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1939 Resimli Hafta 
YılbBJı Fevkaıladc ııüahaaını çıkardı. 

Cemal Nac!irln Hediyesini 
._, ecn:ınln en buyük miis::bakasını 

H •ftada bulacauıaız 
140 l i ralılc mukemmcl bir Radyo ~""'M-...ır. ..... 

ayrıca kıymetli yüz hediye., . 

52 5-.yia 5 Kuruş. 

1 Bugün 16 sayfa 

. Sene 9 - No. 3023 Y au ifleri telefonu: 20Z03 PERŞEMBE 29- BİRİNCIKANuN 1938 İdare işleri telefonu: 2020.3 Fiatı s~ 

~~Y.~üY,e Kabi.neden iki Vekil çekildi 
ır.ıUjue. A • 

ZiraatKongresinimüteakıb Maari-1 Vekillieiine Hasan Ali Yücel, fklısad 
derhal tatbikata geçilecek ';/ O 

?.~:~;~a~~f:übuJı~·j:::!;i~!~!~ _ Vekilliğine de Hüsnü Çakır getirildiler 
lt.<ılled ecek, önümüzdeki yıllar lıöy ...................... - ............. •••••••·;;··········· .. ································································ı 

ı...ıı..nma;;"·'·~~'::;;~:~: = .. Fransa ltalyaya karŞI General Nacinin meb'us 
(Kongreye giden arkadaşımiZ • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muhittin Birgen yazıyor) tedbirler ahyor seçildikten sonra 
Sornaliye Senegaili ask-erlerden Vekil olacağı söyleniyor 

mürekkeb takviye kıt' alan gönderilecek Eski Maarif Vekilinin bir elçiliğe 
Fransız gazeteleri İtalyada askeri 

hazırlıklar yapıldığını haber veriyorlar 
~ aris, 28 (Huausl) - İtalyan kuvvetlerinin, Fransız Sornalisi ~ududunda 
u--""" ~arekltta bulunduklanna dair dün gazeteler tarafından verılen haber
lerin salAhiyettar maiıfe!lerce tekzlb edilmesine rağmen. ıazeteler bu huaustaki 
neşriyatlarma bugWı tekrar ısrarla de-vam etmektedirler. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Büyük Şair .· Akif için 
dün yapilan törenler 
Dün büyük vatan şairinin mezarının temeli abldı, 
dini merasim yapıldı ve gece üniversitede toplanıldı 

tayin edilmesi muhtemel 

Ha.an Ali Yileel Hüsnü Çakır 

Ankara, 28 (A.A.) -Tansiyon düşük- Arıkanla, safıa kesesi iltihabından mu~ 
lfi~ü ıle müterafık ~tddetli sürmenajdan tarib olan İktısad Vekili Şakir Kesebir, 
rahatsız bulunan Mc1arif Vekili Sl!fetı (Devamı 11 inQi sayfada) 

MEB'US NAMZEDLERİ 
Namzedler bugün ilAn edilecek 

Evvelce isimleri bildirilenlerden maada General 
Naci'nin, Amir al F ahrinin Devlet Ş urası Reisi Reşadın 
Ziraat ve Nafıa Müsteşariarının namzedler arasında 

bulunacakları anlaşılıyor t 0!\neden tnttbalu: <Yabrdan &fAiı dot-
~~ Ziraat Veldll Faik Kurdotlu nutak aöy- AJcifin mezan.n&ı temel atılırken 
.:~:n, bir çiftçi nutkunu C:: ~=~= İki sene evvel Aldf gene dünkü gi • köşesine bu-akılınıştı.. Yi.mıi yıl • Ankara, 28 (Hususi) - CUmhuriyet ,.e önümüzdeki Cumartesi günü se~im 
~:t e::uf1:~~!:ı;.h:: :ıftçller arasında bi içini .çeken, gözleri nemli bir dır, Çanakkale mucizesinin başucwıa Halk Partisi münhal bulunan 13 mebus- yapılacaktır. Seçimin yapılaca~ı vilayet-

<Yazısa 2 nclde Berrüsı sütununda) hnvada Edirnekapı mezarlığının bir (Devcmı. 11 inci sayfada.) luk için namzedlerini yarın ilAn edecek ler §Unlardır: (Devamı 11 inci B4yfada) 
........................................................................ -... ··············--··· .. ··············-···· .. -··········· .. ··············-··························· .. ·····················--···············································-

ASIL AÇlLDI? 

Baıvelcil Celôl Bayar, cuuellıi Fba ~nlıar«da toplaıwa ~rat lı0116'uincle naflııuau aö~leTiıen 



Z SayfR 

•• H r u 
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Köye ve köylüye 
Müjde/ 

Yazan: Muhtttln BirreD 

Ziraat kongresi, Celal Bayann çok gü
ze! bir nutku üe açıldı. Nutkun en güzel 
tarafı, edebiyatsız olması idi. Hiçbir ta
rafında süs ve ianteziye gitmiyen, Türki
yede köy meselesinin ne kadar büyük bir 
1ş olduğunu teşrihe ehemmiyet veren bu 
nutku, onun cdebiyatsız ,.e kuru olma
sına rağmen. büyiık bır ırkkat ve hatta 
he) ecanl:ı dınledim. 

SON POSTA 

Resimli Makale: 5 Tükenmiyen de/ine 

Hiçbır mubalağaya ~açmadığıma emin 
olarak şunu söylemekte tereddüd etmi
yeceğim: Turkiyede köy meselesi hak
kında Tanzimattan lıugüne kadar söz 
söylemiş devlet .1d :ımları nrasını;la hiç 
kimse yoktur ki, sözle veya kalemle, Ce- Bazı adamlar \"ardır ki, define merakhsıdırlar, kulakları- İnsan üzerinde sihirli bir kelime t~sırini yapan define ha-
lfıl Bayarın bu nutkun:ln gösterdiği de- na gelen her ı·ivayete inanarak kazmayı, küreğı yakalayıp, kıkattc mevcu::idur ve mahdud değil. tükenmez bir hazine 
recede kes f ve toplu bir gürüş ifade ede- eskı zamanlarda yer altına gömülmüş denilı•;-n servetleri bul- halındedir. Fakat bu define yer altında bulunmaz, bu talih 
bilmiş olsun. Nutkun ) rgfıne edebiyat ta- mak üzere çalışmaya koyulurlar Bug'jn burayı, yarın oray1 oyununda elde edılmez. her insanın kafasının içinde giwdir. 
rafını teşkil eden mukaddemesi bile. za- k ı azar ar. Servet ,.e ömür israf ederler. netice~e de beyhude Dirnağınızı hazırlayınız. hazır!adıktan sonra çalıştırınız. kö-
hırde bır edebiyat g bi göriındüğü halde, · çauşmış olduklarını görürler. şesıni buca~ını araştınnız. delineyi mutlaka bulursunuz. 
hakıkatte koy dava&ının !;irk hayatında- ===========,;;,==~============;;;~=-;;;;;;~~;;;~;;;,;;;:=;,;;;;.;;;,~~;;,~~~===== 

~~j;;~~t~~~~i~~~~ ~i.Şi 
ikı unsurun da mım varııkta ve memıe- Ingiliz teleçoncuları 
ket iktısadiyatında nasıl kuvvetli birer 1' 
temeı teşkil ettiklerinı teşrih eyliyen bu Gecede 28 bin kere 
mukademme. köy kalkı.:1ması fikri kar- u A llol;, diyorlarmışi 
flsınd:ı Cumhurıyet hükumetinin bugün 
ne kadar kuvvetli bir azirole vaziyet al
mış olduğunu pek giızel gösteriyordu. 
Bunun için, Cela: Bayar hiıktimetinin bu 
defa bu işe nasıl büyük b~":" ehemmiyctle 
r;arılmış olduRunu r,örerek heyecan duy
mamak kabıl değ ldi. 

* Celal Bayarın nutkunun asıl özünü teş.-
kil edtn kısım, köy iktısadiyatımız hak
kında söylediği sözlcrdi. Başvekil. bu 
sözlerıle bu iktisadiyatın. bütün milli 
iktısad sistem'ınizde nasıl bir temel iktı
sadıyat teşkil ettiğini, mc~eleye kah bir 
cepheden. kfıh bir d:~et"lnden bakarak, 
pek mükemmel bir şekilde izah etti. Me
seltı, milli irad bahsinde. köy iradının 
Türkiye için ana ,rad oldu~unu söyledi; 
Türkiyenin medenıyet alemi ile olan ik
tısadi münasebetlerine köyün nasıl bir 
esas teşkil ettiğini bırkaç hakim cümle 
ıle \'e birkaç :::akam !Çince izah edıverdi. Londra telefon idaresinde çalışan te-
Türkiyede sanayi kalkınması yapılacak- lcfoncu kızlar, bir gecede 28 bin kere 
sa köye, Türkiyede ıni!li müdafaa vaSlta- caHo!• derler. Durup dinlenme hilmi· 
larını kuvvetlendirrnek icab edecekse yen bu çalışkan kızlar, şehrin o hüm -
köye ve n·hnyet Tilrkiy~de kültür ve malı telefon milkalemelerini saniyesi 
medeniyet hamleleri yapı1acaksa gene saniyesine birbirlerine raptederler, ve 
köye gitmek Hizım gelciiğini izahta da, bu arada da gene gülümsiyerek müş -
Celal Bayarın sesi, nyni sa!Mıiyet ve ay- ~te,;;n;,;· ;;ıe;;n~·n=e~c=ev=a=b==v=er==ir=le=r=. ===== 
ni kuvvetle, bükuroetin çok derin ve çok yük bir gayretle ça1J.§mı~ benim gibi bir 
doğru olan görüşlerine tercüman oldu. insan için. bu program-nutkun tatmin 
Başvekilin sakin bir tavıris, hükumet ta- etmiyecek hi~ir tarafı yoktur. Celal Ba
rafmdan yapılacak hamlenin bu defa çok yarın ağzından öğreniyoruz ki hükO.met 
esaslı olaca~ından emın görünerek teşrıh bu muazzam davanın bütün felsefesini 
etti~i fikirll'r, tam manasile bir hükumet ve bütün teferrüatını tam biliyor ve iş
programı ve bir s"yaset hareketi üade e- leri tam bir Avrupalı kafasile ölçüp tam 
diyordu. Ben de bGtün bu r.utku, teşrihat bir mütehassıs gözile f{Ör.iyor. Tatbikat 
derinleştikce, haz ile clinledim. Bir hü- işlerini de bu gözle görecek ve bu kafa 
kt1rr.et reis nin .ığzından pek milhim bir ile ölçecekrtir. Şu halde, kongreyi müte
mesele hakkında bu .~<aÖ&r düzgün ve akıb büklımetin derhal girişeceği anla
doğru, bu kadar toplu ve mücmel sözler Ş1ltın tatbikata ald faaliyetlerden çok iyi 
çıktığını iş"tmek. bir vatandaş için en neticeler alınabileoeğinl kuvvetle ümid 
zevklı bir hildisedir. etmek hakkımızdır. Yeni girişiimiş bir 

CeHil Bayarın, muhtelif veeibierini tet- işte. ilk zamanlarda bir takım hatalara 
kik Ptti~i köy iktisadiyatı ve milli iktı- düşülse bile bunlann ehemmiyeti ola
sad bahsi döndü, dolaştı, §U neticeye var- maz. Devlet bu işi bütün ehemmiyeti ve 
dı: Köy istihsali, bu c> sn da artık bir ev vuzuhu ile tam olarak görüyor ve davayı 
fktısadı. bir ehli ıktısad olmaktan çık- mümkün mertebe nz hata ile mutlaka 
maya ve b"r ticari iktısad mahiyetini al- halledecektir. 

r-..................................................... , 
Hergun bir fıkra 

Ne kadar çok züppe 
varm1ş 

Şimdi Şehir t<yarros1.mda temsı1 e- • 
dilen Asmode Fransada ilk temsil e
dildiği zaman münckkidlerden biri 
ya:dığı ten7ddde: 

eBu piyesi yatmz züppeleT öeğe
nir.n 

Dcmi§ti. Geçetıde pıyes yüzüncü de
fa temsil ed~liyordu. Piyesin muhar
riri Fransuva .Martıak, ebu pfyesi yaZ
nı .. zilppcler begenirıı diyen münek
kide tesadüf etti: 

- Şimdi ne dersıniz, dedi, piyesi· 
mi yalnız züppeler mi beğeniyorlar? 

:Münekkid cevab vcrdı: 
- Ben de hayret ettim, meğer: 

Fromada ne kadar çok züppe vamııg. i 
'\. ............................................. _. ___ ./ 
T ayyare yutan çocuk 

İngilterede beş yaşlarında kadar olan 
bir kız çocuğu bir tayyare oyuncağını 
yutmuş, sonra annesir.e koşarak: 

- Tayyarc yuttum c.nne!.. demişU.r. 

Bunun üzerine hastaneye kaldırılan ÇQ· 

cuğs, 15 dakika süren bir ameliyat ya -
pılmış, ve bo~azından oyuncak çıkarı! -

Hillere muarız olduğu 
Için kocasından 
Dayalı 11egen hadın 

Bu genç kadın. Amerikada oturur. Hit
lere muarızdır. İkide bırde onu tankid 
eder. HararetH bir Hitlerci olan kocası 
da bu yüzden onu evire çevire döver. 
Bundan dolayı mahkemeye müracat e .. 
derek boşanma davası açan kadına rcis 
bak vermiş; ve kadını kocasından ayır
mıştır. 

-------------------------------------
Papa son noeli görecetini 

söylüyor/ 
Noel arlfes!nde mutad ayini idare ve 

Vatikan şehri kardinallerinin tebrika -

tmı kabul etmek isteyen Papaya hu -
sust doktoru milinanaatta bulunmak 
isteyince, Papa: 

-Oğlum, ihtimal bu noel benim son 
noelim olacak. Onun için beni tebrike 
gelenlere ~ahst takdislerimi vermek w
tcrim!.. demiştir. 

mıştır. Rôntgenle :ılınan resimde çocu -
maya mecburöur. eKöy, kendi istedi~ini Son seneler içinde Türkiyede, gerek iş-de~il, ticaretin ısted iğıni istihsale mec- leri Avrupai bir gözle görmek, gerek ğun yuttuğu oyur.cak tayyareyi görüyor- Kayzer Viihim noel hedigesi 

~~L k 
burdur• gibi fikirlerle ıfade ettiği bu bunları halletmek üzere gene Avnıpat ================ o/ara odun veriyor/ 
hakikati söyledikten sonra da Celal Ba- usul!erle tedbirler almak bskımından ne verebilirim: Devlet, davayı. bütün ehem-
yar. riytset etti~i bükörnetin Türkiye ile büyük l]ir üerleme hareketi vukua gel- rniyeti ile ve bütün tcferrüatile biliyor Rolandnda Doorn'daki şatosunda i · 
harici piyasa arasında tem'n ettiği mü- mi~ olduğunu anlamak için, CeHil Baya- ve halletmek için l:arekete gelmiştir. ö- karnet etmekte olan eski Kayzer Vii • 
nascbetlerden emin ve hatt~ müftehir rm son nutkunu dinlemek kafidir. Ben nümüzdeki seneler Türkiyenin köy kal- helm, noel günü, şatoya gelen ve ihti -
olarak ene kadar çok icıtih~al edebilirsek bu nutku dikkatle diniediğim içindir ki kınması .bakımından· muvaffakiyetli, hat- yac içinde bulunanlara yiyecek, içecek 

0 
kadar çok ~atabilecek bir mevkideyiz!• şimdi, tam bir amuyet ve kanaatle Türk tlı muzafferiyetli seneleri olacaktır. elbise ve bizzat kendi elile kestiği 0 • 

diyebiliyordu. Bütün memleket değilse ltöyüne ve T:.irk köylü!.iine §U müjdeyi Muhittin Birgen rlunlardan hediye etmiştir. 
bile Türk köylüsü çok ıyi bilir ki bu tarz- r~;;;;;::::;;:=::;;:;;;;;;:!;;;:;;::;;;:;;;;;§:;;:;;;~~:;;;:==========~=~~~~~~~~=========;;;:;;~ 

1 ST ER da bir söz ::öyliyebilmek bu memleket 
bükCtmetleri için ancak pek yakın bir za
mandanberi mümkün olan bir şeydir. 

Daha üç sene evveline gelinciye kadar 

mahsullerimize satacak yer bulamazken 
bugün, CelAl Bayarın göğsünü gererek 
tDC kadar çok istihsal edersek o kadar 
çok satabil:riz!:ıt diyebi1mesi hakikaten 
çok büyük ve çok mes'ud bir hadisedir. 

* Hülasa. z"raat kongresi, hükfımetin bü-
yiik b"r program-nutku ile açılmış oldu. 
Köy iktısadiyatı içinde dokuz sene bü· 

1 ST ER 1 NA N, 
Ötedenberi tanıdı~ımız o1dukça yaşlı. fakir bir adamcağız 

vardı ki, bazan ufaktefek iş ynparak, bazan lıir komisyoncu
luk peşinde koşarak geçinip giderdi. Dört yıl evvel hastalan
dı. bir kalb rırızasmdan muztarlbdi. O zamandımberi de ço
cu~larının yardımlle iktifa ederek bir köşcyP. çekildi. 

Geçenlerde b:ıe ut.-ımıştı, nasıl oldu~u sorduk, biraz 
düzelmişti, tesadüfen ~iziın de tapu d,ı.=resinden sorulacak 
bır işımiz vardı: 

ISTER INA N, 

INANMAl 
-Kurum. gidip şunu anlıyabillr misin? dedik. Gitti ve iki 

saat sonra ha.c;talanmış olarak göründü: 

- Beni elfın muruneleci sımdılar. Kazanç vergisi sordular 

ve nihayet künycme bakmak üzere Şışliye yollamak istedi

ler .. Rapor, reçete, ilaç cebimde, yürOyemem, dedim, inan

madılar .. ve §imdi ~§te gidıyorum, bakalım oraya sağ vara

cak mıyız?:ıt 

lST ER INANMAl 

Birincikfmun 29 

Sözün 
Birinci ziraat 
Kongresi 

ıs ası 

E. Tal;ı J 
r~ vvelki sene tarih kongresi mO,. 

~ !lasebetile İsianbula gelmiş o
lan büyük alim İsviçreli profesöı· Pittard 
bir gün beni hayretlere düşüren şu ha• 
kikati öğretmişti: 

-Bütün insanlar içerısinde, toprat. i1X 
defa işliyen, buğday yeti§tıren, çiftçi!@ 
icac eden Türklerdir! Onla: çift sürmeyi. 

ckıp biçmeyi insanlar::ı. öğretmemiş olsa .. 
!ardı, beşeriyet, ihtimal ki asırlarca a§ 

kalır. birıb ırlerini yemegf' devam edcr
leıdi. 

Dünyanı;ı velinimeti olduğu en salfıhtw 
yetli bir ağızdan bu suretJe teyid edileıl 
ırkın en mütekam;ı kolu, biz Anadolu v• 
Trakya TürklHi o asil mirası bugüne kt.JI 
dar devam ettirmekteyiz. Filhakika, blıo 

zim ekseriyetimiz çiftçi ve toprağa ba~ 
lıd1r. Bu itibarla, Cclnl Baynr hüku:ıne-

t;nin teşebbüs fikrinden doğan ilk ziraatı 
kongremize milli vnsfını, en şamil ma
nasile vereb;liriz. 

Zaten, bu kongreye iştirak için, köy• 
lümüzün göstermış olduğu tehalük te bU 
noktai nazanmızı tastik ve teyid edel' 
mahiyettedir. Gazeteler. bu kongrede 
bulunabilmek için, çıftçi yurddaşlarımız. 

dan bir çoğunun, yol masr&fını kendi za· 
yıf keselerinden ödediltten başka, kon .. 
grenin devrunı mürldet!ncc açıkta dahi 
yatma~a kail olduklarını yezmadılar mı?( 

Yazık ki, onların refah ve huzurunu ken• 
dilerinden fazla düşünen Cümhuriyet 
büktimeti bunlardan ancak iki yüz kiş:!• 
sini davet. ve kendilerinin, başşehirde 

azami rahatlarını temin edebildi. 

Şimdi, kongre üç gnnöür devam edi• 
yor. Toplantılarını ve çalışmalarını ya· 
km dan takib "rlf'b · ı , 1ler, neticede, Ke
mailzmin en ônellil. davalarından biri o. 
lan köy kalkınması ve zirai inkişafıınız& 

dair pek mühim ve faydalı kararlar alı· 
nacağına kanaat getirmişlerdir. 

Köylümüz zekidir, anlayışı geniştlr. 

Dünya çiftçHiğinin en modern telakkilf:
rini, sistemlerini kavramak ve mfinakaşa 
etmek, hem de en keskin bir mantıkla 

münakaşa etmPk kabiliyetine hayran olo
mamak kabil değildir. Onun içindir Jd, 
hükfunetimizin bu kongreyi toplamak 
hususunda sarfeylemlş o!duğu emekle
rio heba olmıyacağı muhakkaktır. 

İş başına geldikleri gündenberidir. 
muhterem Ce:iaı Bayarla arkadaşları, ele 
aldıkları bu köy kalkınma davasını heJJl 

hararet, hem O" isabetle güdüyorlar. BU 
azimkfır hamlelerden memleket pek 90Jt 
şeyler ummakta haklıdır. Dünyaya ek-

mek gıbi en büyük bir nimeti ba~şlıyaıı 
bir millet, bu köy kalkınmasında ve zı .. 
rnatir. inkişafında da herkese önayak o
labilir. Bunun imkanlarını ona, hükQ• 
met işte veriyor 

Ankara ziraat kongresi bu yolda atılnil 
büyük adımlardan biridir. Ve gerek Bat
vekil Celal Bayar için, gerek onun faal 
ve güzide arkadaşı, Ziraat Vekili Fa~ 
Kurdoğu ıçin ~erefli bir muvafakiyettit• 

---............................................................... 
F rans1z boyu k elçisi hasta 

Ankara. 28 (A.A.) - Yarır. Ankaradan 
ayrılması mukarrer olan Fransız büyillı 
e:lçisi B. Ponsot gripten rahatsızlığı d()l 
Iı.yısilc hareketini birkaç gün tehir ct
mıştir . .............................................................. 
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29 Birincik1imm 

Büyük ziraat kongresi 
Dün toplanan komisyonlarda mühim 

kararlar ittihaz edildi 
Ankara, .ı:o IA.A.) - Bugün ziraat 

\ongresi saat dokuzdan itibaren muhte
lJf komisyonlarında müzakerelere başla
dı. Bunlardan l·ansin Coşkan'ın başkan
'bğı altında •.oplanan tedrisat komisyo
tıunda şu kararlar ittihaz edildi: 

l - Tedrisat iıytılerinın iştiraki lle ev
\'ela Vekiıletçc hazırlanan muhtelif ra
Porlar müzakere olunöu. Öğleden sonra 
Zıraat Vekili Faik Kuraoğlunun tedrisat 
bakkındakı izahatı c·n!enerek üç tllli ko
Otısyon balinde çah~masına karar verildi. 
Gurusülen mcvzular ar:ısında kurslar, 
lık ~i~aat mckteblcri, ilk ihtisas mekteb
lerj ve orta ziraat mektebleri hakkındaki 
konuşmalar sona ermiştir. 

Tarla ziraati 

la Yaşar Öze~'in ba~ka~lığı altında toı: 
nan tarla zıraati komıS}·onu umumt zı

taat kısmı, kuru ve sulu ziraat, gübre ve 
g\ibrele.me, mücadele i~Jeri, nebatlarm 
~alahı, makineler rneseic~erini canlı ve 
atarctli bir §CkUde müzakere ve müna

lcaşa eylemiştir. Bundan sonra hususi zi
taatten buğday, arpa, çavdar, yulaf, pi
l'inç, mısır mevzularını tetkik etmiş ve 
~Yn('n kabul edilen Vekfıle~ tekliflerine 
ll azı yeni tcmcnniler ilave eylemiştir. 

unu müteakib ıütün ve pamuğu yarın 
:~ rıca iki komisyon halinde müzakere-

laetıne girişilmesine ve bu tali komisyon
:-da verilccek karar~arın encümen he

)etj umumiyesinde b:r kı:re daha görü
ttıı -rnesine karar verilmistir. 

Bu arada köylü mu;obhasların çok 
tlllik ve faydalı söz ve noktai nazariarı 

trıısyonca dıemm.yetie r..azarı dikkate ll . 
tr1rnıştır. 

tfevzuat, dilekler, zirai kredi ve ziTaf 
~ıgorta komısyonunca ~örüşülen muhte
l f Ve mütcnevvi nwselelerin en mühim
erı şunlardır: 
1 - Topraksız çiftçiye toprak tevzii ve 

~~lık toprakların tevhidi meselelerind 
~h.ra edecek b.r toprak kanununun bir 
~el ıhzar ve i!ıtarı. 

2 - At ve pullukla ziraat usulünün 
teşvık. temin ve h.unayesi. 

3 - Küçük çıftçiye elle kullanılacak 
\•eya herhangi bir vasıta lle tahrik edile
cek ekono~ makine Ye aletlerin, bü
yük işletmelere de traktör ve biçer ba~
lar vesaire makinelerin ucuzca ve uzun 
vade ile temıni. 

4 - Memlekete ıthai ol.unacak ziraat 
makinelerinin her mıntakanın hususiyet 
ve icablarına göre cevletçe kararlaştırı
lacak muayyen tıplere ircaı. her yerde 
bu makinelerin satışını yapacak müesse
selerin, tamirhaneler açmcları ve yedek 
parça bulundurmalarının temini. 

5 - Gaz, mazot sair nıuharrik madde 
!ıatiannın ve o gümrük rE'simlerinin ha
!ıCietilmest. 

6 - Köylüyü aydınlatmak, teknik bil
gisini arttırmak, ldiltür seviyesini yük
seltmek için programlı bir mesai tanzimi 
1:e ·bunun hir merkezden idaresi, bu cüm
ledEm olarak köylüye ucuz radyo temini 
haftalık bir gazetenin neşri ve meccanen 
tevzii. 

Ziratııt san' atları 
Süreyya Genealın başkanh~ında top

lanan ziraat san'atlan kom:syonunda 
memlekette konserve sanayiinin inkişafı 
ve bu suretle memleket mallarının kıy
metlendirilmesi, bira. şarap, konyak sa
nayiinin esaslı şekilde ilerlemesi maksa
dıle memlekette b!r fıçı sanayii kurul
ması, şarap, bira rüsumu azaltılmak su
retile bunların ucuza mai. edHmesi ve bir 
de şişe ı;ar.ayiinin bira, şarap ve süt 
san'sUarını nerietecek şekle ifrağı mese
lel<'ri görüş-ülmüştür. Yarın çiftçilik 
mevruu üzerinde çahşılacaktır. 

Ebedi Şefe tazim 
Ankara, 28 CAA.) - Birinci köy ve 

ziraat kalkır.ma kongresi delegeleri bu
gün AtatürHin tnbutlarının mahfuz bu
lundu~ Etnoğl'afya miıze.sine giderek 
Ebedi Şefe katlı tazimlerini izhar eyle
ır.işlerdir. 

Beyşehirde milyarlarca tonluk kömür 
hazinesi bulunduğu tesbit edildi 

Kilmür fasılasız 14 metre derinliğe kadar 
lnmektedir, çıkarılan kömürlerden bir 

hamyon dolusu Konyaya götürüldü 
l<onya. 28 (A.A.) - Beyşehirde çıka· 

~an :nadcn kömünle dolu bir kamyonu 
~u Ve m aden :şleri :nem urları ile kayma-
-:-rn tarafından Konyaya getirildi. Yapı-

lt muayene ile ~talor:sinin 5961 old$ 

:t\la~ılmıştır. Şimdi açıJan kuyu dört 
~ etre genişı:J; ve 12 metre uzunlu~nda-
~t. Kömür fasılasız 14 metre derinlite 

dar inınekte olup oneian sonra gelen 

~ebi lahakalardan sonra fasıla ile gene 
evanı eylemektedir. Şimdiki sondajın 

Amerikada soğuktan 
12 kişi daha ölıiU 

~ ~ 'Vyork, 28 {A.A.) - Nevyork hükO
~etı dalıılinde bir kar fırtınası hüküm 
atı tııektedir. Fırtına. hararet derecesinin 
ttil'atıe ınınesini intaç etmıştir. Rüzgann 

~<ıtı, saatte 100 kılometreye çıkm~ır. 
b u falo mıntakasında fırtına yüzün-

1 l 2 kişi telef olmuştur. 
\tn"'rikanın birçok mınıakalarında so

lı •ialgası hüküm sürmektedir. Asgarl 
ret rokonı. Min::ıesotadadır. 

8elçika kralı Fransada 
b tı""'is, 2t! (Hususi) -Belçika kralı Le
t:oıQ, annesi kraliçe Elizabet ile birlik
t; bugün ınüıenekkiren F'ransız Riviye-

311la gıtmiştir. 
t ~al. on beş gün kaciar burada kala· 
"t\hr. 

altı milyar tonluk bir kömür hazinesini 
ihtiva etmekte old~u jeo!oglarca hesab
lanmıştır. 

Yapılan tecrlibelerde kömürün süratle 
iJUal etmekte olduğu an:iaşılmıştır. Böy
le birço~ o:aklann bulunaceğı, kömürün 
~ok genış bır sahayı kap!adığı temin olu
nuyor. Alınan bu müsbet neticeden son
ra bazı formalitelerin tekenunülü için 
şimdilik ocak kapaulacak. vilayet jeolo
ğu ayrı civar sahalarda aramalara devam 
edecektir. 

Yunanistanda şiddetli 
bir zelzela oldu 

Atina. 28 (Hususi) - İki gündenberi 
Misolungide yağan §!ddetll yağmurlar 
t.iıyük tahribat }&pmıştır. 

Seller, ova ve dJğJarda otlamakta o
lan birçok koyun sürülerıni ve çobanlan 
götürmüşlerdir. 

n:ğH taraftım Şimall Peloponeste, Pat. 
ra'i cıvarında bu sabah bir zelzele olmuş 

ve bu mıntakadaki köy evlerinden çoğu 
mühim surette hasara uğramıştır. 

Insan zayiatı olup olmadığına dair he

nüz malumat yoktur. 

Vali Kırdar Ankarada 
Ankara, 28 (Husust) -İstanbul Valisi 

Doktor L\itfi Kırdar bu ~abah jehrimize 
geldi. 

SON POSTA 

lnönü dün Ankarada 
bir gezinti yapitiar 
Ankara, 28 (Hususi) - Cümhurreisi

miz İsmet İnönü bugün §ehirde yaya ola
rak bir gezinti ~apmış ve kendilerine 
M€clis Relsi Renda ve B~ekil Celal 
P.ayar rc.fakat etmiştir. 
Sayın İnönü kôşküne gelmeden evvel 

Meclis Reiöinin evjnde bir müddet isıi

rahat cylemıştir. 

Bulgar Başvekili 
önümüz~·eki ay 
içinde gel: yor 

AnkRra, 28 (Hu~usi) - Bulgar Ba~c
kili Köseıvanof Kanunusani ayı içinde 
şehrimize gelecek ve hükumetimizin mi
sılliri olacaktır. BaşvckiJimız Celal Ba
yarm Sofyada tevakkufu sırasında vaki 
daveti üzerine !tararlaşan bu zi~·aretin 

kat'i tanhi cınümüzdeki günlerde tesbit 
edilmiş olacaktır. 

Filistinde 

600 liradan fazla maaş 
verilerniyecek 

Ankara, 28 (Hususi) - Devletin ser
mayesine ıştirak eyledı~i milli müesse
selerin de harem kanw1u hükümlerine 
tabi tutulmasına dair büktirnetçe hazır

Sayfa 3 

E 
e Amerika 

Cümhuriyetlerinin 
son "Lima, toplantısında 
ne kararlar verildi? 

Yazan: Selim Ra~ıp Em~ 

lattırılmakta olan kanun layiliası yakın· U ı ir müddettenbrri cenubi Ame • 
da son şeklini alarak Büyük Millet Mec- rikada Peru hükumetinin mer• 
lisine takdim cdilecE>ktir. Bu layiha esas- kezi Lımada toplanmış bulunan konfe -
!arına göre mezkur miıesseselerde 600 li- rans, mezkur şehre izafe olunan bir be
radan fazla maaş verilemiyecektir. Yal- il ... b·ı· m·ş ve Ame-. . . . . . yanname e mesaısını ı u ı 
nız ıdare meclısı reısı ,.e azalarıle umum rika hükümetleri arasında zaman zaman 
müdür ınuavinlerinin ma&şlan İcra Ve- 1 k lt al nn bu ... .a .. ·ı te-. . yapı ması arar a ına ma s..., 
killer; Heyeti tarafmaan tesbıt olunaı- 1 d d k d Kolom . .. mas ar an o uzuncusunun a -
caktır. Bu g"bi muessE>selerde mukteseb b' .. h . t• . k · olan Bo .. .. ıya cum urıye ın,n mer ezı ,. 
haklar mahfuz tutu.acak, rr.udurlere ve- t h . d kt d·ı · ka ar vere . . .. . . . go a şe rın e a · e ı mesınc r -
r•lebılecek tcmettu ih;sselerını tahdid e- k . r ı ışt• 
de:n bir formül tesbit dilecektir. re ' ıç ıma arına son verm ır. 

Barem kan;.ınunda yapılacak değişik- Lima. ~onferansı, yukarıda kaydolun • 
liklere dair kanun la)r.1ıası da Bütce En- du~ıı g·bı toplantının hedef ve manasını 
cümentnde ayrılan tali bir komisyonda izah eden uzun bır beyanneme neşret -
tetkik edilmektedir. Bu komjsvonda Faik mekle beraber bu beyannamenin ruh ve 
P.aysal (Kayserı), Hüsnü Çakır (İzmir) esa!.ı dahilinde yapıiacak anlaşmaları. 
ve .Mükerrem ünsal (İsparta) vardır. Meksika delegelerinin teklif ettikleri 

csulh misakh ile hemahenk bir hale ge-

Frankİstleri n 
büyük taarruzu 
inkişaf ediyoT 

tırrnek ıçin daimi bir heyet seçilmiş ve 
bu heyetin mesai mahsu!ünü gelecek 
konferansa arzetmesi şimdıden kararlaş
tırılmlştır. Uma beyannamesine ge~ 
ce; Müsademeler 

Şiddetlendi Londra, 28 (Hususi) - Frankist hü
K.ıdüs, 2e (Hususi) - Hükfunet, asi- yük ıaarr~zunun <ıllıncı günü de muvaf· 

Osmanlı f:1kiyetle ı>etic~lenm,~iir 

1936 senesinde Brezilyada toplanan A,. 

merika cümhuriyetleri konferansı. bu 
devletlerin dahilinde vukua gelecek olan 
her türlü iğt!şaş hareketlerinin hariçten 
görebilecekleri yardım karşısında müte
sanid bir surette daVTanılmas:mı ileri sür
müş, fakat muayyen bir ~ekil verilemi -
yen bu teklifin Lima konferansında hal
ledilmesi derpiş olunmuştu. Bu defald 
toplantı. Arjantin gibi bazı devletlerin 
muhalefetlerine rağmen bu pürüzlü me
seleye :ie b;r şekil verıniye muvaffak ol· 

kr tarafından kaçırıimış olan 
Bankası müdürü hakkında malumat ve
rene 5(10 lngı!iz lirası mükB.fat vadet-
mi~tir. 

