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K1rşehir vil8yeti içindeMeb'us namZe4leri 
giind.e 10 . ila 50 ilô.n edildi 

·- Bolu saylavhğına Fethi, Bursa saylvahğına zelzel e k aydediliyor emekli Korgeneral Naci, istanbul saylavlığınada 

HükUmet ·zelzele mıntakasına 
ikinci bir fen hegeti gönderiyor 

emekli General Karabekir namzed gösterildiler 

General Kciztm Karabekif' l'atıt Olcya,. 

Ankara, 29 (A.A.) - C. H. P. Genel 
Da§kan vekillijinden ~eblil edllmiftir: 

Bolu saylavı Osman Köktürk. Çankın 
saylavı Mustafa Önsoy. Elwl uylavı 
Ahmed Saffet Ohkay, Kayseri uyl&'Yl 
Veli Ya~ın. Samiun aaylavı Etem Tutı
eeL Bursa saylavı Esad Sağay, Antalya 
saylavı CelAl Mcngilibörü, Burdur aay
lavı Mustafa Şere! Özkan, İzmir nylavı 
General Kazım İnanç, Siird saylavı İs· 

Kırşehir hava lisinde son büyük %elzelede harab olan k(;ylerden biri mail Müştnk Mayakon,. Mujla saylavı 
A k 29 H Kı eh ·r vilA ı k ı 1 ri . h lk ııı ı························---··•••••••••••••••··-········ .. ·· Nuri Tuna, Ankara say1avı Kemal Ata-n ara, ( ususiJ - rş ı · yı ı mn ses e o cıvar a ını te ili ve • f" k. ı t b 1 1 H n Et El 

Yeti içinde sekız ııyda~berı. aevam eden heyecan içinde bırakma~tadır. Ispanya sularinda ur s (a;;e:a~a~ ~ saa ;ada) em - Hasan Rıza Soyak Sadullah Güney 
r•su~~~nft~nn~u~an~ı~ ~wa~llm~~~J ~~~~~~~~y~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fransa- İtalya ihtilafında bir ingiliz gemisi Şehirde hırsızlıklar 
Londranın tavassutta daha batınldl günde (2) - (3) e indi 
bulunması istenmiyor ıs.sıLo~~ri~:j~!us:~.o~~~~t~a;k: istanbul Emniyet MüdürO ile bir mülikat 

selona gitmekte olan ~Marionga• adın- S d dd• Ak . "G k • ı· fuh 1 ks h ı k 
daki İngiliz gemisi Kas te lion ve Bale- a re ın a. ere gız ı uş a, gere e .ırsız ı 

Paris gazetelerine göre ltaıya toprak talebinde 
bulunmıyacak ve bir konferans aktedilecek 

ar adaları arasında bombardıman edil- vak' alarile mücadelemize tam neticeyi alıncaya kadar 
~tir (Devamı ·ıı inQi ıa11Jada) • hı ı d d w • d• · aynı z a evam e ecegız, ıyor 

Kar1s1n1 kurd ve 
kartallara 

Londra. 29 (Hususi) - Fransız mas- cevabt notanın bir iuretini İngiliz hari
lahat«ü,zarı bugün har!clye nezaretine ciyesine tevdi etıru1tir. 
!!!!erek. Fransanın İtalyaya gönderdili (Deva~ 11 inci ıa11fada.) 

Yeni Maarif V ekilimiz yediren adam ''s p Biçare kadının kocflsı tara-telefonla on osta ıiın fm.dan atıldıg~ uçurumda 
'' bır hafta muddetle can 

suallerine cevab verdi çekiştigi tesbit edildi 
Kozarıo (Husus!) - Kadırll..nin Ha:r-

Lı ,. "Ga ·ı d . kaçtı köyünde feci bir cinayet itlenm.iş
Qasan Ali Yücel: zetecı er en dınliyecek şeylerim tir. Köyden Osman, karısı Elifeyi bir u-

var Onlann ikaz ve irşadlannı bekliyorum di çuruma atmak sureme cıdürmü§tür • 
.. J • •t yor (Devamı 11 inci sayfada) 

' ~eni Maarif VekiUmız Hasan All Yü- -·-
ttı dün lie :ba§lamıştır. 

Celit Bavar kabinesinin çok kıymetli 
bir ınaarıf;ı olan yeni ,.e genç Vekilini 
ı:llin telefonla aradık. Makamında bulduk. 
'~on P~h• nın tcbr:klerinl ve muvaf
ftktyeı temennllerlr.i bildirdikten aonra 
lllaariftmiz ve maar!fte yapmayı düf{ln· 
11Utü yenılikler hakkında filrirlerini JOr
duıt. 

liaı>an Ali ,Yücel blz~ şunları söyledi: 
•- Söyliyecek vaziyette cie~ilim. Ga

:etelerden dinliyecek şe.v!erim 'var. On· 
lttıtl ikaz ve irşadlarınt bekliyorum .• 
İrfan ordumuzun yen[ bcı;kumandanı

~a bu ordunun dileklerint po,yderpey 
saıe çalışac:ığız. 

\>eni vckillcr vAzifeleri ba§lannda 
V 1\.~~ara, 29 ~Hususi) - Yeni ~aarif 

Partinin Meclis grupu 
idare heyeti seçiliyor 
Ankara, 21t (Husus!) - Önümüzdeki 

Salı günü Partinin Meclis grupu toplan
tıJıncü gnip idare heyeti seçimi yapıla. 
caktır. · 

Deniz müsteşarlığı 
ilga ediliyor 

Ankara, 29 (Hususi) - İktısad Vekl· 
leti Deniz Müsteşarlığının ilgası ve bu 
daireye bağlı işlerin bir müdürlük tara
ftncian tedviri mukarrerdir. 

Son aylar zarfında İstanbul zabıta ve mücadele ve müuim çocuklar meseleleri 
adiiyesini en fazla i1gal eden muelelerin gelmektedir. 
başında. sirkat vak'alan. gizli fuhuşla (Devamı 11 inci ıa11ftıda) 

Pazar gününden itibaren mektebli 
sporcular klüplerden çekilecekler 

Beden Terblge•l Umum Mildllrlilğll dlln bütün 
kilipiere bu hu•usta tamlm giJnderdl 

l'k.ıtı Hasan Ali Yücel saat on bır bu- Budapeşte elçimiz 
~kta sabık V~kil Sa!fet Arıkanla birlik· Ankarada . · Kararda11. en fazla miltee~rir olan k lüplenmızden Galatusarı.ı1Jın birinci 
e ~aW4( Vekaletine gelmiştır. Saffet A- futbol takımı 
~kun Hns.ım All Yüceli makarnında teb- Ankara. 29 (HusuEi) - Peşte elçimi~ Bede-n Terbiyesi Umum Müdürlü~ askerlerin sivil kJüplerle •lflkalannı kes-
rtk f!tmif ve kend!sine ınuvaffakiyet te· ı . Behiç büklımetin ~daveU ' üzerine &ehri- bütün mıntakalara gönderdiği bir .tamim melcrini. b!ldirmi§tir. 

(Deva~ 11 inci ıallfada) i Y~l M4attf Velcih'nV H-..nt AU Y4cM mlie l•lmltUr· ile bir Kinunuaan!den ı\ibaren aleM w . C Deveımı 2 ACi aayfcıda) 
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Yazan: MuhJttln BlrgeD 

Resimli Makale: 

SON POSTA 

s /ztırab ümidin katilidir .. 

Birincikanun 30 

Sözün ısa ı 

Yazı Çok 0/tlutu 
BagÜII Konamac/ı 
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nkılfıbın heyecan ve kahramanlık dev-

rind devlet. rülbC$lllİ .efendiliğe~ p d • ·b çıkannış olduğu köy!üye dön6p onu ne azar gün··n en lll a-
zaman fazla istihsale teşvik etmişse, söy- kt bl• 1 
lediği sözler, daima edebiyata ve göster- ren me e 1 sporcu ar 
dıgı yardımlar da. tarlayı yalnız kitabda ki ı d k•l • 1 

~=2~:. ·~~:,;;~~!::u;:~:; ~ BeUdpen(~Tre;ı·y0Hefı.sı 1 ~"me·wsn~Y~•M:u··~du~rl
1

u·:~ 
dcbıyata kulak bile vcnnecH. Çünkü tar- { J.ıı.ı '- o""' 
ıa. edebiyat denilen şeye lakayıddır. Ti- bölgeler vasıtasile spor klüplerine gön .. 
cari istihsal yapmak ıc.ın. kitab mütehas- derdiği tamimde, ilk. orta, lise, mesleli 
sısları tarafından tavsıye edılen traktör mektebleri talebelerinin ye yüksek tah .. 
gtb., hasad makineleri gibi ziraat alet- sil gençlerinın spor· klüplerine kabull&4 
lerıne gelmce, bunlan tecrübe edenler rinc kat'i surette imkan bulunmadığını 
olmadı değil; fakat, bıınlarm da hepsi if- Her ıztırab, gıdasım ümidden aian bir meseleye ben- lcabında acıya katlan. !akat dikkat et meraıe gıaasız .ı:aı- ve §imdiye kadar tescil edılmiş bulunan .. 
lis etti. Kab tabiatten, kih piyasadan. zer. masın. lar varsa bunların da yılbr:şmdan itib~ 

[?f~~~~Wf.~~ ;~~~;~~~~~~~~~~~~ 
sında sürükleyip götürdü~ istibsaı itı- Yaralanınca hastanege ( ................................................ -.. ingilierede saatte 800 rmı göstermek sureuıe tesc!llerinin yapı... 

yadları içıne kapanıp kalmıştı. Ko ean akıllı ku c ergün bl·r fikra ~oson aatıl(l. • ~~.neceji ayni t&miınde zikrolunmaırtao 
Bu. istihsal ıüyacnı şöyle ifade ed"E> Y Y y u..u-

saatte 300 çift §OSOn satDll§lardır. 

bilıriz: Köylü lrendisi için ıazun olan Resmini gör - Yüzde yüz faiz İngiltereele ,U .. 
m!ktarda mahsul yapmasa çalışır ve bu- cü~nüz ağaçka - lardır görünml -
nu b!raz genq tutarak, endi ihtiyacın- l.an kuşu, orman.- Muharrir cıTkacCa§unu Kadirccm yen soğuk n yal-
dan fazlasmı satar. Bunun için. üzüm. ca bir ;wcınm Katlıdan bir bateka on lira b01'ç iste· • marun neticesi o-
incir. tütün, fındık ve baklr. gıöi, öteden- kurşum1e yara _ mi§ti. KadiT(an KafTı: larak kadınlar, 
beri ihracat :çin yapılan birkaç istihsal l2ll1Jll~ fakat kö _ - Sana 011 lira verirım cmma, fcı- §Osona ra.ğ'bet et .. 
nevi mtistesna, toprak. mahsulleri istih· peğinin kurbaı:u icle veririm! mişier, büyük ,e-
sal bakımından bir türlü ileriye gideıne- olmamış, yaralı lJedi. Batakn ka1ml etti; lhırdeki malau.la-
df; ne kalıte bak:mınoan gözle görülür yaralı uçarak bir -- Hayhay jaiz de veririm. Tın hemen hepsi, 
bir salah. ne de miktar itıbarile ele do- hastaneye ,. armış, do~ru ameliyat oda .. - Şunu da söliyeınm k:~ yüzde on- vasati bir hesabla 
kunur bir ılerierne .. Halbuki, TürJdye- sına girerek. ameliyat masasının. üstüne la, yüzde yirmi ıle vcrmem. Yüzde 

Verilen bu karara göre senelerdenberi 
klüplerinin renklerini müdafaa eden bil' 
çok sporcular resmi ve tcmsill müsaba
k.'llardan hariç tutulacaklar. yalnız meJo.oı 
tebler arasında y:ıpılacak spor hareketıı 
lerine iştirak edebileceklerdir. 

Azasının büY':ik bir <'ksE:riyeti tatetA 
olan klüplerden Galatasaray. İstanbul
spor, Fener Yılmbz. HHfıl klüpleri futııı 
boldan başka birçok spor §Ubelerini n 
pıyacaklardir. 

nin harıçtEn ı~al edcceğı medeniyet 'J ığılmı~tır. yil;: faiz istCTim. 

• daha doğrusu medeniyet vasıtaları - Kuş şimdi Londra ha .. ~anat bahçe • 
içm ıbilmukabele t:rr ce gönderrneğe s·nde bulunmakta ue t~davi görmekte -

- Kabul ediy01'1Lm, an lirayı ver. 1 l 3000 k l 
Fenerbahçe. Beşikta§. Süleymaniy'fi 

ngi tereye Ö!J Ü Bcykoz. Vefa gibi maru! klüplerimiz de 

mecbur oldu~u kıymeti, daha uzun bir 
zaman. bız :ıncak tcprak mahsullerile el
le edebilıriz. 
Şu hr.lde, Türkiye topraklannın ticarl 

istihsal yapmaya salıh b r i§letme rejimi 
altına alınması. •r-:irkiyenin ileri gitmesi 
tçın bır şarttır. Mtsela, §U son senelerde 
eğer Türkiye bol bol istıbsal yapan ve 
bunları muntazarruın ihraç edebilen bir 
memleket olsaydı, Türkiyenin gerek as
keri müdafaası ve gerek s!nai kalkınması 
içın hariçten kred•ler tedarikine hiç te 
muhtaç kalmazdık. Bunu yapamadığırmz 
içindir ki İngiltereden ve Almanyadan 
mali kredılerl almaya mecbur olduk. De
mek oluyor ki Türkiye zırai istihsalini, 
ticari bir ıstihsal §C;L;nde süratle yük
seltemezse ilerleme yo~onca devam için 
ya hariçten yeni kredıler veya istikrazlar 
tedarıkine muhtaç olacak, yahud sınai 

ve medeni kalkınma p~anını. hiç değilse, 
y vaşlatmak zaruret.inde kalacaktır. Ya
vaşlatmak ilie bizim için dunnrık de
ır.ekt~r. 

* 1nkıliıbın epik devri geçti. Şimdi, elde 
tecrübeler var; tecrübelerimizin arkamı
da bizım hareket i:nkfmlarımızın kuv
vetler nı teşkiı eden ı asıtaJanmız duru
yor. Devlet, tecrübesi ve vasıtalan ge
nışlemiş milli bir teşekkül oldu. Bunla
nn neticesi olarnk görüyoruz ki, Celal 
Bayar, köy Lalkınması işini devletin ar
tık en büyük bir 's;-ile olarak ele aldığı
nı h&ber vermek üzere. ziraat kongre
sinde söz aldığı zaman. olgun bir devlet 
adamı. tecrübeli bir iktısadCJ ve yapaca
~ı işleri bılen bir ınsan g'bi. saliihiyet ve 
kat'ıyetle konuşabn;yor. Karşısındaki 

çıftçılere, onlarla ka:m.ık bir halde otu
ran münevverler sınıfı mensublarına ve 
nihayet bütün memlckete hita'b ederken 
artık t-debiyata .cıürar:ıat etmiyor. Bu 
i§te devlete düşen \'a7'feyi biliyor. Tar
lanın vt> mılli istih~alin bütün riskini 
köylünün yorgun omuzlarına bırakma

nın ca1z olamıyacağını, devletin de b'r 
takım vazifeler, m~"s ulıyetler ve riskler 
alması 1 zım ge!ciiWnı :ır.üdri tır. Ayni 
:ramanda bu ka kınına isın• n sıl b r ma
nivelA ıl } p c "e bu m n 'velayı 
hungı .i.stinad no a~na da ayacağ'mı 

B-ı.şveki1 "mcU ç k i ri bTyor. P k ya
kı da h reket 1:, c ra1.-tır. T crübeli 
lk ad kumandanı. bu 1~ için hazırlan
ma ı lazım gelen c: ylcrı hazırlamı"'tır. 

K'"v dilı ıle söy!iycıım: Toprak ha~ıllan
ıruştır. Devlet, bund n böyle bu işte sade 
bol edeb'yatlı b:r IJ~ihntçi olarak değil, 
ayni zamanda kah bizzat çiftçi, kah or
tt-k. k!ıh piyasacı, kah teknikci, kah top
rak ve l.iıh atölye sahibi olarak, bizzat 

dir. 

Sahrada 6000 senel:k bir 
mezar bulundu 

- Öyle ıse on lirayı verdim, faizi 
de aldım farzt!dry01'1Lm. Çünkü adetim 
d11:ma faizi peşiu almaktn. 

Macar hizmetçi getirildi bu kararla bü~k bir sarsıntı geçinn!j 

Lo d d 1 Alın '-:- t . olacaklardır. 
n ra a ça ışan an JllLUıe çı "' . . " " " 

kızlarının i.şlerini terketmesi üzerine Be_d~n - erbıyesı. un:ıum Mudürluğüni.b 
'. ................................................ _ .. ../ Macaristandan 3000 köylü kızı getir • verdığı knrar netıcesı ol:ı .. ak bu hafta 

Ho/anda veliahdtntn tilmiştir. Fakat hiç biri İngilizce, on • yapılacak lig ma5larında büyUk sürpri1}1 

Genç İngiliz ukeolc~larından W alter lt lZl bir yaş1na 
Emcry, Sahra çölünün 10 ~etre derin -
lı~lerinde ikinci Fir'avun z2.manına aid 
bır mezar keşfetmlştir. Bu mezarda, bü
yUk bir asılzadeye a\d olar. ve üzerin -
den 6000 sene geçmı o~masına rağmen, 

hiç bozulmamış ve i~inde balık, et. av eti 
ve pasta oldu~ &nlaşılan yiyecekler du-

ları kullanan ev sahib1erl de Macarca lerle kar§ılaşacagız. 
BSlgOr bilrnemek:tedirler. Son zamanlarda başlıyan ve hepimizltı 

Bu kukuletah 
bı:>te~J tanıdımz 

ını:.. Bellti ha tır -

Memleketlerinde tereyağı, yumurta, memnuniyetml mucib olan genç takı~ 
kaymak. zerzevat, tavuk, piliç vesaire lar ~aır.piyonası da bu cümleden olarali 
kümes hayvanlan su fiatma o1duğun - tarıhe karışmış bulunmaktc.dır. 

r:ın bir sini de bulunmuştur. Asılzadenin 
mumyasının bulundu~u s:ınduka parça • 
Janmıştır. Diğer eşya olduğu gibi kalmış 

tır. .Mezann biti~iğindeki odalarda, şa -
:nıb damacanaları. ve ıtır şişeleri görül
müştür. 

kollarını 101vayıp işe prışmeğe karar ver· 
m.iştrr. 

* Toprak :stihsalini ticari bir isühsal 
şekline sokmak teşebbüsü, Türkiyenill 
şimdiye kadar .-bu yolda halline giriştiği 
davalann - tereddüdsüz söyliyebiliriz -
er. büyı.iğtidür. Bunun muvaffak olması 
için birçok şeylerin yapı:ması lazımdır. 

Her §eyden e:vvel .le zamana ihtiyaç var
dır. Toprağın küçük vr• büyük köylü 
arasında •evezzüü \"e umutniyetle 
toprak mü!k!yetinin ist!kran gibi huku· 
ki meselelerden tutunuz da kredi, mali
ye. teknik, piyasa, kalıte. t<ıvassut teşki
latı, nakil sıstem ve ucretleri gıbi mese
lelerc varıncıya ksdar hE".r neviaen birçok 
meselelerin }ıallini ısti~ en bu davada, 
şimdı tecrübeli ve bilg!lj devletin müte· 
madi suretle ~alışmak iı7ere sağlam te
melli bir teşkilat vücude getirmek üzere 
bulunduğunu görüyoruz. Bu daı .. anın ko
lay halledilmesi. yahud nisbeten kısa ve
ya uzun bir zamanda } al!e:dilmesi işi, 

köylünün bu meselcde hükümetin faali
yet nı az veya çok kola,•ı .. ~tınnası ile ala
kadardır. Çok ezilmiş olrn Türk köylüsü, 
devletın bu g bi :.şlerdeki s:ıl!ıhiyetine 

çok şüphe ile ba.~maya ~lı mış olduğu 

b lhassa küçük köyl nun yardırm 

lıyamıya

<.aksmız. biz söy -
liyeliın: Holanda 
kraliçesinin kızı 

Juliananın kızı 

Beatrikstir. 31 
İkincikanunda bir 
~ a§Jna basacak ,. 
tır. Bebeğin sıh -
'ıati yerindedir. 
Neş'eli bir kızdır. 

Daha şimdiden 

titrlü türlü mas ,. 
karalıklar yapmı. 

ya başlamıştır. Annesine ne kadar 
benzediğini farkediyor musunuz? 

çok 

yavaş gelecektir. Bu noktada hayale ka
pılmamak ve küçü-:t .ko;ylünün devlete 
yaklaşmasını beklemeyip devleti ona gö
türmcği düşünmek icab eder. Fakat, bu
gün köydQ münevvcr !nsanlar da var. 
Bılhassa Garbi. Cenubi, Şımali Anadolu
da bu uns.ur çok kuvvettidir. Eğer bun
lar. bükilmetin köylü kütlE'Sile kolay an
laşmasına yardım edeced: olurlarsa dev
letın işi kolaylaşır. 

Şu halde, bu çok büyük davanın mu
vaffakiyetlE' halledilebHmesi için devle
tin sarfedeceği emek derecesinde bir gay
ret te. küçük ve blihıı~sa bÜ)'Ük ve mü
r.evver köylü tarafından sariedilmek icah 
eder. Bunu memleketin çok. iyi bümesi, 
çok iyi anlaması lazımöır. Bilenlerin ve 
anlıyanların hilmiyen ve anlamıyaniara 
bu hakikati ınütemadiyen izah etmeleri 
milli bir iarzdır. Biz, kendi hesabımıza 
bu vazıfeyi yapıyoruz ve devlet bu işle
re el attıkça, faaliyetini ilert götürdükçe 
'\;ll e devama da d:kkat edeceğiz. 

Mtthittin Bırgen 

IS E 1 NA N, 1 ST ER 

dan, çalışt1kl~rı evlerde, bu gibi gıda -
lan bol bol kullanmakta veya hizmet· 
cisinin iki mi!1i kadar yemek yemekte
cirler. 

Serazad ruhlu oluşlan da, baskı al • 
tında bulunmaya talıammiil etmeme • 
lerine sebebiyet vermektedir. 

Evlendik/eri kilisenin avlu· 
suna gömülen karı koca 
AmerikadA, N evyorkta seksen dört 

yaşlarında olan bir adam ecelile ölmüş. 
seksen üç yaşınnaki karısı da bunun 
üzerine: 

- Artık benim hayatta bir kıyme • 
Um kalmadı! demiş ve beş saat sonra, 
evlendiklcrinin 62 inci yıldönümünde 

o da ölmü~tUr. 
Ömürleıinrle bir kere olsun kavga 

etmemiş olan bu ihtiyar kan koca, ev· 
lendikleri kılisenin avlusunda kazılan 
bir mezara ikisi birden gömülmüşler • 
dir. 

Bir mi~qoner kızı bir aşçı 
yamagına gönül verdil 

Avustralyalı bir milyonerin kızı o • 
lan 18 yaşlannda bir genç kız, babası· 
nın bütün servetini teperek canmdan 
fazla sevdiği bir ahçı yamağı ile ev • 
lenmeğe karar verın~tir. Babası, bü -
tün gayretlerine rağmen kızını bu ka
rarından döndürememiştir. 

Genç kız, yaz tatillerini geçirdiği 
çütlikte bu ahçı yamağına raslamış, 

bİrlikte at gezintileri yapmış, onun da 
u ·k'den hoşlandJ,€mı görünce se -

vinci bir kat daha artmış, sevgilisine 
daha sıkı bağlanmıştır. 

1 NA N Al 
Dün akşam matbanda azetenin ku~tur l:al:. rlerini topla

yıp getıren b.r arkadaş. 
·- Talebenin kahv h nel re gitır. !eri yasal; edildi. diye 

sÖ) leniyordu. 
İkinci bır arkadaş •::u cevabı v""rdi: 
- Doğrudur, .fakat getirdiğın hnber yeni ce~·l, bu karar 

üç sene evvel ver:Imişti. O zaman kültür i~lerine ben bakı
yordum, evveliı bt-n yazmıştım. ha!tiı kahveJlaneleri dolaşıp 
gözlerine ilişen !alebeleri çıkarmak vaz f~min maarifle ala
kadar olanlara ve!' ldi~ini iliıve etmiştim, aahaSl var, bu ha
ber o zaman biz'r.ı İster ınan, İster :nanma sütunu muhar
rırınin kulağına gitmiş, onun sütununa da girmişti.~ 

lS TER· IN AN, lST ER INANMAl 
• 

e 'us namzedleri 
ilan edildi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

.demin ölümleri üzerine bO§alan :spllt 
saylavlığına Londra büyük elçisi Fetbi 
Okyar, Çankın ı.aylavlığına lmubarrtı' 
Hüseyin Cahfd Yalçın, Elazığ saylavlı!t" 
na zirai i1rtısad mütehassısı Şükrü l{a~ 

saboğlu, Kayseri saylavlığma eski Deni'l" 
yolları Umum Müdüı·ü Sadeddin Seri.J1l4 
Samsun saylavlığına emekli aıniral Falı" 
rı Engin, Bursa saylavlığma emekli Kot"" 
general Nacl Tınaz, Antalya saylavlı~11 

Ziraat Bankası Umum Müdür muaviJ:ll 
Cezmi Erçin, Burdur snylavlığına CüJJl" 
horbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan RızA 
Soyak. İzmir saylavlığma Devlet ştıraSi 
reisi Reşad Mimaroğlu, Siird saylavlı~" 
na Ziraat Vekfıleti M5steşarı Naki Bele
men, Muğla saylavlığına İktısad Vekfıleot 
ti Deniz Müsteşarı Sadullah Güney, Mıc 
kara saylavlığına Nafıa Vekaleti Müstt' 
şan Arif Baytın, istanbul saylavlı~ 
emekli General Kf1zım Karabekir Gell" 
başku.rca Parti namzedi olsrak onnylall~ 
mıştır. 

Sayın seçicilere bilöfrir ve ilan ederltJ'ıı 
C. H. P. Genel BCZ§kan Ve~ 

BG§t=ekil 
Celal Bayar ......................................................... ~ 
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TELGRAF· HABERLERi 
Çemberlayn, kuvvet 

önünde tavizde 
bulunmıyacağız, diyor 

Londra. 29 (A.A.) - Başvekil Çember- nevt dostluğu ihya :için bu memleketle 
layııin yeni sene manasebetile cHome bir anlaşma müzakt-re ettik ve bunu 
lnd Empire, ınecmuasmda neşrettiği bir mer'iyete koyduk. Münih anlaşmasından 
tnakalcde ezcümle diyor ki: sonra İngiliz - Almar. ceklarasyonu geldi 

Bugün malik olduğumuz müsellAh kuv- ve onu da Frarmz - Alman anlaşması ta
\'etler bize kuvvet önünde kat'iyen ta- kib etti. 
~de oulunmıy:ıcağımızı. bütün memle- Çemberlayn. İrlanda ve Amerika ile 
ketıerle dostluk istediğimizi ve uzlaşma yapdan muahedeleri de zikrettikten son
lihile müzakere drzusunda olduğumuzu ra demiştir ki: 
IÖylerrek imkô.nını verml'ktedir. Bu kadar hüsnüniyete .sabld olan 1938 
Beniın ümidim ,.e hedefim. her vakit senesi bedbinliğe mahal bırc.kmaz. Bu

l!tıternasyo'lal meseleleri teşriki mesai nunla beraber ~nu tekrar kat'iyetle be
\'e uzlaşma zihniyeti ile hnl!etmek olmuş- yan etmeliyim kl, 1ng·Jiz silahlanması 
tur ve daima da öyle olacaktır. daha ziyade kuvvetlendirilccek ve ça-
Çenıberlayn muhafazak5rlan parti i- buklandırılacaktır. Bununla beraber şu

~~de birliğe davet <-tmış. her an daha nu da ehemmiyetle kaydetmek isterim 
ti.yade önüne geçilmez b·r mahiyet alan ki, artık bugün her :m gerek müttefikle
Yeni ıntihabata mütesanit bir \iekilde rimiz gerek imparatorluğa ve gerek biz
~ıkarmak Hizım geldığini kaydetmiş ve zat kendimize karşı olan taahhüdlerimi
&ôzlerine devam ctmlştir: zi tamamile ifa edecek bir vaziyette bu-

ltatya ile 1ngöJ!ere ııra..<:Jndaki an'a.. lunuyoruz. 

Suriyeden Fransaya karşı 
tehdid sesleri yükseliyor 

"Fransa Suriyeyi düşmanlarla birleşrnek üzere Fransa
llın başına fe:aket gelmesini istemeg" e sevkebnemelidir 

" Şaın 29 (A.A.) - Mcbusan meclisi bir 
~ trıüddetle tatil edilmiştir. Bu karar 

ansız parlamentosunun siyasi vaziye-
tt ancak yeni Fransız komiscrinin muva
lalatından sonra tetkik etmek istediği su
l'etinde tefsir c·dilebHir. 

p llerut. 29 (A.A.) - Suriye Hürriyet 
artisı reisi Azmc, Fransaya hitaben neş-

l'ettiği bir açık mcktubdn Fransanın §im
c!J~e kadar Suriyeye karşı takib ettiği si-

~lls7tı değiştirmesi Jfızım geldiginl ve 
Urıyenin de Fransaya karşı olan siya-

~tl.ni de~:ştirmek !necburiyetinde kala
Ueceğini beyan ederek diyor ki: 

l!u gazete, diyor ki: 
b •'Ukranyahlar. Polonyada t~ı~di 
~ altundan kuvvetli teşkilata mabktır-

Ziraat Kongresinde 
Komisyonlarin 

mesaileri 
Ankara 29 (AA) - Birinci köy ve 

ziraat kalkınma kongresi komisyonla
n bugün de toplanarak ruznamelerini 
teşkil eden meseleler üzerinde görüş
melerine devam etmişlerdir. 

Kont Ciano 
gelecek ay 

Belgrada gidiyor 
Roma, 29 (Husust) - Yugoslavya baş 

ve dış bak.ını Stoyad;no,·iç tarafından 

bir av partisine davet edilmiş olan İtal
ya hariciye nazırı Kont Cir:no Kanunu
saninin 19 unda Belgrada hareket ede
cektir. 

Kont Cianonun, bu z!yarcti esnasında 
Yugoslavya ile Macar;stan arasında bir 
p~ktın imzalanmasına çalışacağı söy -
lenmektedir. 

Japon - Çin harbinde 
ölenlerin sa y1s1 

Çunking 29 ( A.A) - Karnin -
tang'ın kongresinde Mareşal Şan-Kay
Şek, Çinin kendi mülki veya idari ta
mamiyetine riayet etmiycn sulh ~art -
larmı kabul edemiyeceği gibi Millet -
ler Cemiye~i mukavelenamesi ve ya -
hnd 9 devlet muahedesi ahkamına mu
halif olan sulh şnrtlannı da kabul ede
miyeceğini söylemi~tir. 

Mare!jal, muhasematın bidayetinden
beri Çinlilerin 300,000 i rnaktül ol -
mak üzere 850,000 zayiat vermiş ol -
duğunu, Japonların zaviatınm ise 650 
bine baliğ bulunduğunu ilave etmiş -
tır. 

1\fabcdlcrd"ki şamdanlar Harbiye 
Nc7.aretine verildi 

Tokyo 29 (A.A.) - Japonyanın 73 
bin Budist mabedi bütiin vazolannı, 
ş::ımdanlannı ve diğer kablarını, harb 
levazımı yapılmak üzere Harbiye Ne
zaretine 1eberrü etmiştir. 

İrlanda Başvekilinin 
Amerika seyahati 

Vaşington 29 ( A.A.) - İrlanda mah· 
felleri, de Va1era'nın yakında Birleşik 
Arnerikaya yapacağı seyahatten dolayı 
pek memnundurlar. 

Bu seyahııt, Valera'nın Başvekil sı -
f::ttile Amerika topraklanna ilk seya -
bati olacaktır. Kendisine büyük bir is -
t!kbal hazırlanmaktadır. 

Macar HariciyeNazın 
Roma ve Beriine gidiyor 
Peşte, 29 (Hususi) - Resmi mahfeller. 

hariciye nazırı Kont Şaki11in Çember
!aynin seyahatini müteakib Romayı ziya
rtt edeceğini bildirmektedirler. 

Kont Şaki, bilAhare Ber1in! de ziyaret 
edecektir. 

