Senin Çifteha
'l'd.aki köşkünü o zamana kadar glk
~ t Ştırn. Binanın mimari tarzı, bab~ 
~ttı a~zırn ~ekli o kadar dikkatimi eel
~ kkı bu Avrupakılrl köşk k.lmtn diye 
() ~: landım. SPnin oldu~unu söylediler. 
':an düşündüm ki evinin ıçindt ve 
!ııı ş a küçücük bir Avrupa yaratan ada
'd~!' e;rernini yaparsam, İstanbulu Imar 
~ ı~ Şte. sadrazam olur olmaz da. seni 
li akama getirmeği düşündüm. 

t~ :\>di bakalım. nazı bırak, bir ayak fN· 
Şe başla. 

Qa~: 
~~ 

1
1

• Ahmed Muhtar Paşadan, dti§Un-
~Q. lt!;'ın 24 saat mühlet istedim. Rctzı ol· 
ni\ ~ı·endısıne itimadım ve Şehremaneti 
@tt~ lıkası bulunan l:tir dosturola temas 
~r · ~eticede ~u kanaata vaml llldum: 
~ll ~tninliğinde muvaffakiyeti ~emin 
~. l.: aınarnen müstakil çalışmak lAzım· 
~ ne~te~j r.ünü. sadrazama gidip bu tar-

..... SUrdüm. Paşa: 
~ liayhay, dedi! 

~ltın de, e~bakın esbakı idarei mahru
'~t:0?tonlarile İstanbula geçiD Şehre-
'~e)h nın yolunu tuttum. 

~:sıl, böylece Şehreminliwne bat
~~il Ulunuyordum. Dün de söylediğim 
~işe .. Vali vekaleti de uhteme tPvdi e-
altaı' ıstediğim istikHil g(lya verilmişti. 

lt l' . gelgelE>lim evkafa, mcded Allah ... 

~q. ~~~~ize "rn_üdahale ediyor, hergün ya 
~ttı h f Yuzundı:-n işler duruyor, yahud 
~u lterneyi boyluyorduk! 

~i~:rada, evi'ya sandukasından öldlı: 
~l'nla erı çıkınası gibi hoş vak'alıırla da 
!latt:rnıyor değildık! 

~İllsın~ ~Yasofyadan Gülhane parkının 
~ (!~ '"n ınen caddeyi genişletmek için. 
~ !ahı~zar~ığın duvannı yıktırır, kemik 
~ll~ h 11erı geriye naklettirir iken ma-

)la rJ a kı arasında bulunan softalar bir 
' ~ a. çıkarmışlar. 
.... • e dh•e' .... C· J • 

tıya ben çarpılacak ünlşim! Sabah 

Karaköıl ~ Uk deftı ınınwav geçintmesi miJ.nCBebetile l>und4n yirmi 
bq ıene evvel bol tırıkın kartpostal 

olunca, bir de ne görelim. bütün civar a
halisl yola döldllmiij. parm.altlanle beni 
gösterip gösterip: 

- A ... A ... Bir şey de olmamış. diyor
lari 

LAf, döne dolaşa benim kula~a ka
dar geldi. 

- İşte görüyorsunuz ya sapasaklamım. 
cevabını verdim. 

Cemil Topuzlu biraz dinlendi. SonrR, 
notlarına bakarak: 

- Sırası .gelmiş iken, gene bu yola a•d 
hoş b·r vak'a anlatayım. dedi. 
Şimdi aoka~ın ortasında gördüğünüz 

dbrt. beş asırlık büyük çınar ağacı da ev· 
vclce, yıktıl"dı~ım mezarlık duvanna bi
tlşik idi. Fakat cadde açılınea, onu kes
ttrmeğe k.:yrunadım. A~acı, eski dar yol 
iie ı::onra açılan cadde arasındaki farkı 
gösteren canlı bir şahid gibi bıraktım. 
Yerden iki buçuk metre kadar yüksekte. 
bu a~acın gövdesine sıkışıp kalmıs bir 
taş vardır. :Sllmem gördünüz mü? ~ 

-- Svet. Hatta onun, a~acın orta ye
rine ne suretle çıktı~nı da merak edi· 
yordum. 

- Söyliyeyim. Bu taş. eski mezarlık 
duvarının bakiyesidir: A~aç. daha kliçük 
ve kaidesi duvara bitişik iken, kbk!inün 
!ki çatalı arasına girmiş. çınann dera~u
şundan kendini kurtaramam~! Ağa~ b:i
yüdükçe. o da yukarıya kalkmış! 

Cemil Topuzluya: 
- A~aç, himmetinizin canlı şahıdi ol

duğuna göre, bu taş ta kitabe yerine ge
çiyor, dedim! 

Eski Şehremini: 
- Fakat, ne fayda... cevabını verdi. 

Cadd~yi ancak Salkırnsö~de kadar g('
tirebildim. Önüme, bu sefer de kö~e ba
§ında bulunan türbe ve dergah çıktı. O
nu da kaldırmak lAnmdt. Fakat dergahın 
şeyhi İzzi efendi. soluğu evkafta aldı. Kı
yametleri kopardılar. Ortaya (abirlatı is
li\miyeye tecavüz) llfını attılar. ATadan 

çok geçmeden ben de Şehremlnli~inden 
çekildim. E~er, o zaman evkafın mürna
naatile l.arşılaşmayıp ta bu dergAhı yık
tınnış olsaydım. 20 metrelik cadot> E
minöne ka.C.ar gelecek; şimdiki ~ibi du 
ve çirk;n halile kalmıyacaktı! 

Lf'ıkin, §ehrin imarı bakımından ort~
ya konan engeller bir, tki tane olsaydı, 
gene iyi idi! 
Evkafın, Eminönü meydanının açıl

mamasına sebebiyet verdi~ini de söyler
sem. manır mısınız? 

Eski Şehreminine hayretle sordum· 

-Nasıl? 

-Anlatayım da §&§ln! Eğer. meyd::ı-

nın açılması için Işe başladı~ım zaman, 
araya evkaf ginneseydf, bundan tam y:r
mi beş sene evvel bu güzel teşebbiis kuv
veden fiile çıkmış bulunacaktı. Ben, Ye
n!camii meydana çıkarmak düşünresi!e. 
evvela bir iki küçük dükkanı ıstınıluk 

ettim. Camiin önünde ve sol tarafta, 

serasker Rıza Paşaya afd olan cesinı bi· 
nnyı da - ki halen yıkılmaktadır - satın 

almak için pazarlı~a giriştim. Paşa mer-

lıumla 9000 liraya anlaştık Muamele bit
mt>k üzere idi. Bu sırada teşebbüsiirı'Ü 

duyınuşlar. Buna mAni olmak fikrile. R'· 
za Paşa merh.uma. binayı. 1000 lirn fnz
lasile. yani 10,000 liraya evkafa satr.:a
sını teklif etmi§ler. Rıza Paşa merhum 

da tabi! evkafm teklifiin tercih etti. Bu 
suretle \'akf1n tasarrufu altına geçPn bı-

nayı da biz ıstimlô.k edemedik. Meydanlll 
genişletilınesi, Yenicami önünün açıln-a
sı projesi de bu yüzden suya düştü. 

Hatta bir gün. Çemberlitaşın ta :3ibin
dekı evkaf~ aid arsaya büyük bir hvn 

yaptırmaya kalktılar. İnşaata hernen 
b:ışlanmnsı emri veril.ml§. Zemini kni.ıp 

potrelleri koymuşlar bile! Bin müşkülat 
lle inşaatı durdurttum. Ne ise, 20 serıe

den fazla o halde kalan .bu arsa. ş:mdl 
küçük bir bahçe haline kondu da o çır
kinJik gözönünden kalktı. 

İlk Şehreminliğime aid sözlenme ni
hayet vermeden önce. size tatlı bir hatı
rarnı daha nnlatayım: . 

Şehrin birçok yerlerinde müteaddid 
100 numaralar yaptırmıştun. Bu sırııda 

cami avlulaı:ındaki vakfa add abdesha
nt:lerin pek çirkin ve pek pis bir halde 
olmalarından dolayı. evkaf nezaretine 
bir tezkere ynzdırarak bunlann temizlet
Hrllmelerini rica ettim. Nasıl bir cevab 

geldi. biliyor musunuz? eBu husus umu
ru belediyeden madud olmasma bınnen, 
cami avlularındaki bevilhanelerin dahi 

Şehremnnetince tatlıiri lAzım geldiğt mü
taleaslle lHüı ... :ıt 

yazan.: Sabih Alaçam 
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C:ED E~Ö VAT:::J 
Tenkid, şahsi infiallerimizin 

eseri olmamalidir! 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Geçen yıllarda yeni edeblyatımız üze
rine birkaç cild mühim eseri intişar et· 
miş olan Ergenun ve Buhurdan §airi Mch
med Behçet Yazar bu defa da yeni bir 
eser ortaya attı: edebiy~a.runız ve 
Türk edebiyatL 

Bu eserde elliye yakın dünkü ve bu
günkü şair ve ediblerin hal tercümeleri 
ilt-, yeni san'at hakkındaki d.üşiin<'e.eri, 

m<>ktublan ve eserlerinden seçilmiş bazı 
parçalar var. Yalnız dikkate çaJ.1)cU1 en 
esaslı nokta şudur: henüz kUl derecede 
şahsiyeti tebellür etmemiş olan pek'genç 
bazı edebiyatçıların arasında, isımıerini 

ve şöhretJerini yirmi beş şu kadar yıldır 
eserlerile kökleştirmiş olan üstadlardan 
bil;' kısmı unutulmuş. Neden acaba? 

İşte bu neden, bazı muharrir arkadaş
larımın kalemindıe bir fıqtınad.ır uyan
dırdı. Hatta içlerind7 bUtün eseri kıy

metsizlikle itharn edenler bile görü!dü. 
Yalnız Sadrl Ertem kıaa bir yazııımda, 
c.EdebiyatçıJarımız ve Tfirk edebıyatı, 

isimli kitabın. bu hali ile dahi çok faydalı 
bir eser olduğunu gösterme~e çalıştı. 

Ben de Sadri Ertemin fikrine iştirak e
denler.:icni.'"D. Çünkü, ayla~a ·oiyografi. 
resim1 san'at düşünceleri toplamak için 
Mehmed Bchçet Yazarın ne kadar tı~ra~
lığını pek yakından biliyorum. Onun 
mcktubla, hem de bir kısmına milteaddid 
mektublarla müracaat etmedi~ edeb1· 
yatçı hemen hemen kalmamıştı. Unut
tuklarını da. eserinin ikinci bir cildinde 
tamamlıyacaktı. Fakat ilk müracaatına 

karşı (Anadolunun en uzak köşelerin~e 
bulunanıann da adreslerini aramak ''e 
onlara da mektublar yollamak gibi büs· 
nüniyetine rağmen), her taraftan ayni 
kolaylığı göremedi. Bir kısım tanınmış 
.kıymetli edi b ve şair lerimiz. kimi bu te
şehbJsü umursam.ayı.şlarından, kimi ce
vab verrneğe vakitleri müsaid olnıayı

şından, Mehmed Behçet Yazarı kıy.metlı 
yardımlarından mahrum bıraktıl&.I, 

Halbuki bu müşkül işe girişen nıuharri-' 
rin, kitabında gerek hal tercümeleri, ge
rek san'<ıtkarlanh san'at ve edebiyat 
hakkındaki düşünceleri ve ayni 7aman· 
da her san'atkarm ilk eserinden sonun
cusuııa kadar bütün kitablannm isimle
rini rastgele sıralamasına imkAn yoktu. 
Çiınkü. en tamnmış bir muharrirın bile 
çok eski bir zamanda neşredilmış ve o 
kadar meşhur olmamış bir eseri de bulun 
mak pekala mümkündü. Nasıl :Ki. kıy

metli romancımız Reşad Nurinin. ilk de
fa cfelscfe:ıo namlle Bursada bir küçük 
kitab çıkarmış oldu~nu aziz dosturnun 
r.endi ağzından işitmiştim. Öyle sanırım 
ki, Reşa-d Nurinin Bursada muallim ol
duğu çok eski bir tarihte intişar eden bu 
e~erinden pek çok kimsenin naberi de 

Edirnekapı 
1 yüh yl)/u geçilmez. 
Bır hale gelmiş 
Okuyucukınmızdan M. Sabri Yüril.k 

pazıyor: 

İstanbulda bu mevsimde bium. yani 
Edirnekapılılar kadar çilek~ ve hall 
harab hiç bir semt ahali& yoktur. Bu
günlerde sabah erken veyahud akşam 
dört buçuktan sonra gelip te burıı.da
'ki yolculan bir kere görmek ~lfayet 
eder. 

Eyübün on. on bet mahallesi ile on. 
on beş fabrikasının bütün yolcuları • 
nın geçmek mecburiyetinde kaldı~ı F..
dirnekapı • Eyüb yolu artık tamamile 
yolluktan çıkmış. bir çamur d .. ryası 
hnlini almıştır. 

~·oktur. İşte Mehmet Behçet Yazar, bil
hassa bu nevi eksikliklere meydan ver· 
rrıemeğe çalıştı. Yazık ki gene hüıınüni. 
yeti hakkile takdir olunamadı. 

Eseri baştan sonuna kadar ben de tet
lak ettim. Ha.kikaten bugün bir kısım ye
ni ve eski. edebiyatçılanmızı milli san'at 
ve edebiyat hakkında bazan birbirinden 
farklı ve bazan birleşen hükü.mlerinı ö~
renmek. yarın edebiyat tarihi yazacaklar 
~in çok kıymetli bir memba olabilir. Ni
çin işi bu cepheden düşünmeyip te, sa
dece hissimizle hareket edelim? Ve ne
den. Mehmed Behçet Yazann Du kıtcibı
nın ikinci cildini de tamamlamasma, eser 
yazanlaruruz. ayrı ayrı bir yardımda bu
lunmıyalıın? Ayni zamanda koskoca bir 
cildi hazırlamak için ne kadar emek sar
fedildi ise bunun basılmasına lB.:zım ge
len sermayeyi temin etmek te ayrıca 

maddi bir emek olduğunu neden itıraf 

etmiyeliro? Bu işte eseri vücude getiren 
ile basanın müşterek gayretleri muhak
kak ki. eksik te olsa, faydalı bir kitab 
ortaya çıkarmıştır. Bunun haricmrle- hü~ 

cumlar, nihayet, büyük ve faydalı eser 
tabına girişebilen tabileri de bu nevı te
şebbüslerden meyus kılıp usandırabilir. 

Bu ıse, her şeyden evvel, Türk kültür kil
tüphanesine zarar verecek bir insafsız

lıktır. Zaten tenkidin başlıca vazifesi, 
yapılan bir işin, ortaya konulan bir ese
rin sadece yanlı~larmı. eksiklerinı de~il. 
iyi ve faydalı cihetlerini de göstermek
tir. Aksi takdirdıe tenkid.şalud infıallerln, 
yahud yanlış telAkkilerin esiri olabll!r . 
Bunun iki~ de yıkıcıbktır, yapıcılıt d .. 
~ildir. 

Halid Fahri Ozanıoy 
·-·····················----······--················-
Amerih ada yeni bir 
Erheh modası 

Amerikada yeni bir moda türemi~ • 
tır. Erkekler tek tozluk gi~ _nek ile şık
lık iddiasında bulunmakiadırlar. Bu 
suretle, daha zarif göründüklert söy .. 
lenmekted!r. Bu hususta hakild hnk • 
mii verecek bayanlardır. Bakalım on • 
lar ne diyorlar? .. 

bahar mahallea halkı nam.ı.M Fenai 
çeşme •okağınd4 H. Turan yazıyor: 

Şehrmini Nevbahar mahallesındt 

büyük yangından sonra plana uygo.ın 

olarak bir hayli inşaat yapıldığ! hald! 

yolların açılmaması yüzünden yol olma 

sı icab eden arsalar ev sahiblen tarafın 
dan bahçe haline getirllm~ ve evierin 

cadde lle muvaaalası kalmamıştır. Bu 
hususta Fatih kaymakamlığına 30-~

ga7 de 878 numara ile verilen istida ü

zerine 8195-670 numara Ue 3-8-.':\7 ce 
beleciiyece tetkikat yaptınlmış ise ds 
'bundan da bir netice çıkmamıştır. 

Bir yangın zuhurunda Nevbahar ma· 
halJestnin Şair Mehmed Akif, Kızıl • 

Akşamüstü mekteble!' ve bllhass~ 
dört buçuktan sonra fabrikaların pay
dos saatinden ıonra Edirnekapıdan A· 
karçeşmeye kadar burasmı gören her· 
kes şaşırıp kalacaktır ve dönüşte ayni 
yoldan ciönemiyerek Eyübe inip vapur 
veya otobüsle yoluna devam edecektir. 

elma. Fenaiçeşme Tevfik Fikret so -
kaklarına itfaiye teşkilatının girmesi 

ne iınkSn olmadı~ gibi bu mahaller • 
deki evlere her harı.gı bir vasıtai nak. 

liyenin de gelebilmesine imknn yok 
tur ve almakta olduttumuz odun, kö 

mür v~aireyi hamallarla taşıtmak za 
nıreiinde kalıyoruz. 

* Yolsuz bir mahalle 
Okuyucukınmızdan Şehremini Nev-

Ayni zamanda bu mahallede hiç ter

kos tesisatı da yoktur. Alfıkadaranıll 

dikkat nazarını çekmenizi rica eJerim 
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ATI Tl C Veteriner Diyor Ki ... ) 1 Fransız gözü ile Fransa 
Malta humması Fransa artik büyük Salih Paşaya, uğrayacağı iskelelerde, Teşkilatı Milliye 

tarafından mutantan istikballer yapılması hakkında 
tarafımızdan talimat verilmişti 

nedir, ne yapar? devlet• değildir! 
HAVVANLARDAN INSANLARA [Yazan: F rans1z muharriri M. Detoeuij - 36 - Şarki Trakyadan dahi Midye • İnoz hat-

Ayni tarıhte, meclisi mebıısanın D~rsaıı- tma kadar olan nuntakayı bizden ayır
d.ctte teminı selAmeti için. ne gibi tE>rtiba- mak arzusunda bulunulmak ihtimali der
tı inzibatiye ve tedafüiyeye tevessül edil· pış edildi. Fı~kat Edirnenin ve Meriç hu
mek mutasavver olduğunun ve ne yRpıl· dudunun bir hükumeti müstakilei isla -
mak lAzım geldi~inin, İstanbuldll, te~ki· miyeye ilhak edilmek için dahi ol!':a, h;~ 
Utımızm heyeti merkeziyesinde btıJıırıan bir suretle terkine rız.a gösterilmemı>si 
ve Çanakkale mevkii müstahkem ku- esası müştereken tasvib edildi. Maahna 
mandanı ınıralay Şevket Beyden sl"r- bütün bu madde muhteviyatı hakkında 
duk [1]. heyeti teşriiyenin vereceği en son karar 

GEÇEN HASTALIKLAR Fransa; artık cbüyük» keli· sak, hatta eğer sadece ınevc= 
HAKKINDA BIR KAÇ SOZ m~inin umu.ınt manada ifaci~ diyetimizi idame etmek arı~ 

ettiği ~ekilde büyük. kuvvet • sunda isek, bu yolda }letıl ,c 
Her yeni vesi1e ile gazete sütunlan· li, şiddet gösterebilecek biı şimdiden büyük bir ga~ııl 

nı dolduran sağhk bahisleri; ekseriyet· memleket değildir. Eğer öyh sarfına koyulmalıyız. J3ı.l· 
le mahdud ve orijinal bir mevzu ve me olsaydı silahsız Alma11yanın mecburuz. 
sainin okuyucuya sunulan basit bir ta- önünde on beş yıl titremezdi, * . ·bl 
nı+rna şeklindP.n ileri geçmez. mütemadiyen sulh garantıleri Fransa bir asır evvelkı ~r. 

Salih Paşa'n1n 
bittabi mutadır, dendi. Mektebde ta1ebeye, radyoda din1eyi· peşinde k<bmazdı, silahlan • bir c büyük devlet. te oJ~bı ~ 

ciye ve nihay"t herkese her vesile ile mak için yirmi yılda 200 mil - Fakat bunun için poltt~~:~ 
Anadoluya gelişi 

2 - Beyannamenin dördüncü mı:ıdcif>· 

sindP ana~m gayri müslimeye hAkimiy<.'· 
t i siyasiye ve müvazeneti içtimaiyemizi 
ihlal edecek mahiyette imtiyazat itAsmın 
kabul edilmiyeccğine dair olan fık:a, P.

hemmiyetli bir surette te1ekkür oluı·~ctc. 
Bu kavdın, istiklalimizi fiilen ternın için, 
ic::tihsali milbrcm bir taleb mahivetinde 
telAkki edilmesi ve bundan vapılacnk en 
ufak bır fedak§rlıiın istiklalimizi esaslı 

hıfzıssıhha kaidelerinden bahseden söz yar frank harcamazdı. konuşma zevkini, zaid 1~ if' 
sa lıibleri çok defa dar saha lı bir mev • Eğer Fransa c büyük• bir devlet olsay-I füzuli münakaşaları, ihtiyatkarlıltı "~tr 
zu içerisinde konuşuyorlar. Hergün a- dı Chaho muharebesinde, Mançuri ve tihzayı b;rakmalı, yani bütün manr''ı ,. 
ramızda dolaşan ve kendi1erinden çok Habeş istilasında zayıf tarafı himaye d· rafını, hayatı anlayış tarzını de~iştir;r
defa istismar derecesine bile çıkardığı· ınesi icab (:den cMilletler Cemiyeth ne lidir. Yalnız ve yalnız disiplin altınil ·ıte
rnız rnenfa:ıtler elde ettiğimiz ev hay • baş olurdu. ~Ruhrı. dan önce ve sonra ve meli, durmadan teşkilatlanmalı, tfblıge
V3r.larımızlsı türlü rnünasebet vesile • Bruning'in başvekalet günlerinde mağ- lere atılmalıdır. Iztıraba katlanmalı. 

