
---- HALKIN 

ALKl N KUL 
DIL 

Sene 9- No. 3022 Yazı qleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 28- BİRİNCİKANUN 1938 İdare işlEri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş 

.. --- ... . .... -.. .. . ..... .... . . 
MiiU Şef Bilrttk Kurultaya mühim nutukJannı irad ediyor (solda), Cüm.hurreisi ve Bqvekil hatibieri dinlerierken (safda) 

Büyük ziraat kongresi Celal Bayann mühim bir nutkile aÇIIdi sovye"t"i'e;:·-rkrNJapon; 
''Köy, ziraat kalk1nmas1 bir ~lman gem_isini 

dava IZ biitii milli musadere ~H•Ier 
1 ·d· Rus - japon munasebatı 

. . a " .. . .1. ... 1 . 1~" tehlikeli bir safhaya girdi 
haşvekılın nutkundan: Turkıye ıçın bugun mevcud olan mesele tevzı yanı satış 
.d 

müşkülatı değil, taleb nisbetinde mal yetiştirebilmek meselesidir , Paris. 27 (Hususi) - Uzs~arktan a- leri tarafından durdurulmu§ ve Vlad.ivoe
lman haberlere göre Sovyet _Japon mü- tok limanına götürülmüştür. Ankara. 27 (Husus1) - Büyük ziraat 

ltongresi bugün saat on blrde Büyük Mil
let Mec11sin:le tQplarırm~ır. Topladtıda 
bine yakın <felcge. vekaletler erkfuu. 
lrlaU.mat rnümessilleri ve kalabalık bir 
halk kütlesi haZU" bulunmuştur. 

'l'arn sat!t on birde Yüksek Ziraat Ens· 
lltülcri t.alcbelcrinin EÖj·lt"dikleri İstiklal 
ll'ı.atşın, mütcakib Başveki! Celtıl Bayar 
iık sık sürekli c.lkışlarla k&rşılanan aşa
~ıddki nutkunu FÖyıemi~tır. 

Başvekilin nutku 
'Bırınci köy ve ziraaL kalkınma kon· 

1 ~~sınin 5ayın ~zaları; 
nugün burada, büyük bır milli dava 

lıarcketini hızlandı!"mağa, pltinla.ştırrna• 
~~ devam ıçin ~oplanmış bulunuyoruz.. 
k Eu dava üzerinde ya~adığımız. bütün 
~dret. yaşama, dayanına imkAnlarını 

~f'rd;~inden .ı!d!ğımız topraklanmızın 
t~landırıltr.:..iı. iny.r:ıeUendirilmesi dava
".. 1'\irk köyiü ve çıitçjsmin seri, radikal 
~lllkınması, gen.~ dinamik bir refaha u-
aşt,rılması davasıdır. 

Ana dava 
Eıı bı.ı davayı, Osman~ı saltanatının 

nasebatı tehJ.:keli b!r safhaya ginniştir. Japon gemileri. Japon donanmasından 
Vladivostok civarında dolaşmalrta o- yardım isternek teşebbüsünde bulunrnut-

lan iki Japon gemisi, Sovyet harb gemi· (Devamı 3 üncü sayfada) 

Fransız gazetelerinin 
heyecanlı haberleri 

-------------------------İtalyan askerlerinin Fransız Somalisine ilerlediklerine 
dair haberleri resmi mehafil tekzib ediyor 

Paris 27 (Hususi) - Fransız İtal • leri, bu arada efkan wnumiyeyi heye
yan rnünasebat · nı ve Fransanın cevabi canlandıran haberler de neşretmişler-
notasmı tahlil eden bazı sabah gazete· dir. (Devamı 3 iinc1l .ayfadcı) 

C: M lESIELIELlER ::J 
ilkmekteb mua.llimlerinin 

maa lar1 çok azd;r! 
~ 

(Devamı 11 inai ıayfada) Btı§Vekil C.-ınz Bayar büyük kurulta11da nutkunu ı;5ylüyot Bunlann ve Kültür Direktörlerinin maaşlannı ihtiyaç
lannı karşılayacak mikdara çıkarmalıyız Gençlik Akifi andı C Garib haberler ::::J 

Maslakta parçalanmiş 
bir otomobil bulundu, 

içinde kimse yok 1 
, Bir kadın üç şişe rakı içince 
bayıldı, bir. adam da zrıbı

taya karısından dayak 
gediAini bildirdi 

Dün sabah Maslakta. Zincirlikuyu 
mıntakasında Sutt-.razlsi denilen mahat
de bi: ağaca çarparak p&rçalarunış ve 
devriimiş bir halde 1736 pJA.Jta sayılı hu
susi bir otomobil ~ulunrnuştur. 

Zabıta tarafından yapılan tahkikat ne
ticesinde otomobilin (Saadet) isminde 

Bir ılkmekteb ö.ıcretmeni ııe taZebelerinden iki.ti Lır kadına aid olup ~vvelk! gece avukat ll 

CelAUn idaresinde V'! içerisinde altı kişi Bundan bJrkaç gün evvel Maarif Ve- projesi hazırlamakta olduAu yazıldı. He
bulundulu halde Mastaktan dönerken a- kiletinin merkez teşkılltma ballı maa- nüz k:anuniyet kesbetmemif olan bu pro-

(D~cımı S inci ıaılftıdcı) rif memurlan hakkında JeDi bir kanun (Devcnm 5 inci aayfadaJ 



2 Snyfft SON POSTA 

Resimli Makale: ~ Bilginizi kullanmıga bakınız. H •• u r 
_.. ... -

Iki büyük inkılabt ı 
Cümhuriyet buğdayı ve 
Kimyevi gübrel 

"-.- Yaıan: Muhittin Bircen 
(t3l ır köy1ü ıle konuşuyorduım; 

lg) daha do~u söyliycyim: 

Bir köylü ıle de~il, ~ir çjftlik sahibi ile. 
İkisinin arasında büyük bır fark vardır; 
bırineisi için herhangi bır ziraat işinde 
maliyet fi::ıtı yoktur. B.ı. zaten kendi ih· 
tiyacı :çin ~alışacak, üst tarafmda ne ka· 
lırsa onu p.yasaya ~ ıkaracaktıT. Öte'ki b;ıe 
kazanç çin ziraat yapar. Maliyet bcsa.bı 
da vardır. ktır ve zarar hesabı da. 

- Bu senP ışlcr nasıl gitti? 
- Havalar çok iyi gidiyor. Tarlada 

iyi çalışıldı; çok ek~k. Şimdili:k iyiyb:. 

Sonrasını Allah biiir. Sade ben üç yüz Ö,...enmek. bilmek. geniş malO.mata sahib olmak bi.çıbir 
ktim C·!-'- · t bu"" noQ odada yanan ejei.trik, ~ .. gönneden dönen motör, & 

dönüm bu~ay e · . ıı.ıuuurıye ı;· " ~ miina ifaıde etmez. Yaprakları açılmadan duran ansik]ıope-
dayı... başı boş akan çaglıyan gibi müfid o.lmyıan zekA da :israf diye boyuna i§leyen kc.'ser elbette müreccahtıT, bl.lgin.l7l 

_ AlL. Ne ı:nnhsul alıyorsunuz. bu dilın ed kullanmıya ba~"ız .. 
=~e~~~~b~k~ku~~~~ü~t~~:·~:e:r~·======================~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ buğdaydan? 

~~::f.~!r;l:~~~fk~~~ 
saı-.ı.ı atmak. ıııhayct hasaru dikkatle Çemberlayn' in r. ---······················-·-········-,_ Pa pa yanında 
yapmak bakımından o kadar iyi çalı~· 

mam. Fakat, Uç, beş. on dönüm ekmek Orijinal ~.~ Hergun bir fikra ;_: Doktoru .olmad. an 
üzere kendi ken::hlerıne çalışanlar bire 7\.T t k öyle gor 

ı" " Mo el kartı = ş· d" k d h. : ı. ..,u u s mı 20. ~2. 25, hatta 30 alıyorlar. Köy unun • 1m 'Iye a ar IÇ S 
yüzünü güldürcn bir şey ... Gelecek oone Sevmedl·m 1 E 
600 <1örıüm < kcce~im! ı 

-Fakat, d .kk::ıt l•d;nız. dedim; dünya
da bugdoy fotokları artıyor; yalnız Şimali 

Am :ıka ) üz . .m ilyo~ :c nt a l .. st~ ilan ct·! 
ti. Bır ay ıçınde, butun büyuk bu~day ı 
bors:ılannda dramatik bir spekülasyon! 
harekPti oldu. Bereket versin ki şu sıra·! 
da her tarafta harb tchlikt>lerinden bah·l 
sed;liyor da devlt'tler büyük bu~day 
stokl::ırı y:ıpıyorl::ır. Eğer bu stoklar du. 
r::ıcak ohırsa bu[;day piyasalannda bü- İngiliz Başvekili Çemberlaynin bu yıl 
yük düşmcleı o1ab•1ir. bastırdı~ Noel kartında, kendisini Çe-
Muhatnbım. bu iza.'1atı d~kkat1e dinle- koslovakyn buhranı sıralarında Hitrerle 

dı; ondan sonra omuzlarını silkti: konuşmak üzere M"ünjhe göt~ren tayya-
- Yoh! dedi, bire on yedi aldıktan renin resmi ile, ~cümle vr.rdır: 

sonra, ısterse !buğday yüz paraya düş- - Müruh, Eylul 1938. 

sün! Başvekil bununla: .1939 yılına sulh ile • * giriyorum! .• demek lst~yor. 

Ingilierede yalnız çamaşır 
çalan hırsızlar 

.M~Jıur Amerikalı mizaha Ma~ 
Twain trenc binmiş, bir kampartıma
na ginni§ti. Kompa,.tımanda genç bir 
kızla ya§lı bir erkek vardı. Tren 'luı

reket ettiği zaman ya~lı erkek, Mark 
Twain'le konuşmak istemi§, bunun i· 
çin bir bahane bulmtı.Jfu. Cebinden 
çıkardığı paketi ıuzata.,.ak. 

- Bir sigara içmez misiniz? 
Dedi. Mark 7wain 8lgarayı alma-

dı. 

- Şimdiye kadar hiç içmeaim. 
Kısa bir zaman sonra bir kutu açtı. 
- Rir incir aimaz mısınız? 
Mark Twain gene kabul etTMdi: 
- Şimdiye ka_dar },;~ 11emedim. 
Ktsa !Jir zaman sonra: 
- Size kızımı tanıtayım! 
Dedi. Mark Twain gene ayni eda 

ile cevab verdi: 

Faziletinden eeçe:ılcrde de bahsetıt.ı" 
~im bu Cümhuriyet bu~aYJmn bu mem
lckette ne kadar büyük bir inkılB.b yap
makta oldu~unu bir ~\lyük çiftçinin bu 
sözleri ,kadar uvvt>tle gösteren hiçbir 
delile lünun yoktur. Cümhuriyet buğda
yı, e~er, vasatı olarak, bire yinni veri· 
yorsa, köye .:nükE>mmel bir in'kı1abcı gir
m~ demektir. Bu inkılabcıyı memleıte. 
tin her köşesine so.kmak, her tarlasına 

scrpmek inkılab hükümetir.in ilk vazife. 
si olmak icab eder. Bu ınlnUıbcı vazifesi· 
ni sade köyde ifa etmekle kalmaz, bü
tün memleketin iktısadi !h~yatı üzerinde 
bir mkişaf bart'keti yapar. Demiryollan 
dahn fazla nakliyat yaparlar. Umanlar 
daha fazla işlerler; vapurlar daha fazla 

- Şimdiye kadar hiç ıevmed.im! 

İng:lterede bir evi sayan hırsızlar, oda- \. ..................................... _. ___ ,.,1 
ların birinde açıkta bulunan mücevher
lere, altınlara cl bile siırrne~e tenezzül 
etmiyerek. ev halkının bütün iç çamaşır
larını, elbiselerini, yatak. yorgan çarşaf
larını ve döşekler.ini çalrnışlardır. Bir 
mürekkeb şişesine de tarnah eden hırsı~ 
lar, hokkanın yanında duran stiloya do
kunmamışlardır. 

Hegkeli gapılacak 
Olan vatanperver 
Bir lord 
İngiltere A vam 

karonrası İngiıl.iz.
lerin tanınmış 

devlet adaınl'arı:n.-

Mısırda 180 bin liralık beyaz ~:~r= t~~ 
zehir imha edildi ır.ıek için bir hey-

kel dikilmesine 
karar wınıŞ.ir. 

Kral da, bu kara· 
n tasv.i!b ~ ve 
Lord Aski t.in m em 

naklederler ve Türkiye daha fazla ~a· İskenderiye gümrükle:-inde, son dört 
cat yapar, döviz tedarik eder. Mel'Jl)ekct· ayda yakalanan 180 bin liralık beyaz z.e. 
te ekınPk ucuzlar, onun ucuzlaması işçi- hir imha olunmuştur. Mısır gümriiık idn
lik üzerinde ~ yapar ve nih.~y:t k~y resi, paket ve ba~ajlan açmadan rnuaye
daha fazla mubayaat ~·apar, koylu içın ne etmek üzere, hususi bir röntgen alma-
çalışan fabrikalar daha iazla miktareTa i~ ya kar::ır vermiştir. leketine aşırı de -

Son günlerde bir akademinin yıllık a

çılış törenine riyaset eden Papa. bu mü

nasebetle elli dakika süren bir nutuk söy

lemiştir. Bu sırada, husust doktoru dok· 

tor M.ilani, Papanın yanınd&./beklemiştir. 
Rcsmim1 ozde, Papayı <Uğer hitabeleri din· 
lerken görüyorsunuz. 

Kodreanu'nun kardeşi 
başka bir partiye girmek 

istiyor 
Hapishaneden ~açarken öldürülen. Ro. 

manyanın Demirmuhaiızlar partisi reisi 

Kodreanunun kardeşi Desebal, kral Ka
rola telgra!la müracaat ederek. kralın 

kurduğu Rönesans partisine girmesine 
izın vermesini Tica etmiştir. 

50 işsiz arnele ekmek delil, 
çay istediler 

Londrada elli işsiz amele, şehrin en 
mutena otellerinden sayılan Ritz oteli
nin büyük salonuna dalarak, kendilerine 

çay verilmesini :stemişlerdir. Garsonlar 
ve metrdotel onlan karşıl&mış, otel ni-

• zamları icababndan, !büyük salonda çay 
verilemiyeceğini sijyiE-..mişler ve işsizler 

tıhsal devrine geçt'rler ve bütün bu ha- =================== reccde merbut bir hadtın olarak tanın • 
uzun ~üren ba münaltaşac!an sonra, oteli 

rekctler arasında, iş•ne Vf. derecesine gö- senin emniyeti yoktur. Arazi vergilerinin masını istemiştir. 
re herkes biraz knze1nır. Devlet te bu es- ölçüleri hala mı bala karakuşidir; arazi --------- terketmişlerdir. 
nada varidatının yük..--elmekte oldu~unu kıymetleri haHi mı haltı ölçüsüızdür. Sandıklar dolusu mücevher ------

Bir ~arlanm gübrelenmesı jçin masraf kl H Çin - }apon kavgasının görür. 
Şu halde, ziraat kongresi yapalım. iyL 

Fakat, bir ~:irü yazıp çizerken "v"e konu
şurken bir gözümüzün ucile de bu işi bü
tün kuvvetile ıleri ı~ürelim. Türkiye. 
nin vasati buğday ıandmnnı yüzde üçlc 
dört ar::ısında bir seydir. E~er bunu ya
kın zamanda 10-15 y=ıpab'lirsek bundan 
mükemmel inkılab J.('Tede bulunur? 

* 

ihtiyar edenler, bu tarlanın gelecek sene- sa ıyan an ailesi 
romanı yazılıJ.]Or 

sinı:len emin olmaziarsa elbet bu işe yak- Türkistancia Taşkendde yaşıyan dört 
laşınnzlar. ldşiden mürekkeb bir aile, Rus memur- 1938 yılı Nobel edebiyat mük.Matım 

- Gübreyi ~Kaça mal ettiniz? ları tarafından yakala!'lmışlar, uzun araş. kaznn::ın Pearl Buck, yeni bir roman yaz. 
- Tonu elli lirava... 1 d b • T k di k d B -an hem çın· Iilen· hem 
H lbuk

. b 1 • • "k ek . . tırma ar an sonra, ımıarın aş en n ma ta ır. u ro... , 
a ı u llat ta yu ·s tir. Şımdi . . , 

şu dakikada bunun hak•ki maliyet hesa- serv:ıı. dı~ere destan o.muş olan ~eşhur de J'aponlan al~kadar etmektedir. Hiç !i-
bını yapabilecek vaziyette değilim, çün- zcngını Hıve Hanının karısı ve ogullan rinin de aleyhine yürütülmüş bk maksad 
kü tu satırları trende yazıyorum. Fnkat. bulundukları ;:m~::ışılmıştır. Sandıklar do- yoktur. (Vatansevcr) ismini taşıyacak o
t.nhmjnen yapt~mı bir hesaba göre fzırut lusu yüz binlerce İngiliz liras değerinde Inn bu romanda, bir Japon kızile evlen· 

Dostuma sordum: civarında çiftçilik yapan bu dosıtwn, ora. mücevher!er, kıymetli taşlar meydana miş olan bir Çlnli delikanlısının macera-
- Hiç kimyevi gübre tecrübe ettiniz (Devamı 3 üncü sayfada) çıkarılmış ve :-nüsaderc edilmiştir. sı anlatılmaktadır. 

ıni? 

- Evet, fakat. tar1ada değil, çayırda. ( 
- Tecrübenize göre ne istifade ettiniz? 
- Yüzde kırk... Fnka!. tecrübem tam 
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Sözün Kısası 

Envalid 
Sarayı yangını 

E. Ta lu 
c:;p elgraf habE>rleri, Pariste me~· 

U hur İnvaHdes - Envalid sarayı• 
nın lrubbesinden yangın çıktı~ı ve ate
§İn. bütün gayretlere ra~en söndürüle
mediğini bildirCEkleri zaman, bundan o
tuz üç yıl evvelisine md talebe ha:tırala
nm biroenbire uyandı. 

O vakitler Pariste bulunuyordum ve 
bir gün bu sarayı ziyarete gitmiştim. ~ 
mağımda, bir gece evvel Sara Bernar'ın 
tiyatrosunda .seyretUğim Aiglon piycst
nin 15yemut mısraları h51ii uğuldamakta 
idi. Daha evvel, V.ik.tor Hügo'nun. (A.sıl'

ların efsanesi) ni okumuştum. Bu .ilki kat• 
lı tesir altında saraydan içeriye gird.lın., 
Bir kolu omuz bizasından kopmuş. ihtiyar 
bir emekli askt>r bize ıehbarl.ik ediyordu. 
Donuk camlarmdan l'Çerıye loş bir ışıli 
süzen kocaman kubbenin taır.. altında, sa· 
dellği azametini artırar~ bir sandukanın 
önünde durduk. Thtiyar asker, bunu sa~· 
lam elinin şahadet parmağı lle göstere-o 
rek: 

- İmparator! dedi. 

- Hangi imparator? derneğe lümım 
yoktu. O vakitki her Fransızın nazarmda. 
gelmiş, geçmiş bir tek imparator varCrı: 
Birinci Napoleon! 

t"zer.i..'le doğru, kubber.in drenarıların• 
dan sarkıp, Fransa tarihinin minnetin4. 
tazimini meşhur laımanrlann ifade etmell 
istiyormuş gibi <>ğilen l;,ayrakların attın
da, Fransız milletini parlak bir şeref h~· 
lesile kuşat:nıya n uvc,ffak olan, Korsika 
adasının büyük çocuğu e-bediyetin kucB"" 
ğında, mağrur ve miısterih uyuyordu .. 

lşte, aradan yıllar geçti.. Napoleonwı 
türbesini içinde bulunduran Envalid sa
rayının kubbesinden yangın çıktı diye o
kuyunca, bir an için o l•ot'a dBhinin fütu
hntı, (Asırlarm efsanesi) .. Aig1on.. ve fJ 

sade ve muhteşem türbe .. üzerine eğilen 
ve her biri bir zaferin yadıgfirı olan bay• 
raklar .. iıafızamda canlandı. 

Küçük Bonap::ırt'ın, ta, doğdu~ ada• 
dan, öldü~ diğer ~daya kndar bütün ha· 
yatının kitabla:rıda okuduğmn ve belledi· 
ğim safabah gözlerimin önünde geçid 
resmi yaptı. 

Bütün bir tarih Golduran bu harikulA .. 
de hayat Korsikayı ilelebed FransayB 
mal etmek için kafi idi. 

Envalld sarayında bugün çıkan yangı
nın sebebini &raştıranlar nafile yorulına
sınlar. Bu işde, şunun bunun suçu yok
tur! 

Korsikalı yüce ikahnrnan, mutlaka. s0%1 
günlerdeki yabancı iddialan rnczannın 
içinde duymuş olacak .. Envalid ku:bbes1· 
n! onun ısyan eden ruhu tutuşturdu! 

- - -............................................................... 
Bir ~ocuk Ters:ıne havuzuna diiştil 
Kn.sımpaşn hnvuzlarmda çalışan Muzaf -= 

ter Lcmılnd;) bir çocuk, evvelki gün bir e.töl'" 
yE.'den, di~er bir atölyeye el arabasUc model 
nakletti~ sırada nrabayı zaptedemtyercırı 
3 numaralı havu!s düşüp başından yaroıı:ı.ı:ı• 
mıştır. 

Yaralı. b!'rayı tedavi .Ş~li Şifa Yurduna 
knlC:ırılm~tır. 

Beyoğlu Hnlke\-inde konferans ve 
miizik 

Beyoğlu Halkevlnden: Perşembe günü 'l'e• 
pebaşındaki merkez binasında Prof. Dr. MiJJI 
Kemal Öke tarııfındnn CRasfzrn) mevzuuıı
dn mühlm blı konferans vertlecckt.lr. K0%1" 
feranstan sonra Evimiz ar şubesi aylık kon• 
serını verecektir. ............................................................ ~ 

TAKVIM 

BJRINCIKANtJN 
Rumi ııeno 

1354 -1 incıkanun 

28 
Resmi ııenc 

Areci ııoııe 

1357 -Kuım 
yapılmış değildir. E~cr devam ed.ebilsey
dim, daha iyi ııeticelcr a:acaktım. 

- Niçin devam ctıned•niz? 
- Çünkü bu iş sermaye meselesidir; 

Gazetelerd~n biri dün. şehrimizelE mühim bir cam tTÖS· 
tünün işiernekte olduğunu haber v~riyorclu: 

Cam. şi~.e ve benzerleri lıc::ıreti :le m{>Şgu1 olan birkaç 
tane müessese hlr yere gelm.şler, Pu~abahce fabrikasının 

bütün bir yılda yapabileceğı ne vnsa hepsini satın almış
lar, bu gibı mmnillatın Avrup::ıdan get:rıtnmesi güç ve pa· 
halı oldu~ için piyasaya hakıi.m olıırak istedikleri g bi sat
mıya koyulmuşlar .. 

Ve muıhterem arkadaşımız ~u vazıyet.e alukadarıann 

dikkat gözlerini çekiyor, teşebbüsün önimc geçilmesini is
tiyor. Kanun bakımından haklı mıdır, de~l midir, bir me- ' 
seledir, :dari bakımdan bir ~y yap~lab!lir ml, yapılamaz mı. 
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ÇARŞAMBA 
ıı ..... GON~EŞ~--Z=il=k=a=d-e~=u-!'11-'i'S'A'K' 

S. D S. D· 
~cr.ib<>lert' muhtaçtır; toprak işlerinde 

~stikrara rnuhtagtır. hü)fısa, bilirsiniz. 

doha bırçok şeyler ... 
Dosturnun saymadıklarıru ben zihnim

den sayabildiğim 1{•bi, kcy işlerile alft. 
kaları olanlar da pek güzel sayabillrler. 
MeselA, toprak İnü 'kiyeti bahsinde kim· 

ISTER IN AN, 

o da başka bir meseledir. 
Fakat biz çok lyi hatırlıyoruz ki bu rne...c:.ele tam bir 

buçuık yıl evvel cSon Posta:. tütuniarında ayner. bah.is mev· 
zuu edilmişti. O vakit.tenberi ~edkıik f.dilmemiş olacağına: 

ISTER INANMAl 

7 
2 

E. 
z. 

2.3 
6 

Öğle 

V. D. 
12 16 
7 29 

6 ı: ~ 
Ikindi 

s. D· 
14 S6 
9 46 

Alc~am 

s. D. 
16 48 
12 

Yauı 

s. 
18 
ı 
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18 Bfrindkiınm 

Frankocuların ileri 
hareketi devam ediyor 

l>ün Madrid ve Barselon tekrar şiddetle bombardıman 
edildi, bir Ingiliz gemisi batb 

Loadra, 27 (Hususi) - Franksitler. :runa iştirak eden ıtalyan fkuvveUeıi 
~ başlamı~ olduk!an taarruzun sis- dört fırkalık. bir kolordaıdan mürekkeb
tematik bir surette mkişaf ettiğini ve dir. 
l3arseıon - Ler:da yolunun Frankist top
~ ateşinin altında bulunduğunu bil
Clinnektedir ler. 

Mukabil taarııız1ar 
Barse1on, 27 (A.A.) - Cepheden gelen 

haber!erde cümburiyetçilerin dün akşam 
Leridanın cenubu garbisinde başladıkla
rı muk~bil 'taarnızun muvaffaldyetle 
devam ctti~i bildirilmektedir. 

Frallkistlerin bu 1aarr.ızuna a1tı fırka 

" bir de lejyoner kıt'ası ıştirak etme.k
ledir. 
Dığer tarııftan Frankist tayyareler de 

bUyük faaliyet göstennektedirler. Barsc
lan ve Valens l:man]fırile Madrid bugün 
boznbardıınan edilmiştir. 

Barselona 100 ve v~ıense 50 kadar 
bonıba ı:tılmıstır. cStenkraf• İngiliz ge
lrı.isi .batmıştı;. Lima..rıda bulunan birkaç 
balıkçı ölmü§tür. 

İtalyan kolordusu 

Roma. 27 (f1.A.) - İspanyol cephesin
Be bulu:ı.an 'l•etegrafs gazeterl muhabiri
bbı bilcUrdiğine .göre Kz.talonya taarnı-

Bütün Tremp hattı üzerinde cümhuri
yetçller düşmanın bütün taarruzlarını 
kırmaktadır. Mevzilerde mühim bir de
ğ şıklik olrn:ınuştır. 

4 glinliik taarruzun bi.Iançosu 
Saragossa, 27 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabırinden: .Franko kıtaatının son 4 
günlülk. taarruzlnrmm bılnnçosu şurlur: 
600 kılometre murnbbaı toprak. 15 köy 
işgal edilmi~, düşma ın cenahlanndan 
30 kilometre cerinlikte ileri gidilmiş, 30 
düşman tayyaresi d~rülmüş ve 4 bin 
esir alınmıştır. 

Sovyetler Milanodaki 
konsoloshaneyi kapadılar 
Buna sebeb konsoloshanenin camlarınm kırıl
ması ve kapılarının hasara uğratılmasıdır 

Moskova. 27 (A.A.) - Tass ajansı bil-l konsolosuna teessürünü bildimıiş ise de. 
~riyor: Milıınodaki Sovyet konsolosba- İtalya hükfuneti. tahkikat yapılarak suç
llesinin kapanm:ısına daıir dün vei1ilen lutann cezalandır;ılması hakkında Sov
b&herler hakkında Tass ajaıısının sal&- yet büyük elçısi tarafından yapılanJalc-
htrettar kayn:ıktan öğrt•ndiğine göre, bu bi henüz ve · 1. . ı· B .. 
Ica F 1 h' d 1 b' • nne ge ırmemı.ş ır. unun u-

Panma ransa D ey .n e yapı an ır zerine Sov t h-k· ti !Mil od · 
llürn.nyiş esnasında !talyan faşistleri ta- ye u ume • ı an ald 
tafından bazı sokak adamlarının Sovyet konsolosluğun nonnal çalışması temin e
~onsoloshö.nesi önüne sevkedilerek gü- dilmedı~ı için, bu konsoloshaneyi kapat
tilıtü çıkarılmasından dle~l gelmiştir. mağa karar verdiğini 1taiyan hükümeti-
13unıar konso1oshanenin camlarını kır- ne bildinniş ve buna mukabil Odesadaki 
~lar ve kapılannı hasara uğratmşlar- İt~lyan konsoloshanesinin kapatılmasını 
~- Miltıno valisi bu hususta Sovyet teklif etmiştir. 

Kudüste Osmanli Bankasi direktörünü 
Arab milliyetperverleri kaç1rd1lar 

Loadra. 27 {Hususi) - Kud~e~ Osmanlı Bankası müdürü I.ö Buge, bugün 
§ena _ Kur.iüs yo!unda Arah mıllıyetperverleri tarafından kaçırılmıştır. Müdü
tün otomobili yol üzerir.de bulunmuştur. 

Polis ve Jandarma kuvvetleri. polia köpeklerfnJn de yardımile müdürü ara
Clakbdırlar. 

~-------------~------------Kahirede polisle 
talebe çarpıştılar 
9ertin. 27 (Hususi) - Kahireden bildi

tndiRine göre. bugün yüzlerce talebe ve 
~li& arasında b.r ç:ırpışma olmuştur. 

Polis, r.ümayişçilP.ri dağıtmak için 5i-
1Ab kullanmak mecburiyeLinde ka.lmı.l
lır. 

Edirnede birçok evler 
su alt1nda kaldi 

Petrol fiatları 
tekrar indiriliyar 

Ankara, 27 (A.A.) - Haber aldı~tmı
za göre, İktısad VekaleUnin talebi üze
rine memleketimizdeki petrol şirketleri 
ı İkincikanun 939 can itibaren motori
nin çift tenekesinin her §ehir ve kasaba
daki satış fiatlarmdan asgari 15 kuruş 
tenzilat yapmata karar vermişlerdir. 

Doktor Şaht 
Finlandiuaya gidiyor 

. fAnhra. 27 (H ususi) - Şehrlmize ge- Berlin. :' _ (Hususi) - Rayhsb:ınk u
leıı haberlere göre Edirnede Tunca ve muı:n .müdu~J. Dr. Şaht. bu defa Kanunu
'reııç nehirlerin~n taşm:ı.sı yüzünden u· sanmm 1. &ın.d~ ~inlandiyanın merkezi 
~clt arızalar vukubul.muştur. Bu •· olan Helsınskiyı .zıyaret edecektir. 
'-da 27 ev ve bırçok tarlalar su altmda Dr: Ş~t, Ila memleket ara.sınd~kl ik-
ltaın ı~tır tısadı munasebatın inkişafı imkAn.larını 

· mülakere edecektir. 

lcra işlerinin ıslahı Bu ziyareti müteak.ib, Dr. Şaht ayni 

1\,ı kara. 27 (Hususi} - İcra daireleri· maksadla Stokholma da gid~tir. 
~ltı ıslahı hakkında İsviçreli profesör Nafıa tarife ve ticaret 
t eıtı·JUn raporu Vekalet mütehassıslan •• • l 
l rtr:ıundan tetkik r:dilmE=kteCir. Tetki'k- muşavır İ ğİ 
'tı.e:- lnnal edildikten sonra Vckalet tadill- Ankara. 2i (Husust) - Nafı3 tarife ve 
~ li 2Um gördilğü hususlar hakkında bir ticaret müşavlrliği mütehass:slığına bin-
11e hltJl projesi hazırlıya.r..k Meclise gön- başılıkt:m mülekaid Mustafa 80 lira ma-

re~ktir. aŞla tayin edilmiştir. 

