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·-Mi m birliğin yeni bir tezahürü ' Kurultay isınet lnönünü ittifakla Partinin değişmez Genel 
_ Başkanlığma getirerek milletin büyük evladma olan sarsiimaz bağlılığini bir daha gösterdi 

illi efin Tarihi Nutku 
• 
lnönü Büyük Milletine inanını mukeddes kürsüden haykırmakla 
kalniadı, o inanın derecesini de bütün azarnetile ortaya koydu 

"Vatandaşlarımın, Büyük Millet Meclisi etrafında ve sade bir vatandaş olmakla hayatının butun gururunu dolduran 
ReisicUmhur etrafında tesanüdü o derecededir ki, icab ederse, bütün Türk milletini, varile ve canı ile bir hudud üzerinde, 

şimdiye kadar bu millet tarihinde görülmemiş sürat ve hevesi e tophyabileceğimizden asla şüphe etmiyorum, 

~aiiir1 Nutuktan parçalar 
Anlayışımızdave icraabmızdaki ana 
hatlarda zaf göstermek şöyle dur
sun, milletin daima ilerleyen ve yük
selen taze ve canlı anlayışı ile, vata-
nımıza daha geniş feyizler temin 
edeceğimize kat'iyyen güveniyoruz. 

*** 
Milletimizin en dar muhitlerine ve 
en küçük ihtiyacianna kadar soku
lup çare bulmıya çalışmak önümüz
deki senelerio çalı§malannda yeni 

bir farika olacakbr. 

*** 
Hiç bir milletin kendisine uygun 
gördüğü bir tedbirt bizim memleke
timizde taklid olunamaz. Hiçbir va-
tandaş kanuniann kendisine temin 
ettiği nimetlerden mahrum edilemez. 

Başvekil Celal Bayar _. da· 
dün bir nutuk söyledi 

Biiyük Kurultayın Parti Tüzüğünde vücude getirdiği 
tadilit ve yapılan seçimlerin neticesi 

Milli Şef toplantıyı müteakıb Rurultag 
azalarının tebriklerini kabul ettiler 

• 

Büyük Kurultayın duygusunu sögle
digime emin olarak bütün gelecek 
Kurultaylar adına da Atatürke karşı 
hiçbir zaman solmıgacak olan sevgi 
ve tazim hislerimizi ifade •imekle 

şeref dugarım 

*** Hepimizin en kıymetli o.lakamız mıı· 
/etin en ehemm(qetsiz addolunacak 
şikayetine kadar vukuf sahibi olmak 
ve milletin en pahalı ve en güç sayı
lacak dileklerine kadar tedbir bulma-Aa 

çalışmaktır 

*** 
Partimizin karştsında bulunau§u va-
zife/er: vardır. Vazi/elerin bundan 

e hemmigetleri azalmış degil, 
daha ziyada artmıştır 

lnöiıünün nutku büyük 
sevgi ve tazim 

tezahürlerile dinlendi 

'-Ankara 26 -C. H. Partisi Kurultayı ı kilatın vilAyetlerden gelen 216 delege-
~abah Partinin 3 75 meb'usu ve teş· (Devamı 11 inci sayfada) 

Milli Şef yerinde itidalli, yerinde kaşlannı çatarak 
sert konuştu ve zaman oldu ki yannı işaretle bir güven 
abidesi gibi cesaret ve emniyet telkin, bir şelale 

coşkuoluğu ile ruhları tesbir etti 
Ankara. 26 (Telefonla) - Cümbwtyet rultaym tazim ve sevgi tezahürleri ara 

Halk Parti.linin de~pnez Genel Başkan- sında reisllk mevküni ışgal ettikten soo 

Münhal meb'usluk ara 
seçim Pazara yapılacak 
Parti Genyönkurulunun yenı azalan kimlerdir, 

eski azalardan kimler seçilmedi? 

.... 
Partinm vni Gen11Öiı J:ıırulu cııalan 

lığına seçilen İsmet İnönü'nün büyük ku- (Devamı 10 uncu sayfada) 

• 
Fransanın Italyay.a 

nolası: "Toprak yok, 
İtalyan gazeteleri Fransız Başvekilinin Koriska 

seyahat .ni tahrik kelimesile tavsif ediyorlar 
Paris, 26 (Husust) - MU650lini - Laval 

anla~masırun feshine müteallik İtalyan 
notasma verilmek üzere hariciye nazın 
Bone tarafındım hazırJanmıt olan cevahl 
nota bugün, Romadaki Fransız büyük el
çisi Frnsua Ponse vasıtasile K.ont Qaııo. 
ya tevdi edilıniştir. 

Salahiyettar mahfeilerden sız~ haber
lere göre Fransa, cevabi notasında fesih 
keyfiyetini herayı malCımat kaydeyledi· 
ğ'inı bilölrdikten maada. İtalya tarafın-

·····················-························· .. -····-··· dan ittihaz olunan. bu Jıattı hareketin es-
. Atatürkün Ankaraya ayak ki vadierne tam bir teztKi te§kil etti~ 

b . l9 de tebarüz ettirmektedir. 
. asışışın . uncu F.ilhakika, 1935 anlaşmasının .aktin1 

yıldönümü kutlulanıyor müteakib Mussolini, Fransa ile İtalya a-
. Ankara 26 (H~sust) :.... ·Yanfi ' gece rasında hiçbir: münazaünfih mesele kal· 

Halkevinqe Atat~rkün 1.9 yıl Ö'f1ce An· madığını ~e bu~an böyle iki memleket 
kaı·aya gelişi münasebetile bir kutlu • arasındaki münasebatm dostane •urette 
lama töreni yapılacaktır. Töreni Beh- inkisaf edecetini söylemişti. 

(Devamı 2 inci N11fada) (DeHmı ı tld •v/aa) J.'ranaua Pon8e 
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2 Sıwfft 

Hergün 

Yazı Çok Oldula ;,in 

Bugün K.namaJ~ 

-·····-··········-.... ·····-·--········ .... -· .. ····-·· 
, Münhal meb'usluklara 
seçim Pazara yap1lacak 
Ankar:ı, 26 (Hususi) - Genyönkurula 

bugünkü seçırnde dahil olan yeni beş aza 
§Unlardır: Eski Ziraat Vekili Muh.lis 
Erkmen. Halil Türkmen, Cemal Tunca, 
Şükrü Ali Ögel. Remzi Gürcz. 
Genyönkuruld:ı esasen 3 münhal vardı. 

Geriye kalan 13 azadan Şükrü Kaya iJe 
Tar.s.i.n tekrar seçilrncmişlerdir. 

Yeni gcnyiin]mnıl çarşambaya 
toplanıyor 

Ankara. 26 (Hususi) - Yeni Genyön
kurul Çarşamba günü öğleden evvel ilk 
toplantıSlnı yapacaktır. 

Parti Grupu reis vekilliği seçimi 
salıya yapılacak 

Ankara. ~ (Husu...<>1) -Zıraat kongre
si dola)'lsile yann Parti grupu mutad 
toplantısını yaprnıyacaktır. Dr. Cemal 
Tunc-anın Genyönh-tınıla sza seçilmesi ü
zerine inhilal eden Parti grupu reis ve
kilH~ine gelecek Salı toplanacak grupta 
seçim yapılacaktu. 

l\fünlıal meb'usluklar 
Ankara, 26 (Hususf) - Parti büyük ri

yaseti divanı önürnüz~eki günlerde mün
hal 13 mehusluğa gösterllecek namzedle
ri tesbit edecektir. Seçimin a)'ln birinci 
Pazar günü yapılması kuvveUe muhte
meldir. 

Fransan n italyaya 
notası: "Toprak yok, 

(Ba.şta.rafı 1 inci sayfada.) 
Cevabi notada, di~er bazı noktalara da 

temas edildikten sonra, hariciye na2an 
Bonenin mebusan meclisindeki beyanatı 
hatırlatılrnakta ve İtalya tarafından ya
pılacak olan herhangi bir ı:ır.az! talebinin 
kat'iyetle reddedik>ce~i bildirilmektedir. 

ltaıyan gazetelerinin neşriyatı 
Roma, 26 (Reuter ajansı muhabirin· 

den) - Gayda, Vocc d'1ta1ia gazetesinde 
neşredilen bir rnakaJeS::nde Daladyerun 
Korsikayı ziyaretini •tahrik~ diye tavsif 
etmekte ve şöyle demektedir: 

Bu ziyaret, bir !ahriktir, çünkü Fraın
sız: ba§Vekiline ordu, donanma ve hava 
kuvvetlerine rnensub yüksek ~hsiyetler 
refakat etmektcdir bu da bütün İtalya
nın tahrik addetmekte olduğu hmıbcuya
ne bir mirr.ay~tir. 

Fransız Ba.ıvekilinin seyahati 
Paris. 26 (A.A.) ....... l'ransanın Tunus 

valii urnumisi Labonne, bu sabah Parise 
gelmiştir. MınnaHeyh slınacak tert.ihatı 

tesbit etmek üzere başvekil ile görüşe
cektir. 

Daladyenin Korsika ve Tunusu resmen 
ziyaret ettikten sonra Cezayirc u~amak 
niyetinde oldu~ sövlenmektedir. 

Başvekil ilc maiyetinin bir harb gemi
sine binecekleri ve bu gentiye torpidola
nn ve deniz tayyarelerinin refakat eUe• 
ceği teeyyiid e:tmektedir. 

SON POSTA 

Resimli Makale: Temelsiz bina •.. -== = 

Bir hakikati. dinlemek ·.çin hazır o~nııyan, yahud da mu
hafazaya muktedir bulunmıyan h:r kulağa söylernek onun 
kıymetini alçaltmak oemektir. 

Dünyada anlatılarnıyacak hakikat, kurı:Jamıyacak. bina. 
yapıJarnıyacak iş yoktur. bütün mesele her .~yden evvel on
ların temellerini utmayı bılmektecir . 

Almanlara jimnastik ~--................................................. ,..., 

Dersi veren Hergün bir fikra 
Ingiliz kızı 

Aslanlara aşar1rlard1 
Saf bir adama, Avrupanın me§hur 

§ehirlerinden biriltdeki 1ıayvanat 
• bahçesinde i§ venni§Jerdi. Saf adam, 

az zamanda hayvanıara ve bilhassa 
aslanlara al~~tı. Aslanlann kafes
lcrini o temizliyordu. Bır gün kafcsi 
temizledikten s.onrc kafcsten çıkm.ı§, 
fakat kapıyı kapamayı unutm'!L§tu. 
Görenlerden biri bağırdı: 

- Ne yapıyOTsun. asıantann kapı
nnı kaparnayı unuıtun. 

Saf adam kapıyı kapadı, ve kendi
.ıini ikaz cdene te§ekkür etti: 
-Iyi ettiniz de söylediniz. Kapı a

çık kalınca; içeri ginp aslanlan Cl§ı· 

nrlardı. 

\... ........ ~···········-········---·--· .... ---""' 
Nevyork un 
"All1n hızı,. 
Nevyorkta mo • 

' dellik ile hayatı • 

nı kazanan Lug1t 
Bu genç lcz bir tngmzdir. 21 yaşında

dır. Almanyada Mün!h §~de Nazi 
genç kızlannın devam ettiği. jimnastik 
enstitüsünde Alman Pnzlarına 1ngilfi.z 
tedris 'USUlünU ölretmektedir. Nazi kül
tür fizik hocalan. annesile kell'd.isinin 
yaptığı ekzersizleri ve masaj usullerini 
aynen not etmektedirler. 

Madam Ruzvell için tertib 
edilen yeni bir dans 

Arnerikada Lambeth Walka meydan 
okumak için yeni bir dans icad olunrn~ 
ve Amerika Cümhurreisi Ruzveltin eşi 

madam RuzvelUn narnma izafe olunmuş
tur. Madam Ruzvelt, bu cyunu tekemmül 
ettiren artiste ban dans figürleri tavsiye 
etmiş, artist te bu derslenlen ist.i.fade e
derek ~Eleanor !ta)'lşı, ismi verilen dansı 

Vayls'a cAltın 

lcz:. ismi veril -

miştir. Zira onu 
çalıştıran müesse

se. kendisini 160 
bin liraya sigorta 

ettirrniştir. 

Bu kızcağıza §im 

di bir çok talibler 
çıkmıştır. Ancak 
ba talible.rin için • 

de izdivaç vidi ya
pan genç erkek • 

ler olduğu gibi. kı· 
zı kendi müesse -
sesine almak isti -
yen bir çok §irket
ler de vardır. 

Kendi nefsine senede 
50 bin lira 
Sarfeden kız 

Amerikanm en güzel kızlanndan biri 

sayılan Mis Frazer 17 yaşındadır. İçki 

kullanmaz. fakat durmakslnn sigara içer. 
Danseder, rumba oynar; yüzer, ata bi· 
ner, kayak sporu yapar, otomobil kulla
nır VP. şiir yazar. Pernpe rengi sever, fa-
kat sokağa çıktı~ zaman siyahlar gi'yin.ir. 
Dünyanın en çok fotografı çekilen kızı-

dır. Gece klüplerine sık sık gider. Büyük 
annesinden kendisine 4 milyon ara ser-

vet kalmı§tır. Son günleroe de büyük 

merasimle, sosyeteye resırn:!n takdim o
lunmu§. bu wsile ile ce sabaha kadıar sü
ren eğlenceler yapılmıştır. 

Senede nefsine 50 bin Ura harcamak
tadır. Gardrobunda çeşid çe§id kürkleri, 

tuvaletleri. yüzlerce çüt ayakkabısı var
dır. Gazeteciler costu oldu~ için. Ame
rikan gazeteleri g:in geçmez ki, kendisin
den bahsetmi§ olrnasmlar. Mis Frazer bu
güne kadar kimseyi sevmemi§tir. 

Atatürkon Ankaraya ayak 
vücude getirm!ştir. 

Otomobil lastiklerini 
kim keşfetti? 

hasrşımnr 19 uncu Heyecan veren hir isim 

Jrldo··numu k tl 1 Dilsizlerin sevişmeleri b r, · şim:llye ıı:adar ~tomobil veya biırikıet u u anıyor enzer 1o 1 liistiklerinin mucidi olarak gösterilenler 

(Btq tarafı 1 inci sayfada) 6 ay sessiz bir sevişıneden sonra tn- Bir Nazi mecmuasında Lom:lra. Paris arasında meşhur Dunlop l~ikleri sahibi 
çet Kemal Çağlar bir söylevle açacak, gilterede 54 yaşlannda bi.r erkekle. 46 ve Nevyorkun .\lrna.nyaya ilhak olundu- de bulunmakta idi. Fakat bu hususta ka
Mecdi Sayman Atatürke aid menkıbe· yaşlarında bir ıtadın tvlenmişlerdir. Ge- lu bildirilmesi üzE>rine efkAn umumiye- fa ve emek sarfedenlerden Du Cros is
ler anlatacak, Vasfi Raşid Sevig Ke _ lir, ile güveyin her ikisi de sağır ve dil- de büyük b!.r heyecan ba~ göstermiş. ga- minde bir zat bir kıtah yazarak, bunda, 
malizrni izah edecektir. sizdirler. Çiftler «.satır ve dilsizler, men· hava :le ~şen lAstiklerin icad ceref.inin 

zetede ismi geçen Londra. Paris ve Nev- 7 

Halkevi, yann için bir de müjde ko- faatine verılen bir baloda I:Xrbirlerine Dunlopa aid olaımyaceRım iddia etmek-
§USU tertib E>tmiştir. Koşu, Atatürkün rasUarnışlar, ılk görüşte birbirlerine tu- yorkun §imdi Almanyanın bir parçası te, zira bu k~, 1845 tc bir mühendisin 
Ank t w k b w D 1m ı -.3 Dört d olan Südet mııitakasında birer yer ismi ara opragına aya astıgı ikınen tu uş an.~ır. ay sonıa a. rnüstak- yaptığını. tamamile muvaffak olamadığı 
sırtlarından başlıyaca'k, Ulus meyda • bel koca, müstakbel karısma el işaretle- olduğu anlaşılmca. bu heyecan neş'eye için de, mfiteessir olarak başka işlere gi-
nmda bitecektir. Saat 15 te Atatürk tile izdivaç teklifinde bulunmuştur. münkalib olmu§tur. nştiğini söylemekte'dir. 
anıtma merasimle çelenkler konacak- ;;::;;::::;;:::::::;::;;::;;;:;;;;:;;:::::;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;::;:;;;:::;;::==::::;=;:;:;;::;;;::;;:;=;:::;;;;;:;:::;;;:::;;;::;;;;;;;:;=;;;;:;;:;:;:::;;;;~~=i=:=:=:::.;;;:::::====:=~ 
tır. 

KUltUr direktörleri arasmda 
yeni tayinler 

Ankara 26 (Hususi) - Birinci sı • 
nıf Maarif müfettişliğine kültür kurulu 
üyelerinden Hikmet Türk, Tokad kül
tür direktörlüğüne Kütahya direktö -
rü Fazıl Gören, Kütahva direktörlü -
ğüne Elazığ direktörü İbrahim Ertuğ
rul, Elazığ direktörlüğüne Erzincan ilk 
tedrisat müfettişlerinden Hüseyin Av
ni tayin edilmişlerdir. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Bir arkadaş anlattı: 
- Soba tutu§turrnakta kullanılmak üzere bir miktar man

ga! kömürüne ıhtiyaç hasıl oldu, mutad ü2ere alışveriş etü
~im dükkana uğrıyarak sahibinden !.~edim: 

cİyisi yok, bir iki gün bckleyiniz, gelince gönderirinb de
dı. Hakikaten bir ;ki ~n sonra da yolladı. O zııman hesabı
nı sordum, anladım ki kilosu 5.5 ~Uf%tanciır. 
Akşam evde gazetemi ı.çmrştım. gözüme kamüre a1d: bir 

ISTER INA N, 
• 

.fıkra ilişti, gazete: 
- Bu yıl memleketimizden İskenderiyeye yollanan man

gal kömürleri orada 90k r:ı~bet görmüştür, MlSlra fazla mik
tarda ihracat yapabıleceğimiz tınJaşılmaktadır, demiş. 

Memnun oldum, fakat 5,5 kuruşa nıık!iye ır,asrafını da ila
ve ediniz, ve düşününüz. kendi hesabıma. ben kömürlerimi
zin Mısırda bcğenilece~ne inanıyorum, fakat fiat çoklu4un
dan dolayı çok mü~ bulru:a~a: 

ISTER lNANMAI 

Birincikamın 27 

r 
Sözün Kı s ası 

-····-
Amerikada 
Bir hadise 

\, E Talu 
<§. urada sjze vere-cel'fm habet! 

l::::;jjP lı izler için· ihtimal ki biçbit, 

ehemmiyeti haiz de~i!dir. Lakin, yerA' 
dünyada, beyaz ırktan olmamanın nastl 
bir felaket, ne türlü bir facia oldu~un11 
bilir de bunu nazarı itibara alırsanız. O 

zaman hadisenin eleden mühim bulun• 
duğunu teslim edersiniz: 
Amerikanın Misuri eyaJetinin merke

zi bulunan Jeferson şehnnde bir üniveıw 
site vardı:. Bu üniversite, bugüne kada' 
anglosakson taassubunun ı:deta mihra~ 
gib: idi. Bunun kapıStndan içeriye ancal' 
ve ancak cedbeced, sUtbesüt. yedi. dokııf 
kuşaktanberi beyaz ırktan olanlar gire
b l iyorlardı. 

Bundan bır müddet evvel, buranın 
rektörüne Loyit Gaynes ndında bir deli'" 
kanlı ba~ vurdu. Elinde fevkalade dere
cede bir olgunluk ciıpioması vardı. 'O'ni" 
versitenin hukuk fald'ıltesine kayıd '9d 
kabulünü JStiyordu. Rektör, bütün h~ 
tan haiz bu :lim ~al:bine red cevabı ver
di. Zira Bay Gaynes birleş!k ~'evleUer V~ 
tandaşlanndan olmakla beraber zenıJ 
idi. Onun. mücelli bir abanoz kütü~nft 
andıran ı:arlığı beyaz tenli anglosaksO'I 
çocuklarının arasına karı.sarnazdı. An'r 
neler bunu böyle emrediyordu. 

Bay Gaynes rektörü ma<u·ü nezaretiııl, 
§lkayet etti. Oradan da kendisine. yaban" 
cı memleket üniversitelerinden herhansf 
birinde tahsi1ini ikrna1 edebilmesi i~ 
para yardımı teklif ettHe:r. Müstakbel h\J"o 
kuk alimi, tahsiline, kendi haldarındatl 
feragat etmekle başlıyamnzdı. TeşkıılatJ 
esasiye kanu!lunun, bütün vatandaşlaf'Sı 
hukuk rnüsavatı ~emin eden maddesini e-j 
le alarak. nu mahkeme :ı:ezdinde iddiacı-; 
bulundu. Mahkeme onun lehinde karst 
irerdi. Ve nihayet, bu .renkli adam~ eli~: 
de tiiplomalara bir de mahkeme iJamı Jc~ 
tarak. muzafferen, Jefe .. son üniversite" 
E:inin kapısından içerıye girdi. 

Ve şimdi artık bu krıpı onun diğer bit
tün hemrenklerine de eçılrnış sayılır. };J 
mahkemenin adnane kararı. AıneriJc#l 
için bir şin olan ezeli .renkli adamı~ diif1 
manlığına hatirne c;.ekrn:ştir. 

Yerli g:ızeteler hsnüz bağmp çağırıyo'4 
bu kepazelik (!) i protesto ediyorlar. aa
ya. efkarı umumiye bu i~ hazmedcııı" 
yormuş. Bir müddet geçrin, eder. l{ötılilt 
hazını bati olan ~eyletden değildir. Bili" 
kis. hazma faydası vardır. 

Herhalde, medeni cihan, Amerikad• 
husu.le gelen bu hayırlı inkılabı mernrıiY 
niyetle selarnlıyacaktır. J ... inç kanunı.tll~ 
bugün barbarlığı ile tarihe gömecek ol 
bu hadise, ınsanların biribirierine uııtst"' 
rübünü, b iribirlerini sevrnelerini ko19.~ 
laştırarak. dünyanın ahengini takviyer 
meclar olacak rnahiyettedir. 

Amma, zenciler, böylece Amerika c,. 
missına bütün haklarile dahil oıurkeıl' 
di~er taraftan kürenin başka yerlerind" 
Beni-fsrail. günden güne şiddetini , 
ran tazyıklere maruz kalıyor. 

Ne yapalım? Dünya böyledir •• ~ 
hay, hay .. kimine, vay vay?!. 

___. --. .... fiili' ................................ ·--······-----·· .. 
Bir kadın diGer bir kadına baş•,d' · 

yarafeda ~ 

Kocannıstafapaşada oturan Güllzar, ıl.,., 
bıtaya müracaat ederek Maroz a.dında -"' " 
kadın tarafıııôan taşla başından yaraı-
dı~ını iddia etmiştir. ıf 111 

Suçlu yakaltınmı§, tahkikata b841anııı 
tır. tJt 
Tren yolundan geçen biri yara1~; 

Evvelki akşam Bakırköyi}ne hareket eciıJ" 
45 numaralı banllyö ırenı Abır.kapı e111

6
, 

den geçerken, hattın bir tarafından ':~ 
tarafına geçmek lstlyen Mustafa ~ 
birine çıırparak yaraıamıştır. Cl "' 

Yaralı. berayl tedavi Cerrahp~ tıaS t.ıt· 
neslne kaldırıimış. tahkikata başlanJ%llş 

Bir hırsız yakalandi ~ 
Ou.reba. Hüseyinalta mahallesind<ı ot 0 ~ 

A:roenln evine evvelki gün hırsız gırere!C ~ 
d!ı._qnda bulunan bazı eşynsmı 9!:dal'folt 
~~. ~~ 

Zabıta tarafından yapılan tahkikat ~ 
t.ıceslnde bırsızın Zeki 1smlnde bir sab " 
old~ anl~rak yakalanmış ve ıxıastllıc 
ya bulunarak .snhlblne lade edllınlfUt· l 

Suçlo hattında takibata b~lltıt· 
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Japonlar, Çinin yarısını işgal 
ettiklerini söylüyor ar 

138 milyon Çinli Japon hakimiyeti altmda bulunuyor! 
Çinliler ise birgün içinde beş mühim stratejik nokta istirdad ettiklerini ve 

muhtelif cephelerde üç bin Jopon askerinin öldüğünü iddia ediyorlar 

L 'd Başvekil Blum, Fransiz teslihatına 
kuvvet verilmesini istiyor 

Sosyalist kongresinde söylediği bir nutukta ltalyaya 
karşı Tunus üzerinde yapılacak fedakarlığın yeni 

talebiere yol açacağını iler!_ sürdü 

Paris, 26 (Hususi) - SGSyalist kongre
ainin kapanış eelsesi münasebetile parti 
l'eisi eski başvekil Leon Blum bir nutuk 
SÖylemiş ve bütün parti mensuıblannı. 
rtlilli müdnfaanın takvryesi için bükUınet 
tarafından sarfedilen ga:yretlere müzahir 
0hna~a davet tylemıştir. 

Blum, MıiieUer Ceıruyetinin. sulbil b>

turnak ~çin güvenilecek bir müessese va
tiyctindcn çıktığını, üç devletten m.üte-

şekkıl bir bloktın J.o"ransaya karşı cephe 
almış bulunduğunu söylemJş ve bu va-

ziyet karşısınd'a Fransanm kuvvetli ol, 
ması lüzumuna ış:ıret etm~tir. 

Eski başvekil. İtalyanın Tunus hakkın
daki taleblerine de temvs ederek. bu hu
susta yapılacak ola.n herhangi bir fedn

kfırlığın hiçbir fayda temin etmiyeceğini 

ve bila:kis İtalya 1.arafı.n<ian yeni taleble
re yol açacağını söy:lem:§tir. 

f Cumhurreisimiz Ankara radyo evinde 1 

1 1:~~--.:ad~ tnü1h~ş 
h[r tren ftazast 

Iki t'"en çarrırtı, 100 ı~: şi 
ö'dü 303 k" şi ya·alı 

Riıkreş. 26 (A.A.) - Son alman haber· 
le:-e göre evv.eJki ~1~m vckltbulmı feci 
şimendifct' k.zıza..c:;mm lb!lancosu 100 ölü 
ve büy.ik b'r kısmı ağlr olmak üzere 300 
den fazla yaralıya bnliğ oimaktad1T. Ö
lenler ve yaralananlar urc.sında memle
ketlerine izinl: giden birçok zabitler ve 
ncferkr bulurımaktadır. Çarp~ iki 
tren birb'rmin üzerine d.oğru gitrnek!e 
idi. 

Kaz<'. Etulia ıstas:ı-"'nu civannda ı:uku
bulmuştur. Bu ~asyo."la en yakın olan 
istasyonnn te.leion ve te!gı-ai telleri buz
dan ve rüzgardan komnuf olduğu için 
Etulin ıstasyonunu vaziy~tten haberdar 
edememiştir. 

Kaza mahalline iki imd~d trenilc bir 
hastane trcni gönderilm:ştlr. HükUmet 
erkimmdan bazılan da bad·se mahalline 
gitmişlerdir. 

-----------------
Nuri Said P .şa 

Irak kabinesini kur~u 
Bağdad. 26 (A.A.)- Dün lıakta htisıl 

olan k alıine buhram Matfa: kabinesinin 
muhalefet rüesasına karşı aldığı ş~ddetli 
tedbirler neticesinde ortaya çıkan siyasi 
gPrginlikten doğmuştur. 

YerıJ kabineyi kat'i olarak Nuri Said 
Pa,o:;.a te~kil clmı~ti.r. Yeni ba~-ekil ild 
gün evvel Mısırdan dönmü~tü. 

Yeni kab~ede başvckalet ve harlciye 
nezaretini Nuri Said P~şa ve mini müda. 
faa ve dahı1iye nezare!lerıni. de Taha 
Haşlıni Paşa deruhte etmişlerdir. 

Fransada iki sinema şirketi 
idare heyeti dolandırıe~bklan 

tevkit edil~ilar 
Parls 26 (A.A) - Pate Natan ve 

Pate sinema firketlerinin idare heyeti 
azası dolandıncılıktan su~u oliıak tev· 
kif edilmişlerdir. Çalınan para yekiı • 
nunun bir kaç milyon franga yükseldi~ 
ği. bildirilmektedir. ---------
Milli küme birincisi Demirspor-

Eskişehre döndü 
ES'h"işehir 26 (AA) - Milli küme 

cfışuıda kalmış olan futbol klüpleri a ~ 
rasmda Türkiye birinci.iğmi kazan • 
mış o1an şehrimiz Demirspor ta'lumı 

bugtin Eskişehire gelmiş, başta Vali 
olmak üzere bütün spor teşkilatı ve 
halk tarafından istikbal edilmiştir-

Vali, ~porcullarunızıı kazandıklan 
muvaffakiyetten dolayı tebrilr etrnq • 
tir. 

Edirnede Meriç 
ve Tunca taştı 

Şehrin üç mahallesi sular 
allında kaldı, yağmur 

devam ediyor 

Edirne, 26 CHusust) - Şehrimiz ve ha
\'alislnde şiddetli yajmurlar yaAtnaktaı
dır. Edirnenin Gazi maha11es1. sular altın· 
c1a kalmı1tır. Bu mahıı.lldden 75 w haUO 
şehre get.irllerek yetleştirilın1ştlr. 
Debağhane ve Göl mnhaUeleıi d~ su 

alıında bulunmaktadır. Meriçten sonra 
Tunca da tapruftır. 

m 

Burgc..s. 26 - Dün p,ece saat 21,15 te 
Prank.o karargahı aşağıdaki tebHği neş
ıetmiştir: 

e ispanya ve ademi 
mudahale prensipi 

Yazan: !elim Ragıp Em~ 
tt 'C * 

~ rAnko ltuwttJE:r! Barsalon ve 

y- Valensiya hükUmetine karşı 
ltina ne :tıaıırla6ıkhtrı taaırrutl bAşladı· 
lar. İllt hamlede cepbt!yi dört yerinden 
yardılar. Bilhassa Seğre ftUntfı.kasında 
muhlltebe edt!n ltıUyan ftfkalarının ilk 
gün epey ilerledikleri ,.e kendilerine ta• 
yin 'llunan h@tlenere uiaştıldan bildirili
yor, İsplnyada dlhlll bir hafti ceteyan 
eUiftlnı! göte ttttyan fıfka1anfilft ôrada 
nelar atad1klarıfil sormayıa iütwn yok
tur. Bu fırka1ıır, ı:lat!v&yetin gönüllü as· 
ketl{!tden ınürekk~bdlr. Kendi arzulari
la t&panyad4 harbetmeye gltmı,1erdir. 
Mr-r'i olan ademi mUdah•l(ı ptcttmpi her 
hangi bir dcrvJcttn tapanyaya kütle halin· 
de asker göndermesine mfisaid olmadığı 
fçln bu fırkalar, elbette k!. toplu bir hal· 
de buraya yollanılmııınışlardır. Askerler, 
birer, ıkişer gelmış olacaklar. demek lA· 
zım. 

* Geçenlerete hfikQmetc:t bir İspanyol 
torpidosu ı.·ransadan .lıpanyaya geliyor
du. Franko donanınası bu geminin yolu
nu çevirdi. Sıkı bir muharcbeden sonra 
Jıın-Luis-D!as adındaki bu torpito bata· 
cnk bir halde Cebeiüttarıkn iltica etti 
lngilızler. :ıdemi mftdahale ve bitaraflık 
prensipini ileri sürer!!k 1spanyol torpid(). 
sunun tamirine müsaade etmediler. Bu
nn mukabil üç Fransız gemisi. buı Fran. 
sız harb ııem:lerinin h;mayesinde olarak 
Cebelüttar1k körfezi imlerine gcld'i. Jon· 
Luis-Dias'a yanaştılar. Gemilerin rampa
lı hali birkaç zaman devsm etti. Bu ge
fTIJler birbirlerinden ayrıldıklan zaman 
İspanyol torp dosunun arızalarından ve 
yaralarından eser ktılm&mıştı. Halbuki, 
ftnlya g:bi Fransa da İspanya işlerine 
müdahale etmemeyı taphhüd etmişti ve 
bu işle uğraşmakta olnn b:.r de komisyon 
rnevcuddur. 

