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d n kahramanlar• terfih edilecek 
"························-············· .. ·······························································-···········-· ... ·····-·----········-·-·············· .. ···-···-

!Jü ük Kurultayın memleket Eski kanunla tekaüd 
şümul tarlhi toplantısına e~ilenlerin terfihleri 

Onümüzdeki yıl mühim kararlar 
bu sabah başlandı verilmesine intizar ediliyor 

T lantı Ebedi Şef Atatürkün aziz 
adının etrafında sevgi ve-

ş .. kran tezahürlerine vesile olacak 
c ~nkara, 25 (Hu • 
)~si) - C. H. P. Bü
tı k Kurultayı. ya • 
b~ sabah saat 10 da 
ou,, ~ 

~ .•IJ.k MJllet Mec • 
bı;ıt>-Ce fevkali-dc top 
t rııısıııı yapacak • 
ır K a· urucusunu ve 
beerıeı Başkanını kay 
rı ~n tarihi parti • 
~tı. bu ınemleke~ • 
k lı! toplantısı eşsiz 
Jttar-,cı ve inkılÜ). 
~ Atatüt'kün aziz a • 
"'tı d. ın etrafında bir a..~ı:~r'lfll" 

ro~a duba sevgi ve 
~ ktan tezahürleri • 
;: Coşkun bir tarz - lıiıaiiMı 
" . ııhaı edilmesine 
esııe olacaktır. BCZ§Vekil Cel4l Bayar mıtult ıiSyter~ 

d l{uruttaya vilayetlerden iŞtirak edecek~ ka yakın bir ekserlyetle toplanabilecek • 
g tl"R~lE:>rin büyük bir kısmı §ehrimize tir. 
~ulurunaktadır. Kurultay ittifa • (Dftcım& 10 uncu ıavfadG) 

1 Büyük Kurultay 
açılırken 
-·-

Yelpcır• H ,elırıiicrıd olma 
Türk uarlıfı, Jeuleti ile, mil • 
leti ile oe pGI'Iiaile, miittelaiJen 
yalnız H yalna bir tek gaye 
güder lıi, o da •fla ue emniyet 
içeri.ainde Ataamın açtıiı H 

lnönii'niin Jevıım ettirtliii m .. 
cleniyet, tertıklıi oe tali yo • 
lunda fOft"otlt.ıll, ,,madan, 

dönmeJan )'iiriimelttir. 
r--- YAZAN 

ı ErcUme~ EkremTalu ı 
Ankcırcı - 25 

Yann burada C. H. Partisinin 
umwnt kongresi toplanıyor. Tür
kiye CUmhuriyetinin bütün vill· 

(Devamı ll inci ıcıyfada) 

Terfih/eri mevzuubahs olan şehid 
aileleri iki bin iki yüz kadardır, 

malul erler de dört bindir 
Ankara 2~ (Hurusi) - Büyük Millet ehemmiyetli kararlara vanlımsına lııtt • 

Meclisi Martta 1939 bütçesini tetldke bq zar edilmektedir. 
larken maıt imkiniann vüsati ~tile Gerek Büyük Meclil ge-rek hilkilınet 

mukayyed olarak memlekeüınizdeJd kah- mehafilinde mevcud arruya pe: 
ramanlar smıfmı slaıtadar edecek bazı (Devamı 11 i-nd nllfada) 

Filistinde bir gün içinde 
15 muhai-ebe oldu 

Mutedil Arab partisine mensub Şeyh Mukbil ve 
oğlu Hayfada mufritler taraf1ndan öldUrnlduler 

Kahire 25 -Mısır ,.... __ ....,. _______ _...-.-.• .., 

matbuatı Filistinde 
günden ıgüne artan 
lıictiaeler etrafında l.fi":~ 
mufassaJ malfunat 
vermektedir. Gazete • li~'!t-'4 
ler müfritlerin son ~liı:t! 
~lerOe faaliyeUe • 
rini. arttırdıklarını. • 
bi.lhasa mutedil A • 
ı ablara klll'fl aman.. 
a:z bir müCJ(iele acırak kabinesi istifa etti, ~~~~~~~~~ tıklarını yazınakta .. 
dırlar. 

71&tlnin. bi!ıassa 
hudud mıntakalıarın .. yeni kabiıieyi teşkile Cümhurreisi 

Nuri Paşa inemur edildi Ankara radyosunu ~~:d:·::: 
tıu~ağdıı.d 25 (A.A.)- İrak Bqvekili.~ siyasi fa}ıliyetlerle ~ baflwnq"' şoroflendirdi ;ud~ttr 
~t Eiınadfai bu r.abah kabinenin m\lf • tır. · . ;ok hAdiseler wku • 
1tıı 1!~ !Stifasmı Kral Gaziye vermlftir. Yf'ııi kabtııeyıe lfreeek Rftt p1ar • MUtt Şef 1mıet İnönü ~ün aat o~ '1 .. bulmuştur. Ezcümle 
ttı; b'neyi teşkile Nuri Paşa memur edU· dır: dide Ankara radyosu stü<iyolanm zıya • Lübnan hudud böl ... Fıl~ Arcıblcw tarafıMan tcıhrib edilen bir clemiruolu 
~derhal yeni kabineye girebilecek (..Devamı ıı 1ftG IGJ!fada) ret buyurmu§lardır. geıinde İngiliz kıtaatıyle Aliler ariiSIDda ı t1d..ir. 

(Devcımı 10 uncu ıavfada) bir muharebe ,·akubuludtu bildlrlhnek- (Dnamı ll iftcj aayfada) 

Anteb dün kurtuluş 
Yıldönümünü kutlutadı 

~tanbuldaki Gaziantebliler Halkevindeki toplanbda 
~Yecanlı söylevlerle Anteb kurtuluşunu anlatblar 

Buyuk ziraat kongresi 
yarın 11 de toplanıyor 
Yann Ankarada Büyük Millet Mec

lisinde toplanacak olan büyük ziraat 
ve köy kongresine şehrimizden iştirak 

(Devamı ll tnQl ıayfada) .. ...._... ........................................ ___ 
§i Bugün başladık~ 
Ostad Ercümend Ekrem 

Talunun şaheseri 

"Ah ne bayg1n bak1ş1n 
var, a beyaz şemsiyel i, 
lstanbulun 50 yıl evvelki 

eğlence alemleri 

Dokuzuncu sayfam1zda 
okumaya başlaymiz 1 

Anıebtıl•r Holkcuin deki ~<plantıdtı ~ BıigOn başladık ~ 
(Yazısa 4 tbadi sa.rf••mla) ~ ~ 

Galatasaray Beşiktaşla 
2 • 2 berabere kaldı 

Gcılcııa.acırcıv, Befiktcıı takımlan maçtan e-vvel 
(Yazw apol' ~) 
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= 
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Ziraat kongresi 
Açılırken 

Yazan: Muhittin Blrgeıı 

fA.. nkarada zıraat kongresi yaruı 
~ açılıyor. Köy işlC'rimizde e -

saslı bir ıslahat devri açmak üzere ZiraRt 
Vekalet: tarafından }-,azırlanan plAnın 
hayata r,eçirilmesinin arife~nde içtimaa 
davet edilen bu kongrenin hususi bir e
hemmiyeti vardır. 

SON POSTA 

Resimli Kepçe 

Kongrenin hududu geniş. ruznamesi 
daha gımi§ tutulmuş o;ması belki bir ku
surdur; çünkü bu i!ıbi ahvalde bir kon • 
gre. ne kadar mahdud bir daire içinde 
toplanır ve me3<us.·ni uc kadar hududu 
dar çiillmiş bir mevzu S2"h&sında teksif 
ederse o kadar müsbet netic-eler alınabi
lir. Mesclll. bir kongre, bütün ziraat me
sclelerini - teknik, iktısnC.i V<' içtimal şü
mullerı ile bJriikte - hep birden tetkik ve 
mütalcaya -:!avet t.>d ıidiği zamnn, zarurl 
olarak mesaisini dağıtır ve umumiyat ü- İnsan ruhu lıatıra ve ümid ile gıclııl~n!r, bu itiıbarla en KuvvcUı bünye, mütevnzin :nuhakeme insanın maziyJ ve 
zerinde sathf hlr göz gE>:z:dirmekten başka istıkbali olduğu gibi hali de ihmal etmiycnjndc bulunur, 
bir i§ ynpamaz. Bunun için. mesela, cZi- zıyade mazıye ve istikbale ehemmiyet ver:r, Y~!)adıkt günün zira mazinin bir tecrübe, &stikbalin hlr ümid hazinesi olma-

at tekni~inin ıslahı:t, yahuc cZirai kre- hadıseleri avunnuya müsaıd olmadığı için hali daima ih· ~ına mukabil hal bu ıki ha2.1neden suvet ÇJkı.racak vasıta-
·~ meselesinin tetkiki gibi muayyen me- mal eder. nın kepçcsıdir. 

eleler etrafında tam nlakalı, tam salA - =======-ı:::::ıo====================================-======= 

~~f~~~ffff.f~~~~f:f 
da, btırıdan evvelki biz-;nc; kongrede ol- Diri diri ayı ır--············· ..................................... ,1 Ingilterenin 
du~u gibi, bütün zıraat ve- köy sahalan- A 1 1 1 : H U b• f k c S k kb h fibi i nın bütün mcselc!crmin lıududunu şft - V ıyan e ç erg n Ir 1 ra . o a aşı a er 

Söz··n 

·Amerikan 
Futbolü 

E. 

Kısası 

Ta lu 
1 

H emcinslerl:ne kar~ pek te te 
veccüh b • .,slerniye:r: bilmem ~~ 

gi frenk mütefekkirj: cİnsan acni1 ı.ır 
mahluku azıcık ka:z:ıyncalc olsanız, alt lt' 
dnn mutlaka vahşi bir hayvan ÇJkar!• b 
yurrnuş. 

Böyle hükümlerin iptalir.c çalışmak b: 
~erıyetin onuru ikti?.nsırıdan iken. s~ı. 
den seneye o .garb fılozofuna hak veJV 
recek vakıa.larla kar~ı1n~maktayız. 

N~' Düu, hasta yatağımda, son gelen ~ 
rupa gazetelerini karı~tırıyordum. ~ 

tanesinin spor sütur:larında bir foto!! • 
gözüme ilişti. Kafalan kulaklarına ~ 

. ·ndli 
dar. me§in bir tayyareci külahı ıçı 1d!S 
sırtlan büyük anne!erimizin cparrıu • 

ıccto 
hırka» larını andıran, kalın birer ce a,ril 
bürUnmüş. baldırları kat kat doln1<1 

sarılı bır takım adaınlnr üstüste yere fl 
kılmışlar, biribirlerini hırpalıyorlar· 

Bu cBedcvi topu:t nun nemene bir şe1 
olauğu'lu merak ettim .. fotoğrafın ya~ 
daki metni okudum: M~l!er bu, neviC 
Amerıkan futbolü değil mi imiş?! ~ 

Metinde ceniyor ki: cBıı çetin oY~ 
oynıyabilmek için srı.dc bUyük atlC 
hassal<1ra malik olmalt kati de~il. i# 
dayanıklı ve maddi ızhrablara aJdırlJll ' 
yacak kadar pişkin olmalıdır.~ 

mll bulunuyor. Eundnn evvelki ile bu 
defaki arasında b.r fark varsa, o da yalnız 
bu dPfnkı longrenin, Ziraat Vekaleti tara 
fmdnn bazıılanmış 'hiıyük bir ıslahat 
programının tatbıkat arifesinde içtimaa 
da .. -ct edilmiş bulurunasıdu. Kongrede bu 
programa dair bE'!ki de entercsan bir mü
bahllSe tereyan edecPkt;r. 

Rumelilinin dediği gibi: it+ 
Ha.ıti~ Nr acam kau~ndan §ikliyet - Abe gozüm! Ne oluyorsunuz? 

13 ıcoJ 
ediyordu: birinizi yemek. kafa, göz patlatmnl<· ~ 

Hiç verınedim ki 

·ıc ll 
_ Ben böyle kadın görmedim, de- incitmek, bacak kırmak aca-ba sı . 1 

dı, tabah. para ister. ak§am para is - • gibi bir zevk temin ediyor? Nerede~ 
ter, evlendiğimiz günden bugüne ka- Sporu icad edmler, on-:.ın vücudü ı,e.; , 
dar para i:ıemed.ği dakikayı görme- tahrib değil, ıslah etmcsi.ni istindnf e1 

* dim. V lfP'Y lemişler. Sizin r.nladıgmız şekildeı-ı ,. 

G• ül isterdi k. h'~> 1m "'u d f...,.., Hasıs adamı d~nl9.•enteroen biri sOTi- "1 vn ı .ı.., o azsa u e =-.ı ""' run muhassenatını, gioin de, sekiZ ..... 
kongrede tarla ve köy, kendisini rast;gele du: şO~~"' 
bir takım cşabıs» lnrJa değil, muayyen -· Peki amma M.& kada,. parayı ne danbeı·!dir alçı içe.::-J~iııcıe kımıldaJl'l 
bfr takım te"k;Itıtlarla temsil ettirebfl _ vapıyor? ya1an benim oğlumdan sorun. 

y N ' t ··tt' 
sin. Bir kongrenin b:r takım şahıslardan Mısınn Londra Seilrl Hasan eş e - Bilmem .. §imdiye kadar hiç ver- İnsanlık tekarnili ed!~ or, tekerrınııı ·r 
veyahud bir takım teşkilatlardan mü .. Pa§a müthi§ bi'r av meraklısıd.ır. Geçen med1m k:i, ne yaptığını bilebileyim. Bu zat, Londranın tanınmış sokak ha- diyor. iyiliğe öo~nı, umumi se":r , 
rP.kkeb olması tltasında ne kadar büyük baftnlarda gene av meraklısı olan Mare- \.. .............................. -······•••··----' tib1erindend.Jr. Son günlerde müthiş so- doWtı gidiyor diyoruz. Boş Ifi ~ 
faridar bulunduğunu söylemeğe lüzum şal Göring ile de müteac'did kereler av-

1
. .{;! • 1 Al ğuklara ra~en, huy ve iptUA.mıdan bir dı! Nered"' ise. spor n&mına. t1 • 

yoktur Her faai:yet ve i.stibsal sahasın- l h enor yml manca tür:iü vazgeçemiyerek, eller! eldivenli, Roma gladyatör~t•rinm kanlı oyunlll 0et 
da olduğu gibi toprak istihsali sahasında anmı§ r. Şarkı SÖgl mek#en pa1tosunun yakası kalkık old$ halde, nı ihya edeceğiz. Ve belld bir 111üd !)" 

da teşkılntsız eöylenen her söz, nihayet Finlandlyada bir avda diri dir ayı, ya· M dildi Londranın meşhur k.ö§ebaşılanndan bl - soma, stadlardaki ı;aEbiyetler gol ,.e !1t" 
yflzde yetmiş beş şahsi görüşleri ve şahsi kalayan Hasan P~t§a, bu ayının Hti yav- '

0 n i' rini tutarak İngilterenin gütmekte ol - van hesabile dı;ı~il, şu rureıtle nan ecr:>.-

mrnfaatlcri ifade eder. Gayri şahsf, mes- rusumı da ele geçirmiş, bunlardan biri- Brükseldc toplanan ecnebi matbuat duğu siyaset hakkında uzun uzun ten • cek: .e:ıı~ 
l~k.t fikirleri ancak teşkilatlar temsil e - sint Kahire hayvanat bah~'esine, diır.erı • cemlyeti balosunda, İstanbulda •Dlln- kidlerle dolu bir konlerans ver.mi§t:ir. J..-

deb
'li 

1 
.,. 6 - Dün, ... stadında ce!e:\.•nn eden ".4 

ı r er. yayı Dolaşan Şarkı• filmlle kendisini ibn~'' 
Maalesef bizde bu teşkilat yoktur. Tür- ni d~ Mareşnl Göring'e. (j da, Berlin bay tanıdığımız Romanjya Yahudilerinden Vicdan aza bı maçında Ayvanı::aray takırru Yen ~.J. 

a..fyemtzı·n en br.:.ı'"~k '"atfı burad....ıır. D---". vanat bahçesine !ıediye f;tmiştir. t:ıkımını u-ç kafaya knı·ı:rı becı kafa Jl"' t ~ J" '· Ml ta-u' tenor Şmit almanca şarkı söylemekten Bundan lt' sene evvel birisi Su - ı<· l< 011 

lerimi:z:in çoğu da buradnn gelir. Belki bu Hasan Neş'et Paşa ayni zamanda mn • menedilıniştiT. tanmpton'da bir deste banknot kay • latmak ve iki göz çıkarmak suretne Jl1 
defaki kongre(le, gPçen defa benim tem - kemmel bir e!krimC'jdir. Baloda hazır bulunan Alman sefirl, betmiş, başka birisi de bu parayı bul - lCtp etmiştir! ı,flı 
sU ettlgim .;ıatı§ kcoperatiUerinin veyahud ""h Şmit'in bir Yahudi olması dolayısile mustu. Şimdi, polfs.e m:olen bir mektub· Zaten futbol maçlarını ız, n&rrıaşslı• • 
o kongrede kıms~in temsıı elmediır.·ı zi - Resimde, Pa~ayı m~.ur ayı yavnmu • b- 1" 

t> alma.nca ~n.rkı okumasm. a tah.a_mmül e- ta, bu kaybolan para ile faizinin tutan • aman mürettib arkacias. bu namaştı 1 • rat kredi kooperatiflerine mümessillerl Le yil ile ıtörüy< rsunı:z. - kd d d - 4 Al _.., demıyecegıni, aksi ta • ır e ıger • olan para da gönderfimi~. Mektuba hı. eli maşalı dizme, ku~an oıayw· ~ 
bulunacaklarsa da bun1ardan birinciler ı b. rkt b ı t k d .. . . ~(1"' "' d nen sözlere nisbetle küçük bir şey de ol- ırum a ır 1 e a oyu er e eregıru imzasını atınıyan meçhul zat, hfıdiseyi evet, f•ttbol rnaçlar ·rnız yedi dÜ' .. A 
ı~.tsmen evletin ve ikinciler de hemen b.ld' · ü erin · t · · t ~ • _,.. sa htç yoktan iyidir. Bır zaman için. bu ı ırmesı z e cemıye reısı, e • naklettikten sonra: . . . f woW 
tAmilen Ziraat Banka.~mm müesseseleri nora, almenca şarkı söylememesmi ih· v·cd b. türl" h t tm di nam verdı. Bır de bu Aıneı:ıkan u 
h tarzda da olsa, bu ~fbi top1antılardan bir - ı amm ır u. ra a e e · . ize! .. 

aline ~elmi§ olduklarından bu teşkild't tar ve tavsiye etmiştir. Şimdi k8.fi derecede zengı·nim. Lutfen memleketc sokanak, vay baliıll 
t..ı d k. kütl f"k. • · · k d hayli fayda beklenebliır. Ziraat sahasını ~·" f' ı e ı ırıcnnm ongre e toplu gazetelere ilAn veriniz, 0 tarihte bu pa· 
v •m.t b. k .ld if d d.ld ;ıı. bir taraftan tE§ki1At1anclıracak ınesaJyc 

e samı ır şı: ı e , a e e ı i&ini gö- Cenazesı·nz"n prO"IQSlnl rav. ı kaybeden zatı buldun.ınuz. Aksi 
ğ · tmi A ehcmmiyet vererek b:r an evvel muh - ~ rece ımızı zanne yoruz. z veya çok, takdirde, w.:ı-y:ı, polis sandığına yatı -

bu flk:rler de bir dt>receye kadar rcsmt telif ziraat meselelerinde ma'şeri fikir - yaptıran adam... ~"--rınız! demektedir. _..._ ___ _..-~ ,/ 
bürokras·nfn sCzgecinden geçmiş buluna- ler teşekkülünil rr.ümkün kılmak, zanne- Vak'anın kahramanı İ1ya Shoktcha· -------- •• -.. -•• -••• -.. -.................. : ............. . 
caktır dersem, Ziraat Vekaletinin en mühim M [ k f? ·····-····· · ı:ıı 
Böyİe bile oJmasa. Türkiyede toprak işlerinden biri olsa gerektır. Genç Ziraat nich adında ihtiyar biT Yugoslavyalı • ası _qeme yeme l 630 frank yerine 630 vl 

mahsulatı •le ala1tadar olan işler o kadnr VekHimizin pek gürel &nlıyacağı bu ih - dır. Tsarnn Barna köylüsüdür. «Boğazına dü~künler cerniyeti:ı> Fran f k d ] d ıŞ 
gcni~ ve mütenevvi, te!kik edilmesi lA _ tiyrıcı tatmin ıçin elinde-::ı geleni sarfe • Du adarnm dünyada kimsesi yok • sa~aki aza~ına şu ~a1de bir tavsiye ran O an ırın ~ 

dc--ır.ı d JÜphesiı;dir. mnş. Ölümünde kendisine mükc11e1 mektubu gl5ndermiştir. Brüksel 25 (A.A.) _ Bi:- Fransıı• ..411 
zım gelen rnesc1eler o kadsr bakir bir hal- ""'' bir cenaze a1ayı yapılma81nı vasiye; 1 _ Yeme~ yerken sigara içrneyi • ·~ tl"" 
de bulunuyor ki ne btr iki. ne de beş on Şu h:ılde, gelecekte öaha iyi şartlar eylemiş. Fakat bir defa da cenazesinin niz, dans etmeyiniz. Bu, mesleğimizin Belçika bankasına keşıce ediltJll reıı• 
teykkülun kongrede tem.."m bu fçtima içinde toplanacak ziraat kongrelerine in- istediği şekilde yapılıp yapılmadığını en büyük günahı sayılır. franklık btr çeki maltirane bir sıl}(~ 
flo takib edı'len esaslı ""Y"" · t · in tizarcn c:~dilik bu ikinei toplantıya mu- 0 .t .. aıı ~ b" .. nın emın e ~ cdirlıı iken an!nmak istemiş. Tesbit e • 2 -Kahve içerken dans edebllirsi - tahrif ederek bankadan 630,00 .ı.ı JO 

kAl· el F k 1 vaffakiyet dılemekle iktifa edelim. Kon- btl " cuı g emez. a aı. ne yapa ım, menıle- dilen gün VE' saatte cidden çok muhtc - niz. . m•ya muvaffak oimu~ur. Zabıta _.ı 
ketımi:z:in bilhassa bu sclıaSt çok teşkilAt- grc içtimalanna tahsis edilen dört gün az şem bir cenaze alayı provası yapılmış, 3 - Yemek esnam1da, davet M hı b • landıncılığın faılinı aramış ise de Bl" 

sızdır ve daha uzun :uıman, bu gibi kon- değildit". Bu müddet esnaru1da kongre, kendisi papazlann arasında mevki al - lerile misalirlerl, mu!hnkkak surette tırmaları ~oşa çıknuştır. / 
greler. teşkilAtlar tarafından toplanm~ menılekette rnevcud bir t~kbım1 tekmayill 1 • mış ve onlarla birlikte icab eden dua - yE'meklerden. iştiha açacak ~eylerden ...................................................... .. 
ve sOzülmüş fikirleri de~l kongreye leri ve ihtiyaçları ifade eae i ece 0 ursa lan okumuş: İhtiyar neticeden mem - bahsetmelidirler. 
toplanncak olan ~shısJr.rın kendi görüş • gene hayli mübim bir iş yapmış sayılır. nun olmuş olacak ki hazıruna rnükel - 4 - Muhakkak ve muhik surette 
le:rlni temsil edecek;erd~r. Ümid ve te - 1rTu1ıittin Birgen le! bir ziyafet çelonişt.ir. meyvadan evvel peynlr yeyin1z. 
men n i edelim ~ bu r.ıemlekette de toplu ~:=;;;:::;;======~;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;:::;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;===::::;;;~;;;;;;;:;;:::~;:;;::::;;;;;;:;;;;;;::;;:;;;:;;;;;:;;:~~;:;:;;::;::;;;;;;;:~;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 
ve teşkıHitlı söz ~öyliyeb!lmr• zamanı da- "" 
hn çok uzun müddet gecihniyecektir. 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 

* Bununla beraber . .kongrede bir çok söz. 
ler söylenecek ve bir takı:n meseleler ü

zerine dikkat celbedilecektit". Belki de Zi
r:ıat Vekaletinin .hazırladığı program ü-: 
zerinde konuşmalar yapılacak ve bu ko
nuşmalnrdan umumi temayülleıi göste .. 
ren bir takım fikirler çıkacaktır. Her ne 
olursa olsun umumi surette ziraat denllen 
fstıhsnl sahasının meseleleri üzerinde u
muıru fikirler Jfade edilmesi faydalı -
dır. Kongrenin bırakat<al:ı tortu, söyle ,.. 

Atatürkün kabrini en münasib yerd~. en güzel şekilde 
yapmak işini tetkik için bir komısyon kuruldu, muhtelif 
projeler üzerinde etüdler yapıldı. Bu araca beynelmil-el bir 
müsabaka açılmasını isıiyen 'J'ürk rll~Itl&rlnr birli~inin bir 
müracaati üzerinde de duruldu. TabU (;n do~ ve en ye
rinde karar verilecektir. Yalnız bu müı·ascbetle müsaba -
kaya yabancı mimarların iştirakl all'Yhinde bulunan bir 
meslekdaşımızın yazısını okuduk: 

- PlAstik san'atlarda Türkiye P.n ileri mJlletJ~ı arasında-

l S T E R , 1 N A N, 

dır. Milli eser hususunda kimsenil yıırd:ıırırr.a lürum yok -
tur, diyor. İddia, samirniyetle sö;.:lıyeliın. ho§umuza gitti. 
Fakat henüz ·lk tiyatro bmamız:ı yupmnd'ı~unızı. heykeli 
yeni gördO~Umümüzü düşündllk. do.ha ilt:.rl gidelim. Güzel 
San'atlar Akademisinde canlı model kullarl.4lıp kullanılına
ması meselesi azerinde münakqalar yapıldı~ı zamanın 
Uz~rinden çok fazla seneler geçmiş olmad~ıa batırladık, 
hoşumuza gitmekle beraber iddianm doAruluğuna inanma -
dık, fakat ey okuyuc-ı sen: 

ISTER INANMAl 
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26 Htnncıldtnun 

Fransanin ltalyan 
notas1na cevabi 

Fransızlar soruyorlar: "Cevab 
olduğu Romada ne suTetle 

. 
fırtınanın esmelde 
karşılanacak?, 

SON POST A. 

jBi r katil sevdiği kadını 
öldürdükten sonra 

kan1n1 emdi 

Sovyet - Japon 
müzakereleri 
çıkınaza girdi 

Say fa 3 

E 
e Harb hazırlttı milyonlar 

har bi demek ol du 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Moskova 25 (A.A.) - Sovyetlerle Ja • 
pc-nlar arasında güya ç.ırpışrnalar vuku
buldugu hakkında )abancı memleket -
lerde çıkan şayialardan burada maltl -
mat yokıur. Gerek bu şayialar ve gerek 

İunit, (Hu.susi) - İzmitin Bayrak· Voro~ilof'un Uzakdoğuya hareket etti4i M illellcr~rası mün;ıs~beılerde 
tar köyüıı.de bir ~ faciası olmuş, genç hakkında gE-ne Jo~ olmıy.an di~er bir kuvveun her şeye üstün sayıl
ve güzel bir kadın ayni köyden KAzım şayiarun. Uzakdoğuda Jopon balık avı dtr•tm görüp te tec'S.Sur duymam&lt mum· 
isminde bir delikanlı tarafından öldü· ed ·· e. 

P ı 1 h k 
ı.ak F . R .. . bö!gclerine dair olarak cereyan en mu ~.:ın dcğılciir. Çır.J:lcnn eski Türk _ Tatar 

aris 2 5 (Hususi) - Matbuat tal • ta ri 'U • ımından c aşıst eJımi» ga· rülmüştür. 'nd 1 -. E zııkerelcrin bir çıkmaza ginnesı en i c- h5cumbrından kendilerini korumak için 
.,aya verilec-~k ceYab etrafında alfıka • zetesinin Cibuti hakkındaki ve c n • Verilen malumata göre, .Kfız.ı.m İz • 
.:ı _ ri gcld•ğı anl~ı'maktadır. k h ddi ç· · 
""rların ketum davranmalanna rağ • ternasyonal Münasebetler» gazetesinin mirden izinli olarak köyüne dönmüş vücude getirdi leri meş ur se ının 
men muhtelif tahmin ve tefsirlerde bu· Tunus hakkındaki makalelerinden da- ve komşusu olan İsmail kansı 25 ya- Alm'-':nyada en 't z do·· rı do~rdu~u bir ilham ilE' olacak; Fransız-
ltınınaktadır. ha fena makale olamaz. İtalya bu ma- şı~da Mahmure ile bir gönül macera· O b:. Almanlara kaışı. icabmda b]r müda-

Jour • Echo de Paris gR%etesinde Pi- kalede bizi Berlin • Roma mihverinin sına tutuhnuştur. Mnhmure, sevgilisi· ki k r 1 inF. mevri. i:b:umunda da bit taarru~ is· 
etn yazıyor: bütün askert kuvvetlerile tehdid edi • ne: ÇQCU u a( 11 ara tinad hattı olmak üzere betondan Mn -

Nota ancak, Bone'nin parlamento hu- yor. Fakat Hitler'in hıı.ldki Qnusunu _Beni de İzmire götür. Fakat, bos· • •1 k jino istihkamlannı yaptıi:ır. Almanlar da 
ıurunda yapl!ğı aleni beyanatın dip - keşfetmek im.kfınsızdrr. tan sonuna kadar bekliyelim, sonra! nışan veri ece bu tabiyeye bir makabele olmak ve hu • 
lonıatik lisanla ifadesinden ibaret ola· d B 

1 
demiş... dudlarını Fransa tarafından emniyet al-

bil' Populaire gazetesin e roso ette ya· 56 Berlin 25 (A.A.) - Nazıriardan cHess• 
ır. Kazım da buna inanarak iznini tına almak için meşhur Sigfrid istihktım-
0 · d B Tabo · zıyor: • .. . f ka.. k d noe~ mür.asebetile gerek me>mleket dahi-euvre gazetesm e ayan uıs gün tecavuz ettinnış, a ' genç a ı· laıını vücude getirmiye teşel:ibüs ettiler. 

hnıasile ezcümle asağıdaki Slltlrlar o • c Notada yalnız toprak terkinin tet- nın sözünde durmarlığını görünce dö - lindeki ve g~rek ecn~bi meml~~etlc~deki Sırf emniyetsizlik ~-ür.ündcn milyonlar. 
ltunmnktadır: • kikine imkan olmadığı söylenmek~e nüp İzmire gitmiş ve orada 16 ay hap- Almanlara hıtabcn bır nutuk soylemı.ş ve hntta milyarların beton Vt! ~eliğe 'kalbe-

..,..u cevab, fırtJnanın esmekte berde- iktifa edilmemelidir. Zira Mussolini'nın hk.. lm bu nutuk radvo ıle nesredilmiştir . 