. Maarif müfettişliği 
~~~ara, 27 (Hususi) - Te.lim Terbiye 
~~ azasından H;J .. "lllet maarif müiet

tıne tayin edijm~tir. 

Çankında zelzele 
Ankara. 27 (Hususf) - Dün Çankın-ı 

da 4 saniye devam ed~ !>1! zelzel! ol-
muştur. Hasar JOlrtur., \ 

80N POS'fA Sayfa 3 

1 Çekoslovakya Milletleri Oolmabah çe hadisesi 
CeMyelinden çekiliyor 1' hkikatı i!<mal edildi 

Hakimler 
Arasında 
Ankara Zf (Hususi) - 25 kadar 

hakim ve müddeiınnuıninin tayinieni 
ve geçenlerde imtihanlan yapılan ve 
muvaffak olan sorgu hakimleri hak -
kındaki karamameler Yüksek Tasdi -
ka arzedifmiştir. 

Merasimlere ai d 
• 

Paris, 27 (Hususi) - cMatenıt gazete
sinin istihbaratına göre, Çekoslovakya 
yakında Milletler Cemiyetinden çekile
cektir. 
Macaristanın da bu cemiyetten çekile

ceği anla§ılınaktadır. 

He rgUn: 110 büyük inkllabcı: 
CUmhuriyet bugdayt ve 

kimyevi gübrel 
{Baş tarafı 2 inci sayfadal 

ya bir ton kimyevi gabreyi nihay"et yir
mi be§ hraya mal edebilmelidir. Aradakıl 

Ankara 27 (Hususi) - Aldığım ma· 
lfunata nazaran Dolmabahçede ı ı va· 
tandaşın ölümile netiDelenen müessif 
hadise hakkında mülkiye müfettişleıi· 
tarafından yapılan tetkikler son safha• 
ya gclzn.;ştir. Hazırlanan fezleke bugün. 
lerde Dahiliyeye gönderilecektir. 

Frans1z gazetelerinin 
heyecanli haberleri 

(Bcq tarafı 1 inci sayfada) 

nızamname bu büyük fark, 'lur:ı...;~niıı. ldmyevi güb- Pertinaks ve Madam Tabui gibi si -
Anknra 2 7 (Hususi) _ Bayram ve re mesclesi~i y~lnız kitabl:rdan tanıma- yasi muha~r~er, Habeşistanda.k~ İtal· 

sair tojrtuluklardaki merasim ve teş • :andan ~lerı _geliyor.: Bll f!Ubreyi top'tan y:-n a~kerler_:nın. Fransız Somalısıne ve 
rifat işleri için Dahiliyede bir komis _ ıthal etmek uzere cunyanm muhtelif fir- Cıbutıye dogru 1lerk!mekte olduklannı 
yon teşekkül etmiştir. Bu kom,isyona malarile Türkiye devlf'tinir. yapab lece- bildiriyorlaı·. 
Adliyeden Ceza !şleri Um Müd""r- ği bir anla~a. 1arlada yen; bir inkılab Ayni rnuhnrrlrlcre göre Habeşlst:ındnkl İ· 

•• w.. um u .. d . . t.J hlyan kuvvl'tll'r1 takviye edilmiş ve ıı.ltı ye-
lugu başmuavini Bekir Kayral, Sıh - ~ucu. e getırır .• _arıçten bu anemlekete nl ao::kcrt mı::ı+nka vücudc gctırilmlştlr. 
hiyeden Muamelat Müdürü Salih Tez- nkılubcı get'rrnek cıoğru olamaz anuna. :rer•ınnks, İt-alynn askerleri Için C1butl'yt 
cnn, Maariften M"llı Seferberlik müdü- cj!er bu !nkılabcı kirnye0. gübre g"bi, ınmc inin :.toln: ol:ıcnğını söylenmektedir. 
rü Kadri Yaman, İktısaddan Teftiş ve memlC'kete g rer {!i"mcz yü2de yuz Türk D1"er ta!'a!t:ı.n bir Frarunz harb geınisl • 
Murakabe he ·et' e' · Re a· T grw 1 clacak b"r nkılnbc. ·se her sene hundan nın d" Ktı"T't"ıd .. nltden Clbutl'ye hareket 

J 1 r ısı c ı u u ı . et.tiğl haber vPrllmekkcU 
Ziraatten Zat İc;leri Müdürü Ekrem on bınlerce ton robb,Jrrz. r 
M•lli Müdaf~ad~n yarbay Hüsnü Ek: Köyde hayatı o ~i~tinne~ mi ist.iyo- RC!mi tehib 

rem, a1bay Haınid iştirıak eıtnekte - ruz? 'Köv!ünün bıyatı U('uzlasm mı. di- Paris 27 tHusu..r:fl - Salfthjyettar mah -
dir. yoruz? İste. elimizde iki kuvvet var: f~>11Pr, H~ı~l.stnndakl İtaly~nı askerlerinin 

. Cümhuri"-'l't bug~d::wı ve k m • -b C~butl lıt: Fr"'nst?: Sornalisi üzerine yürü -
Hazırlanacak nizamname, yakın bır . . J •w • : yevı gu re. j .duklerine dP1r sabah gazeteleri tarafın -

zamanda De-vlet Şurasına tasdik için Bırının de, dıgerının <le y<.pacaldan te- dım verfl~n h:ıberlert, akşam geç vakit kat'· 
gönderilecektir. sir aneta mucize tcs.•rid·r. Mısır. ~n düş· 1 ı~tıe tekz\'l etmtsleı-dlr. 

Otobüs 
Davası 

k ün pa~uk piyasası 7.am~mında bale genel D:ıfadye'nin r.~mbeı1ayn'e mektubu 
ynlnız pamu1da \'asıvat..:lcr. bir mn ...... 1e-. :. : . . '-'" Paris 27 (Fnsus!l - c Nevyork Rernld• 
kt>tse, emm ohb·lırız k .. bunu Nilôen rl- gıw•tesının ll'rnnsaı.'la çıkan ntlshl\Slnda ya, 
y~de kimyevi ınibreye borçludur! Y.ıldıı;na ~öre Basvekll D:ıladye Te Bone 

Cümhur·yct buğdayı ltöye ve Türkiye- ôniimüzdekt KAnunnsanlde Romayı zlyn • 
Ankara, '27 (H~susi) - Eski İstanbul ye bereket "etiriyor· kimvcvi gübre d rPt edecek. ohn İngUJz BB.fVeklll Cember · 

Valisı Muhiddin Üstündağ ve arkadaşları '"'Mne g-ore "'· . ' : _ rn:o: e, lı1.vn llı- Hnı-!clyc Nnzın Lord Hallfaks'r 
J~ , ı.şıne ve Tıe\'me gore .Lurk bJ kt b lt h tl ri d 

hakkı_:'da otobüs davasından dolayı ve:i- mahsulüne gene hem bcreket, ,.;cm de 'P;r\~ :ısa Y~:r:ır~:eı:rı: ~ulu~::.~~ 
!en luzumu muhakeme evrakı bugun sıhhat, gürbüzlük, "temizlik ternin ede- İncills naml11.nndan rica etmt~erdlr. 
Dev~E'.t ŞO.rc.sı .umumi hey~~-i t~ra~~ndan, cek!ir. Köy!üyü bu işe al:.~ırma'k için Sevııbat bıı~ırhklan 
Dahilıye yolu ıle, 'J1emyız aorduncu Ceza <!evletin her sene hiTka,. vüz b' h ttA 
d · · ö d Im' · ~ • ın. a a aıresıne i! n en ıştır. t-ır milyon lira sar!cdivermemesi icin 

hiçbir sebeb yoktur. Cünkü mahsullln 
artması ve gürelleşmesi yüzünden doğ

Türkipe fii'CPSi nıdan doğruya veya b:lvasıta temin ede-
Moskova, 27 (A.A.} - Tass ajansı 'bO- ıeeği menfaatler. bir m;!yon Jlrayı birkaç 

diriyor: Yabancı memleketlerle kültür defa gecer. 
münasebetleri id~me umum Sovyet Bu gübre birçok fenalıklann da ilacı
c Voks. cemiyetile S. S. C. B. radyo komi ~~r. Mesela, ıneyvalarımızın sıhhatsizli
tcsi, 29 Birincikimun PErşembe günü, gı ~ısmen temizliğe ria~etsizlikten ileri 
Türkiye için bir radyo konseri tcrtib et- gel·yorsn kısmen de ağacın cılız o!masın
rniştir. Bu konser. Türkiye saatile tam dan ncset eck-r. Rünyeyi takıviye etmek
saat 21 de. 1744 metredc Moskova, 1060 le ne kadar da derde deva bulunduğunu 
metrede Tc !isi, 809,9 metrcde Odesa ve bılmiyor mu •uz? 
340,2 metrede Simferopol radyo istasyon- KongrC'... Evet. Fakat. Oürnhuriyet 
lan lle r.eşredilecektir. bu@iaymı ,kimyevi (gÜbrtyi u.n.utımıya-

KoOnserin programında, Sovyet 'kıoan- lım; bunlar yüz kongreden daha müessir 
P"zitör1crınin cşağıdnki eserleri vardır: kuvvetlerdiT! :l',fuhittin Birgen 

Şastak.oviç - Birinci 5enfdrıinin i~ p t N t :---
kısmı. a. e - a an sınema 

Kovalevski - Klamsıli usta operasm- direktörünün tevkifi 

Soogel radgosunda 

dan parçalar. Paris, 27 (A.A.) - Pate-Natan sine-
Prokofıye\' - Romeo ve Jülyet, Süiti. ma şirketi direktörünün tevk.ifi burada 
Bu eserleri. :radyo kNnitesinin senfo- büyük bir heyecan Msıl etmiştir. 

nik orkestrası büyük akademik devlet Jour gazetesine göre. çalınan paranın 
tiyatTosunun kuvarteti v~ radyo komite- ye.kUnu 400 milyon lr•nga yükselrnekte-
sinin solislieri çalacaktır. dir. 

Paris 27 CA.A.) - B~ekfl ve Harbl~ Na
mn Da.lndve. 'budln aHI.kndnrlar aram'Ilda 
lh.rtılve t-!c'Zftrf"ttndp Tent blr tonlantı daha 
yanns'k Korsika'yıı. ve Simall Afrlkaya ya. 
P1l"'lı'tt feyah'ltln umumt programını tesbl' 
eylemlştlr. 

Tunns llmumi \'alisl 
Paris 27 lA.AJ - Harlclye Nazırı Bone 

Partse goJen Tı.ı::ıus Umumi Valisi Labon'r 
bugiin ö~leden sonra kabul etmiştır. 

Sovyetler iki Japon, bir Alman} 
gemisini musadere etti er 

( BCl§tarafı 1 inci sayfada) 

lar ise de, Sovyet harb gemilerinin teh. 
d"di karşısınca Vladivostok !imanına do~
ru yol cılmağa mect.·ur kalmışlardır. 

Sovyet bnrb gemileri, syni sularda ba· 
lık avlanm.akta olan diğer bir gemiyi de 
yakalıyarak, \Tladivostoka sevketmişler-. 
dir. 

Bu üçüncü geminin ınilliyeti gizli ıu. 
tulmakla beraber, bunun bir Alman ge
misi olduğu anla§Ilınaktadır. 

Sovyet baııb ~emilerl. Uzakşarlttald 
Sovyet sUlannı daimi bir tarassud altın
da oulundurmaktadırlar. 

[Partinin değişmez Başkam Milli Ş el inönünü tebrik 

Evvelki gün toplanan büyük kurultaydan '!Oilra Cümhurreisi Bily6k ~ lnönü'nün Mecliste Riyuetk"ürnhur daire
sinde teb~ikleri kabul bu:.urduklaruu yazml§tık. Yukanciakl ıeiunJlWJŞefi.telll'iJU.eti ~ Qu)'W'Urken iösıermektedir. 



4 Sayfa 

Fatihte mektebli bir 
• gen cı 

•• •• uçu 
öldürenlerden 
yakalandı 

Asıl katil o)duğu söylenilen ve eski bir cinayetin de 
faili bulunduğu anlaşılan katil takib ediliyor 

Üç gün evvel Fat;hte Haydar cadde-ı Sinema arasında yanmda ıbir kadın ile 
flinde. 20 yaşında ve San'at mektebinin beraber gelen Hasanı gördük. Bu sırada 
Cbirinci ı:ınıfında talebc Hasan isminde Rıfat birdenbire bize şu tekiifte bul'undu: 
bir gencin yanında bulunan Makbule a- - Şunları görüyor mu~unuz? Bu Ha
dında bir kadm :ıe bPrnber sinemadan dö- sanın yanında ~imdi t.unam yıüz lira var
nerken 9 yerinden bıç:ıkla vurulmak su· dır. Sint>madan cıktıktan sonra arkala
retile öldürüldüğünü, saraç Niyazi is- rına düşüp tak!b edclım. Karanlık bir so
mindc birinin yakalandığını yazmış ve kakta üzerine çullanır, hem paraları alı
hüviyeti tesbıt edilmiş olaıı diğer suçlu- nz, hem de kadını; sorıra hep bir yere 
ların aranmakta o1duğunu bildirmiştik. gidip eğleniriz. c.ı.>:ii. 

Dün zabıta tarafıncan derinleştir.ilen Biz de pekey dedik. sinemadan çıktıktan 
tahkikat neticesinde vak'a faillerinin 3 sonra onlar onde, biz arkada yürürneğe 
&işi o.l!mayıp, Niyazi, Hamza. İhsan ve başladık. Şehzadcbaşına .geldiğimiz sıra· 
Rifat adlarında dört ~ahıs oldukları an- c!a Hasan yanındaki kaaın ile beraber 
!aşılmıştır. ;nıahallebici cükkanına girdiler. biz de 

Bunlardan Hamza ve İbs&n, dün zabıta ~irdik, biraz sonra onlar cıktılar. Gene 
tarafından yakalanarak yapılan isticvab- p<>şlerine düşerek yurüyorduk. Tam Sa
larında, sinayetin çok başka sebebler tah- rachanebaşında pnrkın i.ıst köşes'ni dön
tıncia işlendi~i mcydar.a çı~ ve asıl düğümüz sırada Rıfat Hasanı ~ğu-dı, fa
katil olup halen yakalanamıyan Rıfat kat Hasan hıç aldırış etmedi. Rıfat müt
lhakkında şayanı dikkat malumat elde e- &ıiş kızöı: 

dilmiştir. - Ben sana f!Öster:ıim ulan!. dedi. 
Yapılan tahkikata rı..azaran, maktul Biraz daha ilerlcdik, Rıiat gene seslen

Hasanın kız kard~:nin. bu cinayetin fa- di, fakat onlar korkarak büsbütün hız
ili olan Rıfat ile vaktile nişanlı oldukları !andılar. Nihayet Hayuar caddesine gel
ve bir müddet sonra Hasanın kız karde- dik. Sokak karanlıktı, gelip geçen de yok
şinin bir hastalık neticesinde ölümile bu tu. İşte bu sırada Rıfat: 
rabıtanın inkıtaa uğradığı anlaşıhmştır. - Hayeli önHyelim! dPdi. 

Dün. tahkikatı idare ecen rnüddeiu- Hep birden üzerJer.ine koş-tuk. Hasanı 

mumi Necati tarafınöan vak'a faillerinin yak'ibdık. Rıfat para 1ztedi ve nihayet 
yapılmakta olan ısticvablarında suçlu- dövüşmeye b~ladılar. Haı::ım yere yu
lardan Niyazı, Rıfat bıklnnda şöyle söy- varlandı. Rıfat bıçağını çekerek Hasamn 
lemi§tir: birçok yerlerine rastgele s~plamaya baş-

- Rıfatı vaktilc hapistınnede tanıdım. !adı. Birdenbıre kad:n:n kay>bolduğunu 

İkimiz de mahkCımduk. O, katil suçundan gör.:fük. anladık ki; polise haber verrneğe 
on sene hapse mahkfımdu. Orada ahbab ~itmişti. Hemen koşarak kaçtık. Lak-in, 
olduk. Rıfat bır gün hnsta1andı. Tedavi bu sıradn benim kask('tim yere yuvartan
için Gümüşsuyu Juıstanesine kaldırıldı. dı. Almaya vakit bulamadım. 
Bir gün işiUik !d, Rıfat tedavi edilmekte Demiştir. 

oldu~ hastaneden kaçml§. İki seneden- Bu vak'a ile evvelce de işlediği diğer 
bericfu firari idi. Bir türlü yakalanarnı- bir cinayetin de faili ojduğu anlaşılan ka· 
}ordu. Vak'a gecesi R:fa~. Hamza, İhsan til Rıfat, zabıta tar<•fmdıın ehemmiyetl'e 
ve ben hep beraber bir sinemaya gittik. cıranmaktaciır. 

Şehrin muhtelif semtlerini gezen 
Vali gördüğü noksanlan mühim 
bir tamimle kaymakamlara bildirdi 

SON POSTA Birincikanun 28 

1 

Istanbul adiiye 
sarayi bu y11 

yapılacak 

Türk- Alman t• 
inkişaf ediy o 

ret i 
• 

Hala bim~ız bulunan · İstanbul Ad ~ 
liye dairesi, sJkıŞJp kaldığı postane bi· 

Bu senenin on ayı içinde Almanyadan idhalatı
mızın 150 milyon ve ihracaiımızın 100 milyon 

markı bulacağı tahmin ediliyor 

nasJtrun kendilerine ayn'lan kısmında Şehrimizdeki alakadar makamlara 
iş göremiyecek bir vaziyete gelmiştir. gelen istatistiklere göre, 1938 yılının 
Gerek iş takib edenler, gerekse me ~ ilk ı O ayı içinde Türk • Alman ticare~ 
murlar. büyük mü§külat içinde çalış • ti, evvelki yıla nisbetle ithalat ve ihra
maktadırlar. Post?, Telgraf İdaresi de cat bakımından ehemmiyetli bir fark 
binalarının blr kısmını Adliyeye tab- arzetmektedir. Bu yıl içinde Almanya
sis etmekle ~ıkışık bir halde çalışmak nın TürkiyPden ithaltltı az olmuş, bu~ 
zaruretinde kaldığından vaziyetten şi- na mukabrı ihr.ad.1tll mühiın nlsbette 
kfıvetçidir. artmıştır. 

Bunu nıı?arı itibara alan alakadar • Almanya. Türkiyeden bu yıl 76,6 
lar, Adiiye sarayının inşaatına önü - milyon mark ithalat yapl'Jllilbr. 1937 
mi:?.deki yaz başlanabilmek için, icab yılının ilk 1 O ayı içindeki itha1iit ise 
e>den hazırhldarı bitirnıişlerdir. Nafıa S7,6 milyon mark tutmuştu. Buna na • 
Vck&leti mimarlanndan Asım, proje • zaran, itbaiat. senenin ilk 1 O ayı itiba· 
de yapılması gereken tadilatı ikmal et- rile geçen yıl:ı nisbetle 11 milyon mark 
m•ı; ve yeni proje alakadarıara gönde~ azalmıştır. 
rilmiştir. Almanyanm Türkiyeye ihracatı ise 

Yapılacak hu muazzam binada halk bu yıl ı i8,4 milyon markı bulmuştur. 
için beklemF> salonları, avukatlar ve Almanvanın 1937 yılının ilk 10 ayı 
pazeteciler için ayn ayn salonlar bu • içinde Türkiyeye ihracatı 80,3 milyon 
lunacaktır. mark idi. Su halde ihracat 48,1 milyon 

Yerine Arlıiye sarayı yapılması ta ~ mark fa?.la olmuş, yani 'fo 50 den zi -
knrrür eden hapishane binasının yıkıl- yade artmıştır. 
ma ameliyeı:::in~ yakında b~lanacak - On aylJk netice gözönüne ahnarak 

t umum yıl ticareti hakkında şimdiden 
ır. 

denebilir ki, 1938 de Almanyanın 

Eminönü meyrfıtnının projesi 
hazırlandı 

Em:nönü meydanının müstakbel ~ek 
linin projesi §ehircilik mütehassısı 
P"ost tarnfm~an tanzim edilmic;. dün 
Va'i ve Belediye Reisi Lutfi Kırdara 
vcrilmi~tir. 

E kc no mi isfişare heyeti tu gO n 
topl~rac~k 

Valinin riva~etinde te~kil edilen e
konomi ic;tiı.:ar~ heyetine Ticaret Odası 
umumi katibi Cevad Nizamfi de iltn~ 
hak etmi~tir. 

İstiı:;are he>'·C'ti bugün saat ıs te tek-

Türkiyeden umum ithalatı takriben 
ı 00 milvon mark ve Türkivcye umum 
ibpacatı ·ise takriben 150 milvon markı 
bulacakhr. Bu hesabla 1938 yılındaki 
umumi Türk - Alman ticareti farkı, 
A1manva İktısad Nazın Dr. Funk'un 
m~>mleketimizi zivareti esnasında söy· 
!ediği veçhilf' 50 milyon mark tuta ~ 
cak tır. 

Afuon satış anleşmast müza
kerelerine devam ediliyor 

Bir müddE>t evvel şehrimizde başla
nan Türk - Yugoslav müşterek afyon 
······························································ 

satış anlaşması müzakerelerine Türk ' 
Yugoslav aiyon bürosunda devam o ' 
lnr.maktadır. Miizakerelcrin bugünlel'' 
de bir neticeye vararak anla~mnnı.Jl 
imzası kuvvctlP rrıuhtemcld'r. 

25 senedenberi hUtUn nra•naltırına 
ve gazete ilnıl!,,rına rıt~ınen ken· 

disinin bulaıııudııtı karde~ini 

AŞ K 1 N 
GÖZ 

Y ARI 
BilyUk 'l'Orkçe sOLlll ve Arapçıı 

şarkılı 'FJlınin gOsterildi~i 

FERAH Sinemasina 
girlllek için sıra bekleyen 3000 kiŞI 

rırasında bulanlur bile var 

Bu ne Uğurlu Filim imiş 
Hasılat .Fılıııi: Musiki Flluıi 

Kardes Kavl!sturan Filmi 
' . 

Bugünden itibaren 1 Hz.fta daha 

rar tonlanacaktır. 
Fıtih te1e ' iye muhasebecisi 

rr u h- Jr em eye verildi 
Fatih Belediye muhac;ebecisi Envere 

aid müfettişler tarafından tanzim edi
len tahkikat evrak1 muhakemeye ve· 
rilmiştir. En"er, 1605 numaralı kanun 
alıkamma göre ihtilastan dolayı mu -
hakerne oiuııacaktır. 

sinemasınd~ Yarın akşam SA RA 
En büyük Frans1z Y1ld1zlarl 

Büyük bir Fransiz Şaheserinde 

Şişli Halkevinde konferans 

----~--1 RICBA ILLII 
VERNAY • SUZY PRIM ROGER KARL ANN lE 

PARiS V E R S A Y ·V E 1\1 E D 1 K 
cuma giinU ak•amı S\<>11 Hnlkevlnde Pto· 

tesör M. Kemal Öke taratından muhltın ın
san tıplerı ve ırk farkları üzerindeki rolil 

Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar da maddeleri tamamen açık, toz ve mevzuu etrafında bir konferans verUeock -
şehrin muhtelif semtlerini gezmiş, gör~ pisliklere maruzdur. Seyyar satıcıla - ~:: ........................................................ .. 

gibi ~ Stüdyoda birden vüc•,da getirilea ve dekorlan 
2 milyon franga mal olan 

TARAKA WA düğü noksanlan tesbit etmiştir. Bu tet- nn çoğu muayeneye tabi tutulmamak· İKTİHAL 
Filmi Başlıyor. Biletler evvelden aldırılması rica olunur. kikierin neticesince Belediye şubeleri- tacır. Yaya kaldırımlan seyyar satıcı- Fnzal:ıyı mev:ıl!den, eski kndılnrdan, mfıl

ne mühim bir tamim yollanmıştır. Ta- lar tarafmdan işga! edilmiş olduğundan g~ Filtvnhan~ı ıu Müsevvldlcrtnden mer -
mimde ezciımle şunlar yazılmaktadır: mürur ve ubuun selameti temin olun • hum Ahmed Ş:ıklr Efendi zevccsı ve Evkaf 
~Bcl~~nftbcldcl~rinhururlannı mam~tadır. M~a~mntMüd~-~~nmü~k~d aw- ;~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

kat Ahmed J.l'.tın:ı validesi Bayan Şefkat ll 
Sinemacıhkta bir sür'at rökoru: ihlal edenlerin tecziyeleri için kayma- 3 - Mahalle aralannda köpekler do· müptela olduğı; hastalıktan rchayab ola • 

karnların kanuni salahiyet~eri vardır. laşmaktadır. mıyarnk i!'tlhnll darıcenan eylemiştlr. 
Her tarafı gezdim ve birçok noksanlar 4 _ Sokaklarda sürü sürü tavuklar cenazesi 28-12-938 çarşamoa günü saat 
gördüm. Bn noksanlan muhtelif za • gczmektedir. 11 de Fatıh~ l''evzipaşa caddesinde Altay 

mahnlles1nde Nnhiye Müdlriyetı karşısındaki 
manlarda tamim ettim. Bu tebligata 5 - Kovun ve keçiler boş yerlerde hanesinden kaldırılarak Fatıh camU §ert -

ra!;men valti suçlara tekrar işaret e - otlamaktadır. flode zenazc namazı kılındıktan sonra E -
diyorum: 6 _ Bakkallar kontrolsuzdur. dlrnekapıda medteni mahsusuna detnedl -

1 - Şehirde çok dilenci vardır. Bil· 7 - Kasabiarda etler açıktadır. Et - leCI'ktlr. 
h kş ı h 

Kendisi hakika~n muhadderatı İslA.ml -
assa a arnüst eri alkı ve mahallatı lerin çorruna cinslerini gösterir etiket-,., yede:ı, çok yüksek kalbll, hayn çok sever, 

taciı eden ve polis görünce kendisine ler konmamaktadır. khnseyl ıncltmemilı, melekha&et bir kadın 
iş adamı süsü veren ve bu suretle hü • 8 - Bahkç1 dükkanlan pistir. olmakin ebedi zlyu badll teessürdür. Hazretı 
viyetlerini setre çalışan bu müz'iç tu • 9 _ Manııv dükkanlannın önü sebze Allah gariki rahmet eyUye. 
feylileri yakalamak lAzımdır. saplarile doludur. • ............................................................ . 

Eski beş kuruşluk 
ve kuruşluklar 

2 - Pazar mahallerinde maalesef 1 O - Kahvehanelerde müstahdemin 
b~1ediye zabıtası talimatnamesi abka- perişan bir vaziyettedir. Müşterilere 
mına ve sıhht mevzuata kat'iyen ria • çatlak fincanlarla kahve verilmekte -
yet olunmuyor. Buralarda satılan gı • dir 

DOnya mubarrirlerlnden tercOmeler ı 
serisi: 28 

Maksim Gorki 

AŞK RÜYASI 
Ruscad an çeviren: ... 

Hasan All Edlz 
Fl: 50 Kr. 

REMZI KITABEVI 

1 ı - Otomobil ve otobüsler geceleri 
süratle gitmekte, halkı çamur ve pis 
sulara maru7. bırakmaktadır 

12 - Çöpçülerin i~1eri takib olun • 
marnaktadır Buna göre kaymakamıa
nn salahiyetlerini istimal ederek şeb • 
rln beledi işlerile yakından alakadar ol
malıdırlar. • 

Vali diin Ankaraya gitti 
Vali ve Belediye Reisi Ltitfi Kırdar 

diln akşam Ankaraya gitmiştir. L(ttfi 
Kırdar al~kı:ıdar makamlara İstanbul 
hakkında izahat ve~ek, <4 aün sonra 
dönecektir. 

Eski bronz beı kurufluklar
la, eski yüz paralıklar ve nikel 
kuru§lar yeni aene baıınclan 
itibaren kalclırılacaklarclır. 
Yalnız 1939 yılı içinele mal • 
•anclıkları ile Cümhuriyet 
Merkez ve Ziraal Bankalarına 
yapılacak tecliyatta kabul ecli
lecelı, /akat teclavülcle lıulla • 
nılmıyacaklarcl ır. O kuyucu la· 
rımızın ona göre tedbir alma· 
ları la~ımclır. 

.. 
B O V O K PART 1 Kurultay1n1n aç1hş töref1' 

illi Şef·miz Cümhurreisi 

İSMET İNÖNÜ'nün 
ve 

Başbakan C E L A L B A Y A R 'm 
lrad ettikleri notuklar bUtUn lafsilatile filme çekilmiştir· 

Buıtit!::.:'•n MELEK ve i EK ~=::t. 

Sinema harikasının gGrdOğO fevkal&dğ raöbet hasebile 

TAK IM SiNIMASI 
Bir hafta daha gösterrneğe karar vermiştir 

Siz de bu emsalsiz hArikayı görrneğe gidioiz 

ı 



. 
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Diyarbakır belediyesi 
şehri imara çalışıyor 

Bir kaç sene içinde belediyecilik bakımından pek 
Çok şeyler yapılarak kanalizasyon, su 

tesisab vücude getirildi 

Diyarbakırda lçk<llc kapısı 

ve elektrik 

· Dı yarbakır (Hususi) - Şehrin İstas·J gazin~ ve kı~aathanede yapı~an ~avuz· 
~on ve Yenişehir caddeleri gibi birkaç 

1 

~~rı .gorere~ ı~r:~em:k mumkun de· 
hniş bulvarı istisna edilecek olursa ge gıldır. Denılebılır kı Dıyarbakir; Bur • 
ti kaıan · sokaklar pek dar ve tarif edi sa, Antalya ve İspartadan sonra en su· 
lenıh coJ karlar dolmnbaçlıdır. yu bol ~il.ayetlerimiz~e~ biri~ir. ~u 

nÖvle olmasına rağmen şu birkaç se· §erbet gıbı tatlı su, butun evlenn, tı • 
~ içinde beledivecilik bakımından pek carethnnelerin havuzlannda -hem de 
tok şeyler yapılmış, şehrin iman için f~~la mikdarda- bo~a ~akta, ana 
"-~·H paralar sarfedilmiştir. .. lagıma kan.şarak şehır hancıne çık • 

Su girintili çıkıntılı sokaklarda bu - maktadır. 
~ ıniişkiilat iktiham edilerek ve 60 Orta yerinde zarif bir havuzu olan 
bt,. lira gibi büyük bir tahsisat ayrıla· temiz bir lokantada yemek yedikten 
tt( şehre mükemmel bir kanalizasyon sonra gene havuzlu bir kıraathanede 
'eat~tı vapılrnış~ır. Bu suretle bütün gazete okumak, havuz kenannda bir 
~aba ;ckenesi, mühim .. b~r iht.iyaçta~ kahve içmek, bir nargile tokurdatmak, 
"lU'tulmu~ memleket muhım bır yenı· buraya mahsus bir keyif, bir zevktir. 

~~ kavuş~u~tur. Yemek esnasında içeceğiniz suyun, gö-

20n bin liralık bir bütce ile şehri i · zünüzün önünde bu billur gibi tatlı su 
-..ra çalış~n belediye, tedrici ve şuur· havuzunun, boşa akan çe§lllesinden te
ı.. Çahşmıları sayesinde son senelerde miz bir bardağa doldurulup size su • 

~ kuvvetli bir elektrik tesisatı da vü nulması, ömür arttıran bir keyif, neş • 

\\ide ~etirmi~ ve buna da 300 bin lira eye neş'e katan bir başk.alıktır. 
fibi rnühim ~ir pnra sarfetmiştir. Şarkın bir ineisi olan ve tarihi bir 

~Undan başka 200 bin lira sarfile şeh varlık taşıyan bu güzel vilayet merke

~ boı mikdarda bir de tatlı su getirt • zinin, dairen madar eski ve metin bir 

~ ve bu su, memleketi yen~ baştan surla muhat olduğunu hilmiyen yok .:a etmiştir. Diyarbakıra gelıp te bu gibidir. Bu surun; Urfa kapısı, Mardin 
.!;,u ile her evde, her lokantada, her (Devamı 13 neü sayfada) 

Edirnedeki su bask1n1 

~~d~de şiddetli yağmurlardan son ra Meriç ve Tuncanın taştığını, şehrin 
'lt tllahallesinin sular altında kal~ğı ~ı y~zn:':ıştı~. Yukarıdaki resim, sular 

llıda kalan Göl mahallesinden bır koşcyı goster1yor. 

Pazar Ola Hasan Bey 

. -

-
Zonguldakta lifonun 

önüne geçmek 
lazımdır 

Zonguldök, <Husus}) - Kıt mevsl -
mlnde bulunmamıza ratmen ZOngul • 
dakta tlfo vak"a .. 
ları görülıne~e bıL4 
lamıştır. Bir lı:aq 

gün evvel orta 
mekteb talebele • 
r1nden biri bu has. 
talık yüzünden öl -
müştür. 

Zonguldakta ha 
lı:ın bir kısmı Bat
lık suyu isml veri
len bir suyu kulla-
nır. Bu suyun bir 
buçuk tP.nekelik şl DT. Mustafa Safi 
şesi 17,5 kuruştur. Sönmez 
Varlık sahibı olanlar, bu suyu kullanabi
llyorlar. Fak:ı.t fakir halk blzzarur açık
tan geçen ve lfı~ım mecralarına lı:anş -
ması çot mt'lhuz bulunan çeşme sula
nnı Içiyor. Buradati ttfo vak'alarının da 
bu sular yüzünden çıktı~ı anl114ılmıştır. 

Zongulda(;ın gıda maddeleri de tlfo i
çın bir mf'mba sayılabUir. Yiyecek mad
delerinin satıldı~ pazar üzerinde mU -
yonlarca slnegın uçu.ştu~u ve mllı:robun 

kayn~tı~ı derenin kenarındadır. Şeh -
rln bütün pts sulan ve lMım mecrnları 
bu dereye akmaktadır. Zongulda~n ta
nınmış dolı::torlarından Mustafa Safi ba
na bu hus~ta dedi k!: 

-- Tito ic;imlzde dolaşıyor. Fakat be -
rekct versin ki az vak'alarla karşılaşıyo
ruz. Her ~yden evvel pazar yerindeki ip
ttd:ıl satış şekJllcrlnl ıslah etmek U\zım
dır. Bu gıaa maddelerlnden yalnız tıfo 
de~n. kanlı bnsur, verem ve dl~er bütün 
hastalıkların mikroblan bulunmaktadır. 

1 
'Rinn<'!n:lleyh pazar yerinin ıslahı üze

rinde durmak çok lüzumhı, ve hayatt bir 
me.ı;eledlr .• 

lzmirde ne kaC:ar 
Talebe var? 
İzmir 2:S (Hususi) - Kültür diirektör

lüğünün hazırladı~ı bir ıstatistiğe göre 
İzmirdeki ilk okullarda 2Z,450, kaza ve 
köylerde 24,45~ talebe nJCvcuddur. İlk 
mekteb talebelerinin vil5.yette yekunu 
53876 dır. 

Orta okullardan. erkek llsesi ve şube • 
lerinde 2~ talebe, kız l!sesinde 1600, te
cim lisesind~ 300, a~<şam tecim okulunda 
130, kız enstitüsü ve ıtkşam okulunda 
13M, erkek san'at okulunda 399, Kara -
ta~ orta okulunda 750, Ti1ldlik orta oku
lunda 740, lise Tilkilik şubesinde 560, 
Kar.şıyaka orta okulunda 965. kız öğret
men okulunda 790, Buca v~ Burnova orta 
oku:;arınd:ı 631, .köy er.stitüffir~ 2f.7 ta
lcbe me\·cudrlur. Bergama, Tire ve Öde
m;ş ortn okuilan talebesinin :ıP.'ki.ınlan 

yukarıdaki rakama iHh~ ed'lirse İzmir 
vilayetinde 69763 tulebe ır.evcud okıuğu 
anlnşılır. 

Yozgadda bir talebe kazaen 
arkadaşım ö!dürdü 

Yozgad. (Hususi) - b•velkl gün şeh
rimizde bır .k.nza olmuştur. Lisenin 8 inci 
sınıf talebelcrinden HiiEeydn arkadaşı 
Muzafferin evinde .bir nv tiifeği He uğra
şırken tüfek ateş ~imış ve saçmalar MUı
zafferin başına isabet tdera öldürmüş
tür. Bıı acıklı ölüm şehrimizde ~e$Ür 
uyandırmıştır. 

Sivasta Vitrin mUsabaUası 
Sivasta yerll mallar gününün son günü 

münnsebetlle ~ehrimlzdekl Ucaret evleri sa
rayında bir vltrin müsabakası yapılmıştır. 
K!lzananlara madalya ve takdirnameler tev
zl edilecektir. 

L' liaısa.n Isev artık pek az; 
~l; • 

... Yeni sene yola 
dünyaya geliyor. 

çıktı, ... Esk: hene de gidiyor. 
Hasan Bey - Bari yQida 

karşıla~masalar. 

- Neye Ilasen Bey? 

je hakkında aydınlatıcı mahiyette bazı 
şeyler söylemeyi faydalı bulmaktayız. 

İlk okul ö.~retmerı.ler 'nin başlangıç ma
aşları kanunen (16) :ıra üzerinden tesbit 
edilir. Bu maaşa ıst:hkak kesbeden ö~
retmen, on bir yıllık tahsil görmüş bir 
insan olmak !azımdır. Bu maıışın tevki
fatı yapıldıktan sonra cğretmenin eline 
geçen para (45) lira (45) kuruştur. Bu 
para, evli olmıyan ve h:çbir tarafa mad
di yardım yapmakla mükellef bulunmı
yan bir öğretmene bP!ki kfı.fi gelebilir. 
Fakat midcsi kadar blosını da beslemek 
mecburiyetince 1-u!unnn aile sahibi bir 
öğretmene Plbette ki kati €elemez. Bu. 
üzerinde ehemmiy<'tle öurulmak lazım 
gelen bir noktadır. 

Geçen sene !a!bik :mevkiine konan 
"" •";/938 tarih ve 3407 r.umaralı kanunla 

ı.ı ı. . mesleği . içinde ınüff'ttişlik gibi i
dari vazife alan k:mseler bir derece ter
fih gôrdül,..r. Bu kanuni&, bunların başlan 
gıç maaşları (30) liraya kacar çıkarıldı ve 
20-22 :iira başlangıç mnaşı alanların ma

aşları (30) liraya ibHiğ edildiği gibi fazla 
alanlar da birer derece yüksek maaşa 
terf! ettirilerek ıızıcık ff'rahlamış oldu
tar. Bu bakımdan, ge.rek di~er idari bir 
şube başında bnlllnan kültür direktörle
r le ~lkmekteb öğre~menlerinin de mü
ırıasil surette terfih eıtirilmcleri şayanı 
an.u bir keyfiyettir. 

Çünkü: 

Maarif müdürlüğü, ilk öğretim espek
törlüğüne nazaran bır dereec ınafevk ma
kamdır. Halbuki bu 'nzif~nin başlangıç 
rr.aaşı da (30) l'radır. Maerif müdürlü
ğüne ı:la~an bir k.mse. rr.eslckte, öğ
retll"f'n ve espektöre ııazaran daha kı-

demli bir yaziyett..- bu:unaca~ına göre. 
fnrklı bir hakka snhib olması da zaruri
dir. Esascn teşkilat bakımından da buna 
:üzum vardır. Halbuki ilk öğretim es
pc•ktörlcri g!bi kül~ür dırektörlerinden 
başlangıç maaşı alanların ayda ellerine 
geçen para (67) lira (80) kuruştan iba
rettir. 

En aşağı ba~ında 3-4 nüfuslu bir ailt 
bulunan bir kültür direktörünün nihayet 
ayda ev kirası olarak bütcesindcn ayıra
cağı (15) liradan sonra geri kalan (52) 
lira (80) kuruşla gec~neb·lmesi b'r hayli 
zordur. Kal<iı ki, mesle~iP.de ilerlemek 
istiycceklerin oktıma z.:ıruretleri ıçın 
yapmıya mecbur buı.mduklnrı kitab 
masrafı da bu harif b!itctye inz·mam e
derse, vaziyet daha ziyade güçleşmiş o
luyor. Birkaç sene (:Vvcl beytar ve em
niy~t clirektör!ük1!'rinin mı.aşları artırıl
mıstı. Bu yıl da nüfus ıniiöürlerile mek
tubcular böyle bir haktan istifade imka; 
ııına nail oldular. Halbuki b'r milleti fik
ren yükseltmek \'azifl"sae mükellef olan 
ilkmekteb öğretmenlcıiıe onların ıbir 
p:ırçası olan kül•ür d'rcktörleri böyle bir 
yükselmenin haklı iaha~sürii içindedirler. 

.Milli Şefın Kastamonu ve havalis:nde 
icra huyurdukları ı;eyahı.t münasebctile 
daha canlı bir surette tt>bnrüz eden Hk 
tahsil ihtiyacının en elverişli surette te
mini. bu vaz'yı>~in gözbıı.iınde bulundu
rulmasile mümkün olabıtir. Merkez teş
kilôtı etrafında d{işiinülen iyi şeylerin 
şümullendirilmek suretile ilk tahsil ö~