* 
Nnsyonalist kıtaat Katalonya cephesin

de parlr.k taarruzlarına devam ederek 
bugün için kendilerine gösterilen bütün İ~panyanın Sen Sehasti~·en şehrindeki 
hedefleri zaptetmişlerdir. İngıliz konsolasunun bnvullannda; son 

Bu cephenin ş:mal mıntnkasında ileri Franko taarrnzunun plfınları bulundel 
yürüY:...i~ 10 kilometre cerinlikte ohnuş Tevkif E>dilen xonsoloshane kapıcısını. 
ve düşmanın müstahkem lıatlanna dahil bir müddet sonra, 1-.ücrfsinin penceresi· 
bulunan Carrosa, Las GavilJ.as, Aspa ve ni aşarak boylu boyuna soka~a uzanmlJ 
Almatret 7.aptolunmuştur. ve ölü buldular. Hadise, büyük bir heye-

Cenul> romtakasında kıtaatmuz, düş-. can uyandırdı. İngiliz gazeteleri. bu p15.n
maııın mukavemetrni parlak bir tarzda lan, konsolosun ıbavuJuna Franko kıt'a
kırarak ı::ekiz kilometre derinlikte ilerle~ larına mensub bazı za'bltlerln koydukla
rniştir. rınt !ddia ettiler. Karşı taraf bu ldd'iayı 

reddetti ve ışin sn·lı perdesi yırtılıp açı
Burgos, ~6 CA.A.) - Nairtonalist kıta- lamadan tahkikat olduğu yerde sayınaya 

at Borgas Blancas'a kadar ilerlerrişti.r. -t başladı. Halbuki mgi!tere de İspanya i ... 
Kltaat Lcrida-•rarragonE' yolunun cenu- o:s lerme karışmamayı k3bul etm~ bır dev-
bunda, 'farragone vılayetinin içlerine 1 ~ttir ve bu esrar~ngiz işe. bir İngiliz 
girmişlerdiT. Dü..~anın burada S5erra konsolasunun karısabHm~ olma.sunn sır. 
Uena'da kuvvetli mevzileri mevcuddar. n elAn anlaşı!amamı.~nr. 

Yeni ölü ve yaralılsa * 
Madrid. 26 (AA.) - Franko tayyare- Avrupaı!ın gözü önünde cereyan eden 

leti tarafından. PozoblaJ1CO'nuın bombar· bir faciaya şahid o;maktayız. İSpanyol 
dmıanında 8 kişi ölmüş vP 25 kişi ~ır milleti. kendi mukadde;ratını tayin et-
sw.ette yara-l:ınnustır. (Devamı 1() uncu sayfada) 
.. .................................................................................... _.... ....................................... . 

Sabahtan sabaha: 

6nce can, sonra etinan 
istan~ui Valisini çol>. sevdiğimiz iç in olacak, işini kolayla§tırmak arzusil e 

hepimiz bir fikir ortaya atıyoruz. Le tfi Kırdarm neza!<etmi suifstilnal etme-
den bu :Şi yürü!iirsek ne ala. 

Şimdt ikiye aynldık. Önce lstanbu lun temizliği ile mi u~raşalım, yoksa bu· 
nu şimdilik bit tarafa bırakıp konsel' vntuar, mekteb, tiyatr~ mu yapahm? 

Hak içiJL yol birdir ;.mma bu noktada fazla Avrupai fık!rll meslektaşlar 

biraz oyunbozanlık Ediycrlar. Yiyip içtiğimiz maddeleri. genp yfirü~üs 
yollan temiZlemeden evvel tiyatro.. lronser binası yapmak bir nevi sonradan 
göı:me.l.ik gibi bir şey. Hani bazı ~k hmmılar. varQ:r,. Payunualan lt~K'Şamış 

tahta evin gaz !)oyarru:-lan; ar.tist r•simlcrlle süslü. Odasında bil" kapafı ko
puk. öteki çarpuk saç mangalda pişit-diğf kapuskayı ~ ediiten sonra gözleri· 

ne rimelinf, dudağma rujunu, suratı 11a pudrasını vurup, boynuna tiLkisini de 
koyarak ıki dirhem bir çekirdek varakosta sokağa çıkar. Geğirdikçe içfinden 
gelen rabana '·olhılarım bastınnak iqjn sürü'nduğU kokuJarla ~klaşanlan de
li divane eder. l~e İs':nbulun temi2liğini bir tarafa bırakm-ak tiyatro. kDn• 
s.ervatuar yapmak bu şık lllanıının borcke~nf takliCf etmek olur. Bay Ldtfi 
Kırdan şaşırtmıyalım. O işe başlar kenı yazdığ1m frkrada söyiedığiın g'ibi 0 

her şe~en evvel bir doktordur ve bir doktor her şeyden c.vve1 hastanın gı. 
dası ile memızl olur. Bu hasta her şQyden evvel temiz ve hafif gıda Jstiyor. 