Arab çetecıleri bir rıakliye koluna re
faluıt eden bir ?.ırhlı eıtcımobile ateş aça
rak otomobilde Lulunanların dördünü de 
~ aralamışlardır. 

Nasıra polis karakoluna da ateş edil
miştir. Ayni zamanda Nablur-: - Tulkcrim 
yolu üzerinde. 1ngı~izler!e Arablar ara
sında ş ddetli bir ınüsndeme olmuştur. 

Berbera civarında cl'miryolu Arahlar 
1 arafından b oma ile tahrib edilmiştir. 

Yeni Macar 
Topraklarında 
Bir hadise 
Budapeştc, 28 (Macar ajansı bildliri

yor) - Resmen tebliğ edilmiştir: Maca
ristar.a iade edilen .Nagysurany nahiycsi
nin Slovak halkı 24 Kanunuevvelde bir 
gece yarısı ayininden scr.ra jandarma ka
rakolu önünde U:ıplanarak nahiycnin 
Çekoslovakyaya iadesini istemişlerdir. 

ralabalığın hattı h:ıreketi tehlikeli bir 
~ekll alınca jandarma tezahOratcılan da
~ıtmıştır. Sabahleyin, gene ayinden son
ra. Slovak halk. bu serer sopa ve bıçak
larla, tekrar jandarrea karakolunu tehdid 
etmiş ve jandarma sılaha müracaata mec
bur kalmıştır. l'ezahüratcılw-dan bir ölü 
ve birkaç yaralı vardır. 

Suriye - Fransa 
muahedesi 

Suriye Başvekili Fransa ya 
bir muhtıra gönderdi 

Paris, 28 (Hususi) - Suriye başvekill 
Cemil Mardan, Fr~sız hükumeti ve me
busan meclisine bir muhtıra göndererek. 
Suriye - Franfıa muahedesınin en kısa 
cır zaman :çinde tasd!kini istemiş ve aksi 
takdirde husule gelecek olan nahoş vazi
yetin bütün mesuliyetinin Fransaya aid 
olacağmı bi~dir.:ni~tir. 

Devlet Şurasindaki 
münhaller için seçim 
Ankara, 28 (Hususi) - Devlet Şfıra

f:ındnki müDhaller için yakında Büyük 
Mıllet Meclisinde seçim yapılacaktır. 

Yeni Devlet Şürası kanunu muciıbince 

1\Jecıise beş misli naınzed listesi arzedile
cekt:r. 

Dahiliye ve Adliye Encümenleri bu 
liste ile mukayyed olmaksızın her azalık 
için 3 namzedi umuınl heyete bildirecek
tir. 

Akde:nizden Pirene hududuna kad:ar 
uzansn 150 kilometrelik bir cephe üze
rmd.:! üç ko!dan yapılan bu taarnızun 

şımd:lik başlıca hedefi Boyalılankas şeh
rinin ışgalidir. Bu gaye tahakkuk etti~i 

takdirde, hükıimetçi kuvvetlerinin mer
kez ilc cenub cenahı ~rasındaki muvasa
!a kesılecektir. 

Taarruz ha1tının merkez cephesinde 
muvaffak oldukları c:nlaşı!an Frankist
ler, şimal ve cenub cephelerinde şiddet
h b:r mukavemetle kar~ılaşrnaktadırlar. 

rrınkıstlerin muvaffakiyetlerini bildi
ren İtaly<m gazeteleri, bu muvaffakiyeı
te İtalyan kıt'alaruıın oynadı~ı mühim 
ve parlak rolden sitayışle bahsetmekte
dirler. 

Halbuki ::rankistler, taarruza iştirak e
den İt.alyan kıt'aJarımn umum kuvvetin 
or.da birini teşkil etti~ini söyliyorlar. 

Amerika ve ingiltere 
Çindeki menfaatlerini 
müdafaa edecekler 

Londra, 28 (A.A.) - Prens Konoyenin 
son beyanatı hakkında te!siratta bulunan 
'l'imcs gazetesi, hülasa olhrak diyor ki: 

Çinin daha fazla kaybedecek yeri kal
mnmıştır. Elde kalan az bir şey de belki 
Japonlarm eline geçecektir. Amerika te
şebbüsü :le Çine açılan Amerikan ve İn
gilız kredi!eri, bu iki memleketin Çinde
ki menfaatl;rini müdafaaya karar ver
miş olduğu mahiyetinde te1akk.i edile-

muştur. İlk tcklife göre. bu gibi ahvalde, 
anla~mıya <icıhii Amerikan cümhuriyetle
rinin otomatık bir surette hareket edil -
meleri mevzuu bahsoluyordu. Arjanti -
nin rni.idahalesile bu §ek:l terkolunarak 
her hfid:sede alakadarların temas etme
leri esasma mastcnid bir formül bulun· 

muştur. Bundan başka, Amerika cümhu
riyetleri hariciye nazırları, lüzum göre -
cekleri anda, içlerinden bir tanesinin da
hi taleb ve arzusile bu nevi temasların 
\'Ukuu mümkün clabilecektir. 

Her şeyden evvel faşist mahiyetli to -
taliter rejimierin şimal ve cE>nub Ame • 
rikasına hui.iıl etmelerini önlemiye ma· 
tuf bulunan son karariann hülasası ise 
şudur: 

Konferansa ~~irak eden Amerika dev
letleri, sahibi bulunduklan demokratik 
müesseselerin benzerlifi sayesinde temin 
cyledikleri fikri müşarekete istinaden 
beynelmilel hukuk E'saslarına, sulh mef
lıumuna, devletlerin hak müsavatına, efi. 
ni ve ırki mülahazalara kapılmıyarak ef. 
radın hürriyet hakkı esaslarına bağlı ka
lacaklardır. Bunun icabl olmak üzere, bu 
müesseseleri tehdid edecek her türlü ha
rici müdahale ve faaliyetlere kal"§l mQ
dafaa edeceklerdir. 

bilir. (Devamı 14 ncil sayfada) 
···························································································································-

Sabahtan sabaha: 

Akife aid bir hatıra 
l."vvelki yazdı. Alemdağının engin çarolan altında r;air Aküi son defa zı. 

yaret etmiştim. Mısırdan hasta olarak gelen dini blltün §air birkaç hafta 

hastanede kaldıktan sonra gcnçli~inclenberi sevdi~i Alemda~ını arzulamış ve 
kcmdısile yakından alakadar olan bir Mısırlı prens şairi Alemda~mın tenha 
koroluğundaki }öşküne misafir etmi§ti. 

Akif artık ölüm dö~ğinde olduğunu sezmişti. Orada rlizgarlıınn çarn dal
larında yarattığı kır musikisini din liye dinliye tabiatin koynunda ölmek 
istiyordu. 

Zıyaretine .gıttiğimiz zaman onu köşkte bulamadık. Şair tabiatm sesini 
dinlemek için yatağını koruya taşıtmış. kolları göklere yükselen bir büyük 
çarnın altında yatıyordu. 

Mecals1zdi. Başını s:ığ& sola çevirerneden konuşabiliyordu. Edebiyat uzeri· 
ne birkaç kelime konuştuk. Damadı Ömer Rızayı sordu. Görüyordum ki 
ncş'esi, heyecanı tükerunişti. Gözleri kapalı konuşuyordu. B!r aralık yanıın· 
daki zat birkaç hafta evvelki ziyarotınde istediği resimleri getirdi~ini söyle
di. Şairin gözleri açıldı. kımıldamıyan başı hareket etti: 

-Hani! 

O zat cebini kar.l§tırdı ve birkaç fo to[!raf çıkard., baktım. Güreş tutmuş· va

ziyette birkaç pehlivan resmi, Akif buıılan doya doya seyretti. Dudakların
da rnazinin, fl!ençli~in tahassilr ifade eden tebessümü bir anda pariayıp söndü, 

Nazrnı kadar pazusu da kuvvetli olan pehlivan şair üç giın sonra gözlerinf 
ebediyete kapaını§tı. BüThan Cahid 



4 Sayfa SON POSTA 

Pazarlik 
yapan esnaf 

Ekmeğin ucuzlahlması 
için tetkikat yapılıyor Pazarlıksız satış kanununa aykırı ha

reket edenler hakkında iki binden fazla 
Belediye ekonomi İstişare heyeti dün ekmeğin ucuzla- ceza zaptı kesilmi.ştir. Kontreliara devam 

tılması ve kalitesinin ıslahı işini görüştü olunm_a_kı_adı_r_. _____ _ 

Ekonomi istişare heyeti dün öğleden ı carddr. almaktadır. Bu isE": arada mü te
sonra Belediyede İktısad Müdürünün o-l vassıtların istifadelcnmesinı temin et
dasında !kinci toplantısmı yapmıştır. He- mekterlir. Her buğday çuvalından yüz 
yete dün Ticaret Odası Umumi Katibi kuruş maliye, elli kuruş müdafaa resmi 
Cevad N:zarni de işt rak etmiştir. Dünkü alınmaktadır. Bu resmin k&ldırılması ve
toplantıda ekmek fiatının ucuzlatılınası, ya bir miktar indirilmesi irn.knnı rnev
k~~it~in düzelli1mesi ~traf_ında görüşül- 1 cuddur. :Ziraat Bankası buğdayı pazar 
muştur. Bu esnada, B(•ledıyeye çağırıl- yerlerinden aldığı, rnevcud resimlerden 
mış olan değirrnencilcr ve fırıncılarla da 1 • t ı· t ld y t kd' de ek 

Mekteblerde Türkçe 
gramer okutulamıyor 
İlk ve crta ınekteblerde altı seneden

beri gr;ımer dersi okutulmamaktadır. Bu 
y:.izden irnla ve tahrir tedrisatında mu
allim ler büyük rnüşküıata tesadüf et
me kı e, ~alebelerin türkçe malumatı nok
san kalmaktadı r. Mekteb idareleri bu 
hususu rr.uhtelif zamanlar~a Maarif Ve
katet;ne bilctirm:.şıerdir. Vekalet bu şi

knyetleri nazarı itıbara alarak mekteb
lere bir tnmim gönderm•ştir. Tamirnde 
~imdilik yalnız orta mekteblerde okuma 
dersi esnasında çocuklara kelimeler ü
zerinde gramer temr;nleri yaptırılması 

b "ldirilmekte. gramer kitabı hakkında 

bir mütalea dermeyan ediJmemektedir. 
Türkçe mu.ı! Iirnler~ni bu tamim tatmin 
etmemiştır. Gramer tedrisatı için mutla
ka gramer l6tabına iüzum hasıl olmak
tadır. 

y c e azamı enzı a ı yapı ıgı a ır -
konuş~lm~ştur. He:\::ı:. d!g!ldıkta~. sonra me:.: fi&tının altmış para ucuzlıyabilrnesi 
Beledıye lktısad Muduru Asım Sureyya kabil olabilecektir. Dı ~er taraftan ekmek 
fmncı ve de~irrnencileri geç vakte kadar 

~atışlarından tablakar ve ştıbe usulünün 
de fiatların yükseirnesin.:le tesiri olduğu 
&nlaşılıru~ır. Ayni zamanda fınncılar 

Beledıyeye çalıştırdıkları ernelenin yev-

dinlemiştir. Fmncı ve dğirrnencilerden 
ekmeğin daha beyazJat ılınası imkanlan
nın mevcud olup olmadığı. E>kmek fiatı

nın kaç para daha ucuzlatılması kabil o
lacağı sorulmuştur. Değirmenci ve fınn- rniyesini yüksek göstermekte, kendileri-
cılar noktai nazarlannı anlatm~lardır. ne bur.dan çok az para verrnektedirler. 
Pazartesi günü tekrar top:anacak olan 
istişare heyeti bu hususta btr karar vere
cektir. 

Ekntek fiatlarının pahalı oluşu muhte
Hf sebeblerden do~aktadır. Ziraat Ban
kası buğdayı pazar yerler.nden alma
makta, pazar yer~erınden toplıyan tüc-

Ş~hlr lşll'rl: 

Pazar yerleri Için talimatname 
yapılacak 

Pazar yerlerine aıd taHmatname pro
jesi Şehir Meclisinin Şubat toplantısına 
•evkedilecektir. Atpazan ve Çarşamba 

pazan yerlerinin pis bir ha!de bulunması 
yüzünden dün buralarda pazar kurulma
sına izin ''erHmemiştir. 

Sokaklara seyyar ç5p sandıkları 
konulacak 

Bu ~ekilde arnele yevrnıyesinin yüksek 
gf:istcı-'lişi ekmek narkına tesir icra et-
mektedır. Ekrneğe k2::-ıştmlan yüzde 
kırk sert buğday miktarının yüzde alt
mışa çıkarılması ve ha~k fırınları ihdası 
ekmeğın ucuza !-atılrnaı;md;ı rnüessir ola
cak tedbirler meyanındadlr 

lV iit,r errlh : 
Yüzden faz ·a zeytirıya()ı nDmunesi 

tahlil edi'di 
Zeytinyağına makine ysğt karıştmldı

ğı yo~unda yapılan ihbar üzerine kazalar
da yüzden fr,zla ıeytinyağı nürnunesi a
lınmış, kimyahaneye gönderilm;ştir. 

Şimdiye kadar alman r:ümnneler üzerin
de yapılan tahlilierne ~üpheli bör nokta 
görü1rnı:mıştir. 

Gelecek yıl nOfus tahriri yapılacak 

Eski M1s1r Hidivi 
şehrinjze geldi 

Eski Mısır hidivi Abbas Hilmi Paşa 
dün Paristen ~chr:mize gelmiştir. Geçen 
yaz rnemleketirnize gelmiş olan ve Ebedi 
Şef Atat!irk tarafından kabul edilen Ab
bas Hilmi Paşa, oirkaç gün şehrimizde 
kaldıktan sonra Ankaraya gidecek ve 
Cü:nhurreisi :smet Inöniine tazim ve teb
rikler:ni arzedecektir. 

Köşe başlarında tmlundurulan çöp Önümüzdeki yıl içir.d~> yapılmasına ka-
sandıklannın sayısı altı yüz kadardır. rar verilen umumi nüfus tahririne aid 

Bir otomobil kasab 
dükkanınrlan içeri girdi Sabit sandıklar sokakları kirletmekte, baz1rlıklara devam olunmaktadır. 

temizlik ameleıı! ı-andıkları boşaltmak 

ıbahanesile ortadan kaybolmaktadır. Bu 
sebeble Belediye ısabit sandıklan kaldı
racak, yerlerine seyyar sandıklar koya
caktır. Arnele seyyar sandıklan istedikle
li yerlere götürecek, boşa!tabilecektir. 

Killtilr Işleri: 
Mekteblerct. birer çocuk bahoeal 

yapılacak 

Çocuk bahçelerinin :mekt~h bahçelerin
de açılması kararlaşmı(-ı. Yapılan tet
kiklerden sonra İstanbul birinci, Fatih 
kırk ve on üçüncü, Cibali altmış üçüncü, 
Eyüb otuz altıncı, BeşıktRş yirminci. Üs
küdar yirmi ikinci !lkmE>kteb bahçelerin
de çocuk bahçeleri \ii cu de getirilmesi 
muvabk görülmüştür. 

Mel tablerde barandırma 
odaları açılıyor 

· Eyübde otuz altıncı, Beyoilunda doku
zuncu, İstanbulda on üçüncü ilkmek
tebde atın birinden itibaren banndırma 
odaları açılacaktır. Her barınciırma oda
lma iki muallim tefriic edilmiştir. 

Deniz Işleri: 

Karadeniz ve Ege denizinde 
yeniden fırtına ba9ladı 

Karadeniz ve Ege <!enizinde yeniden 
fırtına başlamıştır. Fırtına yüzünden ba-
11 ldlçUk merakip yollarına devarn edo
miyerek Büyükdere önünde fırtınanın 

dlnmeabıi bcklernektedirler. 
Tarifc mucibince (:vvelki gün Bartın

dan ıelmesi Icab eden Ülgen vapuru da 
bir g(ln rötarla ancak dün gelebilmiştir. .............................................................. 

DDnya muharrirlerlnden tercOmeler 
serisi: 28 

Tayin olunacak bir günde memleketin Dün Pangahıda. bir otomobil, ansızın 
hE'r tarafında birden nüfus tahriri yapı- bir kasab dükkanının kaplSlndan içeri 
lacaktır. Ayni zamand:ı Eski nüfus def-~ girmiş ve dükkanda bulunanlar heye-

canlı dakikalar geçirmişlerdir. 605 sayılı 
terlerimiz dE yenilenecek ve nüfus işle- htısusi otomobıl Pangaltıda Rumeli cad
rine modern bir sistem verilecektir. 

Polis te: 
desinden geçerken y:ınh~ bir manevra 
yüzünden 3-1 numaralı ka.sab dükkanın
dan içeri girerek, ciükkanın camckan ve 

Esrar Içilan bir ev meydana kapısını kırrnıştır. Dükkanın içinde bu-
çıkarıldı lunanlar bu l:.üyük tehlike karşısında şa-

al tad K alt dd 1 d 7
• şırarak her bıri bir köşE'ye sinmiş ve halk 

G a a emer ı ea es n e u numa- h • . . 
ra<!a oturan sal.lıtalı Osmanın evinde esrar ayrc. :çır.de bu kazayı seyre dalmıştır. 
lçllmek:..e olc!'ı~u haber alınarak zabıta me- Kazayı rnüteakib, otomobilı kullanan şa
murları tarafından yapılan aramada. Osma- hıs vnk'a mahallinden süratle uzaklaşmış 
nın üzerinde dokuz f~kll brovnllt marka ise de. otomobilin içerisinde bulunan 
bir tabanca ll!! 3 paket tönbekl, bir torba t- karne ve chlivetnameye nazaran oto 
çinde toz esrar, ilç parça kaynamıl} esrar, b' l" 50 • . : mo
bir mlkd&r esrarlı tönbett btr e.c;rar nargl - ı ın 65 sıc!l numaralı clup, Maçkada 
test, esrar tnrtmab mahs~ bir küçük tera- Ayniye sokağında 64 nurnarada oturan 
zl bulunmu~. ve tv tçl.nd@ esrar tçmekte o - Abdi Vehbi udında bır zata aid oldu~ 
lan Avnl. Hlkm~t. Ahmed, Temel adlarında anlaşılmıştır. Muhtelü yerlerinden chem-
dört ktııl yaknlanmı§tır. miyet!i ı.urette hasara uğrıyan otomobil 

Otomobil ka7asın•n mahiyeti zabıta tarafmd.:.n :muhaf ~ It alın-
anla,ılamadı az. a ına 

Maslakta Zlnr.irlikuyu mıntakasında su - nu~ ve tahkikata ba;ianm!~tır. 
terazısı denllen mahalde bir a~aca çarpa -
rak parç:ılanmı, husus! bir otomobilin bu -
lunduA'u"lıı dün yazmıştık. 

Giimrüklerde: 
Kaza etrafında yaplimatta olan tahkikat Iran hududunda yeni bir gDmrDk 

n~>tleeslnıie, ot<ımobUin vak'a gecesi avukat 
CeUil Ensarloslu tarafından garajdan çıka - binası yapıldı 
rılriı~ı tesbit edJlmtştır. 

Jandanna muha!azMında bulunan oto -
mobllde yapılan utldkatta. otomobilin Içe -
rlslnde üç nded boa ralo ~~~~ ve bazı meze
lcrtn kınntıları bulunmuştur. 
Zabıta tarafından lfadesine milracaat edi

len avukat CelftJ Ensarto~u. otomobflln hem 
şlrf'sl Saadete 11td oldu~nu ve kaza ken -
dlsl tıırafı"ldan yapı!mayıp Agop Kilrk adın
dg, blr arkad~ının Idaresinde lken vukua 
geldl~lnl. söylemistir 

Kaza esnuında otomobllln tçlnde bulu -
nım klm.sclerln yaralanıp, yaralanmadıkla -
nnın tesbill Için zabıta diln de tahkikata de
vam etmektedir. 
Kalltarya kftyDnde bir yangın çıktı 

Türkiye - İran hududu üzerinde Ba
zirgan adlı mevkide yapılan gümrük bi
nası bitmiştir. 

12 odalı ı0lan bu bir.a iki katlı olup mü
teadciid mağaza ve ambarian ve birçok 
rnernurin odalarını havjdir. 

Toplantılar: 

Kadıkay Halkevi kOtDbhaneal 
Kadıköy Dalkevinden: Hallı::evl tütilpha -

nesi Okuma salonu açılmıştır. Hergün aaat 
10 dan 18 e kad:ır herkes istifade edebWr. 

Be,ikta, Halkevinde 
Ingilizce dersleri 

Birincikanun 29 

Çukurovada hayvan 
cinsleri ıslah ediliyor 

Çukurova harası ve Mercimek aygır depolan hayvan 
cinslerinin ıslahı için geniş ölçüde çalışıyor 

Adana (Hususi) -Çukurovada hay
van yetişHrmr ve cinslerini ıslah faa -
liyeti, geniş bir ölçüde inki§af etmek
tedir. 

Çukurova harası ve Mercimek aygır 
depolan teşklUıtı çek faal iki müessese
dir. Bu müessesele:-, Çukurovada at, 
inek ve öküz nesiinin ıslahı işi ile esas
lı bir surette meşguldürler. Bu mües
seselerin şöhretli birer mazileri vardır. 
İlk defa merkezi Mercimek mevkiin -
de olmak üzere 312 senesinde bir hara 
tesis edilerek 80,000 dönümlük arazi • 
nin menafii bu müesseseye terkedil • 
mişti. 

92 7 sencsinP. kadar boş kalan Çukul"
ova çiftliği ::ırazisinin menfaatleri, Ve
killer Heyeb kararile Ziraat Vekaleti -
ne devredilerek yetiştinne işlerine has 
redilm iştir. 

İlk defa 1 Eylul 929 tarihinde tees • 
süs eden Mercimek aygır deposu, Ata
türkün hediyE" ettikleri iki saf kan A -
rab aygırı ile işe başlamıştır. Bilahare 
ı Ağustos 931 tarihinde teessüs eden 
Çukurova harası müteaddid ahır ve bi
nalarla modern bir hale getirilmiştir. 

Hara 80,000 dönümlük bir araziye 
sahihdir. Bu arazi kuvvei inbatiye iti
barile yüksek bir kalite arzediyor. 

Harada son yıllarda biri 35.000, di • 
ğeri 20 bin lira sarfedilen iki mühim 
inşaat ikrr.al edilmiştir. 

Memleket dahilinde damızlık aygır 
mevcudunun azlığ-ı delayısile bugünkü 
hara ve Mercimek aygır deposu Çu -
kurovada mevcud cem'an 13.915 baş 
kısra ğın ıslahını üzerine alm1ş bulun • 
rnaktadır. 
Haranın istihdaf ettiği gayelerden 

biri de şudur: 
Çukurovanın vasi arazisi mutlak su

rette motörlü ziraate ihtiyaç hissettir· 
mektedir. Yalnız kücük ve orta çiftçi • 
lerin pullukla ziraat yapmalan kendi· 
leri için dah1 elverişli ve maliyet fiatı 
daha ehvendir. Bugünkü şartlar dahi • 
lir.de Çukurovl:lda mevcud bulunan hay 
vanlar tered~ii etmi!} olduklanndan la· 
yikile istifade imkanı mevcud değil -
d;r. İşte bu hayvanıann nesiinin ıslahı 
ile Çukurova-r.ın en mühim bir ihtiya
cının karşı13nması bu müessese saye • 
sinde temin edilecektir. 

Afyon anlaşma müzakerelerine 
y1lbaşmdan sonra devam 

edilecek 
Bir müddettenberi ~hrimizde de • 

vam eden Türk • Yugoslav müşterek 
afyon satış anlaşması etrafındaki mü • 
z?.kereler noel ve yılbaşı münasebetile 
muvakketen dunnustur. 

Yugosla·, murahh;slan senebaşı mü
nasebetile tatili faaliyet etmişlerdir. 
Hevet azalarından bazılannın bu kısa 
zar~an zarfında memleketlerine gide • 
cekleri de sövlenmektedir. 

Yılbaşını ~üteakib müzakerelere he 
m~n başlanarak bu işin bir an evvel 
halline çaiışıJacaktır. 

Dış piyasalarda inh1sar satış 
merkezleri kurulacak 

İnhisarlar idaresi, Avrupanın bazı 

ı 

mühiın merk~zlerinde yeni satış teşkt 
latı kurmağ:1 karar vermiştir. 

Son yıl!ar içinde inhisar mamulat;.,'t 
rnız, bu arada l"kör ve §araplar ecn 
mP.mlcketierde epey rağbet görmekte ' 
dir. Hazırlanan istatistiklerden şaı-B9 
ve likör ihracatının bu yıl geçen yıli 
nisbetle çok fazla olduğu aniaşılmak • 
ta dır. 

Romanyadan tutya ihracı 
menedildi 

Romanya hükumeti tutya cevheri ib
racını menetmiştir. Tutya cevheri ib. -
rAcatı için şimdi yalnız evvelden veril' 
miş olan müsaadeler kabul edilmekt~ 
bu madd~ ihracatcılanna ancak evV~. 
den müsa:ıd~ almıs olmak şartile ta 
hüdlerini i fa ya i;.kan verilmektedir·. 

Aksi takdirde Fors major ile ıronturt 
to!ar iptal edilmi~ addolunacaktır. 

Vapaklarımız ;ade edilmemiŞ, 
Dünkü sab<>h gazetelerinden 'tazıla • 

rmda çıkan bir haberd:; So'?'e! Rusr; 
ya birkaç ay evvel gondenlmış 0 ., 

ya paklarımızın bir kısmının bozU~~ 
m&ğşuş olduğu iddiasile memlekeh 
ze iade edildiği yazılıyordu. , ı' 

Dün. bu haber etrafında yaptıgı~0 
t.ahkikata göre, alfıkadar makamıa; 1111 
havadisin kat'iyen asılsız oldu.~ blJ 
söylemişlerdir. Bilhassa Tiirkofıs "1' 
mesele ile y~kı~dan al.?kada: oımu~1 • 
tetkikat netıcesınde bovle bır şeY . .1 

f atı'' madığı an1aşılmıştır. Sovyet ı.~~ 
mümessilliğinde de bu hususta nıll5 

rnalumat yoktur. ···"' ······················································· 
Osmanbey matbaasmm bir 

teşebbüsü .,., 
Darüşşaf~ka gibi bir ilim ~e .. haY~~ ... 

vasının ink ışafı ı.;ğurunda buyuk al p 
olan Osmanbey rnatbaası tarafından ;.ll~ 
ren Avrupadan modern ltir kese lt ttı" 
makinesi getirilrn1c:tir. Müf'ssese, ~tl cıJIS 
kine ile, piyasanın büytk bir ihtıY' ,t-

d 'I• bb~ " .. Jiltl\' karşılamakta ır. eşe usunun 
fak olmasını dileriz. _..;" ...................................................... 

ALENI TEŞEKKÜR ~ 
Yüksek hazakatl sayealnde nttınde tıl',. 

tıtı muvaftaldyetll blr müdaha~ ııe • tıJ1: 
el~imln hayatını kurtaran CerrahP,... ~ 
tımesi operatörlerlnden bay dotter ~ 
Bumln'e alc.l'l mtnnettarlıklanmızı, ' fl 
tın seyrl esnasında rösterd.ltlerl ,etıf>~ 
ihtlmamd"n dolayı ŞişU Şlfa Yur'U "::~ 
bay doktor N~zım Arnıana ve )~ • 
bayan D'lrdane ll'! bütün bemşlrele~ ısı _., 
dan teşekkürümUzUn lb!O.Itm muhterf 
zetenlzln del~etlrı..! dllerlm.a JJII'!! 

SeJi.nd ••••• .; ····· ................................................. os" 
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TIYATRO" 
Takalmde bu PS /. ) 

(NUR BA 
YoelYil 3 perde ~ 

Y akıuda: lıüyük b~ • ., ... 
hldildl lnaen / 

Dünyanın en büyük ve en tatlı sesli 2 Artiat 
JEANNETTE NELSON ve MACDONALD 

Senenin en gOzeL en muhteşem ve en netis filminde • SENORITA 
Maksim Gorki 

Kaıı.tarya köyünde Hedl~ye ald ah.l}ap blr 
evde evvelki geoe yangın çıkarak tek katlı 
ve blr od:ıda.n ibaret olt.n ~v. Io.mten yan - Beşiktaş Halkevinde açılan İnglllzee llsan BugOn Matinelerden Ba,hyarak 
dıktan sonra töy halin tarafından ~ndlirill- kurslarına başlanaeaktır. Deraler Cuma ft •pEK ı MELEK ınd8 AŞK RÜYASI 

Ruscadan çevıren : 

Hasan Ali Edlz 
Fı: 50 Kr. 

REMZI KITABEVI 

:::::::~~:~=·~:n·~.;.~.~~~!~ Balı günle~~;:;::.~~~:·:~~ l Orijinal lngil~~:e::::~~ Y~rans~ca _ s6ziD va eri~::~:::~;~ 
suıe getdl~t anıatılmıettt. AJnca Camhurreiaimiz ISMET İNONU ve Ba,bakan eEL~ 

Bir duvarct çakt lle yaralandı Eminönü Baikevlnden: Bu ak§a.m 20,30 da ki r 
Be~lktafta oturan dtmı.rcı Hasan, Ahmed Ca~alotlundaki salonumuzda Müzeler Ml - BAY AR Büyük Parti kurultayında irad ettikleri outu • 

adında blrlle yaptıtı mfinana emuında, marı Bay Kemal Altan taratından <t.t.n - bfttün tafailltile 
ç\kı ile sırtından yaralanml.§tır. Hasan Bey- bulun lMfhur nmt adları> menulu blr kon- Dikkat:: Savareler Için yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

~lu hastanaint tal4.ırılıxuf, auçlu Aılurutd ferana verilecek, göaterlt tubemlz amaiörle- '••••••••••••••••••••••••••--...,..... ,au.ıanınıtm. r1 (""--lfe) plye.ı!lııl temall edecUlerdlr. "'ll 
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SON POSTA Sayfa !1 

C Yurddan R~.s'm;i Haberler =t 
Karabük fabrikalar şehri Safranbolu 

Bağlarında kurulabilir 

l . d b. d .. .., .. Urfada imar faaliyeti faydalı bir şekilde 
zmır e ır ugun 

Evi önünde ve büyük bir hızla devam ediyor 

Çıkan cinayet 
Eski bir husumetten bir 

ihtiyarı bıçaklıyarak 
öldürdüler 

Karabük ile Bağlar arasındaki 9 kilometrelik yolda 
Yapılacak bir demiryolu da fabrika işçi ve müstah

demlerini getirip gölürebilir 
İzmir (Hususi) -Evvelki akşam sa

R:arabük ( Hu • 
lUsi) _ RuPünlerde at 17.30 sıralarında Ç~me kazasının 
~.ır Ataçatı n:ıhiyesinde bir cinayet olmuş, 4illi Şef Büvük İs· 
,. v bir genç, babası yerinde bir adamı bı -·••et İnönünün hu • 
tln-ite şereflenen ç<ıkla yaralıyarak öldürmüştür. Katil 
~ Alaçatının Hacı Memiş mahallesinde o 
"'arabük - Safran • 
boı • turan 1 7 yaşlarınd:ı Mehmed oğlu Na-

u. daha evvelce il Karankov, maktul de Tokoğlu ma • 
san"vileşme prog . 
,.., hallesinde oturan Davut oğlu Hasan 
'Q"'tıldaki en bü • .. Belkırandır. 
Yu~ ikramiyeyle b Hadise şöyle olmuştur: 
ahtivar edilmiş Hasan Belkıranın Hatice isminde bir 
~Uıdwnuzun çok kızı vardır. Bu kızı bir müddet evvel 
güzeı bir parcasıdır. kaçıran Sadettin suçlu sıfatile yakalan-

3 Nisan 19 3 7 de m1ş, adliyey~ verilmiş ve şehrimiz A -
bizzat Büyük Milli ğırcezasında muhakemesine başlan -
Şef.n temel taşın! mıştı. Nail bu hadisenin şahidierinden 
kQyduğu Demir Safranbolu bağlannda açılan Çelikpalcıs oteli olduğu için mahkeme~ şahid sıfatile 
~el.k fabr kalarının pek y:.kın bir gele-l yan bugünki! Safranbolu merkezinin, ifadesine müracaat ediliyor. Haticenin 
Ce.kı (' bacalarında~ duman fışkıracağı· su, hava, ve haiz olduğu evsafı tabüye- babası Hasan, Nailin kendi kızı aley -
~~. l"ı üjdele:ven bu kutlu ziyaretin bu sindeki güzellikler ile dünyanın en gü- bine ve suçlıı lehine şahadette bulun -
~ Uyıiklü k üçiiklü bütün Safran bolular zel parçalanndan say!lal:Jitecek olan du ğu zehabına kapılarak N aile husu • 
~~eı·inde bıraktığı tesir hiç şüphesiz Durna ormanları eteğindeki Bağlara met beslemeğe başlıyor. 
er verden d:iha ziyadedir. nnkli. Mahkemer-P bulunan şekil üzerine 
. Büvük s::ı nayileşme hareketlerimi· Bu işin planı yapılmış şehir beledi _ Ht'san Belkıran, kızını aralannda ala-
~ın umumi olarak memleketteki tesiri y'-'since bütün hazırlıkları ikmal cdil- ka mevcud olan Sadettinle evlendir -
hinız iktıc:~di ve sınai sahaya münha- mic; bulunmaktadır. rneğe razı oluyor. E.'adettin dürüst bir 
tır kalmamış. içtimai şu belerin hepsin- Hali hazırrla bu teşebbüsü kolaylaş- çccuk. o!duğu için derhal ~i~~ah ~ua -
lie rnüessir roller ovnamıştır. Biz bu • t'racak ve ayni zamanda zenginleşti • mclesını tamamlıyor ve dugunlen o • 
!lun en b:ıri 7. örneklerini hergün her recek e1de bir de fırsat var. luyor. 
~erde gördüqümüz gibi, 20 ay içinde Kurulması gün meselesi haline gelen Genç kız ve genç erkek müstakbel 
d afranboludı:ı ı::ah i di olduğumuz içtimai Knrabük şehri. hayatıarına giden yolun üzerinde tö -

4
; i'-.likl~~;n bu sütunların dar çerçe- Bir hattı müstakim çizildiği zaman ren yaparisrken bu törene davetsiz bir 

\ı:~ · ne sı~mıvncak kadar çok olduğunu en çok 6 kilometre mesafede kurulan misafir geliy('lr. Bu misafir Naildir. 
tövır rnek te kafidir sanınm. Demir-Celik fabrikalannın en muvafık Hasan Belkıran buna fena halde hid
b Bilhassa bu ink;!';af hareke\lerinin ve en vnkın ~ehri bugün değilse yann detleniyor. Esasen mevcud olan müna-

.,.~ırıria Safranbo ı Halkevinin kültü- mutlak Ra~lardır. ferete inzimam eden bu davetsiz ica • 
t(!ı ~:ahaciaki ş uurlu çalışması gelir. Bu işleı:le meşgul mütehassıslann bct ede·n· c~.nmı sık~yor. Hasan Belkı • 
S Bu sevinr-li giinlerin yadı vesilesile mütaleası!la göre şehrin hemen fabri- ran ~~ılı t?.r~n y;rınde~ kovuyo~: .. 
~~franboluda Karabük tesisatından kamn bulundue-u yerde kuruluvennesi Hadıse boy e nahoş ~ır şekle doku • 
h:'lhoı çok ilnceleri mevzuubas ve hali kat'iyen muvafık değildir. Çünkü, de- lün~ ~ail, Ala~a~.ı ~ar~ısında, Hüda • 
h""rrdaki durumile .sureti katfiyede m1r fabrikalan vakınında iskanı müm- verdının kahvesı onunde Hasan Belkı-

<!lli icab e::l!!n eski bir derdini tazele- kün kılmıvacak ~kadar müthiş bir gü - :rnna saldınrak kendisini bıçakla ağır 
tıı·ş olaca;;ım. rültü ile i;ler, bunun için bütün dün - surette yaralıyarak öldürüyor. 