retmenlerile kültür !dari am'rlerini de 
içine alması, bu~ünün tahekkuk etmiş 
bc!li başlı zaruretJE.• .. ıncf'ndir. Bilvesile 
alakadarların a=kkatini bu nokta ÜZ('rİnC 
çckmP.k !sterız. S. R. E. 

Gençlik Akifi andı 
Dün akşam . .cıaat 8,30 d:ı Yüksek Mualllm 

m<ıkteblnln konferans salonunda toplanan 
yüzlerce genı:. ölümünün yıldönümünde bü
yük ~alr Akitln hatırasım htirmetıe nndı -
lar. 

Salona ı;irdlitimlz vakit, memlf'ket büyük
l,.rinln h~r ve!:Hc ile önlerinde ettllme.slni bi
len asU ve temiz bl!' gençliğin, nlonu bın
cahınc doldurmuç oldu~unu gördfik. Genc
ler arasınd~. Akltin sadık ve eski blrJtar 
dnstu da göze c:ırnıyordu: Şair Mithat Ci!
mal ve İbnll'cmin Mahmud Kemali gibi ... 

Balonun b:ı'llnda hazırlanan kürsü, Türk 
bııyrajtlle ı;:ırılmıştı. KUrsünün sn~ tarafın
d'\ Alı.!fln mdn:ıh ve sade hüvlyetınl akscttl· 
rer, güzel bl:- büstn görünüyordu. 

Kürsüde, İstiklfıl marşı ~alrlle. beyaz ay
yıl~ızlı kızıl bayr3k blrblrlerlle öyle kaynaş
mıs, o kıldar )akın görünüyorlıırdı ki. .. 

İbtlfalc, ~:1!'1 ':1 büyük eseri olan Mlllt mar
şımız hep blrltkte söylendlkten sonra, mu -
hıırrlr Pey:u:ıı S:lfa tarafından lrnd t-dllen 
heyecanlı bir hlta!>e tıe başlandı. Peyarnı Sn
fa, bu söylıwtnde Akltl, Namık Kemal glbl 
büyük b!r vntlln şalrl olarak tanıttı; şiir • 
lerinde birbir fP.rdl tahassUse rn'llanamadı
~ırıı. onda yalnız vatan methumuntın şe -
kllJendi~nl anlattıktan sonra, dedi kl: 

kltln bir ~~~ye daha inandıılını söyledi: Mi111 
zafere. Aktf, bu innnışım şu cümle lle ifade 
etmişti. cBaşımızdnkı adanıı, kim görse. lna
nır:h .• 

Burada, sfirekll bir alkış tufanı salonu 
bl,.denbire ~arsn. daklkalnrca sürdü. 

Mltat Ccmr,Idrn sonra sıra lle muhtelif 
g~nçlcr :\kltln şiirlerinden parçalar okudıı
lnr. All ı-rihad taratından verilen gfizcl bir 
sövlevl mfiteqkıh. lhtlfnle nihayet verildi. 

Salon !Y.'şalt1t Ve Aklfln büstü beyaz ay
yıldızlı kızıl bayr:ıkla b~başa kaldı. 

GAVSt OZANSOY 

* Aklf Için bugün d~ 'Ö'nlverslte gençUlU bir 
tören yapa':!ll:tır. Bu sabah saat 10 da tint
v~rslte gençll~tndcn seçllen bir heyet Akiflr: 
mezarına gl1ec~k ve mezarın bu esnnda te· 
mell atılacl\ktır. Müteakıben saat lll de Üni
versite koııferıı.ns .~alonunda bir tören yapı
lAcaktır. Törene İ!iıtlkltıl marşı lle b:ı..şlnnncak 
ve bilAhare E-te!>lyat Fakültesi profesörle -
rinden All Nlhad. Akltin eserlerint sayacak. 
hqra~mı anıatsıcnk, şnlrln kudretini tcba -
riiz ettlrme~P rahq:ıcak. ştırlerint ve hltabe
lerlnl okuyl\c:ıktır. Bu esnada haziruna ü -
zerinde Aklfin resmi bulunan rozetler da(tı-

, Da~ kadar kitıeıı. sarp ve yalçın. nehlr tılncak'.ır . 
k'\d:ır akıcı. havıı kadar sAt bir cevher, bu All Nlh:u:!d:ın sonra talebeler şalrin vıır., 
en büyük Iki vatan şairinin mnnzumelerlnl lerini okuy:ıcnklardır. 
bir tabtat ıı~dell~l ve lhtlşamlle doldurur 
B•ırılar, Türk d::ı.~larında, sularında. ovnln
rınrla knybolmu' mechul ve snvısıoz Tiirk 
cı~lıkların•n nl-.sl sadalarını toplıvar::ı.k ve 
km•ulashrarrı k ebrrlile'}tlım!s eserlerdlr. Va
bmm dündım bugüne kadar en viiksek 81'· 

~ı Naınık Kenı~ı~ ... onunla beraber. bugfin
dCT! yarına lt:ı!at'.ak en yüksek sesl de Meh
mrd Aklrtlr. 

İstlklftl m'lmmml'.slnln sesi. düıımandan İz
mlrl sl:ın bfiyfılt kuvvetler arasındadır .• 

'Hatlb. ~ö .. Joo!'Jnc devamla, şalrln hususi -
v"tlı>rl üs•fıııde dJJrdu ve dinleylc!lt>rl hntı • 
rR.~ını tanz lç':ı üç daltlka ayakta sfiki\ta 
dııvet t't~l l'lı>rkc.cı evalfa kalkarak, saygı 

Garib haberler 
( Baştarafı 1 inci sayfadaJ 

~aca çarparak parçalandığı haber alın· 
mıştır. 

Otomobil'n t:ımemen hurdahaş olduğu
n::ı ~öre. içinde 1-:ultın:-,n kimselerin de 
y· ~atanmış olmaları kuvvetli bir ihtimal 
d ·hilinde görü1müş ,e avukat Celalin 
ifadesine mlıracaat t-d!lmışse de. o gece 
otomobil:n ken,;'si taraf•ndan kullanıl-

telnde üç 'i"klka :msuldu. rr.ış olmayıp. P. • ıb ism:nde bir arkada-
Pcvııml Sıf:-vı mfıtenkıb. Mehmtıd Aklfln sının idaresinde bulunduğunu söyle~ 

çok esk1 V" v:ıkın dostu Mltat Cemal, kfir - tir 
"iiye f!<'ldl. ~ıı'rln 35 yıllık docıtu olan hatlb, T:ı.hkika~a devam edilmektedir. 
mmn .c;özıc:-l:ıde, onun <ıahslvı>tfn1 en Ince te-
ferrül\lın:ı. t-ı:ıchr bcllrttı. Sarıgüıeldeki fn- Kocasını. döven kar'ın yakalandı 
ktr. miltevn .. ı f'Vlerlnl. Akltın tahsil hayatı- F'atihte Hocar,·hat mrıhallesinde otu, 
nı, spora ve giirese karın olan m~yllnl vro ran Ahmed, 7abıtaya müracaat ederek 
sCJnra Hnl'~:llı zlrMt mektelılnıie okudull-u 
vıllarda ter\llll ed"n ~llr knhlllyetlnt Izah karısı Servet ve vyni cvdt: oturan Hasan 
etti. Dosthı~hrına ald vıo. Akifln karakterini taraflarından dövülılü~ünü iddia etmiş
ctzmek itlb'lr!ll.' kıymetli bir hatırayı da t r. Servet yakalanmı~. f.rar eden Hasan 
şöyle anlattı: ar&nmaya başlanmı~tır. 

,.fstnnbuhın sat"!!t kı, günl('rlnden blrln -
de. kar tıplcıl v!i?.i.in@n yolların knnanflıll-ı 3 şişe rakı içen karın 
VE' vcsaitl n'll:l!"enln durduğu bir gfın Mi- F~vvrlld gün Kumkapiaa Gedikpaşa 
tat Ceı:ıalln Cıınadaki evine ne sfitçü u!rrn- caddesinde baygın bir hald~ yatmaktn o. 
mış. ne de bakltal. .. O gün, kopının tokma- Ian bir kadın görtilerek z.abıta tarafın 
!hm çeken sadcc" tA ~vlerbeylnde otııran 
Akl! o!mıııı. Tecındüfen Beşlktaııa Isiiyebilen dan hasta ıınkliye rır:ıbasile Haseki has
v:ıoura atlıyarak v~ sonra Capaya kadar tanesine 1:aldırılmı~tır. Hastanece yapı

vürümck .ııııt·tnıı o karda, tiplde dostunu a - laıı rnllaycnesinde sarhoş olduğu anlaşı
rnmı~ .. Cün!di, sn::: vPrmı, ımı,... lar. kadın bir müddet sonr& kendine ge-

Mttnt C""'!al, Aldte muh~fazııkhr diyen - lerck. isminin Yü~·gec;e olduğunu ve üç 

H asan :Uey - Eski sene, ye
ni seneye dü.ny&nın haLinden 
:bahsederse, yeni sene gel
mekten uzg.eçer de ... 

!ere de s·ı cevat-.ı vı>rdl. crAklf. y1ı:mlncl as - . . . V 

rın boy.a">t:ıdtl n ı~ .. ıınmtştı.. ve sonra. onun, §ış<.: rak ı ıçt gi iç: n baygınlık eeçirdiğıni 
Ailahtnn b!'..şka hiçbir ~ye inanmıyan A-1 söylc:niştlr. 



._I __ H_,_di_ı_eı_e_r _K_ı:_r_fl_ım_d_• _ _.l , 

Hilesiz taraf1nd8n 
·o stanbulda çıkan günlük dokuz ga

zetenin dokuvı da önümde. Birini 
a!ıyorum. Bir ser!evha ol.-uyonım: 

eSatılan zeytinyağlar hilelidir• 
Onu bırakıyor, ·biı: bR§kasını alıyo • 

rum: 
cUrfa yağma margarin kanştınyor· 

lar· 
Onu da bırakıyor, bir başkasını alı • 

yorum: 
cB:rçok kasablar kıvırcık koyun ye-

rine müşteriJeline keçi eti veriyorlan 
- Artık k!fi! 
DiyoruD"- Sokağa çık,yorum. 

Karnım aç; b ir lokantaya giriyo -
rum: 

- Garson! 
Garson, listeyi getiriyor. 
•Et yemekleri:. 
Gazetede okuduğurn.u JuıtJTlıyorum: 

Kasablar kıvırcık yerine keçi eti satı· 
yorlamnş. Bu Jokrıntacı da herhalde 
bfle bile yahud bilmiye bilmiye keçi e
tini almış. Et yemeklerini onunla yap-
mıştır. 

Et yemekleini geçiyorum: 
cSağ ya!lı yernekle~ 

Gaze~de okuduğumu hatıl'lıyonnn: 
Sağ yağa da margarin katıyorlannış. 
Margnrinle pişmiş yemek de herhalde 
hoş birşey olmıyacak. 

Sağ yağlı yemekleri de geçiyorum: 
cZeytinyağlı yem.ekle" 

Gazetede okuduğumu hatırlıyorum: 
Madeni yağlarla kanşık zeytinyağlı ye
meği yeyip mide.mi bozmama hiç mana 
yok. 

Zeytinyağlı yemekleri de gcçiyo -
rum: 

«Ta tlılar:. 
TatltCJların şeker yerine glikoz ku1-

landıklanm duymuştum. 

Tatlılan da geçiyorum: 
cMeyva1ar~ 

Listenin meyvalar kı.srmna şöyle bir 
göz gezdiriyoruın. 

c Portakab 
- Garson! 
Garson geliyor: 
- Bana portakal getir! 
Garsonun getituiği portakalı soyuyo

rum. Bir dilim kopanp ağzuna atıyo -
rum. Yüzüm bunışuyor: 

-Çok ek~! 
Karsımdaki masada oturan zat yü -. . 

zümün bunıştuğunun far:Y.ma varmış 

olPcak ki, sandalyesinde doğrulurken: 
- Portakalı Jimona aşılıyorlarm~, 

onun için ekşi oluyor! 
Diyor. 

İSl\IET HUL'OSt 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 

liON POSIJ'A 

~ 
Yüz buruşukluğu 
nasıl giderilir? 

Yüz. her §eydcn önce kanın deııid'e ve 
yüz adaleler-.mde ıyi ool~amasmdnn 

pörsür, sarkar ve buruşur. Gençlere bu 
tabirler vakitsiz. hatta lüzumsuz gibi gö-

Hırsız ve sahtekir bir 
genç tevkif edildi 

rünür. Fakat ne kadar kadm vakıtinden 1 
çok evvel yaşlmımıya başlar bilseniz. .• Kiryako isminde bir genç hlrsızlık yan göz hanesine csağlamd~ kelinıtl 
Yüzün yaşı hakiki ynşa pek te bağh de • ve sahtekArlık suçlanndan maznunen sini kondurmuş ve evvelden tamdl~ 
ğ-1.dir. Sade gençlikten sonra değih hat- Müddeiuınumiliğe teslim edilmiştir. Gümüşsuyu hastanesi göz hekimi 'Vi" 
t5. genç ıken bile terüta.ze görünmek için Suçlu hakkındaki iddia ve tahkikat salinin de imzasını taklic etmiştir. 
muayyen güzellik kaidelerine çok e- neticesine göre, hadisenin mahiyeti Fakat Haydarpaşa hastanesinde M 
l:cmmiyet vermek lnzundır. şudur: anlaşılmış Vf' Cafer Adliyeye teslim ~ 

Bunlarm başında kanm her halde yüz- Kiryako, Kurnkapıda oturan Gül • dilmiştir. Müddeiumumilikçe yapılıııf 
de iyi dolaşmasını temin etmek geliT. benk isminde bir gençle gayet yakın tahkitkat neticelenıniş ve suç delillel"' 
Bunun muhtelif yolu vardır. Hepsi de dosttur ve sık sık arkadaşının evine le sabit görülmüştür. 
kolaydır. gidip gelmektedir. Bir gün gene arka· Dün de Sultanahrood ik\nci sorgıt 

a. Sabah ve akşam, günde iki kere, ya daşının evinde bulunduğu sırada, Gül· hakimliğind€:' suçlu Caferin vazjyetJ 
parmak uçlarilc lıafif hafıf dokunarak, benkin ceketinin cebinde bulunan İş tetkik edilerek muhakemesi ve tecziyt
ya belli belirsiz çim.dıkUyerek, ya da ma- Bankasına aid kumbanı defterini çal- si talebile Ağırcezaya sevıkine karar ~ 
snj yaparınış gibi hnfifçe swayarak yüzü mış ve erte.c:i günü bankaya giderek rilmi.şfJir. Muhakemesine bugünlerd' 
kızartmalı. Bu kızarına kanm deride ve k~ndisini Gülbenk olarak tanıtrnış, ar- başlnnacaktır. 
adalelerde dolaştığına işarettir. Bundan karlaşının imzasını da taklid ed.erek r 4 yaşında hlrSIZhga başhyan 
daha iyi bir ci1ıdi bP..sleme ve Ju>ruma kumbara mevcudatı <Üai\ 300 lırayı • 
çaresi hemen hem~n yoktur. alacağım söylemistir. Banka memur- bır ÇOCUI< yakalandi 

b. İkinci olarak fırçalanm& gelir. Ilık la!'l kendisine muamelenin ikmali i - Dün, l4 yaşında Osman isminde bit 
su. iyi cins bir sabun ve yumuşak bir çin biraz beklemesini bildinni.şler. Bu çocuk daha hırsızlık suçundan Adli,.. 
yüz fırçasile bütün yüzü fırçalamak ... Bu sırada Gülbenkin eski imzasile suçlu • ye verilmiştir . 
da ayni maksada yarıyan, ayni zamanon nun attığı imza arasındaki farkı seze- Osman, evvelki gece, Eyübde Tatsl 
da deriyi temizliyen. pek iyi bir usul _ rek t~krar. çağırdJklannd~, Kiry~ko Mustafanın dükkanma girerek elma ~ 
dür. Ne yazık ki ince, r.arin, yağsız deri- ynJ...alanacagmı anllyarak fırar etrnış - şeker çalmaktan rnaznun bulunmalt 
lere gelmez. tir. Fakat, hadisenin iç yüzünü Gül - tadır. 

c. Genç kalma va~ıtaJarmm üçüncüsü: bPnk henilz öğrenmemiş olduğundan Küçük hırc;ız Müddeiumumilikte ~ 
Nefeos almn hareketleri. Ba da birinci gi- arkadaşının evine gidip gelmekte de - pılan sorgusunda cürmünü itiraf et~ 
bi herkE-s ıçindir. Ve her hnlde jimnasti- vaın etmiştir. kcnd;sile konuc:an muharririmize a
ğe tercih eciilmelidir. Muntazam jimnas- Bu hayırlı dost, son defa da arkada· büyük bir safiyetle şunları anJatmıf ' 
tik yapan kadın ~ay.ısınm ço)t ohnachğı şınm evinden bir pardesü ile 6 lira tır: 
muhakkak .. Çünkü devamlı sabah jim _ parasını çalınca. iş anlaşıJmı~, derhal - Ben çok küçükken yetim kalJ111 ' 
na'Jtiklerine bir çok engeJler çıkar. Fa- yakalanarak eski suçu da meydana çı· ~ım .. Anamı. babamı hic tanırnıyoruı6' 

ltalya ile Fransa arasmdaki r~akıs 300 derece soğuk suda kat (diz çvküp başı arkaya atarak nefes kanlmışbr. H:ıminnemin elinde büvüdiim meldt-
:ılıp. öne eğilerek nefes vermeden iba- Suçlu, Müddeiumumilikte yapılan be gidemedirn. Sirndi Eviibde' kanı '61' 

1935 muahedesi nedir? yaşıyan balıklar ret olan) tı>neffüs harcketleorini yapma- sorl'Usunda, suslarını itiraf etmiştir. pı dolaşıp süt ı::a~ıvorum. da haminneııı4 
Son günl~rde İtalyanın Fransızlada o- Ilık sularda ya- mak için hiç hir ::nan i rösterilemcz. Genç, Kiryako, birinci sorgu h8.kim1iğinin bakıyorum. Geçe~ akşam canım öyll 

lan 1935 muahe.desini feshettiğini gazete- §tyan bu ala balık yn<:lı, şişman. zayıf, )imnastiğe alışık 0 _ kararile tevkif edilmiştir. bir elma istP.di ki... Ammn param an~ 
lerde okudunuz. Bu muahede nedir?.. sıfır altında 300 ~an olmıy:m her kadm bu lıarcketleri sa- Bir lAstik tUccarmtn DIOmO eve ekmek alacak kadardı1 elma als, 

Bu muahede, büyük t.arbdenberi Ak- derecede yaşar. bab akşam yapnbiJir. Bu derin nefeg}er h 1. .. ldU ma7.dım. Yolda giderken, bunları dil 
deniz ve A!rika müstemlekeleri meselele- Ki!."ladları diğer vücudün toksinleriıni tcnıi.zler. Der-inin ŞUp e 1 gorU siine diicıi.ine, Tntar Mncıtafamn diiJc ' 
ri hakkında, ikı devlet &rasındaki anlaşa· balıklannkinden daha genif. a&-zının teş- o dontı•k, o :ıoluk ve lr.1rışmıya hazllr ha- Romatizmadan rahatslZ bulunan Sa- kanı önüne ~eimiştim . Birdenbire, ~~ 

k lini giderir. Ona f.effaflık ve tazel:.1. ve- raçhanebaşmda Hüsanbey mahallesin- şi.inüp taşınnıadan, elimdeki süt ı!Üğ"', mamazlıklan bertnral etmek içjn imza- kiliıtı da tam~milc far h du, -"$A - ~ı 
rir. de mukim lAstik tüccan Rezzabinin münii dü~kAnın kanısma vuruve~ 

~. ı .. Bu. anlaşmaya göre... tar. a.nar,J Halbuki sıfınn altında 30C derecede B ·· M ı h 1 • İ • ....A u uç i-:.ı r ü l•akıJan yüz, çizgilerinin son günlerde ra atsız ıgı artmı.ş ve sim. Kapı açtldı. çerl mrdim. Bir ~; 
bırbir lerının Avrupadaki S"tatülerını ~ herhang; bir hayvanı bır"ksanız saniye- pu" " ·• •• ~ .. M h' k d · · · b. M · d kt • ı ı b' k d B' zıCV' ruzsuzıugunu ıç .aybctmez. Yani ko- te avı ıçın ır usevı o oru çagır • e ma a ıp cc ımc oy um. ıra ...ı. 

Afrftrada )'erleşme hektarını tanuruşlb.l" sinde ölü"erlr. lav kolay ~·aşlnrunaz. mı~tır. Doktor, kendisine dahil.en alın- d~ seker aldım. Yedim onlan. O d::ı.:, 
lı. Gene bu anlaşmanın icablanndan ola- Bundan bıışka. genç ka.hnnk için ya _ mak üzere ilaç VP bir de şınnga ver • k<>ca bunu-., fcınnhğını nkıl ederrıeJJVJ 
raJr... Fransa Afrikaua fedakfulıld'arda tu-rya ıstikiali bir te~likeye uğradığı taft- pıla<'ak ikinci bir şey daha var: Yüzün mi~tlr. Bunun üreYine Rezmbt biT tim. Aklım. o kadar elmada idi. 1 
bulun~, İtalya, l<'ransız Libyasında 43 yorgunluğunu almak i~in vakit vakit bu- s:ilıhat memuru çağırarak ~ngayı Müddeiumnmilik, küçiik suçluVtl 

dirde birbirlerile isriJjaredc bulunımıya 1cJ1" 
b!~ mil mura.bbalık b;r çöl parçası almış. ğuya tutma·~ !azımdır. yaptınnus ve birkaç dakika sonra da öl- nci sorgu hakimliğine vererek hnlt 
Hcl>eşistan civarında olan !talyan Erit- karar vermişlerdi. 0 zamanlar, Laval: Haftada bir gün. bilhassa dinlenehiJe- müştür. rl., t-ı'h~ikatrı crpc:lmişti.... , J' 
resi, Frarunz SomaiiBinden elde eddlcn a- cFransız - İtalyan dostluğunu ebcdiyen ceğiniz bir gün, şu bu~yu yapınız: Bir Vak'anın z.abıtaya ihban üze:rin: Bir hirSlZ hapse mahkOm edılul 
ra.ıı lle genlşletilıni§. CHl\.ıti, A<fisababa yaşıyacak bir şekıilde mühürled.im!• de- kaşık (fenonil) i kahve deoğinneninde ö- Adiiye doktoru Enver Karan cesedı }lA ' 

misti. Aradan s ay ı:-eçmJşti ki M\IS.90i;ni- ğütffiktcn sonra bir ~aseye lroyunuz. tts- muayene etmi~ ve ölümün sebebinin kimnl~~. Sdultasnalthmehd bidrdinciAsulh·•e f' 
d.-'.....,olunda h.iısseler kazann11ş, 1965 • o ıftın e u ana me e yşe " · 

uu..u..&J tüM kaynar su boşaltımz.. Yüzünüzü '-·· tesbiti içı'n otopsi yapılmasına ve veri· . ~ . . . ~ vılma kadar Tunusta İtal'-·an ana baba- nin ordulan Habeşistana yürüdü. Bunun uıu m·ne adında 1kı k"dının evine t'l~rv: 
,J " leğenden çıkacak bu.ğuya tutunuz. Buğu- len ilaçlann da tahlil edilmesine lüzum · "' 
d d ğ cak ı --"-' İl ı le üzerine Lavalin, bu nıunhed'efl' imznlar- kadın çı~alaTt çalmaktan suçlu an o a o an çocu-.tUnrın a yan - nun dağılmaması i.çin ke h n bir havlu ile görmüştür. Hadise> hakkında Müddei - -ıtJ • <(4 
bauı kalacaklan karar altına alınmıştL ken. İtalyanın bu istilas.ını o vakiUer, ~ hem yüzünüzün, hem de ka~rnin ctra - umumili'kçe tahkikata ib~. Tokanınb't m.~~alkemkebsı.ne ba~ılnıyış ~ 

Avrupada da, İtalya ile Fransa Avu. lice kabul ettiği rivayet olundu. fını sarınız. • • kr d suçu sa ı goru ere ır sene uç a fl~ 
--··········-·......................................................................................................... Bunu her dinlenme gününüzde yapa - Bır doktorun Imzasım ta : pis ve bir sene üç ay emniyet ceı~~ 

Rırmızı yazının 
Sahibi Için 
Bir defter kAğıdından koparılmış bir 

parça üzerine yazılı bir mektub aldım. 
fmıa yerinde cK.TCI+Z:t harfleri 
nr. İlk cilmlesinde: 

- Düzenbaz U:yze, diyor. 

* Arnerikah bir ~azeteci Amerikanın 
bayilk 11 adamlanndan biri ile bir 
mftlAkat yapmış. yazısının ba~ıııda bu 
&damın ıi:arakteı:lni göste:rme.k üzere 
blr hikaye anlatmlş: 

Bu iş .3damı kullanac&ğı adamlan 
btuat !eçm.ek itiyadJndayıbış. Bir gün 
bir gazeleye ilan koymuş. ertesi gün 
tamam (10.000) tane rrıektub almış. 

.Uaşılan o umanlar Amerikada işı;ıiz
lilin hüküm sürdüğü zaına.nWtmş. 

Ve gazeteci it ıdamıına soruyor: 

- Bu 10.000 ıa!ibin içinden en iyisi
ni seçmek ıçin (10.000) mektubu da o
kumak ltı.z.ı.mdı. Bu kadar meşgale ara
ıında buna nasıl vakit bulabildinU? 

İ§ aöaııumııı cevabı şudUT: 

- Y arulıyorsuıwz. en iyi talibi bu
labilmek için 10.000 mPktubu da oku
mıya lüzum yoktu. Zarfları masamın 
üzerine yJğd.un. cvvela çirk.in olanlan 

ayırarak sepete ı.ttım, sonra kirli olan
Iarn sıra geldi, .:iaha sonra puilarını iti
nasız yapıştırmış olanları, en nihayet 
de yanlı xöşe seçmiş bulunanllan a
yırdım, 10.000 :r:ıeh.·•tırbdan geriye an
cak (1000) tane kaldı, zar!lan açmıtYa 
loyuldum, itinasız ytız:lıp yazıimadık
lanna bakıyordum, c!erlren mektub sa
yısı (100) e indi. Bu mekıtublan birer 
birer okudum. ifadesi düşkünlerini de 
attım. nihayet dirnde ıkalan 10 mektu
bun sahibierini ça~ırdım, lo;yafeUeri
nc baktım. konuşma fcltillerini dinle
dim. haklarında tahlrilrot yaptım. ve 
En iyjsini seçip a~dun. 

* Okuyucumun ınektubu bana bu fık-
rayı hatırlattı, yırtıp atmak lizımdı. 
Fakat okumadc.n hiçbir mektubu yırt
mamak prensipimdlr, ne olursa olsun 
kızmak tn ik.incl prens.ipiın. 

Okuyucum iltifat dolu hitabından 
sonra benden soruyor: 

- Genç misin, :ihtiyar mı? Hakika
ten saçların beyaz mı, değil mi? 
· Cevabım kısa olacak: 
- Madem ki mektubunda devamlı 

olruyucum olduğunu süylüyorsım. e
ğer şimdiye kadar anlıy.amadıysan 
bundan sonra da anlıyamazsın. Söy-
lemek faydasız olaca.k. TEYZE 

b·ı h' ] eden bl"r"l muhakeme edl"lecek 22 lirn para cezasına mahkiim edı~ mazsanız , e. ıç .o m<ız:sa nE:>zle olduğu-
.. tir. Mesruk e...~ayı satın alan Ant -~ 

nuz. yolcuru.kıteın döndüğOnüz vak.iıtJer Bundan bir. mudd~~ evvel Haydar • de l ltÜn hapse 1 o lira para cez.-ısP"" 
yapmayı -.mutmaymı7. Cünkü gerek nez- pa~a hastanesme mustahdem olarak mahkum olmuştur. 
lt>. gerek yolculuk cilde fena halde tesir girmek için müracaat eden 17 yaşla • -----------
eder. rında Cafer isminde bir gencin muaye· Koro dersleri 
Deı·ilerjmizin fazla yeığlanmıya, yağsız- r:_~sine lüzum görülmüştür. Orada bü - Şlşll Halkevlnden: Koro derslerine ~ 

Jnnmıyn, yani normal halden ırzaklaşmı- tu n muayeneleri yapıldıktan sonra sı- te..~ günQ ba~lanacaktır. Kayıdlıların .,ı Jf 
ya başladığını hisseecr etmez de aıyni ra göz muayenesine gelmiştir. Fakat mt>Jer1 ve dJ~er ~~killerin hergiln .saat 
Şl'!yi tatbik Pdiniz. Ç'.<lk faydasını göre • tesadüfen göz hekimi o gün izinli bu - ten sonra müracaatıerı. 
cek.siniz. Bilirsiniz ki biıtün bu değ"şik • lund~ğundan Caf~ri G~müşsuyu has- Galata Gençlerbirliğinin konıre"...., 
likler eğer hemen gid~!'ilmezsc cilcde ge- tanesme gönderını~lerdır. Oraya ka - oaıaıa Gençlerblr~n yıllık ko~~ 
çirilmesi ,güç. hatta ımkansız bozu.kk.ıkla- dar gibnek zahmetine katlanamıyan pe~mbe gilnil saat 21 de Birilk praP""" 
ra dônerlcr. Cafer, elindeki raponın doldurolını - yapılacaktır. _/ 

f __ s __ a_c_a __ k_s_ı_z_ı_n __ nn __ a_s_k __ a_r_a_ı_ık_l_a_r_ı_: _____________________ l_st~~~n-a~ 
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Büyük vatan şairinin 
en çok sevdiğimiz 

eser/e inden bir kaçı ................................................................................................................... , 

Gençlik Mehmed Akifi anıyor. Dün gece Yük- } 
sek Muallim Mektebi bir1asında bir toplantı 

yapıldı. Bugün de mezarınzn temeli atılacak ve 
Vniversite konferans salonunda toplanrlacak. Bu 
münasebetle şairin en çok sevdiğimiz eserlerinden 

RRSJ\Ibl İÇİN 
Torırakta gezen ıölgeme toprak çekilince. 
Günler şu heynli\y, da er, ıeç silecektir. 
Cahınetle nnılmnk; ebediyet budur amma, 
Sf"isiz yn adını, kim beni. nerden blleceJ(tın 

bir kaçznı neşrediyoruz .: 
......... ·-·········--·································· ... ···········-··-·· .. ·-···························· 

lstiklal Marş• 
ltorkma, sônrr.ez bu pfaklarda yüzen eıl sı.nc:.k. 
Sönnıeden '"Urdumun usıi!nde tüten ('O .ı.on ocak, 
O benim ınİiletimin yıldiZidir par:.ıracak 
O benimdir o benim m·ne:imindir nncak. 

~tma kurban olayım çehreni ey nuh hilaJ, 
~raınan ırkıma o.r gll ne bu ş;ddet bu celal 
Sana olmaz dökülen kanl:ırımız sonra lıelAl. 
Ilakındır Hakka tapan ın:lletimin htiklaL 

~ ezelden beridir hür ya<;adım. hür :ra~arnn. 
~angi çılgın (lana zcncir vı:racıolL'>IliŞ şa~anm. 
ltükremiş sel gibiyim be:ndimi çıitzıer a~ar!m, 
~ırtanm da~an, E:nginlere s.ı~ tdşarar., 

Oarbın afalanı sannışsa çel•k zırhlı c...uvc:r. 
~enim iman dclu göğsüm gıbi ser;ıadd!m var. 
lnusun korkma. •ııısıl boyle bir lır.anı bo!aT, 

'«ed~yet dedigin tek d~şi b.lmış cana,.ar. 

~kadq! Yurduma alçaklan uğrct.ına sakm, 

Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. 
boğacaktır sana vadeıtiği günler: Hak'km, 

ltın bilir belıki ~ıarın, oelki yarından da yakın 

lıastı:~ın yerleri toprak ruyerck geçnıe, tanı. 
lllişUn altındaki b!nlerce kefensiz yatanı. 
~n şehit oElurun ınci tm e yazıirt'ır e canı. 
~ernıe dünyniarı alsan da bu cennet va1am. 

~irn bu cennet ,.ntanın uwun!i olmaz kf feda. 

euheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, 
~anı, cananı bütün varımı s.lsın da Büdıı, 
ttmesin tek' vatanımdan beni dünyaca cü da, 

J\Uburnun send~n llfıhi r.udur ancak emeH. 

betınesin mabedimin gBğ"sünc :l~msfn·cm eli, 
llu ı · ·· · t ı· eıanlar ki ~ehadet erı cının cm<' ı. 

tbedi yurcium~n ~stünde benim ;n:emeli. 

0 tarnan vecd ile bin sccde eder varsa taşmı, 
~~r cerihrundan İlahi boşanıp kı.nlı ya~ım, 
~kırır ruhu mücerret gıbi yerden na'§,UTh 
0 ılllnan yükselerek eırşa değer bE'lki ba..,ım. 

baıgalan, sen de sı!faldaı gı"bi ey §3Dlı hiliiL 

~un artık ':!ökülen l:anlaıımın hepsi hcHU, 
~ Cdiyyen sana yok, !rkıma yok izm:hltl. 

lt Ilkkıdır hür ycısarr.ış bayrağırom hürrly.-.t, 

«kkıdır Hnkka tapan miJletimin i:tlklal! 

Canakkale Harbinden bir parça 
~heda göğd~si, bir baksana ôağlar, ta~lar •.• 
~· rOku olm<tsa. cfinynda cğil.m:Pz başlar. 
li~raıanmış temiz alnındarl. u:r.anmış ~atıyOl', 
~ır hilal uğruna, ya Rab, ne g{ineşJer brtı~'Or! 

0'~· bu topraklar ıç!n toprağa diişmitş, eskeri 
~ Ôltten ecdad incrt>k npse o piık alnı değer. 
~ biiYiiksün ki. kanm kurtanyor tevl-Jdi. •• 

t drin arslanları nnC'ak, bu kadar ~:ınlı idı. 
~rıa dar gelmiyecek makberi kimler k J?.Sın1 

'\;ö lt ll'lelfm gel sP.ni taı·ihe:. desem, s~mazsın. 
S ercUrnerç ettiğin cdvara da •·etmez o k:tap ..• 
enı · •ll ancak r·bediyyetler eder ıftınp. 

lt lt, taşındır:. diyerek Kiibeyi d:ksem ba;;ma; 

~~Unıun vahyini duysam da,.eeçjrsem ta~na; 
llra .. k . bb 
~ go K.u eyf :.Isam da r!da nrun!yle, 
:ı.. aynn lahdine çeksem bütün eı:ramivle· 
"lot - 1 ' ~ bulutlarla a~k ~5rbcne çatsam da t~van. 
~ı kandilli stire:vyayı uzatsam (iradnn; 

'tr bu a\Taenin nltmda, bürünmüş kanına. 
~~lı.ırken, gece rnPhtabı getırsem yanına, 
Qu"bedarın gibi tiı fecre kadar bE>.lcleteem; 

~t·düıiiıl fccr ile avizeni le!>riz E:.L~; 
~itılenen mağrıbi. ~kşamları sar.sam yarana... "" 

e bir §ey yapabildirıı diyemem lutır&.nL •• ' 

Balkan Harbine <i j bir parça 
Geçenler varsa is"fımın ~u çiğnenmiş e~yarınc!an; 
Şu yüz binlerce yurdun kanlı, wirsiz r.ıe1'armdan; 
Yürekler parçnlnr bir nevha c inler rehgüzar;ndan, 
Bu matem. kim bilir, kaç mün'akis kalbın gubarındaıı 
H uru~ etmekte. son ümmidinin son inkisarından? 

Evet. son inldsarından ki yoktur ce.brin imkanı; 
Batıp gitmiş nazarlar beklemekten .fecri r.Lzo.nı! 
Nasıl. ey yolcu. bin lanet gelip e7mez ki ~Ni~nı; 
Dudaklar çak çak clmuş. içerken zehri biısrr.nı, 
Uzaktan baktı- Koşmak r.crde! - milyol'!.larca yAraru! 

Bu ıssız aşiyanlar bir zaman candan rr.uaızezdi; 

Bu damlar böyle baykuş sc:;~erınden çın Ç!D ötmczdl; 
Şu kurbağlar sekcn vndide. ceylanlar koşup gezdi; 
Şu coşmuş. ağlıyan ırmak ne htından g(;!ge1er sezdi; 
Bütün maziyi bir tufan. fakat, hep boğdu, hep ezdi! 

Vefasız ymd! Öz (lvludın ıçin c.Lc:un, v~fa yok mu? 
Neden kalbin Kararmış? Bin C.<'~ktan b:r ziya yok mu? 
İlahi, kimsesizlikten bunaldrm, aşjna ~nk mu? 
Vatansız, han'5mansız bir garılr'm ... mülteca yok mu? 
Bütün yokluk mu her yer? Bari bir cyok!:. c!er seda yok mu? 

"Seyfi Baba, dan parçalar 
Geçen akşam eve geldim. D~?dılEr: Seyfi Baba 
Hastalanmış, yatıyormuş. · 

- Nesi vnrmış dcaba? 
- B lmeylz. oğlu haber \•erdi geçerken bu sabah. 
- Keşk.i ben e\'t:ie olaydım.. esef ettim, nlı vah! 
Bir fener yok mu, verin .. nerde sopam" Kı:: çabuk ol .. 
Gecikirsem kalırun bekh.meyin .. zira yoi 
Hem uzun, hem de bataktır ... 

-Daha alA. kahmz: 
Teyzeniz geldi, bu akşam. değiliz biz yalnız. 

Sopa sa~ elde, k.mk -.:amlı fener sol elde; 
Boşanan ya~ur !liklerde, çamur ta belde. 
Hani, çoktan .gömülen kaldınmın, hortlıyarak, 
.. Gel!:. diyen t..a§ları l:urtarmasa, ir:.san batacak. 
Sormayın <.!crdiml, b.trnez ırJ o taşlar, g:derek.. 
Düştii artık bize göllerde peknli yüzmck! 
Vakamuzlar saçarak ncr tarafından fcnerim. 
Çıfte sandal, yür:iyorduk, o yfizer, bEn yüzerimf 
Çok mu yüzdük, bılemcm. tcprnğı bulcuk ne ise; 
Fcnerim başladı ctrMifını tcktük h sse. 
Vakıa ben de yoru!dum, o fakat rek yorgun .. 
Bakıyordam daha mahm!.lr~uğu u~i.·nde or.un: 
Kah olur, kor S:ibi çarpar sıvasız n!r duvara; 
Kah olur, rnürde şuantı düşer bir mezara; 
Kah bir sakfı çöl-ük hanenin altmda kc.şar; 
Kah bir mabedi icrsudenin Üftünden aşcır; 
Vakit olı:r pek sapa y~rlcrde. bahrsın, oola§ır; 
Sonra en korkulu t!Şhasa çekinmez saf~ır; 
Ya o b:çarc de rahmet !:Uyu dış eyliycrek, 
Hatrni mfas edivermez mi hemen rClZ!:t diyerek? 
O zaman eamianın. lamisenin sevkı!e 
Yürüyen körlere döndüm, o :ıe dE'hsetti hele! 
Sopam artık b:ına lıem S!ÖZ. fıc.m ayak. hem eldi. 
Ne ytlan söyliyeyim ka!.bime lleşyet geldi. 

Hele yarabbl ş-:.ilrür. karşıdan üç tane fener 
Geçiyor~ sapmıynrak d~ yfiriırlel'se e~er. 
Giderim arkalanndan .. yolu buldum zatı-n. 
Yolu buldum, diyorum, r,clmiş iken lıala benl 
İJte karşımda b!zirn ynn kadimin yurdu. 
Bakalun var mı ı~ık? Yoksa mu!ukka~ uyudu. 
Kapının orta yerinden ucu ceğnekli b!r ip 
Sarkıtılmı~ olacak, bir onu bu.!sam ca çekip 

Açıversem.. iyi amma kapı zaten aralık_ 
Galıba bir çıkan olmuş ... Ncme!hım. lil'hk. 

Gireıim ben diyerek kendimi attım içer ... 
Ayağırndan çıkanp lastiği rcçtim ileri. 
Sağa döndüm, azıcık parneden üç beş basarna~ 
Merdiven geldi ki 2'0rcaydı biraz tumanınakl . 
Sola döndüm, odanın cskı ~ayak pt>rdes!n.j, 
Aralarken kulağım duydu faldrin se~ini: 

- Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladımr 1 
Haklısın, bende kabahat ki haber y()!letmEıdım. 
Bılirim çoktur :.şin, aonra bizim yol p~k t:run .•• 
Hele dinlen szıcık, anlnşılan yc.rgun.c;un. 
Bereket versin ateş koydu demin k~ kadın" 
~.. . ~. \ 
llştıyorsan eşı.ver man6 .. "' C§ eJ te ısJ.n.J> 

Sayfa 1 

Deniz ve denizcilik: 

ünkü ve yar1n 
deniz harbleri 

• 
1 

Demokrat ve totaliter zümreler arasında çıkacak bir 
harbde denizierin vaziyeti ne olur? 

[ .. Son Posta , mn deniz işleri mutehass•s• yazıyor ) 

1"gilterenin cı-r"" vat<ı,. filoıu 

1914 e takaddüm eden senelerde dün-ı kruvazörle:ri ne İngf.li:z ticaretini dal"be-
ya en buhranh zamanlarını yaşıyor ve- lerken, di~er taraftan bütün kuwetle • 
yn yaşadı~ı zannediliyordu. O zaman • rlle denizlere açılsaydı, belki dıe. ibugün· 
larda da, kaç defalar, harb tehlikesi baş kii dünya haritasını başka renklerde gö. 
göstermiş ve fakat yüksek öiplornatlann rürdük. Napolyon zamanında da böyle 
pek yerinde müdahaleleri ile tehl.ilre at- oldu. Bu asırda da denızci memleket de
Iatılrruştı. Nihayet bıçak kemf~e dayan· nizlerde düşınan aradı ve karalar haki