Ona: 
-Hele dişini sık. Sana tiyatrolar, konse.rvatuarlar yapaca~z. gülüp e~le-
~~~ 1 

Demek, cseıı heleo rabmete kavuş to biz gülüp eğlenelimh 
Demek olur. Bunu isıemek için 1stanbullu olman:ıak lamn. Biz buralıyız. 

Onun i9n önce can, SOLra cananE Bürlı.an Ca.hid 1 
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Bir genç 9 yerinden !Ekonomi istişare heyeti 

b kı 1 .. 1d.. ..1d.. dün belediyede bir 
Köy ve ziraat kongresi 

bugün toplanıyor ıça a vuru up o uru u toplantı yaptı 
Meclis binasında Başvekilin nutkile toplanacak olali 

kongre ziraat hayatımıza yeni veçheler verecek 
Cinayet esnasında maktulün yanında bir kadın 
bulunmakta olmasına rağmen cinayetin başka 

sebebler dahilinde işlendiği tesbit edildi 

Cinayet mahalli 

Evvelki gece, Fatihte Haydar cadde- ı erkalarından gelmekte olan üı; kişi Ha
linde 20 ya~larında bir mekteb talebesi 9 san ile Makbulenin yanlarına kadar ge· 
yerinden bıçakla Up, Hasanı kollarından yakalarnışlardır. 

vurolmak suretila Vııktin epey geç oluşu ve cılız bir ışıkla 
öldürülmüştür. ııydınjanan sokakta gelip, geçenin olma-

Bu feci cinayet yışı rnütecavizlerin cürEtini artırmış ol-
etrafında yaptığı- duğundan Makbuleyi bir tarafa iterek ü-
mız tahkikata gö. üç blrd<'n Hasanın üzerine çullanmışlar-
re, vak'a ŞU. şekil- dır. Üç kişi karşısında ken-dini müd'afaa-
'de cereyan e~· dan tamamen aciz kalan Hasan, suratma 
ür: 

Fatihte Bıçakçn 

Alaeddin mahalle 
ve sokağında .ı 

numaralı evde otu- Mak bu te 
ran ve inşaat ustası clup halen Erzincan
ıla bulunan Sahanın kansı Makbule, ko
ı:ası vasıtasile Sultanahmerlde San'at o
kulunun birinci sınıiında talebe Manisalı 
Hasan isminde 20 yaşında bir gençle ta· 
nışmıştır. 

Vak'a gecesi, Makbule ile Hasan bir 
rinernaya gitmek üzere buluşmuşlar ise 
de sinema vaktini geçirmi:i oldukların

dan havanın güze!liğinden istifa'de ede
rek bir müddet sokakta gezindikten son
ra Şehzadebaşında blr ma-hallebiciye gi
rip oturmuşlardır. 

Mahallebiciden çı!-ttıktan sonra Hasan 
Makbuleyi evine kadar götürüp sonra 
dönmek arzusunu gilsterrniş, Makbule de 
bunu kabul Etm 'ştir. Ağır. ağır Saraçha
ne başına geldikleri sırada. on ırdıın ar
kalannda gelmekte olan üç kiışi tarafın· 

dan takib edildiklerini anlıyarak hızlı 

hızlı yürürneğe baslam;şlardır. Parkın 

kö~sini dönerken arkalamıa bakan Mak

bule ile Hasan, bu üç adamın halA ken· 
dilerini takib et~kte o'dularını görmüŞ
lerdir. Bu vaziyet karşısında ürkmüş ol-

makla beraber yollarına devam etmek
ten başka çare bularnıyan Makbule ile 
H&s:ın biraz daha ilerleyip Makbulenin 
oturmakta o1duğ-..ı evin yolu olan Haydar 

caddesine geldikleri zaman, arkalann
dan gelmekte olan üç kişiden biri sert 
bir .sesle: 

- Hasım buraya gel!. 
Diye bağırmıştır. 

Bu çağırış karşısında Hasan büsbütün 
korkmuş !se de hiç beili t>t.meden yürü
rneğe devam etmiş, fakat tam Haydar 
caddesinde pazar oiduğu için kapalı bu
lunan kahvenin önü!'le geldikleri sırada 

DUnya mulıarrirlerinden tercOmeler 
• serisi: 28 

Maksim Gorki 

AŞK RÜYASI 
Ruscadan çeviren: 

Hasan Ali Ediz 
Fi: ~o Kr. 

REMZI KITABEVI 

ve vücudiıne inen tokat \'C yumrukların 

tesirile yere yuvarlanmıştır. Bu üç mü
tecavizden biri bıçağını çekip Hasanın ü
zerine atı1mış ve rastgele .s~plamaya baş
lamıştır. 

Hasan, bu ani tecavüz ve bıçak darbe
leri altında haykırmaya vaki1: bulama
dan kendinden geçmiş, katilier firar et
mişlerdir. Gürültü üzerine uyanan ma. 

halle halkı haykırışmaya başlamış, o 
semtte oturan bir doktor evinden çıkarak 
yaralıya bir enjeksiyon }' apmıştır. 

Makbule büyük bir korku ve şaşkınlık 
içinde biraz ileride bulunan Haydar ka
rakoluna koşarak gelmiş ve vak'ayı ağ-

!ıyarak c.ınlatrnıştır. Derhal vak'a mahal
linE' koşan polisler, Hasanı yerde ve kan
lar ıçinde can ç;ekişirk~n bulmuşlardır. 
Dcrhal eelbedHtm irndadı sıhht otomobili 

ile yaralı Cerrahpaşa hastanesine kaldı
rılmış :ise de p<'k ö.Z sonra ölmüştür. Ha
sanın hastanece yapılan muayenesinde 
gırtlağında. ~albinde ve daha birçok yer. 
lerinde cokuz bıçak yarası tesbit edil
miştir. 

Cinayet mahallinde tahkikat yapan za. 
bıtn, katilin kaçarken dü~rrnüş oldu~ 
kasketini bulmuştur. Dün Emniyet ikin
ci ~ube müdüriyetine getirilen Makbule

nin yapılan isticvabında, vak'a failierini 
ancak yüzlerini görrnek suretile tanıya
bilcccğini ve başka bjr ŞEy bilmed( ğini 
söylemiştir. 

Dün geç vakt(' kadar yapılan tahkiıkat 
neticesinde, cinayetin Makbule yüzün
do?n ışlenmerniş olduğu ve ıbaşka sebebler 
nulunduğu neticesine varılarak saraç 
Xiyazi adında biri yakalanmıştır. 

Vak'aya el koy.an ınüddeiumumi mua
\'ınlerinden :'-:ecati, dün geç vakte kadar 
Fatih Emniyet arnirliğinde bu cina~tin 
tahkikatile meşgul olmu~ur. 
Diğer iniller hakkında tahkikat devarn 

elmektedir. 

Bir adam arkadafını bacaöından 
yaraladı 

Sirkeclde Baray misafirhanesinde oturan 
Hiiseyln lle, ayni yerde oturan Mustafanın 
aralarında çıkan bir münazaa neticesinde, 
Mustafa çab ile Hüseyinl baca~dan yara
lam~tır. 

Yaralının müdavatı yapılmı~. suçlu Mus
tafa yakalanıırak tahklkata başlanmı§ttr. 

ŞEHIR TIYATROSU 1~1111fff111111 

~.!!: :: !!! : 
Tepelıaıı 

DRAM Kl~ MI 
Bu ak,am •••t ~0.30 da 

AS M OD E. 
i Perde 

Ekonomi istişare heyeti, dün saat 
15 te Belediyede İktısad Müdürlüğünün 
odasında Vali ve BeleG.iyc Reisi Lütfi 
Kırdarın :-iya.seti a!tında toplanm~tır. 

İstişare heyetinde eski sefirlerden Galii> 
Kcrnali, eski Şehreminierinden Operatör 
Emin ve Mehmed Ali, eski valilerden 
Hüsnü, Ofis Müdürü Cemal Ziya, Bele
diye İktısad İşleri Müdüril Asım Sürey
ya bulunmaktadır. 

Belediye İktısad İşleri Müdürü Asım 
Süreyya komisyona, Belediyenin pahalı

lıkla yaptığı mücadeleleri anlatmış, pa
halıhğın sebeblerini izah etmiş, alınması 
znruri olan tedbirleri söylern:.Ştir. Bu a
rada komisyon azalarının muhtelif sual
i€rine cevab verrni§tir. 

Toplantıda İstanbu!un iktısadi vaziye
ti uzun boylu gör.işü!rnü§, mütalealar 
yürütülmüştür. Kom;~yon yakında tek
rar toplanacak, konuşmalarına devarn 
edecektir. 

işsizler iş dairesinden 
iş istediler 

Son zamanlarda birçok kimseler iış da
iresine müracaat ederek kendilerine i§ 

bulunmasını istemektcdHer. Dün de bu 
ınaksadla iş daıresine 50 'C.en fazla ~iz 
mGracaat etmiştir. Bu işı;il('rin bir kısmı 
çalıştıkları bir tütün mağ:ızasından çıka
nlt.iıklanm trld ;a etmişlPr, b&şlannda ka
labalık aileleri bulunduğunu ve işlerin

den çıkarıldıkları için yiyecek bulama
dıklarını acı bir iisanla ımJatmışlardır. 

tş dairesi bölge arniri bu müracaatları 
ehemrniyetle karşılamış ve icab eden ted
birlerin alınacağını söyjcm•.ştir. 
Yapılan tahk"kat so:ıun:ia bu işçilerocn 

bır kısmının müessese ı;ahibinin malu
matı olmadan ustabaşları tarafından iş
ten çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İş dairesi 
bunun üzerine iş müesseseleri sahi:bleri· 
nin nazarı d'kkatini ('e}bederek arnele 
başlarının işçilerin mağduriyet.ini rnucib 
olacak şekilde keyfi hareketlerine mey
dan verilmemesini tebliğ etmiştir. 
Diğer taraftan mevsim dolayısUc tü

tün, barsak, tiftik, yapak vesaire gibi 
mevsimlik işlerde çalışım işçiler de işle

rin bitmesile açıkta kaimaktadırlar. İş 
dairesi bunlara ve diğer işs1zlere iş bul· 
trıa~a çalışmaktadır. 

()nümüzdeki Hazirandan itibaren iş 
dairesi tarafından kurulacak olan iş bul
ma teşkilatı !aaliyete geçtikten sonra bü
tün işsiziere daha .geniş bir şekilde iş bu
lunmasına <:alışılacaktır. -------

tjehlr Iş lPr/: 

Vali bugOn Ankaraya gir'iyr r 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lut
fi Kırdar, bu cıkşam Ankaraya gidecek
tir. Vali Ankarada, İstanbul şehri hak· 
kında edindiği umumi kanaati anlata· 
Ct\k, direktifier aldıktan sonra !stan • 
bula dönecektir. 

Karıfık yaö lfl tetkik e c!iliyor 
Zeytinyağıarına virol tabir edilen bir 

nevi yağ katıştmldığı yolunda Vi1aye· 
te yapılan ihbarla be1ediye esaslı su -
rette meşgul olmaktadır. Eminönü kay 
makamlığı bu işe memur edilmiştir. 

Tramvay cufdeleri sular.acak 
Tramvay caddeleri bundan sonra 

haftada 3 defa olmak üzere geceler i su
lanacaktır. Bu işin kontrolü Belediye 
temizlik işleri müdürlüğü tarafından 
yapılacaktır. · 

Birinci köy ve ziraat kalkınması 
kongresi bugün Ankarada Büyük Mil
le~ Meclisi binasında Başvekil Celal 
Bayarın bir nutku ile açılacaktır. 

Kongre ll komisyon halinde çalışa
caldır. Ayrı<'a birçok tali komisyonlar 
da vardır. 

Ana komisyonlar, teşkilat, bağ ve 
bahçe ziraati, tarla ziraati, hayvan ye· 
mi, hayvar.nt ziraat sınıflarını, merke
ting tedrisat, "ormancılık, mevzuat ko
misyonlarıdır. Teşkilat komisyonunun 
tali kornisy·mu vekalet komisyonudur. 
Bağ ve bahçP ziraati komisyonunun, 
ba~, meyva, zeytin ve çay, sebze ve çi· 
çek tali lwmisyonlan vardır. 

Tarla z.ira::ıt komisyonu, kuru ve su
lu ziraat, gübreler, nebatlar ıslahı, mü
cadele, makin€:ler olarak umumi, buğ· 
day, arpa. yulaf, mısır, çavdar, pirinç 
olarak hubuhat. tütün, afyon, pamuk, 
keten, kendir. jüt, şeker pancan, pata
tes olarak sınai nebatlar ve bakiiyat 
ta1 ı komisyonlarını ihtiva etmektedir. 
Hayvan yemi komisyonu tabii ve sun'1 
çayırlarla , yemE'klik bakiiyat ve saire 
U)li komisyonlar•na ayn~maktadır. 
Hayvanlar komisyonu evv11a umumi 
ve hususi ol~rak ikiye bölünmekte, u· 
mum1 olanl·mn içinde mücadele, sun'i 
ve tabii tohumlama, hayvan mahsulle· 
rinin kıymetlendirilmesi. husust olan 
kısımdad1r. Atçılık, sığırcılık, davar • 
cı1ık, kümes hayvanlan ve tavşan kol
ları bulur.mc.ıktadır. 

7.iraat sınıfları komisyonu, akkol, i -
pekböcekciliği. arıcılık tali komisyon -
larına. merketing komisyonu nakil va· 
sı•aları, ambalaj. standardizasyon, a • 
lış ve satış organiıasyonu tali komis -
yonlarma; tedrisat komisyonu ilk ted • 
risat, orta tedrisat, yüksek tedrisat, 
profesyonel mektebler, kurslar tali ko
m isyonlan;ı~ ayrılmaktadır. 

Mevzuat komisyonunun tali komis -
yonları şunl<r!'dır: Layihalar, ve temen· 
nUer, zirai kredi ve sigorta. 

Kongre ile yalnıı müsbet bir plan 
ve politika değil, bütün memlekette 

Büyük ziraat kongresi 4 gün de~~ 
edecek ve bu kongrede memleket ı~ 
hayati chcmmiyeti olan büyük istihSBJ 
davaları ele alınarak, ziraat siyasetinıf• 
ze yeni veçheler ve istikametler vere ~ 
cek, bazı mühim mukarrerat ittihaZ (J' 

lunacaktır. 

Kızı,aym bir tavzihi 
(Kızılay) Işaretıni kullanarak (göç~~ 

takvim!) Ismile çıkarılan duvar ve xwı.: 
taltvlmlerlnln Kızılay Cemiyetlle hiçbir ~ıı.tJ 
kası olmadı{;,'l mezkur Cemiyet taratın 
blldlrllmektedir. Knydediyoruz. ...,-
·························································· 

Portakal mevsiminde hergün po~ 
yemeği ihmal etme. Kiler ini porta 
reçel ve ~urubl:ırilcı doldur. 

····· ····················································· ,. 
ERTUGRUL SADI rı 

TIYATROSU 
Tnk~irnch bu f~ /C) 

( NUR BA"" 
meşhur Vo<lvil 3 perde ,il 

Yalcında: büyük b ir teJII t 
hiidisui Insan pJIJb&l _ . .. ....... ······················································ " 

Hiçbir fedakArlı ktan kaçmaY8 

!: i neman· ız 939 senesine bafıa; 
ı en R. K. O. Rad io Film Şirk• 

11 rıin en güzel ve en heyeca" 
Himile daşlayacaktır. 

Bütün Arnerikaya meydan 
ok uyan müthiş halk düşmanı 

GÖRÜNMEYEN 
HAYDUTLAR 

bu pUm ve politikayı ve daima dina - B<' Rollderde: CHESTER r.4~11 mik h alde tutacak. benimsiyecek bir RiS BRUSE CABOT bu fllrt11 
filr;r cereyanı vücude getirmek ıçın tl .,. 

sahneleri fevka iAdedir. Hat 
ana direktinerin en kısa yoldan reali - zıları ~eyredilirken Insanın tar 
zasyonuna yanyacak bazı teknik dökü- yecandan netesi daralır. 
manlar tercüme ve teksir ettirilmiştir. Yarın mat·ınelerden ı"tı"baren 
Kongre rumamesinde rnevzuu bahse· 

dilen her mevzu için ayn ayn raporlar ALKAZAR 
hazırlanmıştır. 

Ana direktifler serisinde 34 ve B se- Jt 
risinde 1 7 takım ~irai kitab ve rapor- Sinemasında B A Ş L 1 Y O 
lar vardır. ' :!!?lf#l;' 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Senenin en - Güzel - EN MUHTEŞEM ve 
ilk gösterilmesi şere-en nefis filminin 

fine bUyük O ALA gecesi 

SE NORiT A 
( Fransızca aBziO ) 

ve orijinal tarkıh 

Ba, rollerde 

JEANETlE MACDONALD 
NILSON BDDf 

Dikkat: Numaralı koltuklar bugOnden aldmlmalıdır. Telefon : 4()86t' 

Yar1n Akşam SC MER Sinemasinda 
lık defa g6sterilecek olan 

FERNANDEL - ELViRE POPESCO 
ve D U VA LL E S 

terafından bir aureti fev kalidede yaratılan 

.ı:ı K • A ç 1 K G o 1 1 
Ne, eli, Kahkahalı ve Eğlenceli filmini görürseniz 

Bütün 
. 

neşeli geçecektir . 2 saatlik kahkaha senemz 

z 
tufanı 



t 

l 

' 
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Samsunda zi ai kalkınma 
normal şeklini buldu 

Müstahsil kredi ihtiyacının temininden sonra 
İstİhsalatını çoğaltınağa imkan buldu 

. ... 
zıraı 

Sivas vilayet 
Parti kongresi 
Sıvo.s (HususlJ - VllA.yet CUmhuriyet Halk 

P:ı rtısl kongrc~ı başlamış, üç gün devam 
ederek dıı~r~mıştır. Kongre kazalardan ge -
lcn mfimessillerln de iştiraklle 52 murah -
hn.cıın ve birçok dlnleyicllerln önünde Par
tl başkanı Nıhimi Tokerin bir nutku lle a
.,ı\buştır. 'Parti başl'hnınm nutukln.nndan 
sonra Retqlcfimhur İsmet İnönünün Kastn
roonu vll!iyet kongresinde irnd ettiklerı kıy
metli ve de~crll nutukları okunmuş ve Par
tl başkanı bu nutkun her yönde bir Parti 
düsturu oldu~unu söylemlştlr. Bu söz -
leri mütenkıb ruznamede yazılı ~eylerln ko
nuı:ulmnsma geçilerek kazalardan gelen di
Iel':Ier okunmuş, bunların üzerlerinde Icab 
eden inrelemeler ve gereken faydalı konuş
mıı.lnr yapılmıştır. 

!139 yılınn nld me!'kez ve kazaların bt1tçe
lerl tetklk eclllmek üzere bütçe encümenlne 
hı\Vale edHmlş ve heveti umumiyede tetkl
ke lüzum {!Örülen dlleklerfn ü.,erlnde lAzım 
gelen kararlar verilmiş ve Partinin iki yıl
lık faaliyetil çalısmnlnrına ald rapor tetki
ki hesahat komisyon!arının raporları itti -
fa'da kabul edllmll'ltlr ViH\vet tlyönkurul se
cimlnde Kdmll Kltabl!ı, Beledlve reisi Adll 
Tarman Rahm! Çeltekll, Ahmed Oüze, Nüz-

Sayfa 5 

C Yurddan Resimli H b erler~ 
İzmirde 

ve 
eski ve 
kıyafet 

• 
yenı 

• • 
sergı sı 

el emekleri 
açıldı 

h"t Cubukru. Et~>m Tanrıverdl, Tahir Dlv- İzmir (Hususi) __ Halkevi salonla • rihi araştırmalarla son zamanlarda bu~ 
rl!ı::, Ş:ıklr büyük Pnrtl Kuruıtayına Sıvas d 1 k' . 1 kl · lunmuş, İzmı'r adındaki amazonun büs-

Samsun Zira at Ranıtan 
rm a açı an es ı ve yenı e erne erı ve 

mi;mes.-ılll olnrc.k belediye reisi Adli Tar - • . . .. .. . A M lAdd 3 1 1 · d 
knm, Sııklr Torna, Etem Tanrıverdi, kaıa kıyafet sergısı buyuk bır a1aka uyan • tüdür. i a an <:ısır evve zmır e 

~ Sc.rnsun (Hususi) - Eskiden Samsun 
ltt!li.ı1=uı~ü ;ıarab c.-öen §eylerden birisi. 
lı! ~rabahacılar dinde ()yunceık olmasıydı. 

nu ödedikten başka paro.smı bankaya ta- mümwlllerlndcn KPmal öter seçilmiştir. dırarak iki gün içinde binlerce kişi ta- yaşamış olan bu anıazon kahramanlığı 
rafından ziyaret edilmiştir. Bayan Şe- il~ Akdenizde adı alem olmuştu. 

urnbahacılar c>n ağır ödeme şartlarile ve 

sarruf hesabına yalırabilmektedir. Sam

sun Ziraat Bankasının bu ~ene tütün müs

tahsillcrine ve tarım kredi kooperatifle

rine yaptığı yardım mıkciarı 600 bin li -
rayı bulmuştur. Daha bir kaç yüz bin li

ra i'mız olunacağını da öğrendim. Köy • 

Hıye tasarruf hesabının öğ:.-etilmesinin de 

çok iyi neticeleri aıı:ım;§tı:&. 

fpsalada encUmen azah"'gl seçimi h;me Yunustın ri.yaseti altında, son za- Ayni köşedeki yüzük taşları içinde 
manlarda miic;bet bir şekilde çalışarak bilhassa iki tanesi nazara çarpmakta -
güzel eserler veren İzmir Halkevi, es- dır. Biri altı buçuk kırat ağırlığındaki 
ki kıyafet!erin toplanması ve eski Türk koyu yeşil bir zümrüd taştır. Arkaik 
san'at eserlerinin tasnifinde cidden bü- devrine aid olan bu taşın üzerinde Jü
yük bir muvaffakiyet kazanmıştır. piter, Apolion ve Mars'ın timsallerile 

~i~ n d r h · ., k.. ı .. tt c en a ışı •. e oy ı..ye para ve -
t, köylü bunca t•mcldE>riue roğmen re-

fahı b' .. k b t" f <>nıyamaz, utun azancını u u-
ej'lılr>re kaptırırdı. O zaman bilgisizlik 

~'i ksulluk içinde kıvraı;a:ı köylü, vak-
Ç' ı.:e toprdğını s{h·~p hczırlıyamadığı 
~ Çok zarar görürd1. 

bu !3ılhıssa 1929 ~ .)ınt~a zırai ve iktisadi 
ıq hr~:11n başlama~ından Samsun köylü
~ busbl.itün f.arsılmıştı. Cümhuriyet ida
~ sının aldıgı tE>dbirler arasmda mesela 
~ta~t Rankasının rniıtehassıs adamları
ll! k.0Ylere göndererek köylüyü ir§ad et
lll esı, hilgisinı nrttırınası, zamanında sür
~b ekrne ve lıiçme işlerini yapması için 
~a tıdn ~ıitabC'lcrde bulunması, yavaş 
~\'cı~ l<öylüyü ka1kınclırmJ§ ve vaziyetini 
~&Ur>kü normal şekle koymu§tur. Dün 
~ rabahneının pençes,nde malının hay
~~ güremiyen ~aım:un köyE.isü, bugün, 
'l'andsn kendi çalışmaları le, bir yan • 
4et llldığı kredilerle zirai durgunluğu gi
~ı:ek :stihsalfıtını çogaltmak imkanını 
~ .. nıahsuiünün oecieli ile borcu-

Çorru civarındaki göçmen 
köylerindeki faaliyet 

Çorlu (Hususi) - Yeniden kuru -

İoc;ala (Hususn - Müntehibi sani -
}erin istirt.ıkile heledive sa1onunda ton
lanılarak vili,·ef mPclisi umumi iızalıih 
seeimi yaoılMı~tır. Bu secimde münte
hibi sanHer nrcıc:ından eene evvelki 
mPclis aıaı::ı bulunan Cümhuriyet Halk 
T'nrti~i Ba~kanı Rıza Sav!!! serilmic;tir. 
Meclisi tttl"umi vedck azalığına da Etem 
Özsoy seçilmiştir. 

lzmirde bir cinayet davas1 
lan 200 zer evli Ulaş ve Marmaracık İzmir 2S (Husuo;i) - Bundan 4 yıl 
köylerine göçmenler yerleşt,rilmiş önce Nnrlıderede n?ll--an<i Mustafayı 
fen memurlarının nezaretinde arazi tev pusu kurmak suretile öldürmekten suç~ 

ziine ve Çorlu ziraat meurunun idare • lu Ye mevh"Uf ayni kövden Bekta~ o~-
. d d t' · ı·ı k 1 1 lu Hasan hakkında verilen idam karan s•n c e ar ızıyen usu ı e uyu ar açı - T . t d'k 

1 
k T 

emyızcP. acı ı o unmuo;, anca em-
mağn haşlanmıştJr. . yi?. heyeti umurniyec;i tarafından nak • 

Bundan başka köyleri birbirine ve zedilmiştir. Nakza uvularak yeniden 
kazaya bağlamak için telefon şebeke - cereyan eden muhakernede iddia ma
sinde de tamirat ve ihtiyaca göre ilave- 'karnı sul"lunu'f"' ceztı kanununun 4SO 
ler yapılacaktır. Kaymakam Niyazi Ül- inci maddeo;inin 4 üncü fıkrac;ına uvu~ 

larak teczivec;ini istemistir. Bu madde ltü bu işlerle yakından alakalanmakta-
dır. 

idama bedel ağır hapis cezasını müs • 
telzimdir. 

Kayseri Parti delegeler ine verilen ziyafet Payas•a bircak k~ cak v~•,a•andl 
Payas (Hususi) -Ha avdan ~eçerek 

f!e1~n birçok yolculann bavullan güm· 
rükte ar:ınırken rnüteaddid kacak e~
ya bulunmaktadır. Gecen gün pasa-
portla gelen ür. Halebl;nin bavulu ara
nı1dıii"ı zaman mebzul miktarda kaçak 
eşva meydana çıh.-mıştır. 

Muayf'ne memuru bavulun vazive • 
tini hoş f!Örr:rıiverelr; tahtalannı acmış, 
bavulların altındaki dı<: kaoaö-ın astan 
arasın.ia yapılan nvrı bir verele ipekli 
ve yün kumaş bulunmuc;tur. 

Bavulların yanJanndaki tahtaların 
arasına da külliyeıti mill;tarda ufak 
esans şiş~1e1 yerle~tirilmistir. Bazı vol
cular ceplerine v~ dımelerinin ıcıne 
ufak saat kovmaktad•rla.. HilJao:;a her
gün iki üç kaNık~ı!ık hfıdisPc;i vuku bul
maktadır. Kaçakçıların hemen hepsi 
Suriyelidir. 

lll~.Ysen (Hususi) - Cümhuriyet H alk Partisinin kongre toplantısı yapıl
~ll Ve ViHiyt!t dahilinden yüzden ziya de delege kongreye iştirak etmiştir. 
tıhadgreden sonra delegelere bir ziyafet verilmiştir. Resim, ziyafetten bir in-

~· 

Geçenlerde gene bir yolcunun eski 
bir yorganının içinde ipekli eşya bu -
lunmuştur. Bu iki ay zarfında gümrük
çe bulunan knçak eşya nisbet kabul et· 
mez derecede çoktur. 

~==~~~-===========~~============================= 

rı.' r ı 
q'b141 .ıtsnn Bey geçen gün 

rd~n r.cçiyordum. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... D.r :anıciık uzaktan beni 
gördü, l ,ııuma geldi, elimi 
rı&ktı. 

... Nasılsın üstad? dedi. 
Halbuki ben iı.stad filan deği .. 
lim. 

Hasan H~y - Babıaliden 

bir kere p.t.•lıp geçtin ya, üs
tad olman içın bu kafidir. 

Serginin en şayanı dikkat noktası, henüz ınanası anla.şılarnıyan bir Elen 
tarihte adı g~çen yerli tipierin fotoğ • harfi vardır. Diğer taş da açık mavi 
raflnrından istifade edilerek 400 sene- renkte bir yakuttur. Bunun üzerinde 
df'nberi erkeklerimizin ve kadınlan • İpokamp denilen, yarı at. yan balık 
mızın arkalarma geçirdikleri elbise şeklindeki canavarın üstüne b'nmiş 
modellerinin bir araya toplanmasıdır. Anfirit deniz perisi görünmektedir. Bu 

Sonra, sergide arkeoloji salonuna ge- yüzük miladdan evvel beşinci asra a
çİyorsunuz. Burada ufak bir vitrin için- iddir. 
de itina ile muhafaza olunan bir kadın Sergiyi 2 günde 3,000 kişi ziyaret et-
büstü herkesi alakadar ediyor. Bu, ta- miştir. 

Sivasta imar faal iyeti 
Sıvas (Hususi) - Sivas crta Anadolu

d:ı büyük imar hıı::e'ltetlerine en fazla e
hemmiyet veren h!r ş:.-hir olmuştur. 

Son yıllar !çe,.is:nde şehr: istasyona 
bağlıyan lsmt't İnönü cacldesi üzerinde 
mNtPm tcşkilatlt yeni bir çok binalar 
kurulmuş VP cadde b:l§tan b;.şa parke -, 
l<>nmıştır Cümhuriyet cc-ddes! ve rney
danı da parke ile dö~cnmiş, i-; mahallele
re doğru bu faa:iyet ilerlctilmiştir. 

Ayrıca Cümhuriyet caddtsir.de de ye
ni, yeni binnlar ~·rıı:.nnlmaktadır. Ya • 
k:nda kıymetli valimiz Nazmi Günerin 
m.~mlckPte olan faalıyetU çalı"Ştnalarile 

O"ta Anadolunun en büyük kültürel kay. 
naklarından olacak olnn Halkevi de 200 
bir. lıra sıırf:le bütün te~:!-Hat:le Cüm -
hlırıvet <·addesi i:7.t'~ .. nde kuru!mıya baş
bn:ıcaktır. Binanın ~ apı:mt>M için mi • 
marlar arasında ?C.llan müsilbakaya 14 
rrinıar ·şlııak cım'ştir. Mal:etıerin hepsi 
bırhırindı:ın g:.izel ve çok orij·r,al mahi -

Yı>t:eclır. Bu maketler Ciımhtı1'iyet Halk 
Partisi f:yönkurulunca :ncelenecek, Na-1 
i <ı VPKalcti t:!ra1IJ.dan dıı gözden geçi -
ri'p~r>k birincıliği l:a:ranarıa yaptırılacak
tır. Ytni Halkevinin J.iuruiması memleket 
i~:n bü,·iik bir iftjhar sayı~nb:li::. Nümu
rıe çiftl:eı C"ıvarmda Süınerb<>nk tarafm
ltsr vaptırılan lıüyJk ~i:nento fabrikası 

ikrr..ıl c:lılclikten \'e i!-+aı.yonda yükselen 

lzmird() 13 yaşmda bir çocuk 
kazaen kardeşini yaralad1 

İzmir (Hususi) - Dikilide, Gazipaşa 
cnddesinde S 4 sayıh evde oturan eski 
Sandıkemini Sezainin 1 3 yaşındaki oğ
l:ı Emin, babasına aid tabaneayı karış
tırırken ateş aldırarak kardeşi Nuriyi 

ağır surette yaralamıştır. Suçlu çocuk

la, tabnncayı muhafaza etmiyerek ha
diseye sebebiyet veı en Sezai Adliyeye 
verilmişlcrdir. 

Çorluda ek1r.ek ucuzlad1 
Çorlu (Hususi) - Gıda maddeleri sa 

tan esnaf ve hususile ekmekcileri sıkı 
bir kontrol altına alnn belediye reisi 
Şahab Arınan halka iyi ve ucuz ve piş
kin ekmek yedirmek gayesile eski be -
lcdiye meclisinin 11 ,5 ve 9,5 olarak 
narhlandırdığı ekmeğin 1 O ve 7,5 k u -

Sıvasta yeni yapılan bh,alardan biri 
ccr atölycsi 1:·a1iyete ı:;e~tılıter. sonra da 
i~ hacmi daha çok genı~·1iyN ek V€: çimen. 
t?m:.n n:aliyct Laı•nın ucuxlamasından 

yenı bır çek binaların yiıkEe~mesi ile gü
Le! Sivas daha ıtü?.el lıir ınanzara almış 
olacaktır. 

lzm:rde 15 · yaşmda bir 
kızm iddias1 

İzmir (Hıısusi) - Müddeiumumili
ğe istida ile müracaat eden Sabiha a
dında 15 yaşında bir kız Halil tarafın· 
dan iğfal edilerek tecavüze uğradığını 
iddia ve dava ikame etmiştir. i fadesine 
müracaat edilen Halil, Milasta tanış -

tığı Sab!haum kimsesiz bir kız olduğu
nu, bir ~özü tnkmr olduğu için takma 

göz satın almak üzere beraberce İzmi

re geldik!E:>rini, İkicesmciikte yerleştik
leri bir aile f'Vind~ sevisrneğe ve hatta 

karı koca h:nıatı yaşamağa başladık -

larını itirnf etmi~. eğer kız kirletilmiş

se, evlcnmeğe hazır olduğunu ilave ct
miştir. 

ruş olarak satılmasına karar verm .1 -

t ir 



• 
1 Htdiaeler Kar~q 1 

~ ostum, zeytinyağı şişesini ma· 
1b!J sanın üzerine koydu: 

- Halis Ayvalık! 
Dedi. Işığa tuttu, rengine baktı: 
'- K ehribar gibi! 
Tıpasım açtı, kokladı: 

-Mis, mis! 
Salata tabağına eğdi. Tabağın üzerln· 

ile gezdirdi. Şişedeki zeytinyağı, dam· 
m damla salataya aktı: 

- Şimdi oldu: 
Dostuma sordum: 
-Bu zeytinyağını nereden -aıd.m? 
- Balıkpazarmdan! 
- Halis Ayvalık yağı olduğunu ne • 

i:'eden biliyorsun? 
- Bana satan adam halis Ayvalık 

liiye sattı. Üzerindeki etiket de öyle! 
Güldüm.. Yüzüme aksi aksi baktı: 

' -Neye gülüyorsun? 
- Üzerindeki etiket cAyvalık• ola· 

bilir. Satan da sana Ayvalık yağıdır: 
myebilir. Fakat bu yağ Ayvalık yağı 
Cleğildir. -

Bu st.-.fer dostum güldü: 
- Ben, dedi, yağı kaçakçıdan alma· 

aım. Balıkpazannda bir dükkfuıdan 
aldım. Belediyesi olan, yiyecek İnad· 
\ieleri. daima kontrol edilen bir şehrin, 

en büyük çarşısında cAyvalık yağı• a
dile satılan yağ J~:Pıh41ckak Ayvalık 

yağı dır. 

-.- Hüsnü niyet sahibisin. 
-Makulüm! 
- Sen gazete okumuyorsun galiba! 
- Okuyorum. 
- Dışandan madent yağ getirtiyor, 

bu madeni yağlan en kötü yağlada ka· 
rıştırmak suretile senin «Ayvalık ya· 
ğı:. dediğin yağı elde ediyorlarnıış. 

- Bu işi nerede yapıyorlamıış? .. Şe· 
hir haricinde, gizli bir yerde mi? 

- Hayır, Balıkpazannda kuırduk • 
lan imalAtanclerde .. 

Dostum gene güldü: 
- Balıl.']lazan gı"bl, Belediyenin 

kontrolü hiç eksik olmıyan bir yerde 
buna imkan var mı? .. 

- Hüsnüniyet sahibisin! 
-Hayır makulüın! 
- Ya bu benim dediğim doğru çı -

karsa ... Gene, c ben makul üm:. diyecek 
misin? 

- Tabii d:iyece~.. Çünkü· makul 
insanlar hiçbir zaman, aklın kabul et
miyeceği şeyleri akıllarına getirmek 
istemezler. 

İSMET HUI..:Ost 

ar1 biliyor mu id' niz ? ~ 
Yaman bir çift akro~at Kaybolan insanları bulan adam 

Bu zat Nevyork
lnaur, ismi Eisen
berp.'ür. Kaybolan 
insanlan bulmakla 
fiobret bulmuştur." 
Kendisine 75 bin \ 
erkeği ve 12 kadı· ). 
ıu bulması için 
mürhcaat edilmiş

tır. 

* 
Tek insanh köy 

Bu akrobat çiftin yaptığı oyunlar hari
btlAdedir. Kadın epcycP ağır olmasına ~ij~::::~=i\:[tl 
r.:ıJmen küçük bir teni! raketine dayana- ~~~:§l~~l!!lllill.IJ!l!l-~iil~~:;;;;;::. 
rak resilll'de gördüğünüz ~ekilde fırıldak 
cihi dönmektedjr, 

Amerikada Mişiganda Alkonada olan bu 
köyün tek bir köylüsü kalmıştır. Bu zat 
bu köyün hem Yatandaşı, hem de bele
d!ye reisklir. Her ~ne mukannen günde 

::tendi kendisine intihaı, miicadelesine 

.8undan altmış sene evvel icad edilen hazırlanır, nutuklar verir, gizLi reyle, 
bu timsah trenleri, bugünün elektrilili kendi kendisini belediye reisliğine seçer. 
trenlerinin babası say1lmaktadır. 50 yıldır, belediye reisliği yapmaktadır. 
................ ·-··········································································································· 

Bir mukayese 
· cXocam bir.. kaza neticesinde 5 
.yıl hapse mahkfım edlldi. Şimdi ha· 
,.pisanede cezasını çekmekle meşgul 
eve arkadaşlanm bana tavsiye edi • 
cyorlar: 

- Ayol, çocuğunuz da yok, diyor
lar. 

Kocarnı çı1gın bir aşkla seviyo
rum, desenı yalan olacak, fakat ara· 
mızda uzunca müşterek bir hayatm 
batıraları var, kendisine dostça bağ
hyım, amma kadın hayatında 5 yıl 
btr devir sayılır, ne dersiniz teyze
~H: ....... ? ~.o.ou.u., » 

fifletici sebcbler• kaydi ile bu hü· 
küm ebedi hapse çevrilmiş ve adam 
Güyon zindanlanna yollanmış ... 

Adam el'an masumiyet iddiasın • 
da, Fransada kalmış olan kansı da 
kocasının yanına gidebilmek için 
müsaade almak üzere sağa sola isti· 
cia yağdınnakla meşgul... 

Nihayet müsaadeyi almış, gitmiş, 
malum ya Güyan zindanlannda 
mahkumlar yarı serbest hayat ya • 
şarlar, kadın da oraya yerleşmiş, bir 
nevi mahkUm hayatı yaşamağa baş-: 
Jamış. 

Geçen gün okumuştum, bakınız 
adarnın adı batınma gelir gibi ol -* du, · galiba Sezeck idi. Her ne ise le-

Bu mektubun son satırlar1nı okur- hinde yeni deliller bulunmuş, 7 se
ne farkla davası tekrar görülecek -

ken bir FransJz gazetesinde görmüş miş .. Az evvel mektubunun bir kıs
olduğum bir vak'ayı hatırladım: 

mını okuduğunuz genç kadının ko-
Adamın adı dilimin ucunda am- cası neden mahkUm oldu. Kazanın 

ma, işte aksilik bir türlü bulup çı • haysiyet kıncı bir ciheti var mıdır 
karaınıyorum, her ne ise bu zat Havr yok mudur bilmiyorum. Fakat mah: 
civannda yapılmış bir cinayetin kurniyeti nihayet 5 senedir ve ka • 
faili zannilP tutulup mahkemeye ve- dın benden ne yapması lazım geldi· 
rilmiş, adam masumiyet iddiasında, ğiıii soruyor. 
fakat bütün deliller aleyhinde oldu~ Anlıyorum ki kararını daha evvel 
ğu için idam~ mahkfun edilmiş. venniştir, bana sorgusu sırf cşeklen:. 
:Yalnız ortada hdif bir şüphe mev· yapılmış bir müracaatten ibarettir. 
cud olduğundan jüri heyetinin •ha· · TEYZE 

... - ... SON POS'I'A 

~ 
Tipinize yaraşan 

modeli seçiniz 

Muhiünizde bırakaca~nız tesirde. tl .. 
pinizi tanımış olmanın pek mühim rolU 
vardır. Bu tip, yalnız inceli'k, dolgunluk. 
uzunluk, kısalık meselesi değik:lir. G()z. 

saç, ka§ reng"nin, yüzün §eklinin, bash 
her §eyinizin bunda bir yeri vardır. Bu 
saydığımız §eylere nazaran bugün ka .. 
dın tipleri arasında en çok şu üçü göze 
çarpmaktadır: Klasik tip, ıporcu Up, eg-

:mtik tip 
Acaba klas"k tipte m·s;niz? 
Orta boylu musunuz? (1.58-1.63 arası) 

b;zde bu ölçü biraz öaha indirlildbilir. 
Cünld bizim uzunla!'ımız azdır. Zayıf de
nE>mlyec!'k kadar ince miS:niz? Omuzla
rınız geniş ve vuvar1ak mı? (Kemikli de
ğil), kalçalarını7. ne dapdar, ne de şiş • 
man. yani tam bir kadın vücudüne uya -
cak şeldlde yuvarlak mı? Bacaklannız 
ne ipince, ne de kalın değil de dolgunca 
vt' biçimli mi? 
Eğer böyle iseniz, ~lasik tiptensiniz. 

Esmer, san~n. veya 
ehemmiyeti yoktur. 

kumraJ olmanızın 

Klasik tptekiler şöyle gıyinmelidir? 
Gündüz için moda, fa~a1 kibar ve pek 

göze çarpmıyan renkler .. Kızıl, laciverd, 
siyah, tirol yeşıli gibi. .. Sarışınsanız oo -
luk gri ce ~iyebilirsin"z. Gece için bazan 
beyaz pek yaraşır. Sıyah tereddütsiiz her 
vakit güzel gider. Gf'nç bir kızsanız bu 
renklere tatlı mavi, pembe ve yeşili ter
cih edersiniz. 

Daima düz renk ve düzgün yünlü ku • 
maşlardan almalısınız. Bunların yaka -
sına veya sentürline açık renk b'r gar -
nitür koymalısınız. Empr!mt.yi severse -
niz. ya muntazam fasllalı, muntazam hen
des desenlileri, ya da ufak çiçe-klileri seç
melisiniz. Ç:inkü bu kumaşlar göze çarp
madan boşa giderler. 

Sporcu tipte misiniz 

Eğer omuzlarınız: dapdar, kalçaları -
nızdan barjz surette venişse, eğer OOyu· 
nuz uzunsa, yani (1,6(1) ı geçiyorsa ve e
ğer bacaklarınııda yün çoraplar, ayak _ 
larınızda basık ökçeli ayakkabılar hoş 
görünüyors::ı hiç şüphsiz bu tiptensiniz. 

Nasıl giyınmelisiniz? 

Göğsünüz pek küçükse bluz yerine ör
gü puloverler giyersiniz. Spor elbise -
lere pek uyar, daha da orJjinal olur. Çün
kü puloveri herkes giyemez. Düz renık 
etek üstünc!cn kareli spor caketler size 
çok yaraşır. Önden iki sıra düğmeli, u-

Ra d V c At· ın 

u h • b 1 e ı ı 

Suçlu vekilinin gaze ecilerin fotograf almamalarJ 
hakkındaki talebi mahkemece rededildi 

Atina ve diğer suçlular mahkeme 1ıu:rurunda 

On senedenberi Beyoğlunda randevu cSuçlu Atina, 1 O senedenberi :BeY' 
evi işleten ve gen~ kızlan türlü desi· oğlundaki evinde ve eski ikametgii~ 
se!erle fuhşa teşvikten suçlu bulunan da gizli randevu evi işletmek, kad~ 
Atina ile suç ortaklannın muhakeme· larla erkeklE•ri bulu§turmak ve g . 
ler(ne asliye birinci ceza mahkeme - kızlan iğf31 ile fuhşa te§vikten maı , 
sinde dün başianıldı. nundur. Harikliya, Eleni, Bedia, 1\'f~~ 

Mahkeme salonunun kapısı ve bü • lfıhat, Nejdet, Fatma, Şükran ve sııı ~ 
tün civar koridorlar, saat 1-4 ten sonra gibi genç kızlan para. saadet, lükc: ;

9 
hıncahmç dolmuş bulunuyordu. Her - yat vadlerilP fuhşa sürüklediği ve. , 
kes, şoJıreti bi!hassa son zaman1arda tinanın da btl icraata Bursa soka~ 
bütün fstanbula yayılan Atinanın da- da bulunan evindeki faaliyetile işti çi 
vasını dinlemek istiyordu. eylediği, Zizı ve diğer suçluların, sU ef 

Nihayet, mahkeme kapısı aralandı, iştirak ettikl~ri, delillerle, sübut J1l tl1' 
mübaşirin se.o:ıi bütün koridoru boydan tel-esinde görülmüştür. Katina~ı~ b ~ 
boya dolaşb: dan baska Sult~ma, Hicran, }{rlstıntı U 

- Atina, Katina, Zizi. Eleni, Mari - sa~reden miirekkeb 6 genç kızı Be~ 
1 

kaaa!. ·· sevkettiği de sabittir. Atina ile J{\ı~ 
Mahke:ne salonu heyeti hakimenin nanın ceza kanununun 436, 69 ve ı 

öniine kadar lebaleb doldu. ncı maddelerine göre, Zizi ile dlğerte 1 

Suçlular ve suçlu vekilleri yerlerine rının 4 36 ncı maddeye tevfikan, lJlll 
geçtiler. Atina ile kızı Zizinin vekale - h k ı '1 t · ı · · t · 
tini avukat Sadi Rıza ve Suad Ziya, a erne erı e eczıye en ıs emr.~ d <t' 

Bundan sonra Müddeiuınunrl ~ . 
diğerlerinin vekaletlerlni de avukat mevzuunun ahlakı urnumiye aleYhU:, 
Mihalaki denıhde etmi~lerdi. asv 
Duru~maya, tesbiti hüviyetle baş • deki cürümlPrden madud bulu~. tc' 

landı. Atina, sorulan suallere cevaben bi"'laen, ceza muhakcmeleri usultl ~ 
babasının Manol olduğunu, !stanbulda nunununu:rı 3 75 inci maddesine te ıP 

kar.. duru~:ınm hafi olarak cere:Yll11
6

• 
doğup, şimdi 48 yaşmda bulunduğu- i~rdi. Mnbkenıe bu talebi kabul ed._. 
nu, Beyoğlunda Balo sokağında 3 nu- rek duruşm~nm gizli yapılmasınıı l''" 

maralı hanenc ikamet ettiğini söyle -
di. Bu arada reis kendisine şu suali rar verdi. g' 

Dünkü <X'lsede, avukat Sadi Rız.ıı. "'"' sordu: y~ 
_ Gecmi~ mahkCımiyetin var mı? zp+ecilerin fotoğr:ıf almalanna izırı ıııU 
_ Bu~nP. kada: hicbir rnahklımi _ rilrnemesini mahkemeden taleb et (J 

yetim yok. Amma, şimdi iki buçuk ay- ise de, müddeiumumi Remzi buııa 
dır mevkufum. cevabı vermiştir: 1 

Bundan sonra Zizinin hüviyetini tes- - Gazeteciler1n. ammeyi a1akadıı~ 
bite geçildi. Reis sordu: den bir da•;ada fotoğraf aımala~ 
· ' bir mahzur•ı voktur. Hatta bu, {ı -Adın ne.... " d • 

- Ananasiya. Amma, küçük adım rnf'nfanti bakımından faydalıdır ıı;~ 
d Z . · E ı· · Mahkeme, suçlu ve'kilinin tale a var; ... ızı. v ıyım. 

- Ananın adı ne? kabul etmedi. ))1 
- Atina. Ve halk :3ışarı çıkarak Atina~ın b9f 
Diğer mamunlann da hüviyetleri sablan kapalı celsede görül.mege 

tesbit olunduktan sonra 4 üncü sorgu la:-dı. ~ 
hakimli~nin son tahkikat aç"41masma Dün dav"\ ile alakadar birçok i\~ 
dair. kararı mahkemede okundu. Ka - ve genç kız. m<thkeme kapısında 
rarda, hiiHisatcn c:-unlar yazılı idi: lcşmekte idiler. 

fak devrjk yakalı, kupu düz bir mant o, ru ınik kloş kenarlı bir şapka, ışte 5~ 
(isterseniz ceplerine, kollarına da kürk kış ktyaietiniz. Bu ttpe de iriyarılar 
koydurabilirsiniz) ile, önrJ yüzünüu dbğ'- nıfı demek mümkündür. ~ 
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Biriuclkfuıun 

--... _ ij " d" . b 
Ç gun ur aç:m ayan •.. 

.;; llaydı git, dai~a fazla ısrar eder • 
1:ocamı çağırın m.. 

- ..._ T C§ckkü.. ederim bayan, fakat ben 
flıYnm değ;linıl 

~' Kanmın Tesmini dekolteyle mi 
Ptınız? 

.ı_' Evet bay .. ar/.:asındaki robun mo-
""tı . 
Qtllı 9eçer geçmez resmi de kaldınp 

asın diye .. 

'.B tlıe, d'u bah{.ia bu kadar fazla yem ver-
eli~ 11/e ben sana kırl: defa söyleme

'In~? 

t.,... .• 
")J 

~o,. eninı için, enişan almasını bitmi• cı· ıyen sendin değil mi? 

SON POSTA 

( Hoş Sözler ) 1 
------.-J- 1 

İlacın faydası l 
Doktor, hastası kadını ikinci defa ziya-

ret ediyordu: 

1

. ' 
_ N asıl bayan, dedi. Hacıının fayda- ,....1 ~ 

sını gördünüz ınü? 
- Teşekkür ederim doktor, çok fay • ,. 

dasını gördüın. Uiıcı ajmadan evvel o ka-
dar dermansızdım ki; çocuğumu bile dö
vemiyordum. İlacı aldıktan iki gün son-
ra çocuğum şöyle dıırsun, kocaımı bile 
dövdüm. 

* Sadakat 
Yeni evliler ~rasında: 
- Bana sadık kalacak mısın!' 
- Senin bana sadık kalncağın kadar .. 
- Eyvah! 

* Kesecek 
Bayan otunnuş, dalgın dalgın. meraklı 

bir roman oituyordu. Dadı odaya girdi: 
- Bayan çocu~u kaybetUm .•• 
- Aylığından keserım. 

* Anladım 
Büyük ayaklı kadın b!r çift iskarp\n a

lacaktı. 

- Ben, dedi. öyle bir çift iskarpin is .. 
terim ki. 
Ma~aza sahibi kadınm ayaklarına bak

tı: 

- Siz söylemeden anlacnm bayan, de
di. f~erisi ç~k büyük. fakat. dışı çok JC"l
çük olsun değil mi? 

* Karakol da 
- Bay komiser, çahndı~ını haber ver

diğim gerdanlığı buldum. Me~er çalın -
mnmış: gardrobun altına düşünnüşüm. 

- Çok geç kaldınız bayan .. 
-Neye? 
- Hırsız tutuldu bile! 

* 
Şık hizmetçi 

Genç, şık hizmetçi. c.nabtar deliğinden 
bayanın odasına baktı: 

- İşte, dedi, bayan gene benim elbi • 
selerirnden birini giymiş. aynada ken .. 
dis.ni seyrediyor. 

* Yanlışlık 
Hizmetçi kabveyi getirdi. Bay bir yu· 

dum aldı: 
- Aferin. dedi. Bugün kahveyi çok iyi 

pişirmişsin. 

Hizmetçi şaşırdı: 
- Yanlı~lık olacak bay, belki kendi 

kahvcmi size getirmışim<Url. 

* Tedbirli 
Kadınlar konuştular: 

- Kocamdan ayrılmak istiyorum. fa
kat. 

-Fakat? 
- Henüz bir yenisini bulamadım. da-

ha arıyorum! 

* Unutmadım 
Serseri ayaklannı çoraplarile birllkte 

yıkıyordu. Arkadaşı E;~rdü: 

- Ne yapıyorsun. çorapiannı çıkarma
r yı unutmuşsun. 

ı -Hayır unutmadım. çoraplarıın da 
kirlıl 

* Bırakhm 
Memur sigara içiyordu. Amlıi gördü: 
- Sizi çalışırken sigara içmekten 

menetmiştim. 

- Ben <ic bıraktım bay 
-Neyi, sigarayı mı? 
- Hayır, çalışmayı! 

* Nezaket 
Hırsızlar. nazik adamın karşısına çık .. 

tllar: 
- Çıkar parnlan. 
Nazik ndar:ı cevab verdi: 
f - Nezaketle :nuamele etmesini bil ~ 

miyor musunuz. lutfen paralarınızı çı .. 
kannız• deseniz ağzınız mı aşınır? .• 

Müşteri - Bir çift kadın çorabı is • 
tiyorum. 

Tezgahtar - Kannız için mi, yoksa 
dcha iyi bir rey mi 1:ereyim? .. 

1 

- Ona imzasız mektubıar yazıyor· 
sun ha?. 

- imza.sız vazm•yorum. lm.zas-ız 
mektub yazmak ahlWc..~zlıktır, dedUer. 
Ben de mcl;tublann oltına aklıma ge
letı isimleri koyuyorum. 

-- Ge1ıe bana danldın değil mi ko • 
cacığım? .. 

'Ir" •:t ,. :-_-.ç .J • ! 
~~~ı::::.:~~--- ---_,.,;_-. 
- Çok kuvvetli bir p-~yanisttir. 
- Mademki çok kuı.-vetli, piyanoyu 

yüklenip oötürsün, bC!.§ka b·;r yerde çaı
sıntıo 

Sayfa 7 

Ha 1r, dünyada hiçbir 
san'at eseri böy e 
tenkid edilemez! 

"Aynaroz K ad ısı, na h ücum edenlerin görilşlerl 
doğru olsaydı Gogol " Müfettiş, i, Mareel 
Pagnol " 1'opaz, ı, Şarlo "Şehir ışıklarını 

Fuzuli "Şikayetname,, sini, Dumas tarihi 
eserlerint gazamazlardı 

Yazan : Fikret Adil 
Aynaroz Kadısı münasebetile yapılah 

neşriyat bana Namık Kemalin cVat~.n -
Sil!stre• si, Yakub Karinin .Bora• sı uze
rinde yapılan münakaşalan hatırlattı, ve 
kendi kendime şu suali de sordum: . 

_ Bir eseri böyle bir zaviyeden tetkik 
etmek doğru mu? 
Bır hayli düşündiikten sonra bu suale 

menfi cevab verdim: 
_ Hayır, dünyada hiç bir san'at eseri. 

böyle elde bayrak. ağızcia va~ ~et 
sözlerile tcnkid edilemez. Aksı takdırde. 
her eseri. bu gözle ~örüp sahibini vatan 
hiyaneti ile ithaın etmek kabildir. 

H<'r şevden evvel şunu söylemek iste -
rim ki, ~aksadım. Aynaroz Kadısını mü
dafaa etmek veya batırmak de~ildir. Bu 
piyes iyi veya kötü olabilir. Bu p~y.es bir 
şaheser veya alelade bir şey olabılir. Bu 
nok~a beni kat'iyyen alakadar etmez. 
Tekrar ediyorum. Istediğim şey, ıbu piyes 
münasebetile ortaya çıkatılan demngojik 
neşriyatın etrafta uyandırdığı akisl:rın 
bir davul sesinden ibaret olduğunu gos • 
termektir. 

Aynaroz Kadısına yapılan bu hücumlar 
şu noktada bir:eşiyor: 

Eserde. Osmanlı ımparatorluğunun mu 
ayyen bir zamanında. en büyük mevki -
leri işgal eden yüksek rütbeli idare a • 
damları bir takım akla ve hayale gelmez 
dolablarla ona benzer dolablar çevirmek 
istiyen bir papazm üstüne çullanmışlar 
ve herifi dımdızlak ~oymuşlar. Hiç böyle 
kepazelik .olur mu imiş? Bu dev.irde sanki 
namuslu adam yok mu imiş? Ecdadımızı 
bu şekilde göstermek kendi kendimize 
hakaret olurmuş. 

'\1eseleyi böylece vazettikten sonra, 
hallini, gür5ltü koparan üstadiann ve 
telmizlerinin kafalarına dank dedirtmek 
için, iptidai bir şekilde sualli ve cevablı 
olarak ele alalım. 

S - Aynaroz Kadısı nedir? 
C - Bir komedi 
S - Komedi ne demektir? 

• ı 

C - Bizim bildi~imiz oyun .. gülünçlü 
bir oyun. Amma müsaade edersen·ı bir 
LQgate bakayım. 
S- Peki, bakıruz. ne diyona söyleyi-

niz? 
C - Cemiyetir. Adetlerini, gülünç ta -

rdlarını, cvice• lerini ~östererek seyir • 
cileri gülme~e teşvik eden dramatik ne
sir; içinde müşterek hayata aid bir aksi
yon temsil edilen ve insanlann adetle " 
rini. kusurlarını veya gülünç taraflarını 

eğlenceli bir tarzda tersim eden tiyatro 
eseri. 

- Aynaroz Kadısı bu tarifiere uygun 
b!r eser midir? 

C -Uygun amma.. Cemiyetin hep fe
rıa taraflarını göstermiş. 

S- Lugatten okuduğun tarife uyuyor 
mu, uymuyor mu? 
C- Uyuyor. Ukin dedi~m gi'bi o za· 

manın adamlan bep böyle mi imiş? Ne 
dıye ... 

S - Sen bir devrin tar.hini, bir kome
diden mi öğrenirsin. yoksa mektebde o
kuduklarından :nı? 

C - Elbet mektebde okuduklarımdan. 
S - O halde ne demek istiyorsun? Bir 

komediden bem de maksadına ulaşmış 

bir komediden ne arıyorsun? 
C - Milletimi tahkir etmemesini isti-

yorum. 
S - Zatıal'iniz Topaz i.!jmll Fransız pi· 

y ~sini gördünüz mü? 
-Gördüm. 'l'ürkçesini Şehir Tiyatrosu 

oynadı. Filmini de seyrettim. Çok meşhur 
bir p iyes. 

S - Du piyes Fransada kaç defa oy -
nnndı? 

C - Zannedersem 300 defadan fazla. 
Bütün dünyada da oynadı. 

S - Piyesin içinde bir tek namuslu a
dam var mı idi? 