.o se ma um o uş. • ~ • · dilmesinin insanlara mü tedavi! olarak 
Vanı bulunduğu Romada ne suretle kar bizden istiyeceği ~ey yalnız toprak ter· B' müddPt sonra tekrar firar eden cHcss• nutkunda Bay HiUenn en azı 
§ılanacaktır? Gerek hakaret ve gerek ki değildir. Kazıı:U, köyUne gelmiş. tarlada koyun d~t ~uklu ~l~n ~lm&.r~ ~adınları i~in kaybettirdiği büyük sermnyelere baka • 

Amerikada Almanyaya karşt l yap1lan 
hücumlann önüne geçilmesi isteniyor 
Bazı Ayan azaları Almanya ile yeni ihtilaflar 
çıkarmaktan tevakki edilmesini tavsiye ediyorlar 

:Nevyork 25 (A.A.) _.Almanya ile olan ginlı~i hakkında Journal gazetesinde Sa
lt\ün~sebetlerin vahirnle~-mesi Amerika ir.t Brice ynzıyor: 
hükftrnetinin bazı ilitaratta bulunmasına Amerika Almanyaya karşı oldukça hid 
~h~biyet vermekte bei'devnm{lır. detlı görünüyor. Şiddetli hareketin ken-

Ayandan Bruke, \\ tllPsin hattı hare - dilerine yarad1~ını da tesJim etmek lA • 
l etini ihtiyatsız .nddetınekte, gene Ayan- zundır. 
~:ın Sehwaertz, Almanya i}(" yeni ihti - Action Francaise gazetesinde Delellec
lar n~ çıkarmaktan tcval:ki edilmesini ques diyor ki: 
'-lvsiye etmekte, Lf!vis. Almanyada hu - Alman - Amerikan gerginlig-i hergün 
1llle gelecek &i-ostıHımelin Yahudileri da- biraz daha artıyor. 
fıa. fa?.la izrar c!mesi thtinuılini tebarüz B. Hull, Alman büyük elçisini kabul 
ettinnekte, •rrazier, AlmanyEl aleyhinde- ett:~i zaman oturtmadı ve ancak nezdin
kı h:.icumların ock fnıln olan zarurl si- de iki dakika tuttu. Keza Alman masla • 
lahınnma masarifinin ihtiynnnı teshll et- !:ıatgüzannın, Clevelant Siyonist toplan
tnene mntuf bir çare diye tefsir etmekte. tısında Dahiliye Nazın Harold İc'kes ta-
1\vru.padnn lıcnuz avdet etmiş olan Rey- rafından irad edilen nutku protesto için 
ll&.ld, totoiiter dr·1!etlcr eley.bindeki bü- verdıği :notaya Hull'ün gaybubcti dola • 
~uınıara bir nihayet veriimesini tavsiye yısile hariciye :§lerini idare etmekte o -
etmekte ve Almanya !le !tclyanm bugün lan Summer Wels'in verdiği ceva:htaki 
i\.vrupanın en ziyade silahlnilllllŞ iki dev- emsali olmadığı bildirilen şiddeti de ha
letj olduğunu söy:emektE-dir. tırlatmalt lazımdır. Alman maslahatgü -
'Va~ington 25 (A.A.) _ Senatocia U - zarı, bu Siyonist toplannsmda uçuncü 

t ftı. ~~. Alm n Rayb metodlarının aahiliye nazın :tara-
""-l uzası demokrat K ing, anya e 
Uipicınatik münaschetlerin ve ekonomik fından şıddetle tenkid edilmesinden şi
bağı · ti kfıyet etm·ştiT ve Welles buna verdiği ce • arın inkıtaını tcklif e1.mış r. 

vabta: eBu işe başlayan sizsiniz. Alman-
Fı"ansız gazeteler inin ver dikleri yada daha başka şeylPr yapılmaktadır.• 

1afsilat demiştir. İhtilaf bu sahaya girince ancak 
Paris 25 - Almanya • Amerika ger - gerginleşcbilir. 

• 
lspanyada F rankocnların 
taarruzları şiddetlendi 
Cümhuriyetçiler neşrettikleri bir beyannamede· 

günden güne kuvvetlendiklerini bildiriyorlar 

otlatmalda olan sevgilisini bulmuş. on· bır cş>.ref ~alıbııı~ ~ıçanın~. ihd~ ~tmıye rak bugün çekilen ~ktısadi sıkıntmı~ ana 
dan intilaını almak üzere bıçakln i ye- karar .':r~ış. old~gunu toylemiştı~.. k~yna~lar~nı k'llay!lkla tesbı.t edebılmek 

· de yru-abyarak öldürmüt<tür. Be~l·n:n ıyı ma.ı.mat alan mehafılı bu mumkündur. Avrupada yapııan bu ser -
Katil, bununla kalmıyarak, sevgili • nı~anın • man sı:ne~ı ~nu• ıye. ya .e- vet iS'rafı kafi gelm.yormuş g:b: müstem-

rın n ~· . Al . .. . d' .d { 

sinin kanını da emdikten sonr:a Hrar dıı.ecl·k cJan hususı b.r gunde tevzı edı • leke sahibi m~lleHer. ş.mdi de rr.üstemle-
etmişse de, İzmit jandarma başca\'UŞU 1~~e~~ni v~ ilk me.ra~i:nin Almanyada ö-j kelerinde ayni mretJe hareket etmiye 
kumandasındı ta"kibe çıntan müfreze, rıumuzdekı sene~cn ıt:blircn yapılacağını ı bnc:ladılar. 'l'rablus • Tunus hududunda 

k d. . . . tt 8 t a bevan f!Unektedır. 1 . . 
en ısını -cınaye en saa sonva Y • T k 'b .. . kad b . Fr3nsız1arla talyanlar yckdıgerıne karşı 

lamağa muvnffak olmuştur. Katil ada· 
1 

uk rL ebn uç. mı:ykon :.
1 

1?' u nı§mianı a-l blr çok istihkamlnr vapıyo. ve bunları . . ı· ~.:ı·ım·t<t· nca ve u nışan ·enaı crıne umu te- • • . . 
lctin pençesmt- tes rm ~ı ı,..ır. h' t+ f k:· . 'ı:: 1 tm k. ı yapmak icın r.amiıtenahı masraflar ıhti-

' . 'd .. dd . • za ura .a şere mev .ını ısga e e u-
Va~~ yerın.e gı :n mu eıumumı r.ıumı yerlerin gj~ele,inde diğerlerine ta- yar cdıyorlar. Tunu!>un halyaya olan lü-

muavım Bedn tahkıkata el koymuş • knd :tüm etmek göbi oazı imtiyazlar temin zumu. bu memleket te b:r kaç yüz veya 
tur. cdecE"ktır. b n ftalvarun \1. M..ı··so'L'1:ye hususi bir 

Amerika devletleri 
arasında tesanüd 

muhabbet ,.e>va ~P!k3t telkin etmelerin • 

Macarların emelleri de-n ıh·ade bu mcrn'eketin Akdeni?de 

Budnpeşte 25 (A.A.) - Yarl rcsıni Uj 
Macarsag gazetesi. bugünkü başmaka .. 

garbdan şarka ~c!~rck ı~t-milerir. kontrolü 
bakımından haiz 'l:ııı1unöuğu cb('mmiyet
tir Bu rebebledir l<i 'Tnnu~un Fransaya 

Panamerikan konferansın"· lesinde cAvrupada ııçılan yeni devrede olar. lÜ7.umu. 1ngi.terPyc olar lüzumun -
_ . • d• Macaristamn alacağı yol hangisidir?. su- dnn çok değildir. Bununla benher Fran-

damuhım kararlar verıl ı r..lini ortayn atıyor ve cevab veriyor: 
snnın Tunustan vazgecmesi şimali Afri-

Llına 25 (A.A) - Panamerikan 
konferansının son umu.ml eelsesi bü • 
yük merasimle cereyan etmiştir. 

Konferans, gelecek tor)an1lrının 
Bogota'da yapılmasma karar verm~ • 
tir. 
· cTesanüd deklerasyonu:. uzun al -

ktş1arla kabul edilmistir. 
Hull söylediği nutukta, konfcransın 

Amerika devletler:nin bütünllüğüne 
riayet hususundahi azmi teyid 're A • 
merika milletleri nüfuzunun enternas· 
yonal barışın lehinde olduğunu isbat 
eylemiş olduğunu bildinniştır. 

Hatili müteakl:ben bu de'klerasyona 
kati iki karar suretinin munznm ol -
duğunu kaydeylemiştir: 

1 - I.rki ve dini müsamahasızlığın 
tak b i hi. 

2 - Amerikada yabancı siyasi ko -
lektiviteler ve gruplar tarafından faa· 
liyet gösterilmesin1n takbihi. 

Hull, dünya rı'iıamının beyneunilel 
hukuka dayanması iüzumunu teyid e
derek demi~tir ki: 
, 'Bazılan dünyanın kuvvet iizerine 
müesses oldultunu l'!'innediyorlar. Bif 
zim 'klt'amızda bu fikri tehib edebi • 
hriz. Tarih bize, nihayet asil fikirlerin 
ve sprltüel kuvvetlerin muzaffer ol -
duğunu ~östermektedir. 

Gençler bize etnik hududlar i - ka müstcmlcıteolerne clsn bııftmın gevşe-
çinde kalmaklığımızı tavsiye ediyorlar. 

ll'i"Sıni intaç edeöi~c::t>ği gı'bı. Hind yo -
Dığerleri .ise binlerce yıliık hududl.an • 

lunun emniyeti bakımınrian. İngiltere ile 
mızı elde etmedikçe ısteklcrimizden va.z-
geçmemekliğimızı söylüyorlar. Macar • ır.C\'I'ud anlaşmasının bir icabı olabilir. 
lar dr,ima .bu son telkine itaat etmişler • İşte bu fikri tahaffur.. tnraf1an. aklın al
dir. Kuvvetlerimizi topiamak için biraz tmyaca~ maddi fcc!a'!tiiı.itklar yaptırmak
iı:;tirahat cdeb liriz. }'akat Macaristan. tadtr. Tunusu m;'jdnfaa edecek Qlan Bi -
n~fes alabildiği. müddetçe, etnik hudud- :ferta. Kamba. Seyid Ahmed gibi deniz 
Jan kabul edemez ve emperyalist bir po- ve ha\·a üsleri mıl:yamır~ malolduğu gibi 
litıka tnkib etmesi icab eder. ouralarn taarruz ~'.:l'rek htılyan hava 

Kont Csaky ise dün Pesti Ujsag gaze - t.-u'~-·vetlerinin K:ag:iyüri, Sardunya gibi 
tcs:ne yaptığı beyanatta hükıimetin et - • . 

'k ·ı. .. h d dl hd'di brmncııkları ıneckczlerı de gt-ne bır çok 
nı prens!L'e gore u u arın ta ı ne . . 
t fı~- Id ~ 'h k d' mılyarlar \'Utmu~ tah•·ıb yuvalarıdır. ara wı.ı. o ugunu ı sas etme te i ı. · 

Mılletlcr, ölüm ~!;nalanna bu derece 

Yunan Kralı döndü murlhi~ servPtler l:mcıyıa g1'rdükten son-

Atina 25 (A.A.) _ Kral Georges. İn _ ra insaniann bir parçacık olsun yüzleri 
giltrre ve Belç\ka seyahatinden bu sabah gülüp rahat nefes al!lbilmc.!eri mümkün 
aönmüştür. ()bbil'll' mi!- Selim Ragıp Emeç 

f Ankarada aç1lan fotoğraf sergisi 1 
.Burgos 25 (A.A.) - Katalanya cep- Bugün öyle bl.r 2amanda bulunuyoruz 

~sinde taarruz devarn etmiştir. Dün ki., bütün demokratik devletlerin göz· 
\>e bugün harekatta bulunan bütün kol· leri bize müteveccihtir. Bunlann sem
~ kendi bölgelerinde ileri hareketle • patileri ve tesanüdleri bizim için mü • 
tine devam etmişlerdir. Cephede hava essir bir yardımdır. C • d k A 

tartıan salaha yüz tutmuştur. Düşman bunu biliyor ve halkı son ko zn e as er ı 
Cünıhut'iyotçilcrin beyannameleri zunu oynuyoı. Biz bütün muharlbleri 1 Tazı·yet 

b l~elon 25 (A.A.) - Gazetecilere .ve sivil balkı bütün kuvvetierne müş - V ~ 
le. ~natta bulunan Campanys ezcüm • tı:rek ?ir hareket ve sıkı bir hnrb için Tokyo 25 (A.A.) _ Domei ıtiansı bU ~ 
e fieıniştir ki: bırleştırnıeğP davet ediyoruz. 

«Bizim düşmanlanmız ne katolik ve Gönüllüler a~ h attmda 
tıe de hiristivanlardır. Taarruzlannın Paris 2S (AA.) - Perpignan'dan 
G~t. ini, kendİlerini manevi hiçbir en • bildirildiğine göre Cümhuriyetçi İs -
~ ile bağlı görmeksizin intihab et • panyadaki ecnebileıi memleketlerine i· 
ttı.(' ,. edirler. Biz İspanyanın istiklalini ade komitesindeki İngiliz memuru 
1 

"'afaa ve berkesin hürriyete knvuş· «Dikson•, ikı büyük İngiliz ,gemisinin 
t, nı temin etmek için vazifem.izi ila memleketlerine iade edilmeleri la -
f! 111ekteyiz. zım gelen yedi bin İngilizi almak üzere 
t li .lk cephesinin millt komitesi bü • 3 defa Valansiy~'ya gönderilmiş ol • 
4n lspanyollara hitaben bir beyanna - duğunu, ancak lspanyol CUmhuriyeti 
~ ll~relmiştir. Bu vesikada ezcüm1e askeri ma"kamat1nın gönüllüleri ta h -

dir~yor: 

Ccbbeden gelen lıaberler halen Şan -
r.ide mühim harekat vulrubulduğunu bil
dirmcktedir. Muratori'dcki Japon kıtaa
tı, eski Şansi Yalisi General Yenşi'Sman'ın 
kumandasındaki €1 \'e 72 inci Çin fırka
larını tardctmiştir. Japon kıtaatı bu mcv 
idı Şansi ve Şcnsi vHayetlerin-dcn ayn -
l:ın Sannchre vararak Fen ırmağile Sa
rınehrin birleşti~i noktada'ki Hotsu'in 12 
xnometre şimallnde stTateji'k bir nokta
da olan Pançung • Çen'i işgal etmişler -

niliyor ki: pd ebnediklPri gibi ademi müdahale 
k Düşınan taarruzuna başlamıştır. Fa· komitesince teşebbüs edilmiş olan mc· dir. Matbuat Umum Müdürlüğü tar.afın- açı!dığJm yamn:ştA. Yılkanı1aki re ~ 
ı:,t biz istilfı edenlerin askeri plan - zuniyetlerine aid olan muameleyi bile Birinciteşrinde harb romtakasından u· dan Ankara Sergi Evinde tertib edilen simlerde serginin kuşbakışı bir görü• 
~ını tahrib <.><!ecek kada~· kuvvetliy1z.. yapms.mış olduklanndan bu vapurla - zaklaşmaları lazım gelen gönüllüler (Türkiye, tarih, güzellik ve ~ .memle- - ü ·ıe Dahili lnhl ;1 Slhhat 
tr r ~phede Cümhuriyetçiler hirliği· nn boş dönmüş olduklamıı beyan et- hemen hemen tamamile ve bilhassa keti) adlı fotıoğrol sergisi.n.in evve1k1 .nuş ~ 1 ~ " ye, sar. ar, 
t ':n g\inder.. güne kuvvetlenınesi zafer miştir. Madr.ıi.d ve Valansiya ınıntakalarmda a- gün Damliye Vekili ve Parti Genel V-ekillerunm sergiyi geı:iŞleri gôrül .. 
~lll en büyük bir itimad sebebidir. Djğer :taraftan öğrenildi,ğ.ine g~ 15 teş hattıı:da bulunmaktadırlar. Sekreteri Dr. Refık Saydam ta~ınrlan mekte~i:r. 
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Anteb dün kurtuluş 
yıldönümünü kutlutadı 

Istanbuldaki Gaziantebliler Halkevindeki toplantıda 
heyecanlı söylevlerle Anteb kurtuluşunu anlathlar 

Gazianteb kurtuluşunun 17 .nci yıldö
n~mü münasebetile şehrimlzde bulu -
nan Gnz.iantebmer c!ün ögleden sonra E-

minönü Halkevinde bir toplantı yaparak 
kurtuluşlarının yı~dönümünü kutlulamış

lardır. 

Törene hep bir a!!ızdan söylenen İstik
ıaı n1arşi!e b~Janmış, bundan sonra 
doktor Osman Barlas hazırlanan kürsü • 
ye gelerek heyecanlı b!r söylev vermiş .. 
tir. Doktor O.c;rr.an Barlas bu söylevinde 
Gaziantcb kurtuluşunu anlatmış ve ez ... 
cümle şunları söylem;~tir: 

- Bugün Gnziantebin kısa fakat çok 
uzun ve acı gelen bir i5ti!t ve esaret ha
yatından sonra Anavatana kavuştu~ gü 
nün 17 nci yılcönümiıdür. 

BUKiin yalnız Gaziantebin kurtulu§ gü 
nü de~ildir. Her T1rk şehir, kasaba veya 
kayünün Anteb vaziyetine düşece~ za
man başaracagı muvaffakiyetleri ifade 
eder. 

Her sene kurtuluşumuz~ derin alAka-

çektiği telgrafları okumuş ve 
c-- Rahat uyu ey olü Ataiürk. senin 

manevi huzurunda yf:'min ettik ve gene 
edıyoruz ki, başımızda senin ve 17 mil-
yonun bütün v&rlığile mandı~ımız, gü • 
vendi~imiz İsmet bônü, e~er bir gün 
Cümhı.;riyet, millet ve vatanın yü~ 
menfaatleri icab ettirirse geçmişte oldu
ğurdan daha fazla kanlar!mızı dökme~e 
amndeyiz.~ dem•ştir. 

Bundan sonra Gaziantebli Orhan Da -
nişmen adlı bir k-üçük tc:.lebe heyecanlı 
bir şiir okumuş ve gençler ve Hayri A • 
yas, !..Ale Dai Oğuz birer birer kürsüye 
gelerek Gazianteb kurtuluşuna aid men 
kıbeleri aniatmışlar, Ehedi Şef Atatürk 
ve Re:sicümhur İsmet Inönüne minnet 
ve baltlıhklarını ifade etmişlerdir. 

Söylevlerden sonra merasirnde bulu ~ 
mınlnra Gazianteb !ıstığı dağıtılmış ve 
k.,ns~rv&tuvar ö~retmenlerinden İsken • 
eler Ardan ve arkadaşları tarafından gü
zel bir kcnser verilmi~tır. 
H~Ikevindeki rn~rasimi rnüteakiıb Ga-

lannı esirgemiyen Atatür'k ne yazık Id 
a... ziantebli gençler Taksime giderek Cüm-
'uU yıl aramızda yoktur. Onun için biz bu huriyet ab:desine bir çelenk koymuşlar-
günü hakiki kurtuluş günü diye anmıyo· dır. 

ruz. Yüreklerimiz sevmç ve kederi bu Taziın telgrafian 
anda bE>rııber hissed iyor. O büyük var .. G · t b · 1 ı ıı; • d .. azıarı .e KUrtu uşunı.;n yıldo""nu··mu·· 
ı6ın zıyam an mutevellid hıçkırrltlan - m" b t"l h · · d k hlıla . . unase e ı e şe rımı7 e ·i GaziantebU 
mız d.nmedı, gozya~!arımız henüz gençle:- Reisicü.mhur İsmet t ·· ü b" 
k d Eb d" ş f non ne ır uruma ı. e ı • e in yüksek hatırala- tadm tclgratı cekm:r.ıerdir. 

nnı tazlm için ayakta duralım.-. Ayrıca Mille; Mec~!si Reisi Abdülha • 
İlıtirarn EilkOtundan sonra doktor Os- lik Renda, Başvekil ceıaı Bayar M -

man .. Bari_:ıs AtatürWJn Anteb kurtuluş şal Fevzi Çakmak ve Gıı.1ianteb 'say~:~ • 
yıldonnmunde Gazianteb say1av1arma !arına da telgrnflar çekiJmiştir. 

Milleferrlk : 
Baytar Umum MDdOrD d6nd0 

Yunanistan ve Bulgaristan hükumet
lerile yapılan baytari anlaşma müza • 
kerelerinde bulunmak üzere Atinaya 
ve Sofyaya gitmiş olan Ziraat VekAleti 
baytar umum müdürü Sabri Okutman 
ve mütehassıs ınüşavir Cevad Akker • 
man, ~ehrimtze dör.müş1er, büyük zi • 
raat kongresirıde bulunmak üzere dün 
akşam Ankarflya hareket etmişlerdir. 

Şehir lfll'rl: 

Polis te : 

Rakı ,i,eslle kaf~sını yzrdılar 
N~antaşında M~rutiyet mahallesin

de oturan Refet, evvelki akşam Hüse -
yin adında biri ile aralannda çıkan ~btr 
münazaa neticesinde rakı şişesile Hü • 
sPyinin kafasına vurarak yaralamıştır. 

Ağır surette yaralanan Hüseyin, 
Şişli Etfal has!anesine kaldırılmış, 

suçlu yakalanmıştır. 

Bir otobDa kazaat 

Belediye latı,are komisyonu Klara isminde bir kadın, 3002 sayılı 
bugDn toplanıyor otobüslin ayağma çarparak yaralam~ 

~ehrimizin iktısadt vaziyetini tetkik o1duğunu iddia ederek zabıtaya baş • 
lçın Belediyede teşkil olunan istişare . 
komisyonu bugün ilk toplantısını ö~ • vurmuş, şoför hakkında takibata baş • 

leden evvel BelediyedeValt Ultfi Kır· l~tır. 
dnnn riyasetinde yapacaktır. Komls • 143 lira çalan adarn 
yonda şehrin hayat pahalılı~a karşı Küçükpazarda İnebolu otelinde ya • 
alınması icab eden tedbirler görüşü • tan Mustafa, ayni otelde yatıp kalkan 
lecektir. İb h" 1 ,i 

Toplantılar: 

Şair Mehmed Aklf ihtlfall 
htıkl~l mar3ı 3alrf Mehmed Attnn öın -

mftnftn yılddnQmft mOna.oıebetııe ftnıversi -
tede c:a~amba günü bir 1htlfal yapılacak -
tır. Toplantıya ~tlklll mar~ne ba~lanacak, 
talrln ht.yatı hakltmda .söylevle.r verllecek 
Te ~lrlert okunacaktır. 

Şair MehmPd Akltin mezannın yapılma -
m lçln de 4jlmdlye kadar 'Önlver.slte taıebe -
ler1. Te hariçten 1500 Ura kadar blr para 
toplanml§tır. 

Hayderpaf8 lis es i mezunlarının 
kongresi 

Haydarpa.,a Llqesl mezunlaırı bemiyetl 
yıllık kongrest dftn, ö~l~n evvel Eminönü 
Halkevinde yapılmı~ır. Toplantıda idare 
heyetınin bir yıllık raporu olrurunu4 ve fa
allyetlertne te17E:~kf1r edilerek yenı tdaN! he
Jt-tı lntıhab olunmu~ur. Bu lntlhabda re -
Ssll~e Flkt'ct, ret.ıı veldllt~lne Ke.maı, genel 
lt"kt'eterllıtc Çeltt .ııeçllml~erdlr. Bundan 
~nra RelsleOmhu:- İsmet İnönft, Ba~tn Te 
Külttlr Bhkanma tazlm telgrafian Qetile -
r et toplantıya n!.hayet Terfimlftlr. 

Askerlik Işleri: 
Bir yedek is tlhklm aateamenl 

çeaırılıyor 

Kartal Aaker.iit Şubesfnden: Biga tube -
lllnden naklen İııtanbula ~len Te tubece 
~u~an pedek let.fhUırıı Batetmen 
·cııı 37l Yu,uf Oemalln derhal 1UbQe ma • 
raeaatl. 

ra ım tarafından "'3 lirasının çalın· 
dı~ını idaia etmiştir. 

Suçlu yakalanarak üzerinde yapı • 
lan aramnda para bulunmuş, takibata 

başlanıruştır. 

Sabıkah çcrap hırsızı 

Yenipostane caddesinde tuhatiyeci 
Saidin dükkAnına müşteri sıfatile ge • 
len sabıkalılardan İbrahim 6 çift ço -
rap çalıp kaçarken yakalanarak mah • 
k~meye verilmiştir. 

Bir kedtn diri diri yenacaktı 

Debağlar mahalles:nde ı Meyctnn~ 
sokağında otura;ı Kerimenln üzerine 
lamba düşerek kollan yanmak suretne 
yaralanmıştır. 

Yaralı, berayi tedavi NUmune has· 
tanesine ka1dırılmı§tır. 

KDçDk kurfun hırsızı 

BeyoğlundR Çiçekçi sokağında otu • 
ran 12 yaşlarmda Bürhan, evvelki gün 
koltuğunda bir yığın kurşun olduğu 
halde Karaköyden geçmekte iken za • 
bıta tarafından şüphe üzerine çevrile • 
rek yapıJan .isticvabında, kuxşunlan 

Sultanahmedrle metruk imarethaneden 
çaldı~ anlqılmıştır. 

Kurşunlar masadere olunarak suç • 
lu çocuk hakkında takibata bqlarunış· 
tır. 

SON POSTA 

Eski beş kuruşluk 
ve kuruşluklar 

E•ki bronz beı kurufluklar· 
la, e•ki yiiz paralıklar ve nikel 
kurul lar yeni •ene batından 
itibaren kaldırılacaklardır. 
Yalnız 1939 yılı içinde mal -
•andıkları ile Cümhuriyet 
M erkez ve Ziraat Bankalan 
taralından 1940 yılı batına ka
dar deiittirilecek, fakat teda
vülde kullanılamıyacaklardır. 
Okuyucularımızın ona göre 
tedbir almalarını kaydediyo • 

istanbulun 2 6 köyünde 
birer köy mektebi 

yapthyor 
1938 yılında köylü tarafından Ya • 

lovada Elmalık köyünde, Aşağıkocade
re ve Taşköprü köylerinde, Çalaleada 
Kabakça, ·Karaınandıra, Sıvasköyü, Kı· 
zı!caili, Urcunlu, Ömürlü köylerinde, 
Beykozda Kılıçlı, Ömerli, Esenceli, Sı· 
rapınar, Koçullu kö~leııinde, Bakır • 
köyde Avar, Yenibosna, Sarıyerde Ga
ribce, Silivride Çayırdere, Büyükkı -
lıçlt, Gelevri köylerinde, Şilede Kur -
!allı, Gökmaslı, Alacalı, Üvez1i, Kö • 
rnürlük, Karvansaray köyılerinde köy 
okullannın in~asına başlanmıştır. Bun
lardan çatısına kadar yapılanlar, Vi • 
layetçe tamamlanacaktır. 

İlk defa bir tecrübe olarak Büyük • 
ÇPkmecede açılan köy yatı okulunun iyi 
neticeler verdiği görülmüş, her kaza
da böyle bir köy yatı okulu açılması ve 
bu suretle o kazanın ilk tahsilini bili
rernemiş köy çocuklarına ilk tahsille
r ini yatıjı olarak tamamlamak imka • 
nının verilmesi kararlaştınlmıştır. 

Vazifelerine devam 
ed emiyen 

muallimlerin vaziyeti 
Türk hususi, ekalliyet ve yabancı 

okullarda hastalık ve sair sebebler do· 
1ay~i1e vazifelerine gelmemiş olan 
öğretmenler mazeretlerini üç gün zar
fında tezkere vey11 raporla okul idare· 
sine bildirrneğe mecburdurlar. Maze· 
retleri delayısile bir haftadan az vazi
felerine gelemiyen muallimleri izinli 
sayıp saymamak, husust okul müdür
lerinin salahiyeti dahilindedir. 
Kısa hizmete tabi olarak askerlik 

yapmak üzere ayrılan muallimlerin ve
killerine yansı asliye verilmek şarti • 
le yanm ücret verilir. Askerlikleri ta
tilde devam edenlerin vekilierine oku· 
lun kapandığı günden itibaren ücret 

verilmiyerek o günden sonra tamamen 
asliye verilir. Ancak kıt'a hizmetini bi· 
tirip rütbe aldıktan sonra alayda za • 
bitlik stajını yapınağa baŞ"lıyanSara 

Birineikinun 

Za bire borsasında bir 
haftalık vaziyelin hülisası 
Piyasada umumiyet itibarile bir canlılık görübne" 
mekle beraber fiatlar sağlamlığı muhafaza ediyor• 

Hafta içinde piyasaya 285 7 ton buğ
day 8 00 ton arpa, 140 ton mısır, 60 ton 
çavdar, 62 ton tiftik ve 73 ton yapak 
gelmiştir. 

BU~DAY: Fiatlarda ehenuniyetli 
tahavvüller vuku bulmamış ise de pi
ya~aya maliann kararsız şekilde gel • 
m~kte olması alıcı ve satıcılan teenni· 
ile harekete sevketmiştir .. 

Bilhassa hafta sonunda piyasada bir 
durgunluk görülmüş ise de dış piyasa
lardan yenid~n talebler vukubulmak· 
ta dır. 

1-2 çavdarlı Polatlı 6-6,05 , 4-5 çav 
darh Ankar-\ Ayan mallar 5,25-5'-30, 
1-~ çavdarlı Anadolu sertleri 5,20-5,30, 
6-7 çavdarh Anadolu sertleri 5-5,05 , 
9- 10 çavdarlı Trakya mallan 4,38-5,02 
kunıştur. 

ARPA: Alman piyasalannın arpa fi
a!Janna bir mikdar zam yapmalan ve 
bu memleket hes:1bına ehemmiyetli si· 
parişler yapılması piyasada mahsUs 
bir yiikseliş vukua getirm~tir. 

Arpa pi)~asası git'! ikçe sa~amlaş • 
rnaktadLr. Dökrne mallar Haydarpaşa 
tec;limi 4, 1 0-4,12, Marmara ve Trakya 
malları çuvallı iskele teslimi 4,25-4,28 
kuruştur. 

~USAM: Piyasadaki durgunluk de· 
vam etmektc ise de yeniden bir canlılık 
vukuuna intiza:- edilmektedir. Yeni çift 
çuvallı mall:ır iskele teslimi 19,20-20 
kuruştur. 

PİRİNÇ: Piya~a sakindir. Maamafih 
pirinç taleblerinin yeniden. ba,'llaması 

ve piyasanın canlanması kuvvetli gö
rüillı.cktedir. Tosya birinci mallar 23, 
]kinci mallar 21 ,5 1..-uruştur. 

İÇ CEViZ: Fiatlarda ehemmiyetlli 
değişiklik olmamakla beraber fazla ta
leb vukubulan beyaz yarı mallarda 
2-3 kuruş bir yükseliş kaydedilmiştir. 
e 

TİF'TİK: Almanyadan yeniden ~ 
lt>r gelmesi bir müddettenberi durlr: 
bı.ılunan tiftik piyasasını sağlaml~ 
mıştır. Fakat talebleri ka11ılayS(:P" 
stoklar mevcud olması dolayısite ~ 
larda bir t.ahavvül olmıyacağı tah 
edilmektedir. 

Fiatlar oğlak. 130-135, Kar;hisar; 
Yo1.gad ayarı mallar 116-120 , muht 
deri malı 70-75 kut·uştur. 

YAPAK : Yerli fabrikalann ınüb81f 
atı kesmeleri ve Sovyetlerden in~ 
da bulunmalan sebebile piyasada 
havvül kaydedilmemiştir. 

Hafta içinde 680 balya yün ve yapit 
satılmıştır. Fiatlar Bandırma, Btlıt' 
avarı mallar 6S-6A, Karahisar, l{iit.l' 
ya ayarı mallar 50-52, deri ve beSi~ 
ları 48-50, yıkanmı~ yün 70-7S, 
yünler 47-50 kuı·uştur. 

