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Ziraat Kongresi mesaisini bitirdi or klüpleri 
o ar1 tan1 

den 
ma 

ha e geliy 

• r ··yili iYI k oldu V --
vl·yey e I•Ştl•r••l Beden Terbigesi Umum Müdürlüğü tarafından 

talebeler/n klüplerden çıkarılması için verilen 

1 • d k kararın tatbikına geçildi smet In önü ün ü müzakereleri takib ~"" ..................................................................................................................... " 
! Galataaaray beş spor ıubenni ve iki lutbol takımını lağvediyor, ~ 

tt• d k•k I lk I d k • i Fenerbahçe çok küçük bir kadro ile faaliyetine devam edebilecek,~ e ı' a ı a a ca a ış an ı, 0 n gr e YJ t Beıiktaş, Beykoz., V eta, Hiliil, Süleymaniye, Istanbulspor Ja aauıldılar j 
mü t eaki b delege leri ka bul buyurdu ........................................................................................................................... ' 

Ziraat V ekili mülıim -··········-··i~·Ö-~Ü~Ü~············ .. ·· 

bir nutak söyledi teşekkürleri 

Büyük ziraat kongresi içtima IlaHnde 

Ank ra, 30 -· Birinci köy ve ziraat ik Kurdo~lunun kapanış nutku Ue mesa
Calkınma kongresi bugün ikinci umuınt isıne nıhayet verm'§tir. 
lopıantısım yapmış ve Ziraat Vekili Fa· (Devamı ll inci Btıyfada) 

Meb'us namzedlerinin 
seçimi bugün yapılıyor 

Yeni intihab edilecek meb'uslann bir kısmının 
tahlifleri Meclisin pazartesi toplanbsında yapılacak 

Ankara, 30 (A.A ) - Riyasetl· 
cümhur Umuml Kdtibliğin.den: 

Cü.mhuriyet Halk Partisinin de
iişmez Genel Ba~kanlıktna seçil
mesinden dolayı Iteisicii.mhur İs
met İnönü :nemleketin her yerin
den birçok telgr&flar almaktadır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

••............................................................ 

istanbul yeni 
yıla h z r ı 

Yeni yılın talilisi bu gece 
belli olacak 

Bu gece yeni yıla giriyoruz. Dün, 
havanın yağışlı olmasına rağmen so -

Genç, B. ve A. takımlan k8mile1\ talebe olan (lıtanbulspor) a menaııb futbolcular 
(Yu.ısı lt üncü saylamımı & üncü ve 6 lnel •üı.tnlannda.dır) 

Fra 
• 
ı 

Par·s, 

sa, İtalya ile olan 
rı:-fın başbaşa 
k hal etme istiyor 

Ahnanyan1n 
Berlinden 

bitaraf kalacağ1na dair 
teminat almış 

kaklarda hareket fazla olmuş, birçok Londra, SO (Hususi) - Fransız • ltal- dir. Hakikatte, Berlin makamları şimdi· 
dükkfuıilar yeni y.ı;la hazl.I'Ilananlarla yan gerginliJ!inın diplomatik pazarlık sa- lik Akdeniz müvazen~'nin bozulmasına 
dolup boşaln~tır. Bu meyanda oyun .. hasına intikal edeceği aııla§ılmaktadır. taraftar değildirler. 
cakçı mağazaları mutaddan fazla mu • Fransa, Roma ~ıükfuneti tarafından ile- SüvfyŞ kallah meselesi 
arnele yapmışlardır. ri sür.ilen talebleri, ayni hükfuneUe baş· Londra, 30 (A.A.) - Havas ajansının 
Diğer taraftan Beyoğlunda birçok ba§a italarnk halletmek azmindedir. muhabiri bildiriyor: İyi haber alan mah-

eğlence yerleri de yılbaşı hazırlıklan· Fransa, Çembcrlaynin tavassut tekli- feller Fransa ile ingiltere arasında ya· 
nı ilanal etmi.şl_erdir. Birç~k kims.el~rı~ fini naz kfıne bir surette reddetti~ gibi, pılan 'noktai nazar teatisinden sonra İtal· 
yılbaşını Beyoglu~~a .. geçırmelen ıhtı· Alınanyanın da bitaraf kala<:ağma dair yanın Süvey§ kanalının idaresine iştirak 

Ankara 30 (Hususi) - Yann seçim· bu sabah s~at 9 dım itibaren Üniversi· (Devamı 3 uncu_s~yfada) teminat almıştır. etmesme imkan olmadığını beyan etmek-
lerı yapılaeRk olan yeni meb'uslnnn tc konfernnı; salon~da yapılmakta .. • • V 1• • B k ,.. 1 Alınan gazetelerinin İtalyan taloblcıi- troirler. 
bir kısmının tahlifleri Meclisin pazar- dır. ReyJerin 1lasnifi bittiikten sonra IZmlr a ISI aşve a et ne kuvvet vermesi, sembolik mahiyette- (Devamı ll inci sayfada) 
~ toplantısında icra edilecektir. intihab heyeti neticeyi telgrafla An • M \J 

• karaya bildireceklerdir. Münhaı buıu- üsteşar 1g1na 
İstanbul da seçnn nan me b 'us luk için Cümhuriyet Halk 

liaül EtP.m Eldemin ölümü üıerlne Partisince emekli General Kfızırn Ka- tayin edildi 
bo.şalan İstarıbul meb'uslu:ğu intihabı rabekir namzed gösterilmiştir. 
~ Ankara. 30 (Husu~i) - İzmir Valisi • 
Umr na kavuşan I Fazlı Güleçin Başvekale• Müsteşarlı~ına 

Zm •r tayini kararlaştı. Fazlı Güle~ önürolizdeki 
günlerde yPni vazifesine başlıyacaktır. 

Ço < gar·b iktısa ey • se ıy e 
---------------------- bir kurd hikayesi Gazetecilerle görüşen İzmir Belediye Reisi Cümhuriyet 

devrinde yapılan ve yapılacak olan işleri anlath Azgın kurd/arın kovaladığı 
Evvelki gün Ank~ radan şehrimize silahsız köylü ağaca çıkınca 

itlen İzmir Belediye Reisi Dr. Behçet 1 1 d ? 
'tr~ dün Türkofis müdürlüğü salonun· canavar arı nası agıttz 
da gazeteci1erle yaptığı bir görüşmede 
&e~ahati etrafmda ve İzmirin iman hu· 
8Usundn su malumatı ve~tir: 
1ıt- Sev~li Reisicümhu.rumuz İsmet 

Önüne. İzmirlllerin saygı ve tahas· 
~Utlerini arzettim Kurultayın fevkalA· 
d e toplantısına İzmirden gelen arka • 
h <lşlnrımlo. iştirnk ettim. Yurdumuzun 

C M lE S lE ILlE ILlER :::J 
Yeni Maarif V ekilinden 

e bekliyoruz? 
Agah Sıi-rı Levend, Bürhan Cahid ve Peyami 

Safa fikirlerini, gördüklerini anlatiyorlar 

~t köşesindf'n gelen delc>gelerin Bii· 
l't:k Millet Meclısimizin çok kıymetli 
'".asilc birlikte gösterdikleri temsi.! 
~an:arası ~idden . eınsa~izd!. Bu tari· 
b 1 gundc bütün 'l'urk mılletı hududsuz 
ır se\'gi v~ inan hayranlıi{ı içinde, 

~~ınessillerilf• muhte.rem Milli Şef 
ltı 0niinün aziz varlığı etrafında kop • 
~az \'e kırıimaz bir kiitle halinde idi. 

Amasya (Hususi) _Geçenlerde Ak- Peyami Safa Agah Sırn Levend Bürh~~ Cahid . 
dağ nahiye~i köylerinde Sadık adında Kabineden iki Vekil istirahate çekildi. sorm~k btedik. G;nç Vekı~~n ~erdiğı ce-

U ne büvük. ne canlı ve heyecanlı 
(Devamı 5 inci sayfada) Doktor Behçct U.ı 

bir çoban oldukça sisli ve yağmurlu bir Yerine iki zinde kuvvet geldi. Bunlardan vabı tSon Posta) ıı:arılen dunku sayımız. 
havada odun kesrnek üzere orrnana git· Maarif Vekili Hasan Aıt Yücel işe baş· da okumu_ş ~ul~nuyo.:ıar. . .. 
miş ve odunlan kesip istif edeceği sı - larken, hem kendisini tebrik etmek, hem Hasan Ah ~ucel şeyle ~t!vab vermıştı. 
rada ağaçlar arasında korkunç homur· de genç ve faal Vekildcn maaritte yap- c- Gazetccılerden aı~lı~ecek §eylerım 

(Devamı ll inci sayfa.dtı) mayı düşündüğü ıslahatı ve yenilikleri (Devamı 11 ıncı sayfada) 



1 Sıwfl\ SUN Fc:TS"T"A 

•• r n Resimli Makale: Taşan ıztırab, saklanmıyan 

Ahlak mü-cadelesi 

Yazan: Muhittin Birı~n 

le on zamanıarda 1stanbulda, bil
i;;;;!) hassa gençlerin ahlakları üze • 

rinde fena tesirleri olan bir takım sefa
hat ve fuhuş muhitlerınden çok bahse -
dildı. Ve bu ınuhitlere karşı zabıtanın 
şiddetli tedbirler almaSlnı istiyen 
neşrıyat yapıldı. Gizli fuhı;ş rnuhitleri. 
fuhşu, kazanç vasıtası olarak kullanan 
gızli elierin faaliyetleri hakkında bir 
hayli şeyler söylenildı. Ayni zamanda 
butun bu ahvale karşı bir t&kım tedbir -
ler alındı~ından ve alınmakta olduğun
Jan da bahsedıliyor. 

Bilmiyorum, üzerinde ısrar He d urulan insanın mayasında biraz hodbinlik. birıız hodperestlik, biraz lztırabı saklamak, ağlarıten go:iler g:)rünmelt büyük bir ka.. 
bu yaranın genişliği ve derinliği neden d k k 1 k rakter varlığına bakar, herkeste ayni derecede bulunmasını 

a ıs an~ ı vardır, denıls~ hata edilmiş olmaz, dikkat edi-
ibarettir? Acaba, denildiği gibi lstan - istiyerncyiz. Fakat hiç değilse fazla s~vmc;mizın bir losmını 
bulcia binlerce gızli randevu evi var niz: Sevdı~imiz bir dostun ı:ltırabına ckser.!ya iştirak ederiz, olsun saklamayı bilelim. Dostlarııruzın dost1ul\ ateşlerine SU 

f~~F~~~;?~~~~~i.~~~ = 
cağına göre her ne söylesem doğru S • •• ll k 
olmaz. Mesela. geçende bir meslekdaşı - ıyam guze i 
mız. İstanbulda gizli randevu evini 3000 Kra Ilçesi 
gibı yuvarlak bir rakarnla toplıyordu. O 
meslekdaş bu evleri pannağile birer 
birer saymış veyahud bir ıstatistik rapo
rundan almış olamıyacnğ;na göre ben bu 
rakamı çok fazla mübalağalı görenler • 
denim. Nitekim. ayni slltunlarda, sine -
maların her gün çift çıft gençlerle dolup 
boşaldığını Vl. bütün bu ç}ftlerin sine -
malardan çıkınca soluklarını doğruca 

randevu evlerinde nldıklannı yazıyordu. 
Zannedersem .bunda da mübaltığa vardır. 
fiatı§, zannederscm değil, eminim. Eğer 
bende bu emniyet olmasa, bu memleke
tin bütün !stikbal l:apılarını kapamak la. 
ztm gelece~ıne hükmcdebiJirdim. 

* Biz şarklılar mübaliığays çok meyyn -

Bangkokta yapılan güze1lik müsabaka
larında ortada gördüğünüz Siyam güzeli 
birincili~i almıştır. Basmaı Jotivudh adı
nı taşıyan bu küçük burunlu güzel henüz 
17 yaşındadır. 

1939 yılı refcıh yılı 
o!acakmzş 1 

{ ......................................................... \ 

Hsrgun bir f1kra = 

Tuğlaya çiçek 
Bir ingiliz ga;:e:ecisi, lrltında köy-

• Zerindetı birinde bir et'e misafir ol • 
mU§tu. Evde bir kö~eye konu1mU§ 
bir sehpa, üzerinde llir tuğla, yanın
da da tersine çevribniJ bir bardak 
içinde muhafaza edilen soluk bir çi -
çek ııardı. Gazeteci btınlann ne ola
bileceklerini merpk etmi§ti. Eıı sa • 
hibine sordu; eıı sah:bi alnındaki bir 
yara izini gö!ftererek: 

- Bir gün adamın biri o tuğlayı 
atmt§, alnımı ırarmıştı.. dedi. 
-Ya çiçek? 
- Cmu, tuğlayı atanın mezanndan 

kopardı m. 

'-·······-····································-----.-1 Eski Alnıan 
Veliahdinin en küçük 
Kızı evieniyor 
Paristen bildi • 

Karda yürüyüp denize 
Giren akıllılar 

Sanki yaz ortnsmda imi§1er gibi. pür
neş'e etrafı seyreden bu akıllılar?? .. İn· 
gilt(lrcd!' ya~an lapa lapa karlann altın
da. tabiatı hiçe sayarak mayolannı giy· 
m'işler ve resimde gördü~nüz gibi de
nize girmi§lerdir. 

41 senede servet olan 

,
Sözün 

Birincikiınwı 31 

Kısası 
-····-

Kanuni Süleyman, 
Birinci Fransuva 

' E Talu 

di! Hangi Fransızın ayranı - daı

ha doğrusu ~arnpanyası • kabarsa da biz. 
Türklere çatrnak &rzusunu duysa, bu bi' 
kaç asırlık hikayeyi, temcid pilavı gibf. 
ısıtır ısıtır, efkan umumiyenin önünt 
koyar. 

Fransa kralı birinci Fransuva. mua • 
sın Osmanlı ımparatoru Kanun! Süley-, 
manla dost olmuş. Mütevali muzafferhı 

yetlcri. azameti, ihtişamı, taze ve sert 
bir içkinin humarı gibi kendisini sarhOI 
ve kafasını .;ersem eden Süleyman, he • 
men hemen ayni vaziyftte bulunan' 
frengin hulusuna, bir takım cemilelerle, 
rnukabcle etmeyı ~~anı saltanata. uygu.d 
bulmuş ve Fransız taeiderile Galata Jloo' , 
manına gelerek gemic:Ierine bazı imti , 
yazlar vermiş. 

Hay veremez olaydı! Bız. bu mücameı' 
lenin seyyiesini, tam dört yüz sene çelor 
tik!. 

Bir Türk ~airi: 

cMeatanelerin bi,.birine arzı hult2su, • 
Çingunelerin §iipheli ımanına benzerlll 

Demiş. cŞahane~ lerin birbirlerine ar
zı hulusu ise, avakib itibarile daha fecf 
oluyor. Süleymanın o esnadaki düşünce
sizli~i ve ileriyi görmcmezliği kurnaJI 
!renklerin elinde, zamanla. bizim aley " 
himize kullanılan müthiş bir silnh old'llı 
Alelade bir nezaketten. öünyanın ha 
suretle en akJr, en hacaletaver vaziyetJ 
olan kapitülasyonlar doğdu. Bu yüzdcıı. 
Kanuninin uçsuz bucaksız saltanatı crl-t 
ye erıye, Harbi Umumi sonundaki uftı" 
cık. darncık çerçevenin içine sığacali 
raddeye geldi. 

Allnhtan ki bir Atatürk çıktı da, bd 
belayı başımızdan &ttık. 

Şimdi ortada ne Fransa krallık! var, n41 
de Osmanlı imparatorluğu. Bunların y&
rine ayni hükümrani ve medeni hakları 
sahib. her ikisi de hür ve müstakil Ud 
cümhuriyet var. Öyle iken, şampanyaSI 
kabaran Frar.sız muharrırleri, ikide biı'
de Kanuni Süleymanla birinci Fransuva• 
mn dostane münasebetlerinden bahse • 
derler. Maksadlannı anlamıyor değili.a. 
Bıı nıevzuu boyuna taze!emeleri, dille ~ 
rinin ucunu yakan kapitülasyon hasreU• 
ni açıktan açığa ifade edemedikleri için-

lizôir. Maalesef, ıptilal:mrnızdan biri de 
dedikoduyu fazla sevmE'miz ve bilhassa 
buna çok kıyınet vermemb:dir. Eğer mu· 
hitfmlzdc dolaşan ve herkesin kaHbını 

basarak teyide hazır oJdu~u dcdilrodula
nn onda birine inanmak li'mrn gelse bu 
memlekette, ne siyc.si, ne :çtimai. ne fer
di, ne de aılevf zerre hdar nhlfık bulun· 
madı~ına inanmak ze>.ruret olurdu. 
Kendi hayatımda daima şuna dikkat et
tim: Benim kusuriarım Yt. günahiarım -
dan hiç birinin dedikodu rnevzuu oldo
funu görmedim: aed..kocunun bana 
atfetti~i kusurlarla f.iinahhırın da kfıffesi 
gayri vakidi Eğer herkes h::kkında ha -
kikat ?öyle ıse vay bz•m halimize! De
mek, bir cemiyetin hncli kendisini ma • 
nen çilr.itmesi ve ken;d kendisinden iğ

ren ir b!r hale gelmesi için yalnız bu de
dikodu kafidir! 

Paris halkının a.şın derecede inan - Tildiğine göre, es· 
dığı kabinleri bir toplantı yaparak. ki AJmanı Veli • 
1939 yılında harb olınıyacağı kanaa • abdinin en küçük 
tinde sözbirliği etmişlerdir. kızı Prenses Se • 

Madam Medyc, 1939 yılının refah silya Vlkl.orya, 
devri olacağı kehanetinde bulunmuş • Pariste yaşıyan 
tur. beyaz Ruslar ta -

t 
dir. 

Bundan 41 sene evvel ngilterede 
Susek'te bir İngiliz kadını cİktısad Geçenlerde akademıye aza seçUdi4' 

2 şilin 

casıdır. 

* 
:ra:frndan cBütün 
Ruslann çan, di
ye sevilen Gran· 
dük Viladmir i • 

dersleri» ismi altında verilen konfe • için kendisini dev aynasında gören ma• 
ranslnra devarn ebniş, bu konferans • hud Türk düşmanı ve tarih cahili Jero:rtl 
,_ d k d "t h . Im k' 'laro cenabları son g:inlerde, ve bu va" 
uır an o a ar mu e assıs o uş ı, d'd b' k . . . 
hemen bir bankaya koşarak ekonomi ı. P., ır ta ım yenı yenı helvalar çığne-o Geçenlerde, bizim gazPtelerimizde ma

dam Atina meselesinden bahsedildiği sı
rada Fas şehrinde de müstear olarak 
Mevlny Hassan :ıdını taşıyan eski bir 
güzel kadının, bazı sermaye kızlara yap
tığı işkencelerin bunlardan bazılarını 61-

le evlenecektir. 1 
yapmak maksadile, 2 şflin vererek ca- mış. 
rl hesab açmış, bir defter alınış. Fakat Yürüyen kervam yolundan alakaya • 
evine gelincP bu defteri bir kenara at· m:yacak mahiyetteki bu sese kös dini~ 
mış, unut;m~. Aradan yıllar ge~, miş ku1aklanmız pek fazla ehemrniyel 
bu kadın ölmüş. Kocası banka defteri· vermez. ltalyadan yükse:ien: cKorf(JkS( 
ni bulmuş, bunu oğluna vermiş. Bu zat Tunus. Cibuti!~ avazelE'rl arasında böylEl 
şimdi, bankaya milmcaat ederek, 0 sesler kaybolur. 

Grandük, şimdi 
Alınantyada bu .. 
lunmaktadır. Res 

dürme cürmünün muhakemesi cereyan mimiz, müstak • 

Bunun .çın . .ben ne o 3000 rakamına 

inandım, ne de her s.n€rnaya giden çif
Un, sinemadan çıkar çıkmaz doğruca 

randevu evlerine ko~tuklsrı masalına 

kıyınet verdim. Bence bur.!ar. bu memle
ketin müptelA olduğu mübalağa ve dedi
kodu hastalıklarının m::tbuata kadar 
aksetmiş bir tezahürıinden başka bir şey 
değildir. 

ediyordu. Mısır gazeteler:ndE' takib etü- bel Grandüşesl 
ğım bu rnuhakemeyi ben fevkaltıde ente- cg=ö=st=e=nn=e=kt=ed=ır=· =· ========= 
resan buldum. Çünkü, Fss şehrinin yerli edersek o kadar isabet etmi§ olacağımıza 
veya Fransız • rE'sıni veya gayri resını - hir kere daha kanaat retirdirn. 

41 yıllık faizi ile birlikte mühim bir Lakin bu münasebetle, bir kere dahiJ 
miktar tutan parayı almıştır. cihana ilan etmek, bıJmiycn kalmış i~ 

bildirmek isteriz ki Kanuni Süleyman vf 
bırinci Fransuva hikayesinden bıktıkıı 
usandık. Leyla ile Mecnun, Arzu il' 

ne kadar ;leri geleni \'arsa mahkemede Zabıta ile ahlakı dilzeltmek fıkri, biz
hepsinin de ismi şahid o!arak geçti. Bu de dahn düne aıd çok acı hatıralar uyan-

,.. suretle anlaşıldı ki, vaktile bülbül sesile, dırır. Bunun için, c..!ılnk mücadelesini, 

Yaz, kış yüzen 70 lik 
bir ihtiyar 

Memlekette nhlfı~sızlık, fuhuş, fuhsu gi.izclliği ve ·şvekarlı~ ile büyük bir şöh- eğer ahlak sahibi isek. evirnizde, muhiti- İngilterede Lansing'de oturan 70 lik 
istiı;rnar gibi hAdiseler yok değildir. Bu- ret kazanmış <>lan bu kadının, Fas şehrin- m:zde. terbiyelerile mükellef olduğumuz bir İngiliz, yaz, kış evinin taraça.cımda 
günkü dünyanın her tarafınca göıülen bu de tanımadığı ve himayesini görmedi~ ins:.nlar veyahud gaf1ette bulunan vn- göğsü bağn açık, günlük idmanlannı 
nevi cemiyet hast:ıJıklan bizde de teza- • resmi veya gayri resmt • büyük adam tandaşlar üzerinde hizzat yapalım. Te- yaptıktan sonra, mayosunıu gdymekt~ 
hürler yapar. Bunlara karşı bence engü- kalmamı~tır. O kadar lti bir aralık bu ka· mE>nni edelim ~ti Türkiyede, iş, hayat, ve hemen denize atılarak 1 saat kadar 
zP} m~cadele vasıtası. ~ etişen nesillE-rin dına I .egion d'hanneur ~işanı bile veril- fiat ve refah şartları b;r yrından müte- yüzmektedir. Son günlerde şehirde 
bır tarnftan karın!tırını ve öbür taraf • mesi düşünü1rnüş. roadiyen yükselsin ve kafalarla kalbler aşın derecede soğuklann hüküm sür • 

tan da ruhlannı kabll olduğu kadar iyi 
Bu muhakemenin safhaları ibretle ta. iyi ve güzel şeylerle dolsun. Bu iki şart mesi, ingilize bu itiyadını terkettireme

kib edilecek cerecede mübirndi. Bütün içinde mücadeleyi kuvvetle müsbet ne- miştir. 
şeylerle doyurmnkt:r. Ahlaksızlık. revaç 
b 1 K 

dönyada bu ışierin bu halde olduğunu da ticelere doğru sevkedeblliriz. Zabıtayı - Üşümüyor musun? .. 
u ur. arnı aç olan ınsan her şeyi sa • 

h 
unutmamak lazımdır. Bundan dolayı, biz bu l~lerde fazla müdahaleye sevketmiye- Diyenlere: 

tar ve er satılan şey için de bu dünyada ı 
tl k b 

memleketimizin uh1A~ını mildafaa için lim, bu, yanlış ve çok geri bir mücadele - Ne münasebet. Bu havada n .. ü • 
mu a a ir alıcı bulunur, kafası ile kal- u-ı 
bi boş olan insanlar ıçin de içtimai fazi. •z;:a b;:t;:ta:;;;;t;:e~şk;:i;:lA;:;t;:;ın;:a=n:e:k:a:a:· ar::;:;:a;:;z =m=ü=ra;:;c;:;a;:;a::;t ;:u:su::::;:;lü:d::;il;;r;:;.=;;;;;;;;;;:;=:::;;;:M;:;u;;lı;;i;;tt::;in;;;;;;B;;ı~· r~g~en;;~n~U~r~m~u~· ?: .. :· :d:i~y~e=c=e~\~·a~b~v~e~nn~ekt~~ed~i~r~. ~ 
tet narnma btr şey tasavvur edflcrnz. Fa- ~ ~ 
znetın oımadı~ı yerde ae ahlaksızlığın 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 
men'ine kalkışrnak, kalburla su taşımak
tan daha neticesiz bir ışı·r. 
Şu halde, rnemlPkette çok rnübalôğa • 

landrrıldı~na kani olduğum ahlaksızlığın 
önüne geçrnek için lbir taraftan karınlan. 
öte taraftan da l:afaları ve ruhları dovur
fl"aktnn ba ka mücadele va.sıtamız vok -
tur. B lhassa bu mücadC'Jev zabıta w kuv
vetıle yapmayı tasavvur etmek çok rna
naslz bir §eydir. Zabıtayı, insanların hu
sust hayatların::ı, vicdanJnnna ve ahiald 
varlıklarına bu dereceye l;adar nüfuza 
sevketmek. benc~ hatanın en fecli olur. 
Çünkü, zabıta ne vfıiz, ne de abHik ho • 

Dün akşam bir dostu ziyarete g'tmi~Uk. Kcmlis'ni radyo
, nun karşısına geçmiş. elinde kalem kfı~ıd, hesab yapmakla 
meşgul bulduk: 

- Hayrola, galiba ~ene sonu nıünasebetile aile biltcesi ya
pıyorsun? 