1 

C- Vardı amma, sonradan o da öte
kilere uymak mecburiyetinae kaldı. 

S - Topaz piyes ve fiJminden dolayı siz 
bütün Fransayı ve bütüu Fransızları hır-

• 

.Afılıahipzade ceıaı 

sız. dolandırıcı ve vatan haini mi zanne -
diy<. -sunuz? 

C - Hayır. Bu bir komedi. Muayyen 
bir sınıfın kirli çamaşırlannı gösteriyor. 

S - - GüzeL Leh;nize bir iyi not veri ~ 
yorur. t. Şim <ii bu 6Uale ccveb veriniz. To
paz O) nanırk en veya oynandıktan sonra 
hiç bir Fransız muharrir.i veya müte • 
fekkiri veya halktan birı, eline üç renkli 
bayrağını alarak vatan tehlikede, na -
musumuz beş para oldu, haysiyet!.. İzzeti 
nefis diye feryadı bastı mı? 

C - Hayır. Bilikis müe-1lifi meşhur ol· 
du. 

S - Fransa nasıl idare edilir bir mem· 
lekettir? 

C - Cümburiyet usulü ile. 
S- Türkiye? 
C - O a öyle. Fakat bız henüz cümhu

riyet rejimine yeni gircllk, inkılab ... 
S -- Malum.. malfun.. Topaz hangi 

devrin ahlakını tebzil ediyordu? 
C - C:.imhuriyet ıejiminin? 
S-Aynaroz Kadısı? 
C - Osmanlı imparatorluğunun. 

1 
.. 1 

S - Biz cümburiyet rejimini kurmak 
l~in neyi yıktık? 

C - Sultanların re:jim!ni? 
S - Neden bunu yaplık? 
C - Çünkü artık ıdare makinesi çi1 -

rümüş. vatan tehlikeye gırmiş. inhitat 
başlamıştı. 

S - Böyle bir devrin idaresini tchzil 
etmek, o devri yıkarait yerine geçmiş bir 
rejimin aleyhine olabilir mi? 

C - Ne münasebet? 
S -O halde ne bağırıp çağırıyorsun? 
C - Şey ... Evet .. !akat .. Bununla be-

raber ... 
S - Kes! Suallerime cevatı ver. Ayna· 

roz Kadısı piyes olarak oynandı mı? 
C - Oynandı. Hem de çok oynandı. ve 

halk katıla katıla güldü. 
S - Bir piyes nasıl oynanır, bilir ml· 

sin? 
C - Piyes yazılır, ı:yatroya götürülür. 

verilir. Kabul edilirse <·ynanır. 
S - Hemen mi oynanır, yoksa bir 

muamelesi vnr mıdır? 
C - Vardır. Piyes kabul edilince, An

karaya, matbuat umum müdürlüğüne 

gönderilir, i.asdik ettirilir. 
S - Piyesin oynanmasında bir mafl'zur 

varsa tasdik r>dilir mı? 
C - Etmezler. 
S - .Matbuat umum müdürlü~ü nereye 

bağlıdır? 

C - Dahiliye Vekalctine. 
S - Oradaki adamlar bir piyesin mah~ 

zuru olup olmadığını nyırd edebilecek 
~imseler midir? 

C - Öyle olması lazım gelir. Aksi tak
dirde o mevlcie geçemezler, geçscler bile 
liyakatsizlikleri anlaşılır, deği§tirilir, ye
rine ehilleri gelir. 

S - Piyeste mahzur görmediklerine na 
zaran demek sizj!ı ileri .siırdü~ünüz iddia
lar varid de~ilc!ir. 

C - !!.. (Devamı 10 uncu sayfada) 
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c Eski Şehremini operatör Cem il T opuzfunun hatıraları ) 

da kolera algını 
Mevsim kıştı, hergün binlerce koleralı Gülhane parkının bulunduğu yere bırakılı
yordu. Bu zevallıları nasıl ve ~erede tedavi edec~pmi düşü.nü~ken batınma ~üyük 
camiler geldi. Evkaf Nazırı Zıya Paşa merhuma Bazı camılerın Şehremaneti em
rine verilmesi , için telefon e itim. Ziya Paşa "Müslümanlara mahsus ibadethane

me 
u d 
eli 

ğacl 
pas h 

a 
ta lı ğı 

Kimisinin havadan, kimisinin sudan olur dediği 
bu hastalık için ben de " Civarda ardıç ağacının 

bulunmasından olur, cevabını verdim 
lerin telvis edilmesine asla rıza gösteremem!, cevabını verdi Terzi Muhanem, bahçesindeki ar • 

mud ağaciarında garib bir hastalığa 
rastlamış: Anlattığına göre canının sı

kıldığı bir gün, çocuklarının kılıcından 
arta kalan yahnd da her nasılsa dallar
da unutulan armud'ları keşfe çıkınışi 
İnce bir dikkatle her tarafı araştınr • 
kcn birdenbir-e yapraklann ekserisin
de meme gibi bir takım kabarcıklar bu
lunduğunu farketmiş. Bu garib şeyler 
ne ola? diye düşünürken armudlan u· 
nutmuş ve başlamış yapraklan topla· 

Cemil Topuzlu: 
- Balkan harbine a~d batıralanma ni

hayet vermeden önce .sıhhi bir afetten de 
bahsedeccğim, dedi. 

Muharebcnin ıliınından bir kaç gün 
sonra şehrimize muhacirler gelrneğe baş
lamıştı. Amma ne geliş ... Hepsi sefil ve 
perişan bir halde. Yelken gemilerine, şi
rnendiferlı re üstüste yığılan bu bedl>aht
jar, aç. çıplak, Sirkeciye çıkartılıyorlar~ 
dı. Köylerinden, ka.,abalarından öküz a
rabalarına bincnler, bu suretle yola çı -
kanlar da n yrı. .. 

Vakıa, istanbul Muhacırin müdüriycti, 
muhacirlerin bır kısmım ceste, ceste A -
nadoluya göndcr;yordu. Fakat buna rağ
m~n şehrimizde daimi surette 40-50 bin 
hasta ve bakımsız muhacırin bnlunma -
sının önü -.lına:nıyordu! 

İşte, bunlan yerle§tirmek, beslemek, 
hasta olanları tedavi etmek işi de az son
ra İstanbul belediyesinin omuzlarına 

_ dan biri, benim ile görüşmek üzere soluk 
soluğa Emanetteki cdama girdi. Aynen 
§Öyle dedı: 

c- Harbiye nezaretinın emri ile Rume
liye gönderılmek için An~doludan gelen 
askerler, birkaç gün isürghat etmek üze
re Kartal ve civarına yerleştiler. Fakat 
tabur zab'tlcri bununla iktıfa etmiyerek, 
köyümüzdeki köşklere, hu meyanda be
nim köşküme de asker doldurdular. Ev
velki gün bir askerin nni surette hasta
landığını ve 24 saat bile geçmeden öldü
ğünü 1şıttim. Bu hastalığın sari olup ol
madığını bilmediğimiz için hepimiz de te
laşa düştük. Lutfen bu yaziyete bir çare 
hulunuzı~ 

ınıya ... 
Ertesi gün dükkanınc.:a h& gelene 

kumaşlarla birlikte bu garib manzara· 
h yaprakları ria göstermiş .. Kimisi ha· 
varlan demiş, kimisi sudan demiş bir 
türlü terziyi tatmin edememişler. Şim
di de bona soruyordu: 

Derhal, doktor arkadaşlarımdan birini 
Kartal ve Yakacık taraflarını teftişe gön-
derdı:rn. - Bu neden o1ur? 

. - Civard.:ı ardıç ağaciarının bulun-O zamanlar, Şehremanetme yakın olan ._ d 
1 

d d. 
h k ı . d d G b . uıasın an. e ım. Cemil Topu.:lunun re rcmıni i en a ınmış cvım e oturuyor um. eec yarısı, enı K. . . . h d k. . . . d 

d . d . ? K ımısının ava an, ımısının su an 
bir resmi uyan ırdılar. Bır e ne gorcyım. arta-

1 
d d. v. be . d v t 

1 1 ·· d d•v• d kt t 1 ~ .1 t k o ur e ıgın~ nım e agac an o ur 
yüklcnmişti. hat bir ncfe!l alacak gibi oldum. Fakat a gon er ıgım 0 or, c"~ ı e ya a o- d · · b .. b .. f' ·b· ·ır 

dama kadar girmemiş mi~ Arkadaşım, eyışım us u un *gan me gı ı. Başımıza gelen bu derd kafi değilmiş bu. mukaddcr değilmiş! 
gibi, Çatalca tarafından ynralı}ar da gön-1 Bıı esnada Kcırtaldaki askerler arasmda gayet haklı olarak büyük bir heyecan 
derılmeğe başlandı. Harbiye nezarcti, her bir de kolcra ç:ıkmasın mı? Şehirde ise se- i~i!1de: 
nasılsa, bu hususta nrzu o1unduğu ka - !alet son dereceyi bulmuştu. Hastnlıktan, - Aman Pa~am. dedi, Yakncıktaki köş
dar büyük ın;kyasta hazırlô.nmamış bu - her gün bir çok kurban veriyorduk. o ke gittim. Üst katta yatnn bir askeri mu
lunduğuncian, yaralılar açıkta ve ba- derdierin üstüne bir de kolera inzımam ayenc ettim. Hnstalıgı, kaleraya benzi
kımsız bir halde kaldılr.r. Onlara bak - edince, artık vaziyetin fecaatini tasavvur yar. Derhal lazım gPlen teabirleri aldım. 
mak ve hastanelere ~·erleştirmek vazi -
fesini de bana, yani şehre verdiler. 

Tahmin edcmiyeccğiniz derecede ileri 
olan o sefalet ve leeanti gözlerimln önü
ne getirince, hala \'Ücuuüm ürperir. Üs
telik şehremanetinin kasası bomboş, ne 
doktor, ne hastabakıcı, ne de hastane 
var. Velhasıl yok, yok, yok! 

Bin müşkültıt ile b·,.az para buldum. 
Şehirde ve Boğaziçinde b·r çok büyük o
telleri ve yahları boşalttırdım. Böylece. 
şehrin muhtelif semtlerinde küçüklü, 
büyüklü daksana yakın hastane açtım. 

İşleri az çok yoluna koydum diye ra • 

edersiniz ... 
Ben, bütün ömrümce bu kadar yorul .. 

du~umu bilmiyorum. Hattil bir kaç gece 
üstuste uyku bile uyuyamadım! 

Sordum: 
- Karta! da kolcra neden çıktı? 
Ccmıl Topuzlu, adeta hiddetle cevab 

verdi: 
- Necicn olacak? ihmal. teseyyüb ve 

idare.rizlikt~"! Bu yüzden Çatalca ve Ha
dımköyünde bulunan bütün askeri kuv· 
vetlcril'l'\iz de mahiv ve per1şan oldular. 

Bu facinyı size kısaca anlatayım: 
Bir gün, Yakacıkta oturan akrab~m-

Sonra Kartala indim. Tabur zabitini 
ruldum. Meseleyi aniattım. Bana: 

- Askerin iıastalığı kolera değildir. 

OLc;a olsa zfıfadandır. Es&sen ben de ya
rın taburumu nlıp, İ.c:tanbul yolile Ru
rnellyc gidece~im. 'l'elaşJanmayın, ceva· 
bını verdi. 

Zabitin bu sözleri üzeı ine tabii büsbü
tün telaşlandım. K~ndısıne acele etme
mesinı söyledim. Fakat, zab;t lfıf dinliye
ceğe benzemiyor. Bu endişe ile sizi gece 
yarısı rahatsı7 ettim. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Yazan: Sabih Alaçam 

Annud yapraklarında görülen o tu· 
haf kabarcıklar cMemeli pas hastah • 
ğı• mn alametleridir. Bu hastalığın ilk 
izlerine yazın tesadüf olunur. Memeli 
pasa tutulan ağacın yapraklannda ön
celeri, portah1 renginde bir takım 1e
ke1er belirir. Sonradan bu lekeler git
ti!~ce genişliyerek sonbabara doğru 
üstlerinde mememsi bir takım kabar • 
cıklar peyda ederler, yapraklarda bu 
lehyi ve kabarcıklan yapan fen dilin· 
de (Gymnospornngium Sabinae) deni· 
len. Üredine ~ınifından bir mantardır. 
Armud y:ı.praklarının döküleceğine ya· 
km bu mantar, rüzgiira katılarak uçar 
ve o civarda rastlıyacağı ardıç ağacia
nna yapışıp kalır. 

Memeli pa~ mantan, kı~ı mutlaka 
ardıç ağaciarında geçirecektir. Ardıç 
olmıyan yerde ömrünü öteki yaza ulaş-

Armud ağaçlarmda (Memeli pas) 
hastalığı ,,. 

\ - 1\lemeli pas ha<;talıtının arrruıd 1 
raklannda yaptıtı lekeler. a· 

B - Ayni haı;t.alık yüzünden yaptıı.kl•' 
zerinde göriilen nıemeler. ı1 

C - 1\lemeli pa:. hastahtının ardıç atııt 
da yaptığı mantarlar. 

·· k.. d ··ıd· (B nolttıı)" tırması mum un egı ır. u IP 
dikkat) memeli pas mantan ardıÇ 8~~ 
cı üzerinde de ( dallarda) bir takıJl'l ~ 
mecikler meydana getirir. Bu ınel'l'le 

5 
• 

bi kabarcıklar kuru havada koyılı e~, 
mer, nemli havalarda açık esıner re ıe1 
tedirler. Zaman geçtikçe bu meıtıeıe~ 
buruşur ki tam bu ~ırada kemale gerııt• 
sporları, gene rüzgfmı veya haşe gsC' 
katılarak yazlığa (!) yani armud 8 

lanna giderler. p • 
. d ys Bu mevsım geçen sene arrnu 

8
ct' 

raldarında kırmızımtırak lekelere r 
ladığımız Hk yaz aylarıdır. 

Dünkü kısmın hüliisa•ı 

IIamdtıne henüz 13 yaşında iken Hnmnmcı 
O man cfcnd! lle evlendirilmişti. Osman e
fendi 50 He 60 yaş arasında bir adamdı. 

(Devamı 10 uncu sayf~ 

1 Kimi de, sancılnndıf,rına hükiP~;;d 
yordu. Buna ccvnben de, dokuz ecıı'·ı· 
sahibi olmus, tecrübeli bir kadlil w 

IIamdune evlendikten tki ~ene sonra bir 
kız çocuk doCurdu. beslemsi Şazlmend o gün 
mahallede surahi surahi ~erbet da~ıtma~o. 
ba .. ladı. Bu ara1a Hacer hanıma da uitradı 
Kadınco.~ız dot;u:n haberini ö~renince etek
leri zll çal:ırnk derhal yeldirmeslnl giydl. 
Ş~'rbet surahlsln! boş bir turşu kavanozuna 
lboşnlttı, sonra küçük Sazim~ndle sokağa 
lırladı, ko~:ırnk Hamdunelerln evine vardı. 

[Roman devam ediyor] 

[.R apının zembereğ-i üzerinde ta· 

~ kılı idi. Çekip açtı ve selle • 
mehüsselam içeriye daldı. Daha aşağı
da iken avaz avaz haykırrnarra başladı: 

- Gözüniiz aydın ayol! Şükür Al -
laha! Lakin fena halde giicendim. Aq
rın tutar dn, haber vermek yok mu? 

Evin içinde aqır bir tütsü kokusu ha
kimdi. Herhalde. Yukarıda. lahusanın 
ocasındak· nıangala, oradaki mahalle 
karıları avuç avuç çöreotu atıyorlardı. 
Hacerin baP.ırtıc:ına cevab yetiştiren, 
Bedestenlinin Şekurt' hanım oldu. 

- Nerdesin. karı? HamduneciiYim, 
temindenbE>ri c:eni savık1ayor. Yedi ma
halleye malum oldu da, sen mi duyma
dın? 

Bu SPkure hanım da tuhaf bir ka -
dındı. Onun iç'n bir cok şeyler sövlü· 
yorlardı. E7cümle, ı,renç kadınlara kar-

şı olan ?if•nd:m ıs .. arla bahsedilivordu. 
Herhalde, o hC'r moetisin ~entiğ-i id·. 
Her verc vPfic:ir, P3ralanırcac;ına ı.·7• 
m et <'d"r 1ii Hı sö\ 1er, sırac:ında ka ık o 
ovnar. kiifrr·Pr snvurur, oerdt> b·rı.ı'ln
ne hikfıve1<>r nnlatı .... gene de 
tirtir titretir. vılci rırdı. 

Hacer, merdiven ayağıııda, içe'1sı 

kirli bezlnle ve çirkef ile dolu bakır 
lcğenin üzerinden atlıyarak, yukarıya 
çıktı. Sağda, kapı~.ı açık duran lahusa 

ariasının pamuklu perdesini iterek ice
riye girdi. • 

lan Raziye hanım: 11~ı~ 

Bir kenarda t~ • 
temizce bir yer ya· 
tağı serili idi. İçin • 
de, al zemin üzerine 

- Anoson kaynahn da kaşık lt ıl~· 
ağzına akıtın tavc;ivesinde buı~;~fl' 
Hiç biri, odan•n iç·ni kaplıyan sırrıilli 
dümanı ile çörcotu tiitsüsünün ° 8ı• 
mini ciğerlere verdiği ıstmıbı kale 0ec
mıyordu. Gf>nr> imdada yetişen }3C 

Suyolcunun ka • tenlinin C!nkfı re hanım oldu. ~ 
"1 h •C" 

rısı. - Karılıır! O 1~\'1 c;abahcı ka '. ıl' 
- Neme lfızım? k d verıtl f 

kasnak işlemeli 

yorganın altında, 

kireç gibi siması, 

içeriye kaçını~ göz· 
leri ve soluk dudak
larile Hamdune ya· 
tıyordu. 

Yanıbaşında, yü -
zü yeşil bir duvak • ~'~"''·~.~~~...-"'ı 

la örtülü, sımsıkı -~~:~~~.r-~w<>-·ı 
kundağının içinde 
yeni doğan çocuk, 
gözleri kapalı, ana • 
sının ralımında baş· 
lamış bir rüyayı 

hfıla takib ediyor 
(Tibi idi. Hacerin o -
daya girmesile ha • 
sıl olan şamata üıe- Duvağın altından, ııska bir kecü -miyav lamasını andıran zavallı bir ses çıktı 

rine, duvağın altmdan, sıska bir kedi halle muhtarının kızkardeŞi itiraz etti: cerdi. 

dedi. Dini ayn am • 
ma, zanaatının da 
ehli imiş doğrusu! 

Ortada dolaşmak • 
ta olan ebe Esma 
hanım bu lakırdı • 
dan alındı. 

- • Bu yolları hiz 
ıp biliriz amma, hü
kiımattan korkarız .. 
diye mırıldandı. 

Suyolcununki, de
virdiği çamı dü -
2eltmek için 

- Tabii! diye ce· 
vab verdi. Ehillili • 
ğiniz bizce de ma • 
llım, kadınım. San· 
ki, demek istedim 
ki, o da, bu işi be -

miyavlamasını andıran zavallı bir ses - A, o nasıl lakJrdı? Cenabıhak ve- Ebe hanım Ermeni mcslekdaşının 
çıktı. rince verir. Evamirine karşı durulur muvaffakiyetini inkarda ısrar ediyor· 
Karılar hep bir ağızdan: mu? du: 
- Bakındı haspaya, maşallah! Ha- Hacer bir çam devirdi: - Çocuğun doğacağı varmış da on· 

ecr teyzes!ni bildi! dediler. - O vermedi ki! dedi; Hamduneci - dan, yoksa, haddine mi düşmüş gavu • 
Hacer doğruca yatağa koştu. Teklif· ğim kaç yıldır evlad hasreti ile yanı • run, Allahın Yerınediğini zorla almak? 

s:zce, yor anın uc\,lnu iterek, lahusa • yordu. Gene hep bir ağızdan, kendisini tas-
n'n yanına oturuverdi. Şaziye hanımın rastıklı kaşlan çatıl· dik ettiler. 

- Nasılsın? dı. Onda hiddet ifade eden gümrah bir Çocuk birdenbire viyaklamağa baş-
- İyiyim, hamdolsun! geğirti ile, Haceri payladı: lamıştı. Annesinin, uzaktan: c Pişt, 
-Çok canın yanınadı ya? - Sus! Günaha giriyorsuni Şimdi pişbleri onu bir türlü susturamıyordu. 
- Hayır. Al!ah razı olsun ebe ha • aç~ırırsın ağZJmı, yelloz! Kimi: 

nnndan! Hacer sustu. - Karnı acıktı .. meme istiyor, dedi; 
- Eh! Seneye bir d~ha inşallah! Lakin bu küçük hadise, Hamrluneye ebe banunın itirazına uğradı: 
- Yook! Sakın ha! Is temem artık. analık hazzıru temin etmiş olan Erme- - Olmaz. Kırk sekiz saat geçmeden .. . 
Oteden, Şaziye hanım denilen, ma • ni ebeye sözü intikal ettirdi. meme verilmez. 

dö'lriiir~ünüz Aeı mey an til' 
ı . . e tc pencereyi aralaya ım, ıçeny 

hava girsin! dive b· ğırdı. . . o.J.' 
I.Alhuc;a ile çoeufrunun ii zerlerınır ,1 

... p . .k. k vııl<ll ' 
tuıer. encPreyı ı ı parma ., ~ttı 

sürün. arn1ıi'1ına bir terlik teki 50 di" 
lar. Kap'llı kafesin deliklerinden r.ıc S 

nya fırl:'ı.mak istiyen duman ° 
yığıldı. til Je' 

Hamdunenii1 de n;hayet bir ha.s 1.$
1 

rnek oldui.hmıı. sükCıne ve istı.r~erl'~ 
muhtac bulunduğunu düşünJ'll~~ııl' ~ 
kadınlar cene yarıstırıvorlardı. }tlfl 
lede. kendi meclislerine dahil btl ıı' 11 

mıyan kim v::ırc;a. her birine arlııf . 
çenı;el tak1p çekistimıeve başla 1

111 
tı9 

- Avol, imarnın Sabbek hanıf11 
~ma erelenieri duvdıınuz mu? ıetl ' 

_ Öyle imiş. Hrl"if, üstüne eV 
~ 

yormucı. 
9

. • , 
- A. s1lhi rrıi? Belli idi anırn 1.3 rt 

:mman1a"'b a7dt idi koca imal'l'lb··ti!' . ı ~ 

dır vüzbas·nın crnazesmde. 
0 

~ ~ 
ya'? Ölüvi.i te7kivc f'derken, lokf1'lğlll 
ierini devire dPvire. van odada 8 

karı ları bcı kı rordu. ·fi t' 
- Sıbbrkf' rlE' oh ol"un! ~~erıJl"ııl 1 

bütün kendim o bPnd :d re:,ıııı. d·,e 1 
mülkiinii ii ,. M... E'l h ecc-r1 rn. bil 
mı büvü ya t ? E mavı kendı 
sıçrattı nil-ıavt>t. r J1'l 

- Kimi alıvo .. muc; imam, bel 1 

- Sarav1ı imic;, diyorlar. 13 • 
- Bari Haceıi!·Q:'mi alsavdı. Ü( '. 

dan nikah gecmi~ p,mnın. olsun. J<ıı o• 
lık gelinkcn dul kaldı. Gene de 
lan 'kız sayılır. ııcı') 

(Arkası 



7 

' ---- ---=--- -- -----------

27 Birincikanun 

hadiseleri J 

.Aft'IIPUUO hfr.lstiya.D milletleri Nodl hararetle tes'id etm.L,ıerclir. İn&'ilterede İsveç 
tolonlsiue mensab renç Juzla.r bu münase betıe bir çay sofrası ıbazır18.1Illljlar, yortu • 

IUlD YUfı miimeyybi olan mumla.rla başJarmı ve masalarını sü.slcınişlcrdir. 

Tunastald m:a.jino hattını rösteriyor. Orta~a görülen 'il1 tepe yu altı tahkimatının 
'baJuruhıt11 Jerdir. h ba.t Libya'ya müteveccihtir ve ıayriltablli işgaldir. Ta.arruzlara 

Urşı büyük bir mukavemeti TIU'dll'. 

lnıU&ereAJn eski llarictye Nazın Eden, A merlkada manlfa.turacılar birliğinin sene 
Ilk b~ ziyaJetinde nutuk söylerken 

~maııyaıun dert aenedk Urtısaeli plinını Idare etnıekte olan Mareşal Görlng, yele
hi lle birUlı:te un.cU saytlyesinde viicude ıetlrdifl minyatiir elektrik trenluinin lıı~-

ekeUerinl tecrübe ediyor. 

Alnıanyanın Uayhsba~ müdürü Dr. Şabt, ıeçenlerde ingiltereye bir seyahat yap • 
' htı tı. ıtes.im, Dr. Şaht'ı İn&"lltere Devlet Banki\Sl Umum ltiüdürü Montagü Nonnan ile 

bir arada gösteriyor. 
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r······················································································· .. ·····················-········································································, 
1 - Tozkoparan semtine adını veren pehlivan, 2 -

ile teşhir cezası, 3- Saku/lunun Sultan-Balmumları 

ahmeddeki sarayı, 
Semadirek 

4- Dördüncü Mehmed yanında 
adasının ismini niçin söglelmezdi ? 

... 
'·························································································································································································'; 
D d·· ·· Mehmed yanında ı koparandır. Buna benzer bir kelime de ı 

or uncu kulakdüzüdür ki biz yanlış olarak kulak-
Semadirek adasının tozu deriz. 

Sokullunun Sultanahmed 
camiinin bulunduğu 

yerdeki sarayı ismini niçin söyletmezdi ? İskender, daha pek genç bir acemi oğ
lanı iken atıcılığa heves eım;ş, Fatih za-

~ n yedinci asır ortasında 7 ya -

~ şında hükümd<ır olan ve kırk 
sene saltanat süren dördüncü Avcı Meh· 
mcdin huzurunda Semadirek adasının adı 
nnılmazdı. Sebebi şu idi: 

Hicri 1080 yılı sonla'ıında dördüncü Meh 
med ınaiyeti :le berabe: ''"lanmak için Se 
rezc gitmişti. Oradan, deniz üroerisandın 
Köse Ali Paşanın üç j!emisile gene av -
lanmak çin Semadirek adasına geçtiler. 
Henüz yirmi dokuz yasında bulunan genç 
hükümdar ve maiyeti katır ve eşeklere 
b'nerek yaban keçisi avına çıktılar. Sarp 
kayalarda bir müddet dolaştıktan sonra 
gemilere binip dönmek üzere sahil~ gel -
dil er. Fakat Kaptan Ali Paşa: e Kenar 
ıraktır. Ak<-ama kadar v:ırnmavız. Gece 
enginde kalmnk !!Örüniir. Bu gece fırtına 
görünüyor. pnd!snhırrm ı;!em:yc binme -

sine razı olmam• dedi. Mehm!'d elbl'tte 
gider:m!:. deyince Ali Pasa: .t~te kılıç, 

işte boynum. beni ö!dür, sonra gib dedi. 
Mehmed, pa~alar ve ınaiy~ti ile geceyi a-

dada geçirmP({e razı oldu. O ~cce müd• -
hiş bir fırtına koptu. Gemller zincirlerini 

keserk adanın öbür sahil;ne sığındılar. 

Fırtına iki g:.in ikı gece ciinmedi. Sahilde 
padişahın sığındığı ku1iibey; dalgalar 
bastı. Geldikler ne pısmrm oldular. Mch

med ile mnivetindekı p::ışaJar ağlaşmağa 

başladılar. Nihayet üçüncü gün fırtına 

dinciL Ali ?aşn da kPndilerini nlıp kenara 
çıkar-dı. 

manının meşhur pehlivvnlarından Hüsam 
pehlivana çırak 0lmı.ış. bir gün, meşhur 
atıC!ların önünde taiiın yapan gençler a
rasında yayının kabzc.-sını nasıl kavradı 

stanbulu dolduran eski muhteşem 

Türk saraylarından, konaklarından 

;se yayın düz denilen kısmını pençesile 
koparmış. orada bulunan eski pehlivan • 
lardan Yıldırımlı Baha da kendisine Düz
koparan lakabını vermişt.:. O zamanlar. 
donanma sefere ıııderken, en meşhur a· 
tıcılardan on k:şi de, amira! gemisinde 
Kaptan paşanın mt;hafızı olarak beraber 
giderlerdi. Bu pehlivanlara o kadar iti -
bar edilirdi ki Kaptan pnşa ile ayni sof- a 

rada yemek yerlerdi. Dü:ı:koparan da ikin B 
ci Beyazıd zamanmda Kaptan Küçük Da
vud Pa~a ıle Akdeniz seferine gitmişti. hiç biri kalmamıştır. Bu yıl. on altıncı 

asrın ve meşhur Makbul İbrahim Paşanın 
saı ayı bile az mı ölüm tehiikeleri geçir • 
di. 

Bu seferde Venedik aonanmasile karşı -
lnşıp ta harb başl,ıyınca, bir düşman ge
misı Türk amiral gcm;sine rampa etmiş, 
bir düşman cengaveri Türl: gemisine atla
yıp cAltın başlı Sancal{:. ı yerinden çı -
k•ırıp deniz Iırlatmıştı. Bunun üzerine 
pehlivan Düzkoparan bu adamı bir ok.la 
vurup den•ze ciü~ürmüş. kendisi de, oku
nu, yakını bırakıp ;,rkaımıöan denize at· 
!amış, deniz içinde vurduğu adamın ka
fasını kesmiş, sancağı &lmı~. tekrar ge -
miye çıkıp paşaya teElim etmişti. O harb
de, Düzkoparan lle beraber Fatih ve Be
vazıd ':levrinin mt:'şhıır atıcılarından pek 
çoğu ~ehid olmuşlardı. (Kemnnkeşler ri
salesinden yazma). 

* 
Balmumları ile teşhir 

cezası 

On altıncı asırdn, İbrahim Paşa sarayı• 
nın karşısında Sokullu Mchmed Paşanın 
sarayı vardı. Suı tanahmeci camisi yapı· 
lacağı 5ırada yıktırılan Sokullu sarayını 
1544 de İstanbula gel('n bir Frnnsız sey -
yahı ınüphem olarak blr.:.z anlatıyor: 

cFransız elçh·i Mehmed Paşayı ziyaret 
etti. Paşa İstanbulda bulunmıyan padi -
şnhın kaymakamı idi.•Elçiyi güzel bir sa
londa kabul etti. Bu 6alonun §cklJnden 
ve mimarisinden bahsederken Türklerin 

Tam Semadirekten aynlırlarken de a
dava üç tane düşr.ırın kor~nn gem'sinin 
gel d · ği ni gördüler. Adanı:ı yerlileri, 0 f'E5) al m umları ı! e teşhir cezası. iş-
müthiş fırtına içinde :imparatorun azıcık lg) kence ıle idnm olunacaklara tat

bir maiyeti ile adad:a ;ı;a]dığını haber ver- bik olun:.ırdu. Osmanlı tarihinde bunu 

vücudlerine ve zevklerine ııe kadar itina 
ettikleri görülecr>ktir. Sarayın dört mer· 
mı::r sütun üzerine rerevak şeklinde ya
pılmış olan kapısında ve alt kat avluya 
gird iğımizde bizi on iki sipahi karşıla

mıştı. Bu sİpahilerin sırtında işlemeli 

cepkenler, altın tel ile iri iri çiçek do • 
kumalı damaskolnr vardı. B'zi büyük sa
lona çıkan merdiven başın~ kadar götür· 
düler. Bu merdiven en gi\zeı mermerden 

26 basnmak idi. Üzerinde mermerden ga. 
yet ince, narin güzel hır korkuluk vardı. 
Biri bir hasamağın sağında ve öbürü di· 
ğer hasamağın solunda olmak üzere yir· 
mi altı s:pahi dizilmişti. Sırtlarınd:a işle
meli cepkenler, sırma ile dal ve yaprak 
işlenmiş kadifeler vardı. Tepesinde kü • 
çücük dilimler bulunan kırmızı kadife .. 
den külahlarının Uzerine barık sannı§ .. 
lardı. Paşa salonda elçiyi bir kaç adım 

ilerliyerek karşıladı. Bu salonun bir cep• 
besi, bir kemn şeklinde yuvarlak yapı!. 
mıştı. Gayet .güzel ah§nb sütunlara daya
nıyordu. Bu .sütunlar ve Laş1ıklnrı parlak 
bir :nrmızı boya ile hoyanmı§tı. İnce ka • 
bartmal:ırla ısüslenmiş ol<ın tavan da kır
rnızı idi. Tam ortasından kırmızı ipekten 
ve sırmadan bir kordon ile bir altın top 
sarkıtmışlardı. Salonun zemini kırmızı 

mişlcrdi. Bunlar da dördüncü Mehmedi 
esir etmcğe koşmuşlarJı. Bunun üzerine 

dördüncQ Mchmed ehir daha her kim bu 

adanın adını huzurumda anarsa ölünciyc 

kadar o adaya sürgün eder~m~ diye ye
min etmişti. (Silahdar Tarihi, ı. 557) 

* 
Tozkoparan semtine adını 

veren pehlivan 

a 

D 
stanbulun bir semtine ndını veren 

Tozkoparan, Fatıh Mehmed ve ikinci 

Beyazıd devri YeniçeriJerin<len ve dev -
rinin en meşhur peh1ivnn ve tirendazia -
rından idi. Asıl adı İskendex idi. 