···" ······················································ 
OUnyıı muharrirlerinden terconıelet 

serisi : 28 

Maksim Gorki 
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SENORiTA 
Kadıniann en güzeli 

• Şarkılann en güzeli 

• Filmierin en güzeli · 

SENORITA 
• 

JIANITTI MACDONALD 
ve 

NELSON EDDV 

iPEK ve MELEK 
Sinemalarında Zafer tacı olacak br 

devletçe maaş tahsis edildiğinden bu 
tarihten itibaren okuldaki vazifesine 
mukabil almakta olduğu ücret kesi • 

Ur. ~===-o::::-;:::::-:ı:=~===~ , Önümüzdeki Pertembe Aktamı ::! ;:~~:;mtte SA KA R VA Sinemasında 
GARY COOPER'In Zaferi ·BAKlR ADAM. Filminin haaılltın~ kır•" 

Evvelki akşam Bakırköyde Cevizlik Parlak Yıldız IRENE DUNNE'nun Temsili 
mahallesinde Ebuzziya sokağında 63 

nurnarada bakkal Van~~ dükkA.m ç 1 B k • altındaki depoda bulunan ot minderler 1 g 1 n a 1 r· e 
tutuşmu!f; ateşin bliyürnesine meydan 
bırakllmadan söndürülmüştür. Yapılan 
tahkikatta dükkAnın 5oo liraya sigor- Fransizca Sözlü BUyük Filmin ilk iraesidir. 
talı olduğı.ı anlaşılmıştır. ' F iatlarda Zam Yoktur. ~ 

Zabıta tahkikata devam etmektedir. 

* Evvelki a~am Mercanda Fuadpaşa 
caddesinde Nezihenin evinde oturan 
N~etin odasındaki sobarun tesirlle ba
ca kurumlan tut~muş ise de, a~in 
büyümesine meydan kalmadan evde 
bulunanlar taraluıdan .söndürülmÜ4 -
tür. 

Pek yakında T A K S 1 M sinemasında 

Yeni ( Marthe Eggerth) MAR 1• KA R Ö K IL 
Mc,hur Macar yıldızı P 

GUnUn opereti olan 

ilkbahar geceleri 
filminde g6rillecel.tlr. 
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~arabük fabrikaları sayesinde yükselen 
bir şehir: Safranbolu 

Satranboluda 
bay1nd1rhk 

kültür, ziraat, ekonomi ve 
işleri muvaffakiyelle ilerliyor 

Sapanboludan umumi bir gorünii§ ve kaymakam 1hsan Kaya 

~arabük (Hususi) - Şimali Anado- ş3malnnnı temin maksadile mutad pa
~ğ -ıt:un en mümbit ve mahsuldar top- nayır yerlcriPe ilaveten bir pazar yeri 
~~~ rnalik oian ve eski bir kasaba • tayin ve t,qlıdi!f edilmiş. nakil vasıtala· 
~ Ulunan Safranbolu son seneler . . . . . • . 
ttırıda ik k lk e len' rının gidış ve gelışı ıçın hususı bır yol ~ rn yassız a ınma es r 
lern:ektt"dir. ayırd edilmiş ve bütün dükkanıara te-

~;~~en &eneye kadar sırf, ziraat, kun m1zlik hususatı t&mimle bildirilmiş bu 
~~cılık VE> bilhassa büyük vilayetle - lunmaktadır. 
~'l.e seynhatle ekmekçiliği medarı Büyüklerimizin her zaman için teş -

et telait-ki etmiş olan Safranbolu riflerine sahne olacak müstakbelin en 
:ı 13 k~lometre mesafedeki Kara -
ı fabrikalarının inşaatilc hayatla
ı/Urdun endüstri işine vakfetmiş 
~~aktadır~ar. Fıtri kabiliyet ve 

arı il!;' az zamanda çok şey öğre • 
~:u işci ziimrcsi çocuklarını da fab

büyük, en yeni ve en modern ağır en -

düstri şehri Karabükte teşekkülü İç 
Bal·anlığırruzca karara alınmış bulunan 
belediyenin mevcudiyetini mesailerinin 
daha müsm;r olmasını görmek için ala
ka ~nr memurlar ve almakta olduklan 

Bigada bir koyun dört 
kuzu doğurdu 

Biga (Hususi) - Şehrimizin Türk -
bakacağı köyünden Kadirin koyunla -

rından biri, geçen hafta ikisi erkek ve 

ikisi dişi olmak üzere birbiri ardınca 
tam 4 kuzu doğurmuştur. 

Bu hamarat koyunun sütü, 4 yavru

suna kifayet etmediği için kuzulann 
ikisi, sağmal bir inek tarafından emzi
rilmektc, diğer ikisi de analannı em • 
mek,tedir. 

Çok gürbUz olan bu 4 kardeş kuzu· 
lara, hususi olarak evde bakılmakta, 
harmanlıktaki neş'eli ve sevimli oy -
nnş.m~1arını; henkes hayretle tıema!l3 

etmektedir. B1ı velt1d ana, geçen sene 
de dört kuzu doğurmuş ve lakin yav • 
rusunun birini kırda çobanlar kaybet

mişlerdL ------------------
EmlAk ve Eytam Bankasrnm 

Samsunda bir şubesi aç1hyor 
Samsun (Hususi) - Samsunda Em· 

lak ve Eytam Bankasının bir şube aç
mak tasavvurunda bulunduğu haberi 
umumi bir memnuniyet uyandırmıştır. 
Samsun gibi imar ve inşaya çok mü • 
said bir şehirele böyle bir müessesenin 
noksanlıh1J hissedilmekte idi. Bu hu • 
susta tetkikl~rde bulunmak üzere ~eh· 
rimize gclmi~ olan fstanbul Emlak ve 
Eytam Bankası müdürü, tetkiklerini 
bitirmiş ve geçen hafta avdet et~ -
tir. 

Samsunda imar faaliyeti 

Samsun fHususi) - Sam.c:un gibi ha • 
reketli ve .sık sık srsyal toplr.ntılar ya -
pıl&n bir §ehırde )::uyt·k bir toplantı salo
nunun noksanlığı Öiedenber! çok hisse • 
diunekte id ı. Kod er <ır.s1ann verilmesi 
içın de büyi.ik s!lı.ıntı çekiliyordu. 
ı l33.000) liraya ına~c.ıac-ak o]an büyük 
Halkevı .binası ır:ş~cıtı bi'tiı:oiye kadar 
lu ihtiyacı karşılıyab:!mek için tedhir • 
ler düşün~n Sam~unun değerli valisi 
Fuad Tı.<ksal, geçen sPr.e, şimdiki Halk
evıne mücavir olarak hfıyük bir konfe-

rans salonu yaptırmnğı düştınm~ ve 
memlt>ketc çok güzel l::ır eser dnha ka -
z.ın•iırmıştır. Samsun Halkf:vi salonu Ie
rah fcrah dört yüz e~.i. bes yüz dinleyi -
ciyi ıstıab Edebilecek l:ir hüyüklüktedir. 
Büyük toplan~ıJar bu::nda yapılmakta 

balolar bu !'aionda 'cr:Jmektedir. Salo
nun nıüstakilen ı.ntrf sı o~ ci uğu gibi 
Halkevinden de w~ç'lmekteciır. Resmimiz. 
salonun umumi manzar~ını göstermek -
tedır. 

Burdurda C. H. P. lryönkurul seçimi 

d·a Çır:ı-'1{ olarak çalı~tırmakta bu • 
~ ;ıJtlarına göre nesilden nesile inti
'~deceği tabii olan bu yüksek san'at 
\·~1 ııı Yakın bir atide bütün Safran -
l~ 'lları s~ıı'atkar olarak yctiştirece-
~:k aşikardır. 
~~tabükte ev buhranı devam ede • 
~'tıı "kte olması dolayısite fabrikalar 
'ııı~ Safrnnboluluları endüstri çatısı 

yevmiyede'l kiifi mikdarda ekonomi te

mini için de işci ve halk büyük bir sa· 

bL sızlıkla beklemektedir. 

Samsun Halkevinin yeni 
bir teşebbüsü 

Samsun (Hususi) - İmar planlan
nın tanzimi işlerine aid umumf tali -
matname hükümlerine göre Samsunun 
müstakbel ş~hir planını yapmak üze
re kurulan imar komisyonu, Vali ve 
c. H. Partisi ilyönkurul başkanının ı 

riya~tin~e btı hafta toplanmış ve i · Burdur (Hususi) - Geçen Perşem - !ekler okunm~ ve icabı yapılmak üze
mar ışlen ~a~kında b_azı muk~rz:rat ı be günü ~chrimiz Cümhuriyet Halk re gereken kararlar alınmıştır. 
ittihaz etmıştır. Beledıyede b.u ış uze- Partisi İlyönku...'11l seçimi yapıldL Na - Parti İlyönkurul üyeliklerine tüccar
rinde toplantılara devam edılmekte • hiye ve kazalardan gönderilen murah· dan Mustafa Altan, Mehmed Erkazan
dir. hasların iştiraklerile ve büyük bir par· cı, diş hekimlerinden Emin Kutsal ve 

~a toplamakla iktifa etmiş değil · 
ı-ı' a \'ll· h .. . il • ı zamanda bu bu ran munase· 
t <' kas:ıbalarında oturan memur ve 
;~edinin kesafeti dolavısile para -

~i 'lıksek derecede tedahUlüne ve bin 
~~ce tna!i servetiere de kavuşturmuş 
~~11~aktı,ıdır. 
~ .11"l"ıkan ve fırsatları büyük bir iş· 

Samsun (Hususi) - Samsun Halk
evi şehrin 22 muhtelif yerine yeniden Gemerekle göçmen evleri 
hoparlör tesisatı ilave etmek teşcbbü - Sıvas, (Hususi) - Şarkışianın Ge • 
sündedir. Bu enstallasyon yapıldığı merek nahiyesine iskan edilen göç • 

. . . . menler icin hükumetimiz tarafından 
takdırde Halk{!vı neşrıvatı, şehrın her 

1
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• • • • V. bir p an a ııın c yapı an ev • ı -
mahallesınde ış'ltılecektır. Bu husus - vas _ Kayseri demiryolu yakınında ve 
ta lazım gelen tetkikler yapılmakta - Gemerek nahivesine 25 kilometre me • 
dır. safc:ie kurulrn.u§tur. Zengin maden kö~:t~~\~ç~~:·~;;.~~.;·ı~:~~~~~~ 

""!t· ~aya küaür. ziraat, ekonomı, Kav2kta C. H. P. Ilçe kongresi 
~ ller \'c bar-ndırlık islerile avn 
\.ı ttieşguı olduğu gibi beledıve reLo;i 

miirü sırtlarınP. yaslanan burası en mo
dern bir köy halini almıştır. 

\'<(!tn" it'" . uşterek mesaisine devam et • 
'~ iır. Bilhassa; birkaç yüz aile, 
• b ~i ınevcudu ile küçüklüğü icin

~ \'t.ık nüfuı:; kesafeUne şahid oldu
ı~ kııtrabül{ halen Arcak köyüne 

Kavak (Hususi) -C. H. Partisi ilçe 
k\ n""€Sinde ilçe yönlkur·ul üyelikleri
ne İlvas Akal, Ali Öztürk, Harndi Gü
rel, Ahmed Sorvun, Aziz Demirel inti· 
hab olunmuşlardır. Kavaktan Sam -
sun Vilfıyet umwni meclisine de Pa -
kize Alganer, İlyas Akal ve Ali Öz -
türk intihab olunmuşlardır. ~t Ve k'iy k<ınununa tabi olarak, bir 

~<ltın ınahalli mülki arnirliği ile i • 

'\ ~::lilnıek'e olması dalayısile esna- K 
~!'o aıı Ve b"leciiyesiz bir muhitte Hava urırmunun yeni binasi 
u~k. istedikleri biitün ihtikar ve 
i llklariJe mücadele etmekte ve 

'tab··santi haricindeki zamanlarını 
~la llke geJ<>rPk bu isle.rle meş~ul ol
~ ıh~.e~irtnektedir. İlk iş olarak za

t~ ı~açtarımızın başlıca maddele -
~ k kıl eden ekmek ve ete birer 

0lltnllş, halkın ucuz hayatla ya-

Samsun (Hususi) - Hava Kurumu
nun Cümhuriyct alanında yapılmak -
ta olan büyük binasının inşaatı ilerle
mcktedir. Bu bina. çok güzel olacak -
tır. Profesör Eğli, bina inşaatını tet -
kik etmek üzere geçen hafta şehrimize 
gelmiş ve binayı gezerek bazı talimat 
\"ermiş tir. 

lpsalada ilk kar 
fpc:ala (Hususi) - Cumartesi saat 

8 ~e başlıYan kar, saat 19 a kadar bilci
fasıla yaömıştır. Yerlerde takriben on 
santimetre kabnlığmda bir kar taba • 
kası mcvdana ~elmiştir. Çiftçi, bunu 
bir falihayı~ te!5kki etmekte, mezru 
larlaları için nimet saymaktadırlar. 

Si va c ta pazarh~stz satış 
Sıvas (Huc:usi) - Hayatı ucuzlat • 

mak içiP- hi.ikfunetimizin son olarak 
kabul etti~i kanunla üç büyük vilaye
timizde tatbik edilen pazarlıksız satış 
kanununun şehrimizde de tatbiki için 
Belediyede ve Ticaret Odasıında icab 

tili ekseriyetile yapılan toplantıya Hal- Feyzi Bayr~k, eezacı Etem Yeşilyurd, 
kevi handosunun çaldığı istiklAl marşı Belediye Reisi Nuri Artok seçilmişler
ile başlanmıştır. Kongrede mahalle, dir. Yeni VE' genç hey'ete başanlar di -
nahiye ve kaza ocaklanndan gelen di· ,leriz. Resim toplantıyı gösteriyor. 

Trabzon C. H. P kongresi 

T:-ııbzon (Hususi) - COmhurıyet Halk 1 Mahmu.:i Muammer, Atıf Eatuhan seçil 
Partisı kongn;sı nli liefik Koraltanın iki mışlerdır. 

scı&:tt·n fazla fÜren ve çok alkışianan Ar.knrada toplanacak cl3n umumi kon
nutku ile açılmış ve ıdare hc:yeti üyeleri r.rcyc Alı Becil Bulat, Kaarı .Mes'ud Ev
de S':!\:llmıştır. ren, doktor Abdülkadir İkll, Münir St!r

VılayPt ıdare .t.(yt-tine Arif Sayıl Ali dar ve Muhmttd Sayıl &cı:ıhn:ş!erdir. 
--=:::::::=====================-=====ıorıı=======::ıc:=========-===-= Bccıl Bulat, Ali .RJza Işıl, '!'emel Nucumi Res·mde toplantıda ~tıuıunar.ıarı ve vali 

Hasan Bey Diyor ki : Göks~l. Kadri Mes'ud !!.ne•> Ruhi Ural. Refik Korultanı !!t•:-:t:· on unuı. Pazar Ola 

eden hazırlıklara başlanmıştır. 

~ilsa 
•ie n Bey co~rafya 

t&bii hadiselerin ... 
... Yalnız harita ve kü~ 

üzerinde göstt>rilmesine ta • 
raftar tieğılım .•. 

... Mesela bunlar öyle ta .. 
bii bir şek:ıde gösterilmeli 
ki tepccikll>r, küçük dere ~ 

ler, göller ve çaylar derhal 
çocuğun kafasında yer et .. 
sin. 

Hasan Bey - Öyle ise bü
tün mekteb!Heri İstanibulun 
bazı sokaklarında dolaştır -
malı ... 

Trakyada bayındırlik faaliyeti ı Samsun Umumi Meclis seçimi 
Edirrıe (Hususi) - Trakyada 5 sc· 

nt:> içindeki bayındırliık yfu,'.iyüşlerini 

anlamak ve tesbit etmek için birisi ka
za merkezlerine, diğeri nahiye ve ıköy
lere mahsus olarak iki türlü fiş bastı· 
nldığını e\·velce bildiımiştim. 1933 
yılından başlıyarak 1 9 3 7 yılı sonuna 
kadar kaza merkezlerinde yeniden ya· 
pılan ve cs;ısh tamir gören, köylerde 
ya:nız yapılan ev, mekteb, cami, dük· 

Samsun (Hususi) - ViHiyet umu · 
mi meclisi intihabı bitmiş ve C. H. 
Partisi namzedleri müttefikan kazan· 
mışlardır. Bu intihab neticesinde Sam
sun merkez üveleı ine İsmail Ar..:al, 
Naşid Fırat, İc:~aıl Ccnani, Ahmed Öz
kcfcli seç;lmişleı dir. .............................................................. 
1 Küçük Mem~eket Haberleri J 

kfm ve maeaza, hamam gibi binalar bu BoyabaJ C. ı liiddeiumuınisi 

suretle tesbit edilmiştir. Uzun tnıidde~tenoerl Vezirköprü saıt\hl -
Trakyanll?.da bu yönden de pek mü - yetıt h!\klmll~ln ... giden Boyabad c. Müddel

him hareket ve hamleler yapılmış ol- umum1s1 Kadri {h!n vazıfe.sıııe a.vdet edeLe' 
duğu anlaşılmlŞttr. 1 işe bıı~lamıştır. 
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[ Hidiaeler Kartınada 1 
ÇOK ü V D 

O na. b!r desturnun evindE t.esa • \ - Hele Beyollunda b!r çok ma~ • 
dnf ettim. Bir koltuğa oturmuı- larda fransızca konuşulur. lokantalarda 

tu; kendi btr teY anlat.mıyordu amma.. fransızca kon~~lur- sa~dan soldan ku
ateden beriden konu~larm sözlerine la~nıza hf!f ı_ aanla konuşan }ann sesleri 
bnpyor, ve ekseriyetle ekseriyetin :flk- gelir, fakat turkçe konU4anlann IIE!S1e -
rine lt;raz ediyordu. rini duyamaısı~ 

Tramvaylardan ~k8yet edenler oldu: Sl5ze kan~tı: 
- Artık onlarda gönül rabatile yol • - Çok Iyi. Mdl. bilhw en faydah 

cralUk etmek milınk'ln değil, dediler, ga- olan buiiur. 
1etc'•r yazıyor lar, çofru.nun frenleri bo - • ............................. •••· ................... . 
mkmUf: PanırlıbıJ nU, ~anununun htıldlmle-

&ze kanıtı: rlne aylan olarak pazarlık yapanlardan. 
- Çok iyi. d~di, b'lba~ bu vnziyet • halka fena muamele e-df"lllerden. esnafın 

te muhafaza edilmeleri faydalıdır. hHesinden, '·elbasıl b!rtün yolsuz fllerden 
Otobüslerden §l'kAyet edenler oldu: fl.kiyet edildi. 
- Bir mevlriften öteki mevld!e ka • O her tlklyet ~ bjtu bltma .aze 

dar olan mes\fe için her otobüs ayrı tMr bn~ıyor: 
tarifeye göre para al1r. Kondüktör halka - Çok iyi! 
fena muamele ecler. Şoför; durulması lA- Diyordu. Bana mullk olmuştu. ytıdlne 

Bir toplantıda güzel 
görünebilmek için 

neler ya~malı? Holivudun bekirlarile 
evlilerinin yaşayışları 

Nelson Eddg esmerler ve sarışınlar arasında bocalıg~ 
Tgrone Power ise kadınları başlan çıkllrmakla meşEuld 

zun gelen yerde duriMz. baktım: 
Söze karıqtı: - Bay, dedtm, cu :kimFiniz, neclslni.z? Halk dilinde ho§ bir söz vardır: ..Al • 
- Çok iyi, dedi, bil:."lassa bu vaziyetin Cevab verdi: tın ve bakır günıt. AJtın gün bir kadımn 

tdamesi !ayd3ltdır. _ Ben. btr sinir ılleı firmasının mü _ en güzel balinde gb:'ünCI'l~. bakır günse 
Şehlrdr tiirkçeden p,ayr; I•sanlar Jronn- messiliyim! en çirkin haline büründü~ gündUr. Ve 

f:du~r.dan ş!kiiyet tdenler oldu: lsmet Hulo.M bu en güzel kadından, hiç güzel olmıya-
~-~~~:::::.::.--==--:ııı::z:===-=======ıı-ıı::=ı====--====:ı:::ıı:::ııı=::-=====~= na vanncıya kadar, herkes; için variddlr. 

C b 
•ı• • d • • 11 ~ Sebebi muhtelif ve sa~lıkla, tuvaletle gi-1 .ıyor mu 1 lU IZ r yilen elbisenin rengile •lllkahdır. Bun .. 

lat'dar hııhsctmiyece~iz. 
Sadeec bir toplantıya, bir baloya. hlr 

Cennet kapıst hoşa gitmek istenilen bir kalıd>alık içine ı 
Iki as\an yüzünden duran iş düğüne. hma.sa mümkiin oıduğu kadar 

f1 ;, çılolırken caltın günü• nüz gibi görüne-

liri~~~~~~i:~i~>' bılmek :çın neler ~ apm&k icab ettiğini , 
anlatacnğız. Bütün 'bu yapılacak şeylerin 
tesiri pek geçici olabilir. Fakat maksad o 
gece iç!n elden geld~ği kadar güzel gö - Alise tti rünebılmektir. Ç.apktn bir be~r olml Tyrou Potoer ile bir Yahudi ile evli bulunan 

l'aptlncak §eyl~r: bir fit mde , 
En başta ~tıra~t gt-lir. Saat seldzde Bugün Hollvud'da birçok bekATlar dızm etrafın'h~ pervr"' 0 gibi dolaşıli 

hazırlanmış oiacaksar.ız altı ne altı bu- ve biraz da evHler vardır. Bektrlann yor ... 
çuk arasında yarım saat djnlenınelisiniz. yaşama tarzlan birbirine hiç uymaz. Holivud evlileri • 
Saçlat'lnız daha evvel yapılmış olmalıdır. Evlilcrin vaziy-eti de her an değişme- T<my Martin fle Alicc Faye e~~ 
Bozulmaması ıçin .!mvafürünüzc bir file ğe mahkOmdur. mişlerdir. Ksdın katolik, erkek ıa:t ~ 
taktırmayı unutmnzsınız. İhtiyaten bir de Aşağıdaki satırlarda e~ll Holi- \7\dir. Aileleri bu izdivaca hoŞ nıt 

Ugan'da demiryolunun i~aatı sıra- evde kendiniz başmızı ince bir iplfkle sa- vud bekfu'lannın nasıl, ne şekilde kim- la bakmıyorlR.r. t cı1 
la d b t, K 'd T ' k dar rnrsmız. Dinlenme S!rannda üstünüzde lerle me.~p,ul olarak yasadıklannı, son· Delan Havvard ve Margare ~ 

nn Bı 8 enya Bı savoya 8 .sıkıt'ı bi,.. bir c:ey bı!·akma""'"ınız. nk i 1 · · rd ,., la 
11 

t 
1 

:s :s ..., ra da evlllerln bugil ü vaz ~t enmn lavnn evli bulunmaktadırlar . cıdl1-
va 16 4 zaman, ora ra musa a 0 an Yüzünüzü l.yice iem·-ılersiniz. Gözleri • ne olduğunu öğreneceksiniz: Margaı-et'in bu üçüncü izdı".8 e!" 
ve 15 S ten fazla ameleyi öldüren iki nizı biraz rrtilsuyu ~ıe Y>kar~ınız. Den·nız di -o. ır b' - <> Mae West kendi kendini idare etmek- Delan mes·ud görünmekte r. JJ 

aslan yüzünden inşaat durdunılın~, pek kııru ıse gö.tlcrin)zjn etrafına belli k k k d tedir. Hiçbir erke~e karşı tam bir ya· e çocu lan a var. bl' 
w o sahadaki bütün işler terkedilmiş- belırsız yağlı bir krcm aokundurursunuz. p.stor 

.Bu kapıya .Cennet kapısı• derler. U Ve bütün yüzünüze ya yumurta sansile kınlık gösterl!l€Z. Manuel de Campo ile Mary 1,..ııı-· 
Hlndbtanda Pençab'da Paıkpattan'da - r. balı kanştırarak, ya oa yumurtanın yal- Netson F.ddy bu aa~m erkek hayli kavgadan sonra banŞJtll\ o'~ 
U. Safi ~ten yapılmışbr. Alim evliyanın tll.rbesi vardır. nız beyazını maske yerine sürersiniz. Si- san'atkôr e...ıı•rler ve sanııınlar arasın· Mary. büyük bir skandala scbeşıır boşlı çivilerle tutturulmuştur. V.ırtUo Hlndistaııcla, buradan ge • nemn artistieri buna pek kıymet verirler. da. bocalayıp dumıaktadır. Bir türlü hatıratını yazmaktan vazgeçıni li .t., 

Metl)alde cFeridüdclin» isminde bir çenlerin Çlnt- ulqacağı kanaati carldi Bunları yaptınız mı. sırtOstü yatağı ~ birinde bir karar veremiyor. Dick Powell ve Joan Blonde ça&' 
=.-......... -............................................ -.............................................................. nıza uzanırsınız. E!cktrl~i söndürür, ka- Merle Oberon bundan birkaç ay ev- manasile anlı:ışıyorlar. Bir kı2: 

Evli bir lladın 
Kocasını 
Düşilnmelidir. 
!:YU bir erkek okuyucumdan aldığım 

mektubun h'llAsa.sını yazıyorum: 
- Bundan üç sene evvel bir top • 

lmtıda bir genç kız1a tanşnıştım. 
G&e çarpacak bir gtizE>lliği yoktu am
ma. temiz blr ~ru vardı. Ve tavırla • 
tl bana ~ ~.aradıh~a. iyi ahlaklı bir 
!DAn hissini Term)şU. Kendisile şura-

da buradan konuştuk. Bu vesile ile 
tim oldu~nu. enne~ini. babasını ö~
Jie'ndtm. MD tekaıd b r memurun krı.Jy
dı. Babas:mm tekaüd aylığile geçini -
yorlArdı. Kız ananın babanın bir tek 

cocuJuydu. 
Hemen o •kfam, ev€ döndüğüm za

~r.an anneme ifl açtım. Ertesi gün an· 
ıwmı e"·lerJne gitti. Kı.zı gördü. Anne-

aile konuştu. Ve bana ailesini çok iyi 
buldu~unu ve km be~endiğin:l. söyledi. 

İfi ur.atmadık. evl(!lldik. 

Kanm. trlz:l.ın yanımızda idi. Ben ça
lqıyor. gerek kanma, gere-k annerne 
bakıyordum. Fakat evlendiğimizin i -
kinci ayında hiç bir sebeb yokken an

nemle Jranmm aralan açıldı ve an ~ 
11emı cben ayrı bir yerdP oturmak is • 
tertm• diyerek evden synldı. Annerne 

bUyük bir evin iki odasmı tuttum. O
nu oraya yerleştird;m. Gerçi iki eve 
bakmak bana gilç geliyordu amma ne 

çare katlanıyordum. Bir müddet ge • 
çince kanm, evde yalnız kaldığından 

.bah.sederek babası ve annesile birleş • 
meml:r:l teklif etti. Buna da itiraz et
medim. Oturduğumuz evden daha bü· 

yük bir ev ltiraladık ve oraya ta..~ -
dık. 

İ§te bundan sonra ~ evlendi~irne 
evler:ece~lme bin defa pişman oldum. 
Kartın artık benını sözümle hareket 
etmez. annesinin babasının billıassa 
annesinin .ı.özünl dinlE'r oldu. Anne -
me aydan aya venh~im parayı fazla 
gördiı. Benlin isted~im eskiden'berl ta 
nıdığım ailelere sotuk davrandı. Ta -
nımadı~m ve biç hoşlanmadığım aile
lerle münasebet peyda etti. Ben bir i
flm oidu~u için b'raz geciksem, ge • 
nk karım. gerek kayınvalidem deme
dt~ini bırakrruyorlardı. Üstelik maSTn
!ım da pek co~aJmıştı .. Kayınvalidcm 
\'e kayınbabama da ben bakıyordum. 
Bu hale çok tahaınmnl ettim. Fakat 
artık edemiyece~m ne yapayım? 

* Evinin sahibi olmıılı her kadın h-
ter. esasen gelinle kaynana kavgala -
rm:ı geltntn kaynanadan ayrılmak. ay
rı evde ynşnmak istemesine de sebeb 
hep budur. Yalnı:ı okuyucum karısı -
mn arnısunu yerlne getirdikten, ayrı 
bir ev açtıktan &Onra. kayınbaıba ve 
kaynanasını yanına abnakla hata et--
miştir. Şimdi oııun yapacalt 
If karıaını brpnna almak. 
ıblT ailenin mes'ud y~ası için kan 
kocadan başka!!ınm bu aile işlerine ka 
nsc:maması icab ettf#Jru, evH bir ka -
dın •çin herkesten yakın Insanın ko • 

. cası olacaRını ve koca!lm korumayı 
her teyden evvel ~nıne51 icab etti
lfni anlatmaktır. 

Mademki kana kmdi hayatını onun 
hayatına l:ıaftlam!ftır., rUhunu onun 
ruhuna. baAlamak mectluriyetindedir. 

TEYZB 

ranlıkta yarım s.ıat tam manasile ~nle- ve~ David Niven ile bir hayli flört yap- lan dünyaya gelmiştir. ıc ef 
nirsiniz. m~ ise de bir neti~ Ç1kmad1. Baron Bamekov ile Kay Frcln~;~ 
Kalkınca ~·üzünaze siırdüğiinüz yu • Sonja Henl~ ooppa mizaçtır. Sağa lenmek ilzeredirler. Bu izdlvaÇ 

murtayı sıcak ~uya lıanıJmı~ pnmuk.la te- sola flört yapıp dunnaktadır. dördüncü izdivacıdır. ~ 
mizlersiniz. 'Iuvale1inizı flmdilik bu ka • Tyrone Power kadınlan baştan çı- Jackie Coogan ve Betty Grııble ~ 
darla bırakırsınız. Bır kibrit çöpüne biraz karanların başında gelmektedir. Şim- mes'uddurla~. Suiniyet sahibieri ~")ıl 
pamuk sarıp sabunlu ılık suyn veya ok .. diye kadar: avırmak için uğraşmışlarsa da 
sijı>nli suya batırarak tırnaklarınızın alt- J · k ~e lem'şlcrdı'r Jl Sonja Henie, Lorette Yung ve anet w• erne sarı· Y ı · pr_ 
larmı, kenar::ırını tem~ııcrsiniz. Derile- Gayn~r'u ba~ çıkarm~tır. Şimdi de Frances Brokao - Henry Fond~,~ 
ıini dü1.eltir, ızıyeceğjniz tuvalcte, yahud sıra Fransız yıldızı Anna'bella'dadı;r. ma1 l:1ir şekilde yaşamııki, 1l 
d3 dudaklarınızın rt>ngine uygun b1r ciHi Annabella ilP evl~ece~ söylcnmekte- Henry. eskiden Margaretl sul B Jl 

sürers•niz. Bunu her halde ıhmal etme _ d' kocası idi. V' 
mehsinız. Çünkü urnak dası tuvaleti ta- ır. C l.J1lP • .il m am lar. J...oretta Yung kalbinde eski bir aşk Benita H u me ve Ronald 

0 
t e' P 

Yarası vardır. hayli tereddüdden sonra nibaYe , 
Bundan sonra aydıPlılt bir aynanın ö • • k · 1 d' ~ Olivia de Hnviland (Jorj Brene) ile mege ·arar venmş er ır. ..ı"c V" 

nündc makyajımza başlarsınız: İyi 'VI!ı ~ 1 J tt JY:." ~ 
1 

,~ evleneeeg·i !.~y1enmektedir. Gene Raymond i e ane eb ,, .. tı' 
yı an bir kremden hafifçe sürünürsünüz. a " 
Ü dö d k k Janct Gaynor Tyrone Power ile a· nald tam bir orta halli aile • . ..1 

ç rt a 1 a beklers:nı:::. YüzUnüz yac: IV" 'bi ,. b :.- damakıllı bozuştuktan sonra ter:zi Ad- şamaktadırlar. d" 1' gı ge.ıyorsa ir tüJbenGJc krcmin faz- P" lasını alırsmız. rian'a gönlünil kaptımuştır. Anatel Litvak ile Miriatn 
Yağlı bir a:bktan yanaklara biraz do- JCatrin Hepbum meşhur tayyareel vapurda tanışıp evlenmişlerdi!~rı~~ 

~~ndu':"'ak, !abü Jurıu·zılılıt nrttıracaJlı Howard Hugbes ilc sevi.jmektedir. Henry Kostelanetz ve LllY: d" .1 
ıçır. .yı olur. Pudra, hupeti yüzde dolaş.. Gingcr Roct>rs Lew Aşres ile ayn leneli 7 ay olmuştur. Biri şant ı, c tl" 
tırarak değil. şuraya burayr. dokundura yaşamakta lıe de henfiz boşanmaınış - orkestra şefidir. Bir çocuklan ~ 
dekundura ve bol bol Eürülüı·. (Son za _ tır. üzeredir. e1l SVi 
manlarda, rc!lgi mora çalnn pudralar en Greta Garbo milphem bir vaziyette John Payne ile Ann ShirleY,c ol' 
fazla beğenilmiye başlandı) bir iki daki- bulunmaktadır. çiftlerden biridir. Fakat ınes 

• • Jledy Lamarr şimdiden bu güzel yıl· , caklarında şüphe edilmek~ 

1 Bacaksızın maskaralıkları: Kuşlara Y~ 

• • • 

' 



SON POST~ s.1ı. 1 

c Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) c Anne ve babalarla başbaşa =t 
Benim tavsiyem/e Padişah harbe Çocuklar neden kavgacı 

nihayet verdir me k için olurlar, bilir misiniz? 
Saltanat Şiirasını toplantıya çağırdı Yazan: Anne Bedler ... Çeviren: K. Neyyir 

~be devam edersek İstanbulu bile kaybelrnek tehlikesine maruz bulunuyorduk • 
.:.airneden henüz dönmüş olan bir Miralay "Mevcud ordu ile değil muzaffer olmak, 
harbetmek imkanı dahi yoktur, dedi. Buna rağmen Şura harbe devam karannı verdi 
Cenın Topuzlu: - Anlatayım. Balkan harbinin ilanın-
- Mehmcd Re.şnd V c §fu-ayi saltanat dan bir kaç gün evvel idı. Kayınpede -

';tlrnaını tavsiye ettikten bir iki gün son- rim şeyhislam CemalE>ödin Efendinin 
ta bu toplantı temin €dilıniş bulunu - yanına gitmiştim. Kenöisile görüşürken, 
tordu, diye de\•am mti. gene harbin olup olmaması bahsine te -

2iitün vezirler, m~şir. ferik ve diter rr.as etmiştim. Kayınpederim. mutad ne-
~sek rtitbeli zab tler, ü1ema ve kazas- zaket ve ıhtiyatkô.r!ığile bera!ber, fikrini 
~rler ve e!ikı l~ı·had ve Terakki na - de~ıştirmiş gibi görünüyordu. Yani, har-
N ları davet oiunmuşlarC!ı. Sadr8.zam Ga- bin pek aleyhinde değil gibi idi! Halbuki, 
bato Alun~d Malıtar Pa sa, bçnim de mec- evvelcc muharebeye tnraitarlık etme ği 
t ~az~. tuh.ınmakİığımı ~mr~tmişti. hat:r ve. hayalinden bile geçirmiyordu. 
Çeti gınnce. bütün davetlilerm orada Duna dikkat ettim. 

:::klarını görcüm. Arka sıralardan bi- Y&kta ki Balkan muharebesi patladı ve 
~ g:dip oturdum. Az sonra da. padişa- biz mağlfıb olma~a haşladık. Tabii. bu 
~ ınüzakereleri ainlemek üzere yan - vaztyettcn. herkesle heraber kayınpe -
lb.ı, odalardan birme geldikini farket • derim de fevkaiAde müteE>ssirdi. 

Hatta ıbir gün: 
S.dtiıam Gazi Ahmed Muhtar Paşa - Ah o hari<:iye naı.ırı Noradunkyan 
~Yi açtı. Hüliısaten §U.'I'llan söyledi: yok mu o, demiş idi! 
~'- liarbe girdik. Maa:~sef Rumellyi Den de kendisine, Norııciunkyan Efen-
~tnıck üzere bulunuyoruz. Hatti, !s- dinin bu meselede oynadığı rolü sormuş-
lılU 1 bile tehlikede! Bu hayati vaziyet tum. 
~\'acehesinde, f!{ln geçirmeden ve u - Kaympederim: 
~ boylu tcreddüdlere mahal kalma • - Hepimizin :fikr;ni çeler. ·odur. Çün-
~ k~t'l bir kurar \'ermek mecburiye - kJ, meclisi vükelanın her içtimaında bir 
~ eyıı, Bu babda. fıkirleı ikiye aynl • sırası:ıı getirip: cHarb, gayr. kabili içti -
~ bulunuyor, hazılannıız. mütareke naptır diyorsam, inanınız efendim!. cev-
'ıle ehven ştırtla Rumelinin mehma- hPrini yumurtlıyor ve arkadan da bizi 
'rı kurtarılınasını i~tiyorlar, bazıla - muharcbcye teşvik ediyordu, sözlerini 
' da, sonuna !cadar harbe devam et- söylemişti 
e.._~ti. böylece Rumehyi tamamen kur- İşt<', kayınpederjm ile bt! meseleye dair 
~~~~ ınızı ve cşan ve ~~refi askerimiziıt yapmış oldu~m temasın sonunda, on -
~~faza cy!cmı:>rr.izi ileri sürüyorlar. dan, yukarıda size hikaye ettiğim izaha-
Q s fikrini söylesın... Ma7ımud Şevket PG.J4 tı almıştım. 'li Ahmed Muhtar Paşanın celseyi Bu yüzden, ben de Noradunkyan Efun-