Hatırınızdadır ki, bahriye nazırı Sa~i!·ı 
Paşa ilc; Amasyada. bir mülakat takar
rür etmişt i. Nazır paşa ile, büktimetin si
yaseti haric.iy<:!si ve idarei dahiliyPs ı ıle 
ordunun istikbaline aid esasat ür.erin1e 
giirüşülmek ihtimali vardı. Bu sebeble 
daha evvel kolordu kumandanlannın f!· 
k r ve mütalealarını bilmek, benre pek 
faydalı idi. 

lerimiz sağlık i!?inde o kadar rnühim lub Almanya ile alicenab bir suU1 ya- lecek ıztırabları göze almalıdlr. çı~ 
Kısaca: Bugünkü FransalığındaP bir yer işg$!1 eder ki; biz bu yazı ile onu pardı. 

bir surette rahnedar eylfyecelU derme~ an 
tebarüz etUrnıek istiyoruz. Büyük denmeye lAyık millet umumi malıdır. ·s' nrı. 

Ne istiyoruz, açıkça karar verme 1 s1 
14 Teşrinievvel 335 tarihli şifremde, 

kolordu kumandanlarının bu üç no'ınaya 
aid mütalealarını rica ettim. 

edildi. Mezktir dördüncü maddedP mev- Şık bir bayan•n elinde dolaştırdığı fedakar1ıklara katlanır. İşte: İtalyan hal-
hakİkaten güzel bir köpek, tosun gibi kı; mübalağalarının altında Habe~ har-

".Jr • d k . ~;ıl1 
cJvıcs u •· yo sa cmuazzam:. bır ~· ttıi! 

Salih Paşa. 15 Teşrinievvelde, Istan· 
buldan hareket etti. Biz de. 16 Teşriniev

velde Sivastan hareket ettik. 18 Te~rını

evvelde Amasyada bulunduk. 

zı..ıu bahsolan ve ana.o;ırı hıristiyarı :yeye 

fazla imtivazat verilmemesine matuf o
l.ı'l gaye. lAzimülistihsal bir hedef olarr.k 
kabul edilmiştir. Maahaza gerek bu b :.ıb-

çocuğuna taz~ yumurta içirrnek için iti- bi gibi bir fedakarlık saklıyor. İşte Al
na gö~teren tavuk meraklısı, süt anne • maniar, Almanyadaki şiddetin ve bunaı
ve gösterdiği ihtimarnın zerresini bile tıcı istek taşkınlığının fevkinde bir feda· 
aklına getirrniven süt rnüsterisi anne, karlık gösteriyor. Bu memlekette herkes, 

mı? Korkutmak mı, teshir et:rnelt sr 
Arzularımızı zorla d ikte ettirmek .ırıı. i1 
ve seve benimsendiğin~ gör:rneok .~ 
Kuvvetimızin yetmiyecelP kaôar sıl 

Salih Paşaya, uğrıyacağı iskelelerde. 
teşkıllıtı m illiye tarafından mutantan is
t ikballcr yapılması ve tarafımızdan be
yanı hoşarnedi edilmesi hakkında taH
mat verilmişti. 

da ve gerek hakkı hayatımızın müdafaa- a•ının yanıbaşında yatan köylü, pap& - hatta kötü muamele görenler dahi ayni 
sı emrinceki metalibi sairemize a•d hu- ğa"1ın·n vemini kendi kibar e11eri1e ve- fedakarlığa boyun eğiyor. İşte İne:ıltere ; 
susatta • birinci maddenin nihavt•thıde ren apartlm~ın c:ahibesi: bir giin bu ~e- o anlaşılmaz görünüşü arkasında, İ'lgiliz 
o~duğu .!!ib i burada .<!a • mecli sı r.-; i1"nin vinli hayvarılann kendileri için ne kor nuHetini tehdideden en ufak tehlike kar
rev ve kararının muta olaca~ı kayrt• ko· ktınc birer hastalık vesi1esi olaca~nı ~ısmda derhal kendini gösteren uırıumt 
rıuldu. bi1ernedik1C'ri icin dlisünmezler bile. bir fedakArlık şuuru taşıyor. 

lanmak mı, yoksa yaşamak mı? }11' 

İçimizden, çoktan, karar vermiŞ b~B' 
nuyoruz amma zahiren hiç karar ,,cJ ~· 
mi§ g·bi hareket ediyoruz ve ede~e bıf 
Anlaşılıyor ki hep böyle Avrupanın bi 
kısmı:1ı biz idare ediyormuşuı ~if 
görünmekte, sulh fırsatlarını sahte tB' 

~ - Bevıınnnmenln vedinci mardPsin~ 
nazarcın i<ıt ;klAlimiz. tamamE-n mahfuz 
kalnpk !':artile fenn!. smat ve iktıs~di ih
ı:vacatımızın stırPti tı>svivPsi husu~ı mü
nAkasa edildi. Memleketlmt1e pE>k çok 
c:f"rmave c:lökecPk oları b ir devlet nlursı. 

Bu yazıyı takib edenler l'Örecekler • Ya, biz Fransızlar, biz hangi fedakar- ye 
gurura fed~ etmekte, kuvvetimiZlll s~ Biz de. Amasyada, bizzat pek biiyük 

tczahüratla kendisini, istikbal ettik . 
Salih Paşa ile, Amasyada, 20 Teşrını

evvelde ba~byan müzakeratımız, 22 Te~
rınievvelde hitam buldu. Üç gün devam 
eden müzakerat neticesinde, ikişer nils
ha olmak üzere beş kıt'a protokol tan:r•m 
edildi. Bu beş kıt'a protokoldan üçü - Sa
lih Paşa :1ezdinde kalanlar b'zim tarafı
~zdan ve bizde kalanlar Salih Pa~ ta
rafından - imza edildi. İki kıt'a nrotokol 
mıhrem addedilerek imza edilmedi 

dir ki bu i~in zerre kadar ihmal edile • lığa katlanıyoruz? Hangimiz, umunıun 
eel< tarafı yoktlır. menfaatine en ufak şeyimizi bağışhyo

Sizi bu oı:evimll mahluklardan ge • ruz? Fransa toprağı çiğnenmedikçe bir-
1ehi1ecek hastalıklara karşı konırnak i· leşmernize bir türlü imkan yok. O vakit 
cin çalı~an milteha~sıs e11er kafi değil- tt· sırf an•anenin tesirile, ve malımıza, 

miyeceği genişlikte bir müste:rnleJce ıııJI 
hasını kendimize hasreylemekte ve 11 ııt 
yet bir gün bizi o kadar korktu~ı.ı~,.. 
harbe süı·ükliyecek yalancı tavırlar 
kınmakta devam edeceğiz. .ıet bırnun umunı maliverniz üzerindP taleb dir. mülkümüze fazla bağlı olduğumuz için 

Pr1rbilecf'~· bir hakkı milr:ıkabenin dere- T ifonun bir su epidemi~i oldu~nu birleşiyoruz. 
cl'i c:ümutrı ~,.rtirilemivece~:rı~en. bu hu- öğrenmek isteyen karl sa~lıihnı koru· Kendimizi aldatmıyalım. Fransa. kPn
stıc:un ·stiklAlimizi ve menafii h a'k .kivı>i m~k için takib edece~i bütün hattı ha- d!sinden beklediğimiz manada cbüyük. 
mlllivemiz; zarardide etmivecPk vP<'hiıe. re1~eti ııeden öğrenmerneli? de~ildir. Onun (1914) den (1918) e kadnr 
müt<'h:ıc:c:ıo::lıırca esaslı bir surette düc:ü- Havvanlardan insanlara geçen ha~ - süren şerefli sebatı - ki bunu atPşliyen 
niilerek tahdid ve tPc:bitinden sonrtl meı:-- tal ıkJarı iz:ıha gecerken ismini ~ağdan de Fransa topra~nın çi~enmesi olmuş

Amasya mülakatı neticesi olan mubr- Jiqj millice tensib edilecek suretin kabulii sol,lan duvduğunuz. fakat mahiyetini tu. - bizi de, bütün dünyayı da aldattı. 
rPrat. kolordulara da bildirildi. belki de pek bilrnedimniz cMa1ta hum· Hepimiz böyle bir kabiliyeti a(:\steren 

te7Pkkür olundu. n • l'> 
Bu münasebetle, bir noktayı tebar!lz ması» nı tanıtrnağa calı~aca~ırn. milletin h~lA cbüyüb olduğuna hük • 

ett:rmek isterim. Bizce, teşkilatı milliye- 4 - 11 EvlQl 335 tarihli Sivas kong"E'si En çok insanlara sütle bulaşan Malta mettik. 
· h ·ı· i h""k·.. · mı..ıkRrreratının mevaddı sairesi de mec- h nın ve eyeti temsı ıyen n, u umetı u~rna~ı '1eya cBang:. hasta1ıih as1en Fakat şu son yirmi yılda ıztırab çek-

k · t f d t !isi mebusanın kabulOne iktiran evtomek h rner ezıye ara ın an resmen anınmı~ ev ayvanl~nnrla yavru düşürücü ola· menin ne demek olduğunu, şiddetin, nef-
b. d' ı· · · Id ğ ~art ile <'~as itibarile muvafık "Örii ldii. h U r mevcu ·ye ı sıvasıye o u unıı ve "' rak teza r eder. Yani bu hastalığı al· retin, isyanın, büyüklüğün sözündE-n an-

.. k t t t · · lA !'i - Bundan sonra. ~iva~ kon(!resin!~ nıuza era ımız resmı ve ne ayıcıni" a- rnış olan ge}.e hayvanlar yavru1annı a- laşılan her şeyin ıztırabdan do~dn~unn 
zimürrfaye olarak tarafevnce resmen ta- 4 F.v!(ıl 335 tarihli mukarreratının ter;ki- tarlar. urıuttuk. İstıkbalimizi temin edece.lc ihti-
hh .. d d'l · b ı d ır... d la t kı<ımına aid ll inci maAdesi muhtevi-a u e> ı mış u un u6 ... nu teyı ettir- Bulaşma şekli sütten sonra rahim yat altınımızı. sabrımızı, enerjimızi israf 

rnek esnstı. v:ıtı olan Anadolu ve Rumeli Mıictaf:ıai ve mihbel ifrn::ı:atıdır. Bu hastah • ettik. Büt;jn bunları bir daha nasıl ele 

Bmaenaleyh, müzakerat netavfci ma7-
butatının protokol olduğunu kabul ettır
mek ve hükumeti merkeziyenin rrıu.ah
hası olan bahriye nazırına imza ett rmı:>k 
mü h imdi. 

Hukuk CPmivetinin vaziveti ve bundan • " gm arnili olan mikrob pek 1.ayıf o1ma· geçirecegiz? 
sonraki ~ekil ve sahai faaliyeti husu~ sına rağmen saHm ci1di dahi geçebile- Ne politikada, ne de ekonomide cE>sare-
mPvzuu bahsolundu. 

21 Teşrinievvel 335 tarihli orotokol 
IT'Uhtevivatı, denilebilir ki hemen kAmı
len Salih Paşanın tekalifi olup ka';,n'Un
de bPis gbrülmiyen b ir takım mevadca~ 
il-arettir. 

!!2 Tesrinievv~l 335 tarihli ikincı pro
tokol, uzun süren b ir müzakere ve müna
kaşanın hülasai zaptıdır. 

Bu müzakerede, tarafeynin, hilAIP.t ve 

Bu maddede. iradel milliyevi htıkim kı
lac:ık olan meclisi millinin, hukuku teq:. 
r!ive ve mürakabesıne emnivet ve ser
be"ti :le sahib olduktan ve bu emniyet 
nıeclisi mi)]ice teyid edildikt<'n sonra, c~
mivetin seklı kongre kararilc tavin edi
leceği musarrahtır. Bura.cJa mE>vzuu 
bııhsolan kongrenin, şimdiye kadar vu
kubulan Er1.urum ve Sivas konı?releri ~!i

bı barıçte avrı bir kon~e halinde olma
sı meşrut de~ildlr, dendi. 

sal!anat hakkında teminatı mütekab!le- CE:miyetin programını kabul edı>n me
~ine ald tafs latına dnir bir mukaddı>me- busan, cemiyetin nizamnamesinde mu
den sonra. Sivas kongresinin ll Ev1Cıl sarrah olan murahhaslar ad ve telakkı <'· 

3:-15 t:ırıhli beyanname mevaddının t~>zek- dilerek aktedeceklerl içtimaı mahsus, 
k5rline başlandı: kongre makamına kaim olabilir. Bunrhın 

1 - Beyannamenin birinci marldesin- sonra meclisi millinin !stanbulda, tamn
ie, tasavvur ve kabul olunan hurlııdıın nıcn hali emniyette, serbest olarak icrayı 
en asgari bir taleb olmak üzere tPmini vazıfe edebilmesi şarttır, dendi. Bunun, 
istihsali lüzumu müştereken kabul edildL şeı aiti hazıraya göre ne dereceye k.ııdar 

Kürdlerin istikH'ıli maksadı zahir;s1 al- temin ediJebileceği teemmül edıldi. fs
tı!lda yapılmakta olan tezviratın imüııe tanbulun ecnebi tahtı işgalinde buhınma. 
geçmek hususu tensib ed 'ldi. Halen ecne- sı hnsebile mebusanın vazifei teşriiyele
bi tahtı işgalinde bulunan manatıktan, rmi hakkile ifaya pek müsaid ol-:ımıya
Kilikyayı Arabistan ile Trakya arasmda cağı fikri tezahür etti. Yetmit sefPrinde 
bir cetatampon• vücude getirmek mak- Fransızların Bordoda ve ahiren Alman
sadıle ana vatandan ayırmak arıumnda ların Vaymarda yaptıkları veçhile, sul
bulunulduğu mevzuu bahsedildL Anado- hün aktinf! kadar, muvakkaten, meclisi 
lunun. en koyu Türk muhıti ve en mah- rr.i!linin Anadoluda, htikumeti senıyenın 
~uldar ve zengin bir ınıntakası ol.m bu tensib edeceği emin başka bir mahalde 
kıt'anın hiçbir suretle ayrılmasına mu- içtimaı muvafık görüldü. 

vafnkat edilmiyeceği; Aydın vilAyetinin Meclisi millinin içtimatndan aonra, de
de, ayni kat'iyetle (ve evleviyetle) cezayİ . re:cei emniyet ve mahfuziyeti taayyün e
vatandan gayri kabili infikak olduğu e- drccğinden emniyeti tamme göriildü~ 
&arı umumiyetle kabul edildL takdirde, cemiyet heyeti temsiliyesin:n 

Trakya meseles'ne gelince: Buracia da. ilgasile teşkilatı hazırasının hedefi nıesa
ZFıhiren . bir ~ükumeti müstakile VP h:ıki- L<ıinin tayinı, zikretti~im veçhile kongre 
katte bır mustamere tesisi ve bu halcie makamına kaim olacak olan içtfmaı moıh

susta kararla~tırılacaJı ifade olunrlu. 
(Arkası var) [IJ (Onlatalı Şevket) Bey. 

cek bir kudrete rnaliktir. Bu bakırndan tirniz var. Yalnız cömerd bir toprakla, 
haı:-talık en cok veterinerlerde, doktor- mutedil bir iklime bel bağlamışı?:. Post 
la.,..da, ev 'l{cıdmlannda ve hayvan bakı- kapmak, tah.c:isat almak için birbirimizle 
cı1 cırında görülür. Hastahğın arazı alı· didişiyoruz. Bu mümbit toprak m~hsul 

nış şekline göre değisir. Buna nazaran ,.e~k için bizden biraz gayret ister di
ino::anlarda cBang» m iki şekline tesa • ye köyü bırakıp şehirlere çekiliyoruz ve 
d~f edilebilir. Bunlardan birincisi Mal- başka topraklar zaptetmek maksacHle şe
ta humrna!lı arlını verdiğimiz ve ihtiz&· hirdcn dışarı çıkmak aklımızdan geçmi
ri bir fivevri ile tezahür eden şekil, yor. 
d ilreri abortus yani yavru düşürtücü Şu halde nasıl olur d·a, dar hududlan 
şeldicHr. içinde günden güne ısrarla çoğalan; harb 
İnsanlar için hastalığın en mühim ti· sözlerinin. askeri nümayi§lerin sarhoş et

pi keçilerden alınanıdır. İnek1erden a· tiği bir kütle ile kudret ve kuvvettE' b')y 
lınan nisbeten az ~iddetli geçer. Maa • ölçü~rüz. 
rn&fih bu huc:usta nıikrobu alan şah5ın Emin olunuz, Fransa maddi manada 

(Devamı 10 uncu sayfada) büyük bir memleket değildir. Sıtdece, 
............................................................... h~lkı mes·ud bir ülkedir. 

Bu hayvan bir · 
Tavşan mıdır. hayır/ 

Bu bir tavşan detfldir. Erbabının be • 
ğendiği, aradığı bir çincfnelladır. B!liıı -
diği gıbi de bu hayvanlarm kürkleri pek. 
nadir ve tabiatile Joymetlidir. Çinçınella 
k,ürkleri 1000 liradan daha yüksek de • 
ferde her zaman ahcı bulur. 

Evet bir kısım Fransızlar • Rusyaya 
kulak veren ve hayran olanlar • Fransa
nın harbe girmesini istiyorlar. GOya içti-

ı mat ilerlemeyi har b temin edermis gibi. 
gnya varı yoğu mahvetmek halkı b0Uu~a 

' çıkarımuş gibi ve g11ya muharehe dik· 
1 tatörlüğün muzaff~r olması ~in en emin 
f yol değilmiş gibi, bir har be girerse Fran-
1 sanın milletlerarası sahnede milhim rol-
ler oynıyaca~ını düşünüyorlar. 

1 Bizce hakikat şu: Fransa, biz istersek 
l bir cmes'u<iler ülkesh olarak kalabi!ir. 
1 Bugünkü gibi köylüsü asude, işsi-zi nis-
• beten az, serbeı~t çalışan, serbest düşii
nen, tutumile inceliği dünyaya yayılan 
bir memleket olmakta devam eder. ç~n
kü: Umumt faaliyetlerimizde kPnd!ni 
gösteremiyen aklı selim, iyilik sevk• ta
biisf ve ulüvvü cenab; şahs1 işlerimızd<? 
h~r ıın tebarüz etmektedir. Çalışma zev
k! bizde hemen her yerden fazladır. 
Fransanın bOyüklüğünü yapan ve bi

zim muhafazaya mecbur olduğumuz da 
işte bunlardır, yoksa maddt kudret dPğil. 