Safranlıolu - Bağlar yadaki demir fabrikaları kuru'lurken ~~til yakalanmış ve adliyeye veril· 
d ller vesilP ile tekrar ettiğim bu ezeli bıı cihet gözönünde bulundurulur ve mıştır. ----------
b~rd bir çukur içinde kurulan ve hiç fabrikalar şehirden 10-15 kilometre u- EdlrnedP- biilliik bir 
hrr _suretle moden ve medeni bir şehir zakta tesis edilir. Ruslann Azak denizi 
alıne getirti1ebilmesine im.kan olnu- (Devamı 13 ncii sayfada) Doğumevi yapılıpor 

AtatUrkOn Kayseriye gelişinin 19 uncu y1ldönUmU 

ıu~!Seri (Hususi) - Ebedi Şef Ata - yük bir tören yapılmıştır. Törende göz 
~li!tkun bund::!n ı o sene evvel Kayseri - yaşları içinde bu tarihi hadise aniatıl • 
ıı~ılk gelişinin 19 uncu yıldönümü mü mış nutuklar ve şiirler söylenmiştir. 

ebetile geçen Salı günü burada bü- Resim töreni göstermektedir. 

Edirne (Hususi) - Profesör Egli ta
rafından yapılan ve tamamlanan Edir
nenin yeni inıar planına göre yeniden 
yapılacak büyük binalann başlıca ve 
en mühimlerinden biri olan moaern bir 
doğumevi inşaatına başlanmak üzere -
dir. 

Sıhhiye Vekaleti bunun için 20.000 
liralık bir tahsisat ayırarak binanın 
projelerini Trakya Umumi Müfettişli
ğine göndermiştir. 

Yeni Doğumevi binası Edirnenin en 
gilzel bir mP.vkii olan şimdiki Lisenin 
üzerindeki platoda yapılacaktır. 

Bu Doğumf>vi imar planına göre E -
dirnede yapılacak büyük eserlerin bi -
rincisini teşkil edecektir. K~if proje -
leri hazırlanmış olan yeni inhisarlar bi· 
mısı ile posta ve telgraf ve Ziraat ban
kası binalan inşaatına da önümüzde • 
ki ilkbaharda başlanacaktır. 

Afyon lu b"r genç Almanyada ö'dU 
Afyon (Hususi) - B:r kaç yıldanberi 

Almanyada yüksP.k tah.. .. ilini yapmakıta 

olan Afyonun mümtaz e\'ladlarından Ha
lid Df'mirerin ölümü d-erin bir teessür 
uyandırmıstır 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

hıı' l~asan Bey' Hilekiirlığın 
eı> turw~n ce akla, hayale 

ll) 
•ez dojj!·u~..ı ... 

... Piyasada bazı muhtekir
ll'r, zeytinyagına makine ya· 
ğını k.ırı~tırıp .• 

---

... halis yağ diye satıyor

iarmış .. meğcr makine yağı 
yiyormuşuz Hasan Bey! 

Hasan Bey - Tevekkeli de
tW. bir tabak yemekle on iki 
saat ciurmadan çalı.şanlarımız 
var. 

Urfa (Hususi) - Una son senelerdie 
imar faaliyetinin <>n fazla göründüğü bir 
şehir olm~tur. Şehir içinde ve cl:ışında 

bir çok inşaat göze çarpmaktadır. Urlayı 
iyi ve temiz suya kavuşturmak üzere su 

tesisatı üzerinde çalışılmakta, yeni yeni 

Köprünün genı§liği 14 metre, kemer 
açıklığı 22 m<!tredir. 

125 iş günü içedsi!l.Je ikmal c'dHer<'k 
mayıs iptidasında resmi küşadı yapıla 
caktır. 

Yukarıdaki resimler soldan sşğa doğ-
ru: 

binalar yapılmaktadır. Üstte polis ınüfett'şliğine terfi eden e.-
G. Anteb ve Diyarbakır yolunun iltirok ki emniyet müdürü Fehmi Yalın, vali . 

noktasını teşkil eden köprünün de hu· miz. yeni emniyet müdürü Muzaffer Se 
susi idare bütçesinden 38,000 lıiıraya iha- zerserim. Ortada belediye sineması, be 

lesi y.apılır.ı.ştır. Bu köprüye, lbeled;ıye lediye bahçesi. Alıtta \'alimiz yeni yapı 
hudurlları dahilinde bulunduğu için 5000 lan köprüjıü tetkik ediyor ve su tcsi 

lirasını nakden tediye etmek suretile be- satının kü~adıncr.'l ilk kazınayı indirir 
lediye.mi.z dahi yardımda bulllt.nmuştur. ken. 

Çanakkale Parti kongresi 

Çanakkale fHususi) - C. H. Parti3 
vilayet kongresi mesa·sini tamamlamış. 
İlyönkurul azalı~larma Halil Dilmaç, 
Ahmed Uygur, HııTdi GüT, Ali Haydar 
ttnsal, Mustafa ;, ı".deniz, Halid Dar • 
deniz, Hasan Bakla ve Nazım Deni4U • 

oğlu seçilmişlerdir. 

Kongre Azaları şer~Une vali Atıf Ulu&
o~lu !arafından Halkevi konferans salo . 
nunda bir akşam ziyafeti veribnişt5r. 

Resim kongreyi içtima halinde göst<'r· 
mcktedir. 

Havsada bir tarihi cami tamir ediliyor 

Havsa (Hususi) - Istanbul - EcLirne • Avrupa asfalt yolu üzerınde bulunan 
nahiyemizd.cki Sokullu Vezir•n tarihi can-:.i.sı harab b!ı· ha ide bulunuyordu. 
Trakya umumi müfettişi General Kiizım Dıriğin teşebbüsü üzerine 14,000 lira 

ile tamirine başlanmıştır. Caminin inşaatı İstanbul - Edirne ıısfa lt yolunun nahı 
y~mize yaklaşt..cağı bir ıamana tesadüf ccJ ı-> ıı onumuzdeki ilkb: haı'<ia tamamen 
bitmi~ olacaktır. He .. ım llr.vsayı göstcrme!{Lt'dir. 

.. 



1 Htdiselu 1 

Sabahlt-yin hizmetçime: -Bu paspas kaç aydır. silkilmlyor. 
- Kahve getir! Nihayet sokakta idim: 
Dedim, kahve getirdi. Fincanın tabalı - Öf,edidm, bütün bunları benim mi 

klrliydi: eörüp söylemem llzıml 
- Bu tabalt neye böyle kirli. bir daha * 

görnıiyeyim. 
Bir sigara yaktım. Kibriti ta.blaya ata- Matbaadnyım. ga::eteme göz gezdiriyo· 

eaktım. Tablanın üç gündenberi silkil- rum. Yoni Valimiz Dokto!' Lutfi Kırdann 
m&li~i 1-çinde.ki ızmarit bollu~an şehır itlerinde gllrdü~ noksanlar hak-
anladım: kında şubclere bildirdi~i tamimi gördüm. 

- Bu tablayı silkmek aklına gelmedi 1 - Şehirde pek çok dilenci var. 
ml? 2 - Pazar yerlerinde Belediye tali· 

Kibrit kutusunu elimden düşürdüm. matnamelerlne riayet edilmiyor. 
Kutu kanapenln altına k~-tı. Alayım, de- 8 - Seyyar satıcılar muayeneye tabi 
dim, e~ildim; kanapenin altını gördüm. tutulmallll§. 
Bir kere bile sllpürge girmemişti: 4 - Yaya kaldırımlarını seyyar satıcı-

- Bu kanapenin altını temizleınelJsln ı lar işgal ediyorlar. 
Soka~a çıkacaktım: 3 - Mahalle aralan köpek dolu. 
- Şapkaını. pardesüm\1 getir! 6 - Tavuklar sUrülerle geziyorlar. 
Şapkarnı, pardesümü getirdi. Şapkam 7 ,_Şehrin mutena mahnllerln.deki 

tozlu. pardesilm çrunurlu idi: arsalarda koyun. keçi otlatıyorlar. 
- Bunlan neye tem:zleme~in? 8 - Bakkallar kontrolsuz. 
Süpürge ve far koridorda duruyordu: 
- Bunlan burada bırakma! 9 - Kasabiarda etler açıkta ve nevini 
Kapıyı açacaktım. Elimi sünnemle çek.- gösteren etiketleri yok. 

mem bir oldu: lO - Balıkçı dükkA.nları pis. 
- Bu kapıyı tatlılı elle açrnışsm. ho- ll - Man~vlar, dl1kkAnlannın önleri-

men ın. ni ~pll1j!e benzetmfJler. 

Kapıyı kaptyacakbm. Halkanın pası 12 - Mahalle aralanndaki kahveeHer 
g&ome lli§U: pis. fıncaııları çatlak. 

-Bunu ovsana! - Öf, dedim. bfitün bunlan Valinin 

SON POSTA 

~ 
Genç kızlar için 
şık bir eşarp Çalaleada arkadaşını öldüren çoban 

12 sene hapse mahkUm edildi 
Koyun yüzünden işlenen bu cinayette tahrik edici 

sebebler cezayı hafifletici mahiyette görüldü 

Dün AğJrceza mahkemesinde iki ci - ]ann aksine olarak, hadiseyi çok dali' 
nayet davası neticdendirilmi,tir. başka şekilde anlatınaktadır. Onun tct' 

Çntalcanm Yeniköyfuıde, koyını yü· diasma göre, Katerina kendisini bfı 
zUnden çıkan bir kavgada arkad~ A • giln olümle tehdid etmiş, bu senedi e • 
bidini öldüı-er Receb, mahkemede ya· linden, zorla almıştır. Halbuki ona V~ 
pıla.n sorgusımda: rilecek böyle bir borcu mevcud değil" 

- Abidin sürümden üç oğlak kay - dir. 
boldu diye, bana tarlada çatmı.ştı. Za • Asliye 4 üneü hukuk mahkemcsifı.<D' 
ten o, çok zorba bir adamdı. Şundan, rüyet olunan bu dava, bu tehdid iddi " 
bundan türlü bahanelerle, zorla koyun ası üzerine müddeiumumiliğe intik1Ü 
alırdı. Hadise günü, tarlada beni altına etmiş, tahkikatm tekemrnülü için, ev ,. 
aldı, sopa ile dövme~e ba~ladı. Ben de, r:ak 1 inci sorgu hakimliğine sevkedil ' 
nefsimi müdafaa maksadile tabanearnı miştir. 
çekrneğe mecbur oldum, demişti. Katerina, Hikmet Soydan ve hadise ' 

Mahkeme, Recebin Abidini öldür - nin şabidleri dün sorgu hakimliği taraı' 
düğünü deliHerle sabit gönn~, ancak fından dinlenilmi§lerdir. 
Abidinin tahrikarni:r. hareketini de naza Şehir tiyatrosu san'atkhlarındıııf 
ra alarak, suçluyu ceza kanununun 448 Halide de, di.in şahidier meyanında, sol 
inci maddestııe tevfikan ve tahfifen 12 gu hakimliği önüne gelmiş bulunu • 
sene müddetl~ ağır hapse, .. mUebbeden yordu. 
runme hizmetlerinden mahrumiyete r 5 yaşında bir çocuk amcasınrll 

Paıpasa bastım. Bir toz !Otunu havaya mi görüp söylemesi lhundı! Elde crülecektır. ~.ı çizgiler, düz 
mahkiım etmiştir. * başm1 yardı 

dolm yfikseld1: t ~=~~==========~=======~=~~~~~t~H~u:Z~fu~n~·=je~eya~Usli.&~~rn~zfu~~~~ Küçükpazarda kira yüziin~n çıkan 
bir kavga-ia N~zımı öldüren Şa -
kfrin muha.kemesi de, Akıroezada, 
dfin sona erm~tir. 

Tahtakaletle alacak yüzünden çıkaJi 
kav~ada, amcası Yaşann sopa ile ka • 
fasını yaran f 5 yaşındaki Şaban çoculi. 
dün adliyey~ verilm~tir. C B 1 b 

• • =ı şarpın kendisi açık ı;.i veya bej buklet un an rlryor mu r·dı·nı·z ' yünden yapılmalıdır. Çizgiler blorua. kı· 
. 1 zıl veya tatlı bir yc~U renkte olabilirler. 

Bu renkleri mantonuza. tayyöıiinüze Suçu sabit olan maznun ceza kanu -
nunun 4.f8 inci rnaddedne göre, tahti
fen 12 sene ağır hapse, ve Amme hiz -
metlerinden ebedi mahnımiyete malı -
küm edi1m~ir. 

Suçlu çocuk, 4 üncü sorgu hakitn _• 

Derisinin altmda mücevher 
saklıyan adam 

3,5 gün mütemadiyen piyano 
çalabifen piyanist 

Anlattıklarına ı-

nanacak olursak. 
Caz mQziAini icad 
eden. meşhur A· 
merikalı ıpiyanist 

Dük Elllngton, yal 
D!Z kendi eserleri· 
nı çalmak şartila, 
üç buçuk gün mQ
temadiyen piyano 
çalabilmektedir. 

uydurursanız bir iki saat içinde şık spor 
ve pratik bir eşarpınız olur. 

Sade manto 
Her yaş ve he

reen her tipteki • 
nin göze batmak 
korkusu olTDadan 
yaptrrablleceki bu 

mantonun modası 
kolay kolay geç .. 

mez. Son derece 

* sndedir. Fakat a -

Bir rakam oyunu lellıde de~il. Ya -

37 rakamını. 3, 6, i. 12, 15, 18. 21, 24, 27 kasının biçimi. iri 
ne darl>ederseniz, 8U'asile 111, 222. 333. cepleri, düğmesiz 
444. 555, 666, m. 888. 999 ra.kamlannı dliklenen et6kleı1i 

Okmeydanı cinayeti failieri 
adliyeye verildiler 

liğince y:ıpılan sorgusunu müteaıobr 
tevkif edilmiştir. 

Bir hırsız tevkif edildi 
Çemberlit::ışta İbrahimin karyola f~ 

rikasında ç::ıhşazı Kemal, patronun1)2) 
bürosundan bir fotC\ğraf makinesi ÇS ' 
larak. Ab:mozda sevdiği bir kadına bt" 

Okmeydanı cinayetinin faili Arab di~'e etmiştir. 
Muradla, suç orta~ı Hasan, diln adli - Birkaç gün sonra da, fabrikadan ~ 
yeye teslim edilmişlerdir. alat ve edevat çalan maznun nihaYet 

Suçlular, müddeiumumilikte yapılan v kalanarak adliyeye verilmiştir. 
sorgularındA, cin~ye~i po.list;ki ikr.ar • "' R Suçlu, suİtanahmed 1 inci sulh ~ 
}anna rağmen, kamılen ınkar etmışler m ahk€m esindc yapılan sorgusunda: 
w: . . -Ne yaparsın, bay hakim. Sc~ 

- Maktulü tammayız. Böyl~ bır hi\- gençlik var. 68 kuruş yevmiye ilc ge 
diseden, Okmeydanınd~ bul~a:ı ce • çinemivordum. Bir dükkfm açmağn }cr 
setten de haberdar de~iliz. Eskı ifade - ·d. Dükkan açmak iyı· arn~ 

· d - d ~tld" T ~,. lt d b.. rar ver ım. mız. ogru eb .ır. a .. .:r~ a ın a, oy sermaye yoktu. Bt1 çaldığım Aletleri sB' 
le ~öyledik, de:m~1erdtr. tıp o::ermayP. yapacaktım. demiştir. 

elde eder8lniz. b" k dm 
Bu adam Burmalıdır. Kendisine canlı ' ır 8 ın yeni -

kasa iami verilmektedir. Zira hususi su- =k=ol=y=c=IP=rı=de=r=is=i=ni=n=alı:::tı=n=a=s=a=k=Jnm=a=k=ta=i=s- lik ve moda ihti • 

Müddeiumurnilik her i'ki suçluyu da, H~kim s~çlunun tevkifine karar 1Jd 
4 üncü .sot"g11 hakimi Saminin huzuru· . t' ' ' 

mış ır. 

na çıkarrrup. ------------
' reUc yaptıiı bir ya~ terkibi ile, kendi- tenildiği :zaman da çıkararak iade etmek· yaclarını peki!! 

line teslim edilen mücevher1eri, paralan, tedır. tatmin edebil~ 

Hakim, ikisini de iırticva b etmiş, ne
ticede Mu~m tevkiftııe, HManın ise, 
ikametgaha nıpfen serbest bırakılma • 
sına , karar vermiştir. 

Yeniden iki randevu avi 
meydana çıkarıldl 

Müıızeoi 
Yaştyan aile •.• 
Bayan E. R. mektubunun içine ne

den bir tane de 10 kuruşluk pul koy· 
muf? Anlıyamadım. Adresi yok ki hu
ausf mektubla cevab istemiş olsun. An
laplan 10 kuru§ ıdarenın cgayri mel· 
buz varidab kısmına gidecek. okuyu
cumun dereline gelince: 

- Yaşun 21. tahsilim orta, şahsan 
çirkin değilim. Ailem tanınmış bir ai· 
ledlr, bununla beraber çok münzevt 
bir hayat yaprız. mimasebette buJun.. 
du~uz hiç kimse yok gibi. Vakw 
uzaktan beni g~ren. tanışmak. kon~ 
mak ıstiyen gençler yok değil, fakat 
tb:~ biri yanaşmaya ccsa!"et edemiyor. 
ve ben yavaş yavaş (:ndişeye düşmcyo 
başlıyorum~ diyor. 

* Bayan E. R. nin. adresini yollama .. 
dı~ halde mektubunun içine lO ku
ruşluk bir pul koymuş olmasını. çok 
mOnzevt ve çekingen bır hayat ~a .. 
malrta olmasının bıraktık! kapalı göz. 
lülfi~n bir neticesi saymasak bile. 
müfBhedesinin saflı~ üzerinde durma
mak kabil olmıyacek: 

- Kızım. 5enin~e mut1aka konuşma· 
ya azmetmiş blr genç bulunsaydı. e
min ol ufaktefek maniaların önünde 
tcred;Iüd etmezöi. bir yolunu bulur, 
tlbette münasabete geçerdi. Maamafih 

böyle olmamış olmasını cmahzı hayır~ 
sııyacağım. aile kanalınaarı geçen nor .. 
mal yollan daima tercih etmek llizı.m.. 
dır. 

Bununla beraber genç kızı olan bir 
aile için fazla münzevi yaşamanın, 

fazla görünmek kadar tehlike olduğu. 
nu da unutmuyorum. 

Alrn&n gençlerinin prcgramında bü· 
yük blr ~r tutan: 

- Ne kadar tanıdığın varsa o kadar 
.kuvvetin vardır. cümlesinde b~k 
bir hakikat mfindeın!çtıT. 

Genç kız aile itiyadınm önüne nasıl 
geçecek? Allece. muAyyen toplantıla· 
ra iştirak edilmesi amırunu şahsan iz. 
har etmesinde mahzur görmilyorum. 
Fakat meseleyi bir dosta, akrabadan 
birine daha ehe..'nmiyetı; şekilde an
latmak vuifesini vermesi de müm .. 
kündür. 

* Ni§ancadtı Rayatı cH. H.-. ya: 
- Şah an sizden h~lanmamış ol· 

masına ihtimal vermiyorum. Anla!tı
ltnız vaziyette ailevt bir sebeb bulun
muş olması akla daha }akın geliyor. 

* Kı.::taşında Bayan cD. D.~ ye: 
Size eski bir darbımeselimizi hatır

latayım: İstiyenin yQz(l bir kara, ver• 
miyenin Iki kara, der!erdi. Çaresiz si~ 
de bu sözün hükmOne uyacaksınız. 

TEYZE 

gibi senç \e gö -
rün ür. Bere ve be

r~ b içimi bir ıap... 

ka. kalın ökçeli 

spor ayakkabı -
larln hoşa giden bir ~akım olur. 

Her lıadın bilmelidir: 

Bir kadm erkeği ölümle 

Zabıta son günlerde- gizli fuhu~ ile e~ 
bir surette başladı~ mUcndeleye l}iddctle 10 
vam etmektedir. Evvelki gün de iki randeV 
evi basılmış ve müteaddid kadınlar ynıtnİ , 
nnrat muayencye sevtolunmuşla.rdır. 13~ 
lardan birl, Takstmde TaUmhanede TovY-, 

Dün müddeiumumiliğe hayli kanşık lar cadde.slnde, dl~erl tse Alemdarda :Mcı;., 
ve garib bir bAdise intikal etmi.Jtir. mtıdpa.ş:ı yoku§Undadır. Her Iki evde yaP~ 

tehdid etmiş 

H
ad"seye mevzu olan Katerlna is • aramada Verclhl, Nermin, Kadriye, ze ~ 

1 • ' • P'atma, admdald kadınlarla birllkte altı 
minde bir kadınla, Hıkmet Soydan ıs- tet yalt:ılanmıştJr. 
minde biri ara!lndaki. 5000 liralık bir zabıta, ev ~hlblerl Ane NlmeUe ~ 

Kahve telvesi nelere yarar? aıacak meseıesidir. ve Betlds batıonda tahttkata b~aın,ştıt· 
Katerinanın iddiasına göre, Hikmet Denizde bir kadın cesedi buhırıd" 

Donuk bardaklarınızı. tertemiz ve ber-
rak bir haıe gP.tirebilir~irıi7. Onlan sa _ Soydan, meml~ketin tanınm~ adamlaği· Dtln .sabah Köprü tstikametınden ~uıa::: 

n arasında bulunan pederi vefat etti · cereyanma kapılarat Kuımpa.ta )!er ..H 

dece kahve telvesi ne ıyice ovarak yı- h ll "'rll """' zaman, mirao; meselesini a için para- :eantaaın1. ald 2 numaralı havuza do., ,. 
kayınız. ya ihtiyaç duymuş v~ Katerlnadan, se- k.!\dın ces!Xll gelmekte olduftu görilierek d * ned mukabilinde 5000 lira borç almış· hal znbıtaya haber verllmlşt1r. 4 # 

. • ~ed dı.şan çıkarılarak hMlseden ınG Nl' 
Mobllyanızın a~aç kısmı rengini kay. tı:-. Katcnnanın bu parayı vermesıne delumuınlUic malfimat verllm~. bir Jllnd 

betmiş ise onları kurumuş kahve telvesi sebeb, Hikmet1e geçen uzun bir mazi • sonra hld!!:e mahalline m0ddelumuın1 ve -; 
ile ovunuz. eski parlaklıklarını alırlar. leri bulunması ve evlenmelerlnin ka • blbl adli gclml~Jerd1r. Cesedin yapılan ın;,. * rarlaştırılmış bulunmasıdır. Fakat bu ayeneslnde 70 yaşlannda kadar ıaıuntn tL#' 

vadinde durmıyan Hikmet Soydan, vA- len peJmflrde tıyafetu bir kadın oldu~ ~ 
Sırke, _ı>etrol. zeytinya"'lı ~ıı§cleri, kah- d . ld"ği bo da ıı...ı bit edUmlş, ve hznen denize d{iferek bO tt' as :r esı ge ı zaman, rcunu uueme- dı.ıtu anla.şılmı~tır. cesed, ~his edllıile~ 

ve telvesi ile calkalıyarak yıkayınız. ko- miştir. zere Kasımpa'ıı. eamnne knldırılarak tııııP' 
~udan eser kalmaz. Hikmet Soydan ise bütün bu iddia • tata ba§lanmıştır. 

1 iki ah bab çavuşlar: Pratik garsorı:J 
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28 Biri"-:.-.!L.!..-.....,_ IK:oUU~HUil SON POS-rA Sayfa 7 .. 
Ingiltere nereye gidiyor 1)\TiYATRO 
ilmerika siyaset adamlarının gözü 
ile bugünkü Britanya imparatorluğu 

Şehir Tiyatrosunda Asmode 
Yazan : lsmet Hulusİ 

Türk Tiyatrosu mecmuasında Asmode 
hakkınca ve Fransuva Moryak imzalı 
bir vazı var. Asmodenin nasıl yazıldı~ı. 
ismlnin nasıl Asmode olduğunu kısaca 
anlatan ve mevzuu hikaye eden bu yazı 
muharririn görüş, ve yazı§ tarzı hak -
kında bir fikir vereceği için mecmuadan 

(Yazan: Amerikan muharrirlerinden A. R. Marsd~n) 

aynen alıyorum. 
cDostuın bir İnglll.z kadını b1r gün bana 

dedi ki: Şimenditer ler Fransadan geçerken 
bahçelerindeki ağaçlar arasından görünen 
eski burlu'78 evleri kadar hiç bir şey kendisi
ne esrarlı cörünrnüyormuş. Bu kadm bu ev
lerin knpo.lı pencere knnatıan arkasında 

1 

dramlar tns:ıvvur ediyormuş. 
AS!\fODE işte bu kadının bana söyledi~ 

bu sözlerden do~du. 
ASJ.\IODE Le Sage'ın romarnndaki evlerin 

dnmlarını ka11ıran topa! şeytnndır. Genç 
bir İngDiz (Harry Fannlng), hayatıanna ka
rışmak, mrltmnı meydana çıkamıak üzere 
bir Fransız nilesi nezdlne gellyor. 
Macerasız. hiç olmazsa öyle görünen btr 

aile: Henüz genç blr dul, Marcelle de Bart -

1ng!ıtere ba§vekili Çemberlaynfn nutuk .öylerken alın77Uf üç mulıtelif pozu 
har., Ann VP Emmanuele isminde 1k1 Jo.zı .Tean Fransu<Da Moryak 
lsınlnde hlr o~lu var. <Büyük oğlu Bertrand, cAsmode. piyesindeki bütün fahıslar 

irml yıl evvellngiltere, Fransa {t=- ok verilenden. çok ta istenir, A radan yirmi yıl geçti. Hala baş
ve müttefiklerinin ayakla • V derler. İngiltereye de, ihtiyaç · Jadıfımız yerde, hattA çok da-

' altına harab bir dünya anında, dominiyonJanle kardeş Ameri- ha gerilerdeyiz. Bugün 1914.-1918 de ya-

Harry'nin yc:-lnc İngUterededir.l Bertmnd'ın tabii .insan oL-luıktan uzalrtırlar. Onlann 
mualll:ni !'Skid~n ruhhan metteblnde bulun-
muş BlaLo:e couture. bir de Emm.anuele'in duyguları, d~ürJce1eri, cinsi temayü.lle
mllrebblycal · c~{atmazell• rUe birer Fransuva Moryak mah Hi.ldarı 

~l.rniştı. Za!erır;in büyüklü~n - ka; kanlarını, hazinelerini ba~ı~ladılar. pılanı yapmıya pek az imkan var. Şimdi-
:'\:11 Fransa· Bo~ dünya topraklarının çoğu ona veril- ye kadar muharebe, ideal hedefleri ol -

Evet. MacerMnz bir aUe, fakat matmazel olduklan pek bellidir. 
malse'J, mıığmum Binise 1se ümldslzllkle 

~ gözleri kamaşmış • 
ıı... ıarerdeki hissesine şüphe ile bakıyor· dL Yarı dünyanın parası, kabiliyeti onun :iukça, (hiç değilse ingilizce konu~an hallr 
"~{. Sarfettiği gayretin azametinden he- kucağına akıtıldı. Bugün bu milletin ka- tarafından) muahede!erin kudsiyelini 
~ hernen b:ıbersi:ı. ingiltere; ası~ e - rakteristiği olan kültür olgunluğu, isti- tanıtmak. gayri mes'ul otokrat hük\lmeti 
~Yet verdiği §eyle:e. iş ile krikete dad bolluğu. sosyete parlaklığı hep dün- mcs'ul ve demokrat hale koymak mak -
~ an evvel dönmek kaygusunda idi. yanın kendisine hediye ettiklerinin mah- sadile yapılırdt. Üç asr.n bizim için za -
~tbı idare ecien büyük adamlarsa mua- sulüdür. Eğer talih Büyük Harbi takib rurileştirdiği hürriyet prensipleri uJtrun
ıı..._-e tnüzakeresile meşgul alelade bire: eden yıllarda bir devlete güldüyse o da da dövüşüliirdü. Dünyanın bugünkü zih· 
~ oluvcrmi§lerdi. Bu vaziyette ~lh~ lng"lteredir. İngıliz rica!inin, İngilterenin niyetile bu yolda yeni bir harbe girmek 
~ l'njUet kendine göre yaptı .. Ameı:~ka, yalnız başına hareket cdemiyeceğini. an- tamaım•n bo~tur. Britanya eğer bir har -
ı... ~ının biraz anarşik infiradım gos - cak diğer devletlerle birllkte yürüyebi _ be girerse bu, ancak mevcudiyetini ko -
~~ "" ·ı·k 1 ·ııere kayıd • rumak kaynusUe olacaktır. ~ .ı: ransa kin c~ ı , ngı . leceğim, kudretinin bundan fazlasına 0 

Hnrcene dfl Barthas'l seviyor. Harry gelmez- * 
den evvel gönlfi bo4 olan Marcelle de B:ı.rt-
hss da yalnız ya.,adı~ ve konuşncak kimse cAsmode. yi tercüme eden yazıcı, u -
bıılunmadıtı bu eöldt mualllınln bu hünnet- zun zaman tercüme yapmış ve tercümele 
kAr fakc~ a:!arlayıcı ve kıskanç lhtl.rasına ri beğı.>nilmiş olan Mebrure Sami Koray
nezaketle kPtla.nmaktadır. Küçük Emma - d 

b! d ır. 
n\M!le'in de blr dramı. kendine göre r ramı Ynptı~ı tercüme fma de~ildir. Faltat 
v<trdır. Harry gl'ldl~ zaman o tam11.mUe tan-
rıyn teveccr.h tt:ml~ bir haldedir. daha başka bir eser intihab ets~ydi hem 

Harry bu evtn ~~nl aşar a~az Blıılse daha az zahmete girmiş. hem daha iyi 
Couture'ün vah"l tıskançlı{P. boşanır: İkln- etmiş olurdu. 
ci perde1en itihı:ıren görillece~ veçıl"ılle bu 
sebebsiz de del!Udir. G~ç rakibi uzalt1~ır
mıak tçln btitfin vasıtalan kullanacak ve 11-
çllncü perdedelti hUe lle buna muvaffak ola
cak. ynhud daha dofrusu muvaffak olmaya 
vakit bu1nr.al~t·r. Fakat Marcelle de Barthas 
onun bu oyuaıınu bozuvor ve Blalse tehev-

* Tek. iakat güzel m on Le edilmiş bir de. 
kor içinde oynanan .Asmode• de rol B· 

lar. Şehir Tiyatrosu artistieri şunlardır: 
~ 'V'e aarimfaiılık etti. Netıcede bari> yetmediğini iddia etmelerinöe bir fayda 
~ ... ~nldı, fakat uzağı gören için, sulh yoktu. Hakikat daima şu idi: Büyük Bri
""1boldu. s.., ~ tanya söylemek istedi mi, bütün dünya ;~l .... h ya Franss formüliine göre, ma5 -
'llq susup onu dinliyordu. Ve ümidini ona 
t dilŞinanı hak:katen yok eder.ek, Y.-a. f 
"\ ,..... ı tt - bağlıyordu. ngiltere bu ümide hiyanet ~ ''lilletler Cemiyeth :nin temsı e ıgı 
u~~ttıi bir anlaşma ve· bir Milletlera::sı etti. imparatorluk namına harekete geç-
~iYetin tcs!si suretiie kazanılabılı:· mesi ıcab eden yerde yalnız Avrupa na
~}rıglliz düstuı·una göre kazanmıya hıç mma. Avrupa hesabına hareket edeceği 
~ Yoktu. Çünkü: Esesen c1ngiliz ~o~- beklenen zamanlarda yalruz Britanya a
l.~~. diye bir şey öü§iir.ülmüş değildı. daları hesabına hareket etH: Dünyayı in
~ler ınuhtelif istik&meUerde dörtnal kıraza bıraktı. 
~ bir kaç atm d~zgini~i b:rden elinde JF l:n 1_ akat hadisat yakasım koyuver· 

1. a.~ istiyordu. . 
1 ~D li k vermedi. İşte yeniden silahla -~ ~· t vicdanı, Fransanın c:yasasın ın .• 

~~tt~"Unu hf'nimsem\yor. İ~gi~i7 milliy~ nıycr. Vak1il~sıvrilmiye bırakılmama -
lt~ı hir milletlerarası hak1mıyet fı1rrını ları Uızım gelen ~aşkınları yatı~tırmıya "o111 çabalyor. Ağır ağır, yorgun a-rğın, ev _ 

.., <edemivorrln. lk d 
ı:ıll 1 ~a ve in en çok daha büyük gayret sarfe-l-' Yüzder nüvük Br!tanva; yo u 

~~!lı;ru gidemE'z oldu. Vicdanına a~ır derek, yeni yeni güçlükler altında, 90 • 
~ il.uhr mPc:Pl~ne sokulmadı. Bunu r.ukça bir düşüneeye kapılıp kaçmabile -

~~1'Ub bir diic:mana .karşı çirkin b·r ceğini sandığı vazj:feyi yükleniyor. Ve 
;~et saydı. 'r:r-:lrete de uygun gör • belki bu sefı:=r bu yükün altında sahiden 
~ Alman :-blıık:ıc:ındım ve bu a!blu.- ezile<:ek. 