-Hayır. diye cevab verdi. mr c:lei bOtce ~npmıştım. Yilz· 
dE' ~O fazla harcettim. bir defa da b!ltcesiz hareket edeyim, 
dedırn. o yıl takribi olarak gö;;üme kestircHğlnı rakamdan 
yüzde 10 eksik harcadım. o vakittenberi bütce yapmıyorum. 
Şimdi alacaklılarımın bir ltı.smına sürpriz hazırlarnakla me§-

ISTER INA N, 

gulüm. Beherinin yckOnu 10 i.rayı geçmernek şartile kimlere 
ufaktefek boreuro varsa listesini yapıyorum. Ynnn birer bi
rer dolaşarak ödfyeceğim. Bilırsin ya, yeni senenin ilk gilnü 
sevinen bütün yıl güler derler. Efnden tebrik kartı yerine 
para alan alacaklılarım muhakkak ki bu sürprizi hakkilc 
takdir edecekler .. 

- Peki bu ışte senin kfırın? 
- Gayet basit: Alacaklılanm çok memnun olacakları için 

bana yeni yılda ıki üç misli kredi nçacaklard.Jr.-. 

lST ER INANMAl 

Kamber, Romeo ve Jülyet masalları ka• 
dar, bizim jçin efsaneleşmiş olan bu bf• 
kayeyi +azenlemekte umduklan bir far 
da varsa, avuçlarm yalasınlar. Biz art~ 
o devirlerle, o devrin m&sallarile bera .. 
ber b!n yıllık nazariyeleri, kanaatleri d~ 
hükümden tskat ettik. Bizim için tand 
tekerrürden deği:, daima yenilikten ibaa 
rettir. Bizim Torik NecminJn diyeedi 
gıbi: 

- Katalavis Müsü Taro?-
E. Taltı .............................................................. 
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31 Birincildinun 

lspanyada şiddetli muharebeler oluyor 
C·· mhuriyetciler mukclbil 

taarruza geçtiler 
Bazı mıntakalarda F ran ko kuvvetleri ileri hareketlerine 

devam ediyorlar. Bir deniz muharebesi de oldu 

Londra, 30 (Hus:.ısi) - İspanya hükQ
rnet kuvvetleri, bugün Frankoculara kar
tı mukab:I taarruza geçmi§lerdir. 

Cenub cephesınde yapılan bu mukabil 
taarruzun başlıca gayesi, Leridayı teh· 
di d etmekte olan İtalyan ve Franko kıt'a
larml tardeyleme~tir. 
Diğer cephelerde .I<'rapkocuların mu

vaffakiyeti teyid o:u!lmı!ktadır. 
Sr:.ı agossa, 30 (A.I\.) - Franko kuv

~etlcri bugün de bütün Katalonya cep
hesınde taarruzlarına devrım etmişlerdir. 
Şımrıl ~ıntakaSJnda. Frankecular 

!remp c.varında ôğleye kadar dört kilo
tnt>tre daha ıleriemiş bulunuyorlar. 

Balabucr mıııtakasında düşman cephe
si ~ arıımıştır. 

Frankocular :leri yürüyü~lerine devam 
edlrek !.&ridar.ın kırk kHometre cenu
bundan Taragona ,. Hayetine girmişlerdir. 

ltalyanlar, Fra :ısızla·ı korkaklıkla 
itharn ediyorlar 

Roma, 30 {A.A .} - He vas ajansı bildi
r!yor: cRegime l"ascista:t gazetesinin İ~ 
Panyada Xatalonya tephesindeki muha
biri Talamazzi gazctesir.e şöyle yazıyor: 
1talyanların, Fransızlar ve Çekosl.o

\'aklara karşı parlak zaferi fevkalade :ıw.. 
lay olmuştur. Ç:inkü, İtalyanlann mua-

rızlan zelilfıne bir korkaklık göstermi§· 
lerdir. 

Deniz muharebesi 
Cebelüttarık, 30 (A.A.) - Evvelki ge

ce Ceuta civarında c{jmhuriyetçilerin 
Jose Luis Diez edındaki torpido muhribi 
ne Frankistlerin harb gemileri arasında, 
muhrib, Cebelüttarıktan ııyrılmağa çalış
tığı sırada bir deniz muharebesi olmuş
tur. 

.Tupiter lle Canarias kruvazöründen ve 
citer bir takım harb gemilerinden mü
tekkeb olan Frankis! filosu. cümhuriyet. 
çUe·.in muhribine hücum etmiştir. Ceuta 
!stüıkfımlan muhrıbe k~rş:ı ateş açmak 
suretne bu muharebeye i§tirak etmiş
lerdir. 

Jose Luis Diez körtezde karaya 5 met
re mesafede oturmuştur. Jupiterin batmış 
olduğu :l'.annolunuyor. 1\faahaza, bunu te
yid eden maJOmat yoktur. 

Jose Luis Diez müre:ttebatından 7 kişi 
ÖL"TlÜŞ. ll kişi yaralanmıştır. Yaralılar 

derhal karaya ç.ıkarı!arak hastaneye 
scvkedilmişlerdir. I"rnnkiP.tler tarafından 
at1lan bir takım c.büsler Catalanbay ka· 
sa basında iki eve isabet etmiş ve evde bu
lunan birkaç kişinın yaralanmasına se
bebiyet '•ernıiştir. 

Romanyanın dış siyaseti 
\'eni Rumen Harici ye Nazırı Radyoda söylediği bir 
nutukta Romanyanın barış siyasetini tebarüz ettirmiştir 
Bükreş, 30 (Radar s1ensı bildiriyor) - \ lışılan her yerde hazır bruunduğunu gös

liariciye nazırı Gafenco, Romanyanın tE>nr, demiştir. 
dış politikası hakklnda radyoda bir nu- Gafenco. İtalyanın yarntıcı kudretini 
tuk söylemiş vr> dem!ştir ki: sena ettikten ronra, do~ Avrupası dev-

Romanya barış politikası taltib et- !etlerinin mühim roiünll kayıd ve Avru
ltı.E>ktedir. Beynelmılel hayatın gerçek ve pa mfivazenesinin ve huzurunun mühim 
tecrübelerini ve eski sadık dostluklan bir kısmı itibarile bu devletlere bağlı bu
gözönünde tutan bu politikn Romanya- lundu~na işaret etm~ştjr. 
llın hak ve menfaatlerini müdafaa eder. Keza Romanya, kendlı.ini doğu cenubi 
Nazır bundan sonra t.rıılın Londra. Pa- Avrupasının iyi nizarnını müdafaa husu

l'is, Brüksel ve Berline yaptı~ ziyareti sunda görüşlerine jJt'rak ettiği Türkiye 
hatırlatarak: ve Yunanistana yaklaştıran Balkan Pak· 

Bu ziyaret, Romanyanın barış için ça- tma da istinad etmektedir .• 

Başvekil Maarif 
Vekaletinde yeni Vekil 
. ile bir müddet görüştü 

Anknra, 30 (Hususi) - Maarif Vekili 
llasan All Yücel ö~leden evvel Vekllet 
"'nUdürlerıni makamlarında ziyaret etti, 
lllernurlann vaziyetlerl ıle alakadar oldu. 
Öğleye doğru VekAlete gelen Başveldl 

Ceıaı Bayar Maanf Vekili ile odamı.da 
bır .mildcet görüş.müitiir. 

Alman - ingiliz deniz 
anlaşmasi ta dil ediliyor 
Londra 30 {Hust131) -Berlin hiik(t

rnetı, 1935 senesinde Almanya ile İn
giltere arasında aktedilmiş olan deniz 
a.nıapnasmna bazı tadilat yapmak iste
diğint Londraya bildirmiştir. 

İngiliz bahriye mütehassıslan, ya • 
l>ılnıası istenilcr.. tadilat hakkında Ber
iinde müzakcrelere başlamışlardır. 
Şiındi ise Almanya, yüzde 35 nisbe

tin fazlalaşt.ınlmasını ve İngiliz deıri
zaıtı gemilerinin tonajına müsavi de
t:ıizaıtı g€miı::i yapmak istemektedir. 

?osta müdürleri 
arasında tayinler 

Ankara. 30 (I:Iusust) - Üçüncü Umu
ınt Mruetti~lik Nafıa Müşavirl Asım Er
ZUrum nafı~ müdürlüAüne, Bursa Posta 
tfüdiirü Hayri Çanakkale Posta Müdür· 
lüğUJıe, eiki İstanbul Posta Müdürll Yu
SUf Arif Bursa Posta Müdürlü4fine ıaytn 
edllrnlflerdir. 

Fransa ile i ran aras1nda 
siyasi münasebetler 

inkıtaa uğradi 
~aris, 30 - Reuter muhabirtnin ö!ren

di~ine göre, Fransa !le İran arasındaki 
diplomatik münasebetler inkıtaa $a· 
mıştır. 

Bunun sebebi, İran hakkın; münase
betsiz sayılan bir k'!ikatürun Pariste 
neşridfr. 

Tahran, 30 (AA.) - İran hükOmeti
nin, Fransız matbuatında ç;kan bazı ma
kaleler dalayısile Fransa ile diplomatik 
münasebetlerini katettiJi resmen teyid 
olurunaktadır. 

Fransız Hariciye Nazırı 
Büyük Elçimizle 

uzun müddet görşütü 
Paris, 30 (A.A.} - Htriciye nazırı 

Bone, dün ak~am 1'ürkiye büyük elçisi 
Suad Davazı kabul etmi§ ve kendisile u
zun müddet görüşmüştür. 

Parti Grupu 
Reis Vekiliği 
Ankara. 30 (Hususi) - Parti grupu 

reis vekilliğ:ne seçtimesi muhtemel olan
lar arasmda Saffet Anbnm da ismi zik
redilmektedir. 

Vali Ankaradan döndii 
Ankara, 30 (Hususi) - İstanbul Valt

si Ldtfi Kırdar bu alqam ekspresle İstan
bul& hareket etti. 

SON POSTA 

Asılsız 
Haberler 

Ankara. 30 (A.A.) - Bazı İstanbul 
gazetelennde Milli Müdafaa ve Mali
ye Veknletlerinde değışiklikler ola
cağına ve yeni meb'us n&mZedi liste
sınde isimleri yazılı ol&nlardan jki 
zatın bu vekatetlerc getirileceğine 

dair mtişar eden haberlerin asılsız 

1 
olduğunu beyana Anadolu ajansı me-~ 
zundur. 

~---------------J 
Meme/ 
Almanyaya 
//hak ediliyor 
Londra 30 (Hususi) - Mernel Di

yetinin talebi üzere, Memeldcki Lit -
vanya pplisi geri alınacaktır. Memeı

deki inzibat mahalli kuvvetlerle temin 
edilecektir. 

Londra 30 lA.A.) - Alman mesele -
leri hakkında iyi maltımat almakta o· 
lan mehafil, Mcrtfel'in İkincikanun bi
dayetinde Almanyaya ilhak edileceği
nin çok muhtemel olduğu mütaleasın
dadır. 

Çok iyi bir Alman meınbaından alı
nan malfıınata göre Memel Diyeti İkin
cikanun ayındaki içtimaı esnasında il· 
hak lehinde karar verecek ve Alman· 
ya da Litvanyanın Memel'in Alman 
halkınır. kendi mukadderatlarına sa • 
hib olmak haklarını tanımaması ha • 
linde vaziyet alac~ktır. 

Amerikada 
Casuslukla 
Mücadele 
Vaşingtcın, 30 (A.A.) - Amerikada ca· 

susluk tarassudu her türliı vesaite mü
racaat edilmek suretile arttırılmıştır. 

Bilhassa hazine I!ezareU, binlerce aja
nına casusluk faaliyetını g·zler gibi gör
dükleri her türlü n şaneyi derhal neza
retteki hususi bir servise ihbar etmeleri 
için talimat vernuştir. 

Maktu muamele vergisi 
Hakk1nda Maliyenin 

alakadariara bir tamimi 
Ankara, 30 (Hususi) - Yeniden bazı 

müesseselerin de ::naktu muamele vergi· 
sine tabi ıtutulması hakkında maliye ala
kadarıara gönderdiği bır tebli~de şöyle 
demektedir: 

Muharrik kuvveti beş beygiri geçrni· 
yen su.ai müesseselerden yıllık maktu 
muamele vergisine bağlanır.alan muva
fık görülenler bir tebliğle bildirilmiştL 
Bazı vilayetlerde mezkur umumi tebliğ
de sayılanlardan ba~ka tamirhanelerle 
otomobil yayı, soda ve çamaşır suyu imal 
eden müesseselerin ce maktu vergiye 
bağlandı~ anlaşılmı~ ve yapılan tetkikat 
neticesinde bu müesseselerle beraber ko
kodan torba imal eden müesseselerin de .... 
toptan yıllık vergiye ba~lanması muva-
iık görülmüştür. 

Bu müesseselerde {oimc!iye kadar be
yanname usulüne göre ı.·ergilerini ödemiş 
olanlar 1 Kanunuevvel 1938 tarihinden 
itibaren ı;enei mallye nihayetine kadar 
olan altı aylık müddete &id vergilerinin 
evvelki tnlimat dairesinde resen takdir 
komisyonlarının takdir edece~i matrah 
üzcrjnden maktuiycte bağlanması 'Ve 
bunlardan maktuiyele bağlananlann a
dedile ::natrah miktar~arının bildirilmesi 
ve bu umumi tebliğden evvel maktuiye
te bağlanmış olanların halile ipkası icab 
eder. 

Valiler arasında 
değişiklikler 

Ankara, 30 (Hususi) - Konya valisi 
Vekalet emrinP alındı ve Konya valiliği
ne Kütahya valisi Nazif Ergin tayin edil
di. 

Kütahya valiliğine Kocaeli valisi HA· 
mid Oskay, Kocaeli va!ili~ine Blrinci U
mumi Müfetti~lik başmiışaviri Ziya, An
talya valiliğine Dördüncü Umumi Mü
fettişlik j,aşmüşaviri J'und Baturay, Dör
rliincü Umumi Müfetti§lik ba~üşavirli
ğıne de Antalya valisi Saib Ergen tayin 
edilmışlerdir. Bu husustski kararname 
yüksek tasdika iktiran E:tmiştir. 

istanbul yeni yiia 
haz1rland1 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Alkol :rüsumunu tahkike memur 1400 

:ıjnn ile, 250 .gümrük memuru, 600 hudud malini gözönünde . tut~n Denizbank 
muhafızı, uyuşturucu mı:ıddeler kaçakçı- bu gece 24,20 seferı yerıne gece yarı· 
lığının tenkiline memur 225 ajan, sahil" sında~. sonra saa~ 3 te Hayd~rpaşa -
muhafızları istihbarat servisi zabitlerin- Kadıkoy ve tclanil Adalara bır vapur 
den b:r çoğu, casus!arın faaliyetlerine kaldıracaktı:. . . 
karşı dikkatlerini arttırmak emrini al- Ayrıca Şırketı Hayrıye de bu gece 
mı§'lardır. geç vakit Boğaziçine dönecekler için 

saat 3 te Köprüden bütün Boğaza bir 
vapur kaldırılmasını kararlaştıtmış • 
tır. Görülmemiş bir 

hırsızlık hastalığı 
Bir profesörün evinde 

binlerce parça eşya 
bulundu 

Üsküdar - Kabat~ arasmda da saat 
4 e kadar araba vapurlan işiiyecek • 
tir. 
Yılbaşı piyangom bu akşam çekiliyor 

Türk Hava Kurumunun yılba~ı pi • 
yangosu k~şidesi akşam saat 19 bu -
çuktan itibaren Beyoğlunda Asrl si • 

Kopenhag, 30 (A.A.) - · Kopenha~ın nema salonunda yapılacaktır. Piyan • 
tıbbi mehafili pek ender rastgeJFıir bir goda kazanan numara ve mükafat mik
chırsızlık hastalı~b vak'a..c:üe meşgul ol- tan husus! tertibatla Asrl sinemadan 
maktadır. Ankara radyosuna verllecek ve oradan 

Bund&n üç sene evvel bazı eşyaları ça- da her tarafa ilAn edilecektir. Merak • 
lınan bir antikacı birdebire mağazasın- lılar, Ankarn radyosundan piyangoyu 
dan bu çalınan eşyalardan bazılarını tek- takib edebileceklerdir. 
rar görmüştür. Kopenhagın çok tanm- Piyangoda beş yüz bin, iki yüz bin, 
mış profesörlerinden bitinin yapt.ığı yüz elli bin, yüz bin liralık birer ikra· 
dostluk 1.iyaretine tesadüf eden bu bu- miye, dört yüz bin ve yüz bin liralık 
lunuş zabıtayı bu yojda araştırmalara birer ~ükafat vardır. 
sevketmiş ve polis derin hayretler içinde .. Dört yüz bi~ liralık büyük ~ükaf~t 
mezkur profesöriın evinde dört bin par- ş_oyle t~vzl ~dılecektir. Beş yuz bın 
ça saat, gümüş kaşık ve bıçak, elmas, di-· liralık ıkrrunıye hangi num~raya. çı • 
ğer birçok kıymetsiz ~ya ele geçirmiştir. ~a.rsa o numa~anm nfhayet~~eki son 

Profesör bu hadise üzerine kendini as- ıkı rakamla nıhayetlenen bütun nu • 
mışsa da zamanında vetiı::ilerek kurtanl- maralar biner lira mükA!at alacaklar
mı§tır. • ıo dır. Yüz bin liralık ikinci ·mükafat ise 

şu suretle dağıtılacaktn-: 

Ziraat VekiJleti 
. Başmüşavirliği 

Ankara, 30 (Hususi) - Ziraat Banka
sı mali müşaviri Fazıl Ziraat Vekaleti 
başmüşavirliğine tayin edilmiştir. 

Nafia müsteşarlığı 
Ankara, 30 (HUSUJl) - Nafıa Müste

şarlığına Demiryollar idaresi tarife tica
ret dairesi reisi Naki veya İstanhul Elek
trik İdaresi Mildürü Kadriden birinin ta
yini mevzuubahatir. 

Beş yüz bin liralık birinci ikramlye 
ile iki yüz bin liralık Ikinci ilcramiye 
hangi numaralara çıkarsa o numara -
ların yirmi ~ aşağı ve yirmi beş nu· 
mara yukarısındaki numaralar biner ll
ra mükMat alacaktır. 

İkramiyelerin hepsi dolabdan çekil· 
dikten sonra dalabm içine yeniden ko
nulacak sıfırdan dokuz nurnaraya ka
dar olan sayılardan çekilecek iki fişin 
üzerindeki sayılar ne ise bu sayı ile 
nihayeUenen bütiln numaralar amor
ti alacaklard.ır. 

Sayfa 3 

e Fransız - !talyan ihtilô.fı 
Yazan: Selim Ragıp Em~ 

F ransa ile İtalya arasındaki mü.· 

nasebetlerin mahiyeti, badise 

lerin inkişafı nisbetinde tavazzuh etmeyt 
başlamıştır. Bu vuzuhu daha iyi canlan· 
dırabiirnek ıçin ttalyan iddialarının han· 
gi §erait altında meydana çıktığını bülA· 
sa etmekle işe başlıyalıın: 

İngiliz başvekili M. Çemberlaynin Ro
maya yapacağı ziyaret tokarrür eder et. 
mez. İtalyada bu ziyaretten istifade ede
bilmek çareleri düşünülmüştür. Hariciye 
nazırı Kont Cianonun ~öylediği bir nu
tuk esnasında, kısmı azamı mebus olan 
bir nümayişçi kafilesi Korsika, Tunus. 
N is ... ten bahsetmeye ve bağırınaya baş
lamıştır. 

Halbuki İtalyanın Habeş muharebesi· 
ne başladığı 1935 te İtaiya ile Fransa a· 
rasında aktedilmiş olan b!r anlaşma, İ· 
talyanın Habeşte ellerini serbest bırak
masına mukabil, iki oevlet arasında mu
allak duran diğer bütün meseleleri hal
lt>tmişti. Vaktaki }:'ransa hükUmeti, Mil
letler Cemiyeti azası ~ıiatile İtalya aley
hindeki zecd tedbir!ere iştirak etti. İtal
ya bu anlaşmanın fiili neticelerinden is
tifade etmekle beraber &nlaşmanın ken· 
disini tastik etmedi. Bu {ormaliteyi ih· 
mal etti. Şimdi, mevzuu bahsolan me
sele, işte bu tastik <:dilmem~ olan an· 
laşmanın ihtiva ~ttlği meseleler etrafın· 
da yeniden l:.ir müzakere açmaktır. Böy
le bir müzakcreyi ıstiyen İtalya karşı
sınca Fransanın bundan kaçmak isteme 
diği İtalyan hükUmetine bu ayın yirmJ 
altısında verdi~i cevabdan anlaşılıyur. 
fakat İtalyanın konu§mak için intihab 
ettiği yol diplomatik b!r yol olmayıp a· 
teni bir taleb yolu olduğu için Fransa da, 
bu talebe. ayni suretle muksbele etti ve. 
sokak nümayişçileri Yralyaya hiçbir şey 
verilemiyeceğini söylediler. Bu arada 
Fransa caha ileri giderek re~mi ricali va
sıtasi1e bu red cevabını teyid ettirdiği gl
h. İngıltereye de müracaat ederek İtalya 
ile olan ihtilafında üçüncü bir devletin 
tavassutunu hiçbir suretle hoş görmiye
ceğini de bildirdi. Yanı. bundan evvel 
olduğu gibi, M. Çemberlaynin Fransa 
aleyhinde halyaya karşı herhangi bir 
vadde bulunmasının önünü almak isted1. 
Bu vaziyet karşısında şımdi, söz söyle
mek sırası İtalyanındır ve Fransanın ko
nuşmak için bıraktığı açık kapıdan isti
fade etmesi lazımdır. Umumi kanaate 
göre İtalyanın, çok §eyler isteyip niha· 
yet Rabeşin böğründe bir sıçan gibi ra· 
hatsızlık veren Frsnsız Sornalisi ile ikti· 
fa etmesi ve böylece Cibutiyi alarak Ha
beşin ıktısadi hayatını tanzim eylemesi 
mümkün olduğu gibi dDha geniş olan ilk 
taleblerinde ısrar etmesi de mümkündür. 
Uzakşarktaki rnüstemlekelerile ana va
tan arasında muhim bir istasyon olmak 
=tıbarile Fransanın CibutJden vazgeçme
si mümkün olabilir mi Bilinmez. Fakat 
bilinen sarih :ıokta şudur k! İtalya iste
diği şeylerde ısrar e:tmekle, Fransa da eJl 

saHihiyetli ağızlar vasıtaEile buna hayu 
demekle pek ıleri p.itmişlerdir. Bundan 
sonra bir anlaşma zemini bulmanın pe1i 
güç olacağı mfişahede ediJdiği içindir ki 
ortalıkta sıkıntılı bir tereddüd göze Çlll't 

pıyor. Yoksa bu yüzden bır harbin çıka· 
bilece~ini sanmak, çayı g<\rmeden paça. 
yı sıvamak gibi bir şey olur. Çünkü bu 
ihtimal o kadar uzaktır. 

Selim Ragıp Emeg 

To kat ve Tekirdağ 
Belediye Reisieri 

Ankara, 30 (Hususi) - Tokat BelediY1 
Reısliğine Remzi Topacın, 'l'ekirdal Bel• 
diye reisliğfne Muhterem Pekelin intio 
h~blan hakkında aıd o!dukları Beledi~ 
meclisir:ce ittihaz olunan karar Vekillel 
Heyeti tarafından tasdik edildi. 

Romanya Elçisi 
Ankara, 30 (A.A.) - Ankaradaki Ro

manya orta elçillti bir KanunUJanidea 
itibaren büyük elçiliğe çıkanlacatmdaD 
Romanya orta elçisi Bay Telemaquebl 
vazifesi mezkfir tarihte nihayet bnlrnab 
ta dır. 