ll\ı ~ .. rıutkundan sonra, Edirneden he - dı ye karşı şiddetli bir mfıal duymuş ve 
e., donnıüş olan ":>ir Miralay ayağa kalk- şO.rayi saltanat içtimaını rnüteakib ken -
' Ş1llldi, adını hatı:-lamadı~ım bu zat. dlsıle kDrşılaşır karşıl~maz. o söz'leri 
~ boylu harb va;:iyetinl anlattı. Ne • söylemiştim. 
~ e, \'ak'a, sebeb söylemek sw)etile Noraciunkyan Efend:nin sükilt etme -

sini de bir nevi ikrar tel~kki ettim. Bu 
yüzden. şimdi bile, or.a karşı iğıbirar du
yarım. 

....... . 
~~ ltfevcud orc!u ile değil muzaffer ol-
~:arbetmek imkanı bile yoktur.• 

~ ınıralaydan sonra ben söz aldım. 
~ ~ harb başlamacan evvel, aleyhte fi. 
~ Yarı etti.~irr.i, o zaman gerek benim 
~~erek kıymetli bir mü~~rimizin - yani 
~h Paşanın _ nüfu~ nazar sahibi 
~ akla itharn edildiğimizi söyledim. 
~ltl lerinıizde hata o~up oJmadığınm an
)\~ ttıası ıçin, bu D Cl hakikatler ile yüz 
~~lnıemizi mi istediklerini sordum! 

'lt ' laı arbe devam edersek. hatta Edirne 
~ ~ allbul urasındaki topraklarımızı bi
-..)~betrnek tPhliitE>s!ne maruz bulu -
~etınz. BinMnaleyh, derhal rnütareke 
~ h eğe teşcbbüs eyl(;'meliyiz. Bizim 'r: "'eni §er, budur. neticesine bağla .. 

~fıra . 
~ Yı saltanat jçtinuunda diğ'er söz 
'·l:ı.t~ar §unlar idi: Mahmud Şevket 
~a liuseyin Hilmi Paşa ve ayan aza
\ • ~ - geçenlerde rehrimize gelmiş .. 
~lı 0lllanyalı Basarra Efendi. 
~- hrnud Şevket P:ışa. doğrudan dot
.~a lrbe devam edip etmemek nok ~ 
._ 1f ~enıas etmedi. Ordunun vaziyetini 
'ıtıt te~·:nda hulunan hükfımetin hata-

' ihan dPdi .ıu: 
~ bı~en. hiç olmazsa. orduyu ekmek -
' e:lcınamıştım. Sinıdi, onu bile te-
~ eıniyorlar; edemezler!~ 
~~a eyin Biimi J>Jsanın fikirleri de şu 
~ l'trafında toplanıyordu: cSonuna 

~a~arbı Aı:ker sevkiyatını denizden 
ı-.~ \te r.ıuh:ırebeye öonanmayı da 
!ltı~ e.ttirınek.:ı. 'tl'rn Hilmi Paşayı müteakib söz a; 
~~ 'an aıası Busarya Etendi de: 
"--'n e~ d.e tornamen Hüseyin Hilmi 
~a fikrınd~yim, dedi. Her ne pa -
~)i:lursa olsun, sonuna kadar harbet-

~ :Sen, daha dfın al~şam Roman -
geld' ı.: ıtO ırn. Oradan avnlmadan ev .. 

~\(~anya kralı hazr~tlerile görüş • 
~~.tıtlı rrünileyh ha?.retl~ de Türk • 
~t~e ~a~er is~=hsal olununcıya kadar 

ilh lıdırlcr. rnütaleasında bulun -...• 

Hils~n Hilffri Pqtı 

Sadrham Gazi Ahmerl Muhtar Paşa, 
keyfıyeti reye koydu. Harbe devama, 
benden başka el kaldırmıyan; devam et
memel!e de benden başka el kaldıran ol
ma:h! 

Bunun üzerine, sadrazam paşa: 
c- Şurayi saltanat harbe devama ka

rar vermiştir!:. sözler:ni söyledi ve eel • 
seyi tatil e!ti. 

Herkes g:diyordu. Bu arada, refaka -
tinde har:clye nazırı Nl)radunkyan E • 
fendi oldu~ halde maari! nazın Said 
Bey yanıma geldi. Banı.: 

c- Cesareti ml•deıuyenizden dolayı si
zi tebrik ederım, paşa!~ dedi. 

Said Beye Yazi!cmi yaptığımı, vata • 
nın selameti narnma ne düşünÜ:Y'Jrsam 
söylemekte tereddüd etmiye<:eğimi, ken
disine te§ekkür etmekle beraber, anlat -
tım. Sonra, Noradunkyan Efendiye hita
ben dedim 'it ı: 

- Efendi, bu harbin erı büyük mes'ulU 
sizsiniz! Burada fazla bir şey söylemek 
is!emiyorum. Fakat maksadımı gayet iyi 
anladınız, zgnneder!m! 

Noradunkyan Efendi hiç bir cevab ve
remedi. Sapsan oldu ve telaşla yanım • 
dan uzaklaştı! 

Cemil Topuzluya sordum: 
-Niçin o zamanki harkiyenazın No

rndunkyan E!endiyi itharn ediyor ve o
nu harbin adeta ır.es'U:ü addeyliyordu .. 
n uz? 

Yazan: Sabih A1açam 

······························································ 
Baline bahg1 Slrtl'irında radyo 

merkezleri !.. 
Malum olduğu üzere balina balığı 

avcılığı çok karlı bir ticaret temin ey -
lemektedir. Balinalardan her biri kü -
çük bir servete bedeldir. Her sene, mev
siminde, yüzlerce balina avcı gemileri 
sefere çıkmaktadırlar. Balinalan yaka
lıyabilmek :çin bu gemiler mükemmel 
surette teçhi1. edilmişlerdir. Balinalara 
saplanacak olan iri kanca1ar hususi 
toplar vasıtasile endaht edilmektedir. 
Top kancayı endaht edip de kanca ba
linamn sırtına saplanır saplanma~ ko
ca halinayı geminin güvertesine çek -
rnek için valdt geçirmek istemiyen av-
cılar elektrik makinelerile balinanın 

d~risi içine tazyik edilmiş hava ver -
mPktedirler. Balinanın sırtına büyük 
kı+'ada bir işaret takılarak denize bı
rakılmak1adır. Bundan sonra avcı ge -
misi başb halinalann peşine düşmek
tedir. 

Av bitama erer ermez balina lan 
bu1mak icab eylemektedir. Bu da ko -
lav bir iş değildir ve çok uzun sürmek
tedir. Ç<>k kere kutubdan gelen çok 
kuvvetli cereyan1ar balinalan çok u
zaklara sürmektedir. Bunlardan bir -
çoğu bulunamamaktadırlar. Bu yüz -
df"n balıkçıların zararları çok ehem -
miyetli bir yekfına baliğ olmaktadır. 

Bu zararlı:ıra meydan vermemek ü -
zere, AlmanlRr yeni bir icadda bu -
lunmuşlar ve bunu hemen tatbik ev -
lemişlerdir. Yakaladıklan ve öldürdük 
leri balinalarm Eırtlanna bayrak ile 
b'"'raber küçük bt~ transmetör radyo 
makinesi yerleşttnnektedirler! Otoma
tik bir surette ve rnuayyen vakitlerde 
bu radyo makinesi ıringallar vennek
tedir. Alman balık gemnerinde bu -
lıunan radiogoniometri makineleri bu 
işaretleri zapteylemektedirler. Bu su
re1le balina balıklannın mevkilerı ko
layca tayin edilebilmektedir. 

.. B~.r ka.ç. ç?cuk, k:ndilerin~en daha ı Bu hal z~rbalığa, zalimliğe kadar va
kuçuk bınnı bahçenın köşesıne sıkış· rırsa meseıe o vakit ehemmiyet alır. 
tırmış, bağırışıyorlar: Çünkü bundan, yavrunun hakikaten 

- Oh ya! Elimizden kurtulamazsın korktuğu için didiştiği manası çıkar. 
ya Jan! Oh ya, elimizden kurtulamaz- * 
sm ya! Geçenlerde bir anne bana yana yala-

Küçük Jan sağa sola baş vuruyor, la anlatıyordu: 
çırpınıyor, etrafını alan çemberi yarıp -Çocuğumun kavgacı olmaması için 
çıkmak için kan ter içinde boşuna ça- elimden geleni yaptım. Ona rahat d~ 
balıyor. manın didişmeden; sulhün, harbden 

Yararnazın ha1ine istemeden güldüm. bin kere iyi olduğunu öğrettim. Hiç bir 
Aradan az bir zaman geçti. Bu sefer vakit ne birile dövüşmeye bıraktım, ne 
o hepsinin büyüğüydü. Ve hepsine hü- kavgayı hatırlatacak oyunlara müsaa
cum ediyordu. Öbürleri korkudan çil de ettim, ne d~ hatta asker, top nevin
yavru9'U gibi kaçı~tyqrlard'ı. Çıglık, den oyunC'.ak aldım. Öyle iken çocuğum 
kıyamet! Nihayet araya girenler oldu. bir zorba olup çıktı. Daha on yaşında 
Kavga da yatıştı. oluuğu halde mekteb idaresi yaka sil-

Birkaç gün sonra Janın annesi bana kiyor.• 
geldi ve şöyJe derd yandı: Burada sebeb çok açıktır. Bu çocuğa, 

- Ne yapacağımı şaşırdım. Oğluma normal mücadele sevki tabiisini işlet· 

bir hal oldu. Ö'l'lüne gelenle dövüşme - rnek için en ufak imidin bırakılınamış
den rahat edemiyor. tır. İptidai bir sevki tabii içte 

Kadıncağı1.ı bir kaç sözle tesciliye hapsedilmekle yok edilemez. Sadece 
çalıştım. Fakat çocuğun kavgayı bu de- cereyanının gizli kalmasına sebebiyet 
rece sevmesinP bir sebeb olmalıydı. Ve verilmiş oıur. Sevki tabiisini göster -
bu sebeb ortaya çıkarılmalıydı. Epey rnekten bu derece menedilmeseydi bu 
soruşturduktan sonra nihayet meseleyi çocuk böy:e bir zorba olmazdı. 
anladım: * 

Yavrucak babasile beraber gezmiye, Mücadele sevki tabiisi oğlanlarda 

kendınden büvük çocuklarla oynaınıya kızlardakinden daha kuvvetlidir. Çün· 
bayılıyordu. Babasınıın ise çocuklarla kü: İlk çağl:,rda av avlıyan ve öldüren 
ba~ı hiç hoş değildi Janı pek yanına erkekti. Bununla beliaber ay~ sevki 
sckmuvordu. Büyük çocuklar da onu tat-ii ayni sebebierin tesirile kız ço -
oyunlarına alınıyorlardı. Jan bunu, cul~larda da görülür. Bahusus bir aile
bütün büyükterin kendisini istemediği nin tek veya en büyük çocuklarında. 
manasma 2ldı Ve acısını gücünün yet- ı Esasen kız!ar wnumiyetle kendileri· 
t;klerindcTJ çıkarmıya kalkıştı. Çünkü: 1 nin sevilmediğine inanırlar. Hakikatte 
Ruhundrı herkese karşı bir şüphe hatta 1 de, ailenin adını ve adetlerini devam 
b'r korku uyanmıştı. Kuvvete dayan - et4ireceği için, bugünkü cemiyet haya
madıkça ke!ldi1:jne ehemmiyet veril - tında erkek çocuğa kızdan daha çok eh
miycccğini sanıyordu. enuniyct verilmektedir. On annede bi-

Çocuk kavgacıh~ının aM:asında ek - ri kız ev)fıd isterse öbürleri muhakkak 
seriyetle, ayni şüphe ve korku gizli - he~ oğlan isterler. Erkek beklenirken 
dir. Bizler, bu kavgada daima hücuma kız doğmuş olan kız da babasile anne
uğrayana acınz. Hakikatte, hücum ede· sine bir 1ztırab olduğunu sanır. Aana, 
ne daha çok acımak lAzımdır; çünkü; baba bu noktada son derece hassas bu
o, bunu içinin huzursuzluğundan ya - lunmalıdtr. Yavrularının erkek olmayı-
pıyordu. · şından hakikaten müteessirseler bil• * kat'iyen belli etmemelidirler. Küçük 

UmunıivetlE' cocuklann dövüşmek· kız. bunu derhal sezer ve ele avuca sığ· 
ten, muh~rebe ve. haydud oyunlarından maz bir afacan kesilir. Fırsat düştüket 
heslanması tabii bir haldir. Bizler me- oğlanlardan daha yükseklere tırman 
dP~i insan'l.anz, vuruşQP kınşmaktan mıya. daha hızlı koşmaya, daha yarnan 
hazzetmeyiz amma çocuklar ibtidai döv~meye caıı atar. Hatta içinden giz· 
mahluklardır. Onlann nezaketi öğr~n- li gizli bir gün gelip oğlan oluvereceği, 
melerine vakit ister. erkeklere has maceralara atılacağı ha· 
İnsandn cNefsi. korumaıt ihtiyacın - yalini kurar Derken gençlik çağına gi· 

dan doP,an "'mücadele sevki tabiisi» rer. Beklediği mucizenin hiç bir vakit 
pek köklüdü-r. İlk insan; yalnız cyaşa- hakikat alamıyacağını, kadınlığa razı 
yabilen yasar:ı. kanununun hakim ol • olması laZlrr. geldiğini anlar. İşte eğer 
duğu devirde bu sevki tabit ile dövüş- bu devrede ana ve babası ona kadının 
tü, didişti, canını korudu. da hayatta erkek kadar mes'ud ve mu 

Çocuk, yuvasında her tehlikeden ma- vaffak olabüeccğini öğretmezse, genç 
sun, rahat rahat yaşadığını hissettikçe kız küskün, meyus, sornurıkan bir in· 
bu sevki tabii kendini ancak oyunlarda, san oluverir. 
oyun şeklinde gösterir. Çünkü; o vakit 
çocuğun hakiki kavgaya tutuşması için 
ortada sebeb yoktur. Fakat başka bir 
çocukla veya çocuklarla karşı karşıya 
gelmek, yarışmak, boy ölçüşmek icab 
edince iş değişir. Mücadele sevki tabii
si derhal açığa vurur. Ve çocuk bunu 
eşler:inin, arka~lanm.n fistü.n.de de
nemiye kalkar. 

* Kavgacılık normal olarak on yaşları· 
na kadar sürı::r. Bazan on beş, on altıyı 
bulduğu da olur. V ı:. bu, herhalde inkişaf 
halinde bulunan cinsiyetin meşru bir 
mahreç buJaınayışından ileri gelir. 
C:nsiyet sevki tabiisile kuvvet meyil ve 
arzusu yan y:mn yürür. Bunlardan biri 
serbestl bulamayınca öbürü kuvvetle-
Dir. (Devomt 10 uncu nyftıdtı) 
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EGLENIYORUZ?:J 
karşı Beyoğlu Türk milletinin kalbinden, vicdanindan sanih ve 

mülhem olan en esash ve en bariz arzu ve 
iman malum olmuş~u : Kurtuluş 
- 38 - Teşki~~tı Milliyenin tanzim ve tensiki 

r··a;·~;~·;~· .. b·~··"il~·;,;;;;~--~-~·~ii~a;····;~c;···;j;;:~~;···;~·;;~j;~~;~;~·····~z~;;;·····k"~ii~"k!~;~·~~' 
1 kurulmuş, gazete okugorlar. Yanımdaki masada oturan şişman bir erkek kalkıp 1 
1 kalkıp karşısındaki kadının elini öpügor, bunlara bakan gözleri duman/ı j 
~ bir delikanlı nihayet dayrınamadı, yanından f!eçen hizmetçi kızın elini yakala d~) 

thtiramnt ve tuımatı mwhsusamın ka- müh imdi. Bunun iç:n. tedabir.i mahsusa 
ittıhaz edildi. bul buyu~ulması mü~teıhamdır. 

10 _ Te~:n·evvel - 35 Başmüdür Büyüh: ~fin Ankaraya gelişi 
Lutfi ı (Yukarıda sayılan muhtelif hadise ve 

Sıvastım yUk:ı;eJtil en bn ııa~anın ~U~ • gailelerle, Garb cepht>s' nöeki ce:eyan. e· 
nıanlı.r içir .1e kadar kuvvetlı ve mühım den kanlı harbleri ve İstanbul sıyasetıne 
olduğu takdi.r buyurulur. karşı alınacak tedb:rlP.ri klare etmek i· 

'···································--···········-----·· .. ···-- .... _._. ..................... -..---·--···························································· 

Salıh Paşaya aid telgrafı, Amasyaya çin Ankaraya ~elmiş olan Büyük Şef. o 
muvasalat.nda kendi~ne verd'irr Sivas- gün!erP aid ıntibalnrını da şöylece nak -
taki heyetı temsiliye ı>za.Eın& da telgraf !ediyorlar:) 
baş. :.d:ı 9 ':&,ı>şrınie"·velae şunları sordum: - Beni cidden samimi ve parlak ve 

1 - Mabeyni hiimayuns. çekilen tel - enniyetbahş hıssiyat iie karşılamış olan 
grafnamC'yi göıdünüz mü? Ankara ahaiii muhte:remesile daha ya -

2 - Telgrafhanede nöbf>tçi za.biti yok kı rı dan tar. ışma k ve on lar la müdavelei-

mu? E'fkar Ptmek, bır vazıfe hükmünde idi. 
3 - Cüml<>nizin mPVcudiyetine rağ • Onun için -herayı müzakere- davet et

men böyle bir ku~tahlı1< r.asıl vukubula- tiğııniz meb'usların rnuva~alatına intizar 
bil:r? Bahusus bu ecarı·bin teşebbüsleri eylcd iğimiz ~ünlerde. iç•tima eden muh
cümlenizce malum bulunuyor. Salih terPrn Ankualılara bir konferans ver -
Pc;şaya ı:e Naci Bt>ye hitaben üç imza ile miştim, 

telgraf hazırladıklarını biz buradan i.Şit- Bu konferansa zenin ettihaz ettiğim 
mişt ık. Sizin bundan haberiniz yok mu noktaiar :izerlnde kısa<'a konuşalım: 
Idi? 

t - Ecamble beraber İtiJaf ve Hürri
yetcilerin harekatı h iyanetklraneye te -
rebbüs ettiklerme dair dün tamimen vu
kubulan tebli~at ahnma<i: mı? 

5 - Tazyik ve ıhafe edilen tel.graf me
murlarının hrmen icab edenleri, vali pa· 

Yilson prens-ipleri -- Bu prensipierin 
1 ı maddesinden Türl.:;veye taalluk E>den
ler vardır. Zaten mağlub olan ve müta
reke akdeden OsrtHınlı devleti, bu pren
slplerin g<'n~l ok~ayıcı n'anzarai serabi
le bir zaman oyaiandı. 

§ayı ve diğer 8 jGkadar&nı haberdar et - 30 Te~rinievvel ?.34 Mondros mütare -
memelerinin vr. nöbetçi ıabitinin bunda kenarnesi mevarl::iı ve bilhassa bu mad -
gaflet ~östermesinin Eebebi nedir? dcl<'r meyanında ı;edincis~. dimağı ya -

6 _ Başmndür BC'~'m itayı malumat ka'l ateşin bir zehirdi Yalnız bu madde, 
eylemesi üzerine itt;haz edilmiş olan te· vatanın bakiyesini d~..-manların emri i.ş
dabir nedir? ga! ve istilasına arnade bulundurmaya 

~fustafa J{e~t 

20 Teşr:nievve;de Re~id Paşa. uzun 
uzadıya vak'ayı hikaye ettikten sonra. 
cvait'anın tevessü cy]emf:'Si ihtimali va. 
ridken ön~ne ı:eçilmi~ ve gösterilen ic· 
raatı saire ve şecideden dolayı buna mü
:nasil ahvalin badema ademi zuhunı 
derklır bulunmu~:. oldu~unu yazıyordu. 

Aöcıpazan ı·ak'ast. 

Henüz Ama5yada ikE-n. karşılaştığımiz 

vaı.ıyet, yalnız, Şeyh Re<>eb vak'asile 
kalmadı. Adapazarı havali-sinde de bu ~ 
na mürr:asil b:r hiıdise vukus geldi. 
Adapazarı kazasının Akyazı cihetle • 

rinde tiıreyen, ve istanbuldan para ve 
tali!natla gelerek. süvari olacaklara 30 
\'C piyade yazıJacaklara J 5 lira vadeden 
adamlar başlarına topladıkhm atlı, yaya 
bir takım eşhas ile Adapazarı kasbasını 
'tasmağa karar ver:yor!ar. 

Tahir Bey ısminde olan Adapazarı kay 
maktmı bunu haber c.hvor. İzmitten gön
derilen bir b 'n başı ile tedarik etti~ yir
mi beş kadar atlıyı ıı;arnk kasahaYl bas
maya gelenlere karşı hareket ediyor. Lut 
!iye denılen bir köyde onlarla karşılaşı
yor. 

(Ebedi Şefimız. bu vak'a etrafında da 
tafS:lAt verdikten sonra, d~ğer vaka'lara 
geciyorlar .. Ve umumi vaziyeti, şu cüm
lelerle nakled!yorlor:) 

- Amasyada milzakereye başladığımız 
20 Teşrinievvel gününde vürud eden ma 
lumatın biihisası fU icH ... 1stanbulda, Hür 
rlyet ve İtilAf fırkası, N:gehban Cemi -
yeti, ve Muhibler Ccmiyeti, b ' r blok teş· 
kil ett•lcr. Anasırı gayrı mü.slimeyi. roli
temadiyen Kuvayı Mılllye aleyhine tah. 
rike başladılar}.. Kuvayı Milliye aley -
hinde. düveli itiiiıfiye milmessillerine 
mür:ıcaat ettiler. 

t\dapazarı civarında, Değinnenderc -
de o&r:ı ile ad&m topla:ımaya başladı. Çe 
tc hsfmde toplananların, (Geyve) hüku
metin: basmaya karar Vf'rd•kleri istih • 
bar kılındı. 

Karacabeyde de, buna mürnasil ufak 
tefer. harekat görüldü. 

Bursada --<> zamanki İstanbul Vali -
sinin- tertib ettiği çetelerin, Kuvayi 
Milliye aleyhine harekAtı h~ssolunmağa 

kafi idi. 

Dokuz aydanberi ba~1ayan milli inti -
bah ve faaliyet. vaziyet ve manzaraYl 
de~iştırdı. Ve, dana cnk cie~iştirecektir. 

MıDet, hastl olan '\ahdeti muhafaza e • 
derse ve istiklfıl :cin fedakarlıktan çe -
Kinme7se, muvaffakly~t muhakkakttr. 
Erzurum ve S'vas kong::-elerı esasatı, mil 
lE.>t•n is~ihsal edeceği gayeler için düs • 
turdur. 

Simdı, Ankarava gc>len mC"b'us efendi
ler1e temas ve müdaveleı efkara baş1aya-
lım: ~ 

M~h'uslar, ayni günde veya günlerde, 
müctemian hulunamadıJar. Münferiden 
veva küc:iik ldıçük gruplar halinde ge -
ı:p gıt•il~r. Bu 7evatın ''e)a heyetierin 
katfes ne, ı.ıyrı ayrı s~·ni e~as noktaları. 
,gür.lE"rce tekrar ve ~fne tekrar etmek 
mecbur!yeti hasıl oldu: 

Her şevden r.vvel; kuvvei maneviye • 
nin, kuvvci kalb ve v:cdanın yüksek tu
tulması şarttır. 3unu, bilirsiniz. Biz de 
bu noktayı tP.nmiye e~mel( üzere. 

F~vYe~a - Dahili v~ harici vaziyetin 
err.nı.vet ve ferah ver•ci mahiyette ve in
kişafta bulunan noktalarını ve oihet • 
teriri ~rastırarak ızaiı Vt' isbata çalıştık. 

Sonra. ).Yuayyen mnk~ad etrafında. şu 
urlu ve aziınkarane itiiluı.dın, sarsılmaz 
kuvvet olduğu hakikatini. yorulmaksızın 
tekrar ettik. 

Btr heyeti ırtimaiyenın baka ve saa -
etinin, ancak ernelde ve istihsali amalde 
ıstiraki tam halinde bulunmasına müte
vakkıf olduğunu izah ettik. (Vatanın ha
ltıs:. istıklalin temini) hedefine müte -
veccih vahdeti nı •lliyemizin, esaslı, mun. 
taz:ım teşkilatm vücudilnr: ve bu teşkila

tı hi'tsnii sevk ve ıdareye muktedir di -
mağların. cnerjile.:-ın. bır dimağ ve ener
ji halinde müttehid ve mümtezic bir ha
lE" gelmesine vabeste olduğunu söyledik. 
Ve bu mi:ııasebetle. İstanbulda açılacak 
Mt~ciisi Meb'usanda, lfuvvetli, mütesanid 
b·r grup teşkili zaruretini meydana koy. 
luk. 

Millet; ancak devletlerin izmihlAl ve 
inktra~lan henga1ne!e:-inde tarihin kay
detti~i, çok mühim ve hatırnAk anlan ya 
şıyordu. Boyle anlarda, talih ve mukad

Beyo~lu. gece ya • 
rısmdan sonra garip 
bir alem.- (Gündüz 
de gar:ptir ya .. :) A • 
na cadde. zifirl ka -

Be;n de bir gece yar;~ından 
ralıırdn ~ezd 'm. 

İlk gittiğim yer hir J:ahvr· idi. Bir sa • 
balıçı kah\'(·c;i.. !'"akat s;ıbclıçı kahvesi de 
~·ınce, kenarda köşede sıkı~.mış, mobilye
si b'r kt.<: kırık masadan ibaret. duvar -
larını örümcekler k3r1amı , köhne kab
ve1er gözı:inüzün cnüne gelmC'.<;ın. Bura
~a temiz masalar. hnlı cöşenm:~ bir ze
mi.,.,, bol z•va ve ortada ö.elaşan güzel es· 
kl~ o ır k~dın var. 

Bana en yakın mas:ıda temiz giyinmiş 
bir adam, masava oin:Pğin: dayamış o -
turavor. Gözleri kapalı. Uvuyor mu, dü -
şüııüyor mu belli deı: 1. .. Arkarndaki ma
sad;ı b ir k&dın :!e bir <·rkf'l: var. Masanın 
üze.:ıre bir sürü bozuk para dökmüşler, 
hC'm çaylarını içiyor. ht•m de paralannı 
savı~·orlar. A!1lamadığım bir lisanla lro
nuşuyorlar. 