Yuvarlak masa 
konferansı na 

iştirak edecekler 
Londra 29 (Husust) - Geçen pazar 

günü Arab asileri tarafından kaçını -
mış olan Filistindeki Osmanlı Bankası 
müdürü Lö Buge, bngün Kudüse dön
müştür. 

Lö Buge, Şeria - :Kudüs yolunda on 
müsellah Arab tarafından otomobili -
nin durduruJduğunu ve kendisinin de 
asi rüesadan Süleyrnamn yanına gö -
türüldüğünü söylemiştir. 

Müdür, asilerin kendisine karşı fe
na muamele etmediklerini ve fidyei ne
cat mukabilinde se~est bmı.k:ıldığııru 
ilAve etmiştir. 

Kudüs 29 (A.A.) - Yuvarlak Masa 
konferansına aşağıdaki zevatm işt.i ~ 
raki muhtemel bulunmaktadır: 

Jrak {çin Nuri Said Paşa, Erdün için 
Tevnk AbdiUhüda Paşa ve Suud Kral
lığı için de Emir Faysal. 

Arab ımuttıdil partileri de İngiliz hü 
kfımetinin arzusunu yerine getirmek 
niyetindedirler. Yalnız Yahudi ve Si· 
ynnist te!';ekkülleri simdiye kadar mü
zakerelerden istinkat temayülü gös -
tcrmişlerdir. Bununla beraber. Yahudi 
kararının kat'i olmadığı ve Dr. Weiz
man'ın Londradaki Yahudi kornitesini 
fiili bir isth·pk lehinde meseleyi tek -
rcır tetkike ikna edeceği zannedilmek -
tedir. 

Posvekalef 
Müsteşarlığı 
Ankara 29 (Hususi) - Başvekalet 

Müsteşan Kemalin Cümburreisliği U
mumi Katibliğine tayini dalayısile in· 
hi1al eden müsteşarlığı Emniyet U • 
mum Müdürü Şükrünün tayini muh
temeldir. 

Merhum pilot Ekremle 
makinist Saminin ailelerine 

maaş bağianıyor 

Sayfa 3 

E 
e Ispanyanın iç harbinde 

rol olan bir sima 
Yazan: Selim Ragıp Em~ 

D o spanyada Franko hükOmeti namlle 

yeni bir teşekkül vücude geldiği za
man bu hükıimetin nazı:-larından biri.. 
şimdiye kadar başka hiçbir hükOmet te
şekkülünde görülmemi§ bir isim taşıyor
du: Nizarnı nmme r.nzırı. 

General Ji'ranko, bu vaziteye General 
Martınez Anido isminde birini getirdi. 
Bu adam, bundan birkaç giın evvel Fran· 
ko kuvvetlerinin yeni başladıkları taar
ruz gürültüleri arasında öldü ve bittabi 
ölümü nazarı dıkkati celbetmedi. Fakat 
İspaııyada bundan evvel daha iki defa 
ayni vazüeyi üzPrine al:rmş ve İberik ya
nmadasını dehşet !c;nôe bırakmış oldu
ğu için, şahsiyeti üzerinde bir nebze du~ 
rulmak ]fızım gelir, bnaatindeyim. 

Şurasını her ~E>yden t-vvel kaydetmek 
lazımdır ki bu adamı, 1spanyada hemen 
hemen seven hiç kimse yolı:tu. Disiplin ve 
nizarndan başka bir şey tanımıyan Gene
ral Anidonun. bu bakımcan, kendisine 
dal-.i müsamahası olmatlığını söyliyenler 
çoktur. Ufaktefek yapılı olduğunu yazan 
rr.uharrirler, gözlerinin soğuk parıltısına 
de-~me insanın tahammül edemediğini de 
ilave eyliyorlar. 
İspanyada Primo ciö R:vera idaresi 

b&şl:ımadan evvel 1921 QP. ortalık dehşet 
içinde idi. Tek sendika ismini alan müt
tchid anarşist teşekkülleri ortalığı kasıp 
kavuruyor, para ile tuttukları adamlara. 
patron der.ecck her ış Eabibini bilatefrik 
sokak ortasında öldürtüyordu. Hakimler, 
korkularından bunların hiç birini mah· 
kfun edemiyorlardı. ME>sela böyle para 
ile tutulmuş bir adam bir gazinodan içe
ri giriyor, kendisine r,öster!lmiş olan kur
lıanına yaklaşıyor, arkaı:ma geçiyor ve 
tabancasını çekerek ~·ukarıdan aşağıya 

biçarenin sırtına tam bir şarjör kurşun 
bcşaltıyor. iki gün sonra dn mahkeme

Ankara, 29 (Hususi) - Devlet hava den ellerini, kollarını sa1lıyarak çıkı.· 
yollarında vazife uçuşu esn&sında Kara
mürsel civarında sukut neticesi ölen pi
lot Ekrl'm ve makinist Sami Demirelin 
dul ve yelimlerine aylık bağlanması hak
kında hükıiınet Meclise bir layiha ver-
m:ştir. 

Gayrİsafi ir ad üzerinden 
kazanç vergisine 

tabi olanlar 
Ankara, 29 (Husust) - Gayrisafi i· 

rad üzerinden kazanç vergisine tabi 
mükelleflerin vergi nisbetlerinin bir -
leştirilmesi etrafındaki hazırlıklara İk
tıı::ad ve Ma h ye Vekaletlerinde devam 
edilmektedir. Bu şekil yeni mali yılın 
başından itibaren tatbik ed.ilmeğe baş
lanacaktır. 

Valimiz yarın 
Ankaradan ayrılıyor 
Ankara, 29 (Hususi) -İstanbul Valisi 

LOtfi Kırdar bugürı Dahiliye Vekili ile 
uzun müd:iet görü~müştür. LO.tfi Kırdar 
yarın akşam İstanbula dönecek ve yeni 
yılın ba~larında tekrar gelecektir. 

yordu. 
General Anido BarsE>lon valisi olur ol

maz anarşisılerin sö15hına ayni silahla 
mukabcle etti ve bir fıPrbe~ sendika ku~ 
rlu. O da "llÜttehid r;endikanın adamlan
nı öldürtmeye başladı. Bö:y1cce bir sene
de müttehid sendika 600 t&nc aza kaYbet
ti ve ... korktu. Ondan sonra, Barselonda 
tek bir adam cldürülmez oldu, fakat 
Barselon Yaliliğindcn ı<ynlır ayrılmaz 
siyasi cinaye>tlcr tekrar başladı ve bu hal 
Primo dö River311ın wktatörlüğü zama
nma kadar devam ettL 

Anarşistler nihayet bir gün bu adamın 
kızını kaçırmaya karar verdiler. ÇünkQ. 
GE'neral Anıdonun kı:nsı ölmüştü ve tek 
b:r kızı vardı. Kızı, o gün. bir yere da
vetll id', hareket saaUnden biraz evvel 
telefon edilerek matrnazelin daha erken 
gelmesi rica edildi. Bunun için araba yo~ 
landı~ da söylendi. Kız bt.basına haber 
vcrdı, izin aldı. Babası, kmnı bizzat ara
baya bindirrnek istedi. Kapının anüne 
kadar indi ve bir ışaretile arabanın et
rafı sarıldı. sürücüsü ile haclernesi yaka
landılar. Bunlar, generalin kızını kaçır
maya memur olan sendika adamları idi 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
r. 'Birçok kooperatifleri vardır. Var • 

~\"a hükUmeti, Ukran;yalılar iktıısadi 
~lerıe meşgul olduklanndan dolayı si
ti.as_e~e pek az eheınmiyet atfedecekl: 
~Ili tinıid etmekte idi. Fakat, muhtan
t eu haiz Karpatlar Ukranyasının te -
~ü Polanyadaki Ukranyalıların 

r Ebedi Şefin tabtıtu önünde tazim geçidi 

't'a[iler arasında 
Değişiklikler 
~/\nkara 28 (Hususi) - Önümüzde
l'ıı~lıaftalar içinde elçiler ve valiler a

~da bazı tebeddüller olmasına in • 
~ edilmektedir. Meb'uslardan bazı 
~ "a1Jın valiliklere tayinleri ihtimali 

tdır. 

r eşviki sanayi 
ltı ~ara, 29 (Hususi) - Teşviki sanaf 
~Yet ruhsatnamesinl haiz olanlarır 
' t tezkeresi harcından muaf tutul· 

larulapru~ur. ~nk~rada toplanan birinci k~y-ve zira~t kongresine i§tirak eden murahhaslar evvelki gün sabah 9,5 ta ve öiJeden sonra 13.5 ta Ebedi Şef Atatilrkün EtnoP,r=' • 
mu~nde bulunan tabutu onunde bır tazlm geçidı yapmıjludır. Yukandaki realmler tazim geçidinden iki intıbaı göstermektedir, 
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Pazarllksız sat ş kontrolianna 
yılbaşından itibaren hız verilecek 

idaresinin 
nazart dikkatine 

İzı&tt muhablr1mizden gazetemiz ı
çin yolıanan 25-12-938 tarihli bir 
mektubun ancak dün akşam ldare
mlze vasıJ olabilmiş olduğunu söyler
set hayret etmeylnlz. Maalesef bu, 
bir haldkattlr. Ve şunu da gene hakl
katın kutsiyetl namına ifade edelim 
ki bu teahhurun me.ıı'ullyetl İzmit 
postanesinde de~ildlr. Zarfın üzerin
de İstanbul İdarestnin 25-12-938 ta
rihli damgası mevcud olduRuna gö
re bu mektub İzmitten 25-12-938 de 
postaya verilmiş, aynl günde İstan -
bula sevkolunmuş, gene ayni günde 
İstanbula gelip damgalanmı., ve son
ra.... Yenipostaneden matbaamızın 

yolunu ancak 4 günde bulabllmiştlr. 

Son zamaııda taaddüd eden bu glbl 
teahhurlara Posta İdaresinin ehem
mlyetle nazarı dlkkatlni eelbediyo • 
ruz. 

Müşteriye iskonto yapmak suretile pazarlığa çığır 
açan esnaf şiddetle takib edilecek 

Senebaşından itibaren pazarlıksız 

satış kontrollarmı hız verilecektir. Be· 
ltdiye İktısad Müdürlüğü bu husus • 
taki hazırlıklarını tamamlam~tır. 

Birçok dükkan ve mağazaların eti· 
~etleri fazla tiat koydUkları ve müş 
teriye iskonto yapmak suretile paza~ 
lığa çığır açtıklan görülmüştür. Bu gi· 
biler senebaşından itibaren şidde~e 
ti.kib edilecektir. 
Beledi~, pazarhksız aatı.ş kontrol • 

lannda bazı müşkülata tesadüf etmiş
tir. Bu yoldaki müşküUt tra.mamen 
tesbit edilmi§ ve rapor haline konmuş· 
tur. 

Sultanahmedde yeni
den hafriyat yapılacak 
Sultanahmeddc Arasta sokağında 

ıBizans e.')erlerinl meyda.n.a çıkatmak 
için yapıl:ın hafriyattan i~tenilen neti
ce alınamamıştır. Mozaikların devamı 
Sultanahmed camiinin altına tesadüf 
etmektedir. Hafriyatı idare edenler ka
zı aıneliyesini camiin avlusuna geçir • 
mt,, cami duvarlarına doğru ilerleme
ğe başlamışlardL 

Maarif VekAleti, vaktinde haber ala
rak cami duvarlannın tehlike geçir • 
mekte olduğunu ileri sürerek hafriya
tı durdurmuştu. Maarif Vekaleti bun
dan sonra hafrlyat işlerile meşgul o -
lanların nazan dikkatini celbetmiş, 
bundan sonra yapılacak her nevi haf • 
riyatta civardaki Asan atikanın mu -
hafazaı:ına ehemmiyet verilmesini is -
temiştir. 

.Asan atik.P mütehassım Bakster, a .. 
nümüzdeki yaz tekrar İstanbula gele
cek, hafriyat ~lerile meşgul olacak • 
tır. AyEtJ;()fya ile Sultanah.ındi ara -
1mdakl sahada meydana çrkanlmamı§ 
birçok Bizans eserlerinin mevcud ol -
du~u tahmbı edilmektedir. 
Bazı hafriyatçılann önümüzdeki se

nelerde bu civarda geni~ mikyasta 
hafriyat yapmalanna intizar olunmak
tadır. 

Hafrlyata manl o1an yanan AdHye 
sarayının arsasındaki molozlann bir an 
evvel kaldınlması için icab eden mua
meleye teves!Ül olunmuştur. Moloz -
lan kaldırınağa memur edilen müte • 
ahbid taahhüdOnü ifa etmediğinden 
ihtiyat ak~si iade edilmemiştir. VilA· 
yet bu para ile molozlan kaldıracak ve 
bu civarda da hafriyat yapılacaktır. 

KDltilr ltlerl: 

Muafilmiere mesleki konferanslar 
verilecek 

Muallimlere bu sene de mesleki kon
feı·analar verilecektir. Bu sene ilk defa 
.?ln ak üzere tarıh. coğrafya. yurdbilgisi 
konferansıanna da oaşlanacaktır. Tarih 
Profuör Hamid. co~afya Doçent Besim. 
yurdbilgisi Sadreddin CelAl tarafından 

deruhte olunmuştur. 
Aynca köy muallimlerine de bu sene

len itibaren mesleld dersler verilecektir. 
Köy muallimleri Şile, Çatalca, Silivri ve 
Yalova merkezlerinde Cumartesi ve Pa· 
zar günleri toplanacak, müfetti§ler tara
fından verilecek konferanslan dinliye
ceklerdir. 
-······· ... ·················································· 

DDnya mubarrlrlerinden tercnmeler 
serlsl: 28 

Maksim Gorki 

AŞK RÜYASI 
Ruscad an çeviren : 

Hasan All Edlz 
Fl: 60 Kr. 

R!MZI KITABEVI 

Belediye, müşküJatm halli çareleri
ni de rapora eklemiştir. Rapor, bir de· 
fa da İktıs:ıd V e kaleti İç Ticaret U -
mum Müdürü Mümta:ısa gösterilecek, 
bilahare Ankaraya gönderilecektir. 

İç Ticaret Umum Müdürü Mürota • 
zın senebaşından sonra pazarlıksız sa
tı.ş kanununun dört ayhk tatbikaJtnı 
kontrol etmek üzere İstanbula gelme
si beklenmektedir. İstanbul Belediyesi 
İktısad murakıblan Mürotazia beraber 
kontronar yapacak, müşküUeri bera:· 
berce tesbit edeceklerdir. 

Grip salg1n1 
devam ediyor 

İstanbuldaki grip salgını bütün şid
df.. til e devam etmektedir. Maarif mü
ff'ttişleri rnektelıleri gezm~ler, sınıfla

nn bomboş olduğunu, ve muallimler
den mühim bir kısmının da hasta yat
tıklarını tesbit etmişler. keyfiyeti İs • 
tanbul Sıhhiye Müdürlüğüne bildir -
rrıişlerdir. Geçen senelerde başgöste • 
ren grip vak'alan mekteblerde bu se· 
ll(;kinden daha az olduğu halde rnek -
tebler kapatılmış idi. Bu sene Sıhhiye 
Müdürlüğü mektebieri tatil etmek is -
tememektedır. 

Maarif Vekalet'i müfettişlari, grip 
salgını karşısmd:ı İst-anbul mekteble
rinin tatil edilmelerini Sıhhiye Mü -
dürli.iğüne bildirmişler, bu suretle va· 
zifelerini tamamlamışlardır. Sıhhiye 
Müdürlüğünün son karan henüz Ma -
arif Müdürlüğüne bildirilmemiştir. 

Polis te: 

F1rt1nan1n şiddetinden 
vapurlar limanlara 

iltica ettiler 
Bir balıkçı motörü batar

ken kurtarıldı 
Karadeniz ve Ege denizinde hüküm 

sürmekte olan fırtına dün şiddetlen -
miş ve seferde bulunan vapurlar yol
larına devam edemiyerek yakın liman· 
lara iltica etmişlerdir. 

Tarife mucibince, dün öğleden son • 
ra Mersindf'n gelmesi icab eden Sa
dıkzade vapuru fu-tına yüzünden henüz 
gelememiştir. Karadenize çıkacak va
purlar da, Büyükdere önünde demirli· 
yerek fırtınanın yatışmasmı beklemek
tedirler. 

Dün, şehrimizde hava kapalı, yağış
lı ve fırtınalı geçmiş. Evvelki gece baş 
lıyan yağmur dün ak~ama kadar de -
v&.m etmiştir. Rüzgarlar şimal İstika-

Iki kDçOk çocuk kıtynar su 
lle haf~andılar 

metten saniy~de ı O - ı 2 metre hızla 
esmiş. sühunet en yüksek güneşte ı 6,6 
gö1gede 6, ı ve en dü~ük 6,3 santigrad 

• olarak kaydedilmiştir. Memleketin bü
tün bölgele!"inde hava kapalı ve yağı.ş
lı geçmiştir. 

Dün, Harblyede Dershane soka~ında otu
ran Hatlee adında bir kadın, tki çocu~unun 
blrde:ı kaynar su ne yanmıuıına sebeb ol
muştur. 

Gelen haberlere göre, Balkan1ann 
şimal mmtakalannda da kış, şiddetle 
hüküm sürmektedir. 

* Büyükçekmece,de Sahahaddin kapta
mn idaresind~ bulunan bir balıkçı mo· 
törü dün öğleden sonra Silivri açıkla -

Ha~lce 10 ayhk Erdo~an Ue yatakta yat
makta lkPn oda içinde ovnıyan 3 ya~lann
dakl Ergfi:-ı mııngal üzerinde kaynıyan ye -
rnek tenceresl üzerine düşerek ba~ından ve 
ellerinden yanmı~ ve feryada. başlamıştır 
İmdadına koı,an annesi, onu kurtara~ :-ında fırtın~ yüzünden batmak tehli -
derken kuca~ındakl kfiçük Erdo~an da ıen- kesi gösterrn~, kaptan Sahahaddin o 
eerenln üzerıne dü~erek yanaklanndan yan- sırada hadise verinden geçmekte o1an 
mıştır. Her 1kl ~ocuk da Şl~ll hastanesine Hatay vapurı; tarafından kurtanlmı.ş 
g6nderllml§tlr. .. • ' lk 

1 
motor vapuıcı baglanarak limana geti -

1 yo cu kadınin Dzerlnde rilmiştir. 
ktçak 8fya bulundu ---------

Dt\n, Plre~en llınanımıza gelen İtalya 
bandıralı Palestlna vapuru yolcularından 
Sofya ve Mo.rya adında tki kadının vaziye
tınden l}fiphelenen gümrük muhafaza me
murlan, yaptıkları arama S<lnunda üzerle
rinde bir miktar kaçak yün ve lpekll ku -
mnş bulmuşlardır. Kaçakçı kadınlar asllye 
beşincı ceza mahkeme.ıılne verllmlşlerdlr. 

Kumar oynanan bir kahveda 
ararra yapıldı 

nun, zabıt'ica Clballde Sllrdll Said o~u 
Hnyrlnln kahvesinde kumar oynattı~ haber 
alınmış. lkln~ı §ube memurları tarafından 
kahvecl Hayt1 ve kansı KAmlle ne kumar 
oynıyıın iki klşl vaknlanmışlardır. Ayrıca 

alınan terUbat neticesinde kumar oynntan 
kahvccl Hayrının Ü7..er1nde yapılan aramada 
btr tabanca bulunmuştur. Suçlular hakkında 
tahkikata ba4lanmıştır. 

Bir otomobil kazası 
Dlln, Çar~kapıda Ahmedln kullandı~ 

1823 numaralı otomobil, 17 yaşındaki Tan -
rıverdlye çarpmıştır. Tannverdl, ellerinden 
yaralanarak h:ıstaneye kaldınlmıt, toför 
yakalanmıştır . 
Bir tramvay bir yOk arabasına çarptı 

GO- rDkler a - ,mOdOrO 
Ankaradan geldi 

İstanbul gümrüklerine aid muhtelif iş
ler hakkında Gümrük ve İnhisarlar Ve
kalctile temaslarda bulunmak üzere bir 
kaç gün evvel Ankaraya giden Gümrük
ler Başmüdürü Methi Adakan dün An
karadan şehrimize dönmü~tür. 
Avrupa eltspresi teahhürle geliyor 
Son günlerde Avrupada hüküm süren 

şiddetli fırtına ve tipllerden dolayı, Av
rupndan gelen €kspres birkaç ıgündür 
şehrimize teahhürle gelmektedir. Dün de 
Avrupa ekspresi, Sirkeci ı;arına 80 daki
kalık bir rötarla geleb:Im:ştir. 

Sirkeci garındaki intaat bitiycr 
Devlet Demiryollan tarafından ljir 

müddettenberi yapılmakta olan Sirkeci 
garının inşaatı bu hafth sonunda nihaye
te crecektir. Bundan sonra Nafıa VekA
letinden gönderilecek projelere göre ga
rın ön kısmında bir bahçe vücude getiri
lecektir. 

Deniz Işleri: 

Dfin saat 16 da 209 sayılı vatman Hıuıa
nın ldare.ıılndekl tr&mvay arabam, Edirne -
kapıda Bfileymanın kullancııtı 4762 sayılı 

yük arabMına çarpm~ ve arabayı ha.sara 
u~rntmıttır. Vatman hakkında tahkikata 
ba§Ianmı.ştır. Karadenizde bir torpll gftrDidO 
Bir randevu evi meydana çıkarıldı Dün Şilede İrnrenll ıskelesi civarında 
!Dün, Kadıköyünde Caferab mahall~ln- TaşcıaAzı denilen rnevk:ae gümrük mu

de oturan ve zabıtaca tanınmıt randevucu hafaza memurları tarafından bir mnyın 
kadınlardan olan Fofo ve Slrant14 adlann- görülmUş ve keyfiyet derhal alB.kad 
daki kadınıann evlerinde yapılan arqtıi • . . ar 
mada üç erkekle tı~ kadın bulunm~tur. ~akarnlara b~ldırilmi§tir. Mayın bugün 
Suçlular ha!ı:;Innda. ı&bJd.!rala 1HJ&nmlf ... Şıle~e gönderılecek bir rolıil'eze tara!ın· 
tır. dan imha olunacaktır. 

Birincikanun 30 

Hatay port kalları. 
------------------Günde üç bin sandığı bulan müvaridat 

piyasada biiyük rağbet görüyor 

Hatayla araınızdaki gümrük tarife
si azami su ret te in dirilmiş olduğundan 
birkaç zamandanberi İstanbulda Ha • 
t.ıly portakalları görülmektedir. Hata
yın, yerli portakallarla rekabet etmek 
istemesi, port.akalcıJanmız) ~yretr. 
getirmiştir. 64 lük ve 80 lik sandıklara 
y(>rle~tiri:len portakallanmızı Hata -
yın bu cine; portakanarına tefevvük 
etmektedir. 

Yalmz Ha taydan ge1en po~a1lar 
arasında tilhassa Yafa cinsleri, .yerli 
portakallarh serbest serbest rekabet 
edebilmektecHr. Hataydan vasati ola -
rak günde 3 bin sandık portakal gel -
mekte, bir kısmı İstanbul piyasasına 
tevzi olunmakta, mühim kısmı diğer 
vilayetler tararından çekilmektedir. 
Hatay portalc..alı bir takım ec~biler ta
rafından İstanbul piyasasına getiTil • 
mekte o1duğundan daha pahalıya mal 
olmaktadı:-. 

Geçen ay teşkil edilmiş olan meyva 
alım sahm birli~i müdürü, bu işlerle 
meşgul olmak üzere Hataya gitmiştir. 
B~rlik müdii.rü Hatay portakallannın 
Ti"ırkiye satı.~ını üzerine alacaktır. 

Kooperatifler birliği, satış 
mağazaları ve 

şarab fabrikaları açacak 
tzmir 28 (Hususi) - On incir ve 

dokuz üzüm kooperatif.inin ittihadile 
meydana gelen kooperatifler birliği, 
başlıca vilayetlerimizde sat~ mağaza -
lan açmağa karar vermiştir. İzmirde 
Kemeraltı, İstanbulda Beyoğlu mağa
zalan büyük bir rağbet gördüğü için 
üçüncü mağaza 939 ~enesinin ilk ayın
da Ankara-1a açı1acaktır. 

Kooperatifler birliği, 939 senesi i · 
çinde Turgudlu, Salihli, Urla, A1aşe • 
hir, Menem(>n ve Kemalpaşada birer 
şarab fabrikası inşa ettirecektir. Ma • 
nisada inşa (>dilmekte olan şarab fab -
rikası renevi ı O milyon litre şarab is -
tihsal ederek ihraç edecektir. Şimal 

rnemleketleri, şarablanmıza büyük bir 
rağbet göste~ğe başlamıştır. 

Çekoslovakyadan ayr1lan 
yerlerden gelen eşya 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti dün 

gümrük teşkilatma yeni bir emir göıV 
dererek Çekoslovakyadan ayrılıp Po " 
lonya, Almanya ve Macaristana ilha)! 
olunan memleketlerden Türkiyeye gr 
lecek eşya hakkında iş'anahire kads' 
biı muamele yapılmamasını bildirrnif 
tir. 

Bu yerlerden ge!ecek eşya şimdilili 
memlekete ithal edilmiyerek a.mbar • 
larda muhafaza edilecek ve alakadat 
hükfunetlerle yapılmakta olan ternal' 
lar bittikten sonra kat'i bir karar ~ ' 
riıecektir. 

Almanyaya liflik gönderilece~ 
Almanya kontrol dairesi tütiklerl • 

miz için yenidP.n perzniler göndernıel' 
başlamıştır. Almanya ile iş yapan iJır8 • 
cau tacirlerimiz, yakmda Almanya,_ 
mühim tiftik partileri göndermek üzt" 
re hazırlık yapmaktadırlar. 

Susam fiatları yükseldi 
Son günlerde muhtelif mahallerde' 

bir hayli pirinç ve susam gelrneğe bBf 
lamıştır. Bu yüzden, bilhassa dün, P~ 
rinç ve su::;am piyasalan hararet1eil • 
miş ve susam piyasası bir miktar yülC 
selmiştir. ............................................................. 

ilan T arifemiz 
Tek sntun santlml 

Birinci •ahi/e 400 kurul 
Ikinci ıahile 250 )) 

O çüncü ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

Iç •ahileler 60 )) 

Son •ahi/e 40 )) 

Muayyen bir müd.let zarfında 
faclaza mikdarda ilin yaptıracak• 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizdctı 

istifade edeceklerdir. ,-am, yarı.ııı 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın tica.ri ilAnlarına 

aid işler için şu adrese müracaaC 
edilmelidir: 

Dancıh.k ıtoDektil Şlrke&a 
Kahramanzade BaD 

Ankara caddesi 

İntihabı meb'usan İstanbul teftiş 
heyetinden: 

Hn!il Etem Eldem'den münhal İstanbul saylavlığı için 31 ı ci KAnun 
1938 Cumartesi günü intihab yapılacaktır. 
İstanbul ~ehri d&hilinde bulunan Adalar, Bakırköy, B~?şikta§, BeyoJlu. 

B~! koz •. ~in önü,. E yü b, Fatilı, Sarı yer, Üsküdar, Kachköy kazaları 
muntehıbJ~anılennın o gün saat dokuzd~ on ikiye ve on üçten on altı· 

kadar .stanbul 'Oniversitesi konferans salonunu teşdfleri rica olunur. 

.,.. Yllbaş1 Gecesi ~ 

NOVOTNi'de 
Müzik, Şark1, Dans 

ZENGIM KOTIYON ve 
EGLENCELER 

Masalarınızı timdiden tedarik 
ediniz. 

111111111111111 1 

~!!!:::!!! 
ŞEHIR TIYATROSU 
Tepeb~şı Drum S. 20.30. 
ASMODE o.P 
latiklal cadde•i Komedi 

s. 20.30 

MUM S0ND0 
6 tablo 

(B.) (9520) 

TA KS 1 M Sinemasmda 
YILBAŞlNDA 

Pamuk Pren·seS 
ve 

Yedi Cüce 
TOMBALASININ 
SÜRPRizLER ve HEDIYEL~ 

GUnU olacaktır· 

1 1 1 1 

HALK OPER~fl 
Bu akşam 1aat 9 da ol 

RAHMET EFEN ,.t 
Pele }akındıı Büyük oı; 

OÇ YILDI tııı' 
Cumarteııi ve Pazar td• 

Sut ll'i de 

...... 
ku 
1 



30 BirincikUnun 

Kurutulan Cell8dgölü topraklannda bire 
10, 15 buğday ve pamuk yetiştiriliyar 
Burada iki göçmen ailesi geceleri bile fenerlerle 