Romanya orta elçfal Reisicllmhur t... 
met İnönü tarafından kabul edilerek v., 
dada bulunmU§tur. 
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e yor 
Maarif müdürlüğü mekteb çocukları, İstanbul 
belediyesi de mekteb çağına gelmemiş çocukların 

eğlenceleri için çocuk bahçeleri vücude getirecekler 

SON POSTA 

Yolcu eş as1n1 gümrük 
resmi hakkında {i 

karar tatbik ediliyor 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti tara

fından yolculara kolaylık olmak üzere 
verilen kararların ta-;.bikine yarından iti
baren başlanacaktır. Buna göre, vapur 
ve trenlerde seyahat edenler, beraberle

İstanbul Bkmekteble.r;ndc yet~ üç 1 Vali ve Belediye Reisi l.utfi Kırdar, bu rinde memlekete ithal ettikleri gümrük 
bin çocuk okumaktadır. Maarif Müdür- gibi çocuk bahçelerın•n tanzimi için lô- resmine tabi eşyanın beyannamelerini 
lüAü bu çocukların ders saatlerinin hari- zım olan parayı tedarik ile meşgul ol- gümrük memur!arına verecek ve onlar 
cinde e~lenmelerini temin etme~e çalış- maktadır. Şimd:ye kadar bu işe harcan- elli liraya kadar ~ümrük resmini tahsil 
makla beraber, henüz mekteb ça~ına gel- mak üzere elli bin lira tedarik edil~iştir. etmek hakkına maHk olacaklardır. Bu 
memiş çocukların da toplu bir halde e~- Belediye reis muavini Rauf Demırtaş, vaziyette yo1cular iskele ve istasyonlar
lenmelerl ıç:n tetkikat yt.ptırmaktadır. birkaç gündenberi kazalarda tetkikat daki gümrük merkezlerıne müracaat et
Belediye reis muavini Rauf Demirtaş bu :vapmakta, çocuk bahçesi olma~a elverişli rnek mecburiyetinden 'areste kalacak
i~e memur edilmiştir. ls~anbul Belediye- yerleri görmektedir. Beyoğlu, Eminönü, Jardır. 
li mekteb cağına ge'memı~ çocuklar için Fatih kazaları gezilmiştir. Gene yarından itibaren yo1culann be-
çocuk bahçeleri açacaktır. En küçük yaş- Diğer taraftan Maarif Müdürlüğü de raberlerinde memlekete ithal edecekleri 
taki çocukl:.r, Pbeveyni, lalaları, müreb- mekteblere devam eden çocuklara çocuk 

b b b bab 1 ı b h ı · k · t fk'k t d inhisar f-§Ynsının inrusar resmi de gürn-bıyeleri ile era er u çe ere ge e-
1 

a çe erı açma ıçın e. 1 a ına evam 
cek, e~lencelerden ıstifadelendirilecektir. ı etmektedir. rük resmi ile birlikte gümrük memurları 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tarahndan tah~l edi~rek, aynca inh~ar 

Deniz işleri: ı Po/iste: idaresine müracaai mecburiyeti kaldırı
lacaktır. 

Trabzon limanına bir sis dOdDGD Bir imalAthanenin buhar 
konulacak kazanı patladı 

Denizbank Trabzon limanmda bir sis Evvelki gün, Çakmakçılarda Dimitriye 
dildüğü tes!s edilmesmi ksrarlaştı~ aid sandalya ima15.thanrsinde buhar ka
tır. S!s düdüğü yakında Trabzona gönde- zanı patlamış ise rle, imalathanede çah-
rilecektir. şıır: ameleleıe bir şey oJmamıştır. 

Şirketi Hayriye bir araba vaçuru Denize dU,en biri kurtarıldı 
yaptıracak Üsküdarda Doğancılarda Akarca saka-

Adalar tarifesinde 
istenilen tenzilat yapıldl 

21 Birincikanun tarihli nüshamızda ş:i

kayetler sütununda ('I' adil edilmesi la
zım gelen bir Yapur tnrifesi) başlığı al
tında Adalarda oturan ckuyucularımızın 
•.Hleklerini yazmıştık. Memnuniyetle öğ-

Birincikunun 31 

İntihabı eb'usan stanbu 
Heyetinden: 

Halil Eternden münhal !stanbul saylavlığı için C. H. Paı·t'si tarafından 
emekli General Kazım Karabekirin namzet gösterilmiş oiduğu ilan olu

(9529) 

Bugün 5) A ~~ A. V Sinemasmda 
Milyonlar... Yıldızlar... ve zafer filmi 

KANO A 
PIERRE RICHARD WILM 
ANN İE VERNA Y ve SUZY PRIM 
tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan ve 

PARiS - VENEDIK ve MOSKOVA 
Stüdyolarmda birden çevrilen emsalsiz ve- şahane film 

ilaveten: FaKS JURNAL son dünya haberleri 
Bugün saat 11 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. 

NEFİS - GÜZEL - ŞAHANE ye EMSALSiZ BİR FİLM: 

SEN OR i A 
JEANNETTE MACDONALD HELSON EDDV 

Orijinal ,arkılarla Fransızca nüshası Ingilizce Orijinal nDshas• 

M EK iP K 
Sinemalarmda birden göstenlmcktedir. 
Her iki sinema da programa ilave olarak: 

ANKARADA BÜYÜK KURULTAYIN AÇillŞI Şirketihayriye HaliçteKi fabrika va ğında oturan Mehmed, Üsküdar vnpur is
havuzlannda yeni bir araba. vapuru ya~ kclesinde dolaşırken birdenbire rnüvaze
tırmağı kararlaştırmıştı. Şirket umuınt nesini kaybederek denize düşmüştür. 
beyeti bu hususta göriışülmek üzere 12 Başından hafifçe yaralanan Mehmed 

rendik ki, Denizbank bu dileklerle yakın- Dikkat: Filmierin uzunluğu dolayısile bugün her iki sinernada saat 12,30 -
ann aHikadar olarak hnlkın ihtiyacına 2.15 - 4.30 - 6.30 ve 9 dadır. 

İkincikAnunda oir topJar.tl yapacaktır. herayı tedavi hastaneye kaldırılmıştır. 
Bir romorkör bir sandata çıırptı Bir tramvay bir kadına çarptı 

uy~nblr~kildetarifuded~a~mull~ ~~~~~~~~2~,~15~e~k:a:d:a~r~t:e:n~z~il:i:U:ı.b:i:k:t~v:e:r:il:ir~.~~~~~~~ tadiHH yapmıştır. L 
Buna göre Köprüden 20,15 te kalkan 

posta 20.45 e P.lınmı~:ır. Büyükadadan 
son olarnk 18,15 1e ka!hn posta 18,50 o
larak tashih cciilmıştir. 

DOn KöprünUn Ü:;küdar tarafından 2807 numaralı vatmanın idaresindeki 
Halice girmekte olan Şirketihayriyenin 113 numaralı lramvay arabası Galatasa-
9 numaralı romorkörü K~rü gözünde ray caddesinden ~eçerken Fatma adında 
bulunan Emin Gürsuya aid 3793 numa- hır kadına çarparak hafifçe yaralamıştır. 
ralı sandata çarpmıştır. Baş tarafı parça- Yaralının müdavatı yapılmış, suçlu 
lanan sandal batmak üzere iken hamule- vatman hakkınd~ tahkıkata başlanmı~tır. 
ııi başka sandala aktarma edilmiş ve Sir-
kecide karaya çekilm!ştir. 

Toplantılar: 

Şehir lşlPri: 

Belediye otobDs imtiyazını 
kullanacak 

BayoGiu Balkevlnde konferans İstanbul Belediyesi fen heyeti müdür-
ve temsil lü~ü Belediyenin otobüs imtiyazını ne 

Yann BeyoAlu Halkevi tarafından İstlk - şekilde kullanaca~ına daır esaslar hazır
uı caddesinde Nurziya 30kaım<lalrl Parti lamaktadır. Vali, Ankaradan döndükten 
tura~a blr toplantı yapılacaktır. Toplan- sonra otobüs 1mtiyazının Belediye tara-
tıda Macaristandan gelen Dr. Yukaş, okçu - . . .. 
lut tarthl hakkında bir tonterana nreoek- fından kullanılması ıçın te~ebbuslere 
tır. Müteakıben teıns1l şubesi blr teıruıll ve- başlıyacaktır. Otobüs getirmek için İş 

P.szar günleri de ha~kın sinema ve di
ğer e~Jence yerlerindr:n istifadelerini te
min lllaksadılt> şu taciiHit yapılmıştır: Pa
zar son posta 20,15 ten 20,45 e alınmış, 

18,45 te kalkan vapur yar:m saat sonraya 
almarak 19,15 ve 17,20 postası da 17,30 ol
muştur. Büyükadadan 18,30 da kalkan 
son vapur da 18.50 de hareket edecektir. 

Postadan geç gelen 
mazruf meselesi 

Dünkü nüshamızda, ayın 25 inde İzmit -
ten gazetemize yollanıp ayni günde İstan-

Yeni sene yi bir kahkaha tufaru arasında karş1;Iamak isliyenler 

SCM~R Sinemasında 
Büyük bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

E R N A N D E L'i , 
Gülünçlü, eğlenceli ve gayet neş'eli ternsilı .. 

ç z 
· filmini görmelidirler. İlaveten EKLER JURNAL ve Yılbaşı hediyesi oın: 
rak aynca · RAY MilLAND ve WENDY BARRİ tarafından temsil edilıll1ş 

UÇ AN DONANMA 
---~ Filmi de gösterilecektir. IKI BÜYÜK FlLM BİRDEN ..__ ... 

recektır. Bankasından istıkraz yap!lması kararlaş-

Çiçekçllik ve şapkacılık kursları ::nıştır. 
bula gelen, fakat ancak 4 gün sonra, yani B 
arın 29 unda tdaremize tevdl olunan bir ,.-~. ugun A B A B Y A Sinemasmda 

-------------------------------------
Denizbank Umum MüdOrD 

bugDn geliyor 
Bakırköy Halteorinde ayın 9 unda çiçek -

9lUk ve 16 sında .şapkacılık kurslan açıln -
eaktır. Kayıdla.ra devam edllmettedlr. 

Be,lktaf Halkevinda kurslar Denizb3nkın yeni M:ne bütçe ve kad.ro-

lk
•n• 

1 
su etrafında Veka!etle 1emaslarda bulun-

Beş """' Ha kevınde Kız Ortaokul seld - .. . . 
zınci sınıf talebelert lçln ma.tematıt kurslan mak uzere Ankaraya gıtDuş olan Denız-
açılacaktır. DE::rsler cuma ve pazartest gün- bank Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş. 
leri yapılcıcaktır. bugün şehrimize dönecektir. 

Yumurta 
azaldığı 

ihracatımızın 
söyleniyor 

lhracatcılar bunun tetkik edilmesini isteyerek 
muhtelif masrafların dış piyasalarla rekabete 

mani olduğunu ileri sürdüler 
Yumurta tacirleri ihracatlannın git-ı biri de: Başka memleketlerin bizden ucu

ttkçe azaldığını Türkofise blldirm.ifler ve za yumurta !.almaları ve yumurtalannın 
bunun etrafında tetkikat yapılmamu is- daha temiz olmasıdır. Buna ilAve olarak 
temiılerdir. Yumurta ihncatçılanna gö- buzhane masrafının da sandık başına 3 
re. Türkofısln kontrol niumnamesinin lira olması pahalı görülmekte ve ihraca
tatblki, ihracat üzerınde mühim rol oy- tc tesir ettJ.ti söylenmektedir. 

namaktadır. Bugünkü ıhracat vaı.iyeti §Udur: An-
Nizamnamenln ihracat şeraitine göre cak iki haftada bir İtalya ve Yunan1ata

k6ylerde yumurtaların temloz ve işlenmiş na sevkiyat yapılmaktadır. 
olması lazundır. Bundan başka sandık 
başına 6-7 lira gibi blr rilırum ahnmak- En büyük ınü§terlıniz olan Fransnya 
tadır. Bunlardan dolayı yumurta ihra- kontenjan yüzünden yumurta gönderll
catçıları gittikçe azalmaktadır. Bir müd'- memesinin de :hracat s.zlığı üzerıne mü
det evvel bu işle 14 firma utrBiırken, bu- him tesirleri olmuştur. 
ıün 8-4 firmaya inhisar eden bu ifin da- Bugünkü yumurta piyasası 1440 tane
ha fena bir vazlyete dü§eceti söylenmek- lik sandıklar taze olarak 26-27, buzhane 
tedir. yumurtaları ise: 16-18 lira ü1:erinden top-

MeselA, İtalya eskiden her hafta 10 bin tan satı§ yapılmaktadır. 

büyfik sandık yumurta alırken bugfln bu 
miktar M sandı~a düşmüştür. Kna İs
panya ve Yul!anlstana olan Ihracat ta 
~urmuş gibidir. 
İhracat durgunlujunun iebeblerinden 

DiAer taraftan taze }'umurta mevsimi 
yaklaşmakta oldu~a naY.arn 15-20 ıüne 
kadar taze yumurta alıcısı .olan Alınanya
ya mOhim rnlktarda ihracat başlıyacaJı 
söylenmektedir. 

mektub meselesini mevzuu bahsetmiştik. 
Taksiye tA.bl olan bu maz.ruf için Po.sta İda
resınce Itızım gelen Ihbar yapılmış ve vuku 
bulan teahhur mazrufun takseli olmn_,ın -
dan tevellfıd etmiştir. Keyfiyeti, gene blr 
ha.klkc\tl meydana koymak için böylece tav
zlh ediyoruz. 

Rigaya pamuk gönderilecek 
Riga ithalatcılarile fabrikatörleri kon

soloshanemiz vasıtasile R!gadan, Türko- J 
!is m5dürlüğüne müracaat ederek A ve 
B markalı pamuklarımıza talib oldukla
nnı bildirmişler ve bu markalardan nU
muneler gönderilmesini rica etmişlerdır. 
1steni: .. n nümunelerden derhal gönderi
lccek+ir. Bu suretle pamuk ihracatımıula 
yeni bir canlılık hAsıl olacaktır. 

······························································ 
DUnya mubarrirlerinden tercUmeler 

serisi: 28 

Maksim Gorki 

AŞK .RÜYASI 
Ruscadan çeviren : 

Hasan Ali Ediz 
Fi: 50 Kr. 

REMZI KITABEVI 

Valbaş• Gecesi 

OVOTNI'de 
Müzik, Şarki, Dans 

ZENGIM KOliYON ve 
EOLENCELER 

Masalarınızı erkendan tedarik 
ediniz. 

Senenin görDimemi' büyOk filmlerinin birincisi olan 
parlak yıldız IRENE DUNNE'nun temsili 

ÇILGIN BA 
Fransızca sözlü bUyük aşk filmini gösteriyor 

Fiyatlar; Hususi 35 fotöy ve Balkon 25 localar 150, kuruştur. 

Fırtına, 110~. yajpnura, 
çamura ratmen 

GÖZ 
ARI 

Türkçe söıJü, Arabca şarkılı tuın1nl 
İstanbulun dört buca~ndan 

AZ K-FERAH 

" 

Sinemalanna akın eden sayın halkı 
vAs1 salonlan ı.stıab:ı. ki'lfi ~lmlyor. 

Kadıt(\yliller, Üstüdarlılar, ~a:zJ.çll
ler, Beşıttqlılar Te isuı.nbulun 

her semtın halkı 

AIIDD Olz Y8f)armı 
Se)Tetmelı: için k()fUI}uyor. Anadolu §8-

hlrlerl bu tum! sinemalannda geçlr -
mek için sıra bekliyorlar. İatanbul 

tarafında. 

AZAK • FERAH 
Sineıne.larında son defa olarak salı 
günü akşamına kadar g&terlleoektlr. 

Her 1k1 amemada Çt\l181Dbaya 
yeni ııım.ıer 

ŞEHIR TIYATROSU 
Tepebatı Dram S. 20.30 
ASMODE! I>.P 
l.tiklll eaddetl Komedi 

S. 20.SO 

MUM s0ND0 
6 tablo 

TAKSiM 
Sinemasinda 

Görülmerruş bir muvaffakiyetle 
devam etmekte olan 

PAMUK PRENSES 
ve 

YEDi co ce 
Harika filmi münasebetile yarınJd 
yılbaşı için saat 11 matinesiJıd~ 
muhtelif mükafatlı ve sürpriılı 

PAMUK PRENSES 
TOMBOLASI 

tertib edilmiştir. 
DİKKAT· Tombola keşidesine ıştı· 
rak için herkes aldığı dühuliye bi' 
!etini saklaması lazımdır. Ve y!lf 

BASI HEDİYESİ olarak 

lıAveten: RAY MILLAND •e 
WENDY BARRİ tarafındso 

UÇAII DONANMj 
filmini de gösterecektir. 

2 B0Y0K FiLM BIRDEN 

-

B 
B' 



SON POSTA' 

Mardin pek yakında bol lıir ü~·· k~_şi_ b~~ ~lu~. 
ve iyi suya kavuşuyor . ~yluyu old_urduler 

Cınayete sebeb bır aşktır. 
Belediye tarafından 19500 liralık bir istikraz yapılıyor. 
Bir su mühendisi Mardin ve civarında tetkikler yapıyoı 

Mardinden 

Mardin (Hususi) Yıllardanberi 
Mardine getir!lecek su için yapılan te -
tebb:..isler artık kuvveden fiile geçmiş -
tir . Pek yakında iyi suya kavuşacak olan 
k ardin bu suretle doğu ilier i arasında en 
ileri ve çok gü;ocl bir şe"nir olacaktır. 

Vali Ömer Cevad ve belediye reisi dok
tor Aziz Urasın teşcbbüsilP şehrimize ge-

tirilecek suyun istikşaf ve projesi ıçın 
19500 liralık bır istikraz aktedilmiş ve 
bu istikraz mukavelesini belediye reisi 
Ankarada imza etmiştir. Bunun netcesi 
olarak su mühendisi Ragıb Borat şehri • 
tnize gelmiş, belediye fen heyeti ve eıhli 

hıbre ile civardaki suların istikşafına baş. 
_lanınıştır. Şimdiye .kadar şehir içindeki 
Çeşmr~lerle Sultan yaylası. Şurf ve Ba • 
keyse suları istikşaf edilmiş ve krokilere 
l'aptejiJmiştir. Haber aldığtma göre bu 
8Ulardan Sultan yayiası :ıe Zinnar sula -

tının şehre gc~irilmesi muvafık görül -
rtl!iştür. 

Şehrimizin müstakbel harita ve imar 

bir görünilf 

plinınm hazırlıklan da ilerlemektedir. 
Vekilietten sorulan ı-org-.ılara belediye 
reisinın haşkanlıfınciaki fen heyeti ce • 
vablar hazırlamaktadır. Bu cevablar gö~
derildikten scnra şehrimize bir şehir mü· 
tehassısı gelecektir. 

Trakya umumi müfettişliginin 
neşriyat1 

Edirr,e (Hususi) - Umumi müfettişlik 

köy bürosunun hayvan, hayvancılık ba
kımından sağll:: ve ka~.imıma eserleri ol· 
mak üzere blr çok ki:abcıklar bastınlanış 
ve şarbon ile rnankafaya aid iki seri fiş 
yapbnlrmştır. Bunlar .köylere ve oku -
ma odalanna gön<ierHere'k köym ve ye
tiştiricılerin bu <:landa da iyi haZ'll'lan • 
malarına ~alışıJmıştır. 

Çorlu veterinerUfi 
İstanbul Seliınlye bayvan sa~lık fen me -

murları mektebl 938 Şubat mezunlarından 

harvan sa~lılr sıhhtyc memuru ömer Bozkır 
Çorlu vetertnerl1Rıne gelmiş ve ı~ ba§lam)f
tır. 

Trakyada sağlam ve cins taylar yetiştiriliyar 

•tekirdağ (Hususi) - Bölgede yapı-l lenen taylarda görülen büyük farklar 
lan incelemelerde hükumet aygırlann· hnlka gösteriirlikten sonra sahible:.ine 
dan ve sergilerde takdirname almış i · iade edilmiştir. İyi beslenen bu tayla· 
.~ri gelen aygırlardan elde edilen tay- rın bir kısmı hayvan sergilerinde 30 
ların iyi bak1m ve besisinin bilinme • liradan 60 liraya kadar ikramiye ka • 
l'nı>sinden genç yaşlannda iyi gıda ala- zanmışlardı. Bunu müteakib Ziraat Ve 
tndadıklarında" ve bakılmamak yüzün • kaletinin yardımile Çorludak' Şe f ı· 

"'n k Id ki ·· b'ld;.......,; fm 
1 

re e ı · avru u arını once ı u ...... ş ı · iftrw· d d h · .. 1 .. d 1 Bir çok para ve emek sarfile elde e · ç. ~~n e a ~ ~~ış 0 çu e açı an tay 
di'e>n b t 

1 
. . b k , besiye çıtthgınde yetıştırılen taylar da sahib-

I 
u ay arın ıyı a ım \e 1 . . d ed'l . t' a 'n k . . .. 

1 
d 1 erıne ıa e ı mıs ır. 

ara yetıstırıcı ere yar ım yapı • . . • .. 
ll'ıasını, bunlara bu işlerin faydalarını Bu suretle ıkı sene ıçı~?e 95 tay is-
C::ınJı misallcrle gösterilmesini göz ö • tcnen şartlar altında koylere veril -
tlüne alan Trakya Umumi Müfettişliği miştir. 
Çorlu kazatının Köprüce çiftliğinde Gönderdiğim resim Şerefeli tay bü • 
~k olarak bir (Trakya tay çiftliği) kur- yütme çiftliğinde yetiştirilen taylar -

Katillerin üçü de 
yakalandılar 

Kadınhandan yazı:lıyor: Kazamızın 
Sarayönü nahiyesine bağlı Başhöyük 
köyünde bir cinayet işlenmiş, bir köy· 
!ü feci bir şekilde öldürülerek k uyuya 
atılmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur. 
K öyden M~hmed Aslan isminde biri 

ile Mehmed Alinin kansı arasında u • 
znn müddettenberi devam eden bir sev 
~i vardır. }<'akat ~<'n günlerde bu sevg.i 
kadının aile<>i erkekleri tarafından mey 
dana çıkmış ve Aslandan intikam alın· 
ması kararlaştırılmıştır. Elmasın kar • 
deşi Murad, Nuri ve Osman bir fırsatı· 
nı ararlarker bir gece üçü de köyde 
Aslana raslamışlar. Aslan fazla sarhoş 
olduğu için bunların bir araba gezinti
si yapmak i~in ileri sürdükleri teklifi 
k&bul etmi1, h ep beraber yola çıkmış
lnrdır. 

Köye bir kilorıetre mesafede Ömer
kuyusuna geldikleri vakit Aslan ara • 
bndan inmi~. yo~un bir kenannda meş· 
gul olrnağ,'l başlamış, bu sırada Nuri 
cebinden tabancasını çıkannış ve As • 
lanın üzerine ate~ etmiştir. Çıkan kur· 
şıın Asianı derhal yere sermiştir. Üç 
mütecaviz b•mdan sonra can çekişen 
Aslanın ÜzPrine saldırmışlar, kafasını 
taşla ez.miş1f>r ve kaldınp o civardaki 
kuyulardan birine atmışlar, kuyunun 
üstü11ü de tRş!a kapamışlardır. 

Cinayet . ancak 20 qün sonra meyda· 
na çıkmıştır. Maktulün ailesi kendisi
ni u zun boylu ar?.yıp bulamadıktan son 
ra nihayet jandarmaya basvurmuş, 

jhndarma da sıkı bir araştırmadan son· 
ra, kısa bir zamanda cinayeti aydınlat· 
roış, Aslanın cesedini kuvudan cıkart • 
mı~. katilleri de fdliyeye teslim et -
miştir. 

J(adı rnhanda bir çocuk 
YRnara k IJ I(Iii 
Kadınhancia::ı yazılıyor: Buraya bağ

lı Karakorlu köyünde bir çocuk feci bir 
~~kilde yanarak ölmüştür. Köyden Da· 
vudun karısı Fatma 1 buçuk yaşında· 
ki oğlu Alımedi evde bırakarak tarlaya 
gitmiş ve faciaya sebebiyet vermiştir. 
Çocuk ocağın yanmdaki bir yatak ü • 
zerinde uymnakta olduğu için ocaktan 
sıçrayan bir ates yatağı tutusturmuş, 
yRtakla beraber çocuk da yanmış ve 
can vermiştir. --- ----
Kastamonuda dokuma ihzar, 

1slah ve terbiye santrah aç1hyor 
Kastamonu (Husu~n - Ö edenberi 

kökleşmiş bulunan dokumacıl·k san'a· 
tının terakkiBini temin maksadile Kas· 
tamonuda bir (Dokuma ihzar, ıslah ve 
terbiye santralı) acılması için tesebbü· 
satla bulunulmaktavdı. Mi111 Şefin 
Kastamonuyu te~riflerinde kendilerine 
arzedilen bıı halk dilerri üzerine Reisi • 
cümhur İnönü Sümer Bank'a emir ver
miş bulunuyorlar. Birkaç gündenberi 
şehrimizde bulunan Sümerbank Testil 
~uhesi müdürü İbrdhim Akcura tctkik· 
lerini bitirmek üzeredir. Haber aldığı· 
ma ~öre i:ıu santralın açılması i~i tekar
rür etmi~ v~ziyette imis. Nihayet bir 
gi' n mesPles;dir deniliyor. 