Ttımiz givinmiş ı.carT'ı!l bası nihayet 
önürıe düstü. A~zının yalmı bir tara • 
fındsn tuhaf b'r h sırı halinde nefes a-

ho v~rivor. Ortada dol:ı.c:.sn kadın yak -
laştı. AdamcaP.ızı cJile dürttü. • Uyuma
y:nız, dedi. Fakat adamdo ses yok. Ka
dının kaslarının c<rtılı'ından sinirlendi -
~ini anlıyorum. Aoamı bu sefer daha 
hızlı dürttı.i ve bir ecnehi şivesile: 

- try•ımayınız, uyuyac.:aksanız, bura -
dan gidinizi dedi. 

Adam haffçe silkindi, kalkmak istedi, 
fakat kalkamadı. Biraz fazla kaçırdı~ı 
anlaşılıyord u. 

K:ıdın alışkın btr hareketlP. koluna gir. 
di, kaldırdı, kapıya kadar da kendisine 
refakat etti.:. 

Kahveden çıktım. Caddede bir ap~. 
bir yukan gezinme~e ba~ladım. Bir aralık 
üç zabtta memuru önümden, koşarak 

geçtiler. Ben de pe~lp.r:nE> takıldım. Ga
latasaray istikametine do~ru gidiyorduk. 

ibaşlarlı. Nigehban<'ıların rr.evkuf bulu -
nanları. bir günde kalf~i hapisten çıka
rıldı. 

Anzavur, Bandırma havaJisinde, haina 
ne erale başladı. Balıkesir havalisincTe 
Kazım Paşa. cephe teşkiline ve vaziyete 

hAkim olma~a ça!ışıyordu. 

deratını bizzat kendi el'nf almakta gaf _ Mektebin tam önilnde iki kişinin önü
let gösteren miii~>tl('rın, ~ki'betleri meç- nü kestiler. Yolcular durdu. Şaşınn~ • 

hul ve felaketaluddur. lardı. Bu esnada nt>reden çıktığını farke-

Bolu havalisınde, bayişsizlik gittikçe 
arhvordu. 

Mt:mleltetin aksayı ~ıırkında da, bfr 
yalancı pevgamberin ihd:·s ettiği mühfm
ce ve kanlı bir vak'a cereyan ediyordu. 

Türk milleti, bu hakikati anlamaya demediğ·m pejmUrde kıyafetli bir ihtiyar 
b:ışlamı~tı. Bu 'draki neticesi idi ki. n • memu:-lara yaklaştı, tıkanır gibi bir ses
midi halAs \'acEden hE>r samimt işarete le: 
§itaban olmakta idi. Ancak, uzun asır _ - .. İşte bunlar! dedi. 
ların uyuşturucu ic:ıare ve terbiyesinin, Elile arka sokakları 
bir heyeti lçtimaiyeyf. bir günde. bir se- etti: 

nede Azad edP.b:lece~ni tasavvur ve ka- , - Evden para verr."leden çıktılar, bu 
bul etmek doğru de~ild!r. yetişmiyarmuş gibi bir d(; bıçak göster-

(Devamı 10 uncu ıa.yfada) diler. 

.• J{lf 
kalaaı. elini öptü- gtt-
p!§ki.."l, güldü ve 
tl ... 
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Rumenler ilk 
1 kazandılar 

Ankara muhteliti iyi oynamas1na rağmen birçok 
gol f1rsatlar1 kaç1rd1. Maçta . 

Başvekil ve Vekilierden bir k1sm1 bulundular 
Ankara, 25 (Hususi spor muhabirimiz-ı öminde Rumenler aleyhine bir penaltı 

den) - Günlerdenberi beklenen Anka - cezası verHdi Ali Rıza penaltıyı çekti ve 
kara - Bükreş muhtelit maçı bugün ı9 top Bükreş kalesine girdi. 
Mayıs atadyomunda 15 bini aşkın seyir- 40 ıncı dakikada Rumenlerin sağiçi bir 
ci önünde oynandı ve mnçı Bükreş muh- gol atarak vaziyet ı . ı oldu. Ve devre 
teliti 2 - 1 gibi az bir farkla kazandı. böyle bitti. 

Seyirciler arasındıl Başvckil Celal Ba- İki:tci devrede Ankara muhtelitinde ~ 
yar, Hariciye Vekili Şükrü Sara90ğlu, fak b!r değişiklik oldu. Ali ve Gündüz 
Milli Müdafaa Vekili KbJm Özalp, İn - takımdan çıkarak yerlerine• Zeki ve Hn.• 
hisarlar Vekili Ali Rana Tarhan, Ziraat Iid p.eçtilu. 8 ınci dakikoda hücurna ge· 
Vekili Faik Kurdo~lu, Beden Te:rıbiyesl çcn Rumenlcr soldan bir akın yapıyor • 
Umum Müdürü General Cemil Tahir, la'!'. Bu akın kornerle ııeticcleniyor. Sol: 

GALATASARAY DüN BESiKTASLA 
2 • 2 BERABERE KALDI 

Hasan Rıza Soyak, Fahred'din Altay ve açığın attığı korner hav&lanıyor, Necdet 
bir çok spor erkanı hnzır bulunuyorlardı. topa çıkıs yapıyorsa da topu bloke ede • 
Hava bulutlu. çimenler ıslaktı. Ya~ur mediği için top AnkRra muhtelit kale • 
yağıyordu. Merasim kısa sürdü. Maça sa- sine giriyor. 
at 14.30 da hakem İhsanın idaresinde Bükreş :nuhteliti 2 - 1 galib vaziyette .• 
başlandığı zaman Ankara muhtelitini fU 35 inci dakikada Rumen1erin bir hü • 
kadro ilr düzülmüş gördük. curnu görüldü. Sol içlen Ankara kalecisl 

Necdet, Ali Rıza, Nuri. Nusret, H~an, 
Keşfi, AH, Arıf, GündUz, Haşim, Hamdi. 

Misafir takımda sol açık. sol iç, orta 
rr.uhacim, orta muavin ve kaleci enter -
nasyonaJ oyuncular. 

le karşı karşıya kalıyor ve boş kaleye to
pu atamıyor. 

SCin dakikalarda Bükreş muhteliti va. 
ziyete hakim. Mutlaka bir gol daha çı .. 
karmak istiyor. Fakat vaiy~+ de~şmiyor. 
Oyun 2 - 1 Bükreş muhtelitinin galibi • 
yetile bitiyor. 

Maç mevsimin en heyecanlı maçı 
oldu. Galatasa·rag daha fa ikti 

Oyun süratle başladı. İlk anlarda ne -
ticesiz mütekabil okınlar görülliyor. Fa
kat Ankarabların akınlan daha müeseir. 
10 uncu dakikada Ali bir fırsat kaçırdı. 
Ve top avuta gitti. Tam bu esnada ha • 
kcm düdüğünü öttürdü. V~ Atatüdc için 
bir dakika ilitirarn sükutu yapıldı. 

Dünkü maçta bizim takımdan AH Rı • 
za, Nusr(>t, Haşim, Has&ıı, iyi oynadılar. 
Gündüz, Ali, Arif beklenilen oyunu gös
tercmediler. 

Beşiktaş lig liderliğini muhafaza ediyor, Fener ve 
Galatasaray puvan itibarile aynı zamanda ikinci 

15 inci dakikada Rumenierin kalesi bir 
t~hlike at]attı. Ve bu tehlikeden kurtu -
lan Rumenler derhal hücuma geçtiler. 

On dokuzuncu cakikada Rumen kalesi 

'Misafır takıma ~elınce: Kalecileri ve 
muhacimlerinden üçü ~ok iyi .. Heyeti U• 

mumiye itibarıle Bükreş muhteliti an Ol 

!aşmış bir takımdır. Bunun]a beraber ra• 
kih kale önünde acemilikleıi de yok de--
ğildir. Selim Tezcan 

Dün, mev11miıı heyecanlı ve güzel 4 üncü dakikada Lütfinin sert bir 12 nci dakikada Galatasaraylılar 

sağdan indiler. Lig şampiyonasi için çarp1şan ınaçlarmdan biri daha oynandı. Gala- hareketini haJır.em favul ile cezalandır
tasaray Beşiktaşlll Taksim stadında dı. Favulü Fcyzi çekti. Galatasaray 
br§ıla.ıJtL 6 bin kişilik bir seyirci kala- müdafaası bunu uzaklaştıramadı. To • 
balığı öntın~ güzel bir futbol seyre • pu yakalıyan Eşref ileri atıldı. Ekre -
d.ildt. min iska geçmesi üzerine Eşreften pas 

18 içine giren san-kırmızılı muha -
cimler fazla paslaşTJla yüzünden mü -
him bir fırsat kaçırdılar. 

Hemen aka b ında yapılan yeni bir 
hücwnda Bülend, boş kaleye topu ata· 
m adı. 

dört tak1m1n son vaziyeti 
~---- ----~ 

Beşiktaş 

Fenerbahçe 
Galatasaray 
Vefa 

Oyun 

lO 
Galibiyot Bcrah.re 

7 3 
MatlGbiyet Attı~ı Yecıiti 

39 13 
Pııvan 

27 Oyuıla hakmı Adnan Akının idaresi alan Şeref sıkı bir §Ütle ilk golü yap -
lO 7 2 ı 31 7 26 altında saat tam 14,30 da başlandı. tı. 
lO 7 2 ı 31 12 26 İlk anlarda hemen hücuma geçen Be Bu gol üzerine Galatasaraylılar a • Du vaz.iyetten sonra oyun müteva -

zin bir cereyan almağa başladı. 14 ün
(Devamı 10 uncu sayfada) 

10 5 3 2 19 17 23 tattaşlılar Galatasaray kalesine indi - çıl<iılar. E~fak ve Bülend güzel anla-
ler. şıyorlar. 

-t- ı 

K üçf.lk ~zımend, cılız ayakla-
nnR bilyük gelen muşamba 

casmalı takunyalannı tıkırdataraktan 
koşa koşa geldi; kapının tokmağını kal 
dtrıp, hı:ıh hı:ılı vurdu. İçeriden, ince
elk bir kadın sesi sordu: 

-Kim o? 
- Aç, teyze! Benim, Şazimend! 
Gıcırtısı bezginliğini ifade eden bir 

ipin çekilmeı::ile açıJan kapının kanadı 
ardına kadar dayandı. Çocuk elinde 
tuttuğu 4erbot surahisini kazaya uğ -
ratmamak için, Ioş avluya dikkatle a
dım atarken, merdivenin üstbaşından 
aşağıya sarkaıl kadın kafası yeniden 
di1e geldi: 

-Ne haber, kız? 
- Ablıtm kurtuldu .. şerbet getirdim. 
-Kız mı, oğlan mı! 
- Kız. Baksanıza, suralUnin ağzı 

kapalı. 
Merdivendeki kadın hemen aşağıya 

indi. Gözterinin içinde derin bir merak 
okunuyordu. Şazimendin elinden kır
nıızı gaz boyamaslle süslenmiş surahi-

Yi aldı. Çocuğu, otuı-tmağa bile lüzum 
görmeden, sorguya çekti: 

- Anlat bakahm, nasıl oldu? 
HenUz on yaşındaki bu, masum ve 

cahil olması lAzım gelen, k1zcağız, ha
diseyi biltün teferrüatile ve zerre ka • 
dar utanç duymadan aniatmağa baş • 
la dı: 

-Dün, akşam ezanile beraber ağn
aı tuttu. Ara sıra. kasıkiarına doğru 
girlip geliyordu. Sıklaşınca. ben koş -
htm, eniştemP haber verrneğe gittim. 
İ.şi varmış. Beni ebe hanımı çağırınağa 
gönderdi.. 

- Esma hammı mı? 
- Evet. Hanı ya Hasekide, yokuşun 

aıt başındaki gözlUklU ebe hanım yok
tnu?. Onu. 

- İyi ya: Bizim Esma hanım işte. 
Sonra? 

- Sonrası, ebe hanım yardımcı iste
di .. 

- Beni çağıraydın a? 

- N e bileyim ben? 
Meyzinin Huriye 
hanıma gitti m. 

- Iili, pasaklı1 ka
rı! Sonra? Ab lan, 
çok ağn çekti mi? 
-Hayır. Yatsıya 

kadar, ilk önce ebe 
hanun çocuk ters 
geliyor sandı amma, 
değilmiş. Çok ko • 
lay doğdu. 

- Öyle ya. İki sa
at bile sürmemiş .. 
~~c:allah! Şimdi na
sıl? 

-İyi. 
- Çvcuk toplll 

mu? 
- Tombul tom • 

bul. 

1 rabalarından birinin öksüzü olan Şazi· 
mendi yanına almıştı. Bu çocuğun 00. 
ğazmı, üstünii başını kocasına tahmil 
edip de, o da ses çıkarmayınca, artık 
evin içme bir de besleme almayı çok 
görmüştü. Evin ufak tefek hizmetlerini 
buna gördürüyordu. 

Osman efendinin acayip tabiatle.ıi 
vardı. Elalem onu ciddi, ağır başlı, us· 
lu akıllı biliyordu. Gerçekten de, do~· 

bi bUyük bir yekne- ma, büyüme oturduğu bu mahallede, 
sildik içerisinde ge- hiç kimse, hamnmcıdan, ahlak ve ter • 
çen hayatına biraz- biyeye mugayir bir fiil ve hareketin sa· 
cık can vennek için dir oldUğunu görmemiş, duymamışh. 
böyle hadiselee bek- Karısına karşı ne müşfik, ne de ha .. 
liyordu. Kendisi - şindi. Okşamaz, fakat tersleme~ : .. e
ne, uzak, yakın, hiç riatm kendisine tahmil eylediği vezaifi 
bir hısımlık, akra ~ ifa ile iktifa ederdi. 
balık bağile bağlı Bu adJmı. Hamdune sevmişti. Önce 
olmadı~ı halde, kar· bir baba, sonra da ciddi, tam manasila 
deşten de ileri gö - erkek bir koca diye. Onun için, günün 
rüşüp, seviştiğ1 ha • birinde onu elden kaçırmak ihtimalini 
marncının Hamdu - gözönünde tutarak, ne yapıp yapıp, o
neyi lohu.sa döşe .. na bir evlad vermek kaygusuna düş • 
~inde görmek, onun müştü. 
çocuğile meşgul ol - İzdivaclarının ilk beş yılı boşuna 
mak, mühim bir geçti. Ha..""ndunenin annelik emellerini 
eğlence idi. Bahu - felek bir türlü tahakkuk ettirmiyor, 
sus ki onun anne ol- bundan sonra da ettirmeyeceğe benzi • 
masında kendi - yordu. 
nin büyük yardımı Genç kadın, can ciğer ahbabı Haca-

- Abianın yanın- . olmuştu. Harnarncı rin çok bilmişliğine uyarak, onun pefi 
da kim var? .Merdıvenin üstbaşından a§ağıya sarktın kadın kafası gene ~le geldi. Osman efendi elli sıra .. ve kocasından gizli, hekim, hoca 

-Hepsi orada. sırtına geçirdi. Üzerinde t~ncere ile ile altmış arasıida, fakat hala delikan· dolaştı; büyiiler yaptırdı; rnuskalaıı 
- Hep~i dediğin kim? . yemek kaynıyan mangalm ateşini iyice lılara ta~ çıkaracak zindelikte bir a • yazdırdı. kocakan !Uıçları tatbik ettil'lt 
- Razıye teyzem, su yolcunun Şa - külledi. Başını örttü ve tekrar aşağıya damdı. Bundan evvel tki defa evlenmiş, di. Ne harnarnda beline boynuz çektiı"" 

hinde hanım, Şaziye hanım, Şekure indi. her iki kansı da ona evlad veremeden meler, ne bu~rtılarp oturrnalar, ne göbe-
hamm, arab İnci nine .. işte, hepsi! -Haydi! öbür dünyaya göçmüşlerdi. Hamdune- ğinin etrafını yazdırmalar. hiç biri. h1t 

- Acık dur. Ben de geliyorum. Telaşından, 4erbet surahisini boşalt· yi aldığı zaman, kız, on üç yaşını yeni biri fayda etmiyordu. 
Şazimend, avluya açılan basık oda- mayı unutmuştu. Küçük kız, bunu ha- bitfr.mi~ti. Fakir bir ailenin çocuğu ol- Nihayet, Gedikpaşa başmda SurpilC 

nın kapı e~iğine oturdu. Başörtüsünün tırlattı: duğu için, büyük babası yerindeki bu adında ermeni bir ebe, çaresini bulmuş, 
ucunda düğümlü s~kızını çıkanp ağzı- - Teyze! Surahiyi geri istiyorlar. kocayı kabulde muztar kalmıştı. Bu bir takım fıtiilerle gebeliğini temin et
na attı. Dalgın bir öküzün geviş getir- Daha ba~ka yerlere de şerbet gönde • nisbetsiz izdivac kendisine, o güne ka- ti. 
mesini andıran mihaniki bir çene hare- recekler .. dedi. dar görmedi~, alı~madığı bir refah ge- Ve işte buv.ün, Hamdune nihayet 
ketile çJğnemiye koyuldu. - Al Sahi, bak! Haklısın. Orada, o - tirrnişti. Beş odalı, yepyeni, ahşab bir muradına errnişti. 

Hacer teyzP~i acele acele üst kata dada, boş tuf§u kavanozu var. Oraya evi, iki kap muntazam yiyeceği, senede Hacer hanım, Şazimendi elinden tu-
çıkmış, kılık değiştiriyordu. Basma do- boşaltıver. iki kat da esvabı vardı. Karnı doyuyor, tarak, bozuk kaldırımlarda, şıpıtık tel"" 
nunu ayağından çıkardı, yilkün içine Hacer hanım, son derece heyecanlı sırtı ısınıyordu. Bayramda kurhanım liklerinin mnsaadesi nisbetinde koşa " 
attı. Yıkana yıkana solmuş, mor çiçek· idi. kendisine hem iş, hem de eğlence kesiyor, ramazanda, mahalle mescidin· raktan hamamcılann evine vardı. 
li yünlü entarisini giydi. Yeldiımesini çıkmıştı. Bütün o vaktin kadınlan gi· de mukabelesi okunuyordu. Uzak ak • (Arkası var) 
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Galatasaray Beşiktaşla 
2 - 2 berabere kaldı 

\ 

(Bo.t tarafı 9 uncu sayfada) 

SON POStA 

Buyok Kurultaytn 
, tari ht topl antıst na 

bu sabah başlandı 

Birincikinua 28 

Anne ve babalarla başbaşa 
(Bqtarafı 7 inci ıayfada) lay bir yoldan ulaşmasına yardım et .. 

Erkek çocuk; cinsi sevki tabüsini tat- melidir. 
mlıı edemedi~ içinelir ki kuvvete olan Çocuklannın kavgacı olmasını iste .. 
meylini tatmine çabalar. Didişerek, dö- m!yenler, onJan mücadele sevki tabiile
vüşerek, kendinden küçüklerin gözü "' rinin normal seyrinde serbest bırak -

~ dakikada Galatasaray lehine olan 
'bir favulü Musa çok güzel bir şekilde 
kale önüne indirdi. Her iki takım oyun
culan topun üzerine atıldılar. Fakat 
Bülend hepsinden akıllı çıkarak gü -
eel bir şütle Galatasaray ilk golü 
yaptı. Oyun çok heyecanlı ve seri ge
çiyor. Hücumlar karşılıklı ve güzel o -
iluyor. Galatasaray takımında haf hat
tı çok güzel oynuyor. Yalnız Ekrem 

mamlıyacaktır. nü korkutan erkekliğini ispata çabalar. malıdırlar. O sessiz, sadasız güreş tak-
Kongrede bulunncak üyelerin adedi 375 * li-lleri, muharf:'be oyunlan, yalancık .. 

(Ba,tarafı 1 ma 8Cyfadtı) 
Ö~leden tonra saat 15 de ikinci eelse

sini de akdederek saat 17 de mesaisim ta 

saylav, 216 v!layetlerden gelen delegeler Çocuk kavgacıhğmın sebebleri bitti. tan vurup kırmalar çocuğun tabü cida1 
olmak üzere ~91 dir. Şimdi biraz da buna karşı alınacak ted- meylinin birer emniyet süpapıdır. 
Kurultayın rumarnesi §ttdur: birlerden bahsedelinL Zorba bir çocuğun bir başkasının ca-
Kurultay, yoklama iJe başlıyacak. bu- Normal, iyi huylu bir çocuk günün mnı yaktığını görünce yalnız acizi kuı"-

bermutad sert ... 

nu mütE'akib Başvekil ceıaı Bayar Par- b!rinde kavgacılığa başlayıverirse, onun tannakla kalmamalıdır . Zavallı, balıt
tinin Reisi Jmumisi vekili sı.faüle nçış neden emniyetsizlik duyduğunu, ne sız küçük zorbanın hayatında nasıl bir 
nutkunu söyliyecekür. gibi bir rekabetten yıldığını, niçin ken- aksiliğe uğrayıp bu hale dii§tüğünü de 

İki Asbaşkan ve altı sekreter intrha • dini eşlerinden aşağı gördüğünü araş· tetkik etmelidir. ' Birinci devre bu şekilde bitecek der· 
ken Beşiktaşlılar, soldan indiler. Sıkı 
~ir şüt ... Fazıl elinden kaçırdı. Ve Şe
ref yetişerek siyah - beyazın ikinci go
lünü yaptL Hemen nkabında yapılan 
bir hücumda gene Şeref bütün müdafa
nyı geçtikten sonra topu Fazılın kuca
ğına attı ve devre bu suretle bitti. 

bından sonra Genel Sekreterliğin tezke- hrrnalıdır. Ve bütün dikkatini, başka • Çocuktaki didişme meyil tıpkı coş .. 
resi okunacaktır. Bu tczkere, nizarnname larından daha iyi becerebUeceği bir o- kun bir suya benzer. Başı boş bırakılll"' 
taailine aid olup Kur •. ılta},n toplantısı • yun, bir san'at, ·bir mevzu ve hedef üs- sa zarar ve ziyan verir. Uygun bir kon
nı icab ettiren Genel Ba~kan seçimine tüne temerküz ettirerek; onun ele ge- trol altına alınırsa mes'ud ve faydalı 
w ~~n~etadi~e ~ ~~=ç=irrn=e=k~i~~~=c=a=n=a=t=tı~ğı~ku=n=e=~=d=~=a=k=o=·~~;·r~~~ru;-;n~m~u;h;a;r~ri;k~ku;n~e;t;i~o;l;u;~~~ 

İkinci devre 
İkinci dıc>vrcy~ saat 15,30 da Beşik

taşın hücumilP başlandı. Şeref bir hü
cum esnasında Muc:anın hacağına kuv
vetli bir tekme vurdu. Ve bu oyuncu Dünkü BcşiktD.J • Ga.latcu;aray maçından 
birkaç dakika saha kenarında tedavi iki heyecanlı safha 
etlildi. 

babı mucibeyi ihtiva edecek • 
tir. Bundan sonra, nıtnamede bir tü -
zi!k komisyonu intihabı ve komisyon la
yihasımn müzakere ve karara bağlanma
sı ile Genyönkurul intih&bı vardır. 

Bu seçim, halen münhal bulunan bir -
kaç rızalığa inhisar etmiyecck, diğerleri 

de istifade etmek suretlle nizamnameye 
tev.fikan on aitı fıza yeniden intibab o • 

Atatürkün hatıratı 
( Baştarafı 8 inci sayfcıd.o.) 

Bu sebeble, tabiat ve hakikate vakıf 

olanlar, elinden geldiği kadar, mensub 
oldu~u milleti tenvir ve irşad ederek, 

bariz arzu ve iman. mal\im olmuştut 
Kurtuluş ... 

SON 

Bu devrede Galatasaraylılar nisbe • iyi bir pas alan Yaşar, kafa ile Fene • 
ten hakim oynuyorlar. Bilhassa birinci rin beşinci golUnü kaydetti. Nihayet 
1ievrede zayıf olan Salim sahanın Jıer Hilalliler Fenerin tazyikından kurtu
yerinde hazır ve nazır... larak sağdan bir akın yaptılar. Top Le-

lunacaktır. 

onlara. balas hedeime yürümekte deln - Büyük Şefln, bu parlak veclzel~rlle tıy • 
letı. en büyük insanlık vaz;f,.si bilmeli- metll hatırıılarının bu kısmına hltam veri
elirler. yor. Bund!l.n sonrıı başlıyan Milll Mücadele 

Reisi umuminin nutku Türk milletinin kalbinden. vicdanın • harekAtı her Türkiln knlblnde en unutuıınas 
Anadolu aJ'ansımn haber aldı:ıhna go- • d h menkıbeler şekilnde nakşedllmiş oldu~ 1· 

6' an sani ve ınülhem olan en esaslı, en çin bunları tekrııra lüzum görmüyoruz. 
re, yeni scçılecek reisi umumt mühim =========================~=~=====
bir nutuk irad edecE'ktir. 

b!bin koluna dokundu. Hakem frikik 
12 nci dakiknda Feyziyi atıatan Sa • 

Um, sıkı bir şüt cekti. Top kalenin sağ verdi. Hilalliler bunu iyi kullanarak 
aireğine vurarak {!eri geldi. Bir kaç Naim v"asıtasil~ yegane sayılannı yap-

mağa muvaff:ık oldular. 
(lakika sonn saha ortalannda Bedii -
aen bir pas alan Salim, bütün siyah Devre sonlarına doğru Fenerliler 
beyaz müdafaasım atlattıktan sonra snğdan K. Fikrct vasıtasile yaptıklan 
güzel bir şütk takımını beraber va • bir akında Yaşar Fenerin 6 ncı sayısını 

attı. Biraz sonra oyun 6 - 1 Fenerin 
ziyete geUrdi. lehine neticelendi. 

Bu gol, Beşiktaş üzerine adamakıllı BEYKOZ 3 _ SÜLEYMANiYE 2 
tesir yaptL Hemen hücuma geçtiler. Oyuna Sült-ymaniyelilerin akını ile 
Sabri sa~a kayarak kaleye kadar indi. başlandı. Beykozlular bu akına derhal 
Fnzıl atladı, fakat tutamadı. Ekrem mukabil bir akınia cevab verdiler ve 
~·etişerek topu kornere yolladt. Oyu- hakimiyetlerini tf:'sis ettiler. 
hun bundan ~onraki klsmı her iki ta
rafın. bilhassa Be'iikta~ın boş didinme- Beykoz sağ içinden aldığı bir pası 
!erile bitti. Ve neticede her iki takım iyi kullanan Şehab, sıkı bir vurusla 
2 - 2 bera~re kaldılar. Beykozun ilk sayısını yaptı. • 

Dün Beşiktaş takımı dağınık bir 0 - Süleyrnaniyeliler bu golü müteakıb 
srıın oynadı. Mehmed Ali muhakkak sağdan Beykoz kalesine indiler. Da • 
ki çok talihJi idi. Müdafaa sert bir o - niş. Süleymaniyenin beraberlik go -
run sistemi gösterdi. For hattında E~ - lünü attı. Oyun devre sonuna kadar 
rcf çok temiz ve ~üzeldi. Hakkı ve Şe- karşılıklı ve neticesiz akınlarla geçti. 
ref çok sinirli idiler. İkinci devrey~ Beykozlulann akını i-

le başlandı. Süleymaniyeliler topu kor 
Galatasaray takımına gelince; mü -

Bafaa ve muavir. hatları bilhassa Mu - nere attılar. Beykoz bundan istifade e-

Nutuklnr radyo ilc neşredilecck 
Kongrenin müzahereti ve reisi umu .. 

mini::1 beklenen mühım nutuklan Anka. 
ra radyosu ıle r.eşrolunacaktır. 

Akşam'l doğru Kurultay üyelerine bir 
çay ziyaf<'ti verilecektir. Yeni reisi u -
munıi de bu ziyafeti huzurlarile şeref -
lenclireceklerdır. 

Ciimlıurreisl 
Ankara radgosunu 
Şereflendirdi 

(Baş tarafı 1 ind sayfada) 
Bir numaralı stüdyocia Riyaseticüm • 

hur orkestrasının çaldıW, lstiklfll marşı 
:!.le şeref programına b~lanmış. musiki 
kısmında klasik garb mus:ikisinden bir -
kaç parça dinleyen İsmet İnönü, mütea
kibcn üç numaralı stüdyoya geçmiştir. 

V.e burada da Mes'ı.Id Cemmn idaresin .. 
deki saz takımı tarafınde.n çalınan on ye 
dinci ve on sekizinci asır Türk bestekar
larının parçalarını din!emişlerdir. Cüm
hurreisi, bundan scnra iki numaralı stüd 
yoda, cKorkma sönmez bu şafak» rad -
yo piyesimn temsilinde hazır bulunmuş
lar ve piyes b!ter bitmez tekrar 1 numa
ralı stüdyoya geçmişler ve küçük orkes
tnyı dinleın ş!erdir. 

sa, çok gör.:rek oynadılar. For hattın· derek Kemal vasıtasile ikinci gollerini 
~a Salim, Eşfak ve Necdet iyi idiler.... yaptılar. Oyun karşılıklı akınlarla ge
Bedü biraz donuk ... Kaleel Fazıla ge- çiyor .. Soldan inkic:af eden bir Beykoz 
iince çok acemi, her iki golde de bü • altınında Mikrob, Süleymaniye kaleci
yük lıata!jJ var.... Blokajlan çok bo _ sinin zamansız çıkışından istifade ede
zuk. İyi olan tarafı yalnız degajman • rek Beykozun üçüncil golünü attı. O -
larıdır. yun yeniden bir müddet karşılıklı a • 
Galatasar~y: Fazıl _ Adnan, Lutfi • kınlarla devam etti. Süleymaniyeliler Bir toplantida güzel görünebif-

Celal, Musa, Ekrem - Bülend, Bedii, Eş- beraberliği t~rnin~ çalışıyorlar. Oyu • rnek için neler yapmah ? 
fak S 1. N d t nun scnlannı. doğru yaptıklan bir a - (B fı 6 f d ) ~, a un, ec e . k1 d D . 

8 
.. 
1 

. . . aş tara ncı say a a 
Beşiktaş: M. Ali - Faruk, Hüsnü, Ri- .. rı_ a anış, u eymanıyenın ikınci go ka bE'klersiniz. Fazla puörayı kuru bir 

fat, Osman, Fe)•zti - ttn..yat' • ~.,.akkı lur.u attı. Oyun kar~ılıklı yapılan bir - t"lb tl lı G- k kl -... ~,. ,. ICl· ka k d 
3 2 

B k u en e ıı rsınız. -oz ı:ıpa annıza goz 
Sab · c. f E f 0 B ç a ın an sonra - ey ozun ga- b kl . . . . ~ rı . ..,ere . şre . . . l'b' t'l t' 

1 
d' cbe · erın:zın rengın .. e toz boyadan do-

FTi'NER..,AHÇE 6 -r...n ~... 1 ı ıve ı e ne ıce en ı. ,_ d y . -zı . . . . ı.:. .ı.. !. - nıLftl.l • ,..an urursunuz. anı .go- ermız mavı ıse . 
Oyun Fenerlilerin akını ile başladı. VEFA 1 _ İSTANB~:o~~n rr.avi boya, yeşil ve gri isP. yeşil boya sü-

Fcnerliler derhal hakimiyeti tesis e - rersin!z. Yalnız kahve reng!, kestane ren-
öerek Hilal kalesini çevirdiler. Sağ • . Şeref s~ndında yapılan bu ~.aç ümi - gi gözler, gözlerinden daha açık bir renk 
öan yapılan bir akında Fikret kafa ilc dın fevkınde heyecanlı ve guzel ol • mesela: Gümüş rengi, &çık mor sünneli
Fenerin i]k s2yısını yaotı. Bundan son muştur. . dirlPr. Bunu da bitirmce sıra kirpikleri 
xa Hilallilerin yaprıklan hücumlar İlk ~evrenın ortalarında İstanbul - ko7.matiklem~ye gE>lir. Ayni fırçayı yı -
Fener müdafaasınm gevşek davranma- s~r ~ır sayı. yapmış, Vefa bu~a. yap - kayıp kaşlarının da !Jrçalnmalısınız. En 
sından tehlikeler yaratmağa başladı. tıg.ı ?ır. sayı ıle mukabele etmıştır. son:-a dudaklar boyanır. Gece için !:renk 

Feneriiierin sağdan bir hücumunda .. ı~ıncı devre sonla:ına kada.r yapı~~n Uzüm~ rengi pek giızeldir. 
Fikret ikinci golü attı. Oyun karşılıklı butu~ ~ayreth•re ragmen netice degış- Ellerinizi son b!r defa yıkarsınız. Be • 
nkınlarla devam ediyor ve birinci dev- memıştır. yaz ve yumuşak durmalan için biraz 
re 2 - O Fenerin lehine bitiyor. krem sürcn:iniz. 