dı, ortalı~ alcvler, ate§ler sardı. Kale· mi Napolyonun filosunu evvela Ebukir • 
min yapamadığ'ını kılıç ve kuvvet hatle- de, sonra da Trafalgarda yok etti. Bu ilk 
decckti. vnk'adan kimse hisse çıkaramadı. Napol• 

Herkesin beklediği ayrı olmakla be • yonun (Bana bir günlük kanal halkimi -
raber, umumi kanaat, harbin pek az de- yetini verin, fngıltereyi zaptcdeyim!) 
vam edeceği. bittiği zaman da etrafa e- sözü tarih sayfalannda kalmıştı. Lnk'n 
bedi bir sulh ve refah getireceğ"i etra • Biiyük Harbin verdiği bu ilk ders, her 
fında toplanıyordu. halde. denizin ehemrntyetini anlatmış ol-

Böyle olmadı. Harbin refah gelinnesi ma'ıdrr. 

şöyle dursun, meyd4na seneJerin temirz: Balhk cephesi 
liy<'mediği ve hatta c:sırların bile temiz- Bu deniz cephesinde Ruslarla Alman
liyemiyece~i afetler taşıdı. Bugün çeki - lar harb halindedir. De:ıizin ehetTUlli.. 
len ıztrrab, Büyük Harbde karşılaşılan a
cılardan çok fazladır. Buna rağmen gene 
sık sık harbden balısediliyor. 

Büyük Harbde m çetin çarpışmalar 

Çanakkale ve Alman - Fransırz hududla • 
rında o!du. Hindenburgun Tanenıbergi 

de bu arada zikredilebili:-. Lakin denizie
rin bu muharebelar u:zeran'dc oynadığ"ı 

rolün ne kadar büyuk olduğunu bilir 
mısiniz? Işte bu suali iyl münakaşa ct • 
miş ve denizin kıymetinı iyi anlamış hü
kumet adamlannın komuta ettiğ'i c:Pevlet 
veya devletler yarının galibi olacaktır. 

Çünldi denizler ynnnın harbinde ayni 
rolü clıemmiyet:ie <:ynıyacak1ardır. 

Büyiilc Harhde denizeılerin rolii 
Maksarlım bugün dünyada ~voud 

memnun ve gayri memr.un devletler 
grupunu ele alıp, yarının harbinde, han. 
gislnin gnrb geleceğini meydana çıkar

nılk değildir. Ancak geç.m"ş zamanı tah
lil ederek. gelecek içjn dersler çt'knr -
mak ve bu suretle yarıilki boğuş:manın 
galibini ı:;bndidcn ·tebarüz ettirnıek iste -
rlm. Ma1um olduğu üzere Büyük Harbin 
altı mühim cephesi vardır. 

1 Sirnal denizi. 2 - Okyanuslar, 3 -
Baltık. 4 - Çanakkale, 5- Adriyatik ve 
Akdeniz, 6 - Karadeniz. 

Bu denizlerden ilk iiçü harekat itiharü~ 
bir grup, diğer üçü de ikinci grupu teş
kıl etmektedirler. Bunlardan birinci 
grupta kı..rvvet, ilinci grupta da sevıkill
ceyşi durum m~irdır. 

.Evvelft birinci grupu ele alırsak bura
da denizi iyi anhyan muazzam bir İn -
giltere ile kara kuvvetine güvenen ve fa. 
kat denizin ne olduğuna bile ~lmiyen 
bir Almanya karşı kar~ıyarlır. Almanya 
kara kuvvetile dünyayı fethedebileceğini 
aiişünüyor, donanmasını sulh yaparken 
müessir bir vasıta olur diye limanın.dia 
atıl bırakıyordu. Buna mukabil İngi'Itere 
donanmasını Şlınal demz;nin şimal ve ce
nubuna taksim etmiş. hiç bir ticaret ge
misini Almanyaya göndemi;vor ve müt
tefikleri acından öldürmek istiyorrlu. Ne
ticede denizlere hakim olan İnailtere, 
karaıara hakim o'!.an A!manyayı içimten 
boğdu. parçaladı ... 

Almanya Ilir tarafta Gcyaaıstlld 

yetf, Alman harb malzemesinin Non-eç 
tarikile bu sulardan gelme~jaır. Şayed 

Ruslar müessir akmlar yapmış olsalar bu 
ticaret hattına :mUhim zararlaır verdffre .. 
ct>klcr ve hatta Alman ithalatını dur
duracaklardır. Halbuki Rusiar Almania • 
rın büyük donanma...crından korlrnrak bu 
denizlerde büyük bir faaliyet göstenne -
mişlerdir. Bilfı:'k!is Alrn'anlar bir iki gemi 
ile bu vı:ısi denizde, cüşmanlarına meydan 
okumuşlardır. 

Ruslar harb durumunu biraz münak.a.şa 
ve mütalea etmiş olsalardı Alman do • 
nanmasının ba cenize geçmesindeki müş
külatı hissederler ve ku\ovetlerile zaman 
zaman Alman .!tha1ntına akınlar yapıp 

hem kendilerine ve hem de müttefiklc -
rine faydalı olurlardı. 

01..-yanuslar 
Okyanuslarda gerçi ctsur Alman tah

tclbahir ve ..ırruvazörlerimn geniş faali
yeti göze çarpar. Bununla beraber bu ha· 
rcklit şuurlu bir harb sevk ve idaresinden 
ziyade münferid veya rnüçtenti fıilo k.o
mutanlarırun cesaretieti escridf.r. Biraz 
evvel de söylediğim gibi bu filoların ha
re~atı ana vatand.aJti büyük donnnma ile 
tevhid edilıf\eli idi. 

Akdeniz 
Akdenizin en mühim meselesi üç ta • 

ı• edir: 
1 - Ruslarla Boğazlar üzerinden ı.rti

bat, 

2 - Avustralya ve Hindl'i askerlerin 
Süveyş kana1ınd~n geçrne!cri (ka.nal em
niyl'1İ), 

~ - Akdeniz ~ollarmm se:Jameti. 
Osmanlı imparntorluğu Boğazı, Türk 

evlndının tekmil y&mnadayı kırnıızıya 
boyıyan kanlarile koruöu. Karadeniz Bo
ğazını da T'.ırk denizciS.:nin hayat paha
sına olan çalışması koruyordu. Harbc ta· 
kaddüm eden senelerde denize verilen 
kıymet tacil edılseydi bu kadar kanı dök
rneğe lüzum bile clmıyacnktı. Burad'a 
müttefik Avusturya • Macaristanm d~ 
becedksizHğ:ne tesadüf ednir: Dört harb 
yılı ic;inde Pola limanında kapalı kalan 
donanma Türk sularına gönderilmi§ ol· 
saydı, Boğazlan.n korunması ve dolayısi-

(~ama » ttnet~ ....,_) 



8 Sayfa SO~ POSTA 

( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) 
Vükela Meclisinde münakaşa 

" Şehir tehlikededir, koleralıları yatırmak için birkaç cami istiyorum , dedim. 
Evkaf nazırı hiddetle bağırdı : '' Söyledim ya efendim, meabidi islamiyenin 

telvis edilmesine razı olarnam ! , 
Cemıl Topuzlu devam ediyordu: 
- Kfunil Paşa, bana .Buyurun. sizi 

dinliyoruz~ <iedı. Ben de §Unları söyle -
im: 

tar.ıtakırdı. Her gün gelen cüz'i varidat 
hastaların i'aç ve yemek bedeline yet
miyordu. Akluna sahil kaı antina idare -
sinin tıklım tıklım dolu kasası geldi. O 
zamanlar, bu idare ecnebilerin elinde 
idi. Yaptığım tahkikat sonunda 300,000 
altından fazla birikmiş paralan olduğu
nu öğrendim. 

Danielle Darrieux en 
son filmi ile bir san' at 

; /ıQrikası yarattı 
(Orciumuzda dehşetli surette 'kolera 

hükümferma::iıır. Başkumandcnlık veka
leti. iki gündenberi de zuafa ve maluün 
ad! altında şi~endifer ile binlerce ko -
leralıyı İstanbula pöndcriyor. Şimd'i Sa
rayburnunda, s·rkeci .stasyonu oivarm -
ca, bostanını içinde en ıışağı üç, dört bin 
koleralı sürünüp durtt}or. Şehir içinde, 
bunları banndıracak !liç bir yerim kal
madı. Onlann bulunôuğu sahayı kordon 
altına aldım. Hastaları §{'.hrc sokmuyo • 
rum. Lfık.in bu blçarelr,.i, kış ortasında, 
aç V(' açığa 'makm!lk gayri insani bir ha
rekettir. Yüzlercesinin ölüsü bile mey -
danda duruyor! Şu anda onlai'ı usulü 
dairesinde taşıtıp gömmek Ile mcşgulüz! 
Evk.af nazırı paşa hazretlerinden - kendi
si de orada bulunan Ziya Paşa merhum 
bu sırada canı sıkılmış gibi bir hareket 
yaptı • k-oleralıları yatınm:k ve tedavi 
etmek içın, bir kaç büyük camii şehre

manetine vermesini telefonla rica ettrnı. 
Bana şicdetle red cevabı verdiler. Fakat 
aüşünrnedilE'r ki bu i>oleraiılardan biri, 
kordımdan kurtulup .şehre gırccek olmsa, 
İstanbulda müdhiş b"r azı.y.atik kolera 
salgmı baş f.'!Österccck! Bir dakika bile 
gPçirmedrn gı;oyet ('itidi tedbıTler almak 
Hizımdır. Şu .anda, şehir, s!hhi büyük bir 
tehlike içindeciir!) 

Ziya Paşa hitidetle yüzüme baka ba -
ka: 

c- Olamaz efendim! Mea b idi isHimi
yenin telvis edilmesi doğru bir hareket 
değıldir. Ben buna bt'iyen cevaz vere
miyeceğim gıbi, müsamc.ha da edemem!• 

Dedi. 
Kamil Paşa rnütereadit bir vaziyette 

kalmıştı. Fakat şeyhidam Cemaleddin E
fendi derhal söz sldı: 
•- Şehreminmin verdiğı şu gayet a

cıklı izahat üzerine, ben şeyruslam ol -
mak sıfatile, camiierin değil bir tanesi -
nin. hatta hepsinin boşaltılarak koleııalı 

hastalara ve !nuhacirlere tahsis edilme-

Eovelki günkü ve dünkü kııımların 
hülastısı 

Iiamdune henüz 13 yasında Iken Harnarncı 
Osman efendi lle evlendlrllmlştl. Osman e
fendi 50 Uc 61) ya.ş arasmda bir adamdı. 

Hamdune rvlendlkten beş sene sonra btr 
kız çocuk doğurdu, beslernesi Şazlmend o gün 
mahallede surahi surahi !)erbet d:ığıtmağa 

b:ı'"lndı. Bu nra1a Hacer hanıma da u~radı. 
Kadıncağız dof!u•n haberini öll-renlnce etek
leri zl! çal:lrn': derhal yeldlrmcc;lnl giyeli 
Ş<>rbet surahlsin! boş bir turşu kavanozuna 
boşalttırdı, sor.ra küçük Şazlmendle soka~n 
fırladı, koşarak Hamdunelerln evine vardı. 

Kendisini kapıdan büyük bir gürültü lle 
kıı.rşıladılar. Lohusa evinde h~men bütün 
mahalleli topl:ınmıştı. cMaşallah.lar çınla -
ym duruyor ve gelecek yıl Için bir Ikinci 
.Yavrucnk• temenn! ediliyordu. 

Lohusa yan b:ıygın, çocuk yarı yaşar halde 
bulunurken odadakller dedikodulara başlı -
yorlar. S!.,.ar'l durnam yavruyu rahatsız edi
yor, vıyaklıyor, aldıran yok. Nihayet içlerin
den biri akıl e:!iyor. pencerey1 açıyor, odayı 
h(lvalandırıyor. Bundan sonra da deölkodu 
ıcne başlıyor. imarnın karısı Sabbek hanımı 
çeHştirlyorhr. İmam karısının üıerine ev -
le"lmek niyetinde .. Imarnın aldığı bir saraylı 
\mlf ... 

r Roman devam ediyor] --n......n ar.(>" bu iltifata icin için sevin· 

lnl meJrJe beraber bu tensibden 

m emnun kalmadı. 
- A! Estağfurullah! dedi. Allah yazdı 

ise bozsun! O koca göbekli, torba sa • 
kaUı pinpon;ı ne diye varayım? Hem 
de ortak üstüne?! 

- Nesi var, ayol? Aslan gibi adam. 
- Onun aslanlığ, kendinin olsun. 

Kaç yıldır bckledim. Gene de bekle -
rim de, ölü yıkayıcısmın kansı olmam. 

Derken, b::ıc;ka mevzua geçtiler. Şazi
ye hanun. Suyolcununkiinin kulağına 
eğilerek bi,. c-eyler fısıldadı. 

Sahinde hanım irkildi. 

- Aman, sus! Yalan vallahi!. 
- B€n bilmediğimi söylemem. İnan-

mazsan inciye sor. 

Suyolcununki, arab karısına döndü: 
- Sa hi mi, İnci hanım? 
Mangalın başında, e llerini, ıJYİ.l1Zo'la 

Kıtmil Paşa 

sine taraftar olduğumu söyliyeceğiım. 

Hatta bu hususta. ar zu ettiğiniz takıd.U' -
de, fetva dahi veririm! .Acil ve müıbrem 
zamanlarda camilere hasta ve muhacir 
koymak şer'i serife mugayir değildir. Bu 
itibarla evkaf nazın paşa hazretlerinin 
dGşüncelcdr..i "llU~fik bulmuyoınıan! ~ 

Sôzlerile beni şıddetle müdafaa etti. 
Dunun üzerine, heyeti vülrela. müttcfikan 
şchirdek: camilerden münasib görü1enle
r.inın tahliye ettirilc>rek bunların şehre • 
manetine verilmesini kararlaştırdı. Te -
şckkür ettim ve hemen emanete döndUım. 
Bir kaç saat sonr.a Ayasofya, Sultanah -
med, Şehzadebaşı cam·lerinE: vaz'ıyed et
miş hulunuyordwn. Yerlerdeki halılan 
kaldı:rttım. Ağır hasta olanlan Ayasofya, 
diğerlerini de Sultanahmed ve Şehzade

bnşt camilerine yerleştirci.im. CamiJerin 
t:trafma gayet sıkı askeri ıbir kordon koy
-durdum. 

Fakat müşkül tamamen hertaraf edıil-
mi.ş olmuyordu. 

Cemil Topuzluya sordl.!m: 
-Neden? 
- Paramız yoktu. Emaneiin kasası 

HemPn sahil karantina idaresine mü
r acaat ettim. Şehrin umumi sıhhatinin 
tehlikede oldu~nu, bu vaziyetıc alaka • 
dar olmalım ica-b ettiğini ve belecfyeye 
yardımda bulunmalarını söyledlım. EV'
vela chık mık. ettiler! Fakat taleb!mde 
ısrar ile hiç olmazsa 20,000 altın verme
lerini söyledim. 
Meşhur edip doktor Cenab Şeha'bed -

din merhum sahil karantina meclisi a
zasından idi. Benim f.Özleriml dinled'i!k -
ten sonra, heyecanla: 

c- Paşa hazretleri yerden göğe kadar 
hakltdırlar. Değil 20,000 lira, h atta W -
tün kasa mevcudunu vermeliyiz!:. 

Dedi. 
Sshil karantina ıdarı?sinin ecnebi olan 

dırektöru ıle meclis azası ciaha fazla itti .. 
raz edemedilc.r. Fakat b ne de tam iti -
roadları olmaöığı için, cyiyecek ve il~ç 
tedariki hususlarmda kullanılmak üzere. 
xaydile belediye E:mrine 20,000 liralık bir 
hesab açtılar! 

Başta ben olmak üzere bütün doktorlar 
seferber bir hale gclm:ştik. 

İyi olmak üzere bulu:1anlan, nekahat 
devrelerini geçirmek için Sultanahmed 
ve Şehzade camilerine yolluyordum. Ar
tık ilaç ve yiyecek alacak paramız da 
mevcud oldu~ için gönlüm rahatb. Her 
gün ta sabah karanlığından gece yarıla -
nna kadar cami cami dolaşıyorduk. Sırt
larm1ızda muşamba, ayaklarımııda bü -
yük büyük çizmeler, başiarımızda bone 
ler, ellerimizde lastik elciiV(!nler,- kanter 
içinde çalışıyorduk. 

Bu suretle hem askere alınan bir çok 
vatandaşlartmızı c:Hümden ve hem de şeh
ri koleradan kurtardım. 

(Devamı 10 uncu $Oyfada) 
Yazan: Sabih Alaçam 

Bu yazıma başlaroacian evvel, sinema 
"" meraklılarn:ın batıralarına müracaat e -

diyorum. Aca.ba okuyucularım Dan.ielle 
Darrieux'nun ılk defa Albert Prejean lle 
çevirdiği cDede~ f Jmln.deki söniik ro -
lünü gördüklPri zaman -bu artistin bu ka
dar parlıyacağını, bu kadar çok gönülleri 
büyüliyeceğinı tahmin ederler miyrli? 

Cic!.den bunu öğrenmeği merak edfi.yo
rum. Ben kendi hesabıma biraz orijinal, 
fakat daha çok acemi olan bu genç kiı.zın 
~öyle dev adımlarile muvaffaıkiyete doğ

ru koşacağını pek te lım!d edenlerden de
ğıldım. 

Bu fılmdeki sönük kızı unutup gi~
tim ki, sinema ıHeminde birdenbire bir 
(Mayerling faciası) hıkAyesi duyuldu . 
ChadP.s Boyer'nin yanmda bütün masum 
güzelliği, Eaf halleri ile gözleri çeken 
Danielle Darrieux hiç te ilk defa gördü
ğüm kıza benzemiycrdu. Sanki yeniden 
yaratılmıştı. Günlerce herkes ondan bah
settı. 

Bundan sonra güzel knın filmileri bi;r
birini takib etti, durdu .• Tatlı bela~ fil
minde bize yepyeni, ele avuca sığmaz 
bir Danielle Darrıeux yarath. 

<Suüstinıal davasında .ızturabı yaşat

tı. nihayet b:r ıtaç gün evvel gördüğü -
müz Katiadaki Danille bize tekrar Ma· 
ycrlingin ıztırablannı duyurdu. 

Bugün size asıl bahsetmek isteddğim 
onun en son çevirmiş olduğu Retour a 
l'aube filmi ve bu fj.lmde yaşattığı şahsi
yetlerdir. 

Bu film diğerlerine nazaran büyük bir 
hususiyet ta~ır. Çünkü Danielle Dar -
rieux'nun muhtelif karakterleri muvaf
fnk1yetle yaratma kudretin~ gören büyük 
bir film k~panyası ona ayni filmde üç 
değişik şahsiyet yarattırmıştıT. 

Bu, sinema aleınınde ilk defa olarak 
bır san'atkara vt•rJlen en zor bir iştir. 

Çünkü karakter de~iştirmenin elbise de-

Son Posta'nin Roman1: 3 

h ne bayg1n bak1ş1n var, 
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pişirir gibi çevire 
;evire ısıtmakta o -
lan arab, dilim di -
lim bıçak izleri ta -
şıyan kapkara sura
tını saf bir eda ile 
kaldırdı, ak bakış -
!arını, sualin sadır 

olduğu tarafa dön • 
dürerek, sordu: 

-Ne imiş o, sahi 
ulan? 

Şaziye hanım, gfı

ya söylediği şeyin 

başkalannca du - ~::::::=:a. 
yulmamasmı isti -
yormu.ş gibi, kuş di
lile izahat verrneğe 
kalkıştı: 

- Akşemseddin • 
deki Karagöz şeyh. 

- Ebülhayır efen
di.. e ne olımı~?. 

- Fercemal ha -
rum <>na vurgun -
muş. 

- Şaşmam. O a -
dam, zaten çöplük 
horozudur. Ona di • 
şi mahlfık olsun da, 
nasıl olursa olsun. 

Hem kendisinde 
şeytan tüyü var, el
lalem. İstanbulun 
dört köşesinden, sü
rü sürü kadınlar 

Tannnın günü onun 

teKkesine tışı.nır, 
dururlar. 

- Sagangı kogo
nagagıgm baganı -
gımıgı... Mangalın başında, el7~rin-i pfrzola pi§irir gibi çevire çevire ıaıımakta olan Arab... Minderin öbür u • 

İnci nine sözünil kesti: 
.,... Ban anamiyo oola şeylan. Soole • 

casan, doğru konu~. 
Çaresiz, işi açığa vurmak lazım geli

_yordu. Zaten bu kuş dili hitabı, ci1ve 
diye ihtiyar eden Şaziye hanım bu se
fer vazıh olarak: 

rnek istemiyenierin t avrile cevab ver- cunda otur:m Şekure hanım atıldı: 
dj : - Keram~ti varmış diyorlar. 

- Ban bi~e bilm iyo. Allanin guna • - O şeyt<ın suratlı herifin ne kera-
kar kullari sade o diğil a? Her koyun meti olacak? 
kendi bacağisindan asi1ir. - A! Denıe. Rabbimin hikmetinden 

Şaziye hanım <iudağın1 ısırdı. Arabın, sual olunm~z. Belki de Allahın nezdin

kendisini teyid etmesini beklerken, on- de makbuldür. 
Şaziye ha!1ım dudak büktü. 

dan bu dersi almış olmak nefsine ağır _ Ben onun nelerini biliyorum. Be-
geldi. Tekrar Şahende hanıma döne • ni söyletme kardeş! dedi. 
rek: .. 

- Camm! dedi. San konağın hanımı
sı yok mu, hani? Rahmetli bilmem ne 
mışanın odahğı imiş.. senin komşun .. 
adı bir tuhaftı, dilimin ucuna geliyor 
da söyliyemiyorum. - Ya! İşte öyle! dedi. Hatun, fena 

Otekinin de istediği bu idi zaten. 
- Söyle! dedi. Bari, biz de bilelim. 
Diğerleri de ısrar edince, Şaziye bü· - Fercernal hanım. E, ne oldu ona? halde abay) yakmış. Satıp satıp şeyhe 

-Ne oldnsu var mı? Karagöz şey - yediriyormuş. 
he vurulmuş, Allahın günü tekkeye Öteden, kulak misafiri olan 
taşınıyormuş. Haberin yok mu? .hanım sordu: 

Arab başını salladı. Bilip de söyle • -Hangi şeyhmiş, o? 

tün bildiklerini, duyduk1annı ballandı
Raziye raraktan say1p dökrneğe başladı. Kapı

nın dibinde dizüstü yere çökmüş oturan 
Küçük Şazimendin kulak kesilerek, tek 

Güzel Danielle en son filminin bff 
sahne:ıinc!e 

~e$ 
ğiştinr.e kadar ,kolay olmadığım her 

bill~ # 
eRetour a l'aube.. mevzuu büy\Ut 

şöhret kaza-nmış olan Amerikalı k~ 
ınuharrir Wieky Eaum'un en müke~ 
mel bir eserinden alınmı§tır. Bu fj ~ 
~ahneye koyan Damelle'in kocası J1e11

11
• 

Decoin'd~r. Sinema raüıneldcid1eri, ııe. 
rinin bu film üzerinde can ve başl~~ 
hştığmı ,.~ en mükemmel eserini vu 
getirdiğini yazmaktadırlar. 

(Devamı 10 A.ınctt ~ayfada) 

lakırdı kaçırmadan muhavereyi diP~ 
mekte olduğuna da zerre kadar elt , . 
m:yet vermeden. Karagöz Şeybin b~-1 
tün seyyiatı, en çiğ tafsilatile ortıı ı: 
döküldü. Saziye bazan inanılmıY~ctle 
gibi bir hadise, bir teferrüat üzefl11 

durdukça, dinleyenler: 
9 

-Ay, 2man! Söyleme .. Deli oıac 
w 1 • 
g~- ~ 

Gibi sözlerle o noktayı tekrar e.~ 1~ 1 

yoriardı. Nakledilen menakıbın }lll ,rf 
sası şu idi: ŞPyh efendi yaman bil" d' 
düşmanı id!. Tarikat perdesi ard~l'l ıt 
mükemmel ağını kurmuş zehirlı ıl' 
kara örümc~k gibi İstanbu1un her ~~ 
cağından, her bir soc;ynl tabakasıP e 
safdil kadınları tu7ağa düşürüyor, ~~J 
kesesini dolduruyor, hem de pef· 
ihtirasJ:ırını tatmin ediyordu. ~· 

Hakikat şıı ki herifn gözlerinde. itj 
kı~ların'la. 1ahammülc:üz bir caıb 
vardı. Tabbttan sürmeli gibi siyalı t9 
hale ile c-evrilmi~ o (!Özlerden fışlt~~ 
Yı:lman bir scvvale, ilk defa huzıı , 

. " 1 ce• 
çıkan hC'rhanı:ri bir kadını derha ~l 
semletiyor, iraelesini elinden alıP 
d;ne ram E'diveriyordu. . t 
Şeyh Ebiilhayır efendi. -gari~1

0~ 
ki- cahil bir adam da değildi. İ~l et' 
lunun ikisini de mükemmel tahsıl ıf. 
tirrniş, müsbet ilimiere verdiği ~}le01 1 

miyeti, onlarda:~ birini mühendıs. e 
ğerini de hukukcu yapmakla is bat ş· 
lemişti. KP;ıdi de. henüz genç i~~p r 
ğına diişürüp müsliiman ettigı 

1 rı· 
Fransız kadınındDn, okuduğunu ;{ı 
•acak kadar li:::an öilıenmişti. 1 

. ··ı 
kı~·afcti ~ık denecek derecede d0.1 ~ 
ve temizdi. Kadm!ar onun bu znrı ~ 
yafet üzerine-. basma arakive ci\'İfc 
rık sarışına bayılıyorlardı. Şeyh e 
di epey mü~külpcsend idi de. 1'-~0~c 
ka:rılarına, aşaf,ı tabakaya fazla ~cl ' 
miyet verdiği yoktu. O, şöhretil1 1 J1'l 
ha ziyade konakJara, kibar tnltl f 
yaymıştı. Kurbanlarını, en çok, 0'ıı~ 
kımlı, semiz ve temiz koyunlar ar 
dan seçiyordu. 

0
r) 

(Arkası tı 
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28 llirincikttnun SON POSTA Sayfa 9 

Halk Partisinin Büyük Kurultayindan int1balar 

l 

Ciimhuriyet Halk Partisinin Büyük K nrultayma iştirak eden sayJavlar ve Aelegeler evvelki ~ toplantıda 1 

MiilhaUk ~da riyaset kürsüsünde CeW Bayar riyaset kürsüsünde Refik Saydam kürsüde Cel81 Bayar nu tkunu söylerken 

Milli Şef M eelise gelirken 

Büyük Kurultayın Tüzük Encümeni faaliyette 

Parti Genel Sek reteri Encümendc 

Milli Şef Bü,.ük Kuruttayda nııtkuııu 'söy lerken Kurultay azalan M ediiten çıkarlarken 



to 8ayf1ı 

Deniz ve Denizcilik 
(B~a.rafı 1 inci sayfada) 

te Ruslarm ablukası daha basit bir du
ruma gircrdi. Alman ve müttef"ıklerinin 
ilenizi anlamamalanna bir deliil de bu -
nur. 

Kanolm emniyetile Akdeniz yolunun 
selameti, bir kaç Alman denizaltısma 

rağmen. temin cdilml~ir. Dört yıl içinde 
bu nakliyat bir gün bile duıma.mıştır. 

Eğer. birer b·rer sıralad!ğımrz bu dört 
Clenizin kara cephclerine ne tesir yaptı
ğını anlamak istersek. boyle bir sualin ce
vnbını üç kelimcde verebi]ı;riz: Denize 
hakim olan İtilfıfçılıır, karada kuvvetli 
olan merkezi imparatorluklan yenm~ -

ıle.rclir. Bu arada Osmanlı impara.torlu~ 
Cia sırf denizin kıymetinı takdir edeme
ır.esi yüzünden ımparatorluk toprakla -
rını ellere bırakmış. y:kJlm~ gitmiştir. 
Bereket versin ki Türk ct.-vberinin can 

aıtman olan ana vatan, gene bu cev!here 
malik T':irk evladlar.nm gayretile kur
\ulmuştur. İstiklal harbinde kahraman 
öenizcilerimizin de hisseleri a21 
aeğildir. Çünkü c.ınJar da topa 
karşı kılıçla, onlar ca zırhlıya kar
fl taka ile ve gene onlar da kuvvete kar
§t az rnle çalışmışlar Ye .knrada harbeden 
sUah arkadaşlannı cephanesi2 bırakma -
ıruşlardır. 

fstikbal 

Anlattıklnnmız geçmiş içindi. Acaba 
geçmişin geleceğe tesiri nedir ve ne o
labilecektir? Geçmişten ı-ldığımız en bü
yük ders denizlere hiikim olanın d'ünyu -
ya da hakim olabileceği ise; istikbalrleki 
ıblr boğuşma), gene eenizlere saln'b o • 
~anlar kazanacaktır. ''e biz bunun yeni 
misallerin: de İspanya ve Habeşistanda 
görebiliriz. Franko t:enizlere hakim ol -
duktan sonra ::nuvafhkryetli adımlar e.t
mağa haşlamıştır. İtalya Genize hakim 
olduğu için HabN:istanı imparatorluk çer 
çevesine soknnıştur. 

Bugün gazM(>}(>rdc okudultumırz iki 
:zümre var: Bir tar.esi Roma • Berlin 
mihveri, totallter mcmJelret zümresi. .• 
Bunun içine J aoonynyı aa sokmak lA .. 
2lin geliyor ... DiğPri, ba-incı1er gibi fer
yad ctmiyen ve vaziy"CttP.n birbirine pek 
sıkı bııj!lı oldu~ f!crülen demokrasi züm 
:resi... Bunlar da Lo n<! ra ve Paris etra -
fmda toplanıyor. Am...,.ikayı da bunun 
!çerisine almak do~ gibi görünüyor. Bu 

iki zümre çarpışırsa den1zlere hangUerl 
hlUdm olur? 

Bu sualin cevabını. en do~nı olarak. en 
basit b!r harita verir. Böyle harbde d<e -
niz .boğuşmalanna sahne oiacak denizler: 

1 - Şimal denizi. 
2 - Okyanuslar. 
3 - Akdenizdir. Şimal cen;zindeki Al· 

man kuvveti ile İngiliz k-uvveti arasın -
daki nisbet, Büyük Harbden çok fazla· 
dır. Bununla beraber İngilterenin bu -
günkü kuvveti, Şimal denizini Büyük 
Harbdek.i ~(bi abluka etmesine müsaid 
ueğildır. Fakat harbe Amerikanın dıa iş
tirak edeceği d~şünülürse buranın abh.ı.
knsındım .sonra. bir kısım İngiliz kuvve
tinin Akde:ıime istilidnmı da kabn ola
c:ıktır. Yalnız İngiliz aenizcileri Fransa 
\'e hattA Belçikadan bir şey isterler. O 
da kanal sahill-erinin Ahnanyaya kaptı
rılmaması .•. Aynen Büyük Harıbde ol .. 
ouğu gibi. 

Alroenizcrek.i Fransız kuvvetleri, bu -
gün için. İtalyadan fazl:ıdıt'. Buna rağ -
men Fransa, denizlere, İtalya kadar muh
taç değikYır. Çünkü İtalya den.iızlerden 
beslendiği halde Fransa Okyanuslardan 
geçinebilir. Böyle bir durum İngilizlerin 
de, Fransa lehine müdnhale ettiği göz ö
nün~ tutulursa İtalya kı-2-lı ve Habe • 
şistan imparatorunun ne gibi müşkül al
tında boğJJş:ı:akJ meydana çıkar. 

Domokrasi zümresini en ziyade sıkan, 
her halde Okyanusla.rdır. Burada şu iki 
nıüşkül vardır: 

1 - Gerek İngiliz, Fransn ve gerek 
Amerika tıcaretinin h:mayesi. 

2 - Japonyayı nbluka etmekte müş
kiilat. 

Bu iki müş'külü hal!etme'k çok büyük 
km."VetlerJe ancak mümkündür. Yalnız 
Borneo, Filipin vesair zengin toprakların 
demokrasiler elinde bulun~. Japonya
nın da iktısadi durumunu hafifletmez. 

Demek oluyor ki iki zjimrenin de Uzak
şarkta hallederek mühim meseleleri 
vardır. Bana kal:rsa demokratların. 

totaliterlere enerjik surette atılınama -
sındaki esas !'ebcb de buradadır. Bu mü
talc:ı bugünkü teslihat yarı§ı.nın sebebi
ni izah ed~n bir hakikattir. Denebilir ld 
iki rejim arasındaki harb, öeni.z kuvvet
lerini arttırmak mticadelesile çoktan baş
lamı~r. Bu harbin galibi, denizleıin sa
'ıibidır. 

A. T. 

Sinema: !la?i~Ue J?arrieuxı Eski şehremini operatör 
en son filmı ıle bır san'at . 

bankası yaratb Cem d Topuzlunun 
(Baıtarafı 8 inci ıayfadtJ) 

Unutıruyalım ki Henri Decoin'nill mu· 
vaffakiyet §Crefi iki kati:drr. Biri koca :. 
lık şerefi. diğc-rı san'etkarlık şerefi. 

Filmin ılk kıs!mları Macaristand'a, 
Peştede çe ... T;lmi.ştir. B~yük bir a~tist 
grupu bir ay :itndar Mavi Ttınanm sahil
lerinde, çig:ın müriğ.nin nnğmeleri ara
sında dola~ml§ durmuş ve çok neş'eli bir 
!köylü kw olan D:m!el.ie Daırieux'ya 

bir zevk çerçevtsı hvzı!·Jamı~ır. Film • 
öclr.i ilk şahs·ycti o!an bu kaynak ralde 
güzel ve şi:Iıin Fransız yıldızı Peştenin 
ateşli köy!ülcr'ni bile ba}Tan edecek bir 
kudı-et ,göstermiş: c,nların danslannı rna
hnrctlc yapmı~ ~arkılarını söylemiş. çok 
rr.uvaffak olmuştur. 

İJ...1ncı şahsiyeti: Göz alan sonsuz bir 
lüks ve iht'.ş<ım ıdndc geçen modern bir 
hayatın kahraıranıd:r. 

Burıda ~lon iıayatmın bütün inceliılt
leri, bütün zevk ve ıhtiraslan yaşatıl
mıştır 

Üçüncü şahrlyeti· Anlıyan, inkisaı- du
yan bir kadınm :zıırablarmı yaşıyan Da
nieliP'dir. 

İşt,.., kısacık bır 7.ainMıaa Dantelle Dar
rieux'nun yaşattığı bu bırbirine zıd üç 
karakter, ona ~en büyfık artisb sıfatııru 
kazandırmıştır. 

Son çıkan yazılara göre, bu filme 1938 
senesinin eBitınemiş Senfonisiıt denil -
m ektedir. 

Danielle Darrieux'ııun bu filmde tiÖy

lediği şarkılan en tanınmış musi.kıiŞinas
lar onun için hazırlam:ı;~ardır. 

Münckl\f:dler, Da.".!elle Danfii!ıux'nurı 
bu !ilmdcki karakter yaşatma lrudıret.ile 
~nema aleminde bir devir yaratbima 
söylemektedirler. 

-·-··---······e"RiüiiRuL sADI TEK 
TiYATROSU 

Tahinad. 1ıoa ~ 
(NUR BABA) 

Vodvil 5 perde 
y;bnda: biiyük biT tellflfl 
hid~i Insan Mlbut 

hat1ralar1 

IIIIIIIJIIIIIII 
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TURAN TIYATROSU 
S.. hali~ei Hamiret 
Y&c-- Saa•atUr 

N~id 

VIYANA YA 
SEYAHAT 

SP, 

ŞEHIR TIYATROSU 
T~ Dna S. ~O.JO 
ASMODE 6.P 
&.ti.ldil uddMi ıc-.cu 
S· 14 Çoct~k tiyatrcmı 

s. 20.30 

MUM SÖNDO 
~ ..... A 

ION Polt'A 

Mehmed Akif 
Hayab, eserleri ve yetmiş 

muharririn yazılan 

~atrı Mehmed Aldtın ~tatınm 11dne1 81!
ncl devriyesi milnasebetne bug{in Asan tı
mlye kiltübhanem sahibi Eşref Edlb tara -
fındnn bu nam Uc 700 küsur sayfalık büyük 
bir eser ncşrolunmuştur. 

Bu eserde büyük şalrln bllha.ssa. matbuat 
ve mficahedP hayatı tarih sırasite takib e
dlleret yazıl~. en mühlm fitrıertnt llham 
edPn Mdıseıer kaydedllml~. İstıklft.l marşı
nın Bü:tük: Mlllct Meclisinde okundu~ ve 
karul edlldl~ zamanıardakl milli heyP.Canlar 
c:ınlandırılmış, yurdun fellketıı günlerinde
Id feryndlnn. İstlklft.l Mücadele$lndeld bii -
yük hizmetleri te:Jrfh edllmlş, Mısırda ge -
çlrdlğl (!Urbet. bayatı oradaki artada~lann
ıinn dlnlenr.rek yazılm~ dostlarlle olan sa
m!mt müncehetıer!, nlhayet.slz fazilet men
kıbeler!, yü~..sek ahlfık ve aec1yes1 4(!rhedU
m1ş, mfin~lr, gnpimflnteştr bfitfin 4llrlert. 
m~kalelerl, nntıiklan, eserleri, tercümelerı 
k:ıvde1llmlş, elh~l bfiyük ~alrtn ba~tanba
ş:ı. fazilet ve mficahede lle g~ bayatı izah 
e:ınmıştır. 

Bundan ~ka eserde yetm1ş muharrtrln 
y.t7..1Sl da v:ırdır. Memleket mfitefekklrlert -
nin btiyü!t ~alr hakkındaki lhtlsaslannı, o -
nun hayatı-ıl, eserlertnl. edebt. dlnl. Içtimal 
ve siyası fikir ve meslekini ~rlh eden ya
mlı:ı.nnı thtivn etmek Itibarlle eser aynca 
büyük blr tı::ıymctl hafzdlr. Büyük şalrtn na
sıl yeUştl~lne dair bizzat kendi tarafından 

vt-rtlen lza.bat da çok kıyıneW w ehemmt -
yetlldlr. 

* 
MEVLOD 

Şair Mehmed Aklfin Tefatmın ildncl ae -
nel devrlyc.sl münnsebetlle 28 kAnunuevvel 
938 çarşa:nbn giinQ ~leden aonra Beyazıd 
camllnde Mevlfid o~unacaktır. 

········-······················-··············---········ 

Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
,__ DALGA UZUNLUC.U --

1 1639 m. 183 Kes. 120 K~. 1 
1 

T.A.Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 1 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

ÇAR~AMBA !8-12-33 

12,30 Türk mfiztğl <4arkılar - Pn, 13,00 Sa
nt, ajans hıı.berlcrl ve meteOT Ankara, 13,10 
Miiztk (gflzel awer - Pl>, 13,30 - tt Müzik 
(ncşell plAk). 

ıbo Müzik Cdaruı saatn, 18,45 Konu~ -
m~. 19.00 Ti\rk mlizt~l (muhtellf fatktlar), 
1P,45 Saat, ajaru, ~teorolojl n ziraat bor
snsı haberleri, 20,00 Türk müzttı (lneesaz -
hh'-azl yegttlı faslı), 21,00 Konumıa Cmlzab 
saati>, 21,15 Saat, ~bam. tahvlllt ve kambi
yo - nukud borsası natıan), 21.25 Milzit 
(C!lmhur ba"'kan bandosu. aet: İhsan Ktin
çcrl, 22,10 Sinema aesı. 22,45 Müztt Ctfiçüt 
o~e.stra), 23,45 - 24 Son baberkr Te :rannkl 

kullanan mes'ut güzeller 

ADYO Li 
Kullandıklarmı söylediktea IOil· 

ra, diPerin Diçin bu kadar be
yaz ve güzd olduğuna tatmak 

hakikaten pşılacak teydir. 

Radyolinie fırçalaıwa cqler 

ebedı bir hayata, ahhate ve 

cazibeye malik olur. 

DAiMA RADYOLiN 
Kansızlık, kemik 

•i taminsizlikten 
ba.dalıklan, dimağ yorgunlu 'dan 
doğma bütün zayıfiıklara karp 

KUVVET ŞU RUBU 

TA • 
1 

• 
1 

U e 

Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet şurubudur. Çocuk· 
laruııza Vitalio kuY'f'et turubu Yermelde o:ılan 18ğlam, &iir

bliz ve nq' eli yetiJtirininiz. 

VIT ALlN KUVVET ŞU RUBU 
Mektep çağındaki 

bayatı 

gençlerle emriidi kadın Yeya ihtiyarlarm 
kudret ve kuvvetlerini arbnr. 

INGtı.ız KANZUK ECZANESI 
BEYOCLU ·ISTANBUL 