~" doıı11n ~1ı1rtıın co1ayı vicdant bır İ§te gene. her vakitkı gibı günlük ha-
l g~dkrniş aksüHimelle, onu taz:ibe reket ediyor: eBu olmazsa öbürünü de-

lı' adı neriz:. amma hiç değilse düşünceleri _ da-
~ 11ka~ ht'rı 1 ,r?ft:ın Milletler Cı>mive· ha doğrusu liderlerinin düşüncesi _ biraz 
t~ "e onun 1-n ... c:•lıl-lı varoım. kollekt"f daha sar:"hleşti. Dünyayı anlaşma ile ida
~.1,.~. sllfıhl:ın t<>rdid :t"'rensin'erinı> ne re etmek !ıkr"nden nzgeçti. Şimdi da 
h·. 1""' • B'" t- bu ~f;ir} ı sureftf' b·ı?!lı <le~;Jdı. u un ha öbürüne • kuvvetlinin arzusunu zorla 
t~ ..,,.le o rnııvnr, 0'TJ1UVOr, sıra tam ka- kabul ettirmesi şekline de • dönemiyor. 
bıı <ılnı.ıya V,C'linC'f' oo fik;rJeri susturan ye- Buna ancak vüzuh1a cü~ıinebilseydi, mü-

'•rı s~s. l!enc Jtondi sPsi o1uvordu. him ve şümııllü kararla~ almak cesare _ 
1 ''f\., - 1 d" t . 
>lo. Yet E>n bPrbı:ıd vola süruk E:'n 1• vı ı· · ~ t "d· d'· 
"~rı . mı gos. ersc. . ı .ı one.b.ilı"rdı. Fransayı ' "ıı · · k""tü t af '""- ·- ndnn tecri-3 edılrnış. o ar •• R il tt f 
"1 b- usya c ı ı aKinı nebcelendinniye teş-\'1' Usbütiin chc>mrniyet almış bır k 
~~bi~ cvvt>l ~ünvası,. na dönmiye vik etse, endi de Rusya ile birleşse idi, ,t, 13u "'0nii~ten ''nlmz Büyük Bri • yenıden canlanan bu ~üçlcr ittifakı. ö • 
~ !ttı Tneı::'ul !uttı'lak lü7umsuz ve hak- rür:.de vasgti Avrupa derhal baş eğerdi 
\~ur. li'.ıkat ('aı:>r o. geni~ bir sivaset Yazık ki, liderlerinde böyle bir siya -
tQı~ Olsa. kat'! kı.;rnrlnr alabils('. (!n - seti takib için ne cesaret, ne de kat'iyct 
~du;.goiztninin bir faı;1et haline bü - var. Buna yan rcallı:t elmalan da ayrı 
"-ıır U) o •nnzarives:zrk-.. cbasladıkt:ın bır engel. .• İtalya ile anla~alara gir _ 
~~ 11 

.ltarar vrrmPk , nnkio;elerin.i yene • me k realistliğini gösteren bu adamlar· 
lıtıa0 ıcıı. bugünün k~ırıs1k dünyası ye - Rusyayı saran sisleri yarıp bu memıe ~ 
~ ltıınun \'C nizarn içinde bir dünya kette davamıza bir silah bulabilir miyiz 
~dllk. Şahsın Eelnrnet ve saadeti diyecek kadar realist olamıyorlar. 
~t-uu b::ıhsoldukca. bu kanunun cl.lfil- Davasını takib edemiyen İngiltere, ni
')t~ CE'ıniv<>t:-. ec;aslanna mı. y~ksa hayet tehdid edilmiş bir insanın son ça • 

I.IJ. ~ • İn~iliz hegemonyasındakı) ga
a:rıı.ıstmu d·ı·•e <'tmesi ŞE'kline mi resine baş vuruyı)r: Evine kapanan sinyör 

ı:ı 1 dı§arı adım atmıyor, kendini korkutan-o duğt•na pek o k:ıdar ehemmiyet 
i. 

acılığı surada: fng:ıtere ta • 
0lnuziorına vükled:t;i yük-ü taşıya -

lı-ı kadar z:ıyı!tı. Talih, milletleri 
~\>'uda u:as~ırrnak üzere onu seç -
<tk:ı.t o bu vazıfeyi üstüne almak 

lıı.ra istediklerini veriyor. Pencerelerine 
demir geçiriyor. Fakat bununla dışanda
kinin bahçeye, garaja girmesine mnni o-

lamaz. Bir kere de oralara girildi mi. 
verdiğinden daha çoğunu vemıiye, so • 
nund:ı da polisten imdad istemiye mecbur 
kalacaktır. 

~ önüp dolaşıp hE"p ayni neticeye 

I.!:::::U varıyoruz: İngiltere Cihan Har
bini, harbi dekiise bile sulhü kaybetti. 
En iyisi bu harbe girmemeliydi. Çünkü 
bilfiil ha1.1rlanmış değildi. O harbe gir -
meseydı Fraı.sa çiğnenirdi. DoJtru... Fa
kat Hohenzollern rejimi Fransaya o va -
kit te 1871 den fena muamele edecek de· 
ğildi. Binaeıuıleyh Fransa gene yaşıya • 
caktı. Yalnız Almanya biraz daha kuv -
vetlenecekti. Ne çıkar. Almanya bugün 
de eskısinöcn daha kuvvetli ve sonsuz 
derecede tehlikeli. Daha ku\'vetli. çünkii 
etrafını bir yı/tın zayıf devletler çevir -
miş. Her istediği an bunl&rı birer birer 
devireceğini hilivor. Daha kuvvetli.. Çün 

kü cidalcu ruhunu yeniden ele almış bu
lunuyor. Gocring: cHarb istemiyoruz. Fa
kat harhetmekten de korkumuz yok:t 
derken Çcmberlayn: cHarb istemiyo • 

Bl ez KuHlr •.•.. H. Kemal Güremen 
vfıren çıldırmıs bl:- halde evi terkedlyor. Bu· Fa.nrJng ........... Talat Artemel 
n\ln uzun siirm\vece~nl, kendinden vazge - p Hadi apaz ......•...•.. 
çilemlyP-oe!!h\, yakında gene ça~rılaca~ını 

lll Firmcn .••.••...••. H.Necip Ağırman pek 1y1 b yor 
Hakttntcn iki ny sonra, dördüncü perdede Dö B:ırtas ...•... Neyyire Ertu~rul 

Mıırcelle de Bnrtha~ çaresizlikler içinde Bla- Mürebbiye •.•..•. Şaziye Güremen 
lc:P'I çn{tınn~y1\ mecbur oluyor. Ona neden 1 C hld Art 1 

n H -ın Emanue •......... a. e erne muhtnc olmncıtnr? Emman12ele e ar.J' .. 
evlenmclerlnc ne babasına olursa olsun m&.nl An .•................ Nevzat Okçugil - Fat • 
olmak için. Çünkü çok dindar olan küçtlk ma Andaç 
kız ITarry'nln müşf1k sevgtsine mukavemet Jan ············;..···· Ferih Egemen 
ed~mem\şt\r. ı sah ı d üt 

Fakat ııl-ndl Blalse'ln bir al7.U3u vardır: ki kişilik hareket ne er e m e -
o dn bu tztilvııcı!"l tahakkuku. Bu eski evde madıyen konuşan ve Fransuva Moryak 
ycrlnl sa~lcmlac:tırmak ve Maroelle ~ kendi şahsiyetlerinin çiçeklerini yapan on -
arasında hiç kimsenın kalmamasını temin larm ruhlarını benimsiyen artistler için 
Için bar.ka c:ırE> yok. bu piyes çok yorucu oldu. 

Beşinci pe::-de~e hlddetll tarşı.Iaşmalar, 
miithlş bir mfır:ıdele netıceslnde Marcelle Piyesın belkemiği mesabesinde iki rol 
mn~lub Qltır E:nmanuele ne Harry saadet- var ki .. ounlan Neyyire Neyir ile Hüseyin 
ıcrtıre do~ı gt,ecekler. Mareelle de Barthns Kemal yapıyorlar. Neyyire Neyir bazan 
bu ıssız ye .. de DIRise couture Ue yalnuı: ve sakin ibir kadın, bazan çocu~nu d~nen 

ruı ve harbe girmekten korkuyoruZ» di- kimsesiz lh~tyo.,.lıvacak.:t bir anne oluyor. Fakat içinde sönmiyen 
yor. Bu söz. bugünkü İngiliz zihniyetinin + 

bi: at~ var. Bu at~ onda arada sırada 
toptan bir ~fadesi sayılabirr. İki devlet a- Fransuva Moryak bugün elli üç ya - birdenbire alev alıyor. İşte Neyyire 
damının bcvanntı arasında dünya kadar nndadır. 1909 senesinde yazı yazmıya bütün bunları belli edecekti ve belli etti. 
fark var. Cıhan harbinde 1ngUtere ile başlamış. Umumi Harb sonunda .meşhur Hüseyin Kemal, eve muallim olarak 
Frnsaya bir hal oldu. O korkunç kan dök- olmuştur. Bordoda Cizvitlerin mekte • girmiş bir sığıntı, bu .sığıntıyı evdeki 
J'lle ikisınden de bir ŞE.>yler eksiltti. Bu ek- bind okumuş olan bu muharririn bütün mürebbiye sevmiş. Oda bir aralık müreb
sik htı a yerıne gelmedi. :İkisinin de ma-

cser:icrındc günlük kokusu hissedilir. 'blycye temayül etmiş, fakat, onun sevdi-
neviyatı hemen hemen yıkıldı. Harb mcy Bunu demekle Fransuva Moryakın bir ğ~ sığıntı mevkiinde tulunan bir insa -
danında galib olmakla beraber Meta ye- hırist•yanlık propagandöc1sı olduğunu id- nın e\·in !hammını sevmesi, karşısında 
nilen onlaroı. Son hadiseler bu sözleri dıa ~decek değilim. Söylemek istediğim elpençe divan dururken, birdenbire CO§Up 

;sbata yeter. şeyi daha açık :izah etmek için şu misali sevgınin kendine verdiği kıskançlık hak-
a getireyim: Senelerce denizde kalmı~ bir larile hanımına çıkışması kendisine mev-0 ngilterenin yegane devamlı dostu ve 

tahta p:ırçası, tahta parçasıdır amma, on- kü hatırlatıldığı zaman elerhal toparlan· 
müttefiki dominiyonlardır. Bu mem • da deniz suyunu~ kokusunu duyrnamak ması, bunları canlandırmak lazımdı. Hü-

leketler Ingiltereye - İngiltere siyasetin- imkansızdır. seyin Kemal de bütün bunlan büyük bir 
de esas olduktJ üzere - menfaatleri icabı * muvaffakiyetle canlandırdı. 
bnglı değillerdir, fakat tarihleninden al- Asmode, isminden ve birlnci perde - Aldığı· ıollerin hemen hepsini muvaf-
dıkları his kuvvetile bağlıdırlar. Tarihleri sinden son perdesine kadar Fransuva fakıyctle ba~aran Şaziye Asmodedekl 
ana memleketinkinden uzaklaştıkça do- Moryak koltan bir eserdir. Hayatını tl • mürebbiye rolünü de kendine has te -
miniyonlnrın. dünya vaziyetini ana vata- yatro Eserlerinden daha başka eserler messül kabilıyetile başardı. 
nın gözile görmiyecekleri, siyasetlerini yazmakla geçirn muharrir bir kere de Cahide, İngiliz çocuğu rolündeki Ta • 
his yerine menfaat üstüne kurmak isti- bir tiyatro yazmak hevesine kapılmış. lfıtın sevdiği, t!vin büyük kızı Emanuel • 
yecckleri tnbiidir. Fakat hiç te muvaffak bir eser vücude di. Fazla bir §CY yv.mıyac~~ım .. Bu rol 

Bu cereyan deminyonların bazılarında getirmemiştir. Eser öz rubunun aynası· bu kadar güzel yapılabilirdi. Talat ta 
şimdiden pek ileri gitmiş bulunuyor. Di- dır rurur.:ı bu ayna sahneye fena akset - muvaffak bir varlık göstermi§tir. 
li ingilizce olan memleketler arasında tirilm.ştir. Papaz roliinde Hadiyi gördük. bir f!V· 

belki en büyük bissi garabetler arzeden * velki tcmsilde Sağır ı·olünde muvaffak 
Kanndada :menfaatle hıssin çarpışmasi Fikir itibarile ancak Fransada bir züm- olan Hadi, papaz rolünü de iyi ve mü 
rnilU birlikte büy-".ik rabneler açmakta - re tarafından beğenilecek cAsmode:. pi- kemmel yaptı, e\•in iki kijçiik çocuğu çok 
dır. Bu rahncler, mese!e halledilinciyc yesi olarak hareketsiz velbereketsiz ol • canlı ve çok iyi idiler. 
kııdar, daha da çok derinleşebilir, geniş- duğu kadar da sun'ıdir. Sahneler iki 
liyebilir ve memleket kara günlerle kar- k·şı arasındaki mükalemelere hasredil • 
şıla§abilir. Fakat ne olursa olsun haki - nııştir. Gerçi bu iki kişi güzel bir lisanla 
kat ergeç Kanadada tesirini göstere<:ek- konuşurlar amma, bu güzel lisan aykın 
tir. Bu memleket bir gün, Britanyanın fikirleri ifade eder. 
kendi siyasetinde yaptığı gibi, siyasetini Frımsuva Moryak. hadiseleri tahlil e -
his yerine menfaate dayıyacaktır. dip, hadiselerden fikir çıkannıyor. Ha. 

(Devc::ıı 10 uncu ıa11fad.4), eliseleri kendi fikrine göre sıralıyor. 

* Muvaffak olduklarını yazdığım bu 
san'atkarların belki ufak tefek kusurları 
vardı F&kat şu da var ki. temsili pek 
güç olan c.Asmode:. de ufak tefek ku 
surlan görmek haksızlık olur. 

1smet HulUsı 



S Sayfa SON POSTA 

c Eski Şehremini operatör Cem il Topuzlunun hat1ralar1 ) 
• 

Ittihad ve Terakki merkezi umumisi 
ile aram niçin ve nasıl açılmıştı? 

Beni bütün hücumlara rağmen tutan Talat Paşaya istifanamemi uzathm. Neş'eli 
neş'eli konuşan Paşa ısranm karşısında öyle bir &Öz söyledi ki ecel terleri döktüm 

Cemil Topuzlu: • Bundan başka kasab dükklnlarını ıslah 
- Babıali baskınından .onra, tekrar ettirdim. Sokaklarda, herkesin üstüne ba 

İttihaci ve 'Ierakki hükUıneti iktıdar ~ına sürünen etleri camekanlar içine koy-
mevkiine geldi. dedi. Düşündüm ki beni durdum. Seyyar ciğerclleri ortadan kal-
Şehremanetine getiren İtilaf hükumetidir dırdım. Haliçte ve dı§ !imanda yelken a-
ve belki yenı kabine vaZJ!eme devam et- çan ve ş;rketihayrile ıle idarei mahsusa 
memi hoş görmez. tontonlarının seyniseferlne mani olan 

Burada şu noktayı istitraden söylemek mavnacılara şiddetli cezalar verdim. Ay-
lüzumunu hissediyorum: Şahsan fırkacı ni zamanda ~okak ertalarında odun ke-
değ lim. Gerek Şe~ıremanetinde, gerek silmesini yasak ettim. 
nafia nezaretinde bu~unduğum ve idari, Vakt:.ki yeni hükUınet iktıdar mevkii-
siytısi hizmetler dcruhde ettiğim zaman• ne gcıdi. Bir gün, İstanbulda yaptığım 
larda bile ne Hürriyet ve İtilaf, ne de bir teftişte ne göreyim? Gene eski ha -
İttıhad ve Terakki fırkalerına mensub mam. eski tas: KasaHar, fırıncılar ca -
değildim. Fakat ne garibdir ki beni, İti - mekanları kaldırmışlcır. odunlar sokak-
l~fçılnr, Ittihatçıların; İttihatçılar: da larda kesılivor, mavnacılar, Haliçte pu· 
İtilflfçıların muhibbi zannederlerdi. Hal- payelken cirid oynuyorlar. İşkembeciler, 
bukı r.e o idim, ne de diğeri. ciğerciler, pe~lerinde düzünelerle kedi, 

Maamafih. yuiarıda da bildirdikim avaz avaz bağıra bağıra dolaşıyorlar. 
veçhıle yenı hükUmetin noktai nazarını Bu defa csnafa söz geç:rememeğe baş-
bilmcdi~im ıçin, doğru:ian doğruya sad .. Iaınıştım. Çünkü. o zaman yaptırdığım 
raıam M:ihmud Şevket Pa§aya gitrneğe bir kanunla belediye vazifelerinin ted. .. 
karar verdim. Bu gidişim, müşarünileyh vir ve ~ontrol salahiyet:ni polise verdir-
ilc ilk temastır. Paşa, mahviyetperver, miştım. Zabıta ise lakayd kalıyordu! 
tcrc.iz yürekli, natuk, vakur, anuna aza- Tahkikat ) aptım. Her nedense, İttihad 

ı 1 ,_ . Talat Paşanın Bü.yiik li~b esnasında 
met i o mıyan vır zattı. Beni derhal ka- ve Terakki rr.E'rkezi umumisinin ekmek-
bul eden merhum. şahsıma kar§ı büyük :~apılmt1 bir karikatürü çiler, mavnacılar, harnallar ve bunlara 
bir hüsnü kabul gösıerdi. Odadan içeri temiyordum. Kar§ıma, daima bir engel mürnasıl esnaf cemiyetlerini himaye et.. 

girer gırmez: çıkıyordu. tiğini arılaoım. Tam bu sırada, esnafa 
c- Bl.lyurun paşa hazretleri ... , dedi. Cemil Topuzluya sorıium: karşı yumuşak hnreket eylernem için, 
Oturdurn ve rahatsızlığımdan, i!tira ,. - Ne gıbi engeller? Yoksa gene ev - merkezi umumide>n, hnsusi surette bir de 

batc muhtaç oı:hığumdan bahsederek is- kaf mı? haber g5nderildi. Yaptığım talimatna -
tifanamcmı uzattım. Bunun üzerine: - Hayır! O başımın tacı idi... Evkaf • menin harfiyyen ve şiddetle tatbik edile-

c- Hayrola paşa,:. sözünii söyledi, kA- tan ne ben, ne de benden sonrakiler kur- c~ği cevabını verdim. 
Aıdı elıne aldı. Bu'1u okurken geniş kaş- tulamadıJc.r. Fakat· ev k af ile: hasıl olan Şehremini oJduğurr.. zaman. emanette 
larını çatıyor, menfi bir cevabın ~areti ihtilaflar, idari meselelerden ibaret idi. te~kılat yapmı~tım. Bu sırada İttihadcı 
olmak üzere başını <ırkaya doğru kaldın- Halbuki bu defa ittihad vr. Terakki mer- memurlardan ehlıyet ,.e dirayetli olan -
yordu. Sonra sakalım eline aldı: kezi umumisi bir seddi Çin gibi ortaya !arını. İtilaf h:ikumetınin itirazlanna 

c- Ne dcrr.ek, istifa mı? Bunu. asla atılmıştı. rağml'n, vaz ı fe lerinde bırakmıştım. Fa-
kabcl edemem. Ben, şe!ıre olan hizme - Ben, Sehremanetine ge!di~im zaman, kat, ş"mdi, kendilerini evvelce müdafaa 
tinizi da:ma görüyor Ye takdir ediyor - fırınların camekanı bile yoktu. Amele ettiğım bu memurlar, işlerine devam et
durıı. Sen, bize 1a7.ım bir adamsın ve va- ı>is, ekmekler yc:::de jdi. Bir talimatna - men•eğe, yaınız maao:larını almak iç;n 
zifcne behemehai ci evam edeceksin. de- ıne vücude getirdim. 1' ırın da camekanlar dairP.~ e uğramağa başlamışlardı. Tabii, 
di. yaptırdım. Ekmekleri duvar raflarına hatırcı, pönüle bakmadan onları azlettim. 

Mahmud Şevket P2~aya teşekkür ettim, istif ettirdim. Kürekler.in fırınlardan d1- İşte, e~nafa karşı göstE.>:-d.iğim şi-ddet ve 
fstifamı geri aldım ve tekrar işe başJa • §anya çıkmalannı menettim. Amel!!yi (Devamı 10 uncu sayfııdıı) 
dım. lo,ak&~ bu defa ~lerimi kolay yürü- sıhhi kontrola tlbi tuttum. Yazan: Sabih Alaçam 
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CEDEBÖVAT::J 
Artik yetişir, şakay1 

b1rak1n çocuklar! 
Bir lisanın bünyesini bozmak o lisanı ·konuşan ve 
aniaşan halkı arhk konuşup anlaşmamağa mahkiiJ11 

etmektir. Gelin bu hevesten vazgeçin l 
Yazan: Halid 

Biz çocukken Şehzadeba§ında bir ça -
dmn içinde seyrettirırlerdi: Kesik b~. 

Evet. sadece bir ayna oyunundan iba
ret bir kesik kadın başı!.. Siya!h bir per· 
denin önünde, havada .sallanarak Jize gü
lümser, pembe ağzını açarak. nazlı bir 
Rum şivesile: 

- Safa geldiniz! 
Derdi. 
Biz çocuklar da, bu manzaranın bizde 

uyandırdığı ilk dehşet hıssinden ,bir and'a 
sıyrılır ve bu tatlı sesle tatlı hitabın kar
şısında hayretlei'e düşerdik. 

- Safa geldiniz! 
3:esik başın bu cümJesi o zaman gilbi 

şimdi de bize manalı gehyor. Fakat her 
ke.>ik başın sözleri böyle manalı olamaz. 
Misal mi istersiniz: işte sizt> Yücel mec
muasında çıkan on, belki daha ziyade 
sayfalı bir makalenin rastgele bir cüm -
le sı: 

cÇiinkü ta o zamandan kanaate var -
mı§tım ki eski Ankara, yığın yığın, ıaf 
saf ev lerile ki zaptet meğe kalkmt§lardt. 
boz, di§lek ı;e pitoresk kalesini, yaraya
mazdı, in§a .;:emini olarak yeni hükumet 
merkezine yenileşmiş vatanımın.t 

Evet, işte bu da bir nevi kesik baş.tır: 
türkçenin kesik başı. Fakat bir sürü nah
vi bozuk kelime perçin:nden neyin neye 
eklendiğini bir türlü farkedemiyoruz. Ek 
yerleri bile lehim tutmarnış. Zaten tu -
tamaz. 

Yücel mecmuası, bu §aheser uzun ma
kalenin başında şu izahatı vel'Uyor: 

•Sedat 7eki Örs, garb Usanlarını iyi 
bilen, kafası tam manasile garblı olan, 
nadir münevverlerjmlzden biridir .• 

Sedat Zeki Örsün garb lisanlarını iyi 
b"ldiğine şllphe yok. Çdnkü cümle ter -
tibleri. Turk sentaksını Fransız veya İn
gıliz dı lleri sentaksına uydurulmuçtur. 
Münevver kadar iladenjn nadirliği de 
buradan çıkıyor. 

Gene mecmuanın izahatını takib e
delim: 

Fahri Ozansoy 
.Londra sefaret müsteşaTl!~ndan dlS ' 

nüşünde 1 9::ı8 Ankarasının intıba:tarıt)l 
fransızca Ankara gazetesinde yaZJ11lŞtıft 
Bu yazının türkçEye kendi elile tercü ' 
ınesini istedik. 

11 
c- Tahakkukunu ıstediğ.im sentaltS 

olursa pekal<i!» cevabını verdi; meJJll1° 
niyetle muvafakat {"ttik .• 

Mecmua, bu satırlardan sonra, cSa~; 
Örsün sentaks tezini bir kaç cümle 1 

hiilasa etmeğe çalışalım. d1yerek uzıı" 
boylu bir takun. tarsılatın başında bil ' 
hassa şunu haber VNıyer: • cJı 
cOs~anlı 11ahııi, 1ürkçenin başına flıt. 

rese sanğı gibi bir belfıoır. KonU§f1lll !~ 
lini yazma dilinden omran yalnız l~ • 
gatler değil, asıl cüm!ctıi?t terkib §eJ;lı 
dir: jail zikredilir, oraya mef'ul adilC b; 
sürü. ıeferrüat ~ıralamr, hiç bir ata~0 tl 
daı·et etmediği halcl~ ltafı~anın b~ıılD., 
c.kılda tutması beklenir 1:c en ıon fiıl !1 
zılır.» 

Gene mecmua haber verJyor: Sedat ~ 
ki Örs, biraderi Vedat Önde birlikte ~ 
ı:entaks tezi hazıriamış ve bunu cR.et 
ir,temationale de Z'Enseigr.emenh da lJII 
tırmış! 

Her ne ise, ışte bu teze eöre Sedat ı;: 
ki Örsün bu kesik baş türkçesinden rı 
ır.unelik bir kaç cümle daha: 

•Tezal1ür ('diyor ruşeyı~ halinde oir ~ 
ni mahalle lci 1lududramtıt~t1 §imalde e , 
şehre doğr.ı yeni Sıhhiye Vektiletıile c~ 
nul'ıa doğru ecnebi scfaretlerin ktırd ·dt. 
ları ufak villalarla. Fakat evler küçii.IG :s
dağınık ıdı ve gayri kn,fi idi. Cadde .• 
iki tarafını dolduralnlme~ için bile. ı;, 
ğeri ~~fı derecede ~~e·f!i değildi v~ b ,d~ 
o temn yapmıştı b sanki gasbedıY0 • 

in§a faaliyetini, yeni bir devir AnkorDoJ 
sı-rıın, siJratle ihdasını tehlikeye ko'!l0c 
mertebedc ... , 

Alın aşağıda bir cümle daha .. ve~ 
mua sayfalarım bir Çin mabedinin eı4 
sesierne dolduran diğer sayısız cüınlel 

(Devamı ?O uncu aay(ada) / 

H alk:ı emniyet telkin etmek 

için, tekkenin harem dairesin· 

de, resmen iki tane de nikahlı kansı 
vardı. Bunlardan biri Abdülaziz vüke
lasından bılmem hangi paşadan dul 
kaldıktan son..ra ağa tutulmuş, irad ve 
akarını da birlikte getirip bağışiaya -
r:ı~. eviadı yerindeki şeyh efendiye 
v~rmıştı. Şimdi kötürümdü ve gözleri 
de tedricen kalın ı aşan perdeden dolayı 
adeta görnıPz c • 1ştu. 

, Son Posta'nin Rnman1 · 4 · 

'Ah ne bayg1n bak1ş1n v'r, 
bir malıfazayı usulcacık kans]Jlll'l Y,r 
tığının altına koydu. ~ 

Bu, evlendiler evleneli, hamarocı 

İkinci hanım, a~kının şiddetinden, 
evlad ve ayRiini terkederek şeyh efen
diye kaçmı'i ona resmen zevce, lakin 
hakikati halde kul, köle olmuştu. Her 
ŞPye göz yumuyor, her hakaretine ta
h3mmül ediyor, onun ancak muhitin
de yaşamayı, her an cemalini temaşa 
etmeyi ca!l-;ı minnet biliyordu. 

İşte, paravanallk vazifesini gören bu 
cbacı sul~:m•ların mevcudiyetleri sa • 
yPsinde, uzalr yerlerden tekkeye gelen 
kadınları ba1an haremdemisafir etmek 
de kabil o!uyordu. 
Ebülhayır efendi hazretleri (!) kendi

sine biat etmek enailiğinde bulunan za-
vallıları uluhiyetine de inandınnıştı. 
Onlara: _ 

-Ben All?.hım' Öldüğüm vakit, kab
r~ girdikten sonra tekrar dirileC€ğim .. 
bPnim g2zabımdan korkun! diyordu. 

Bazan. Utifatını kıskanıp da huysuz
luk etmeğe yeltenen zayi! kadınlara da 
şöyle bir tehdid savuruyordu: 

- Hepin;7 de benim kullanmsınız. 

Kullann biribirlerini kıskanmalan en 
büyük günahtır. Yarın cehennemde 
çayır çayır sizi yakanm. 

Ve onun bu söz!eıi, kullannı tiril tiril 
titreÜyordu. 
Şeyh den:H ile mahalle kanlarının 

yı:dızlan ),ıkarıda izah edilen sebeb -
krden ötü!"ii bar:ısık olmamak tabii idi. 
tşte. Hamdune h~nımın lohusa odasın~ 
da, aya~ına çen~el takılıp, aleyhinde 
bulunulmasının iç yüzü de bundan iba
retti. Bu 1akırdı da tükenince, yeni bir 
mpvzu bulnnmak üzere iken, evle kapı 
k~rsı olan mescidin minaresinde öğle 

~.~ . fi r 1 tf!J rm trJJ g;ıır ... oaı: rr fJlı.d ı . 
fs~~slu~ 8 beY.8Z Ş&mSIYell!, 

YAL.AN 

ERCÜMEND 
E t<REM 
TALU 

ezanı 

başladı. 
okunınağa 

Karılann hepsi de 
yerlerinden fırladı -
lar. 

- Eyvahlar ol • 
sun! Ateşte kaynı .. 
yan tencerem de 
var. Bizimki nerede 
ise g~lir; dünyanın 

lafını eder, gene! 
Diyerek, telaşla 

başlarını örtüp, Al • 
laha ısmarladık bi -
le demeden, gitti • 
ler. 

Onlar kapıdan 

çıktıktan beş daki -
ka sonra aşağı av • 
luda dolgun bir ök • 
sürük duyuldu. Lo-
husanın yanında 

ka~mış olan Hacer: 
- EniştE'ın geldi galiba ... 
Dedi ve merdiveni gıcrrdatan ayak 

~slerine kulak verdi. Hamdune döşe • 
ğir.in içındo doğruldu. 

- Ta kendisi! dedi. 
Hacer, çivide asılı yeldinnesne baş 

örttisünü a!eHicele kaptı, giydi. İçeriye 
giıen hamamemın elini öptü: 

- Gö1.ÜnÜ1. aydın, efendi eniştel 
- Eksik olma, hemşire hanım! 
Osman efendi kansına döndü: 

- Nasılsın, yahu? Bir şey istiyor mu
sun diye geldim. 
Hamdune kocasına gülümsiyerek bak

t!. Bu bakışta, sadece bağlı bir zevcenin 
temiz muhabbeti değil, sevdiği insana 

1çeriye giren hamamcının elini öptii 
dünyanın en büyük haz ve sürur vesi
lesini bağışlayan bir kadının haklı gu· 
ruru da okunuyordu. Hasta fakat tatlı 
bir sesle cevab verdi: 

- Sağ olun. Bir fteY istemiyorum. 
Eksik olmasınlar, konu komşu beni yal
nız bırakmıyorlar. Hacer banım da bu
rada: 

Harnarncı kibir ve azametini yenerek, 
kansının yatağmn eğildi: 

- Bakayım şu haspaya! 
Hamdune, zayif kollarile kundağı 

kaldırdı, uzgttı. 

-Buyurun! 

Herifin arerrl elleri, kunda~ı nere .• 
s\nden tutacağım bilerniyordu. Kalın, 
tüylü parmaklan çoktandır böyle ince, 

nazik şey ler le ünsi
yetini kaybetmişti . 
Çocuk bu katı ve 
beceriksiz temastan 
incindi; yaygarayı 
bastı. Babası artık 
büsbütün şaş1rı -
du. Onu teskine ça
balıyor, büyük bir 
insana hitab edi -
yonnuş gibi onunla 
konuşuyordu. Ni -
hayet susturarnı -
yacağını anladı, ge
ne usulca anasına 

teslim etti. 
Hamdune, koca -

sının çehresinde, ilk 
defadır bir başka -
lık, tatlı bir ifade 
görüyordu. Okşa -
rnanın, tebessümün, 

tahassüsün ne demek olduğunu bilmi
yor hissini veren bu adarnın şu anda 
dudakları gülümsüyor, gözleri yaşan
yordu. Kansına sordu: 

- Ebe hanım göbeğini keserken ne 
ad koydu? 

- Fatmal 

- Ben onu annemin adile çağıraca -
ğım .. Hünnüz diyeceğim. Yann üçün -
cü gündür. Abdest alayım da, kulağına 
ezsru okuyuvereyim. 

Tekrar eğildi. Yeşil duvağının altın
da masum bir uykuya dalan yavrusuna 
içten kopan bir sevgi ile baktı. 

- Hay kaltak, hay!. 
Do~rulduktan sonra, elini çakşırırun 

cebine soktu; oradan çıkardığı kadife 

karısına ilk hediyesi idi. ıııt 
Hamdune, o anda, ruhunun sıcs~ iııJ 

neyecanla titrediğini duydu. J{end~S J1 
kocasına yaklaştırarak, onun nezdı~ 
luymct ve itibarını arttıran, haYBtı )'~ 
istikametini değiştiren yavruya. g;g.) • 
ihtiya ri, minnet dolu nazariarını , . .p 
dırdı. Bu nazariarda iki damla yaŞ 
dı ... 

-2- ·;1~ 
Kırk hamamının fevkalade göste~ıJ~ 

cümbüşlü olmasını, mahallede ıın~ıJ"' 
maz bir hatıra bırakmasını :Haf11 0şl! 
bizzat arzu eylemişti. Onun hatırırıfl'ltf' 
çıkınıyan Osman efendi, hamarnı e 
ne arnade kıldı. ri11 

Ö be Bir pPrşernbe günü idi. te ··ı6t1 
salınan davetlilere icabet eden b~ \" 
k<'nu, komşu, hısım, akraba, çolt1 19r' 
çocuk1arile, koltuklannda lJOhÇ9

)19 ' 

erkenden, Aksaraydaki cÇukıır 
mam»a doldular. 

9
t/ 

Osman efendi, ta Unkapanına :~bl 
göndererek, karısı için bir kupa yıı" 
getirtmişti. Hamdune, kucağında 0 o~ 
ruw, yanında da Hacerle ŞaziJJ'le;o~ 
duğu halde, saat alaturka dörde 
davetlilerine iltihnk etti. j(9tf 
Hamamın kapısında, patronun ııf' 

sile çocuğunu, ana kadın, natırhıfı 
nacı, ustalar: • ~ rltl ri 

- Safa geldin, kadınım! Ugtı rııt1ltl
demli olsun inşallah! Hürmüı b~11, rf. 
gelin hamamını da burada yaptY1 b1911~ 
nalarını burada yakınayı Cenıı ıtı9Y 
bizlere nasib etsin!. Maşallah da ııl1! 
lah!. Ktrk bir kere!. tuh, tuh, t Jt)ll~·ıP 

Diyerek karşıladılar; kolttı (! 
içeriye ca mekana aldılar çjtl~e (If 

Ayvansarcıyd~ın bir takım.. ·]ci t9 
k:mlanndan mürekkeb saz, bır 1 

. t 
de çen~i getirtilmişti. . e ~1~:1 

Hamdunc hamamdan içerıY 09~ 
de, soyunm~k üzere camekanil n tO"' 
olur Q}maz, soğuklukta bekliYe t,ı#tJ 
ler 1'-henge başladılar. (Arkası 



J 

~ayı~ 
e iU 
uııııt 
bil • 

ıecfo 
d; 

~~ 1 

J.,:li • 

e bt 
J~ (J~ 
flf(Jf{ 

·ı !fıt' 

- .. -- ~--- -

29 Birindkfuıun 

- Iyi geçiniyorlar mı bari. 
-· Çok illi get;ini~orlar. Buraya gel-

diklerin~beri bır kere olsun a~ızla-

nnı açıp bırbirZerine fena bir §ey söy

lemeciıler. 

Haftada bir 
Karı koca konuşuyorlardı. Kadın: 

vazgeçeceksin .• 

' - Artık yaşlan

dım. 

DE:di, erkek se .. 
\'indi: 

- Demek artık 

eskisi gibi giye • 
cek merakından 

- Hayır ondan vazgeçmcm amma, 

tendimi çok yormam doğru olmaz, se -

llinle haftaja ancak bir defa kavga ede
ceğim! 

* 
Gençleşrnek 

- Güzellik enstitüFinün müdürü sizsi

nız değil mi? 
- Evet bayan! 
- Bir insanı ol-

duğundan genç 
gösterE:bilir misi • 
niz? 

- Bu bizim mes 
leğımiz bayan, inanınız bize gcçende 

kırklık bir bayan gelmişli. Kendisini 

cençleftirdik. o kadar gençleştirdik ki, 

timdi ilk mektebe gıdiyor. 

- Böyle r.ereye kopyorsun? 

Yilbaşinda 
Sözfetelim aeninle, 
Sevgilim yılbaıınJa. 
Neler yaparız dinle; 
Se11gilim yılbaıında. 

Buluruz tenha bir yer, 
Eğleniriz beraber; 
Kim karı!ır, kim ne der; 
Sev~ıilim yılbClfınJa. 

Sen birsin, ben de iki
yok ôteki beri ki; 
Olur aaat c>n iki, 
Sevg."lim yılba§ında. 

lliç bekleme haydi koı, 
Böyle hayat ne de hof .. 
Sen aarhoş, ben de ıarhoı, 
Se11g:lim yılbafında. 