İkinci devreye HHalin akını ile baş- Ilan T arifemiz Elbise, ancak o vakit it:na ile giyilir. 
!andı. Fener1iler sayı adedini çoğalt - Baştaki eargı çJkanlır. Sacların §Ul'ası 

,------------------~ 
Kıymetinden şüphe edilmez bir 
diş macunu haline nasıl geldi ? 

ZiRA 
Daima nefistir, daima temizdir, ll paslan temizler, di§leri parlabt 
daima ucuzdur. V e minelerdeki ve hastalıklarını geçirir. 

Ancak sabah, öğle ve akşam günde üç 
defa dişierinizi onunla f1rçalamak şarttir 

DAIMA RADYOLIN 
m~~iny~i~n~bh~~ua~ş- T~~~n~nu~ bu~m~rnk~b~zd~reauı~ =====~~==~=====~===~=========~~; ladılar. Soldan yaptıklan bir akında Kulnklarınızın arkalar:na, koltuk alt .. 

Birinci ıahile 400 Fikret knle önlerinde Sahana gu"zel bir la:mızn güzel '.>ir kokudan pek az sü -
Ikinci ıahile 250 pns verdi. O da. sı kı bir şütle Fenerin » rersinız. mç şüplwniz olmasın artık en 

üçüncü golürıii att:. Fakat bu golden Oçüncü sahile 200 n taze, en (!Üzel halinizi, caltın gün» ünüze 
evvel bir düdük ~e'ii işitilmişti. Hilal· Dördüncü sahile 100 >> kavu mu~sunuzdur. 
lHer, hakemin dii-iiik öttürdüğünü sa- Iç sahileler 60 n 
narak Şahana mi.:dahale etmediklerini Son sahile 40 >> 

bakerne söyledilerse de hakem yan ha- Muayyen bir müdclt!t zarfında 
kerninden vaziveti sordu. Hilaliiierin i- faclazn mikdarda ilfuı yc.ptıracak-
ıtirazına rağmen bu golü saydL lar ayrıca tenzilatlı tariCemizden 

Hıdılliler bu halden müteessir ola- istifade edeceklerdir. ':"am. yanm 
!ra.k sert oynamnÖ'a başladılar. Oyun ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
yeniden karşılıklı akınlar halinde de- bir tarile derpiş edilmiştir. 
vam ıc>diyor. Soldan bir Fener akınını Son Posta'nın ticari iUınlarına 
1Hila11iler taç]a durdurdular. Esad tacı ald işler için şu adrese müracaat 
attı. Top Fikrete gecti. O da kaleye edilmelidir: 
yakın bir mesafeden Fenerin dördüncü İlincılık Kollektif Şirketi 
golünü attı. Biraz sonra yeniden hü • Kahramanzade Han 

Ankara eaddesJ 
cuma geçen Fener akınında Şabandan 

DOVÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye ~ubeleri: 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrü~ 

*'Her türlü banka iıi * 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

a e 1 
( ) Liradir. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 

30.000, 20.000, 15.000 Liralık lkramiyelerle (400.000ve 100.000) 
liralık iki ndet müklfat vardır ... 
Keşide Yılba,ı gecesi yapılacaktır. Biletler • (2,5) , (5) ve (10) Ura· 

Jıktır ... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 



26 Birincikanun 

u u tay çı lı e 
(BClf tarafı l inci sayfada) nin muhterem İnönü lehine derhal 

)'etlerinden başşehre gelen murahhas- ve müttefikan halledileceki, şüphe gö
lar, ilk içtimaiarını Büyük Millet M.ec- iürmlyen bir hakikat şeklinde şimdi • 
lisinin salonunda, ve Partiye mensub den tecelli etmektedir. 
bi!funum meb'uslarla beraber akdede- Devletin mukadderatmı millet, na -
eeklerdir. sıl mütiefikan İnönü ve Lozanın ebed 

Büyük Şefin yüksek huzurundan ilk zinde kahramanına lAyık g5rclü ise, 
Oefa mahrum kalacak bu toplantıya Partinin de, kendi riyasetine, Kema • 
iştirak edeceklerin gönüllüleri elbet ki lizm idealinin o en yüksek alemdan· 
bu yokluğun hüznünü duyacaktır. Ma· nı, altı umdenin o en kıskanç hadimi ve 
amafıh, 15 buçuk yıldanberidir, Cüm· en çetin müdafii müttefikan intihab 
huriyetin en feyizli icraatına sahne ve eylemelde milletten ayn gaynsı ol -
!nahreç olan bu binanın içinde, kon - marlığını gösterecektir. 
gre aza.~ın. men..~ub bulundu!danı F.sasen, Halk Partisi ile asil Türk 
Parti narnma guru:::- hissetmemelen de milleti yekdiğerinden aynlıruyan bir 
ınüm1tün değildir. küldür. Ve gerek milletin, gerek Par-

Cümhuriyeu hükfunet'inin en ~avi tinin de kuvveti buradadır. 
1stinadg&hı bulunan Halk Partisi yann Yann başlıyacak kongrenin ikinci bir 
orada, bir yıllık başanlannı da gözden vas:f:ı da milli davalann meşru çerçe· 
g çlrirken onun himmetile daima ileri vesinden dı~anya .;'lamyacağıdır. To
giden aziz vatanın bugün içeride ve dı- taliter dc,.ı.ıet1crdeki gene böyle tek 
tarıda nckad.qr sağlam ve emin bulun- Partilerin kongrelerini mUteakıb ek -
duğunu müş~hede etmekle de, vazife- seriyn cihanı endi~eye düşüren, sulhü 
sini gören ferdierin ve cemiyetlerin tehdid edı.>n mukarrerat ortaya çıkar. 

·rnanevi huzurunu aynca hissedecektir. B:zim Cümhmiyet Ha'lk Partisinin 
Yannki kongrenin programında ve en toplantı ve müzakerelerinden bu gibi 
bac:-ta. Al'ıtürkten açık kalan Parti baş- korkunç netic-eler vahmetme~ ma -
kanlığını n. k'vcihi meselesi vardır. Hiç ha, yoktur. 
§Üphesiz ki bu yüce makamın en la • Dünya müsteıih olabilir: Yekpare 
Yık, en şerefli, en tabii namzedi devlet ve yekvücud olan Türk varlığı, devle
llleisimiz, muhterem İsmet İnönüdür. tile. milletile ve Pttrtisile, müttehiden 
Onun Başvekil bulunduğu zamanlar, yalnız ve yalnız hir tek gaye güder ki, 
Parti, esasen bu eşsiz devlet adamının o da sulh ve emniyet içerisinde Atası· 
lı::ıyme 1i irşarllanndan, muvaffak ida-- nın açt•ğı vo İnönünUn devam ettirdi· 
re"inden a1.ami derecede müstcfid ola· ği medeniyet, terakki ve teali yolun· 
rak mcmlPketin maddi ve manevi bün- da c:a~madan vılmadan dlSnmeden yu··· 

ı • ' 
Ye~inc kendi ruhunu, Atatürkün idea- ri;nıektir. 
linden başka olmıyan kendi idealini a- Yarın açılarak kongrenin, mukaddes 
§11amıştır. vurdumuz için hayırlı kararlar ittihaz 

Ankarada hueünden toplanmı~ bu • e~erek muvaff&k olmasım can ve gö -
lunan murahhaslar arasmda esen ha - nülden dileriz. 
Vaya bakılırsA, bu başkanlık meselesi· ErcUmend Ekrem Taln 

··yük ziraat kongre • 
ı 

SON POSTA Sayfa 11 

Eski kanunla tekand !Çukurovada 
edilenlerin terfihleri in işaf 

A - İstlklai harbine ~irak etmiş ve Almanya Çukurovadan külliyetJi miktarda portakal 
b!lahare eski tekaüd kanunu tekaüd ol- çekrneğe başladı. Bu yılın rekoltesi 76.238.000 
muş askeri mütekaidlerden c Yalnız cep-

helerde hizmet etmış olanlar.:. 
B - Şehid afleJerinin, 
C - :Mallil erierin terfihleıi mevzw· 

bahs tır. 
Geçen yıl maltl! sübnylann tertihleri .. 

ni temin edE:n B·"yü.k M.illet Mec ·m bu 
yıl da geriye kalan bu üç zQmre Ue alA

kadar olacaktır. LAzım gelen tetkikler yn 
pılmı§, terfibin temini için hazinece ya
pılması icab eden fedaklrh~ın n.isbetlerl 
ölçülmüştür. 

Öğrendığime göre 1erfihleri mevzuu • 
bahsolan şehid ailelE-ri 2200 kadardır. 
MalQi eriere gelince, birinci derecede 

malul olanıann adedi 615, ikinci derece
de malul ôlanlann m1kdarı 400 küsurdur. 
Beşinci ve altmcı derecede malftl olan -
l:trın ısc adedi 6000 kadardır. Bunların 
iki binine hükfunet arm vermek sure .. 
tile cvvelce yardımda bulunmuştu. Ge -
riye kalan dört b!n kahramana da ayni 
şekilde yardım imkAnlan araştırılmakta· 
dır. 

Filistinde bir gUn içinde 
15 muhareba o du 

(Baştnrafı 1 Inci sayfada) 
Kudüs yakinindeki Hirbet Saroya ka -

yür.de de 14 muharebc olmuştur. 
Hayfada Arab partisine mensub Şeyh 

Mukbil ve oğlu sekiz milbit tarafından 
ölciürü lmüştür. 

Çukurova ~ortckallanndan bir dal 

Adana (Husust) - Çukurovada son darda porWml gönderilmektedir. Ge .. 
yı llarda portakalcı lık hızla inkişaf et - çer .. sene gönderi1.rn.iş olan portakalla • 
mektedir. 938 senesi başında Seyhan nn yekiinu J 65.088 sandıktır. Bu ~ 
vilayeti dahilinde Narinciye ağaçlan • bu ihracatın daha fazla olacağı kuv .. 
nın yekftnu S 75.000 i bulmuştur. Bil - vetle tahmin ediliyor. 
hassa portakal ir;tihsalatı, ağaçlannın Beş sene sonro yeni yeiiştin1en fi • 
adedile birlikte çoğalrnaktadır. Porta· danlar da meyva verdiği takdirde Çu • 
kalın merlrezi olan, gerek iç ve gerek kurovada 130 milyon portakal yetişe • 
AYrupa piyasalarında yetiştirdiği bu cektir. 
mHH mahf\ul ile büyük bir şöhret ka - -------------
zanan Çukurovada bu yı1 76,238,000 

portakal elde edilmiştir. OSMANLI BANKASI 
Adana, Karaisalı, Kozan, Kadirli, 

Irak kabinesi istifa tti, yeni Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol, Bahçe o1-

k b. · t k"( N · p mak üzere Çukurovada yedi mıntaka- ; 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS '1'ARİHİ : 1863 
Sennayesl: 10.000.000 İnglllz urası a mey1 eş 1 8 Url aşa da portakal yetişiyor. Bütün 'bu mm - ğ 

memur edildi takadaki ağaçlann yekiinu 490.000 dir. § 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) hangi numaralı salonda toplanacağını, 

edecek murahhaslar dün akşam Anka· bu büroda bulundurulacak kara tah- (Ba§ tarafı 1 inci ıayfada) Bu rakamıann ifade ettiği mana, a - -
raya hareket etmişlerdir. ta üzerindeki yazıdan not etmeleri. Y....ral 7aysalin eski husus1 kalem di - ğnç adedile mahsul mikdannın büyük S 

Kongrede :lstanb'Ul IliniverSitesini Saat 21 de, Halkevi konferans salo- rektörü ve eski nazırıardan Rüstem H.ay bir yekun tutmasıdır. ~ 
~msil edecek olan İktısad Fakültesi nunda zirai filmler ve Yüksek Ziraat dar, eski G~nel Kurrnay Başkanı ve Ya- Bilhassa Dörtyolun ikliminde en mü- E 
doçenti Refii Şükrü de dün Ankaraya Enstitüsü talebesi tarafından ziraat s:n Pa§& Haşimi'nin kardeŞi Taha Paşa said neşvünemayı bulan portakal son § 

Türkiyenin başlıca iehirlerfle 
Paris, MnrsUya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır. Kıbns, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
vardır. 

gitmiştir. marşt. Haşiınt eski mutasarrıflr.rdan ve fbnd1 yıllarda Adana ve Kozanda da çoğal • § 
Kon,<>nin nıznamesi 5 - Bundan başka, yarınki salı gü • v~ridnt genel direktörü Ömer Nazım, hlrnaktadır. § 

Ankaı:a 2S (AA.) -Birinci köy ve nünün Atatiirkün Ankarayı teşrif ettik- Bağdadm eski beleöiye re:ısi Mahmud Halen Dörtyolda portakal ağaçlan - ~ 
tiraat kolkınma kongresi umumi ka - leri uğurlu günün y1ldönümüne rasla- Scbhi, eski nanrlardan flmdi güımilk .. nın işgal ett~ saha 11,082 dekardır. E 
tibliğinden resm-en tebliğ ooınmuş - makta olmasını da nazara alarak Yük· ler direktörü Salih Caber. Limon ve mandalin ağaçlannın sahası ~ 
tur: sek Ziraat Fakülteleri talebesi Atatür- Nuri Paşa yeni nazırlar.ı. bu akpm da 4S deka.rdır. : Her tUrlU banka muameleleri 

1 - Birinf'i köy ve ziraat kalkınma kiin Ankaraya girdikleri ana tesadüf Krala takdim edecektir. Çukurova portakallarının dış piya • E 
kongresi (yann) 27 Birincikanun salı eden tam saat 15,30 da mus meydanın- Kabine değişikli~i hiç bir hadiseye ee- salarda yegane müşterisi Almanyadır. =._;o.;;===~=======,..,. 
günü saat 11 de, Halkevi salonlannın daki abidelerı önünde tezahürat yapa- Almanyaya uç senedenberi mühim mik 
ınüraraatlere nanrran da gelece~i an- caklar ve müteakıben şehrimizdeki bü- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~-~~~~-alllla,_B!mnmlll-diiiilllllıiRU:::
laşıldıC1ından . Büyük Mı11et Meclisi tGn abidelerine kongre, vekalet ve fa -
re;sliği~in yüksek müsaadelerile Bü - külte adına çelenk koyacaklardır. 
'YÜk Millet Meclisi salonunda topla • Salı gecesi tal~be tarafından Fener 
nacaktır. alayı yapılacaktır. 

2 _ Ba~bakan Celal Bayar tarafın : 6 -Salı sabahmdan itibaren Ziraat 
dan söylenecf'lr o1an açılış nutku aynı Vekaleti tarnfından bundan sonra ay -
?.amanda radyo ile memleketin her ta - lık olarak ve culak:. yani klSylü posta
rafına da y:wılacnğından idare amir- sı adile neşredilecek olan gazete de 
lerinin ve alakah tec:ekküUerin bu nut- kon~e gazeteı::i olarak intişara başlı -
kun her tarafta dinlenebilmesini tes • yacak ve kongre müzakerelerini ve 
hH etmeleri rica olunur. kon~re azasım alAkadar eden biliimum 

3 - Vaktin daıhğl dolayısile, ayn tafc;ilatı ihtiva edecektir. 
ayrı davetiye p:önderilmemiş ve bu da· 7- Köylü aza için yüksek ziraat fa
Vet Anadolu Ajansı ile yapılmış o ı du- kültelerinde 100 yataklı bir. yer- hazır
ğundan resmi a:ı:aJarla Vekaletler, mü· lanmıc;;t:ır. istasyonda konrre nz~ılan 
ec;sesel~r ve ali mektebler· mümessil - na ihtiyaçlan olacak malfunatı vere -
lerinin ve keTloi arzularile iştirak ede- cek kongre filamah bir ~mur bulun
~eklerin 26 Birincikanun akşamma makta ve enstitü otobüsü, istasvonda 
kadar Umumi Katibliğe bildirmi~ oıan- taqalı a"~ayı fakültelerde mahallerine 
ların doğrudan doi1ruva Mecli~i teşrif- nakil için emırlerine tahsis edilmiş bu
leri rica olunur. Kongre vesaikini ve lunrnaktadır. 
rnadalya ve işaretlerini almamış olan- 8 - Kon_grp azaları için gösterilecek 
lar süratle llrnumi Katibliğe müra - filmler. Ankara ve civan kl5vleri ve 
e<ıat etmelidirler. muhtelif hizmetlere aid tafsilat yarın 

4 _ Konr!r(>nin birinci güne aid ruz- çıkacak olan «Ulak~ da gösterilmiştir. 
namesi şudur: 9 - Açılış merasimi ve mus meyda-
Açış günü saat tam 11 de Büyük nındaki tezahilrat filme alınacaktır. 

MiJle~ Meclisinde J{ongreyc iştirak idn açıkta yatmağa 

1 - Yükst>k Ziraat Enstitüleri tale- razı olnn köylüler vıır 
besi tarafındar İstiklal marşı. Ankara 25 (A.A.) - Öğrendiğimi-

2 - Açış nutku. ze göre, masraf1 kendilerine aid olmak 
3 _ Y. z. E. talebleri tarafından ı.i· üzere köy ziraat ve kalkınma kongre-

l'Qat marşı. sine iştirak etmek istediklerini bildi • 

A S · re.."l köylülerin sayısı üç yüzden fazla-- eçım: 
4 - Umumi reis, bir umumi reis ve- dı.r. Yersiz1ik ve maddi imkansıı)ık 

ktıı, üç reis, fahri reisler. yüzünden bu taleblerin hepsini karşı· 
B _ ı 1 komisyon için reis ve maz • ~amağa mar«~t imkan bthunama -

hata muharrir1eri intihabı. mış ve ancak iki yüz kişinin kabul o -
Ü'y~lerin toplantı salonunda bulu - lunahileceği bildirilmiştir. 

l'lacak Umumi Kfüiblik bürosuna mil- Kövlülerden bfr klsmınm açıkta yat· 
l'acaatle dilekleri komisyon ve tali ko- mak pahasına dahi kongreye iştirak et
lltisyonlara ayrılmalan ve her komis - rnek için ısrarda buılun<iuklanı haber 
Yon ve tali komisyonun nerelerde ve alınmıştır. 

'n1n 

.RA MÜKAFAT 
1 _ubat, ı ayts, 1 Temmuz, 26 Ağustos, 

1 ik·nc;teşrin tarihlerinde çekilecektir 

~munn i K R A M i V E l E R : uınmnmnnnnnınnnmnnmnnnmnnnnmnnmmnnnnım~ 
§ 1 Adet 2000 lirahk - 2.000 ·nra ~ 
§ 5 " 1000 " - 5.000 " § 
§§ 8 " 500 " - 4.000 " ~ 
~ 16 " 250 " = 4.000 " § 
~ 60 " 100 " = 6.000 " ~ 
5 95 " 50 " = 4.750 " 2 
§ 250 " 25 " = 6.250 " ~ = == 
~ 435 32.000 ~ 

~UIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfW 

T.lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talibinizi de de emiş olursunuz. 



'' Son Posta , n1n Hikayesi 

LA V B Askeri Fabrikalar Umum MOdQrtnaonden: 
Kırıkkalcde istihdam edilmek üzere tomacı alınacaktır. Fabrikalarımıza gir • 

rnek istiycnlerden İstanbuldakilerin Zeytinburnu fabrikasına, İzmirdekilerin 

Yazan : Muazzez Tahsin Beriland 
İzmir silfih fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum Müdürlüğe müracaatlan 

c9354t 

H~ ~~e ~nd~~ etrabn~ki~re di~Mbn~~b~kadı~~o~rnkv~ ~ns~ilihQ~mu~M~~b~~~·~iiii~-iiiif~iiii~~iiii-~~~~~=~~~~ 
ikurbım eden Q:ıir fedai bulunurmuş der - recekti. F'akat sonradan onun ricalarına lik oldu. Arkadaşım Necmıyenın aıles 
ler; bunu yakından tecrüıbe ederek an- dayanamıynrak kendi babasından kalan sık sık bizi ziyarete gelme~e. başladılar; 
}adım. B .zlm ailede de. en ufak mesele- bir evi de verdi. Ben o zaman on üç ya • Refik te onlara refakat ediyordu. . 
lerde oldu~u gibi en büyük vesilelerde 

1 şında idim: annemi çok sevdiğim için o-ı Hayatım ~i~enbire bir ~adet h~vasıle 
de kendi menfnatini gözönünde tutma - nun göz yac:larına tahammül edemiyor ve canlanıvermı§tı; artık Refıkle mes ud 0 -

:t • • I ğ b" tü ·· " ü un la be ra • dan kendisini ailesi uğruna feda eden be- abiamın evlenmesine sevınemıyordum. acn ıma, u n omrum on . 
Abirum evlenil cvlenmez kocasile beraber ber geçireceğime emindim ve kendımi bu 

n~~yır: cbenimıt derken şimdi içimde Avrupaya scyahate çıktı. Ta.m beş ay o - sevincin tatlı ve ısıtıcı hülyasına bırakı
ufak bir isyan var; ~endim• demek is- rada kaldılar. İlk zamanları annerne pek yordum. 
tfyorum; ~1inkü artık bu sefer mukave - seyrek ınektub gel:yordu; sonradan ha - O sırada hiç beklenilmiyen bir vak'a 
met etme~e. kendi saadetimi bir aslan berler sıklaştı: nihavet ibir gün bir tel - oldu: Eniştem öldü; abiarn dul kaldı v~ 
gibi müdafaa ctmeğe kat'iyen azıınettim. grafln sımcmden pa.ra istediler. Enişte İstanbula avdet .için bi~en para istedı. 
Ömrümde Jik defn olarak eberkesten ev· bey Montt?knrloda kumar oynaml§ ve Ona karşı son bır fedakarlıkta buluna • 
vel ben varım:. diyeceğim. bu meselede kaybetm;ş imiş. rak annemin ibana cihaz parası olarak 
mutlaka :ıblamln çarpışacnğı.m... Fakat İştto benim fN~akfır!ığ:m o zaman sakladığı bir kaç yüz liradan bir kısmını 

Boş, Uış, ıvezle, urıp, Komatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

Icabında günde 3 kaş~ alınabilir. -

'nun bu derece hodbin olabileceğini ta- başladı. Annemin göz yaşlanna dayana- alarak ona gö~erd.im. .. - Otonıobil ve makinist OKULU 
ıavvur etmek içimi öyle derinden deri • mıvarak parayı göndermesini rica ettim. Fakat insan, ar . çmde ne kadar. k otu le- Taksim _ Stndyom. Telefon: 42508 

'le aızlatıyor -.e açıtıyor ki... Zavallı annecif,'m: ri varmış! ~endi ~~n.ın:ıda~ olank ann~- Şoförlere yeni ders devresi ll İk.lnclkfl -
Ablamln, cocukluğumuzdanberi ıhuy - - Senin hisseni verivorum; bundan me anne dıven bırısınm ana arşı u nufl 939 da başlıyacaktır. TahsU müddett 

arunız taban ta'bana zıddır. O. tıpkı ba- hııberin var mı kızım? diye sorduğu za- derece ıhain('€' bir düşmanlık yapır'bil<>ce-13 aydır. Motür ve otomobU teorlsl, montaJ 
bama bt'nzermiş; bense annemin küçül- man dı: ğını nasıl tasavvur ecieb!lirdim? d~rslerl, direksiyon talimlerlle beraber so 

Ablam {!f'l r gelmez yaşayışımızda bü- llradır. Kayıd muamelesine başlanmıştır. müş br nümunes·yim. Babamı hiç tanı - - Tı>ıb;i; ablamı orada öylE' müı::kül bir . . . 
0 

.. k d Anı>doludan gc~en öğrenlcUerln okUlu bltl-
mıyorum; ben ki aylık bir bcbekken o \'azivettc- hıraknmnyız. ceva:b·ıe muka - .~k bır d<'ğış-ıklık yaptı: gu~e 8 ar rbclye kadnı ic;tanbwdakl masratlan okul 
dünyaya gözlerini kapamış. Zavallı anne- bPie f'ttim. fakirane denecek kadar muktesıd ve sa- ücretlerlle beraber 12!\ lirayı geçmez. Mek
ciğim ömrü oldukça onun hatırasına sa • 0 günden sonra. hodb;n ve kalbsiz a~- de ıbir ömür geçirdiğimiz halde o, üzün • ~In program ve tallmatnamesinl tstcylnlz. 
cık kalarak çocuklannı en yüksek ailele- lam. kah hastalık. kAh bir amelivat. ba _ tüsünü ve ft'laketini ileri sürerek kendi - Amatör ehllyetnnmesı alacaklar her zaman kabul olunuı. 

re yakısacak lbir tarzda terbiye etmek için zan da fstnnbula avdet icin bilet p'l.rası s;ni avutmak için yeni a'hbablar bulma- b E -c.' b ;h rtadanberi yani ilk - Kendi evimden beni kovamazsın 
bütün gençliğini ve ,güzelliğini feda et - olarak annemden para Cf.'kme~te dPv:ım ğs, onlarla poker ve briç partileri yap -ı g:~diğ!:· ~nd:~be~ onun b~na nasıl sen ... 
mekte ıbir san:ye tereddüd etmemiş. etti. Övle bir vaz:vete düsmüo:tük ki, i.iç mağo basladı. Bunn da ~~s_çıkarmı.~orduk. haktığını göl'müyor musun? Sen toy bir Ceovab verecektim. se~ bo~a2111llda 

Ablamla benim aramda tam b&><: yaş sene idndf> f'lım:zde avucumuzda ne EsasE'n ben saadet denızınde yuzerken k • b · ]' de binbir a tıkandı, iki adım Heride annemi görm~ 
-~ b l k f k d k h ld t! d iY'J COC'U .:ötın KıZUlt, t?nım:~ e ırn • 

fark var. Ben .on iki yac:ında bir çocukken, varsa hepsi ahiama gönderildi ve biz. un arı pı~ ar l' <'ce a *' e e ' • T. tüm. 
:t d I ·k· b' .. .. 1 · &.. · d l · &1m ''rır. 

o, on yedi yaşınm bütün parla'klı;ğile dededen kalma ve yirmi senPciel"'br-ri ı:ı- im. ~a ın •r gu~1 •• goz erım~ ·vır " 11 ):re Kn'h'm büviik bir acıyla titredi ve yal- Abiarn muzaffer ve mağrur bir tavırla 
gözleri kamaştırıyordu. Evet. gözleri ka- vak basılmamıs olan fcerenköviindeki bu dehsetle acıldı· Butun yaptıgım fedakar- vardım: · 
maştınyordu ; çünkü onun güzelliği, ba- köske nnkletme~e mecbur kaldık. lıklara rıı~mf'n abiamın beni sevmedi~i- _ Yapma nbla; çocukluğumdanb~i e
bamınki grbi, göze ve sinirlere hitab eden Bereket versin ki bu müddet zarfın - ni ve ,g<'nc sadece kend.sini diisündüWnü lin·ıl;n paramı :-'dm. hen· istediğim gibi 
bir güzelllkmiş derler. Anneminkisi ise da ben liseyi bit:rmiş. diplomamı almış • anladım. Aman Yarabbi, 0 sahneyi dti - okumaktan. iste1iğim gibi sevmekten 
- niçin yalandan tevazu göstereyim? An- tım. Yoksa tahsilim yarıda kalsavdı, büs- fillndiik('e hıUa tüv:erim iırperiyor. vü - men<'tti'n . Bı.~Min talih. belki de sana kar
nemden babsederken kendimi düşünüyo- bütün iizülecek ve t~elli kabul etmiye- cudüm d;ken dikr>n oluyor. ı;;ı y<tptıl!ım büvük fedakarlıklara müka· 
ruın - daha ziyade kalbe sokulan munis, cek dPrr>cede mevus olacaktım. Abiamın Refik hakkında inceden in - fat o'orık, knrsım;ı sevebileceğim ıbir de-
çektngen, fakat zaman ge tikçe insanı da- ErE'nköyündf' annemle münzevi dene - CE'Vl' tetkikle:- yaptığını görmüı;;, f.,krıt l'krınlıvı cı~ardı: bu sefer de onu elim .. 
ha ziyade Jtaran bir güzellik. k b' h t r 1.k ı· · . k' bunıı. havatından m"ccra ge-çmis bir kar- <l"tl ~ırna""a kı:lkışarak ıbeni öldürme: ben ce ır ava yac;ıvor. ı-e a E' ımızı ım - , .. . · . "' _ "' 

ona ciön:!ü: 
- Küçük hanım beni evden kovuyor ... 

cif'dı. 

Fakat annem d~ bu defa onun hilesine 
kapıimamağa azmeotmiş olacak ki. gaz 
yaşlarile dolu bir sesle ve ona bakmadan 
şu wzleri söyledi. 

-· Hakkı var Vecihenin. Sen, yalnız 

kendi saadetini düşünen hodbin bir kız • 
sm Selına ve bu defa. o istese ve razı ol· Abiarn biris·ne yalvarmak istedi mi 

gözlerine öyle b'r mana veriyor ki, is • 
tediği şeyi rcddeddbilmek için insanın 

kalbinin üstünde bir taş olmalı ... Çok de
fa annemin ona: 

- t • k . 1 k k k x. k dec:in kl'n :lindıın ıdi<:uk •b•r k;ı kardes - senin n; b; dei!'lim: sen daha kocan öleli s~ye p,os PrmE'm!.' ıç n sı sı so a~a rı - . . . . l'-

kt k . . d k H t • . ı nın S'~adetı ıç•n vrpılan ıncelemeler 1.an- h·ır k::ır .,,, oldugwu hald, k"ndini başka bir sa da kendisini sana feda etmesine ben ma an çe ınıyor u . a ta. gee nme • " 
. . .. . . nf'•m;c:j m, B; .. ak~<~m b'1t..rr-r'{' otuı·urk"'n e.-'K"'D)·n k"l'c"rı ar:ıc:ırıa atmagwa hazırla - mani olacağım. mize yardımım dokunabılır umıdıle ban- '"' ·· -

Yanıma tr"'ldi ve hic bir b:ıc;lprıgı('a Iii - ı...- R f ~. k b "' b·ır Abl e .:ı g·d· r · tl nef kalardan birinde bir iş bulmağa teşebbüs nıvorsun, u<'nse e- g av e ... t>rsem • am yarın vııen ı ıyo ; ızze • 
etmek :stı>dim amma, bu<:u')i havatımız _ zum ~örm('drn <:tt !;Özleri sövledi: daha k 'mseyı scvernem: köşernde otura - sine \'urulan bu darbeden dolayı hiç ol -

- Ban:ı 'böyle balana ... dediğini duy ~ 
dum. Zavallı anacığım, kızının gözlerin
de. kaybettiği kocasının bakışlarını bu -
luyor olmalı ..• 

dan harice bir S('V sızar korkusile annem - Vf'c.h<', Refık 7.E'"lgın bir adammıs; rak ır·n Icin erir. ölüıüm. ma?.sa bir ay yanı....rnıza uğramaz: o müd-
buna da man i oldu. lhalbu~i SPn, !;ımdi olduğu P'il') sakin b ir P. 'h1• m hain bir gülü'?le güidü: det zarfmda mutlaka, mutlaka Refikle 

Hayabm büyük babcemizle istasvon ömür sürmekte devam edpb'lirsin. bu - - Edf'biyat yapma kızım; ben böyle evleneceğim. İçimde, aşkımı müdafaa et• 

Serkeş ve hoclbin a'blamın macerası. 
kendisi için çok basit; fakat benim için 
çok fecidir: 

binası arasında geçrneğe baslaınıştı . Saat- nun için <>r..t•nla bt>n evlennıt'ğe nivet SÖ7l"rrlrn anl2mam. Bana para lazım. o- rnek için her şeyi yapma~a hazırlanan 
lerce evde kitabiarım ve piyanomla ffl('Ş- ettim: onun c;ervetinden ben ist fade (•de- nu R~f'kte hııJdunı. alaca~ım. ar.imkar ve metin bir duygu var ve bu 
gul olduktan sonra elime bir iş ahp bah- Ct'ğim. İ"te o oak;kada bana bir şey oldu. E- duvgunun ~ıc<ıklığı bütün varltıımı tatlı 
seye çıkıyor, bir müddet te orada uJtra - Hayretten ağzım açılr. kalmıştı Ken ~ ı;ndt>n vnv:rusu ı:ılınan bir kaplan gibi tatlı ısıtıyor. 