çalışarak topraklarını sürdüler 

'ıl1'i te ısmet lnönü·M Cellad kurutma kanalı üzerinde izalıat t:erilirken 

Ccl!ad, (Hususi) - Şu karakış gün· 
~linde bile yemyeşil bir örtüye bü -
liln-erek etrafcı snğlık dağıtan münbit 
te rnahsuldRr Cellad ovasına şimdi 
(Sağlık ovası) n:Iı veriliyor. Sağlık o· 
~~~ istasyonunda trenden inerken 
~rnrud gibi yeşil bir ova; köylüyü ve 
~QÇrneni adeta ı::arhoş eden humm~lı 

r çalışma gözlerimizi okşadı. Bıze 
~~Iilen i1.ah:ıttan anlıyoruz ki göçmen· 
~r ve yerli halk, boş .Kalmaması için 
~:nzıyi muvakk~t bir zaman için ekip 
ıçrnişler ... 

Zirant memuru Etem anlatıyor: 
~ «l3u~day ekenl~r bire on, pamuk e -
eıllf:'r bire on beş mahsul alıyor. E • 

~~.h bir çalıc:ına ilc ovanın verim ka
t l!ıveti iki, hatta üç misline çıkacak ~ 
~- Köylerimiz V"' göçmenler yeni bir 
t ~esıe ça1ı'jıvorlar. Size, mahsul ha· 
8 Lırnızda işitilmemiş bir şey söyliye
~ğint. Burada !ki göçmen ailesi var ki, 

l'llar geceleri bile fenerlerle çalışa • 
~k araziyi sürdü1er. Fakat mükafatını 

receklerdir 
ıı. A.sırlarca kara sular altında dinle -
~en bu toprcıklar şimdi sivrisinek yu-
e.sı olmak!A'1 kurtulmuştur. 
~ CeJiadın t:ı.hr;bah ha~kında anlat~ : 
cfnları, ~jm.ii korkunç bu-er masal gıbı 
~1\li:ı.roruz. Sağlık ovasında bir zaman· 
\ r faaliyet gösteren Cellad sinekleri 
~ gecede b~ş. altı cana kıydıkları ve 
tl ~Ünde 40 - 5 O ki!?iyi zehirledikleri 
Utmıtş. Sivrisinekler b:lhas...~ taze 

~Uklar ü.,erlnde o kadar tahribkar 
G11~'" rol oynar1arnuş ki günde en az 
'ttlç beş yavrunun cenazesi kaldırılır • 

l.Ş., 

t CeJHidın tahribatı bu kadarla kalmı· 
Ot Her senP bu mevsimde, Mendere • 
~ 'aşıdığ.ı sularJa coşan Cellad, kör 
filıı1nı civ~trdaki köy hududlanna in· 
b ı·erek lx-ş, on köye yüklenir ve sa· 
~~leyin uyandı~Jmız zaman bu köy • 
~ttkn Yerle yeksan olduğunu görür • 

bı.;nu korkunç mnsallann yeri şimdi 
~~'ada değildir. Türk mühendislerinin 
~Yr~tli el!eri burada, bir harabenin 
~~rınde bir sağlık marnuresi yükselt
l~~·t'rdir. Milli Şef İnönü, CelUıdgö • 
'ttl Un kuruttılmasına karar verdiği za· 
~~n burada toplanan Türk mühendis· 

ne hitab ederek, bunun mühendis· 

liğimizin atisi için bir falihayır ve hal 
bakmundan bir şeref meselesi olduğu· 
nu işaretlerinde belirtmişlerdi. Türk 
mühendisleri, ilk olarak bu kadar mu
azzam bir bfltaklığın kurotulmasını e
le alarak muvaffak olmuşlardır. 

Cellndın kurutulması işi, devlete üç 
buçuk milyor liraya mal olmuştur. İlk 
çalışmalar ikmal edilmiş ve Celladgö· 
lü tamamen kurumuş ve açılan ana ka· 
nı:tl vasıtasilE' denize dökülmüştür. 

Şimdi, ikinci hamlenin feyizli çalış
m&ları ba~lamıştır. Daha 2 milyon li
ra sarfedilerek açılan kana1lann tah· 
kim duvarlı:ı.rı yapılıyor. Bunlar bir se
nede bitecek ve kurutma kanalı nok -
sansız olarak 940 senesinde ikmal e -
dilmiş ve açılmış olacaktır. 

Kuruyan yerlerde binlerce kilo ba
lık kalmıştır. Bunlardan, mevsim iti· 
barile istifAde imkanı olmamıştır. Bu 
balıklar, köylünün maişetini temin e
den bir kazanç kaynağı idi. Ancak şu . 
da muhakkPktır ki, bu balıklan yi • 
yenler binlerce ve milyonlarca hasta
lık mikrobunu bir hamlede midelerine 
indirmiş olurlardı. Cellad. bugünkü 
hHlile bir m~mure, Sağlık ovası ise bir 
bereket sembolüdür. 

Adana sey'Abzedelerinin evleri 
ve Kızı!aym tavzihi 

14 BirincikAnun tarthll nü.shamızda Ada
na muhnblrlmlztn gönderdl{;l bir mektuba 
Istinaden Adanada su baskınına uttrıyan 
evler hakJmıda blr haber intlşar etmlştL 

Seyhan ' nlay Kurumundan aldı~mu: bir 
mektubda: 

Adann seyUibındo. kA.rglr, ahşab, karnı~ 
ve kerplç olcırak yıkılan ev miktarının 689 
olduğu ve toplanan taneden 89~ lirasının 
dcU tedb1r, ln.şe ve lskAn işlerine sarf ve 28 
bln lirasının da fen heyetinin tesbit etttll 
mılttar üzerinden muhtacı muavenet olan 
felttket2ıodelere tem edlldl~i ztkredllmek -
tOOlr. 

Geri kalan SZ bin Ura. komisyonun ver
diSi karar lle ve on sene ımrfında Husust 
İdore ve Ada.ıa Belooiy~inln verecekleri pa
ranın dıı 11Avesııe modem bir mahalle te.m 
ve buraya cKızılay mahallesit adı verllecek
tlr. Bunun 1~1n de arsa alınını~. ev pUmlan 
hazırlanmış ve bunlar profesör Yaruıen tara
fından muvafık görülmü~ür. 

Bunun Için re.oımi formaliteler ttınal edU
dikten sonrn derhal Inşaata ba4Ianacak ve 
bu tş 85 liralık' mütedavill sermaye Ue ıo 
sene devam edecektir. 

SON POSTA 

Izmitte ihtiyar bir 
kadın cayır cayır 

yandı 
İzmit, (Hususi) - Alaneşe nahiye -

sinin AyvaJı köyünden Fatma isimli 
ihtiyar bir kadın gece uyurken man -
galın devrilmesi1e entarisi ateş alın~ 
ve kadın kül haline gelinceye kadar 
yanıp feci bir şekilde ölmüştür. 

fzmitte öldiirülen kadın namusunu 
kurtarmak pahasına can verdi 

İzmit, (Hususi) - Bayraktar kö -
yiinde müthiş bir facia olduğunu, Ka
zım ismindP bir adamm Mahmure a -
dında gene bir kadını öldürdüğünü 
yazmıştım. 

Facia hakkında tahkikat ilerledikçe, 
genç kadının n3musunu kurtarmak i· 
çir büyük bir cehid gösterdiği ve KA
zım ile hiçbir münasebeti bulunmadı~ 
anlaşılmıştır. Bu namus dü.şmam a -
dam, henüz yeni evlenmiş olan zavallı 
kadına mus::ıllat olup onu iğfal etmek 
için yaptığı bütün teşebbüslerin hiçbir 
fayda vermemesi üzerine bu cinayeti 
irtikab ettiği anlaşılmıştır. Katil, genç 
kadının kanını emerek facia yerinden 
uzaklaşmıştır. Bu vak'a burada büyük 
bir teessür uyandırmı!5tır. 

lzmirde 14 yaşmda bir kız 
yediği yumurtadan sonra öldU 
İzmir 28 (Hususi) - Şehrihan adın· 

da 14 yaşmda bir kızcağız, dün sabah 
yetiiği bir yumurtayı müteakıb blmüş· 
tlir. Adliyece yapılan otopside Şehri • 
banın ihtikanı ree neticesi öldüğü an
laşı1mıştır. --------

Arapki rde ilk kar 
Arapkir, (Hususi) - Arapkirde ilk 

kH yağmağa başlamıştır. Kalınlığı 3-4 
~antimi bulmuştur. Malatya • Arapkir, 
Kemaliye • Arapkir arasındaki fenni 
vesaitle seferler durmuştur. Posta hay
vanla işlemP.ğe başlamıştır. Odun buh· 
ranı da baııgöstermiştir. 
····························································-Kastamonuda Halkevi 

temsilleri 

K:ıstamonu (Hususi) - Halkevi tern -
sil kolu gençleri bu Cumartesi ve Pazar 
geceleri yeni Halkevinde (Mete) piyesl.
ni temsil ettiler. Yeni binada ilk defa o-
lnrak verilen bu müsameredc rol alan 
gençler fevkalAde muvaff&k oldular. Mü
samere salonu oldukça hiabalıktı. Kı • 
yafetler ve dekor piyese uygun olruraık 

hazırlanmıştı. Resım tcms"Jde rol alan 
gençleri bir arada göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

lb~...._ liasan Bey gazetelerde 
llduıu.. 

• 

••. Bundan böyle seyyar es
ııafın .. 

••• yeknesak giyinmeleri te
min ecil~ecek.miş. 

·-

~ 

Hasan Be~· - Şimdi de 
yeknesak gıyinmiyorlar mı? 

- Yeknesak m1 giyiniyor. 
lar? 

Sayfa 5 

C Yurddan Resimli Haberler ~ 
Afyonda imar faaliyeti devam ediyor 

Afyon (Hususi) -Afyon büyük in
kılabla yeni bir çehreye bürünen ilk 
şehirlerimizden biridir. Dört demiryo· 
lunun birleitiği bu tarihi şehir on se • 
ne evvel görenleri hayrette bırakacak 
bir güzellik ve yenilik içindedir. Her 
gün yeni bir inşaat yükselmektedir. 
Caddeler parke, ağaçlı, dükkanlar ve 
evler modern bir şehri hazırlıyorlar. 

Yeni hal, asri mezarlık, asrl apteshane
ler, binalar ve kültür yuvalarından ba-

zıları inşa halindedir. 
Ali Çetinkaya Enstitüsü, Dumlupı -

nar ilk okulu, lise pansiyonu, yeni pes
tane; istasyorı gar binası, belediye ku -
rağı, hastane de bunlar arasındadır. 

Gedikahmet paşa tarafından yaptı • 
nlınış olan tarihi İmaret camisi tamir 
edilmektedir. Şimdiki belediye bina -
sı inkılab müzesi haline getirilecektir. 

Resim yeni yapılan binalardan biri· 
ni gösteriyor. 

Samsun fidanhğ1ndan iyi neticeler ahnayor 

Samsun (Hususi) - Sarruur:. fidanlığı, 
Samsun • 3afra şosesi uıerınce şehirden 
altı kılometre ve at>nize 500 m(;tre kadar 
bir mesafededir. Mevki gı.!ze1 olmamakla 
beraber fidanlığın şarhadan geçen Kür
tün ırmağı su iht:.vac:nı tamamile ön
lerr.ektedir. Fidanlığın kurt:lmasında Sam 
cıunun bugünkü çalı§kan valısinin cidden 
büyük gayreti görülmÜf1Ür·. Fidanlık bil
hassa ihracat meyvalarım.m~an bir çokla
rınm tenevvüü iıze::-inde Fi~şmak üzere 
kurulmuştur. F~dan mevcudu elyevm 80 
ile 90 bin :ırasmdadır. Bu 6ene bilhassa A
masyanın meşhur m;r.kct, Çarşambanın 

cılabut ve kavak e~malarıııdım büyük bir 

Deniziide C. H. Parti 
seçimi yapt~dı 

Denizli (Hususi) - C. Halk Partisi 
Denizli Vilayeti kongresi parti kurağı 
salonunda kazalardan gelen 34 delege· 
nin iştirakile Trabzon Saylavı Sırrı Da
yın müşahidliği ile ve İlyönkurul Baş· 
kanı Vali Ekrem Engü.rün reisliğinde 
açıldı. 

İlyönkurulun ik~ yıllık mesai ve icra· 
at raporu müttefikan kifayeti kabul e
di~di. 

1936 kongresinde verilen ve takibi 
İlyönkurula bırakılmış olan dilekiere 
airl olduğu makam ve merciierden ge· 
len cevabl:ır okunarak malumat hasıl 
edildikten sol'lra yeni dilekler ve te • 
menniler görüşüldü. Bunu müteakib 
1939 İlyönimrul bütcesi ve ilçe bütce
leri tetkik ve tasdik edildi. 
flyönkurul~ üye olarak Akçakoca Fah 

ri, Tahir Berkay. Hüsnü Berkman, Ne
sime Başkay:ı, Es;ıt Kavmakcı, Naili 
Küçüka, İsmail Cinov, Fevzi Öylü se • 
çildi. 

Ankaraya Büyük Kurnitaya delege 
olarak Esat Kaymakcı, avukat Hulusi 
0:-al ve avukat Naili Küçüka seçildi 
ler. Müteakiben Büyüklere tazim ve 
bağlılık telgrafları çekildi. Ve Hüku • 
metin tuz, şeker gibi gıda maddelerin
de ve bazı vE-rgilerde halk lehine yap -
tığı tenzilatla gösterdiği milletseverli • 
ğin takdir ve teşekkürünü bavi telgraf 

itina ile seçilen 20,000 den fazla elma fi
cianı aşılanmıştır. Geçen ır.evsim içinde 
aşılanmış olan elma fıdanları 50,000 ka -
dardır. 

Bundan başka ~0.000 kadar gladiçya fi. 
danı yetiştirilmiştir. Samsun köylerinde 
domuz gibı muzır hayvar.!ar ~k oldu~u 
ıç· n köyEi daima o:kenli tel kullan -
IT' ak mecbur.yetinde k;ı~mak ta ve bu işe 
çok para salfe~mektedir. Gladiçya fi .. 
danları dikenli tel yibi iş görrr.ekte, tar
laların etrafına dik•lince muzır hayvan
lar bunu aşamamaktadır. Bu fidanlardan 
köylü çok ıstifade !!Örmektedir. Resim 
fidaııiıltı göstermektE-dir. 

Bir muhtar düştü, beyni 
parçalanarak öldü 

Kemaliye - Hayvanını klralıyarak A· 
rapkirden Kemaliycye gelen Kemaliye
nin Cücügen köyü muhtarı Hüsnü gece 
karanlıkta yolunu görcm!yerek Gemir
kap mevkiinde bir duvar üstünden düş
müş ve beyni parçaio.!l~rak ölmüştür. 

lzmirde bir kadın bir erkekle 
suç UstU yakalandılar 

İzmir (Hususi) - (E) adında genç 
bir kadın, Müddeiumumiliğe bir istida 
ile başvurarak erkeğinin Ayşe adında 
bır kadınla kan koca hayatı sürdüğü· 
nü iddia etmiştir. Zabıtaca Ayşe ve 
(E) nin kocası suç üstü yakalanmış • 
]ardır. 

Muradlıda boz ırk sıg1rlar1 
1slah ediliyor 

Muradlı (Husus)) - İs~asyon yak:inin
cie bulunan inanlı inckhı:nesi Trakya 
boz ırk sığırlarının ısl:ıhında büyük b.ia" 
rol almaktadır. Boz ırktan iyi bo~alar ye
tiştirilmekte ve köylere bir program da • 
hılinde vermekte olan inel·hanede bölge
nin boğa ihtiyacını &nr~ılıyabilmek için 
!GO inekH modern ıki nhı:: daha yaptınl
mıştır. 

Hasan Bey - Öyle 
hepsinin elbisesi kirli! 

ya.. çekilmesi k'lhul edildi. Kongre bu su-
retle nihayet buldu. 

İnekhane bu ..;ene 25 kııdar boğa ver • 
·niştir. Önümüzdeki yü ibe bu mil. ....... ı· 
40-50 yi aşacaktır. 

hl.,ll\lu uWJ •----
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1 Hidiaeler Karflmıda 1 

SIERGICILER 
.Bır pudellk nıuhavere~ 

Eşhas: 

Bitaraf 
Olimpiyadcı 

ı 
Ollınpiyadcı - Aman dostum beni g1lt

dürecebin, ev:velden hazırlanmanın ne 
gibi bir faydası olur. Nihayet bır gidip 
görmek deli~ mı? 

Sergici - Gidip g5rınek mi, yoksa gl
dip görünmek mı? 

Sergici _ 
Perde açılır, :Bıtaraf, Olimpiyadcı, Ser· 

Jicı uhnededirler 
Bıtaraf Olil'D;)ıyadC!l lle Sergiciye ba-

kar: 
Bitraf - Shri. tanş.trayım. 9'k eski 

bı'r dostum Ollmpiyadcı; yeni d~stlanm
dan Serg· cı?_ 
Olimpiyndcı - Müıerref oldum. 
Sergici - Memnun oldum. Sizinle ~ 

ııı~m.ıyı çok trm ~derdim. 
Olımpiyadl'l - Ben d~ sizden bahse

c!ildı,ıni ışıtmiıtim. ayni yolun yolcula
nna benziyoruz. Konuşmamız herhalde 
her iklnuı için istifadeli olur. 

Seraicı - Bılh assa benim için, Bize 
ni.sbet)e çok eenç sayıhrım. 

OUr.npiyadcn - Haber aldım, yakında 
Nevyorktaki Mrgiye ~irak edecekmiş
if'liz-

Sftrgfcl - Evet, heni!z hazırlanmadık 
'Bilmem galiba b!raz geç kaldık. 

Olimpiyae!.eı - Geç kaJmı§ olduğun"~P 
ru ZQnnetınem. 

Sergici - Haber aldı~uruza göre aer
Jiye !flliak •decek diğer milletler çok
tan hazırlanmışlar. 
Olimpiyadcı - Ne ÇJkar, olimpiyada 

tJtırıık. edecek mılle~lenn hepsi de biz
den çok evvel hazırlaııırlar. 

Sergici - J:vveldPn hanrlanmanın bir 
layduı olacak. 

Olimpiyadcı - Dıret balkalan böyle 
düşiL-ı ü rlemıig. 

s~rgıci - Siz cılimpiyedlardn gi>rün
muyor musunuz? 
Olimpiyad::ı - Gerçı görünüyoruz am

mn, bizi cıörenler blenmiyorlar ki .. esa.
sen biz ·ş olsun diye görünürüz. Gitme
mize sebeb görünmekten ziyade gônnt-k
ür. 

Sergici - Galiba b!z de sizin yaptı~
nızı yapacafız. 

Olımpiyadcı - N~hayet dedi~ime gel
diniz öyle mi? 

Sergıci - Hn,yır. faknt başka türlU ol· 
masına imkAn yok. Ne\'York seTlgisinin a
çılmasına ancak ancak dört ay kaldı. Dört 
oyda ne yapabiliriz ki .. 
Olimpiyadcı - Aldırmayın nzizim, pif

ldn olun, gidin, gljıün, gelin! 
Serg!cl - Evet gidip göreceliz, fakat 

o arada bizi de görecekler .. beğenmezler, 
hoşa gitmeı:ıırk ne olur? 

01\ın,piyadcı - Çok toysun doğrusu. 

biz gittik, göründük. beğenibnedik te 
kim hesab sordu! .. 

Sergıcl - Çok tetekkür ederim. beni 
irşad ettiniz .. 
Olımpiyadcı - E.•.1ağfurulla.lı, sadece 

yoldaşlık bvrcumu Odedim. 
1smet Hulmi 

C Bunları bi""yor mu idiniz ? ~ 
En pahalı kDrkn taşıyan hayvan 

cleierlndt-dlr. 

Koyunlar 

· Çinçinella deni
len bu hayvanlaruı 
ldl:-kleri pek mak
buldür. 150 deri
den bir kürk çıkar 
ve hakiki bir Çin
çinella kürkü 10 
bın İngiliz lirası 

• 

Küpekierin en sad1ğ1 

SON POSTA 

~ 
939 yılı mantoları 

ne biçim ve ne 
renk olacak ? 

Yumuşak, ka -
lın velurdelenden, 
dU\'etinden, dra -
dan yapılmakta 

ve bol bol kürk 
bandlnrla, bende .. 
si ekillerle süs -
lenmektedir. 

Yakaya büyük 
tir .ehemmiyet 
verilmektedir. En 
sc,n .:akalar o şe • 
kilde ki icabmda 
yer!nden çıkan .. 
lıyor, ayni man -
toya bask. rever 
\resaire yerine ta
kllabiliyor. Bu 
ıhususta akla gel -
mez yenilikler ya
pılm~. 

Bazan da ayni 
mantc. için biri va 
ak. biri astraluın iki yaka yapılı

yor. Gündelık bir manlo yerine kul
lanılmak !cnb edince bırnıci yaka, abiy
ye manto ıazım olunca ikinci yaka kulla. 
rulıyor. Böylece yerine göre giyinmek 
yüliinden iki manto yaptırmak znrureti 
ortadan kalkmış <:luyor. 
Barı kürk yakalarda jile gibi, hatta 

il:k düğmelerini J~aplıyan bir parça ha
linde kullanılabiliyorlar. Moda bunl'ar 
için binbir çeşıd kurnsiliklar icad etmiş. 

Bazı mantolann l-er tarafı ~eler, 

plılcrle bollaştır:lmış. Fakat çoğunun 

kes1lişi düz ve dardır. Önlerinden birer 
kürk parçası aşa~ı kadar fnmektedir. 

Kollar umumiyetle omullarda olduk -
çn bol, rahat rahat ~iyiJecek gibid·r. Bi
leklere doğru dnralmaktadırlar. Süslü 
olması ısten 'lirse üstüne ~e kil c: e kil as • 
trakan veya sutaş dik'Jiyor. Pek te bo] 
bırakılıyor. 

Renklerine gelince: Umumiyetle siyah. 
Fckat astarları canlı rrnklerdc. Ya eldi
venlt>rin, ya da ro bu n ı f'Tlgindc ... U mu • 
miyetle roblar mnn!o1a:d&T• daha açık. 

Birineikinun 30 

Çırçır cinayeti failieri 
dün sorguya çekild.ler 

Cinayeti müteakıb kaçmış olan katilin saklandığı 
yer hakkında dün Adliyeye bir ihbar yapıldı 

Fatihte, Çırçırda ~lenen son cinayet vardı. Onlann kayması üzerine düşe ~ 
etrafınca müddeiwnwni muavini Ne • cek bir vaziyet aldım, kendimi topla ~ 
cati Kütükçüo~lu tahkikatuu bitiTmiş dım ve düşnıedim. Bu sırada tabanca:ııı 
ve vak'ayı müteakıb kaçmı.ş olan katil yere düşerek patladı ve malCım hadi • 
R1fatın suç ortaklan olan Hamza, İh - senin husulüne sebebiyet verdi. Beıl 
san ve Niyazi, dün Adliyeye verilmiş- maswnum. Hadise bir kaza neticesind' 
lerdir. olmuştur. Beni tahliye ediniz• demiş • 

Suçlular1 Müddeh.unumilikte alınan tir. 
ifadelerinde, şunlan anlatmışlardır: Mahkeme0e SO lira.,. nakdi kefalet 

- Hadise akşamı Rifat bize sinema· mukabilinde suçlunun tahliyesine ka • 
da bir kadınla birlikte oturan genci rar verilmiş ve duru.şma, şahidlc:riıt 
göstererek: celbi için başka bir güne talik edilınir 
•- Bu çocuk, evvelce benim kızkar- tir. 

d~imle nişPnlı idi. Şimdi, yanmda 
bulunan kız onun para!mı yiyor. Kızı 
bıı akşam elinde:} alalım, bir de kadın 
arkadası var. Sabaha kadar zevk eder, 
eğlenirlz• dedt Biz de kandık. Sine
madan çıkınca bep birlikte ~lerine 
takılarak takibe başlad1k. Fatihte, Çır
çır civann& birdenbire Rifat bizden 
aynlarak Hasanla kır.nı yan1anna 
yaklaştı. Kııra bir zaman sonra belin • 
den çıkardı~ bıçnğı delikanlıya sapla
mıığa başladı: biz, o vakit korkudan 
kaç tık. 

'Müddeiumumi1ik, !UÇlulan ikinci 
sorgu htıkimi Muhiddinin huzuruna 
çıkartmıştrr. Yap1lan sorgırla.rnu rnü-
1eakıb hakim, üçünün de tevki:flerine 
karar vermiş1 ir. 

Diin. geç vakit Adliyeye firarl kati • 
lin Küçükpazar civannda bir bodrum· 
da saltlandığına dair ihtiyar bir kadın 
tarafından ihbar yapılmıştır. 

fhbarın ~rçe.'k olup olmadı~ tahlcik 
edilmektedir. 

K~r1stn1 öfUmle tehdid eden 
b" ri 3 gUn hapse mahkOm edi!di 

VanJı Ahmed isminde bir koca, ka
nı:mı ölüm~ tehdid suçundan dün Ad
livPve verilm~tir. 

A 

Siyaset Aleminde 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

İspanyanın nasıl çetin bir siyasi ın&
cadele hayatı yaşadığını gösterrnek içlll 
bir dığer hadise de başkaca bir misal ots
rak kaydedileb:Ur: 

General Anidoyu r.narşistler öldürııı~ 
ye karar vermi§lerdi. Fevkalade mükell)" 
mel teşkilatı olan emniyeti umumiye bt)' 
nu haber almıştı. Anarşıstler bu iş içilt 

mükemmel bir sdam bulmuşlnrdı. H~ 
generalin yaruna girecek ve ginnesile be' 

rabcr tabancasını çekip nizamı ~mme ıır 
zırını öldürecekti. Maıyeti, generalin ı,.a 
adana kabul etmemesm~e çok ısrar e~ 
ler. Fakat o. bu ısrarlan kamilen reddeP 
tl. Esasen kısa zaman E::'t>~. müras:aat ıli 
rnek üzere her istiyen gf'nerar tara!lndiıt 
kabul edilmek mutaddı. Bu adamı da k• 
bul etti. Fakat hcrıf içeri girer gir~ 
general yerinden fırladı. elinde tuttuJI' 
bir tabanca ile :-:arsısındakjni tehdid edr 
rck cebinde tuttu~u t&bnncayı elindelll 
aldı ve ona şöyle hitab etti: 

susuz yaşayabilir-
ler mi? _ . . Mcse1a· Menı>kşe monı bir manto açık 

Bu kopelın sahibi 1923 senesınde öl- iPylak rengi robla giv~ivor 

·Suçlu. asliye -4 üncü azacia yapılan 
mubakemesinde, kansının e.şyalannı 
alıp kaçmak istediğini, iddia etmiştir. 
Halbuki maznunun çocu'kları) çalhid 
sıfatile dinlenerek, neticede ~ sabit 
olmuş ve 3 gün müddetle hapsine ka· 

- Dinle şimdi, seni .bır köpek gibi 3Jro 
dürebHirim. Hatta öldürmellyim de. t• 
kat öldürmiyece~im. Buradan dı§arı 9* 
kacaksır.. Fakat şunu da unutınamanı il' 
terlm: Her ne sebeblP. olursa olsun adıJII 
işitccek olursam o &ndan itibaren ölüınG 
bekliyebilirsin. Unutma. 

Koyunlar, bntün 
amürlerini au iç
rnedıen yqıya.bil'ir

ler. Zira otlarm ü
ıaerlnde bulunan 
neınlfilcroen isti

müştür. Efendisine ~ın derecede b&tlı . • · · 
la h 13 

-t d . k Sıyahtan Eonra gr•, morun her tonu, 
o n ayvan sen~ ~~aen ıtımıı apı.sın- .. 
d nöb. t bekl · . d lo ırd arduaz mavısı ve ~arab xengi çok moda-a e e.'lll§. yenn en p ama- d 
rnış, ancak ölüsünü oradan kaldırabil- ır. 
mişlerdir. 

Her kadın bilmelidir: 
rar verilmiştir. 

Ve !ilvaki General Anfdo bu adnrndJJI 
bahsedildiğini bir daha hiç işitmedi. 

fade ederler. Dik.- çok ıslaktır. İşte bu ıslaklıktır ki, koyu
tat ederseniz, otlıyan bir koyunun burnu nun susuzluğa tahammülünü temin eder. 

Kahve telvesi nelere yar r ? 
Kahve telvesi sa~on ç!çeklerini büyüt

meğ çok 1yi gelir. Çiçek.lennize vakit va
kit kahve telvesi döküniiz. 

İspanyanın dahili harbinde rol ai"' 
l'irr.alar hakkında okuvuculanma bir ~ 
kir vermek içjn bugü~ bu portreyi Jl~ 

Oç randevucu kadm 
Adliyeye verildiler 

Sultanhamamında zabıta, giili bi'r !ett;m. - Selim Ragıp Emeç 

Müteasstb 
Aile neye derler? 
Ankarada oturan .Bay Ş. D.• ken

di tibirile: 
- Seviyesi, §UUru, seciyesi, ben • 

ıtği• kendisini tam ınanasile tatmin 
eden bir genç kızla tanışmıştır. Bu
nunla beraber arada henüz anlaşıl
ması lAzım gelen birkaç nokta bu ~ 
lunduğunu da görüyor, yalnız bu 
noktalann zamanla aydınlanacağı • 
na k~nidir Şimdi asıl derdi şu: 

- Genç klzm ailesi bu zamanda 
tecviz edilemlyecek derecede mute
t~ıbdır. Konuştuklannı işitse, mu
hakkak ümid edılen istikbalin de ö
nüne sed çekecektir. Ve okuyucum 
10n1yor: 
-Ne yapmalıyım? 

* Kendi kendime: 
- Zavallı ctaassub• kelimesi, di

ye söyl~>niyonım. Senin talihin dai· 
ma haksı1. yerlerde ve gayrimeşru 
emelleri tavsif için kullanılmış ola· 
eak. Birisi emellerimize sed mi çek
ti, derhal altına bu sıfatı yapıştırn· 
cağız. Hoşumuza mı gitmedi, hemen 
bu kelime ilc itharn edeceğiz. 

Ve anlaşılıyor ki kız aileleri için 
takib edilebilecek ancak 2 hattı ha
reket va!'dır. 

Ya çocuklan;ıı daimi bir ~zaret 

altında bulunduracaklar, evleneceği 
zamana kadar bir namus ve şeref 
vediası olarak muhafaza edecekler, 
bu takdirde -muteassıb:t sıfatını ka-

zanacakl;ır, yahud da k-ızı başıboş, 

müstakbE-l bir fah~ olarak kendi 
Alemine ~rkedecelder, bu fukdir • 
de de daha acı bir .sıfatın kınnızı 
damgası altına girecekler. 

Kendi b('sabıma ben, bir anne o • 
larak ilk §ıkkı tercih ederim. Bu, 
genç kız erkek!e konu.~yacak, ar • 
kadaş olmıyacak demek değildir, fa· 
kat benim tanıdığım erkekle, benim 
evimde, benim rnÜ!aademle, benim 
nezaretim altında konuşacaktır. 

Aziz okuyucum, 
Hoşuna giden genç kızı cseviyesi, 

~uuru, sedyesi ve benliği• itibarile 
arzuna muvafJk mı buluyorsun. O 
halde benden akıl danışacağına kızın 
ailesine müracaat et w bu fikrini o· 
na söyle. Hem daha dürüst, hem de 
müstakbel menfaatine daha uygun 
bir harekette bulunmuş olursun. 

* 
Yenikapıda Bayan (B. D. K.) a: 

- Her erkek kıskançtır. Yalnız 

bazısı soğukkanlıdır, hissini göster
mez, ba:ruı asabidir, hiddetini yü • 
zünden okursunuz. 

TEYZE 

* Beyaz renklı danteJlerinizı krem veya 
daha koyu rengine boyamak isterseniz 
bir kaba yetecek kadar knhve telvesi ve 
ılık su koyunuz. Danteli :içine daldınnız. 
'ionra kurufup ıgiizelce iıtüleyiniz. 

* 

randevu evinde arama yapmıı, !l"8nde-
vucu:uk yaptığı anlaşılan Feride, Bel· Orhangazide bir hirSiziık 
kis Seniba isminde üç kadını yakalı- 0 h 1. (H ") K b"~ • . . . r ane ı ususı - azamıza .-& 
yarak Adliyeye venn~ır. Suçlular zb) 
Sultanahmed birinci sulh ceza mahke- lı Harmancık nahiyesinde bir hırsı 
me:in~c yap~lan s.orgulannda suçlan- vak'as~ meyda~~ çıkanlınıştır. .ı 
nı mkar etmı,ıerdır. Nahıye baş ogretmeni Kadri U)'sP' 
Duru~lan başka bir güne talik Haziran 938 başında kendi ve okul ef' 

edilerek üçü de ikametgaba 'rapten yasını pansiyon binasına kilitliyereJ 
serbest bırakı1mış1ardır. tatil için aynlmıştır. Tatil aylan esn' 

Mutfak ve banyolarmızın fayyansla öf' 
nııı kahve teıvesine batrrıımı~ bir bezı; Bir çocuğun ölümile neticelenen sında kilit kınlarak oda açılmıştır. 
•dEniz, fevkaJade temiz ve parlak olur • kazaRin mubakemesi yapildl retme~i~ çi~eleri ile bakır, kova, del 
lar. tere gıbı demırbaş eşyası aşırılmışt11-* Bund~n btr müddet evvel ~tihte, Öğretmen Kadrinin bizzat a ıı·ı esı' 

Çırçır cı varında Ya ku b adında bır gen- 1 hk' . . . . Y p g" li il' 
Salonunuzun, odalarınızın parkelerini . b 1. d t b d·"' .. ü k ı ta ıkat ile bu ışın Halıl oğlu J~ 

cın e ın en a ancasını ""i re.re · d b. · · t • 1 1_,,.t,r 
kahve telvesine dalcırıı ......... bezle oğarak tl ·ı- 10 la daki S , .. '- d mın c ırmın yap ıgı an aşı~--· "~ pa arnası ~ yaş nn aıaua • a)lf" 