60 binden fazla el tezgahı bulunan 
Kastamonuda böyle bir müessesenin 
kıırulması memleket iktisadiyatı üze • 
rirde mühim roller o~·nıyacaktır. ~ve orada bir sene bakılan ''e bes • dır. 

Pazar O la H asan Bey Diyor ki: 

tt·:- Hasnn Bey b'rkaç gün
t u .. dikkat cuıyorum .. gaze
el r .. 

.. . lsp&nya harbin in hep 
iıavada ccreyıın ettiğini ya
o::ıyorlar .. 

. .. yani hnva har bi yapı~ 

yorlarmış .. ecaba neden? 

Hasan Bey - Neden ola
cak, kara ~auhlarının tecrü
belerini tit:ren devletler şim
aı de İspanyadn hava silahla
I'ını !ecrübeye ba~lamı~ ola
caklar. 

Sayfa 1 

Tren Erzincana bolluk 
ve hayat götürdü 

Erzincan (Husu.sl) - Erzincanda her 
yıl bu m<. vsinılerde dağlara ya~an 

karların çoklu~undan bağucu tıplle -
rin amaru.ızlığı yüzünden yollar kapa -
nır ve uzun müddet Trabzonla sıvasa 
münakala ve sevkiyat imkftnı bulun -
mıı?dJ. B n böyle olmakla beraber posta 
eefrlerl dahi hnttalarca lnkıtaa uğ'rar 
ve üç dört. posın birikerek on beş yirmi 
günde nno:ak İstanbul gazetelerini al -
mak k~bıl oıablllyordu. Hele vaktile sl
parlşl:ıl vermemiş olan tiıcc:ırlar bu zn -
manlar.:ia gelmf'slnl bekledikleri mı-Ila -
rının e1e geçmesi ıçın bir çok emekler 
sarfeder ve hayli paralar harcarlardı. 

Bunun gibi Nr çek müşkulfıta kış ay -
larında nakliyat ve yolculuk yapan Er
zlncanlılar bngı.in trenın Erzlncana gtr
mrslle her türlü zorlukları yenmiş bu -

lunuyorl:ır. 

Yec!! ay kış geçiren bu memletet hal
kı kışlııı: sebzelerini yazdan hazırlarlar 

ve salamuralarım vaktlle kurarlardı. 
Daha geçen yazdanberi 't urutulm\Lf 

bir çok sebzeleri kış ıçın saklıyanlar da 
yok de~ilcl. Şlmendlferin memlekette 
yarattı~ı v:ı.rlıklardan blrlsl de bolluk -
tur. Bu bolluk her yoklu~u da önleml.f-

tlr. Her yıl Mayıs ayına kadar taze sebze 
ve yeş1llltı: görmeir knbll de~Uken §imdi 
her tren geldlkçe yurdun her köşesin -
de yetişen seb21Clerin envaı gellyor. 

Bu değ~ikllği gören halk cyollar ka • 
pandıa söz;iniın bundan sonra tarihe 
karıştı~ına lman etmiş ve Cümhurlyet 
hüküm:nin:izln her sahada yurd ve mU
letlmizl sc-.nsuz refnha kavuşturaca~ına 
bütün mevcudiyetlle lnanmıştır. 

• 
Umrana kavuşan lzmir 
ikiısaden de yükseliyor 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) ı imar i~lerinı yapınağa ve bütçemizi ar-
bir tablo idi. Herkes bu ulvi birlik ve tırmağa çalışıyoruz. 
varlık tezahiirü önünde bir daha gördü İdaremizde olan havagazinde de 
\'e inandı ki; Ebedi Şef Atatürkün kur· yeniden ıslahat yapıyoruz. 6 ay evve1 
duğu ve bu ne::le emanet ettiği Cüm· ba.şladığımız ve İzmirin bütün motörlil 
huriyct, tahrrıin1eı in çok daha üstünde vasıtalarını içine toplıyacak 30 metrt 
ve kuvvetlh.ıir. • murabbalık bir saha işgal eden baZI 

Yepy('ni bir enerji. büyük Türk mil· yerleri 2, bazı yerleri 3 katlı betonar
Ietini layı!< oldu~:.ı yüksek mevkilcre me ve bu asrın her türlü icabiarına 
götürüyor. ccvab vercbil('Cek, 2 sene sonra da b~ 

Çok muhterem Başvekilimiz Celal ledivc otohiisile b('raber 500 bin 1ira 
Bayara şehir isıerimiz ve İzmir enter· varidat temin Pdebilecek (garaj, san -
nasyonal fu:ırından J!eccn sene alınan tral) işi bir hayli ilerlemiştir. Hava· 
mes'ud netkeierle 19 39 fuarı çalışma razi fiatlarını da 7 buçuk kuruştan 5 

hazırhkları hakk•nda mufassal mahi· kuruşa indirmeyi düşünüyoruz. 
mat arzettim Her ~ene minnettan bu~ 1 ı; o yataklı Çocuk hastanesi inşaa· 
lundui!umu7. yüksek hipıavc ve yar · tı da oldulrça ilerlemistir. Bu hastane 
dımlarını bu sene de lfıtfedecck1erini herhangi bir ihtiya~ karşısında istik · 
vad buyurdular. halde daha b::t<;ka kat ve pavivonlar i · 

İzmir, Ciimhurivetin umrana kavuş- lave edilebilecek .şekilde geniş bir bah· 
turduqu dizel ve ·yeni bir Türk şehri çe içinde kuru lmaktadır. 
olup. iktısaden de her~in biraz daha Otel, İzmirin çok mühim ve acil 
kuvvetlenmekledir. cGeniş yangın ha· bir davasıdır. İzmir diqer sehirlerlmi· 
rabelerini Türkler bir asırda dahi ze nisbeten daha ucuzdur. Binaenaleyh 
temizliyemczlerı. diyenler orada be • burada ~Üzf'l ve kullanışlı, ucuz bir o
liren mamurell'rin her &erıe arttıitını, tel yaparak İzm!rin umumi havatında 
İzmir fuarı münascbetile ziyaret edip bir deği~iklik ,.e yenilik yanmak icrti· 
crördükçe hayretler içinde ka1tyor'lar. yoruz. Enternaı::yona1 fuar günlerinrie 
İzmir her yıl 20 ağustostan 20 eylule ve diğer znman1arda içtl'n ve dıstan P.'e

kadar devarn eden cetin bir davanın lecekler;n huzurlarını temin va1ifP~i bu 
imtihanını veriyor. İçten yüz binlerce ic;imize cok acele etmemize vesile ol· 

vurddas. dı~ıan rrelen binlerce müdek· maktadır. 
kik yabancılar bu imtihanın mürney • Otel. İzmifin en güzel yeri olan A · 
yizlerıdirle:-. tatürk bulvarı üzerinde · eski Birinci· 

Siz. p-azetf'c' lerin de bu mümevyizler kordonda yapılacaktır. İnşaata bu se
arac;ında. İzmirlilere önümüzdeki fu • ne başlanac:=ıktır. Bu iş için yarım mil· 
arda şeref vermenizi bilhassa rica e • yon lira ayrıimıştır. 
deceğim. İstanbuldaki yaptığım işlere gelin 

Ben. ~imdiden size kat'i bir imanla 
temin edevim ki: İzmir bu sene, bu im
tihanı daha parlak verecektir. 

Gelecek seneden itibaren de İzmirin 
eski şeklini değiştirecek ve asıl güzel 

İzmiri doitu racak olan yanmamış yer· 
lerinin de ıslahına başlıyacağız. Bu • 
nun da esasları hazırlanmıştır. 

İzmirin iktısadi kalkınmasında mü • 
him bir tırnil olan ve seneden seneye 
enternasyon? I karakterini süratle in ki· 

şaf ettiren Türkiyemizin yegane fua • 
rının 939 senesi hazırlıkları kapandığı 
günden başlariuştır. 
Fuarımız bu sene de dünyaya birçok 

yeniliklerle çıkacakhr. Sirndiden bir -
çok yerii ve yabancı müşteriler yer al· 
maya başlamışlardır. Malını satmak ve 
tanıtmak istiyenler; Akdenizin bu en 
güzel ve üstün fuarmdan istifudeninı 
ehemmiyetmi idrak etmektedirler. 

420 bin me>tre murabbalık bir sahayı 
işgal eden ve Türk mühendisleri tara· 
fından hazırlanan Kültürpark, içinde-

ki her türlü spor ve kültür eserleri ve 
hayvanat bahçelerile yalnız Egenin 
değil, bütün memleket çocuklan ve 

turistlerini saatlerce, günlerce işgal e
debilecek bir müessese halini almak· 
tadır. Bunun büyük kıymetini bizden 
sonra gelenleı daha çok takdir edecek
lerdir. 

Yeni yapılacak işler 

Günlük şehir işleri muntazam ve 
yolundadır. Bütçemiz denktir. Her se· 
ne 15 O bin lirasını verdiğimiz istikraz 
borcundan ba~ka kimseye vereceğimi7. 
yoktur. Yaptığımız tasarruflarla; yeni 

ce: 
Burada fuara aid bazı i~lerimizi hal· 

!ettim. Bu münasebetle iyi temaslarda 

bulundum. 
İstanbuldan bu sene. fuara yerli ve 

yabancı birçok firmalar iştirak edecek· 

lerdir. 
Yarın da hu~usi bazı işlerirole mcş-

ıml olacağım ve pazar günkü vapurla 
İzmire döneceğim.:.. 

Behçet Uz, kendisine veda eden cra. 
zetecilere bn ~en€ki İzmir fuarına qel 
melerini ve kendisinin misafiri kalma 
larını tekrar rica etmiştir. -------
lnönii~iin 
Teşekhiirlerl 

( Baştarafı 1 inci sa11fndo) 

Bu teJgraflarda. tilelirilen temiz ve sa
mıml duygulardan pek mUtehassis olan 
İsmet İnönü sevgi ,.e te~ekkürlerinin ile
tilmesine Anndolu &j:m&ını memur et • 

miştir. 
İnöniiniin ikinci seyahati 

i\ nkara, :iO (Husııc:i) - · CümhurrcfsJ 
İsmet İnönü öniimii7JPk hafta basında 
ve hava ınüsaıd cıiursa Pazartesi günD 
Ankara vilfiveti idnde cvvelce kararla: 
mış tetkik ~ eyahatini ~ ~pacnktır. 

Niksarda bir kaza 
Nıksar (Husu i) - Bdedıye zabıtası 

menıurlonndan Alı Çetın vazife dalayı
sile atla giderken atın ürkmcsi Ü?erıne 
attan aiış.TJ1ı.iŞ ve bir ayağı özengide ka
larak at tarafındrın beş yüz metre kadar 
sürüklenmiş ve çok e~ır surette yaralan
mıştır. Ali dıspanserde baygın bir haldl' 
yatmaktadır. 



• Sayfa BON POS~A 

1 H•diıeler Ka rtılmcla J ..... ______ ~ 
H iç yoktan iyi ~ 

D
- stanbulun işlek caddelerinden bi ·1 Tam arkadaşımdan aynlacağun m • 

:rinde yürüyorduın. Sağlı sollu ya • rada, caddede bir kaynaşma oldu. Sey· 
ya kaldırunlannı seyyar satıcılar i§ • yar satıcılann hepsinin ağzından bir 
gal etmişlerdi. İşportalannı yere ko • tek kellı~.e çıktı: 
yanların işportalarma girmemek, iş • - Geliyon 
portalarını sehpa üstüne yerleştirmiş fşportalar kaldınldı, sehpalar s6kül· 
olanların işportnlannı devinnemek i - dil. Bütün o bağıranlar, çağıranlar bir 
çin çok dikkatli adım atıyordum. Be • anda kedi koku,su abnış fareler gibi bi· 
nim onlara karşı gösterdiğim bu dik • rer deliğe girdile.r, w caddede bir tek 
kat, bu saygıya karşı onların da biraz seyyar satıcı kalmadı. 
dikkat etrnelui, saygı saymalan icab -Acaba ne geli or? 
ed~rdi amma, hiç te oralı değildiler. Diye baktım, geleni gördfun. Bu ü • 
Yanlarından. geçerken kulağlının zarı- niformalı bir belediye polisi idi. Yaya 
m patl~tmak kasdile olacak sıtma gör· kaldınmlarında i§portalı satıcılar bu .. 
mcıniş seslerlle avazlan çıktığı kadar lunınıyan tertemiz caddeden iki tara .. 
bağırıyorlardı: fma bakma bakına geçti ve gözden kay· 

- Otuz b~e bunlar.. boldu. 
... Beğen be~endığini al~ - Geliyor' 
... Desen sahyonım desen. Sözünü duyrnamla, belediye polisi • 
... Bu tarafa gel bayım, beş kuruşa. nin gözden kaybolması arasındaki za • 
... Macra7 adan seksen sekize alma, man on dakikadan fazla değildi. 

Ili kuruş! İşportalar gene yaya kaldırımlanna 
... Yolcu buraya gel! döküldüler, ses yarışı edenler gene ya· 

Bir arkada~ırnla selamlaştık. nşlarına dPvnm ettiler: 
- Seninle bir iki kelime konuşmak _ Bayım iyisi burada .. 

J:ırtiyordum! ... Sorucuya otuz beş, alıcıya yi:rmi 

Dedionu~alım~ beş .• 
Dedim. Oradak1 bir han kapısına 81• • •• Gümrük bereketi bunlar .. 

iındı.k. Gtiy11 konuşuyorduk. Gtiya, de- Bir mağazanın kapısmda duran ma • 
41m; çünkü birbirlerile ses vanşı ya • Aaza sahibi, yüzüme baktı: 
pan r,eyyar satıcıların gürültülerinden -Günde on dakika başımızı din1 • 
ne arkadaşım benim söylediklerimi yebiliyoruz bay; 
duyuyordu; ne de ben arkada.şımın Dedi. Hiç yoktan iyi! 
söylediklerini duyuyordum. İsmet Hulusi 

C Bun an bi iyor mu idiniz ? =ı 
Ga?lb göbek adlari taş1yan adam 

Parisli 'I\ıar dü
künil.n c.göbek. ad 
ları Belçika, Ho • 
!Anda. İngiltere, 
Norveç, İsveç, 
Rusya. Portekiz 
teli 
· Bu adları muh 
telif zamanlama, 
muhtelif şekillerde almıştır. Tuar dükü 
aen~inde Avrupanın bir çok yerleri • 
ni gezerken buralarda göbek adını de -
ti§tirmek lüzurnun.u görmüş ve isminin 
nihayetine bulunduğu yerlerin isimlerini 
koyarak orijınal bir buluş yapmıştır. 

• Kadınlarm kulak deldirmeleri 

"Tanri ağacı, 
Bu ıığac:ı eTan

n sğ:ı.cb ısm' ve
rllmi.ştir. Asıl adı 

Somadır. IDndis • 
tanda Tanrı gibi 
tapılan bu ağaca, 

14 tane ilahi ithat 
olunmuştur. 

Ağacın bir de 
küç5k masalı var· 
dır: Guya bu ağaç 
ayla güneşin yan 
yana geldiği bir 
devirdr yaratıl • . 
mıştır. Gfineş ile 
ay ışığı arasında 

yetişmiş. yaprak
hırından küçük 
perHer doğmuş ve 
bunlar tam 99 

gün durmadan a~aç etrafında dans ede-

Bir seyyah grupu, Afrikada vahşi bir 
kabfie arnsına gittiği zaman. ve hattiı. ka
btlen1n burunlan :halkaiı insanlan sey4 

yalı grupu arasmda bulunar. bir kadının 
e rafında toplanmışlar ve onu scyre baş-
laml§lar. rek ona hayatiyet temin etmişlerdir. A· 

Seyynhlar, yerli klavuzlanna, vah§ile-o ~aç çiçek açtığı zaman da bu perller ka
rin kadmı niçin bu kadnr alfıka ilc sey· nadlanarak çiçeklere konrnu§lar, tam 99 

rettilderini f!Ordukl~ı zaman şu cevabı yıl şnrkı söylern.lşlerdir. 

Şık bir şapka 
modeli 

Bu ay modellen a::-asından seçilmiştir . 
Yeşil (fötr) e siyah grogrcn kordelil süsii 
konulmuş. 

Duşük saçlarli iyi gıder. 

Her kadm bilmelidir 
Kumaşlardaki bazı lekeleri çıkarmak 

Için, lekeli yerleri hemen kesilmış Lir )i. 

monla ovunuz. Çok iyi netice ahrsmız. 

* Şişenin ağzına girmiyen mantan şişe-

ye uydurmak için bir başında bıçakla 

bir yarık açmız. 

* Frıksiyon için kolonya suyu yerıni tu-
tacak iyi bir losyon: Büyük bir şişeye 
gtineşte kurutulmuş lnvanta çiçeği ile ili
ğer çiçeklerden koyunuz. Üstüre. şi~e 
doluncaya kadar, 70 dereec alkol boşnl
tınız. Birkaç gün kendi haline bırakınız. 
Sonra ıyıce süzüp kullanınız. 

İyi bir aydınlık içinde bulunmak is -
tivorsamz ::ımpullerinizi alkole batınl
mtş bir bczic silip temlı.leyiniz. Fakat 
nlkolH.i beıi ampulün madeni kısmına 
dokundurm::ıyını7. 

* Elbiseler üzerindeki köpek. kedı tüy-
lerini kolavca temizlemt'k için b"r siin
gt>ri hafi~çe ıslatıp elbiseyi kuvvetiice !.İ· 

liniz Çabucak temizlenir. 

* Ayakkabılarınız ayaklannızı vuru -
yo-sa içini biraz, yakılacak ispirto dö· 
kerek ıslatıp giyiniz. Yumuşar, rahat 
edersiniz. 

* Vualetlerinizi (vüze konulan tül) 
teınizlemek için suya ve sabuna bacet 
yoktur. Yakılacak ispirto jçinde hafifce 
bastırıp açıl{ havada kurutmak k5fidir. 

Yemek bahsi: 

Bakla piyaz1 
ll~lar: Hindliler bu ağaçların bulunduğu yer-

- Blr kadının kulagını deldirip halka 1ercic tatlı bir hava .ıstiğ!ni iddia eder • Kuru baklayı ~ksaınoan ıslatıp ertesi 
takmasını çok garib lnldular!. ler. günü kabuklarını çıkardıkta"n sonra li-
.............................................................................................................................. n1on ve S'J~an ~u1arına bira2 da iidi s\l 

, 

katarak pişinciye ltadar kaynatınız. A
teşte·ı indirincP. tuzunu da atınız. Bir 
tahta kepçe ile güzelce ezlniz. Tabağa a
lınca üstüne fOğan, r.oaydanoz, limon ve
yn sirke ilc zeytınyağı gezdiriniz. 

Bakla taneleri pışınce ezilmeden üstü
ne yukanda yazılan malzemeyi koyu,p 
yemek te adettir. 

Bir tar a yüzünden işlenen kanli 
cinayetierin muhakemesi e b ş am ldl 

Katil t~lay~ başka kimselerin tesahüb etmeğe kalkış· 
ması uzenne mavzerle onlara ateş ettiğini söyledi 

Çatalcada geçen ve birçok kişinin Ö· bilmesi, fakat Hasan Tahsinin ölümil 
lümü ve yaralanınasile netioele."l.en ile neticelemnişti. 
kanlı bir hAdisenin muhakcmesine A • Bu had~ etrafında, Adliycce derhali 
ğırcezada dün başlanılmıştır. tahkikata başlanarak zehirlenmeye 3" 

Hadise, bir tarla meselesinden ileri mil olan etin Balıkpazannda bir ka " 
gelmiş ve tarlayı ötedenberi ekip bi • sabdan alındığı anlaşılmıştı. Diğer ta • 
çenlerle tıtrlanın yeni sahibieri arasın· raftan ceseti Morga kaldınlmış, et~ 
da geçmiştir. bakiyesi de, Tıbbı Adli kimyahanesine 

Bir gün bu tarla yüzünden çıkan sevkedilmişti. Ancak, yapılan muaye
münazaada suçltı Hüseyin KB.hya mav- ne neticesinde, tel'emmüm asan görül" 
zerle ateşe başlamış, köylüler arasın • memi§ti. Maamaffh hadisl"nin malii' 
da bir nevi muharebe halini alan kav· yeti kat'i mırette aydınlanamadığın " 
ga netk'€sinde İbrahim, Niyazi ve Ha- dan, Müddeiurnumilik, zehirlenen }iaf'ı 
s&nı öldürmüş, Selim, Behiye ve di • san Tahsini tlk tesemmüm anında n1t11" 
~erlerini de yarilamışttr. Suçlu, bu ayene eden Dr. Hasan Feridin de mii ~ 
faciayı işlerken oğullan Ali ve Ha - taleasına lüzum görmüştür. DoktorUit 
sanı .da teşvik ederek ve kavgaya ka- Adliyeye verclıği rapor, hadiseyi ay ıı 
nşarak suçsı iştirak etmişlerdir. dınlatır mahiyette görülmüştür. 

Bu faciarun duruşmasına köylüler • Bu rapora nazaran 55 • 60 yaşları.Jl" 
den mürek..lteb bir kalabalık önünde da bulunan Hasan Tahsinin, esasen ~ 
dün başlanılmıştır. raciğeri de yemeğe gayrimüsaid oldU" 

Katil H~yin Kahya, mahkemede ğundan o akşam fazla et yemesi üzeli' 
yapı:lan sorgusınıda, hAdise etrafınf)a ne tesemmüm kendi kendine vuk11ıl 
şunlan anlatmıştır: gelmiştir. Bu gibi yaşı "leılemiş ola!l' 

- Bu tarlayı 1 5 senedenberi bizim 
1 
lar için bu tehlikenin daima mevcııd 

aile ekip biçerdi. Sonra, başkalan tar· olduğu da, raporda, işaret edilmiştir· 
laya sahib çikmak istledfler. Biz de Mliddeiumummkçe tahkikat bu slV' 
bırakmadık. Bir gün, bu yüzden iki ta- retle tekemmül ettiğinden suçu sabiC 
raf arasında kavga çıktı. Onlar, bana olmıyan kasab hakkmda ademi tah'ki ' 
taarruz ettiler. Ben de kendimizi mü· kat kararı verilecektir. 

daia~. i~in_ mavzerlc ateş ett~. .ruı:a ll ev ve apartırnan soyan 
bu ~urultu sırasında ne oldugunu bil· h 
miyorum. lrSIZ 10 sene hapse 

Mahkeme, ~ahidlerin celbi için talik mahkOm edildi 
edilmiştir. 

Kumar suçluları mahkOm 
edildiler 

Dün, Zeyrek cııddesinde bir kahvedc 
kumar oynandığılll haber alan zabıta· 
nın bir nraım• yaparak kumar oynatan 
kahveci ile kansı Kfunilenin ve kumar 
aynavan iki kişinjn yakalandı~nı yaz
mıştık. 

İkinci şubf> rnemurlu~nda suç1ular 
cürrnü meshud mahkemesine sevkedil· 
mişler ve yapılan duruşma neticesin· 
de suçlan sabit görülmüştür. 

Kahveci Hayır.inin .kumar oyruıtb • 
ğından 75 gün hapsine ve 135 lira pa· 
ra ceı.asına, üstlinde çıkan tabancanın 
müsaderesine, gözcülük yapan kansı 
Kamilenin 6S gün hapsine ve 75 lira 
para cezasıns, kumar oynıyan Mehme
din 1 ay hapsine ve Ziyanın da beş 
gün hapsine ve 25 Ura para cezasına 
mahk(ımiyetlerlne karar verllıni~ir. 

Bir şüpheli öiUm tahkikall 
neticelandirildi 

Müddeiumumilikçe btr şüpheli Ö· 
lüm ve vefatA sebebiyet hAdisesi etra
fında yaptlmakta o'lan t:ahktbt, dün 
neticelenmlştir. 

Bundan bir müddet evvel maruf 
tüccarlardan Hasan Tahsin, karısı ve 
çocuklarile beraber, yedikleri etten ze· 
hirlenerek, derhal hastaneye kaldınl • 
rnışlar: hadise aile efradının kurtula • 

Beyoğlu civarında muhtelif tarih ', 
lerde ayn ayrı 11 ev ve apartı.man sO' 

yan azılı bir hırsızın muhakemesi, sS' 
liye 4 üncü cezada dün neticeıenıniŞ ~ 
tir. 

Suç u Mı.i,rırd1ç, bu sirkatlerini kıt' 
pılara anahtar uydurmak suretile i~lEY 
miş ve birçok kıymetli ev eşyası çal • 
m ıst ır. 