Bu şanlı Türk pehlivnnının kısa bir 
tercümei halini yazmadan şunu da ila
ve etmeliyim ki lakabı olnıı Tozkoparan 
da halk ağzında bozulmuştur. Aslı Düz-

ılk tatbik, he:iki ele :C'ad eder, Abaza Meh
med Paşa olmuştu. Sı\·as ve Erzurumda 
isyan edip tc eline geçen Yeniçerileri öl
O.ürttüğ:l sırada Siv~s Yeniçerilerinden 

Kırkık Muslu. Hasan Çelt>bi ve Mahmud 
Beşe isminde üç yığidi çırılçıplak soy -
durtmuş. yüzü koyun aevclerin üstünde 

çarnııha ~erdirmiş. omuz ba§larını oy -
durtarak balmumları dikmi~ ve Sivas so
kaldarında gezdirterek teşhir ettikten 
sonra idam ettirm!5tİ. 

Bilahare görüyoruz kı, asi bir valinin 
:cad ettiği bu işkence, eskiyalar hakkın
Ja tatbik olunmağa haşlamı~tır: 

eAnadoluda nice eyyamdanberi yol kes 
mekle meşhur Kemcnçerioğlu ile lbir zen-

ci Ara-:, v:layet hakimleri elile tutulup 
Edremitc getirilip Çömlek köyünde bal-

roumları ile teşhir edildi, .sonra padişahın 
gözü önünde boyunları vuruldu. Evvelce 
Anadoluda fesat çıkaran ve Silifkcde tu-

tulup gönderilen Dordtıhan oğlunun ar
kasından kayışlar <'ıkarıJıp (yani sırtı • 
mn derisi yüzülüp) ve cmuzlarına bal
mumlan dikilip o heyet~e bır beygire bin

dirilip çnr§yı gezdird:kten sonra pad:şa
hm gözlerı önünde boyunJan vuruldu .. :. 

Bu iki vak'ayı, Silahtar Fındıiklı Meh
med ağanın tarihinden aldım. (Birinci 
cild, sayfa 376). 1075 yılı vakayil arasın
dadır. Padişah, dördüncü Mehmeddir ve 
24 ya§ında bir gençtir. 

tuğla döşenmişti. Dört Jrö~esinde dört 
mermer kapı vardı. Salonda dört pencere 
vardı. Etr:ıfları çinıli idi. Çinilere muh· 
telif hayvan ve ağnç resimleri yapılmıştı: 
Alt tarafta iki tavus gezıniyordu, üstün. 
de, ağacın dallarınn gagaslle tutunmu§ 

bir papağan ~arkıyordu. Ve hepsi canlı 
gibiydi. Giderken, alt kat avlunun ya • 
nındaki bahçeyi E!Czdik. Meyva ağaçlarl 
ve çiçekler vardı. Bilhassa Hind menek· 
şelerine hayran oldum. Avlunun bir kö
şesinde ele ahır vardı. Ü~tünde de köleler 
ve seyisler oturuyordu. Bu ahırda, daima 
en nsil cinsin~en 150 at bulunuyordu.~ 
(Jerom Moran 'dan). 

Re:;rıd Ekrem Koçu ............................................................... 
Denize düşen bir kadın kurt rı dı 
CUmhuriyet Merkc Bankası hndemcl(' .. 

rlnden Hatice, dun s .. b:ıh 9 numnralı Ha • 
Uç vapurlle Knsımpa~a iskelesine gittıııı sı· 

radn vapur tskcleyc yannşmndnn ntl:ımat; 

istemiş ise de birdenbire denize düşmuş • 
tür. 

Hatice, etrııftan yetişenler tarafından de
n17:den çıkarılarak bernyl tedavi Beyoğlu 

hastanesine kaldırılmıştır • 



10 Sayfa 

n ön.. ün nutku büyük sevgi ve 
tazim tezahür eri le dinlendi 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada.) 
ra irad ettiği tarihi r.utuk yalnız bir ede
biyat nümuncsi olarak de~il. bir azim ve 
irade nümunesi haJinde de kafa:larda ve 
gönüllerde yer aldı. Sayın Şefin tiüşü.n~e 
ve görüşlerini ifadede her zaman göster
(ii~i kudrctın bu defa en muvaffakıiıyctli
sine heyecanla şahid olduk, denebilir. 

Yerinde itidalli, yerinde kaşlarını ça
tarak sert korJıştu ve zaman oldu ki. sağ 
elile yarını, ileriyi rşaret ederek bir gü
ven abidesi gibi cesaret ve emniyet tel· 
kin, bir §Clale coşkunlujiıı ile ruhları tes
bir etti. İnönü tugün bir halk çocuğu ta
zeliğı ile büyük milletine olan inanını 
mukaddes kürsüden haykırrna.k.la kalma
dı, o ::namn derecesini de bütün azameti 
ile ortaya koydu. 

Isınet lnönUnUn nutku 
1 Büyük kurultayın sayın üyeleri, 

Büyük Partimizin esas bünyesinde bu
gün aldığınız kalbi ve nizanıt kaı .trla, 
beni değişmez genel başkan seçt.iniz. Yük
sek tevecdihünüzün ve samimi itimadı
mzın ifadesi olarak aldığım bu karardan 
dola~rı sizlere teşekkür ederim. Bu anda, 
romuzlarımdc bulur.an szenel başkanlık 
vazifcsini, :?artinin, büyük milletimizin 
bayrından ve h:zmctinden başka gayesi 
olmıyan, maksadına uygun bir surette 
lfa etmek için bütün varlığıını sarfedecc
ğim. Sizlerden ve Partinin bütün azasm
dan birlik, bı>raberlik. yardım bekJerim. 

Aziz arkadaşlarım, 
Büyük kurultay, ı~urtuluş müca-delesi

nin en evvel iş!emeğe başlıyan, içerden 
ve dışardan her türlü insafsız hücumlara 
milletimizin maruz ka~dığı günlerde o
nun iradesını iJfın etmek üzere meydana 
atılan, en eski 1.eşkiltılımızdır. 

Bence, Ebedi ŞefLrniz Atatürk'ün, ken
disine kadar ve Jo:endisinden sonra, bura
oa ve diğer mcmleket1eree yapılan milli 
mücadelclerde:-. en kıymetli farikasını, 

bu kurultay ve cnun ınanası teşkil et
mektedir. Atatürk, kurtuluş mücadcles:. 
ni, siyasi ve askeri ~hnelerde, evvela 
11..-urultayda, sonra 'Süyük Millet Meclisi 
içinde ~dare etti. Sulh ve harbin siyaseti
n! inkıtasız bir mıllet meclisile idare e
iiebilmek zihniyetini ve kudretini, bugün 
aahi çok memleketlerde göremiynruz. 
~tatürk, kurultayları, yalnız millet ha
yatının :üzumlu bir rnekanizması olarak 
tuk"dir etmekle kalmazdı, onu samı:mt ve 
<terin bir sevgi ile de severdi. Büyük ku
nıltayın duygusunu söyleöiğime eınln o
larak, bütün f!elecek k-urultaylar adına 
aa Atatürk'e knr§ı hiçbır zaman solmı· 
yacak olan sevgi ve tazjm hislerimizi üa
ae etmekle §C!ef duyarım. 

Arkadaşlar, 

Kurultnyımızın bu üsnomal toplantısı, 
senelik Partı tool:ıntıiarından sonra w
kubulduğuna d:kkati celbeıtmek isterim. 

1 Her 'biriniz . .köylerden bac:lıyarak vilA
yetlere kadar mıll2tim izin şikayetlerini 
·ye dileklerini d1llemjş bulunuyorsunuz. 
Büyük Meclisin ve Ctimhuriyet hü!kti
metinın faaliyetlerine başlıca temel. hal
kımızın ş~kayetlerine ve diJekler.ine vefa 
etmek olduğu düşünülürse. Parti tcşki
latımızın genel çalı~malarının, milletin 

kinresinde ne kadar verimli bir kolaylık 
olduğu göze carpar. Sikayet ve dileğin, 
bir defada ve bir lfıhzada tatmin edilme
si, şim'dıye .kadar hiçbir millete nasib ol
madı ve nasib oJmıvacaktır. Ancak, şi
kiiyct ve dilekle hül~sa olunan milletin 
arneli arzusu. hicbir teski1atta, bizim 
Partimizin sines ınd~ oid:;ğu kadar, esas 
•tutulmamıştır. Hep!mizin en kıymetli a
'lakamız. mmetin en ehemın;vetsiz zanno
lunacnk şikavefine kadar ~ukuf sahibi 
.<>lmak ve m:llet in en pahalı ve en güç 
.sayılacak dileklerine kadar tedhir lbul-

mağa çalışmaktır. K:munlarla ve Büyük 
:MillE-t Meclisinin fmanctlcriyle vazife al
Jnış olan memu,.Jar, vPkiller, heıYıniz, 

. millet hizmetinde se:-ef bulall vatandaş
lar olarak, llnıın ihtiyarlarına yetişrnek 
1ıisleriyle mPsbuuz. Büyük, küçük bütün 
~·a~ifelerin, iyi \'e temiz ifa olurnnası, e-
ıncil rimizin başındadır. Parti toplantı
larının temiz ve pürüzsüz çalışmasının 
sonunda, bu ~özlcrimde ı:rzu f:ttiğiniz ma
nayı bularak, muhitlerinize döneceğini
zi, ümid E'diyorum. 

Aziz arkadaı::lar. 

PartiırJzin, karşısında bulunduğu va
:-cleler vardır. Vazifelerin, bundan sonra, 
· ehcmmiyetleri azalmış de~iJ. daha ziya-

de artmıştır. Sağlam bünyeli. yüksek is
tidadlı asil bir milletin siyasi hayatına, 
istikamet vennek iddiasmdayız. Geçmiş 
tariıhin fırtınalan içinde geç ve eksik 
kalmış taraflarımızı. süratle tamamla
mak ve ilerietmek vazi:fesindeyiz. 

Milletierin geçimsiz ve birbirine em
niyetsiz bulundukları bir zamandayız. 

Mmetterin bir aile efradı gibi, birbirinin 
dercilerini an1ıyarak, bu küçük kürenin 
kucağında, karde§çe yaşıyabilmeleri aziz 
emelimizdir. Fakat, 2rkaclaşlar, m:lletle
rln birbirile iyi geçinebilmelerini, yalnız 
bizim srzumuz temin edemez. Hatta bi
zim, milletler araSJnda kopacak muhte
mel bir fırtınadan uzakta bulunmamız 

bile, yalnız bizim t€dhirimiz ve kat'i ar-
7umuzla temin edilmiyE>bilir. Dernek ki, 
kaybcdilmiş zamanları telafi etmeğ.i ve 
milletimizi süratle ılerletip yükselJtmeyi, 
türlü sekıeler ve manıalara maruz kal
mak ihtimalleri içjnde, başannağa mec
buruz. Partmin bütün atası{! ça'hşkan bir 
vatanperver olduğıı kadar milletin !bera
bcrliğini candan seven ve millet kuvvet
lerinin hiçıb :r !ebeıble dağıimamasma 

dikkat eden bir vatanperver gibi davran
ınağa mecburdur. Cüm..""ıuriyet :ijalk Par
tisinin, bütün vatandaşları kendisinin 
muhabbet ve hizmet muhitinde toplama
ğa çalışan zihniyetini, ifade etmiş oluyo
rum. Şimdi, size, bu zihn:yetin, milletin 
bünyesinde kök salmış olduğunu da gös
tereceğim. Atat-'..irk gibi her tarihin ve 
her devrin büyük bir kuc1reti, s·yasct 
sahnesinden maddeten çekildikten sonra 
da, bütün dünyanın bayret ve takdiri 
karşısında sabit oldu ki, bu aziz memle
ketin hiçbir kö~esinde ve bu büyük mil
letin hiçbir ocağında, cümlıuriyet aşkın
dan başka bir hava t•smemiştir. On beş 
senelik türlü müşküJat ıçinde bir hayat
tan sonra, c4mhuriyet rejiminin verdiği 
bu imtihan, onun, 7annE'diJdjğinden çok 
d:.ha sağlam ve derin kökte, sarsılmaz 
bünyede olduğunu, bütün dünyaya iSbat 
etmiştir. Siz ve hepimiz, b:.iyük acı için
de, bu bahtiyar :nüşahedeyi yapabUdiği
rnlzden dolııyı, yürekler dolusu ütihar e
debiliriz. 
Sayın arkadaşlar, 

Partimiz, millet menfaatinde, küçük 
hislerln üstüne çıkabilen bütün vatandaş
ları tatmin edecek en sa~lam prens'plerl, 
en az teferrüatll\ tesbit edebilm.iştir. Tür
kiyenin yenileşmesi ve yükselmesi gibi 
hiç olmazsa, iki yüz senedenberi devam 
eden mücadele, bizim rejimianizde ve 
prensiplerirnizde, en sade ve arneli if"Bde
sıni bulmuştur. Mutlak olarak zikredilen 
hiçbir siycısi prensip, ifratı ve tefriti, ve 
türlü şekilde yanlış tatb:ki öne sürüle
rek. tenki-d edilmekten kurtulamaz. Par
timizin lıüviyetini tarif eden altı prensi
pimiz de, fena ellerde ve yanlış tatbikat 
ile eksik gösterilebilir. Fakat bu gayret
ler, yersiz ve beyhudedir. Tam ölçüsü ve
rilmedi~i b&lde faydasını muhafaza ede
bilecek, hiçbir ilaç yoktur. Şimdiye ka
dar isbat ettik ki preıısiplerimizi esas o
larak daima iyi ellerde bulundurmağa ve 
tedbirleri, zamanı gt>leiği vakit cesaretle, 
fakat daima tedbir ve ba5iretıe tatbik et
rneğe ça!ıstık. GE>çmiş zamanın muhase
besi son zamanlarda, h1çbir milletin siya
si partisine nasib olmamış kadar müsbet 
ve verımlidir. Gelecekte de, cesaretle ba
siretin, bize, ayni müsbet neticeleri vad 
etmekte olduğuna, kafi olsrak kaniiz. 
Anlnyışımızda ve icraatımızciaki ana hat. 
larda zaf göstermek şöyle öursun, mille
tin daima ileriiyen ve yükselen taze ve 
canlı anlayışı ile, vatan•mıza, daha geniş 
feyizler temin (.'<feceğimıze kat'iyen gü
çeniyoruz. 

Aziz r.rkadaşlarım, 

Milletimizin E'n dnr muhitlerine ve en 
küçük ihtiyaçlarına kadar sokulup çare 
bulmağa çalışmak, öniimüzdeki senelcrin 
çalışmalannda yeni bir farika olacaktır. 
Halk çocuğıı vatandaşlar tarafından, 
halk iç'nde geçirilen bu çalışma hayatı
nın, devlet o~r:itesini, en sağlam bir su
rette koruyarak, halk idaresinin feydzle
rini, en geniş bir surette temin ed~eği
ne. inaıııyoruz. Hiçbir koruyucu tcdb!r, 
insan .vficudünü hasta olmaktan kurtara
madığı gibi. hiçbir mıJletin bünyesi de, 
en iyi tedbirler içinde, marazi arızalar 

göstermekten kurtarılamaz. Fakat, va
tandaşlarım emin olsunlar ki, uyanık, 
dıkkatıl ve vazife hissini beşeri bir duy
gunun üstünde tutan vazife sahibieri o-

SON POSTA 

Ziraat: Armud ağacia
rında pas hastalığı 

(BaştaTafı B inci sayfada) 

Tedavisine gelince: Birkaç basit ted
bir vardır amma, işin başı hastalıklı 
ardıç ağaciarını yok etmektir. 

Tanroman 

Cevablar: 
Ankaradan T. Alver vet. Demirci: 

Bir müddet evvel (mandanın süt ve -
ren dişisine ne, bunılmuş erkeğine ne 
derler?) diye sormuşlardı. Benim bi -
lemediğim bu sorguya Muştan Bay Ce
lal cevab veriyor: c:- Bizim tarafta bu
rulmuş erkek mandaya Kirdan derler, 
diyor. 

T. 

Siyaset aleminde 
(Ba§ tarafı 3 üncü sayfada) 

rnek lçtn, iki taraf olarak silahla çarplşt
yor. Her iki taraf muayyen ideolojileri 
benimsemiş oldukları için. bunlara tn
raftar olan devletlerin dövüşen tarafla
m sempati duymalan elbette ki menolu· 
namaz. Fakat yan gizli y~rdımlarla ale
nen verdikleri sözü inknr etmeleri, ta
hammül edilme7, fena bir misal oluyor. 
Sokakta dövüşen bazı mahalle çıocukla
nna, arkadaşlarının el altından veya a
len\ olarak yaptıklan gibi insanın mcrd
lik hislerine dokunan bu tarafgirlikler, 
adetı:ı, ademi müdahale işinin açıkça ih
Uıl edilmemiş olmasına teessüf ed'ece~ 
geliyor. , 

Cemiyetlerinen yüksek birer ifadesi o
lan modern devletlerin söz kıymetini bu 
suretle s1fıra indirmeleri, ortada inanıla
bilecek hiçbir şey bırakmadı. !nsa!ılık ta 
Inanma buhranlan yaratıyor. Devletlere 
bu nevi lptidai prensiple!'l öğretici cemi
yetler kurulmasını istiyecek hale gelii
yoruz galiba - Selim Ra;Jıp Emeç 

Sovyetler MiiAnodaki, 
halvanlar da Odesadaki 

konsolosluklarım kapadılar 
Moskova 26 (AA.) - Sovyet ve i

talya hükumetleri arasında yapılan 

diplomatik müzakereler net-cesinde 
Sovyetlerin Miltmo'daki başkonsolos -
luğu ile İtalyanın Odesa'daki başkon -
solosluğunun kapatılmalan kararlaş • 
tırılmıştır. 

~----------------

~Amerikada bir şehrin tarihi 
saray1 satılıyor 

Nevyork 26 (A.A.) - Filadelfiya 
şehri geçirmekte olduğu vahim iktı -
sadi buhrana ka~ı koyabilmek için 
taribi İnd~p$dnnoo Hlall sarayı i1e 
civannı 25 milyon dolar mukabi1inde 
hükfımete satınağa karar vermiştir. 
Amerikanın istiklaline dair beyan -

nameler bu sarayda kabul edilmişti. 
ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 ı 1 ı 1 u 1 ı 1 ı 1 ı 111 u 1111 ı ı u ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı :ı 1 ı ı ı ı ır ı ı ı ıı 

larak, millet idaresinde lüzumlu görüle· 
cek tedbirleri, :zamanında ve karannda 
almakta asla tereddüd etmiyeceğiz. Va
tandaışlarunın, Büyük Millet Meclisi et
rafında, ve sade bir vatandaş olmakla 
hayatının bütün gururunu dolduran Re
isiciimhur etrafında tesanüdü o derece
dedir ki, ıcab €dCI'$C, bütün Türk mille
lini, varile ve canile bir hudud üzerinde, 
şimdiye kadar bu ırullet tarihinde görül
memiş sürat ve hevesle toplıyahileceği· 

mizden asla şüphe etmiyorum. 
Aziz arkadaşlarım, 
Vatandaşlarda ve teşkilatı esasiyenin 

tarif ettiği vatandaşlarda, bu vatanm da
imi sahib ve sakinleri sıfatile, emniyet 
içinde yaşamak huzuıu kalbi. Türkiye 
Büyük Millet MecFsinin ve Cümhuriyet 
büklımetinin samimi hedefidir. Hiçbir 
mılletin kendisine uygun gördüğü bic 
tedbir, bizim memleketimizde taklid o
lunamaz. Hiçbir vatandaş, ckanunlann 
kendisine temin ettigi nimetlerden mah
rum ed!leınez. Huzur içinde, · müşterek 

vatnnın yükselmesine çalışmak sahası, 

bütun vatanda§lar için açıktır. Bu mem-
1ekett", bü1ün kuvvetlerı özünde topia
mış olan tek kudretli varlık, Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Onun tedbirlerile, 
teşkilatı esasiyesi ve kanunlarile, hepi
miz üzerine tevecciib ecien mükellefiyet
ler ve vazifeler, diğer bütün vazife ve 
mükellefiyetlerimizin üstünü ~ ntwmı
dır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Sizi muhabbetle selamlarım. Sizi gön

deren teşkilAt nrkadaşlarımıza ve Içinde 
yaşadıl!ınız millet ve memleket yuvalla
rına Genel Başkanınızın sevgi ve saygı. 
larını Mrabet götüreminiZi Isterim. 

BirincikAnım 27 

Eski ş~hremini operatör Gernil 
Topuzlunun hatıraları 

(Ba.ştarafı B inci BayfacUı) ı tıne yani Nazım Paşaya ve hamiye naı:ır 
Doktor bunları söylerken ben de ha· vekiline !elgraflar çektim. Bu askerlerin 

zırlanıyordum. Telefonla, hemen çatana- Tuzladaki ~ha!fuzhaneye gönderilmesi-' 
nın istim tutması em.rini vermiş, birkaç ni ve sevkiyatın tehir edilmesini istediJJl. 
doktor arkadaşıma da yanıma gelmeleri Sonra trene binip Şt'hre döndüm. 
~çin haber göndermi§tim. Sabahı bekle- Ertesi günü, bir de ne duyayım? Aıl
ır.cden Kartala gitrneğe karar venniştim. kerler karadan, denizden boyuna Had.un-

Arabaya atladığım gibi hemen Eminö- köyüne gör..deriliyorlaımış' 
nüne Jndim. Belediyenin çatanasile yola Hemen ayni makctın1ara tekrar telgraf· 
çıktık. Bu çatana, ben•ket versin yollu lar çektim. Bir milyo:ı nüfuslu !stanbul 
idi. HattA ıdareı mahsusanın tontonlarile şehrinin de sıhlıi vaziyetini tehllkeY• 
yarış eder ve onları hemen geçer idik. koyduklarını ş)ddetli ve müe$ir bir U• 

Çnt:ına, gecenin koyu karanlığı :Içinde sanla yazdım. 
ne kad:ır hızlı da gitse Kartal epeyce u- Birkaç .gün sonra Mııltepe askeri hasta• 
zak bir yer olduğundan, gene bil'kaç sa- nesinı teftişe gıtm;ştim. Yemmda tstan
atlik yolumuz vardı. Halbuki ben o ka- bul HHaliahmer merkezi reisi Doktor Ali 
dar sabırsızlanıyordum ki :ikide biroe, Paşa merhum cla vardı. Kapıdan girerke.D 
yanımda bulunan vıUıyet yaverile (*): giyet zayıf bir ha.~amn sed ye ile içeıi 

- Daha hızlı gıtsinler, emrini verdi- scıkulduğunu gördük. Muayene sonunda. 
rıyor idim! eza!:. tan diye Hadımköyüne gönderHen 

Bu suretle Kartala geldik. Vakit, gece bu askerin de koleralı o!auğu anlaşıi.ınr 
ynnsını çoktan geçmişti. Zorla bir çekçek mı mı? Bunun üzerıne AH Paşa: 
nrabası bulabildik. Arabacıya da: c- Şimdi Çatalcaya gidip tehlikeyi or-

- Dörtnala Yakacık, dedim, dedim duya haber \ereyimı. dedi. 
amma yol o kad~r oozuktu ki biraz hızlı Ben de hük\unete maJti.mat verditn
gıtsek bizim harab çekçeğin devrilmesi Nazım Paşaya tekrar acele bir tetgraf 
muhakkaktı. çektim. Paşa, bana şu cevabı verdi: ciA-
Uzatmıyayun, sabaha karşı mevzuu. hülhamd Orduyu Osmanide kolera vU• 

bahs köş.!<e varabildik. Kapıda süngülü kuatı olmak şöyle dursun. biçbir sari tıa$-
bir asker vardı. Bizi, görür görmez: talık yoktu:-. Gönderilen hastalar, guz.-

-Yasak, riremezsiniz, dedi! zatı asakiri ş:ıhane lılalw ve zuatasında.D 
Askeri hekim oiduğumu söyledim. t- ibarettir!. 

nanmadı. İkinci ve daha §!ddet11 bir telgrafla, 

-Bak sen sivilsin, cevabını verdi! 
- BE'n Istanbul valisiy~m! deyince de: 
-- Vali filan tanımam, mukaıbelesinde 

bulundu. Tabii nöbetçinin cehlin.i mazur 
gördüm, güldüm. Vi:ayet yaverl olan 
mülazim de onu tersledi. Böylece içeri 
gircbildik. Üst kata çıktık. Bir de ne gö
rcyim. Koleralı bir asker haleti nezfde, 
çırpınıp duruyor. 

Derhal aşağı indim. Bana, tabur zabi
tini bulunuz, dedim. Vaziyetin vahame
~ini onll l'nlattım. Kö~kü derhal şiddetli 
bir kortion sltına cıldırdım. Kartala dön
d:ım. Alay zabitini hu!dum. Bana: 

- Dün akşam başkamandanlık tarafın
dan bu taburların Rumelıye sevki için 
kat'i emir aldım, dedi. 

Sordum: 
- Ya bu koleralı &skerler ne olacak? 

Orları da mı yötürPceksin? 

- Bana kalırsa gördüğünüz askerler 
koleralı dğildir, zuafayı askerlyedenıtir. 
Esasen benjm sevkiyatı tehir etmek sa
lahiyetım haricindedir. Sonra mes'ul o
lurum. 

Bunun üzerıne hemen Kartal telgraf
hanesinf' gittim. Başkumandanlık vekale-

bundan böyle bu .malül ve zuafa» nın 
İstanbula göndcrilmemeS:ni, YeşUkör 
den uzak mahal1erde ve çndırlar içind• 
tedavi ettirUmesini istedim. Fakat kiıtJl"" 

seye söz din1etemeclim. 
Mevsim kıştı. Hergün ])jnlerce koleralı 

Güll1ane parkının bulunduğu yere • Id 0 

zaman burası geniş gen1ş bostanlardı .. 
bırak:lıyordu. Bu zava'lıJan nasıl ve ne
rede tedavi edeceğimi düşünürken hatı
rıma büyü:t camiler geldi Ev.kaf nazırı 
Ziya P:ı~a merhuma, bazı esrnilerin del"' 
hal Şehremaneti €mrme verilmesi i.çi.D 
telefon ettim. 
Zıya Paşa: 

c- Müslümanlara mııbrus fbadetbane
lerin telvis edilmt'sine asla rıza göster.,.. 
mem!, cevabınt verdi. 

Vakit geçirmeden sadrazam KAmil 1'a" 
şaya müracaat etrne~l düşündüm. Babıl· 
liye gittim. Faıtat vükela m~llsinl içti· 
ma halinde buldum. SaO'razama bir teıı
kere yaz:ırak cfstanbulun sıhhat ve ba~ 
tına aid gayet mühim bir mesele hakJun .. 
da malümat Yerrnek için hemen vükell 
meclisine kabul E'dilmekJiğimb rica et
tim. İçtima esnasında bir ŞehremininfO 
dinlenilmesi adet olmaaığı halde. be~ 
içeri Aldılar.Yerle beraber temenna yaP"' 

(•) O 2'aman Vil~yet makamının mül~- tım. Gösterilen sandalyaya oturdunı. 
zlm bir ya veri vardı. (Arkası var) 

Hayır, dünyada hiçbir san'at eseri 
böyle tenkid edilemez ! 

( Baştarafı 7 inci sayfada) ı A. Dumas tarihi eserlerinf yazamazlardı 
S - Bir film nasıl oynatılır bilir misi- Aynaroz Kadısını yukarıda saydı~ıııı 

niz? eserlerle kıyas etmek c.klıındnn geçmiyor· 
C - Bilmem amma .. galiba sinema ma- Fakat piyesin, ancak ve ya!nız halkın bıv 

kinesine takarlar, çevi~dik~e perde üze- kırnından tenkid edilebneceğini söyle " 
rinde oynar. rnek istiyorum. 

S - Maşallah .. Ma~\rmetınız çok. Her Milli mefahiri, izzeti nefsf her bsttgi 
halde gnzett'lerin s:nema sayfalarını ta. bir komedi arasından görmek entellek "' 
kib. ediyorsunu7. Fakat daha evveHl res- t!ielliğin anlıyamıyacağı bir harekettir· 
mi bir muamelesi yok mudur? Hem bu derece titiz davrananlara. Jsil1"' 

C - Var galiba .. Evet, var. Sansür he- leri, tarihler boyunca dünyayı tutJTlı.ıf 
yeti görür. şahsiyetlerintizin d~ha doğıım ve ölill1 

S - Bu heyette kimler vardır? yıldönümlerinin bile farkında oımadlk 
C- Dahıliye, Maarif ve Milli Müdafaa !arını hatırlatırsam ne buyururlar? 

\1 ekaJetlerinin miimPssiJJeri. . Fikret .Adil 
s - Onlar filmde bır rnahzur görür • Sa_b_un-f-ab_r_i_ka_s_ı_nd_a_ı·ştenqn 

lerse müsaade ederler ml? 
C - Etmezler. Cinayetin muhakemesi taJik 
S - Aynaroz Kadısına nasıl müsaade edildi • t 

etmişler? Yoksa r.caba onlar da eserin DOn, Ağırceza mahkemesinde bir xnoddt ... 
müellifi gibi .vatan ha1ni mi? evvel Kfiçükpazardn, Kantarcılardnld S1l W 

C - Ne münasebet efendim! .. Biz onu bun fabrikasında bekçi ŞevkJyl kazana 11 .. 

demek istemcdik.. Hfiş~ .. Biz. vatan .. na- rak öldüren Mansurun muhnkemeslne :eıı 
va:n edlldl, §ahldler dinlendi. Ş:ıhldle 

muş .. §E'ref. .. Haydar: 
Sual sahibi burada kızacakh amma, kız - Şevkinin vak'anın oereynn etti~ ~ 

madı. Gülümsemekle iktifa etti, düşün - Ayvalı~a niçin gitmek lstedl~lnl blJrnlfO ~ 
rneğe başladı. Ve cUşünda ld, maşeri vic- rum; demesi üzerine Mansurun şatııdl rd 
dan için mukaddes mefhumları, so!tala- tarn dinlendi. ııtt 

- Fabrlkat.or Ahmed, bana fabrikadan s6r' 
rın cestaizu billah• ı gibi ağızlarından şey çalınıp çalınmadı~ hakkında blr1eY 
düşürmiyen mtibalA~acı vatanperverlerin ıemedl. dedi. nı" 
görüşleri doğru clsaydı. Gogol cmüfct- Müteakıben Sultanahmed tıdncl sulh J"' 
tiş» i Mareel Pagnol cTopaz, ı. Şarlo eŞe- klmll~lnln maznun hakkındaJel bir xnoıef\l 

. . kere.,l oknndu ve celse müdafaıı. safh115!n ... 
bır lşıkları:. nı, Fuzult cŞıklyetname, Intikal etUrllerek ~Ira blr Ibe taJ1k eu"" 

sini. P. Apollinaire. .sezar Boqib Ilm. 41. 