siliniz. Çok temiz v~ parlak olurlar. dinin ölümünE" sebebiyet verdiğini yaz- 17 • 12 • 938 Cumartesi sa~hı Jl t..kd * rn!ştık. Bu hadisenin muhakemesine ye karakul kurnandanı emekli İbraP-" 

Kahve telvesi halılr..rın tozlarını da e- dün asliye 2 nci ceza mahkemesinde onbaşı Alinin evinde ansızın bir arS~ 
mer. Biraz kahve telvesini halı üstüne bakılmıştır. Suçlu sorgusunda: yapmıştır. Suçlunun anas1, çızıne 
ııerpiştircikten sonra bir !ırça lle iyice c- O gün çeşmeden elimi yürumü yastıkların arasına saklarken yakal' 
fırçalayınız. y}kamıştım. Ayağımda da ftıkunyn mıştır. Tahkikat devam etmektediı::..,..., 

Noel s~Q ik i ahbab çavuşlar: 

Bi 
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lo Birineikiıma • SON POSTA 

A 

Maaşerel Adabına 
Ugmıga_n_R_a_re_k_e_tlerimiz 

Bir F rans1z mecmuas1na göre kad1n ve erkeklerin yemekte, sokakta, 
salonda ekseriyetle yapttkları hatah hareketler . . ...............................•................................................................................................................ , 

A ........ Ş~g;d~··ga·;·düğünüz muhtelif resimler bir Fransız mecmuasından alınmıştır. 
Her bir numarasznda bir kadın ve bir erkegin muaşeret adabına aykırı 

olarak yaplıgı birer hata gösterilmiştir. Bu mecmua diyor ki: "Ayni numaradak~ 

ı
leadınla erkeğin hangisinin hatasının daha a~ır olduğu hakkında önce kendı 
kendinize bir karar veriniz. Sonra bu kararların umumun görüşüne uygun 

\.. o 1 u P. ... ?.f.?:.~~~!.~.~~ ... ?.#.~~~!!!.~.~---~~~:::.~~~!: ... ~::~~-?.!.~:.!.~.?. .. ~~-~!.'!:~=:. ....... _ ... _ ....... ·" ································ 

~tkelc) Yemeği bitinneden 
~ara içiyor. 

(1) 

(Kadın) Yemek masasında 
\>oy anıyor. 

(Erkek) Kadm el vermeden 
kendi el ı.zatıyor. 

(Kadı'~.) Davetliler, yeroelG. 
lerini bitinneden sofradan 
kalkıyor. 

( 
Sayfa 7 

Amerika mektubları 

100,000 dolara bir 
tiyatro Iocası 

) 

Nevyorkun Metropolitan Operasında bir loca sahibi 
olmak her hangi bir bina sahibi olmak gibidir • Şu 

farkla ki bu locayı her parası olan alamaz 
Nevyork. Binncıkanun- Nevyorkun 1 

Metropolitan Operası yı.z tatilinden son· 
ra faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu 
sene kış programı çok zt>ngindir. Unut
mamalıdır ki cMetropolitan Operaı. sı 

Nevyorkun .monden ı.ayntınm nüvesini 
teşkil eylemektedir. Bu opera. vaktile: 
C'.aruso, Reszke. Gali Curci, Geraldine 
Farar gibi .büyük san'a~karlann zamanın-
da kazanmış olduğu §Öhretf elan muha -
!aza eylemektedir. 

Opcraya muntazaman devam edenler 
sırf musUn meraklıJan değildirler. Ame
rikanın kibr.r mehafiline mensub zevat 
~monden hayat icabata uymak üzere~ 
opcrada daima hazır bulunmağa mecbur
durlar. 

Çirkin, fakat sevimli bir bina 
Nevyorkun meşhur Metropolitan Ope

rası, eski, çirkin çok büyük bir binadır. 
Brodvay'm 39 ve 40 mcı caddeleri ara
sında hulunmaktadır. 

Dahili dahi 5yle muhteşem de~d~. 
Binanın eskiliğı fÖze çarpmaktadır. Fa
kat bu eskilik ona bir sevimlilik bahşey
lemektedir. Bu eski bina içinde yaşanan 
h ayattaki cicidilik, asalet nice modern 
binalarda bulunmaz. 

Operada 4000 ki§•lik ~·er vardır. Sah -
nesi çok geniştir, :t:oltukJan mükenunel
dir. 

Opera meclisi idare azası olmak 
en büyük şeref 

cMetropolitan Opera• husu~ bir te -
şekküldür. Kendisjni dilediği gibi idare 
eyleme.ktedir, tahsisatı yoktur. Sahibi bir 

r~'*ek) Asnıısörde bir kadm 
!~Uğu halde §&pkasını çı • 
~ıyor. 

(Kadın) Yanındakinin aya4 
ğına basıyor da af istemi • 
yor. 

(Erkek) Dar yaya kaldın .. 
rnında ka::§ılaştığı kadına 

vol vermek içın kaldırımdan 
aşağıya inm;vor. 

emlak şirketidir. Bu şirketin azası adedi 
(Kadın) Sa& eli dolu oldu~ mahdudddur. Azalar AmerikalUn en Brodveyde-n bır gbrünilş 
için erke~e sol elini uzatı - yüksek sahsiyetleridir. Operada şimdi parlıyan en büyük yıl-

ff:t• lt ıteJc) Sigarası a~nd'a 
~ kadına söz söylüyor. 

f~ 
~.ek) F.t'rkes yeme!tinl bl-
'ış so!raötr. kalkacak 

o Y.eniden yemek alıyor. 

~'1· ı. 
~) .. e,..) Spordaki muvaffa • 
~Uerinden brJıseden ka • 

onıuz silkiyor. 

(Kadın) Şapkası elinde ken .. 
disile konuşan adama §ap • 
kasını giymcs,ni rica etme • 
.vi unuıuyor. 

(Kadın) Yemelin 
ekmek banıyor. 

suyuna 

(Kadın) Arkadaşları tath 
tatlı konusur!o.rken o lüzu .. 
mundan f~zla kahka.ha ab-
yor. 

(Erkek) Ev sahibi kadının 
sözünü kE-siyor. 

(Erkek) Çok zaman eYYel 

kabul Ettiği bir davetin gü • 
nünii wıuunuş aidememiştir. 

(Erkek) Ayalrta dunm yaşlı 
bir kadına kalkıp yer vermi· 
yor. 

CEVABLAR 

~-or. Operanın meclisi idare nzası olmak pek dız Kirsten .F'eagstadt'tır. 1sveçlidir. Wag 
büyük bir şcreftir. Bu şeref pek pahalıy1i leri en iyi anlıyan, en ıyı c,kuyan san'at-

(Kadın) Hikayenin sonunu 
söylemek için anlatan ada -
mm sözünü yarıda bırakıyor. 

malolmaktadır. kardır. 

1 100,000 dolara bir loca Fevkalade b ir teı:mr olan Lauritf 
f Şerikierin ve azalarımn her birinin Melchior Danimarkalıdır. 
'J cAltın at nalı. ismi verıien locahir seri- Lolte Lehmann mugannAyedir. Avus 
sin1e b ir locası varılır. Bu locanın kıy - curya tebaasından !di. Amerika tab ıye 

1 meti takriben 100,000 dolardır! Bu loca- tini ibraz etmesi pek yenıd i r. 
!ardan birine sahib olm~k her hangi bir Lily Pons Framızdır. 

J binaya sahib olmaktan tamamen farksız· Orkestra şefleri ya Alman, ya İtalyan 
dır. Babadan eviada intikal eylemelde - dırlar. 

dir. Bu leealardan her biri senelerden • Opera müdürü ise yüzde yüz Arneri · 
beri ayni ailelerin tasarrufu tahtındadırl kalıdır. Sevimli, anlayışlı bir zattır. 1s 
Amerikanın en yüksek sosyetesine men- m: Ed·.vard Johnsondur. 
sub olup ta bu Iocalarcian bjrine sahib ol- Bu zat operaya yeni bir hr.yat verme~eı 
mamak tmkansızdır! muvaffak olrr.uştur. Nevyork operası 

Loca sahibierinden baZJları cMallarınh bütcesini açık lle kapamıyar. yegane mü
elcen çıkarmaktadırlar. Bu takdirde lo - esseseıih! 
calar yeni sahibierine intikal eylemc-k - Amerikalılar en fazla hangi 

J tedir. Fakat burada dikkat edilecek mü- operalan severlcr? · r fh:.m bır nokt:ı \'ardır: Yenı sahib1er an- Amerıkan halkı en iazla Wagnerin e-, 
cak diğer locaların sahibierinin mu:va • serlerini sever. Paskalya sırasında cMu-

(Kai!m) Bir giirı evvel ka -
radaşan randevuya geç ge
liyor. 

(Kadın) Davetil adamın ka
zara kırdı~ı çay fincanmm; 
çok kıymetli bir takıma aid 
olduğunu söylüyor. 

1 fakatleri ile maliarına tesahüb edebilir- ka d des Cuma:. ıf.inü her sene cTannhnu· 
ler!.. ser. ve ~Lohengrin, temsil edilir. İt,rne 

' Irk bakımından veya gayrikafi asalet atılsa yer ltalmıyacak derec~e kalabalık 
1 derecelerinden dolayı yeni sahibierin olur. 
r mailanna tcsahüb eyFyemedikleri çok Alman operalarından sonra 1talyan o 
kere vakidir. Bunların içinde dehşetli peraları dahi büyük b"r rağbet ile kar · 
:Zt'nginlPr bile vardır! şılanırlar. İtalyan escrJed meyanında 
Leeanın sahibi haftanın muayyen gü- Verdıninkiler :revaçtadır. 

nünde locasını ahara icar edebilir. Gü - Fransız eserleri seyrck oynıınır. En be
nüne göre fiatı de~i~ir. Pazartesi günle- ğenilen Fransız eseri Carrrıendir. Sonra 
ri fiat daha yüksektir daima! Locayı iş - :Mauon ve Pelieas r,cHr. 
gal edenler müteınadi •urette kontrol al- Dahili nizamnamesi mucibince Nev • 
tında bulunurlar. york operası her sene muhakkak bir A · 

Opera şirketi dünyanın en aristokra • mertkan musikişinas.ımn eserini temsil 
tik klüplerinden birıd~r. Loca sahibler.i eylemek mecburiye•.indE>dir. Fakat bu 
haftada bir veya ıki defa muhakkak su- pek miişkül bir mesele teşkil eylemekte
retıc localarında alızı mevki ederler, dir. Çünkü Avrupa mcnıjelt operalar de
dostlarını da davet ederler. Her locanın t('c,esindP henüz bir Amerikan operaS\ 
kapısında sahibinin hüv!yetini belli eden yoktur. 
plfıklcır vardır. himlerden bir kaçını Operanın ldişad günü 
zikredelim: Vanderbilt, Aı:.tor, Mol'gan, Her sene NevyiJrkta Metropolitan 
\Vitney, Harriman, Belrnont. oı:;er:ısının kü~adı müh:m bır hadise teş· 
Altın nalı serisi Joeaları sahibierinin !{il eder. Amerikada bugün İngilterrot

servetleri yanyana E!etirildi~! takdirde ne kral sarayındaki takdim merasirni kndar 
vel-' "n tutabıleceği kolay kolay besab c- yüks"'k ve mühim savılmaktadrr. Sırma-
ı!ilemez. lı. dcbde!Jel' iın:formaltır hariç tutulscak 

En yiiksck ilcret veren opera olursa müşabehet doğn,cuc. 
Halkın bu operaya karşı olan sürekli Ncvyork' .. a <"•P~-:-amn 1-'"'lışadı gününde 

Verdiğiniz kararların doğru olup olmadığını anlamak 
10 uncu sayfadaki cevabiara bak1nız 1 

isterseniz 

rağbetini ınucib olan sebeblerden biri de meYki sahibi her Arn~r: kalı, kendini bl
oyunlardaki tenevvü Ye eheınmiyettir. len her Amerikalı cı tıcla muhakkak is -
Opera yüksek ücretler Yerrnekten hiç ka- batı vücud eder. BilfunübaHiğa denile • 
çırımaz. En yüksek orke~trsya sahib ol - bilir ki o gün Nevyorkun bütün Aristok
cluğu gibı en yüksek san'atk5rları da top rası muhıti orada bulunur Adeta resmi 
~nma~ı bilir. ıgeçid olaca'km1ş gibi herkes vazifesi bn -

San'atk§rlann büyük bir kısmı ecnebl şındadırl Otomobiller gelenleri taşımak 
tebaasındandır. fDeoomı 10 uncu sayfad.4) 



SON POSTA 

( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları J 
Kara Kemalle nasıl çarpıştım? 

··············································································································································································~·······-lıııı. 
1' Talat Bey (Paşa) makamıma gelerek Kara Kemal namına Şehremanetine .. 

teklif edilen 100,000 çuval unu neden' satın almak istemediğimi sordu. Bu 
suretle şehrin 15,000 altın zararlı çıkacağını anlattım. Dahiliye Nazırı: "Paşa 
Emaneti zarara sokmak istemem. Ekmeğin okkasına 10 para zammediver, 
Kemal Beyin de gönlünü alalım, dedi. ''Olamaz, cevabını verdim. Mü-

i cadele bu suretle açığa vurulmuş oluyordu . 
"······················································································································································································•'" 

Cernil Topuzlu: 1 vabım üzerine, muğber olarak gittiler. 
_ Zoraki ~ehremini oldukıtan sonra, 1 Dahiliye nazırı Talat Bey (paşa) ertesi 

dedi Talnt Bey (paşa) hakikaten sözün-
1 güı.U. :nutadı hilafma, emanete geldi. 

de durdu. Merkezi umuıfuyi şehir ifleri- P{·k pratik tabiadi ol&n nazır, hiç bir 
ne müdahale f:ttirmedi. Onlar da akra • mukaddemeye :üzum görmeden doğru -
bamdan Bekir Beyi bana muavin tayin ı dan doğruya maksada girdi. Kara Kemal 
ettirmiş oldukları için, ka!eyi içeriden 1 narnma ~ehremanetine teklif edilen yüz 
fethettirdikleri zannile sustular. Bu hal, 1 bin çuval unu neden 'satın almak isteme-
1914-1918 narbinın iirunna kadar devam • diğimi sordu. Meseleyi anlattım. TaHit 
etti. l Bey şu cevabı verdi: 

Cihan Harbi patlak vennce i§ler, gene 1 c- Paşa, emaneti h'ç bir zaman zarara 
altüst oldu. Çünkü. :!Jrsatı ganimet bilen 'lsokmak istemem. Kemal Bey ile de ara -
Kara Kemal, Jstanl.ıulun iaşesini kAmilen nızı bulmak arzusunday:ım. Düşündüm, 
üstüne almak istiyordu. Evvela, ortaya t ta~ındım, şu çareyi buldum: Ekmeğin 
bır un meselesi çıkardı. Bakını-z nasıl: okkasına on para zam ediver! Emanet te 

Şehirde pek az un &toku vardı. Hallun mutazarrır olmaz, Kemal Bey de gücen-
gıöasız kalmamasını ternın için, dahiliye ml'z. Beni kırma!:t 
nazırı Talat Beyin (pa§&) Romanyaya Bunun üzerine: 

. gitmi~ bulunmasından istifadeyi düşün- - Havayici zanır:yeden olan ve hal -
düm. Nazıra telgrafla müracaat edereft kımızın yegane glda.;;ını teşkil eden ek -
şehremaneti narnma un siparişine tavas.- meği, başkalarının ka?.r.nç temin etmele-
sutunu rica ettim. Bu Euretle çuvalı 29 rine hi1met :çin pahalılaştıramam. Maat-
!ranktan olmak üzere ilk partide 100,000 teessüf bunu kabul edP.m;yeceğim, de· 
çuval un getirttim. Talat Bey, verdiki. ce- Enver Faşa dim. 
vabda. ayni fiat i;zer"nden. ne zaman mü .Ben, teşekkür etmekle beraber, fiat ve Talat Bey b:raz içeriedi amma ne beni 
rncaat edersek, bize un göndereceklerini sair hususlarda da snla~tığımız takdirde gücendirecek bir söz söyledi, ne de muğ
de bildiriyordu. Bu roretle fehirde kıtlık sızin unlarınız: tercih edeceğimde şüp • her bir tavır aldı. Bir ksç samimi cümle-
çıkmasına mii.ni olmuş. ekmeğin okkası- henız olmasın, cevabını verdim. den sonra kaiktı, ızitti. 
na beş para bile zammetroeden halkın Her :kisi de bu tatlı vadin neş'esile Bu vesile ile, Talat Beyin ikinci mü • 
b:ışlıca gıdasını temin eylemiştim. güldüler ve: racaatını da arzedeyim. Merkezi umumi-

Bir gün, emanet makamında meşgul İ ye mensub yüksek maaşlı bir mühendis 
c- Unların beher çuvalını, stanbul -

bulunduğum bir sırada, merkezi umumi- işine gelmez, fakat ay'ığını tıkır tıkır a -
da teslim edilmek şartile 32 franga ver-

den iki zatın ~eldığinı haber verdiler. lırdı. Onu azil ve merkez, umuminin bu 
rneğe hazırız• dediler. Bunlardan biri ticaret sahasının ve o zatı tekrar işe a!maklığım hakkındaki 

devrin maruf ı.~maia!'ınd4r., diğeri de Bu suretle, teklif ı.ahiblerinin vere • müracaatlarını da reddetmi~im. Talat 
merkezi umuminin faal uzuvlarından bi- cekleri unl'arın beher çuvr.lı ile, Bük.reş- Bey bu hususi iltimas içln geldi. Un me
ri idi ki, her ikisi de elyevm hayatta - ten satın nldığımtz unların beher çuvalı selesinde l)lduğu gibi, bu sefer de red 
dırlar. arasında 3 franklık bir fıat farkı olduğu cevabı verdim. Nazır, ne yalan söyliye-

Bana dedi!er ki: anlaşılıyordu. Bu mıkdar yüz bin çuval- yim, gene tavrını bozmadı ve beni gü -
c- Bundan sonra, Ho:ı::1anyadan sipa • da 300,000 frank. yani b:zim paramızla cendirecek tek kelime ce söylemedi. 

riş cdeceğlniz unların yerırıe. bizim un- takriben 15,000 altın (şimdiki para ile Gelelim bahsimize: K&n: Kemal, ts -
larıınızı tercih t·tmenizi ncaya geldik. 150,000 lira) tutuyordu. '!'abit emanetin tanbulun iaşesini ta.m<L"Tlen üstüne ala -
Şehrcmanetine, derhal yüz bin çuval un menfaatine mugayir olcın bu teklifi ka - (Devamı 10 utıcu sayfada) 
verrneğe hazırız.ıt bul edemezdim. Muhatablarım, red ce- Yazan: Sabih Alaçam 

ı 
Birineikinun 3: 

Kitablar arasinda :=J 
Tuna K1y1lar1 

[ F ali h Rıfkının en güzel eserlerinden biri ] 
~ eğerli edib Falih Rıfkı'nın Tu· Gene bazan, nehi1·, oı•a, dağ isimleri ' 
lbJI Kı ılan isimli, tetkik lur ki, başlı başına bir 11.edeniyet onltı~ 

na Y · 1 d"l s· · ·kı d~ iç " müşahede ve ıhti~as:illrından mü • sız ıza l e ı em.ez: ıyası, ı ısa ı ve 
rekkeb eseri, edebiyat Alemimi • timai büttin tarih; ile Mısır bir Nil 1tb 

cildler disesi değil mıdtr? Kaynaklanndan pet; 
ze en güzel ve seçme taya doğru, Nili ıası~ir eden b:.- eser a!Jf' 
hediye eden Remzi kütüphanesi .. zamanda Firavunlardan kral Farıığa kil-
nin yeni serisi arasında çıktı. Bu sü - dar Mısırın da 1ıikciycsini an1atmı§ otur· 
tunlarda, (ZE>ytin Dağı) adlı harikula· Osmanlı itııparatorluğunun derinliği111' 
de renkli kitabını mütalea ederken, in- peni~liğhıe nzametini tasavvU1' edifliZ'• 
ce üslubunu. tasv!r kudretini, görüş, Eğer bir giin Oswıntı Türklil~ünün des· 
muhakem~ kabiliyetini tebarüz ettir - tanını yazmak isıiyen bir şaire bu coğ • 
diğimiz Falih Rıfkı Atay, (Tuna Kıyı- -rafyanın içinden lıir iı:mi 1~ermek ister • 
ları) nda d=ı, bize ayni kıvraklık ve tat· seniz T1ınadan gayris!ni seçebilir misi • 
lılıkla rnaziyi anlatıyor, eski şeyleri 
hiç te tarih bürürncüğüne bürümeden 
bize sunuyor. 

Tuna Kıyılarında, biraz tarih faslın
d::ı. rnuharririn kendi sözile Yugoslav 
tarihinin kı<i<ı. bir hülasasını ve Osman
lı ve istilasma dair özlü ve kuvvetli 
parçalar okııyoruz. Sırhistan kısmında 
da, bu ülkenin geçirdiği devirleri, bir 
film sadakat ve ne:tliği ile takib ediyo-
ruz. 

Eserin ücüncü kısmını teşkil eden 
Yugoslavya faslı, Falih Rıfkının renk· 
li kalemile edebiyat tasannuuna düşme 
d~n vücude gelen nefis bir ihtisas ve 
müşnhede fıbidesidir. 

Bu 120 s::ıyfalık kitabı bitirdiğiniz 
zaman, üstarim (Tuna Kıyıları) nın ha
şma koyduğu (ön sözü) bir kere daha 
okumaktan kendinizi alamıyorsunuz. 

Zira eserin bu parçası, sanki bütün ki· 
t:ıbın ternelidir, veyahud tam bir 
(öz) üdür. Falih Rıfkı bize bu (öz) ü 
v~rirken İngiliz edibi Bemard Show -
da rastladığımız o nadir cözlü yazma• 
hassasını kudretli ellerinde balrnu.mu 
gibi yuğuruyor. 20 inci asır Türk ede· 
biyaüının en tılsımh n'Ümune)erinden 
birini gele~ğe yadigar bırakıyor. 

* (Tuna Kıyılan) nın bu parçasını a • 
hyorur.ı: 

.Büyük bir harb, yalıuc1 o kuvvette 
bir hatıra, bazan, bir şeh;r, dağ veya ne
hir ismini milli tarihe maleder. 1920 den-
beri Sakaryanın Anndola nehirlerinden 
bıri olduğunu diitiinüyor muyuz? Durn
lupmar dahi Ağustos zaferine kadar can
sız biT coğrafya kelimt?sınden ibaTetti. 

niz? 
Tu na Osmanlı Tür1:lii.ğünün baj1rındD ı 

akaT. Bu tarihi ner<>den dinleseniz onıı" 
ı·l 

çağıltısını duyarsınız. Akınlar, zafer 
bozgıınlar!. llep.'>inin f!I?Şinöen, ileri ı·~ • 
ya geriye doğru, bitip tilkenmeden 9~ 
ler!. 

Bir gün Sırbistanlı bir dostum .Bel~: 
yrad yakınlarında bir Tıehir boyunu ge 
tererek diuordu 1:i: 

- Buraya iyi dikkat ediniz. Bazı ' j~ 
letlP1" belki biitıln :arı1ı1erinde, şu toprtı 
parçasının içtiği Tü,·k kanı kadaT, ~:aıt 
kaybetmemişlerdir. rı 
Akşam serinli{!inde, olpun başaklO~ 

sarı ııe a{Jır da!ga?arına bakıp dalıyot11 

Tabiat vazifesini !(apıyor. ~ 

Imparatorluk C'ski 1 üyalarına dötı~,.. 
ı-ı· Balkan mıllP.tleri ı·n1mılarını ve ]ıt.ı • 
riyetle,.mi tamamlamak ıçin maziyi sa tl 
dPcc bir kin kaynağı cıll.!rak kullanmal',.. 
1ıaklı olabilirlerdi. Ben lıtt satırla1'1, ~~ _ 
bistan, Bulgaristarı, Rorruınya, Yunarı~ 
tan, Arnavudluk, Yemen, Hicaz, şa ,
Erdün, Fili.~tin, Suriye, lrak, Mı.sır, 'f ııl 
blusgarb, 7'unus 77C C: ezayir gibi tanı ... 
yarı müstakil 12 oev1et 'Ce ÜÇ büyük 50 ıl 
-raürge veren Osmanlı imparatorıuğtıfl~ 
on Ü<:Üncii. parça~'1 ;~stünder. yazıyort.ı 
Ne bizi-rı, ue başkalarıntn tarih dersi• ~ 
C'Uklarımıza intikam ııe treciantizm. .te~ 
biyesi vermek f.çin kullcnmıya ihtı!JD ~ 
mız kalmadı. Bildkis Tunanın kı~~ 
Balkan milletleri ile aramızda ebedı fJI' 
tıra birliği o1ma1\tır. Niçin hep bertı , 
cınun suları tistii.?L(; cğHf'rek maziyi JcO 
nu§alım?. 

(Deııamı 10 uncu sayfada)~ 

S azı, hanendeleri ve çengileri 

Bedestenlinin Şekure hanım 

idare ediyordu. Bu işi daha ilk güniin· 
den üzerinf' alm1ştı. Hamdunenin gebe
liği tahakkuk eder etmez: 

Son Posta'nin Roman• : 5 betler, öbek öbek yığılı idi. HaJ11ıl~ 
s'cağmdan vakit vakit bunalarak. tl • 
nalık hisseden fazla şişrnanlar, etle of 
ni ve yağhrını löpür löpür oynatıııceJ" 
nata soğuk!uğa dC\ğru koşuyorlar. 9.;~ 
dilerini orayP atarak, biraz serifl: ~ ' 
alıyorlar, birer sigaıra te1lendifl) 

"Ah ne bayg1n bak1ş1n var, 
El~ı<i ~ t t l U!! gtz r.w gtlr· 0?-t rr oo., 1· :~ı~~Eo 
isTANBUL. a beY.aZ şemstYelt." TALU 

lardL 0,1 

- Kadınım! Sen hayırlısile kurtul, 
döşeğin ka1ktığı gün, parrnağıma zil
leri takıp da şıkır şıkır oynamazsarn, 
şu göbeği dUşürüneeye kadar kıvırmaz
sam, senin evinde yediğim, içtiğim ha
ram olsun! demişti. 

İçerideki cünbüş iki, ~ saat 1<~ 
böyle devam etti.Henüz kendine t ~~ 

ler, burada, çırçıp- mı, yosma!. Hamam- mile gelernemiş olan Hamdune il~· if 
lak, korkunç ve iğ· ':ı kadir gecesi doğ· bır 

Yüzünü kızdınp da, Osman efendi • 
den saz, çe"lgı istiyen, ta Ayvansaray· 
la:a kadar gidip de, zamanın en meş
hur takımmı: Kcmancı Benli Naileyi, 
udi Karab!her Esmayı. hanende Safi· 
nazla, Perıbeyi, çengi Afeti, Seheri bu
lan, getiren gene C\ olmuştu. 

Saz, biribiri ardınca köçekceleri çalı· 
yor, hanendelerin, hamamın içerisin· 
de daha gümrah çıkan sesleri ortalığı 
çın çın çınlatıyordu: 

Atımı ba~ladım clcim, m~eye. m~ye.. 
Gönfil vt'rdim C'Ül memeli Aneye. Ayşeye! 

Arkasından: 

Yemenimin uçJan, 
Çıkamam yokw•ları, 

Yarime <ıelam edin, 
~u batların ku lan!. 

Diye o 2amanın makbul türkiileri 
biribirini velyediyor, her biri bittikçe 
kolbaşı Benli Nailenin feryadı yükseli· 
yordu: 

- Bir hoca alim var! 
-Kime, kime? 
- Harnameının Hamdune hanıma! 
- Aıa. ala, heeeeyyy!!. 
Hamamın iç tarafından gürü1tüyü 

duyup da dı~anya f1rlayan bütün diğer 
davetliler de bu gülbange iştirak edi • 
yorlardı. 

Soğukluk denilen yer bir lop et ser
gisine, bir çirkinli·k ve biçimsizlik meş
herine dönmüştü. Bir dirhem etin bin 
ayıp örttüğünü iddia edenler, kilotarla 
ycığın da insanı ne gülünç bir hale ge -
tirdiğini, gelip de burada gönneli idi
ler. Haricte, kat kat esvabın altında 
gene az çok m.azbut gibi duran vücud-

<Yhennem gibi yerde kıpkırmızı ·çatf 
ı~nç bir manzara muş! Nerede o ön - bl ,. 
arzetmekte idi. Ka • reki kakavanlar, ne· t<ıkoza dönüp ad~ta baygın düşenturfl1" 
Pının önünde ayak • d b 1 yavrunun artık bundan ziyade o ,A, ' re e u.. 

1 
,.t:Y , 

ta, tahta peykelerin Sureti mahsusada larını muvafı!~ bulınıyan karı ar, w:ıv 
üzerinde oturmu!?, hazırlanan büyük dileri biraz daha kalıp eğlenmek dıJıı" 
mermer zemine bağ halvette, çocuğu • Ele onlara nthsat verdiler. ~aı:e v~ 
daş kunnuş irili, u· nun başına ilk tas misafirlerine ayrı ayrı teşekkur Jıtl 
faklı, her biçimde, suyu döken natırın da etti. Çalgıcılara, çengilere vetı i/ 
her tende, her renk· avucuna, Hamdu • mam halkına bol balışişler dağıt g.el' 

.ı b kl b b' ..ı· ve te kadın vardı. Bel· nenin bir çil lira sı· pıı:ıa e eyer. ara asma ınuı 

lerine sarılı Bursa kıştırdığını dışan • diği ~ibi gitti. .. i)l~ 
peşternallnnnın ör • daki cemaat duyar Arkasındqr.. bütün diller ço;~f 
temediği kollar, duymaz, ümide dü- Daha dernın onu methedenler, 0 bıılıJ' 
baldırlar ve ger • şen çalgıcı1ar da aş· k~n. hayran hayran senasında rı'-of 
danlnrdan. ekşi bir ka geldiler. Çengi - nanlar. şimdi onur kusurlarını 9 

.,.0r ' 
buhar fışkırıyor • ler ortaya geldi. O· la1, ayıplarını bir bir orta,.~ atı. 
du. yun hav.alanna baş· lardı.. ·ol! ~ 

Hepsinin de gö • landı. Bır asra ya - _ Saçları tel tel ak olmuş. a). 9~ 
ğüsleri düşük, kol .. kın ve belki de daha 0 l;:arı karttır diyorum size de ~~~ ş9 1 

tuk hizaları yağ Hamamın i.çerisi çın çın çınlıyordu. ziyade bir zaman - yorsunuz. Nasıl da doğurdu. h" ~ 
bağlamış, karınlan şiş, baldırları ~k- cudlerini tenkidlerden, imalı ~lar· danberidir binlerce çıplak kadın ve er- ~anm! Ferah ferah otuz dört v~ 1 ~ 
lini kaybed~rek birer çift ucube ol - dan gizlemPğe çalışmışlardı. kek vücudünü seyrede ede kanıksamış 0 doğduğu zaman rahmetli a~~e 90oiır 
muştu. Hamdune ağır ağır soyundu. Sırmalı ve çipilleşm~ gözleri andıran kubbenin ğabeyime gebe imiş. Bizim şııc9 )''' 
Aralarında tek tük zayıflar da vardı. fıtasını incecik beline lruşandı. O • tepe camlarından aşağıya doğru mut- öl~li kaç yıldır? Tam yirmi do1<

1
1l
1
!

9 
~~ 

Fakat bunlstr, ötekilere benzemeınek- muzlarma sileceğini aldı; ayaklanna tası] s1cak bir bu~ daınlıyordu.Tenef- şında mehrum oldu. İnce has~11 tor'" 
ten adeta utanç duyuyorlardı. Kulak· sedef kakmalı nalınlannı giydi. Kendi fiis güşleşmiş bu bağucu havanın için· tulmayıp ta sağ olsaydı, bugtı J<~ 
larına belki yiiz defa çalınmış olan: önde, ana kadınm kucağmda taşıdığı de daha ziyade acınınağa layik bir neş,e sah~bısı olacaktı. . ,ofCJr 

Hürmüz arkada, yaman surette kızdı- ilP heyecanlanan kadın kalabalığı kah d edı' ~ 
- İvi kocanın kansı kuma başında rılmış hamamdan içeriye, All ilahiler kuma başına ~iderek bir tas su dökü· Bu hükmii bir diğeri teyi ~b19 

bem olur! arasında girdi nüyor, kah göbek:taşına sokulup, onun - Hafız han,mın hakkı var. iıl ~~ 
Fetvası bu zavallılan izdivac hayat· O geçerken, riyakAr gözler, körpe üstünde kurulmuş sofradan bir lokma kö~eye oturduğu gün Hamduneı;,ettı , 

lanndan da nahak yere soğutmuş, yei- vücudüniin üzerine takılıyor, sayesinde kapıp sazı dinlerneğe, çengi1eri seyret- nesi Şaver hanım düğüne gele tıJt ' 