. -Mahkeme, duruşma sonunda nıaz 
nunun bütiln bu suçlarını ayn tJ.Ytl 
delillerle teshit etmiştir. 

Neticede, Mıgırdıçın 15 sene 1 O ~ 
müddetle hapsine ve o kadar müdd s 
de emniyet altında bulunduruımasırı 
karar vermiştir. 

Nüfus cUzdam çalan biri 
muşahede altına almd1 

Nuri isminde biri sokakta gider:ke~ 
Ahmed adında tanımadığı bir adaflll1~ 
cebine elini atarak nüfus kağıdını a 
mıştır. ·C' 

Derhal yakalanan suçlu Adliyey~ de 
rilıniş, akli müvazenesi pek yerırı , 
olmadığından sorgu haldmliğinin .. J<a rt 
rari1e müşahede altına alınmak uze 
Adli Tıbba sevkedilmiştir. . .... 
························································· 

Çorluda nüfus işleri 
M 'lt dO" Çorlu geçmen Lskfm ınıntakası oıınıı e' 

la.yıslle şüphesiz ki nüfus ve nüfus ışıeri ı( , 
mal Alperkin ve Alt Malkoç adında iki ç~ 
lışr.ıan memurun Idaresinde 1nt1zaınlı bir 
yir takib etmektedir. Okuyucularıma 

Cevablar1m •• 
Şişllde Bayan «P. K.n a: 

iaşacağına uzaklaşır. İşin çıkar yo • 
lı.mu bulmak laılrn: Akirabanızdan 
1aşlıca bir kadını bu gencin ağzını 
aramaya sevkedemez misin? ~-B_a_c __ a_k_s_ı_z_r_n __ nn __ a_s_k __ a_r_a_r_rk __ la_r_l_: ____________________ ~_e_m_iz_l_ik __ f 

- Tamştığ\nız genç erkeğin sızı 
sevmekte olduğuna mutlak surette 
kanisiniz. Fakat içini yakan aşkı hiç· 
bir zam:ın söyliyemiyecek derecede 
•çekingen•, c:kork.ak~ olduğunu da 
görüy.>rsur.uz. c:İik adımı ben ata· 
yım mı acaba?• diye düşünüyorsu· 

nuz Bir defa da bana sormak isti • 
yorsunuz? 

* Herşeyden evvel bugün, bu de ~ 
virde, belt> İstanbulda hissini söy .. 
lemekten çekinecek derecede korkak 
bir erkeğin bulunabileceğine ihtimal 
venniyorum. Fakat böyle de olsa 
ben gönül işlerinde klasik kaidele • 
rin hancine çıkmayı doğru bula· 
mam. Erkek, Adem babamızdanberi 
değişm€1lliştir. Fazla iltifat gördü • 
~U kndından soğur, hele bu Htifat 
bir genç kızda_n geBiyo~, a.danıp 
aldruunadığmı dlişünür, nıhayet yak· 

* 
Bayı-aldıda Baynn N. B. ye: 
- Yanyana çıkarılmış bir fotoğ • 

raf, vad ile dolu birkaç rnektub .. Ol· 
ôa olsa senin fazla saf ve ahlak yo • 
lundan çıkmış olduğunu gösterir. Bu 
vesikalarln seni istemiyen delikanlı· 
yı seninle evlenıneye iebar edemez -
sin. Mademki mUnasebet sadece söz 
bahsinde kalmıştır. Üzerinde ısrar 
etme, unutınaya be.k. 

* Heybelide Baytın K. K. a: 
- Anlattığın vaziyete göre hü • 

küm ·vermek icab ederse: 
Bu, bir sayfiye e~lenresi idi. Kı~ 

gelince lmnn altmda kaldı, mektub 
beklemekte fayda yoktur, diyece .. 
ğiın. Esasen muhitleriniz de ayn • 
dır, seviyeleriniz de. 

TEYZE 

ı 1 -----



3J Bırincikinun SON POSTA 

D ··nyada 20.000.000 tane 
ikiz insan varmış! 
ş ur eralar 

liverpool'un şair ikizleri - 500 kilometrelil< sayahatten sonra evinden 
a rllmamış olan adam - Birbirlerinden habersiz ayni şekilde 

giyinen, evlerini ayni şekilde döşeyen insanlar 

Amerikan filmlerinde sık sık görille n ikizle?": Billy ve Bobby Mauch 

İkizleri iki kısma ayırmak icab eder. 
~lri.ncisi: Ayni günde doğduklan hal • 
lle birbirlerir.~ benzeıniyen, biri er -
ltek, diğeri kadın olanlardır. Bunlar i
tiııde öyleleri vardır ki gün geçtikçe 
~alarmdaki müşc..behet dahi kaybo -
oqr gider. 

İkincisi: Tıb aleminin Monovulaire 
ci;diği ikizlerdir. Bunlar daima ayni 
~ı:ıstcn olurlar. Birbirlerine pe~ çok 
~zerler. Bt>nzeyi~leri yalnız sımaca 
~ğildir. Tabiatleıi, hisleri, anlayışlan, 
tE!katnn, hep ayni derecededir. Çok ke
~ ClYni hastabklara tutulurlar, ayni a-

bete vanrlar ... 
iL~u hususta okuyuculanımza aşağı -
lold.ltı hakiki vak'alan anlatacağız: 

li~erpool'un meşhur ikizlerinin 
maceraları 

pnu vak'ya barikulade d~ek. caizd.ir. 
16 senesinde Liverpool da bır kadın 

1kizlcrdcn aüzel b!r nümune 

~~oğurur. G~rbi.iz bir çift oğlan ... 
tı, ırierine <' kadar benzerler ki onla· 
~ayırd edebilmek için anneleri biri 
l)~rnuzuna dövme yaptırır. 
~ Uşe kalkR beş yaşına gelirler. Bir 
~la e Oğlanlardan biri, -John adında 
~~--annesini bulur ve başının çok 
~ dıgını söyler. Aradan birkaç daki
~ J~ g~ç(c>r, ya g<:c.rnez James adında
~ 1 en geiir ve kendisinin de başının 

ld ğını sövlcr. 

~ ~neıen dt-recel-erini alır. İkisinin 
l·~rece"i 39,5 çıkar. 

ht.~"erpool ikizleor n~ ilk ciddi hasta· 
c'ttı.t{1 h:.t§ göc;tcrir. Ikisi de zatürree 

haf~klar iy'lc"irler. Fakat bu arada 
\ ~lt:;urı.A\·ustralyaya tayin edilir. An 

etle ı l..ıv~rpool'd'l kalır. James anne-
t ' John babnsilcdir. 

Aradaki müthiş mesafeye rağmen 
çocuklarda ayni his, ayni h:ıleti ruhi -
ye, ayni düşünceler, ayni hayat tarzı 
kalır! 

1922 senesinek her ikisi de anjine 
tutulur lar. 

1928 senesinde her ikisi de apandisit 
olurlar. Her ikisine de ameliyat yapı -
lır. Hastalıklan, ameliyatlan sırasında 
ayni ~mleti ruhiyeyi gösterirler ... Ayni 
günde iyi olurlar ... Mektebe giderler. 
Ayni surett,. çalışırlar. Ayni dersleri 
scverler, ayni derslerden hoşlanmaz -
lar. 

On sekiz yaşına geldiklerinde her i
kisi de şairliğe başlarlar. Şiirler yazar
lar. 

Hatta şiirlerinde ayni 
cümleJerle ifade ederler ... 

hisleri, ayni 

500 kilometrelik sayahatten 
sonra evinden ayrılmamış 

olon adam 
Liverpool'un ikizleri calibi dikkat -

tirler. Fakat doktorlar cMonovulaire• 
lerde bu gihi tezahürlere tesadüf ey -
lemek mutad hülonüne girmiştir, der , 
ler. 

Büyük tıb Ustadlanndan profesör 
Trousseau şu vak'ayı anlatmıştır: 

e.H.astanelerin birinde oftalıniye u~ • 
nımış bir hastayı tedavi eylemekteyim. 
Tedaviye başladığırndan bir iki gün 
sonra hastam (Viyana) da bulunan kar 
dc~indcn mektub aldı. Bu mektubun 
münderecatı aşa~ yukan şu idi: 

cBE."n ofla1mi oldum. Muhakkak sen 
de olmuşı;uııdur. Buradaki daktorun 
söylediğine göre pek yakında iyi olaca
ğız!• 

Hakıkaten de her ikisi de ayni günde 
hastanelerden çıktılar. 

Gelelim meseleye: 

Onbeşer yaşında bulunan İngiliz i -
kizleri birbirlerinden ayrılırlar. Biri 
Londrnda, c.liğeri de İskoçyada ikamet 
eylemeğe karar verirler. Aradan on se
ne geçtikten sonra Londrada kalan i -
kizlerden birine İskoçyadaki kardeşi 
gelir. 

Her iki kardeşin karşılaşması cidden 
hPyecanlı olur. Herkes hüngür, hün -
gür ağlar! 

Tesadüf mü diyelim: Ayni renkte 
elbiseleri. ayni kravatlan labis bulun
makta idiler 

Londrada ikamet eden kardeşinin e
vine vasıl olur olmaz iskoçyalı hayret
tP.n donakalır ... Uzun müddet konuşa , 
maz olur. 'Evde İskoçyadaki evindeki 
ayni mobilyeleri, ayni eşyayı, ayni tak
sim ve tefris tarzlarını görür... Hatta 
Bohemyada bulunan bir zücaciye fab
rikasından ısmarlaınış olduğu ayni sof-

·Ta ve şarap takunlannı görür ... Bu su· 
retle, yapmış olduğu seyahate rağmen 
kendisini evinden çıkmamış sayar ... 

Dünyada ne kadar il(iZ var? 
Pek eski devirlerde ikizlerin doğuşu 

yerine göre ya uğur sayılır, yahud da 
felaket addedilirdi. 

İlim bu noktayı tamamlle aydınlat • 
mıştır. Bugün ikirlerin doğlliiunda h iç 
bir fevkalfıdelık kalmamıştır. 

Fakat, buna rağmen, gene son dere -
ce şayanı dikkat vak'alar husule gel -
mektedir. Bundan birkaçını zikrede
lim: 

Bundan bir ay kadar evvel Fransa -
da Seine et Marne eyaletinde Bourron 
Marlotte nahiyesinde bir işeinin zevce
si olan M:ldam Ludenne Besson bir ço 
cuk doğurur. Dünyaya gelen kavi bir 
erkek çocuğundan sonra ebe, bir çocu
ğun daha doğmak üzere olduğunu gö -
rür. İkinci çocuğun dünyaya gelişinin 
müşkiilatı mucib olacağı anlaşılır. Bun 
dan dolavı kadını otomobil ile sekiz ki
lometre ÖteQe bulunan Fontainrb'eau 
hastanesine naklederler. Orada ikinci 
bir oğlan doğurur. 

Bu suretle ikizler birbirlerinden se
kiz kilometrf> mesafede dünyaya ge -
lirler. 

Fennin tec;bit ettiğine ~öre ikiz1Prin 
dünyaya gelişi yi.izde iki nic;betinde 
vukua gelmektedir. 

Yüz çorı ıkta bir çift ikizin bulundu
ğuna ve d•inva sakinlerinin aded"nin 
b ir bucuk milvar olduruna ~öre bu -
gün. y~r yüzündeki ikizlerinın savısı 
nın yi.,.mi milvon olması icab eder. 

······ Riz-e·d·e··çay··zira·aıi ······· 
Rize (Hususi) - Rizede çay plfmtej

lerı Rize ,·ilayeti ve Trabzon vilfıy<'tle -
rinden Rürmene k:ızaı:;ında olmak üzere 
Karndenizin doğu tarafında ve çay ne
bntın n işgal ett ği <ılan 25 dönüm kadar
dır. 

Ça)· nebı:ıtı meınlt>ketimize ilk defa u
mumi harbden sonra Batum ve Cavadan 
gelmitst.r Ancak Haroi 'Pmumiden <>V -

vel bilhassa Hemşin tarafh.rmdan Kaf -
kasvaya, Batwn havalis.ne çalJ!i~Yl'lğa gi
denlerden Batumda bPraberlerindc bir 
kaç ~ay ·ohumu gctirf>reJ; kend köyle -
rinde yetiştirdi.kleri l=Öriıhn~-c:tür. 

üç dör• ay evvel Rize ve havalisinin 
her tarafında etraflı ve ince araşt rmalar 
yapılrnıc;tır Çay tohumunun harb.i umu
m!dC'n evvel yurdumuza g:rd:ğjne kuv -
vetle ıht 'nal verilmekle beraber çay e
kimine geniş heves -ı.ymıması savaştan 

sonra B'ltumun bizde lıulımduğu tar·h -
lerde oaşlamıştır. Rizedeki çay fidanlı~ 
1925 tarihinin ılk yıJlar•ndf Baturodan 
gt'tirılrn 1cıhtımlardan, sonradan ise 
kendi yetiştirdiği nebatları-n tohumundan 
vermiş ve ll ~·ılda, yanı 1925-1935 yılla
rn·da 4!10 bine yakıın f:dan da~t.mışt.ır. 

Söylew:li~ine göre bı.ı fidanıarn bakal
mış olsaydı şimdi Rize havallsinde yal -
rız bu fidanlardan 50- <!ÖnümdEn fazla 
çny planteji bulunması icab ederdi. Hal
b:ıki bugün çay pl~n1ejlerinin mevrudu 
25 dönümü b:Ic J:eç.m:yor. Dahilde i)~tiş -
tirrnek icin çay s:ırfiya1ımızı anlıyahil -
mek için son beş yılda mernlekete giren 
c;av istatistiğıni •gozden geçirmek lazım • 
dır 

Bec; yılda 4,236,f'23. 
Bu :stntistiğe nazaran yurdumuza va -

<:ati olarak yılda 847,:105 kilo çay girmiş 
demektir. 

Trakyada sun'i tohumlama işleri 
Edirne (Hususl) - Trakyad-a aygır ih

tiyacını karşılamak ve kısraklan müm
kün mertebe ıklSlrhktan kurtarmak için 
sun'i tohumlama ı.şlerıne de büyük 'bir 
ehcmmiyet ,·erilmekte ve veteriner)eri
mtzln idare ctti~i bu har.t:ket _genişle .. 
mcktedir 

dayfa ' 

M izah 
Y1lbaş1 Gecesinden Memnun 

Olm1yanlarla mül8kat 
Yazan: /sm et Hulusi ....------

Yılba§ı anfesinde Son Postanın Yazı İş
leri Müdürü Cevad Fehmi muharrirlerl 
etrafına toplamış konuşuyordu; gene: 

- Sen siyasi sütun mubarrirleri ile 
yenı yıl hakkında konuşursun! 

Dedi, bir •başkasına: 
- Sen edebiyatla ult"a§anları bul. on-

larla konuş dedi. 
Tam bu sırada ben atıldım: 
- Ben kimle konuşayım? 
- Sen de kadehlerle, rakı şişelerile, is-

karpınlerle, tuvaletlt>rle, bmokinlerle, 
caı: davullarıle, şişme düdüklerle, iskam
bil knğıdlarile, para cüzdanlarile konu -
şursun! 

İşin kolayını mı, yoksa en gücünü mü 
bana yüklemi~ti bilmiyorum amma iş iş
ti. İş n üstesinden .gelmek gerekti. 

~ . . 
Içki kadehi 

Ktıcehle konuş 

d.e": şti ya.:: ü~e- _.....:... "\ \ 1 l/ /'l'"-::.. 
ı;nac czucacıye _ ----:"7777--. 

ınnğazasb yazılı _.. ~~~-::;? 
bpıs. dar bir dük 
kana girdim. Dük
knnır. sahibi ol -
auğu kırmızı ya • 
ıınkl&.rile. irice 
göbeğinden belli 

biri: 
- Bir şey mi istiyorsunuz? 
Dedi. 
- Evet, diye cevab verdım. ben Son 

Posta gazPtesi muharrirlerindenim, bir 
mülfıknt ıçin gelm"ştim. 

Gülümsedi: 
-Ha anladım, şu son günlerde gazete

lerde yn?Jlan ş: §e tröstü hakkında be -
nirnle ko:1u1acaksınız .. 
-Hayı r. Benim böyle bir şeyle alakam 

yok. B.r kadehle konuşmak istedim. 
- Bır kadehle mi konuşacaksımz .. ha 

şim-1i on!adım. Akşc:.mdan akşama değil 

mı? 

- Hryır, şimdi konuşacağım .. bana bir 
kadeh verirsemz .. 

Şaşırmıştı arr.ma. Camekanlardan bi -
rindcn çıkard-..~ı. zayıf bacakJı, şişman ka 
rınlı b;r kadeh~ elime sıkıştırdı. 

- Buyurun, yirmi yPdi buçuk.. Pa • 
zarlık yok. Fakat hatır var .. Pazarlık ya
pan.arr. amma. hulır da kıramam, size 
y rmı kııruşa bırakırım. 

Kadehi elime almıştım. 
- Kadeh ... 
Dedim. 
--Efendim! 
Dedi. 
- S<>ninle konuşmak istedim. 
- Ko!'luşalım! 

- Yarın yeni yıla g.ırıyoruz .. Sen bun-
dan memnun musun? 

İçiri çektiğini hissettim. 

·-· Ben hiç memnun olabilir miyim? .. 
Yılbaşı demek felaket demektir. İnsanlar 
yılbac.-ı gecesinde bize sarılır, bizi seve 
seve nP,ızlarma ~ötiirürler, dudaklanm 
sevgil lerinin dudnklanna de~dirir gibi, 
kenarlarımıza değdirirler. Fakat sonra 
birdenbire kızar, bizi kaldınr, taşlara vu
rur, kırnrlar. Bu ne acı şey aeğil mi; he
ını.>n her yı!başında binlerce, yüz binler
ce hemcinsimiz bu yüzden aramızdan ek
sil rler. Yalnız hiddetle mı, hayır, bazan 
kPyif ve caka için, bazan da sarho§lukla 
kırılırız. 

• •• 
Rak1 

Zücaciye ma -
gazasından çıkar 

c•kmaz bir bakkal 
dükkamna doğru 

yürüdüm. Came -
kf n:na sıra sıra 

ı akı şi~clcri dizil
m· fti. Şişelerden 

ynrım kiloluk bir 
kabadayısını gö -

zümc kestirdim! 
- Hazret: 

şişesi 

- Mıdeler ona mezar olacak. 
- Ölecek desenize?. 
- Ölecek amma, onun ölümü: siz. in • 

sanların ölümlerine benzemiyor .. O ken• 
disiru midelerine .gömenlere pek rahat 
vermez.. 

-Ne yapar? 
- Bu da söz mü? Sen şimdiye kadar 

hiç yılbaşı gecelerinde neler olur gör • 
m edin mi? İçim dı.> Irilerini içenler kendi •. 
l erinı kaybededer, ne yaptıklarını. ne\ 
yapacakl&rını şaşırırlar .. 

• • • 
Kad1n iskarpini 

\\ 1/11~~ 
" .. 

Rakı şişelerin -
öen de ayrıldım. 

B na verilen ta -
!ımata göre iskar~ 
pinlerlı.> de konuş- _ 
mnm Hizımdı. Dos ,..... 
doğru bir ayakka- ' 

"l--

bıcıya koştum. Genç. gü1.el bir kadın, a 
yağına göre bir iskarpin almak için ben. 
den e\•vel oraya girmi§ti. Bana bakan, 
ne ısted!ğ'mi soran yoktu. İskarpin al • 
mak istlyen kadın, yılan derisi bir çift 
iskarpinin sağ tekini ayağına giymiş, sol 
tekıni eline almış. evirip çevirip bakı .. 
yordu. Bc.n de baktım. Ve ayni zaman~ 
cla sordum: 

- Yeni yıl hakkında ne düşünüyorsun 
dostum iskarpin teki! 
İpek b•r bağ geçirilm!ş kapsollu göz · 

leri yaşarır gibi oldu: 
- Ne düşüneyim istiyorsun, dedi, b1t 

bayan şimdi benı alacak. gece aya~na 
giyecek, baloya gidecek.. Dansedece~ 
Koskoca erkek ayakları burnuma bas~ 
basa beni bir gecenit. içinde harab ed& 
cekler ... . . ... 

Kad1n tuvaleti 
İskarpin de söy~ 

lıyeceğini söyle -
mişti. Geriye tu -
va:et kalmıştı. o~ 
'lU bulmam biraz 
güç oldu. Aradım. 
taradım. Nihayet 
Ş iş~ide bir apar .. 
tımrnda oturan 
b:r bayanın gar .. 
drobunda yakala ~ 
dım. 

- Siz burada ha? 
Beni tanımadı amma, zararsız bir in • 

san olduğumu anlamış olacak ki fena 
karşılamadı: 

- Evet şimdilik buradayım .. 
- Yılbaşı ge;:csinde ne yapacaksınız? 
Birdenbire fena!aşır gibi oldu. Ben şa-

§ırdım: 

- Ne oluyorsunuz? 

- Hiç. sözünüz beni çok korkuttu da., 
- Bunda ktlrkacak ne var ki?! 

- Sız bemm yerimde o!un dE korkma .. 
yın .. Baya beni yılbaşı gecesinde giy -. 
rnek için yaptırdı. Bilseniz o ~ere hak
kımda neler neler söylenecek.. Bazıları. 
cçok g-jzeı. diyecekler runrna, çok kişi de 
aleyhimde bulunacak, kim; kolum için. 
kısa diyecek, kimı yakama bir kulb ta • 
kacak, kımi ı.>nsernin dikiliş şeklini be
ğenmiyecek. Bunlarcan başka bayanım
la dansedcnlerln bana yapacakları fena
lık ta caba!. Kimi yakarnı buruşturacak. 
kimi belimi sökecek, kimi eteğime bnsıp 
yırtacak. Çok fena, çok fena. 

Yeni yılı iyi karşılamadığı belli idi. 
Daha fazla söyleyıp, daha fazla müteessir 
olmasına meydan vermemek için ondan 
da aynldım. . . .. 

Simakin 
Talımata göz 

g<'zdırdim. Sıra 

smokinde idi. Smo 
kim, kira ile smo
kır., frak veren 
b.r dükktında bul .. 

- Ne var do!tum.! cum. 
- Yılbaşı hakkındaki ihtisaslannı ö~- - Keyfim ye -

renrnek isterim. rinde, dedi, bi - ~ııt'"~ 
- Hiç üğrenme daha iyi, içimdeki rakı z•m patron bir 

var ya .. Onun artık pek az ömrü kaldı. Isenedenberi ilk defa, bugün beni fır .. 
- Ya; vah valı. .ce olacak? (Devamı 10 uncu ıayfadaJ 



8 Sayfa SON POSTA 

( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) 

Enver Paşa ile nasıl bozuştum? 
lstanbula dönerken trende gördüğüm Fransız ricalinden birinin münferid s~lh 
teklifini Talat paşaya ibiağa vasıta olmaklığım evimin tarassud altına alın~asıle 

neticelendi. Tekrar lsviçreye gitmek üzere Viyanadan geçerken Harbıye 
Nazırı lstanbula iade edilnıekliğimi şifre ile istiyordu 

Cemil Topuzlu; 
- Avrupada uzun bir zhffian bulun • 

duktan sonra, !çimde, memleket hasreti 
giderilmez bir acı halini alınağa ba§la • 
mıştı, dedi. 

Nihayet vatanıma dönmek kararını 

verdim, yola çıktım. 
Gelirken şayanı dikkat bir tesadüf ol· 

du. Fransız devlet adamlarından biri - ki 
bu zat elyevm hayaıtadır. müteaddid de
falar nazırlık ve başvek"llik yapmıştır. 

Şimdi de büyük bir teşrii vazifesi vardır 
ve ötedenberi de belediye işlerile mq • 
guldür • ile karşılaştım. Bana: 
~- Kuzum paşa, sen, bu İttihadcıları 

tanımıyor musun?~ dedi. 
- Tanımaz olur muyum. cevabını ver

dim. Hepsi, her zaman gördüjüm, ko • 
nuştuğum ınsanlardır. 

c- o halcie .size bir ıek!ifte bulunaca -
~ım. Madem ki İ&tanb~la gidiyorsunuz. 
Bu teklifımi, onlara, tarafımdan söyle • 
yin!ı. 

- Hay hay, buyurun. 
c- Osmanlı ımp:ıratorlufu, münferid 

ıulh teklifinde b~:unsun. Şayed bunu, 
keyfiyet bizim tarafımızdan Uısas edil • 
memiş gibi, yaparsanız, sizin için çok 
müsaid şartlarla mütarek~ aktederiz. 
İmparatorluğun m'ilki tamamiye -
tini tekeffül eylemekle beraber, istediği
nız mali yardımda aa bu!unuruz.~ 

Bu zata, teklifini, büyük bir memnu • 
niyetle hükumet erkftnın:ı söyliyeceğimi 
vad ve yolmua cev&m eltim. 