~~~~···············································~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Açı lı J Kap, ıq 
Londft 6 87 5.90 
Nn-Yor1t !75 816 1:6 45715 

Paı11 3,315 3,S.>2S 

MlllDo 6,tm 6,600 

cennre ~8.41 28 665 
A ..ıetdaa . 68 •• 86 fi 7.-6 

!SerUD 60.~ 50.71 
Br1lkMI ~1.21 :ıı.s:ı 

AUııa 1,07 1,0/l& 

so ın ı. Mi 1.G5~ 

Pnt 4,.2 4.34~ 

Madrl4 6-87 J.9G 
Vartoft 23-781 13901 
Badapett :.C .&:i~ :.4.!18 
RD!ınt (,,90 t.9~ 

BeiKra4 2.8071 2,8Zt3 
Yotoıaa:ı:. !4 27 S4 446 
B\otholm ~.2226 !O,J/7>i 
McıAoYa :.3 8123 23,9]6 

lSTİK&AZLA& 

~. 
~ lborn ı .-Ib 

• • u • 
• • l .-deli 

' 

k1z arantyor 

-

YILDIZ* 
Yılbaşı Sayısı Y ann 

?.AYI - t31 J)lında. Kirtla.rtllnden almıt 
oldutum nüfu.s hüviyd c:n»anunı za7t 
etUm. Yenisini ~an U1dJin!ıt 
httımıa ,okt1U'. 