Eler bunları muhafaza etmek istiyor-

Yoksa niyetimiz cmuazzam» bir de' 
mi olmak? ıısS 

E~er öyle ise, tam b 1r muharebe }lll~ı'J' 
içinde yaşamalıyız. Yalnız muhareııe !'lııf 
l:oahsetmeli, muharebenin nirnetle ı.ıtlJ 
şükranla karşılamalı, en zayıf b!r ;ır; 
umuduna mukabil en kuvvetli oır ııf~ 
ıhtimalini gözönüne almalıyız. l<~~cW 
maktan, gülüşmekten, içtimat vat'ierı)• 
mizi korumaktan (veya iyileştirmek .. 1~p 
tatilden, kazançtan, çocuklanmızlıı gtı· 
eğlenmekten vazgeç.meliyiz. .. ~11' 
Yalnız milliyeti, yalnız harbi ~:Jgııtu 

meliyiz. Tekmil bombası, zehiri' cıJJ' 
bütün fı>laketile harbi ve onun arltlljetiı 
dan gelecek dahili kanşıklıklarJ, se~,·rı" 
nesiller sürdükten sonra sonunda .,

1 
f 

payı anarşinin kucağına atacak açlıB 
zümaze almalıyız. ıs>.-J 

İkiden biri seçilmeden olamaz· rı1•• 
olduğumuz halde kuvvetli rolü oY'11~ 6' 

mıza imkan yoktur. Meydan okU~1~tti' 
kuyup ta tam meydan okumak iC9~ıJif• 
ği vakit baş e~mek olacak şeY dt Jfle' 
Kırk milyonluk kendi halinde bit ·rılt~ 
leketin sırf muharebe Için yetiştır ~· 
70-RO milyonluk bir memleket ltadD 
lahlanması mümkün değildir. b ıd1 
Komşu memlekette altmış saat. rrettt' 

kırk sekiz saat çalışılırken; korn§0 tıl' 
leket açlıktan ölmiyecek kadar Y~~şd 
tıka basa karın doyururken; cfe ~ 
mernlP.ket gösterişle yaşadığı h81 'f.{lf11~ 
tam manasite rahatımızı ararlteM 08 3-
memlekette hududdan para çııcarD 

11
f111-' 

lüm cezası verildiği halde biz P~et 6r 
SE'rbest çıkarırken; komşu merrıle yS~t' 
fi idarede, biz sulh havası içinde iJıP' 
ken cmuazzam:. devlet olmaJJllZ1° 
mali yoktur. 1 tıı1 

Bizim tutabilece~imiz yegane Y;~ c' 
günkii Fransa olarak kalmaktır· bııl"' 
sareti göstermeliyiz· maddi ltuvvete tfl'' 

' . V 
nandan nisbeten ufak fakat fikır 58: 

neviyat cıhetinden büyük bir rra~ıcotl~ 
Varsın Almanva: Avrupanın .~ tıtld,ıl 

mide kendisine bağlı fakat irk cıbe 1ııf 
temessül edemiyeceği • o kısrnındB·e ofl~ 
labiliyorsa, yayılsın. Bu genişieJl'l 
sıyasette zayıf d"üşürecektir. btııÇ # 

Fransa; dostlarına sulhün :rnu }19 tflf 
duğu şeyleri kavracl. • ,., ve bir dB :ter 
zideki gibi h&reket e.. 61nı . , 
sin, bu yeter. . 0 ıcııl 

1 Böyıece maddi cephede ne ıselt 0~ 11{Bı 
cağız. Yani ikinci sınıflığımızı ~8, ııi1t' 
etmiş olacağız. Fakat fikri snbadretill0' 
riyet ve adaletin manevi ktı ,fl'lııd • 
san'atta, zevk inceliğinde o boŞ ttitfl~ 
kudretı> hülyası yüzünden k~Y~e yeıııd 
ve bize yaraşan üstünlüğü:rnuzu 
va hic vorulmadan bulaca~ız. 
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ı B .. u harbde 
mühim muvaffakiyet 

N VAK'ASI r .............. _ .................................................................................................................................................................... , 
1 Kumandan son emri verdi: "lJçüncü torpili hazırlayıni lJçünca J 
• gemi de batırılacak 1, Ingilizierin üçüncü gemisi Kiresi, batan iki l 
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C Son Posta'nin denizcilik mütehass1s1 yaz,yor =:], 
Büyük harbe takaddüm eden senf'lt>rde 

Uzun münakaplara sebeb olan derıı:.z ır.e
eelel•rinden bir tanesi d• denizaltı ge. 
lllileri idi. O zaman da. sanki, aynen bu
iUn!i ya!flyotduk. İki taraf vardı, bir ta
ne3inin ınenfaatleri büsbötün d'enizlere 
bağlı idi. Tabiatile bunlar daha zi.yad~ 
deniz tfcar~tlerini muhafaza edebilecek 
allah !!tiyorlardı. Binaenaleyh Du gıbi 
tlcarete kuteden aillhlar iead edildikçe, 
b:iyük propagandalar yaparak. bulunan 
gemilerin taydalı bir t•Y olarnıyarağım; 
!tlahkfun bir nsıta oldu#unu göstenneA'e 
talışıyorlardı. Di~er taraf ta karşının de
nız men1aatJerlne kuted'en grup idi. 
Bunıar da bfltkis bulunan .nAhlann yUk
iek k:lfayette olduAunu iddia edıyorlar, 
bununla her nevi Jtln bqanlabilPce~ini 
aöylüyıorlardı. 

İşte denizaltılar, bftyil]t harbe böyle 
bir duruınds girdi. Fakat harbe giren Al· 
llıan denizaltıları, bugO.n deniılerdf' göı
düğümü:ı gemiler kadar mükemmPl ve 
kul!an~lı dt'ğildi. O botlann iki büyük 
derdi vardı: Benz:in makineleri ve mık
lıatis esa11 üzerine yapılan puslaları ... 

Bunlardan benzin makineleri, tabiati· 
lı-.., ekzost hacalarma ihtiyaç gösterıyordu. 
Bintlena!eyh deniz üstOne çıkan hir de
hizaltı gemiıd hacalar di'kınek. tPller 
Rerınek gibi külfetn. ~r görüyor"'u. 
lriıknatı. pu.lalar ise Ilk sık ayannı 
kaybedıyot ve dolayıBile gemilerin seyir
lerinde ~elAmet kalımyordu. 

İşte yüzbAtı Vediken denizlere bi'yle 
btr gemi ile çıktı. U 9 numarasını alan 
temisinin, daha vaztfeye gitmek üzere, 
~ndan çıkarken puslası bozuldu Vt! 

~ur komutan yıldızlardan istikamet a-

larak sayretmete ba~ladı; tıpkı orman
larda yolunu kaybeden !eyyahlar gibi. 
~'akıtt o omuzlannda yalnız kendi yükü· 
nu detıı. gemisindeki bütün tayfaların 
ınestuıtyetint taşıyordu. Herhalde kendi
linde bir Türk amıi hiıısetmişti. Cünk:.i 
"';ıztfesfne TOrk ~ibi bqladi, Türk gibi 
hittrdi. 

Vedlkeniıı nzifesi 
Alman erkAnıharbiyesi İngilizlı>rll'l 1 ~ 

!ylulde kanala uker nakledeceğini öğ
t~nmiştir. O. ismi geçen yere den•zalt1. 
lar göndermek suretne nakliyatı im'rta 
'~eya hiç olmazsa zarara 10kacaktır. Fa
kat ardı arası kesilmiyen fırtınalar, de
iii denizaltıların, gemllerin bile denize 
Çıkmasına mini oluyordu. Vazife için ltı
tım gelen direktiileri alan komutan Ye 
layfalar ııabırsı~hkla fırtınanın bitmı>si
nı ve denlzlerln durolmasını bekbvo~ 
lardı. ( 45) gündür har b başlamış. İncii
ltıleri n Heligolant adasına yaptığı cesur 
•e muvaffakiyetli bir taarru:ı ile bahrdı
tı Uç kruvaz~r ve birçok muhribe mu
Itabil, Almanlar henUz çeteleye oır Çf'n
t!k hile yapmaml!lardı . 
r'ırtınadan dolayı ancak 19 Eylü~de 

dentıe <:ıkan denizaltıcılar, işte. bu inti
karn hlssile de meşbu idiler. Yapılacak 
hareket oldukça şümultü idi. Birçok de-

l'llzaltı gemisi kanala gidecek, İıı~iliz as
lterlerini nı.kleden ticaret gemilerini av· 
hYacak; zırhlı kruvazör filolaı:ı da mu
•YYen bir m~saf~yP. kad'ar giderek. s:ıl-H 
dü~rnan denizaltılan görme~e mı.:vaffak 
Olup onları kovalarsa. botların kaçması
na destek ve vaaıta olacaktı. 

Bu suretle Vediken 20 Eylule kadar 
tırh]ı kruva?.örlerle beraber seyretmiş 
~ bu tarihte onlardan aynlarak Helic:o· 

nd sulanndan çıkmlJbr. İşte bu anda 
41a denizler puslasını bozmuş w• talih :u denJzlerde göZirilı bırakmıştır. Çün· 

Puslalar gemilerin gözü mahıyetin· 
~dir. O bozulursa gem1lerin ıstıkarnet 
b lrnası çok güçleşir. Bu gibi haller c'e 
b azı kumandanlar geriye dönmek kura!'J 
h lle \1-erirler. Halbuki Vediken her tı{' pa-
ası na olursa ol.sun gttmf!k istiyordu. İn

gıltere adaları ile Franaa arasında scy· 
~'etmek, valnız bu iki memlcketın düş
tttan oluŞundan mühim de~ildi. 

Priskopta bır 

Kanal ve kanala civar olan deniz sisJi, 
puslu. akıntılı. sahilleri çok sığ ve düş
man karakolunun sık olduğu bır yerdı. 
G('minin karaya oturması ihtimali çok 
olauğu gibi, sis arasınci'an birdenbire çı

kacak destreyerlere yakalanmak korku
su da fazla idi. Zira o zamanın denizı-ıltı 
gemileri, bugünküler gibi, hemen dalı

vermiyordu. Onların dalması, hacanın 
çıkarılması, rnotörün soğuması vesaire 
~ibi uzun manevralara ihtiyaç gösteri
yordu. 

İşte Ved!ken bunları göze almış gidi
yordu. O, yalnız düşman ile değil, dtmiz· 
lerle fırtınalarla, talih ile, hülasa heı şey 
ile boğuşmağa gidiyordu. 

Henüz, kruvazörlerden ayrılınıştı ki 
ikinci kumandanı puslanın bozuldu~u 

haberini verdi. Bu talihsiz vak'a kal'şı

sında mürettebat geri dönmek heyeca
nına düşttiler. Onlar, hiçbir muvaffaki
yrı istihsal etmeden geri dönmenin, ne 
kadar büyük bir skandal olacağım dii· 
şünmüyorlardı. Onlan müteessır edf'n 
nokta, bilhassa, muvaffak olamarrıaktı. 

İ~te bu dü~ance onlara büyük harbın en 
büyük muvaffakiyetlerind'cn bir tanesi
ni vadetti. 

Vediken puslasız scyret.mek ıçin şu 

çareyi buldu. Gözü ile görmediği ve fa
kat c.'ivarındE: seyretmekte oldui{unu bıl

diği diğer cienizaltılara telsizle sordu. 
- Dalgalar, şimale nazaran, knç de· 

receden ~eliyor? 

Artık onun için şimal, da1galarır~ ~jel

di~1 ıstikamet olmuştu. O bu vaziycite 
SRE:tlerce seyretti. Yirmi ve yirmi iki 
Eylul orasındaki geced'e komutan ınGret
tehata .stirahat vermek istedi. İki gün. 
denberi gemi, fındık kabuğu gibi :;allan-
mış ve tayfanın başını s.ersem etMişti 

Herhalde kımala gelmeden evvel nE'rke
sin bövle 'stirahate ihtiyacı vardı. 

Vedik('nir. emri üzerine gemiyı derio
lPre daldırarak geceyi dibde gp.çimıeği 
istediler. Lakin fırtınanın azameti bur:ı
ya de tesir cö'yor ve zaman zaman ~cv
rilmek tehlikesini gösteriyordu. Rahat 
edelim derken büsbütün can sıkan bu 
hal botu tekrar su üzerine çıkmağıı mec.'
bur etti. 

Gemı. bermutad çalkalanıyor, ne otur
mağa, ne uyumağa ve ne de doğru dii
rilst iş görrneğe müsaade ediyorJıı. Ha· 
vanın şiddetinden değil denizalttlar, o 
elvarda karakol yapması muhtemel olan 
fng'liz karakol gemileri bile kaçmışlardı. 
Bu vaziyette sabahı beklemekten başka 
çare görülmedi. Çünkü. ancak o zaman, 
fıctına durabilir ve denizler sakinlcşebl
lirdi. Gemiler için grup, gece yarısı ve 
tulu anlan bu gibi de~i§iklikler Dakımın. 
dan mUhirndir. 

tarassud anı 
Filvaki ertesi günü seyahate biraz da

ha sakin hava ile devarn e<fildı. Gemi. 
her §eye rağmen tam yol süratle vazife
sine gidiyor, bütün mürettebat, kaptan 
yerinde, hemen mahvedecek bir av an
vorlardı. 

~ Düşman tarafından ilk alAim 21-22 Ey
lul gecesmde görüldü. Nöbetçi zabiti, ka· 
marasında uyumakta olan komutana· 

- Ufukta karartılar görünüyor' diye 
hab('r vermesi üzerine komutan, daha 
kaptan köprüsüne çıkmadan: 

- Dalma~a hazır olunuz! 
Emrini vermişti. Nitekim bu tedbir 

hotu büyük tehlikeden kurtarınıştı Şim
dı u 9 cü~manın karakol sahası su altın
dan geçiyordu. Sabah saat altıya kadar 
devam edilen bu seyirde d5tmanın ka
rakol ~emıleri selametle atlatıldı. 
Diişman knıvazör filosunun görünmesi 

Daha henüz, karakol hattını muvaffa
kiyetle geçmekten mütevellid sevinç zail 
olmamıBtı ki komutan tekmil mür~t•eba· 
ta: 

- Dikkat! Düşman! 
Komutasını veriyordu. O büyük bir 

dikkatle etrafı tarassud etti~ perıskopu
nun aynasında birçok gemi direkleri gör. 
rnüştü. Bu gemiler ne olabilirdi? Işte bu· 
nu herkes ve herkesten fazla Vediken. 
merakla bekliyordu. Bu anda onun bey
ninde, bir 1ahza için, ölüm, muvaffakiyet. 
ma~]iıbiyet mefhumları bir resmi geçid 
yapmıştı. Belki gemilerin ne oldu~ bir 
saniye ıçind€ anlaşılacaktı. Fakat o an
da, Vediken için, Janiyeler kim bilir ne 
kadar uzundu. 

Üç düşman kruvazörünün, epeyce an· 
lıklarla, birbirinin yanısıra gelmekte ol
duğunu görünce, Vediken, bir tereddüd 
de\'Tesi ~eçirdi: 

cAcaba bu gemilere hilcum edE-yim 
mi?. Ya bu -gemilerin arkasında daha 
büyük avlar varsa?, Bira:ı bekliyeylml• 
cDeklersem düşman ·kaçar!, 

İşte bir an içinde toplanan bu kısa mi1· 
lfı.hszalardan sonra Vediken karar verdl 

eEldeki bir kuş, dald'aki on kustan iyi-
dir!:. 

Talih bu kararı vermekte onunla bera
ber oldu. Çünkü bu gemllerin arksunnda 
bir başkalan yoktu. Bunlar sadece tngtı. 
terenin (Hug), (Ebukır) ve (Kıresf) kru
vazörleri olup orta rfuatle seyredJyo~ 
I ardı. 
Komutanın (hücuma hazır ol!) emri 

gemiyi bir anda elektrikledl. Şimdi kim
se konuşmuyor, kimse nefes almıyor, 

kimse kımıldnmıyordu. Herkes, bUyük 
bir heyecan içinde, onun emrlni bf':kli
yordu. Geminin, mOrettebatının, birÇ"Ok 
nilenin mukadderatı komutanın, periakop 
la bakan tek gözi.lne ba~lanmıştı. 

(Devamı 10 uncu ıa.llfada) 

Sayfa 9 

Pamuk .. Prenses ve Y edj 
cüceler filmi İstanbulda 

Film baştan sona kadar bir şiir halindedir. Müzik 
kısmı bu şaheseri bir kat daha güzelleştinnektedi:
üç senedenberi hazırlanmakta oldu· 

ğunu duyduğumuz, bir senedenberi da 
Avrupa ve Amerikanın bir çok sinema
lannda birden aylarca gösterildlğini ve 
küçük büyük herkesin takdirlerini ka
zandı~nı öğrendiğimiz (Pamuk pren - 1 

SE'S ve Yedi cüceler) filmi nihayet t. -
tanbula ge111i. 

Evvelki akşam Taksim ainemasmda 
huwsı bir ~ean!ta hükt1met erkAnına ve 
matbuat mümessll1erine gösterildi. 

rilmin mevzuunu anlatacak de~1.Uz. 
B•mu ilk olarak gene bu sütunlarda o
kuyuculanmıza sunmuştu«. 

(Pamuk prenses V€ Yedi cüceler) 
f1lmine, sinemanın ~diye kadar vücıu 
de getirmiş oldu~ en mükemmel ~er 
desek hiç te mübalAga etm~ olmayız. 

VVaıd LHBne~n. yara~ 
cPa.muk Premes» 

Yüzlerce imanın üç sene mütemadt
yen çalışmak suretne vüeude getlrnrl, 
o:duk1an bu film cinsan, zekbmm 
nelere kac!ir olduğuna güzel bir misai-

Filmin mü:rlk 1usmı dahi çok kuv .. dir. 
!nsan bu filmi seyreyledlkten sonra vetlidir. 

bir kere daha görmek, bir kere daha Denilebilir ki rnürlk esasen b1,. ~abe-
ta1{dir etmek arzusunu duyuyor. ser olan bu filmi bir kat daha r· lleş-

'Valt Dimey'in alelAde bir san'atkh tirmi~ir. Müzi~in en güzel parçala -
değil, fakat san'atinin ckralı• oldu~ • nndan biri de (prensirn ne vakit gele • 
nu te~lim ey1eme~k kabil de~ldir. cek!) valıidir. 

(Pamuk Prenses ve Yedi dlceler) 
Wmi bu bilyük san'atkAnn di~er eser· 
leri gibi komlk bir eser de~!ldir, ~ıitra· 
ne b!r eı::erdir. Fılm serapa fiirdtr. 

Gihel Pamuk premıesin onnanlu 
içinde dolaşma~. cücelerle hayat silr • 
mesi. rengArenlr ku~lann, hayvancrlda
rın ona arkadMlık etmeleri hep görll -
leC'ek şeylerdir. 

'F'ilmin btizı kıınmlannda renkler do
nuklulr ;ır?.ey'emektedir. Bunu filmln 
mnvzuunun ctddililtine ba~şlamak i -- ~ cab eder. 

Sihirba1. kadının l!abahm sisleri ara· 
sında sudan geçmesi; şiddetli bir bora
nın tesirile in1eyen onnanın içine dalıp 
kaçması, Blümn, fllmtn en heyecanlı 
safhalarını te~kfl etmektedir. 

* 
(Pamuk prenses) filminden evvel 

davetlilere başlıbaşına fevkalade bir 
eser olan Alman Ufa stüdyosunun vü· 
cude getirmiş oldu~ Röntgen filmi 
gösterilm~r. Şimdiye kadar fenni ba· 
kımdan bu kadar mil'kernmel, bu kadar 
kuVV€tli bir eser vücude getirilmemiş 
desek hiç te mi.lbalAga etrneyiz. 

Röntgen ~amın tatbik tarzlan, in .. 
nn ve hayvan vi.icudlerinin dahili bü· 
tün a1.alan mükemmel bir surette gö • 
rülmekte w tetkik edilmektedir. Hele 
inc::anın ne~ alışını, yemek yiyişini 
gö!"leren kısımları her ttirlü takdirln 
fevldndedtr. 

O. T. 
_. ........................................... --------······························································· 
(Yeni bir Frans1z y1ld1Z1) Katrin Hepburn 

kaçakç1hkla 
itharn ediliyor 

Amerikanın en cazib yıldızlarındau 
K..q,trin Hepburn'u hilmiyen yoktur. 

Amerikadan alınan haberlere naza• 
ran bu günl einema yıldızının kaçak 
suretile Paristen tuvalet takımlan gee 
tirttiği haber alınmış ve hakkında tah
kikata giri~ilmfttir. 

Katrin Hepbum hakkında zabıta ve 
Adiiyenin tahk:J·"•. yapmalan Amerl• 
kada bilyük bir neyecanı rnucib ol • 
mu.Jtur. · 

Bir film için çok ince bir hesab 
Bin franklık cbeş yüz» banknotun 

blınlıkı ne olabilir? 
Bu kalınlık con d<irb santim olarak 

tesbit edilmiştir. 
Bundan sinemaya ne? demeyiniıJ 

Alman reji6örlerinden Kurt Bernhard1 
Fııın&ada cCarrefour, adında büyü]f 
bir film çevirmek üzeredir. FilmdA 
san'atk!rlardan biri rol icabı olan di• 
~r b irine '00,000 frank verlyorrn~ 

• Hakikate muvafı·k olarak film çevir • 
rnek için Mn'atkAr bu kalınlığı tesbii 
ettirmiş v~ ona göre paralann yerini 
tutacak kA~dları hazırlatınış! 

J'8llSl.Z stUdyalarında cNeş'esiz 86-
kab adı ile çevrilen film, Pariste gös
terilıne~e başlannu.ştrr. F1lrn, çok gü -
zel ve entEresandır. Birçok sinema mU
n3kkidleri umumiyet itibarile filme i
yi not ve yer verıruşlerdir. Evvelce çev
rilen bu filmde c:Jean» ismindeki genç 

Eğlenceli bir komedi 
Ufa stüdymu (Balavı Seyahat!) adında 

e~lenceli bir 'komedi çevimıektedit. Bu 
komedideki baş rol, Fransız san'a1kArı 

Francoise Rosay tarafından yapılaraktır. 

kı: rolünü Greta Garbo yapmış ve bü
yü}: bir muvaffakıyet kazanmıştır. Ye
ni çevrilişinde ise başkadın rolünü yu· 
karıda resmini gördüğünüz Margueri· 
te Deval yapmaktadıT. 



to Sayfa 

Olmesini de bilmesi IAzlmgelau 
bir tip 

Babaeskiden Mu
eaffer karakterini 
tonıyor: 

• Çocuklara mah
,aa neş'e ve ha!'e
lrotıere pek yer 
Ncrmeıniştir. Ha· 
)'atm daha Uk dP.v 
resinde samurtkan 
olmama~a d;kks\ 
ttmesi lAzımdır. 