se, ümidsizliğe siirüklemişti. Bunlar, bngünü zevk ve safa ile geçirecek olan rneğe koyuluyordu. Sebebini merak etmişler, ağr~1ı o0~ 
pPştemallarını ta boyun hizasından sa· karılar yüksek sesle ha)'Tanlıklannı Hamam~ı, karısının ve çocuğunun muş imiş. Ertesi giinü de bu ·ı 

1 
j\bl 

rıp topuklarına kadar indirm~, Allahın if:fde ediyorlardı. şereflenne zengin bir sofra donatmıştı. muş. Varın, hesah edin gayrı . 
sıska yarattı" ve ihtimamsız bir ko· - Ma~allah da, maşşallah! Kırk bir K(:bab olrnnş koyun başlan, tas tas bu yaz torununu evlendirdi.. ı•Dt) 
cımın bir türlü geliştiremediği vü • kere!.. Telerne peynirleri gibi! Yosma tu:şular, yaprak dolrnalan, karlı §er • (Arkası 
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JO Birincikfuıun SON POSTA 

Diyor? 
İslanbula evvelô. gol 

binası mı tiyatro 
mu, yoksa 
lô.zım? 

Almanyada yapıtan otomobi! yolları 

fstanbulda mesele buhranı varm':§ Dedi .. bir an durdu, bu isteği az bul-
.cibi, şimdi bir de ckonserva~ar mı~ ti· muştu: 
:,ratro mu, yol mu?• me_seles~ b?~ gos: .. - E~ek diye mınldandı .. ekmek .. 
~nniş bulunuyor. Yenı Va~~ız~, bır gunde yırmi beş kuruş kazanamıyo • 
ııiyafet sofrasında, temas. ettıl? bır ta • nun. Bir de annem var benim .. Ek -
aa\'vur birden 'iddetli bır munakaşa • rnek pahalı .. et pahalı, her şey pahalı .. 
dır kopardı_ . . -Yani hayat pahalı demek istiyor • 

İstanbulun iman hakkındakı proJe • sun!? .. 

lerden bahsedilirken, süratle bir kon .. • - Hem çok .. Amma sen ikisinden bi· 
se.-rvatuar ve tiyatro binası yapmak lu· rini seç diyorsan tabii yol derim. Ak -
zumu ileri sürülmüştü. Şimdiye ka • şamlan bizim sokakta çukurlara düşü· 
dar, konservatuar, tiyatro binası .. diye y<'rum. Karnı yan tok, çamurlu yolda 
Ucıan ~~~keııen ka1emler, bu sefer de 

·~ yürüyen adam eğlenceyi dü~ünür mü? 
cİstanbul yolsuz bir şehirdir, ru:m ~-
tıyaçlar içi:ırlc kıvranıyor, hal .boyle ı- e Sebzevafcı Galib (Aksaray tram· 
ken konservatuar binasına, tıyatroyn vay caddesinde): 

para sarfetmenin ne Alemi var?» deme- - Konservatuan biliyorum. Saz öğ· 
~e başladılar. retilen yer .. o da lazım. Mekteb orası .. 

Dallanıp, hudaklanan münakaşa ka - mektebe çolt lüzum var bizde.. Fakat 
pısından içeri nihayet Ul~s ~aşmuhar· şu caddeyi görüyor musunuz, her yağ
riri Fatih Rıfkı Atay da gırdı.: cyol mu; mur vağı~ta ~el basar. Burası şehrin en 
tiyatro mu?• münakaşasına otedenben i~lek bir cacldesidir. Yeclikuleye, Top • 
fstanbula ai<i rneselelerde pek hassas kapıya, Cerrahpaşs ve Kocamustafa -
olan Ulus başmuharriri §Öyle cevab ve- paşaya giden bütün yollar buradan ge· 

riyor: çer. Bu caddenin yansı yapıldı, yarısı 
cAsfalt üstünden ruhsuz bir şehirde yapılmadı Yaıın toz, toprak, kışın ça • 

doJaşmaktansa, ayaklannı rahatsız c • mur ve göldiir. Ben size sorayım, han -
den ve pant~lon paçalarını kirleten ~al gisini yapalım? .. 
dırınılar üzerindc'l, fikir ve zevk mu • e Selim Say (öğ-retmen): 
esseselerine gidebilroeği tercih edecek 
olanlar az değildir.• - Sizin ~ağ gözünüze mi, yoksa sol 

. gözünüze :ni ihtiyacınız var? .. şeklinde 
Münevver kalemine dayanarak bu ı· bır sual sizinkisi. Konservatuar, tiyatro 

.;n münakaşasını yapıp, şu veya bu 
~· bize şüphesb: yol kadar lazımdır. Ha • 
hükmü verirken acaba halk ne diyor? yn·. ben birinden birini tercih etmiye • 
Ilnlkın sesi ho.kkın sesidir. Kulağımızı ceğinı. İkisi birden diyeceğim. Rica e-

ona verdik mi?. Hayır. derim, biz ~ir konservatuar binası yap-
Bu işi dün ben yaptım. Halk deyince mak için yollan olduğu gibi bırakmak 

gözümüzün önünde, -belki yanlış, bel· m~bur.iyetinrie kalacak kadar fakir 
ki doğru- canlanan kitleye mensup miyiz?. Eğer buna vere<:eğiniz cevab 
Vatandaşlaıa sordum. Müsaade ederse- evet ise, ben kulağıını ve ruhumu dol
niz size cevablarını okuyayım: durmağ'ı e1bette camura batınadan evi-

e Halil oğlu Bekir (yirmi ile yirmi me gitrneğe tercih edecek değilim! La· 
beş yaş arasmda bir vatandaş .. Bahk • kin bana kalırsa, yoldan ve konserva • 
PM.arı taraflarında küfecilik ediyor): t1mrdan evvPl düşüneceğimiz pek çok 

_ Sen ne dersin dedim .. yol mu ya· ihtiyaçlanmı? vardır: Suyumuz yok, 
palım, konservatuar mı?.. sokakta eleldriğimiz yok, vesaitirniz 

yok. Buna mukabil şehirde ihtikar var, Yüzüme, istihzanın en keskin huz • 
tnelerini taşıyan bir gözle baktı: hayat pahalılığı var .. ne istemiyorsa • 

- Yolu anladım, dedi.. hergün ça - nız var, ne h=!iyorsamz yok.. Bence işe 
tnura battığun şey .. fakat ikinci söyle - (var) ın mücadelesinden ba~lamalı .. 
diğini bilmiyorum. Nedir o?. e Cemil {mnsikişinas): 

- Konservatuar... - Medeni bir şehrin yolu var de • 
JDudaklarmı büktü: m~ktir. İstanbul medeni bir şehir di • 
- Hiç işitrnedim, kanseri duydum. yoruz. Yolun da mevcudiyetini kabul 

I<onserveyi de biliyorum. Fakat bu iki- etmek lazım .. Konservatuan da olma • 
air.den de uzun.. sı icab eder. Var .. bir otel köşesinde .. 

- Sen İstanbulda yaşıyorsun, söyle yolu ne kadar yoksa, konservatuan da 
bakalım İstanbuld~ ne yapılmasını is - o kadar yok Ben musiki hocasıyım di
tiyorsun, yol mu, eğlence yeri mi, gü· ye, hemen k<ınservatuar yapalım, de • 
Zel, süslü binalar mı, bizim neye ihti • miyeceğim. Bu kel başa şimşir tarak o
Yacımız v:ır?. lur. Fakat bütün tahsisatı yola harca -

«Haydi efendi git işine!• diyen bir yıp şehri bir konservatuar binasına 
ınana ile beni yukandan aşağı süzdü: malik olmaktan mahrum etmiyelim. 

- Küferne tek~ indirmesinler baş· Hem o, ~ o .. gücümüzün yettiği ka· 
ka bir ~ey istemem. dar .. 

Pariste Opera binası 

- Fakat parayı ikiye taksim eder • 
sek, ikisi df' yanm kalır? .. 

- O halde sua1inizi cyol mu, kon -
sen•atuar mı?• diye sormayınız; eza • 
vallt fakir beldeye beş on para sadaka 
nereden temin edebiliriz?. şekline so -
kunuz. 

8 Bnyan Nihai F.rtulga ( Çarşıkapı 

A-zak sineinRsı arkasında): 

- Kolayı var: Bir anket yapmalı .. 
hfllk hangisini istiyorsa onu.. herhalde 
yl)l değil mi efendim! Konservatuarla, 
tiyatroyu sonra dü~ünürüz. Şimdilik o-
lanlar ihtiy~ra yetiyor da, artıyor bile .. 

e İlhami Ataman (Emekli binbaşı, 

Sofular caddesi): 

- İstanbulun ihtiyacı yalnız bu iki 
~ey mi gözüm? .. Bunlar büyi.ik iş ... Bi· 
zim bildiğimiz basitten mürekkebe gi
dilir. Kendi mahsullerini Avrupa fiatı· 
na viven, p,iven, içen bir memle"kette, 
esnafın halkı haraca kestiği bir şehir -
de, hayat pahalılığından omuzlan çö -
ken hemseriler yoldan ve konservatu
ardan evvel çok daha ba~ka şevler is • 
t~rler. 'I'ivatro. konservatuar bir şeh • 
rin fantezısiC!ir. İstanbulun noksanlan
nın halline ihtivacımız var. Bunlar du
rurken. diğerlerini düşünmek müsaa -
denizle ayağında donu yok, ba~ına fes· 
legen takar, sözünün ta kendisidir. 

• BehliiJ Seviİkcan (Memur, Ayna · 

Jıçeşme): 

- Ucuı ve bol su, ucuz et, önümüzü 
görecek karlRr ı~ık. halka kula~ını ve • 
ren bir belediye .. Bun1an temini müm
kün müdür acab~ ~ayın bayım? Ror • 
dnklannızı diişünemem. Zira cebinde 
meteliği o1mıvan adamın acaba apar • 
tırnan mı vapsam yoksa bankava verip 
fRiz mi alc;am. dive düsünmesi gibi saç
m:ı olur. Par(l yok .. yol mu, konserva • 
tuar mı? diy(lruz. Para bulunsun, mik· 
darına göre ya hepsini, yahud en lü -
zumlusunu ü:teriz. 

Nusret Safa Cosktın .............................................................. 
Bursada merinoscu'uk için 

yeni tedbirler ahmyor 
Bursa (Hususi) - Merinos yetiştir

me mmtakasına dahil bulunan ve bu 
hususta ehemmiyetlice bir vaziyete 
malik olan vilayetimizde Merinosculu
ğun inkişafım temin için yeni ve önem· 
li tedbirler alınmak üzeredir. Bugün • 
lerde Şehrimizde de bir toplantı yapı· 
lacak Merlnosculuk ve bunun dah::ı kı
sa bir zamanda, daha fazlalaşması hu
S1lsunda tedbirler düşünülecektir. 

Vilayetce, Vekalet nezdinde icab 
eden teşebbüsler yapılmı.ştar. Vekale· 
tin salabiyeti ve mütehassıs elernanla
rı ile diğer alakah daire şeflerinin top· 
lı:mtıda bulunmalan temin edilecektir. 

Sayfa ~ 

Küçük bir çocuk, fakat 
büyük bir san'atkir 

Freddie Bartholomeve büyük bir adam kadar 
ciddi ve vakurdur. Haftada 3000 mektub almasi 

onu hiç ş1martmamtşt1 
Nevyorktan yazılı· 

yor: 
Broadwaydaki 

(Lrews Theater) in 
cephesi ışıklar içinde 
parıl parıl yamyor. 
Bu ı~klar içinde de 
neon ile yazılmış 

(Freddie Bartholo .. 
mew in person) harf
leri gözleri kamaştı· 
nyar. Bu harflerin 
cesameti san'atllim 
boyu kadardır. 

1çeri girllip yer a· 
lındı~ı küçük ve se
vımli san'atkarın çok 
rntıtebessim çehresi
le müzikhol numara• 
larını takdim ile rneş .. 
ıgul olduğu görülü
yor. Beli sıkı küçük 
bir siyah ceket, kur· 
şnnt bir pantalon, pi· 
keden beyaz bir göm .. 
!ek, geniş bir yaka· 
lık, geniş bir siyah 
l:ravat! Eaton kolleji 
t ı b ı · · kl<!-ı·k Freddie Bartholomew <Tom Savyersin maceraları. filminde a e e,erının Ci.S dö"kt"k 
lb; · ı K d·.,·ne de 0 kadar yakıc:ıyor Tabiatile l&kırdıyı sınemaya u . e .sesı. en ı.ı )/ ) f'lm' d k' 

ki! . Freddie (Cesur Kc.ptan ı ın e ı ro-
lünün ~-ıatırasını elan muhafaza eylemekMuhakkak ki seyırciler müzikbol nu-

maralarından fazla onunla meşguldürler. tedir Dedi ki: 
d - Bazı çok ağır lıatta tehlikeli anlar Böyle küçük ~aşta ki san'atkArlar an 

eskidenberi pek hoşlanmanı ... Hele sine- geçirdik Buzlu sularıla banyolar yaptık. 
rr.a san'atkarları 0 •1uriar ise! Bazan da doğrusunu söyliyeyim çok eR

lenceli ıdi. Çok genç yaşta olmalanna rağmen on- Bu 
Spencer Tracy tam bir insandır. larda bazan öyle ihtiyarca t&vırlara rast-

tarzda bir rol daha yapmak isterim. Bir 
gf-lirim ki o vakit ruhlarının da hakika- hevesim daha var. 0 d:ı ibir tiyatro sah· 
ten ihtiyarlarlığına hiıkrnedece~im gelir! 

nesince komedi oynamaktır. Hamieti oyOlqun insaniann malı olan helecanları. 
ümid1eri, mkisarı hava11eri. o ya~aki ço-
cuklarda görmek l.iç te do~ru değildir 

bence! Hele bu çocuklarda bazan büyük 
insanlarda göri.ilen azamete hiç te taharn
mill edı>mem. O vakit onları bir güzelce 
pataklıyacağırn gelir. 

Ne yalan söyliyeyim. Mt>şhur denilen 
Freddie'yi görmeden evv(!i. de bu düşün
ceicrimin tesiri altında icım. Fakat ken
disini gördüğüm zaman fjkirlerimi der
hal tashih ettim. Çünkü Freddie Bartho
lomew'i on dört yEşında bir çocuk bul
dum. Kalbi, rur.u, tavırlPr. on dört ya
şında idi. Bu çocukta sahtelik hiç yoktu. 
Gözleri zt>ki idi. Biraz da saf buldum. 
Saflığı ıbur:ıda mezıyet sayacağım . 

Freddie bana yakla~t!. Güzel simasile 
güierek st>lam verdi. Mt>rdcf elini uzat.. 
tı. Bu el uz'Jtrna hart>kNi hakkındaki tah
minimde hiç aidanmadağımı isbat etti. 
Görüşrneğe başladık. fngllizcesi cİnıgi

liz şivesi• idi. Amerikada senelerdenberi 
bulunmac:ına rağmen İn~Hizliğini kay
heylememi.şti . 

Stüdyo harıcindeki hayatı hakkında 

kendısine sualler sordum. Hangi oyun
lardan, hangi şeylerden hoşlandığım 

sordum Gözlerı derhal parladı. Bana 
müteşekkir nazarlar atieyledi. Bir İngi
Jız muaJiiminden ders atmakta olduğunu 
soyledi. Hergün beş .saat ders almakta
dır. Fransızcaya yeni ba~;amı~ır. 

Derslerden gayri ~·n ~ok sevdiği şey 

motosikletWr. Futbo!dım da çok hoşlan

rnaktadır. Bu s:rada tam manasile ço
cu kluğunu mt>ydana çıkardı. Birdenbire 
dedi kı: 

- İş!n fenası çok paraın olmamasıdır. 
Millicent teyzem bana ancak haftada 
ehir. dolö.r vermektedir amma bunu pek 
çabuk harcıyorum. 

- Bununla ne ahyoıEun? ... 
- Şeker alıyorun~ Zabıta hikayeleri 

alıyorum. Bu h!kayelere doğrusu bayılı-
yorum. 

- Hiç ~igar:ı içtiniz n:l? 
- Hayır! Hiç te l:evesim yok! Fakat 

beş sene sonra pipo içmeğe ba§lıyacağırn. 
İngiliz olduğumu tınutmayınız sakın! 
Çocu~un bu mülilhazası çok h~uma 

qittl doğrusu. 

nan.ak ta arzutarım meyanındadır. Buna 
<iaha vakit var. 

Freddie'nin yüzde yüz İr.giliz olduğu 
Shakespeare'i 'aal::oüd derecesinde sev
diğinden belli! Hcniız l::E>ş yaşında iken 
küçük Wiltshire şeln :nde Shakespeare'in 
şiirlerini ailı= ıçıimaJarında ve halk ara. 
sında okurdu. 

Halk ınüsa!Dercleııne dP. bu vesile ile 
iş.t:rak ederdi. Istidac'.ı sayesinde küçü
cük şehırden Londraya kadar yükseldi. 

Bundan tam dört sene evvel yani 1934 
senesınde küçük Frt>ddie'nin bay~inld.e 

Hollywood beı:rmeğe başladı. Günün bi
rinde küçük Freddie gazete okurken Ka
lifornıadaki sh.idyo~arc.ian birinin, bir 
fılmde David Coppcı·!i~lr.'i temsil eyle
mek üzere küçük bir celik&nlı aramakta 
olduğundan haberdar cldu Hemen faa
liyete geçti. Kcndismi tbiiyütmüş olan 
teyzcsin ·n ayaklarına kapandı . Fakat ka
dın red cevabında ısrar etti Nihayet ço
Cl!ğun ~srarlarına day:mamadı. 

Blr :nüşkülflt :ıe karşılaştılar. Holly. 
wooda gitmek icab cciiyoröu. Bu müşkül 
de iktiham edildı. Oraya vardılar. Fakat 
büyük bır :nkisnrı hayal ile karşılaştılar. 
Kanada:ıan, 1ngiltei'l'Cen, Amerikanın 
her tarafından gelen oıı binden fazla ÇO· 

cuk v.:u dı. On bınlerce çocuk arasından 
se•;:lmrk çok f.ÜÇ b:r iştı. Bunda, insa
nın y<:mnn bir <dihi dmıısı icab ederdi. 

Nihayet F:-edd "e'nın sonsuz olan sabrı 
za!erle neticelendi. Mt>şhur ~rodüktör 
David Selznfck t.ırafınaan kabul edildi, 
Bu nmannid çocuk C•nun üzerinde büyük 
bır tesir icra etti. Bir J.•r0\'8 yaptırdı. Yir
mi dört saat sonra Frendıe film kumpnn. 
yasına kabul t•dilm'şti. 

O dakikadan :tibaren talih çocuğa ya
ver olmağa başladı 

David Copperfield'de em.c:alsiz bir mu
vaffakiyet kazanıldı. 

Anna Karevin film:nde beraberce rol 
yapması için Greta Garbo onu istedi. 

Victor Mac Lnglen i!e birlikte (Profes
yonel Asker) filmini çevirdı. 

Sonra (Küçük Lo::-d), ondan sonra 
şaheserı 0lan (Cesur Kaptan) ıfllmini 
çevirdi. 

(Devamı Jl) uncu sayfada) 



10 Sayfa 

Eski şehremini operatör Cemil 
Topuzlunun hatiraları 

(Ba.~tarafı ~ inci ıayfada) O zamana kadar Enver Paşa ile gQya 
mıyaca~ını ve ber..i istediği yola getire - aramız iyi idi. Gıyabımda da, lehimde 
miyeceğini anlayınc:t aleyhime harekete sözler söylediğini vakit vakit duyan:lım. 
başladı. Nazıriardan bir çoğu beni tutu- Tabii, beni görmek ısternesini hüsnü te· 
yordu. Yalnız {oeyh isliun ve evkaf nazırı lakki ettim. Harbiye nezaretine gittim. 
Hayri E!endı ıle nrcım açıktı. Enver tarafından gayet dostane karşılan 

H al bu merkezde iken. bir gün. eski ad- dım. Bana: 
:liye nazıriarından marut bır sima ema - c- Paşa, dedi. Sen sskert hekimsin. 
nete geldi. Bana, Ta!at Eey ile görüş • Madem ki şehremın1iküıden ayrılmış bu
tüğünü ve onun, lmanetten çekilmek - lunuyorsun. Eski nitbelerini iade etti -
iliğimi istediğini söyledi. rcyim. Sana livalık. tıatta istersen ferik· 

Derhal: lik verdıreyim (*) S!hhiyc müfettişi u-
- Peki, dedim. İki safirlık bir istifa • mumisi ol. Hizmetinden ordu istifade et

name yazdım. doğruca cahi!iye nezare - s.in .• 
tine gittim. Enver ?aşanın bu ser:i, makul ve mü-

Taiıit Bey: nasib bir teklif ıdi. Tn't-il kabul ettim. 
c- Pa§a. dedi. kendi hesabıma çok 

müteessirim. Ne yapnyım ki iki büyük 
cereyan kar§ısında k&lciım. Ben başta ol
euğnm halde Enver, Cemal ve daha bir 
iki nazır behemeh&l fmanette kalmam is
tiyorduk. Fakat, kim oiduğunu, senin d'e 
pekala bildiğin bir zet .ya ben, ya §ehre
mini• deyip duruyor. Ne yapalım? Bili -
yorsun ki geçenlerde c:h&: fetvası veril -

Rir kaç gün sonra harbiye nezaretine 
tekrar gittim. Enver Paşa cepheye git -
rnek üzr .. e olduğu, fakat bana söyledi~i 
hususun yapılması için emir verdiğini 

anlattı. 

Ben de teşekkür ettim. 

Tekrar harbiye nezaretine u~adı~ 

zaman ne deseler beğenirsinız? 

cSizi Bağdad c'varına yolluyoruz!. ta
bii kızdım ve bu vazi!eyi reddettim. 

ZntE'n çocuklarım da tedaviye muhtaç
b. Pasaportumu çıkar1tığım gibi, doğru
ca Ceneve gittim. 

di. İşte bu esnada, onun mevkiini terket
mesı bin türlü kHüka!Jere sebeb ola -
cak. Gerek daiıilde, ~erek hariçte fena a
kisler yapacak. Bundan <!olayı. maalesef 
seni feda ettik. Em'nol ki yakında, hatta 
bir kaç ay sonra tekrar şehremanetine 
geçeceksin!:. (•) Burada. ~u urak lzaha lilzum görilyo -

rum: CcmJI Topuzlu askeri tıb~lyede oku -
Talat Beye veda ettim. Şehreminliğin- m'!ı, ve sıra.slle ııva, ferlk, müşlr olmuştur. 

aen; tereyağ•ndan kıl çeker gibi. kolay- Meşrutlyetın Ufınında .ta.snyel rüteh kanu
ca yakamı kurtardığımdsn dolayı üze - nu muclblncc rUtbesJ mlralaylıb 1ndlrtUmlş 
rimden büyük bir y:ikün kalktığını du _ ve kendisi de bu tenl'lllin kanuna taaruz teş
yuyordum. kU eden seb.:ıblerlnden dolayı askerllkten ıs-

ura etml.ştır. Vehmed Reşad, bu hatayı 

Ertesi günü, yerime eski muavinim fs. tamir maksa-111e Ccmn Topuzluya mülkt pa
ınet Bey getirildi. Üç gün sonra da ek- ş:Uık rütbeslnl tevclh etmiştlr.Enver Paşa -
meğın okkasnıa on para zammedildi. Çu- nın anusu onu tekrar general yapmaktı. 

valı otuz iki franktan G~&k üzere 100.000 8 · A. 
çuval unun alındığını da duydum. 

Şehremancti, bütün harb müddetince, 
Kara Kemaı:n elinde l:alciı. Zavallı İs -
ıtanbul halkı, lür umsuz :yere, seneleree 
aç bırakıldı. Ekmek yP.rıne, mısır koçanı 
yedık ve sefaJet yüz5nden bir çok ölüm 
lıAdisesi vuku l·ujdu. 

Şehreminl1smct Bey, yanımda aylarca 
muavinlik yapmıştı. Pek yc.kından tanı
mak fırsatını bulduğum bu zat iyi yü -
rckli, halim, ::nüstakim bir memurdu. Bu 

glıdoba atılmak bedbahtlığına maruz 
ikalmasındtın dolayı 1ınlfı üzülürüm. Bu 
üzü:ıtüın, İsmet Beyin bi~ kaza netice -
61nde l:>oğulmasile kat kat artmıştır. 

Cemil Topuzluya: 

- Şehremin:ığinden Ayrıldıktan sonra, 
ne ile me§gul oldunuz? dedim. 

- Bir şeyle me§gul olmağa vakit kal
madan Enver Paşanın beni görmek iste
Hiğini haber \'erdıler, mukabelesinde bu
lundu. 

Başımz mı ağrıyor ? 
~ripten mi yatıyo sunuz ? 
Romatizmanız mı teprendi ? 
Dışinizin ağrısı sizi çok mu ra• 
hatsız ediyor ? 
Hemen bir tek kaşe 

Sinema: Küçük bir çocuk, 
fakat büyük bir san'atkar 

(Ba!jtarafı !1 uncu sayfada) 
Hayatını anlatırken (Frt>dd:e) yi göz 

hapsıne almıştım ac!eta. Sesi kavi idi. 
Muvaffakiyetlerınden çok sade b ir lisan 
ile bahsedıyordu. Dün~·anın her bir kö· 
şesinden kendısine haftada 2000-3000 
mck:ub ıgclmekte cldngunu lh'liyordu. 
Bunlara rağmen zcrrece gurura knpılını· 
yordu. 

Mu\·affak(yetin, ,gayre1in, çalışmanın 

tabü bir semeresi oldu~ur.u küçük yaşı
na rağ:nen müdrık bulunuyor. Daha bü
yük mu\•Jffakiyetler peiindedir. Bu mu· 
vaffakiyc!lcrdcn de büyük muvaffaki· 
yetlcr peşindedlr. 1s:ikbalin en büyük 
san'atkiırlanndan birj olmağa namzedl
dir. Hem de tamarnilE çek:rdekten yetiş
me bir san'atkar! 

*** 

ALINIZ 
NEOKORİN: Biitün bu rahatsızlıklan derhal ı:Pçirir ve size sılıhatiniı.i 

iade eder. Günde 2 • 3 kaşe alınabilir. 

NEOKÜRİN: l\fjdeyi bozmaz ve ka Ibi yormaz. Tek kaşe 6, altılık 
kutu 30 kuruş tur. Her eczımed~ bulunur. 

N E O K Ü R t N ismine dikkat 

AŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

-k -·kr .. - •• .Jes· 
.00 ) Liradır. 

Ayrıca : 200.000. 150.000, 100.000, 70.000. 60.000, 50.000, 
30.000, 20.COO, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000ve 100.000) 
liralık iki adet müklıfat vardır ••• 
Ke~ide Yılbaşı eecesi yapılacaktır. Biletler • (2,5), (5) ve (10) llra

lıktır ••• Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahnız. . 

ION POSTA 

Muaşeret adabtna 
uymryan 

hareketlerimiz 
7 nci sayfamızdaki 

meselelerio cevablan 
ı - Bilhassa sigarasının dumam sizi 

rahatsız ediyorsa erkek kaba -
hatlidir. 

2 - En ağır yolsuzlu~ yapan kadın· 
dır. Çünkü davetlilere karşı fe
na bir hare.ı<ette l::ulunmuştur. 

3 - Kazara ayağa basılr.bilir. Özür ' 
<iilememek nezaketsizliktir. Ka
bahatin büyüğü kadında. 

4 - Erkek çok sarıh bir nezaketsiz -
likte bulunmuştur. 

5 - Kadıı:ınki cla.gmlık sayılabilir. 
Fakat erkeğin yaptığı mazur gö
rülecek gıbi ce~i:di.r. 

6 - Burada kadının c&, erkeğin de 
batnsı ayni dcrecec.ıedir. 

7 - Kacın göze batar bir i§ yapmı§. 
Fakat erkek herkES: beklettiği 

için ağır bir lıa~acia bulunmu§· 
tur. 

8 - Söz verip gıtmemek, unutup bü
tün bütün citmemE::kten ehven • 
dir. 

9 - Gülrnek n!hayet snJatana cesa
ret verlr. Fskat ı.n1atana omuz 
ı: ılkmek ~öze innnmamak demek 
olur ki çirkin bir hı.rekettir. 

10 -Kadın ıncelik gösterememiştir. 

Erkek 1çıkça kabr.lık etmiştir. 

~-----------------······························································ ı 
i ta bl ar arasında 

( Baştarafı 8 ind sayfada i ı 
Niçin ı:ak'alar areısında V€' evrak mah· 

Zl--1&lerindc hür Jikri ~erbes~ bırakmıya • 
lım? Hakikat, hir!c~tırmege ve seviştir

nıeye hizm(•t edecek tir. 

Ve nihayet, fl-'1·ef, ıi11eı, kusur veya 
isabetleri ile mazi lilnı i~rt.ü.r. Biz isti1c .. 
balden mcs'ulüz: Bupum.m adamlarına 

11alnız onun zaruretlerini münaka§a et -
?rı ek, Balkan lıi,Tr'ye• le1 ini elbirliği ile 
?ııtidafaa iml<:anlarım aramak vazifesi dü
fiiyor •• 

* 
2().. nci asır TüTkiyeswde ya~ayan 

her vatanciaş ıç n Tuna Kıyılarını oku
mak zevklı, istifadeli bir vazife, bu ki· 
tab her münevver için de bir kültür 
kaynağıdı:. 

İbrahim lloyi 

Amerika mekfu lc:r1 
tB~ tarafı 7 incı saı.fadaı 

ile bitireınez!cr . .. G.:ııete ve mecmua fo
toğrafçılarının manyezyurr. ışıklan ar· 
kası nrk:ısınn çakan ~imşekler gibidir. 
Moda röportcrlerı ka 'em ellerinde notlar 
aln .rıkl:ı meşgu1dürler. Bütün gazete 
rrıuharrirleri t.abahlara kadar g ·rip çı • 
karlar, yazarlar, 1-wiarleır, telefon eder • 
ler. Gazetelerin Uk sayfa:ar~ bol resim -
lerle bu esenelik had se» yi tesbit eder
ler. 

O gece ·Altın nt nalı:t serisi locaları • 
cidden görülecek bir rr.an:!<ıra teşkıl eder. 
Nevyorkun en güzel katlı'nları, en güzel 
clekoltelcrle, en lüks tuvaletlerle, en 
pahalı mücevherat ıle orada localarda, 
geniş kırın:zı kadifeli, s!laslı kanapeler
de ahzı mevki E•derler ... Erkeklerin hep· 
si frak ile ~elirler. Smoking· ile gelmek 
ayıp sayılır! 

Doğrusunu söylemek ıcab ederse o ge
ce temaşa sahnede d<?ğil s~londa. loca -
lardadır asıl! 

O ak§amdan gayri akşamlarda halk o
yunu bir sükunet ıçlnde dinler, takib e
cPr. Koca operada bir ç-ıt cluyulmaz. 

Hülasa Nevyorkta Metropolitan Ope
ra c Y Pni dünya. nın en gcrülecek yer -
lerinden biridir. 

--------------·------, 
Zabıta mornuriarına eldiven verildl 

Emniyet Müdür!üğü tarafından, bütün 
zabıta memurlanna. vaz!fe nrasında kul
lanılmak üzere, eldiven verilmiş ve bu 
husus ayrıca tarnimen de, bildirilmiştir. 

··-···········-·-··-·············--··· .................. . 
TURAN TiYATR03U 
Nqid Cemal SaW.. Birla~iti 

Gömülen Kadın 
3 p, 

Mez., Varyeteaı 

ı Istanbul Belediyesi lıanları ı 
Belediye merkez ve !!Uabnt Fen heyetleri için !üzurnu olan VP. hepsine 1352 

l:ra 10 kuruş bedel tahmJn edilen 28 kalem muhtelif tersım lcvnımı açık ek • 
siltmeye konu1muştur. Lıstesile, şartnamesi Levazım Müdür~üğünde görülebl-

li:-. İsteitlıler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 101 l ira 41 k-.ıruşluk ilk te -
rninat makbuz veya mPktubile beraber 6/1/939 Cuma gur..ü sa&t 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (9292) 

~ 

Senelik muhammen k'rası 240 lira olan Küçükpaza-:-da Ayflmıtıkapı mahalle • 
since Keresteciler ~okağında 66 numaralı Yeni halde c1rdiyesiz yazıhane üç se
n~ müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu~ur. Şartnamesi 

Lwa7ım Müdürıüğünde görülebilir. İstektıler 54 liralık ılk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 6/1/939 Cuma günü snat 14.30 da Daimi Enciımende bulun-
rr.alıdırlar. (B.) (9294) 

TÜRKİYE 
Pamuklu Dokuma ve Pamuk Ipliği 

Fabrikaları Anonim Şirketinden : 

PcJnuk ipliği sat1ş1: 

Ya}'seri Bez Fabrikasi mah 12 No. Paketi 415 Kuruş 

az 1 i Basma F abrikasi 
16 

" " 
480 

" 
" 24 580 

" " " Ereğli Bez F abrikasi , 1 24 , , 580 , 
10 Balyalık siparişler için , 

" 
575 

" 15 " " " 570 , 
" .. 

25 
" " , 565 

" " , 
EO 

" " , , 560 , , 
Fiatlal'lıı fxbr karlll tesli m ~artiyle sntılmaktııctır. Iplik mUstebliklerlnln 

yuı.urd ı yaıııı rt~ brı lh.u'a günuerccokleri bedelleri mukabilinde ihtiyaQ-