şvekil " Cel81 Bayar da •• un bir n t k sOyledi 
'(Ba.§tarafı 1 inci sayfada) ha11k Ren da lle Konya delegesi Şevki Cümhurlyet Hallt Part.isl efbi :oilletfn günden itibaren Türk ordularını .zafer- ı ayrı ayn reye konarak sürekli alkışmrti 

li hazır bulunduğu halde saat 1 O da Ergün ve aynca kur'a ile 6 sekreter kurtuluş ve ilerleyış mücadelesinde ken- den zafere götüren garb cepherutin §Snlı kabul ed.ıldi ve İsmet İnönü, Genel B• 
f.evkaltıde olarak toplandı. seçildi. disine rehberlik etmf§, cilmhur.f.yetçrnıılt. kumandam, Lozan'ıın emsalsiz siıyaset kan sılatile riyaset kürsüsime gelerel 
Ktuııltayın bu 40 daki'ka süren ilk B. Rendariyaset yeri:ne geçerek gös· inkı:tabcılık, WkUk: gibi TüM milletini kahramanı. bugün liderli~e seçilmiş metnfni aynca bildird~ğjmiz nutkuııu .. 

eelsesini rndyo ile herkes dinlemiş - terilen itimada teşekkür etti. mütemadiyen itibar ve refah mevkfuıe bulunuyor. Bu suretle tecelli eden ilk rad ouyurd:.ı. Kurultay syakta uzun U. 
tn-. Parti Genel Se reterliğinin yüıcseıtmekte oıan prensiplerı değişmez hakikat, milli hareketın payansız kayna· laşıarıa ve muhabbet tezaııürıerile yem 

Toplantı B. M. Meclisinin içtima sa • • tir akidei siyariye olarak kabul ve iltın ğı olan ruhun. bütün kuvvetiyle bugün Şefini seıamıadı. 
lonunda vuku buldu. Bütün Parti tezf<ereSI etmiş olan ve lfyasi .bir partinin dar çer- de Türklerin kalbine hakim olduğu-dur. .Eundan sonra Ba~vekil Celiil Bayq 
rncb'uslan ve delegeler daha 9 dan iti· Bundan sonra C. H. Partisi genel çevesinden çıkarak henıen bütün vatan• Bütün bir milletin tam ittifakını kazan- alkışlar arasmda riyaset kürsüsüne ge. 
ibaren Meclise gelrneğe başlamış, saat selo-eterliğinin nizarnname tadiline a· aaşiarı ain~de toplamış olıın Dir parti- mış cümhur başkanlarına tariıhte nadir lerek dedi ki: 
lO dan evvel salonda yerlerini almış id esbabı rnucibeyi takdim eden §U tez· nin Şefliğine intihab &dı1ecek olan till tetadüf edilir. - S"yın arkarla.şlarırq, Genel Başkanı. 
bulunuyordu. keresi oh-unrlu: şahsiyetiii cMil11 Şef:. yasfını da .iktisab İnoniinün taşt.anıı~ iç~ deftl, Flrtaca m~z. Milli Şeiimiz, Camhurreisimiz i.. 

Üyeler kapıdan girerkent kendileri i- cDördüncü büyük Kurultayoaı tan'- etmiş olması tı;.iıil olduktJna göre Parti propaganda yapılmak. hiçbir vatandaş di - mct İnönü müstcsna bir lutuf olmak Qıır. 
n· h 1 fla . d K 1 .b 1 Umumt Reisinin yu-ksek tı"'h..:...etn her Aerlne bir§ey söylemiş "de~dir. Böyle oldu- b .J •• G 1 B k )'ın azır an.rmş zar r içın e uru • zim ve tasvı o unan Pa....-ti tüzüğünün 'III<UI.OKJ ~n halde en uzak köylerdeki vatıındaşlardn.n zere enuenızı enc a~ an Vckilliğine 
tayın ruznamesi, genel sekreterliğin genel başkanlık hakkındaki ınaddele- dört senede bir ve her knrultny toplantı- BıJyfik Millet Mecllslnln sinesinde toplanan tayin buyur.muşlardır. (Şiddetli alkışlar).
tezkcresi Ye Parti tüzüğü gibi vesika - rinin tadil ve tanzimine aid genyön • sında müzakere ve münakaşaya mevzu ım>b'uslara kadar hep1m1z viodn.nımızdnn lffiv~cehenızde - kı büyük milletimJzlıı; 
lar dağıtılıyordu. Salonda oturacak yer kurulca hazırlanan ve genbaşkuruldan ittihaz etmeyip Parti Umumt Refsli#iJıde kopa.n bir sadanın emri ne İnönünü Cüm - huzuru demektir - kendilerine arzı ~ 
kalmamıştı. İkiŞ€r kişilik saylav sıra • gecirilen projeyi Büyük Kurultayın cdeği§meb vastım esas olarak kabul et- ::-başl:ıı.m tanımış Te et.nı.!ında toplanmı~ ran ederim. \ 
lannda üçer üçer otunı1uyor, birçok· yüksek tetkikine arzediyonım. Müza· m~k bu yükse~ makamın ibtlkrannı t~ mWue~U:i';~e=:zb:::ı::=~ Şefimizin arzulan, sizin yüksek ~ 
ları başkanlık kürsüsünün yan taraf • kere ve bir karara bağlarunasını di - mm ve otonteyı ;takv:ıye bakım.ı.rrdan mil- na rn~men bugüne kadar dnlmn varlı~nı ve lerıniz büyük Partimizin siyasi progra. 
larında ayakta duruyorlardı. ler, genyönkurulun yüce başkatilığa U menfaate daha uygun görüJımüŞt.ür. LstıklMlnl nasıl :turm04 ve niçin kurtara - mtie çevrelenen milletin dilekleri demeli). 

Dinleyici sıraJan dat sabah eelsesi - ve yüksek Kurultaya sonsuz bağlılık Bu sebeblerle. bllmtş oldu~nun sırrını anıııtmn.ktndır. tir. Bunların tahakkuku içm bütün ku'91e 
trin yoklama. seçim gibi merasime mün· ve saygı1annı sunanın.:. Tüzüğün ikinal maddesi Partimiaf kur- İnönünfin bütün mllleUn tssv1blne ikti - vetımle çalışmağı kendi ~ahsıma seref 
hasırkalacağı bilinmesine rağmen dop- 30 k" "f"k k • muş ve Cümhuriyeti t~ etmiş olan E- ran eden lntihabı, Türk eamlasınm vatanın borcu. milli bir vazüe addcderiın. (A..llcf-
d 

IŞI 1 OmiSJOft bcdi Şef Kemal At ~:....ı--ı b-:uı. en güzlde evHı.dma ba~Wılnnın, birlik mey - i ) .ri 
oJu idi. Vekili .. . . a~uınun c ıa~• linin her türlü &yas! 1htlraslan yeneoek ar · .2 
Başbakan Celal Bayar Partinin u - Genel Sekreter Dahiliye mucssıslik vasıflannı tebarliz ettirmekle kıı.1ar kuvvetıı Te ~utsı bir duygu olduğunu Genyönkurulun seçimi 

ınurııt rei!J vekili sıfatile başkanlık ma· Dr. Refik Saydam, söz alarak genel beraber kendilerinin Partinin cEbedt bütün elliana tanıtmı~. Türk mmetının si _ 
kanunı işgal ederek yoklama yapılaca· başkanlık hakkındaki tadilata aid pro- Başkanı:. clduklannı ve fiçüncü madde- :rası rüstünü t.ebariiz ettır:mlştlr. Bundan sonra rumarneye geçilenııi 
ğını söyledi: En genç iki delege. Eiem jeyi tetkik için, tüzü~ 34 üncü rnad· si Partimizin kurulduğu gündenberi fii- Türk: mmetı ne babtlyardır kl, elhanın na- Genyönkurulun intihabı yap:ldı ve 0.. 
Mendres (Aydın), Mitat Turoğlu (İçel) desine göre .1 .. ~ ~za_lı bir komisyon seç· len Başkanlığını yapaıı yeni reji.m.Dı bü· ::tb~~~~~~=~ ordu ve hükft- nel Başkaniıkça gösterilen naınzedler ayı. 
k&•ib yerine geçtiler. ~klarna yapıl • rnek icab cttigmı soylemi~t fakat bu ko- tün müesseselerini ve eserlerini kendi e- serlerln şereru abideleri yük.se~eU:~n:n~ n ayrı reye konarak ve ittifakla seçlldL 
dı. misyanun bir defaya\nah.ms olmakü- liyle kuran, bütün milletçe tabi! ve milll başınn geçl~ bulunuyor. Türk ml.lletl o- Yeni Genyönkurul ŞU suretle teşekW 

Bundan sonra Celal Bayar, bir nu • zere 30 azalı olınası ~ kura ile tef· bir insiyakla MiHt Şe! tanılan ve BU.yfik nun yüksek ~adları tıe yfikselme ve kuvvet- etmiş bulunmaktadır: 
tu]:la KllruJtayı açtı. rik edilmesi teklifinde bulunmuştur. Meclı.sin tam ittifokiyle Cümhur Ba,kan- lenme saV~~,.Jında zaferden zafere kOiy.lcak, Esad Uras (Amasya), Mümtcrz ÖJmıeJ! 

B t kı.f k b 1 ed"l k '!2Q k" "lik 1 ., ·ı Milli Ş f 1 • İn . fazilet ve dürüstlüğün M.klm old~u b!r fa- (Ankara) Dr F:, • ..ı 'I"u-zer (E ...... ·-·-\' CelAl B lk u e . ı a u ı ere ~ ışı ıgı~a scçı en e sme, 3nU'nfin aliyetın b\!tün fazllcUerlnl görecektir. Türk . . .ıAu ~.c.lll ~.WU~t. ayarm nU U komisyona !m zevat seçildi: değ~mcz Genel .Başkan oldu~nu tf.!Bbit milleti benll~l ve hirll~tnt kıskançlıkla mu- Nafi Kansu (Erzurum), Münir ~ 
«Arkadaşlart Şükrü Afacan (Konya delegesi), İs· ve üade maksooile yazıJm:§tır. (Şiddetli hataza ettikçe, çıltacak her hadireye ra~ _ (Giresun), Dr. Rt>fik Saydam (İstanbul)~ 
CiimhuriyPt Halk Partisinin, üsno • mail Alpsar (Çorum meb'usu), Ali Tu· n'kıglar). men, lstikbnle emruyetıe bakablllr. Muhlis ::::rkmen {Kütahya), Salalı CimJ 

lnnl büyük Kurultayı açılmıştır. Par • nalı (Samsun m.eb'usu), Atıf Tüzün Dördüncü madde, tüziiğün şimdiye ka· All &ib Vuraavaş (Urfa), Partının eski coz (İstanbul), Hasan Ali Yücel (İzılıir)~ 
t· · d ... 

1 
ba k ku . . . bir 1çtlme.ındıı Başımız Atatürk, kAlbimiz ııan T · .ı- (Zo ld k) D ,.... __ 11 

lntizin, cgışmez gene ş anı ve - (Çoruh meb'usu), Cevdt>t Cicioğlu (Te· dar derpış etınedıği ve fa\at karşı.l~,ı- fnönüdür; d9dl~lnl hatırlatarak At.atürkün ı .u-ıo.ıuen ngu a • r. ~ 
~Ucusu, büyük Türk milletinin sine • kirdağ dele,.esi), Yahya Kemal Bayat· rr.ası ihtimali mevcud olan bir lht\ıyaca bııyüt matemi Içinde Türk mmetınin İnö _ Tunca (Antalya), Şükrü Ali Ögel (İstan., 
sinden yarattığı müşahhas ideali ve lı (Tekirda~ meb'usu). Hulki Aydın cevab vemıek ve istikbalde her türlü te- nfinün Relsicfunhurln~unu duymaktan mü- bul), Rahmi Apak (Tekirci-al!). Remzl 
kurtancısı, Kemal Atatürk, milletin (Siird mebtusu), Sadreddin Gözübil • fettütlere mani olmak için tedviıı edU- tevellld teselli ve sevinclnl teb:ırüz ettırme- Güres (Gaziantep), Hüsnü Çakır (h,. 
SOnsuz varlığına. ebedi şuuruna, inti· yük (Erzurum delegesi), Ali Münif miştır ~e çalıştı ve Cftmhurlyetın 30 uncu yılında mir), Cevdet Kerim İnccdaYi (Sinop). 
knı etmiş bulunuyor. Ycgene (SPvhan me 'usı•), Mehmed • Yüksek büyük kurultayın t&Mıbine 30:ı.:!~o~~~a~~~?~:!~~: ~~tirdt. ki~tihabdan sonra Celfıl Bayar~ 
Fevkalfıde toplantmuzın SC'bebi, bu T•ıran (Tokad delegesi), Karnil Dur - arzolunur.~ - İnönii. Btiyllk eertn bütün inkılllb ham-

Vnıi)•etin, Parti tüzi.iğünde. sittatle sun (İzm!..- meb'usu), Cemal Akçın (Af Yeni maddeler lelcrlnl, bugünkü tr.rakkl ve Snkl§af yolla - Parti Genel Sel're:eri 
Ynpılmasını zarur:i kıldığıt tadilatı gö- von meb'usn). Harndi Aksoy (İ7.rnir nnı a.,an :rütsek fikirlerlnl senclerce kanun 
rüşmektir. m~>b'usu). Nes'et Akkor (Aydın dele· Teklif t'dilen yeni maddeler ,.unlsrdar: hallnde takib ve tatbik etmı4 ve kendini - Arkadaş:ar, Parti Genel Sekreter-

Müzakere nlznamcmiz: ıte .. i), Osman Isın (E~kisehir me-b'usu), Madde 2 - Partinin banisi ve Ebedi 1'ilrk milletlııe candan sevdirerek büyük liğine Dahiliye Vekilimiz Dr. Refillt s.,_ 
Bac:k T"" ki a·· h t" . .. mllletımJzJn BRŞI olma~a lrtyık oldufunu ts- dam crka.daşırn:ıız taV:..n olunmucla~·-

f - Tüzüğün genel ba"ikan intihabı· S<"bı"ha Gök"ül (Balıı.l{esfr rneb'usu). !>' anı ur ye um unyt> ının mues- pat eylemJ•+~r ... fill tl 1 b d d ı ,J· !>' ·~ ~ " · · 1 K al A · k' 01"" • " e m z un an ° ayı (Tebrik ederiz sesleri. alk:J.şlar). Kendll.e-
na nid maddelerinin tadil ve tanzimi, Mus a a Aldtkaçtı (Sa-nsun dele~esi), sısı 0 an em t.:ıtür tür. mfıftehlr n mfisterlh olmaktadır. :umetın . 

2 G 
· "d İ Madde 3 - Partinin de,ic:rnez Genel en temiz ıs•• .. adlarını kullanara"' kend"_. rine muvaffakiyetlE.'r temenni edeıiin.. 

- cnyönkuruhm seçılrnesı ir. M<>hmed Aldemir ( zmir delegesi), Sa 6 :r-· wu .. .lo"Y • 

M 
Başkanı İsmet İnöniı.dür. glhl birçek devlet adamlan -.etı"tlre .. ..JI:.!ne Bunu size bildirmekle bakiki bir .. ._,., 

ubterern arkadaşlanm, di Tahsin Arsal (Bursa d~legesi), Tah· "' "'"i ""'
6 

...... ""t Madde 4 _ Partmin de~işnez Başkan- dıovleUn mukndderntını halkın ırnurlu tn:ıde- duymaktayun. 

1
. Atatürk. en karanlık günlerde. mille· s;n Co~knn (Kasttvmomı meb\ısu), lığı aşalJdaki üç iureıte inhilfıl edebilir: slnP tstınııd ettlnnekle Cümhnrtyetımlz1n e- Ayrıca kurultayımızın Milli Şefe ve,; 
ın kar~ bahtına, hadiselerin şaha kalk· Ömer Taşçıoğlu (Kavseri delegesi), bedfleşmes!, mllleUmlzin refah ve saa<fete e- d .1.-J 

.... ı k 1 t" k "b· "" ·· D Ş K b a - Veiat. rişm--• ""'Y" .. nl güdece~-e hlç ..1\fthe etm1- eğişmez Genel Başkana bağl.ılığı bak-ı' ••• 'i a ur sav e me, aya gı ı gogus r. ükrü Senozan ( asıarnonu me • .,..,. =-- ~.:u t.>U• 9 .. ., ._ 1 
\1 • 1 b" ·ııet· ·· b ı·~· d b - Vazife yaparnıyacak bir L-•-1 ·.11ı. yo-: ve büUin kuvvcUmizle ln" ... ıyo...,z. Ken- k.ında bir takrir vardu-. Muhtelif a~ 
e.rmış, u u ır mı 1, oz en ıgın e usu). Münih Boya (Van rneb'usu), Na· .,_wuı6· ..... • .. 

topbynrak bu~nkü büyük, hergün da- im Eren (Nig· d~ dele.ıtesi), Ahmed Ha· sabit olması halinde. dtsJne büyül muva!faktyet.ıer dJler, encll _ da~ar taralindan imza edilmiştir, müsa.a. 
h c _ İstifa. men mazbata.ruıın mfttuıfikan kabulünil denizle okuyacağız. 

" kuvvetli Türk milletini yaratmış, snn Tok~öz (Ordu meb'usu), Mehmed yftlı:sek beyetlnlııden rtea ey!ertm. K t 
lievgili vatanımızı kurtarınışhr. Onun A 1i Kağıdçı (Kocaeli delegesi), Tev • Bu üç şekilden birisi dola}'lSile inhtlll Mn.hmud Esac! Bozkurt (İzmtrl, Halk Par- UrU lay ın tak ri rj 
btiyüklüğü ancak Türk miJletinin bü - fik Fikret Stlay (Konya meb'usu) İs· vukuunda Parti bü),.!.ik kurultayı derhal tı.slnln siyasal. JOSyal Te ekonomik ba.kım.- cPartimizi;ı deği§mcz Gc>ne1 Ba§kanl~ 
YÜklüğü ilc ölçülebilir. Onun kudreti mail Safa Özler (SE'yhan de1egesi)', A· toplanarak Partrıe mensub mebuslardan !~;~r:~;;rıT:~~asın!;:t zf~~t~~t!:b~ ~ ğma intiTıab ohınan, Tür7dye devletinın 
Vc> kabiliyeti ancak büyük Türk mil - li BE'cil (Trabzon delegesi). bir zatı deği'§ıneı Genel BaşkanlıAa seçer. nokta üzerinde bilhassa durduktan sonra Büyük Rebiciim1ıuru t•e kahraman Tılrli 
lefuıin herşe e kadir kudreti, kabili - Bundan ~onra komisyonun raponl - Hatibierin sözleri dem~r kJ: ordusunun Yüce Başbuğu Milli Şef tsrnet 
Yetne anlaşılabilir. n:ı "ntizaren ve ı;aat 1 S te toplanılmak Müteakiben muhtelif haıtibler söz ala- Müsaade ederseniz mnzJye ald ktlçfik blr lnönu'ne bii.yük k1ın.ıltaı.rın yürekten sczıte 

Atatürkün mall€vi varlığı, büyük üzere celsevP son verildi. k ~~ ı add ı vak'nyı si::~ arzedeytm. Abb:ıs1 hnllfelertn - gı 1:e lıağlılığınm arzma karar verilmeeL 
'I'"" tk ·ıı r . h tl "b" bed"d" 1 ra muauue m e erin a:rnen kabulünü den blrl bir gün muhtelif mllletıere mensub _, 

u ~ı e ınm a!a , . ~ ı e ı ır. kinci C8(S8 istediler ve Türk milletinin aziz Atatür- şairteri toplıyarak cbeplnlz. mllietlnlz\n ö - rıi ve bu karann kendilerine sunulma.suuı 
O.na baglılıkta oldugu gıbı onun eser • kün eşsiz eserlerine olan b:ı~lılı~nı, Par- vündfi~ birl}ey ~öyleytntz~ demiş. Fars şatrl denn hürmetlerimizle teklif ederiz.~ ı 
1eıinc, cmanetine, çizdiği yola, verdiği Ankara 26 - Cümhu'riyıet Halk · · d ır.· G 1 B •--- sarnyııın ne hl.sarlarının thttşam ve aıtana- Takrir müttefikan kabul edil-ı...tf.... 1 
Id lb" t k · Partisi Kurultayı ög.leden sonra saat tının eı;ışmez ene aşkanlJta J5IIlet ~'-")' ...... 

eale bnğlılıHa da tek ka ız, e m· İnönü'nü seçmek suretile yükseJıme ve t.11e övilnmiiş. Rtım ~iri, fllozo!larlle, ede- Ruznamemizde görülecek b~ka ınaa.ı 
san gibi. (Alkıslar' ve ondan dolayıd1r 15 te ikinci eelsesini Abdülhalik Ren- blyatne övünmn~. Ara'b şalrl, peygamberi- derniz kalmamıshr. Bütiin ü 1 b ı...""' 
k" d b- ""k dan•n rivasetinde '-·apb. kuvvetlenme savaşında zaferden zafere le, hnli!elerl!e ~vünmn..,. Sıra TOrk ııatrlne . ~. . ~e ere u ~w"' 

ı onun knrdufru Partimiz e uyu "' ko~k azınini tebarüz ettirdiler. gellnoe ora.d::ı bulurnınlar cArtık övilniilecek rultayda ü:.. ettiklen vatanı hizmettat 
'I'iirk milletmin aziz Partisidir. (Al - Esbabr mucibe mazbatası Bu meyanda Hakkı KılıçoAlu (Muş) birşey kalmndı, bu d1l ne s15yllyebillr ki, bu- dolayı arzı şükran ederim. Memleketı.c 
kı~lar). Parti tüzüğünün genel başkanlığa a· dedi ki: na ne kaldı ti onu söyllyebJlsln~ deml§ler rine avdet ederlerken Ankar&dan iyi m. 

Eserlerini en mukaddes milli bir ve· ·d dd Tiırk oznnı eTTelA haltfeye bakmış "Ye «Ben bbaJad götürmclerın· ı· ~ıhhat ve seııı __ .._ 
1 

ı ma ede yapılacak tadilAt hakkın· c- Ebedi Şef Atatürk varlı~ı ile inkı- - d.lırewa cia halinde. nesilden nesle ulastırmak, daki projenin esbabı rnucibe mazbata· lahı ve Cümhuriyeti yarattı, ölümü ile :~:-rı!:.r~:rad~t= v~ :~:ru~~~::ı~~n~:~~ ~lculu~Jarına de~am t>tmelerini temen, 
f'n büyük Htizlike ve .. rlii!i ideali koru- sı ile projeyı tetkike memur 30 ki~ilik de onu perçinledi. Dahilden ve ha·riçıten Çiinkft bu topraklarda esir Ye köle do~az. lll edenm. Celse Kapa~tır. 
1'tıak ve tahakkuk e!tirmek. büyük Türk komisyonun tadilAtını a,ynen ve mütte- hiçbir kuvvet o perçini bozamıyacaılctu. demi~. (Bravo se&erı, liddetll Te Bilreklf al- Bu suretle saat 17 de Parti kurultq{ 
lllilletinin en önemli vazifesi ve milli fikan tasvib eden raporu okundu. Büyük Ölünün tabutu 6nünde :loonü'nün kl~ar.) ÇPlışmalarına .son verdi. 
rtıisakıdır. ( Alkışlar). Esbnbı mucib~ mazbatası c:udur: etmi~ olduğu ahtfin kuvvetini de buna ArJtadaıJiamn, Eaman zaman bize, bizlm Mr.flr~ Şeft"n K lt 

BüyUk Kurultayın sayın üyeleri, E- ~ Pnrllmlze, fç~n. dışandan dudak bükerek UrU 8J 
hcdi <:!efin aziz ha!ırası önünde sözle • cSiyasi Partiler, mflli ve vatani yük- katabiliriz. İnkılab yürüyecek, Cümburi· ~t pnrtlll dernotran oıur mn. diyenler bu _ azaları m kabulU 

. '-~ sek rnenfaatleri temin edici prensipler· yet yaşıyacaktır.• ıundu. ve .'t()lll'8 ~el'M' gillm'!k stz beyeti 11 -

rırnizin Ye duv{!ulanmızın da ahdü - de kanaatlPri birleşmiş vatandaşıann Şelll.!ettin Günaltay (Sivu) bülisatan mum1yenlz1e t:lr dl:ttatörlfilii temsıı eders!-
'Pcyrnanı olara'k hepinizi 5 dakika ayak· teş-kil ettikleri siyasi cemiyetlerdir. şunlan söyledi: nız. dedller. Bn aafs:ı.ta Te şa.rlatanbklara ve-
ta tazimle sükiita davet ed;vorum. (A· M"ll d . rll~ek kar~ıl~ıma ço:ttur.Fıı.kat d~es. Ne 

l et arasın a pohtik kanaatleri bir • - Cfimhuriyet Halk Parti~ miJlet.bniı.. ~akta s dakika sükUt edildi.) de olsa blr Iki nokta üzerinde dunna.t:ıı~ -
lluz.nameye ncçi ·orum: birine uygun olanlar ikendi halinde da- zin yaşamak ~abiliyetinden, :istiklil aş- ma bfryük KurultaYln milsnadelerlnl rica 

"' l!ınıktır. Bunlan ancak bir şef birleş - kından, irade kudretinden ve nltıayet ar- ede~lm. ~er Partimiz bir diktatörlük ve 
Türk milletinin, Ebedi Sefi Atatür· tirir ve hepsini bir teşkı1At altında top-- kasmda teşıdı!J tanlı zafer hatıralariyle tnhaltküm Parl.lsl olsaydı, daha dün g~ -

kiin gün gibi aydın ve atE'sli varlı~n • 
1 

b 1 k h lerlnl bu ranı dilnyııya yuman Şeftmlzin u-
dant maddeten de olsa, mahrum kalışı· ar. es enen a ramanlık •edycsi.nden do~- dı sıra bütün blr dünya ayda kalkar, a~ıı-

şefin rolü her memlE>kette ve bilhassa muş mfllt bir Partidir bunun iç:-~ir ki tıı anlatırken Ba~bakanın sesi hüzün . , nıu ya•nk, döviln~reJt ,yanarak, ye.rlnden sar -
Partı ha •atma yeni ginnicı memleketler- bütün milleti •inesinde top]R-rnı.ıı ·- top- sıhr mıydı? Tarihte hangi dJJttntörün a-'"ı 

Ve heyecanla kısılıyordu. 20 yıldan • :.- -·.,- ..... . nı b de çok mübimdir. Çünkü politik kanaat- la.maktadır. Hepimi2 elele vererek ayni sıra a~andı? Hangi cebbann ardından bli-
erj yaptıg· ı 4 toplantıda bu Kurultay, k · · ı h ı· d b ı..- t.nn dünyi. vaveyla Içinde kaldı?.. Bu dtln -leri e serıva prensıp er a m e irleşti- amaca ıu:Jşuyoruz. Şianınız hepünU biri-
~-her içtima yılının baslan{!lcında bu rip olgtınlacıtıracak ve pren&pleri zihin- miz. birırniz .hepimiz içinöır. yac!a gi5rülmemiştJr. Ata, kendi mllletlle be-
.. ~ut.ay, kahr.aman A~ıtürkün tok raber bütün blr dfinya insanlıAmı ök.stiz 
V~ lcrc nşılıync:ık ve mütemadlyen besliye- B. Şemsettin milli hassa..ctiyeti, 8e2işf ve bıraktı. ııGfdiyor.mn" diye hang! dlktatörlin 
, çelikten sesile çınlardı. Bu baı;kan· cek. memle-ket siyasetine istikamet vere- iradesi kuvveUi müstema ..... ı...ı..-ı-m· d f -"· ö ü - bfi 
Jl'k kürsüsünün arkasında en yüksek y<U«UiJ"'~ ardın an eryad .:at1? 1 munde e mu -y cek. m llet clradını politik sahada yetiş- nasıl azim ve ümid saçan bir elektrik za.ffer AtaUlrlrlhı, mıneune ve Pıı.rtıs1ne za-
~e ve ebediyet için astıfu ct>ğemenlik tirecek olan 6Cftir. • merkezi gıbi milletin bütün ferdleıint ..t- ter çelenklert da~tan Atattlrkün ardından 

Reiskümhur 1nönı1 Meclisteki daire18( 
rinde Lnırultay --tıyeJe:nin tebriklerint b 
bul ettiler. Meclisten çıkan delegeler ., 
mebuslar Ankarapalasta şerefierine vert 
len çay ziyafetine gittiler. 

Bc.zuk yollar tamir edilecek 
İstanbul Belediyesi acilen tamir ediK 

lecek yollara sarfolunmak üzere kaza 
kaymakam!arı eır..ıine yüz bin lira da-ı 
ğı~mıştır. Kazalar, bu miktan aralann ... 
da taksim ctmişlı:;rdir. Yüz bin lira lle 
bozuk yollar de:-hiı.l yapılacak, yenı • 
den para temin edildikçe kazalara yu 
d unlar yapılmasma, devam olunacakıı 
tır • 

'lllusundun levhaı::ı altında Onun al • Her cemfyette ve her part1 içinde bu raflannda toplayıp bir hedefe tevciı et- aıtlandı. 
tın basını nönnene alu:anlar c:imdi 0 • d h.s Bundan sonra Zlhnl Ordu (Knrs), Dr. Bir kadını köpek ısırdı 

~ r '~ vükı>ek vasıflnr a şa c:iye-tleri daima ha- tiklerini hatırlatarak Ataıürk'ü w Onun nun aziz hatırası önünde bec: dakika Muhtnr Berk ve Aziz Samlh (Erzincan) ny- Feriköyündc oturan Bchçct knrısı Hedi ... 
a -: ··ır bulmak kolay ohnadı~ı ~i bir Biya- zaferlerini bunun son ıniaali diye ıöater- nl şekilde Atatürke ba~lılık, inönünün mıı- ye, za.bıtaya müracaat ederek, 4D gün evftl 
b~n~ta durmak gibi vazifelerin en c;i partinin idarei aH~tini elıne teslim ve di ve nutkuna devamla dedi k:i: lete yüksek hJmıeUeri v~ mllli birlik içinde bir kö;ıek tarafından ısınldı~ı. tııkat şım.. 
azınini ifn edivorlardı. rmanet etü~i makam ve ~arunyet fizerin- _ Milll hamlelerimizin ıılmn. ınan.1w- tnkılt'ı.b yolunda Uerııeme azmi üzerinde ko- dlye kadar tf:davt tçtn müracaat etmcdl~l .. 

A b 1 1 • • de sık sık de~ioşikliklcr yapması da ot.orl- lAsı olan Partimiz, bugfin yeni bfr Şe! nuşt.ulnr. nı, evvelki gece birdenbire vücudünde hıı.s ... 
s aş an ar seeımi teyl zayıflat.mak bakımından mahzurdan tacı rgi~ bulunuyor: İOOnUnde 'rorldln lsmet lnönU kUrsUde talık hlssetti~inl söylemiştir . 