** 

Üfiltım1ızun evlenmesine niçin 

mlini oluyorsun. Biz e·ıılcndiğimiz za -

mar. ten de ayni yaşta idirı, amma be
ni mcs'ud c>tmivt ~n? 

- Ben oğlumun a1ar.ağı kadının 

mes'ud olmasım de~il, o{iiı;mun bedbaht 
oln,amasım düşünüyorum da .. 

- Bu heykel fildi§i de~Ll, porselen, 
seni aldatmıJlar. 

-- FiZdişi olmasına fildi§i amma, 

kim bilir belki de filin dişi tak

ma idi. 

Onuttum 
Hizmetçi kııpıyı ·açtı. Gelen 

sordu: 
-Bayan evde 

ın i? 
Hizmetçi şaşırdı; 

misafir bir kere 
daha sordu: 

- N eye şaşır -

misafir 

dın. cevab versene oayan evde mi? 
- Şey, şey bayan demişti ki; iki ba • 

yar. gelecek, birine evde olduğumu ooy
' lersi:n, ötekine de evde yok; dersin. Si -

Sayfa 9 

TARiHI TETKlKLER: 

Demiryollartmlzin 
100 senelik tarihi 

* .. .. 
Baron Hirıin yalnız bir defa için demiryolu tahvilatı üzerine yaptığı 
muameleden dolayı Oamanlı hükiimeti 800,000,000 frank borç/anı· 
yor; hesabına ancak 250,000,000 frank geçirilmit oluyordu. Ayni 
adamın demiryola illerinden ve Türk milletinin •ırtınclan kazandığı 

para (11,000,000) altın Türk lira•ıdır. 

Yazan : Kadircan Kafh 

1 ze mi, evde yok, diyeceğim: öteki baya-' 1802 senE:sinde lngil4erenin Kornüay tinden bir Fransız şirketine devretti. 
na mı unuttum da.. madenlerind:? Viviım adında bir İngiliz Anadolu demiryollan da teminatlı cin

* 
Çok şükür 

mühendisi vardı. Bu adam oradaki kö • sindendi. Kısa veya uzunca şubelerile 
mür taşıma ;şini kolaylaştırmayı dü§ün- birlikte (1032) kilometredir. İstekliler e
dü. Bunun için kalasları ucuca birleşti ~ peyce çarpıştılar. Alınanlar üstün çıktı • 
recek, ortalarına ve boydan boya bir oluk lar ve 1888 de mukavele imzalandı. 

Erkek giyiniyordu, karısına seslendi: açacak, kömür tırabalarının tekerlekleri (Bağdad demiryolu) Konyadan son • 
- Gel gel.. bu oluklarda kolaylıkla yuvarlanıp gi - rasına denilır Bu yol Ankaradan uzıya

decekti. Fikrini tatbik etti. Demek k;i caktı. Fakat Çarlık Rusyası Anadolunun 
c.de:r.ıiryo1. un başlangıcı c.odun yol:ı. dan şarkında kendisinden başka hiç kimseye 
başka bir şey değilmiş. imtiyaz verilmiyeceği hakkında Abdül • 

-Ne var? 
- Yaka düğme-

mi ağzıma alrrıış

tım. Nefes ahrk •. m 
yutuverdim. Kar-
nıma gitti. 

-Çok ~ükür! 

- Neye, çok şükür, d:yorsun? 

- Ömr"..inde bir defa yaka düğmenııı 
ntrcde olduğunu bilebildin .. 

Dört sene sonra İngiliz mühendisi o • hamidden bir söz koparmıştı, buna da • 
luklu kalas yerir.e cçıkma, lı font kul - yanarak engel oldu. Konya tarafından u
Iandı. 1R08 de çubukları daralttı ve de - zatılması bu yüzdPnd!r. 
mirden yaptı. Aynı zamunaa makara !stanbulu Avrupa demiryollarına bak· 
şeklinde olan tekerlek kenarlannın da larnak fikri kısa zamanda kuvvetlendi. 
birer tarafını düz bıraktı, böylece bu -
günkü demiryolu ve bugünkü lokomotif 
ve vagon tekerlekleri meydana geldi. 

Bu işi yap•nak istiyenler az değildi. 1869 
da. ne sermayesi, ne ce kredisi bulunan, 
fakat çok kuı n az ve dela\·ueci bir adam 
olan Avusturyalı Baron Hir~'e imtiyaz 
verildi. Fransa ve İngiltere büklımetleri 
imtiyaz sahibinin vaz'yctinı bildiklerio • 
den, ayrıca bazı s!yasi sebebler de ol
duğundan ı;crmayenin, kendi memleket
lerinde hisse senedleri satmak suretile 
temin edilmı~sine nızı olmadılar. Bunun 
için Avusturya ve Alınanyaya baş vurul
du. 

- Iki kipnın dövü.fmelerine mcini olacağım. - Bilet kontrolörü -· Bu tren sürat katar-ı, ,,izin b:l•.!tiniz 
adi tren ıç-in! 

Bu mühim bulus 1810 senesine kadar 
ayni halde kaldı. Ancak ondan sonra İn
giltHenin her tarafın~ doğru yollar dö
şenmiye başladı. İlk olarak (Liverpol • 
Mançester) ve Londra • Brmingam ara
sındaki yollar hitirildi. Ondan sonra Fran
sa, Belçika, Amerikada demiryollannın 
yapıldığı görüldü. O kadar kolaylık ve 
faydaları vardı ki on beş yirmi yıl için
de yapılan ciemiryo1larının uzunluğu bin
lerce Kilometreyi buldu. Ayni zamanda 
çok karlı bır işti. 

Hirş yolun her kilometresini (200,000) 
franga yapacaktı. Güç tarufJarı bınıktı 

ve boş yere bir çok dolaştırdı. Teslim e
dildiği zaman kilometre başına 27,000 
frank tamir ınasr~fı ynpmnk lazım geli • 
yordu, o kadar bozuktu. Ayni imtiyazın 
tahvilatı üzerine yaptığı bir muamelede 
Osmanlı hükumeti SOO,OOO.OOO frank borç 
!anıyor, hesabına 250,000,000 frank geçi
yordu.Hirşin kazancı ise 65,000,000 ka • 
dardı. Bu adamın ~Jmctıdifc.r işlerindeki 
kazancı gene kendi hatırrılarına göre 
(270,000,000) frank, yani (11,000,000} 
Türk altınıdır. 

- Kım bunlar? 
- Bıri ben! 

Borç 
Ana of\11. bakkala girdiler .. 

• Bakkal yaşlı a -
damdı. Kadın: 

- Yaşınız dola
yJslle size hürme
tc borçluyum! 

Dedi. Oğlu an • 
nesine baktı: 

- Anne unuttun galiba, geçen aydan 
aç kilo şeker, bjr kilo fasulye, iki kilo 
tıirinç parası da borçlusuni 

* Ziyafette 
Kadehimi hepinlziıı §erefine kaldı

nyorum. 
Yarundald kadehi kaldıranın kolunu 

dUrttü: 

- Y aruldınıı, o kad.Jı sizinki dejil, 
benJmkJI 

Yolcu - Öyleyse makiniste haber verin ya
Va§ gıtsini 

Yeni ni§anlının arkada§ı - Nişan • 

landığm için scvirdyor -musun? 

Yt>ni nişanlı - Iliç :-eı,ınmez olur 
muyum, §U yüzü.[jüme bak! 

Şaşıracaksınız 
Genç erkek, genç kızın elini tuttu: 

- Ne güzel eli -
niz vı:.r. 

Genç kız da ken
di eline baktı: 

- ?????? 
- Bir nişan yü-

züğii tuksanız o 

zaman o kadar güzel görünecek ki siz de 

şaşıracaksınız! 

* 
Kumaşçıda 

Tc7gahtar - Bu hal:s yiindür. 

Müşteri - Halis yün, diyorsunuz atn· 

ma, etikette pamuk yazılı. 

'l'ezg§htar - Siz etikete bakmayın, gü

veleri aldatmak için böyle yazarız. 

Demiryolu yapmak fıkrıni Türlciyeye 
getirenler ue İngilizlerdır. 1836 da bir 
_kumpanya İzmi:den ba~lıyarak Anado -
!unun cenub kısımlarmdan geçecek ve 
Hindıstana doğru uzıyacak olan büyük 
bır demiryolunun yap•lm&Sı için Osmanlı 
hükümetine tekliflerde bulundu. Fakat 
t<:klif netice vermedi. Ancak yirmi sene 
sonra, yanı 1856 da ımtıyaz ırnzalandı ve 
işe başlandı. 

Hükümet (İzmir - Aydın) demiryolu 
kumpanyasına kilometre garantisi ver -
miyor; fakat sermayenin faizini temin e
diyordu. Müddeti 1910 senesine kadardı. 
Jfl79 ve 1888 de bu demiryolunu biraz da
ha u:zatma imtiyazı verildi. Böylece bu 
yol Sarayköy ve Dinara lcadar gidecekti. 
Buna mukabil imtiyaz 925 senesinde bi
tecekti. 190n den sonra yoiun Eğirdir ve 
Burdur göllerine kadar uzaması, fakat 
imtiyazın da 950 ~enesine kcıdar sürmesi 
iki tarafça 'tabul olundu. 

1856 dan 1866 sP.nesit•e kadar daha üç 
şimendifer imtiyazı verı Idi: Köstence -
Çernavoda, Varna - Ruı:çuk, İzmir - Ka
saba ... 

İlk iki demiryolu bugün Romanya ve 
Bulgaristanda kalm:a~tır. (İzmir- Kasaba) 
yolu 93 kilometredir; bunu bır İngiliz şir
keti aldı, 1873 de (Kasaba - Alaşehir) a
rasındaki 73 !{ilametrelik k:smı da ayni 
şirketçe hükfımet hesabına döşenmek ü-
7t>re anlaşrr.J yapıidı. D&ha sonra (Ma -

nisa - Soma) şubesini de l:er kilometresi 
125,000 frank üzerinden hükümet namı
na bıtirdı.. Bu yolların gelirinin yaı-ısı 
masrafa, diğer yarısı da sermayenin fai
zine ayrılıyordu. 1891 de hükOmet satın 
alma hakkını kullandı ve İn~liz sirke -

Osnuınlı hükümeti •lk dc-!a olarak 42 
kılometrelik (Bursa - M!.:d&nya) dar de. 
miryolunu kendi elile yapınağa başla • 
mış. fakat bitirememiş, bir şirkete bı • 
rakmıştır. 

1908 dfn sonra Amerıkalı Çester, A • 
nadolunun şark vılfıyetlerınde bir kaç 
bin kilometrelik c!em~ryolu ynpmak iste
miş, fakat temınat verememiştir. 

19~0 de ana vatcının bir çok yerleri 
düşman işgali altında bulunduğu ve bü
tün kuvvetlerin dnğılmış o!duğu bir za • 
manda. yokluk içinde ciü~mc:.nla çarpı • 
şırkcn b'le AnJjolunun dem ryolu ihti
yacı ehemmiyetlc düşünülüyordu. Çünkii 
bu ınukaddrıs ~urdu n hakiki ve asil ço • 
cukları bir asra yakın 7amandı>nberi eo
nebi şirketle•·ın ıniJlete verdikleiii zn • 
rarları ka\·ramışla::-: demiryolunun in -
san vücudündeı.i duma:-Jardan farksı? ol
duğunu çoktan <miumı~larrl•. En yoksul 
ve düşmanla, ana vatı:ının bağrında ç-ar
pıŞJldıği sırada Ank:.ıradnn Vahşihana şi
rr..e:ıdifer uzatılacağı söyleniyordu. 

Atatürk 1922 de ve zafcı:den önce (Si
' as - Erzurum). (Erzurum • Er7.incan), 
Koçhisar, Tosya, O~mnncık ve Amasya 
demiryollarınaan oah~ediyo!'du. 

(Devamı 10 uncu. ıayfadtı) 
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Eski şehremini operatör Gernil 
Topuzlunun hatıralan Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

Tarihi tetkikler 
t BaJ tarafı 9 uncu sayfada) 

Zaferden sonra Amerikalı Çester gene 
memleketimize geldi. Teminat istemeden 
bmlerce kilometre demıryolu yapmak is
tiyordu. Müzakereler oldu. Fakat Çester 
kendısine lazım olan sermayeyi bulama
yınca proje suya düştü. 

- Artık, yollr.r kapandı, denilmiye -
cek! .. 

Türkiyenin kan damarlan olan demir
yollarını yaratan, Türkiye cümhuriyetl 
denilen yüksek ve eşsiz esere imzasını 
çelikle atmış olan İsmet İnönü 30 ağus
tos 1930 da Sivas demiryolunun açılma 
töreninde, başvekil sıfatile, şöyle de ~ 

mişti: 

(Baştarafı ! incf scytad:ıJ 
I ttihad ve Terakkiye mensub memur -
lan azlcdi§im, merkezi umumi ile aramı 
büsbütün açtL Ben, \'azifcde prensipte -
rirıi feda etiniyen bir adam olduğum için, 
merkezi umuminin esnara müteallik iş -
!ere ve dolayısıle ce!ed"ye urouruna mü
dahalcı;ine :.sla r~ızı o1rnuyordum ve bun
da haklı idim. 

B!r f!Ün, ittihad ve Terakki nazırla
rından, kcnciisi !le gıı) et iyi seviştiğim 
Huh1si Bey merhum Emanete geldi. Hü
lasatPn dedi kı: 

c- Paşam. $ize rnahremane bir şey söy 
liycc<:ğim. :r:manette çok hizmetlerin gö
rüldu. htıla da görülüyor. Fakat. işitti -
ğime göre merkezi umumi ile aran açıl
mış. Onlar, srnl, ntrnak ıstiyorlar. Cemal, 
Enver Paşalar ıle Talat Bey de (Paşa) 
müdaf:ın ediyorlar. !.akin zannıma ka
ht'$;a, merkPzi umumi galebe edecek. 
Halbuki, lfhınbal şehir ve halkının men
faati bakımından, senin iş başında kal
man lazımdır Gel beni dinle de. seni 
Kemal Beye (Kara Kemal) götüreyim. 
arnnızı bulayım!:. 

Hulüsi Bey mcrhurna cevab verdim: 
- Kard~~m. senin teklifin. kuzunun 

kurda teslimi. demektir. Kat'iyyen git -
mem! 

Aradan bir kaç gün geçti. Şehireilik 

hakkında tetk"kat yapmak üzere Avru -
paya hareket ettim. S!ze. burada şu nok· 
tayı da arzetmek isterim. Ben, Şehremini 
Sken biri Bükreşe, diğeri de Berlin - Vi
yana - Pa ı ise olmak üzere iki tetkik se
yahatine çıktım ve hiç biri için. beledi -
yenln kasasından ce~ para almadım. 

CeırJJ Topuz~uya deci:m ki: 
-Bu seyahatlere aid olmak üzere an

btaca§ınız hoş bir hatıranız yok mudur? 
Eski. fehremini ve nn!ia nazın güldü: 
- Avrupad~ Ccnevde başımdan geçen 

lam.,ik bir :had·seyi söyliyeyim: Şehrin 

lağım:annı !!CZmek için Ccnev belediye 
reisine mürlıc~at ctm:stim. Reis, muavi -
nin i ve bir de mühendis yanıma kattı. Be
rum de bcraberimöe Şefik Esad Bey var
dı. Böylece, §Chrin l-i; ucundan lağımm 
içine girdik. Hava daıbozuk idi ki bu nok
taya dikkat ediniz. Lağımların içinde bir 
saa: kadar dolaştık. Yanmuzdaki mü -
lıendis. ikiete birde: 

- Efcııdım fılan sokağa geldik, filan 
at'.cyclı.nın rıltmdayız. deyip duruyor, şeh 
rin üstü gibi tanzim edilen altı bakkın -
ila da izahat veriyordu. Böylece dönüb 
Ciolaştıktan seınra, Hiğımın içine girdi
ğimiz yere J!c>ld'k. Bir de ne göreyim? Ka
pı. kapalı deln :ni?! Balediye reis mua
vinini de, mühendısi de bir telaş aldı ki 
sonnnyın. 

- Ne var, ne oıuyorsunuz? dedim. 
- Hayntımı7 tehlıkede, cevabını ver-

(liler! Havanın l>ozuk olduğunu unutu -
yor musumız? Ya hir yap.mur yağarsa? 
O zaman bütün bu yollan sel basar, he
ipİmiz b ... lara kanşırız! 

Tabii bende ce şnfak attı. Nihayet şu 
çareye baş ",_t,.duk: Bır plakanm altına 
Deldık. Mühcn~ is, b"zim yardımımızia 

:t>elediye reis munvininin omuzuna çıktı. 
BastonUe ·.rur.naj{a baş'ndı. Gürültüyü 
işitcnlere :nr selcyi anlattı. Gelip kapıyı 
nçtılar. Biz dı> ı.urtu"duk. Meğer, çocuk
lar kapıyı kauıımıslar. Orada bulunan 

memurlar da çıktığımızı zannederek git
pTnişler! 

!şte size tatlı bir hikaye Şimdi gele
lim fstnnbul ~ehnnin i~Jerine: Avrupa .. 
ôan dönüşte. cvvdce Talat Bey (Paşa) 

ile mutabık kaldı~ımız \•eçhile - vaktile 
Fransadan ~ctirtt "ği.m mühendis ve mü
"tehassıslar kifayet etmediğinden • bir kaç 

mühendis ile ıtfniye, tanzifat ve belediye 
zabıtası mütcha:;:" s!arı angaje etnn.iş

tim. Bun~ann yola cıkmalarının ve işe 

'b~lamalannın tchir ed"lmesini, gene 
Talat Bc.>y söylemesin mi? 

- Sebeb. 
- İhtimal. c:ı.rtk beni tutamıyacağına 

kail bulunuyordu. Bundan maada, cldeld 
mühendis vr ınü'crass1sların da kontu -
ratlarını ~ rn:lPJ11t'diler ki bunlann him -
met le Çırçır. Aksaray ve Fatih yolla -
rının planinn t~mziın ed:Jmiştir. 

Ü telik. b:ına ~ avbubetimde veldilet e
den polis müdürü Eedri Bey, haherim ol-

mad:ın. merkezi uınuıniye mensub olan 
o.krı:ıbamdan Beki: merlıumu reis muavi
ni tayin ettirmiş ve b!r çok daire müdür 
~e fıml:-lerini dc>ğişürrni§. 

Derhal, dahiliye nazın TalAt Beye (Pa-

şa) ıgittim. Merkezi u."Duminin emanet 
işlerine müdahalesinin doğru olınadığını. 
bu şerait altında hizmet edemiyeceğiınl 
söyledim. 

Talat Paşa, düşündü~ gibi konuşan, 
işi kestirmeden halleden pratik bir a -
damdı. Onun ıçin catlatır!~ derlerdi. Fa· 
kat bana verdiğı söz!erı bir, ild müstes
nasile her zaman tutmuştu. Bilhassa. 
ŞEhremımctini çiftlik qibi kullanon dahi
liye nazırıarından değildi Hntta. hiç bir 
memur için bile iltimas ve tavsiyede bu • 
lunmamıştır. Emanete, yalnız ild mesele 
hakkında müracaatte bultınmuş ve o -
nun bu müracaatlerini reddetmeme ralt • 
men de bana gücenmemiş. beni kırma • 
mıştır. Nıtekım. protesto kabilinden ~ 
lan bu mülakaumızda da, gene neş'eli 

neş"clı. cs'nsi g~bi tamam(n müstaldl ça
lışıbileceğimi. ışierime merkezi umumiyi 
müdaha!c Ettinniyeceğini ve hiç bir veç
hıle de istifamı kabul edemıyeceğini söy
ledı. Israr edıı:cek oldum. Fakat bu sefer 
ibenı soğuk soğuk tcrleten bir cevab al -
mıyayım ;mı? Nazır: 

c- Anlıyorum. demişti. istifa edip Is
tirahat için kayınpederinizin yanına git
rnek istiyorsunuz! • 
Cemıl Topuzluya sordum: 
- Bu sözde terllyecelt, hem de soğuk 

soğuk terliyecek ne var? 

- Söyliycyim: Babı5.H baskınından 
sonra Hürriyet ve İtilaf fırkasını temsil 
eden Kilmil Paşa bükilmeti düşmüştü. 
İktıdar mevkiine gelen 1ttihad ve Te • 
rakki, Kurnil Paşa ile beraber kayınpe-

derim şeyh!slfmı Cemaleddin Efendiyi de 
nazikane bir şekilde Mısıra nefyetmişti. 
Talat Bey:n (paşa} hu ~özile bana ~a Mı
sır yo~u ~;özüküyor demekti! Derhal ak

lım başıma geldı. Istifadan hemencecik 
vazgeçtim! Molyerin zoraki Hekim ko
mecüslnde oldu~u g!bi, ben de zoraki 
şehremini oldum! 

Edebiyat: Ar~ık yetişir, 
şakayı bırakın çocuklar t 

(Baftarafı B inci sayfada) 

de buna ve bundan cvve:!kl misallere 
denk tutun. netice birdir. 

cHiç bir yerde bu yeuiler.me ayan de· 
gildir ayan ("') olduğu kadar Emniyet d
bidesinde ki teşkil edeı· ltiT itibarta 'Yeni 
şehrin merkezmi, maktaını iba.,şlıca sokaJG 
Iannın ..•• 

Rica ederim. sayın Bay Sedat Zeki Örn! 
Lnt.ifeyi bırakın. Ciciôi mi koni.L§uyursu
nuz? Bu cümielerlni'l türk~e midir? Vakıa 
kısa cümlelerle halk diPnde c Unutmuş· 
tum kaparnallı pencereyi..:., cNe duru -
yoi1Sl.ın .ıuınşıropa ?:., J:çen biibir Çtrçır 
suyunun tadını .... gibi ram, mefulü ve 
füli türkçenin muayycn SE'ntaksına uy • 
rnıyarak yerlerinden oyı:atıimış i'bare şe
killerine rastlıyonız, hatta bunlan ya • 
zılarımızda bile kullanıyoruz. Aneak u -
zun cürnlclcrdc, fransızcada olduğu gibi, 
bu sentaksı aynile tatbike imidin var mı
dır? Buna hangi lisan an'anesi tahammül 
edebilir? Evet an'ane diyorum, sizin gibi 

~ DALGA UZUNLUt.U l 
1 1839 m. 183 Kes. 120 ırw. 

1 
T.A.Q. 19,'74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 
T .AP . !1,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. Cümhuriyet hükUıneti bir taraftan şir

ketler elind~ bulunan yolları alnıağa ka-
PERŞE:\mE !9-1%-38 :ar veriyor; diğer taraftan demiryolla - cCümhuriyet devrinde ise başvek.U 

milli azim ve sermaye i~e döşenmiş ray• 
lar üstünde hak kazanılmış bir hu'Zur ve 
sevinç ile Sivasa varınca köylü, §Chirll 
on bin vatanda§ın arasına cSize hesab 
verıniye geldim~ diye girer, saatlerce sü
ren !zahat!a hesabını verir: eBu memle
ketin her köyünde bir Başvekil oturdu
ğunu besab ederek söz söylemeliyiz. Biz 
baba oğul yar.yana cephede ve ana kıll 

yanyana Anadolu yollarında hizmet is • 
tediğımiz vatandaşlarımıza layık olduk· 
ları ve vadetti.~imiz Ileticderi göstermek 
için yaşıyoruz.-. 

12,30 Mü1Jlc <muhtelif memleketlerln hal'tC rını devlet parasile yapms~a. yurdu çe -
şarkılan - Pl), 13 00 Saat, ajnns haberleri, lik ağlarla örmeğe başlıyordu. 
meteor A:ıkar:!, 13,1() - U Türk müzl.ği (§ar· İ · d H" ·· ta ·d ek 1 1 
kılar ve türküler - Pn. zmır en ma ıs na gı ec o an yo 

18,30 Müzik (Şubert'ln eserlerin den), 18,45 (56) sene sonra ancnk 600 ldlometre u -
Konuşına (zlral\t saati), 19,05 Saat, ajans. zamıştı. İstanbuldan Ankaraya kadar o
meteoroloji ve z!ran.t borsası haberleri, 19,20 lan· 578 kilometrelik ciemiryolu (21) se
Tiirk mn~.ı~ı (facııJ heyeti - hl~zkar faslı>. nede bitti. Cumhurivet hükumeti he i 
2!l,20 Konuşma. 20,35 Müzik (sololar - muh - . . " ps 
tcıır parçalar\, 21,20 saat, eshnm, tahviH\t, de ecnebı sermayesıle ve onların mak _ 
knmblyo • nuk\ıd borsası flatlnn, 21,30 Türk .sadlarına göre yapılmış olan (4000) ki .. 
mi\zl~l (posrcv ve şarkılar), 2.2,30 Müzik (kü- lometre kadar yol buldu. Bunlar 60-65 
çfık orkestr:ı l, 23 30 Müzik (operetler • Pl), yılda bitirilmişti. 
2:l,43 - 21 S<'n haberler ve ynrınkl program. H lb k" 1~ 19., 1 3 · · .............................................................. n u ı mese a. .. 5- 9 1 'YJ.lları ıçın-

ingi tere nereye gidiyor 
(Baştarafı 7 inci sayfada) 

Eğer Kanada :ngiltere sıyasetinin is -
tikranna güvenebilse idi, menfaat onu 
ingiltereye bağlı tutabilirdi. Fakat ma
dem ki İngılterenin siyasetı her an de
ğişmiye hazır, kararHz ve - Milletler Ce
miyetinin kabul ettiği umumf nizaın ve 
arı !aşmaya yol açan - y&pıcı, şümullü 

fikirlerin nüfuz edenıiyeceğı bir siya -
settır. Şu halde Kanadanın ona daha 
böyle uzun ı::ıüddet bağlanaeağına ina -
nılam:ız. İstikbııl İngiltere için daha fır
sat kollıy.an ve tamamen kendi adalan • 
na münhasır bir siy~~et saklıyor. 

Kaııad:ı için ise ya bir Avrupa, ya da 
şimali Amerika sivr.seti ... 
İhtimal er geç bi; gün öbür daminiyon

lar da Kanadanın tuttuğu yolu tutacak
lar. Bunun için h:ı.rici sıyasetteki birli -
ğin devamını ummak mantıksızdır. Do
miniyonlar ellerinden geldiği kadar va -
'Ziyetlerini clüzeHecekier, İngiltere de 
gün geçtikçe ken:iini Avrupa siyasetinin 
uçummuna sürilklenmiş. b~r Avrupa dev 
leti olnrak bular.aktır. 

Yani vaktile Büyük Hc.,.b• takib eden 
yıllnrdn. encrjis:ni. ıraciesini toplıyabil • 
se kf'ndi m~nfaatine son derece uYgun 
yeni ve sulhcu bır dünya kurabilecek ~ 
Jan ·bu memleket; yarın bütün diğer mem 
leketler g.hi bir rnPmleket olacak, talihi
nin--o büyük saati çoktan elinden uçmuş 
bulunaC3k. 

1 
Kıymetli bir eser - Cihan kütüphanesi 

husust kanun v~ nlzamlardakl ceza hükfim
lcrl hakkında. İstanbul cümhurlvet müddel
umumi muavtnıerlnrlen Y. Cemal Köseo~lu
nun kalemllt- çok gü:r.el ve kıymetıı bir eserin 
neştr ve tab'ını ikmal etmiştir. 

de yeni devletin yapıırabildiği §imendi -
fcrlerin uzunluğu (1854) kilometredir. 
Eskı devirde yılbaşına 60 kilometre düş
tüğü halde cümhuriyet aevrinde (260) 
kilometredir. Cümhuriyet hükumeti şir
ketler elinde bulunan binlerce kilometre 
demiryolunu da satın almıştır. 

Cümhuriyet devrinde yapılan demir .. 
yollan şunlardır: 

(Ankara - Kayseri), (Kayseri .. Ulu -
kışla) , (Kayseri - Sivas), (Sivas - Sam • 
sun), (Samsun • Çarşamba) , (Sivas -
Erzincan), (Sivas - Malatya), (Fev
zipaşa - Malatya), (Malatya • Diyarba
kır) , (Afyon • Karakuyu), (Kütahya -
Balıkesir), (Ankara - Ereğli). 

Erzincan istasyonunun açılma töre • 
ninde bir öğretmen ne güzel söyledi: 

Büyük Cümhurrcisimiz ve onun hükQ
meti, verilen sözü faztasile hakikat ya -
pıyor. Demıryolu siyaseti muvaffakiyet
Ic ve dev adımlarilc ılerl!yor; yer yer 
pelteleşmi~ olan Türk ekonomisi bol ve 
rahat damarlarda ferah ferah dolaşarak 
vatB..?ın bünyesine kudret. refah, güzellik 
ve zenginlik katıyor. 

Cümhuriyet hükumet!nin elinde bu • 
gün tamamile devlet ve JnıJlet malı olan. 
yurdun ihtiyaçlarına göı e organize e • 
dilmiş bu!unan (7000) ki!ometrelik ae -
miryolu vardır. Bunun için bir kısmının 
eski sahibleri olan şirketlere 200 milyon 
ödemiş veya borçlanmış; 300 milyon lira 
da Türk mühe::ıdisi ve Türk işçisi tara· 
fından yeni yapıTanlara harcanmıştır. 

Kadircan Kaflı 

,~~~------------~~~ 
T·· rk Ticaret Bankası 
lJIV:UM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1939 senesinden itibaren gazete ve mecmu
!l ~arda Bankarnaza aid olarak neşredilecek 
1l~n~~r bad~~a lst~nbul Şubemiz Direktörtü
ğunun ta~r1r1 emr1yle icr a edilecektir. Aksi 
halde vak1 olacak her türlü talebler mesmu 

olmayacaktir. 

aliye V e kiletinden : 
, 

1 -;- 31~anunuevvel/937 .tarihinde ilan edildiği üzere eski Bronz be~ kunıt
lukla_r~a yuz paralı~lar ve nıkel b ir kuruiluklar 31 kanunuevvel 1938 akşamın • 
dan ıtıbaren tedavulden kaldırılacaktır. 

. ~llerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 akşamına kadar 
bılumum malsandıklarile Cümhuriyet Merkez ve Ziraat Bankalarma müracaat 
ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun sekizin
ci maddesi mucibince 1 kanunusnni 1939 tarihinden itibaren bir sene zarfmda 
nncak malsandıklarına ve Cümburiyet Merkez Bankasma yapılacak tediyatta 
kullanılabilecektir. c4964:. c8806~ 

Muh'"'llf ka~ıınlnrın münhasıran cnznt 
hfikiimlcrlne ald metinler toplanmak sureti
le vilcunn gF'tırllen bu kitab, yalnız hukuk -
cular Için e.mell bir muhtıra de!W. ayni za
manda bfitiin ytırrldaşlnr lçln de blr dfioıtur
du:-. Ji'lAtının fiç yüz kuruş olmasına ra!hnen 
tkinci defa bn.sıl:nııı olmnsı gördfiltft raP.be
tln ıızamet!nl v.ö .. terlr Yedl yüz snvfalık btr 
kltnbda blnlercP. kanunun ceza hfikümlerlnl 
toplamak TllUt'l?eoılnl gösteren muhnrrlrlnl 
tebrlk. bu te·ebbüsü başaran kütüphancyl de 
takdir ederiz. medrese sarırtı uiymniyorum. çünkü be -

nım bildi!iim bir usanın sentakısı o lisanı 
asırlarca konuşan bir ulus t&rafından ko- r 
nulmuştur ve muhakkak ki tam milli bİT 
realitenın, maşerf bir zekanın mahsulü
dür. Bunu değiştirmek, en kestirme ta -
birle o lisanın bünyesini bozmak ve o 
!isanla konuşan ve anlaşan halkı artık 

konuşup ta anlaşmamağa rnah'kum etmek 
değil midir? 

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

Ankara borsası 
Açıht· kapam, fiatlan 28- 12 - 93 

Ç E K LE R 

Açılı , Kan. •·J 
Londn. 6.87 s 87 

Nn-T orlt :•6. 7976 125.7975 

Anonim Şirketinden: 
Müessesemiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnehi fekeri aa• 

tın alınacaktır. Şartnameti Bahçekapı T a§han 42 numaradan i.tiyen• 
I ere verilir. 

12 Sonkanun 1939 Per§embe günü saat ll e kadar teklif mek-
tubları ~artname esaslarına göre kabul edilecektir. 

Biz şimdiye kadar kelime icad ecHldi -

ğini bilirdik. iyi ve fena. tutulmuş veya 
tutulmamış böyle kelime icadl&rı her dil
de ve her tiSlrda vardır. Fakat sentaks 

icad etmek! .. İşte buna aklımız yatmıyor. 
Kesik baş oyununda mii.stcrisi azaılan 

panoramacı nihayet çadırını kapar. Famt 
lis:mını o kesik başa çeviren bir millet 
hangi çadın kap.:sın ve hangi çadıra ka
pansın? Madem ki o Hsan onun en aziz 
varlı~ı. en mukaddes hüviyetidü-. 

Rica ederim, Bay Sedat Zeki Örs, la -
tifeyi bırakınız. Çünkü çoculclar:ırnuz; bu 
lisandaj{i kesik baş oyununu ciddi sanı • 
yorlnr. O zaman, iyi düşünürseniz, :;n'ız oc 
üzülürsünüz. Onun ic:Jn. gelin de Allah 
~şkına bu sentaksin tahakkukunu iste • 
nı eyin! 

l-!alit Fahri O.uınsoy 

Parti !1,3Ui 3, 315 
Mlllno ô, f225 6.6225 
C.nnre ~8,3ıı25 !8.3.125 

Am.sterdazır.. .68.:.65 tS 365 
Berlin 50.43 50.-13 
Brübtl :..ı,:l025 ~1,2026 

AU na ],07 1,0/ 
Bof7& 1.64.5 1.().15 
Pra 4,-2 4 .32 
Madrld 6-87 6,87 
V artoTa 23.781) 13785 
Budapetto 1.4.8525 ~ 85:15 
B Ilkret (1,90 O, !ıl O 
Belgra4 2.8076 2,8071) 
Yotohaına ~4 27 34 27 
Stokholm so 2225 so 222:1 
Mo.sk~a ~3 8125 23,812ô 

İ STIKRAZL AR 

Açuıı 

TO.rk borcu ı peJ\:\ ı 
• • ll • 
• • l ndeli 

BIRAKlNIZ 
!sraf ett'ikleri pa:-alarının, 
heder eylerlikleri ömürlerinin 

!aydasız olduğunu ve 
uğrıyacakları 

SUKUTU HAYAL'in 
azami elbet bir gün 

&nlıyacak1ardır. 

MUCIZE 
devri geçmıştir. Kat'iyeti fen

nıye dururken haynltıtla 

uğraşılmaz. 

KREM PERTEY 
Hiç bir zsman stzlere 

muhali \'acietmedi. 

FAKAT 
her daim sözünü ispat eyledi. 