* Hem şen ve hem ciddi bir tip 
tiBkildo.rda Ned

rct karakterini so
tuyor: 
• Zeki ve cıddi tn .. 
raflan neş'eU ha
reketlerine m&nJ 
C!e~ildir. Bııbn ve 
anasının kendisile 
alAkalandudan ve 
arzulannı y~rino 

.getinnekte miisaid 
t!avrandıklan aıılqılın.aJı:WfD. 

* lhtirasa kapılmamak kaydile 
Gebzcc:Ieıı Rem

m muvaffak o!up 
olamıyacağını so-

ru.yor: 

Muvaffakiyet 
peşinde koşarken 

lAzım oldu~undan 

fazla Ihtiraı:;a yeı 

wrilmemelid ir. 

Iyi bir sUbay 
olabilir 

Selimiyeden Cc

mal ne gibi i§1erdl 
mtıvaffak o1nbile
eeğ:ini soruyor: 

Tipi itibarile de 
tyi bir sübay ola -
bilir. 

* 

uayyen işlerde muvaffak 
olabilen bir tip 

Çanakkale d n 
VitaU m.uvattrilc o. 

lup olanı:ıl!~ 
sonıyon 

Hayata neş'• n. 
dahll olan ıstidad~ 

nı da itfetirse mu .. 
vaffakiyet bir za,. 

man meselesi 0oo 

lur. 

* Muvaffaldyeti Dmid edilen bir tip 
Ankaradan B. Y, r~-,;;rall!:s7~ı 

karaktmni ve mu 
vaffak olup olma-
1/a.ccıbım ronıyor: 

Mücadele ve mO 
nakaşaya olan te
mayülO ve kendJ 
enerjisile hareket
Ierde bulunmak 
arzuw muvaffald. ı..-...._.;,.....;;..~ .... _;..-~ 

.tet ümıdlerini ço-
ialtaıı va.sıflarci.ancm. 

* Neş'eli olmas1 lAzimgeien 
bir .ti.P 

Paza.rcıktcm lb
rahim, .karakteri
ni wruyor: 

İşini. hesabmı 
bilir inBanlar (.bt 
hareket eder, hava 
iliklere pek ra~bet 
etmez. menfaatı.. 
rine uymıyan it
lere uzak kam, 
net'esini nadira 
kullanır lar. 

Son Po ta 
Fotograf tahlili kuponu 
l.im • • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT ,. 
Fotograf tahllll 1ç1n bu tuponlardao 
6 adedinin ııönderllmesi §arttır. 

,,4 

1 Istanbul Belediyesi Ilinları 1 
Keşıf bedeli 4117 lira 72 kuruf olan AyasaAa Süvari mektebi iltisak yolunun 

tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraklle şartnamesi Levazım Müdür
liığünde .görülebilir. İstekliler 2490 1a,11lı kanm1da yazılı vesikadan başka en az 
ikı bin liralık bu işe benzer if yaptıtına dair eksiltıneden sekiz gün evvel ;ilA
yetten alacı:ıkları fen ehllyet ve 9.18 yılır.a aid TicarM Odaaı vesikalarile 30d lira 
83 kuruşluk ilk teminat makbuz veya m ektubile beraber 26/12/938 Pazartesi gü-
nü saat 14 buçukta Daimt Encümende bu lunmalıdırlar. (!_) (8985) 

NWW 

Bahçeler MüdürlO~ için Hl:rumu olan ve hepsine 909 Ura 25 .k:u.ruş bedel tah
min edilen e~aç ve fidanlar açık e1uıiltm eye konulmuştur. Listesile şartnamesi 

Levazım Müdürlü~nde görnlebllir. İstekaler 2490 sayılı kanunda yazılı VPsika
dan 'Jaşka bu iş için Bahçeler MudürlO~ünden alacaklan vesika ve 68 lira lı) ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya m~kr.ıb.le beraber 27/12/938 Salı günü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdıı-lar. (B.) (8983) 

Niçin ızhrap 
çekiyorsunuz? 

Alınız 

NEOKÜRİN sizi bu muziç baş a~nla
nndan, nez]e ve gripten derhal ktır~
ı·acaktır. 

NEOK0R1N kalbi yormaz ve mıdeyl 
bozmaz. 
'l'ek kn~e 6, altılık kutu 30 kııruştur. 
Her eczanede bulvnur. 
NEOKÜRİN ismine dikkat. 

So ta 
Yerebatan. Çatalçeşme sokak. 2S 

Yevml. Slyıı..cıt. Ha vadl.s ve Halk gazetesi 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazete:nızc aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. l.r ı-

TÜRK'YE 1400 75U 41.i0 
YUNANİSTAN 234J J_.!v 710 
ECNEBİ 27J) '4 soo 

Abone bedeli peşindı:. Adres 
de~iştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr 

luO 
270 
llOJ 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi IRzımdır. 
, •............................................. _ 

{ Posta kutusu : 741 İstanbul \ 
i Telgraf : Son Peısta 1 
! Telefon : 20203 S . . 
~ ............................................... -' 

SON POSTA 

V eteriner diyor ki •.• 
(Baştarafı B inci ıa11fad:l.) 

da rolQ. vardır. Hastalık mikrOb alm .. 
dıktan iki gün sonra başlar. Derecei 
hararet gece yükselir, gündüz düşer. 

Birkaç gün devamdan sonra normal 
hale avdet eder. Bu tevakkuf haftası .. 
run hitamında dört günlük bir devre 
başlar. Üçüncü akse beş gün devam e .. 
der ve nihayet bir haftaya çıkar; hatt~ 
aylarca devam eden şekline girer. 

Hastada zayıflamağa yüz tutmak ve 
gece teileıncleri baş gösterir. Hastalık 
nihayet karaci~erde lokalize olur, işti· 
ha azalır. Hasım fiili bozulur. Bazan 
ishal, bazan da inkıbaz görülür. Has -
talık ilk devirlerinde sıtma veya tüber
küloza çok müş:ıbihtir. Eğer hastada 
bu sırada bir bronşit te varsa tüberkü· 
lozla knnşlınlacağı muhakkak gibidir. 

BirinclkAmm D 

Denizaltılarm büyük harbte göster
dikleri en büyük mu · affakiyet 

(Bq tarafı 9 uncu .ayfada) na garkolduğu sırada Vedikenin sert !h-
Bu heyecan dakikalannı VedJkenin tarları duyuldu: 

(atın!) emri ve onu takiben: - Üçüncü torpili de hazırlayıni tlçün-
- Düşmanda bir isabet! eti gemi de batırılacak! 
Müjdesi yırttı. Üç geminin ortasındakl- }'ilvaki, iki arkadaıilnın batmam Oze& 

nE> .. ·Ebukır kruvazörüne 500 metrede!l ne, denizle üzerinde öksüz kalan Kiresi 
bir torpil atılmış ve muvaffak olvn.ı1uş- ktuvazörü, tehlikenin bir denizaltından 
tu. Bu andn gemide üç hareket hisseclt- geldi~ini anlaması ve o atvardan uzaklaf" 
liyor: ması Iazımdı. Fakat her nedense İngiliS 

Mürettebat birbirini tebrik ediyor, ya- gemisinde bu karar verilemedi. O da dur
zıc.ı hücumun 7,20 de vaki oldu~nu kay- du, o da. batanların askerini toplamak 
dediyor. Fakat komutan. bu muvafakt- üzere sandallar indirdi ve nihayet o da 
yeti az görerek yeni bir hedef. yeni bır av ga!il davrandı. 
a:-ıyordu. Onun dikkatle yaptığı taras- Nitekim bu büyük kabahatın cezR'l 

sudlar ona ikinci bir muvaffaklyet va· Kiresi de Vedikenin üçüncü torpill il• 
detti. battı. Bu vak'a İngilizlere büyük }\ir dert 

Kruvazörler denizaltı hücumuna ma- olmu§tu. Artık birlikte seyrederkP.n bO• 
Hastalığın ikinci devresi uzviyetin ruz kaldıklarını farketmem.ı·~ıer, s"'dece w f b ~ .. cuma ugnyan ilolar batanın miirettc a· 

muhtelif yerlerinde apseler husulü dev Ebukınn torpı'le çarptılh~a hu"kmedcre1• t k k 6 .. " ~ mı urtarmaktan ziyade o sahadan aç-
residir. Vücudün muhtelif yerlerinde ona göre manevra yapıyorlardı. Bu Ve- rnağa bakıyorlardı. 
sebebsiz çıbanlar zuhur eder. Diğer dikenin işine .gelen bir manevra ıdı l"'~n-.., Bu mültim vak'a denizaltılann. o ,.. 
mikroblarin beraber çalışarak romatiz· kü iki kruvazör durnıuş. Batan gemiııin mana kadar mevcud olan cephesini çe-
ma yapar. Ba~ vak'alarda apandisite, mürettebatını lrurlamıa~a çalışıyorlardı. virmiş ve herkesi korkutma~a başlıunıştı-
ba7.1 hallerde menenjite sebeb olur. İşte bu yanlış hareket Vedikene fırsat \'ediken bu vak'adan birkaç zaman son
Kaideten hayatın devamınca seyreder. verdi ve on dakika içinde yaptığı mahir ra. İngıltere sahillerinde gemisi ile battı· 
Bııgün için gayrikabili tedavi hastalık· bir ~anevra ile (Hug) gem.iaine de bir Fakat bugün Almanyanın malik oldufO 
lar arasındadır. Binaenaleyh her şey • torpıl attı. denizaltılar (Vediken filosu) namile o-
den evvel bu hastalığa ~ vıkaye Daha ilk muvaffa1dyetin sermesUsini nun ismini taşımaktadırlar. 

ı t llr k b d k 
·....ıl ek yenemiyen mürettebat büsbütün beyeca- A. r. 

mese es ge i u _a anca 1". ec 

~:;. ~~:;:c:n·:.,n h•r:::::::~: 'D E N 1· Z B A N K 
keyfiyetıdır. 

~..-w~~~ ........... .-.. --- _.-._ ..........._ --- -- --- -- -- -- __......,__ .........._ ...... 
Şehir dahilinde satıcıdan süt temin - ,..... ~ '-.r' - --- ~~~~~'47....-.....-

r
edenler bir dereceye kadar sütü iyi Tamirat Eksiltınesi 
kJynatmak suretne vafi bir tedbire te- Büyükacm vapuru iskelesi beklE>me mahallinin çatı ve tarasalannın ta· 
vessül edebturlerse de keçi koyun ve mirfne aid eksiitme 26/12/938 Pazwtesi günU saat 10 da Bankamız bin~tl' 
inPklerin gerele doğum anında ve ge - da ynpı ve binalar servisinde yapılacaktır. İstiyt>nlerin prtnameleri alıDak 
rekse yavru düşünne hallerine müda .. 5zere yapı ve binalar servisine müracaatlan lüzumu ilAn olunur. 
.:...:1e etmek lüzumunu hisseden eşha - Keşif bedeli : 5321 lira 89 kuruş 
sın rahim ve mihbel lirazatile temas • 
ta!'l sakınank bu hususta bir mütehas
sısın bilgisine müracaatlan vıkayenin 

başlıca esaslannı teşkil eder. 

Şehir_ Vapurlar1 1938 senesi pasolart 
İstanbul Şehir Vapurlanm.ızda 1938 senesi zarfında muteber olmak O.ıe

re evvelce AXAY İşletmesince verilmiş olan pasolann bu ay sonunda hUlt
mü kalmıyacağı ilAn olunur. 

Bir tramvay birotomobille çarpı~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Vatman tbrahimin idaresindeki 93 ~ 

numaralı tramvay arabası, Sirkeciden 
geçmekte iken, şoför Cemilin idaresin· 
d(>ki 2698 numaralı otomobil ile çar· 

p~ıştır. Kaza neticesinde otomobilin 
çarnuriuğu parçalanmış ise de içerisin· 
de bulunan yolculara birşey olmamış· 
tır. 

Zabıta tahkikata başlamıştır. 

.~ 

·-

• 

-

• 

--·- 1 ---
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SI 
Kışın so~uk ve uzun geoelerlnl ancnk sıcak ve yumuşak olnn kuştüyü yata.kt& yat-

rnnkla tem1n edebUlrs1nlz. Yiln ve pamuktan her zamnn ucuz olmakla beraber sıh· 
hldir. Yılb::ı.~ luıdlyeleri 1ç1n hem ucuz hem iie B1zl dalms .hatırlatacak YEGJJO' 
l'ILBAŞI BliDİYESİDİR. (1) l1raya bir kuşttıyil yastık ve kllo.m 75 ~ JrottilyQ. 
yorgan ve yataklan çok ucuzdur. Kuştüytılrumaşlıı.nnın hl'r rengi bulunur. 

Adrea: İstanbul Çakm.akçılarda Sandalyacılar so~da 
- Kuştüyü Fa.brlka.n. Telefon: 23027 

• 

.. 
BANKASI 

--.... ~~ ._..__._. zo ta:s&- --

....... 



ltalya Fransaya karşı 
kat'i vaziyet aldı 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfad.a) 
~ «- Mussolir.i'nin, geçen gün Sar • 
ı Unyada irRd ettiği nutuk esnasında 
~lYanın venı taleblerinden bahsetme

ıt_ıesı, Ro~a hükfunetinin Tunus, Kor
tika, Nis ve> Cibuti hakkındaki iddiala
~dan vazgeçmiş olduğuna delil sayı-

rtıaz. 

mahfelleıinöe barlz bir hoşnudsuzluk
la karşılanmıştır. 

Başvekil Çemberlayn'in Romayı zi
ya!"et edece~ bugünlerde ve Avrupa 
sulhunün tarsini içın 4 büyiik devlet 
arasında teşriki mesai yollan aranır -
ken, İtalya hükUmetinin bu ani hare
keti yeni bir vaziyet husule getinniş 
buJunmaktadır. 

Ancak bu vaziyet aydınlatı1dıktan 
sonra Çemberlayn'in Romaya gidece -
~ söylenmektedir. 
İtnlyndnn ve F:nınsndan çılaınlnnl:ır 

Paris 22 (A-~) - Excelsior gazete
b ~~aııhaza, Mussolini'ye i:bar edilen si va.zıvor: 
u SUkOt, İtalyanın bir muddettenbe- ftalv~n hükUmeti, on yıldanberi Ro· 

Mussolini, İngi1terenin, Roma sefiri 
:rd Pert vasıtasile Kont Ciano nez -
~tde yaptıR"ı enerjik müdahale ve ili· 
b,. karşısında, İtalyan taleblerinden 
t absetmemek mecburiyelinde kalmış
ır. 

lı :Fransız hududunda yapmakta oldu· mada İki Fransız dramatik telif ve korn-
ll askeri tah~datı durdurmamıştı:r. pozisyon cemiyetinin mümessili bulu-
. lfudu..J boyunda ve bilhassa Savo- nnn vatanda~ımız Emanuel Andisio'yu 

)a lllıntaka!nnda büyük miktarda İtal- hudud haricinr çıkarmıştır. Bunun Ü· 
ran hııva kuvvetlerinin ve kıtaatın te- zerine Fransız hükfuneti de, ayni za • 
~aşşüd ettiği haber alınmıştır. Aynca, mand~ 1talvan dramatik müellifler ce
S,s'tansız sahill('rine yakın İtalyan bahri miyetinin Pariste mümessill olan fa -
t lerinde deniz tayyarelerinin, denizal- sic;t ttalia NuovR gazetesinin direktörü 
~ g~rnilerin -ve diğer cüzütamın da ~ü hudud baricine çıkannağa karat' 

?.ır bulundukları anlaşılmaktadır. vermiştir. 
tn·· Mu.o;solini, yap1lan bu hazırlıkları FnnS17 gazeteleri ne ~yorlar? 

Uteaddid defalar bizzat gözden geçir-
tılı~tir.11 Paris 22 (A.A.) - Gazete tefsiratı: 

ı · .Tour - Ech') d~ Paris gazetesinde Ba-t.alvn 1935 nnlnsm3sını feshettı 
L,l.<>ndra 22 (Hususi) - İtalyan hü - ilrv yazıyor: 
11 ltrıetı 1935 te Laval ile Mussolini a • i~a1van mühacereti bahsinde, uzun 
tasınd~ vapılmı.,. olan Fransız. İtalyan miiddet icirı k~mvı her türlü yeni mü-
a"l ~ .. t k 1 l~zı-.Jır. Bundan ''aşmasını hükurnsüz ~aydığmı res - rncnn e atı"'ma t cı ıu~. 
~n F h·•kA ı· bildirmic: • ba.-ka. pevdt>rnPy devlet ıçınde devlet 
t'--. ransız u ume ıne ~ 1 1ta1van başkon-ır o'a .. al( ycrl~miş o an ~ 

h solc~unun da sadece İtalvan menfaat • 
t ,""~ına hilkümeti, mezkCır anl~ayı 
~ı~ - le,.inin ticali mümessilli~ olan vazıfe-
d:)'~nkü şartlara uygun bulmamakta- sine riayete d:ıvet edi:IınMi elzemdir. 

1 
llari.sten alınan haberlet'e göre, 935 l.ondranın dediği 

~tıl~as•mn yerin! tutmak üzere !tal- Baussard, Londradan Petit Journa1'a 
d~. tarafmrlan yeni teklif~er yapılm~ - vazıvor: 

SON POS'IA 

Vali tekzib 
ediyor! 

(BQ,Jtarafı 1 inci sayfada) 
Kartım beş dakikalık bir seyahat -

ten sonra beni içeri çekti. 
Yeni Vali ve Belediye Reisinin kar -

şısındayım. Beni ayakta karşıladı. E • 
lii!1i sıktı. Yer gösterdi. 

O, gözlüğünü burnunun üzerine lliş
tirip önündeki kağıdı :imialayıncaya 

kaJar ben de her yabancının ilk girdiği 
yerde daima yaptığı gibi, odayı gözle -
rimle dolaştım. Kınnızı perdelere, ye • 
şi! duvarlara. istakoz karnı rengindeki 
mobilyalara baktım. 

Ben bunlara bakıncayakadar Vali ve 
Belediye Reisi de işini bitirdi, bana 
bı:ıktı. Gülümsiyerek: 

- Sizi dinliyorum! dedi 
Evet, öyle ya, bt>nim dışanda san • 

dalye adedim aşan insan kalabalığın -
dan çaldıfrın dakikalann hesabını ver
ffi(>Jn lAzım! 

.Arkadaşımız Muhidrlin Birgenin 
cHergün, sütununda çıkan yazısını o -
kuvup, okumadıklannı so~?um. . 
Yazı kesilmiş, fakıü henuz okumaga 

vakit bulaiY'amı~. Uzatbğun cSon P~
tal' yı alarnk cİşlerde devam ve payı
dı>Thk» isim1i makaleyi okudu. 

Muhiddin Birgen, Şehzadebaşında 
arc;alan ha7ırlanarnk istimlaklerl yapıl 
mış konservatuar ve tiyatro binalAn -
nın Taksim ile Harbiye arasındaki sa
heda inş~ edileceği haberini yazısına 

m"vzu yanmış. . . . 
Belediyclerimizdeki sıstemsızlı~ ele 

a1,yor ve ba.ş1anan bir i~e ş~h~1a:ın 
değişmesae devam edilm_:mesını mım 
bır meselemiz olarak gönıyor. 

-Doktor Valimiz, yazıyı dikkatle oku· 

dektan sonr3: . 
-Bunda bir yanlışlık var. dedi. Bir 

sabah gazetesind" cıkan yar.ı vanlış an· 
lacplmıştır Ben. bu vadide bey~ma1~ 
bıı'u:nmadım. Böyle birşey s5y'lemlş 
deqilim. 

Sayfa lt 

' Parti Kurultayma iştirak edecek 
delegeler kimlerdir? 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
AFYON 

Hüseyin Tiryakioğlu, Galib Demirer, 
Saip Mumcu. 

AMASYA 
Celal Eren. Zeki Taman, Riza Kılavuz. 

ANKARA 
Nevzad Tandoğan (Vali ve C. H. P. B.). 

Rifat Börekçi, Ziya Sıdal. Mccdi Sad • 
reddin Sayman, Hayrullah Özbudun,. Dr: 
Vehbi Demir. Fahri Tandoğan, Hılmı 
Atlıoğlu, Arif Çubukçu, Sadi Batu. 

ANTALYA 
Haydar Uçkun, Kazım Türknlpın, Mus-

tafa Korkut. 
AYDIN 

Etem Menderes. Neşet Akkor, Ahm.ed 
Emin Arakayın. Sami J{utluğ, Eyiıb Oz-

baştn. 
BALIKESİR 

Naci Kodanaz. Pertev Atçıoğlu, Kaşıf 
Acar, Muzaffer Akpınar, Basri Akın. 

BİLECİK 
Yahya Güven, Nafiz Arık. 

BOLU 
Lutfi Gören, Emin Yerliknya, Şere! S:ı-

rier, Sabri Karaçayır. 
BURDUR 

Ruhi Ye§ilyurd, Dr. Cevdet Akın. 
Bl..lRSA 

General KAzım Akın, Sadık Tahsin 
Arsal, Tevfik Birecik, Hürnü Güven, M. 
Erdem, Saim Altıok. 

Ç~~AKKALE 
Halil Dibnaç, Raif Güven. Raşid Usu

mu, Hilmi Omen, Ahmed Cevdet. 

Ekrem Oran, Nuri Fettah Esen, Rashll 
Dirim, Tahir Bor. 