Ak3ar:ı.y ourebahü.9eylnata mahallesi 

87 SENELİK IIEVCUDİYE'l'İ 
emaımda olc!Ui11 Jlbt dalına tyı drt.l 
mallan bu 7eTden m•ld tartlar .,.. 
1lelU ııaUaıla Atmala &mım edece~ 
Ur, 

Treıı~ınınu, KonrtortıanmtJ. 

&ııtoıı.t.tarımız n Gabardlnlerlmlı bl

cma, c1nl, Te tıklıli ttıbatlle emaalslzdlt· 
ler. Beyo~ıu BAKER majtazaıan 

i.aıa sokak 2$-2'7 Dlal'llarada Mfbmeıd '-~~~~~~-~~---" o~lu Enver Medçöz 

1 

ı. 
lı 
) 
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Büyük ziraat kongresi Cel&l Bayarı.n bir nutkile açıldl 
(Ba.,tarafı ı inci sayfada) 

llat.su hükümdarlı~He allıkamızı kesip 
balkın hükümdarlığını kurduğumuz gün 
ltlen ortaya attık: 

ha cenk başlamadan yan ma~lüb de- makla .beraber, bizi tatmmden çok uzak- Bu vaziyetten mlllet1mlzin refahı bilhassa Kongrcmlzin verece~ kararlar istişrul o -
mektir.~ tır. k:ô:rıtı ve çiftol halkımızın yükselmesi, kal - lacaktır. 

Adaı.ı kahramanlar - - Mliebbed Önderin bftvlik emri kınmuı Için uamt ısttta.d.e etmek 1stlyo Büyük Millet Meclisimiz mlllet hayrına 
1 ruz.. olan en ufak işleri bile ne büyük hararet, 

•Anadolu ve Rumeli Miıdafaai Hukuk 
~nılyetı~ adı altında; milli hükfunetin 
Ilk nnvesi Jruruldu~u zamanlarda, ntilli 
'Urıdelerimizin ve misakıınızın arasında 
\'e içinde bu dava, bu ıma öava vardı. 

Vatandaşlar. 

Yüksek ~ir ilim bey~tirun kanaatleri
ni ifade eden bu sözleri, size yeni bir şey 
öğretmiş olmak için nakletmiyorum. 

Türkiye umuml bir köy ve ziraat kal· Gelir membaları muhabbetle hlmayesine aldığını bilirsiniz. 
ionma davasını muvaffakiyetle hızlandır- Devlet RcisimJ?ı ve çok neclp Şefimiz İ3 -

Sayın üye!c!e, eTiirk köylüsünU.n öntın - met İnö'li.inü::ı. bu ve bu gibi işlere verdl~l 
mak, planlaştırmak mecburlyetındedir. d!'kt imUnhr• b~hklı bir kttab da~tılmış- bü)·ük ehemmlyet ise bütün mllletçe görili -

Türk köylüsü, Türk çiftçisi, büyük 
Türk tarih;nin, daima büyük kalını§ ad
sı:ı kahramanlarıdır. 

15 inci Cümhuriyet yılını. sisteınll. tır. Bu kitabdald rakamlar, yalnız bu im - mii§ yüksek bir hakikattlr. 
planlı bir köy ve %iraat kalkı::rıınuına kA.nın hududsuzlutunu de~. memleketimiz- Bundan dolayıdır kl blz de istlşart karar -
mebde yapmak. Müebbed Önderin J.iz... de daha ne gibi yenı yeni gelir membalan ların imk~n dahU!nde görüldü~ ve vazı -
lere bıraktı~ büyük em:rdir. yarntmak mümktln olduf;unu da. sarahatle yete uyduğu anda derhal tatbik sahasına Büyük Türk millet~n1n, kurtnrıCJ ve 

ltı.tişahhas ideali müebbed önder Ata
ttirlt: 

Onbrın tarihini. asaletini bb, hepimiz 
daha iyi, daha yakınd~n b!liriz. 

götrl;ennektedir. intikal edeooklerinden emin bulunuruz. 
O'nun büyük muvaffaldyet arkadaşı Bugfin bcUI başlı l.stlhsaH\tırnızdan hektar Muhterem kongre azalan, 

bu büyük dava ,erait ve imkanlannın başına elde etti~lz mahsuller, aşa~ yu - Birinci köy ve zirnat kalkınma kongremt• 
büyük başaneısı Cümhurreaimizin ku- ks."'l dfinya:ıın en zayıf rakamlan haUnde zin açılmış bulunduğunu arze<;lerim. •Türkiyenin hakiki sah:bi, efendisi ha

kiki :rnüstahsil olan köyEidür. 

Amerikalıların raporıle birlikite her 
birinize takdim edilıni§ olan tarihi etüd, 
köylü ve çiftçılerlınizin uzun asırlar bo
yunca oynarlıklan roın, u~radıklan hak· 
sızlıkları vesikalarile izah ediyor. 

mand:ısında, bütün memleket kuvvetleri- bulunmaktadır: Gııyretler!nlz, çalı§Inalarımz sevglll ml! -
ni bu cephede ı;elerber etmek, bugün - Bu~day, bu, bektar başma 825 kilo letlrnlz lçln faydalı, mutlu olsun .• 

O halde, herkesten daha çok refah ve 
'aaıiete müstahak ve layık olan da od.ur. 

'.rürkiye Büyiik Millet Meclisi hüki'ı
lhelinin iktısadt siyaseti lbu asil gayeyi is
tihsale matuftur.~ 

§evkle, azimlc karp.laştığımız en öneınili tsti~u:g~~o~~ 11 ~'1 _ Yugoslavya 1100 _ Başvekil Umumi Reisliğe aeçildı 
vazifedir. Mseamtan 1'!5'1 - ftalya 1400 _ Fransa 1500- Delegclerden, Eskişehrin Şerefiye köyün-

Amerikalılar, bu satırları h1ikfunetin 
kendilerine izah edi~ politikasındaki 
isabeti teyid için yazınışlardır. 

Sayın azalar, Almanya 2200 - Belc,tka 2550 kilo tstih!!al e- den Ahmed Takıldayı ne Salihliden Meh -
1935 remıt sayımına göre. nüfusumu.. <11:yor. med Eronat, birbirini takiben s5z alarak 

biyardu ve her Türkün bu asil dava 
l1rşısında alıruısı gerekli yeri, duyması 
"e Ynpması gereklı vazifeyi en açık, en 
ltE'skin kclirnelcrle gösteriyordu. 

- Arpa biz ~ktar başına 950 kilo aııyonız. köylünün dileklerini ltade eylemlşierdlr. 
zun yüzde 72.5 u köylüdür. - Bulgartstan 1350 - Yu~oslavya 1350 - Kongre, Ilmndan sonra alk:"(larla. knbnl 

Bir zaruret Faal nüfusumuzun yüzde 81 ini ziJ:a.U.. Maearlstan 1350 - Fransa 1450 - Almanya edilen bir takrir De umumt reisll~e Bıışveldl 
ı 

Bense, !burada: le iştigal edenler te§ldl ediyor. 2050 - Belçika 2~0 kilo alıyor. CeUH Bayan, umumı rels vekUll~ne Ziraat 
B Bu rakam. dünyanm en yüksek niabet- - Plrinç. bizhn hektar başına elimize ge- Vekili Faik Kurdo~lunu, umumı k!itibll~e 

ltnparatorluktan devir alınan vaıiyet 
- u mevzuun arzettiği eheınmiyeti -n 1860 kilo olmMma mukabil de Ni~de meb'u~u Cavid Oralı seçmiştir. 

b. k d · b lerinden bi.fjdir. y~ • 
ır ere ana eraberce hatırlamak. - ttal~nJarm eıtne 4950 kilo geçmekte- Sabık Zlr:tat Vekillerinden Rahmi Köken 
- Ve rejimin, bu isUkamette rasyo- Gerek iltihsalAt._ gerek iptidat ma<h!e dir. • ve Muhlis Erkmen ne Büyük MUlet, Mecll-

Arkadaşlar, nel bir ilerleyiş için, daha evvel başarma- .ısıı.nf:iyatı. gerek müessese adıedi bab- - Pabates, b!~ bir hektar 3,000 kilo veri - si Ziraat En~iimeni reisi Faik Kaltakkıranı, 
L İnıparatorluktan devir alınan vaziyeti ~ zaruri gördüğü, batardıAı büyük işleri mından, ziraat sanayii, umum sanayi fa- YrYr. kongre d~legclerind~n Eskişehrin Şerefiye 
llepint• Lllir..:ınt•·. ' k d aliyetimizin yüzde 00 ilA 60 ıdır. - Eulgarıstanda ınoo - Yu~lavya ve köyünden Ahmed Takıldayı da kongre re -

.. u :sı .. ay etmek için nakletınış bulunuyorum. Yunanfsbnda &700 - İtalyada 6400 - Fran - tsllklerlne :ıyrılmı.şlardır. Kongre fahrt r&-
- ŞuurSU'Z, gafH. mecnun ıbir id'art>- Evvelemirde maziden kalma idare sis- Ziraatin millf gelirdeki mevkU .sııda ıı,ooo - Almanyada 26,000 kilo vermek- 1sllklerf.ne de Vektller Heyeti azalan seçn-

lıin akla gelebilen bütün fena1ıklanna temini, dayandığı mevmatı tasfiye et- Elimizdeki en son millt i•ltr hesabla- tedlr. mlştır. 
le.hne olmuş bir memleket. rnek, davaya elveri'li bir hava yaratmak, nna göre, ziraatin Türkiyt' millt geli.rin· ML!alleri tuddüd ettirerek vaktinizi almak Relstcümhur İsmet İnönüne kongrenın 

le
-- MıJ'l' olan h"'r aev. e du"CTYian, bürafe· sonra bu davanın muvatfakı'voti v-m za deki mevkli, umum millt ıwoti.rin -r. ... "e Lstemlyorum. sonsuz saygı ve ba~lılı~nın arzı hususund& 

J "" ~ -t··· .J- ...,.~ • a- ;ı..-.. Meyva, scb7e;'"lkıyvan mü.~hsalMı itiba- verilen b! t~• ..... r alk ı d ... ~bul 
l' içinde bir ~nl-A-et, run vas t 1 t 1 - ~~:- ~- k b' 70 ı'nı· buluyor. ..,.. r ~· ' ış ar arasın a -ıı 1\.wıı .. ı a an, §ar ~n ~•un cw.ı.ıe ır rlle vaziyetimtz de aşaltı yukan ayni hal - edUdikte'l sonra kongre me.saislle mütena -

l - ller türlfi refah ve kalkınma vasıta- zaruretti. Toprak ve Ilayvan malurullerl.m.Jzfn dM!r. zır olarak teşekkül eden komlsyonlara reı. 

11•rından tccridı edHrniş; ciddi, milli her Kemalizm, büyük Ttirk milletının ve milli ihracatımız k.ıymetindeki hissesi: Memlcketlın!.zde pancar üzerine çalısma. - ve ma~bata muharrirl seçimi yapılmış n 
areketinin karşısına ya kendi hükUmeti, reJımırun ana part.iaine cCümhuriyet _ 1933 te yü?.de 89, lar, telmik çal~alann bizde de verebllece- gene Zira~t En.c;tltüleri talebelerinin .söy -

)a kapitülAsyonlar çıkan bir millet. Halk Partisi~ ünvanını vermek, bu su- - 1937 ihracatında yüzde 91 dir. ~. n~ticeleri vazthan gÖ«U'.rmiş bulunuyor. ledikleri Ziraat marşı lle ilk umumt top • 
tl b lkl be b İthala''-ız .ı'tı'ban·ıe bu ı:Jsbet ...r.z.cte Dk znmnnlard:ı hektar t>a.,ına yuvarlak lantıya nihayet verllinlştir. BUyük Türk inkılAhı re e a a ra er ve h:ılk için knrakte· , . .,... ;ıw. rakam 6,oon dtyebfiece~m mahsul mlkta.n- T . 

..,., rini ta doğuşunda ~ebarüz ettirmekle baş- 10-12 arasındadır. nı 20.000 ktıo:ra çıtardııtımız zamanlar ol - azım telgraflan 
' ıJü..n,_ Türk mkıııı.ı..ı, bundan dolavı. tı J I.&A ca-u J • la dı ve ilk on bej yılının çalışmalannı Diğer taraftan, orta Anadıohıdıa 63 yer- mtı.ttur. Ankara 27 CA.A.) - Blrlnel köy ve zı -

1 ki yalnız Türk vatnnmı d~anların- h b ks d .ı t lD3"' 36 rl -'"~ ft.ze.. N k 1 raat kalkınma kongresi umuml reisi Başve- ' ~ ep u ma a dstlkametinde, bu mak- oue zira i~letmcmin .ı· va Ycu O san O an şey kU ,.,..1., B"yar, n~•~ıcu-mhur "'Ult ' Şer ~- _ 
n temizlemekle kaJmadı, Tfirk miJle- d t f d k f rd ~ bi 1~'-'~ --Z:M """' cu " """"" ın uı lbı· sa e ra ın a te .; etti. rinde yaptı ı5ımız r ecı.Aır..ın Y1:1"U.15• Türk çıttç!stnde nok.san olan teY. tabi - met İnönft ile Bü.vük MUlet Meclisi Reisi 
ın tam ve mutlak istiklfılini de isür- B ·· .. lard ıı t d ~ildl '-.d - ugun ovünebilecf'~i.miz hir muvaf- neticele-rden bir kısmı ~ ır: ye eıo " r. + Abdülhalllt Rendaya telgra.fiar göndernü.t • 

etti. Arsıulusal rnüeyyidelere ba~la- fakiyct, bir varlık halinde ıbuhman şi- Ziraat !Jet ve mddneleri çiftçi ~ Tftrk koylü ~ çtr.çistn~e noksan olan tır: 
IQak auretfle j.ıu:> bac:ladı. d'f }' 'k . • . . b l ~Y. bugilnft:ı tıoknl~, bugunün vasıtalan- tno-nu-

-s- :t men ı er ;><> ıtı amızı, tının ancak yfizde T .ını u uyor. dır. 

~933 yılında, Türkiye iktısadiyatun tet- - Sanayileşme poUtikamı:r.ı, Zirai iatihaal Bugünkil çltı.,Uık yalnız ~ bakımından 
bt !çin Amerikadan getirdi~ ilim - Cehaletle, hastabkla, kuraklık ve Hakiki zirat iqtih~alln yansını hubu- d~I. madde bakımından da büsbütün de -

Yetf, uzun tetkiklerden sonra 'lürk batakJıklarla yolsuzluk ve vasıtasızlıkla, !bat; dörtte birini di~er ncbatt mahsu1ler li~ı.tr. 
tlft~si hakkında ıunu söylUyordu: mücadelelerimizi geri'-·e kalanını ha.-nran mahıruUeri t-'"1 - Daha iyi · 

' • •• • J ~ - Daha mukaTim. 
TOrk çiltçisi - Memlekette tHis ettijimız huyiık etmektedir. _ Daha eygmı tohum 

'1'urk emniyet ve as:ıyi§i, Gıda bakımından i$ ~a~da erkek itl· - Daha. kunetn 
bı • çiftçi!i nesmerce çiftçilik etmiş - Tedvin etti~imi.z yeni kanunlar. barile vasat olarak. senede takriben 28 U- - Daha v-erimli hayvan. 

~Soydan gelmektedir. - Paramızda, büteemizde teaiıiı ettiği· ra yı bulan sarfiyatın yilzde f.O ırini bu- :f:ımln müsb~t d1mım1k muvaffak!yetlerl a-
ll endisinde çiftçilik, aevki tabii halin· . ğl 1 y rumdadır. 
~dir. mız sa a.m ı~, . . .. bubat, Cittı;UI~in gtritt, müşktu olan 1kt1Sad1 me-

'l' - Harıci tıcaret polıttkamızm, dUnya - Yüzde 14 ünü sebzej'!r ve meyvalar, .s~letert, bug!ın ziraat meselelerine tamamen 
artbin ba•lımgıcından~ri, TUrk çifıt- b h 

1111.... -s u ranı şeraiti içinde dahi millt istihsali ..- Yüzde 14 ünü süt mamulltı ve JU- milvazt, hattA Mlttrn olarak yürütülüyor. 
W'Glllln ceddi, barble me§gul clmadıkça. koruyan ltarakteıini, murta, Ziraat, topra~n Terdl~ni almaktan ta -
~lerm1• beslemiQ kendi gıda madde- k tır ~ xı - Harf ink'..labını, sayılan al'Uin rnek- - Yüzde 8 ini tütün, ) mamen çı mı.ş · 
11_ i yeUştirmlf, koyun • keçisinden el:- tebleri, _ Yüzde 3 ünft •E'ker, / Bugfinftn çiftçilfğf 
~ ettl~i yünü, tarlalarından elde ettfki · ~ h 6 - Vergilerde, ve vergi siBtemimizde· _ Yüzde 3 ünü de etlE'r te§kil t'!diynl'. Piyasanın l.ste~i~nt, t.sWıdl~ miktar ve 
nıu~ eltirrniş, giyimliltiru elle doku- ki ıslahatı, bilhassa Ajarın ilgallllı, Bu . rakamlar bizi, liütün çıpl~le şartJarla. tı~tıhsal etmek lAzımdır. 

"ıuı. tunuıniyetle calı!lkan ve kendi ihti· N' h hte bütün bu söyle<Hkleriml'Zden anlqı -
) ~ - i ayet bizzat ziraat sahasında vü- bnzı hakikatıeric karşılaet_ ınnaktadır. 
ıı.eına kifayet edecek bir hayat geçir- d lıyor ki hugüntln çtftçlllj!i ayni zamanda btr 

ll'ı~ir. cu e getirilmiş 'büyük ıişlerl bunlar.ın Bu hakibtlerln bir kısmı şunlardır: ten, blr san'at n bilhassa bir tıcaret işidir. 
başlıcası olarak zikredcbHirim. _ Türkiyenin dı§ Meme kabillyeti de- Yalnız atalardan kalma görenel!e saplan-

lluna HAveten çiftçi halk asırlarca he- Buğdayın vatam rnek olan harict ticaretinde zlraf hayva"'l.t mıo köylll ve çiftçinin, içinde yaşadıltı mes-
~~Sl2. harblere lAiım olan gıd~ _road~- Aziz arkadaşlarım. :mahsulJerin ehemmiyetli ın~vki i~al ve le!fn bu tlç tattı mahiyoetini lAyıklle kavra-
il!l':in h · ku tını ternın yabilm~si tabtt kolay btr şey de~dtr. Fakat 

ı ayvanatı, ınsan vve Buğdayın vatanı olan Türkiyenin ha- ü~de etti~. 
'hk'ıtşı· 5• znnırt olan btr ~ydlr. 

ır. riçten muntazaman bu~day. un ithaline - Ayni maddelerin Türkiye halkınm Çünkü, ka:z:nneı, refahı ancak bu anlayı-
~unıar vergi tahsildarlarının gadrine mecbur olduğu yıllan batırlıyanlar, içi- iaşesi ihtiyaçlan bakımından haiz old\r pndakl llerlf"yiJ tmbetlnde art.abileoektır. 

ll~rnnıış. yazıp okuma bilmediklerinden nizde elbette çoktur. !u ehemmfyeti, Ve bunun tçlndtr k1 bugtln medenlyettn 
tks . .. 1rn c;~_,_ . bt\tiln kudr~tll n.sıtalan onun hizmetinde '- erıyetle mürabahacılann esırı o uş- u.uuıunyet, köylü ve çiftçi lehine te- _ Milli korunma, milli cihazianma ba-
~rd bulunuyor. 

ır. sis etti~i himaye ile, yalnız milli i.lıtiya- kırnından oynamakta oldukları ve oynı- _ Daima yilbelen. 
Ekinlerinin yağmurruzluktan solup cınm tamamını m6Q'lleketten teminle kal- yacaklan bllyük rol, - Daim!\ terakki eden. 

~hvolmasına hayvanlarının gıdasızlık- madı: Türkiycyi devamlı ıhracat yapan - Muazzam .bir halk tabakasını ifade - Daim:ı yeni yetiştirme. Kazanma J'Ol -
~ıın, barınacak yersizHkte.n ölüp gitme· m~mleket haline de getirdi. etmes; bakımından, bunların refah dere- lan bula'l bfr ql.ttçi varlıRınm bir mmet 

"!ine seyirci kalınmıştır. Şeker saııayiim!zin tesisi Tüı1dye çift· celerinde, iştira kudretlerjnde hrunl ola· tç!n; En kuvvetli temel, 
liarbler, tekrar ve tekrar evlerinin çiliğıne pancar gibi geni~. yeni bir ziraat cak tahavvlillerin millt faaliyetin heyeti _ En güv~nn~cek bir hayat ve zafer un -

t~h d ğıl nıadd~si daha temin etti·. · · · · d ,... k t, .ı.- Id ,.. b mı h ml k ı•- k b ı tib E>dil.meııine aile ferdlerinin a - umumıyem uzerın e yapaca&' a ı.c- .suru o u.;•ı, Uo;.un er me e e ~ a u 
ltıasına sebeb olmuştur. Bu yüzden köylü kesesine ginn para- sirler. edllm~ bir haktkattır. 
Zulınu, cefayı ve ölüm~ tanımışlardır. nın 6 mılyon ;irayı bu~duğu yıl oldu. Doğrudan do!nıya köyJ!i ve çiftçi ha- Örnek milJet 
'l'(irk çiftçisinin karısı da, kocası kadar Pamuk ve yün sanayiimiz, yerli müs- yatma taall(ık eden hakikat ise şudur: Aziz dostlımın, 

hlı~kan~hr. tahsilin malını mütemadiyen kıymetlen- Bilhassa bazı mıntakalarda, köyld ve Bu sözlerimle, fuıtUn ve örnek millet ot -
dirdf f Ur vi sinin '--,_ __ ,_al mak davamız baknnından da bu tştn hıı.1z 

Sabahın ı'lk ,,1 T~ınd"'n, k"ranlık basın- · çi tçinin ge ae ye ı=ııeuıaı -.- s .... " C h · d oldutu ı-hcmmlyeti ayni zamanda ifade et-
tı"a ı.. t ı d k' üm urıyet evrinde yu"kseltilmesini 1emin etmelı:: i.,...iınat, mil- _,_ 

0
, .. u~ ...... u sanınm . 

.J .ıı.adar kocasile yanyana ar a a e ın -w~ ..._...., , .... l!t ...... . 

bı\'lnekle veya ekin dövmekle meşguldür. Harici ticaret poHtikamız, har.LÇ'ten. ıt bir zaruret. bir vazife mahiyetinde<l.r. Demek oluyor k1, köy ve zıraat kalkınma-
lt'Ocaaı harb içi~ uzakta olduA-u zaman. değer fiatlarla Ttlrk malı talebini fası- Bu suretle mesele ç~dli bakımlardan sı t!avamız Mtnn mlllt <tav.alannnzm ana 

"""ara bakan, tarlalan ekip biçen kan- lasız artırdı. birinci derecede ehemıniyeti haiz bir ıe;:u:~:~nın, bu i&tlkamette büyük mını 
tlitır. Köylü ve çiftçi lehine kolaylık verdi, mahiyet arzediyor. bir .sefcrberll:t me.med olması temennlsin -t tcnzilatı, maliyemızin her imkAn anında Türkiyenin co~raft mevkfi. ihtiva etti- de..t-
lı stıklAI harbinde olduğıı gibi ihtiyaç 1..,.. 

~Sıl oldu~ zaman, ct!phcde har.bcden, tatbik ettı~i ana düfÜJıce oldu. ~i muhtelif iklimler dii.nya konjonktilrll- Partimizin mım hayat ve ıstth.sal De te -
ardunun cephane ve levazımile yüklü a· 'Bu ve bu yüzlerden cümhuriyetin ilin nün almı~ oldu~ irlfkamet. '!ürk çiftçi· masta hfiki\m~t ~ktlAtına: 
:abasııu gecenin uzun saatıeıince dağ tarihi olan 1923 tarihind~n itibaren ziraf sinin önünde büyük, mfisteJJUl imkAnlar - ötrctıel, yol gastıeriel, yardım et!iet. 
, 01' ihracatınuzın kıymeti ve binnetice köy- açmıştır. - Yapıcı, ftlmek olucu ftZifeler tahmll 
l' ıarından ııünn, bu cephaneyi aiperle- lü ve \iftç.imizin geliri her sene munta- Bu-nın mevcut olan mesele ettıtı maıtımunmdur. 
e kadar taşıyan kadın, bn kadındır. iiS.. Btz. bunlud:ın blrlnel&Jni, Ziraat VekA -

zaman arttı: Türkiye için bugün mevcud olan me- ıe~ız teşl:HA.tnu yukandanberi izah et -
'Devlete dOten bOynk vazife - 1933 te, 1923 eenu:iı:.e nazaran yüz. sele, tevzi yani aatı1 miişkftlltı delfl, ta- mekte oldu~ mak8adlara hizmet et!ebt-

t
. Çiftçi kadın, daha ,genç ı.•aşta iken çek- de 27, leb nisbetinde mal yetiştirebJlrnek mete- tertk ~kınerde deA'fşttrlp btlha.ssa yayım 
111· • .se!"Ntle kunetlf'ndlrmek. 

Ctımhurreısı 

Bugün 2'7-12-1938 salı günü, Büyük Mllleı 
Meclisi salonunda toplanan ıltrtnci köy w 
ziraat kallu..~a kongresinin ittifakla ver .. 
dlğl aşatıdaki k::ıran, şahs1 tazlrn ve bai.!lı -
lıkla.nmla birlikte ar:z:etmekle bahtiyanm: 

cBlrincl köy ve ziraat kalkınma kongre&! 
üyı>lerl, Türk köylü.,oıünün, Türk çlftçlsinln 
yilzüntl gilldilrmeyi, ömrll boyunca kendine 
ülkü edine~ Mlııt Şef, mUU kahraman Büyük 
İnönüne, tfun ba~lılık ve tfikenmez şükran 
ve ınanlarını eandan muhabbet ve saygı 

ne arzeder '"' ~üyük davanın da, eline al -
dı~ her :.ı; gib!, y:ı.kın muvaffaklyetıere ~~ 
tirlleee~in~f'n emin olarak sevinçlerini yük
sek katlanr.n sunarlar .• 

nirincl köy 'ft' ziraat kalkınma konıresJ 
unınmi rei!'li Celal Bay&r 

Ziraat Vekilinin nutku 

Ankara 27 (A.A.) - Bugün birinci köy 
ve ziraat katkınma kongresinde Ziraat Ve
ldU Faik Kur~o~lu alkış:tar arasında kürsft
ye gelerek şu beyanatta bulmuştur: 

Arkartaş!n.r, 

~ni umumı rei." vekilll~ine .seçm}4 bulun
manızdan dolayı teşekkürlerimi arzetmek, 
ilk borcumdur. Fakat ben bugün mes'ullyei 
ve ıtasını omu?.l:ırıma yilklenmış bulundu -
~um vazife dolayıslle de, .size borçlarımı lU
ta azami nisbette hasis, Lşte azam! nisbette 
eömerd olarak ödemek ve bu suretle tevee
eüh ve itlmndınızg, liyakatimf fltlen göster -
mek meeburlyetındeylın. (Şiddetll ve sü
rekli alkı~I:ır.) 

Bu dfi~ünce Uc ve işin eşi~lnde bir arka -
d:lşınız olarak lAfı uzatinadan mevzua geçe
ee~. Bu ~abah herbirinize takdim edll -
miş olan ruznnmelere llJşik matbu kft.itıdla
rı dolrturu~, bu salondan çıkarken kapıda 

IY.'kllyen umumJ kll.tlbllk memurlann-a ve -
recebiniz. Komts:vonların çal14Ma tıarzı hak 
kında taf::!lllt, genl' herbirinize tevzl edllmit 
bulunan mı\tbu kon.gre talimatnamesinde . 
mevcuddur. Bu salonda bugftnkfi ı.,tmlz, ytlk 
$t'k Orma:ı V~tertner ve Ziraat mektebl ta
lebem.lzle bir losım arkadaşların mtl.ştenıı -
kt'n .sOyllyeoe~l zıraat ve Köylü marşile bt -
tt>cektlr. Saat tam 15,30 da Ulu.'J meyda -
nırd:ı toplanarak, 19 yıl evvel müebbed ön
d~rln Ankarnya geldikleri srltı kutlula .. 
yaeatız. ÖnUmüzdekJ Iki gün, komtsyon ça• 
lışınalarflc geceeeıctır. Hergün kendi gaze -
teniz o'an Ulak:'da sizt alAkadar edecek tar
aDAtı buhcaksınız. Arada kalacak boş za
mımlarda.1 istifade ederek Baş.,ehri ve cı -
vımnı gczmek, bazı mfieaseseleri gezmek Is
tiyenler vav:ı buradaki ~lerini takib etmek 
al7.ll edenler tçtn de umumi Utlbllkte 'hu -
su.o;t bir servt.<ı bulundu~nu blllyorsunuz. 
Heplnlzl yeniden tazimle se1Am1arırn. 