On sekiz yaşında iken, işsiz güçsüz, fa
kat kafasının ıtrkasmda binb'r macera 
hülyası taşıyan güzel yüzlü bir salon a
damına gönül verdi ve annemin bütün 
rica ve tehdidierine rağmen onunla ev.: 
lenmek kararında ısrar etti. 

şıyor, akşam serinliğinde de. civarda ta- dimi biruz toplayınca yüzüne .baktım . vnlı~il,.c:ı·m. kunuı·dum ve ömıiimde ilk r 
nıdığım aile kızlarile •birllkte istasyona -Fakat ben onu seviyorum abla ... d~ defıı ol·m-ıi~ hid ·.,•!e on-. doğru yürüdüm· YARI'"'le"İ Nt'~T!\'\fi7.D.~: 

gidiyordum. dim. - Alesık kadın . yıbn ... Çekil git ar -
'İşte co ,.nu bir akşam gezintisi esna ,. - Adarn sen de, unutursun... tık, "l'ni daha faz)a bP31emek istemiyo - Ugursuz tesadüfler 
sında istasyonda gördüm ve bir arkada- - Hcfık te beni seviyor. nı? . Yazan: Inci 6zkurt 
şunın nğabeysi olduğunu öğrendim. O - Erkekler sevmek nedir bjlmP?]('r. Bunu boklı>mivordu g~Jiba, afalladı; fa. ~---------------' 

Annem evvela ı:na ynlnız babamın ken günden sonra da annemle yan yana ge • , Üç güne kalmaz onu kendime bağiarım ı- .. ı kı'lldini topladı 
~~~==~~============================~~ 

Son Postanın erlebi romanı: 7 

Yazan: Halid Fahri O:uıntt<'Y 

me? .. Gülşen cJadı ile oğlu H&fıza mı? .. ~·l. F·ır ot belki cnds.:o daha canlı bir 
Fakat dev c,lsal2r bu k:ıdar yrmeği yiyc- şeyd•:, hiç değilse insanın ayc.~ına sa • 
mczlcr. DC'mı!'ld(-nberi, bahçNie. büyük r•lır. hıç ôef,ılsc orıu biiker, örselersiniz.. 
<:am m altında nnırmuş bir taı aftan kar- H fız S~ileynıanı i::e dövseniz sesi çık -
sımdaki Hafıza bakıyorum. b• .. tarnflan n·az. Hiısılı cvJıya mübarek!. 
dn rnutfaktaki qçı kadınla ik. hizmetçi • Şimdi o. e\lradını okurken ben defteri· 
n n tE'la'iına ... İki kız daha öğle sofrasını mc> bu satırları karalıyordum. O, oku ya o
henüz ortadan kaldırınca iki üç kuya cenneti k oluyor. fakat ben hangi ce 
kere yokuş aşağı iske!eye koştular ve her hPnn('mın kapısındayırr..? 
eefasında tıklım tıldım ba'kkal- Cehennem, iç:min sıkıntısı. .. Bu derd~ 
dan. 7.Przcvatçıdan, manavdım dol - dcll kuJtulamıyacak rr..ıyım? 

Gldeyim Tuğrulcuğumu biı göreyim di-l Benim daha do~m~dığım zamana raııtlı • durduklan kncaımın filelı>rile, yor- * 
ye ... Fakat nedense Rafızla bir türlü uy- yan büıün ı:ile hayatı gibi. büyük balba - gun. soluk soluğa döndiilt'r. Adetim H;1yrct! Hiç te aklıma gelmedi idi. Me-
durup gelemedikti işte ... En sonunda ge- mm o senenin yazında Adada bir köşk dr~il. evde k:m.c:eye g"!Jeni, gideni sor _ ğer akşama hazırlıman ziyaf~. Namık 
çen gün Sultanselimden Fatihe b·zim tuttu~unu \'e çcık eğlenceli biı mevsim mam. FJkat bu defa merak ediyorum, Beyler ıçın cf'ğil mi imiş! Babamla an
Gülsürn hanıma gittimdi. Oldu olacak geçirıldiğlni de Sadan halarndan tafsilA- birazdan bu haı.;rlığın kime yapıldığını nem, Şııdan hc.lamın ısrarı ile geçen gün, 
dedim. oradan da tramvayla Çarşıya ı tile o~renm ~tim. Bu sebebden, şimdi, halnma !=oracağım. komşu hatırı sanrak geçird!~i rahatsız. 
indim. babanı göremedim aımma Dawr • Gülşen dadı, .ııem efend si CJlan büyük ba Halamin Gülşen dadı, ıçer!de kim bilir ltk için Namık Beye geçmiş olsuna git· 
ciğirni gördüm. Köşkü o sağlık verdi. bamın. hem k\·c~~ Abdi Efendinin rnnte- hangi cskı l:atıralan anıyorları Benim rr . .işler ertesi fabvh ben tepelerde dola -

Hafız Süleyman. kaSk.eti elinde. ana- rr.ını ta7e=ernc~P kal'k&rsa hiç şüphesiz hısserre de Hafız düştü Fakat zavallı- şırken Namık Beyjn karısı ile kızı da bi
sının bu talakatine yalnız baş le tasdik y~nı haştan göz yaşiade coşacaktı. İyisi nın tüy kadar a~ırhğı var. Bir şey so • ze gelmişler! o gün nasılsa eni§tem de 
işaretlf'ri yapara'k karışıyordu. Zaten a- mi bır an e-vvd b~nlan köş!<e götürmea, r~rsan cevab vf'rir. sormazsa~ı binde bir evde imiş cınunla da tanışmı~lar! HattA 
nasının zıddına pek az konuşan bir a - bılhassn mendilini ağzına tutarak gülme- a~zından bir kel:mf' çıkarır. zaten şim- halamın r:vayetine bakılırsa, eni§tem Na
damdı. Manmafih o da araya, Necla ile rnek ıçin kımd:sini zorlıyan şu Neziheye di, tahta pey.kenin kö.,.c:esinde eğilmiş. mık Beyi yeni bir seromla da tedavi ede
beni taltif eden hir cümle sıkıştırdı ve bir komedi se,·rı>ttirmemeli iciim. vecd içinde ('Vradını o~<uyor. Ben bildi.m· cek:niş. 0 zaman bir daha hiç baygınlık. 
Nezihcyi de kendilerine tanıttıktan &On- Meydand;ın, karşıdaki arabacılardan bılf'li y:ınından ayırmadı~ı bu küçük. ye- tıkanıklık fil{ın gelmezmiş! Do~ruıru, ken-
ra iskeleden rıhtıına çılkabildik. bırine ı~arE!t ~tt:m. şıl Dıvcın cildi mukadd~ kitab onun bü- cii hesabıma, birim bakterıyolog eniştenin 
Gülşen dadı. ş·mdii, şaşkın şaŞkın et- Gülşen dadı ardıbaya binerken: tl.:n dünyasıdır. Orıu başka hıç bir şey a- böyle b·rdenbire dahiliye ve aldbiye mü-

rafına bakınıyor ve büsbütün başka bir - Hey g ldi zamanlar! lôkadar Hmcz. Ne anasının eski zaman tehnssısı kesilişine hiç te hayret etme • 
coşkunlukla: Dıye söyleniyordu. hikayP.leri ile Zümrütanka masallan, ne dfm. Namık Beyin L{ijzel karısı, korka -

- Ayol. burası ne 'kadar değişmiş!.. Bundan sonra arabada uzur. müddet Şadan hnl:ımın mnşlahb, konak arabalı rım, ki ona ınuvakkat ta olsa ihtisasını 
Diyordu. Hafız da: sustu ve Kadıyoran yokuşuna doğru lro- ge.;miş dcv;rı~ peri ve büyü nıerakı, ne değıştirtecek! Ah. ah, bilirirr., ne kurd -
- Tabii değil mi. anne!.. Otuz yıldır şan arabanın gitt·~i istikamette uzaktaki de bnbamın şakaları onu hüly&sından a- dur o ... Fakat b;zim evdekilerin bu kör-

gelme..mişsin ki... Ondan sonra yen! is'ke- çamlıklcra baktı, baktı. Anlaşılan. otuz yırır. Elini, arasıra, burnu ıle kedi bı • Iüğil yok mu .. hele ablamınl ... Yalnız şu-
le yaptılar, rıhtım yaptılar! yıl ev":'elki Ada safasının hatıralarını yı~ı gibi üç dört telll üst duda~ arasın • nn anlıyamndım, hu geeeki z1yafeti ilk 

Diye izahat V<'riyordu. kendi. zıhntnde kalan esk! ismfle Hristos dan ~cçirerek '\'e biraz mlyop gözlerinf ~Ü§iinen eniştem mj, yoksa babam mı? .. 
Otu? ,·:1! .. ! .. Hsfızın bu otuı yı! evve- tepesınin ufuktakf bu yemyeş!l. genif küçül~erek insana saf b!r çocuk bakışile Halarn da böyle misafir aAırlarnaktan 

Undt'n baMec!'~i. dadıya. :Beyazıd sahnf- çamJık kavslnde arıyordu. bakar, sonra ~lCreser ve baz&n sadece pek hoşlanır arr.ma. .. kendisi bana .sadece: 
larından mPrhum kocaEile benim büyük V cEvet:. der. Zaten hayır kelimesi onun c· Biz burada köşk sahibiyiz, artık yerli 
babamın sağlığını- ve Meşrutiyetten iki Köşte bir hnzırlıkf.. bir hazırh1d.. IOgatinde yoktur. Kanncayı tncltmez bir sayılırız, onlarsa kıracı .. ilk defa :reme~e 
yıl e'·vele aid bir • tarihi hatırlatıştı. Ne var? .. Akfama bütün bu ayafet tt- adam.. fakat karınca bdar da muıah de- çalırmak bize düferl• dedi.. A11aJı Allah! 

sanki, yfmeğe çağı-rrıadan komşuluk ola
m,u;:nış gibi... 

Ha. bir de c:ır!mı sıkan, o iki ruhlu 
sarışııı kızı tel{rnr görrneğe mecbur o • 
luşum ... Artık •rır.u görmek jMt>miyorum. 
Sanki niçin haya1:mdeki <' romantik çeıh· 
a:sıni, o göz ~·u~ı<.r '!e bana ilk görünü .. 
~ünü dağıttı? Nc·l~n bu saba~ Necla Ue 
Nezrhenin kah~ah~lnrım taklid etti? A· 
şıkhr Yolunöaki iılt hr.yali onun Meryem 
Çf·hres ne ac.ha ~:ı71a yı.•kışm~yor mu idi? 

NE o? Ha:ı\e.· en Sl'~.ler işitıyorum. Ga· 
l•ba gPldiler. Ça~o:ız. ;.ı~ağıy!l iırmeliyiın. 

Ha!buki ben, bir liıh?a, karşıd<1ki boş o • 
cal.:tı dan birinin bal!< onuna ç~kmağı ve 
orc.cf&n. durgun ~-u!zra karşı, uzakta. Kı• 
nnlın:n arkasında b:-ıtıırı güııcşi scyret • 
nıeği ne kadar m·safır ağırlama~a tercih 
t'deıd·m ... :.<ılıud. kendi odamın balko • 
nundon, akşam hü:tn:ie esmerıeşmiş gar.ib 
çanılıklar r.ra~ında .<\~·klar YC'lunun naz· 
lı 'kıvrılı~ını S('yret:n~ğ· ... 

Halbukı şimdi, a~ağıda. gölge dolan sa· 
lc.nda dek~rık !eri yakacaklar, babam 
radyonun l:a~ında ki koltuğıına geçecek. 
rr.isafirler k:Jrşıkı d.w.na kurulac~klar. 

ha!am ~işman vücudi.ırıü pufln yer min· 
d<>ri:ıe .sere('ek. annem ?-lecla i:e yeni dik· 
th·dıkleri tuvalet!erini giymiş oturaCak • 
lar. İht:mal N:ırtuk Beyın sarışın kızı da 
Ncclanın yanına wkul&cak. onun ncş'e
sinden !leş'E:·lenınek için! Helt! eni§teın. 

eminim, ~ez:ongunu .h<>r zamanki yerin· 

den çekip Narrık Beye yakın olmak ba· 
hanesile divana ~·al;iı!ştıracak. hakikatte 
ise yalnız karısına yakın olmak için! Bu 
arada Daver n~abey:nı. pek meraklı ol • 
du~u ve bindehir ikran. ettiği yaldızh si· 
garalarmı m.safirler şerefine ortaya çı • 
karacakl ., 

(Arkaft var) 
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26 BirindkAınm SON POSTA 

•Son Posıan nın maer.ra rnmanı: 45 

lik Türk kadtn cas u su 

Yazatt: Ziya Şalr.U 

Büyük divan1 harb karş1s1nda 
Fakat, vazife hissinin galib gelmesi 

tizerine, aşkımı fedaya mecbur kaldım. 
Artık aramızda, dolmaz bir uçurum 

hus~le geldi. Hakkımda, ~stecllğinh 
hükmü vennekte, çok haklısınız. 

Bundan sonra, ben yalnız bir şeyle 
tnütes(>ll! olabileceğim. Yardıma rnuh
tac olan hasta pederinize, gizlice yar -
dım ederek, hiç olmazsa vicdanıının 
ız~ırabını bu suretle azaltmaya gayret 
göstereceğim. 

•Beni affediil!iz.:ıo demiye cesaretim 
Yok. Sadece sizden istirham ederim, 
hiç olmazsa aşkımn galebe çalan vazi· 
femin büyüklüğünü takdir ederek be
ni mazur görmeye gayret ediniz. 

Siz ve ~n.. ayni Allahı tanıyoruz .. 
onun vadiarına ve mucizelerine inanı
Yoruz. Kimbilir belki bir mucize, haya
tınızın bugünkü feci sırrını değiştire -
bilir. 

Metin olunuz. Son dakikaya kadar, 
hayatmı:r.dan ümidinizi kesmeyiniz ... ) 

Nizarneddinin ~u mektubu. hayatı -
tnm rıe büyük tehlike içinde olduğunu 
l>ekal~ hissettirivordu. Fakat ben ne 
bu tehlikenin hfiyüklüğüne ve ne de 
onun tesellilerine, zerre kadar ehem
lniyet vermemiştim. Bahsettiği (Aşk) 
da, benim için büyük bir mana ve kıy
ınet ifade eden bir ~ey değildi. 

Den bu mcktubda sadece bir nokta 
tizerinde tevakkuf etmiştim ki o da, 
NıZGmeddinirı babama göstereceğini 
Vadettiği yardım ve muavenetti. 

Nizameddin ilc olan başlıca temas
larımı hatmmdan geçirdim. Onun hiç 
bir sözünde, hiç bir hareketinde adi 
Şarlatanlık ve şaklabanlık eserleri ,gö· 
remedim. 

Sonra .. bir kaç kere onun ateşli na· 
Zarlannda, kalblmc kadar işliven ma
nalı bak1şlar hissetmi~im. Ve ben bun
ları, sadece beseri ve cinc;i ihtiraslara 
atfeylemfştim ... Nitekim Adava ~elir -
ke"!'l de ayni duvgu ne ondan biraz çe -
kinmiştim. Halbuki, haksızlık etmi -
tl'ıişlm ... Şimdi şunu samirniyetle itiraf 
etmek mecburivet!ndevim ki, Niza -
llıeddin beni öÜime ~ötüren su tahte1-

bahire teslim edinceve kadar. bütün 
hislerini benden gi:ı:ledi. Ve. faziletkar 
bır adam gibi, ciddiyetini bir an bile 
ha1eldar etmedi. 
~u mektubla bana bildirdiği duygu

larına gelince .. artık bir ölüm yolcusu
Ila yalan sövlemekte, rivakarlık et -
l'rlekte ne m~nfaati olabilir? .. 

Onun ~çin. onun ask itirafına nasıl 
lnand,mr.a, zavallı babacığıma vadet -

tiği yardımı ifa edece~ne de öylece 
kanaat hasıl ettim: 

-Evet.. bu adam bir düşmandır. Fa
ka:, fazileti takdir eden bir düsman. 

Diye, ona karn kalbirnde derin bir 
llıinnet ve şükran b~lemek mecburi -
:Yetini hfsseylcdim. 

BÜYÜK nhr 1\NJHARBİN FECİ 
BİR KARARI 

Yolculuğun ne kadar devam ettiğini, 
ka•'i olarak bi!ınivorum. Fakat. saati
tnP nazaran, bu y~lculuk, tam 22 saat 
s·· 
Urtnüş olacak ... 
Tahtelb:ıhir, tevakkuf etti. Her taraf

tan kaynıyan müthiş su cerevanlann -
dan, denlzb yüzüne çıktığlmız anlaşıl
dı. Arad:ın bi:::- saat geçtikten sonra ka
ll'ıaramın kapısı açıldı. 
l teni, na1ikAne bir tebessiimle selam
ıyan kapiten Frnyzerin yanında, orta 

:Yacııı bir :zablt vardı. 
Frayz~r. (>VVel! hatınmı sordu: 
- Af!edersiniz. Bu gemiler. hiç bir 

Yolcusunu memnun ederniyecek dere
cede dar ve t~tirahate elverişsizdir. sı
~e. kati dP!'f'cedc rahat ettiremediği -
ll'ıit:den dolavı mahcubum ... Artık bize 
b1

an ınisafirliğiniz hitam buldu. Şimdi 
U zab!t efendtyi takib edeceksiniz. 
bed" ı. 
t.rayı.erin gösterdiği nezaket~, ben 

~-· nazikane muk&belede bulundum. 
urrıkün oldu~ kadar metin ve per

~asız görünerek, o zabiti takiıbe koyul
ttnı. 

O daracık merdivenden çıktık. Bol 
ve temiz bir hava ile karşılaştık. 

Vakit, gee(' olduğu için sema simsi • 
yahtı. Fakat bulunduğumuz muhitin 
hE'r tarafınd~ binlerce ışık vardı. 

'!ahtelbahiı e yanaşmış olan büyük 
bir sandala bindik. Demirli olan bii -
yüklü küçüklü bir çok vapurlann, zırh
lı!ann, torpidolann aralarından geçtik. 

Tahtadan yapı1mı~ bir iskeleye ya -
naştık. Burada. altı süngülü askerle iki 
zabitten mürekkeb bir müfreze tara -
fımian karşılandık 

. Bir kaç paviyo;ıun önünden geçtik. 
Ötekilere nisbeten daha küçük olan 
bir paviyonun kapısından girdik. 

Beni tah~Plbahirden alan zabit: 
- Lutfen, bu tarafa ... 
Dedi. Beni, bu küçük binanın niha • 

yetindeki odaya Ecv'ketti. Odanın bü -
tün eşyası, portatif bir asker karyolası 
ile ~ene portatif bi: masa ve tek san -
da!yadan mürekkebdi. 

Bu zabit d<> nezaketle mukalıele etti: 
- İstediğini7. gibi istirahat eclebilir

siniz ... Geceniz, hayrolsun. 
Dedikteli sonra, çcki.Jip gitti. 
Tahtelbahircie hakikaten çok rahat -

sız olmuştum. Sıcaktan. havasızlıktan, 
benzin ve ~7ağ kokulanndan, fasılasız 
iş1iyen makine şakı.rtılanndan uyumak 
şn tarafa dursun; ı;ıkıntıdan adeta bo· 
ğulmuştum. 

Şimdi, saf hav.1 ve tertemiz bir ya
tak, bana cennet gibi gelmişti. Ve ya
tağa uzanır uzanmaz, gözlerim kapa
nıvermişti. 

* Ne kadar uyusam be~enirsiniz? .. 

Tam öğleden bir saat sonraya kadar ... 
Saate batnı. da bunu hesab ettiğim 

zaman! acı acı gülümsedim: 
- Sak·n bu uzun uyku, ebedi uyku

nı:n bir ba~Jang1cı olmasın. 
Dedim. 
r\,.asanın üzerinde, konserve etlerden, 

reçellerden, meyw~ Ye peynirden mü • 
rekkeb yiyecekle!'i görünce hayret et
tim ... Me ğer o kadar derin bir uykuya 
d~!mışım ki. bunların getirilip masa -
nın üstüne dizildE~ini bile o derin uy
kuda hissctmemisim. 
!~arnım fena halde aç olduğu için hiç 

tereddüd etmeden masanın başına geç
tim. Şuradaki vaziyetimle hiç uygun 
omuyacak bir iştiha ile mükemmelen 
v·~mek yedim. 
• Tam masadan kalkacağım zaman ika· 
pı acıldı. Beni bu!'aya getiren zabit gir
di. Bac;ı ile sPlamh•dıktan sonra: 

- Ali divanıharb huzuruna çıkacak-
sır.ız. Hazır mısınız? 

Dedi. 
Hiç teredriüd etmeden, tok bir sesle: 
- Hazırım. zabit efendi. 
Dive cev:ıh verdim. 
Kapıda. ger.e altı sün~ülü neferle iki 

zabitten miirekkeb küçük bir müfreze 
ben. ortaiarında ... 

Pavivondan çıktık ... Saf, berrak, ma
vi bir c;emı:ı .. hafif. ılık, in~anı mestede
cck hayatı büsbütün sevdirecek dere-. . 
~ele tatlı bir hava ... 

Afur ağır iler1iyorduk. Her tarafta 
miidhic; bir a~ke:r kalabalığı. Başdöndii
riici.i. bir faaliyet. Uzaklardan mütema
diven vinç gi.i.riiltüleri, sert kumanda 
s~slcri geliyor. (A,·kası vnr> 

Meşhur D j S Markalı 
En asri, en sağlam SANDAL VA, 
KOLTUK, PORTMANTO, POR-

TATIF MASALAR, SINEMA 
KOLTUKLARI 

rekabetsiz fiatiaris garanti olarak satılmakta· 
dır. Resmi daireler, mekteb, sinema, tiyatro, 
kazino, lokanta ve kıraathaneler tetcihan 

DINOS markalı eşyalaıımızı kullanmaktadırlar. Avrupa bezaren 
sandalya 175 ve koltuğu 275 kuruştan itibaren müeasesemizde 

satılmaktadır. 

ADRES E O i K KAT: Çakmakç1lar Küçük Yeni Han 
No. 13 Tel. 23377 

Belediye Sular Idaresinden : 

Sayın abonelerimize 
Kış geldı. su sayaçları dondan patlar. Tamir masrafı olarak bir hayli para 

ödemenize mahal kalmamak uzere sayaçları soğuğa karşı muhafaza için tedbir 
alınanızı rıca ederiz. c937h 

# .............. .. 
l-.ttr türlü yanıkları, 

Kan çıbanları, 

Tra' yaraları, 

Meme iltihabları ve 

çatlakları, 

Koltuk altı çıbanları, 

Dolama, akneler, 
Ç O C U K L AR 1 N ve 
BOYOKLERIN her tDriD 
DERI ILTIHABLARINI 

ViRO%A 
En çabuk ve en 

bir 1urette 
emin 

TEDAVI EDER. 

ViROZA 
F enni ve sıhhi bir 1 

CILD MERHEMID1R '-----.-.--'-

Sayfa 13 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak beher kilosu (14) kuruş ınuhammen 

bedelli (3000) kilo arab salıunu için 20/Xll/938 tarıhinde clc!e edilen fiat 
Uiyik hadde görülmedıiğinden açık eksiltmesi (10) gün temdit edilmiştir. 

2 - Eksıltme 30/XII/938 tarihine rasla yım Cuma günü saat 14,30 da Ka bataşta 
levazım ve rnübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacağından i.s • 

teklılerin ihale için tayin edilen gün ve saatte ı'c 7,5 güvenme paralarile 
birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (9400) 

llıNiıN 

I - İdaremizin Paşabahçe fabri.kası için şartnamesi mucıbince satın alına

cak bir aded devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrikli :skeJe vinoi kapalı 

zarf usulile eksiltıneye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif İstanbul 13000 lira ve muvakkat teminatı 97~ 
liradır. 

III -- Eksıltme 17/l/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kabataşta 

Levazım ve Mabayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen ~ubeden alınabilir. 

V - Eksiltıneye :ştırak etmek istiyen firmaların mufassal fenni tekliflerile 
beraber kataloklarını kaldırma indirme ve fren tertibatını açık olarak g&teren 
resimleri kataloklarını birinci sınıf bir firma olduklarını göstPrir evrakı ihale 

tarihinden en az yedi gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü müski. 
rat fabrikalar şubesıne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika 

almaları lazımdır. Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü telclif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci maddede yazılı ek· 

siltıneye iştirak veslkası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme g-jnü en geç saat 14 
de kadar yukanda ndı geçen Alun Komisyonu başkanlığına makbuz mukabilin· 
de verilmesi lazımdır. c8810:ıo 

CJısi Miktarı "Muhammen bedeli 
Be:t'ıeri Tutarı 

Li Kı·. Li. Kr. 

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

Eksilt'lle 
Saati 

Dosya dolabı 3 aded 150 - 450 - 33 75 1!5 
Boya kalemi 22 kalem 400 - 30 15~0 

1 - ida:emizin Yavşan tuzlası için şa:·tn.>tmesi mucibince yaptırılacak 3 aded 

dosya :iolabı ile Tekirdağ Şarap Fabrikası için satın alınacağı ve 20/10/938 tari· 
hinde :hale edileceği ilfm edilen 22 kale:u boya levazımınm müfredat lıstesi tav• 
zih edilerek yeniden açık eksıltmeye konmuştur. 

IT - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında göstcrılmşıti.rJ 
:m - Eksiitme 6/I/939 tarihine rastlıyan Cuma günü bizalannda yazılı saat

lerde Kabata~ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
raktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabılir. 
V - 1steklilerin eksiitme için tayin e:!ilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa. 

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c9304:ıo 

Hilesiz Tahin Helvas1 
HACI BEKIR Ticaret..anelerinde bulunur. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Kara köy, Kadıköy 

1 Istanbul Eelediyesi İlıiniarı 1 
Beher metre murabbaına 2 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Aksaray yangın 

yerinde Çakıra~a mahallesinin Sultancamii ve Bodrum sokağında 60 ıncı adada 
1690 harıta nurnarada yüzsüz 56,39 metre murabbaı sahalı arsa al&kadarlan ara .. 

sında pazarlıkla satılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünd(• görülebilir. İs
tekliler 10 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6/1/939 
Cuma günü saat 14 buçukta Daim! Encümende bulunmahcırlar. (B.) (9293). 

llıNiıN 

Silivri kazası köy okullan için lüzumu olan ve hepsine 1345 lira bedel tahmin 
edilen 13850 tane alafranga Yf'rll Eskişehir kiremieli ilc 310 tane mahyaya aid 
açık eksıltme 2/1/939 Pazartesi gününe uzatılmı~tır. Şartnamesi levazım mü • 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ynzılı vesika ve 100 lira 
88 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berabı>r yukarıda yazılı gün-
de saat 14 buçukta Da;ır.i Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (9291) 

SU MER BANK 
Gemlik Sungipek Fabrikasi Müdürlüğünden: 

ı - Fabrikamıza; Laakal oç sene bilfiil bOyOk kazımlarda ustalık yap
mış veys kazan teferrnatının tamiratını yapıtbilecek Iktidareta 

Bir kazan ustasi altnacakt1r. 
Taliplerln evrakı mOsbiteleriyle birlikte bizzat Fabrika Modor
ıo~one moraeastlan 

2 - Fabrikamıza; en az oç sene motor ve elektrik tesisatında çalışmış 

ve yalnız başına tamirat ve tesisıst yapabJlecek il tldarı haiz 

Bir montör ahnacakt1r. 
Taliplerin evrakı mOsbitelerlle birlikte bizzut fabrika modnr-
10i1lne moracautları. 
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Deniz Şeytanı 
Türkçeye çe'flren: M. Süre)'Ja DUmea 

Yeni bir maceraya doğru 
O zamanlarda bir Norveç ge ·l 

misi vardı ki takriben bizim Pass 1 
of Balmahg'ya benziyordu. Bu 
gemi Kopenha~'dan hareket ede -
celai. Ben kendi hesabıma, bu gemi -
nhı adını bizim gemiye ve onun Ko -
penhag limanından hareketinden bir 
gün evvel denize açılmağa karar ver
miş bulunuyor gib)ydlm. Bu suretle, 
İngBizler tarafından yakalanıp ta şa
yed keyfiyetin teyidi zımnmda Ko • 
penhaga telgraf çekilmek lazım gelir • 
sc alacaklan cevab hakikaten bu isim· 
de bir geminin -bizim iddia eyliyece
ğimiz zamanda-- o 1iman9an hareket 
etmiş bulundu~una dair olacaktı. 

Bu gemi11in adı Maleta idi ve bir 
müddettenberi Arjantinden getirdifti 
hububat hamulesin! boşaltcyordu. Bu 
tahliye işi bilince Danimarkadan Chris· 
tinninya gidecek ve oradan başka bir 
yük alacaktı. Bu yük Melbourne için 
neden kereste yükü olmasın? 

Eski clblsc f!iverek kılığı.mı değiştir· 
miş ve hak;ki Maleta yelken1isinin bağ
lı bulunduğu iskelcde bir iş elde etmiş
tim, bu suretle gemiyi yakından ted • 
kik etmiş bulunabPecektim. Yalnız tak
lidi ,.üç olacak gibi görünen bir şey 
\·ardı ki o da Maletanın cGemi jurnalı• 
idi. Bu kıymettar defter, Maleta gemi
sL'lin bütün bi:::- c:tercümei hali•ni ihti-
va ediyordu. Arjantinden ne vakit ha
reket etmişti, ne gibi hamule almıştı, 
ne rota takib etmişti, rüzgar hangi is
tikametlerdeıı esm!şti, havalar nasıl 
gitmişti, güneşin vt' yıldızıann taras -
sudundan has1l olan neticeler nelerdi? 
Ve saire V(!' saire ... 

Bu gemi jurnah herhalde kaptanın 
karnarasında olmalı idi ve ben bunu 
her halde elde etme1i idim. Fakat gemi
nh k1ç kııc:ar::ısında bir ni5betçi ikame 
edilmiş olduf'una göre bu nasıl müm -
kün olabilirdi? 

Tahkik edip öğrendiğime göre kap
tanb her iki muavini hala Norvecte 
aileleri nc1.dinde bulunuyorlardı.· Def· 
te!'i aşırmağa muvaffak olduğum tak· 
di:-de. onur yoklueu anlaşılıncaya ka
dar nrada!l üç dört gün geçmiş buluna
caktı. 

Binaonalf'yh karanmı vererek bir 
gece gümrük memuru kılı~ına girdim 
ve kimseye ~örünmeden Maleta gemi· 
si:le dahH oldum. Nöbetci tayfa bu es· 
nada, berrnutad, kaptan karnarası ya· 
kınında oturuyordu. Gemi de baştan 
ve kıçtan iskeleye palamarlanmış bu
lunuyordu. 

Şimdi bize yeni bir i§ çıkmt§tı. 

Kaptan karnarasma ise Norveç kral ve ıli tcrzilerin isimleri di~lenmişti. K~ 
kralıçesıniJ?- ve onların en yakın akra- zalik gemi zabitlcrinin elbiseleri·ne de 
bası olan Ingiltere kralı yedinci Ed - ayni şey tatbik edilmi~ti.. !ç çamaşır
wardın resimlerini astım. Geminin ba- larıının kenarlarımı da Maletanın kap
rometre, termometre ve kronometrelc- tanı Knuds~nin adı işlenmişti. 

rini ve sair gemicilik aletlerini hep Kopenhağda öğrendiğime göre Ma
Non·cç ma:nulatından tedarik eyledim. leta gemisine bir Donkey motörü tesbit 
K~zalik bir Norveç kütüphanesile Nor- edilmekte idi. Oh ne ala! bizde de bir 
veç yapısı hir gramofon ile plaklannı tane Kopenhağdan alınmış ayni marka 
da aldım. Abluka hattını geçineeye ka- bir makine vartlı. Biz de onu gemimize 
dar bize yetebi!ecek kadar Norveç tesbit ettik. 
üriinlerinden mürekkeb kumanya da Maleta gemisinin jurnalı kemali 
aldık. Zira gemimize İngiliz misafirler hünnetle yE>ni mevkiine konu1muştu 
ge!diği takdtrde onlara Bismarch he - ve tarafımızdan ilk kayıd olarak da şu 
rinği ve sair Almaıı yiyeceği ikram e- elimle yazılmıştı: eBugün yeni bir Don-
demezdik a? key makinec:i tesbit edildi ... 

Elbiselerimin iç taraflarına Norveç ( Ark0$1 var) 

Burmacas1 
1 ~ s 4 r f, • f\ 9 10 

SOLDAN SAtA: 
ı - Bir nevi şekerleme. 
2 - İstanbuldn bir semt. 
ı - Genişlik - Titreme - Şart lft.hlltası. 
4 - Rutubet - İstitharn nl<!ast - İll\h. 
5 - Erra:! cSlzeıı nin müfredl.. 
6 - Hayvan otlatılan çayır - Fabrlkas· 

yon. 

Bir do!ttcrun günlük 
notlartndan 

Gripler ••. 
Oldukça vasl blr şekUde ve salgın de -

nilecek halde fakat tehlikesiz olarak 
scyretmcıüedlr. Pek nz ev vardır k1 için
de bir Iki has!.a bulunmasın. Ocrçl yük
sek 39-4.0 a:-asınd& şiddetlf bir ateş lle 
b:ışlıyorsa da lk\ nihayet Uç gün znr -
fında dereeel hararet tabliye düşmek -
tedlr. Şüpheo;lz bunda yapılan tedavUe -
rln de dahil ve tesiri olmaktadır. 
Yapılan tcdavner gayet baslttır. Oda -

da lstlrahat, ıhlamur, çay menkulan nı
mak, liafif ınüshiller kullanmak, aspirin, 
pramidon alnınk, ayak banyolan tatbik 
etmek, bııruna da gomenollü ya~ardan 
kullanmakdan ibarettir. Hlç olmazsa 
dört gün evde oturmak llizımdır. 

<-~••b ltlr••n l)kuyucularımızın .POUA 

~tul• J'-lı:::~a!uını rlea ederls. Alul t.&ll· 
lliı11• llteıdetl mllbbeiMts k.alabUl.r. 

Birineikinun 26 

10 Birincikanun tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

1 O Birincikanun tarihli bilmecemiz
de kazananları a~ağıya yazıyoruz. !s • 
tanbulda bulunan talihli küçük okuyu
culanmızın Pazartesi, Perşembe gün
leri öğlede:ı sonra hediyelerini bizzat 
idarehanemi.ıxien alma ları lazımdır. 
Taşra okuyucularımızın hediyeleri pos
ta ile adreslerine gönderilir. 

Bir kilo çiko'ata 
Nlşantaşı Jşık llsesi birincı sınıf talebes1n

den Can. 

Bir futbol topu 
Afyon llsesi ııınıf 4-A dan 537 Kfı.zım Baş

bu~. 

1\fUHTIRA DEFTERİ 
(So>n Posta hatıralı) 

Slvaa .Niksar caddesi 25 nurnarada Medi
hn, İzmir Oazl orta okulu sınıf 1 de 794 M. 
Asutay, Dlyarbakır birinci umumi müfet -
tlşl!k şoförii kızı Yıldız, İstanbul Fatih Kız
taşı Binaemini sokak 14 nurnarnda Nfiset, 
is•anbul Kanlıcn 36 ncı okul sınıf 2 de Şük
ran, İstanbul Fatıh 40 ıncı okul sınıf 5-A da 
222 Fevzi. 

YUV ARJ...AK DiiNVA KALEMTRAŞ 
(Soıı Po~ta hntırah) 

İstanbul noımabohçe Knranbalı sokak 6 
nurnarada Vahab. İstanbul Samntya 29 uncu 
okuldan 51 Ncflse, İstanbul Teşvikiye Bayır 
sokak 79 nurnarada İsmall Narlno~lu, istan
bul Tophar.e Arabemini yokuşu 26 numa -
raria Şükran, İstanbul 44 üncU okuldan 228 

Şfıkran. 

1\f"L"Rl'<'KRFJJLf KALF.M 
(Sı.u Posta hatırn.h) 

tzmır Ukokuliar müzE'sl direktörü kızı Kad
riye, Şehremini Melckhatun mahnllesl Din -
gU sokak No. 19 da cevdet, Bandırma bl -
rinel Uk mektcb 2 ncı smıf 665 Mel!'ı.hat can, 
Zcyrek orta okulu 1-A dan 54 Mahmud Ör
kan, ÜskUdıır 21 Oncfi mckteb 21 NecHi. 

DİŞ FffiÇASI 
(Son Posta hatırnlı) 

tstanbul Çarşamba orta okulu 2/D de 345 
Fchmi, İstanbul Caf!alo~ıu orta okul talebe
sinden 420 All Mahir, Sıvns Bahtıyarbostnn 
mahnllcst 21 numaralı evde Doğan, Antal
ya lise 5-B den 962 Sakıb, İzmit Saat kulesi 
karşısında No. & de Nlhnd Bllcln. 

DİŞ MACUNU 

mil, İstanbul Haseki hastane.sl ecza.cı gayri 
kl1ı Münevver. 

BOYA KALEMİ 
Çorlu kolordu başeczacısı Cablr ıozı ot· 

lek, İstanbul E:,rüb orto. okulu 2-V de 639 Ra' 
şi~. İstanbul Cağaloğlu erkek orta okulun ' 
d-ır. 8 İbrahim, Eski'}ehlr posta kutusu 22 nU' 
mr.ra Recal Taşan, İstanbul Akbıyık cad ~ 
d n·ı No. 25 te NeclA. 

AYNA 
(Son Posta batıralı) f 

İstanbul Kadıköy birincı orta okul sı~~~ 
1-C de 420 Mükerrcm, İstanbul erkek liSe:>" 
5iH Ömer, İstnnbtıl Beyo~lu birinci ilk okul ; 
dan 171 Bedia, t!tanbul erkek USesinden t3

1 

Hilmi Dlnç. 
KİT AB 

Ankara Ulus okulu sınıf 5-E de 4·75 ~O • 
n"vver. Afyon Namıkkemal okulundan zeb' 
ra, Niğde S:ıkarya i!k okulu sınıf 2 de 'filt~ 
kft.n Hasbay, Payas günuilk mcmurlarınd~S 
E;ad kızı SunEı, Kayserı ııse sınır 4-B de 
Z':!kl Bekem, Edirne Trakya un fabrikasi ına• 
klnlstl kızı Şükran, Yozgad CUmhuriyet ~: 
tl okulu sınır ı-A da Sadl, İstanbul oaril~ 
faka llsesinden ll!l İsmail, Mersın fabrika 
lar cadde..~l 72 nurnarada Orhan Adalı, is ' 
tanbul Be!$1ktıı~ Serencebey yolruşu Şalt rıv 
h!n sokak 22 numnrnda Şenvuvıı. 

RESii\n.t EL İSİ 1\IODEI..İ 
Konva lise orta kısım ;ınıf 3-A da 784 'fle' 

cati, fzmit Koc.acıt tahsilfı.t. şef\ Şevlrl ÖZ~ 
tii:-k o~ııı A~·dııı, Konya llse stnıf 3 de 6 

, 
C~lal Ermıın. 'I'eklrdafi polis memuru f,{e~.S 
m!'d o~·ıı Kemal Aslan, Balıkesir llsesi 1 

11, 
ihgen, Blga M. Kc:nalpaşa mahallesi 54 n }. 
mornda Hurlyoı, Tokat orta okul sınıf 1' ~ 
da 79 Ahmed, Adana Kalekapısı Ol lncl ~es 
knk 81 numqrada N. Oökmen, inegöl Mer r4 
okul n sınıf 4 de 394 Muzaffer, uzunld~P 15 
Hlı.llschatun mahallesi eski Ke~n sottak ı.f 
n•ımarada Şerif, J{aysPrl Etller Uk okultı ~V 
2 de 567 Niyazi, Esklfoça nüfus memuru 11, u~ kızı Jale, Eskifoça giimrük memuru J101 .. 
scyln kızı Btrsen, İzmir Alsancak neınlrY~e' 
ln .. ı 8 Inci Işletme muhıısebe kalemtnde 1-tt' 
lek kızı Türkan. Ankara orman çHtll~ b 
fabrikası veznedarı o~lu Kayahan. 

KART 
İstanbul posta telgraf memuru süre~ 

o~tıu ömer Ersun, İstanbul Cfımhvrlyet o
lls~'si 588 Ferciane, Salihli Altınordu fll:: 1• 
klllu sınıf 3-A dn BUrhan, Ankara roıcıb: • 
rn:n Hükümet cndde!l Dr. Lntn apart tJ 
m~nı Seçin Kunt, Vezirköprü emek.U paS .... 

J'tltl" mfidfirii Cem~a o~ıu Lutfl, Dlyarbatır oS .. 

Eskişehir MUll znrer okulu smır 4 de 223 
Munmmer, İstanbul Beyazıd Koskn. Börekçl
nll soka-k 1 nurnarada Muzaffer, İstanbul 
Bcyo(;lu 13 üncü İsmet İnönü okulundan 223 
Müşerrcf, istanbul Şisll 43 üncü okul sınıf 2 
de 56 Selmln, Balıkc!lr 11.Se birinci devre sı
nıf 3-D de 67 Tahsln. 

p~:ı mahallesi 44 nurnarnda Mevlfıd :B ~ 
tancı, Çorum hüknmct karşısında totnıı ~· 
yU Sıddık c~lu Mustafa, Samsun belediye ıııe6 
bı+n memuru Ahmed Fehmi o~u }.ll ıl" 
Hikmet, Ankara. İltekln okulu sınıf s-1> ~ 
Fnhlman Türker, Safranbolu frengi 5

' .. 
sıı. 

sağlık memurlarından Muharrem o~lU ,ı. 
dılt, Uşak tiiccar Münlp Erkara o~lu I{e;ııı 
Kpnyn gedikll. ertıaş hazırlama orta 

0 
1C fY 

sını! B de 73 Mustafa, Bilecik ı.stasyon ~ııct• 
kulu son sınırta 28 Snbahat, Antalya ılıı" 
başkfıtibl Ncvzsd oğlu Vedad, çorlu ıcıı. ıııY 
tro posta memuru Nafiz oğlu Necd~. 1J~1 .. 
yA llse bl.rincl devre sınıf 3·A da 7 :M'· l3 usre' 
h:ın, Kiitahya İhsnn Şertf eczanesi 'tl ıJf f 
Ö7(~en, İstanbul Cihangir Kumruıuyolt ıl , 

ALOMİN\?0:\f BARDAK 
tSon Po<;ta hatıralı) 

İstanbul Hay:-lye llseSI sınıf 9 da 633 Ilan
dar., İstanbul Besiktaş Valldeçeşmesl 18 nu
m?.rada Nermin, İstanbul kız llsesi sınıf 3-D 
de 2ıo Nimet, istanbul Heybellada ilk okul
dan Erol Baykara, istanbul Cümhuriyet kıZ 
Usesinden 564 İrfan. 

KOKULU SABUN 

Yavaş y:waş provaya ilerledim ve o
rarlaki halat1an • ufak bir sarsıntı ile 
kopabilecc"<: surette· kestim. O srrada 
sertçe bir rüzgar esiverdi. Biraz sonra 
iskeleye bağlı bu!unan halat kopmuş
tu. Binaenaleyh geminin provası iske
le~en ayrılıyordu. Bunu gören tayfa 
haykıraralı: o tarafa koşmuştu. 

'l -Tavır Bir nota - Vermek. 
8 - Dahi - Avukatlar birliği - işaret. 

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

İstanbul oaıat:ı. 1'opçular caddesi 73 nu -
marada Suphl. İstanbul Kabataş erkek llsesi 
sınıf 4-0 de 2b8 Adnan, İstanbul Cihangir 
Asmahmescld sokak No. 6 da SüheyH\, İs -
tanbul Am::ıvudköy Birinci ctıdde 90 nurna
rnda f5ake, İst:ı.nbul Vefa erkek Usesl aı..nıt 
4-C de 386 K!\drl Turnao~lu. 

mımarada Nlran Kule, İstanbul Matıt;;11 ~ 
paç~ Bezeller sokak 27 nurnarada ESil •1of' 
kat orta okUlu ııınıf 1-A da 598 Receb. t~' 
g-ıd sulh Mkiml Arif kızı sevım, çanıı. rJfı' 
posta şubesi Cemal Tu n çel, zonguıdaıc ctı fY 

mıkkemnl okutu 238 Cevdet, Bursa lQ tl~etıl,.ı 
ktıl sınıf ı ~e özcan, Ankara Mlrnar 
otu lu sınıf 3-B de 340 Alev Alyanak ........ / 

Bu an, kaçın1mıyacak bir fırsattı. 

T3yfa provı:tya kosarken ben de kıç ta· 
rafa seğirttim. Yıldınm hızile kapta • 
nın kamarasına ~irerek etrafımı el yor· 
damile yo"<:ladım. Fakat bir türlü def~ 
te'i bulamıyordum. Nihayet kaptanın 
ranzasına el attım ve minderin a1tında 
aradığıını bularak kemerimin arasına 
sıklştırdım ve kamaradan sıvıştım. 

Bu esnana gerek güvertede ve gerek 
isl.-ele üzerifıde yanm düzine adam hay· 
kırarak çiM~lar atıyorlar ve yakındaki 
gemiJerden biri üzerine düşerek bir 
sakatlığa meydan vermemek için gemi
yi tekrar yerine. i~keleye bağlamağa 
çalışıyorlardı. Bu bağrışınaya ben de 
karışarak m:lva oplann yardımına şi -
tab etmiş oldum. Fakat bir dakika son· 
ra rıhtıma atladım ve karanlıklar için· 
de kayboldum. 

Bu işi de bövlece başardıktan sonra 
Almanyaya dönmüştüm. Şimdi bize 
yeni bir iş çıkmıştı.: Pass of Balmaha 
gemisini Ma1etaya benzetrnek lazım 
geliyordu. İşe giriştik, onu t1pkı Norveç 
gemisinin rP.nginde boyadık, güvertesi
ni onun güvertesi biçimine soktuk, ka· 
mııralan ayni tezyinat ile süsled.ik. 

o - Eskiden mekteblerde ~lan. 
ıo - Esıncr z:ıyıf. 

YUKARDA~ AŞAÖI: 

ı - TccrübJ etmedi. 
2 - Hnngl yerde. 
3 - Kırllıwy.ı benzer renk - Taşlar ara-

HALK OPERETI 

öu elcfem net 9 de 

RAHMET EFENDI 

Büyiik operct 

ALBÜM 
(Son Posta hatıralı) 

········ö;::··· .. ···HAFi"Z: ...... c.E.MAL 
(Lokman He\cim) _.~, 

DahlUye m{\tehassmı Pazaı:dan '!. ~ 
hery\ln (~ - 1) DtvatıJolD nu:nara ı04. 
lıefonu 223!18 - ll~ 

Elga belediye doktoru oğlu Nacl, İstanbul 
K~::-a"ümrük orta okulundan :W2 Vnhdet, 
Aydın G:ı.?J bulvan 2 nurnarada Hayrünnl.!a, 
İstnnbul lk.lncı Uk okul sınıf 5-A da 640 KA-

sında açılmış kovuk - Bir notn. 
4 -Başında bir cAıı olsaydı tnharrl eder- ==============================================:;;

BOyOk Macar Balesi 

ANNELER, DiKKATI 
Uza~ l~ret lçln kullanılan nlda -
Çalgılı, içklli dience yerl 

5 - Saha - Duvarcı lletl. 
6 - Bir nevi altaç - Komşu ve dost bir 

devlet. 
ı - Elekten geçir - Bir nota - Kıraat et. 
8 - İslmlerden aıfat yapmalı: tçln isim -

lerln sonuna eetirUen - İst::mbuldn 
bir scır.t • San'at. 

9- Mesleki. 
10 - Çalışma. 
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lvwelki ltıJmacanın hcı~dittniı ıeJcU 

Et ve sebzelerin iyice plşmeme.slnden, meynlann güzelce yılı:anmamasından, lçllen sulann temlz ve saf olmamasından ııı; 
sıl olan solucan dedl~lm1z barsalt lı.urdlan en mu.zır hayvanlardır. Bunlar; ince barsa~ın iç zn.rına yapışarak ve kan eınere 
yetişir ve ürerler. Ekserlyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızhk, karın ağrıları, karın şişmeleri, burU0
' 

makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'ay{l befl' 
zer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurcl: 
ların tesiridir. (IS MET SOLUCAN BISKOVITI) bu kurdların en birincı 
devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve 
seve yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorıJ" 
nuza danışınız. DİKKAT: Kullandıktan ıtrm1 dört saat sonra solucanlar düşmczse çocuiumızda solucan olmadığına jti· 

mad ediniz . 
Sıhhat Veklletınln resmt müsaadeslnl halzdlr. Tarzı 1stlmall kutuların içinde yazılıdır. 1ci)• 

Kullanış tanı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsa'ri kısma aynlmıştır. Büyükler. Gece yntarken iki kutu. bi~ı-tl!i 
vit, çocuklar: 10 • ıs ;yqma kadar bir kutu, 10 yaşmdan aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bit~ 
bisküvit verilir. 

Fiab her eczanede 20 kuru~tur. ( 1 S M E T ) ismine dikkat. 
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1 meril<an ve Avrupa Radyo cihaziarının bütün evsafını birleştiren yegane Radyo i 
....._ -

:_e··k~s·arö k 
: ~--. , .. ;;:_ \_"..:. T- . ---. ;· :· 

. . · .) · .. tÇen · •.• · 

1 R·c1 ;:::: = 
en mü~ssir .u~_ç 

Pektorift· 
~ ( Birleşik Amerika Mamulatı ) ~ 
;:::: 

4 ·. • ' ·. . . 

:K ·om·prl m e leri 
"· ·~ . .. . . 

·:ı Ku~usu 35 Kuru$ . 
~ VERESIYE SATIŞ 
tE 
~ Satış yeri : Beşir -Kemal- Mahmud Cevad 
:::::: 

i E L CTRiC üES ESEs· =----
~ Beyoğlu İstikl81 caddesi No. 28 de ve aeentelerimizde ~ r ee~.r. Besim Ruşen 

E~ZANESi ~ . 

. :'-- · S Irkeel - i•tanbul 

~ııııııııııııııı•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııl tı.::~.f.T::F~f:~~; 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRE LERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE ERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 , 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKA'f: Hesabıarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlerc ilcramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'nlar senede 4 defa, ı EylUl, ı Birincikfınun, ı Mart ve ı Ilaziran 
tarihlerinde çckileeektir. 

Türk· 
1 

ŞEKER FABRIKALARI 
. 

Anonim Şirketinden: 
Müessesemiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi şekeri satın alı· 

nacaktır. Şar~amesi Bahçekapı Taşhan 42 numaradan istiyenlere verilir. 

ı~ 
Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUCU ~ 

1639 m. 183 Kc.s. 120 KWl 
T .A.Q. 19,'1-i ın. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A:P. 31,70 m. M65 Kes. 20 Kw. 

PAZARTESt %6-lZ-38 
12,30 MUzlk (Pl), 13,00 Saat, alana ba -

berlerl ve mett'or Ankara, 13)0 Müzik Cblr 
soHst. Pl), l:l,30 - 14 Türk mtlzi~ {Pl). 

18,30 Mt\zl.k (dan3 saati), 19,00 Konuşma 
Cdr.ktorun saati), 19,15 Mfizlk Cdnns ıraatı 
devam), 19,30 Saat, ajans, meteoroloji ve 
zL-eat bor.o;nsı hnberli!ri, 19,45 Türk mtlzl~l 

Cl:ıcesaz faslı - bestenJgAr - seb:ı faslı), 20,15 
Müzik Crndvo orkestrası Şef: Prnetorlus), 
21,15 saat, eslıam, tahvilft.t ve kambiyo, nu
knd borsi\S! fiatları, 21,25 Türk müzl~. ımz 
eserlerl ve .ş:lrkılar, 22,10 Kon~a. 22,25 Mü
zilt (küçük orkestral, 23 25 Mfizik (cazb:ındl, 
23.45 - 24 Son haberler ve yarınki pro~ . .............................................................. 

ERTUGRUL SAOI TEK 
TiYATROSU 

Tabimde bn gece 
( Hisseyl Şayla ) 

Vodvil S perde 
Yalcıoda büyük bir tem•il 
bildise•i Insan MAbut 

TURAN TiYATROSU 
HALK GECESJ 

San'atkar Nnşit Cemal 
Sahir bir eşijti 

Mezey varyetesi 
TOMBUL oparet 3 P. 

Localar lUO her yer 20 
P nu dı 1 O kurut 

Dr. lhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

ÖksUrtlk ve neres darJ.ı~, bogmaca 
ve ktzamık öksUrUkleri için pek 
tesirli uaçtır. 

~_,. Herkes kullanabil'r. .............................................................. 

Yerebatıın. Çatalçeşme sokak. 25 

Yevml, Sly:ıst. Havadls ve Halk gazetesi 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemızc aiddır. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

~en~ Ay Ay Ay 
Kr. ht. }..., _ Kr 
----ı---

Tt'"RKtYE 1400 750 4UO 100 
YUNANİSTAN 23-.lJ 122u 710 270 
ECNEBİ '27 J ı 1 4tı 800 aoo 

Abone bedeli peşindl!'. P_dres 
de~iştirmek 25 kuru§tur. 

Gelen evrak geri verilme%. 
Ilanlardan mu'uliyet alınmıa. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır . 
.. ···············································-~ f Posta kutusu : 741 İstanbul ~~ 
i Telgraf : Son Posta 
! Telefon : 20203 : 

'···············-······························-; ....................................................•......... 
Son Posta Matbaası 

12 Sonkanun 19 39 perşembe günü saat 11 e kadar teklif mektublan Ne§I'iyat Müdürü: Selim Ragıp Emaç 

Şartname esaslarına göre kabul edilecektir. 1 .. ro+n 'r'"'•- S. Ragıp EMEÇ 
1 , SıuucL.ı:.ıu: A. Ekrem VŞAKLIGIL 

.....::! 

Gripsiz, Nezlesiz, Öksürüksüz bir 
kış V L 

lzmir Incir 
ve üzüm larımı 

Mamulatı 

inc·r, ·-zü 
' 

Satış Kooıteratif· 
leri birliği 

arap --züm 11 e sirke 

Satışa çıkarılmıştır. 
Beyoğlu istiklal caddesi No. 64 

( Parmskkapı Tramvay durağı) 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan 

1 - Denız vasıtaları için satın alınacak 360 ton lavamarin kömür.inün 6/1/939 
Cuma saat ll de eksiltınesi yapüacc.ktır. 

2 - Evsaf ve §artnıımesi komisyondadır. Göriilebilir. 
3 - Tah.'ltini tutan 4950 lira ve .!k te.r.ıınatı 371 lira 25 kunıştur. 
4 - 1steklilerin gün ve saatinde illt teminat makbuzları ve kanuni vesikalarile 

Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. c9'ı60~ 

o 
Yeni ç1kan pJaklar 

SAFIYE TOKAY 

270255 No.: Kürtiili Hıenzlcir şarlcı - Alev Gözlü Kadın 
Nihaveut şurl:ı - Gül Rl-nldi Yüzüu 

MALATVALl FAHRi 

270260 No.: Bizim Yaylamı~ Mcşcli 
Kcn::ıtıo Ö;ı üodo 

ŞEVKET UÇARAVCI 

27 0258 N HalL:: ~o.rlcısı - Gent Osman 
O. : Halk şarkısı - Hafız Melı:tebten geliyor 

AVANOSLU SALAHAODIN ERCAN 

270256 No. •. Hallı: ~arkası - Kahpe felelc 
Hollc şarkısı - Esme Kaya 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare bendiye ihtiyacı için beş bin kilo çubuk J...ur§Ull alımı açık eksiltıneN 

konulmuştur. Eksiitme 3/1/939 tarihinde Salı günü saat 15 te Büyük Postqnane 
binası birinci katta P. T. T. Müdürluğünde müteşekkil alım satım komısyonun
da yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen bedel; 32 kuruş. peps:.Oin 16.10 h ra; 
muvakkat teminat 120 lir.:ıdır. İstekblerln olbabdak; şartnamelerini gönn('k ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak liLe:.-.~ mez.kür müdürlük idari kalem levazım 
losmına, eksiitme gün ve saatindoe de Ticaret ods.,c;ı vesikası ve teminat mak-
buzile birlikte komisyona müracaatlnn. c9195~ 

A Pastilleri sayesinde kabil ir~ 
H A K 1 K t VA L DA Ismi üzerinde rsrar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. 
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AÖARA 
SAÇLARA 

KUMRAL va SIYAtt 
renkte sıhht saç boyalandır. 
lNGlLtz KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - lST ANBUL 

BANKA 

KOMERÇiYALE 
ITALVANA 

Tamamen tedlye edilml.f aennayd: 

700.000.000 halyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
Bütün İtalyada, İstanbul, İzmir, ı.ooor

'fe New-York'ta Şubeleri n.rdır. 

Rarlçtdd Bankalanm.u: 
BANCA COMMERCİALB tr.AIJA!ıf.A 

(P'rnnce> Parls, Marsellle, Touloouae, NL~ 
Menton, Monaoo, Montecarlo, Cıı.nnee, JuaıY 
le.. - Pins, Vlllefranche - aur - Me.r, ca.sab-' 
la nca CMarocl. 
Btı.NCA COMMERCİALE İTALİANA B RO

MENA: Buct.rest, Arad, BraUa, Br&30'f, cıuJ• 
Co3tanza, Galaz. Siblu, Tlml.c!hoan. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA • 
BULOARA, Sofia. Burgas, PloTdtT, varna. 

B.'>NCA COMMERCİALE İTALİANA pglı 
L'EOITl'O, Ale:ıı:andrle d'Egypte, Elkahite• 

ampullari Avrupanin en modern ve 
en vasl imalathanesi addedilen 

·TUNGSRAM fabrikalarinin icad1d1r. • Port - Said. 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA • 

ORECA, Atina, Plre, Selll.ntk. 

% 20 IlA A.O cereyan tasarrufu temin eden TUNGSRAM·Krlpton 
ampullar1n1 kullanarsanaz daha güzel ve gUndUz zlyas1na d•ha 
yak1n bir IŞik elde .edebilirsiniz. 

BOURL.A 
• ISTANBUL 

BiRADE:RLER 
• • 

A N K A R A 1 Z M 1 A 