KARS 
Zihni Orhun, Mehmed Bağadır, Sam~ 

Oktay, Aliyar Vural, Fuat Araslı. 
KASTAMONU 

Avoi Doğan (Vali ve C. IL P. B Ha .. 
cer Dicle. İzzet Okay, Hüsnü A :>Ö2; 

Mehmed Türkmen, Necdet Taner. ·~al 
Bayar. 

KAYSERİ 
Malı m uran Özsan, Ömer TS$çıoğ. ·• A'4 

dem Çitsal, Hayrullah Urkun. Ştikrij 

Nayman. 
KIRIUARELİ 

Tahir Taner. Süreyya Harmankaya. 
laRŞEHİR 

luet Özkan, Ahmed Bnytok. 
KOCAELİ 

Mehmed Ali Kağıtçı, Ziya Heper, 7\Fo~ 
med Abasıyruuk, Cevad Adapazarll. be 
ver Balkan, Zihni Kaman. 

J{ONYA 
Alı Canib Sümer, Şükrü Afacan. Ra cı 

sim Erel, Ahmed Şen, Rakım Çwnr~ 
Kemal Soysal. Şevki Ergun, AU Fund 
Belgin, Nuri Bakkalbaşı. Naciye Ö~ 
Lutfi Berkmen. 

!{ÜTAHYA 
Ete.:n Yücel, Hakkı Yılancıo~ıu, Sadll 

Ülken. Haiil Benli, Ahmed ÖZkul. 
MALATYA 

Tevfik Temelli, Said Fırat. 
I\ tANİSA 

Faruk Çelebi, Nüzhet Işık, Akif Özttlrfa 
Haşim Gür, Zühtü Akm, Rıza Dolnıan. 

MARAŞ 
ÇAJ\'KIRI 

Rlfat Dolunay, Mustafa Akman. 
ÇORUH 

Rıza Çuhadar, Abdullah Yaycı, H.aJn. 
· di Kur. 

Dr. Cemal Alper, Zihni Ural. 

ÇORUM 
Dr. Pertev Kalelioğlu, Süleyman Kös

tekçi, Hüseyin Yalçın, Ziya Üçüncü, Ab
dülkadir Günay, Mahmud Snncak, Mus
tafa T~han. 

1\lUGLA 
Cemil Kara, Baba Sekman, Dr. :MUm.ı 

laz Atr.man, Cemil Menteş. 
1\ıiGDE 

Dr. Hüseyin Ülkü, Naim Eren. P'e~ 
Eder, Yakub 'OnaJ. AU Kavurmacı. d 'Çtı, ayni anlaşma mer'ıyet mevkıın· • Muhakkak olan bir !?CV vardır: Dün· 

br- telakki edilecektir. Cünkü Fransa, vanın birinci imparatorluihı olan İngil-
~ an1Mnmdaki taahhüdlerini ifa et - tcre ile ikinri imparatorlu~ olan Fran 

tıııt'tir. • , sa, ayni stratejik ve ekonomik menfa-
Dağlarbaşındaki sanatoı-yomun res • DEI\TİZLİ 

mi kt.işadm' vaptı[!ımız .ınlndü. Yemek Hulusi Oral, Esad Kaymakçı, Naili 

ORDU 
Harndi Şarlan, Namık Öztunç, Hüae • 

yin Eksi, Hüsrev Vurur. 
Son Postst - Mu~solini - LavaJ an • aOere ve dikfatörlilk memJ.et'hetlerine 

~'nnası mucibince Fransa, Vbva'daki karc;ı müdafaa edilecek ayni ülkülf"re 
~~klannclan bir kısmını ftalyaya ma1iktir1er. Gözlerini kannlarından 
""'ltetJniş ve Tımnstaki İtalyanlara ba- daha büyük açmı~ olan bu diktatörlük-

yi-ıorduk. Mimar Arif Hikmet yanı - Küçüka. 
m~ düşmüstü Memleket\~ tan~ bir 
mimarı bulunması hascbıle f1krinı sor
dum: c Taksim kışlaSJm alırsak bu ge
nis sahada neler yapabiliriz? Siz neler 
dü~ünüvorsunuz?ı~ dedim. Biliyorsunuz 
bu~da. sergi sarayı yapılması da ~ev· 
zuubahstir. Bu binalardan hangisi Jçin 
muvafık ~elir! .. Fikrini öğrenmek ts -
tedim. Bövlece yemek esnasında mü -
davelei e.t'karda bulunduk Yemekte 
hazır bu'1.unan bir sabah gaz~"tesi mu -
harriri bunu benim esas fikrim olarak 
ve bcvanat şeklinde gazetec;ine yaz -

RIZE 

~~ htıtiyszhır vennb;tir. ler. öküzden daha büyük olmak istedi-
Londl'ftda Jıoşnndsnzhık ği için pathyan kurbağanın hik~yesini 

<ll..ondra 22 (Huc:us1) - t935 senesin- hatırlarlarsa çok iyi etmiş olacaklar • 
e akdedilen FranSJz - İtalyan anlaş - dır. 
~~nın hüküm..c:üz sayıldt~a dair 1- İşte Londranın dediği budur. İngil • 
~.1Ya tarafından Paris hük\rmetine tev terenin müzaheret ve sempatisine gü -
~E"rl muhttra Londranın siyasi V('::ıebiJiriz 

F rankocular arasında ikilik baş gösterdi 
( Baştarafı 1 inci sayfada) ı ikt kumandanlık da teşkilatlarını tamam mış. Tekr~r edPrim ki, bövle bir beya-

B · · t br·· kl balı nat vermi::J değilim! Konuşmaya mev • 

EDİRNE Galib Tohm. Hasan Biber. 
Niyazi Mergen (Vali ve C. H. P. B.), SAMSUN 

Şazi İnanç, Hasan Yenice, Ahmed Koru. Fuad 'fuksal (Vali ve C. H. P. B.}:., 

ERZİNCAN Mustn:fa Aldıkaçtı, Fazıl Keresteci. 0.. 
Receb Sezgin, Rıza Altınok. man Cudi Gürsoy, Selim Ordulu. İmıaQ 

ERZURUM Isın. 'Muin Köprülü. 
Haşim İş<:an (Vali ve C. H. P. B), SEYHAN 

Mes'ud Çankaya, Sadreddin Gözübüyük. İsmail Sefa Özler. Feyzi Oldaç. Hasall 
ESKİŞEHİR Ataş, Ha~an Çanga, Sabri Dinçer. 

Nail Biricik. Ali Solpük, Abidin Tok- SİNOP 

oğlu, Kamil Kaplanlı. İzzet Koca, Enver Kök. Mustafa Tu • 
GAZİANTEB ran, Mehmed Oruç. 

Bekir Aksoy, Abdullah Güzel. SIVAS 
GİRESUN Etem Tanrıverdi, Adil Tarkan, ŞaldJ, 

Efl'e1 Dızdar. Tevfik Ekmen. Ahmed Uma. Kemal Önder. ll urg~ hiikıimetının e ıgı la:nuk için bundan istüade etme e - zu olan. Taksim kışla~ kalktı~ tak -
~ tırgas 22 (A.A.} -İspanyol hu.iuduo- tiyardırlar. dü 
~~ ele J!eçirilen vesı"kalar meselesi bak - Sübaylar arasında tahrikat dirde yerine ne'ler konabalece" • G'ÖMÜŞANE Muhterem Pekel, Cevdet Cicioğlu, Naa. 
ı:;da l3ur~os hükumeti hariciye n~zırı 'l'imes gazetesi, nB!yonalist zabitler a- şüncesiydi. b. K SUleyman Daltaban, Muhsin Ataç. mı Trak. 

Tiralı. TEKİRDAG 

~ afından neşredilen tebliğde ezcumle rasında bir tasfiye yapıldı~ hakkındaki Bugün için h{>men orada ır on - İÇEl.. TOKAD 
~n· set'vatuar, bir tivatro binası inşa etm~. R. Nasuho~lu (Vali ve C. H. P. B.). Şevki Önder, Mchmed Yılmaz, ){eli • !Yor ki: ~yiaları mübalA~alı bulmakla beraber. t bt 

t~A.t slteri polis. İngiliz viskonsolosu tn • kaydediyar ve diyor ki: ğe başlıyacak değili:· ~elce ~s 1 Mitat Toro~lu, Dr. Muhtar Berker, Halil med Turan, Kamil Pasay, Tahir T\lfekçl. 
" ıncr 1 G d edllen yerleri de degistırmek şeklınde Dolek Muvaffak Uygur TRABZON ~ an hazırlanarak k?nso o.s oo .ın.an Fakat Ja.lrnan ve İtalyan zabitJerlrıin . amn · . .. 

) atından nakledilen bır valızde mıllı - m1itemadi müdahalelerinden muğber olan bir kararımız yoktur. Biz, tam e u· İSPARTA Ali Beçil, Münir Serdar, Mahmud Ba-
~~rver İ~panya düşmanlarını miic;tak- zab·tıer arru:ında bir tahrika.t mevcud ol- mum1 plfına tabi o1acağız. Bunun üze- Remzi tlnlü, Hilmi Çakmakçı. yıl, Kadri Mes'ud, Abdülkadir İkiz. 
lh 

1 <.skeri harekattan haberdar etnıe~c duğu muhakkaktır. rinr bazı gazetelerde tenkirller gördüm İSTANBUL YOZGAD 
~'<llı,:f olduıtuna şüphe olmıyan ves:kalar İkilik ki. kat'iyerı yerinde de-ğildir... . İbrahim Kemal Baybura, Bn. Faide E- Haşim Tatlı, Rifat Kozan, Asım Be~ • 
fl\aı t ı Yenı· valirıin ~ehrin geleceğine aıd sendnl, Nacl Ali Moralı, Ferid Hamal, hş, Kadir Çetin, Salim Korkmaz, Malı: • • arnıştır. n<:eden ineeye yapı an a • D::ıily Tclegraph And Morningpost g~- • 
qŞtır ı ı k b k · • elbet b·ır 1a.kım tasavvurlan olacaktı. Hayrullah Diker. mud Alpnk. t ına ar bir en sus u şe e esının mc.-. zetE'si Yazıyor: :ı--

ı;diyetini gös1crmektedir. Diplomatik müşahidler, General Fran- Sordum: İZMİR ZONGUlDAK 
Esrann nydın1atı1ması için kor.un isgali altındaki bölgelerde &ır • -Şehrin müstakbel havatma aid be· F. Güleç (Vali ''e C. H. P. B.). Dr. İbrahim Bozkurt, Tahir Karaol{uz. C.. 

4"d ) B-tü t ler ıe.:ıh-emizde ne nibi fikirler var? Behçet Uz, Atıf İnan, Mehmed Aldemir. mal Alış. Tevf:k Bilgin, Ahmed G~reL b •ın ~ ~A.- u n p~e fuPerfleF~a~~ler~asn~urun~- ~ ~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~• Utgcıs h.d ı . d balı. nr Derhal ce\·ab verdi: ı ) a ise erın en ıs ve m ı • m;ındanberi ktvı!cımlanan kavganın, ilk- Şimdilik yaptığım1z !!adece tetkiktir. Şunu ya - sual daha sormağa müsaade istediını 
t~~er batıann gerisinde hüküm sü - bahar gelerek askeri harekAt tekrar baş- - Hiçbir kararım _yoktur. pacağım, bunu yapacağım demiyece - - Spor işleri için ne düşünüyorBll • 
'J'·nntizacsız)ı~ kaydetm,:ktedirle.r. lamadan önce patıayıp patlamıyacnğını duğunu israrla kaydediyor. ğim. Hiç olmaz~a size bunları başlamak nuz? 

t;ı lıtıes r,azetesı, evvelemrrde cvalt?.• es- merak ediyorlar. PlanlaJ' teslim edil~ knrannı verdiğimiz zaman söylemek Bu sorumu da cevabsız bıralunaan ' 
tı;ı~~ın a~dınla1ılması laı.ım geldiği ka • .Fran'ko tehdidle karşılaşmış Nihayet Manchester Guardian gazete- isterim. Şunlı:ın yapacağız. bunlan ede- - Spor işine çok ehemmiy€t vereceıa 

Q lllded·r. Daıly Express gazetesinden: sln.in diplomatik muharriri de, Frankıst ceğiz, demek a"ih doğru değildir; pren- ğiz. Ehemmiyetle ele alacağımız ma • 
atete diyor ki; General Franko, Noel taarnız emrinin taarruz barbine aiıd planların İspanyol sipimize muhaliftir. selelerden biri de budur. Gençlik! al&r 

•ıı •ı.te'Vzuubcdıs vesikaların viskonsolo - arifesinde ansızın Saragossa, Segovya, )'ıükUmetine teslim· edildi~i hakk1ndaki - Şimrli faaliyetinizin merkezi sık- kaJar ede-1 balıisierde çok hassasız.. 
~o~ bavuUanna kendi haberi olmadan Pı:ımpeluna ve Soria garnizonlarında teh- şayiaların doğru olduğunu iddia etmekte- Jetini hangi i~Jer te~kil etmektedir? Hadernenin taşı.dığı kartılar sfga:nl 
ltl'l~lllduğu muhakkak göriinüvor. Eu a:ı- d•tle ~arşılaştı. Keza İspanyaıdan .son gün- di:-. - En çok uğraştığım temizlik ve yol sehpası üzerinde 

0 
derece yı~ Jtt. 

t~l4nlan, viıııkonsolosun Fransaya gö- lerde dönen yolcular Falanjistler arasın- Londra 22 (Husus1) - Franko hüku- yapmaktır. fmar isi ikinci safhadadır. hcsabladım, birer dakikadan bu kart 
\>~ k üzere oldu~ va1ize kim koycıu da da tahJıkattan bahsetmektedirl~r meti Londraya bir muhtıra göndererek, Evvela ~hri temizlemek ve mümkün sahibierini kabul etmek için Valimizbl 
~t lrltlteaklben bunu makamata kim h :ı- Daily M aU gazetesinin Henday'e bu - Fransızlann hükUmetçi İspanya,-. yar- olduğu kadar iyi yola kavuşturmak - en az iki saate ihtiyacı vardı. Halbuki 
~"~i, esasen, nasyonaiist b~şlru • ı:us1 surette gönderdi~i muhabiri b.ldiri- dırnda bulunduklarını bildirmi§ 't'e bu tır. biz konuşurk~n paydos zili de çabrup 
tte.ı anlı~m mühim vesikalar kaybet - yor: keyfiyeti protesto etmiJtir. Halk ara!mda çıkan dedikodulardan tı. Doğrusu birkaç dakika oaha çal • 
~. ilk defa "YUku bulan bir şey değil • !yi malumat alan mahfeller, konsol~ Frankonun muhtırasma göre btf mtı.d- naklen şu ınıali ilave ettim: mak insafsızlığını yaparn dım -Alla • 

Taarrus neden geri ka1dı 
~~.güzel hazırlanmış bir taarruz son 
lıaı~da geri bırakıldı, çünkü nasyona
)~tçn tabtt plAnlarla birlikte cümhuri • 
b~1 Ore geçti. Muhasamatm dunnasının 
~ca sebebi belki de budur. Bununla 
\ar 'her, ~iddetli so~Jdar orduları kış 

argfthıarına çekilme~ sevketmı§tır ve 

luk valizinde bulunan iki zadın Madrid deltenberi Cebelüttanka iltica etıırlf o- - Şehrin merkezi sıkJetini karşıya h:t ısmarladık• dedim. Elini uzattı: J 
civarındaki ve Guadarrama da{tlanndn.ki lan bükUmetçilerin cKanarias:a kruvazö- nakil gibi bir arzu mevzuubahs midir? - Güle güle! 
Frankist mevzilerini gösteren erk.lnıhar- rü. Fransız. makamları taralından teclılz Başını iki taraf::ı hayır manasma ge-
biye barıtatarını Ihtiva etti~ini banR bil- edilmi.ştlr. HattA geminin mürettebab ye- Jen bir tarzda ~ddetle salladı: 
di:-diler. rinde Fransız bahriyelileri mevki almı~- - Kat'iyen .. Bu düşünce yanlıştır. 

News Cbronicle gazetesi de bir taraf- lardır. Bunu şehir mfitehassıslan tayin ede -
~an Falanjist ve Karlistler ve di~er ta - Ayni muhtıraya g&-e cKanariaS:ı~ denize «k1erdir. 
raftan dn İspanyonarla müttefikleri İtnl- açıldı~ zamrm. Fransız muhribleri tara - Muhatabımın doktor o1dui,ıunu ve 
yanlar arasında anla§lllazlık mevcud ol- fından himaye edilecektir. sabrının faz1a olacağını düşünerek bir 

Nusret Safa Coşkml 

Blum Arnerikaya gidiyor 
Paris 22 (A.A.) - Burada dolaşaıt 

şayialara göre, Leon Blum, K'fınunwıanl 
ayı içinde bir letkik seyahati için Aıne • 
rika birieşik devletlerine gidec,.ı.·ı~ 



J 2 Sayt" SON POSTA 

" San Posta , nın Hikaysi -. .. mn 

YEGA E Mü S SIL 

Biı·incik.8nun 23 

Maliye V ek3.letinden : 
1 - 31/Kanunuevvel/937 tarihinde i.l~n edildiği üzere eski Bronz beş kunıt" 

luklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunuevvel 1938 akşamı1l • 
dan itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

lllllllll Çeviren: lsmet Hulusi .• d11H .. ItH~ Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 akşamına kadar 
biltimum malsandıklarile Cümhuriyet Merkez ve Ziraat Bankalanna müracaat 
ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun sekizin~ 
ci maddesi mucibince ı kanunusam 19~9 tarihinden itibaren bir sene zarfında 
~cak malsandıklarına ve Cümhuriy('t Merkez Bankasına yapılacak tediyatta 
kullanılabilecektir. c4964. c8806. 

Devlet Demiryolları ve limanlari işletmesi Um um idaresi ilAnları 
M.uhammen bedeli 60.000 lira olım Avrupa hattı lokomotiflerine aid yedt>k ak~ 

sam 6/Şubat/1939 Pazartesi günü saat 15 de hpalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4250 liralık muvakkat teminat ile kanunu.'l tayiıı 

ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon RelsllJın• 
vermeleri lazımdır. 

Şucaaddin, yirmi beş y~ında bh ô.eli
kanlı idı. Pek güzel olmamakla beraber 
gene Eevimli sayılabilecek bir yüzü vardı. 
Şık gıyinmem~kle beraber fena gıyinmiş 
tc ı:ıddedilemezdi. Mesleği icabı ayakkab 
lan yazsa daima tozlu, kışsa daima ça
murlu olur, gene mesleği icabı sağ kolu
nun ııltında daima bir çanta bulururdu. 
Onu tozlu, çamurlu ayakkabile gezdırcn, 
kolhı~unun altında daima bir çanta taşı
nıcık mecbur!yetine koyan mesle.~inin a
dı ba7.ılarının ayak satıcılığı ve Sııcaad
dinın ise mümessillik dediği bir mt->slck
tL Sucaaddin, sabah saat dokuz buçll";c, 
ondan; akşam dörde, beşe kadar; ev ev, 
a~artıman apartırnan dolaşır: her kapıyı 
ça!ar. karşısına çıkan hizmetçiye. o sa:lt
lcrde f'I'kekler evde bulunmadıklan için .. 
evin bayanile konuşmak istediğinf söy
ler, bayan kapıya gelir gelmez. tekrarlı
ya tekrarhya artık manasını kendi de an
Iıyam:tdığı klişe cümleleri ardarda sı:a
lardı: 

semt Beyoğlu idi. Bunun için her sabah 
1 
y'Jrciu. Şu tünel de ne fena şeydi. Pe:ı~."'

muayyen saatte tünele biner ve Beyoğ~~-~ relcr s:ırsılır. kapılar sarsılır, ve b.ıtun 
na çıknrdı. Muayyen sa~tte tü~~le Linıp bu sar.sı4l~rrların çıkard.ıkları gürültü ara· 
Beyoğluna çıkmasının bır sebebı de, ts- sında :lam aşketmek hıç te kolay olmıya
ta'1bulda yegane mümessili buiunduğ~ cakt1. 

Şartname1er 300 kuruşa Ank.a!'a ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadtr. 
(9164) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hayan.~di: ben İstanbul ve hüt;jn 
Türkiyede Zibu ev işi aletlerinin yegane 
nıümessHiy!m.. mümessili bulu~ma~<!::t 

müftehir olduğum müessesenin muhte
rem halkın ve bilhassa muhterem bryan
lann işlerini kolayiatmak için icad etti
ği Ye piyasaya çıkardığı elektrikli kahve 
değirmenlerinin bir tanesini de s:ze, ga
yet E:hven olsn bedeli mukabilindP tak· 
dirr. etmek isterim. Bu cins kahve değ:t
menleri kolla çevrilen, ve her evde bulu
n,ın !ptidai kahve değirmenlerine her cı
hetle faiktir. Zamandan ve saydan ta
sarrufu ternın ettiğinden başka, kahn
n:n, kendint- has kokusunu muhafaza et
titi gibi, masrafı da pek azdır. Evi,nLrde 
elektrik yoksa, havagazile de çalıştıral->i
Jir~inız .. havsgazı yoksa, gene ehver. o
Ian bedel mukabilinde takdim edereğ'm. 
ufak bir cıJetin ilavesil e terkos mu.ı;h tğu
na raptederek te işletebilirsiniz. Terk-ıs 
ta yoksa kolla çevrilebilir. 