POS'I'A ..,.. ,, 
Şair Akif için dün- yapılan törenler 

(Bcıştarafı 1 inci !tıyfadtı) ~ .... - .. L r 

Gözluk satışı kontrol 
alt1oa ahn1yor 

• 
Fransa Italyaya karşı 

dltenıedl~z taş fibldeyl tek başma ımara
dan blr mozüle rıtbl inşa edlveren, mllll ııu
rurumuzun sesini veren marşm bUyük aan
attannı anmak ve lO.hdinln temelini atmcık 
lçbı Edlrnekıı.pı yolunu ~uta.D kadlrflnas 
'rürk gençllğlntn peşlndeylm. 

ltl sene evvel.. Gene böyle bir günd• onu 
dunya yüzftr.iin Sırat köprüsü olan bu yol
dan, blzl ıns:ıfsızca kırbachyan blr 1atmur 
altında buraya getirip oenabı Hskkın rah -
llletine bıralrnuııtık. O ı:aman arkasında sa
ıurım bir on bin kişi vardı. Şimdi on kişiden, 
bir on klşl fıııl:ı dcği1iz amma, bu küçük 
crup büyük blr ktitlc ile onun, topraklan 
Yeniden taz~lenmlş kabrln sahibine olan 
.sevclslnl taşıyor. .o\klf !119 olmazsa ckad.-1n1 
ll'l\1Sa.1la.~a. bUmediğimiz bahtıyar adam -
dır. Nlteklın o on bl.oin yarısı dün e.k~am 
lİnlversitc konferans salonunda fdl. 

Kndlrstnas genderin himmeUerl ve hayır
sever ::evıtın yardımlle, büyük şalrln bü -
Yiiklu~ııe mütcnaslb bir mezar yapmak için 
teıncı açılmı", demır potreller geçirilmiş bl
le. Biz s•ı yolculnr gibi paçalnrımız dizleri
lllize kadır !:lvalı me2:arın başınn geldiğimiz 
tarnan her seyl hazır 'bulduk. 

~:ın+ tnm ıo ... 
BestekAr Hafız Sadettin güzel seslle Aklfin 

tok sevdl~i bir surcyi okumağo. başladı. Hu
oşu içinde dinllyoru?. 
Hafız As·:~ Şaklr, Aklfin meşhur •Asım• ı 

Sadettının arkaı::ı sıra gür seslle Kur'ano. 
devam cdlvor. Mezarın içinde demır telleri 
blrb1rtnc e•{ıc-yen Rum delikanıısı bile elini 
karnında lıa~ladı. Gözü fanl dünyanın son 
durar;ında, ~aır;:ın dlrJlyor. 

O ne?. 
Kur'an kesildi .. Hafız Sade Un .-Çannkko.-

1~ Şehidlerh nı bestelemiş nefis blr muslkl 
anıbalft.jı içine koymuş bize sunuyor. Arka -
mndan ASl:n Şaklr .. Secdeıı yi gene kıvro.k 
bir bestcn!n kalıbına sokmuş haykırıyor. 

:Sana öyle; geliyor ki. Akl! şimdi mezarın
(la, dünythlıı'!l dahn rahnttır. Çünkü unut.ul
l'na.mamn ve beklenmlyen siirprizlerln se • 
\'!ncı i"indertlr; umarmıydı ki başucunda 
•Ç~nakhl"n vo uSeeden mllSlkl notlarlle ku
Caklaşarak k~ndlslnl yfıd etsinler?·· 
Şimdi genç bir askeri tıbbiyell, Fethi Te -

l"et konuşuyor: 
• Arkada'liarım! 
linnr:lnlz h::ıtırlnmıyorsunuz kl? .. 
İki yı' ö:ıce. v::ıtnnurlu bir günde onu bu 

ll1f>?-ırlı~ın ı~::ıpısmn kadar oınuzlnrımızda 
\te kapıdr.n t~pr:tı><'l karlar da başımız üstün
de getirdik O'"'n rer öliiye ynpıldım gibi top 
~'ah ~omm"c!l~. onu Allah katına. Cannk -
knle şehldle-lnln ara~ma uğurladık. Her ö -
l.ı be:vnz p~tlsknd:ın bir k!'fene bürüniır de 
kınr:ıl>a "ir"r "k'f Isi' toprnk olmak içln gt
ll"ıkf'n b:ıv-.. ıı'\ .ı:ırıldı. Aklf, kefenl bayrak 
~lnn oliimt'?'liır. 
Onı1 bnn. T •·k l!"f'tı<'lilfl mımına nicin bay-

r'l.kl:ı kt>fcn'Pcl'll'? Cun~tı o. en eok toprağı 
",. bavrn~ı c:!'verdl. Onu toprağa ve bayraCa 
, t<:\k. 

Ona e'l': verr.ı:i" olarak gösterdiğimiz de
tın .ı:avm vr aıAtr<ı T'"dendlr? 

<:'unkıi Akif, buvük bir s::ılr. büyuk bir vn
tanpe,rV<!r ve ec;slz bir karakter ndamıdır .• 

Genç ha''"!-ı . .ı:bılerlnl' şoylr devam etti: 
- •Aklf yük'X'k nhlnkı ve yilksek seclyesl 

n(' Şeklini sırnk"ta. ~o"'ukta. borada, kasırga
da daima mı•rnfnıı:a ed<'n kaskatı bir cl -
«~nı<tı. blr grnrılttl. 

inanan, lnttrıdıfrmdnn donrolyen ve övle 
6!en Aklf '!l'tb: blr karakter adamıydı. İşte 
fııtırı ~cvnemlz, Aklfi saygı lle anmamız 
bundnndır. 

l!ngün ın~nsına hn•lanan şu mt:>z::ır ona 
0l:ın hiirmr.tlll'\zln ufnk bir ntşane.sldlr ... 

Genç iinlv,.rıdtı>ll sözlerını şu mısraı oku -
hank bitirlvor: 

"F:n sevclJı<.ın fı"'ık sent ko,·nuncla uvnttu, 
Akir, vatsının 1<'prnfı olı!un bn ne mutln!ıı 
tı'et'ıl Trvı-t'drn sonrn Pend'k bakteriyo -

10JI en.stıtii.,ıi er!l ~lr:tor Ekrem. kısa blr hl
t..abe hnd cttı, <lf>ı'll ki: 

- ııYuav:uı 1\.lo::ifl Senin !le deıı;llsı>k ruhun 
'e hlc:lerlnle b•ı nn!'l:ı bac:b::ıııı:\vız. But!Ün bu
raya ölmez dnvıı:ıılrırı1'l tc:ln Tiirl( bnytarlıı;ı 
111ın:l men~ını.., te>ı'letinl ntma~n. hııtır:mn 
~:ı. ııaygı•h., re~rnk !ı:ovmni!a P.'"'ld'k. Genç -
llt 4ıımıu hPvrrıınını senin bn!lmın ueunda. 
t~ırman:ı ~e•d• ocnr1'k sa~ oldukca Büvük 
1'\irıt Milleti ~lb! !IPYJ c' e va~avncaksın!. Se • 
lll unntm'l"" n A.klf. Ru"ıun c:ı\d olsun! .. 

SllıJer bl+nl~tı. F.vvP':' f'd""'lvat fnki\ltesl 
tloçentıcrinc'"n tl-ıl"''l'" All Nih~ıri Tarlnn, son 
ln mezarın in.,.,c:ını'tı hlmmetl"r' ~örülf'n Nu 
ll Dcmırn~ tııl•'-Pı'rn Muh nr. B:ıyan Fik -
ı-et, temelc birrr l(;irplt harc attılar. 

()ini mera<tl~ 
Gençter ı::nbnhl~>vln biivük şalrln m~arı -

~ın temeli'li a•m. hatırasını annrkf'n is+an· 
uı h:ırııoJcıı d:ı ncva:ı:ıd camlslnrle onun 1 -

Çin dtni b'~ ihtlf11 t.(',.t!b etmlc;Jer<ll ö~ıe 
tıanıazmı miit~>altlh BPvnzıd ('9mlslnl ar-ız 
~bına doldıır:>" biivult bir knl-ıbalık öniin -
e en Usla1 mevliıclcul:ı.r. hafı,.l:ır var-'lı. 