!stanbula geldikten sonra. bir akşam 
Serkildoryana gitmiştim. klübün kütüp
hanesinde iken 'fa!at Paşa ile karşılaş -
tım. Artık paşa ve sadrazam olan TalAt 
Bey. beni görür ~örmez, çok samimi ve 
iltifatkar bir tavırla: 

c- Ooo ... Paşa, sa fa geldin, hoş geldin, 
nasılsın, ne alemdesin söyle bakalım?. 
diyerek mübahaseyi uzattı. 

Afaki br ıki sözden ~onra, yolda iken 
benimle karşılaşan \-e münferid sulh 
teklifı ndc bulunmamızı söyliyerek, beni 

Öteden bir başkası da damdan düşer 
gibi: 

- Dikkat dtiniz mi? diyordu; has • 
panın azameti de var. Doğurduktan 
sonra kendi~itl(! bir hal oldu. Bir ku • 
rum .. bir kurum .. acaba nesine? O ku· 
nımu gitsin de kocasına satsın. Demin· 
den bir laf söyliyecek oldum, cevab 
vPrmek şövlr. dursun, başını bile ben -
den yana dör.dürmedi. Bir şey söyliye· 
yim.. dedim, sonra gene, neme lazım, 
dHha lokması kursağırndan aşa~ in • 
medi diye düşündüm de, sustum. 

Hararerten tas tas turşuyu yuvaıla
yan bir kocı:ıkan lakırdıya kan.,tı.. 

- Kenann dilberi nazik de olsa. na
zenin olma?.! droi. Ne olacak? Sonra -
dan görme, gavurdan dönme. Ham<iu· 
ne harnarncı Osman efendinin kansı 
olacağ"ını rüyasmda görse hayra yor • 

mazdı. Bel" onun yamalı basma enta -
ri ile, pasaklı pasaklı aramızda gezdi -
ği ?amanı bilirim. Şimdi karnı doydu, 
kı1ı~ adama döndü ya, elbette hepi -
mize kibirlenecek. 

- A! Kılığı nerede adama döndü? 
Givdiği üzr>rinden düşüyor! 

Derken hepsine bir merak anz oldu. 
Vaktin eec olduihınu ileri sürerek git· 
rne~e kalkısa~ ç:ılgıcılan durdurup, 
sorguya cektiler: 

- Allaha8en, ne verdi bahşiş diye? 
Kimine ikişer. kimine de birer meci· 

dive vermiş olduihmu öğrenince call 
hl\yret göc;tE>ren bu cadalozlardan her 
bin Hamduneyi bir türlü ayıbladı: 

- Tuh! Yazıklar olsun! Bugünü ba
hane edip de, kimbilir kocasından ne 
sızdırmıştır?. 

- Yoo! Neme lazım? Osman efendi 
vergili adamdır. Kaç tane fıkarası var! 

- O istediği kadar vergili olsun! Ka
n cibilletsiz!. Allah vermesin, doy -
mak bilmiyor ki! 

-Hakkı da var. Ben ayıblamam. He· 
rifin, günüp birinde ayağ.ırun bağını 

çözüverece$. yahud ki üstüne ortak 
getireceği içine malum olmuş ise, ne 

J'llımed Rıza Bey 

adeta Istanbula bu husurun murahhası 
gibi göndermek istiyen F-ransız devlet a· 
damının dileklerini anlattım. Talat Pa -
şa. dinledi, dınledi, hiddetle: 

c- Fransanın münferid sulha ihtiyacı 
varsa, bunu bize onlar tt>klif etsinler!~ 

deyivermedi mi? İşte o zaman apışıp kal
dım. 

Serkildoryandan çıktıktan sonra doğ
ruca Çiftehavuzlardaki kô§küme gittim. 

Ziyaretime ikide birde Ahmed Rıza 

Bey geliyordu. Müşarür.:Ieyh, pekala 
bildiğmiz veçh;le mün{erid sulh teşeıb -
büsünün yapılmasına taraftardı. Benim 
de ayni teklifi, hem de ıniısbet bir tarzda 
öne sürmem ve Ahmt>C: Rıza Beyle de 
sık sık vuku bulan temasım nazan dik -
kati celbetmiş. Fakat bu vaziyete takad· 
düm eden ve ben daha Avrupada iken 
olan b:r hadise varmış ki • benim bun· 
dan kat';yyen haberim yoktu • Enver 
Paşanın müthiş bir düşmanlığına s~ 
bebıyet vermiş. 

- Ne idi o hadise? 

yapsın? Bin müş • 
kühitla doğurduğu 

çocuk kız çıktı. Er
kek kısmı sü1alesini 
üretmek ister. Şim • 
di, zürriyeti olabile
ceğini de anlayınca, 
elbette oğul istiye • 
cektir. Onu da bu 
kan doğuramaz, he
rif de muradım 

başkasında arar. 
Bütün bu dediko

dular. bu çirkin gıp
talar, harnameının 

karısının kulağına 

gider diye, müstah· 
demierin gıyabın • 
<W yı oılıyor, onlar 
içeriye girip çıktık
ca Uıkırdı mevzuu 

ı - Yakub Cemilin idamı! cTeklibi hü-
ktimet:. iddiasile kurşuna dizilen Yakub 

1 Cemi! de münferid sulh taraftan imiş. 

f Talat Pa§a. ayni şeyi lekiif ettiğimi et • 

1 rafa yayınca ve hükumetle arası açık 
bulunan Ahmed Rıza Bey ile temasım da 
buna inzımam edince, Enver PB§a kö~ • 
kümü tarassud altına aldırmış. 

- Siz, bunları b:liyor mu idiniz.? 
- Hayır! Benim bir ~eyden haberim 

yoktu. Meseleyi bir tesarlüfle öğrendim. 
Bakınız, anlatayım: Bir gün, bahçesi sa
hile dayanan köşkümün önüne bir duba 
getirip demirlediler. Bunun ne olduğu • 
nu merak ettim. Sandalıma binip yak .. 
laştığım dubada bahriye Mkerlerinin bu
lunduğunu gördüm. Fakat askerlerin bir 
kısmı denize ginp banyo yapmakla meş
gul idiler. Onun için, ciı:banm karşıma 

getirilmesine; hiç bir lmf.ı:si maksad at
fetmedim. 

Aradan bir kaç gün daha geçti. 
Bir sabah, bahçede geıinirken, köş -

kün karşısında ouhınan gazinanun sa • 
hibi yanıma geldi. Adarncağızın halinden 
bir şeyler söylemek ıstediğini, fakat yu~ 
kunup durduduğunu anladım: 

- Kuzum ne var? decim. 

Zavallı etrafına bakındı. Sonra: 
- Paşam, ağzınızdan kimseye bir lAf 

ka.çırmıyacağınıza dair r.amusunuz üze-

rine yemin ederseniz, 5ize bir ihbarda 
bulunacağı, cevabını verdi. 

Bu başlangıca şaşmakla beraber, ga· 
zinocunun isted "ği j·em:rı; ettim. O da, 
beni tarassud ve takib t ttiklerini, her gün 
gazinoya gelen sivil memurların kim • 
lerle temasım oldu~unu lıra§tırdıklarını 

ve sokağa da <.;ıkarsam E:.rkama takıldık
hrını anlattı! 

O zaman, karşımıza getirilen dubanın 
chikmeti vücudü, :;.U ele düşündüm ve 
hem karadan. hem denızden ablokaya a
lındı~ımı fsrkettim! 

(Devaml ın uncu sayfada) 
Yazan: Sabih Alaçam 

değiştiriliyordu. Hamdune bır gece ateşleT içerisinde tıyandı 
Nihayet bıı fiizuli ke~labalık, hamarn tn damağını örseliyordu. Vücudünün 

halkının canını sıkmağa başladı. Pek hPr tarafı kesik kesikti. Karnında ha -
de meydana vurmadan, hepsini de ~- lif bir ağn, d?ha ziyade acıya benziyen 
tiskal ett;lP.r. 7.at€n ikindi okunmuş, bir ağrı duyuyordu. Başucundaki gır • 
akşam oluyordu. Bedavadan yıkanmış grra uzandı; bardağa boşaltmak külle-
ve eğlenmi~ olmanın verdiği memnt' ini ihtiyar etmeksizin, kana kana su 
niyetle, birPr iki§er, bobçalan koltuJt •f.i. Lakin, suyun gırtlağuıdan ~ağı 
}arında: unesıle midesinin bulanması bir ol • 

- Yenisinf' inşallah! Pek güzel oldu u. Hemen dö~eğinden fırladı, yanıba· 
diyerek, çıktılar. -.mda duran çocuğun beşiğme hııll.a 

_ 3 _ çarparak sofaya çıkt1, halAya koştu. 

Bu kırk hamamından iki gün sonra Derken, gözleri karardı, başı cllindü, 
i eP . Hamdunf' bir gece at~ler içerlsin- oracığa düşüverdi. 
ae uyandı. Bütün kanı başına hücum Karşıkı odada uyuyan kocası, gürül· 
etmiş gibi, şakaklan atıyor, kulaklan tüyü duymu.~, uyanmı.şb. 
uğuldayor, gözleri yanıyordu. Pürtük ·-Ne oldun, yahu? 
pürtük olan dlli, kupkuru ağzında, ade- Diye seslendi. Cevab alamayınca 

BirincikAnun 31 

( Veteriner Diyor ki .. J 
Verem hayvanlardan 

insanlara ve insanlardan 
hayvaniara nas11 geçer? 

Tüberküloz yalnız be~eriyetin b~ 

şına musaHat olmakla kalmamış, f!N· 

cıl hayvanlarımıZin uzviyetlerinde de 
yer bularak b!zden onlara ve onlardan 
bize intikal ede, ede sahasını genişleten 
ve yayılma istidadını gittikçE' arttıran bir 
hal almıştır. 

Tüberldiloz mücadel.:>.sine başlanırken 

işi en escıslı yerinden tutmak bakırnın -
dan mücadelenin h~def!n: tüberkülozlu 
sığırların teşhis ve imlıal2;rında göster· 
rnek ıcab eder. Zira tüberküloz ne sa • 
dece bir insan hastalıgı, ne de yalnız ve
remlinin kurumuş kraşesi ile kanşık 

tozların teneffüsile alınan bir hastalık 
değil; belki onun yanıba~ında ve ondan 
daha mühim olmak üzere hayvan gıda 
maddelerile bulaşan hMtRJıklardan bi -
ridir. Hem de öyle b:r hastalık ki bu • 
günkü tababetin t-linde buna karşı bir 
deva da yoktur. ne (Friedman) ın, ne 
(Caln:et) nin nşısı, ne §ll, ne bu. İşin en 
büyük muvaffakiyetini (Profilaksi) den 
beklemek Rerektir. Binaenaleyh memle
kette yüz tane sanatoryom açılsa, iş tek 
taraflı takib ediliyorsa, ve e~er memle· 
ketin sağlam eviadları tliberkülozlu inek 
sütünü ilk gıda olarak alıyorsa gayret 
tamamile boşunadır. İş bununla da bit -
miyor. İçilen çiy yumıırtay::ı. evlerimiıxJe 
itinasız dolaşan kedi ve köpeklere ne de· 
meH? Eğer o sevimli hayvcınları hakika
tt-n seviyorsak, onlardan hakikaten bir 
~ey bekliyorsak sıhhatin:z narnma onla • 
rın sıhhatlerilc de ya:.andan alakadar o-
lun uz. 

Eğer sütü iyice ~aynal arak içerim der
se:-ıiz, bunun aks!ni idd:a eöccek kimse 
yoktur. Ancak Yerem baEi~lerini öldür -
rneğe matuf bu hareketin ~ütün ıgıdai kıy
metini de :ızaittığını b:Jmck lazımdır. 

Neden sütü uzun, uzun kaynatarak gı

dai kıymetine halel getirmeli? O zaten 
mPmede iken steril (1emiz. mikrobsuz) 
addolunur. Eh•erir ki sağlıl. durumu dai· 
ma n ezaret altında bu 'undurulan bir 
ineğin sü~ü olsun, gene elverir ki temiz 
şartlar içinde sağılsın . B\itün bu şartlara 
riayet ettiği :çin Amerikalı çocuğuna 

müsterih olarak çiy süt ıçırir. AlmanY' 
bu iş için her sene milyonlarca ınarlr 
harcar. 

Biz bu işi ancak mezbahalarda et balt· 
kında tatbik edebilivoruz. Fakat ifti • 
harla söyliyelim ki, ~eı:bahalarımız bii• 
tün madcii mahrumiyet!erine ra~e1l 
sağlığımız bakımından ~n büyük işi üze
rine almış birer otopsi s:ılonu balindd 
faaliyet gösteriyorlar. Oralarda her gii~ 
imha olunan yüzlerce (marazi) madde) 
bir kere görmek, yapıhın işin eheınıni • 
yetini tebarüz f-ttirmt>ğe kafidir. ;ı. 

Fakat bizce esas olan şey hayvan sav 
lık zabıtası kanununun mütehassısları 
tarafındım memlekette ehemmiyetle ta'· 
biki işidir. Zira memlekette süt hıfzıS : 

·.ıe• sıhhasına hemen, hemen hiç ebemını-' .. 
verilemiyor. Pas!örizasyon cihazile Jllll• 

cehhez müesseselerimiz pek mahdud bt 
haldedir. Bunları burada alakadarlarırıt 
bırakarak sayın ııkuyucuya ufak bir b~ 
gi olmak kabilinden t':.iberkiilozun ha 
hayvanlarda yer bulabildığini ve nasıl ~it 
intikal sıras. :akib e!tiğini anlatmak ıS" 
teri m. 

Tüberküloz arnılinin bugün kat'iyetle 
malum üç tipi vardır. 

I - Typus humanus: İnsan tipi. 
II - Typus Bovinus: Sığır tipi. . 
Uf - Typus Ga11inaceus: Tavuk tipı· 

Bu tipiere bir de soğukkanlı hayvanla: 
aid olanı idh:ıl edilmek isteniyorsa 
henfiz kat'iyet kesbetmşi bir halde de ' 
gildir. 

Bu tipierin avrıJıc:ının ancak bakteriyo' . ~ . . 
lojik bir chemmiyeti mevcuddur. zıt 
bu üç tip münasebet Eırasi le biri di~erW 
de ve mesela insan t ipi sığırlarda tübt'~ 
küloz tevlid c.ttiği gi b~ ~ığır tüberkiil0 • 

zu da hastalık yapar. I ne k sütünün ll~ 
sütü yeriue ku' lanıldığı memleketler'11 

c:ocuklarında en cok sığı r tipi tüberJ<iilO' 
' ll' za rastlanır. Gene bu k:ıbnden olmak ~ 

zer çiy yumurta tçilen yerlerde ta'rtl 
tipi tüberküloz görülür . Kahillerde bill"' 
sak, kemik, ve se.h aya tüberkülOııJ 
7. 90 dan fazla sığır t! pidır. Ancak •~: 
ciğer tüberkülozu ff,., 80 ın!>an tipine al 
dır. (Dc1Jamı ,O ı.ncu sayfada)~ 

Langaya kadar gidip de, oradaki p1e~ 
hur rum h€kimi getirecekti. vaıoi •• 
böyle şeylere taraftar değildi. KarıSl, 
nı, hekim de olsa, namahreme ç~a~L 
mağa, gösterrneğe mezhebi, akıd ·ııı 
görgüsü müsaade etmiyordu. ~~ır 
bu sefer her nedense içine garıb ot' 
vesvese arı?. olmuştu. Onun için, btl , 
falık bir istisna yapacak, güzel gaıJl}lt 
dunenin hem yaşlı, hem kafir ola~.ıA · 

kalktı, koştu, geldi. kim tarafından muayenesine ve tev--
Merdiven başında, visine kaıl olacaktı. • 
yerde yanan idare Halinin gitgide fenataştığını bi~,~ 
lambasırun kör ışı • den biçare kadın boyuna inliyor, J<e 
ğında, upuzun yat • kt>sik şikayetlerde bulunuyordu. .. ~~ 
makta olan karısını Bu elim hal, sabaha kadar sürdı.J: ıılı 
gördü. Onu, yerden Hamdune, kt>ndisini emzireınediğİ je~ 
kaldırmak için, çıp- beşiğinde aç kalan çocuk, yü:re 
lak kullanndan tu - parçalarcasına h:ı kırdı, durdu. dr 
tunca, humma ile Şafakla beraber, Şazimendi uyşıt ,P 
yarunakta olduğunu np Haceri çağırınağa saldıran O~oıı 
hissetti. Ayılttı ve efendi, kadın geldikten sonra, fı! 
~rdu: koşa koş9. gitti, rum doktoru buld~~t • 

- Nen var? Has· Onunla birlikte tekrar eve gelir. ııı4 
ta mısın? ken, düşünüyordu. Kansının haliıl1 

11
ç1 

Hamdune, yarı beğenrnemişti. Yüzünde pençe ~t 
baygın, soluk alır peyda olan kızartllan hayra al V'-e1 
gibi, hafif bi.r sesle saymıyordu. Bundan senelerce e oşe 1 

•:evab verdi: ~endi kız kardeşi, böyle lohusa d ııt' 
- Hastayım .. ölü- ğinden kalktıktan pek az müddet.;.e( 

, ;JJWll!. hümmaya tutulmu~ ve tazecik gı tıl" 
Bu vaziyette, ha- mi.şti. O zaman, hatırlıyordu: O ~şııııl' 

marncı ne yapacağını bulemiyordu. Şa- kı bu arazı göstermiş, ateşler .~çtı-of 
şı.rmıştı. Altkatta., mutfağın yarundaki yanmış ve gözlerini açmadan ını.ıe 
!<:üçük oda-da yatan Şazimende seslcn· den kapamıştı. 1Jı ' s~ duyuramıyacaktı. Hem duyursa da, Hamamemın yiireği için için 5\tıııı' 
şu dakikada o ufak, çelimsiz kızoağızın yordu. Hamdune, onun ilk defa k;ec.r 
ne faydası dokunabilirdi? Onu, bi1aha· de sevgi uyandıran ~adınd.~. ~u iJ1i1, 
rP, hastayı beklemek, çocuğu, ağlarsa miş aşkın ihtimal kı en buyuk 

9 
oyalamak üzf"re uyandıracaktı. Hürmüzdü. Kendi kanınd::ın, ihtl1 ~' 
Kansını koltukladı, ayağa kaldırdı. lık çağının eşiğinde hasıl olan bıl tl ( 

Yan yürütüp, yan ıı;ürükliyerek oda - cuğa son derece meftun ve minll~ t~ 
sına, yatağln~ götürdü. dı. Hürmüz onun o boş hayatına b ]eP 

Zavallı kadıncağızın başı çatlarca • selli, bir ümid getirmişti. O vald.:i lı' 
sına ağrıy<>rdu. Karnının vecaı da git· dar ürkmcd(ln tasavvur edeınedıgıılfl~ 
tikçe artmakta idi. Osman efendi, dö - tiyarlık, şimdi bu yavrunun ~~~11~ 

1 

§eğin ayak ucuna oturdu. Ham<iune • en tatlı bir netice, bir sonuç go 
nin dizlerini, bileklerini oğmağa başla· yordu gözlerine. vii) 
dı. Sabahı sabırsızlıkla bekliyordu. fArkası 
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MONOLOG 

Haydi Oksürelim 
öhö, öha, öhö, öha .. 
~rak etmeyin efendim. bir §ey yok. 

timdi geçer, bojazıma bir gıcık geldi de 
Bksürüyorum. 

Öhö, öhö, geçiyor efendim. geçiyor ... 

Buna hiç razı del;lim, mz de beni tak
lide kalkıp öksürmeyin! 

Sonra burası bozuk radyo çalınan ma
halle kahvelerine cöner. 

Kurban oldutum öksürük ne iyi şey
dir! 

Neye gülümsüyorsunuz. Yüzüme aca
yip, acayip bakmasanıza yalan mı söylü
yorum? Şimdi size ıs bat ederim .. Öksii • 
rüğiin iki nev'i vardır. Bir! tabii, .öteki 
IUn'i.. Yani sizin anlıyaca~ınız biri, in • 
Jan gripe tutulur, so~lt alır, öksürür. 
"(Böylesi hepimizden uzak olsun). İkincisi 
zoruna öksürük. Bunun içın de cHepirniz
den uzak olsun.• diyecelim amma zan • 
nedersem, ben de dahil oldu~m halde 
hiç birimiz razı olmıyacaRız. Sebebi, ga
yet basit. Öksürük ışimize zarar. 
Şimdiye kadar bunu düşiindünüz mü? 

Ne gczer, öyleyse. siz de benim gibi dü
fÜnceli olacak değildiniz ya .... 

Öhö, öhö, öhö. 
Ben şimdi neye oksürdüm. Nezlem mi 

var?. H:ıyır! Boğazıma kılç;k mı kaçtı? O 
da hayır! 

-Ya ne oldu? 
Diyeceksiniz. hah ~e sebebi: 
- Söyliyecek llf buJaınadımdı da on

dan. Eğer, öksürmeyi bilmeseydim, kar-

De1'sini bilmtycn mtktebHler için ök
siirmek en i]li kurttılU§ ça1'esidir. 

fınızda ağzımı açıp aptal aptal baka -
taktım. Öksürük imcadınıa yetişti, böy-
lesine can kurban. 

* Mesela sokakta gidJyorsunuz. (İyi gi
yinmiş bir erke!i i~aretle) Siz bay, hali
nizden bellı, llerıde bir adaınsınız. İster
siniz ki; herkes !!izi göısün, size baksın 
Sizi selamlasın. Esk!den c Yangın var• 
diye bağıran mahalle bekçileri gibi: 

- Heyyy, ben geHyorum, bana bakın. 
beni selAmlayın diye haykıracak de~ilsi
niz ya! .. Yürürken §Öyle: 

- Öhö, öhö, öhö. Dediniz mi, etrafınız
dakiler sizi görürler. lüddetlcnmeyin. 
yapmadığınız şey de~ılciır. 

cHey ben gcli!Jorum, t.c:ncı bakın, beni 
gö':'"Ü1ı:ıo diye 'bc[jıracak değilsiniz ya! 

layı var öksürüverir. 

öksürüğüıt. Bu hepsinden mühimdır. Ben 

kendi ne!.;imde pek çok defalar tecrübe 

etti~im için iyi bilirim. 

Bir misal, sınıftayız, yanımdaki arka

daşım ders dinliyecP~ine boyuna karlka

tür yapıyor, d:.inyanın farkında değil .. 

Muallim kürsüden ka~kmış, yanına ge -

liyor; yakalanacak.. Ben kurtarabilirim, 

fakat bir şey söylE:sem iş anlaşılır. Öksü

rürüm: 
Öhö, öhö, öhö ... 

Arkadaşım tabii bana bakacak. Bana 

baktı mı muallim de ,:!ÖZÜne ilişecek. O

nun yakalamasına kalmadan sıranın ü

zerindekileri el çabukluğile bir yere sak

layıp kurtulacak. 

Bunu büyükler de ~·apar. bilhassa, ba
yanlaTm bir de!"di vardır; dedikodu .. 

Diyelim ki: 

Bir zamanlar Amerikada bir çok altın 

arayıcılar vardı. Bunlar altın bulurlarsa, 
buldukları al~.ım şehre götürür sataxlardı. 

~~~ 
.. \al. !ı!i .. - ~ -: 

~~~~~c. 
.... :-~~~~<.i 

Blr gün l>u altın arayıellardan biri bul -
duA-u altınla.'"l şehre götürürken uzaktan 
bir haydudlln kendini gözetıedl~!ni farket
mişt1. 

Haydud onı.ın elindeki çıkında altın bu -
lundugunu sezınlştl. Nerede lse hücum e
decek, elindeki çıkını kapıp kaçacaktı. 

Altın arayıcılnr kadar da altın arayıeı -
larm yollannı bekliyenler, buldukları al· 
tınları zorla ellerinden alan haydudlar 
türemiş tL 

• -

Altın arayıcı zekı bir insandı. BlMenbire 
aklına bir şey geldi. 

Hayduda göstermeden elindeki çıkında 
bulunan altınlan şapkasma bo§al\t.ı ve 
§apkası."lı ba~ına giydl. 

Öhö, ölıö. öhö!.. 
Öksürdü mü, -:nesele tamamdır. Taba

ğının boş olduğu ~öze çarpar. Yemek ko
nulur. 'LzünHiye hiç mahal yoktur, ben 
biraz obur olduğum için öksürüğün bu 
çeşidine bayılırım. 

Bayan Zehra, bayan Fntma, Bayan 

Ayşe ıoplanmışlar, Bayan Alıyeyi çekiş

tiriyorlnr. Tam bu sırada rr.eclise bir ba

yan daha geliyor, onun ismi Bayan Nazlı 

olsun. B<tyan Nazlı cia B&yan Aliyenin 

akrabası 0lsa, Bayan Ayşe de Bayan Naz 
lının BayRn Aliye ile akraba olduğunu 

bılse, Bayan Zehra ilc Bayan Fatma da 

bunu bilmeseler ... 
{JI~l? 
~ _,_ -...._ 

Bayan Ay~eye bir vazife düşer, bu de- "%._ --..... 