Z'bu cv işleri aletlerinin dep•::ısunun Nihayet gunun birinde Şucaaddinl.ll 

Beyoğlunda olması idi. Şucaad.din gihı eline bir iır:sat geçt:. Tünelde yanyanrı o
yirmi otuz yegane mümessil muayyen sa- turmuşla!'dı. Bilmem hangi arıza .sebe
attn bu depoda bulunmak, bir gü:ı evve: lıi'e tünelin de on dakika bekliyereğ;m 
yaptıkları işlerin hesabını vermek ffi('C· nı(lmurlar haber vermişlerdi. Şuc..ıaddin 

buriyetinde idiler. yanındaki genç kıza döndü. Evveld('n h:ı
Boş, Uiş, f\Jezle, Grip, Romalizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser· 

Şucaaddin, günün birinde tünelJe san zırlad:ğı ilanı aşk formülünü kelime ke
saçlı, lac!verd gözlü, cana yakın bir gen~ löme &öylemek için ağzını açtı. 
kız görmüştü. Bu genç kız, hemen her-
gün yolu üstünde rastladığı genç kızlara 
pek benzemiyordu. Yahud da ben7,iyodu 
ria Şucaaddine böyle gelmişti. Sucaaclrlın 
üç dakikadan fazla sürmiyen tünel yol
culuğunda gözlerini bir an bile o•.ı geı~c 

kızdan <!yıramamıştı. Baktıkça geııç kızı 

daha gLizel, daha cana yakın buluyordu 
Tünelden çıktığı zaman gözünden kay
betmiş, fakat; yüzünün ç'zgilerini, oakıc:. 
larının tatlılığını, vücudii.nün güzPiliğini 
h~ fızasında saklamıı;tı. 

Şucaaddin, ertesi gün daha ertesi ~Ü!'l, 

daha ertEsi gün tünelde ayni genç k;zı 

gorciü. 
Hatta bir seferinde oturacak Vr:!r buLı

Her kapıda bu suretle dil döken Şııca- mayıp zs:-kta kalanların tek ellerilP sıkı 
add~n~n, kahve değirmen.~ .~a~.tı~ı bazaııl sıkı v:ıkaladıklan bronz direği~ ce:no" 
vakıdı. Fakat bazan da sozunu daha ya rini beraber yakalamışlardı ve mıtt? b•r 
rtlamadan her evin lazımı gayr; mıHarıki ıır1 Şuca~cidinin eli genç kızın elirıe dt 
olan ve birç:ok hususta ev kadınının ı~ine değmişti. 

* 

Net;ccde ne mi oldu? Şucaaddinin u•n
duğu Şl'Y. (ı!ınadı amma gene Şucand~in 
z1rarlı \lknıadı. Genç kız Şucaadd•nden 
bir tane kahve değirmeni satın aletı. 

Şucc:•ddin ilanı aşk formülünü söy.ıye
cekkcn, heyecandan birdenbire ne sayli
veceğ!n• şaşırmış, günde belki seksen ke. 
re tekrarladığı: 

.. Bf'n İstanbulda ve bütün Tür~ıyede 
z ·bu ('V işi aletlerinin ... • diye başlıyan 

".itoıbe>s ine hıışlamış ve ancak sonuP-a gel
diği z:ıınr.n yaptığı hatayı farketmışti. 

~ 

Yakalad ı lar ama .. 
Çeviren: Faik Beremen 

~--------------__) ................................................................. 

- Icabında günde 3 kaşe alm bilir. - -

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
ı _ Eksiltmeye konan i§: Karacabey harasında Grom hastanesinin ikınal "' 

ila\·ei inşaatı olup 20,337 lira 56 kuruşluk esas keşfinden 1.5:000 .lir~k mikt~rd~ 
2 _ Muhammen keşif bedeli U7.~rınclen }apılacak tenzılat nısbetı vahid fıa 

lardan her birerlerine ayrı ayn tPşmil ed~lerek Lulunacak miktar bu eksiltıne-o 

nin ke~if bedelidir. 
3 _ Bu işe ai d keşif. metraj, proJe. fe nn1, umumi fenni, kapalı zarf usulile e~~ 

si!tme, yapı işleri fenni ve Bayınrlı~lık işl~ri ~enel şa~tn.a~eleri ile muk:veı~ 
rojesinden ibaret evrakı nafia daıres md e gorebı leceklerı gıbı arzu edenler 7.ı kU 

;u~ mukabilinde birer örneklerını alabılir:er. 
4 _ Eksıltme 5/1/939 Perşembe günü saat 16 da Bursa Nafıa Müdürlü~ ek

''tme kom;svonu odasında kapalı zaı-f usulile yapılacaktır. 
sıı • · · kk t t · t er-5 __ F.ksiltmeye gire-bilmek için isteklılerın 112f; lıra muva a emına v 
meleri. üçüncü maddede yazıh evrakı kabul ve imza etmeleri ve bu inşaatı ya-

pabileceklerine dair ehliyeot vesiıkası (bu vesika eksil~~e yapıla~ağı günden e~ 
az sekiz gün evvel bir istida ile vilayet makamına muracaat edılerek alın~csk 
tır.) Talibler şirket halinde iseler ~490 sayılı kanunun üçüncü maddesinin A. B yarıyan !:Üpürgenin sopası kendisıne gös. 

terilirdi. Şucaaddin bundan pek alın:na7.
dı. Ticaret hayatının böyle cilvelerıni t:ı
bii karşılar. O kapıdan, başka kapıya g:

Mes'ut b;r doğum fıkralarmda yazılı ve 938 yılı Ticaret Od:ısı belgesini göstermeleı:ıi lbımdır. 
Şucaaddin karar verdi. Tüneldeki . . lJI rı-

g.:nç kıza kendisini sevdiğini, onsı,z YfJ· Türkiye Iş Bankası Is~anbul ~ubesi şefle- 6 _ İsteklilerin, dış zarfı mühür mumu ile ıyi kapatılmış teklif mektu a 

derd:. 
.. . '. ~ rinden Turgud Sarp'ın dun sabah saat 7 de nı f./1/939 Perşembe günü saat on bf-~e kadar komisyon reisliğine makbuz blL• şıyamıyacıığını soylıyecektı. Hatta nc!e:' blr kızı diinva~·a gelml"tir. Küçük yavruya 

J " ka~ilinde vermeleri icab eder. söyliyeceğini kelime kelime ezberleıni~ti uznn ömür ve saadetler dller. eb~veynlnl 
Şucaaddln:n en fazla iş yapabiJdıği, df.: .. ya1nız bir fırsatını bulup söylı~remi- ı tebrlk ederiz. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmE-Z. {9061) ~ 

~::~~~~~~::====~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~========~l~=====,==~k=e=n~d~is~ı~h~i~~~ç~a~ın~l~ı~gv~a~ç=ık~m==ı;yo~r==ın=u~'~.~Y~o~k~s~a~b~ia~t~y~a~ln:ı~z~d~o~la~ş~tı~ğ~ırn~~d~e~k~o:r~olın~ru:,_~ı. ştlıı 
Son Postanın edebi romanı: 4 en çok onları düşünüyor. on ar ıçıı •. (.c:!- ... ş 

rıkıyor da~ hep benim köşkü etraf•ndan uzaktaki mavi deniz, şu karşıki adaı_.r, 

$1klar yolunun 
yolcular• 

Yazan: Halid Fahri Ozantfn)' 
Bu yokluk ne açlıktır, ne çıplakhk, sa-ı o baygın şehla bakışları. hele bı:ıhçer1~ 

dece, dübedüz, bir çatı altında birle~en 1 beni görür görmez ellerini çırparak o bir 
ınsanları tamamile birbirine bağlıyamı- tüy kadar hafif koşması ve kollarıMa atı
yan bır eksikliktir ve bu eksiklik. bencP lanık .-Dayı, bana şukula getirdın nıi?. 
hiçbiı ıenginlikle doldurulamaz. diye bü~bülleşen dili ile ne sevimli. ne 

Gelelim wiştem Fuad Beye ... Husu;i cana yckın k1z! Ya Erdinç ... onun iki yaş 
bır ı:ıboratuvarın sah'bi. şefi. bır k('ı:- büyüğii .. o topaç gibi oğlan! EnistPn• bu 
mcde her ~eyid:ir o! Henüz otuz bPşinc!e saa:ieti kafi görmüyor ve neş'eyi. zcv7d 
bir aaam .. fakat yaşını hilmiyen bir kım- hala dışarıda başka. kadınların bakışla
se onun bu simsiyah saçlarına. bu sıc~k. rında arıyorsa ben buna tecssüften ba~kn 
geniş ve parlak gözlerine, hele bir i<a~ıo ne yapabilir'm? Müdalıalem bir aıie ia
ter.i kadar yumuşak, çizgisiz yüzüne ba- ciasına ~ebeb olursa, ömrümün soı.un:l 
k.mca eniştcmi henüz yirmi beşini rl~l- kadar ben muztar·b olmaz mıyım'? Fakat 
durmuş bir delikanlı sanır. Vapurrla, "ı:ı- az çok !ise tahsiline, az çok bilgi ve g(1r
susi salonda Kadınlara bakışında v~ ka- güc;üne r<ığmen niçin abiamın zek<isl hıç 
dır.lı1rm yandan hafif bir gülümseme i'e uyanık değil? Niçin sadece babasırıın ve 
bu bakı§ı (Ina iade edişlerinde muhakkak kocasının zenginliği onun gözlerini ka
ki Mürrevver abiamın zararına bir rıyun 
var Bunu hissediyorum, eniştemdeki hu 
yaratılıştan Donjuanlığı görüyorum. fa
kat sadece o kadar ... Ne yapabilirim kı? 
Bütün namus ve faz: ıeti ile beraber son 
zamanda süsünden bnşka bir şey düşün
nıiyen eıblamın dikkatini kocasının bu 
bakı§'arı üzerine çekmek mi? İyi amma. 
bunun ziyandan ve belki de hiç istE>mi~·e
CPgım bir felaketten başka ne netıresi 

olab • r? Sonra herkesten fazla bu işe 

ben t.iziiı:.ırüm. 

Çünkü bütün gürültülerine, patırtı!n

nna. cü tü n yaramazlıklarına rağr:ıerı, 

bu düşunccsiz, belki de talihsiz diyece
~im zdiva~n mahsulü Ülkü ile Erdinci 
öyl~ l'>eviyorum ·ki ... Ah, henüz dörr. ya
şınd.ıki Ü!k&, o kumral, kıvırcık .>ac;lan, 

maştırmış? O tanesi bilmem kaç liraya 
çıkan rmprimeler, roplar, mantolôr ka
dar üstüne titrernesi lazım gelen bir ha· 
zinesi. saadeti yok mu? Korkuyorum, bii
tün bu ı:iisler bir gün ona iki çocuğu ila 
rlul hir kadın hüviyeti vermesin? Vcıkıa 
o zaman. babamın ismi ve serveti on:ı 

şlmdiki kocasından daha parlak. oeEcı de 
daha genç, daha yakışıklı ikinci bir koca 
temin edebilir. Fakat o yavrular, bir ü
\'ey, babanın yanında, f'ske ile bile- ya. 
naklarına dokunulmasa, bugünkü neş'e
lerini gene bulurlar, bugünkü masum 
ç0cuk kahkahalannı gene ayni çılgmlık
la Aşıklar Yolunun her rüzgAr estikçe 
sabahları bir rübap ve akşamları bir org 
gibi iliht sesler çıkaran çam.Iannın uful
tusuna karıştırabilir ler ml! Huılt ben 

derleniyorum. ' vt 
1 ı · nt:.sılsa uzaklac:tıgvım dakikalara mı rast- Anadolu yakasının bu anda hafif sisıt 

1 Şimdı g<:ne babam a annerne ~f' Pyım. - ~ k 
· b h lı\·oı·'.' Bnlkı ı'skeleye ı·niyor diye alr'"am- bulanık görünen sahilleri, şu üstümoc Rana bu ctrafımı gözleyış. u er şey<.> " ~ ~ yııl• 

1 merak sarış ve her şeyin gülünç, ı;ırkin, l~rı oraya da indim. piyasa edenler ara- çarnlar ve şu tozlu yol, Aşıklar Yolu. , t 
acıklı ıar2f1arını arac:tırış muhakkak ki sında istemiye istemiye dolaştım. Bütün nız gözlerimin içini dol.du:~! Fa.~~ 
oniardan geçmedi. Garib bir yar::>.tılı~la gazinalara ve pastaetiara her geçışimde elime ~ırçalarımı alınca, butün bu ır.~·ı 

d b ·· baktım. Hayır, yok, yok. bir yerdP yok! ve yeşıl güzellikleri, dcrinlikleri de~ı ' (\(·n kendi kPndimi yetiştir im. Ne uı;•ın rı~ 
· N"' oldu' ... Yoksa babası çok mu has- yalnız ve yalnız insanları tuvalimde C:l soyc.dını c:Incidizer• diye seçen ve eski " ı 

· ta".... Acaba kapıyı çalıp sorsam mı'!... 13ndırmalıyım ... Hele önce o sarışın Jcıı ·· zamanda bir sünnet çocuğunun s•rmalı rı 

Fakat buna da cesaret edemiv_ orurr.. hayalimde ver eden şeklile ... Fakat ontl takkesmin ucuna ilişik mavi bir brıncuk • tc· 
b 1 k ı . ao··zıerı·m asıl cndişemi, asıl düsı. 'incemi o göz yaşlarını ve o yaşların inci berra g bi i~ıninin sonuna u inci i e ımE'yi ta· 

k~rken benjm ve belki de kardesle:iın;n meydana vurur diye korkuyorum. Çünkü lığını hangi boyadan alacağım? 
akc-ine eöğsünü büyük bir iftiharla ka- insanların merhamet hislerinde bilP blis- Şimdi daha büyük bir hüzünle an1ıY'~ 

·ı... .. bu" tu" n ba.~ka hisler araştıran, şahsi rrıen- rum: San,at ta hayat kadar güç ve ı,el bıırtan bnbRm ve babamın iları gıoi psı- ,., 
b k k .J faatlere bagvlı büsbütün bac:ka sehebler hayattan daha $içmüş! r:ıva lnnnı~ı. ne anamın, aca ~ı:a: ~ 

N<.>diiya uvarak dünkü tek kı! hacısı k ıva- di.işünen yalnız ben miyim ki? 
fetinı ma.kııl bir şekle sokacak vern~ aca- Bu gidişlc galiba tabi:ıti resmetmektEn 
ih hir ml)ndenliğe çevirecek kadar irade vazgeçeceğim ve yalnız kendi ruhıım~n 
ve düşlincecen mahrum olusu. o1n" bu karikatürüni.i çizeceğim. 
b~lki hiç tc saadet getirmiyecek olan ma- H<'y gidi Tuğrul! Ada çamhklarında, 
razi benliğim! veremezdi? Hele her şeyin Aşıklar Yo1Ltnun birb'rlerine sarmaşdolaş 
üstünde ifrat derecede bu tenkıd v~ ka- çiftler gibi dolaşan koynunda en nihayet 
rikati.ir !ptilam... Ne garib değil mi? .. sen bunları mı düşünecektin? Koluna ne 
Ne hazin hele!. .. Elimde paletim ve tırça- cinsten olursa olsun, Türk, Rum, M use· 
larınıla suları, tepeleri, çamlan, kayala· vi, yahud Ermeni, bir genç kız alıp bu 
rı ve l->ilhassa akşam garibliğinde m~Hil yı:-ldan bütün şu delikanlılar gibi, bazan 
ve hülvalı uzanat1 sembolik patikl\larln ıslıkln bir tango çalarak geçecek. blZ:m 
bu patikalar üstünde eriyen son güneş ttmha bir çam dibinde uzun ve 3ıcalf bir 
damlalarını resmederken ne kadar tabia- öp;.iştin hazzmı tadacak yerde ... 
tc tabii göılerle bakıyorsam insanlara bi- Hey g:di ressam Tuğrul! Sen hAyata, 
l&kis o derece şüpheli bir bakı~la, o de- tabiate karşı realist olayım, hayata V(' ta 
rece gülünç manalar veriyorum! San•a- bi<ıte bu çerçevenin içinden gireyim der
tınıla ruhum arasındaki bu tezadı bir kcn biH\kis büsbütün romantikleş;yor
türlü ortadan kaldıramadım ve bunun sun! O halde Aşıklar Yolunda ne J~in 
sebebini bir türlü anlıyamadım. Şimdi de var? Kla~ik resim galerileri ne güne :lu
bu ane kadar meçhulüro olan bir tesirin ruyor? Git gene Avrupaya, yıllarca ve 
altındayım: Ellerini yüzüne kapamı~. sa- yıllarca müzelerde dolaş! Belki o !Taman 
n bukleli saçları sarsıla sarsıla ağlıyan bu romantik ruhundan bir eser doğ'.ıra
hir genç k1zın hayali ... Bu hayal k.ıtç gün- bilirsin! H~lbuki burada, bu Ada çarn
dür beni rahat bıralonıyor. Gündii-ı: dü- Ilklarında bo~ hülyalarınla ne yaratabi-
9lıncemdc ve gece rUyalarımda dolaşıyor. leceksin? O sarışın kızın gözyaşlan içiu
Fakat onu, hep böyle hayal olarak de~il, de bir Meryem güzelliği alan çehresini 
hakikt varlı~ile tekrar gl5rınek istıyorum mi? Ke§ki muvaffak olabilseydin ... 
ve bu/ı.un için kaç gündür çamlıktan he- Evet, evet, ben artık tabiat resmint bı
men hemen hiç eve girmiyorum. Fakat rakmalı.. portre ressaım olınalıyım. Ta· 

IV 

Yörükaliye. plaja en büyük kal~balı~ 
h 

.. ycııı 
götüren onu beş geçc vapuru enuz 

13~'' kalkmış, ıskele civarı tenhalaşrnıştı. 

lcdıye gazinosu tarafındaki rıhtımd~ 
parmaklığa .dayanmış, gözlerimle, bu ıll 
rif, beyaz küçük vapurun, arkasında sU' 

larda bıraktığı köpüklü çizgiye dalfll1ş· 
tım ki, oınuzuma bir el dokundu. 

Döndüm, baktım: Kısa boylu, tanırns· 
• )c8' 

dığım bir adam!.. Baş açık, ceketı çı lt 
rıp bir kolunun üstüne sarkıtmış.. ço;_ 
esmcr yüzii perdalılı bir traşla.cilall g. 
bı.. bu vüzün yukarısında iki siyah hile' 
kar göz. ve altında, yırtılmış bir et P·1 r· 
çası ~enişiiğinde bir ağız oyulu .. kl\şıarı: 
nı indirip gözlerini ufaltmış ve sank: b~Ş• 
lukta bir şey ısırıyor gibi dişlerıni sııt 
sıka alt dudağını sarkıtarak bu kocaiT1

811 

ağzını açmış, bana doğru eğiliyor! ~ 
cfayri ihth·ari bir korku ile başım• ~ 

riye çektim." O zaman, karşımdakı. d!~.: 
rinin kenedini çözerek ve a~zını. ~ut~r 
iğrenç kabalığ'ile açarak gürü<ltiılu b\ 
kahkaba fırlattı ve yalnız telaffu7.uno )c 

hafif bir Rum şivesile, sanki kırk yıJlı 
dostummuş gibi teklifsizce: 'i 

- Galiba sizi korkuttum, TuÇUl ae ' 
dedi. Aif edersiniz! ( Arkalı "ar J 
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23 Bitfncildinun SON POSTA 

•Son Postaıo nın m.aeera romaıu: 42 

Deniz üstündeki divan1harb 
O zaman, bu adamla Nizameddin ara· 

sında şu muhavere ~i: 
- Vaktinl:ı: hayrolsun, kapiten 

'" ... - Vaktiniz hayırlar olsun, Mister 
ı~ızam. 

- Size tevdi edil~k mühim şeyler 
Var. 

- Verebilirsiniz. 
- A.yni zamanda pfahi. bazı fCyler 

de görüşmek lAzım. 
-Hay, hay ... 
- Müsaace ederseniz, gemiye geçe· 

Ceğiz. 

- Büyük bir memnuniyetle ... 
- O halde, evvelA arkadaşınun ge· 

ltıiye alınması için yardım ediniz. 

Derhal, bir kaç kol, sandala uzandı ... 
Ve o anda kalbim, acı acı çarptı! 

Bir düşmRr gemisine ayak basmak· 
taki tehlikenin büyfrklü~nü düşüne· 
~ek, tereddüd ettim. Fakat, gösterdiğim 

u tereddfıdle nazım dikkati celbet • 
l'rıekten korkaral{ derhal bu tereddü • 
dlitnü yendim. ' 

r-ıizameddin, başını (bana çevirdi. 

i
lier zamanki gibi, bozuk bir Fransızca 
le: 

. - MatmP.zel' .. Llitfen gemiye geçi -
~ız. Fakat, dikkat edin. Güverte ıslak-
ır. Aya~ınız kaymasın. 
'Bir ınsan ve bahusus kadın cür'eti

~~n son hnddini gösterdim. Şu anda, 
ıt'r düşınan gemisine girecek derecede 
azanmış olduğum muvaf!akiyetten 

adeta sermest olarak. 