1 ı rı ıusbeLı.do ıp • .'{ s ı p=".rışi \ creblıeceklerl ve 24 numaradan Ince ve 
mu ht(·••• mak ı,, U ifıt yıır ııyııi'JH .. cck pamuk ıpl.~i nınstehliklerinln de tb· 
tıy ı. çlurını yine uynı ş,ı rtHu~a yt11 ııız En ıl'li Fabrikasına sipariş edebile
ce lt<rı ılAn oıunur. 

İstanbul Jancl~ r na Sa ınalma Komisyonundan: 
MıkC:arı C ın si Tahmin bedeli 

L ira Ku. 
İlk teın!nat 

Lir&. Ku. 

330 Yün fani!i: ipliği 891 00 6fi 83 
1 - Cinsi, mikdarı, tahmir. bedeli ve ilk tenı inatı yukarıda yazJ.lı nümune ve 

evsaf !c ~ar~n:ımeı-;ıne uygun 330 kilo yün Ianila ipliği J4/l/93!l Cumartesi 
günü saat ll de Gf'~ikpa§adaki İstanbul Jandarma sa tmaima komisyonun· 
ca açık eksiitme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesile nümunt! her gün sdı geçen kom!syonda görülebilir veya 
parasız aldm'abi~!r. 

3 -- İsteklilerin ılk teminat, mektub ve7a makbuzlarile yazılı gün ve saatte 
adı geçen kom:syoncıa bulunmaları. (9508) 

BASUR MEMELERİNI 
CERAHA 1LANMIŞ FİSTÜLLER ve 

HER TÜRLÜ IL TİHABLARI 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare bendiye ihtiyacı için beş bin kilo çubuk J...ur~un alımı açık eksiltmeY-' 

konulmuştur. Eksiitme 3/l/939 tuii1inde Srılı günü saat 15 te Büyük Postıthane 
binası b:rinci katta P. T. T. Müdürlüğünde müteşekkil alım satım komısyonun• 
da yapılacaktır. Beher kilosunun muhaınmen bedel; 32 kuruş. hepsinin 16-JO lira. 
muvakkat teminat 120 liradır. İstekli1erin olbalxlaki şartnamelerini görmE-k. ve 
muvakkat teminatlarını yatırınak llLere tn('zJtur müdürlük idari kalem Iev;ızun 
kısmına, eksiitme gün ve saatinde:! de Ticaret odası vesikası ve teminat mak· 
buzıle birlikte komisyona müracaatları. c9195, 

AJII'l--11> Bütün senenizin aöiz ta dile geçmesini isterseniz ••Em•' 
YILBAŞlNDA 1 
HACI BEKIR ŞEKERI YİYİNİZ. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezli Bahçekap1, Şubeleri: BeyoGiu, Karakl5y, Kad1k8y 
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Fransa - ltalya ihtilalmda Londramn 
tavassutta bulunmasi istenmiyor 

(BQ.~tamfı 1 inci ıayfad4) 
Maslahatgüzar, bu münascbetle Fran

ıız noktai nazarını da izah etmiş ve Fran· 
aız • İtalyan nnlaşmaz!ığını münhasıran 
iki alakadar devlet c.rasmda halledilme
ai ıazım geld.ğini söylemi§ ve başvekil 
Çemberlaynin Romayı ziy&retinde . ~ 
hususta tavaS!Utta bulunmasına da ihti· 
yaç olmadJğını ayrıca tasrih etmişt~~. 

Frruısanın Somnliyc g't)nd:erdıgı 
Y"ni kuvvetler 

Paris, 29 (llusu~) - Sornaliye takvi-
ye kuvvetleri gönderlleliğine .dair veri
len karar hakkında ma~(ımat veren ga
zeteler, balcn Sornallde ınevcud Fransız 
askerlerinin yalnız 1500 ldşiden ibaret 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Maahaza, gönderilecek takviye kuvvet
leri beş bin ki~iden fazla olmıy.aca~ı.r. 
Çünkü gerek Somali, gerek Cibutının 
coJtraü vaziyeti ve b!lralarda mevcud 
tahkimat, az kuvvetle ınüdafaaya elve
rişlidir. 

İtalyan kuvvetleri 
Şark.i Afrikndald halyen kuvvetlerinin 

Yekunu ise 370 bin kişidir. Bunun 20 bini 
İtalyan, 130 bini kolonial aıı.keri ve kala
nı da yerli Jı:uvvetlerdir. 

Londnı ne diyor? 
Londra. 29 (A.A.) - İngniz nanrlan

nın Roma ziyareti Londra gazetelerinin 
başlıca tefsirat ıncvzuunu te~kil etmekte 
bcrdeYamdır. 

Gazeteler, Çemberlaynin Romada mu
tavnssıt rol ·fa dmiyece~ni. bu hususta 
Londra ve Paris hükUmeti arasında dip
lomatik kanaldrn noktai r.azar tcati cdll
:rni" bulunduğunu kaydediyorlar. 

Times azetesi. Fransar.ıı: Cibutideki 
kuvvetlerini artırmac;mda çok hayret e
dılecek bir şey oJmadı~nı yazıyor. 

Daily Telegraph ~tazetesi. Fransa ile 
İtalya arasmda ani bir müsellah anlaş
rnazh~a intizar edilmemesi icab edcce~i
tıi bildiriyor. 

Dalndyc • Çmıberlayn mülaknh 
Nev:s Chronlclc ıtazetesi, Çemberlain 

ve Daladyc arasında Parıste bir mülaka-

tın mutasavver oldutunu tekrar iddia 
etmektedhıt 

Daily Expres gazetesi, Paris ve Roma 
arasındakr ıhtilifın müzakere yolu lle 
halledilebilece~i kanaat!ndcdir. 

Londra. 29 (A.A.) - Daily Telegraph 
gazete!'·,. Fransız maslahatgüzannın 

Fronsa tarafından Tunus nnla.şması.nın 
iptali· hakkında İtalyaya verilen cevabı 
İngiliz haneiye bakanlığ.na tebli~ ettiği· 
ni yazıyor. Gazeteye göre. Fransız mas
lahatgüzarı, lngıliz nazırlarmın Romaya 
hareketinden evvel birçok noktalara 1n
g;ltt're ~ükfımetkin d:kkr.tini çekmiştir. 

Buna mukabil Daily Herald gazetesi, 
Fransız hariciye bakanJı~l Paristeki İn
giliz büyük elçisine İngilterenin bu me
~elc}e müdahalesini arzu etmedi~ini bil
dirın 'ştir. 

Daily E>..'Pres gazetesi i!e, Roma görüş
melerinde :,a_şlıca mevzuu İspanya mese
les'nin teşkil edece~i bnaatindedır. 

BeyneimiJel bir konferans nu 
aJ...~edilecPk? 

!'aris, 29 (A.A.) - Birçok gazeteler, 
Londradan almış oldultiarı hnbe:rlere at
fen İtalyanın ınetalibatınm ne olacağını 
yazmakta ve beyneınıhel bir konferans 
c:ktedilmes! ~eşebbü!iinden bahseylemek
tec!irler. Bu konferonsa Fransa. İngilte
r'.:!, Almanya ve İtalya i~t1rak edecek ve 
konferansta İtalyanın mctalibatı müza
kere edilecektir. 

Ordre ve Oenvre gazetelcrl, Çember
layr.in İkincikanun ayında Romaya ya
pacağı seyahat esnasında Mussolinl ile 
Pransız - !talyan mesa!lini münakaşa et
miyeeeğini kat't surette beyan etmekte
dirler. 

1talyan metalibatı 
Le. Jour ve Figaro gazetelerinin Londra 

muhabirleri, İtalynn metaUbatının §UD· 

lardan ibaret olacağını beyan ediyorlar: 
1 - Tonusta mukim İtt.lyanlar için 

muhtariyet statüsü. 
2 - İtalyanın Süvey~ kanalının idare

sine iştiraki. 
3 - İtaly:ının Adıs-Ababa-Cibuti de

miryolunu satın alması. 

Şehirde h1rs1zhklar günde (2)-(3) e indi 
(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 

Bu üç dava etrafında billıassn §U son 
iÜnlerde, uıbıtamızın esash şekilde mü
cadeleye başladığını .görüyor ve buna 
tehrin emniyeti cakımıncan, haklı ola
rak seviniyoruz. 

Bfitün bu meseleler hakkında Emniyet 
Müdürüroüzün !ikirlerinı almak, ittihaz 
edılen tedbirlerden ve bımJann netice
lermdt>n İstanbul heJJifel':lerini haberdar 
~k istedim. 
Sadr~din Akaya, rorul.:ıcak sunllerin 

ba§lnda, ~mücrim çocc.ıklan meselesi ge
liyordu. Filhakika, bu:"lların ad~i 1938 
~Yında, geçt"'l stTelere n3zaran çoğalmış
hr. Adhyeye sevkedilen ve daha ziyade 
ıo ile 15 yaşlan arasında bulunan bu gi
bi çocuklar, ekserivctle hırınzlık. nadiren 
Ise yaralama suçlarından maznun bulun
lllaktDdırlar. Geçen yıl fniJleri gene kil· 
çilJr çocuklardan olan, cmayetJP.r dahi i~
lennıfşti. 

Ceza kanununa nazaran suçlu çocuk
lar hakJnndü ce7ni takibaı, ll yaşından 
itibaren başlar ve bu ceza ın yaşına ka· 
daı- derece derece nfc:bi ~ekilde yükselir. 
~nivet Miidürümüzden bu husu.~a 

c!üşündUkl,.rini bu vaztyeti do~ran iç· 
linıaJ AmUlerle, zabıtaca· ne gibi tedbfr-

~ alındı~nı sordum. Suı.Hm Emniyet 
l«üdürümüzde alaka uyandırmıştı, kısa 
bir ll'üddet düşündü. Sonra cevaben de
di ki: 

- Cürürn iş~iyen çocuklar. daha ziya
de, büyüklerin teşvikile !hareket etmek
tedirler. Bu gibi çocukhırı sdliyeyc veri· 
~. bunlan teşvık tdenler hakkında da, 
~ler varsa, taldbat yapıyoruz. Son gün
lerde bu şekilde nd11 vak'alara fazla raııt
laınanız. sıkı takibatımızın neticesidir. 
Itirnsesiz çocuklıtra gelince Valinin yük
~~ tamimi veçhile, bunları topluyor ve 
ıınsesızler Yurduna sevkediyoruz. Şa

Yed v-elileri mevcuds:ı. kendilerine teslim 
•dereJt. aynen nasJhaJte bulunuyoruz.~ 

Daha az ehemmiycti ohnıvan sirkat ve 
gizli fuhuş vak'alan etraf.ı~da da, Em
lliyeı Müdürümüzden, malumat almak 

.stedim. Bu iki meseleye çok ehemmiyet 
verdiği. şehirdeki rni\.sbet icraattan da 
anlaşılan. Sadreddin Aka §Unları söyledi: 

- Şayanı memnuniyetUr ki, ş~irde
ki sirkat vak'alan, as,gad hadde dü~müş 
bulunmaktadır. Tetkik etti~im raporlar
dan anlıyorum ki, günde ancak iki, üç 
\'ak'a ile karşılaşıyoruz. 

Randevuculuk ve gizli fuhta karşı ise, 
mücadeleye başladık. Hergün gizli fuhuş 
yaptıran ve yapan birçok kimseleri ya. 
kalıyarr.k, adliyeye verıyoruz. Gerek, bu 
gib! suçlarda, gerekse bJrsızlık vak'ala
nnda, mücadclemize tam neticeyi alınca
ya kadar de-vam edeceğiz.» 

Bir gazeteci ve bir şehirli olarak bu 
müjdelerden memnun. kıymetli Emniyet 
Müdürüroüzün müsaadesini alarak ayrıl
dım. - Gavri Oza1uoy 

Ktrşehir viiAyati içinde günde 
1 O ilA 50 zelzele kaydadiliyor 

(BCI§ta.Taf\ 1 inci BO.yfada) 

Alınan malumata göre bu havalide 
günde 10 ili:ı 50 sarsıntı olmaktadır. Bunu 
gözönüne al:ın hükUmet ze!zele mıntaka
ı:ma ikinci b;r fen heyeti göndermek ve 
bu mütehassıs beyete yeniden tetkikler 
yaptırmak üzere tedbirleı almaktadır. 

Diğer mıntnkala:-da zelzeleler 
Ankara, 29 (Hususi) -Dün gece 22,40 

da İzmirde bir saniye devam eden bir 

zelzele olmuştur. Elfwğ vilAyetinin Siv
r:ce kazasının İringıl nahiyesi ınıntaka
sında da 1 e çeyrek kala cenubdan prnale 
doğru bir zclzele kaydedilmiştir. Zelzele
ler hafif geçmiştir. Hasar yoktur. 

Bir kaza merkezi knrlarla mahsur 
kaldı 

Ankara. 20 (Hususi) - Hakknri vila
yetine son günlerde yağan karlar Çö
lemerik kazası merkezinin clvar şehir ve 
kasabalada olan irtfbatını kesmiştir. Bu 
yüzden kasabadaki esnaf ihtikA:ra teşeb
büse kalkışrnı~ da belediye işe vaz'ıyed 
etmiş. yiyecek maddelerini kontrol altı

na nlmakla beraber :fakir halka mecca
nen un tevziine başlamıştır. 

SOW POIY.A 

Karrs1nr kurd va 
kartallara 

yediren adam 
(BC§tarafı 1 inci ıayfadıı) 

Hacme §Öyle olmuştur: 
Osman uzun müddettenberi karısının 

bir takım kimselerle düı;.üp kalklığında 
şüpheler duymakta ve kendisini öldür
mek için de bir yol aramı.ktadır. 

Bu tasavvurunu günlerce düşünen o~ 
man nihayet bir gün kansını alm.lf. gez· 
me bahanesıle köy civarında bir tepe
ye götür11ıüş. orada otuz metre dennlik· 
te bir uçurum kenannda durarak karısi
le konuşmağa ba§lam~tıl'. Elifenin tarzı 
hareketi üzerinde bile hiçbir imacia bu
lunmıyan Osmım birden bire karı.mıı.n 

yüzüne fiddeUi bir tokat savurmUf ve 
zavnllıyı uçurumdan a§agı yuvarlamı~ 

tır. Elifenin canhıraş çığlıklarını ~i.r 
müddet dinledih-ten sonra da, onun UÇ"..l· 

rumun dibinde öldü~iinü sanarak oradan 
aynlinlf ve köyüne dönmüf:lür. 

Birkaç gün Elifenin ortada görünme
ıiiğine dikkat eden kadının hı!lm ve akra· 
bas: Osrr.ana ~:ormuş-lar, o da: 

- Ne bileyim. ben de onu anyorum! 
cevabını ver.:ru;tir. Osmanm halinden §Üp 
helenen Elilenin halası zabıtaya baş vur
muş, zabıta da Osmanı nezaret ıltma 
almı§tır. !sticvabı esnasında Osman her 
şeyi itiraf etmiş. hMiseyi olduğı! gibi an
latmış ve nihayet bnsmı tıçununa yu
varladı~ı yeri e-lile göstermiştir. 

Miıddeiumumt ve zabıta derhal uçuru
ma inrnişler, araştırmalara başlamı§lar, 

Elifenin elbise ve saçJanndan bir kumını 
bulmuşlar ve kadının hırdlara ve kart~ 
lara yem oldu~u tesbit etmişlerdir. A· 
rnştırmalar etrafa 1eşmil ediJince onnan
da, şurada burada bir çene kemiğine, ba
cak kemiklerine ve vücudün dıke,r a.za
larına nid kcmiklere nstlanmıştır. Hü
kumet doktonı Tevfik Baykara kadının 
7-8 gün zarfında binbir azab ve ızbrab 
!çinde öldüğünü, bilAhare kurdtar ve lruş
lar tarafmdan parçalanGıjını tesbit tt
miştir. 

Ocakta bir bomba 
patladi, bir köylü 

öldü, oğlu yaralandı 
İzmir, 29 (Husust) - Seferihisarm Or

hanlı köyünden odun keskisi Hasan ge.. 
çen g\in köy civarından topladığı odun
ları evine getjrm;ş. Cldunlardan bir los 
mını akşam üstü ocağa at:p oğlu ile bera
ber karşısına geçen Hasan ısınmaA'a baş
lamışlar. fakat bu sırada ocakta mü.tbiş 
bir infHAk olmuş. ev sarsılmı~tır. İntnAk 
neticesinde Hasan parçalanarak ölmüş, 
oğlu da ağır surette yaralanmıştır. 

Yapılan tahkikatta, Hasanın topladı~ 
onunlar arasında renelerce salrlı kalan 
bir bombanın infilA'In bu fect kazayı do
~rdu~ anlaşı1mıştır. 

Yeni Maarif Vekilimiz telefonla 
·'Son Posta , ; nın 

sualterine cevab verdi 
(Ba§taTafı 1 i7ıci ıayftJda) 

mennl ederek Vekiiletteki ıır.kadaşlanna 
veda etmiş ve ayrrlm1~ır. Yem Vekıl Ve
ktılet erkan ve memarJannın tebrikltrf
ni kabul etmiştir. 

Yeni İktısad Vekili Hllsnü Çakır •aat 
or.. bırae Vekalete ~eimı~r. Öğleden ~
vel VekAJet erkAn ve memurlannın, ö~
leden sonr:ı da kendis.ini tebrik için ziya
rete gelenlerin tebriklerını kabul etmiş
tir. . 
Askeri memurlar hakkında 

Ankara 29 (Hususi) - Büyük Hal' 
bin bitarnile İstanbulun i.şgaliru müte • 
akıb Anadoluda miJU hükfunetin tees
süs tarihi olan 23 Nisan 1936 tarihinde 
orduda mevcud ve muhtelif sebeblerle 
mJiğdur olup 3128 sayılı kanunla nasb
Jarı dörder sene HerJetilen ve hAlen mu 
vnzza! olarak orduda müstahdem bu -
lunan askerl ~urlann nasblarında 
beher hiı.mPt senesi için bir defaya 
mahsus olmak üzere birer ay daha ile
riye alınması hakkında hükfunet Mec
lise bir kanun layiliası veımişti:i'. 

Layiliaya göre bu na.sb ilerletilme -
sinden ötürü muhassuat ver:iJ.ınjyeoek· 

.,. 11 

Ispanya sulannda bir Ingiliz 
daha bat1rtld1 gemisi 

(BCl§tcmıft 1 mci 8ayfcıda) Balaguer'in şimalinde bir müstali • 
Geminin batmak üzere olduğu ve kem hat i~gal ettik ve yüzlerce ölü buJ.. 

30"kişiden ibaret olan İngiliz mürette • duk. Sekiz yüz esir aldık ve mühim 
batmm cankurtaran kayıklarma sığın- miktarda malzeme ele geçirdik 
dıklan ha~r verilmektedir. Yirmi düşman tayyaresi düşiirdük. 

İngilterenin protestosu Hiikfune1çı1erin tebliği 
Londra 29 (A.A) - İngiltere hüku· Saint - Jean - de - Luz 29 (AA.) -

mcti, bamulesinden 1 0,000 İngiliz li · Dün akşamki bük-ürnet tebliği: 
rası kıymetindeki kısmı ingiltereye a· Trempe bölgesinde iki dağ mevz:ft 
id olan Yunl'n bandıralı Atlas adında- üthliye ettik 
ki Yunan vapurunun •Palma'da mev • Balaguer bölgesinde düşmanın şid .. 
kuf bulundurulınasmı Burgos hüku • dP.tli bir taanıızunu püsk"ÜrttÜk ve 7 
meti nezdinde protesto etm~r. Fazla diişman tayyaresi düşürdük. 
olarak vapurun hamulesinin büyük bir Nasyonalist tayyareler Valansiya ms 
kısmı, İngiliz sigorta şirketleri tara - Ter:ragone w Barselona'yı bombardJ .. 
fmdan sigorta edilmiştir. man etmişlerdir. 

Nasyonalistlerin tebliği 4 İtalyan frrknSl piiskUrtiildii 
Salamanka 29 (A.A.) - Dün ak • ~ağı Segr~ romtakasında 4 İtalyan 

şamki nasyonalist tebliği: fırkasr, rnühim tayyare ve tank kuv· 
Kuvvetlerimizin Katalonya cephe • vetlerinin mü1.aheretile cümhuriyetçt. 

sindeki şiddetli taarruzu devam etmiş· lerin Solerns ve Granadellas mıntaka• 
tir. Anbac dağının işgalini tamamla - lanndaki mewilerini yarınağa ça~ -c 

dı~ ve Maciab de Portas dağında mü- mışsa da bütün gayretlerine rağmeıı 
him mevzi1erle mücavir safılılan zap- cümburiyet tayyare ve topçnlarmm 
U.ttik. §iddetli mukabe!esi önünde büyük u· 

Valderi köyü ile tepelerinf ve Mosca yfata uğnyarak geri çeki1mek mecbl!P' 
t~pesile Albages şimalinde Sasa"tes te- riyetinde kalmıştır. 
pesini ve Ebre'ye kadar olan hattı iş • Düşman, burada da 2 tank ve bh 
gal ettik. tayyare kaybetmiştir. 

ingilizler Bulgarlara 
· kredi açıyorlar 

Londra 29 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri nden: 

Merkezi Avrupanın vaziyetindeki is· 
tihale, bir kredi açılınası için İngiltere 
ile Bulgari'!:m arasında yapılmağa 
başlanılmı~ olan müznkerelerin esasın· 
da tadiHit yapılmasma sebebiyet ver • 
miştir. 

Bu müzakerelerin bidayetinde 1ngi· 
Uz mehafili, Bulgarİstanın ticaret flı
tiyaçlarına ve silfihlanmasma tahsis ~ 
dilecek birkaç milyon İngiliz lirası mik· 
tannda bir kredi açılmasını derpiş et
mekte idiler. 

Son vukuattanberi ve dahili bir ta • 
kım esbabdım dolayı bu müzakereleri 
yapmakta olanlar daha ufak mikyasta 
bir plan tetkı'k etmeği muvafık bul -
muşlardır. 

İyi malftrnat almakta olan mehafile 
göre, müzakereleri yapmakta olanla • 
rm yalnız tren ma.lz{mlesi ~li .. 
min~ tahsi~ edilecek ilk 500 bin İngiliz 
liralık bir kredi açılmasını derpiş et • 
miş oldukları ve Sofya bükilmetinin 
bu kredi muamelelerini yalnız Bulgar 
mahsullerinin ihracını himaye ve tes· 
hil için sarf~lecek mesainin muvaf • 
fakiyeti halinde tevsi etmeği düşün • 
mekte olduğu söylenmektedir. 

Japonyada bir General ve 
iki yüksek rütbeli 

zabit tevkif edildiler 
Tokyo 29 (A.A.) - Dömei ajansı· 

nın tebliğ etti~ine göre, bahıiye neza
reti idare ~l~i reisi General Ma~ijiri 
ile diğer bir albay ve bir binbaşı do -
nanmaya aid biT çok vesaikin artadan 
kaybolması üzerine tevkif' eciilrnlş • 
lerdir. 

Alman lkhsad Nazın 
Londraya gidiyor 

Londra, 29 (A.A.) - Financlal tt • 
mes gazetesi, yeni sene başlangıcında 
Alman ikt~d Nazın B. Funk'un tica
n meseleleri müzakere etmek i.izere 
Londrayı ziyareti hakkında yapılmak· 
ta olan görüşmelerin müsaid'bir surct· 
te ilerlemekte olduğunu yazmaktadır. 

lzmirde çekirdekten odun 
kömürü yapılıyor 

İzmir, 29 (Hususi) - Şehrimizdeki bir 
ya~ fabrika!I :küspe ve Yıi~ alınmış çe
kirneklerden odun kömilrü tmaline mu
vaffak olmuştur. ·----·-····-···-...... -· ...... _.. ......... __ _ 

Doktor 

lbrahim Zatl iJget 
Belediye ka~sında, PJyerloti 
aıddeıolnde 21. numarada bergllD 
U"leden 10nra bastalArıw kabııl 

Amer-ikada soğuklan 
30 kişi daha öldü 

Nevyork 29 (A.A.)- Soğuk dalgası. 
Amerikamn h"'r tarafına yaymnl.Ştn\ 
Konjestiyon ve kayıb düŞine yüzün .. 
den vukua gelen kazalar neticesinde 
30 kadar insan ölmüştür. 

Nevyorkta sıfır altmda 7, Şikago'da 
sıfır altında 6. Minnesota'da sıfır al • 
tında 30 vP 40 derece kaydedi~ • 
tiT. 

Blum ve Delbos, T ardiyöve: 
kabine teşkili için 

tekiifte bulunmuşlar 
Paris, 29 (AA)- Bugün Gringolre 

gazetesi, Tardieu tarafından gazeteye 
gönderilen ve Blum ve Delbos tarafın· 
&n kendisine en geniş bir esas dahi .. 
linde bir birlik kabinesi teşkil edildi • 
ğini gösteren bazı vesikalar neşretmi.ş
tir. 

Gringoire'ın makalesi Liberte gaze • 
tesi tarafından da neşredilmi.ştir. Ev • 
velce böyle bir tekiifte bulunduklan ' 
nı reddetmiş olan Blum ve Delbos'un 
cPvabları beklenmektedir. ----------------,.,. 
Belçika Ayanında azadan 
biri nutuk söylerken öldü 
Brüksel, 29 (AA.) - Rexist ayan • 

dan Rhod.ius, dün ayan meclisinde bir 
nutuk söylcrkeıı. birdenbire düşüb bao 
yılını~ ve yı:ı.pıhn bütün tıbbi ihtima~ 
lara rağme~ biraz sonra ölmüştür. 

Ayan meclisinin eelsesi tatil cdilınif' 
tir. .............................................................. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi ~ 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

T ürlıiyedeki Şubeleri 1 

İSTANBUL (Galata ve YenkamJ)' 
MERSİN, ADANA Büro.!tı 

Yunanistandaki Şubeleriı 

S.ELAN!K ·ATINA 

• 
Her nevı banka muamelelerı 

Kiralık kasalar servi.cü 

._.- _...._.. 
_.. ..................... -. .•............ -·-·······---
,.. Akba kitab evi ........_ 

Her dilden kitab, gazete, mecmua, 
mekteb kitabiarının ve kırtasiyenln 
Ankara satış yerid\r. Undervud ma
kinesinin acentasıdır. 

tir. ~---~ ecıer. ~ .............. ~~---



11 S.rfa SON POSTA 

''San Posta, aın Hikayesi 

Çiçek ci güzeli 
Yazan : lsmet Hulusi 

Birineikinun 30 

Deri ve Barsak artırma ilanı 
Türk Hava Kurumu Istanbul Vilayet Şubesinden: 

Kurban Bayramında teşkilatımız tarafından toplanacak deri ve barsaklar 
pazarlık suretne .iyrı r.~·rı artırmaya konmu~tur. 

18/Kinunusani/939 Çarşamba bünü saat on birde artırması yapılacak ve fiat 

Size do~u bır §CY söyliyeyim mi, is -
mini bildı~ :m çıç~kle:- dördü geçmez: 
Sardunya, karanfil, gül. hercaL Doğru 
söyleınifim .• Düşündüm, dtişündüm; bir 
beşincisini bulamadım. Böyle benim gibi 
qört çiçekten başka çiçek ismi hilmiyen 
bir insanın çiçekçi c;içekçi dolaşması. bu
ket buket çiçekler yaptırması kimsenin 
aklına gelmez değil mi? Nitekim benim 
de aldıma gelmezdi amma oldu. Olan bi
tenı. eksiksiz anlatah1lmem için baştan 
başlıyayım.. Bir ak~arn Beyoğluna çık -
JDJştım. (Hemen her l!kŞllm çıkarım ya) 
önüm sıra bir güzel f.enç kız yürüyor -
du. Güzel genç kız dedığime bakıp ta ha
kikaten revkahide (iÜzel yüzlü bir genç 
kız zannctmeyin; belki yüızü Çirkindi. 
Kim bilir, burnu eÇl olabilirdi, gözü şa
§1. olabilirdi, yüzü çiçek bozuğu olaoolir
di. Fakat bunlan b!lıniyordum. Çünkü o 
önden gidiyor, ben p~ş'nden yürüyor • 
cium. Bütün gördüklerim onun gayet 
muntazam vücudü, ve ust:ı berberin bü
tün ustalığile ıtinalı bir itinasızlık ver -
diğ\ rengi tabiiyi andıran boyalı sarı saç
ları "di. 

Ben hemen her gün mahud çiçekçiden 
bir demet çiçek alıyor, ni~anlıma götürü
yordum. Her ~ün çiçek a)mam ves!lesile 
çiçekçi güzelile de çok yrıkır.dan dost ol .. 
m~tum. Mesele c;alallaşm~şlt. Ya çiçek
çi güzeli, ya nişanlım, fakat ben ne o, ne 
de öteki için bir şey söyliyebiliyordum. 
Nişanlım güzel, sevimliydi, cana yakındı. 
Çiçekçi güzeline gelince, o da güzeldi, 
sevimliydi ve cana yakındı. 

değer gürülürse ihale edilecektir. İsteklilerin belli gürı ve saatte ve şartnarneyi 
gormek için de her gün Ca~aloğlundaki Şube Merkezine müracaat etmeleri. 

c9355• 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden : 
ı _ Eksiltıneye konan iş: Karacabey harasında Grorn hastanesinin ikm~tl ve 

navei inşaatı olup 20,337 lira 56 kuruşlud: esas keşfinden ı.s .• ooo .liral~k mi~t~rdır. 
2 _ Muhammen keşif bedeli Ü7Hın~en } apılacak tenzılat nısbetı vahıd fıat. 

)ardan her birerlerine ayn ayn tf>şmil ed!lerek bulunacak miktar bu elesiltme

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

si!tme, yapı işleri fenni ve Bayındırlık işleri ~enel şartnam~leri ile mukaveıe 
projesinden ibaret evrakı nafia daırtslnde görebilecekleri gibi arzu edenler 75 ku· 
ru7 mukabilinde birer örneklerıni alabılir~er. 

Genç kız bir çiçekçi dükkanının önün
de biraz durunca, ben öe aurdum. Çünkü 
ÖDe geçersem, kendi hesabıma iyi etmiş 
olmıyacaktım. Çünkü ben cnun o ana ka
dar görmediğim yüzünü 1938 dünya gü
zelinin. gazetelerde f!l'rdüğiım ve çıok ho
şuma giden yüzünden daha güzel olarak 
muhayyelemde ca:ılandır:mıştım. Yüzü 
çirkin olmasa bile ben~m rnuhayyelemde 
canlandırdığı:ın dünya ı;üzelinin yuzun
dcn bir parça başka ise sl!kutu hayale 
uğrıyacaktım. 

A:i1arını bilmediğim, :renkleri mor mu, 
mavi mi .fari<etmed ğim ç:çeklere alıcı 

olmıyan gözlerle ı.aktım. Ve biraz ba • 
şımı kaldırdım. Bir de ne göreyim. İki 
cam arkasında; yani çiçekçinin vitrini
nin sokak üstündeki caını ile dükkan ta
rafındaki camının r.rkaFında bir genç kız 
başı görünüyordu. Sarı bir •baş. Yaradı

lışım ıcabı ben :;arı~ınları çok severim .. 
Hatta üç yaşımdd çocukken bile .. Yok o 
çağda da sarışın kadınl&ra aşık olurdum; 
demiyorum. Fakat, sarı kedileri daima 
kara kedilere. tekir kedilere tercih eder
dim.. Bizim bir kom~u Fntmıı teyze var
dı, kedi meraklısıydı. Onun evine gitti
Jimız zaman kedilerinin her cinsini tek
meler, kuyruklarını çekip canlarını ya -
kardım, sarı keciilerine gelince onlan 
tekınelemek, onların canlannı yakmak 
jöyle dursun. hepsini bırer birer kuca -
fıma alır okşar. sevE'r~m. 

* Faıla çenern açıldı galiba. Gazetede hi· 

Son Post:lnın edebi romam: 11 

kAye için ayrılan yer, ber.im çenemle 
mebsutan miıtenasib açılamıyacağı için 
biraz kısa keseyim .. Ne dıyordum. Ha ... 
Evet, çiçekçinin caını arkasındaki san 
saçlı baş bana her şeyi unutturmuştu. 

Sanki Beyoğluna çiçek almak niyelite 
ı;ıkmışım gibi, hemen mağazaya girdim. 
Ve bir demet çiçek yap:p bana verme • 
lerini söyledırn. Bunu söylerken gözüm, 
dışarıdan görüp be~endiğim, dükkandan 
içeri girip daha yakından yüzüne baktı -
ğım zaman (yalana lüzum yok) B.şık ol
duğum genç kızda idi. 

Ben onu .,eyrcderken, benim buket te 
hazırlanmıştı. Parasını verdim, buketi 
aldım. Soka~a fn·Jadım. Bu buketi ne ya
pacaktım? Evli değildim k: karıma götü
reydım. Den de cldukça zeki insanımdır .. 
Hemen kafamda bir şimşek çaktı. Çiçekçi 
dükkanına kadar pe~i sıra geldiğim genç 
kıza verirdim .. Buket bazrrlanıncıya ka
da o her halde epey uzak1aşmıştı. Buket 
elimde, bir köşlü gibi ko~mıya başla -
dım. Ve Taksime yakın bir yerde onu 
gördüm. 1nsaıı t:a!binde aşk alevi ol -