lt Sigorta Slrk"ti müfettlc:Jf'rlnden Asım Şa
Ir, LAleli cnmll 1mnmı Hnfız Necati Aıo;acn

~~~ hn:ımı H:ıfı?. Rızn. bestekfı.r hafız Sn -
ettın, suıı:ı.,ı;Pllmll Harız Rı.,.a Mevltid: Nu 

t:ın.._ ""•ııanlye ımıımı Hnfız Mehmed, Fatih ea-
ltııı ımn:m nafız ömer, Hamidiye camii lma-
~~ "Yusuf, Yenicami lmaını Hafız Nuri Kur
: Okudula:. S:ı.bık hAkimlerden Nuri de git-

ı bir dua ne merhıımu andı. 
Üniv~ltede 

ea Saat 18 dP iinlver.slte gcnçll~i konferans 
cı lanunu :ıftız a~zın:ı doldurmuş bulunuyor
b. ll. Salon d :ı bulunanlar arasında bir çok tıı 
ll.! ltınıış edlb1erlmlz, ~alrlerlmlz, Akltın tn k -
!ı tktı.rlru-ı rta vardı. Herkesin gö~sünde Akl· 
; resmını tnsıyan rozetler bulunuyordu. 

lıit anı 18 il~. gençlik heyecanlı, dik vnkur 
~sle Akiri konuşuyordu. 

Vr..irersitedeki t;,pfantıdan bir intıba 

Aklf 5000 ~cnç hançerede dile geldi: is -
tlklfU mar!n olmnuyordu. 
Marş blttH:ten sonra kürsüyü doçent All 

Nlhad işgal E>tt\. Daha heyecanı bu~u gibi 
tüten, ak:iıı1 ~>rl kulaklarda çınlayan mnr~ın 
ht>men p~l smı ı:;özüne öyle başladı: 

- aOr • ..ın Fe~ldlr: 
Cl~erlerlnlzd" ve hançerelerlnlzde yekpare 

bir lman h:ıllnce lhtlzaz eden bu ses, onun 
sesidir. Ruhunu2r!n gökler gibi gürleylp, kö
püren bu ç::ıalavanı Ben Imanı ne tunc:ı. ne 
!!rı:ınlte ben?etebillrlm Elmasa benzetlrlm. 
Eğer onun ruh11 ve hassasiyeti dünyalar ka
dar nttır lztımh o1tında ezllmeseydl bu elma
sı rnrntnma~d• Bıt ea!!layan, buud ve mesafe 
mt>fhumnn•ı P .. PCI''k kadar yüksek bir iman 
~'lhlkasmd::ın döküımeseydl ruhlarımız da bu 
kadar temiz ve beva? köpüremezdl.ıı 
Dedlk~n son .. a Mehıned Akırtn hayatınm 

kısa bir tarlhçP.'!inl yaptı. İnsan olan şah -
slyetl"'e ge:!tı Vf' sözüne <H>vamla: 

- •Akif. nMH .. Oo.rbm müsbet ilmine va
kıf hlr sıırk!ı Idi. Cemlyetı dnlma o müsbet 
ilim gözll!' tetkl" etınlst!r Aklf Ş:ırkm iki 
mı•him d!ll ... e 'lihakkın vAklf bir Türk idi. 
Ankarada mPb'mı Iken bir taraftan şiirleri -
ll' t-ntkn hl'vt'r!'n verme~e çalmyor, bir ta -
rnftnn Aral-ı"n muallf'knt ve Farsen hftfız dl
vanı nkutuv'>!"ı'u. Ar<>b ve İran edebiyntlnrı
n<ı hnkkfln v!lktf ldl Müknmmel Fr:ı.nsızeıı. 
bUlrdJ KıılHjr ı•ıbnrJ1n çok zengin olan A -
kif bü11V" 'tlb::ı,.ilc de o derN'e kuvvetli ldl. 
M:"ikı-mrı1(1J ctiir4>" Prterdi Kücükkcn Osman 
pehlivand:ı.'l t!ÜrPı: tah."il etmlstl. Mükem -
met viizücii lrll. İvi nta blnerdl. linva•md:ı 
s>ılls'lmnl nl'd!r bllmezdl Fn biivük zevkl o
kumı.ktı. Doo;tlıırına ve dostlu~a vt'fak!tr, 
her türll~ kötülül:ten müçtenlp, lekesiz bir 
h<ıvnt .sünniio;tii Bir St've söz verdi ml her 
şt'ye rağmen O"ıt linında vPrine gettrlrdi. 
Ranoatln~> muhalif bir fikir ortaya ntıldı

~~ l"!lmın müc"lı:'lcleve baslardı. Bunun hari
elnde pek :ız "ÖZ sövlerdl. Zarif fıkralar dln
lem"<ılnl ve ıını-:ıtmasım ~ok severdi . .,. 

Hntlb, lnsıı.!J o!an Aklften ş::ıir olan Aklfe 
geçti: 

- •AkH, c!C"l!'butr ki her mısrnınd::ı klii -
stk bt'la,.atın örnP~Ini vennfq bir ı;alrdlr. E
serleri en n~ak bir belfıgat ve fe.ıınh:ıt ho. -
t:ısınrl'\n fırldlr. Yalııız bir kusuru vardır: 
Çok lt.n:ıb:ı tlii'!~r. nunun sebebi liUdur: 

Ankara 29 (Hususi) - Sıhhiye Ve
kaleti mihraklı (numaralı) gözlük sa
tışını kontrol altına almak üzere bir 
gözlükcülük kanun projesi 'hazırlamış
tır. 

tedbirler alıyor 

Bu projenin kanuniyet kesbetmesin 
den itibaren en az jki sene evvel tica -
careth:me açmış olanlar veyahud ecza
nesinde gözlükcülük yaptıkları anlaşı
lanlar üç ay içinde müracaat ederek 
imtihane tahi tutulacaklar ve ruhsat -
name alacaklardır. 

On senedenberi muvaffakiyetıc göz· 
lükcüllük yap.anlm irn1lhana tıabi tu· 
tu'lınadan ve kcnd!lerinde:rt orv.ıme"kt
teb şahadetnamesi aranmadan san'at
lerine devam edcbilecekJerdir. Proje
nin tilğer esaslarına göre göz rnütehas· 
sı"ı tabibler ticarethane açabilecekler 
ve fakat ticarethane açtıkları müddet 
:içinde göz doktorluğu yapamıyacaklar· 

dır. 

Meb'us namzedleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Elazığ, Bolu. Çankırı. Kayseri, Sam
sun, Bursa, Antalya, Burdur, İzmir, Siird, 
Muğla, Ankara ve !stanbul 

Partinin göstereceği namzerller ara.. 
sında §U zatlar C.ulunacağını öğrendim: 

Korgeneral Naci Tinaz. General Ka
zım !\..arabPkir, Hüsey:n Cahid Yalçın, 

Lor.dra biiyük r.lçimiz Fethi Okyar, Cüm
aıurre:sliği Umumi Katibi Hasan Rıza 

Soyak, Devlet Şurası reisı Reşad, amiral 
Fahri. Nafıa Müsteşan Ar:f. Zirant Müs
teşarı N aki Bekmen, Ziraat Bankası U
mum Müdür muavjnlerinden Cczmi Er
çin, Denizyolları sabık Umum Müdürü 
Sadeddin, İktısad Vekalet; Deniz Müste
şarı Sadullah Güney. Kastamonulu Şük
rü Kasaboğlu. 

General Kazım Karabekirin İstanbul
dan namzed gös:eri~eceği zannedil.mek
teciir. 

Genyönkumi toplandı 

Ankara 28 (Hususi) -Yeni Gen -
yönkurul bu~ün saat onda Doktor Re
fik Saydamın reisliğinde ilk toplantı -
smı yapmıştır. Sant on üçe kadar de • 
vam eden topla=ıtıda Parti program ve 
niı.amnamesine göre işlerin tcdviri hak 
kıncia görüşmeler olmuş ve Kurul mc· 
saisi 13 bilroya taksim edilerek üyele· 
r·n vazıfelcri nyırm,ştır. Yardımcı ü -
yeliğe Erzunım meb'usu Doktor Fik • 
r1, muhascbE.>Ciliğe de Antep rneb'usu 
Remzi seçilmişlerdir. 

Parti Gn1pt1 reis vekiliikieri 

, (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Diğer ~araftan akşam gE>ç vakit resmi 

kaynaklardan bildi:ıldiğine göre hüku
met, Sonıaliye takviye kıt'aları gönder
rneğe karar Yermişt!r. Scnegalli askerler
den mUteşe~kil bu takı1iye kıt'nlarının 

nııklıne tahsis edilen c.Sfink"• ve cŞan
tıyi:. gemilerinin bu nkşam için kararla§
t:rılmış olan :1nrekcti. Cumartesi gününe 
ka::lar tehir edil!trştir. 

Bütün gazeteler, İtalyan talebiertnin 
t.at'iyetle reddedilnH:sinde şiddetle ısrar 
<'lmektedirler. 

Francoız donanması Cibutiye gidiyor 
Berut, 28 (A.A.) -Fransanın şarlt do

ııanmasına mensub bir tcırpido filotillıl

sınır. da Cibutiye ~;"dPceği haber alın

mıştır. 

İtalyan hazırlıkları 
!'aris. 28 {A.A.) - Ordre ve Oeuvre 

gazeteleri İtalyanm ~ Fran~ız sahillerine 
ınüteveccih:t mühim sskeri hazırlıklarda 
bulunduğunu yazmaktadırlar. 

Gönnllü toplanıyormut 
Ordre diyor ki: 
cAlp dağları bo \ındak: istihkı.lınlar 

süratle hazırlanmaktadır. 1talvan filosu 
yakında Spezziad3 tQplan&raktır. Hatta 
Fransaya kar§ı gönüllü toplanmakta ol
duğu da c;öylenmekteöir.ı 

Oeuvre şöyle yazıyor: 
#Homa hükfımeti, r.oo.ooo gönüllüyü 

silah altına almakta ve İtalyan endüstri
sini seferber hale getirm~ktedir. Fransa 
aleyhindeki mücadeltmin psikonojisi~ 
hazırlamak için bir l<omisyon te~kil edil
ıniştir.ı~ 

İngiliz aefirinin temaslan 

Londra, 28 (Hususi) - İngilterenin 
Roma seliri Lord Pert, dün ve bugün İ
talya hariciye nazırı Kont Ciano ile bi
rer saatten fazla süren iki mülakatta bu
lunmuştur. 

Mülakatın mevzuu gizli tutulmakla be
raber, Habeşistandaki İtalyan askerleri
nin' Fransız Sornalisi Jıududunda yaptık
ları bildirilen harekatla alakadar olduğu 
bhmin edilmektedir. 

Lord Pertin, bu harekatın mahiyeti 
hakkında Kont Cianodan iznhat istemi§ 
olduğu söylenmektedir. 

Roma seyahati au ya mı düşüyor? 
Diğer taraftan «D<>yli Ekspres~ gaze

tesi de, Fransız SomaHsi hududunda ce
reyan eden hadise!erin, Çemberlayn ve 

Halifaksın Roma seyalıatinaen vazgeç.4 
melerine sebeb teşkil edebileceğini yaz· 
ınaktadır. 

Londra, 2B (AA.) - .-Press Associa• 
tion,. un yazdığına ,göre. bugünkü vaziyef 
devamlı noktai nazar teatisinde bulunul· 
masını 2cab ettirdiğinden Londra ve Pa• 
ris hükumetleri daimi temas halinde bu
'unuyorlar. 

Bununla beraber. Çemberlayn ·ve Lorn 
Hahfaksın Roma seyr.hatinden vaz~
mcleri mevzuubahs değ:ldir. 

Roma ne diyor? 
Roma, 28 (Hususi) - İtalyan askerle

r:nin C'buti üzerine akın etmeğe hazır
landıklarına dair Fransız matbuatının 

verdiği haberler, buradaki gazeteler ta• 
~afından gülünç aödolunmaktadır. 

ftalya statükoyu muhafaza edecek 
cCiornale d'İtalya. nın bu nkşamlö 

nüshasında Fransız - İtalyan gcrginli~ .. 
ni mevzuu bahseden Sinyor Gayda. İtaı .. 
yanın hali hazı!"daki statükoyu muhafa
za etmek istediğini ve Tunus hakkındaKi 
anlaşamamazlığın, sırf Tumıstaki 1tal• 
yanların fena şartlar içinde bulundukla
rından mütevellid c.lduğunu yazınakta

dır. 

Diğer taraftan Alman gazeteleri ise.: 
İt3lyanın Akdeniz hakkınde ileri sürdü. 
ğü talebierin doğru ve lıaklı olduğunu 

sBy lemektedir ler. 

Paris, 28 (A.A.) - Baş\·ekalette akte
dılcn konfcransın t('sbit ettiği program 
rnucibince, Daladye Korsika ve Şimal 

Afrikası seyahat~ni bütcenin parlamen .. 
toda tastikini m:itcakib yani en geç 2 
vcyahut 3 Kanu!Jusanlde yapacaktır. Baş
ı·ekiJ Tulonda bir kruvazöre. binecek ve 
Karsikada yalnız birkaç saat kalacaktır. 
Kruvazöre üç torpito rnuhribi refakat e
decektir. 

Başvckil Korsikadan Bizerteye, sonra 
Tlınusa geçecektir. 'l'unustaki ikameti 
esnasında Tunus cemıbnnda yapılan tah. 
kımat !şleriin tetkik cdPcek-tir .. 

Ceıayirde 

Daladye müteakiben Ceznyire gidereK 
h~r gün kalacaktır. 

Daladye parlamf'.ntonun tekrar nçıl

rr.asmda hazır bulunmak üzere 10 Kanu· 
nuı;;anide Parise dönmiiş olacaktır. 

Daladye daha ::onra ıkinci bir seyahate 
çıkarak Fransız Fasını da ziyaret edece~ 
ğini söy!em;ştir. Ankara 28 (Hususi) - İnhilal eden 

Parti grupu reis vekilliklerinden biri -
ne önümltıdeki Salı günkü grup top • 
lantısında seçim yapılacaktır. Namzed-

Kabineden iki Vekil çekildi 
ler arasmda Esbak Dahiliye Vekili Ce· (Baştarafı 1 inci sayfada) 

milin ve Doktor İbrahim Tal:iin isim - uzun tedaviyi istHznm eden rahatsızlık-
leri sayılmaktadır. ları, vazifcler;nde dt•vamlerını müşkül-

İstanbulda ~im leşfirdiğinden dolayı sf tıciilmelerini di-

allim mektebi edebiyat şubesinden me
zundur. Muhtelif ma&rif memuriyetıc

rinde ve hocalıklarda (miunmuş, mebus 
olmadan evvel orta tedr:sat umum mü
dürü idi. Münhal İstanbul mehusluğu ıçın Cu- lemi~lerdir. Rcjsicümhur tarafından isti-

martesi günü seçim ycpıh-.cağı Vilayet faları kabul edilmiştir. y İ eni ktısad Vekilinin hayatı 
Vt> Partiye dün telgrafla bildirilmiştir. Maarif Vekillıx-ine hmir mebusu Ha-

Aklf, lmvvt>tll Of'ğil. d<"hşetU blr nfı.ıımdır. 
Hatti\ kend•~ı .. 'lvle der: 

İntihaba saat dokuzda Üniversite konfe- ::. Hüımü Çakır 189? d H d d ~ t var. san Ali Yücelin ve İktısatl Vekilliğine !z. - e opa a ogmu§-

1\levzcn tlüc;fırür sacmayı btr s:ıçma adaın 

aıızunı !O:&VlklRr ,ibi manzum sayık1ar. r:ıns salonunda başlanacaktır. tur. rabsilini Mülkiyede yapmıştır. İn· 
Yazdı~ı -

1 1 .. 1 mir mebusu Hüsnü Çakırın tayinleri ~ ··• sra arı .. o ay kolay rllme~e kı- nteb'us ı.amzedJeri ilan edildi hisartar Umum Müdürlüğünü yapmış ve 
:r'lmaz. 'T'nsvlrlrrhıdE' <'kseriya hıvveUi bir BaşvekH tarafından Reisicümhura arz ı tnı b Ank 29 (T 1 f 1 ) c·· h · ~ilahare mebus seçilmi~ıir. 
n n • V'l!'i ':l.n'atkflrlık. bazan tasvir fO• ara e e On ll - Um UTı• Ve inha edilmiş Ve bu inha tas• fb buyu-
toBI'f~tıfn)ıl\~'\'kl:t~nCak t<'ferrii::ıtı tesbit l'der. yet Halk Partisi dün namzed gösteri- :-ulmuştur. General Naci kobineye girecek 

r rlıc:c:ıin f..,iinü :>Jın ta onun en kuv- leceklerini haber verdiğim zevatm ne· 
~ .. •ıı !ı::orakti'ricıttk ct>phe~ını veciz bir şekil- rclere nam1.ed gösterildikler-ini bugün İstifalarının Reısicümbur tarafından Ankara, 28 (Hususi) - Jandarma 

e yazmnz. Yoz•lnrının heyetı ıımumlye.cıln _ . : • . . . kabul ~uyurulduğunun Başvekil tarafın- Unuun Komutanı Korgeneral Naci Ti· 
ne nnı•:ı•~ htı kusur göze çarpar Mısrnlar ynı. ılan c.mıştJr. naz tekaüdliiği.inü istemiştir. Münhal 
mz baııını nı·r·r~a l!'frf'k ve"'ln vanı Ş"'kll·. Fethi Qk,_•ar ( Boludan ), Hüseyı·n dan B. Saffet Arıkanla Snkir Kesebire .. " t br~ v , ~ı ı · meb'usluklara Parti tarafından nam • 
gert>k ııı~>l~s(•t V<' br>''il!at noktasından t!lmn- Ca h id (Çan~ırıdan ), Şükrü Kasabog~lu e ıg ve eKu et er: .zaman•ııdaki kı y-k ,. zed göstcrilmekte olan Gencralın rneb· 
men ıı'!t~rtu? nr. S:ı:ı: ve Garb edebiyatın- (Elazığdan ), Sadeddin Serin (Kavse· metli h zmet ve başar. larından dolayı te-
nna haki Uc v!lkıf olon, edebiyat naıarlye • .d ) N . T (B d ) C r • şekkür edildig~i de a.vrll'a ic;tihbar edil- us seçildikten sonra kabineye girece • 
lerini en hurd .. t<'fprrl19+ına ltadnr gayet Iyi rı ~n ' acJ ınaz ursa an , ezmı . r ği haber verilmektedir. 
bilen. t-Ir Z"l'"'~'l n:ır;ilfünunda ed~blyat 

0 
_ F'Tcın ( Antalyadan ). Hasan Rıza Sovak m.~ ır. Saffet Arıkan 

kııhn "'-1f. esı"rn baı:kn tü!"lü Y"znmnzdı. ( Burdurdan '· Re~ad Mimaroğlu (İz · Yeni Maarif Vekilinin lıayatı Ankara 28 CHususi) _ Sabık Maarif 
Alrlf Tfirkrt-·•c nrurn mal etmiş bir san'nt. - n-ı.irdf>n). Naki Yekmel'l' (Srirclden), Hasan Ali Yücel 1897 de İstanbulda v k l·'irchr e ili Saffet Arıkanın bir clçiliğe ta .. 

S'idullah Güney ( Mualadan ), Arif doümuştur. Darül!;ir.un ve Yüksek Mu- · · k Hlr hlr Tı'r"' s:ı!rt onun mertebestnıı yiik _ ., yını uvvetle muhtemeldir. 

rı~mPdi. lnr ~r Tfirk ~ırt milli r~Akctle _ Bnyt•n (Ankaradan)~ Klıımknr~hckir =-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ri ... '.,"" ,,.,,n 'k"rhr trıı derın tı~lıı.mndı. (İc anbulcl:ı!l) mcb'us seçilP('(>klerdir. ı~ 

l)•ı.,un f'n b~"ll~ mlsalidlr. -- ' 
" eöz ya.şl:ırı Içinde taşıyan, Sf'n! cenaze ara-

Bun '1'1 sonrı Al' N!had Tarinn Aklfc ş~- bl.~ına koy'1'1::ııtı hatmına hfırmet.<>lzlik tc -
Ir rl+"l'-l'rlir. rr.fırt.rr.ldlr, diyenlere çok kuv - lfıkkl eden Tii~·k genel!~! ml scııl bllmı>dl? 
v~> ll ı·eva"1nr verdi Ve sözlerını "Öyle bl _ t!rdl: .. Ark:ı.dan gelen otomobil siir;;~rıne doııüp 

1J ~kmudnn rPnazenl yaya tııkıb erlen mem· 
- ııAklf yal:ıı7. bir defa b"lld tevazuunda lckc.ın gt'n", !lıtıynr IJir ('ok cdlb vr şnlrleıi 

yalan soylNU: ml seni blbıedl?. 
t<:ıhmetle :ınıtl'1ıılt ebcıli ·et budur ll'llnıa, Ve nih::ıy"t t>ugün mpzarının ü1.erınde hıı-
C::ec;rlz yns:ul•m, ldm beni nerden hlleerkl yarın J.:a:lnr bevaz temiz, seeiyen kadar ıne
Dcrk"n veı:ın .sövledln .A~lfl A:; evvel :;e - ıın mcr.M!" bir abideve temel atan bu fınt -, 

sin cl~'"'"lerı:nı~1~ ldl. S~n ml sessiı: yasadın? \"Cr !'c gcnrlrrl mi .seni bılmedl?. ı 
Cenaze r- O':'l" ııı Irinde mi\bar"k n!mn P ıyır, biivtik şair. sen! unutmayacağız.! 

Beya.,.~d ca.'TIIıııe geldi~! zamaYJ seni bin bir 1 m t rlh ııyu!D 
heveranl'l b'lf.rına b:.ıoıan. tabutunu gufrnı.ı All l'ilhnı1ı:ı çok alkıslanıın bıı konfernn • 
llt\hl gi"b! kı.,.ıl bnynfa snran gençUk ml Sl'nl FınCin:ı son!":ı bir cok gencll'r Ak rı tebarfi"l 
bllmcdl? dtlren nutuklar söylediler Akıhen parça 

Kl'!ln o knrh ve çafTlurhı P'l'nfı orkasında l::ır okudul:ır Ve tören gene buyuk şairln, 
p:ırdesilsU dahi olır.adıfrı ralcle Ernl <'llerl bfıyük mtıı,.•ın mnrşı s:ılonu s:ır.surken son~ 
iistiine nlın. omuzlarına bile lncH:meğe kı - erdl. 
yamadan Beyazıddan Edlrnckap~ya lmdnr -..:u~ret S:ıf:ı ("oı;kun 

B·AŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

ikramlyesi 
( • ) Liradir. 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 

3C .OCO, 20.ccıo. 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000va 100.000) 
lirc. lı~ i~.i acet ıılükalat varoır ... 

K~şit..e Yılbt~şı gecesi yapılacaktır. Bilatler .• (2,5), (5) ve {10) lira· 
lıt tır ... Yakıt ~ iiybetıne,fon hemen biletinizi alın ız. 
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Istanbul Elektrik Işleri Um um Müdürlüğünden: 

... 111111111111 .. 1111111 .. 111-IUia-. Çeviren : Faik Bereman .,diiii .. IIHI 
Mühim ilin 

Memur ve rnüstahdem:rumizin 1938 senesine .:ıid c Ye~il· renkli hüviyet vara • 
kalarının 1 İkincikar.un 1939 tarihinden itibar~n ipta! edilerek 1939 senesi içiD 
muteber olmak üzere cKırmızı. renkte varakalarla değiştirileceğint UMUM 
MÜDURLÜGÜMÜZ Sayın müşterilerine arzeylt:'r. Bu kartların b<ı~ tarafında 
İdareııin r esmi ünvanı olan cT. C. NAFİA VEKALETİ İSTANBUL ELEKTRiK 
İŞLERi UMUM M"ÜDÜRLÜGÜ' yazılıdır. Yukarıda gösterHen evsafa uygun ol -
mıyan kartlar sahte addedilmeli ve harnilleri p:>lis~ haber verilmelidir. c9413• 

Jinet nihayet üç senedenberi aklına 
koymuş olduğu şeyi yapab!lmişti. Polise 
müracaat cd lmemesi için bir mektub bı· 
rakarak büyüdüğü evi, bütün çocukluk 
batıralanna, ve içinde geçirdiği mes'ud 
gij.nlc[e ıağmen üvey annesinin kinine 
ve hırsına tahammül edemediği için ter
kedıyor ve meçhul bir "tiye doğru gidi -
yordu. Belki bu ıztıraba dclıa dayanabi
lirdi. Fakat üvey ı.nnednin onu, vasisi -
ni.n aptal ve biçimsiz oğluyla evlendir -
rneğe kalkışması bıçağı kemiğe dayan -
dırmıştı. 

Dört beş gün evvel b:r gazetenin ilfm 
sayfasına göz gczdirirken güzüne bir Han 
ilişrnişli. Bu ilanda şu yazılı idi: cİki er
kekt~n mürekkeb bir aılenin evini idare 
edecek ağır başlı bir bayana ihtiyaç var
dtr•. İşte bu iş Jinet içın biçilmiş kaf • 
tandı. Biraz daha ihtıya~a riayet ederek 
gazetedeki adre .. sahibi hakkında tahki -
kat yapmış ve bunun tıb enstitüsü aza
smdaa olduğunu anlamıştı. Enstitüye aza 
olmak için nlim. alim olmak için de yaş· 
lı olmak lazım geldiğ'ne göre Jinet, bu 
adımlardan kendisine fenaiık gelıniyece
ğine kanaat ı•etirdi. 

Tam saat sekizdc cnstıtü azası Mösyö 
Bakolorun kapısını çaldıgı zaman kalbi 
yerinden kopacak kadar çarprnağa baş -
ladı. Orta yaşlı uşağa: 

- Mösyö Bakoloru gö!'mek istiyordum 
de<iı. 

-Kim diyeyim E:fend:m? 
- Şey .. evi idare edecek bir bayana 

ihtiyaclan varmış ta.. onun için müra
caat ediyorum. 
Uşak şaşırmakla beraber bir cevab ver

medi. 
Beş dakika sonra Jinet sade döşenmiş 

bir çalışma odasından içeri giriyordu. Gö
züne ilk çarpan şey, ge~iş masasının ö
nünde oturan beyaz r.nç!ı. çok sevimli bir 
ihtiyar oldu. Odada kütüphancye dirse -
ğini <iayamış ciaha !:ıiri vardı. Fakat Ji -
net başını -kaldırıp bakamrıdığı için bu -
nun kim oldu~unu gö~emcm~ti. 

Sevimli ihtiya.· hinbir teessüf izhar e
derek: 

- Kabahat bende ın:ıtrnazel, dedi, ila
na istediğim:z !:ıay&nın ya~ını ilihre et • 
meyi :ınutturr_ ~izden evvlki bayan alt
tr.ış yaşındaydı. 

Kapısından girer g!rmez ısındığı bu 
eve kabul edilemiyecezi korkusilc ağlı -

ya,ak bir hale geldi, \-e: 
- Beni reddetmeyınız efendim, dedi, 

sizi memnun etmek için elimden gele
ni yapa::ağım. Bır defa tccrüıbe edin! 

İhtiyar tam kabul cyliyeceği zaman kü
tiiphaneye :·aslanmış c.lan söze karıştı: 

Son I,ostanın erlebi romanı: 1 O 

. 

- Galiba evinizden kaçmışa benziyor- diği zaman ancak bir tanesi yenebilecek 
sunuz matmazel. Xaç ya~ındasınız, anne· haldeydi. Bunun üzerine ih tiyar profesör 
niz, babanız yok mu'? gülerek tabağı eline aldı ve yenebilecek 

- Yirmi iki yaşındayım. (Yinni ya - yumurtayı Jinetin tabaj!ına koydu. Aç
şındaydı amma iki fazlasile yalanın e - lıklarını .gidermek için bol b<'ıl meyva ye
hcmmiyeti yoktu), annem, babam yok. dıler. Babası oldü~ündenberi ilk defa gü
Üvey annem fak1r. (Hiç te yalan de~ildi; ien Jınet türlü ~naskaralıkfEtr ya.parak 
paraca değil c;mrna, kalbcc, ve akılca fa. onla:-ı gülrnekten kırıp geçırdi. 
kirdi.) Yemekten sonra ev in diktatörü sayılan 

- Babanız kimdi? oğul babasına: 

- Denizci idi babam .. gemici. (Babası- -- Bu akşam çalışınamahsınız. 
nın büyük bir harb gemisi kumandam ol- yorgun görümiyorsunuz! 
duğunu söylemeyi doğru bulmamıştı.) J.net heme!l atılarsk: 

Baba oğul bu genç ek'lhare kadını ne - Mösyö ister misiniz. yorgunluğunu-
yapacaklarında müterPddid kaldılar. Şim zu unuttur,mak için size piyano çalıp 
dili k Adolfu çağırıp matmazeli odasına şarkı ı-öyliycyim? dedi. 
göndermeyi münasib buldular . Kaçacak Günler geçiyordu. Vekilharc matma • 
delik arıyan bir fare k0rkusile bu odaya zelın maddeten eve hiç bir faydası do
bUzülüp tc> şöyle uzandıgı zaman üst 0 _ kunmuyordu. Fakat bu &ğır havalı ve 
dadan sesler kulağına geldi. Oğul konu- kasvetli evin içini kuş cıvıltısını andıran 
şuyordu: sesile şenlend rmişti. AdoH onun arzu -

- Baba böyle bir çocukluk yapmıya _ larını yerine getirmek için parçalanıyor, 
caksm? Bu küçüğün söyledikleri hepsi profescn•e ~el nce Jinetsiz on dakrka bi
yalan .. arkasındaki kostüm gayet şık, he- le yapamıyordu. 'DeliY.anlı ise artık ve -
le elleri. hizmetçi eline benziyor mu hiç? kilharcın kovulması hususundı. ısrar gös-
Babanın scsi pek dı::ruimuyordu amma termiyorciu. 

her halde belh idi ki ,Tjneti müdafaa edi- Biraz huzura kavu~an Jtr.et şimdi Mös-
yordu. Oğlanın sesi gene ı~itildi: yö Reymona dikkat edebiliyordu. Mösyö 

- Bilhassa liizumundan fa7.la güzel! Reymon çok yakışıklı idi. San saçlan ve 
Ah .. 1 inet güzeiliğinin nıesleğine za durgun derin gözlerıle • hoşa g der bir 

rar verece~ini ummamıc;tı, gençtı. 

Ertesi sabah sözde ışe bagladı. İş na - Jinc~tin bütün işi gücü e•Jl çiçeklerle ve 
mına hiç bir şey b·Idiği yoktu; fakat ço- k<ıhknhalarıle süslemekti. Piyanodaki ve 
cukça ve masum halleri eviP. içindekileri şarkı söylemekteki hüncnne d yecek 
teshir etmişti. Aşcıya kadar evde kim ycktu. Akşamları kapıyı a\::ırken mösyö
varsa hepsı de onu •lk görüşte sevmiş - lerc soruyordu: 
lerdi. - Yumurtanızı nasıl pişireyim ef-en -

Jinet -~' ırsatını bulup ycılnız kaldığı dım 7 
vakit ıhtiyar profc~örün yanına yakla - Jinct ge!f'l! bir ay clmuştu. Sevincine 
~ıp: \'E' saadetine söz yoktu. Lakin maalesef 

- Aman mösvö ne o!t:r. beni kovmayı- bir ak!:nm olan oldu. O akşam korkudan 
nız! diye ~:alvardıkçu p!'n!esör hiç daya _ titr'ycrek Mösyö Reymonun odasına gir-
namıyordu. dl, ve: 

Yemek masasını .imrducu zaman iki ta- - Mösyö. dedı. 
kım yerin:.- üç koyunca ussğın aklı ba • Delikanlı b&şını kaldırm<.dan: 
c:ından uçuyordu. F'akat ses:ni çıkarmadı. - Yumurtay· mı soruyorsunuz. rafa -
Bab:ı oğul sofraya oturunca göz ucile J;- dan olsun. dedi. 
neti de davet ettiler. Y(>mek sırasında j - Onu sö\·lemıyccektim efendim, va -
gözlerıni ka~dıran Jim•t Mösyö Reymona! s m gelmiş beni alıp götüı rnek istiyor. 
baktı. Bu !-ade g:yinıniş bir gençti. Affcde"siniz Mös~·ö Reymon ben s~ze 

Aradan iki gün gecince. r.scı kadın has- b raz yalan söyledim. Ben ancak yirmi 
ta ka.rdeşini görme~e gıtti. Adolf da bir yac:ınd'lyım. Üvey annem be-ni sevmiyor; 
yere gitrr.i~i. O ak~arn yemeği pişirmek ve vnslmin aplal qğlnna vermek istiyor; 
Jim•te düstü; o vakit ihtiyar profesör: çok rica C'dcrim: ber.i h:maye ediniz! Ben 
:-E ·~i~et •. ~nnnrcerim. ~· ~ir şeyler pi- , saadcti ancak burada buldum. Bilseniz 
şırmC'sını bılıyorsundur. aed;. burada nP kadar balıtiyarım fcinize ya-

- 'Evet efendim, yumlırta pişirmesini ramadığımı biliyorum. F'akat çok şef -
b'lirim. katliyim size karşı. 

- Pekilla öyl,..yse, bu t.kşamı da böy- Jınct n S('sile :ıyağa kulkan Reymon a-
le geçiririz. falladı. Bu st·\'imli küçi.icUit kı?.a dik • 
Yağda pişmiş yumunalar sofraya gel-I kallc baktı. Mö.syii Reymon çok mütecs -

ve hafif ayak sesleri işittim. Sonra içe
riye. Suphin\n canlı sürprizi gırdi. 

UMUM MÜDÜRLÜK 

bo~, ı_, .. ~, Jiezie, orıp, J<omatizma 
Nevralji, kırı1:thk ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabnda gün:le 3 kaşe alınabilir. - -

Istanbul Defterdarlığından: 

Beşiktaşta Sınanpsşa mahallesinin Köprübşı Hayrettin iskc· 
lcsı sokağında 1~ O metre rrıurabbaı 6/1 sayı h arsa. 
Küçükpazarda Samiemir mahallesinin Kıblcçeşmesi sokağın -
ca eskı 25. yeni 31 sayılı dükkan. 

Bi.ıY:.ikçarşıda Ted;kçıler sokağında 15/1 s.ıyılı diıkkan. 

Kocamustafapaşada Arahacı Beyazıd ma ha!leslnin Kocamus -
tafap:ışa caddesinde 264 sayıl ı ev. 
Tophanedc. Nc.catibey cadci('sinde Kışla a 'tında 363 sayılı dük
kan. 
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Yukarıda gö:stcrilen t>mUık bizaları n .. ak: mtidciet ve bedel)('r üzerinden 
açık arttırn.a u~ulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. istekiiierin \'e §eraiti öğren· 
m~·k istivenlerin ', 'i.5 t<'mınat akçeleri'~> 5tlt939 Pl·rşenıbe günü saat 14 de 
Mılli E:nlak Müdti:-lüğünde toplanan koını.syona müracaatları. fM.) (9202) 

sirdi. Her zamank:ndcn daha yumuşak ve kua geldıği bil nemiyen bir hadise oldu. 

Jinet bir aralık kendisini Mösyö Reymo
- Vasl~izi görmeden e•'\•el ik-imiz baş nun krıllarında buldu. Küçüciik baıi~, genÇ 

ba;;~ verip bır çare düşünel'm, dedi. Sinni 
adamın omuzlarında o kad&r müddet kal· 

rüşde gelmcnıi~sinlz hcnü7. Vaziyet tclı.-

tatlı bir sesle: 

likcl . Ancak e·.,lenirseniz visayetten kur- dı. ki kuranderden ödü patlıyan mat· 
tulııbilirsiniz. Mnde:n, ki yanımızda kal- ma·~elın vasisi Mösyö Fuina pencereleri 
mak istiyorsunuz· iki ç:ıre var; ya benim- açık salonda mükemmel bir nezleye ya · 
le veya bnvamla evlenıneniz icab ediyor. 1 kalnndı. 
B~ çnr~i haldt:~ p~k şa~ıran J'~et ~i~ r----------------"'' 

ımıadet o::oustu. NıhaJct ~aşlı goılerını l'ARI 'Kİ Nt""'H"-MI7.DA: 
M({syö Rr~ymona kaldırarak: 

- Babanızı bütün kalbtmle seviyorum, 
d~dl. fakat benim için lüzumundan fazla 

Çiçokci güzeli 
Yuz:m: !smet Hul~ 

ağ,ır bao;;lı bir koca olacak. "-. 
NNiccdc. böyle zamanlard a nasıl vu- ---------------

Aşikiar yolunun Hemen ayağa kalktım ve bana doğ -
rtı, sırtında bir kimono, teklifsiz bir sa
bah kıyafetile ilerley-en kadına baktım. 

b<:!nim tahminimden fazla sevişiyorlar
dı ve bu sevgi, ihtimal pek yakında 
meşru bir rabıta ile, bir izdivacla neti
cc!enecekti. 

diliyordu. Maamafih ben, yaz münase
bPtile dedikoduyR pek müsaid olan btl 
Lahiste pek durmak isterniyordurn. 
Müphem bir hisle bir ~eylerden korku· 
yordum. FPkat nedir ?. Onu o saatte 
k<>ndim de kcstiremezdim. 

yolculan 
Zayıf denecPk kadar ince uzun bir ka- Fakat .. ytmekten sonra, onJardan 
dm .. yiiz, adeta bir çocuk yüzü .. kum- diniediğim bazı sözler bana bu rabıta· 
ra! saçlar ve ufacık bir burun1a bir a - nın ncı taraflarını gizleyemedi. Kadın, 
ğız ... gözler yc~il0 yakın ... yaş, ancak ş~hsını tanımamakla beraber ismini 

Yazan: Halid Fahri O.zanttoy yirmi i.ic:, yirmi dört.. fazla değil! işittiğim me~hur bir mühendisin karısı 
Suphi bizi birbirimize takdim etti: idi ve ond::ın heni.iz yeni ayrılmışh. Se· 

Evet, onunla derdieşince muhakak ki ı Suphi keskin bir kahkaha ile yerin • _ Arkad.:ışım Suphi.. Ncvin hanım.. b~ b. kendisinin anlatışına göre. koca· 
Mfifleyecektim. den fırladı: . h k lt d d k kançlıg~ 'di V a ey e raş.. sır. ın aşırı erece e ıs ı ı . , -

Önce, şuradan buradan, basit sözler - Aşkolsun! Müthiş anlayışlısını _ Teşerrüf ett'm hanımefend'' kıa işin bu tarafmı ne Suphi, ne de 

Bayan Nevin Aciaları, bilhassa Bü .. 
yükadayı çok seviyordu. Fakat bu se
ne, kendi3ini tanıyaniara orada h iÇ 
görünmek !~·f~miy.ordu. Bu sebebteJl~ 
bütün arzusu:::ıa rağmen, en güzel me\'· 
sirn olan sonbaharda bile Adaya gele
miyecekti. Fakat gelecek sene .. muhak· 
kRk gclecekti. Suphi ile beraber ... 

konuştuk. -Nasıl? .. Demek benim gelişim bi- Dedim. Sonra ~ir' lahza durdu~ veı mctresi it~ra! etmemek.le beraber, bu 
Nihayet hizmetçi kahvelerimizi ge . raz mevsimsiz düştü! ilave ettim: ayrıl~ta, ıhtımal. en zıyade arkada -

tirdi ve bu sabah kahvelerimizi böyle - Başkası i"in mevsimsiz diyebill • S h' · d . b · şımla olan macerasının gizli veya açık " - up ının saa etı ana sevınç vel'-
karşı karşıya içiş, nittikçe dost kalb - rim, fakat senin için değil! d' bir tesiri vardı. Yalnız, gene kadının 

b ı . h d k !erimize bir fcrahhk verdi. Öyle ki, şık - Teşekktir ederim. Ne var? iddiasma bakılırsa, mü en ls ocası 
salonun dibindeki hususi köşede, otur- - İhtimaJ anlnmışsındır. Yalnız de- Genç :kadın , hafifce gülümsedi ve hiç de keNHsini anlamış, duygulu bir 
duğumuz pembe desenli kübik ve geniş ğilim de... gözlerinin rengine uyan kimonusunun iman değE<ii. Nihayet işte, bir çocuk-

dlv~T'a sırtımızı vasladıkça yat;Jamış -
tık. Burası ne rahat, ne sessizdi! Yal • 

nız ta karşıdan, ı:;alonun öbür ucunda -
ki acık pencereden, arn sıre, uzaktan 

uzağa tramvay ve otomobil sesleri du
yt•luyor, fakat bütün bu derindeki şe

hir u~ultusu bize hiç yorgunluk ver -
miyor, hele bana bu dakikada Adanın 
çamlıklarındnki sükiından bile tatlı 
geliyordu. 

- Bir kadın mı? eteklerini Japonez terlikleri üstüne dü- ları olduğu halde. aynlmışlardı. Fakat 
- Evet.. belki uzaktan tanırsın. Çün şurerek. gürültü ilc değil, dostea ve anıasarak 

kii o, seni tanıyor. Biraz da meslekdaş - Teşekkür ederim, dedi, Suphiyi biı· ayrılış! Bu anlaşmanın en mühim 
sayılırsın. S"Vdiğinizden... ve esaslı noktası da, henüz dört ya~ -

- Meslekrlaş mı? Kim bu? Sonra ta~lı bir sesle adeta fısıldadı : Innndaki Ernelin babasına t~rkedilişi 
- Söylemem! - Zatea herkes onu seviyor .. bütün idL Kocası Vf" avukatı bu h ususta mah· 
- Sen bilirsin. Ben zaten çok kala - dnstları... :<:eınede ısrar cuni~lerdi. Nevin de, iş 

cak değilim Suphi, birden, atıldı ve kollarını a· u7.amasın diye, hayır diyemcmişti. 
- Yoo .. ka1acaksın ya ... Yemeği be- çarak, kadını bir tüy hafifliği ile ha • Amma ne ziyanı vardı? Çocuğa, zaten 

raber yiyeceğiz. vaya kaldırdı: doğduğundanberi. dadısı bakıyordu. 
- Metresinle mi? -Fakat en fazla sen.. öyle değil mi? Şimdi on bP.ş günde bir anasını görme-

Yalnız bir mcrııkım hala 
tı. Suphiye dndim ki: 

geçmemiş- - Ne ziyanı var? Ona söyledim, se- O bunu derken, Nevin, B.şıkının kol· ğe de yolluyorlar .. o hal~ mesele çı • 

-Sana ~ir ~ey soracağım ama, da· 
rılma .. bilirsin ya, seninle ikimiz eski· 
denberi acık konu§uruz. 

-Tabii.. 

nin nasıl cı:ından bir arkadaşım oldu - lan üstünd~ çırpınıyor, m es'ud gülüş· karmak doğn4 d€ğil' 
ğunu .. Hem zaten şimdi yanımıza ge - lerle ve bükülü~lerle kıvranıyordu. Bu manhk, ananın mantığı, biraz da 
lecek! Ben, buna benzer levh alarla, İtalya· arkadaşım Suph inin... B ana gelince, 

- Desene, asıl sürprizi sen bana ya- da muhtelif milletlerden atelye arka • bn m aceraYJ d inlerken b ir aralık göz· 
pacakmışsın? daş1anmın b asit pan~yon cda1annda lerim in yandığını h issettim. 

- Demi"' hizmetçi kız bana biraz Sözüme ikinci bir kahkaba ile cevab da karşılaşmıştım. Fakat h iç b irinde, Bu bah is k~pandıktan sonra, söz, baş 
t ereddüdlc baktı. Hatta beni salona a • v~rdi. Bu anda, yanımızdaki koridora burada şahid olduğum kadar saadet ka vadilere dökülmüştü ve artık say -
lırken şaşkın gibi gördüm. açılan kapının ~ında bir ipek hı.şıltm duymamt.~tun. Muhakbk ki bunlar. fiyelerden, billıassa Adalardan bahse • 

• 

Suphi, ta!dik ediyordu: 
- Hay hay.. ne zaman istersen.·· 

Bence hiç bir mahzur yok! 
Zavallı dflstum! .. Bunu ne de tabii 

söylüyordu. Ya Ncvin? bu dünkü ze•r 
ce ve bugünkü metres? cemiyetin tc ~ 

lakkisine. bu yıl değilse bile gelecek 
y1! hiç aldırış etmeden ırö"üs gereceği· 
ne nasıl da inanıyordu! Halbuki ortadli 
b!r çocuğu vardı, onun istikbaldeki ~e
rcfi vardı ve ihtimal deminki düsün ~ 
Cf'min ak~iııe. Suphi ile izciivacın ı dai· 
:rıa uzakln~tırması muhtemel Qlan htl 
r~bıta o çocuğa en sonunda bir leke <l' 

lacak ve onnn havatım zchirlivece1tti! 
Ne yazık ki, yüzlerine karşı haykırrnnk 
istı>diğim bu düı::ündüğümü onlara söy· 
liyemiyor, sade~ susuyordum. Fakat 
kalbirnden adeta bir şeyin koptuğunll• 
bir damarın sızladığını duyuyordum. 

Ada bahsi, Suphiyi yeniden coştur • 
nıuştu. Gelecek yıl orada tutacaklar~ 
köşkü Nizamda mı, yoksa Madcnde n:ıı 
tutsunlar, onu muhakeme ediyor, bıı 
tarafın fa71ıı !'ıcağından, diğer tarafın 
fa zla rüzgarından bir türm kararını 
veremiyordul (Arka.n vcır) 
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Sayfa 13 

Karabük fabrikalar şehri Safranbolu 
Bağlarında kurulabilir 

(Baş tarafı 5 inci sayfada) 
geçidindeki Kerç boğazında Kerçenski 
Zovod adını verdikleri demir fabrikası· 
na Kerç şehri 12 kilometre mesafede • 
dir. En yakın bir misal olarak zikretti
ğimiz bunun benzerlerini her suretle 

İşçilerin ayni saatte yetiştirilebilme
si esas olduğuna göre otobüsle bu işin 
başanlabilmesi için devamlı olarali 
azami fedakarlıklara ihtiyaç vardır. 

Harbin son günleri 
Eğer tefrikanın ilk sütununda, (İs • 

tanbul) kelimesinin birkaç kere teker· 
rür ettiği gözüme çarpmasaydı, bu ya· 
zılara zerre kadar ehemmiyet verrniye
cektim. FakE~t rnevzuun İstanbulcia ge· 
çen bir vak'aya aid olduğunu görür 
görmez, derhal okumak ihtiyacını his • 

1 

~~r.umumiyetle çağaltmak mümkün -

Karabük için bu umumi mahzurdan 
başka ikinci bir mahzur daha mevcut· 
tur. O da, jeolojik durumu itibarile 

Trende ilk harcanacak para ile mak-o 
sada erişiJmiş ve menfaat yoluna giril .. 
miş olacakt!r. Bahusus ki Çay kıyısım 
takib eder-2k olan bu düz. arızasız yol 
çok fazla bir para sarfına da badi olmı• 
yacaktır. 

settim. 
Nasıl bir mevzu ile karşılaşsam be • 

ğenirsiniz?. Tamarnile benim maceram 
değil mi? .. 
Aşkolsun tefrika muharririne ... Ma • 

eeramın ana hatlarına tarnamile sadık 
kalmış. Fakat teferrüatta, bizim tef • 
rika muharrirlerini pek gölgede bıra • 
kncak derecede derinliklere dalmış. Be 
ni bile hayret ve dehşetler içinde brra· 
kan bir çok düşüncelerimi, konuşma • 
lanmı, tasrnirnlerimi ve tasavvurlan • 
ını bütün inceliklerile anlatmış ... 

Tefrikanın umumt ~kli, hoşuma git· 
ti. Hele Mister Coni, her okuduğum 
parçayı, büyük bir zevk ile dinledi ve 
dinlerken de ikide binie: 
-Doğru mu? .. 
- Hakikaten, böyle mi? .. 
- Demek ki böyle düşünüyordunuz .. 

hayret!... 
Diye sözümü kesti. 
İhtiyar dosturnun zevkini ihlal etme· 

nıek için, bıı mübalAgalı tefrikayı ten· 
kid ve tekzibc girişmedim. Parlak ze • 
k51ı ingiliz muharririne, adeta yalan • 
cı şahidlik ettim. 

* Mister Coni'nin üzerinde bu kadar 
tevakkuf ettiğimi sebebsiz sanmayınız. 
Eğer onun hakkında bu kadar malu -
nıat ve ta.fsilat vermeseydim, (Malta) 
denilen o ta.~ cehenn1!IIlinden nasıl kur 
tulabildiğimi hakkile anlatamazdım. 

Burada, açık bir lisan ve derin bir 
şükran ile tekrar edeyim ki: Türk dost
luğunun kıymetini babasından öğre • 
nen bu asil kanlı İngiliz, en sarih ma • 
nasile benim halasklrım olmuştur. Ve 
beni buradan kurtarabilmek için, çok 
garib bir teşebbilıte bulunmuştur. 

Bunu binz sonra izah edeceğim. 
1 

* 
Her hafta sonunda gelen paket paket 

gazeteler, artık harbin son safi alara 
girdiğini ihsas ediyordu. 

Suriyede vP bilhassa (Nablus) ta ce· 
revan eden kanlı ve korkunç harbin 
tafsilatını U7UD uzadıya nakleden ga • 
zeteler Osmanlı ordusunun mütema • 

' diyen şimale doğru çekildiklerini kay • 
dediyorlardl. 

Nihayet, (Hale b) de İngiliz ordusu • 
nun eline geçmişti. Fa'kat buna muka • 
bil (Mustafı:ı Kemal Paşa)nın kuman • 
da ettiği 1 inci ordu, Toros dağlarının 
eteklerinde düşmana ka~ı geçilmez bir 
tunç siper teşkil etrni§ti. 

(Mustafa Kema1) .. Bu ismi, bilmiyor 
detildim. Düşınanlann, Çanakkaleyi 
zorladıklan zaman, onun orada ne bü· 
Yiik bir kahramanlıltla emsalsiz bir za· 
fer kazandığını defalarca iş'itmiştim. 

Onun için, şimdi onun burada da düş 
Inan ordulannı karşılamasından iyi bir 
netke çıkacağına hüküm vermiştim. 

Garib değil mi?. Mister Coni de be • 
nim gibi dü~ünüyordu. 

- Bizimkiler, ancak üç sene uğraş • 
tıktan sonra, Suriyeyi geçebildiler. Fa* 
kat, çektik1eri bu zahmet ve meşakka· 
tin mükAfatmı göremiyecekler. (Mus
tafa Keman in cephesini yanp gcçe • 
tniyecekler. Her ne iızerine olursa ol • 
sur: , iddiaya hazınm ki, artık harbin 
sonu gelmiş demektir. 

Diye, fikiıler beyan ediyordu. 
Türk cephesi bu halde iken. dil{er 

harb ~ı:ıhalannda d:ı mühim hadiseler 
ce eyan etrnP~e başlamıştı. 