.1\sbaşkanlıklara müttefikan Abdül • Kadın, köpek ne birlikte bcrnyı Wda:d uri addedileınez. sernigOn tall!ne iti.IA tıMları1 aç.a ve o Bunu mütealub maddeler okunarak ve Kuduz ha.stanesinP. göndcrfimlştır. "' 
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cu 
Babasının ölümü hayatiarına ağır bir 

arbe iadirdi. Muazzam servetini kaybe -
derek birdenbire iflas eden zavallı adam 
bu müt'ıiş sukut karşısınaa bir k.alb sek
ıesile ölürken arka.'>ında on para'Sız bir 
ılul kadınla, henüz lise:ıın son sınıfında 
\Jlan öksüz bir erkek çocuk blrakıyordu. 

Sahir o andan ıtibaren zevkli bir ça -
lışma Ye öğrenme sahasından hayatın 

mücadele kaynağı olan çapraşık yollarına 
ltılacaktı. O genç mektebli ki annesinin 
~m babasının dikkat ve sevgileri sadece 
ımuıı üstünde toplanırken, servetleri ö -
nilne her isted:ğıni sermlşli. 

İnsan mes'ud olduğ.ınu hissettiği an -
larda istikbalin cnünde ciaima böyle ışık
lı bır yol olarak devam edeceğine körükö
tiıne inanır. 

Bu ınanışı sarsılmıı; olan Sahir hayata 
ab.ldı. Küçük b'r iş buJmak için aylarca 
a~ro~tı. N!hayet onları ancak doyurabi
lecek bir iş bulmuştu. O art~ şık ve 
neş'cli genç çocuk değildi. Daima halini 
göstcrnıemek ;çin arkadaşlarından ka -
çıyordu. 

s~eler geçti. Sahir bu seneler içinde 
annes:nı ve kenC:ısini yaşat&bilmck ga -
yesılt- çalışan bir makineden iıbaretti. 

Sevdiği genç kız artık şı!t ve zengin ol

A 
Yazan: 

SON POSTA 

lll~ 

F 
l12Ci Özkurt .dOI 

Bir akşam €vine dönerken Selmaycı 
ra.-;t !um ı.ştı 

ınıyan bu iş söamını kabu~ etmemek için _ Ben onlara sadece sizin sıhhatinizi l üzere iken talihi ona par1ak bir yol açtı. 
bırdenbire kaybolmuştu. Bu sebebsiz ka- sormuştum. Sıhhatte olmrı.nız ve yaşama- Kü~ük bir t ;caret işile lıayli para kazan
çış. bu fakir yaşnyış g~nç adamı hayatın- nız benim için kfıfidir. dı. Bir gün babasının kaybettiği paralar 
da gayesi olmıyan b :r insan yapmıştı. Fa- Hayret!.. Sahir onun yüzüne şaşkın, sanki tekrar oğluna dönmüştü. Çünkü 
k:ıt hiç beklemediği bir şahsiyet onun şaşkın bakıyordu. Acaba bu da mı istih- o kaybcdiş nas~.l bir }'!ldırım gibi ani 
yaşayışında hayli <!eğişiklik yaratb. za idi? Bu süslü, şık ve zengin kız onunla cılmuşsa bu da oyle olmu§tU. 

Selmaya bir akşam yorgun ve neş'e - istihza ve alaydan başka ne maksatla Gene adam ,·eniden o .parlak, ışıklı ha-
siz evine dÖnerken rastlanuştı. Eski ar- böyle konuşabilir. Fakac hayır.. Sa~ir yata ~tıldığı ;aman bütün bu süslü ve 
ksdaşlarının ve tanıdıklarının ekserisin- hayretJe onun gözledndeki manaları se- servctin yıldızına bür:inmÜfi çchreler a -
den istihza gören genç a<iam mütevazı DP.le:rin ve bugünkü vaziyetlerindeki far- rasında Selmanın hayalinin derin boşlu -
kıydetlc bu, çok zarif giyinmiş küçük kın değ"ştirmemiş olduğunu görüyordu. ğunu hissediyordu. Fakat çok geçmeden 
bayana görüronernek arzusundaydı. Karşısındaki bu koyu mavi gözler, yıl ... genç kız Paristen yazdığı mektubunda 

- Bu ne dalgınlık Sahir .. Artık eski larca evvel karşılıklı tenis maçları yap- sene başında orada o!duğur.u bildiriyor· 
ahhcıpları tanımıyor mu~:unuz? tığı arka~ının gözlE>riyd'i. Onlarda o du ve en sonunda: .. ScnC'başı gC'cesi gö • 

G"nç kız karşi'Sında gülümsiyerek ona günlerin bakışlarını bugün Sahirin on rüf.irüz olmaz mı Sahir• diyordu. 
bakı~ordu . parasız bir adam olması değiştiremiyor • 

- Af!edersini SE-lma, görmemiş-tim. du. 
- Hakzkınız var Sahir, seneler geçti. Bu tesadüften sonra Se1mayı mütead • 

Sizi senelerdir görmedim. Burada de .. did defnlar gördü. Artık hayatmda yeni 
ğı1.11·m. Fakat Paristen .nrkadaşlara ve bir devir açılıyordu. Öle~iye çalışmak. 
bilh ssa Lemana (Leman Sahirin sevmiş kazanmak, Selmaya erişebilmek. ona e1i
oldu~u dtızdı) yazdığım bütün mektublar- ni uzatmağa c·esareti cılmak için kazan -
da sizi soruyordum. Bana müsbet bir mak istiyordu. Gecelerı i~tikbal rüyala
malumat verm~diler. rile doluydu Fakat bütiın bu rüyalardan 

- Bcnı aradığınız teşekkür ederim. İş- sonra kendı ı:cndine: cAldamyorum di • 
te şimdi kar§ınızdayım. Bu görünüşüro yordu. Selma bana sadece samimi bir ar
bütün sorduklarımza cevab değil midir? kadaşa ~österilen nezaket. gösteriyor. 

Snhir ndeta h'.<fdetle söylenmişti. Sel - Yoksa lüks yaşamağa ah~mış bu genç kız 
ma bunu derhal hısseıti. Kıyafeti ve ya- beni severnezıt işte Lu düşünceler onun 
şayışı ile Selmanın istihza etti~ini san .. cesaretini kırıyordu. 

* Snhirin gözleri Sclmayı arıyor, onu 
bekliyordu. istiyordu ki Selma onu sa -
dece bir arkadaş olarak beklemediğim 
b;r an evvel öğrensin ... 

Fakat bu da kim? .. 

-O Snh.r sen yen.i<!en mi doğdun Al
lı:.h-- aşkına ... 

Boyalı çehresile karşısında duran bir 
zamanlar cnu sevmiş olan Lemandı. 

Sahir 'stihza He ona baktı: 
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Nafıa V e kaleti 
Istanbul Elektrik Işleri U mu m Müdürlüğünden: 

··h·m i an 
Memur ve müstahdcm:nimizin 1938 senesine aid cYeşil» renkli hüviyet vara" 

kalarının 1 İkincikar.un 1939 tarihinden itibaren ipta! edilerek 1939 senesi için 
muteber olmak üzere cKırrruzı. renkte varakalarla değiştiri1eceğini UMUM 
MÜDlİRLÜGÜMÜZ Sayın müşterilerine arzeylt>r. Bu kartların b<tş tarafında 
İdarcııin resmi ünvanı olan cT. C. NAFİA VEKALETİ İSTANBUL ELEKTRiK 
İŞLERİ UMUM I\-rt.1DÜRLÜGÜ yazılıdır. Yukarıda gösterHen e:vsafa uygun ol • 
mıyan kartlar sahte addedilmcli ve harnilleri p::>i.ise haber ver:lmelidir. c9413• 

UMUM MÜDÜRLÜK 

afıa Ve ale i _den: 
9 Şubat 939 Perşembe günü saat ll d"e Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde 

malzeme müdürlliğiı odasında toplanan malzeme ('ks.ltmr komisyonunca 1440 
lira muhr.mmen bedelli telefon laboratuvar malzemesi kapalı zarf usulile eksilt· 

nıcye konmuştur. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedclslz olarak Ve.kalet Mal• 
zemc Müdürlüğünden alınmalıdır. 

Muvakkat teminat 108 liradır. 

İstcklilerın teklif mektublannı muvakkat teminat ve ~arba:nPsinc!e yazılı ve
saik ilc birlikte aynı gün saat 10 a kadar mczkur komısyona makbuz mukabilin-
de verilmesi lazımdır. .!1254, (9423) 

lllevlet Demiryollan ve liman!ar1 işletmesi Um um idaresi ilAnları 
M · arnmen bedeli 10120 lira oıan 9200 adcd ı.ama (Selet) 5.1.1939 P.!rşemb~ 
gün~~a:ıt 15 te Haydarpaşada gar bı&asındaki s<~tına1ma komisyonu tarafından 
pazariılda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tn}~in etti~i \'esai~ ~e 151~ liralık yüzd~ 
on !>eş ıılsbetinde kat' i teminatlarile bir Iık tc pazcırlık gunu saat me kadar ko 
nı;syona müracaatları lazımdır. 

Bu :şe ai.d şartnameler Haydarpaşada g:ır binasındaki komisyon tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (922:!) 

İstanbul Jandarma satınalma komisyonundan: 
ı _ Evsafı'le, nümune ve şartnamesine göre 8400 kilo çoraplık yün. ipliği. ırıü

teahhidi nam ve hesabına 12 İkincikanun 939 Perşemb.! saat 15 ae Gedıkpa
şadaki İstanbul jandarma satınalma komisyonunda açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. rf 
2 _ fsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartlan haiz bulunmaları ve tek 1 

cd.:-ceklcri fiatın yüzde yedi buçuğu nisb~>tınde Jk teminat mektubu veya 
makbuzu getirmeleri şarttır. 

3 _ Şartname her gün adı geçen komisyonda görülebilir veya parasız aldınla
bilir. 

4 _ t·tekli~erin yazılı gün ve saatte satın alma komı.syonumuzda bulunmalan. 
s ~~ 

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

ile ~ABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntaıaman di1lerlıiı:i fırçalayınıı. 

mı,ı; olacaktı. Selma babasilc tekrar Parise gitmişti. 

==G~e~nç~k~ı~zl~>n~~~ın~ı=k~-,~a}~d~ır~d~J·~========~~S:ah~i~r~g~c~n~e~o~m~ag~ym~u~m~h~a;y~a~tı~n:a~d~o~·n~m~c~k~======~(D~e~v~am::ı=l~3~n~c~ii~sa;v~f~a~d~a~>====~======================~~~~~~==~~~~~~~~~~==~~~ 
ya!nız bu sevgiye karşı, benliğimin lkaç dost ağzından kulağıma çıaıU:n 
Çt'k derin bir yerinde gizlenen bir kor- gizli maceraları böyle bir şüpheınde 
ku var. Bu korku bana cKaç bu sevda· beni her zaman haklı çıkarmıştır. . "le 

- Ben esasen ölmem:ştim. fakat sen ... 
Leman hiç cevab \'ermeden gülümsü -

yordu. Bu gülüınsey;şte tekrar sen•cte 
malik olduğunu haber a1cığı bu adamı 

Son Pos(anın eliebi romam: 8 polinlerimin ucuna basa basa, öyle iken 
gene, tamiri gelecek seneye kalan bu 
eski basamak tahtalarını gıcırdata gı

cırdata. en yukarıya, üçüncü kata çı

kabildinı . 

,· •1/ •• l ~ ~ • 
fol lf:i.-f' . .. 4 • - • L 

Bütün bu ikram, teklif, tekel • 
lüf esnasında cia, cıblamın küçükleri Ül
kü ile Erdinç, r,cne her skşı.ınki gibi ha
lının üstünde tahta oyuncaklarile kule
ler vapacaklar. Ger:de, Şadeın kaUa ile 
Haf•ı: Süleyman, bir de halarrıın evladlı
~ Darüşşafakalı Niizhet k&lıyor. Onlar 
da btı salonun tir köşesıne yerleştiler mi 
artık vapur ka:kıyor demektir! Evet, bu 
ak~c;:n biz·m köşk, tam manasile Ada va
puruna cöneceğe tenziyor, hem yandan 
çark lı' Bari, oldu olacak, bizim sıradaki 
Yahudi komşularımızı da çağırsalardı. .. 
İşte o zaman ı.henk trmam olurdu! 
A!lahım! bu ııürüitüJü ve misafiri bol 

aile ıçinde ben rıe zaman kafamı dinli • 
yeb " lPCCğim? 

* Hnm:iolsun, ş:mdi yalnızım. Bu yirmi 
odnlı c•ski Ada küşkünü. geç vakte ka -
dar. :.ıep bir ab'Izdan konuşmaları, gü -
lüc;~ "leri, h · l·iıyeJni ve dedikodularile 
dol: .r:ınlnrın ~ece l·mJantısı bitti. Kom
şu m·safırler coktan gitti ve herkes yat -
rnaı;.t kendi o:f:ısına çoktan çekildi. Hafıza 
benin• karşımdaki odalardan b~rini ver -
dilcı. Gülşen cladı du halan•uı orta kat
taki Jdasına ) cr!eşti. 

Ba-rıa gelinoc, bir saat evvel, Namık 
Beyleri, biz hepimiz çoluk çocuk bah-

Yazan: Halid Fahri Ozanımy 
çe kapısına kadar teşyi ettikten sonra, 
bol ve parlak y!ldızlı gece altında biis
bütün esrarla~an yolda biraz şöyle yü
rüdümdü. Tek tük pencerelerinde son 
ışıklar yanıp sönen köşklerin sonuna 
kadar gittimdi ve oradan asıl Aşıklar 
Yo1unun yokuşundan aşağı çam koku
larını ciğerlerime doldurarak Taşoca· 
ğına kadar uz<ı.ndımdı. Sonra biraz da
ha aşağıda, bütün açıklığı ile denize 
bakan kayalara varıp orada oturdum
du. Karşımda yalnız Heybelinin azalan 
ışıkları ve yıldızların panltısında ha
yalmeyal seçilen Dilin siyah ve uzun 
ejderha iskeleti!! Bilmem ne kadar za· 
man orada kıılmışım. Eve ancak şimdi 
döndüm ve daima kilidsiz duran bahçe 
kapısını ~ıcırdatmadan sessizce açtım. 
Bahçenin kumlu yolunda bile ayakla
nrom sesi çıkar ve belki birisi uya -
mr da aşai!ıvn iner diye yüreğim çar
pıyordu. Çünkü artık hiç kimse ile ko
nuşmak istemivordum. Yalnız ruhum
la ve bu gecPki duygulanmla başbaşa 
kalmalı. dim. 

Bir kaç bas:ımaklı merdivenden bir 
hayalet gibi süzü!erek köşkün büyük 
kapısına çıktım. Geç vakit gece gezin
tiTerim için her zaman cebimde taşıdı
ğım kenrli anahtarırota kapıyı açtım ve 

Artık odamın uzletinde bu misafir 
gecesinin farhalarını diişünebilir, o 
c;aflialan gözlerimin önünde yeniden 
canlnndırabilirim. Hissediyonun ki 
buna ihtiyacım da var, içimden kendi 
kendimi ne kadar yalancı çıkarmağa 
kalksar•ı d::ı ... 

Yarahbi! ne acaib, ne birbirini tut -
maz hisler icindeyim' Neden bu işe. ba
s:t bir misafir davetine bu kadar ehem· 
miyet veriyorum? Bilhassa neden o 
~üzel sı:ırışı:ı k1z, Aşıklar Yolunun üs· 
tünde hir pariayıp bir sönen yıldızlar
dan biri sıibi hayalimden silinirken do· 
~uyor, doğarken siliniyor? Niçin şimdi 
a~larken şimdi giilüyor Niçin ona kar
sı kendimde sabahtanberi gittikce zi-.,. 
yadeleşen ve bu gece bütün J!€nişliğini 
alan bir Maf hıssediyorum? Yoksa onu 
i1k görniii!üm günde ruhumu tahlilim 
doğru mu? Bu kııı sevdim mi? Sev -
rnek .. benim için ne veni bir kelime! 
Fnkat nicn sevcyim? Niçin sevmeli -
yim? Ben, daha yıllarca evvel, arka • 

da~larımın bir çok hazin aşk macera -
]arına şahid olduktan sonrn kendi ken
dime kararımı verınedim mi idi, yalnız 
san'atimı seveceğim diye? .. Meğer ne 
safmışım! Hiç gönül karar dinler mi 
imiş? Bunu şimdi anlıyorum. Fakat bu 
zaaftan kc.-ndimi korumalıyım, kurtar· 
malıyım. Garil:- bir duygu ile hissediyo
rum ki o kız bana hiç bir vakit saadet 
getiremez, saclece ıztırab ve felAket ge
tirir. Fakat niçin böyledir, bilemem, 

• 

dan!ı. diyor. Yalnız şüpheden de kendi- Zavallı babam! sanıyor ki servetı 1 

m~ alamıyoruro Kimbilir, ihtimal gay· kmna iyi bir koca buldu; serveti ile btl 
ri~uurumun bu uzak, bu sağır ve bo - sevgili kızının istikba1ini ve torunla.' 
ğul< sesine kulak verdiğim kadar onun rının pürüzsüz, sürekli saadetini ternın 
emrine de uyabiJecek mjyim? Yoksa etti! Dilerim ki öyle olsun! Fakat ben: 

abiarn için yar:m hiç de parlak göre krıcterin önüme açacağı karanlık bir yo-
b m ivorum. la mı sürükleneceğim? Bunu ana an- ge-

cak zaman bildiı'Ccek ... Şu veya bu ııe- Hodbinlik! zihnim dönüp dolaşıp~ 1 
kiJdc muhakkak ki her duygu.mun bir ne Süheylayn takılıyor! Snhiden guze .. 

mi bu kız. yoksa ona bu güzelliği fazl~ sonu varriır. Dilerim ki bu duygum ba- ı 
b . si!e ben mi ver iv. orum? Derler ki g~ r.a en haiife mal olsun ve hayatım ır · r 

yaşları çirkinleri bfle güzelleştırı ' 
facia ile kararmasını ilahile!';tirir! Acaba Aşıklar Yolunda 

Bu geceni!l unutamıyacağım ve bana göz ya ... c;larını eller!lc kapıyarak hıçk.ı ~ 
her düşünüşümde bir nefret hissi ve- ran kızın da benim üzerimde bu ıl 
recek olan bir hatırası da, eniştemin ? 

Nacive hanıma bakarken bir aralık du- tesir mi bn çehreyi yarattı· tti 

d:ıkJ~rında vakaladıgyım yılışık gülü~ü- Maamafih Saclan halamın rahın~·l .. 
" kocasından bıhse ba~lıyarak, sözü ı 

dür. Bu gülü~ü belki yandan yalnız mem nasıl bir tedni ile eski düğünter 
ben gördüm, fakat karşıdaki kibar ha· ve kl\·afet!er üzerine cevirdiği bir e$ .. 

nı m efen ::li pekula sezdi ve o da gülüm- na da .• karşıdaıı. çok sade bir zevkle btl 
sedi. Ma:ımafih kocasının sakat vücu- ak~am icin beyaz bir rob giyinmiş ol~~ 
dünü sola. rHdyoya doğru eğerek ba • Sühc\'la~·a baktım. İçimde onu hiç ırıı~ 
bama hastnlığından, iki yıl evvel Ka • zel bul~am::ık arzu~u vardı. Fakat b 

1 raköyde tramvaya çarpıp devrilen oto- ar7.Umun şidneti, gözlerim onun insaııe · 
mobili içinde geçirdiği tehlikeden \'C i!l< bakışta büyüle~·cn koyu menek~ .. 
başmm zedelPneşinden bahsedişi, her· gözlerine i!i~ince buz gibi eridi ve ~~r 
kesin de merakla onu dinleyişi, eniş - tiin sinirleriJY'Ie tatlı , uyuşturucu 

ıaıı· temle Naciye hanım arasında başlıya- sıcaklık yayıldı. O. sağ tarafına yas h'Ç 
c::ııi gibi hissettiğim macerayı iyi ki dığı koltukta, scınki benim bakı~ımı }{ılı 
yalnız bana ;mlat~ı. Başkaları da bunu hissetmemiş gibi, ince uzun parma n 
i1:ssetseydi ihtimal abiamın kufağını ve kırrruzı mrııikiirlü elini koluno 
bukerlerdi, Naci\.'e hanımla kocası ve çok zarif b ir ı:av:ilc cenesine dayarıı~şr, 

.. }:ı tl 
kızı bir dah:ı biz~ cıavet edilmezlerdi, uç!arı ın-ni kırmızılıkla partıyan °c;l<il 
fakat eniştem, benim bildiğim eniş • elini de bu rengc hoş bir tezad t!: de 
tem, kendi arzusundan, zevkinden, eden beyaz robunun etekliği üsttın 

1 hodbinliğinden geçer mi idi? i~te ora· dizlcrinP mÜ!hmelce bırakmış, halartl 
sını şüphe lı gördiim. Çünkü onun bir dinliyordu. (Arkası ı.arJ 
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SON POSTA 

-~n Pocrta11 nın macera rom.aw: 46 

ın casusu 

Yazal\: Zira &aldı 

" Ben bir cas us değilim!, 
Yolları dolduran asker ve zabıtler, 1 

duı uyarlar. Sakin fakat mütecessis na
zarlarla beni tedkik ediyorlar. 

Pa vi yon.. mütemadiyen pa vi yon ... 
S'lnki, yalnı7. paviyonlardan mürekkeb 
koskoca bir şehir ... 
Bunların aralarından geçtik. Kapısı

nın önünde. süngülü nöbetciler bekli
Yen bir paviyona girdik. Kapalı bir ka
Pının önünde bir kaç dakika bekledik. 

Ah, bu dakikalar.. bunlar geçerken, 
kafaının içinden de yıldırım sür'atile 
gecE'n hisicri size tahlile kalksam, sa
atler sürer. 

Rorkmuycr muyum? .. Bilmiyorum. 
Isttrab mı çekiyorum?.. Bilmiyo -

tum. 
Acaba, hislerime malik miyim? .. Bil

tniyorum. 
Bilmiyorum .. ve, hiç bir şey bilmiyo

rum ... Sadece. tek bir şey düşi.inüyo • 
tum. O da, hiç bir ~ekilde zaf göster - Ge:ne biiyiik hr sogukkanlılıkla sö:lerime devam ettim. 

Jnemek .. mi111 şeref ve gururumu mu- ~~ düş_n;~nlı.~ eseri olduğunu iddiaya ı miyim~ .. Eğer beni, İngili~ toprakla -
hafaza etmek için metin görünmek... lt::.zum gormuyorum... Ancak, bütün rında, Ingiliz askerleri ve Imriliz mu -

Dün gecedenberi adeta bana mih • cihanda, ı:neşhıır bir darbı mesel hali- harib kıt'aları arasında ele g;çirmiş ol
n-ııındarlık eden o ya~lıca zabit, kapalı ne gelen Ingilız adaletini bir haksızlık- saydınız, o zaman hakkımda vereceği
kapıdan içeri girdi. Bir kaç sanive son- tan korumuş olmak için size bazı nok- niz her bükümde hak kazanırdınız ... 
ta, avdet ettL Cknc nazikane bir eda ta ,an hatLrlatmak istiyorum... Vakıa Fakat beni; kendi memleketimde va _ 
ile· ben. kanunların bütün inceliklerine va-1 tanıma ve milletime ihanet ed~n bir 

- Buyurunuz, Mis Melek. kıf ola~ bir insa~ değilim. Fakat öyle suikasd şebekesi ortasında yakaladı -
Dedi. ı:nn~ı~orum kı; hakkımda verilen nız ... Çanakknlede, veyahud baska bir 
Süngülü c.sker!e.r. dışarıda kaldılar. hul.mun. an:ır.<?Yi İngiliz adaletine mu- h d 1 k 1. . "d f • d 

B"n .. bt' f k ı· d larak ı'ç<>- ga · Id - d 'deli . cep e e, meme ·e ını mu a aa e en 
" • uç za ı ın re a a ın e o " ~~~ıkr o ul~unu a ı a edebilirım. b!r askerle. benim aramda ne fark var?. 

li uirdim ... Simdi, ali divanıharbin hu- s oçya ı general, birdenbire başıru 
~runda idim. kaldırdı. Sert bir nazarla baktı: O asker, elinde silahı olarak memleke-

Riyaset mevk;ini, oldukca yaşlı ve Ad tini müdafaa ediyordu. Ben de, cephe 
kıpkırmı7.ı suratlı bir general işgal edi- - aletp mugayir mi? .. Asla ... U- gerilerine sokulmuş olan düşmanlarla 
Yordu. Sa~mda ve solunda da büyük nutmayınız ki, har b halinde bulunuyo- gizlice mücadele ediyordum... Egy er, 

ruz. Casuslar hakkında verilecek hü -
tii•beli Uçer zabit bulunuvordu. k yurdunu müdafaa ederken esir düşen 

13 .. "k i'.m. gavet sarihtir. b' k . 'd d'l . . . ~ 
unları benden avıran buvu · mac:a- D' ~ ır as erın ı ar:1 e ı mesıne sızın askerı 

tıın .. .. - . . k b' ıve mırıldandı. k 1 .. onune ve tam reısın arşısına ır H: t lA .. • d' R anun arınız musaade ederse .. hak -
sand 1 k t ıç e aş gosterme ım. u mınltıvı k d k' k k'' "k .. a ya onınu~ u. k d~ d' 1 d' G .. :. '! ım a ı ararınızı, en uçu ıtıraza 

lleis, ağır ve re~mi bir tavırla, ~an- j sb~nunay kak arı lıknl 0 ı~·1 .ene buvuk l bi1e lüzurn görmeden kabul ediyorum. 
d?J .. d' Ot b kl d' t'" sogu an ı 1 a soz enmc devam 
-~ayı goste: ı. .. ~mıamı e : ı.: ea!m: Ve, kalhimde en küciik bir korku bile 
Bır kaç sanıye sukuttan sonra, onun- _ Ç k h kk hissetmeden, vereceğiniz hükmü bek-

deki kağıdlara bir daha göz gezdirdi. 0 ~ mız var, general. .. Ca- r , 
.ı\i{1r b r: k b' fskoç lehçesile söze suslar hal{kında verilecek hüküm, ga - ı) orum. 
ttişt'~e a~ı ır y~>t sarihtir. Fakat, acaba ben bir ca - İskoçyah !!<>Pera!, başını ileri doğru 

ıM... M 
1 

k . . . d gv·ı m'ı? sus te1akki edilebilir mivim? uzattı. Bir kaç sanh·e. gözlerini kırp -- ıs e c sızsınız, e 1 . . ~ · · • 
_Evet. · . Bu sual. divanıh~rb heyetine garib madan bana baktı. So!lra. ne cevab ve-
- Hakkınızdaki itharnlan biliyorsu- bır hayret verdi. ünlerine bakan na- receğini ~aşırmış bir halde gözlerini 

t:ı.uz. zarlar. tamam·!.:? bana çevrildi. etrafındakilere dolaştırmaya başladı. 

-Evet. - Evet.. bir casus telakki edilebilir (Arkası -var) 

- Gemideki divanıharb huzurunda. 
Size isnad olunan cürümleri, kamilen 
it· !rafta bulunrnuşsunuz. 

-Evet. 
:Reis, birdenbire sustu. Çehresind!, 

ıl"rin bir havret ve teessür okunuvordu. 
C::izlerini a~r ağır azalann p-özlerine 
ÇeVİmıeye ba~ladı. Onlann yüzlerinde 
dn - d B • h avni h3yrd ve tressur var ı. emm 
U sükunet ve soğukkanlığırnın kar~ı· 

~1.llda, bu çelik kadar sert adamlar, san· 
ı birdenbire boca1amışlardı. 

• :Reis, gözlerini tekrar önündeki ka -
e.ıdlara i.ndirdi. Bir kaç saniye daha. de
~n ve matemi bir sükut ile geçti. İs -

1 °ÇYalı ihtiv::tr general, adeta kelime
h~ boğazmda düğümlen~r gibi ooze 
aşladı: 

~-:-.Mis Melek! .. İsnad olunan cürüm· 
-rı ılk divanıharb huzurunda itiraf et
~~ni~.. ve sonra, ali divanıharbimiz 
1 tızurunda da o itiraflarınızı tasdik ev
t~llleniz .. maalesef bizi acı bir karar it· 
h ıazına me':hur edecektir. İlk divanı
~tb tara!ından verilen hiiküm, tns -
tı .. k edilecektir ... Söyliyerek bir sözü -
l~ varsa, lütfen söyleyiniz. 
u edi. 

ı"" ~etin bir tavırla ayağa knlktım. El
ha l'iıni masaya dayadım. Bu~n bile 

Ytette kaldığım bir soğ-ukkanlılıkla: 
t{!- MuhterP.m general! .. Ve siz, muh

'~'{!ın b't] 1 h za 1 er .... 
iye söze başladım. 

"tal3ugün, belki aynen tekrar edemem. 
!ln kat, asa~. yukarı sözlerime şöylece 
-va- . 

•u ettım: 

'ti:- İyi t~rbiye ve tahsil görmüş bir 
ı-~~tk kızı olduğum için, kanuni zaru 
~q; ve mecburiyetleri tamarnile idrak 
tııhVorum. VP onun içindir ki, ilk diva
~a~~bde olduğu gibi, huzurunuzda da 

ltnda verilen hülonün bir garaz 
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Soldıın sağa ve yukarıdan aşafıya: 
ı - Vefasız. 

2- Şakull. 

3 - İşlten, nıeaı. 
4 - Vadetmek - Cemi edatı. 
5- TclmJh. 
6 - Bir kış meyvas1. 
7 - Biıtı.in - Bayram günlerı sokaklarda 

yapılan süslü kapılar. 

Bir doktorun günlü~< 
notlarindan 

Su çiçeği 
Son günlerde arasıra tesadüf edilmek

tedir. Zahir<>n lılç mütekaddlm araz gös
terıruı1en birdenbire azçok bir ateşle 

başlar. Bu ateş pek nadir olılrak 39 de -
receyi bul1.ır. Buııu müteakıb birdenbire 
vücudi.in har tarafında içi su dolu lncl 
tanesi şeklinde kabarcıklar görülür. Bu 
her tarafa .serpilmiş bir haldedir. Saç -
lar arasında da olur. Bu su kabarcıklan 
blrk:ıç glin içinde söner, yerine koyu 
renkli bir k!lbult peyda olur. Bu kabuk 
da birkaç gün içinde düşer, yerinde asla 
iz bırakmaz ve hastalık da iyi olur, gl -
de:. 

Su çiçeği lle hakikit çiçek atasında 

htçbtr alfıka ve münasebet yoktur. Aşılı 

olanlara da gelebilir. Saridtr. Tehllkell 
bir hastnlık del7lld1r. Bazan iki hatta ka
dar devam ettiği ve sürekli ateş yaptığı 
vfıkldir. Fakat öldfirücü bir ihtilAt yap
maz. Hemen daima şifa lle netlcelenir. 8 - Verilen şeyi kabul etmek • Şart. Hi-

hlk:ısı. t----------------1 
("~nil bt,Y•n &kaYaeui&J'Uili.SID ...... 

••1• F•lia•alaruu rtea fll•rlıı. Akti &alı· 
...... llteld•d ask.ab.&•b uıa•w.. 

D - Kandınnnk - Bir nota. 
ıo - Karışıklık. 
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Evvelki bulmacanın hallediltıırı ıekli 

~------------------' ····························································-
i stanbul tkinci İflas Memurlut unda n: 

Müflis Galatada Voyvoda caddesinde bak
kal Dimitri Cumnnın alacaklılar ikinci top
lanması ve müfllsln teklif ettı~i konkurdata 
müzııkeresl 23-1:::-93a çarşamba günü saat 
ll e tallk edlldi~i blllnmek üzere ilAn olu-
nur. (13226) 

ZAYI - Mustafakemalpaşa Lnlaşahln ilk 
okulundan aldısım nakil llmühnberl, nüfwı 
tezkererol zayi ettim. Yenlslnl alaca~ımdan 
eskilerinin hükmü yoktur. Emine Çetkln 

Sayfa 13 

Hikaye: Uğursuz tesadüfler 
(Baş tarafı 12 inci sayfada) 

kaçırmamak istiyen bir m&na vardı. Sa
hiri kolundan çekti. 