duktan sonra her !şi becerir. 
Sağından geçtim. Karşısmda durdum .. 

yüzüne baktım. Meral~ etmeyin ne şaşı 

idı. ne k5rdü, ne de çıçek bozuğu, fevka
lfıde güzel bir genç kızdı. 

-Bayan! 
Dedim, şaşırdı: 
- Bu çiçek buketini!.. 
Dedim, şaşkınh~ı bir kat daha ziya -

de leşti. 
- Size takdi:n ediyorum! 
Dedim. Şaşkınlığı nedense bir anda zail 

oldu. gülümsedi. 
- Teşekkür ı:>derim. 

Son Postada hikaye için ayrılan yer 1 
dclmıya yüz :uttuğu için biraz daha kıs
mak mecburiyetindeyjm. 

Onunla o gün tanıştık, üç gün sonra da 
nişan 1 an dık. 

Aşikiar yolunun 
yolculari 

Yazan: H ali d F ahri Ozan~oy 

Nıhayet ıkisi de benim fikıimi sordu- Canım sıkılmıştı. Adeta bunalıyordum: 
lar. - Anlamadım coğrusu .. dedim. Bu ai-

- Bilmem, dedim, ben kendi hesa- le bu kadar meşhur mudur? 
bıma Nizamın ıistünü ve oradaki çam ·ı Suphi, kendlsincien hiç beklemediğim 
lıklar iç!nden Heybeliye bakan köşkleri bir serbestlik ve katı yüreklilikle cevab 
tercih ederim. Esasen bizim köşk on - verdi: 
lardan biri... Aşıkla::- Yoluna yakın... - Meşhur da söz mü? .. Kibar sosyete-

Nevi.n hanım, derhal, şaka yaptı: nın bütün Donjuaniarı Naciye Hanımın 
- Demek siz de aşık olmağa nam- eski birer Aşığıdır. 

zedsıniz!? İçimde 'duyduğum ürpermeyi haince 
Bu söz bir ağız aramak nu idi bile - bir latifeyle bo~mak istedim: 

mem. Yalnız hafifce kızardığımı hisse- B lk' d - e ı sen e? .. Bir zamanlar? .. 
der gibi oldum. Aksi gibi kadın da bu 
sözlin arkasır.ı bırakmadı: - Yoo, bak .. fazla eşeleme ... Nevinin 

- Yakınınııda kimler var? Acaba yanında pek öyle açık itiraflara gele • 

benım de tanıdıklarımdan mı? me m! 

Önce bir kaç is"m sayd1m, gayriiradi Doğru mu söylüyordu? Bilak1s öyle 
bu ıstekle Namık Beyin is:ır.ini söyledim. sar.dım ki açık itlranara kendisi can atı
Nevin, ellerini çırparak koltuğunda d'Oğ- yordu! 
ruldu: Yarabbi! bu karşımda konuşan Supfıi, 

* cHer hikayenin bir sonu olur, bu hi-
kayenin de bir sonu olacaktı. Ve ben 
sonunu nasıl oağlıyacağmu bliyor -
dum, !~kat yazık ki ba~lıyamadan yarıda 
keseccğim. Çünitü h•kaye müsveddesini 
yaptığım kdğıdın sayısı on ikiye geldi. 
On üç rakamından teşe'iun ettiğim için 
bir başka kôğıda tek satır razamam. Ne 
yapayım, başıma bir fe~aket geleceğine 
hikıiye-m yanm kalıversm .• 

YAR~'Kt NÜSRAMIZDA: 

Daktilonun günah• 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

.............................................................. 
TOGO albümü ç 1kt1 ••• 
Matbuatın tanınmış ressı:.m ve karika

tUrıstlennden san'nıkar Togo her sene 
olduğu gibi bu sC'ne de 1939 albümünü 
neşretmiştir. İçinde bırçok imzaların 
fantezi yazıları ile, san'atkarın çizdiği 

portre'ler ve karikatürler vardır. 

Nöbetci ecz~neJer 
nu gece nöbetçi olan eczaneler lfUD -

lardır: 

istanbul cllıetlndekiler: 
Aksarayrlıı.: (Ziya Nuri), Alemdarda: 

(Esad>, B~ynzıdda: (Asador), Samatya
da: <EroCllo.3), Eminönünde: (Salih.Ne
catl), Eyübc:e: CArif Beşir), Fenerde: 
(Vltnli), Şehremininde: (Nazım), Şeh -
zndeba~ındn: rAsat), Karagümrükte: 
(S:ıac<>, Küçükpazarda: (Hikmet Cemll), 
Bakırköyiinde: (HJliU). 
Beyo~lu cilıetindekller: 

İstiki DJ caddesinde: ( Gala tasnray), 
Tünclbaşınd:ı: (Matltovtç>, Galatada: 
(İidyoll, Fındıklıda: (Mustafa N all), 
CUmhuriyet caddesinde: (Kürkçlyan>, 
Kalyonc.ı;la: CZa!lropulos>, Flruza~ada: 
(Ertu~rul), Ş~şllde: (Asım), Beşlktaşta: 

(All Rıza). 
Boğazi~l, Kadıkör Te AdalardakUer: 
Üsküdarda: römer Kenan), Sarıyer -

de: (Aslf>, Kadıköyünde: (Sıhhat, Rı -
fatl, Büyukndada: (Halk), Heybellde: 
(Halk). 

onları bilmiyenlE re bütün sefaletleriie 
teşhir ediyordu. 

O gün, dosturola metres:nden dudakla
nmda mütebessim, fakat kalbirnde her 
ikisine karşı nefrete benzıyen bir hisle 
r:yrıldım. 

Ve şimdi karar verdim: bir daha Sup
hinin apartımanına aya~ımı basmıyaca
ğım ... 

4 _ Eksıltme 5/1/939 Perşembe günü saat 16 da Bursa Nafıa Müdürlül\1 ek· 
l iltme komısyonu odasında kapalı zad usulile yapılacaktır. 

5 _ r:ksiltmeye girebilmek için istek lilerin 1125 lira muvakkat teminat ver
meleri, uçüncü maddede yazıh evrak.ı kabul ve ımza etmeleri ve bu inşaatı ya-

pabi1eceklerine dair ehliyet vesücast (bu vesika eksiitme yapılaca~ı günden en 
az sekiz gün evvel bir istida ile vilayet makamına müracaat edilerek alınıtcak· 
tır.) Talibler şirket halinde iseler ?.490 ı:;ayılı kanunun üçüncü maddesinin A. B 
ttkralarında yazılı ve 938 yılı Tica.-et Odası belgesini göstermeleri lAzımdır. 

6 - 1steklilerin, dış zarfı mühür mumu ile ıyi k~patılmış teklif mektul>\an
m f./1/939 Perşembe günü saat on bP~e kadar komisyon reisli~ine makbuz bu· 
k3':ilinde vermeleri icaıb eder. 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilro6z. (9061) 

- -- - - -

Boş, Uiş, Nezle, Grip, Romalizma 
Nevralji, kınldık ve bütün ağrılarının derhal keser. 

Icabıoda günde 3 kaşe alınabilir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ANKARA 

ı _ Kurumumuz talebelen için aşağıda isimleri yazılı ( 4) kalem elbise. palto, 

tayyör kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmu~~r:. . _ . 

2 _ İbnlesi 10/1/939 Cumartesi günü saat 10 da rektorlük bınasında muteşckl<il 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 _ Muhammen bedel (18536), teminat (1290,20) liradır. ~ 
4 _ Teminat ihale saatinden bir saat evveline kadar kom.ısyon reisl'i~ne tes • 

lin1. edilecektir. . . .. urd l 
5 _ Daha fazla izahat ve parasız şartname almek istiyenlerın Enstıtü Y • 

mirli~ine müracaatian c5225ı. (9352) 
Cinsi adet Be herinin muhammen 

Fiatı teminatı 

Erkek elbisesi 
Eııkek palto 

434 Takım 
139 

30 Lira 
32 • 
32 • 
22 • 

Kız talebeye palto 
Kız talebeye tayyör 

10 
34 

kızlar ... Biri Nezihe, bıri tanımadı~ım 
yeni b!r kız ve sonuncusu, arkada du • 
ranı ge'le o, SüheylL. Onu görünce A
deta başım dön<-'r gibi oldu ve şaşkınlı -
ğımdan, el sıkmadan, yalnız şapkamı çı
kararak kızları Helamladım. Sonra sağda
ki halkı yararak pastahane tarafına do~
ru yürüdüm. 

Necla arkamda seslenıyordu: 

1390.20 

- Hay hay .. ne zç.ınan emrederseniz ... 
~anki öteki cevabıını beklıyormuş! :Na· 

ciye Hanım derhal sesinin tonunu de~iş· 
tırdi ve birden, sun'i bir ciddilik takındı: 

- Te~ekkür ederiz. ~edi, vakit geç. 
ben ~aka söyledim. Otursanıza efenditn··· 

Pastahaneye yeni gelen acemi garso • 
nım a:vaklarıma çarpara1r yanıma sürdÜ· 
~ü iskemieye oturdLım: 

Vll - Ben gene arkadaşlarımla geziyorum. - Babam nerede, ceciim anneme .. si-
zinle ınmedi ıni? Ak~am Adaya, ancak ikinci direkt va- Şayed sorarsa annerne söylersin olmaz 

purla, sekizi geçe varab;ldim. Ondan ev- mı ağabey? .. 
velkini beş dakika yüzünden kaçırmış. Hazin tesadüf! Pas~ahanenin içinde, 
Köprüde, tam bir saat. Adalar iskelesile ilk gözüme çarpan .I\'amık Beyin karısı 
Kadıköy iskelesi arasınd.a, dalgın ve ca- Naciye Hanım oldu. Annemle bir masa
mm sıkıntılı dönüp ciurmuştum. Zihnim da idiler. Gülşen dadı ile Şadan halarn 

--Hayır, Namık Bey iskeleye tnmiyot 
da a:ı!ızla öeraber ona gittiler .. yalnt2l 
bırakmamak için ... 

- Yaa? 
Bu cYaa:. cudaklar.mdan gayrith ttyarl 

o kadar Namık Beyin karısı ve onun ko- da, arkal:ırı kapıya dönük, ayni masada çıktı. 
casına ihaneti ıneselesile do'Jıgundu ki. oturmuşlardı. Yanlarındaki masada ab- Anlaşıldı, anamdan sonra bir zavallı da 
başka hiç bir şey dlişünemiyor, bu hasta lamla çocukları, bir de bizim Nü~et var- babamdı. Onun da bu akşam hissesine 
adama karşı bu J-.a'!<s!zlığa isyan ediyor dı. hastayı oyalamak d;ismüştü. 
ve bana onların güzel sarışın kızını da İçimdeki buhranı l:elli etmemek için Gözlerimi etrafımda dolaştırdun: ka • 
hatırlatan bu teessürle raHgelene çarpı - di~lerimi sıkmıştım. Ablam. beni görür dm, erkek aşağı yukan belledilim çeh ,. 
yor, etrafımdaki telaşlı yoicularla gaze - görmez: reler! .. Bir tkisile uıaktan selimlaştırrı. 
teci çocuklardan hak.Iı ş.:kf.yetler işiti - - Geç kaldın! Tanıstıklarım. tanısmadıklarımdan kitn· 
yordum. Hatta bu kabustan vapurda da Dedi. ]er yoktu ki? .. bılh~ssa kızlar ve kadın· 
kurtulamamış, Marmaranın İstanbul u - - Vapuru kaçırdım. }ardan ... İşte saçı her zaman güllil, tatlı 
fuklarında şenlik yapan emsalsiz guru - Diye cevab verd:m. esmer kız ... işte tanıdıklannın takt11m e--
bunu, arka güvertede, hP.r zamanki bakış Naciye Hamm pek ı:eş'e1i ~rllnüyor • dil:nedi~i arkadaşlarına bile her rastlayt· 
larımd n büsbütün başka hislerle seyret- du. Olöukça monden b!r eda ile, öptür - şında sanki seiam lıekHyormu~ gibi bir 
miştim. Nihayet Jşte, ıskele atılıp Adaya rnek için elini uzattı ve arkasından: tavırla bakan. sonra birdenbire yütil 

- Nasıl? .. Nnmık Bey mi? .. Sakın Na - benim bir zamanki bağrı yenık dostum 
civE' Hanımın kocası o~masın? .. Hani has- Suphi mi idi? Babasının bütün sa~lıkın
:talıklı bir adnm .. b"r de k1zları var: Sü- ca ona çektirdiği ~kenceli hayat mı onu, 
hey lL. sonunda, bu kadar maddi, bu kadar taş 

çıktığım zaman biraz derin bir nefes a- - Maşallah beyefendi, dedi, biz de bir göl gibi durgunla§an kısa boylu ve 
labilmiştim. sızl bekliyorduk, erken gelip te bize a- gözlüklüsü .. işte biraz ötedeki masada. a .. 

Temmuz sonu, ılık bir akşam! Ortalık raba ile bir akşam ~uru yaptınrsınız di. na kız bütün pastaha'leyi seslerile dold\1• 
iyice kararmış, rıhtımda elektrikler yan- ye... ran miyop gözlü bir bayı.ncık ve dalı8 

mıştı. İki gazinonun onündeki karşılıklı Ben, bu teklifsizlik kalllsında yeni bir başkalan.. bunların ;.,.rasında da, yold8 

seyirci safları arasından. arkarndan ge - şaşkınlı~a uğradım. ZavalLı l.'blamsa, bu oynar gibi yürümE'kten yorulup ta bugün 
lenlerin dirsekierne itile kakıla geçerken henüz dünkü tanıdığımızın sözünQ, ihti- nasılsa buraya u~ramış olan tombul' ve 
bir el kolumdan tuttu: mal yeni bir kibarlık icabı zan.nlle bat :vanakları fazla boyadan al al bir Beyoıtıı 

- Evet.. onlar .. ciemek tnnışıyorsunuz yürekli, ve neden hissirol kendimden de 
- Tabi!.. onlan kim taııımaz! saklıyayım, bu kadar hayasız yapmıştı? 
Burada, Suphi söze t.tıidı: Belki farkında bile olmadan fenalıtın 
- Vah kuzum! Ne kadar da geç kal - gölgesinde yaşıyordu. Ona vaktile vur .. 

mı"sın bu nhbablıkta? .. İtalyadan yeni muşlardı, o da vurgunları, bedba!ıtlan 
geld ğin bu cchaletJnden belli!- f(Grmelden zevk cfuyuyordu Ye en ferıuı. 

- Atabey, pastabıneye gel. Saraylı ha· bulmut olmalı ki: çiçe(tl! Bu aralık. ne zamandır canıını 
nıma .• annem orada.. - Ya.. diye tUd.ik eW. Rif faa ol .. sıkan çtrkJn bir kıza da ~zlertm tılfd· 
Baktım. N eelAnın )' anıDda arkaclqlan mazclı. . . 1 Atica& .., ) 



... ----.---. - -
--- - T - -- -

30 Birindkfunm 

.. son r.ıa. am macera rom.anı:. 49 

• • 
IÇ n Ateşler k e 

Daha bir şey sonnama vakit bırak· J En büyük derdim babam g · d' 
d k . . I k d.. • 1 • • k . ' ı eç ın ır· 

ma an, ce etmın para ugme ennı mr> tı. Bunun için katıand g· b" "k 
.. k T ·ı . b' d ık rd • f d kA ı ım uyu 

çb~zekr: _,dı ıbna ı e ıçd~Rın e~b~ a tıgkı e. a ·arlıkl~r. tebah' olup gitmişti. 
ır agı ı ana ver ı. esmı ır nu u Iyi biliyordum ki fstanb Id b' k 
.. 1" 'b' b' · t ak • • u a ır ço 

soy uyMo:mM~ gl ık~, seSrt beır J~s. yaİpaterd.: yaoancı çehrelcrle karşılaşacaktlm. 
- ıs e e ... er stsınız. s ı- Bunlann ar?.sında nasıl k 

.. · · , 1 k li · d t ed b' yaşıyaca ve, 
gınız an«a, meme e nıze av e e ı- ne kazanacaktım? 
lirsiniz. * 

Dedi. }3u sualin C()vabı, İstanbula avak bas· 
Bu ani haber karşısında o kadar ~a· tıı:.nm dakikıra en acı manası ile tahak· 

şırdım ki, birdenbire kendimi toparla· kuk ett' o k d ı. a ar sevdiğim bu emsalsiz 
yamadın Hayatında bir kere bile ya· belde. bana pek yabancı geldi. 
lan söylemP.yi aklından geçirme - Kendi rengimizden başka her renk 
mış· olan Mister Coni gibi ciddi ve ağır göru"nu" d K yor u. endi dilimizden fazla 
başlı bir adama: baska diller işitiliyordu. ' 

- Ke söylüyorsunuz, aziz dost.. ha· Kadıköye geçerken, vapurun alt ka· 
kikat mi?. ma~as~na indim. Karanlık bir köşeye 

Diyecek kadar şaşaladım. çekı ldım. Ve evimize, adeta bir suçlu 
Ve, bir an sonra kendimi toplıyarak gibi girdim. 

çılgın gibi onun üzerine atıldım. Boy· D 
nuna sarı)dım. Kıpkırmızı yanaklarını adım, beni görür görmez şaşırdı. 

d 
Çılgın gibi bovnuma sanlarak: 

şapır şapır öpmiye başla ım. * - Ah evladım .. Meleğim ... 
Mister Coni,bana bu büyük müideyi Diye. hay~ıra havkıra ağlamaya baş· 

nP. suretle getirebildiğini, şöylece hi - Jı:ı.dı. Fakat bıı a(l'Iayışta, daha içli bir 
kaye etti.: tecssürün gizli ve acı bir manası dn 

'vardı. 
Meğer .. bir hafta evvel valinin zev • 

cesine bir mektub yazmış, rnühirn bir BirdenbirP. kalbirnden doğan bir şüp 
mesele hakkında görüşmek istedie-in - he ile: 
den bahislc bir mülakat istemi~. Vali- -Babam .. babarn nasıl?. 
nin zevces: de, dünkü gün için kendisi· Diye bağırdım ... Onu bir an evvel 
ne bir randevu vermiş. Bunun üzerine görmek için rne;djvenlere atıldım. 
Mister Coni şehre gitmiş. Bu iyi kalbii Dadım, birdenbire önüme geçerek 
kadının huzuruna çıkarak uzun uzadı· kollarını gerdi: 
ya benden, babamdan bahsetrniş: -Dur evlndırn .. dur Meleğim ... Dur 

- Tek bir kızından ba ·ka hayatında da söyliyeyim .. Bevefendiye, burada 
hiç bir ümidi kalmamış olan mefhiç bir iyi bakılnmıvordu. Onun için bir hafta 
adamı, o halincie bundan fazla beklet· evvel kendilerini hastaneye yatırdık.. 
rnek, revayı hak mı? inan ol ki ... 
Demiş ... Hatta bununla iktifa etme· Dadırrur.. kollannm arasından fırla • 

miş. Bahsi, siyast mecralara çevirmiş: dım. Bir hamlede merdivenleri tırman-
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Yazan: Ziya Saklı 

n belde 
yntağını görür görmez, karyolanın üze
rine kapandım. 

- Babacığ!m .. babacığım ... 
Diye. hıçktra hıçkıra fei)·ad etmeye 

başladım. 

* Kendime eeldiğim zaman, tam kırk 
sekiz saat geçmişti. Bütün vücudüm, 
dayanılmaz ateşler içinde idi. 

Dadırnın nemli l1Özleri. gözlerime di· 
kilmişti. Bu fedakar kadının rengi li . 
mon gibi sarannıs .. dolgun vücudü a· . ' 
deta bir rnurn gibi erimişti. 

Ona hiç bir şey soramıyordum. O da, 
hiç bir şev söylerneğe muktedir olamı -
yordu ... Zaten buna lüzum da yoktu. 

Hakikat, bütün acılığı ile ortada du· 
ruyordu. 

* 
Aradan ancak üç gün geçtikten son-

ra dadım vavaş yavaş bazı ~eylerden 
bnlısetti. Vn bu bahisler arasında da 
şunları sö;vledi: 

- Ah Yavrum .. bize, çok ıztırab çek· 
t:rdin ... Bı~··aya son geli~inden on iki 
cri;n son"ı. bir mektub aldık Bu rnek • 
tubda, Melek hanım uzun sürecek bir 
c::evahate çıktı. Hic merak et.meyiniz; 
dive vazılı ;di. Merak etmemek elden 
~elir mi, h;c ... Merhum, bir sev söyle· 
mivordu. Fakat. ne kadar müteessir ol· 
dıı1'1u gözlerinden okunuvordu. 

HaCt<llarc:ı.. avlarca senden mektup 
bekledik Mektub eelmevince. artık Ü· 
midimizi k-estik ... Yalnız. bizi şiiohc • 
lcndiren h;,. c:ev oluvordu. Her avın Ü· 
riincii [!Ünii bir adam {!eliyor. bir ka • 
mna sarılı olarak on lira bırakıp gidi -
yordu. 

( Arknsı vnr) - Türkler, bu harbe istiyerek mi dım. Babamın oda~ına girip te onun boş 
~rdiler? Biliyorsunuz ki onlar bü • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yük felAketP- zorla sürüklendiler. Ve 
başkalannın hatalı hareketlerinin ce
zasını, masumlar çektiler. 
Babasını açlıktan kurtarmak, avni 

zamanda memleketine karşı da bir hiz· 
mette bulunmak ihtiyacını hisseden bu 
'l'ü rk kızının hareketini çok tabii eör -
meli .. hatt~ bunu, takdir etmelidir ... 
13ıı genç kı7;. vicdanİ ve vatani bir va
zife etmi~ir. Biz de, insani bir vazife 
ifa eyliyelim. 

Diye, bir hayli sözler söyliyerek bu 
hassas kadını rikkate getirmiş. 

Bunun üzerine, valinin zevcesi. der
h?l kraliçeyE" bir telgraf çekerek husu
st bir af emri istirham etmiş .. haşmet
tneab da bu istirhamı reddetmemiş. 
Dcrhal icabına bakarak, bu sabah Mal· 
t a valisine emir verdinniş ... 

ı Istanbul Vak1flar DirektörlüijU ilanları 1 
Muhnmmen 

N n. aylı~ı 
Semt! ve ml\h~llesf C!lrlrle v~v" sokaln su c·nsl Lira Kr. 

Çe n b erli taş, -olla Fenari A ıkara 9 Ev 25 OJ 
Aksaray, Gureba H Use- Pcrtevniyııl çıkınazı 7 Ev 16 00 
~ina~a 
Edırnekıı pı, AVCU<ır Avcıbey Çıkına zı 31 Ev ve nıE'sci d 10 00 

tır:-> ll SI 

• .. • J) • 35 Ev 5 00 
Mollı GUranı Nevbahar Fentti çeşmesi 3 Ev ve hahçe 
Karagümrük De~irıııen 2 l'l.ekteb ı:t..Llında 6 00 

dUkk.ln 
Çakmak çılıtrd t SOnbOllU Han Ost 6 Oda 5 o u 

katın dR 

. Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar pazar!ıkıa kiraya ve
rılcceğınden :steküler 3/K. Sani/939 Salı günii saat 15 e haciar Çenberlitaşta 
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iZ M i R i N C i R ve ü Z ü 
SATIŞ KOOPERATIFLERi 

TARIM 
BIRLIGI 

Mamulatı 
Bütün Tariş mallari en modern usullerle 
kat'iyen s1hhi ve temiz olarak hazirian
miştir. Tesisatimiz Türkiyede biriciktir 
ve en müterakki garp anlamlar1na uygun
dur. Tariş'ten başka mahalde Fümige 

edilmiş incir yoktur. 
Beyoğlu istiklfıl caddesi No. 64 

( Parmakkapı Tramvay durağı) 

Edirne Vi layetinden: 
Kapall zarf usulile eksiitme ilani 

1 - Keşan - Malkara yolunun 0+000 ila 8+500 üncü kilometreleri arasında
ki 7000 metrelik kısmının blokaJlı şose inşaatı kapalı zarf usulile eksiLt.mey~ çı
karılmıştır. Keşif bedeli 34793 lira 84 kı.ıruştur. 

2 - Eks•ltme şartnamesi, mukavele projesi ve keşif evrakı Edirne Nafıa :Mü
dürlüğünden görülebilir. İstekiilere 170 kuruş bedel mukabilinde gönderilir. 

3 - Bu işin ihalesi 20 İkincikftnun Cuma günü s&at 15 de Edirne VilAyet ma
kamında toplanacak olan Vilayet Erıcümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltıneye girmek için 2610 liralık teminat vermek ve aşağıdaki vesai1d 
hniz bulunmak lazımdır. 

A - 938 senesine aid Ticaret Odası kağıdı. 
B - Thaleden en az sekiz gün evvell2/İkincıkanun tarihine kadar bu lif" gir. 

rr.ek iÇin Edirne Vilayetine müracaatile almacak fenni ehliyet vesikası. 
24!10 sayılı kanuna göre hazırlanmış teklif melctubları 20 İkincikanun Cuma 

giinü saat on dörde kadar Vilayet makamına verilmiş olması veya gönderilmesi 
lilzımdır. Postada gecikmiş mektublclr kabul edilmez. c9328ı. 

TOrkiye 
ŞEKER FABRiKALARI 

Anonim Şirketinden: 
Müessesemiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi tekeri aa· 

tın alınacaktır. Şartnamesi Bahçekapı Tathan 42 numaradan istiyen• 
lere verilir. 

12 Sonkanun 1939 Pertembe rünü saat 11 e kadar teklif mek
tubları sartname esaslarına aöre kabul edilecektir. Dindar bir protestan olan Mister 

Co ni: 
- Eh.. divordu. İn..c;aınlar. A•llaha 

lnanmahdır: fyilik ve fenahk, insanlar 
içindir. Fakat Cenabıhakkın. daıma iyi 
kalbii insan la ra y~rdım edeceğine de 
kanaat getirmelidir. Siz, iyi bir kızsı • 
nız. Hiç şüphesiz ki temiz düşüneele -
li."lizin mü1,Matı olarak bundan sonra 

İstanbul Vakıflar Bh~m;idürlüğü Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (9502) 
_ _!~--~~~~~~~~-~-~-~~ 

iyi günler göreceksiniz. 
Bu sözleri bir düşman a~ından işit· 

tnPk ne kadar tuhaf oluyor. Fakat 
keşki her düşman, Mister Coni gibi in
sanı olsa ... 

ATEŞLER frh.:•n~ YANAN BİR 
BELDE 

B<!ni vsıpura kadar bindirrnek 
için ~chr~ kadar gelen Mister Coni ile 
ay:rılmamız pek hazin oldu. 

O da, ben de, metanelimizi son had -
dine kadar muhafaza ettiğimiz halde, 
genE' göz yaşlarımızı zaptedem€dik . 

Kalbim, garib hislerle dolu olduğu 
holde vapura bindim. İstanbulu nasıl 
buıaca?ımı düşünerek büyük bir heye· 
can içinde idim. 

Bu bilyük kan ve a~ cidalinden, ya· 
t<\Jı ve mn~lub olarak çıkmıştık Hiç 
ŞÜphesiz ki galiblerin tahmil edeçekleri 
bir hayli acı mecburiyetlere katlana • 
Caktık. 

• • , .. • ,. '. ~ • • ., , .-- 1 •• ' 

z E - GRiP ve üşütmekten hasıl olan 
Batırıaıza ·oelecek Ilk Isim st lıklarda 

Baş • Diş · - Romatizma ·• Kadınıarın Ay Sancılarını D~rbal Geçirir. 
~c~a.nel~~den . 1 ~~ ~. ,ve 12 lik ambaiiJ.Iarın• ısrarla arayınız. '{~kUtltr~den sakınınız. 

. : .. ' . : . ... ' . . . . .. . ' 
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Deniz Şeytan• 
V 

ugram1ş bir gemi! 
Bükreş muhteliti dün 
Galatasarayı 2-0 yen di 

Oyun Taksirnde bir çamur deryası içinde oynandı. 
Rumenler ikinci devrede gol alamadılar - Öp b:ıbanın elini!. Hani bu Pass 1 vnsının her iki tarafmda İrma adı ya- rurlar .. Dagmar ve Christian benim gi· 

of Bnimaha gemisinin uğurlu bir gemi zıh bir yelken geınisile akma gitmek!.. bi gemicidirler, Lars İngiliz Kolompia
olduğunu söylüyorlardı ya? Eh .. bu, hakikaten bir avantüre atıl - sı"lda balık işi yapar, Gustaf ve Tor A-. 

Şimdi, eğer tal!hiniz yoksa gidip a • maktan ziyade bir rüyaya, bir hayale merikanın bilmem neresinde kereste 
ramalı ve bulmalısınız! Bütün yapa • benzemiyor mu idi? Bu çıkış, bana san· işlerile ~gul olurlar .. Eric adında bir 
cağınız ~ey, yapıları şeyin nasıl yapıla- ki hayatıının bütün hadiselerini bu en biraderim daha var amma nerede ol -
cağını bilmektir. Bu takdirde denizde çok şerefli noktaya yakınlaştırmakta duğunu bi1miyoruz, izini kaybettik .. 
veya herhangi bir yerde muvaffakiyet g;bi geliyordu. Dar Norderaue kanalını geçrneğe 
sizin içindir. Yüz yetmiş kadem uzunluğundaki çalışırken bir kum bankına bindirmiş· 

Binaenalcyh Lloyd'in ceridesini şöy- direklerini gıcırdatıyor, dokuz bin ka- tik. Gemimiz bu b1ndiri~ üzerine gıcır
ic bir kenara bırakalım .. ve hayat ce - dem rnurabbaındaki yelkenlerimiz, rüz d~dı, direkler titreşti. Bununla bera • 
ndesini e!e alarak bizim (Deniz karta· gar önünde, şişiyordu. her bankta çok kalınmadı. 
lı)na bir isim bulalım.. Buldum: Bu Şimdi pupa yelken ~imale doğru sey- Saat onda Horns rifi geçildi ve Da • 
isim kalbimin kız:nınl aclı olmalıdır. rediyorduk! nimarka salıili boyupea seyre devam e-
Em'n im ki o bize talih ~etirecektir. Bi· dlldi. Saat sekizde Skagerrak'a ulaşa-
naenaleyh son boyadığuruz Carrnoe xın c~ğımızı ve ondan sonra garba döne • 
adını d~ silerek yeni bir isim yazalım BiR BORA İT.E İ 'GfLtZ ABLUKA rek bu sur(>tlc düşnana İskandinavya 
nişanlım İrmanın ismini. HA'lTI GEÇİLİYOR limanlarının birinden geldiğimiz hissi-

Havatta bulduğum güzelliklerln en ni vermeği iimid ediyorduk. Ortalık 
çoğu bu isimdc tcmerküz et~ bulu • Yelkenler şişmişti, rnotör mallım ve ışımazdan biraz evvel, renubu garbi -
nuyordu. Ha~·atımın en buhranlı gün· muttarid gürültüler husule getirerek den esen riiı(!ar, istikametini tebdil et
lerinde yolumun üzerine çıkan garib çalışıyor, gemimiz dalgalan yararak ve miş ve şimalden esmeğe başl~ bu -
güzellikleri sembolize eden bir isimdi. arkasında köpükten bir iz bırakarak lunuyordu. 

Galatasaraylı Necdet Rumen kalesinde bir gol fırsatı J.-.açırırken 

O, bana, Avustralyaya giden mahud ilerliyor .. Boş zamanlanmızı, güverte- Tam ka~ımızdan esen bu sert rüz • 
Rus gemisinde bayağı ve sefil bir ka • de, İngiliz abluk.~ hattından geçerken gnrla arzu ettiğimiz ilerleyişi yapamı
marl')t olar<ık yaptığım ilk deniz sefe- oynayacağımız rolün provasına tahsis yorduk. Sağımııda Ringjöbing ve 
rimdenbcri yı1 1ar ve yıllarcıa uzayıp ediyoruz. B izim çocuklar beni sorguya Thsted sahillerinin kaya1ık ve fyordlan 
gelen har-iri bir ibrişim gibi görünü • çekmektc milstesna bir zevk duyuyor • v~ rifleri imtidad ediyordu. iskelemizde 
yor ' ı. lar. Bunl::ı:rd.ım İngiliz taharri zabiti ro- ise İn.eiliz torpil tarlalan mcvcuddu. 

Muhakkak ki Llovd ceridesinde İnna liinü yap<m ri:-i soruyor. Bir Danimarka !imanına iltica edemez-

Ankarada galib gelen ve Fenerbahçe 
ile 2-2 berabere kalan Romanya muhte
liti dün Tal~:nde Galatasarayla üçüncü 
ve son maçını yaptı. 1 

Taksim !'tadı mümkün oldu~ kadar 
çamurla örtülü. Sahada muhtelif su ~ı
ları, kale önü ve c!var!annda küçük kü
çük gölcükler .. 

adı tescil eiilmiş değildi, halbuki her- - E .. Kdptan, diyor, gemimizin adı dik, bu takdirde silahlanmızdan tecrid Bir hafta sonra At=nsda Yunan millt 