* Ders.ini hilmiyen mcktf'b]jler için ök • 

sürmek en iyi çaredir. Öksürük geçinciye 

kadar, iıatırlıyamadlkları aklına gelir, 

gelmese de zararı vok. Muallim. cocurun 

hasto olduğuna hükmcdip, fazla bir ~ey 

sormaz. 

* 

Yerde, dikenli kozalaklar vermiş bir fi -
dan vardı. Altın arayıcı alelacele bu di -
kenll kozalakları birer birer kopararak bl
ra?. evvel ic:iiıdeki altınları şapkasına bo -
şalttı~ı torbaya doldurdu. 

Torba elinde yürürneğe başladı. Ve &en
dini gözetliycn fakat onun neler yaptıtım 
bllmlyen h'\ydud biraz sonra torbayı elin
den kapınca uzaklaştı. 
Altın arayıcı altınlarını kurtarmıştı. 

Haydud da altın torbası dlye, dikenler, 
kozalaklar dolu torbayı götürüyordu. Eğer inc;anlar öksürmP.nin ne olduğu

nu bılmeselerdi, gece~eri sokakta kimse 

bulunmazdı. Bilmem diı.kat ettiniz mi? 

Eğer odalarınız sokak üstünde ise dinle-
1 Yeni bilmecemiz ==ı 

yin, evinizin önünden hemen hepsi ök -

sürürler. 

Fakat, şuna emın olun. hiç b"rinin ök
sürüğü tabıi değildir. Ök~ürmelerinin bi· 
ricik sebebi kendi kendllerine cesaret 
vermek iç'ndır. 
Meşhur bir söz ''ardır. cCebıne öksüre

yi.m ~e kc l'kma. ;iı•r : Lr. Hic ' ,,i~:ı dPj:til, 
ya öksüre ilksüre gidenir. yolda kendi ök
rıi: ü1it; v;es'lh erir~e ri' ,·apncak?. Cf' -
binde başkasının öksürüğü varsa ondan 
cesaret alır da cdü patlamaz. 

* 

Bay Kasif oğlunun 
yaptığı karikatürleri 
E:line geçirmişti. On
Jara bakarken kah 
kah gülüyor ve ak -

Babam, lıeni azarlamadan evvel birbiri lına bir şey geliyor: 
arkasına bir keı<; kere öksiirür _ Şimdi, diyor, 

dikoduyu kesmenin lazım olduğunu an- cğlumun yaptığı bu 
latmak, Bayan Nazlının ynnında açıkça 1 karikatü'rlerl boyı • 

s?~lese olmıyacak .. Öksı:ırük iındada ye- lrnyım, oğlum da şa
tışır ... 

Öhö, öhö, öhö... şırsın! 
Ötekiler bu işde <·ckinil('cek bir şey ol- Sız haydi Bay Ka-

du"'unu aniayıp derhal susarlar. şitten evvel davranın 
Babam benı narlr.madan evvel bir kaç Yalnız bu öksüriiklerde fazla dikkat karikatürlerle be -

cefa: Öhö. öhö, diye öksürUr ... Söyliye - lazımdır, bazan insan knş yap~yım der· raber Bay Kaşifi de 
ceği sözler malCım ... Haftada bir iki defa kcn göz çıkarır .. güzelce boyayın, bo· 
işittiğim şeylerdir. Bır kulağırndan girip, Öksürükte bir parça acemilik her şeyi 
bana öokunmadnn öbür knla~ımdan dı • meydana vurur. vadıktan sonra, res-
şarı çıkacak. Zanr• ier ki öksürünce ku- * Ini kesip bize gön • 
lağımın biri gü:ültüden kapanacak; bi- Nasıl bayanlar, nasıl baylar. öksü • derin, en iyi boya • 
rinden giren sözler, öbüri.inden çıkama - rüğün ne iyi şey olduğunu siz de anladınız mış olanlardan bir _ * yıp kafamda yer edecek. Olur ya, neye mı? kişiye bir Cengel kitabı, ik! kişiye birer masa saati, di~er yüz ki~iye de ayrı ayrı 

Sofrada yemek bitiy(,r. Olur ya, birini olmasın, öksürüğün kerametidir. Şimdi hep bir ağızdan öksürebiliriz: hediyeler vereceğiz. Bilmtcdye cevab verme ınüddeti on beş gündür. Bilmece 
unutmuşlar, zavaHının taba~ı boş duru- * Öhö, öhö, öhö, öhö~. cevabını bize gönderdiğiniz zarfın üzerine cBilınece. kelimesini ve bilmecenin 
yor, yemek 1sterirr. dese ayıp olacak, ko· Bir öksürük daha var, cCan kurtaran * * gazetede çıktı~ı tarihi yazınız. 

-····················-·-·······A··c···E··M···~·······Fi···E··s···s··A···M···i···N ....... y··A···P··::r· .. i···ö··i·······R···E:···s·····M ............................ - ............................................................. . 
· -?. · Geçen bilmecemizde 

- Resıam Ttıi1'rl JIC1pıJ101', - Ben de bu i§i merak et· 
tim. 

- Çok g1lzeı bir r.rim vc:ı
pacağım. 

- ···········• - lıte oldu! .. 

kazananlar 
Geçen bilmecemizde kaza· 

nanların iıimleri Paunleıi 
günkü ıayımızda ilan edile -
cektir. lıtanbulda bulunan o
kuyucularınıız frediyelerini 
Pazarlcıi ve Per§embe günleri 
öğleden ıonra rnatbaamıulan 
alabilirler. Ta§rada bulunan 
okuyucularımızın hediyeleri 
adreılerine poıta ile gönderi
lir. 
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Eski şehremini operatör Gernil 
Topuzlunun hatlfalan 

(Baştarafı R inci ıayfada) 
Gazinceunun ikazmdan sonra, yola çı

iınca da pcş'mi kollamağa başlamıştım. 
Bakikaten, :ırabaya binersem arkamda 
bir araba pc yda oluyor; yaya gidersem, 
sankı gölgem imiş gıbi, benden aynlnu· 
ran bir adam :rubCır ediyordu! 

O zaman: 
c- Eyvah, Yakub Cemilin yanına, bir 

Cemil daha g:diyor!:,. cledim ve ne yalan 
söyliyeyim korktum! 

- Bu korku, sizde n&sıl bit endişe do· 
luruyordu? 

- Nasıl olacak? Üç ayaklı sehpanın 
ortasında sallanmak ve boynuma ipi çe
ken çıngenenın selfınnna mukabele ede
memek! 

Derhal sadruzam TaHit Paşaya müra· 
caat ettim. E er bir ın<~hzur görülmüyor
sa Avrupaya rr'tmek i'itediğimi, pasaport 
verilmesine delaletınİ rıca ettim. Paşa: 

c- Tabii canım, oedi, ne zaman arzu 
edersen g t, ne •aman arzu edersen gel!:t 
Geniş bir nefes ı.:dım. 
Böylece, l 917 senesınde tekrar İsviç -

reye gitmek uzere İstanbuldan ayrıldım. 
Ne olur ne olmaz diyerek yanıma he

men hemen bütün nakdimi aldım: Bun 
ları İsviçre franğına tahvil ettirdim, hat
tA eshamımı bile paraya çe,•irdirn. 

O sırada Vıyanada Hüı:ıeyin Hilmi Paşa 
sefırdi. 

HE R SABAH 
DAHA GENC 
görünüyorum. 

Pari..te: 
Bayan Grebert diyor ki 1 

c Uyan ır uyanmaz, hemen ~ı 

aynama sanlıyor ve yüzüm
deki buruşuk-

luklanmla çiz-
gilerimi:ı gün
den güne kay
bolduğunu ke-
rnali hayretiıt 

görüyorum .. :t 

cBir hafta zarfmda nıuclze 

denecek bir tarzda gençleşip gü
zelleşmeme cidden şaştım. Bü· 
tün arkadaşianın buna nasıl 
muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrlk ediyor
lardı.:t 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce kadınlar, bir hafta zarfında 
b'rknç yaş gençleşmiş bulu
nuyorlar. Yazier:nceki buruşuk
luklarin cizg'lerı tmnamen kay
betmişlerdir. Alimler, buruşuk -
luklarımızın ancak ihtiyarlama~a 
başladığımızda meydana çıktı~ı
nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayati cev -
herlerini kaybeder, bu cildi besle4 
yip knvvetlendiriniz, hemen ta -
zeleyip gençleşir. İşte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayanı hayret 
keşfi olan ve BİOCEL tabir edi 
len ve genç hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyrelerl hüüısası, 

bugün pembe renginceki Toka· 
lon krPmi terkibinde mevcuddur. 
Her ak am yatmazdan evvel tat
bik ed niz. Siz uyurken cildinizi 
bcsl€') ip gpnçleştirir. Ve buru • 
şuldukları g derir. Bir hafta niha
yetinde on yaş daha gençleş~ 
görüneceksinız. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalon kremi
ni kullanınız. Siyah noktalan e
ritir, açık rnesameleri sıklaştınr 
ve birkaç gün zarfında en esmer 
ve sert bir cildi beyazlatıp yu • 
muşataraktır. 

Miralay Feyzi Bey namında btr zat ta 
ataşemiliterdi · 

Her ikisi de beni hüsnü kabul ettiler. 
Oradan .hemen nyr.Jmıyarak bir kaç 

gün vakit geçirmeği clü~ndüm. Böylece 
Viyanada kısa bir m~ddet oyalandıktan 
sonra, veda için sefarethaneye gittim. 

Ataşemiliter Feyzi Beyin odasına da 
uğradım. Biraz konuştuktan sonra, tam 
cAllaha ısmarladık:t demek için ayağa 

kalkıyordum ki Feyzi Beye bir şifre tel· 
graf geldi. Bana: 

c- Paşa hazretlerl, acele huyurmayın 
canım. dedi. Şu telgrafı d~ifre edeyim 
de öyle ~idersiniz.:t 

- Hay hay, cevabını verdim, amma 
k<'şki bir dakika Jurmncan, değil, Feyzi 
Beyin yanından, hatta Viyanadan ayrı -
laydım! 

Cemil Topuzluya: 
- Niçin? dedim. 
Şu cevabı verdi: 

- Feyzi Beyin deşıfre ettiği telgraf şu 
mealde idi: 

cCemıl Paşa. askeri c:olrtorudur. Har
biye nezaretinin baberi olmaksızın hu • 
dud baricine çıkmıştır. İsvlçreye zinhar 
sokmayınız ve kendisını İstanbula iade 
ed:niz. 

Başkumandan vekili 
Enver 

V eteriner diyor ki .. 
( BC!§tarafı S inci sayfada) 

Kedi ve köpekler en çok insanlarla te· 
mnsta bulundukları için insan tipi tü -
bcrkülozu alırlar. Tavuklar da insan ti· 
pi tüberkülozu a!arak hastalanabilirlcr. 

Tüberküloz, beygir, iteçı ve koyunlarda 
pek enderdir. Bu hasta1ık; tüberkülozlu 

hayvan etlerile beslenen hayvanat bah
çelerinin süs hayvanlarmda dahi görül
mektedir. 

Sığırların insanlar için tehlikeli olan 
tüberkülozu memede 1okalize (tökalizc) 
olmuş şeklidir. Böyle memenin verd ği 

süt ve sütten yapılan kaymnk ve tereyağı 
töberkülozun insanlara ıntikalinde ehem 
nıiyetli bir rabıta o!ı.ırlar. 

Bundan başka evledmızin içinde bi -
zirnle en yakın tema~lara vesile olan kö
pek ve kedilerin tüberkiHozlu olabile -
co:klerini unutmamak lazımdır. 

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

Ankara borsası 
- ····-

Açıht · kapam1 fiatlan 30 - 12 - 93 
Ç E KLEU 

Açılı} Ka"> 
Lo ndA Ci 87 5 87 
Nn-YoB :26 1.2 ll:6 12 
ParSa S,3175 !1,3176 
Mill no 6,16 6,66 
C.nnre ~8.47 28 ..ı7 
ArMtrrdaıa 68.615 t8 uır; 
Berlin 60 b82ö so 5125 
Brt\bel U,:-!611 H ,2 5 
Atina 1,07 l,O/ 
Botya 1.ö45 1.641) 
Pnr 4,!!226 4 2.!5 
ldadrlt1 6 87 5 87 
V&l'fOY& 23.785() l:i 1810 
Budapeft. ~4.8u2~ ~4 8ü.l9 
BOkre1 (1,90 (1,:10 
Belcracı 2,SV7G !l,007{i 
Yolı:ohama S4 27 !14 27 
Btolı:holm !10.22 S022 
Moakon :.3, 765 2J,76ö 

İSTiKRAZLAR 

Açııı 1 t...a;ıa.&ı J 

'rtlrlı: bon:ıı 1 peJlıı 19 215 19 275 
• • u • 
• • 1 .-deli 

.............................................................. 
ERTUGRUL SADI TEK 

TIYATROSU 
Tabirnde bu geeo 

Bir Donanma Gecesi 
Vodvıl 3 pordcı 

Yakında: büyülı: bir tomsil 
laadi•c•i Insan Mlbut 

, Doktor 

i hrahim Zatl Öget 
Belediye karşısında, Plyerlotl 
caddesinda 2! numıırada hePılıı -\J~ledeıı sonra hastalarını kabuJ. 

'11111'•••• .... ~ e(le.r.. 

IOM POit'A 

• • 

• 
1 

KAR 
' e 

ş o 

ÇA RE 

• 

DIR 
NEVRALJI- KlR l K L lK 
KI R G IN L IK - BAŞ-DIŞ 
ve bütün ağrilari hemen keser 

ısmıne dikkat ediniz. 

M izah: Y1lbaş1 gecesinden lA" 
memnun ohmya~l larla mU.akat Şl.rket•l Hayrl·yeden. 

t Haş faratı 7 ıncı srı-ufadal • 

çaladı. Anlaşılan yılbaşı gecesi icin se - y Ib U b ı·ı b k 1 k f k fAd f 1 • 
kız on liraya kiralanacağım. 1 aşı m nase e 1 e u a şam yapi aca ev a Cl e se er er. 

"' • • 1 - 24,15 te Köprüden Kavaldara kadar yapılmaktA bulunan 200 nu -

Caz davulu 
Caz davulunu. 

~al'kılı, çalgılı, iç- o 
kıl: bir lokantada 
gurdüm:. · 

- Ne o gazete- - ~..:2-
ci, bana bir diye- -::- ~ 
<·eğin mi var ça .. 
buk? .. 

nıarnlı sefer gece yansından sonra saat 3 te Köprüden hareket ede
cek tir. 

2 - 24,15 te Köpriiden Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerheyi ve Çengelköyü· 
ııc kadar 1 sefer ilave olunmuştur. 

3 - GecP. yansımlan sonra saat 1 efe Çengelköyiinden Beylerbeyi, Kuz· 
gmıcuk, tjsküdar ve Köprüye bir sefer ilave olumnuştur. 

4 - Araba vapunınnn mcvcud seferlerinden başka Kabataştan ÜskUda· 
ra 22,45 te ve gece yansmdan sonra saat 1,30, 2,30 ve 3,30 da Cs
ldidardan Kabataşa 23 ve gece yansından sonra saat 2, 3, ve 4 te 
seferler ilave olumnuştur. 

- Yılbaşı... \. , 
- An~ş~d~ ~~~ldı. Kaç ~pa ~y~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ceğımi soruyorsun'! 
- Hayır öyle ;:,ır şey ... 
- Hayır deme, ben ınsanın gözünden 

anlarım. Sana kısaca söyliyeyım mi, yıl

başı gecesi yiyeceQm sopaıann yekünu 
bi.ıtün bir yıl yed ğim sapaların yekü
nundan fazla ciacak .. Belkı o gece derim 
ce parçalanır. 

Caz ciavuluna: 
- Allnh ba k::ı keder \ermesin! 
Dedikten sonrn b'r aklar dükl(amnda 

şişme düdüğü buldum: 
• ıt • 

Iskarn bi ller ve cüzdanlar 

İskarnbil kağıdlarile. para cüzdanlan 
yan yana duruyorJardı. Beni görür gör
mez hep birden gülüştüler. İskarnbil .kfi
ğıdları para cüzdanlarını gösterdiler: 

- Bekliyoruz. dediler, yılbaşı gecesin· 
re bu cüzdaniarın dolularını boşaltacağız. 
boşlarını dolduracağız.. lımeı Hultlri 

ERSEDES BENZ 
1939 MODEL 

Banzinli, Mazutlu, binek otomobil ve kamyonlarım görnnnz. 

Taksim, Cümhuriyet caddesi No 25 

Ölçü üzer ine 
Fenni Kası k bağfarJ 
Mıde, bnrsak, böbrek 

dUşkUnlO~tOne 

enDI 
K ersalu 
lstiyeolou ölçü 

tarifesi gönderilir. 

Emi n ön U 
ızmir sokeğı 

1el. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerdan 
sakmmız. 

Kartat İcra 1\ıemurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahçuz olup 

çevrUmesine karar verllen Pendlltte 23 Ni -

san caddesinde 4 numaralı hanenin 1700 

metre miktanndaki bahçeslnln beşte blr his

sesi 1-2-939 tarlblne müsadlf çarşamba gü

nil saat 14 te açık artırma ile satılaca~m-. 
dan tallb ola.."llann beher metresinln kıy -

metl muhaınmene.<d olan 125 kuruşun yüz

de yedi buçuk nisbetinde pey akçesUe ve 

şartnamesını g~rmek ıstlyenlerln tarih! lll'ın

dan itibaren Kartaı İcra Memurl~una mü-
racaaUeri llln olwıur. (13365) 

. 
Yeniköy s1ılh icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı malıcuz ve paraya çev
rUmesi mukarrcr blr ç!ft öldn 4 - ı - 939 gil· 
nüne müsadif Çar~mba günü saat 10 De on 
ikl arnsında Sarıyer Çarşamba pazannda 
satılacaktır. Arttırmıı kıymeti muhammlne -
nin yüzde yetmiş beşini bulursa o gün ihn -
le edilecektir. Bulmadı~ takdirde ı ı-t-939 
Çarşrıınba gür.U nynl saatte, aynJ malınlde 
fklncl arttırmııya çıkarılmak suretne sattla· 
cağı clhetle tallb olanıann maha11lnde bu -
lunacak memura müracaat etmeleri 111\n ~ 
Junur. 938/302 

ilan T arifemiz 
Tek ltltun sanıımı 

Birinci 8ahile 400 kuruı 
Ikinci aahile 250 >> 
Oçüncü sahile 200 >> 
Dördüncü aahile 100 ,, • 
Iç aahileler 60 >> 
Son sahile 40 J> 

Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda 'ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarHemizden 
istüade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarifc derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

iliacıilk Kollelrtif Şirketi 
Kahramanzade Daa 
Aıık.ara caddesi 
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Ziraat Kongresi mesaisini bitirdi 
(BC1§ tarafı 1 inci sayfada) 

X'Ongrenin o~leden önce reis vekilieri 
Ahmed Takıldayı ve Faik Kaltakkıran 
başkanlıklarmda yaptığı iki toplantı, 
kongre komisyonları tarafından tetkik 
edilerek umumi heyete tevdJ edilmiş o
lan muhtelif z·raf mevzua aid mazbata· 
lar okunarak tasvib edilmiştir. 

Kongre öğleden sonra del Rahmi Köken 
ve Zıraat Vekili Faik Kurdoğlunun baş
kanlı~nda olmak üzere iki toplantı yap
mıştır. 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlunun riya
set ettiği kapanış ceh,esınde müteadtiid 
hatibler söz alıruşlaröır. Müzakerenin 
ortalarına doğru Reisı<."ümhur İnönü yan
larında B. M. M. Re..si Abdülhalik Renda 
ve Bn~ekil Cclfıl Baytlr olduğu halde 
Riya5etici' m lı ur locasına girmişler Ye 
kongre delegelerinin coşkun ve sürekli 
alkışlarlle karşılaruruşl::ırdır. 

Kongre tam yedi dakika ayakta, var ol, 
yaşa nid:ılarlle İnônünü sı:>lamladı. He
yecan aznmt .Qacdini bulmuştu. İnönü, 1 
m~tcbessim ve memnun, büyük alfika ile 
.ıı::oylüler· dinliyordu. 

Kongre müzakerelcr:n!n bundan son-1 
raki kısmı M'lli Şef'in huzurlarında geç
miş ve saat 19 a doğru re s Faik KurdoPo
lu vaktin gecikmec:i doJny:sne müznkera
ta nDıayet verilmesini ıstiyen bir takrir 1 
Verilmiş olduğunu söylemış ve dem~~ir 
ki: 

- Söz almış delegeleı C: en 33 ü söz söy
lemi§ bulunuyor. Daha söz söyllyccck 42 
delege vardır. Müzakerenin ltifayeti hak
kında otuz aza ile imza edilmiş olan tak
rir o.kun::ıcaktır. TaSYJb veya ademi tas-ı 
Vıbi umumi hcvete ıı!ddir. 

Ba§kanın bu· sözlerıni müteakib oku-ı 
nan takrir tasvib €:'dilaj~irdc>n umumf 
trıtlzakereye nihayet verilmiştir. 

Ziraat Vekilinin nutku 

Ankara 30 (A.A) - Birinci köy ve zlrnnt 
ltalkınma kongresini kaparken Zirant Vekill 
FU.Ik Kurd~u :aşağıdaJ!d nutlru söylemiş
tır: 

Şef, btrfnr.l köy ve zirant kalkınma kan
ırestnın sayın üyeleri: 

Kongremlz, ele aldığı bütün mevzular ü
rıertnden, dCIİ~r!l. kararlara varmış bulunu
Yor. 

Bunlar, süplıeslz Türk köyliisilnfin. Türk 
çtft.çlstnln bOtün, mest>lelerl demek değU -
dir. Fakat bunlar bu meseleleri, daha fyl, 
daha sıralı ele alıp da. daha hızla ba.,armnk 
lçln, lüzumlu olan ana yollar, nna fikirler. 
Arkadaşlar, 

Siz, bu kararlarınızca ve dört gündür. en 
bfı7fit tntluım tnknt en ateşli bir sarılışla 
8'eç.en mfuıa~aınrııruzı:ı. ist1snasız bUtUn 
'rürk mllietfnfn, mıllet ve vatan meselele -
11ndekl seri kavrayış, irade ve kar;'r veriş 
ltudretınl, blr kere daha 1sbat etmiş oldu
buz. 

ınönünün sözleri 
•Bu mtllctır., her kövünde bir b:ı.,vekll o

turdu~nu bllmcll., df~n MDli Şef, İnönü. 
tıe do{tnı söylemiştir. 

llayır arkadnşln.r, 

İnOnft bunu sllvllvell. sC'klz ytl oldu Ata -
ttirkftn yaktı ı ve Onun tasünSl:ı: beslevtp 
rnymakta oldul'!u JŞ1t. bu mfmlelu:'t!n her 
k6ytınU şimdi. vatan ve millet meseleleri kar
Vlmnda yılmadnn, göziinü kırpmadan, en 
ferıu~ntu. en isabetli kararlan, btr tek ağız 
Rlbl, b1r tek hanllede verecek b:ı.,lan dol -
durmu.ştur. 

Slz. Türk köylüsilnfı, Tiirk çlfçtstnt şertof· 
le, llynkqtl(' tems!l eı!en kardeşler. sm. bu -
Rtln bunun bu::-ada, en parlak delfllnl ver -
t11ntz. 
Verdl~lmb: knrarlnn. flfin f't H'.lmlz 'köv 

\'e ziraat kalkınma clnvnmızı. nf' klm.c;pve 
hoş g6r0nmek. ne dı> gün öldürmek 1çln ver
hılş bulunuyoruz. 

Gene tnöni1nün sözlerfle. «vfikst''k. mPdt>· 
h1, flerf millet olıU"ak var ol•nnk ve daima 
tlstün. dntma dnha Ileri mn~ı olarak var 
kalmakıl Için Tiirktventn bövle haN"ket et -
hıf'~e mer.bur oldu~una lnanıvo:nız 
İsrar VP ~Pb"th. bılmlndan, yılmadan do~

tıı hedefe gldet"•&lz. 
Tillt~nmM nrlı'k: 

A'Ziz arknt!Mlanm. 
Bugiin, bu mlllettn blzz::ıt kt-oolcd ol11n 

Atatftrkiln btı ınllle1e bıraktığ-ı en büvük 
hazıne, sap:ın arkasındaki kövlidP keşfettı
lı. il..<ıtün tC'kll.mf\1 ktH!ret1. 1stlvnkı ve bunu 
kı:vnıetıendlrmek tçln kurdu~u Ttlrk rejl -
ını, TUrk inkılftb rejimi, Türk CfunhurfyeU
dlr. 