- Müsterih olun, Mister Nizam. 
~di m... Beni tutmak için uzanan 

!ert ellere yap~arak gemiye geçtim. 
. A.yni adnmlar, Nizameddine de ellP· 

~ll! uzattıll\r. Onu da, güverteye aldı
t. 

h Bir kadımn gemiye ayak basması, 
d erkese hayret vE>nnişt~. ~tr?fım.ızda, 
erhal bir çember çevnlmıştı. Nıza -

ltı~ddintn bana Franc.ızca hitab etme -
hi~den dolayı. İngilizce bilmedı.ği~e 
1 Ukıneden zabitler ve neferler, bırbıl"' 
~rine seslenerek cinaslı sözlerle şaka-
Şıvorlar, t~tlı tatlı ~lü~i.iyorlardı. 

l'l'l'~~zameddin ile Kapiten ~rayzer, ge-
1\ı~nın uzun gUvert<>sine dogru uzaklaş
ll ·Şlardı. ONıd:a. hararetli hararetli ko-
Uşuyorlardt, 

n Bu konuşma, uzun sürmedi. İkisi de, 
nıma g~ıı:ti. 
~iıameddin· beni bu ı.renç yu"zbaşıya, 
~ 1 -

lll u ~a bana kısaca takdim etti. ~i-
~ n s~ varisi ol:m kapiten Fra~z~r, bu -

k bır nezaket~e önümde eğildı: 
~ - Gemimize. i1k defa ayak basan 
b~dın, siz oldunuz. Çok ümid ederim ki 
tıJ. ze, büyUk bir u~r getirdiniz. B uyu· 
~?., salona inelim. 

di. 

1 .Aman Allahım!.. Bir tahtelbahirin 
e~~i görnwk ... Bu teklif, bana o kadar 
4ı Zıb gelmi~i ki. az kalsın o heyPcnn · 
v · kapiten Fravzere İngilizce cevab 
erecekt' • F' ım. . 
~ akat dcrhal kendimi toplıynrak Tı· 

81,.ıneddine döndüm. Her zamanki F ran-
ccunla: 