~~~-....... , .... . 
lletertııdN lazla .. . 
ztl torilıı, Dalı auıı 
Hill ttwtrft ... 
••ıac.e• . 
Cildin lçla l'alıııoll"' 
nıjiMI•I ta 1 r ll ll t 
cııın •1 r 

----~ 

B JR AY SON.RA 

.. ····· -~· .. , ... , eı.a4ıi•• ........ -·· 
Hlf Ilir walıll IIU k Uar thal ......................... --.,.....-...-... 

EVVELCE ZEYTINYA~II 
ŞIMDI PALMOLIVE 

Hr.rfija bınlerce ltad1nlu, uytinya
tının 01ld iiıenndeiU faideh te11nai 
Medediyerlar. Bayaıılar, ~~ de onlar 

r.bi, aabaJı ve ak~arn PALMOLJVE'ia 
ula kabarmış lcöpüt\i ile yüıiioüıii, 
boyouauıa ve omınlanaııJ aıu.j edi
oız. Bilibare evveli sıc.ek •e aoora da 
eotuk au ıle yıkayıaız . Terkıbındcki 
zeytioyatı aa yesiade P ALMOLJVE m .. 
aamelerı temızler. beşere yı yumu~atJr 
•• tatlıla,tmr ve bittabı teo pariayıp 
rençletir. 

PALMOLIVE • kadar aeındur Id 
ekaeri lıadıalar, on J1i1 •• baa,. 
içia de kullaaırl.;. 

'BANCA COMMERCİALB trALiAJ'f.A 
TRUST COMPANY, Pihiladelph1a. 

BANCA COMMERCİALE tr.ALiAJl.A 
TRUST COMPANY - New-York. 

Müsterek Bankalar 
Baneıue Franç~lse et İtaılenn. pour 1'~ 
rlque dtı sud, Paris. 

Ar.antln4e: Buenos-Aires, R08M1o -
S&nt& t~. 
BRESİLYA,da: Sao-Paulo Te bqlıca ,ebit" 

lerlt'\tle I$Ubeler. 
CHİLİ'de: Santlago, Valparaı..o. 
OOLOMBİA'da: Bogote., Barranqullla, Jlr 

clelllD. 
VRUGUAY'da: Montevıdeo. 
B\NCA DELLA SVIZZERA İTALİANAf 
Lugan,, :8elllnrona, ChlaMO, LoearDo. 
Zurlch, Mendrt,ıo. 
B:lNCA UNGAilO - ITALIAJIIfA 8. A. 
Pf'st.e w ba~lıca Şehirlerde Şubeler: 

HRVATSICA BANK D. D. 
za~b. SWJak. 

BANCA iTALiANO - LIMA. 
Llma CPerou> da başlıca Şeohlı1erde f1d'i"' 

ler: 
B~CA iTALIANO- GUAYAQUJL 

OueyaquU. 
l'ftanbal Merked: 
Galata. Vl)yvoda Cadde3l, Karaköy pal.,. 

Teleton 44145. 
İ!tanbal IJÜro9'0: 
A1alemcla'1 Han. Teleton 22900 f3/Uf12f1' 
Bl'yoJhı BÜI'O!Ia: 
I.!t.LklAl Csdde.sL No. 247. Telefon: 4104& 
Ka3&1ar karı : İtalya ve Macarlstan 1~ 

Ye TourLo;tlque çekleri ve B. C. t TRA~ 
LER'S çeklert. 