T alebelerin teı:abürah 
.. 6 1 ıahmet. cefadan yıpr:mır, ç(Sker; bu- - 1937 senesinde g~ne ayni .yı.l .ra~a- lesidir. 
••tı ı ii d 96 ,_ -- -- n İklncls\nl de bu Wer için tesi8 edip ftn - Ankara 27 ( A.A.l -- Blrl.ncl köy Te ziraat 
.ı. na beraber, fakirliğin. paçavralann m .. ına naznran Y z e yii.-eldifinı gor- ,_.üyük devlet mübayaalarımıı:. mUtt v &Ine. ba~tıyaealımız bir teJ}ekktlle yaptır- kalkınma kongre.~inin toplanması münase-
\ı11eıtıediiD hakiki büyüklük ilade eden duk. cihazlanma, sanayileşme hareketlerirn.fz. mak nkrlnde bulunuyOTUZ. betue bu~i!n saıı.t 15,30 da Ulus meydanın -
nsınarı vardır. - 1938 sent-sinin elimJzdelti son 10 ay. bu vaıiyeti, daha uzun ICleler fimdlden Kar,ııa,acatımıs b~lıea memleket me - da Zafer anıtt önünde kongre "delegeleri ve 
~Unlar cıimdikinden caha yüksek bir lık yekunlan da bir evvelki yılın ayni sigorta etmiftlr. .selelerl, arn &yn tTUPlar hallnde toplana - Yüksek Zlrl\.at Enstitüleri talebeleri tma -

ha ll' d in .,.,,__._ 17 ıer-u- k K u~ j'-'- ·-• ....._ .... _ rak me.sa1 protramı teklinde 8i2le arzed11 - tından te::.ahüratta bulunulmuştur. Bu mil-Yat seviyesın· e • ... ~yıktırlar. evr. es e nazaran JUD.»i! cu. U ay- emaun re u.uuı uını.wu vuurllll fl!la-
ı:ı mektedtr nasebctJe söz alan hatıbler Atatürkfin yük-

l{endilerine emek ve ümid vermek, dedıyor. iti ortasında T!lrk köylü 'ft çiftçialne te- Bunlar. hartelnde vtk1 olacak dilek '"' sek Mtıra.ınnı tnzız etmişler ve Mtlli Şef 
<!~vl()te düşen birinci büyük vazi.fedir. Sayın vatandaflanm, min etti~! büyü men:faaUerdan birili de t.nekleriniz!n de ebennnlyetle nazara alına- i.mıet İnönUne karşı baRiılıklarını teyid 

Zafer ümidini beslemiyen •bir ordu, da· Bütün bunlar menmuniy.tJ mudb ol- budur. catı tablldir. ey:ıemişlerd,r. 
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İnhisarlar U. MüdürlÜğünden : 

HI 
Güneşli bir gündii. Sık1<:a e6en §i· 

mal rüzgarları bi.ltün soKakları t.oza bo
~uyordu . .Mekteblerinden azad olmuş ço
cuklar, yolda birbirlerlle şaka, kavga e
derek evlerine ciöni.iyorlardı. Con Blon -
ton, sı~ndı~ı kapı altmdn:c gelip ge
çeııJeri seyrediyordu. Bu arada gözüne 
birisi daha ilişti. Eli paketlerlıe dolu bir 
kadının kas3b dükkanınaan çıktı~ını gör
dü. Con, onu beş yıl vardı ki görmemişU. 
Bıraktığı gibi idi. Hiç ihtiyarlamamıştı. 
Dipdirl, dlmdikti. 

(Dımdızlak Con) eski karısını g6zlü • 
yordu. 
Kadın ~6yle on. on beş edım Uerley:in· 

ce. bizim derkanlı da pe§me düştü. Ka
dın sa~a saptı. Con da ~aptı; ve aradaki 
mesafeyi hemen kapadı. Biraz sonra da 
kadınla ideta omuz omuza yürürneğe 
ba;l&dı. 

Delikanlı birden a#zını açmadan, ken
di gibilerine hns bir ustalıkla, dudakları
nın ucile eski karısınn f:eslendi: 

- Şaşkalozla,.c:ıma, nv(>i!.ik edip paketle
rini düşü.mıe ... Basmaya devam et gü • 
lüm .. dedJ. 
Kadın ona baktı. Adır.ıJarı dolaştı. çe • 

neEi tıtrecıJ; ve: 
- Aman Yarobbim, Con sen misin? ... 

dlye şaşaladı. 
- Ulan. yürü dedim be! .. Evin daha u

zak mı!. 
Zavallı kadının rengi sarardı, soldu. El

lerı ~angır zangır tJtremcğe başladı. ve 
g6zlerini crkC'kWn ayıramıyarak: 

- Hayır, şurada oturuyorum. diye fı
sddı:ıdı. 

Kapıyı açıp ta içeri girince ancak o 
t:amnn aklı başına dımk dedi, kadının. 

.\fe dcme~e bu ızba.ıldud herifi evine al
mıştı? .. Paketlerini sedire ~ttı. Sonra es
ki k..,casına dönerek sJy1E'ndi: 

- K.açtm .. hapisten kaçtın ha? .. 

Delikanlı umursamıyarak cevab verdi: 
- Amma da tuhalsın be gülüm. Hu-

yun değişmemiş yahu!. 
- Daha (altı sene kodeste olacakt.ın. 

Hal b5yle .iken uçmuşsun görliıyoru.m.. 

Adam. kayıdsızca duvara yaslandı. ve: 
- Gülüm. diye mmldandı. Saçlarını 

uzatmak ~ana yar~<mııyor .. gene eslo'si 
gibi bebe yap, e mi canımın içi? .. 
Kadın yavai yavaş yalvannıya başla

mıştı: 

- Beni dinle kuzum Con .. Burada dur
ma, kalma .. hemen git, yalvarırım sana .. 

Delıkanlı gayet yumuşak bir sesle sor
du: 

- Başka bir aftos mu peyledin? .. 
Kadın ccvab \'cnnedi. 

Yüzünde, meraklı bir eski za • 
man masah diniiyen çocuk1ann 
ae~·esi uyanmıştı. Derken Necla onun 
kula~ına e~ile.rck hafifce bir ~yler fı
sddadı ve ba:ktım gizlice giilüştüler. 
Sonra ben de gözlerimi onlann nazar~ 
lan istikameti'!e çevirdim. Ne görsem! 
Bizim Hafız Efendi salonun <libindeki 
iskerolesinde gözlerini kapamış. hafif· 
ten bir uyku kestirmiyar mu? Lakin 
bizim evdekqı:>r Hafızın bu uyku fasıl
laı:ına eskidenbed alışık olduklanndan 
hiç aldırmıyorlar V{' bence adamcağı -
zın rahntL·ıı bozmamakla pek de iyi 

ediyorlardı. Hani mümkün olabilsey -
se idi bı:>n d~ ayni suretle gözlerimi 
bpardım. Fakat uyumak için değıl.. 
sadece. bu sabah (!ibi bu akşam da bi· 
zim Neclô ka<l~r müstehzi ve fazla ola
rak sinsi bulduf1um sarı kızın o roman· 
tik. o g?ızlcri yaştarla dolu ve altın buk-
Ieli ı::açları hıçkırıklarla sarsılan geç -
mis hıwalini bir lahza kendi hayalimde 
canlandırmak için ... Şüphesiz ki onun 
o hakiknti, bana bu sabah ve bu gece 
k~fettiğım yeni hakikatten çok daha 
filrli idi! 

Ora!'n öyle.. fakat bu görünüşü, bu 
g(llümseyişf. bu kolunu böyle zarif bir 
kavisle çenes'ine dayay~ı. bir erkek gö-

Cm si 
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1 adet Pazarlık 15 

Adam başmı salladı: 
- Ar.lamıştım, z~ten .. İşte bunun için 

de bizim kaşaneden tüydün .. Sana gelir
ler de, karın hoşanma davası açmış. sen
den ayrılıyonnuş .. der!erse. sorarım sa • 
na. durab'lir misin?. Ha, söyle, fenana 
gitmez mi? .. O vakit ne yapa.rsın?. Be • 

dırıp atmış .. Bana bak gü!üm. bizde tcm- Laslik Hortum 180 Metre 7 50 11350 101 25 Açık 16 
gaya basacak göz yok anlac!ın mı? Ena.. I - !daremizin Cibali fabnkası için (1) aded elektrikle müteharrik ÇJlma~ır 
yi de~iliz. biz .. Ile>m, bu zat..ı şerilin kim kurutma ve ütüleme makinesi il~ (180) metre l<istik hortum şartnamelen mu• 
olduğunu ı;öylemedin. <'ibince bizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 
Kadın son bir ümıdle: lt - Muhammen bedellerile muvakk<ll teminatları bizalarmda gösterilmiştir. 

_ Söyledim Con, iöyledım .. diyecek III - EksHtme 30/XII/938 tarinıne rastlıyan Cuma günü bizalarında yaz•h sa· 
oldu. atıerde Ksbataşta Levazım ve Mübay:ı:ıt Şubcsinde~ Alım Komisyonunda yapı· 

lAcaktır. nim gibi efkArlanırsın .. U1an Con, dcr • Haydud gene istifini bozmadı .. 
IV - Şartnameler parasız olank hcorglin sözü geçen ~ubeden alınabilir sin. bu işte bir c;apanoğlu var. H1yann - Hoş olacak, enişte bey t~if etsin-
V - 1steklilerin eksiitme için tayın edilen giir. ve saatlerde % 7,5 güv~nme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen koınlsyona gelmeleri ilan olunur. 
c9l30• 

biri senin postuna kurulmak istiyor .. hem ler. Masalı bir tarif ~eçelim... Kendini 

ne zaman? .. Tam karıcığına ihtiyacın ol
duğu zaman ... Pekı ne yapmalı? .. Ben de, 
kararı hemen ver;verdim. Kişaneden fi-

rar ettim ve sana gülilin şöyle, gülüm 
böyle.. etme, eyleme .. ne olursun beni 
bekle! .. derneğe geldim ... Aniadın mı? .. 

Kadın fena halde sin:rlenmiŞti: 

-- Çok geç, çok ıreç! .. diye bağırdı. Hem 
seni sevmiyorum ben artık. Saçımı sana 
süpürge ettim. Seni ıslah et.meğe. akıl
landırmıya çalıştun. olmadı. olmadı. Ben 
de. tnbiatile sE>nden ~ynidım. ve kenıda • 
rr.e iayık namuslu bir ~damla evlendim. 
Çok iy: bir erkek dl)ğr~u.. onun için 

yalvarırım. haydi git. Şimdi nerede ise 
g('lir ... 

Con Blonton sınttı. Ve bir koltuğa yer· 
leşti. 

- Ya~a yok gülüm. diye homurdan
dı. Kocanı bekliyt!ceğim. İlk kocanın ne, 
k•m olduğunu ona soy;emt'k gerelc. 
Kadın kudurmuştu s:ınki· 

- Con. o bunu çoktan b:livor. Ona he-r 
fCyi anlatlml. Intikam i lm&k fkrinlj~ • 
sin amma .. faydası ne Con? .. Haydi Con
cu~um. git. Rica ederim git. Büıtün ga -
zeteler senden bahsettiler. boy boy re -

simlerini bastılar. Herkes senin hapisten 
kaçtıA'mt ö~rı>ndi. Poli~ler. 'burada ol
duğunu duvsalar, ,ı;eni ıretertirler ... 

Con başını ealladı ve gülüms'yerck ko-

süprüntü tenekcsi gibi kapı dışında bu

lur musun. bulmaz mısın görürüz ... Ne o 

gene bizim rahmetli gi-bi ıstlm mi koyu
verdin, ağlamıya b~ladın.. ne yapsan 

yutmam gülüm .. hem ben nc1er dü~n • 
mliştüm. Yenıden cvlenece~lz, birlikte 

Meksikaya giderek voliler çevirec~~ 
diye hiilya kuruyordum .. halbuki dana • 
nın g;:zü. namuslu bir ınsanla evlenmfş .. 

Namuslu bey gelsin de ona gelmişirnizf 
geçmişl,mizi bir ıonlatayı::n . o zaman ak 

mı kara mı, belli olur- yok ejter kocan. 
beni polise verrneğe kalkışırsa • zaman 
da ... 
Kapının zill çalındı. 

* Aradan iki gün geçm'~ti. Kadın mut • 
fakta pata.!es soruyordu. Kocası koşarak 

içerive girt:li. Karısını bel'l"den yakaladı, 
ve fırıldak g)bi döndürdü. ve onu üstılis-

tc dört defa öptiiklcn sor.ra, müjd~>yi 

verdi. 

- Con Blontonu yalnı1aru~ım için 500 
dolarlık mükufatı verdiler, üstcl:k te va-

zife~ ~österdiğim cidd."*yetten dolayı 

da beni komi!er ynphlar. 

~------------------------~ 
l'ARISKt NO~HAMIZDA: 

Hay1rh bir firar .. 
ı 

I - !daremizin Pa§abahçe Müskirat Fabrı!<:asındaki derin kuyuya mevzu Ster• 
ling tıılumbası için şartname, re>ı!'n ve nümuncsine uygun olmak üzere sa::ıı 

alınacak c45» aded paslanmaz çel:~ mil 4!1 aded paslanmaı: manşon ve clJS. a• 
d::>d bronz fosfor yataktan ibaret cerr.'cın 225 parça yedek aksam pazarlık USU· 

1iyle eksiltmeye konmuştur. 
If- Heyl'ti umumiyesinin mulınmn.en bedeli c2317.50• lira ve muvakka! te

minatı cl73.82• liradır. 

Ili - Eksiitme 2/l/939 tarihıne rasllıyan Pazartesi günü saat 16 da Kabataşla 
Le\'azım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

!V - Şartnameler parasız olarak !nh i sarlar Um um "-füdürlüğü Müskırat Fab
rikalar Şubesinden alınab'lece~i gibi n:.irr.uneler &yni şubede ve resimlen de 
Lc~vazım ve Mübayaat Şubesinde görü!ebilir. 

V- İsteklilerin eksiitme için tayin ecii1en gün ve saatte % 7,5 giivenme para• 
lariyle birl:kte yukarıda adı geçE-n komisyona ~elmeleri ilan olunur. c~5• 

- -
boş, uış, 1 zle, Gri'p, Romalizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

lca! ın :la gün ~e 3 ka~e alınabilir. - -

nuştu: Çeviren: Faik Beremen 

K - t\yle amma. ·beni yakaJıyamıyacak - "----------------' 
lar ki .. saııa bir şey sövli:'-·eyirn nı.i? .. Ko- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gemlik Sungipek Fabrikasi Müdürlüğünden: desten tüyer tüymez doğru eski oturdu- Yalbaşa tebrikleri 
ğumuz eve gitt~m. Tuhaf. ev scrhibi karı-
nın gözler!nc perde mi inm!şti. nedir be- Çocuk P.ııir,eme Kurumundant Çocuk E -

slrgeme Kurumu Genel Merkezi tarafından 

ı - Fıtorikanıııu; I.ı\al<ııl Uç sene bilfiıl bUynk kaz mlarda ustahk yap
mış vt:ıya kazlln tett:rrnatının tum ratım yapahilec3'< Iktidarda 

ni tı::.nnruıdı.. seni sordum... vtyanada ço:c zarif bir surette bastırılan 

Bir kazan ustası ahnacakt1r. - O artık 1burada ottırmuyor, çıktı. Oiiksı tebrlk telgraf tMıdlan her telgrnf 
Ea,Şka birisilt evlenmiş .. dedi. m"rkezlnde bulunmaktadır. 

Tebrllclerlnlzın bu şık zarnarla verllmeslnt 'l'üliplerin evrıtkı ıunsbıtelt-riyle birlikte bizzat Fabrıka MOdnt· 
ın~nne nıoracaatlan Genç kadın eller!ni oğuşturdu. Tekrar Isterseniz arzur.uzu telgraf memuruna söy _ 

tekrar yalvardı, yakardı, blr türlü hay- Ieylnlz. vey:ı ınüsYeddenlı.in blr köşesine 
dudu merhamete getiremedı, kandırama- (lüks) kcllmcslnl ya7mız. 

2 - Fabrikamız•ı; en RZ nç sene motor ve elektrik tesisatında çalışmış 

ve yalnız başına tımıir 1t vtı tesisıtt yapabilecek iktidarı haiz 
dı. Hcrif sanki sar'ası tutmuş hastalar 'I'elgraf ücretinden başka vercce~lnlz 15 Bir mentör ahnacakt1r. gibi sıntıyor ve söy!enıyordu: kuruş maksatJınızı temin eder. Bu suretle 

_ Amma da hoş olacak!.. Bir karıya a- h'.lm yoks::J klınsesiz yavrulara yardım et -
. miş. hem de ınceilk ve zeraretın tlms::ıU olan 

bayı yakarsın. Beraber ~ a~arsın .. bır de bu tclgraf ka~ıdlarlle dostıarınızı memnun 
Talip.erin evrnkı mUsbıto.erile birlıkle lıilzut fabrika mndnr
ıo~U·1e nın r ıcaıt tları. 

bakarsın ki seni ieylek yavrusu gLbi kal-1 etmiş olur<;unuz. 
-====

kendi insanlığımdan bile iğreniyorum. merdivenlcrinde hala babamın gürül- ih•:nıal kahvaltısını bile etmeden kat", 

Yazan: Halid Fahri Ozan~flY 
zü için dahn cazibeli, daha zevkli değil 
mi? 

Zevk .. ihtiras .. ateş .. Yarabbi! şimdi 
de neler düşünrneğe başladım! 

San kız! Anlaşılan senden çekecek -
lerim var. 

Artık silahlarımı bıraktım, boynu -
mu büktüm. esirim sana diyorum. Fa· 
kat acaba, Hindli şair Tagore'un bir 
Melike bahçesindeki bahçıvanı gibi, 
sen de beni bu köleliğe kabul edecek 
misin? O bahçıvan, yalnız, Saptapar • 
na ağaçları altında, Melikenin ayakla -
nndaki toz zerrelerini öpüp üflemek 
müsaadesile bahtiyar olmuş. Bense da
ha fazla şeyler isteyeceğim: Şu Aşıkla'l" 
Yolunda, elim beline dolaruruş ve o-
muzumda yumuşak omuzunun sıcak -
lığı ile dolR~mağı ... Bütün Aşıklar Yo· 
lıınun yolculan gibi. .. 

-VI-
O ziyafet gecesinden beri üç gece da· 

ha geçti ve işte ~imdi bu dördüncü ge
cenin yansında, yeni öğrendiğim müt· 
hiş hakika•Jeri de hayatımın bu açık 
defterine geçirmek ihtiyacile yanıyo ~ 

rum. İçimde insanlığın sefaJetine aid 
ıztırablar, yeisler, zehirll d~lerlle giz • 
!iden gizliye benliğimi kemiren yılan
lar gibi balkalanıyor. Öyle ki, artık 

Ah, ne diye :> ziyafet sabahı. ilk va- tülü ayak seslerini ve tavanlannda şıma dikecektim. 
purla, Adadan kaçar gibi lstanbula in- müthiş ba~rışlannı işitir gibi oluyo • Bir lahzn, içimden keşki geimeseY -
dim? Ne diye, kendimi a\'llnduracak rum ve bu akisleri kulağırndan uzak - dim, dedim. Ayni zamanda SuphiniD 
sözler konuşurum zannile dost kapı • la~tırmadıkça yaşayamıyacağım sanı - SO"l zamanda bu kadar uykucu k_çsil ~ 
larını aşındırdım! Bilhassa niçin, bu yorum. Belki babamı, ölümünden son· mesinc hayret ediyordum. Anlaşılııll 
ynz Adaya gcldir.n geleli yüzünü gör - ra biraz olsun sevebilmek, onu biraz bol para ve işsizlik onu böyle tembel 
mediğim eski bir mekteh arkadaşım olsun hatıriayabilmek için de bu uzak- e~ıişti. Bu da, babasının bıraktığı ser' 
Suphiye uğradım' laşmaya ih!iyacım var. Hasılı anlıyor- vet ~ayesinde! ihtimal hala atıp tutttl~ 

Suphi benim gibi bekardır. Hayl1", sun ya, bi.itün bu sebebler bir yere ge- ğu, hala aifedemediği babasının ... 
yanlış söyledim, benim gibi değil, tam !ince köşkte artık duramazdım. Bunun Hizmetçi çekildikten sonra, arası oıı 
manasilı:> bekilr ... Kaç sene var ki ha • iç'n oradan kaçtım. Maamafih anamla dakika geçti. geçmedi, Suplıi, dağınık 
basının öllimü üzerine kendi hlsc:esine kardeşim her zaman beni burada, bu saçiarı ve Clmuzun~. kollarını bile ge ' 
de mühim bir mirasa konalı, anaslle hiç bir yerinde babamın hatırası yaşa· çinneden acele attığı pijamac:ile salo. ~ 
bir tek kar~eşi Meralden ayrı ya~a - ınıyan apartımanda gelir görürler. Böy nun kapısınrla göründü. İlk sözü, bit 
vor ve ihtimal Göztepedeki aile oca - le daha iyi değil ıni? Hiç değilse 0 ölü- dost tebessümü ile: 
""rıa v. alnız bayramdan bayrama uıY - nün, yalnız ölü olduğu ve bilhassa ba· O S f ld T - ı• 
fo;' ., b "I" .. ld - · · h t h k - o!.. a n ge. in, ugru . 
ruyor. Fakat hen Suphinin do~duğu a 0 usu 0 ugu ıçın, a ırasına a a· Demek oldu. Arkasından elimi sıks~ 
köşkten bu kaçışına biraz hak vermi • ret etmiş snyılmayız. rak: 
vor deeil:m. Cünkii babası benim ba - Suphinin bu cevabı karşısında deh - - Doğrusu çok hoş bir sürpriz! .. dt" 
barna hiç benzcmezdi. Son derece mü- §etimden titremiştim, fakat onun içi • di. Bu sabah hi~ tc seni beklemezdifi1.1J 
tehakkim, sert, Adeta gülle gibi ezici ni kemire kemire çürütmüş olan yara· Hatta daha dün, kendi kendime, Adıı. 
bir adamdı o ... Etrafındakilere hayatı sını fazla deimemek için susmuş, hiç bey artık bPrıi unuttu diyordum. 
zindan etmic:ti. Kö~te herkes bakışın -. b:r itirazda bulunmamıştım. kat1' 

~ İşte, Aşıklar Yolundaki ziyafetin sa· Du samirniyetini görünce, ona , 
dan korkar, bağırmasından yıldırım b' lk' d" ... 1 · den utan 

Çarpmıc:a dönerdi. İşte Suphi çocuklu- bahı ikinci olarak uğradığım dost, bu ıraz . evve ı uşunce erım d tur'llU 
" bağn yanık Suphi idi. dım. Iste eo;;ki acık vürekli os 

ğırndanberi bu babanın zulmü altında te~rar ·bulmuştu~. Si~di onunla ıco ' 
in1 di ve onu Maçkadaki mezarlığa Aparb:manmın ikinci katındaki nuşacak, Adada sabaha kadar baf\.8 u'j 
gömdükleri günün haftası vaktile o ka kaptsını çalarken ona aid bu geç· ku uyutmıygn misafir gecesinin sıkı~; 
dar sevdiği anasilP. kız karde~inden bu miş hayat faciasını düşünüyordum, tısını unut.ıcaktım. Nedense böyle b tc 
sebeble uzaklaştı. Niçin? mademki on- Biraz sonra genç bir hizmetçi kapıyı avunuşa ihtiyacım vardı. Zira Nar'll~ 
ları seviyordu ... Bn niçini ben Suphiye, açtı ve bu sabah misafirini tereddüde Bey. karısı Naciye hanım, eniştcm, ıı :t1 
Ayaspaşada bir apartımana taşındıih benzeyen şüpheli bir tavırla salona al- lam ve bilhassa 0 sarı kız, hepsi aY , 

.. ·· ,., m tum Bana cevab dı. İsmimi söyledim. nlıı gunun an.,.c:amı sor uş . ayrı içimd~ perçinleşmişler ve o ,... 
o1arak şu sözleri söylemişti: - Beyefendi henüz kalktılar, dedi, rm içimdeki bu birbirlerine yakınl•o: 

- Annemle kardeşime köşkü sata - §imdi haber veririm. beni garib 1!e işkenceli bir hisle b~t r 
tım dedim, ri\Zt olmadılat". Benimse ar- Saat on buçuğa yaklaşıyordu. Bir sa- naltmıştı. Halbuki i~te bir zanı~rılc:ı 
tık her köşesinde çocuklu~mun ve ilk at evvel ziyaretine gittiğim diğer ar • derdine deı:d ortağı olduğum Suohı , 
gençliğin acdannı hatırladı~m o k6şk- kadaşımı sabah gazetelerini okurken ~ımda idi ve bu gün de o .beni din

1l')e 
te kalına~a tahammülilm yok. Çiin.k{l P.ulmu~tw;n, jiındi ise biı.im · ~uphirl ~illrdi. . . . . . , (Ar~ 176" 
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lik y ·· kadi 

Yaza1\: Zl)'a Saklı 

Maltad.st geçen günler 
Sağ taraftan ikinci aza, herhalde rei· 1 -

sln şu andaki müşkül vaziyetini hisset
lrı işti. 

- Mcvkufu, dışan çıkarsınlar. Mü-
Zakere edelim. 

Dedi... Reis, hiç tereddüd etmeden: 
- Mevkufu, dıııan çıkarınız. 
Diye, emir verdi. 
Kapının önünde beklediğim müddet 1 

Ulrfında saniyeler koca birer yıl, daki-ı 
kalar asır kadar uzun geliyordu. 

Beni bekliyen ve orada dolaşan za
bitler ve neferler arasında, kulalctan 
kulağa bir fısıltı cereyan ediyordu. 

Sık sık saatime baloyor, ve hayatım
da ilk defa olarak dakikalan sayıyor -
du m. 

'Iam on yc.iı dakika, on yedi asırdan 
dal'-a uzun geldi. Birdenbire kapı açıldı. 
Divanıharbin katibi, hımhım bir sesle: 

- Mevkuf:ı getiriniz. 
Dedi. 
İceri girdii!im anda, gözlerimi sürat

le divanıharb heyetinin çehrelerinde 
g{'?.dirclim. Arala'nnda, heyecanlı bir 
!tıünakaşa ccreyan ettiğini hissettim. 

İskoçyalı ihtiyar general, önündeki 
kiı~ıdın imza i~ini bitirdi. Ve sonra ba
Şını kaldırarak· ~u hükmü tebliğ etti: . 

- Mis Melek!.. Divanıharbimiz. mü
dafaanızı ehemmiyetle nazarı dikkate 
aldı. Hakkınııda verilen kararı tadil 
etıniye mecbur kaldı. Sizi, sivil harb e· 
sir; addediyoruz Harbin sonuna kadnr, 
divanıharb.imizin tayin ettiği yerde 
lllavkuf kalacaksınız 

Dedi. 

* 
Ertesi gün vapura binerken. (Mon· 

dros) ta bulunduğumu öğrendim. Dört 
gün süren bir yolculuktan sonra da 
(Malta adası)na geldim ... Burada. sıkı 
bir nezaret altında, artık muharcbcnin 
hilmesini bektiyecektim. 

cMALTA• da 

F'akat bütün dünvavı kan ve ateşe 
bo~an h'arb. bir türİü bitmiyordu. Be -
11 iın hayatım da, hiç değişmiyen bir sü
kunet ve rükudet içinde geçiyordu. 

. Maltaya sürgün edildiğimin ilk ayı 
IÇinde, adc!a bir mahpus hayatı geçir· 
diın. Fakat sonralan, şiddetli bir ne -
ıaret altında bulunmak şartile serbest 
hayata terkedildim. 

Şartın en mühimmi, Malta kalesin • 
de tnevkuf bulunan Türklerle kat'iyen 
teınasa gel:nemek, ve ikamete memur 
~lduğum küçük köyü, hiç bir uretle 
terketmemekti. 

Beni ycrlcştirdikleri küçük köv. ka -
l'rıilen (Maltız) denilen yerlilerden 
l'rıUrekkebdi. 

bamarıarında Afrikah, Latin ve İn -
€iliz kanı kı:ırışık olan bu esmer dl'rili 
insanlar. (Kraldar ziyade Kral 1araf • 
tarı) görünüyorlar ve bana, İngilizler -
den ziyad~> soğukluk gösteriyorlardı. 
Bulunduğıım köy. on yedi ev ile (San 

tarnarya) mımında bina edilmiş olan 
kurük bir kiliseden ibaretti. 

Bu kilisenin çanı hiç durup dinlen -
trıecıen rnüternadiven çalıyor, ve her 
~arbesile sanki o küçük köy halkının 
1.aın ve kab::ı taassubunu harekete ge • 
ltiyordu. 

• l<öyün h:llk ı kamilen balıkçı oldu -
rı için. giindüzleri köyde pek az er -
ek .göriilebi:ivordu. Eski bir adet ve 

&tı•a • .. 
1 .... neye tabi ola !'Sk, başlan sımsıkı or 
Ulu olan k~dınlar ise, beni kıpkızıl bir 
~cac;us) tamyorlar .. her ne sebeble olur 
~a. olsun, benim!~ temasa gelmekten 
at'iyen hoşlanrnıyorlardı. 
~}<öyde te'k bir chstum varsa o da, kö-

Un inzibah'la memur mister Coni Ki-
Ila!' isminde ihtiyar bir İngilizdi. 
]{·l<:öyün polisi, jandarması, sulh ha • 

1 '~i, idare amiri, bPlroiye reisi vazife
t tini tamamile neffinde cemetmiş o , 
barı llı.ister Coni'nin b>bası, Kırım mu -

a.ı-ebesi esnasında İngiliz alaylarile İs 

Köyde tel( bır dostum varsa, o da Mi&ter Coni idi 

tanbuıa gelmiş:. Sivastopolda, Türk - hemmiyet vermiyerek, küçük evinin 
lerle s,Jfih arkada~ı olarak harb etmis .. üst katını benim ikametime tahsis et
harbden sonra da: artık ingiltereye a~- mişti. 
de~ etmiyerek Malta kalesine yerleş - Mister Coni'nin bu hitufkarlıkları, ba 
miş bir küçük zabit imiş... İstanbulda basının kıymetli vasiyetini yerine ge -
ve harb esmısında temas ettiği Türkler tirrnek maksadımı matuf olmakla be -
bu adam üzerinde o kadar iyi tesirler raber. bira7 da manevi zevkini tatmin 
bırakmış ki, tam seksen yaşında vefat etmek içindi. 
erterken, oğlu M~ster Coniye: Onun yegane ınanevi zevki, İngiliz 

-Türkler, dostluğa en layikinsan - edebiyatı hakkında münakaşalara ve 
lardır. Şaycrl hayatmda bir Türke rast- bahisıere girişmeldi. Fakat halis An -
gelirsen, onun dostluğunu kazanmaya glo _ Sakson kanma mensub olan bu 

çalış. taJihsiz İngiliı. Malta adasının kaya • Diye, vasiyet etmiş. 
lık1arı üzerinde doğup büyümüş oldu -Allah raz• olsun, Mister Coni'nin 
ğu içi!1, bü:vük bir aşk ve gurur ile sevmı·hterem pederinden ... Eğer onun bu 

vasiyeti o1masaydı, şimdi tam altmış di~i tnr;iliz Pdebiyatını de~il. ana lisa -
yedi yaşınd::ı olan Mister Coni de bu nını bile !avıkile öğren!'memişti. 
nasihati sımsıkı tutmasaydı, hiç ~üphe - Benim. bir Oksfordlu. bir Kembriçli 
siz bu Malt~ sürgünlüğünde, 0 müte • k::ıdar va;cıfane bir salahiyetle İngiliz e
assıb ve karışık k&nlı insanlar içinde, debiyatından bahsetrneme, derin mü -
ha1im çok harab olacaktı. nakaşn1ara girişmelerime hayretler i -

Sırtına d~ima, İngiliz (Flayşer) ala- c'nd(3 kahvrır .. bana okutup zevk ile din 
yının kırmr:r.ı şeridli ceketini giyen ve lemek için, paket paket kitablar ve ga
eHndeki kalın hastonuna dayanarak zet('lcr getirtivordu. 
dimdik _yürüyen bu eski ~sker, babası - Bir gün. gene koca bir paket kitab 
nın ruhunu şad etmek için bana cid - ve ITazete geldi. 
den iyi bir dostluk göstermişti. Gazeteleri karıştırırken, (Mançes -

Bütün hayatında bekar yaşamış o - ter Gardiv:ın) da gözüme garib bir 
lan bu garib tabiatli adam. dostluğu tefrika Hişti... Bu tefrikanın adı, (Çelik 
nu o kadar ileri götürmüştü ki, köyde sinirli) kadıl" idi. 
çık:ın dedikodulara bile zerre kadar e- (Arkası 1ıar) 

i Z M i R i N C i R ve üZüM TARIM 
SATIŞ KOOPERATIFLERi BIRLIGI 

• 
TAR I 

Mamulatı 
Bütün Tariş mallari en modern usullerle 
kat'iyen s1hhi ve temiz olarak haz1rlan
m1ştl r. Tesisat1m1z Türkiyede biriciktir 
ve en mü!erakki garp anlamlar1na uygun
dur. Tariş'ten başka mahalde Fümige 

edilmiş incir yoktur. 
Beyoğlu lstiklal caddesi No. 64 

( Parmakkapı Tramvay durağı) 

~ayfa 13 

o·yarbakır be ed·yesi 
şehri imara ç ş yor 

1 (Baş tarafı 5 inci sayfad~) 
knpısı, Dağ kapısı ve Yenikapı adile a· 
nılan kapılarından maada şehre gire -
cek başka bir medhali yoktur. 7500 ev
li olan kasaba SS mahalleye taksim e -
dilmi~tir. Vilayetin umum nüfusu 
214,871 Vf'! merkez nüfusu 34,874 dür. 
Bunun t 07,124 dü erkek ve 107,74 7 si 
k:ldındır. 