1" ~ Muhte:rem k~pitenin n e SÖ\ led'k· 
~rı . . 
'htıı anlıyamadım. 
vedtm. 

~~~i~arneddin, kapiten Fravzerin "öz -
ı& nı aynen tPrcüme etti. Ve, sec;i ade· 

PUrilzlenerek: 
~~. LOtfen beni takib ediniz, matma· 

'D ed' ı. 

\>a~ncak .bir ad~J'Tl ~ığabiler.ek olan yu· 
deın~k bır df>liktE>n ve dimdik dut an 
Ribi ı.r bir merdivenden, kuvuya iner 

E ındtk. 
<lan vvE'tA ~eı-t b<-'lzin ve ya~ kokulann
l'a)ı: bunaldıM . Fakat, çarçabuk ahşa -
~.etrafıma bn'anıva ba~ladım. 

~"ri\lZden E'\" ' f'l ac:aih inmi~ olan kapitE>n 
ilerf.:~r. ooı ısıkl ı k•sa bir kqr idnrda 
ll\~~ dı .. Kanının ön ii nde durarak. geç-

l\··fz Için biz"' r.P7.a1H•tle işaret etti . 
~ll ~Ük bir S"'lo.,a oirrlil{. O rtad-a. u • 
Illa Ir maı:.p v!'l ... rlı . Et··aft:-ılı'i a çı k ka
ta\> tdatı , ii .:: 'ii c: tp dr! r Yataklar, küçük 

:tbolar .. .. .. d gorunuyor u. 

K.apiten l<"rayzer gene ne2a btle bir satıdalya gösterdi 

Kapiten Frayzer, gene nezaketle, bir 
sandalya gö~terdi. Kendisi de, masamn 
U('undaki sandalyaya geçti. Resm! ve 
ciddi bir tavırla, kapıdaki nefere ses • 
I endi: 

- Mülazim Edgar ile, mülaziın Vii -
yamı çağırmız. 

Dedi. 
Nizameddine de, benim karşımdaki 

sandalyayı gösterdi. 
İki mülfızim, salonn girdiler. Kapi • 

ten Frayzere, bir anda resmi ve keskin 
bir selam verdiler. Onun işareti üze -
ri.,e, sağındaki ve solundaki sandalya· 
lara yerleştner. 

Heni.iz otuz yaşlannda kadar görü -
nen Frayzcr, kaşlarını çattı. Salona gir
diğimiz sırada Ni7:ameddinin kendisine 
vcrdi~i b ir zarfı yırtarak içinden çı -
kardtğı uzunca bir kağıdı okumaya 
ba o:;Jadı. 

Bu okuması b ittikten sonra, başını 
kaldırdı. Sağındaki ve solundaki zabit
lere baktı. Ağır ve resmi bir lisan ile: 

- Efendiler!. Görülen lüzum üzeri· 
ne, kendimden ve sizden rnürekkeb o1-

---------------------------·~ 
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l'urddıış: ı 
Yeni içtimai nblitk yerli malı kullanma-
yı eınredlyor. 

Malntyannı a.ıtın rtnkli ve ba.J gibi tatlı 1 
kayısısını uinden eksik etme. 

mak üzere muvakkat bir divanıharb 
teşkil ediyorum. Bu divanıharb, şu an
~an itibaren vazifesine başlamıştır. 
Istanbuldaki hususi teşkilatımıza gire
rek, bütün harb esrarımıza vakıf ol -
mak istiy0n bir maznunu isticvabda 
bulunacaktır. 

Diye, mırıldandl. 

Bu sözleri dinlerken, kulaklanma 
inanmak istemedim. Muhakkak. bir rü
ya gördüğüme hamlettim ... Gözlerim· 
de şimşekler çakarak, kulaklarımda 
gök gürültiHeri ueuldayarak nazarlan
mı etrafıma çevirdim. 

Halis Angio-Sakson olan genç rnüla
zir:ller. biitün so!hlkkanlılıklarım mu -
hı!aza etmekle beraber. gene hayret 
göstermekten kendilerini rnenedeme -
mi~lerdi. 

NizameddiJ1. kolannı masaya daya • 
m•ş, gözleriri önüne dikmişti. 

Kapiten Frayzerin çelik renkli göz· 
leri, tamamile gözlerimin içine çevril
mişti. 

(Arkası. var) 

Türkiye r adyo difüzyon posta lan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUt'U 

. Q . 19,7< >n. 15195 K..,. 20 K;-ı 

.P . 31,70 m. H65 Kes. 20 K.:: 1 
1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 

<no)IA 23-12-938 
12,30 Türk müzi~l (türkçe şarkılar), 13,00 

sııa•. ayarı ve haberlM", 13,10 - 14 Müzik <Rl
ya.rı,tıcümhur bandosu - Şef: İMan Kün -
çcr>. 

ıe.3o Müzik (cazband), 18,45 Saat ayarı ve 
haberler, 19,00 Tiirk m!izi~l (şarkılar ve se
m':lller>, 20,00 Müzik <Riyasetıcümhur fiar
mnnik orkostrası. Şef: Praetorius) . 

21,00 Saat s.yarı ve para, kambiyo ve top
rn nıahsullcri borsMı, 21,10 Türk müzljti 
(hıılk havnlım), 21 ,45 Konuşma, (Spor faa
Hl•etler''. 22,nn MüzJk (küçük ork~lra}, 23,10 
Mfh:lk <mandollnnta), 23,45 - 24 So nhaber
ler ve yarınld pro#ram. 

• 

1 an T arifen1iz 
Tek sütun .santtmı 

Birinci •ahi/e 4()0 

Ikinci lahile 250 )) 

O çüncü •ahil e 200 )) 

Dördüncü •ahi/e 100 )) 

Iç aahileler 60 )) 

Son aahile 40 )) 

Muayyen bir müd1lt:t zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak

lar ayrıca tenzilatlı tarifemizdcn 
istifade edeceklerdir. ':."am, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollekt if Şirke&ı 
Ka.Jıramanzade Han 

Ank&ra caddesi 

Sayfa 13 

Gayrımenkul satış ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bayan Fatma ve İsmetin 17583 hesap numaras:k Sandığımızdıın aldıkları (325) 
li-raya karşı birinci derecede ipotek ed ip \ adesinde borcunu ödemediklerınden 

haklarında yapılan taki'b üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinın ma. 
tufu ulan 40 ıncı maddesine göre satılması icab eden Kadırgada eski Bostanall 
yeni Küçükayasofya mahallesinde Kfıtips:nan caddesinde eski 31, 31 mükener 
y~ni 47, 49 kapı 143 ada 10 parsel num!lralı «ltında dükkanı olan bahçeli ahşap 

bir evin tanıarnı bir buçuk ay mılrldetle aç~k artırmaya konmuştur. Satış tapu 
sicıl kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (70) lira pey akçesl 
verecektir. Milli bankalarımızdan birini n teminat mektubu da kabul olu mı ... Bi. 
rikmiş bütün vergilerle belediye res im1eri ve vakıf ıcaresi ve taviz bedelı w tel
Hiliye rılsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnarnesi 17/12/938 tarihinden it•ba
ren tetk:k etmek istiyenlere Sanriık Hukuk İşleri servisinde açık bulundıı rula
caktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzum1u izahat ta şartnarnede ve takib dosyasın
da vardır. Arttırmaya girmiş olaıılar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 

gayrimenkul hakkında her şeyı öğrenmiş ad ve ıtihar olunur. Birinci arttirma 
6/2139 tarihine müsadif Pazartesi giınü Cağaloğlunda kilin Sandığımızda snat 
on dörtten on altıya kadar yapıiaraktır. Muval<kat ihale yapılabilmesi ıçin teklif 
edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyet ı ile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olm:ısı şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 23/2/9~9 tarihine müsadif Perşembe gün:.i ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 

en çok artıranın üstünde bıraıu1rı.cktır. Hakları tapu sicil1erile sabit olmıyan 
ıılAkadarlar ve irtifak hakkı sahibierinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair iddialarını ilan tarihinden itit:aren yirmi gün içinde evrakı müshıtelerl· 
le beraber dairemize bildirmelerı lazımdır. Bu ,:jUretle haklarını bildirmemiş o· 
lanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmlynnlar satış beddlinin paylaşrııasın· 
dan hariç kalırlar. Daha fazla maH'ıır.at almak istiyenlerin 38/133 dosya numa .. 
rasiJe Sandığımız Hukuk İşleri servisine rrüracaat etmeleri lüzumu iliin olunur. 

••• Dikkat: Emniyet Sand'ığı: Sandıktan alınan gayrimenkulU ipotek gös~ermek 

istiyen!ere tahmin edilen kıymetın yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre 
kolaylık göstermektedir. (9315) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
r - İdaremizin Yavşan tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isalt:.:ıı ıçm 

§artnamesi mucibince satın alınacağı ve 19/X/938 tarihinde ihale edilece~i il&n 
edilen ve eksiitmeden kaldırılan 25.000 metre inşaat tulünde 60 M/M kutrunda 

font ve listesinde müfredatı yazılı hususı aksamma aid şartnarnede tadılat ya. 
pıldığından yeniden kapalı zarf usulilc eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif Haydarpa§a 25000 lira ve muvakkat teminatı 1876 
lindır. 

III - Eksiitme 4/1/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de Kebatag
ta Levazım ve Mübayaat Şubesind<'ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnameler parasız olarak hergün İnhisarlar Umum Müdiirlft· 
~ Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alına
bilir. 

V - Eksiltıneye işt irak etmek istiyen f!rmaların fiatsıı teklif ve katalokları

nı ihale gününden 7 gün evveline kaaar İnhisarlar Umum Müdürlü~ w z fen 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesikn almaları 1{\. 

.zınıdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar mü::ıakasaya iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 nci maddede yazılı tuz 

!E'n şubesinden alınacak eksiltmeye i~tirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarının 
eksiitme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu ba§-

kLınlıtına makbuz mukabilinde verilmesı lazımdır. (8499) 

,.,.,.,. 
I - !daremizin Paşabahçe Müskirat Fabrıkasındaki derin kuyuya m.evzu Ster• 

ling 1ıılumbası için şartname, resim ve nümunesine uygun olmak üzere satın 

alınacak c45ıt aded paslanmaz çelık mU 4!'i .ııded paslanmaz manşon ve cl35ıo a-

d~d bronz fosfor yataktan ibaret cem'an 225 parça yedek aksam pazarlık usu
liyle ekSlltmeye konmuştur . 
II- Heyeti umumiyesinin mulınmnıen bedeli c2317.50• lira ve muvakkat te· 

minatı cl73.82• liradır. 

lU - Eksiitme 2/I/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kahat:ışta 
Le'.·azım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

!V - Şartnameler parasız olarak İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fa"tl· 
rikalar Şubesinden alınabileceği gibi nUmuneler ayni şubcde ve resimlerı d 
Lcvazım ve Mübayaat Şubesinde görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenmc para· 
lariyle birllkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan oliM'lur. c9335• 

CinsJ 

Çamaşır kurutma ve 
otnleme makinası 

Mikdım 

1 adet 

,.,.,.,. 
muhammen B. 
beherl - Tutan 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
200 

%,5 
teminat 
Lr. Kr. 
15 

eksiitmenin 
şekli saı:ıti 

---- -
Pazarlık 15 

LO.stik Hortum 180 Metre 7 50 1850 101 25 Açık 16 
I - !daremizin Cibali fabnkası için (1) aded elektrikle müteharrik çamaşn 

kurutma ve ütülemc makinesi ile (180) ınetre lastik hortum §Rrtnamelen mu
cibince hizalarında yazılı u.sullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bizalarında gösterilmi§tir. 
III - Eksiitme 30/ XII/938 tarihıne rastlıyan Cuma günü bizalarında yazıh sa

atlerde Kabataşta Levazım ve MUbayu t ŞubesindeL Alım Komisyonunda yapı-

lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olank hergün sözü geçen §Ubeden alınabilir 
V - 1steklilerin eksiitme için tayın edilen giir. ve aaatlerde % 7,5 güv'!nme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen korniayona aelıneleri ilAn olunur. 
c9130ı. 



S8N POSTA Birincikanun 

•Son Posta• nın deniz romanı: 44 

Deniz şeytan• 

Davetsiz misafirler 
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maçları sona erdi 
- Alınanyayı teşrif etmiş oluyorsu-ı 

nuz efendim .. bayrağunın yerinde dal· 
galanmasına müsaade etmiş olsaydı -
nız her şey yolunda gitmiş bulunacak· 
tı.. fakat iş işd0n geçti. Buyurun baka~ 
'bır. nasun}armıZ') teslim olmağa! 

İşte anlıyorsunuz ya!.. Pass of Bal • 
maha yelkeniisi bu suretle İngilizler i-
9ln meşurn ve biz Almanlar için de iyi 
lbaht ve talih getiren bir gemi olmuş -
\u. B izim de tam istediğimiz böyle bir 
ıekne idi. 

İzmit (Hususi) - Grup birin~ik mü· 1 Eskişehir ..... 

Ben bu gcl!liyi tesellüm ettiğim zaman 
ingilizierin indirdiği Amerikan bayra
~ hala bu geminin direğinde bulunu
yordu. Bu bayra~ bir hatıra olarak 
nczdimde muhafaza etmiştim. Gemiyi 
bilahare ccm~p denizlerinde kaybet • 
miştık. Fakat bayrağını saklamalda de
vam ettim. Sonradan elde edip tekrar 
kaybettiğim iki -gemide de bu bayrak 
bizim için bir nevi maske olarak işi • Vç direkli Amerikcm yelke?ıliıini esrarengiz bir tekne haline koytnıL§tuk 

sahakalanna baılandı. Kütahya tamplyo- kim.. Sal ve sol 
nu Uşak GehçlerbirlifL Afyon Şllmp! • içler~ merkez 
yonu Kocatepe, İzmit tampiyonu lrlman· muhaciml, haf 
yurdu, Eskişehir şampiyonu Demirspor, hatlan gılzcl .. lı 
Bursa ~ampiyonu Acar İdmanyurdu grap mit kalesmi çok 
birinciliklerine iştirak etmek üzere şeh- sıkı~ınyorlar, a~ 
rlnıize geldiler. Edirne takımı bazı sebeb- deta tek kale oy. 
ler dolayısile gelmemişti. Misafir gençl~- nuyorlar.. Fa • 

mize yaramışh. Fakat hal~ icra eyl~ Bütün bu, size anlattığım, işler yapı· tim ve biliyordum ki gemime mürette-
mckte bulundurum Okyan~lan devir hp bitirildikten sonra Of Balmahanın bat olarak da ayni dili konuşabilen 
'esnasında San Fransiskoya uğrayarak güverteden aşağı kılsı:mD.an dış:ından şahısları bulmakta da güçlük çekıni • 
~ayrağı eski sahibine iade etmeğe ve tımağına kadar mükemmelen müsellah yecek idim. Fakat her şeyden evvel 
gemisinin ne mükemmel bir akıncı ge- bir muavin kruvazör olmuş, güvertesi zabitan kanıaralarının içindeki dolabla· 
misi olmuş bulunduğunu söylerneğe ise sıkıntılı b!r yükü, keresteyi hArnil nn döşemelerinden ve mutfaktaki oca· 
mııvaffak o1acağımı ümid ediyordum. şa!rane bir yelken gemisi durumunda ğın altınd:m gizli kapılar veya lum • 

ri izaz ve ikram ettirmek için güzP.l ha - kat İwıit.in ka. ~ 
zırlıklar yapılmış ve hepsinin yatak ve leeisi Bedrl her Sporcut4r Jel' 
yemek rneaeleleri halledıilıniŞı vali ve türlü sitayişin reami yaparl~ 

Henüz harbe girmemiş bitaraf millet- bulunuyordu. barlar açtınnış idim. Kısaca, bu üç di- Parti başkanı HAmid Oskay bu ~lerle fevkinde.. gelen ve 1zmit Jc.cr 
[erden birinin gemicileri kılığına gire- Maksadımızı gizle:mek için kereste rekli .. Ame.~n yelkenlisin~, ?murga • 
ırck düşman abluka hattından kolayca yükü gcmimizde ideal bir hamule teş- dan ust guvcrteye kadar gızlı kapı ve 
~eçebileceğimizi kuvvetle ümid ediyor- ki! edecekti. Çünkü kereste yüklü bu- kapaklarile esrarengtz bir tekne haline 
~uk. Böyle kılık değiştirmek de harb lunan geminin giivertesi gibi ambarla· koymuştuk. 
kanun ve niza=:ıt~rına uygun olmıyan rı da ayni şey ile yükletilmiş bulunur. Fakat şimdi sorabilirsiniz ki şayed 
bir hareket deız• ldı. Ge~çl karada a:k: K('reste yığınlan, hatta bütün ambar- ambarlarımı? ve hamulemiz bir iyice 
rhı mutlaka ask~ ~n~!orınasını ~bıs lan işgal eviemiş, kapatmış bulunaca- araştınlabHmek için Kirk\valle gitme· 
olması lazırn g~lıyor ı.dıyse de denızde ğına göre, bu hamuleyi boşaltmadıkça miz Jüzumıı emrolunursa ne yapacak· 

bizzat meşgul olmuştu. Ayrıca saha ko- şütleri oırer bi- Bedri 
miseri olarak Ankaradan Futbol Fede- rer tutuyor ve tehlikeleri savuşturU~;tlo 
rasyonu asbaşkanı Ziya Ateş de şehrlmi • Birinci hdtayim beraberllkle fl 
ze •gelmiş bulunuyordu. İkinci clevrede EskişehiT daha b~~ 

Halkevinde a~Ianan gençlerle vali nitekim İzmit kalecisinin büyJk n U fl 
samimi. bir konuşm.a yaptı. Onları din • lığına rağmen iki gol atarak vaziYe ~· 
ledi, şikAyetleri olursa kendisine hı:tbe>r g:ı1ibiyeti garanti etmi~ oldu. HakeJiı 
verll:nesini rica etti. Gençler gösttri!en iyi ·di. . bl .. 
alakadan çok mütehassis olduklarını söy- (. ın 2-0 Eskişehirin galibiyeti ilt 11 
!ediler. Ve (sa~ol) diye vali Oskayı al • ti. :Eskişehir talumının bu maçla~-~ır 

hareket eden bır gemı, hasmının naza· ambarların her tarafını gözden geç ir • tık? Buna dR hazırdı k. 
rmdan ve elinden kurtulmak için bita- rnek imkanı mevcud değildi. Binaena· 
raf bir bnyrak çAekebilec:~le~ gibi ~ü- leyh böyle hir durum karşısında ya bi· 
rettebat da alelade gemıcılenn kılıgı • ze rot"-nızı Kirkwalle çevirmemizi söy· 
na girebilirler. Su ka?,ar ki h~~ınızla IiyecekJ ·r veya şö rJece bir bakındıktan 
savaşa başlamazdan once hakıkı bay • sonra yolumuza devam etmemize mü

Şüphe yoktu ki bir düşman gemisi 6 d f L~ 
kıcıladılar. hüyük taliht karşıların a zay.~ .. le b'l 

b"ıi önledi{{i vakit kendi arzu ettikteri :.- Onl ı ·ı u ı 
Yapılan maçlarda vali. Balıkesir saylavı rm çıkışı oldu. arı zmı guc. . 11 • 

bir liman'a gitmeklliğimizi temin için b . . · k ıe:lı o 
Süreyya Örgeevren. federasyon asbacı _ b<ı.şa görrnek izım ıçın pe zev 

gemimize en aşağı yanm düzinelik bir :.-

rağını göstermek de sizin için bir mec· saade ey1iyeceklerdi. 
buriyettir. 

kıt'a koyacakla:rdı. Bu takdirde benim kanı Ziya Ateş, binlerce meraklı halk caktı. 
ha?.ır bulundu. * ~ • 

~limin altında bu küçük müfreze ile İzmit (Hususi) _ Grup birincilik ~. 

Tesadüfün eHmize düşürdüğü bu İn· 
lfliz yapısı Yankee g.emisinin ta baş 

ıbodoslamac;ından kıç bodoslamasına 
kadar bütün kısımlan üzerinde tadilAt 
~Vücuda getirmistik Toplanmızı. tüfek
lerimizi, el bomb:tlarımızı, dinamitle -
rimizi ve sai-r silahlarımızı saklamak ve 
t!enizlerd~ yakahyacağımız esirleri ba· 
m-ındırmak içir husus1 yerler; havanın 
rtikıldcti halinde veya süratle hareket 
etmek vaziyeli karşısında kul1anı1mak 
ltzere behe~ beser yüz beygir kuvve
tlnoo uıtra-Modern iki mot~rli ve 480 
'ton mevarldı rnuharrike ile 480 ton su 
.alabilecek tanklar 1esbft ettirmi.ştik. 

Geminin müretlebatına iki yıl yetecek 
~erecede de kumanya depolan yaptır· 
aık. 

İlerde um~uğumuz dört yüz misa • 
lirlik yere ilfivE'ten gemimiz1 ziyaret 
'et:mesi meırul kaptanlar ve kaptan mu· 
avinlcri içi'l de lüks karnaralar yapt1· 
ıtılınUlh. Bu karnaralar iki, üç kişiye ye
'tecek bir genic;likte idiler. Bu gibi ml· 
safir için ru'·eti mahsusada bir de ye • 
rnek salonu yaptınnıştık. Geminin 
I!Duhtelif mevzular üzerine yazılmış 

İngilizce v~ Fransızca kitablan ihtiva 
eden zengi'l bir kütüphanesi ve gene 
en mushh~ İneiHzce ve Fransızca 
pliklarile müCPhhez bir gramofonu da 
tnevcuddu. 

Harb haHnde bulunalım veya bulun· 
llllyalım, bütün denizcileri ben, şahsım 
ttibarile, ark.tdali olarak ~l~kki edi • 
yordum. Bu it ibarla esirierime ne su
r-etle muamf'le edeceğime dair kendi· 
pıe mahsus f.kirlerim vardı. Milliyeti 
ne olursa olsım benim için bir gemici 
:nihayet bir denizci idi. Bu itibarla eğer 
akınlarım esnasmda elime geçecek e • 
s1rlere misafirlerim ,ı;Pbi muame~ yap
mağı, onlar.ı misafirlik hissini telktn 
eylemeğt arzu ediyordum. 

Ondan sonrn, lıittabi, bu büyüklOkte 
b'.r gemide Jüzumu otabilece~ kadar 
pıürettebat ,,.e muharib efrad için yer
ier yaptırdım. Fakat bütün bu ~rler 
llerhangi cdavetsiz misafirler- tn ilk 
bakışta gözlerine carpmıyacak, dikkati 
çekmiyecek b;r sekilde ohnasına, ya -
Pllmasına bilhassa itina olunmuştu. 

Biliyorsunuz ki Norveç her türlü k~ karşılaşabi ecek altmış dört adamım Birinci maç Edirne ile Eskişehir ta • · bir v-
reste ihrac eden, Avustralya ise bu ke- bulunacaktı!. kımları arasında olacaktı. Edirne gel - sahakalan sona ermi~ir.AEskişeor t~ 

"1 • d k d" . .3- Im y k h" IAI -:ı d tsiz medig~ı· için seremoni yapıldı. Eskişehir nıirspor takımı ile Bursa carsp ~-~hlt reste nevı enn en- en ısınm:: o ıyan· emek va ti li u 'ı"'ince ave 1 Eskır-~ 

B t ı..u··kmcn a:ılı'b say.ı1...ı... lan arasında yapı an son maç. ~ •• ı ~ birini idhal eden bir memlekettir. u misafirlerim olabilecek bulunan ngı· - ı: -e .liUL mı-
ıki · Afy ı ı takımının baştan başa haldm, ~- -• • 

itibarla biz ge:mimizle birlikte Mel • lizlere: ncı maç. on ile zmit dmanyur- tekn!k bir oyunu ve 2-0 galibiyetile r 
bourne gicM-n Norveçli rolü yapacak - Efendiler, diyecektim, yemeğe bu du arasındaydı. 
"d"k E I uht lif N ·ı ı İzmit Gücü, son ana kadar şampıyon • ticelenrni~lr. . ~ ı ı . :.ıvve CP m e orveç gemı e· yurun. _ Eskişebir takımı. Türkiye bırlD J,tY 
rinde çalıştığı m için bu dili öğrenmiş· (Arkası ııar) luk rnaçına çıkmak üzere büyük bi..r ha. müsabakalarına iştirak etmek uzere 

:::~:::~~~~~~~:::i:::§~~~~~~~~~]~~B=ir=d=ok=to=r=un=g=Un=lü=k:: g1~Ş:~1§J}~!~~:~::lf{~ ::~~~::E?~:~;::::u:!:. 
t ~ ~ ~ ~:.::: ~ ~ ~~ ~: notlarIndan gelen bir telgraf, şampiyonluk maçı için le~!:~fir gençlere vilayette güzel bit., 

İzmitgücünü gayri nizarnt buldu~nu bil. bul gösterilmiş ve uğurlanmışıard'f• 
1==:==============1 diriyordu. Bu emri vaki karşısında, mu-

2 8 4 fı fı 7 A ~ 10 
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Sarıl tk hastaliğı: s vakkat bir gün için İdmanyurdunun tek- Galatasaray - Beşiktaş rnaP 
Bazı sanlıklar vardır Id birkaç gün rar ihyası zarurl görüldü. Afyon takır.n h k rv• 

8 

• • • • • 
Içinde iyileşir. Bazı şekllleri de vardır ki İzmitgücünün yerine İdmanyurdunu kar- a em IQI ~ 
oldukça uzun süren Sanlı~ın (dlyolafu- şısında görünce rahat bir nefes alır gibi Pazar günü Taksim stadında ~_:,aıt 

6 
6 
- • • ·~ 

• 
va) tıpı denUen bir tekil vardır tt iki üç olc!u. İdmanyu:rdu ise, verilen vazifevi cak Galatasaray - Beşiktaş ~ • 
ay sürer. Ve hasta o kadar san olur k1 hakkile ifaya gayret etti. Ve oyunu ı:O arasındaki müsabakayı fstanbUJJ!Ir 
batıldığı vak.!t Aı:leta tentürdlyot ren- edec~: ... 

7 

6 

- • ı- - galib olarak bitirdi. dan Nuri Bosııt idare e ....... 
gini a.lmıJtır. BUhassa gözün beyaz kıs-- - • mı çok sarı gön1lür. Vücuddan çıkan ter Üçüncü .maç U§Sk Gen.çlerbtrligı ile Müsabakaya 2,30 da b • - -• • ı~ . 

9 
10 

ı- • ., blle sarıdır v~ çam9.4ırları kirletir. Sa - Bursa Acar İdmanyurdu arasında oldu. 
nlıkta çok .kaşıntı da olur. BUhassa ge- Uşaklılar ciisse itibarile daha genç ve za. 
eeleri o kıı.dnr sıkıntı olur Id hıı.sta bir yJf görUniiyorlardı. 
yerde duramaz. lı.ylarea sfiren sanlıklar-

SOLDAN SAÖ.\ ve YUKARDAN AŞAÖI: da karacl~er ve ynhud pankreas urlan Bursalılara gelince, onlar her şeyden 
ı _ Gece glyllf.':ı _ Kamer. yani kanser çUpbe etmek mecburlyoetl öııce mahviyetkAr ve mütevazı görünü-
2 _ Esirlik _ Çok iyi. vardır. Muayene ve tedavi~ o nokta - yorlardı. Yağınurlu, ve çamurlu bir ha-
S - ırtyako. - Paruız. dan da 1hm:ı.l etmemeli tqhtsi kat'lle,- vada oyun hakem Tahir Düzgörenın ida-
4 - E!rad - VahJf hayvanlan bulup öl - tlrınelldlr. resinde başladı. Ve Uşak takımı derb&l 

dürmek. Sarıh~ın tedavlsl, yarın bundan bab - vaziyete hAkim oldu. T dakika kadar s6-
5 - Çilenin sondan yarısı - Ufak ~aç. sedece~lz. 
e - Yangın !6nd6rme vazifesini fizerine 1---------------1 ren bu hakimiyetten sonra Bursalılar 

alanlar • Emıek mıwtannd:ın emri enaı. ._..,._ ok•1•ealıu-uauua ,..,._ kendilerini toplama~a çaltştılar. MaahaT.a 
hazır. ,.a. roliaaalanaı rlu ....... Alııli Wı· birinci haftayfmi 2-3 maflQb vaziyette bi-

7 -Geri dönmek - Btr not&. ~· a.tua.ı allkaltel•h llalabWr. tirdiler. 
8 -Beyaz - Şeref. İkinci haftayim.da Bursa takımı daha 
9- Yüksek - Nen.s şeyler. R n al lar bugün gel" •~ Oma J 1 IJOr iyi.. Ma~lılbiyetten galibiyete g_.iler. u. 10 - Ceriha - Zanneı.oıoı:r • "'Y• 

Futbol Federasyonu tarafından da - şak kalesini fena halde sıkı§tınnıya ça • 
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lvwlki klmcacaı" JaGl&.c.lilmif ,.ıcu 

ve~ edilen Romanya muhteliti bugün lıştılar. U§eklılar verilen penaltıyı çe -
saat 4 te şehrinıize geleceklerdir. kemediler. Bundan sonra talihsizlik baş

Romanta takımı, akşam trenle Anka· ladı. Büyük bir cehd ile didinınelerine 
raya gidecek, ve pazar günü oynarlık - ratynen devreyi ancak son dakikada bir 
tan sonra İstanbula avdet edecektir. go! daha atarak beraberllkle lkrnal ettf. 
Romanycı takımı, ikinci maçını salı ler. Oyun uzatıld.ı ve Bursa takımı 7-4 

günü Taksiın stadında Fenernalıçe ile galib geldi. Hakem oyunu iyi idare etti. 
yapacaktır. Yalnız U§ak takımının en can alıcı oyun-

Hakem Adnan Akmdır. cusu bek Ahmed'! oyundan çıkarmaınıı 
Romanya takımı üçüncü ve son ma· olsaydı daha dolru olurdu . 

Çl"'ı perşemh~ günil 2 buçukta Taksim Dö:rdündl maç Eskişehirle İzmıt İd • 
st?.dında Galatasarayla yapacaktır. nıanyurdu arasında .. 

B\ı maçı tse Nuri Bosut idant ede - Hakem Füruzan.. Saha bermutad ça • 
cektir. murlu ve hava Yalmurlu .. Oyun bagladı. 

/zmit li 
IJir aürt>.st;i 

gard4. 
İzmit, (Husust) - Resmfni ~ 

ğünüz bu genç, İzmi#gücü -os1 • 
en güzide güre§çisi Beslen ~ })~' 
dıt' 72 kiloda güreşmekte ve ~-,ııre" 
sımlanru büy-ük bir nı~:-a~, çi~ 
ye..TlJilektedir. Beslen, h~~~~ ~ 
gençtir.. Kendi~inden buyiil< 
bokleıunektedir. 
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KAPlNlZ ÖN0NDEDIRI 
ONU UZAKLAŞTIR INIZI 

Biraz ve Yahut Biraz ATES 
Hissettiniz • mt 

ş 
iR KA 

Alını~z! 
Hem GR i P 'TE N Korur - Hem GR iP i Geçirir 

1 

Cild güzellik alimi profesör doktor E. WINTER tarafindan formülü yapilan 

Venüs 
K re mi 

Terkibindaki busust mad
dei hayatiye dolayıslle cildi 
besler, taravetini arttırır. 
Yenı bir ten ynratır. YellOS 
kremi ıısrt kadın gnzeLı~i-

~in bir blsıınıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gnyet cnzlp 

renklerlle lrullannnlnrı hay

rete dOşOrOr. Dudnklarda 

24 eant sabit kalır. ŞıK ve 
kibar familyıılnnn kullan· 

~ıkları yega.ne rujdur. 

V en Ds 
Briyantini 

Ba§takl kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tuta:.-. Dökülme
line mani olur ve kıvırcık ya· 
llar. Saç meraklıları ve gençlc. 
ti.n lıayat arkadaşıdır. 

Venüs 
Pudras1 

Terkibi 8ltın kreınli 
24 saat havulandırılrııış 

fe,•kalrıd .) ince ve ham Ve· 
no pudrasile hıvruet gOren 
bir <·ilt dOnyanın en tara
Velli gUzellı~ini ıfnde eder. 

V en Ds 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

Husust bir tiptir. 90 derece
dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve mü§külpescnd olmak. 
la tanınmış kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

Venüs 
Allı ğı 

IIf'r cildin rengine göre 
çe~ıdi.erı mevcuddur. Yuze 

stlrüldOğQnde cildo fcvka
lade tabıi bir renK verır; te

ni bozmaz; ı.,>1lzelleştirır. 

en Ds 
KIRPIK 

Sürmesi 
Asla yayılmuz ve gözlere 

znrnr vermez. Venos sUrıne

sUe tuvalet gOren kirpıkler 

bOynr ve gOzeıleşerek kttlb

lere ok gibi saplruıır. 

V en Ds 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bo. 

zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çanılarının latif ve sıhhi koku
ları VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. _.......; 

Deposu : Nu reddin Evliya zade müessesesi Istanbul 
~------------------------------------------------

TÜRKIYE 
Paınuklu Dokuma ve Pamuk İpliği 

Fabrikalan Anonim Şirketinden : 

Pamuk ipliği satışı: 
~Y~eri Bez Fabrikası malı 12 No. Paket 415 Kui'U§ 

16 " , 480 , 
E aı~li_i Basma Fabrikası , 24 " , 680 

" regıı Bez Fabrikası 
" 24 " " 

580 
" 

}llkl?ıauarıa fabrikada teslim şartıyle satılmaktadır: lpllk ~üstehllklerinln 
~ .. ard, ya1.ılı rnbrikalara gOndereoeklerl bedellerı mukabıllnde ibtiyap
ltııı~ rıtsbettııde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan Ince Te 
bh teıır mak allara yarayabllecek pamuk ipllltl mnst.ehllklerl.n1n de :llı
Oe~Uarını yine aynı şarllıtrln yalnız Brelll Fabrikasına ılipariş edeblle

~11 Uan olunur. 

Bu alqam 

RAHMET EfENDI 
op•ret 3 P. 

y AIUJI • y. Sinai 
R.fl ı R. Rıu 
Müsi.k : S. AaaJ 

- - - -- -- - --- - --- ---
Sayfa l w 

-=1 

Pariste COTY fabrikalarında Imal ve ihzar edilmiş 
bir P A R F Ö M O U R 

YENi 
HAVALANDIRILMIŞ 

PUDRA 
GUttnUtUt\ 

e e\r \ne 
,-aze\\~ 

Pudra hususunda yent 
ve cazip bir fikir, en son 
bir U5Ul ne yapılan bu 
pudra timdiye kadar tanı
dJğıınu pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
cildde mevcudiyeti bile farkedil
mez, pyanı hayret bir ten teınin 
eder. Gündüz, rüzgar ve yağmu
run bozamıyaca~ bir tazelik ve
rir, gece de en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iyen terden mi.i
teessir olmaz. lmtiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile ka
rıştırılmış oldu~ndan bu yeni 
Tokalan pudrası saatlerce sabit 
kalır ve clld'in tabii yağlı ifraza
tını masetmesine mani olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşukluklarm teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krcnın köpüğü 
bulunan bu meşhur Tokalan Pud
rasmı tecrübe ediniz. 

TURAN TiYATROSU 
Na~it, Cema1 Sahlr 

birlqiti 

Me~:ey 'taryeteai 

Perif8n BOzellik 
3 P, 

PARASIZ 
10.000 N 0 M U N E Ll K· 

Birkaç gün zarfmda teninizde 
husulc getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınlann on• 
da dokuzu tenlerine uygun olma
yan fena renkte bir pudra kulla· 
nır ve yüzleri makyajlı ve ağır 
bir manzara kesbı:!der. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
nın yegane çaresi, yüzünüzün bir 
tarafına bir renk ve di~er tarafı
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muvafık 

pucfrayı intihab etmiş olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tered
düd ediyorsanız müesscsemize 
müracaat ediniz. Tecrübe için 
muhtelif renklerde ve parl!.sız o
larak nümunelikler takdim ede
ceğiz. 

ERTUGRUL SADI TL, 
TiYf\TROSU 

Takaihtde bu ırace 
(0Ç0ZLER) 

Vodvil 3 perdtı 
Yakında büyük bir teıMU 

hiidiaui lnsan Mlbld 



AVALARA GOVENMEYi -
Hafif bir üşütme, mühim hastalıklara kapı açabilir 

Halbuki alacağınız bir tek kaşe 

-v·· cudü bütün bu tehlikeler-
den sıyanetle Gripi tedav· 

ve ağrıları izale eder 
\ 

R. • • 

Grip'in, soğuk algınlığl ve nezlenin, bütün 
ağrı ve SIZilarm kat'i devas1dır. 

Tesiri anidlr. 
Terkibindeki 
bususiyet do
layısile kalbe, 

böbreklere, 
mideye hiç za
rar vermez. Lü
zumunda gün-

de 3 kaşe 
alınabilir. 

Her yerde ısrarla G R i P i isteyiniz ve G R i yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedinit· 
...... 1 .• ·.'". _.... ; ' J' .,~- ,· •• :~; ...;;ıü!;,,ı..~~~·· .• ;~ 

' • ~f • • .~ '•1. ,. •:r :, .... ~ ~ #.."i: ~ ·~:~~ :t,·~~~-J,'.J ıi.j 1":._..,, 
< •• ... ..... • - --·~ ı~_. ... ' .. . ~!"~ .... ~ , 

Böbrek.lerdeıı idrar torbasına kadar yollardaki hastailkiann mikrobl.arım 

kökünden temizlemek için (HEİl\ıOBLÖ) kullanınız. 

Karac-iğer, böbrek, t~ ve :ıcuın1~ 
dan mütevellid sancılanruz, ~ rl -
sertliklEn"i ve şişmanlılı:: şikAyet e 
nizi U R t N A L ile geçirlniZ· 

Böbretderln çalışmak kwfloetlııl arttırır, kadın, erkek ldrar zorluk.lannı, eski 
ve yeni bclsoğukluğunu, mesane ilühabmı, bel ağrısını, sık sık idrar boz
mak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda 
k.umun ve ınesanede tqların teşekkülüne mini olur. Sıhhat Vekaletinin URlNAL 

... 

ruhsatım halzdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: BELMOBLÖ, idrannızı temizliyerek maVileştirir. 
Of.' 

Vücudde toplanan asid ürik ye te" 

PASTiL KATRAN HAKKI 6ka0r0kleri kökOndan 

keser, tecrObelidir. 

salat gibi maddeleri eri tir, ka: ısf 
mizler, lezzeti hoş, alınması 0~ 
dır. Yemeklerden sonra yarıJJl 

Hilesiz Tahin Helvas1 
AL l e• 

• 
1 

Merkezi~ Bahçe ka pt, Şubeleri ı Beyoölu, Karak6y, Kad1köy 

Dr. HAF 1 Z C EMAL 

1 
(Lokman Hekim) 

O.bUJye mii&ehanm: Paza .. dnn maacıa 

tıerii}n <2 - 1> D1vaııyohı nu."'lara 10.. •• ı.. 
tefonu 22308 - 21~ 

dak su içerisinde alınır. 

tNGiLIZ KANZIJf( 
ECZANESI 

BEYOGLU - tSTANIJVL .............................................................. 
Son Posta Mathaası '---....;;;_--ıııııı..-~~~---~ 

"'d"" .. s ı· R E ( ş o K oLA K s N ... Neşrıyat Mu uru: e ım agıp meç . 1 • . d" s R EMEÇ Bir adedi mOieyyın - kı adedi müshıl ır. . ıııO· 
SAHİPLERİ: A. Ecı:::m UŞA.KLIGlL En muanııid kabızlarda bile tesiri kat'~, lezzeti gayet ldtıf rakıpsi:J rııJ. 

1 ~ leyyin, mOsbil çikolatasıdır. 8 adedı 20 Kr. Eczanelerden arc1Yl 
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