- Haydi danscdelim. 
- :\1aalesef yorgunum. 
Leman durmadan onu sürüklüyorou. 

Etrafındakilerin adeta nazarı d:i:kk.atiıii. 

eelbedecek bir bal almıştı. Herkesin or· 
tasında bu kadını itip yürürnek kim bilir 
ne dedikodulara yol açacaktı. 

- Haydi Sahir aman ne nazlısın haydi. 
Genç adam !Çinde derin bir hırsla ar

tık bitmek üzere olan dansa nefret ettiği 
bu kadınla karışmağa mecbur oldu. Le
man :fasılasız gülüyor. gözleri Sahirde, 
bir şeyler söyleyıp cinruyordu. 

Selma yanında babası salona girmişti. 
Gözleri etrafında derın bir heyecanla do
laşıyordu. 

Fak:ı.t... Sahir ve Leman ... Genç kız 

hafifçe sarsıldı. Demek on lar tekrar bir
birlerini bulmuşlardı. Bu eski macera -
dan Selmanın tamamen haberi vardı. Le
marun derin bir neş'e ıle dolu tebessümü .. 
ve Sahirin onunla danseunesi. .. 

Acı, yakıcı bir gül:işle dudaklarını bük
tü. İçinden· o: İşte yersiz ve istinatsız rü
yalarınun hak;kat olacağı gece, diyor -
du. 

Giizleri akmnğa hazırlanan yaşların 
gıcıklcıyıcı nemıle tttüirnüştü. 

-Baba ben eve döneceğim. 

Aamdcağız şaşkın kalmıştı. 

- Daha ş;mdi ge!dik kızım. 

- Fakat ben döneceğim baba başırn 

ağrıyordu, bu kapalı saion beni büsbütün 
s:ktı. Otomobilimiz kapıda değil mi? Sen 
kal. Ben eve gidince şoförlı uyandırır o
•ornobili sana yoilar:m. 

- Fakat yavrum ... 
- Hasta değilim. merak etme baba! ... 
- Fakat yavrum Sahir burada seni 

bulamayınc ı ayıp olacak. 
- Gittiğimi söylersin. 

* Gelirken büyük bir nefe ile ve hatta 
şoförü bf"kleyip geç kalmamak için di -
reksiyonuna acele ile sarı1dığı ve uçar gi
b; koşturduğu bu boş otornobile vücudü
n:i bir külçe halinde fıriattı. Gözleri bu
lanıyor, başı ::lönüyordu. Otomobili sürat
le süre::-ken güzlerinin önünden geçen 
şeyleri hayal meyal seçıyordu. 

10 dakika geçmE-mişti ki Sahir b'r tak
si arahasile onun pe~ine tak!ldı. Dansı bi
tirdikh.·n sı:ınra SP!mtınm babasile ko • 
nuşnn genç adam Se!m:.ının nasıl bir şüp-

he ile sarsıldığını dcrhal anlamıştı Şo. 
fcre ikide birde. 

- Çabuk diyordu. 

Otomobil durdu. Sahir sabırsızlanıyor. 
du. Şoför çaresiz bir ha!de söylendi:. 

- Nasıl gideyim bayırn, görüyorsunuz 
tramvayla, öndeki otom!ller hepsi dur • 
muş, halk toplanmış ka1a mı oldu nedir? 

Bu aksi tesadüf Sahiri kızdırıyordu. 

Selmaya bir an evvel yetişrnek isterken 
yers:z bir sebebden dolayı burada vakit 
kaybetrnekteydi. 

Hasta arabasının boğulc sesi duyuldu. 
Artık yol açılmıştı. Sahir: 

- Haydi, diyo::-du, b!r;ız hızlı git te 
kaybettiğı.rniz zamanı ka:ıanalım. 

Ve Selmaya bir nn <:;vve! hakikatı an
latmak arzusu ve sevinele otomobilde 
Maçkaya doğru liçuyordu. 

Fakat zavallı SJhir! EHmiyordu ki Sel
ma şu chkikada 'ıenüz yntırıldığı beyaz 
bir hastane karyol sında son nefesini ver 
mişti. 

YARI •Kf NÜSHA!\DZDA: 

Kahır yüzünden ... 
Yazan: Mark He7linger 

Çeviren: İbrahim Hoyi 

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

Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
- DAI.GA UZUNLU~U _l 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T.A.Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

SALI 27-12-38 

12,30 Miizlk (büyük bir vlrtüozun plakla .. 
rı ı, 13,0U Saat, ajans haberleri ve meteor 
Ankara, 13,10 :Müzlk (valslar - Pl), 13,25-14. 
Türk mfizi~ (şarkılaı - Pl). 

18,30 Müı~k (Çlgan ve saire>, 18,55 Kon~· 
m<ı. (hukuk llml ynyma kurumu), 19,10 Sa• 
at, ajans, meteoroloji ve zıraat borsası hn .ı 
bc,.lerl, 19,25 Türk müzi~l.. (Muhnyyer fas• 
lı - incesRz), 2(',00 Temsll - BOŞ B EŞİK VB 
AK KUŞ (mllll p!yesl, 21,30 Konuşma <Tür· 
k!y~ postası). 21,45 Saat, esham. tahvilll.t ve 
kambiyo - nukud borsası flatlnrı, 21,55 Türıc 
m~zi~i (nuht~llf ııarkılar), 22,20 Müzlk (kü., 
çü k orke.c;tra). 23,25 Müzik (aryalar), 23,45 .. 
2i Son haberler ve yarınki program. 

ı İnhisarlar U. Müdürlüğünden : ı 
C ın si Mik d arı 

Matkaplı daire 1 adet 

Be h eri 
Lira K. 

desteresi 86 

Tutarı % 7,5 teminat Eksiltme 
Lira K. Lira K. Şekii Saatl ------
650.- 48. 75 Pazarlık 14. 

Dlkistıinli Kola 2000 kilo a5 70t'. - 52. 50 Açık 14. 3C 
I - Şartnameleri rnucibince satın alınacak 1 r.ded Maktaplı daire dest~resi 

ile 2000 kilo Dikistrinli kala bizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 
ll - Muharnmen bedelleriyle rnuvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
lli - Eksiltrne 16/I/939 tarihine rast.ı yan Pazartesi günü bizalarında yazılı 

saatlerde Ka bataşta Levazım ve Mübay aat Şubesindeki Alım Komls~nunda 

yapılacaktır. 

IV - Şartnarneler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
·V - Daire destresi eksiitmesine iştirak etmek istiyenlerin fenni teklif ve kata· 

kıklarını ıhalP gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Tü tü n Fabrikalar Şubesine vermelerı Ja zımdır . 

VI - t~teklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c9':1/8ı. 

,.,.,. 
C.nsi Mikdan Muahammen bedell % 7.5 Ekslltmenln 

Be beri Tutan teminat saati 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Dnz beyaz ale- 250 kilo 1.70 lif 426.- 31.88 14 
minyum kAjlıdı. 

BaskOl c 600 5 adet 300.- 1600.- 112.60 14.30 
ki~oluk » 

I - İdaremizin Cibali Tütün Fabrikasl için 250 kilo 36 X 60 eb'adında düz 
beyaz alem!nyum kağıdı ile Çamaltı tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 
aded haskül şartnarneleri mucibınce ayn ~yrı açık eksiitme usuliyle satın alına
caktır. 

n - :Muhamrnen bedelleriyle muvakkat teminatları bizalannda gösterilmiştir. 
!ll - Eksiitme 20/l/939 tarihine rastlıyan Cuma günü bizalannda gösterilen 

saatlerde Kabataş'ta Levazım ve Mücayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

VI - Şartnameler parasız olarak h~rgün sözü geçen şubeden alınabileceği gi
bi aleminyum kağıdı nümuneleri de görülebilir. 

V - Eksiltrneye iştirak etmek istıyenlerin düz beyaz aleminyum kağıdma aıd 
fenni teklif ve nürnunelerini tetkik etmek üzere ıhale gününden bir hafta ev\'e• 

line kadar İnhisarlar Umum Müdtirlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine ve 5 baskiile 
aıd fiatsız teklif ve katatokları eksıltme giinünden 5 gün evveline kadar Inhı
sarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın ve
sika almalan lazımdır. 

VI - İstt>klilerin eksiitme için tayin t-dilen gün ve saatlerde % 7,5 gavenmc pa-
ral:ı.riyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c927J• 
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•Ron Pıt"'hu nın tentw ra.anı: 48 • 
Deniz Şeytanı 'YERLI MALI 

Yaman bir denizci 
Geminin hamulesi için gereken bü ~ 

t i1n evrakı, nizarnata uygun ~ekilde, 
gerek N<>rv~ Jimarı ve gümrük ınemur 
ları ve gerek İngiliz konsolatosu tara· 
fından imzalanmJş ve mühürlenmiş ol· 
duğu halde harnil bu1unuyorduk. Ke -
zaJik cı:Sevk Britanik Majeste•nin Ko· 
penhağ konsclosu tarafından yazılmıcı 
bir mektubn da harnil idik ki buna gö
re Maleta gemisi, Avustralya hükume
ti :çin kercc;te naklediyordu. Mektub 
bü.ün İngiliz bay~ağını ~ıyan ge.ni· 
lere, icabında bize yardım etmelerini 
ta\·siyc edi:rordu. Bu mektubun cihti
caca salih bir ve~lka• olmasını temin 
zmmında hatta cı:Britanya imparator • 
luk mühüri.iıı nü de ihtlvL ediyordu! 
Eh !:>unun Almanyada yapılmış oldu -
~u söylemP"'e hacet var mı? 

glbl direk önfind~ yıllar geçirmiş ve 
Norveç diHni konu~mağa muktedlr ve 
maneviyatı yüksek kimselerden seç • 
mi('im. Bfrincl zabit Kling; F ilchner 
he) eti seteriyesi nP. bir üye olarak işti· 
rak ve bu seferde temayüz etmiş bir 
şabsiyetti. E.-.ir edilebilecek gemilerin 
kumandasın• aJmnk üzere intihab etti~ 
ğim zabit ise eski arkadaşlanmdan ve 
altı kıdem, dört pus uzunluğunda bir 
a~amdı. 

Eu eski arkada~la bir gün tesadlifen 
nhtım':la karşılaşmıştım. O vakit bana 
refakat ~tp edemiyeceğl hakkındaki 

suallme verdiği c-evabda: 

- Bu. denıi~tl. seni cennete ulaştıra
cıı~ı ihtima1i bulunan seferlerden biri 
mldir? 

-Evet. 

O halde ~ de seninle bcrabe -
rim .. billvor.:un ya benim adım Preiss 
(•) oldu~unR ve sen de bu savaşta bir 
<Je • ka1.anmak yolunu tutmuş bulun -

Bunlardan bftckı:ı üzerimde bir mek
tub daha vardı ki bu, g(ıya bir İn~iliz 
zabıti tarafından bizim gemi sahibine 
yazılmış ve onun tuafından da bana 
gönderilmişti. Bu mektubda Alman 
tah~rr.i ıwmu..-l:m aleyhinde bazı ma
ICunat verilmektc \'e İngiliz memurlan- ~·ırıuna göre sana uğur getireceğim de-
na itimad t~lki~ edilmekte idi! mcktir. 
Acık denizlerde günlerce, hafta]arca Gemimh:iıı tonçu ve seyir zablti de-

ve hatta aylıt'ca sürebilecek seferlerde n•z viizba ·ı~:ı Kircheiss yaman bir de
gemiciler ht'rr-en um\.Ulliyetle, denizin n\zci idi. Mühendis Krau~s gemimizin 
tenh'l hayahııda duvabilecekleri üzün- mntör mütehassısı idi. Porson, maran
tüy'i gidermek icin ekseriya beraberle- rtoz ve a~cı her üçi\ de yelken gemile • 
rinde aile ve Hkrabalarının, dostlannın rinde u1ur. seferler yapmış, denizierin 
fotograflannı taşırlar. O vakitler İngi· her türiii kerem ve serdini tatmış ki~i
liz donanmasının mürettebatını teşkil lerdi.. bütün bunlan ben, büyük bir 
edenlerin, n~ınicllerin bu adetlerini dikket ve itina ile seçmiştim. 

pek iyi bildiklerini ve binaenaleyh ona Gemi mürettebabna gelince: Bunlar 
göre hareket ettiklerini biliyordum, ystlnız yinni yedisinin Norveç dilini 
bunu o vakti? kadar 1ngiliz harb gemi- konuşma~a muktedir olan efrad ara • 
leri tarafından aranılıp taranılan bita· 
raf gemilerin kaptanlanndan öğren _ sından almıştım. Hakiki Maleta gemi· 
~tim. sinde de ancak bu mikdarda tayfa mev· 

Onlann bana anlattıklarına göre İn· ~~d b_uıu~u~o:.du. Mürettebatı seçmek 
giliz.lcır daim~ tayfaJann yattıkları J~ı~, ılerı surulen namzedlerden her 
yerleri gözden gcçirır..ekte ve geminin b:r~l~ "~'Tl ay_n ko::~şmu~ ;e fakat. ke~
hüviyetini bu suretle daha iyi anlama· dısını 1 d<:n ıstedıgıme daır ona hıç bır 
~a çalışmakta imiş!er. Binaenalcyh iı:ında ?ile bulunmamış idim. Yalnız 
derhal Norv~li ,ıemicilerin ana, baba, bl •rcr hbırlert. konh~şmlak:a~ mkuaksa~ım ol n· G \1 
cr~ek ve kı.,kardeş, amca, dayı, hala arın a e ı ru ıye ennı o maga ça ış- ·~ -G... ı· Z 
ve teyze, zevce ve kaynana, sevgili, mak, yapacaüımız işde lüzumu aslkfır GUZELLI lN 
nisanlı ve saireleri imişler gibi bir çok bulunan ces11ret, sabntahammill has'• • • 
!otoğrnfl!lr tedarik ettirdim. Muvakkat salannı keşfetmek idi. I ÇIN 
sevgililerin ıWzel mi, çirkin mi olduk- Mürett.obat ve muharib efrad olarak 
larına o kadar önem verrnemiştim. Ge- sectiğim bütün bu adamlara, pek yakın 
micilerin sevgilileri de güzellik krali- bir atide uhdelerine tevdi olunacak va
ÇE'Si olabilecPk dererede güzel rnahlCık- zifenin mahiyeti hakkında en ufak bir 
ia.r olamazlard: ya!. Fotoğraflan Nar - 3mada bile buhtnmıyarak kend"lerini 
veçli fotografçıiar tarafından damga • evlerine gönderdim. Ta ki bunlar, ken· 
lanmak üzere sureti mahsusada bir a- dilerini isteyineeye kadar, birbirile 
damı Norveı;e p.öndermiştik. karşılaşıp yapacaklan iş ve vazife üze-
Doğrusu ya İngilizler, titiz insanlar- rinde konuşmak, dedikodu yapmak fır .. 

dır .. Allah için. onlar bir geminin nasıl satını elde edemesinler diye. Hakikaten 
aranacağını bilırler!.. Bir gemi müret· limandan çıkma gününe kadar kendi· 
tel.-atının mektub!anna hususi bir e • lerini çağırtm~ değildim. 
hcmmiyet atfcderler. Umumiyetle bir 
gemicide, varacağı }imanda kendisine Her şey hazırlanıp yoluna konduk • 
yazılmış bir mektub bulacağını umdu- tan sonra gcmimize bir ad bulmak la M 

ğu gibi, aldıiİı mektubu da okuduktan zım gelmişti. Abluka hattından geçip 
sonra yırtıp atmaz. Her gemicinin sa.n· Okynnusa açıldıktan sonra kullannca • 
dığında bu gibi mektublardan mutlaka ğı.nu.z iresm.i bir (ad)a ibtiyacunıı var· 
bir deste bulunur. Bazan onun; anası dL 
tarafından sekiz yıl evvel gönderilmiş 
bulunan bir mektubu okuduğunu gö-
riirsünüz. Bunun içindir ki bizim Nor· (•) Pre.Lss= harbde, ictlhadda, 1mtlhanda, 
veçli tayfalann her biri için -birbirin- kur'.ada kazanılım şey; mükft.fat: düşman ~ 
den farklı· birer takım mektub temin dan zabtolunan gemı. 
ve tedarik edılmi~ bulunması zanıre- ••••··•••····•·········•··•········••·••·••··•··•······•·•·••• 
ti va.rdı. 

Bittabi, taratimdan aşırdan Maleta 
gemisinin jurnaHnden, geminin tayfa
sı hakkında bir hayli, faydalı malfunat 
edinmiştik. Blnaenaleyh her tayfanın 
sandığmdn !bu1unacak mektublar da bu 
~umalden edinilen malfunata göre ter· 
tib ve ihzar olumnuştu. 

Bu mr.ktu b lan bahri ye ve harici ye 
nezaretlerindP çalısan v.e evvelce Nar
veçte bulunur o memleketin ha1eti nı· 
hiyesine ve diline vukuf kesbetmiş o
lan baya:ılar tarafmdan yaıılmışlardı. 
Mektub zarflarının üzerlerine yap~ı
rılmak üzer~ eski Norveç pullan bul • 
~. muhtelif Norveç şehir v:e kasaba 
postanelerinin damgalannı yaptınp pul 
:ıan damgaıatmıştık. Ondan sonra da 
mektublan, kimyevi muamelelere tabi 
tu1arak c~1dtmiş, kıyı ve bucaklannı 
yırtmı§, bazılarını da isletip kirletmiş 
!dik. 

Gemimin ıab1tlerini, vaktile benim 

Nöbetci eczaneler 
Bu ıeco nöbetçi olan eczaıı.ıel' şun -

!ardır: 

istanbul t'lhettnc!ekfler~ 
Aka::mı.yda (Şeref) , AletM.arda. (Ab -

dülkadlr), Beyazıdda <CemU>, Samatya
da (Ero!Jlos> . Eminönünde (Mehmed 
KAzım), Eyübde <Hikmet AUamaz), Fe
nerde (Vıtah), Şehremininde <Ham di), 
Şehzadeb:ı~ında CÜniTersite), Karacüm
rükte <Arif), Küçükpazarda (Necati Ab
med>, B:ıklrköyde IHUA.l). 

lleyollu clhetindekUer: 
İstlklO.l caddesinde <De Ila Suda>, Oa

latada <Hüseyt:ı Hüsnü), Ta~lmde (Ll· 
monctyan), Pangaıtıc1a (Narglleclyan), 
Be.şlktaJta CAl! RJ.za>. 

· Boğazi~I. Kadıköy '" 4dalaraakUer: 
Üskudarda Cimrahor), Sanyerde <A -

sn n, Kadıköyünde (Moda, Merkez>, Bü
yükada1ıı. <Şlnaai Rıza.), Heybellde (Ta
.nAf), 

REM BALSAMiN 
K ANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmiş sıh· 
hi güzellik kremJeridir. Gece için 
yağlı, gündüz için yağsız ve halis 
acıbadem çeşidleri bususi vazo ve 
tüplerde satılır. 

lNGlLtz KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU • İSTANBUL 

t stanbul İlducl tnb Meınurlufundan : 

Münt.s Nlto ve Koço Canbezdlnln 1klncl 

tavıanınası ve müfllslerln tcklif ettikleri 

konkurdatılnnn teralt teabit ve ınüzateresl 

için alacaklıl::lrın 4-1-939 çarşamba çünü 
e !lt ll de dalrede hazır bulunmaları 1dan 

kararlle nn.n olunur. {13225) 

Bu mevsimin KADlN MUŞAM· 
BALARI gelecek mevslıne kal
mnnıalıdır. Bu, BAKER MAÖA· 
ZALARININ kat'l kararıdır. 

Binaenaleth Stokun vertli~i im
kAn dairesinde her yerden iyi 
fernit ve ucuz fiatıada satmaga 
devam edece~iz • 

işçi aran1yor ~~, 
Ambalaj için 3 ki,iya Ihtiyaç vardır. falipierin sıı at 9 dan 12 Y' 

kadar Yeni Postahane caddes i Ananyadia Han 22 numaraya 

~--•••••••->- müracaatları . 

Aksırık, öksürük, burun akmas1, düşkünlük 

©. [fo~ 
!eh1ikeslnin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuı? 

Grlpe karşı koymak Için hemen A S p 1 R 1 N alınız 1 

.Grlp, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur~ 

Israrla 

isteyin iz 1 
20 va 2 tabietlik ~eki llerde bulunur. 

Jier feklin OstOndekl EB markası aldı~ınız •malın 
hakikt oldugunun ve iyi tesirinin garantisidir. ~ 

---------------------------------~ 
HALK OPERETi 

Bu akp.ııı ... t 9 da 

Rahmet Efendi 
Büyük operet 

TURAN TIYATRO~ 
Na, it Malatyal ı J(aJell 

su hey'etile bir4i~ 

Boyaci Kttl 
S P. 
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• ' e 
E 
KAŞE 

KARŞ O 

, iYi . ÇARE 
BiR 

EZL 
NEVRALJI- KlRlKLlK 
KIRGINLIK- BAŞ-DIŞ 
ve bütün ağrrlarr hemen keser 

ikkat ediniz. • • 
ısmıne 

Ci Id güzellik alimi profesör doktor E. WINTER tarafından formülü yapılan l 

Terkibindaki husust mad· 
del bay aU~ e dolayısile cildi 
besler taravetini arttırır. 

' Yeni bir ten yuratır. venas 
Kreml ası1 kadın gllzelligi
nln bir tılsınııdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet eazlp 

renklerile Jı'ullananları bay· 
rete dOşOrOr. Dudaklarda 

24 s88t sabit kalır. Şık ve 

kibar famllyolann kulltın

dıklan yegane rujdur. 

V en Ds 
Briyantini 

Baştaki kepekleri :tzale eder. 
Saçları parlak tut:ı:-. Dökülme
sine mani olur ve kıvırcık ya
par. Saç meraklıları ve gençlc. 
rin hayat arkadaşıdır. 

•• n s 
Pudras1 

ferkibi rutın krernll 
24 saat havalandırılmış 

tev.knlQde ince ve hafif ve
büs pudrasJle tuvalet gören 
bir cm dOnyanın en tara· 
vetli gnzelli~ini ifade eder. 

Venüs 
Limon Çiçeğı 
KOLONYASI 

Hususi bir tiptir. 90 derece
dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend olmak7 
la tanınmış kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

Allı ğı 
Her cildin reııgine göre 

çeşidleri mevcuctdur. Ynze 

sOriUdOI1'0nde cilde revka
liide tıtbii bir renk verir; t& 

ni bozmaz; gnzelleştirir. 

en Ds 
KIRPIK 

Sürmesi 
Asla yayılmuz ve gözlere 

zarar vermez. Venns t;Uroı& 

aile tuvalet gören kirpikler 

bOyOr ve gnze.ıle~erek kwb
lere ok gibi saplanır. 

V en Ds 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinideri b(). 

zuk olanların kalbine ferahlık 
verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çarnlarının latif ve sıhhi koku· 
lan VENÜS çam kolonyasmda 
mevcuddur. 

Deposu: Nu reddin Evliya zade müessesesi Istanbul 

'fÜRKIYE 

Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 1 
Fabrikalan Anonim Şirketinden : 

Pamuk ipliği sat1ş1 : 
Kayseri Bez Fabrikası malı 
Nazilli Basma Fabrikası , 
Ereğli Bez Fabrikası , 

12 No. Paket 
16 , 
24 , 
24 , 

, 
, 
, 

415 Kuru~ 
480 
580 
580 

, 
, 
, 

Fiatların fabrikada teslim ~artiyle satılmaktadır. İplik mnstehliklerlnln 
Yukard'l yaıılı rabriknlara gOnderecekleri bedelleri mukabilinde Ihtiyaç
lan nlsbetlııde Iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve 
muhtelif maksaUara yarayabilecek pamuk ipll~i mnstehllklerJnin de ih
tiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnız Ere~ll Fabrikasına llpartv edebile
Cekleri flBn olunur. 

• 

Baylar 1 
Dünyanın en sa~lam 
Sıhhi lastikleri olan 

--.~ Ç0/1-TEX ~ 
Prezerva tlflerl n 1 

daima tercih ediniz. 
·······················-······--············ .. ·········-·· 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

TiiTiıiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İsl Tütün Günırü~ 

* H er türlü banka ip * 

Sayl:ı ·, 
___._ 

···: :· ~. • •••• :- ' ... '-... # •• - ., ..... _ ... ~ •• " .. : ....... ·_. ··~'"'· '~ · .~: .... 

KIŞ GELDi ... 
Ufak bir ütütme baflnıza büyük bir hastalık çıkarabilir. 

Bunun için derhal bir 

f 

ALINIZ 
Nezle-Grip-Baş- 0 1$ ve Romatizma 

Icabında günde 3 kaşe ahnabilir. -
Taklitlerinden sakınınız ve ısrarla SEFAUN isteyiniz 

1 lik ve rJ2 lik ambalajı vardır. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 2 62 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

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

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

40 , 100 " 4,000 " 
100 , 50 , 5,000 tt 

120 " 40 , 4,800 , 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKA'f: Hesabıarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birincikfrnun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekileeektir. 

Maliye V e kileti den: 
1 - 31/KAnunuevvel/937 tarihinde ilan edildiği üzere eski Bronz ~ kui"UJ

luklnrla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunuevvel 1938 akşamın , 
dan itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 akşamma kadar 
bilfunum malsandıklarile Cümhuriyet 1\Ierkez ve Zirant Bankalarma müracaat 
ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun sekizin· 
ci maddesi mucibince 1 kanunusanl 1939 tarihinden itib.ıren bir sene zarfmda 
ancak malsandıklanna ve Cümhuriyet Merkez Bankasma yapılacak tediyatta 
kullanılabilecektir. c4964ıı c8806~ 

Ziraat Vekaleti salinalma komisyonundan: 
( 30 adet piilverizatör satın altnacak) 

ı - Açık eksiitme suretile 30 adet el ile kabili sevk arabalı pülverizatör satın 
alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 3600 lira muvakkat teminat 270 liradır. 
3 - Münakasa müddeti 5/12/938 den itibaren 45 gündur. Münakasa 19/1/939 

tarilıme mü!>adif perşembe ğlinü saat 15 de Ziraat Vt:kületı binasında satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
4- Şartname Ankarada Ziraat Vekrueti satınalma komisyonun!ian. İstanbul. 

da Ziraat müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
5 - TaliblE:'rin muvakJtat teminatlan veya makbuz}, n ve 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vosikalan ile birlikte mezktlr taııhte komisyona 
gelmeleri (4922) (8680) 
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Kullanmak, Grip ve ağrılara karşı muafiyet demektir. 
Insana Hayatı Zehir Eden Ağnları 
ve Gripin Verdiği ıstırabları Ancak 

GR • p • 
1 N 

Kaşeleri 
Sükiin 

Ani Tesirile 
ve İstirahale 

Geçirerek 
çevirebilir. _/' 

• • EL ER i 
Ballaaınız1 ve mevsim hastalıklarındaa korkDI&JIDIZ 1 

G R i PIN GR 1 p i N 
Orip, nezle, soöuk algmlıöı ve bron,ite karta en tafl devadır. Dif, baf, rometizma, mafsal, sinir, adale aGrılaranan Panzehiridir. 
Harııreti dDfDrDr. hastahöı çok çabuk ve tamamen izale eder. BDtDn tdırablarıneze inanılmıyacek kadar sOr'atle geçirir. -

Llzamaada Glade 3 Kaşe alıaabilir. 
Her yerde ısrarla GRiPi isteyin iz ve GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz .... 

lzmir Incir 
ve Uzüm tararn 

""' .• . .... - .. ;: ~ ' . :'1 • ~ -~ ı_:,.. •. · •. '~·: ••. , •. -4- ·1. ı· 
\ ... _""""'.... .. - • _:i • • • it "" • . • ~ , ..,., ~ ., • • ... " ~ 

Mamulatı 

Satış Kooperatif
leri birliği 

• 

Bütün Tariş mallara en modern usullerle 
kat'iyen srhhi ve temiz olarak hazirian
miştir. Tesisat1m1z Türkiyede biriciktir 
ve en müterakki garp anlamlarina uygun
dur. Tariş'ten başka mahalde Fümige 

edilmiş incir yoktur. 

· Betıoğlu lstiklal caddesi No. 64 
( Parmakkapı Tramvay durağı) 

odasıada 

Büyük bir te beddül 
Milbaldgah cMakiya;. kalmadı. 

CİLDE StJ'RÜLECEK GA YE'i' İNCE 
BİR PUDRA, TABU BİR GÜZELLİK 
VERİR. 

Parisin şık ve kibar kaGınları, yeni bir 

• 
1 • 

Kuvvetlerinizi arttırmak, varlığını 'Zdan son derece bir randıman aJınak, 
bedem, ruhi ve manevi hasletlerinizi büyütmek ve yetiştinnek istersini1 

değil ıni? Bchemehal FOSFARSOL şuTubımu içiniz. 

(FOSFARSOL) daima kanı tazeler, kmnızı yuvarlac:ıklan çoğa]tıt· 
Görmek, işitmek, koklamak bassala nnı arttınr. Halsizliği, tembelliği, oy
kusuzluğu, fena düşünceleri giderir. Zeki ve hafızayı pariatarak hiç u
mulmıyan viiendierde bile enerji, cesaret, azim ve irade yaratır. Sinir ~e 
adalt" manzunıelerini sağlamlaştırarak asabi buh.ranlan, düşkünlüğü öolet 
ve şüafandınr. Hususile belgevşekliği ve ademi iktidarda mide ve ba.rSSk 
tembelliğinden dofan hazımsızlık ve nıuannid ~hızlarda tifo; grip, zatüt"' 

t'ee ,-e sıtma nekahetlerinde pyanı hayret faydalar temin eder. Ve derııal 
kilo al dırır. 

FOSF ARSOL'u diğer kuvvet ilAç larmdan ayıran başlıca hassa; devalll
b bir surette kan, kuvvet, iştiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile 
azami bir hafta içinde tesirini röstermesiclir. Muhterem doktorlamnıı: tıl' 
rafmdan yüz binlerce vatandaşa kemali itimadla tavsiye edilen FOS· 
FARSOL Sıhhat Vekiledmizjn ~ml miısaadesini haizdir. Her eczanede 
bulunur. 

' # 

moda meydana atmışlardır. Onlar, bü- ~------~ TOrkiye ı tün gün zarfmda hiç parlaklık izi ver-
meksizin şeftali çiçeği bir ten temin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdtr. ŞE ER FABRiKALAR 

Anonim Şirketinden: 
Müe11esemiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi tekeri 13" 

tm alınacaktır. Şartnameti Bahçekapı Tathan 42 numaradan iatiyeıı
lere verilir. 

12 Sonkanun 1939 Pertembe günü saat ll e kadar teklif nıek· 
tubları sartname esaalarına göre kabul edilecektir. 

'--------------------------~ 

Bu da; yeni ve husust bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli bir elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğü ile 
karıştırılmış pudradır. - Fransız klınya

gerleri tarafından uzun ar&Jtırmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en aon usul • 
Tokalen müessese~! tarafından imtiyazı 
alınmıştır. Tokalen pudrast, parlak bir 
buruna ve ya~lı manzaralı '-ir cilde ni· 
hayet verecek ve size nefis n 1 saat zar· 
fında cMat. bir ten temin e:!ecektir. 
cFinl Mat. Tokalon pudrasmı kullandı-
ftnızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, , ___ .,,. BOtan seneniz aDız tadile geçmesini isterseniz 411_.,., 
cildinizin güzelliğinl bozmaz. Sehhar gü- V 1 L B A Ş 1 N O A 
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir ca-
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengı olan HACI BEKIR ŞEKERI YİYİNİZ. 
:~~~!.~~.~~?.~~~!.!:~~;2~~~.:.:.~~=:~~:~).~: i . D i N 
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