Şehrin bıı dört kapıdan başka bir de 
İçltale kapısı vardır ki. hükumet kona
ğı, adliye dairesi, Kültür direktörlüğü 
ile Emniypt amir1iği ve askerlik daire
si bu kapırlan girilen büyük bir avlu 
içinde bulunmaktadır. 

Belediyenin bekçi ve yangın teşkila· 
tı. şehrin balile miitenasib bir şekilde
d:r. Tulumhacıbrı maaşlı ve reisleri 
i~den an1ıyan değerli bir makinisttir. 
İki kabilesi, bir doktoru olan beledive
ni:ı her ay yardımını gören 4000 kadar 
da fukara~ı vardır. 

Mahalle arasında bulunan telgrafha
ne binası:ıı. dar ve ivicaçlı sokaklan 
kıvranarak bulup çıka:mıak, her baba
jiğitin kar! değildir. Gerçi telgrafha • 

1 n ··ye giden her sokağın ba'iına, ok işa
retile gösterHen bir ctelgrafhaneye bu
rar!an gidilir• le\·hası asılmış ise de 
ol~uma!=ı olmıyan kövli.iler, bu hususta 
hayli zahmrt çekmektedir . 

Bir metro genisliğinde olan bu iç so
kaldar biraz bakıms!zdır. Çok eski olan 
kaldırırnlan, hatm sayılacak kadar bo
zult olduğundan buralarda -bilhassa 
kı:ıdın iskarpin:le- yürüyebilmek için 
m~vazPne~"' dikkot etmek lazımdır. 
M~amafih bu noksanlar da vakında tc· 
l:Hi edileC('k. sehir imar plfmı hakkile 
tn•bik olunaccılttır. 

Burarla Tr1""YlU .. ı~rın şikavetini icab 

kcn tedarik edinceyc kadar biraz vo • 
ruımağa mahkumdur. Gerçi kale ha ,. 
ricinde bir çok binalar yapılıyor, yer 
yer inşaata önem ve:riliyorsa da, mev· 
cud memur kalabalığına nisbetle bu 
yeni yapılan binalardan görülecek is .. 
tifade, şimi'lilik mahdud kalmakta, SÜ• 
kena buhranı bütün hızile devam et • 
mf'ktedir. Dört be~ nüfuslu bir ailenin 
oturahileceği üç dört odalı evlerin icar 
bedelleri, 22 ne 25 lira arasındadır. Bu 
ranın halihazır durumu, Ankaranın ye• 
n~ kuruluş gün~erini hatırlatmaktadır. 

Arsa f'atJarı o kadar pahalı olma -
rnakla beraber inşaat malzemesi uzak 
me~afeli yerlerden trcnle geldiği için 
b;na yaptıranlar bu hususta çok zah .. 
mct çekmek•e. Eskişehirden yiildenen 
k;remıt ve l•erec::te vanonları a• ·~ .!3 

yollarda kalmaktadır. Bu yüzden · •nJ 
yapılarm düzi.iEip koşulması g ıki',Or 

ve mesken buhranı da devam edip gi -
diyor. 

Ufak maı>şlı mf'mttrların aradıklan 

uruz ev1er hemen hemen yok gibidir. 
Mecıken buhranına ra!Pnen dükkan 

ve mağaza icarlan nisbeten ucuzdur. 
Cnr~ının en ic::lek. en kalabalık bir ye· 
rinde oldukça büviik bir dUkkanın şeh• 
ri icar bedeli on lirayı geçmez. Sehriıı 
dalıa kenar yerlerindeki dükkan ve 
mağ-azaların icariarı daha ucuz ve her 
kc~eye elverislidir. Kiralann pahalı ol
ması. biraz da bina sahibierinin fırsat• 
tan ic::tifRne etmek istemelerinden ileri 
gelmektedir. 

Yerli halk bira7. daha insaflıca dav • 
randlih ve belf'd=vPce de mevcud kira• 
lık bimilar::ı, memurlann da vaziyetl 
dti~ünülerek muledil bir narh konul .. 

e'firecek kadnr bariz bir mesken buh- dur1u takdirde bulıranın ortadan kalka• 
rarıt vardır. Se!ı .. e veni eelen herhan- cailı umulmakta. belediye mer1isinin 
e-i bir memur. nilesilc birkac gün otel- harPke•c geçmesine intizar edilmekte .. 
dE' kalmaö-~. haline müna~ib bir mes - dir. 

EN MÜOHl$ 
(STiRAPTAN 
~ONRA · · · 

Kullanmakı~ .. >{a bii dir. 

Bır ham.ede nezle ve gri pi geçirır. Harıueti sOr'atle dOşnrnr. 

Bıış, diş, sinir, n.~ıfsnl, adale a~rıl ım ancak G R 1 P 1 N 
almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Icabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine 
dikkat. T aklidierinden sakınınız. 

. . ,; .... ; P'\'' 
• • .. 1 • 

Urkiye 
ŞEKER FABRiK AL RI 

Anonim Şirketinde · 
Müessesemiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ccnebi §ekeri sa• 

tın alınacaktır. Şartnamesi Bahçekapı Ta§han 42 numarad an isliyen
Iere verilir. 

12 Sonkanun 1939 Pertembe günü saat 11 c kad ar tekli; mek

tubları ~artname esaslarına göre k a bul edilecektir. 
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-e 
Tilrkçere çf'vlftn: M. Sürena DDmea 

Bükreş muhteliti dün 
t n ge ar1s1 Fenerle berabere kaldı 

Ben kend\ ~ahsıma bu gemıye, ÇO ·ı yordu. Bu yeni adlannı kekelemeden 1 kadınlar~ ka~J d ; .. f'k 'k kl • d h<! · b • lmak k ·'i a.ma muş ı ve nazı 
cu ugum a nı orru tan . urt:r- söyliycbilm ~ için bir hayli ekzersiz i insanlardır:. Hasnun gemimize gönde -
mış olan Albatros kuşuna ka~ı bır şuk- yapmı~tık recer.r· b h · b' k" "k "f · · . 

1 
k .. . " · .,ı er angı ır uçu mu rezenın 

ran nışancsı. ~~":~ uzere (Albatros~ A,ynı zarn:mda h=rkesin -evvelce hiç zabiti, muhakkak ki kaptanın zevcesi 

Oyunun ilk devresinde San-Laciverdliler hakim ve 
düzgün oynadılar, Rumenler beraberliği ancak 

ikinci devrede temin ettiler 
adını vermek htı) ord um. Fakat donan bu1unmadırr1 ve ueıarnadım- yenı· mas hu d bi ı k d h ı#o fkA d b · · d b' t ·ı . . "' ...,. zurun a ı ere arşı a a utu ar, 
mamız a u ısım e ır orpı gemısı kat reesini iyice bilmesi öö-renmesi Hi- dah kib h k t d kt' d b ı d - ·· • . b' • ::.· a ar are c e ece ı. 
me~cu u un ugun~ ogrenınce ıt . • zımdı! Çalınan gemi jurnalına göre Binaenaleyh Schrnidt'e bu vazifeyi 
tabı bundan vazgeçtırn. Sonra «Denız tayfamn rnı•mleketıeri olan kasabalar · k ı :~k b' k ·ı · ş t d -· d" .. d" k' verır en onun ep,~ a ır pru e 1 e 1 -
ıb ey ~n~-ı~h ırıı ~erı:ıecp h uşun um. 1 hnkkmdA bir çok bilgiler toplatmış, ca b eden kadın elbiselerini de tedarik 
~ tn. İlı a. ar; .. 1enı~ imlşa c;ımd a venbı. • bir kısmını da kendim uydunnu~ bulu- etmiş bulunuyorduk. Maarnafih onun, 

m ış ı. en suru en ıs er en za ıt; nuyordum. Her gEmici mensup oldu - ka t k •.. - k 
Rerimin de bct1C'nd'k1eri biri vardı ki ğu kac;ı:ıbvnm baslıca sokaklarının bel o ab~lın ~ı:~ roıkunuk us.~rsk~lz~toy k-. · · b k . · . - naya ı mesı ıçın pc ço rnus u a çe 
gemtmlZin P\'3Z ·anad}arı}e pek Uy• }' b \ t }1 • • vh } • • ' t'k D' • b' .. k"} d S b 'd ' 

b
. d 

1 
• B d S dl . ı aş ı o e ennın, me. ane erının, rnıs ı . ~t'cr ır muş u e c mı t'ın 

gun ır 3 c 1• u a ( eea er) yanı mı-ık"' ·r t t 1 1 · k l'k kl b" ükl" • .. 'd' H ~ h 
(D 

. K f 
1 

) 'd' b . . .. . "vyı a sa ı an ver enn ve eza ı ava arının uv · u~ ı ı. atta a • 
enız ar a ı ı ı ve u ısım uzerm· b 1 n· · 1 · · • . k'k~ b' N · d h . . b 

1 
rd k e e ıve reı~ erının vesaır memurlan • 1 ı ır orvcclı kaptanın kansının bi-

efk·ep .rnt ız. uvu TT' U~ ·r~ ~nkuyo 
1 

uk b. . nın isimlPrini öi!rı>nmek mecburi ve - le bu kadar büvük avaklan olamazdı. 
ncı ec;1"J ı :ıv•rım zı ın ·aran ı ır t' d .0 . B . A .. .. • . d S •ı • • d .. :ın e ı ı. u cınsten rrıa+erveller do ka Fakat bunlarr kü('ultmenin de ne bir 

getcteebsınt ~~ edena ~r ıçlın ek ~ca az mb~- fi derecede temin ve tedarik olunrnuş- çaresi, ne de imkanı vardı. 
~e a ı c Pmır a ara eser ne rı- tu. . 
nin mansabırıdan şirnal denizine çıkmış Bına<-n.alevh Ş~ s~retle _harekete ka· 
bulunuyor, orcıda, sahilden biraz açık- Gemicilerden her biri, kendisine ay- ~ar. ve~ık: Gemırn:zde bır ~raştırma 
tn tekrar d~rnirlivorduk. rılan resimlcrle ünsiyet neyda etmek, ıhtımalıle karsılaştıgt}llız takdırde hap-

WilhP.lmshaveo" limanı nhtımının bir onların isimlerini, sandıklarındaki rnek tanın karısı hafifce rahatsızıanmış bu· 
kıyıcı~nda mü .. ettebatımı bekliyor • tubların rnuhteviyatını öğrenin ezbcr- lu~acak '~.yerinde oturduğu hald~ diz 
aurn. bunı~r birer birer bana iltihak lernesi, hakiki Maleta !!emisindeki tay· lerınden ıtıbaren -sıcak tutsun dıye
ediyorlar, donuk bir fenerin ziyası al· faların tıeçmiş hayatlarını, kendi ~eç • avaklan.~ı bir. battanive ile ört~~~ o1a
tınd<ı tayfarr.ı tamamen toplamış bulu· miş hayatları gibi kafalannda tesbit et- cnktı. Dwer bır mrluk ta Schmıdt ın se
nuyordum. Hiç kimse toplanış maksa- miş bulunmaları gerekiyordu. Bütün si idi. 
dını rıilemivor. Bu aralık aralanndaki bu rolleri bir aktör gibi tekrar ede ede Bu sesin. bir kadın sesi1e hic bir mü-
konuc;mala; k-ulnıi'•rna 1!eliyor. alısrnnlı idiler. na~ebeti yoktu, üstelik Schrnidt Norveç 

- Ner:eye ,g!diyoruz Allah aşkına? Schrnidt cıdınddd rnakinist muavin!e- dilini de bilmiyordu. Buna da şu çare· 
- Bu ne iş yahu? rinden birini, bu yoldaki stratajırnızın vi bulduk: Kaptanın rnuhterern zevce • 
&kleni1en rnürettebatın ardı gelince en be11i hac;Jı bir rolü olarak almış bu c;i konuşrnağa muktedir deöildir. Çün· 

nhtırna yanas:m küçük bir istimbota lunuyordurn. Bu delikanlı ince uzun, kü ağzının içine koyacaibmız küçük 
giriyor ve karava veda etmiş bulunu - bıyık ve sakalsız, nazik sirna ve en • b:r parnuk1a yanağının birisini şişirmiş 
yoruz. Biraz sonra, gecenin koyu ka· dam1ı ve kadın elbisesi kendisine pek bulunacaktık 
ranlı~ı içind.? heybctli bir geminin bor· yaraşan bir gençti. Norveçli gemi kap Genç kadın (!) colrayb diyecek ka
öar::ındnvız. tanlan ekseriya zevcelerini yaniann - dar da İngilizce biliyordu. Biz onu, bu 

- Hello, cliycırlar, bu ne çeşid bir ge- da bulundururlar. Binaenaleyh bizim kelimeyi, sanki dişi ağrıyan bir kadının 
mi yahu? .. Bir yelkenli mi ne? sahte Maleta gemisi süvarisinin kan • telaffuz ettiği gibi söyliyebilrnesi için 

Gf'mide her c:cy hazırdır ve her şey sının da gemide bulunması gayet tabii bir hayli <'k7.ersiz yaptınnıştık. İcab e· 
Nor 'f'Çlidir. Onların ranzaları, her şey telakki olunur ve süphelerin mayna o ll d ince, bu kelimenin söylenınesi mü s-
eri ihzar ed•lmioşt ir. aile, dost, sevgili rnasına :esile olurdu. Bundan maada, tt:!sna olmak üzere, ağzını da açrnarna~a 
fotograflnrı dm•a .. Jara yaoıştınlmış - İngiliz deniz sübaylan -Allah için- gayret edeceJrti. (Arkası var) 

tır. Norveç mın1aral n, Norveç kız -aa rının resi m ı eri. Norveç bayrak la n... ~"""'""""""""""""""""""""""""""'"""'"""'"""~'' ~r---.-axı=--------~ 
Her sey her ~ev mevcuddur. Mürette - ,~ s· d k 1 batının tarnnm elma~ını bekleyen mü- ·~ ~ ! If O torun gün ük 
kemmelcn dona tılmış bir Norveç yel - ~~~~~~""'""'""'""'""""""'""'~1 

kcnlic;i bu. 1 ' B 4 f fı 7 H 9 10 notlarından 
- Norveç~e biliyor musun Karl? 
- Evet, ya sen? 
-Evet 
-Tuhaf iş bu be .. Vallahi ... 
A~kerlerden bazılan Norveç dilini 

.bilmiyorlar. Bilenlerin yerleri, vazife
leri güvertroe. hilmiyenierin ise aşa -
ğıda. Yani Alm::ınva alt güvertelerde, 
Norveç üstte. Tuhaf değil mi? 

Artlk kar11 ile her türlü muvasala • 
nuz. kesilmiştir. Binaenaieyh saklana • 
cak sır da kalrnarn1ştır. 

SOLDAN SAÖA: 

Gripin ihtilalları 
Grlplcrln en korkunç ihtllfıtı zatürree

dlr. Grlp zatürreesl cldden tehlikelidir. 
:Sir çok defa gripin husule getirdiği za
türreelerln ted!!.vllerl maalesef kabil o -
lamaz. Birkaç günde hastayı telef eder. 
Gripin dij;rt!r bir ih1.llatı da kulak zan ve 
orta kulak lhWAtıdır. 

Ortpin seyri esnasında veyahud sey -
rlnl takib eden llk günlerde birdenbire 
§iddeUl bir kulak a~rw lle beraber ye
niden dereeel hararet yükselir. Ve haa -
taya çok: ıztırablı geceleri geçlrtir.Bunun 
da süra:.ıe tedavisine koşulmazsa vahim 

ı - Siyah • Şarap. AklbeUer yaratabilir. Çok mühimdir. Orl-
1 - Maa - Taharrl et. pin dilter bir 1htllatı da böbreklerde hu-
3 - Bir nota - Tasgir edatı - Sporcu suıe gctlrdl~l Utlhablardır. idrarda nı _ 

alkışı. bornin görWür. Tekerrür eden grlpleı:- ve 

!ki takım m4çtan 
Dün. Takc;imde çarnurlu v-e pis bir 

havada Bi.ikreş muhtelitile Fenerbahçe 
karşılaştılar. Havanın bozuk ve günün 
bir iş günii olması dolayısile stadda 
ancak bin ~ş yüz kadar seyirci vardı. 

Oyuna, hakem Adnan Akının idare
sinde saat tam 14,43 re Ruınen1erin 
hücumile başlandı. İlk anlarda her iki 
taraf da mühim birer tehlike atıattı • 
lar. 

Üçüncü dakikada Rumenierin sağ -
dan yaptıkları bir hücumu sağ açık 
çok yakınd2n dışan attı. Fenerbahçe 
oyunda nısbi bir hakimiyet tesisine 
muvaffak olmağa başladı. 15 inci da
kikada Rurnenler sağdan indiler. Mi • 
hailesku p,Hzel bir şüt çekti. Hüsam 
ondan güzel bir blokaj yaptı ve kur • 
tardı. 

Fenerliler hücum üstüne hücum ya
pıyorlar. Fakat yirminci dakikadan 
S'>!lrn büsbütün açıldılar. Güzel ve 
kombine bir oyun oynuyorlar. Sol bek
leri çok iyi... 

Oyunun 36 ncı dakikasında Fenerli
ler soldan bir hücurn yaptılar. Top, 
Basriye geçti, fakat Bükreş sağ beki 
Basriyi 18 çizgisi içinde yere yuvarla
dı. Verilen penaltıyı Fikret çekti. Ka
leci topu tutmak üzere atıldı, fakat 
gol ... 

Birkaç dakika sonra Vahabm Kü -
çük Fikre~e verdiği topu Fikret dışan 
attı. 42 nci dakikada Fenerliler sol -
dan bir hücurn yaptılar. Rurnen kale • 
sinin önü bir an kanştL Top Basri de ... 
Sıkı bir şüt· İkinri gol. 

Hemen akabında yapılan Fener hü
cumunu Rurnenler elle kestiler. İkinci 
penaltı ... Küçük Fikretin şütü. fazla 
plase oldu ve kaleci iyi bir §ekilde tut
tu. Devre bu ş<."kilde bitti. 

İkinci devre 

evı·eı bfr arada 

Dinıkil maçtan lt~Jccanlı bir safM 

terdi. Takunlar sahaya şu şekilde çil'' 
mışlardı: 

Bükreş muhteliti: 
Neyru • Duçe, Draguresku - Nistor: 

Pop, Pal - Mvldevanu, Mihailesku, :aı 
ratki, Prasku, Jiko. 

Fenerbahr.e: 
Hüsamed~lin • Yaşar, Lebib - Jte ; 

şad, Atyan, Esad (N'ecdet) - Fil<te. 
(Basri), B~ı::ri (Fikret), Vahab Cle. 
şar), Şaban (Naci), Küçük Fikret . .-."' 
························································• 

Ölçü üzerine 
Fennl Kas1k bağları 
Miife, barsak, böbrek 

dOşkUnlO~One 

FenDI 
Karsalu 

- Çocuklar. divorum, İngilizler, ab
luko hatlanndan bir farenin bile geç -
meğe muvnffak olamıyncağını söylü -
yorlar. Fak:ıt biz onlara -Tannnm 
yardımile- hem de yelkenleri şişire -
!l'ek gösterece;;iz ki bu, çok mümkün • 
aür. Ondnn ~onra da, gene Allahın yar 
aımile, en~irı !ere acılınca pnlann ge -
milerini batn·arağız. Nasıl biz bu işi ba
şarabilir miviz? 

4 - Dahl - Evin üstü. bronş!t gripaller bazı kimselerde ve-
5 - Kc.oıktn - İçkl datptnn. rem fı.razının meydana ~elmeslne sebeb 

lırtiyeııler~ ölçü 
İkinci devreye Fenerliler ufak bir tarifesi gönderilir. 

- Emin olunuz ki kont. Bu dedikle
rinizi başarmz. Yanarız ve yapacağı
ımza da inanarak bahse tutuşabilirsi -
niz 

Diyorlnrdı. İçlerinden hiç biri bu 
yolda bir korkn alameti göstermiş de
ğildi. Ben de bövl~ mürettebatın ku • 
mandanı olmaktan iftihar duyuyor -
Cium. ı 

Kereste, bordamJza yanaşan büyük 
'bir mavna ile getirilmişti. Bunlan gü
:ıverte üzerinde aıt: kadem yüksekti -
ğe kadar itina ile yerleştirdik, istif et
tik Tel zincirlerle de sımsıkı bağladık 

Şimdi gemide herkesin bir rolü var
dı. Herkes bir aktör gibi bu rolünü ifa 
e~erek bu yoldı:ıki meziyetini meydana 
~koymuş olacaktı. Zabitler ve gemiciler, 

Maleta gemisindeki zabitlerin ve tay
falann adlarını taşıyor!ardı. Binaena • 
!eyh yem isimlerine alışmalan icab e
Ciiyordu. Bunun için ise ekzersiz yap -
mak lazırndı. Fritz Mayer şimdi Ole 
~ohnsen; Miller Björnsen; Han Leh -
man, Lass L~tssin olrnuşl&rdı. 

B!'ni de herkes kaptan Knud!IE!Il bill-

6 - Kedidcıı kaçan - Birdenbire. olabilir. Çok dikkat etmelidir. Bu mev- değişikHkle çıktılar. V ahabın yerine Emln :i :ı J 
'1 - Blrde:ılılre - Lhlanın yarısı. zun tekrar evdet edece~lz. Yaşar, Şahanın yerine Naci oynuyor. ızmir soke~ı 
B - İstırham nldnsı - Hayret oldası - Şart ı----------------1 

U'ıhlkası. 
Bu devre Rumenlerin kat'i hakimiye- Tel. 20219 
ti altında geçti. Çok anlaşrnış bir o • z AHA R YA 

9 -Bol olmıyan - Ma hal. 
10 - Fırtı:ı: - Çayın ufn~ 

'YUKL\RD-\N A~.4.ÖI: 

yun oynuyotlar. Paslan muhakkak ye- Oreopulos 
rini buluyor. 28 inci dakikada Rumen- Taklitçilerdan 

ı - Esklder. hububat ölçüsil - Fena bulan 
2 - Çok Iyi • Aded. ( 

Nöbetci ' eczaneler 
lerin sa~dan yaphklan bir hücurnda k 
top soliçe geldi. Soliç to metreden gü- '~~~s~a~lll~l~n~IZ~·~-~-_!__~ 
zel bir şüt çekti. İlk Rurnen golü de bu - ' ~ 
suretle oldu. Polatlı SııJh Hukuk Mahkcmesind 11 

S - Bir nota - Canlı - Btr nota. 
'!lı- Bay:ıt olmıyan - Dost. 
5 - Tartı hnrlc1 tutulan. 
8 - Dumanı tüten. 
'l - Taharrl ct - Pazartestden .sonra.. 
8 - Dahi - Buza~ının büyü~ü - Eklet. 
ll - Hudud - B~. 

10 - Himaye eden - Bir nevi takke. 
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s A D A K A T s ~ ~ 
A M u D ı ı• A ı= K lj_ 
D u y A N • M A N A 
A D A M A K [S L A R 
K t N A y E lll M • B 
A • • K E s T A N E 
T A M • • T A K • D 

~ • ı.A L M A K • s E 
ı K N A 

' 
N • s i • z • A R E D E • • Euuelki bı.lmacanın haUedihııi~ fekU 

.__. .. ._ 
Bu ceM~ nöbetçi olan eczaneler fUll - Oyun, Fener nısıf sahasında cereyan 

lai:~~bul c1hetindet1ler: . ediyor. Rumenler fırsat üstüne fırsat 
Aksarayda: (Sarım> • Alemdarda: (Sır- kaçırıyorlar. 

n A.sımı, Beyazıdda: CBelkls), samatya- Oyunun son dakikasında Rurnenler 
da: <Teofllus), Emlnönünde: (Amlnu • gene sağdan bir hücurn yaptılar. Santr· 
)'n), Eyubde: (Arif Be~ir), Fenerde: <E- for Baratki beraberliği ternin etti. Bu 
mlly:ıdi>, Şehremlnlnde: <Nazım>, Şeh- gol biraz rnünazaa doğurdu. 89 uncu 
zadcbaşında: (İ. Ha!U), Karagümrükte: 
(Kemal), Küçükpazarda: <Yorgi), Ba • dakikada Fener lehine bir taç olmu~-
kırköyünde: (Merkez). tu. FenerlilE-r biraz duraladılar. Tacı 

Beyo!la cihetfndekiler: Rurnenler attı ve gol bu andan sonra 
İstlklfıl caddesinde: Galatasaray, oa- oldu. Ve oyun da bu şekilde 2 - 2 be

rlh), Gnlatada: <Hidayet), Kurtuluş- r~bere bitti. 
ta: <KurUuş>. Maçkada: (Feyzi), Beşlk- Rumenlcr güzel ve korn'bine bir o • 
taşla: <Srüeyman Receb) . 

Bofadçl, Kal'lıköy '" AılalardaklJer: yun oynad.ılar. İçlerinde santrfor sağ 
Üsküdarda: <Scllmlye>. Sarıyerde: <Os açık ve sol b~k mükemmel... Yalnız 

man>, Kadıköyünde: <SaadeL, Osman forvetler kale önün~e çok tutuk 
HuH:Isl>, Buyü.kadada: (Halk), Heybe - Fener1ile.,. çok sert oynadılar. Bil -
llde: (Halk,. \.. J h_ı:ıssa Angelidis çok favullü idi. İçle • 
""''ııo.-----------~ rınde yalnız Reşad temiz bir oyun gös-

PolaUının yt:nl Mehmedll köyü içinde , 
Ynyla mevkllnde do~usu Ahmed o~ıu Clefl 
m:ıl ve hall. batısı Ahmed o~lu İdrls. ıcuz., , 
Yayll yolu ve güneyi yol ve çeşme ue çe ,ıll 
rlli (93) ve Tekdal mevkiinde do~usu ~ııf• 
o~ıu Mustafa, batısı Şemseddln b~lu ~ ttıf' 
kuzey! Battal ve gür.eyl HalU o~lu ~os.,d• 
tnrlalarUe çevrnt (40) ki cem'an Iki ıcıt ,ır 
Cl23) dönüm tarlalann mezkflr köyden , 
dullah oğlu Yusuf tarafından namına ıe;d,. 
cm lstenllmrktc oldu~undnn bu tarl•1~rıı' 
alfikası olanların vesalklerlle birlikte 1fl (ili' 
fa:ının mual!ak bulundu~ ıo _ 2 - 939 O' 
m~ günü mahkemeye müracaauan UAJl 
lu:ıur. ~ 
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Hakiki VALDA ismi üzerinde urar ediniL Her mühim ecunede bulunur. 

1939 Yılbaşını kutlulamağa hazırlanıyor musunuz? 
satılan iablsarlar Idaresi taralı daa 
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Şimdiden tedarik ediniz. 
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• te saır 

Banka muamel8t1 

B ELER 
Ankara Bolu Istanbul 

Adapazarı Bursa Iz mit 

Bandırma Eskişehir Safranbolu 

Bartın Gemlik Tekirdağ 

Dahilde ve hariçte muhabirieri vard1r. 

T elgraf adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

Bankam•z•n Istanbul 'ubeslnde tesis edilen 

'' G E C E K A S A S 1 , 
Çok müsaid tartlarla aayın mü~terilerimizin emrine arnade bulunaurulmalttadır. 
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Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHiPLERI: S. Ragıp EMEÇ 
A. EkTem VSAKLlGlL 

Şüpheli ve kireçli sular tasfiye cihaziari 

VEBOLiD 
VEBOliD 
VEBOLiD 

Kireçli ve acı sular tasfiye cihaz
lan ve tesisab. 
Şüpheli ve mikroplu sular için por
tatif ve sabit filtreler. 
Kireçli sudan saçı ve cildi muhafaza 
eder. Banyo için hususi duş aparab 

Bet sene garanti - TediyaHa kolaylik 

iSViÇREDE .. WEBOLiTE, A. G. Türkiye· ve Şark1 karjb Vekili 

V E B O L i D Ltd. Şti. 
Merkezi: Galata BUltır sokak No. 7/9 - Telefon: 44507 

P. K. No. 1094 
Şubeleri : Ankara Bankalar cad. No. 22- Telefon: 2681 

P. K. No. 45 
1zmir- Saman iskelesi Mimar Kemaleddin cad. No. 15- ·reı. 2365 P. K. No. 72 

39. Y 1 L B AŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

·kra i e 
.......... ) U dlra ( 

Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikrarniyeler!e (400.000vo 100.000) 
liralık Iki adet mük6fat vardır •.• 
Keşlda Yılbaşı gecesi yapılacaktır. Biletler - (2,5) , (5) ve (10} lira-

lıktır ... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 
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~ostıuklar-büyük olsun, küçük olsun-herkesin akt1danna göre, 
büyük veya küçük hediyelerle idame edilir. Bilh assa FA YDALI 
H E D 1 Y E LE R 1 N hat1rasa daha çok omürlüdür. Lütfen mü
essesemizl z 1 y a r e t ediniz. Müteaddit ceşitlerimiz arasan
da hediyelik eşyan1z1 behemehal bulacaksrnaz. 

Siz bedelini çoktan unutacaks1n1z, fakat hat1ran1z1 . . 
" .alma minnetle sakliyacaklardlr. 
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