Bulgarlar, birdenbire silahlarını ter· 
k~t.mL~lerdi. Alnıan~ada zühur eden si· 
Yasi cerevanlar vüzünden. Garb cephe· 
Sindeki j~lik siPerler, çarçabuk çökü • 
Vennişlerdi. 

Nihayet .. bir gün güneş gurup edi • 
Yordu. Köyiin 'Santamarya) adındaki 
kilisesinin notalı çanları, günde kırk 

Mister Coni l.ıu.giiıı sırma §eridli bıiyük ünifurmasını giymişti 
defa ibadet eden balıkçı kadınlarını ak·j timad ederi?. Fakat itimad ettikten son 
şam .duasın:l ~ağırıyordu. ra da, onun hakkında büyük bir em * 

Mıster Conı, rludakiarında tatlı ve niyet ve hayırhalılık besleriz. 
n~ş':li bir tebessümle odamdan içeri Diyordu. 

~~= * 
-Mis Melek!. Size, hoşunuza gide • Son müracaatımın akim kalması ü • 

cek bir haber getirdim. HükUmetiniz i· zerinden bir hafta geçmişti ki bir gün 
le muharib devletler arasmda mütare· Mister Coni: 
ke akdedildi. Yakında memleketinize - Ben, şehre gidiyorum. Belki de bu 
avdet edebileceksiniz. gece gelmiyeceğim. 

* Dedi. 
Günl.er, haftalar, aylar geçiyordu. Bu sürgün kö~esinde, bana (muha -

Fakat Istanhula avdetime dair bekledi· fız)hktan ziyade (hami) lik etmiş o • 
ğim emir gelmiyordu. lan bu iyi kalbii adam, ara sıra şehre 

Memleket ve bilhassa babamın has- gider. bir gece kaldıktan sonra avdet 
reti, artlk dayanılmaz hale gelmişti. e~erdi. 
Emrin uzaması ve bu hasretin de gün • Faknt bu defa gidişi nazarı dikkati -
den güne artması, birkaç defa beni fi • m; celbetmişti. Çünkü. Mister Coni, bu 
rar teşebbüsüne kadar sevkeylemi~ti. gün sırma seridli büyük üniformasım 
F~~a~, ~i~~:r <:o~iye mes'uliyet ge • giymişti. Gö{!sündP. nişanları parlıyor

l~c?gını bıldıgım ~ç~~· her def~sında ?u 1 du. Vnziye~indc büyük bir ciddiyet ve 
fıkırden vazgEçmış.lm. Ve mutemadı · 1 resmivet cörünüyordu. 
yen Malta valisine mektublar gönde • Sordum~ 
rerck bir an f'vvel memleketime avde· - Mister Coni!.. Galiba. şehirde bü
te müsaade etmeleri için ricalarıma de· yük bir mf'rM:im yapılacak ve siz de 
vam etmiştim. buna iştirak E>rleceksin:z?. 
Vakıa, artı~ İstanbul ile muhabere e- Ağırbaş!ı ihtiyar İnaiJiz, bu sualime 

diyordum. Ve zavallı babacığımın, ay- c::\'nb vermedi. Sadece, hafif bir tebes
ni vaziyette olduğunu öğreniyordum. siimle iktifa etti. 

Lakin, aldığım iyi haberler beni tat- * 
min etmiyordu. Ertesi akş3m, onun avdetini s :lbırsız-

Bu vaziyette:rı Mister Coni de müte • 1ıkla bekl~d im. 
essirdi. Geldi. Üm ıd ediimiyecek derecede 

- Ah .. Bi7, İngilizler, çok tuhaf in • neş'e içinde idi. 
sanlarızdır. Rizde:ı başkalarına güç i- 1 

• 

(Arkası var) 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

1 
• 

• r1 
Hemen ASPIRIN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetll 

llacı ASPIRIN alın ız! Aspirin'in iyi tesirini pek az şonra 

göreceksiniz. 

Israrla 

isteyin iz! 
20 ve 2 tabietlik tekillerde bulunur. 

Her şeklin OstOn.dekl €B markası aldılın ız matm · 
hakiki oldu~unun ve iyi tesirinin prantisldlr. 

fabrika inşaatına çok elverişli olan 
Karabük'ün §ehir yapılmağa hiç de el· 
verişii olmay,şı. 

Mütehassıslann da mütaleasına na -
zaran hiç bir suretle izale edilerniye • 
cek olan bu iki esaslı mahzur karşısın
da Ba~ları'l sehir ittihaz edilmesinin 
t,.k güçlüğü 9 kilometre yolun kat'ıdır. 
Mesafe mefhurnunu yok eden bugünkü 
vesaiti medeniye sayesinde bu 9 kilo • 
metre yolun icab ettireceiti küçük feda 
karlık yarın muhakkak surette temin 
edeceği iktısadi ve içtimai menfaatlere 
nazaran hiç ~üphesiz bir hiçtir. 

Bu hat için ilk hatıra gelen otobüs, 
nk bakırnda biraz müsteb'ad gibi görü
len ve fakat üzerinde durulduğu zaman 
çok makui olduğu neticesine varılan şi* 
nıendiferdir. 

Esasen bu tezin bir ikinci müeyyi .. 
d~si de Kastamonu, Daday, Bartın, 

Araç ~oseleri n in birleştiği ve halihazır 
vaziyetile b11 v ilayet ve kazaların iktı
sadi rnerke~i s~l ctini teşkil ettiği bir 
yer olan Safranboluya ergeç Karabük· 
teıı bir va ry::mt çekilmesi bir gün me• 
se'esidir. 

Tam bir hüsnü niyetle dermeyan et• 
tiğimiz mütalealarımıza şunu da il~ve 
edebiliriz ki bundan yıllarca evvel sırf 
Çarşamba kazasmm istihsaltttını koru· 
m::l :naksatl iJ e, huc:usi bir teşebbüsle 
S1msun - Çar;;amb& demiryolu kurul .. 
rnuştu. Binaenale~·h ortada bu kndar 
elıemmiyetıi mcnfaatlerin mevıuu .. 
bahsoldu~ 9 kilometrelik Karabük .. 
Safranbolu hattı bu teşebbüsün karşı• 
sında pek küçük kalır sanıyorum. 

M. Enver Beşe 

ı İnhisarlar U. Müdürlüğünden : ı 
I - · karemizin Çamaltı tuzlasına getirilece:k içme suyu ıçin şartnamesi mu

cibincE' 750 metre font b01·u açık eksiitme usulile satın ulınacaktır. 
Il - i\iuhammen bedeli 1150 lira ve muvakkat teminatı 86.25 liradır. 

III - Eksiitme 13/l/939 tar.hine rastlıvan Cuma günJ saat 16 da Kabataşta 
Levazım ve Miibayaa Şubesindeki Alım K::ınusyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler param· olarak hergün İnhisarlar Tuz Fen Şubesinden alı· 
na bilir. 

V ·- Eks!ltmeye i~tırak etmek istiyenlerin fiatsız tekliflerini ve bu işe ain k~ 
taloğbrını ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine ver
nıc·lerı ve tekJ" fl (lrinm kdbulünü mutazammın vesıka almaları lazımdır. 

Vl - İstcklilcrin eksıltme için tayin edilen gün ve saatte ?i 7,'5 giıvenme pa.. 
r:.ılarilc birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri i:an oJ.unuA'. c948h ,.,.,., 

I - Sartname ve ı~ümune~i mucihince satın alınacak 25000 kilo bel ipi kapah 
zarf usulilE> C'ksiltmeve lwnmuştur. 

Tl --Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabiyle 14750 lira muvakkat 
tem in atı 1 Hı6.25 ;irndır. 

Til - - Eksiitme 1~/li939 tarihine rastlıyar. Pazartesi günü saat 15 te Kabataşta 
Leva1ım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

!V - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği gi• 
b: nürr.une de gör:ilE>bilir. 

V - Mühürlü t<'kHf mektubunu kanuni ves::ıik ile % 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltına 
günü en geç sa:ıt 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Ba~kanlığına makb\121 
mukabiEnde verilmesi liızımdır. c9485• 

~ 

I -· İdaremizin Cibali tütün ve kutu fal:;rikasında halen mevcud olanlarla 
Mavıs 9~9 ııayPsine kadar birikece~ tahmin edilen 160.000 kilo tahta parçası pa· 
z ;,ı rlı k usulile s atı lacaktır. 
li -- Muhammcn bedeli beher kilosu 50 santim hesabile 800 lira ve % 15 te

minat! 120 lirac ır. 

TH - Arttırma 13/I/939 tarihine ra.stlıyan Cuma günü saat 15,30 da Kabataşta 
Levazım ve Mübnyaat Şuhesinde müteşekil komisyonda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler Cibali ve kutu fabrikalarında görülebilir. 
V - İstcklilerin ı::rtt.rır.a için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminatlarile bir-

likte yukarıda adı ge-çen komisyona gelmeleri lUn olunur. (9484) 
,.,.,., 

I - tdnremizin Paşabahçe fabrikasında yaptınlacağı ve 26/12/938 tarihinde 
iha1c <'d :Jrceği ilan edilen 15202,40 lira muhammen bedelli betonanne döşe -
mderlı:> sair müteferrik işlerin eksiltınesi görülen lüzum üzerine bir hafta son
raya ta ı :k cd"lmiştir. 

TI - Eksiitme 3/1/939 tarihine raslayan Salı gün:.i saat 15 de Kabataşta leva. 
zım ve milbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır . 

III -- Mühürlü teklif mektubunu kan u ni vesaik ile inşaat şubemizden alınacalE 
ehl"yet vesikası w % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiitme günü en geç saat 14 de kadar 
yukarıda aöı geçen alım komisyonu başkanlıAma makbuz mukabili verilmeti 
lazımdır. (9409) 

1 Istanbul Vakıflar DirektöriUgU ilAnları 
Kıymeti 

Lira Kuruş 

940 00 

Pey parası 
Lira Kuru~ 

70 05 
Aksarayda Guraba Hüseyinağa mahallesinin 'l'ekkc sokağında 6 sayılı 5 oda, 

2 sofa ve ıki helası ve tarası bulunan ahşab evin tamamı 15 gün müddectle satıl· 
mak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. thalesi 2/1/1939 !='azartesi günü saat 14 
de icra ı; dileceğinden taliblerin Çemberli taşta Vakıflar Başmüd~riüğü mahlulat 
kalemine müracaatları. c9188. 

\ Istanbul Belediyesi Ilanları ı 
Beyoğlu kaymakam ve B. Ş. müdürlü ~ünden ·Hasköyde Kumbarane cad de -

sinde 54 No. lu dükkapın harab ve ma.ill inhidam bulunması dalayısile yapıla-.. 
cak tebliğat için mal sahibinin mevcud olmamasına binaen 15 gün zarfında 
tamiren veya hedmen mahzurun izalesi için ilitarname mılkamı;ıa kaim olmak 
üzere ilan olunur. (9447) 
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Birincikiinwı Z9 

Deniz artall em1s1 
İngilterede lig maçları 

kar üstünde yapıldı 
Schmidt'bl kadın elbisesile çıkani -ı - Haşmetmeab, diye cevab verdim, 

mış ve ağrandisman edilmis bir res • eğer BahriyP Nezareti bu teşebbüsün 
mini de kenannda (sevgili Josefee • imkansız ve gülünç bir hareket oldu • 
na'nın) yaz.ı.ı:ı olduğu halde karnarama ğunu söylüyorsa ben ~ahsen eminim ki 
ast~ıştım. Gemimize gelebilecek o • bu, mümkü"ldür. Çünkü İngiliz Bahri
hn Ingilizler bu resimle o vakit hasta ye Nezareti de bunun imkfını olmıyaca
ıre muztarih bulunacak olan madamı ğı kanaatindedir. Binaenaleyh onlarca 
mukayeseye muktedir olabileceklerdi muhal telakki olunan abluka hattından 

İşte o günden itibaren zavallı geçme işini"l böyle zararsız, eski bir 
\Schmidt'in adı -Notve~Jilerin telaffuzu yelken gemisi kılığında yapılacağını 
:vechile-- .TosE>fePna kalmıştı. ummayacaklardır. 

Denize açılmak üzere bütün noksan- Kaşlan çatık olan tınparatorun yü -
Darmuz ilm•a1 ed"lmlıj, her türlü ihti - zünde bir tebessüm belirmiş ve; 
maller na.zan dikkate alınarak ona gö- - Haklısın Luchner, demişti, haydi 
ıre hazırlanılmış idi ki Kayserin yave - ileri! Kadiri mutlağın eli geminin dü -
linden bir tehrraf geldi. Bunda derhal m~ninde olsun! 
iinğrudan dnhuva zatı haşmetaneleri· Eh emindim ki bundan sonra herhan-
ne müracaatım bildiriliyordu. gi bir resmi müdahaleye maruz kalmı-

Ne olduğu. ne olacağını biraz tah - yacaktırn. Hakiki Maleta gemisi bir gün 
tnin etmiştim· Ben donanmaya, mutad hareket etmiş bulunacaktı. Binaenaleyh 
~<>llardan yürüyerek değil ve fakat ti- biz de demir almak hazırlığında iken 
taret filosund~n geçmek suretile inti - Bahriye Ne.,..ııretinden bir telsiz geldi: 
sab etmiştim. Benim vaktile adi ve ka- cDeutschland limana girinciye kadar 
ba bir gemici bulunm~ olmaklığım bekleyiniz.• 
ilonanma mehnfilinde aleyhimde bir Bizim muazzam Deutschland denizal· 
çok husumetlerin, çekememezliklerin tı gemimiz Arnerikaya kadar uzattığı 
i:loğmasına sebeb olmuştu! Şimdi de, meşhur Atıantik seferinden dönüyor
bütün bahri san ve şerefierin fevkin - du. Bu gemiyi vat~na sap ve sağlam 
Cic o arak müstakil bir kumanda mev- ulaştırmamak için Ingilizler deniz ta -
kiinc getirilmı>kliğim bu çekememez - kib kuvvetlerini tazif etmiş bulunu -
liği arttınnıs. bir çoklannın kıskançlık yorlardı. Bu takdirde Seeadler evvel -
öamarlarmı harekete getirmişti. Bu - kinin iki misli krovazör ve distroye:r 
nun neticesi olarak ta uhdeme tevdi <>- hatlanndan geçrnek mecburiyetHe 
lunan bu şe:-cfli mevkiden ·ndirilmek- karşılaşmış olacaktı. 
üğim için teşebbüsler vaki olmuştu. Hala umuyorum ki eğer bir veya iki 

Ve işte nihavet bunlar imparatora ka gün bir tavakkufla bu son verilen em-
Har gitmişlerdi! ri savuşturmuş olsa idik, hakiki Male-

Belki ben, bu ırüzel yelken gemisini tadan önce Şimal denizine açılınağa 
kaybedebilirdim. Halen, içinde iken 
waşanması o kadar müskül, fakat son -
radan tahattürii o kadar zevkli bulu
"lan eski havat•ma yeniden dönme höc
ceti elime veri mic; bulunuyordu. Fakat 
belki de beni bu hayattan geri çevire -
cekler ve tek .. ar donanınaya verecek -
!erdi. tekrnr bf'ni modern harblerin is
tilzam cyledi.ö celik gemilere, topla -
rı insam sa!{ır ed<'n mühip diritnotlarn 
göndereceklerdi. Gerci bunlara karşı 
Ha sevgim yok dei!ildi, fakat bu mu -
habbet dimnrrımda, yelkeniere olan 
sevğim ise kalbirnde idi! 

O halde al('vhtarlanmla mücadele 
edecek, bu isten feragat ettirilmemek 
Için çalışacaktır. 

- Luchner. dive düşünüyordum, 
ten daima mücadele etmek veyahud 
batmak yolun-:.ı tutmuşsun .. işte senin 
hayatın bu! 
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SOLDAN SAÖA Tt YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - seflll!.k - Uza~ lp.ret Için kullanılan 

nlda. 
• 2 - Tocn3Ür - Devenin Arabcası. 

S - Saııdcte en uzak olan - Nefi llı.hlkası. 
4 - Enfüst olmıyan - Dikenin aD• al ek -

51lt. 
t - Krallçe - Eşek ba~ası. 
7 - Tabancanın dokunulnıa31 tehlikeli 

yeri - Arnben kuyu. 
B - Anal-taTSIZ açılmıyan. 
8 - Dir evin esL'J duvan - Düğmenin gir

dJ~! delik. 
10 - Kı.inyes\ olmıyan - Arab har.nerlndc 

muvaffak olabilecektik'. Fakat biz bu
rada tam üç buçuk hafta boşuboşuna 
beklernek mecburiyetinde kalmıştık. 
Bundan sonra da gene a:;'lli ismi kul -
lanmak imkAnı da münselib olmuştu.! 
Zira ablukn hattından geçerken vaki 1 
olabilecek bir aramada bizim oyun sı-' 

Bazı oyunlar da la pa la pa kar yağarken oynandı. Der by 
lig liderliğini Everton'a kapbrmak üzere .•. 

rı tıvcrecekti. 
Binaenaleyh müstacelen Lloyd si -

g"rta ısirketinin ceridesini kanştırma
ğe başladık. Ümid ediyorduk ki bizim 
gemiye benziyebilen başka bir Norveç 
gE>misi bu!abiliriz. Hak.ikaten bir tane 1 
bulmuştuk da. Bunun adı Carmoe idi. · 
F~kat bu geminin o esnada nerelerde 
bıılunduğuna dair bir bilgimiz yoktu, 
belki bunun nerelerde olduğunu İngi
lizlerin de bilmediklerini farz ve tah· 
mb ediyorduk. 
Başkaca ittihaz edeceğimiz çare yok

tu. İşi biraz da tesadüfe bırakacaktık 
Bunun içjn Maleta gemisini Carnı.oe ge- Bolton - Charlton maçından heyecanlı bir safh4 

misi yapacaktık, bir ismi kazıyıp diğe- Ingiltere lig maçlannın yirminci haf- Aston Villadan O'doıınell ve Brooın• 
rini boyamak zor bir iş değildi. Fakat tası oyunları, bütün sahaları kaplıyan birçok fırsatı·: l'~ınru;lardır. 
geminin bütün evrakını değiştirmek kar üstünde bir futboldan ziyade kar to- Grimsby yirmi üç puvanla yedinci, As-
çok külfem bir işti. Fakat kimyevi pu oyunu şeklinde cercyan etıni§tir. ton Villa on dokuz puv~la on birinci 
maddeler kullanmak suretile bunun Lig maçlarından bir gün evvel bütün vaziyettedir. 
da çaresini bulmuştuk. Elimizdeki ka· futbolcular, sahalarını örten karları kü- Maçta 22,000 ki§i bulunmuştur. 
ğıdtar. araştırma esnasında ortatık ıoş- rek ve el arabalarile taşı.mışıar. buna Ikinci lig maçları 
ça oldunu takdirde, maksadı temin e- rağmen gene .karda oynwnaktan kurtula-
decek mahiyette idiler. mamışlardır. 

Bu ikinci hazırlanışı da tamamlamış Birçok takımlar kar yağarken oynama
ve denize açumar!a karar vermiş bu - ğa mecbcr kalıruşlar ve bu yüzden bir 
Junduğumm~ esnada elimize geçen bir çok stadlarda seyirci adedi şimdiye ka
Norveç ticaret ı:!azetesinde hakiki Car· dar görJimemiş bir şekHde azalmıştır. 
moe gemisinin İngilizler tarafından ya- Walverhamplon O - Derby County O 
kalanarak Kirki0a1l'e göndcrildii{ini Lig lideri De:-by onuncu dakikadan 
okuduk. (Arkası 'Var) sonra açık ve hakim bir oyun tutturmuş 

olmasına rağmen kuvvetli bir müdafaa 
karşısında netice alamaz bir hale gel
miştir. 

Wolvcrhampton tak1mmın kuvvetli bir 
müdafaa yapışı iki tarafa da bir tek sayı 
yaptırmadan oyunu berabere vaziyette 

1======-==========l ncuoclendirmiştir. 
Derby otuz puvanla lig lideri. Wolver-Gene Grip 

Grtp hastnlı~nn tutulanlar o sene için 
muntlye~ tnzıı.nırlnr. Malümdur ki bazı 
hastalıklara karşı o lıastalı~ı çekenler 
Için blr muafiyet hall vardır. Meselfı tıro 
geçtrenler b\r dnha tifaya tutulmazlar. 
Bu gerçe yüzde yüz knt'l de~llse blle he
men hemen kat'i denecek kadar kuvvet
Udlr. E!lna mukabil mcselli. zatürree çe
kenler bu h:ı.stalı~a karşı muafiyet lktl
sab ctm('dlkt!>.n başka bUlılds tekrar za
türrecyc ~utulmak için kendilerinde blr 
lstid:ıd hıusıı olur. 

Meselfı Oetüste il~ sene ınra. lle zatfirree 
çckcnll'r vn:dır. Gripin muafiyeti bir se
nedir. Frt.e.<1 sene gene grJp olabillr. 
Bazı bü!lyeler vardır ki üstüste grlp has
talı~ına tutulur!ar. Müzmln blr takım 
bronşltler husulc getlrlr. Hele çocuklarda 
gö~te bir takım zafiyet bezlerinin 
ne:;vüncmnsma sebeb olur. Orlpe karşı 

daima nıüteyakkız bulunmak lfızımdır. 
Vficudün rnnk:ı.Yemetini ve mtldafan 
kudretint kımcak sebeblerden çıeklnme

lldlr. Uykusnzluk., şlddetll heyecanlar, 
fazla yorgunluk, beslenmernek gibi §eyler 
bu müd~fo.:ı.yı kıran AmUlerdlr. 

~.;rmi üç puvanla cördünciıdür. 
Maçta 25,000 kişi bulunmuştur. 

Evcrton 4 - Blackpool O 
Llgde en sağlam hücum hattını bir a

raya toplamış olan Everton sekizinci da
kikada penaltıdan i1k sayıyı yapmıştır. 

Her geçen dakikada dah:ı düzgün hü
c•tmlar yapan Evertan de\~Tenin sonuna 
doğru ikinci sayıyı yaparak 2-0 vaziyete 
gelmiştir 

İkinci devrenin dokuzuncu dakikasın
da üçüncü gol ~apılmış, yirmi beş yar
dalık bir mesafeden topa yük]enen sol iç 
takımına dördüncü golü kazandırm~ır. 

Blackpool sol açı~ı Everton kalecisi i
çin iki büyük tehlikeli vaziyet yapması
na :rağmen bir netice alamamıştır. Ever
ton bir oyun noksan oynamış olduğu bal
de lig liderinden bir puvan geride ikin
ci, Biackpool ise on altıncıdır. 

'Maçta 20,000 kişi buhınmuştur. 

Charlton 2 - Balton Wandreres ı 

Tranmcr 1 - Blackbum ı 
İkinci lig lideri Blackbum li€dc yırınl 

iklnci olan Tranmer ile yaptığı maçta Jilc 
devreyi 1-0 mağlıib bitirıniş. ikinci deV' .. 
rede bir sayı yaparak berabere kalmıştır. 

Mnçta 10,000 kişi bulunmuştur. 

Newcastle 1 Plymouth O 
Newcastle ilk devrede bir gol ya.pmıf 

ve oyun .bu netice ilP bitı.ıü~tlr. Newcastle 
!lg lideri ilc ayni puvanda ikinci. pıy .. 
muth on nltıncıdır. 

Maçta 20,000 kişi bulunmuştur. 

S. Wonsca 2 - Manchester O 
Birinci !.igden düşen Manchester hef 

iki devrede birer .gol yeıniş ve 2-0 ma~
lub olmuştur. 

Manchester ligde dokuzuncu. Swansıe• 
yirmi birincidir. 

Maçta 12.000 kişi bulunmuştur. 

Romanyaliiar bugün 
Galatasarayla karşllaş1yorlar 
Fenerbahçe lle- 2 - 2 berabere kalan Ro .. 

manya muhteııu bugün saat Ud buçuktlt 
Taksim sta1mda Galatasarayla karşıi~a " 
caktır. 

Fenerba~~e karp ıyı b1r oyun oynayall 
Romanyalılann sümtll, uzun ve çabak pa.l" 
ları bize nazaran daha üstün olan en kUf .. 
vetll tarana!"ldır. 
Romanya.lılann pek a§ikf4r olan bu tars .. 

lRn karşlS\.Dda Galat.Nsamy takımı topu e " 
~re. çevtre ve ~:- oyuncu topu mtimkün ol'" 
d$ ik:adar aya~nda eze eze oynamak JO .. 
tunu tutarsa buglmkfi neticenin Galatasa .. 
ray aleyhine blı: tekli almaması lçln biç blt 
sebeb yoktur. 
·························--···· .. ········ ... ········· .... ·--

Siyas~t aleminde 

fmpamtor, bavağı bir gemicilikten 
bir donanma 7.abitliğine yükselttiği a -
üama kar~ı çok inayetkar muamele e • 
(1iyordu. O, benim yetiştirilmekliğim, 
lahsılim için kPndi cebinden masraflar 
yaptırmış, terakki ve terfilerimde şah
san alakadar olmuştu. Bir çok zaman
«ar, gcmilerdP. bana ba~ımdan geçen • 
Ileri anlattır.na k su retile müstesna il -
tifatlarda bulunmuştu. Onunla konuşa
biliyordum. Hem de diğer zabitlerin 
konusmai!a cesaret edemedikleri bir şe 
kilne: Biliyordum ki İmparator beni ta 
mamen anlnm1şh. 

bir c!ns yazı. 1---------------11 İlk devreyi 1-0 kazan::ın Charlton ikin
ci devrede bir gol yem11, bir gol atmıştır. 

(Bo§ ta.-rafı 3 ilncü sayfada) 

Hatta bir çok zabitle:r için İmpaı,+o
ırun huzuru.,da bu1unmak adeta imti -
lhan nev'inden, tahammülgüzar bir du
ruma dü~mek demekti. Bir çoklan, u • 
sul ve kaidelerden aynlınaz bir vazi
yete, (hazır ol) vnziyetine iltica eder
ferdi. Fakat ne yrıpayım ki ben, deniz
~e hiç bir v<ıkit yüksek sınıf muaşerct 
ndabına ve bac:;ton yutmuş gibi dimdik 
(hazır ol) vaziyetinde durmağa bir tür 

1 ~ ? ~ n r 7 B 9 ıo 

lü alışarnamıştım. Bu haller bana da- Ewelki ıt.lmacanın halledilmlı fekli 
ha çok sıkıntı veriyor, beni hicaba sev- •••••••••••.••••••••••••• HAL·K····a~P.ERE·r·r·· 
kf2diyordu. 
Dinaena~vh her yerde, İmparatorun 

"huzurunda bi'e bana çok tabü gelen 
ıeski devir ~emir·Jeri gibr serbest bir 
tarzda hare~et ediyordum. 

Kayserle ka:-sılaştı$m zaman, hiç 
'bir rnukaddemeve lü:mım görmeden, 
bimehaba sözP ba~lamış ve: 

- Luchner, demişti, bir yelken ge .. 
misile abluka hattından geçip engin -
Jere açılmanın delilik olduğu bahriye 
ttıezaretinderı bana söylenilmiştir. Sen 
bu husustn ne dü~ünüyorsun? 

Btı alqam nat 9 da 

Rahmet Efendi 
Büyük operet 

Bü)iik Macar balesi 
~r Pc11cmbe Hallc gecesi 

TURAN TiYATROSU 

Na~id Cemal Sahlr Birlqi~ı 

Mezey Varyetesi 

Cinoena Aşkı 

Cenb liteyen ok11yaealarunısan posta 
,.ı•' Jc.li&Malannı rlea ltd vb. Aul &all· •lr4• lsteldelı mllkabelHll kalabllU. 

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

Nöbetci eczaneler 
--... ··--

Bu reoe nöbetçi olan eczaneler şunlar-
dır: . 

İstanbul cihetlndekiler: 
Aks::ır:ıyda: l Snrım >, Alemdarda: (Eş

ref Ncş'ct), Beynzıdda: (Haydar), Sn -
mntyada: (Rıdvan), Emlnönfinde: (Ben
sason>, Eyübd<!: (Hikmet Atlamaz), Fe
n de: (Hiisameddln), Şehremininde : 
(Hamdl), Şehzadeb~ında: <i Hnkkı), 
Knra:;ümrfitte: tFuad), KllçfikpaU\rda: 
(HuJ(isl), Bakırköyünde: (İstcpn.n). 

B"yo~ln ciht"tindekiler: 
İsUkllU çaddcslnde: (Kanzut), Galata

da: (.İsnetl. Takslmdet CNizameddln)~ 
Kurtuluşu· (Necdet), Yenlşeblrde: <Pa
runakynnJ. Bostanbaşında: (İWhad). 
Beşlkta.şta: (Nail Ralld). 

lkığaziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdardn: Üskelebaşı), Sanyerde : 

C Nuri), Kadıköyünde; (Büyük, ftçJer), 
Büy:.i!.ı:nd:ı.da: (Şinasi Rıza), Heybellde : 
(Ta.qa.şl. 

Charlton yirmi dört puvanla üçüncü, 
Bolt~n on dokuz puvmı!a onuncudur. 

Maçta 7000 kişi bulunmuştur. 

Portsmuth O - Arsenal O 

Büyük cyuncu1arından bir kısmı sakat 
olan Arsenal kalın bir kar tabakası üs
"..ünde ve çok müşkül §artlar içinde oy
camağa mecbur ka1clığı bu oyunda, mü
kemmel top kontrolü yapmasına rağmen 

kuvvetli bir müdafaa karşısında bir ne
tice alamamıştır. 

Zamnn zaman iki taraf oyuna hakim 
olmuş, neticede maç sıfır sıfıra bitmiştir. 

Arsenal yirmi r~uvanla dokuzuncu, 
Portsmouth on dokuz puvanla on beşin-
ci vaziyettedir. 

Maçta 25.000 ki~i bulunmuştur. 

Grimsby 2 - Aston Villa O 
İlk devresi sıfır sı{ıra biten oyunun 

ik;nci devresinin bitmesine on beş dald
ka kala Grimsby takımı sol açığı ilk golü 
yapmış. ayni oyuncu tacıa yakaladığı 

bir fırsattan istifade ederek üç dakika 
sonra ikinci sayıyı kaydetrneğe muvaf
fak olmu§!ur. 

Anlaşnuya j~tirak edecek devletıerc:Jeıı 
birinin vaziyeti ha1e1dar edileeek olur .. 
sa. rnevcud esaslar dahilinde mütesanJd 
hareket olunması temin edilecektir. 

Yani sekizinci defa olarak LiJ:nad• 
toplanmış olan Amerikan cümhuriyet .. 
leri. kendi topraklannda ba~ gösterip te 
haricin yardımına mazhar olacak ber 
türlü faşist hareketlerini tenkil et:rnelC 
için müşterek .surette hareket edeceklet"' 
dir. Son zamanda Almanya He .şimalf fo" 

merika arasmaa meydana gelen ve iıd 
devletin siyasi münasebetlerinin inlatl19 

uğraması tch1ikesini gösteren hadiseniıı 
nıahiyetini, yukarıki satırlar, kafi dere-
cede ve bütün §Ümulile aydınlatmış olı.J" 
yor. - Selim Ragıp Emeç 

Bir çocul< kaynar su lle haşlandı 
Kumbarncı yokuşunda Cnmcı Münlf so~" 

R'tnda oturan balıkçı İsm::ıllln bir y~d" 
Ya§ar adın1a!d çocu~ evvelld gün S()b:ırııD 
üzerinden dcvrUen çaydnnlı~n içinde bultl' 
nan kaynar su Ue a~ır surette haşlanıll~ 
berayl tedavi Şişli Etfal hastanesine taldJ ' 
rılmıştır. 
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inanmak 
gözlerine 

istemiyor , 
Işte, Fransada Sen Şehrinde Montreuil hasa
basında Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan 

Wagner, Böyle diyor ve ilave ediyor: 

"O, Bana; Sen 10 Yaş Gençleşmişsin Diyerek 
Hayretini Izhardan Kendini Alamıyor ,. 

Bayan Wagner'in Biocelli 
yeni cild unsurunu kul

lanınazdan evvelki 
fomgrafı 

Bayan Wagne.r'in birkaç hafta 
zarfında kazandığı §8yanı hay

ret güzellik tebeddüUmü 
gösteren fotograf 

SON POSTA 

Ta .. ellnlae •ı· "'" , .... ,. .. 
ol4up te.ırlnl ... 
,,, • • • .... katılll 
arar ucunun en 
bılrok falci••• ı ... o. 
rekkebtn akıtını '" 
ucun araronı tan• 
.,,.. ıcın ucundalıJ 

~~,.. .. -.~ .... kOcOiı wlda)'ı :ruka· 
ıa'tlilliW ,.,. ..,.,. at•i•r• 

o:rnatnıak lıAfldlr. 

Haııl•••' eeffaf 
- Fazla morelıkep 

alma kablllyetl -
daranıkl• ve tekli 
zarlftlr. 
Arnı tekilde kendi 
kendine 4olan yeni 

luıJemler 

Dr. Besim Ruşen ~ 
Cerrahpaşa Hastanesi Dahiliye 1 
MOtehassısı Çarşıkapı Tramvay 

Durak. Abun Ap· ~ 
.......................................................•...... 

•Zevcim Jorj, bu adeta bir mucize - hem de son derecE memnun kaldılar.» 
dir, diyor. Filhakika iki ay kadar ev - Her a~am yatmazdan evvel pembe s p t 
"e~ alnıında, gözlerimin ve ağzıının et- ı enkteki Tokalon kremini kullanınız. 0 n 0 S a 
tatında buruşukluklar ve çizgilerim Terkibinde, Viyana Üniversitesi Pro - 1===============1 
"are'.,. Bugün ise bütün arkada~larım fesörü doktor STEJSKAL'ın keşfi olup 
bu Şayanı hayret tebeddüle şaşıyorlar. tıpkı insanın tabii ve hayati cild unsu· Yevmı, sıyası, Havadls ve Halk gazetesı 

Yerebatan, Çatalc;eşme sokak, 25 

~ara yaptığıını söyledim. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanıann İ s T A N B u L 
tı]d unsuru olan pembe renkteki Bio - cıld hüceyrelerinden istihsal edilen •----------------1 
~ 1 Gazetemizde çıkan yazı ve e li Tokalon krcmini kullanmalarını Biocell gençlik cevheri vardır. Gündüz ta resimlerin bütiin haklan 
~siye ettim. Bir~"oklan bizzat tecrübe için de beyaz renkteki Tokalon kremi-

.., :ı mahfuz ve gazete:nızc aiddir. 
~~.~etek şayanı hayret semeresini gö - ni kullanınız, cildinizi yumuşatıp be -
~llciye kadar benimle alay ettiler. Fa- yazlatır ve siyah noktaları eritip açık 
~nra bana hem teşekkiir ettiler, mesameleri sıklaştırır. ABONE FIATLARI .. -..... En rahat çelik 

• 
1 

somyelerile şık, 

L 
metin ve ucuz 

ve 
madeni 

möbleleri 
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ECNEBİ li ı 
::!::::::==::!:::=:!:::::=k: =i 

Karyola ve madeni eşya fabrikası salonlarındaki 
m şherJnd görebilir In z. 

Abone bedeli peşındı:. P dres 
de~iştirmek 25 kuruştur. . --···-> SirJtecl, Sa1lmıı5öğOt, Demirkapı cad d esi No. 7 Tel: 21632 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara lO kuruşluk To acı a cakt r. Pul ilavesi lazımdır. 

Askeri Fabrikalar Umum MüdDrJOğünden : ................................................. 
{ Posta kutusu : 741 Istanbul \j 

İ{ırıkkalede istihdam edilmek üzere tomacı alınacaktır. Fabrikalarıımza gir • 
lrıek istiycnlcrden İstnnbuldnkilerin Zeytinburnu fabrikasına, İzmirdekilerin 
1~ır silalı fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum Müdürlüğe müracaatlan. 

c9354, 

~ Telgraf : Son Pllsta • 
; Telefon : 20203 : . . 
"'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•-r 

e erk z 851 
24 - Birincikanun - 1938 Vaziyeti 

AKTiF 

~tın: Bafl :ıı:ııogrnm 17.159, 129 Um 

~ 
~Udeki Muhabirler : 

~~lirası 
~çteki Muhabirler: 
~: Safi kllogrn.:m 9.054,614 

~~ tahYW tabU şeıbeat 
~er dövlzler ye Borçlu turing 
~tfyeıerı 

~e Tahvilleri : 
\ ttıhele e<1Uen evrakı nakdlye 
~ 

ltltıunun 8 _ 8 ıncı maddele-
~ teTfttan hazine tarafından 

tedtyat 

s 

24.135.687,67 
16.060.630.-
1.2D2.462,61 

770.028,65 

ı 2.736.038,33 

20.157,97 

5.748.482,73 

158.748.563,-

16.004.121,-

~t Cüzdanı : 
'l1CJuu SENEDAT 87.447.489,32 

~ ve Tahvilat Cüzdanı : 
4 <Deruhde ed.Uen evrakı nak-

- (diyenin tarşılıtl Esham ve 
~ <TahvUAt 1t1barl tıymetle) 41.776.011,95 
a - Serbest esham ye ıahvU~' 6.763.051,76 
"\ "tJısia.r : 

~ı:ı ve Döviz tizerlne 
'k:~ .. l'Ult tlzerlnt 
~rlar: 
~tllıteıu: 

--

159.555,27 
7.808.722,-

Yekiuı 

Lira 

41.398.780,28 

Sennaye: 
hıtiyat Akç~i : 
Adı Te fevkaiMe 
Husust 

PA S İ 1' 

770.028,65 Tedavüldeki Banknotlnr : 
Dt>ruhde edllen evrak! nakdtye 
Kanunun 6 - 8 ıncı maddeleri 
ne tevtltan hazine tarafmetan 
Tfıtı tedlyat 

Deruhde ed.llen nratı nakcllye 
balt1yesı 

18.504.679,03 Karttıltı tamamen altın olarak 
UAveten teda'rille nzedUen 
Reeskont ırıukablll UA.veten teda. 
Taze d. 

Türk Lirası Mevduab : 
142.744.442,- Döviz tanhhUdatı: 

Altma tah1'111 tabU döv1zler 
Di~er dövizler n alaeaklı turını 
bakiyelert 

87.447.4S9,32 Muhtelif; 

48.539.063,71 

7.968.277,27 
4.500.000,-

13.338.291,35 
365.211.051,61 

;ır. rl2.234,11 
6.000.000,-

158.748 563,-

16.0GU21,-

142.7 44ı.t42,-

19.000.000,-

43.000.000,-

4.883,40 

22.078.924,99 

E 

Lı ra 
15.000.000,-

8.712.234,11 

23.426.8611,18 

22.883.808,39 
90.64S.6SI7 ,93 

365~11.061,81 --l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi % 4 Altm üzerine avans% 3 

Sayfn ıs . 
~---~ BDtün senenizin ağaz tadile geçmesini isterseniz 41••ıt:ı~ı-.. 

YILBAŞlNDA 
HACI BEKIR ŞEKERI YİYINIZ. 

1 
ALi MUHiDDiN 

HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapa, Şubeleri : Beyoölu, Kara köy, Kadak~y 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ANKARA 

1 - Kunmımnuz talebc ve rnüstahdeminin Kanunusani 939 dan 31 Mayıs nı. 
hayetine kadar aşağıda gösterıldiği üzere 7 grupta ayn ayn ve bizalannda gös. 
terilen şekilde bir kısmı kapalı zarfla, bir kL';mı da açık eksiltıneye konUlmuştur. 

2 - ihaleler her grup bizasında y<>zıh gün ve saatlerde Yüksek Ziraat Ensti· 
tUsü Rektörlük binasında müteşekkil komisyon tararından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - Teminatlar ihale saatinden bir sant evveline kadar komisyona teslim edi

lecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız §artnnme almak istiyenle.rin EnstıtU Daire 
Müdürlü~üne müracaatlan. c5224ıt c935h 

Cinsi 

Ekmek 

Mi kd arı Fiatı Teminatı İhale günü ve saati 

75000 Kilo 9,75 kuruş 548,44 9/1/939 Cuma günü saat 10 
kapalı zarf usulü. 

---------------------------------Sadeyağ 

Tereyağ 

Zeytinyağ 

Zeytin 1anesl 

Dana e!i 
Koyun eti 
Kuzu eti 

5000 » 110 
1000 :t 140 
5000 • 60 
2000 » 40 

5000 :t 40 
10000 » 37,5 

1000 :t 100 

712,!l0 

507,00 

, 

9/l/939 Cuma günü saat U 
kapah zarf usulü. 

9/1/939 Cuma günü saat 12 
kapah zarf usulü. 

-------------------------------Beyaz peynir 
K aşar 
Süt 
Yoğurt 

Yumurta 

Uskumru 
Lufer 
Torik 
Tavul\ 
H ın di 

1500 » 50 :t 

1000 :t 70 :t 

2000 :t 20 :t 

2000 » 25 
30000 Aded 2 :t ---------------

2000 Kilo 50 
1000 :t 50 
1000 Aded 70 
3000 :t 55 
1500 » 130 

221,25 

435,00 

9/1/939 Cuma günü saat 14 
açık eksiltme. 

9/l/939 Cuma günü saat U 
kapalı zarf. 

---------------------------------Kesme seker 
Toz şeker 
Kuru safu.ıye 
Un 
Makan1a 
Şehrıye 

İr mik 
Ararot 
Çay 
Kekik 
Mercımek 

Bulgur 
O>v:zıçi 

Fındık 

F:stık 

Sir k e 
Limon 1uzu 
Tarçın 

Karabiber 
Kırmızı bibf!I' 
Salça 
S;ıbun 

Tuz 
Buğday 

Nohut 
Kuru üzüm 
Taban 

» helva 
Beknıez 

Reçel 
Börülc• 
Turşu 

Barbunya 

3500 Kilo 32 
10000 ~ 28 
4000 :t 12 
2000 » 15 
2000 » 26 

500 ~ 26 
500 ~ 22 
100 :t 50 
150 • 380 

25 :t 60 
1000 21 15 
1000 » ll 
400 » 50 
500 :t 110 
200 • 220 

2000 , 12 
50 , 110 
25 ~ 150 

100 » 110 
100 :t 30 

1500 :t 30 
2000 :t 42 
2500 • 6,5 

500 • 15 
2000 , 15 
1000 • 30 
1000 • 35 
1000 :t 35 
1000 :t 15 
3000 • 40 
1000 .» 20 
1000 ~ 30 
3000 » 12 

:t 

:t 

, 

, 
:t 

, 
:t 

, 

:t 

:t 

:t 

, 

998,00 9/1/939 Cuma günü sant :'l 
kaDalı zarf usulü. 

/ 

------------------------Patates 
Ebegömeci 
Yeşil .c:alata 
ve marul 
Balkabağı 

Ispanak 
Pırasa 

Lahana 
Kerevi2 
Havuç 
Limon 

10000 :t 8 
1000 :t 15 
7000 Aded 5 

• 
2000 Kilo 
MOO , 
5000 :t 

3000 • 
2000 » 
4000 :t 

10000 Aded 

lO 
15 
10 
8 

17 
8 
5 

'fere otu 1000 Demet 2 
Maydanoz 2000 » 2 
Ayva 2000 IGlo 15 
Elma 2000 :t 25 
Portakal 480.Dk 10000 Aded 6 
Soğan 6000 }(ilo 7 
Taze ZerdaU 1000 » 25 

• Kayısı 1000 • 30 
Vışne ıooo » ao 
Kirnz 1000 • 30 
Hıyar 1000 Aded 5 
Taze bakla 2500 Kilo 15 
Bezelye 1000 • 20 

Enginar 5000 Aded 25 
Sarımsak 250 Kilo 25 
Salarnura yaprak 500 • 25 
Taze yaprak 1000 » 20 
Turp 2000 Demet 6 
Karnıbahar :1000 Kilo 20 

:t 

• 

:t 

, 

• 
• , 

• 
» 

• 
• , 
» 

'101,00 9/1/939 Cuma gllntl :ıaat lY. 
de kapalı zarfla.. 



16 Sayfa 

KRIPTON sayesinde gündüz 1şığı gibi 
bembeyaz ve aonderece idereli bir 

tenviral elde edilmittir. 

fUNOSRAM'ın ampullarının Içine koymağa muvaf· 
tek oıduQu KRIPTON gazı, havada nedır tesadüf 
edilen ve pek g.Oç zaptedllen bir gazdır. K RIP TON 
gazının moleküllerlnln husualyetıerl s ey e s ı n d e 
TUNGSRAM KAlP TON ampullarının aydınlığı tam e· 
men beyazdır. Yanı gündüz ı•ığının temizliğini ve 
teHaflığını halzdlr. KRIPTON' un mevcudiyet! elek· 
trlk cereyanın• ıtıOa tahvil eden en birinci amlldlr. 

• Aynı cereyan aarflle TUNGSRAM Krlpton ampulları 
kat kal fazla ıtık temin ederler. Bu sayede ampul· 
ların kararması ve bozulmaaı asgari dereceye In. 
ml.tlr. Bundan dolayı e ı e k tr ı k ampuıu alırken 

TUNGSRAM KAlPTONLARI tercih etmelisiniz 

BOURLA 
ISTANBUL A N K A R A 

SON POSTA 

. . 

BirincikAnun 29 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmaktır. 

Radyolin dişleri Dişler çehreyi 
Güzelleştirir. 

Radyolin dişleri, Dişler mideyi 
Sağlamlaşhnr. 

1 
Radyolin dişleri temizler ve parlatır. mikroblan yüzde yüz 61· 
dürür. Dit etlerini besliyerek hastalanmaJarına mani olur, ağu 

kokusunu keser. Sabah, öğle ve akşam her yemekten aonra 
RADYOLIN 

iZ M iR i N C i R ve üZ ü M TAR 1 M 
SATIŞ KOOPERAı:IFLERI BIRLIGI 

IZMIA J 
~===================-~~------~ 

• . • . . ,~· • • • 1 • ı . . 1 ı .. •.• . 

Böbreklerden itlrar torbasına kadar yollardahi hastalıklann mikroblarını 
kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

Böbrekterin çah~mak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklannı, eski 
ve yeni bclsoğukluğunu, rnefNlne iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar boz· 
ınak ve bozarken yanmak hallerini gidcrir. Bol idrar temin eder. idrarda 
lunnun ve mesanede taşiann teşekkülüne mani olur. Sıhhat Vekaletinin 

ruhsatım haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKI{AT: HELMOBLÖ, idrannızı tcmiz1iyerek mavileştirir. 

~ o • ' • • • • ' ' ~ '. 

'' Sirop ?ectoral, 
Eski ve yeni bütün öksürükleri 
geçirir, balgam söktürür, bronşlan 
temizler, nezle ve gripten korur, 
göğüsleri zayıf olanlara bilbassa 

şayanı taniyedir. 

INGILiZ KANZUK ECZANESI 
BeyoGiu istanbul 

Bayan bir istiyor. Bay bir 

' 

. 
Ilan T arifemiz 

Tek sütun sant!ml 

Birinci •ahil e 400 
Ikinci •ahil e "250 )) 

O çüncü sahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

Iç sahileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müd.tc' zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 

lar arrıca tenzilatlı t:ırifernizden 
istifade edeceklerdir. ':':'am, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bır tarife derpiş edilm!~tir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlincılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesi 

istiyor 

• 

Mamulatı 
Bütün Tariş mallar• en modern usulleri& 
kat'iyen s1hhi ve temiz olarak haz1rlan
m•şt1r. Tesisatimiz Türkiyede biriciktir 
ve en müterakki garp anlamlarina uygun
dur. Tariş'ten başka mahalde Fümige 

edilmiş incir yoktur. 
BeyQğ/u lstikliil caddesi No. 64 

( Parmskkapı Tramvay durağı) 
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