takımUe karşıtaşacak olan Romanya 
muhtel:ll (ayni zamanda milli takımdır) 
ışte böyle bir srutada mP.Ç yapmak talih· 

hangi bir !n~iliz zabitinin yapacağı ilk nedir? edilmek korkusu vardL 
iş loöyle bir Hstcye müracaat etmek ve - Gemimin adı cİnna» dır .. hani şi- Binaenaleyh ya geri dönecektik ve-
bu ismi aramak olacaktı ve o vakit de mal denizindP görülen tam annalı ge • yahud mukadderatımızı talihe havale 
bizim hilemiz meydana çıkmış bulu • miler kadar güzel bir gemi... e~ip torpil wlalannı katetmek tehli -
nacaktı. Bununla beraber içimde mev· -Erkek ve kız kardeşleriniz var mı kesini göze aiacaktık. Bir mayn tarla • 
cud bir his~i kah1e1vuku bana bu isim kaptan? smdan geçmek daima imkanı olmıyan 
altında muvaffakiycte ulaşacağımızı _ Oo yes .. Bir çok! .. Olga,Ingabog, bir şey değildir. 

sizliği içinde hata çıka cynadı. 
Galatasarayın dün yaptı~ maç hem şe

refli ve hem tarihi bir o)ıundu. Seneler· 
ce Galatasaray :-enkleri için çırpınan Ga
latasaraylılar otuz beş senelik klüpleri 
için son maçı yaptıklarını bilselerdi, bel
ki galib gelirlerdi, kim bilir belki de bu 
ayrı'!.ıktan cuyacakları teessür dotayısile 
daha bol gol yiyebiiirierdi. Beden ter· 
biyesi umum müdürlüğünün verdiği ka
rarla talebeler bir Kanunusaniden itiba· 

lhtar ediyordu. o~car ki bunlar Hatfjelddalen'de otu • (Arka.n var) 

Evrakımı?. ü zerinde - ~lın dc~şti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mPk için - tekmr kimyevi madde ve ~-- ::..;;._.-._.- - ----- - ~ 1 -, 

mürekkeb kullandık. Fakat felaket!.. ~ Genün Bulmacasl ~ Bir doktorun günlük 
Kac'ıdlar ü zerinde iki defa kimyevi ' ~ 
madde tatbik etmek çok gelmişti, mü-

4
---- -- -- ----- --- - --- ' not ar•n an 

rckkeb yayılıyordıJ. Bu hal ile İngiliz- 1 2 8 4 fi fı 'i R 9 10 i 

teri budala telakk! etmeğe kalkışırsak 
asıl budala ve alımak bizler olacaktık. 
Bilme~\:. ki ugur bunun neresinde idi? 
Baht ve ta lih hep al ey himize inkişaf 
eder ~ib! görünüyordu. 
Maamafi~ bu teşebbüsten vaz geç • 

m<-k için jçimde zerre kadar bir arzu 
duymuyordum. B:naenaleyh bu son iş 
de arzu ettiğimiz ~ibi kolaylıkla olma
yınca ~emi marangozunu çağırdım ve: 

- Gel bakalım Chips, dedim, seni 
şimdi güni~n ~m:ral: yapmak istiyorum. 
BPltanı al ve bütün şu lombarlan, lurn
buzlan, camları kır. ez!. 

Zavallı Chips! Zannetmişti ki ben 
aklımı oynatmıştım! Bumınla beraber 
cmre itaat etmiş ve gösterdiğim yerle
ri kırıp dökıneğe koyulmuştu. 

- Porsonı diye haykırdıın, yanm dü· 
züne adam, kova kova deniz suyu dö
kerek buralarını adeta suya boğacak • 
lar! 

SOLDAN SAtA: 
ı - Tnraır.ak masdanndan mazll şuhudl 

milfred üçfincil fllbıs. 
2 - Yemek arasmda yenllen. 
s - Plşml~ yemek - Yapı - Dahi. 
• - Bir cEb 1 oLsaydı kadınlar gözlerine 

çekerierdi - Vücudden çıkan mayi. 
6 - Birdenbire - Vallde. 
e - Masdar llhlkul • Sonunda bir cE• 

olsaydı leke. 
'1 -isyan eden - Çok büyük. 
8 - Plşmeml~ - Coşan - Sonunda bir cİ» 

olsaydı bl\yük cü.ssell olurdu. 
8 - Vlıdetmem. 

10 - Hep uyurum. 
YUKARDAN AŞAlil: 

II=,=S=t.=>=g.=, l=l=g..,=a=h=a=r=.=~~l=====ll ren klüpler le olan r.lnkalımnı kesecek-
Y' lerdi. 

Mukavemet Ben bu hava içinde üzüntülil. çocuklar 
Kış artık: tamamen geldL. Pek yakın haklarında verilen kara!dan Ibihaber o

günlerde k~ın şiddetlenece~lne al!met - ynnn başlandı. 
ler çok. K~~ıın tesiratma karoı Tiicudil Tabiat ~·P.rdeki çamur ve ını ile örtülü 
mukavemete alıştırmnk lflzımdır. So~uğa sahanın bu halini kafi görmemiş olacak 
mukavemeoo yazdan başlamalı dır. Deniz ki ya~mur si cim gibi, ı üzgar alnbildi~ine 
banyoları, duşlar evvela tntblk edUecek 
bir usuldür. Oitglde ılık yapılan du§.lar esiyor. Hakikaten ördek a.vı havası .. 
soR'uk duş:ı lnkılfıp edince ve buna. her- Romanyalılar son ınaç1annı kazanmak 
gün devam etmek üzere alışılınca artık kaygısile riizg~rla beraber kurşun gibi 
so~ktan korkmaya sebeb knlmaz. Kışın Galatasaray kalesine aktılar. 

bir çoklnrımızın çok çamaşır giydiklerı - Sa~da ve solda bir ölüm tehlikesi gibi 
nı görüyorum. Üstüste fanllA.lar, gömlek
ler, yün kaz~klıır giyenler var. Ben bu- dolaşan top dokuzuncu dakikada belirsiz 
nu beden hıfzıssıhhası lle tabW ıevhld bir şütle Galatasaray kalE'sine girdi. 
görmüyorum. İç çam~ırlarımız mümkün Oyunda Romanyalılar mahsl1s bir şe
mertebe az olmalıdır. İnce bir y{ln fa - kilde hakim. Galatasaray tamamile mü
nllA kıM kollu olmak tartlle kAfidir. O • dafaada.. Musadan Bülende kadar uza
nun üzerıne tabU gömlek glyllecektir. 
Sonra da elbise, bu kadan kAfidir. Fakat nan top Romanya kalesinde. Bülend ye-
elblselerimız esaslı yünden ve aa~lam ol- rinde bir ıska yüzünden beraberli~ ka
;ınnlı ve paltomuz da kalın olmalıdır. Bu çırdı. 

sureUe dahUen çıplak ve fakat haricen Uzun ve süratli ko~an BUlend birkaç 
de iyice giyinmiş olmalıyız. Sıcak bir ye- dakika sonra ikinci bir fırsat elde etti. 
re girdlğl:ılz zaman veyahud aıcak bir 
yerden çıktı~ımız zaman palt<ımuzu çı _ Sol ıle vurulacak topa ~&!la dokundu. 
karır ve tekrar glyerlz. İçimiz tıklım tık- Kale ve önü bombo~. Top cu vuruşla ka
lım dolu olursa onları tebdll etmc~e ım- leyi bulmadı. 

Dünkü maçtan heyec-anlı bir safhG 

arkadaşıanna bile çalım yapmak suretı1• 
hcder ediyor. 

Necdetin bir hücumunu sol müdafall 
el ile kesti: Penaltı. Hecdet gerildi. }lızll 
vuracak sandık, topu c.kşadı. 

Talih bu tek sayıyı bıle GalatasaraY' 
çok gördü. 

Oyun 2-0 lık şeklini sona kadar mub•• 

faza etti. . t 
Galatasarayın biiyük bir hAkimıye 

içinde devam ettirdi~i oyun da bu şeldl
de sona erdi. 

Galatasaray: Fazıl - Ll1tfı. Turan - Ele• 
rı:>m, Musa, Celal, Necdet, BedlL Refilw 
Eşfak, Bülend. 

Hakem: Nuri Busut (İstımbulspor). 
Ömer Bcsitn 

Macar Seget tak1m1 geliyor 
Macaristanın Seget takuru 7 ve 8 l(Ao-

·de nunusanide Ankarada, 12 Kanunusanı 
İzmirde bir maç yapmak üzere meınle
ketimize gelecektir. Takım Futbol Fede
rasyonu tarafından davet edilmiştir. 
····························································-

Ankara borsasi 
Ve şimdi ı::u, adeta bütün gemiyi is

tl!la etmiş, zabrtan ~ma:ralannd~ 
çekmcceleri, dolablan, benim Norveç 
kütüphanesini, her şeyi herbad eyle -
mişti. Bu esnada bütün gemi evrakını 
birer birer alarak her sayfayı ıslak sün
ger kağıdı arasımı koyuyor, bu veç}Jile 
ye lnız İrma ismi değil, fakat bütün 
kayıdların rnürekkebinin yayılm~ bu
lunmasını temin ediyordum. HattA ge
minin jurnalini de bir kova içine daldı
rarak bir müddet böylece tutmu.ştum. 

ı - İstnmblı kAğıtUannın dört clnslnden 
blrt 

kAn yoktur. Ve böyle bir çoklan vardır ld Oyunun yirmi ikinci dakikası. Sağ ta- k fi tl 29 1"' g 
b k d '--t .. • gtyt dlkl Açılı•· apanıt a an - ~ · ~ 

Ondan sonra tekrar marangozu ça -
ğı ra rak: 

- Chips, dedim, haydi kınp dök • 
tülderini tamir et bakalım! Her şeyi 
tekrar çivile!. 

Eh artık gcmimize bir İngiliz ayak 
basarsa: 

- Aman yarabbi! diyecekti, müdhiş 
bir fırtına geçırmiş olmalısınız kap -
tan .. bu hal ne? 

Ve o valdt homurdanarak cevab ve
recektim· 

- Evet... Anı an Allah.. ne esişdi o!. 
ıslanma:Iık hiç bir şeyimiz kalmadı.. 
hatta evrakımız bile! 

tki gün sonra cenubu garbt istika -
metinden rüzgfir esmeğe başlamıştı. 

2 - Büyük l:lr muharrir. 
3 - İskambllde blrll - Sinemadaki m~ -

hur fare - Kamer. 
c - Allnh - Et.ro.fı su ne Qevrfil kara par-

çası. 

5 - Yilksek - Tahmin. 
6 - Erkek - Gözleri görmiyen. 
7 - Ced - Şfhret. 
8 - Dnh1 - Ercümeod Ekremln soyadı -

Nefi JA.hlkaaı. 
9 - Söylenell. 

10 - Esmer zayıf. 

1 2 A 4 ~ ft '1 ~ 9 10 

ınS E FAL E Tlll T A 
21rE S E F 1• C E M E L 
E F E L A K E T ,El M E 
4AFAKt•tKEN 
tL.KI.IKILI 
·( E C E • 1 A • L •• 
~TETtK.BI IR 
f.!BM.KtLITLl 
lTEMEL.ILtK 

tL A L E N 1 • R l K A 

Hareket am hülül etmiJ demektt Pro- Ewclkı bulmQCanm luılledUmfl ıekU 

u a ar ...... ..n~ n eri halde gene rafta Romanyalılar lehine bir tae. Mer- =--
so~uk nlıyorl:ır ve buna kendlleri de hay kezden, sola geçen top ikinci defa kimse ._ _____ ç.:._E_"_K..,.L_E_·_R ___ _ 
ret etmektedirler. So~up Jmrvı muka -
vernet çarelerinden blrlst de tyt ve mn- sezmeden Galatasaray kalesine girdi. Ga-
temmel ny:ıkkabılnra mallt olmak me _ tatasaray iyi oynuyor, buns ra~men dev-

1_s_e_ıesı_d_ır ___ B_u_b_a_hs_e_ıe_k_ra_r...;;;g_eı.;.ee;;.;e;.::~.:;;z.~-l re yi 2-0 ma~ lu b b~tirdi. 
!kinci devrede Romanyı.lılar on yedi 

kişilik kadrolarını Yunı.nistan maçları

na idmJn olsun diye hepsini soydukları 
f~in bir hayli deRişik bir şekilde çıktılar. 
GalatasarPy müdafaada Turanın yerine 

c. .. ll ı.to:rn otayae111anaına JIOSh 
Jt111• J'•liaNalanaı rtea ~erb. Abi &aJıı· 
~· llteldetl aabll .... b kala11Wr. 

................................................... -......... . 
Toplantılar: 

Beyofjlu Halkevinde koro dersleri 
Beyo~lu Hlllkcvinde verilmekte olan koro 

ve soUeJ derslerine ı İkincikAnunda başla
nacaktır. Dersler pazartesi ve perşembe gün
leridir. 

Osmanı aldı. 

Osman çok hatalar yaptı~ı için tekrar 
Turan sahaya girdi. 

Galatasaray rüzgarla beraber, iyi ve 
canlı hücum yapıyor. Sayı çıkaramamak 
hastalığının başı, lüzumsuz. yersiz ve za
rnanasız dripling. 

Kuru havad:ı bUe iç sıkan bu fena tarz, 

Londra 
Mn-Yotl 
Parti 
Mill no 
Cennre 
A.msterdaa. 
BorUn 
Brtıltlel 

Atina 
Boty& 
Pras 
MadrlcS 
Varto'f& 
Rudapette 
Bükret 
Be}VacS 
Yoltohama 
Btoltholm 
Mo.ltaYa 

AçıhJ Kapı u 1 
5.87 5,90 

~75 882~ ~6 ~21S 
!!,lll) 3,3325 

6,f:226 6,665 
~8.425 ıs. sı 
68.826 69,1776 

1>0,4626 50.12 
a,zı U,~276 

~ 
1,07 .ı,o/76 
1.641 1.6!>26 

,,316 •• 3376 
().87 1'),90 

2,3.785 t3 906 
U.8521) ~.98 

C,90 O,Y026 
2.8076 2,8~6 

!>4 27 S4 446 
S0.222f) !(),!5776 

:t.S.7116 23,8376 Beşiktaş Halkevinda lisan dersleri 
Beşlktat Halkevi !Jsan kursunda pazarte

sı ve çarşamba günleri 1ran&ızca derıilerl 

başlamıştır. 

çamurlu ve bolca sulu bır sahada tutar 1------=------- ---
mı? Elbette tutmaz. Nitekim tutmadı. l S T t K R A Z L A B 

GDihane mDsamerelarl 
Her 15 günde bir yapılması mutad olan 

Gülhane müsamereıerlnln birlnctal 30-12-g38 
Cuma ~ünü saat. 17.30 da Gülhane tonıe -
rana aalonwıda ppılacaktır. 

Galatasaray müc!afaası oyunun yan sa
hasında dizilmiş. Romanyalılar geri mU
dafaaya çekildiler. Za.!nanında topu ayak
larından çıkarmıyan Galatasaray hücum 
hattı, en güzel iırsaUarı SJrasında kendi 

'Mll'k bomı I Ptllll 
• • u • 
• • l Yııclell 

-
[ 
a 
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30 Birincikfuımı.. -
siz, L siz, K 

Hakiki VALDA ismi 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 _ İdarcmizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibince satın alınacak bir 

adcd cO!sch tabı makinesi ve teferrüatı knpalı zarf usulile eksiltmeye konmuş
tur. 

n _ .MuhammE"n bedeli (15000) lira \'C muvakkat teminatı (1125) liradır. 
nı _ Eksiitme 13/I/939 tarihine rastlıy;.n Cuma günü saat 15 de Kabataşta 

4-vazım ve Mub"yaat Şubesindeki alım kC'm'syonunda yapılacııktır. 

IV _ Şartnameler parasız olarak hergun sözü geçen şpbedln alınabilir. 

v _ Eksıltmeye !ştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklı{ mcktublarını 

ihale günimden b'r hafta evvelıne ~ada~ lnhisarl~ "Umum Müdürlü~ tütün 
fabrıkalan şube sine vermeleri tekliflerının kabulunu mutazammın vesıka alma
ları lAzımdır. 

VI _ Mühürlü 1€'k. f mektubunu kanu"'i vesaik ile 5 inci maddede yazılı ve
sıka ve ·.~ 7,5 guv€'nme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olEtn kapalı zarfların eksiitme gl.inü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı 
geçen komisyon başkanb~ına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (8633) 

~ 

Cinsi Mıkd'an Muh:ımmen bedeli % 7,5 teminat 
Lira Kr. Lira Kr. Saat\ 

Su altında kullanılınağa mah-
sua elcldrık kapsülü 10000 aaeJ 500 
22 lik uzun Nişan Fişeği 450000 11 ) 3400 
22 lik Kısa Nişan Fişeği 50000 :ıt ) 

37 50 14 

255 

500000 
I _ Şartnameleri mucibincc satın a ıne.cak 1~000 aded su altında kullnn•!ma

la ınnhsos elektrikli kapsül ile 50000 aded 22 ıık (5.6 M/M) uzun ve kısa 1ll§an 
ft~ği ayl'l ayrı açık eksiltıneye \..)umu~tur. 

)1 - Mııhammen bedelleri muv~kklt teminatları bizalannda gösterilmi§tir. 
111 _ Eksiitme 6/1/939 tarihine rastlı van Cuma günü bizalannda yazılı st~ at

lerde KabatD.§"ta Levazmı ve Mübayaat fUbcs:ndeki alım komisyonunda ya;.ııla
C1kto-. 

lV _ Şartnameler parasız olarak herg~n sözü geçen şubeden alınabileceği gi
hı nişan ~~~i nümuneleri de görüJoh l;r. 

V -iste lilerın eksiitme için tayjrı edtlen Jtiin VP saatte % 7,5 güvenme para
lar;ıe bırlikte yukarıda adı geçen kQmisyona gelmeleri ilan olunur. c9190:ıt 

C:..nsi Miktarı Muhammen bedeli 
Bchr.ri Tutan 
Li Kı·. Li. Kr. 

% 7.~ teminat 
Lira Kr. 

Eksi tt "lle 
Saati 

İ>osya dolabı 3 aded 150 - 450 - 33 75 15 
aoya ltalcmi 22 kalem 400 - 30 l !5.:>0 

l - 1da~Pmizin Yav§all tuzlası ç·~ §artn.ımesi mucibince yaptırılacak 3 aded 

dosya ~olabı ile Tekirdağ Şarap Fabrıkası için satın alınacağı ve 20/10/938 tari· 
hinde :hal<' edileceği ilan edilen 22 kale:ıı boya levazımırun müfredat lıstesi ta\·· 
:tilı cdiJcrck yeniden açık eksıltmPye kon:nu tur. 

n _ Muhammen bedelleriyle muvakkal teminatları bizalarında gösterılmşıtir. 
III _ Eksiitme 6/1/939 tarihine rasCıyan Cuma gunü bizalannda yazılı saat

~rde Ka bat, şta Levazım ve Mübayae.t Şu bes ndeki Alım Komisyonunda yapııa
taktır. 

lV _ Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabılir 
V -ls.teklilerin eksiitme için tayin e::'!ilen gün ı.'e saatlerde % 7,5 güveome pa-

tllariyle lJırlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c9.104:ıt 

Cinsi 

~------------------------------------G&ektrik ınotörU 
• ınotörU a0,5• B. K. 

kudretinde 

Mlkdarı 

2 adet 
s • 

• • e2n B. K. kudre- S • 
linde 6 

Muhammen B. %7,5 Eksiitme 
Beherl 1'utan Teminatı saati 

Lira K. Lira K. Lira K. 

175.- 3:>0.- 26.25 14.-
75.- 225 

150.- 450.- : 60.6l 

675.-
14.30 

l - İdaremizin İzmir tütün fabrikası kıyım makineleri Jçin 2 aded elektrik 
lrıotörü ilc paket makbeleri bandrol kısmı için 3 ve paket kısmı için de 3 adcd 
0Unak üzere 6 adcd elektrik motörü şartnameleri mucıbince ayrı ayrı pazarlık 
~liylc satın ah:uıcaktır. 

It - Muhammen bedelleriyle muvakkat temhıatları bizalarında gösterilmi§tir. 
llr _ Eksiitme 13/l/939 tarihine rastlıyan Cuma günü bizalarında yazılı sa

ltl.~rde }{abataşta Levazıın ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
Pılacaktır. 

lV - Sartnam<'ler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeöen alınabilir. 
V - Eksilımeye t§tirak etmek istıyenlerin fiatsız fenni tekllf ve kataloğları

llı tedkik edilmek ı1zere ihale gününden en geç bir hafta evvt.Jine kadar İnhi
'arlar Umum Müdürlüğü Ti.itün Fabrikalar Şubesine verilmesi ve tekliflerinin 
~hulünü mutazamır.ın vesika almaları lazımdır. 
Vı - lsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

llaralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri Uan olunur. c8632:ıt 
NtliW 

l - Şartname ve ı iimunesi mucibince satın alınacağı ılan edılen c18,000, kilo 
baş ipi 25/X/938 uırıhinde ihale edilemedığ.ndcn yeniden pazarlık usulile ek _ 
~ttneyc konmuştur. 

li - Muhammen bccielı beber kilosu -60- kuruş llesahile clO,P.OO lira ve mı.t
~akkat ternınatı <"810» lJndır. 
ın - Eksiltmc fl/1/939 tarihine rastlı :rı Pazartesi günü saat 14 de Kab::ıtaş

ta Levnzım ve 'f,lfiibayaat Şubesind<.kı A ım Komisy nunda yapı.~caktır. 
lV - Şartnameler parasız olarak her gun sözü g çen Şubeden alınabileceği 

~bı nümune de göriıleb:rr. 
t~ V - 'tstcklilcrin C'k:.ltme için tayin C'd ' n gün v saattE' f1, 7,fı güvenme pa
"13Yile bırlikte yuka:-ıcia ad: geçen komi yon'l gelmeleri iUn olunuı·. c9513:ıt 

~ 

~ ~ - İdaremizin İstanbul Başmüdürlüğü b ası ve ambarlarilc Levazıın ve 
Ubayaat Şubesi bınası arasına sartname ve resmi mucıbi.nce yaptınlacak 3 

ldt't demir camekfın işi kapalı zarf usulii~ eks'ltmeye itonuJmuştur. 
~ll - l{e§if bedeli beheri 3912,97 lira btsabile 11738.91 lira ve muvakkat te· 

lnatı 881 llradır. 
11

1 - Eksiitme 16/1 /939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kabata§ta 

SON POSTA Sayfa l J 

Bir PASTillERi sayesinde 
s üz, Kış kabil dir. 

üzerinde ısrar ediniz. Her mü him eczanede bulunur. 

ı~--------i-N-E---..'1~ 
K ve · DER MA 

B"OGEN• ll[ Terkibinde bulunan kinin, Çelik, Arsenik ve 
1 • ~ ! acı nebatat hüHisalariyle tababetin fevkalide 

ehemmiyet \ erdıği ve 1ayanı hnyret muvc.ffakiyetler ternın ettiği 
bir devadır. 

B.OGEN.ME . Uzun ve kısa ateşli ve ate~siz süren hastalık
( h1 • lardan sonra görülen zafiyet, halsizlik, kansız-

lık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale e er. Kan
daki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar, der

mansızlığı gJderir, yficude daima gençlik, dinçlik Yerir. Cildin soluk 

rengini canlandırarak penbeleştirir. 

B.QGEN"NE. Sinirlilerin kıymetli ve aadık bil' arkada~d_ır: 
1 1 • Siniriere kuvvet verir. Hastayı ve muhıtinı 

usandıran bir çok asabi buhranlan en çabuk bir zamanda ~ifalan-

dırır. Hiçbir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptelA olanlara 

(BIOG~NINE) kadar i•tifade temin edemez. 

B 1• o GEN 1· N E . Gençlerde görülen ve çok defa nevrastenide.n 
• mütevellid olan iktidartızhk Ye bel gevşeklı-

ğinde pek mühim rol oynar. 

B•OGEN.NE. Sıtmaya karJI fevkalade koruyucu tesiri oldu-
1 1 • ğu gibi aıtma nekahatlerinde de pek müessirdir. 

B.OGEN.NE. Şekerli hap teklindedir. Büyük ve küçükler 
1 . 1 • kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaletinin müaa-

adesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

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

K~raC'iğer, böbrek, taş ve kumların· 
dan mütevellid sancılannız, damar 
sertlikleTi ve şi§manlık şikayetleri -
nizi U R İ N A L ile geçiriniz. 

L 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar· 
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOGLU- İSTANBUL 

Gemlik Sungipek Fabrikasi Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamızn; Lankal Oç sene bilfiil bOyUk kazanlarda ustahk yap

mış veya kazan teferruatının tamiratını yapabilecek Iktidarda 

Bir k"z n ustas1 ahnacakt1r. 
Taliplerln evrakı mOsbiteleriyle birlikte bizzat Fabrika MOdOr· 
ıo~nne moracanUan 

2 - Fabrikamıza; en az Oç sene motör ve elektrik tesisatında çalışmış 

ve yalnız başına tamirat ve tesisat yapabilecek iktidan haiz 

Bir montör ahnacakttr. 
Tallplerin evrakı mOsbitelerlle birlikte bizzat fabrika mOdOr
ın~ne mUracaııtları. 

Levazım ve Müb!l.yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Şartname ve rc-sırrılrr 59 kuruş bedel mukabilinde 1nhisarlar Levazım 

ve Mübayaat Şubesınden alınabilir. 

V - EkEiltmeyc ışt:ra'< etmek istiyenlerin diplomalı yüks-elt mühendis veya 
yüksek m!mar olmaları. olmadıklan tak ir de ayni evsafı haız bir mütchnssısı 
inşaat sonuna kadar ciaimf olnrak iş başır.da bulunduracakJannı noterlikten 
reusaddak bir taahhüd lr'Mhdı le temin etmeleri ve bundan başka 8000 liralık 
bu gibi insaat yapmış <.lduklarını gösterir vesaik ihale g~ünden 8 gün evve-

line kadar İnhisarhı.r Umı:m Mudürlü~ü İnşaat Şubesine ibraz ederek aynen 
!enni ehliyct ,. e Lıaıı.ıka&aya iştirak vesikası alınaları lfızımc!ır 

Vl - Mühürlü •eklü mektubunu kanuni vesaık ile 5 ci macdede yazılı in
şa:ıt şubemizden ı:ı J:"ıaca'k eksiltmeyc ~tirak ve fenni ehliyet v€sikası ve % 7,5 

güvenme parası, m.ııkbuzu \eya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların ihwe günü en geç sa&.t 15 e kadar yuk&rıda ~dı geçen Komilı • 
yon Ba§kanlığma mahbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c9514 .. 

Tiirki)·e radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

'

- DAI..GA UZUNt.UtU l 
16311 m. 183 Kes. 120 Kw. 

1 
T .A Q 19.74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 
TAP 31,70 m. 94G5 Kes. 20 Kw. 

Clt\IA S0-12-38 
12, 30 Türk müziği (muhtclJf şarkıl:ır • 

Pl), 13.00 san•. a•nns haberleri ve mcteor 
Ankara, 13.10 - 14 Müzik (küçük orkestro.). 

18,30 Tilrk mii"'i""l (halk türküleri ve o .. 
yı•n havııl"rt). ıo.oo KonuŞTYla (spor fcınll ""' 
yctlerl, 19,15 ~aat. ajans, meteoroloji ve zı.. 

raat borsa.cıı ha!lerlerJ. 19,30 Türk müztA'f 
<muhtelif ~arkı Ye türkülcrl, 20,00 Konuşma, 
20,15 Müzik rcümhur B::ı.şk. 111\rmonik or -
t~tmsı şef: Ha~an Ferld Alnar), 21,15 Sa.
at, cshnm, tarvtH\t ve knmblvo - nukud bor
s:ısı flnt!an. 21,2!! Türk müzli'H <!asıl heye
tl - Acem A~lr:ın ve Acem Kürdl fasıllo.n), 
22,15 Tem~"ı!l (Tultiat kump::ınyalnn - fante
zl), 22,45 Müz'k ıselekslyonlar), 23,15 Mil • 
zS!c (cnzband), 23,25 - 22 Son haberler ~ 
ynnnkl pro&ram . .............................................................. 

ERTUGRUL SADI TEK 
TIYATROSU 
Tnk~imdo htı ı;reco 

. Bir Donanma Be c esr 
Vodvil 3 perdo 

Ya\:mda: büyük bir ternail 

hidiseai Insan M~but 
-··································-······················ 

istanbul Asliye Altıncı Huk-uk Mah· 
kemcsindcn: 

Müzeyyen tarafından kocası olup muknd
demn ist-anbul Nuruosmnnlye Şeref sokat 
Büyük Yenı handa Sucukkayalı All yanında 
Iken Mlen lkametı::a.hı meçhul KAşl! Rüşdil 
aleyhine açılan boŞanma dııvnsının yııpıl • 
mnkta olan tnlıklkntı içln tayin kılı.nn:Il 

21-1-939 Cumartesi S3at 10,30 da. adı geçen 
Klişlf Rüşdilnüıı malıkememlzln tahkikat 
hakJmlf~!nde hazır bulunmnsı lüzumu 'N 
buna d:ı.ir 1mli kılınan da vetiyenin blr ntıs.
hasının da mahkeme dlvanh:ıneslnc o.sılmış 
oldotu tebliğ yerine geçmek üzere Uftn oıu .. 
nur. 938-1363 

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

OD 

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

ABONE FIATLAf" 
1 6 3 

Sene Ay Ay •i 
Kr. Kr. Kr. hr. 

TÜRKtYE l40U 750 400 liJO 
YUNANİSTAN 234:\.1 1~0 7l0 270 
ECNEBİ 27J) '4' soo , :mo 

Abone bedeli peşindl!'. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes'uliyel alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lnzımdır. 
Af•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.: ... 
: Posta kutusu : 741 İstanbul i 
S Telgraf : Son Pc.sta 1 
E Telefon : 20203 : 
; ................................................. , ... 

.............................................................. 
Son Posta 1\fctbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EmtQ 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGI~ 



Teskin Edici ili.çlar•lı En Tesiriisi 

Sıbbat ve bayatıDIZI yakıadu alAiradar eden meselalerde 
ltlznmandan lazla bassas olmanız lAzımdır 1 

"Gri pin, kaşelerinin soğuk algınlığına, nezleye ''Gri pin, kaşelerinin baş ve diş ağrılarına, maf-

gripe, bronşite, yüzde yüz kat'i tesiri vardır. sal ağrılarına yüzde yüz kat'i tesiri vardır 
~ ~ ~ 

"Gripin, kaşeleri en saf ve en kuvvetli kimyevi maddelerden 
yapılmışhr. Ender bir formül, derin bir ihtisas ve itina mahsulü
dür. Bütün ağn ve rahatsızlıklara karşı sür'atle müessir olmasına 
rağmen kalbe, böbreklere hiç zarar vermez ve mideyi kat'iyyen 
yar m az. 

Her yerde ısrarla GR.Pi 

"Gri pin, kaşeleri Fransa, Ingiltere, Almanya, Amerika, ltalya, 
Ispanya, Ste. Nazer, Milino, Londra, Paris, Liyej, Nis de dahil 
olmak üzere dünyanın bütün beynelmilel sergilerinden otuz sekiJ 
fevkalide diploma, 120 albn madalya ve binlerce takdirname 
kazanmışbr. 

yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

V 

1 't6 9 ş u amaga 
haz1rlan1yormusunuz ? 

İnhisarlar idaresi tarafından satılan 

Frans1z e~şeli 

A 
Fiattart ( MOdafaa vergisi · dahil ) 

Şimdiden 
• 

PASTiL KATRAN HAKKI 

• 
1r 

ı 

tedarik .ediniz • . 

lk•DrD1derl •aaftdea 
k .... , iecrtHteildar. : ı 

. ~AKAR~A _ M~K.INALARI 
Makarna lıaall lçba her neYi makinelef ve yedek aksa~ı, makaroa 

kalıplan n kurutma makineleri teslim edllir . 
... ~ Mo .. Ç.ttone, &aaat. P. K. 1113 Teh .61813 • GMO ~....,. 