En hızla, şahtkasınn ermt>k ıstecllf.lmlz 
bUttın milli dnvalnnmızda oldn~u gtbl, köy 
'e zlrnat kalkınma dnvamnda dr. bugün ve 
tükenmez varlık önündeytz. 

Sarrmn mecbur kalaca~ımız hleblr emek. 
•araea~ımı~ netleEiden daha bilyük olamı -
lacaktır. 
Çetın oldununu biliyoruz, fakat vılmıyo -

tuı ve 1nönUııün sözlerini, ınanla tekrar e
diYOruz: 
ıtmı ideale ulaşmak lçtn z:ırnı1 görülmüş 

hlcbir h~reket» mınt şuunıınuzun hartelnde 
çıkacak kadar mu~ln'k ve mmetımizin tır -
ınanıp tn .. tP.peslne erlşemJyeetıği kadar sarp 
de~lldlr . ., 

Artndnıılarım. 
Davamızın, sadece blr ziraat hamlesi ol-

Cumhurreisinin 
Başvekile telgraf1 

Ankara 30 C.A.A.l - Blrinc1 köy ve zı. 
raat kalkınma kongresi taratından çe
kUm~ olan telgrata. Relsicümhur İsmet 
İnönü aşai\tıdaiü telya~ı lle mukabele 
etmişlerdir: · 

CeJfd Bayar 
BaşvekU ve birinci köy Ye ziraat kal

kınma ltoı.ıgresi umumi reisi 
ANKARA 

Blrlnrl köy ve ziraat kalkınma kongre
sin.,.~ !'ıakkımda gö.sterdl~i yüksek ve sa
mlml hisleri blldlren telgratınızdan çok 
miitehassls oldum . 

Cümhurlyct llk gündenberi koylülerln 
yükünü azaltınayı ve onla.nn rcfn.'hını 
artırmayı gözönünde tutmuştur. Dal -
ma halk aresında geçen hayatımız ve 
müşabedelertmız. anıııetlmlzln !büyük 
kütlesi çlftçllerlmizln geçlm sev1yektrl
n1 yükseltmek lçln daha geD4 ve ameıt 
tedblrlE:r nlma.ıt lüzumunu · teb:uilz cttlr
mektedlr. 

Birincı köy ve ziraat kongresini, tıü -
yük blr nilili meseleyl ortaya koymak ı
çin hayırlı blı teşebbfu; added1yonım. 
Slzt ve Ciimhurtye~ hiikOmetinl bu kıy
meti teş .. obüsten dolayı tebrfk ede -
rtm. Kongre o.za.Ianna seJA.m ve $Cvglle
rlm1n lbl~ huyurulmasını rloa ederim. 

Relslciimbnr 
İsmet İnönü 

Ankara 30 (A.A.) - Büytlk Millet 
Meclisi Reısl Abdtuhallk Renda zlrnat 
kongresi tnrarnıdan çekllm4 olan tel -
grafn şu suretle mukabele etmişlerdir: 

Celnl Bayar 
Birind kô) -.e ziraat knlk.ınma 

kongrest başkanı 
ANKARA 

Birincı köy w ziraat kongresı ve ü • 
yelertnın Izhar ettikleri samımı hlssl -
yııta tesckkür eder, muvatrıı.Jdyet te -
mennlslle saygılanmı sunanm. 

B.M.l\I.Relsf 
M. A. llenda 

mndı~ını btllyorsunur. Davamız, Partimi -
zin bOtün düı.ya Partllerinden üstUn blr 
görüşle lktısı.d~. tçtimal te.,kllAt vahldl olarak 
ele aldı~ı Türk köyünOn yfikseltllmesl ve en 
üstün ve en devamh ırefaıha u1aştınlma:n, 
dnvasıdır. Başt.n bir deyl.~le mevzuumuz bü
tün memleket kuTVetlertnln -.e memlek~t fl
kJr ve iş hareketıerinin üzerine toplanma • 
sını istedl~lmlz cephe yalnız topraktan n -
lnca~ımız mahsul, yalnıı zlrnt ham madde 
de~ıı. mllietln öz w gür mayası, milletin 
a.'Jll ham maC:desl olan köytti kardeşlcrfml
zin, lAyık olduklan sevl~ye eriştlrllınesl _ 
dlr. 

Iünevver, mureffaıb ve sıhhatli köylü 
Karde~lerlm, 

Başveklllnlz, burada, bu körsüde e.köy ve 
ziraat kalinnma duası. bütün mını davaln
runızın ~elldJr. 8ÖZt\nO. güzel bir söz söy
lemiş olmak Için demedi. Bu haklkaUn ta 
kf'ndisldlr. Çünkü b:lllıyotUE Id, müne~r, 
mürctteıı, sıhhatli köylü demek: 

- Hnrlct tehlikelere ka~ muknvemeU 
mutıa.k blr vatan, 

- Içtimal salgınıara karşı muafiyeti 0 _ 
lan bir yurd, 

- Emici blr pazar, 
- Yüksek kaJltell ham madde ve ytye _ 

cek, 
- Bol, arımılan ihraç mallan çeşldl ve 

döv1.:, 
- Buhranl:lra kn.r~ yılmaz bir endfistrt 

var lı~. 
- Zengın ve güler yüzlü blr bü~P, 
- Büyük ve şuurlu blr demokrasi kütıesl 
- Kcyfiyet ve kemmlyet 1t.lbarUo arta~ 

bir nüfus, 

- Ve nihayet en son 1't t&bt en • mtı
hlmml olmıyan, 

- Bft.tQ.n 111 vuıflar, ıtınden cilne daha 
bOyilk blr allıaUe yükselen blr ordu demek
tır. Blr elimle lle btftn blr köy ve zlraa.t kal· 
kınmast, iisttln "" o~ Ttirklye ideallnin 
temel davuıdır. 

Bunun içindir t:l. :töy ve ziraat taı:tmma 
dav~ını. ayni umanda a.na mUll dıaTt. cU
ye ele aimıt bulunuyoruz.• 

Aziz arkadnşlanm, 
Kbylerlnlze, yerlerinize tam güvenle d6 -

nünüz. Ve deylnlz :t:ı., 

Atatürkiln amılletfn maldL! tallhlnl yen • 
db diyerek tam etti~\ Onun en btlytlk 11.k1r 
ve muvntrckl,.et arkadaşı bilyük m1111 kah
raman, M1111 Şef ve Ciim!hunels\ İnönftnün 
af:zındıın, Partiın12:1n Biiyük Knrultaytnda 
şunları dlnledlk: 
İnönü cheplmlztn, kıymetli alAltıınUb de

di... e.Milletln en ehemınlyetsız zannoluna
cak şikAyetlerine kadar villruf sahibi ol -
mak ve mllietln en pahnlı ve en güç sayıla
cak dlleklerlne kadar tedblr tıulmata \\lllış
maktır ... 

Müebbed Ön1erin, 19 yıl evvel, Ankaraya 
ilk aynk b~tııtı n~urlu günde, bizi topladı
lo.r, mukaddes blr davanın .seferberll~nl llfln 
ettik Bu davn, blzlm retabmıız, bizim yiik
.relmemlz ve bütün hü~t kuvvetlerinin 
blzlm ıçın 15 yıldır durmadan snrfettı:l me
salyl, hırJandınna.k, plll.nlaştırmak ve kat1 
netlceyt, bl'Zlmle elele tazelendlrm.ek dava
sı1ır. 

Büyük milletimizin, dünyanın daima 
en büyük ve en üstün kararlarına nhne, 
eşsiz Meclisinde, CUmhuriyetin yurdun 
efendisi ilAn etti~i köylüler, saylavlarla, 
hükCı.met ndamlanle dizdize oturduk, 
derdlerimizi döktük, IUlusnl kararlan 
verdik. 

Bu derdler derindir, bugünden yarına 
onarılabilecek şeyler c.!e~il. fakat dimhu
riyet ve onun kurucusu olan Cümhurlyet 
Halk Parti!ine ve eline aldıAı bu büyük 
davayı da büyük taşanlan gibi, durma
dan hızla ba~araca~ına şüphemiz yoktur. 
Cümhurlyet ileri attıAı her bir adunın 
geriye almadı ve mutlaka muvaffakiyete 
götürdü. Bu davayı da nmvaffakiyete er
dır<'ceğine §Üphemiz yoktur. 

Köylerinize. evlerinize, baş şehrin şfze 
candan gösterdi~ sıcak sevgiyi glStnrün. 
Siz tarihi sırtında taşıyan kahraman1ar
sınız. En yüce bir nesildensiniz. En re
fahlı. en ıdevamh, en ileri yaşayı~ en 
süratle ermek için, ~n üırtün vasıfiara 

maliksıniz. 

Sizi bu ya~ayışa tir an evvel yetiştlr
mt>k Cümhuriyet hükümetimizin ~em 
kanın. hem borcudur. 

Hepinize hayırlı )"{llcu1uklar dflerim. 
Söylediklerimizin, çalışmalarımızın. müs 
Let hesabla::-ını, gene sızlere verebilmek. 
her Ziraat Vekilinin en büyük ihtlras:ı 

ve üzerinde duraeağı ilk vazlifesi ola .. 
caktır. 

Sayın üye !er, 
Köy ve ziraat kalkmma kongresinin 

kapanmış oldu~unu beyan ederim. 
Yaşasın Cümhuriy€:'t, yaşasın Miill Şe! 

lr.öııü .. 
Ciimhurreisi de1~e'leri kabtil 

buyurdular 
Ankara, 30 (A.A.) - Reioı=icümhur İs· 

:met İnönü bugün birinei köy ve ziraat 
kalkınma kongre~ıinın kapanış eelsesine 
Jm?urlarile şeref verd·hten sonra B. M. 
Me<."lisindeki cairelerinde kongre delege
lerinın tazimle.rini kabul buyurmuş • 
lardır. 

Çok garib blr kurd hikayesi 
(Baştarafı 1 inci sayfadrı) 

tularla sekiz, on kurdun birden üzeri· 
ne geleliklerini dehşetle görmüştür. 
Genç ve tamamile saf bir adam olan 
çoban Sadık bu manzara karşısında bir 
an için ~aşalamış ve yırtık yün eldi • 
YE'nleıini çıkararak kurdlann önüne 
fırlatmış, a1<:abinde de bir ağacın üze· 
rine tırmanmış ve kurdlann dağılma
sını beklemiştir. Fakat genç çobana va· 
kit. vakit tehdidkAr nazarlarla dişle • 
rini göstererek bınldıyan kurdlar, sı • 
ralandıklan yerlerden bir türlü ayni-

mak istememişlerdir. Müşkül ve fena 
bir vaziyette kalan çoban. ağacın üs -
tünde bir hayli bekledikten sonra ni· 
bayet kendinc.e bulduğu basit ve neti -
cesi meşkuk şöyle bir tedbirle azğın 
kurdlann elinden yakasım kurtarınağa 
muvaffak olmuştur: . 

Çoban Sadık, arka cebinden çıkar • 
dığı küçük tahta saplı çalnsile kolu • 
nun bir tarafını rasgele çizerek kanat
mış ve akan kanlan başındaki sargısı· 
na iyice bulaştırdıktan sonra kanlı sar
gıyı kurdların ortasına a~ ve atar 
atmazda kurdlar arasında çok korkunç 
bir boğuşma başlamıştır. Kurdlar, kan-

hı bulaşık sargıyı her biri bir taratm -
dan çekere~ yırtıp parçalarlarken bun
lardan birkaçı sargı parçalannı kapıp 
kaçmak istemişler ve işte bu sırnda 
çobanın kurtulmasını mucib olan mu
cize de kendini göstenniştir. 

En nihayet geri ka1an kurdlar, ka -
çan arkadaşlannı bilvük bir süratle ko· 
valıyarak gözden kaybohnuşlardır. 

Çoban Sadık, kurdlann tamamlle u
zaklaştıklaruıa kanaat getirdikten 80n· 
ra ağaçtan atlamı~ ve koşar adımlar1a 
aksi istikametlerden ddl~rak köye 
kapağı atmL~ır. Şehre odun. getiren 
coban Sadıkın ihtiyar amcasını gör -
düm. Bana dedi ki: 

c- KurdlP.r kan kokurunu aldıklan 
r.aman birbirlerine dü etler.. İşte bi -
zim oğlan da ömründe bir defa bir 8lnl
lılık etmiş VP öylece hıııy8tmı kurtar -
mtştJr.» 

............. ----·-... ··-·······-·-·-····-------
Dr. HAFIZ CEMAL 

(Lokman Hekim) 
Dabnı,-. attehaau:u Paur.dan maa4a 

hiJ'i1lU (J • e> Dlvanıol1a Du:ı.ara liK. tt ı.
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Sayfa 11 

Meseleler: Yeni Maarif Vekilinden 
neler bekliyoruz? 

(B4§tarafı 1 inci sayfada) 
var. Onların ikaz ve ir§adlarını bekliyo
rum!• 

Genç Vekilln gazeteye VE. gazeteciye 
verdiAi de~eri, .lr.:ıyroetine bir misal saya
rak buraya .taydederken, onun bekledi
li sözleri bu sahada mütehassıs olanlara 
bırakmak istedik. 

Pcyami Sala diyor ki: 
İlk muhatabımız Peyarni Safa oldu. 

Peyami Safli maarifimızdcki istikrarsız

h~ı zaman zaman ienkid eden mulıarrir
lerden birisidir. 

Kendisine iOrduk: 
-Yeni Vekilden hangi ır.eselelerin ilk 

plAnda hallini bek!iyorsunuz? 
Cevab verdi: 
c- Şimdı size derin ve çapraşık maa

rif derdi hakkında acele söyliycceklerlın
den fazla bir §ey ummayınız. 

Maamafih biri ilk Vekil zamanında 

muallfıkta kalmış müzmin diyebileceği

miz. biri de yenıden peyda olmuş had ve 
arızi diyebilece~imiz cıerdJer vardır. 

Müzmhıleri arasında, bir türlü halle
dılememiş mekteb kitabı meselesi, mual
lim azb~ meselesi, mekteblerin ihtiyaca 
yetmemesi :meselesi, programsızlık ve is· 
tikrarsızlık meselesi, ceza sistemi mese
lesi, dint ahiAkın yerini tutacak bir in
kılAb ahlakı terbiyesi meselesi, metod ve 
esaslar mese1esi,....köy mektebleri mesele
si, hususi muhaııebeicrdcn maaş alan mu
allimlerin geçim meseiesi, başlı başına 

koskoca b:r üniversite meselesi, bunlar
dan da baŞka mekteb ve tedrls mefiıu· 
mu haricinde memJekette umumi kültür 
ve san'at uyanıklığı co~urmak meselesi 
vardır. 

İlk hatıra gelenler bunlar .. 
Görüyorsunuz ki :ız §ey aeğil? Hemen 

hemen bütün maarif meselesi müzmin 
bir illet halinde ka~ım~zda dikili duru
yor. Bu meselelerln paraya ve teşkilata 
ba~lı maddt cepheleri olduğu gibi bilgi
ye, :ı.nlayışa, bDyük b.r iradeye bağlı 

manevi tarafları da Yardır. 
Bunun için parasızlık da;ına haklı, fa

kat yardım bir mazeret teşkil eder. Bu 
saydığım :şler içinde belki yarıdan faz
lası parasız halledilebil€cck nevidendir. 
Fakat biliyorum ki, Hasan Ali Yücel, bu 
meselelerin halline a!d zengin bir fikir 
,.e proje bamulesile iş ba§ına geliyor. 
Muvaffakiyetini temenni etmekten baş-

ka §imdilik söliyecek başka blr sÖZÜlll 
yoktur.• 

Agah Sırrı diyor ki: 
Peyami Safadan sonra hem bir husust 

mekteb müdürü, hem bir resmt mekteti 
öğretmeni olan Ag5.h Sırrıya sualimtzl 
tevcih ettik. Şöyle ciedi: 

- Maarif sahasında bir istikrar de~ 
nin açılması zamanı gelm!ştır. Bu devrlıı 
ba~ladığına karui.m. Kültür Ulemimizde 
yapılması temenni edilecek birçok i§leı! 

bulunduğu ~.iphesizdir. Benden acele o&o 

vab beklediğmize göre, hemen hatırıma 
g<>lcr. bir fikri söyliyeyim: 

Resmi veya hususi lise direktörlerinJıı 
istısnasız olarak başka mekteblcrdc dera 
almalarına müsaade edilmemelidir. Ba 
fikri vaktile mücafaa ettiğim zaman sizin 
g:bi hayret edenler, hatta itiraz edenler 
de olmuştu. Çünk-ü lsı:klal lisesi dire:J6. 
törü olmakla beraber ayni zamanda fs. 
tanbul lisesinde edebıyat öğı etmeni bttııı 

lunmaktayım. Fakat ben, kendi menfaa
timi ihlal edip etmiyeceğini düşünmele 
lüzum görmiyerek bunun bir prensip ~ 
larak kabulünü zaruri görüyorum. He!ll 
halde mekteb direktörleri mesai saaUed 
dahilinde kendi mekteblerinin işlerlle 

meşgul olmalıdırlar. Şuphcsiz mesai sae 
atlım haricinde me.nLel\eUn umumi ha
yatını alUkadar edecek müessese veya 
cemiyetlerle bir vatanaacı s:ıfatilc alAJta.. 
dar cılmalarından ve hatırı. bu müessese. 
lerin mesailerine !ştirak etmelerrmdeu 
daha tabii bir şey olamaz. 

Bürhan Cahid diyor ki: 
Üçüncü olarak Bürhan Cahidle konllf" 

tuk; Bürhan Cahid de Peyami Safa gf.bJ 
kültür makinemizin ıyi i§lemedSğindeıı 

yana yakıla ~ikayet eden bir muharrİl"
dır. Bakınız o ilk iş olarak edib Vekilden 
ne istiyor: 

c- Maarif meselesini ileride çok ıto. 

nuşmak üzere ~JmcHlik sıze şunları s~· 
liyecegim: 

Her ~cyden evvel mekteblerde ahlAki 
seviyenin bugünkü ·vaziyetten lrurtulına,.. 
sı içlıı sıkı bir disiplin tc:nllni ve yeti§en 
gençliğe ilmi bilg•lerrlen evvel hayatı 

bilgi ve muaşeret ka!delerini ve cemiyet 
terbiyesini öğretmek I.fızımdır. Noksan 
tnrafımız budur.~ 

Bu mevzua r.vdet edeceğız. 

Nu.sret Safa Coşkun 

Fransa, italya ile olan ihtiiAf1n1 başbaşa kala
rak halletmek istiyor 

(Baştcırafı 1 inci sayfada) 
Bir ııaftndanberi iki taraf arasında ce

rcyan eden müzakereler esnasında Fran
sız - İtalyan münasebe!lerindeki gergin
lik zail olsa bile ne Fransanın, ne de İn
gilterenin böyle bir ımtiyazda bulunma
~a taraftar olmadıklan anlaşılmıştır. 

Fransız Somalisine asker 
gönderiliyor 

Paris, 30 (Hususi) - l"ransız Somalisi· 
ne gönderilecek olan Senegalli takviye 
kıt'aJan, yann Marsilyaöan hareket ede
ceklerdir. 

Bu kıt'alar, hafif dağ rnitralyöleri ve 
diğer müh:m levazımntln teçhiz edilmi§ 
olacaklardır. 

İtalya. da harekete geçti 
Fransa tarafından alınan bu tedbirlere 

bir karşılık olmak üzere, İtalyanın da 
harekete geçti~ haber a~ınmUJtır. İtalya 
harbiye nezaretinde ŞarJd Afrika işleri 

mütehassısı General Teruç~i. Ltbyaya ha
reket etmiştir. İtalyan donanmasının da 
Fransız su13.Tlna yakın lımanlarda tnhaş
§Üd ettiği bildirilmektedir. 

ıtalyanlar ne diyorlar? 
Roma, 30 (A.A.) - İtalyan gazeteleri, 

Fransanın Cibutide tevessül ettiği askeri 
hazırlıkları c beyhud e bir tahrik., sure
tinde karşılamakta ve Fransaya şiddetle 
hücum etmektedirler. 

Gazeteler, İtalyan er.keri yürüdüğü 
takdirde hiçbir Fransız tedbirinin bunun 
önüne geçemiyece~i yazıyorlar. 

Fransızlar& göre 
Paris, 30 (A.A.) - SalAhiyettar meha

fU, Mussolininin çok nnzlk bir vaziyette 
olduAunu, çünkü Fransanın azmi knrşı
s.:nda metalibatmı caha ileri götürmek 
n.üşkül oldulu gibi geri dönmek tc pres
tij kaybetmek demek olacaiını beyan et
mektedirler. 

Paris, 30 - Matbuat tefslrleri: Fran .. 
sız - İtalyan münasebetleri hakkında 
Bailby, Le Jour gazete!Jr.dc yazıyor: 

Mussolininin ihtiraslarını tayin zordur. 
Eğer bizden Tunusta herhc..ngi bir toprdl 
veya hak ıerki elde ed;lmek mcvzuubalur 
ise, yapılacak hiçbir şey yoktur. E~ 
evvelemirde fng:ıtere ile Fransa arasın,.. 
da mutabakatı istilzam E:den mali veya: 
idari anlaşmalar mevzuubahs ise, bu Jle-ı 
ride tetkik edilebilir, :fakat evvelcmirdq 
r b'zder. nazikane bir §ekilde Jst~ 
nıt>" c:..ıu edecektir. 

Göring Romaya gidiyor 

Londra, 30 (Hususi) - Berlinden «Dey.. 
li Telegrafıı gazetesine tiloirildi~ine ~ 
re, Çcmberlaynin ziyaretini rnüteakm 
Kanunusaninin sonlarına doğru RomayaJ 
gidecek olan Mare~al Göring, MussollD!ı 
ile görüşmelerini bitirdikten sonra Lil). 
yay. ziyaret fdecektir. 

Diplomatik tezahür 
ve mülakatlar 

Roma, 30 (A.A.) - Önümüzdeki ay1 

!r.Üteaddid diplomatik tezuhür ve mü!A,. 
katlar vukubulacağı için çok enteresan

1 
olacaktır. 

Kanunusaninin ilk on be~i içinde - ll 
ve 14 tarıhleri arasında - ÇemberlaYD. 
Halifaks, Mw:solini ve Cia.no arasmda 
Romada mühim görüşmeler yapılacaktır.. 

12 Kanunusanide Hitler korcliplomat1 .. 
~i kabul edecektir. 

20 Kanunusaniye doğru, Kont Ciano 
Yugoslav başvekili Stoyadinovlçln dave
ti üzerine Bclgrada gidecektir. 

Nihayet, Macar, Çek ve Litvanya na
zırlannın Berlin ziyaretlt!ri ayni ayın :1,. 

kinci on beşi ıçinde vukubulacaktır. 
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l.ıııııııııııı!.!!I!.LYazan ~uazzez ~#.n Berkand . .ıııııı•ıııı 
Feriha henüz yirmi iki yaşında olduğu kırmamak istiyorlardı. Fakat daha ziya· 

halde otuzunu geçkin bir kadın gibi ken- de aldığı cevab şu idi: 
disini tecrübeli ve cıurgun buluyor, mek- - Münhal yerimiz yok.. kadro dol • 
tebdım çıktığı gündenberi başından ge - muştur. 
çen bütün vak'"ları b1r araya toplamış Ve bu suretle haftalar, aylar geçmişti. 
olsa. bunlardan ciddi ,,e uzun bir roman 1 Bir gün, hiç be~lcmeaiği bir anda, e • 
mevzuu yaratabilece~im biliyordu. Fa - line geçen bir gazetede gördü~ bir ilan 
kat o şimdi, hayatını ve bc>.şından geçen- adresine müracaat etti ve derhal kabul 
lerı so!lJkkanl! lıkla muhakeme edecek edilerek vazifeye başladı. Artık sevincine 
halde de!lild:. İşte dört senedenberidir, nihayet yoktu. Son ayların bütün ümid -
bciincı defa olarak, vazifesine nihayet sizlikleri kalbınden ~nı inmiş, istikba'll 
veriliyordu; gene öteye beriye baş vurup parlak görrneğe başlamı~tı. 
bir vazife aramak me<:buriyeti karşısın- Fcrihanın bu saadeti ancd. altı ay sür-
da kalmı§tı. dü. Bu altı ayın sonunda, o vakte kadar 

Ferıha, fakir bir o'lenin biricik kızıdır. kenjısıne bır kardeş muamcjı;ısi e :en 
Awıesile babası. bir.bir fedakarlıklara patronun haiimle bir değişiK!.k c:du; dü
katlanarak onu Hsenin son smıfma kadar r'.i:H ve cıddi mE'muruna. on~ll j.-yan ve 
okutmuşlar, ondan t;Onra dt: kendisine: hiddd uynndı,.an bayağı tek.Ju•rcf. bu-

- Şimdi de sen çalı§ıp bize yardım et! lunm ığa ba~ladı. Hayatın gavcsi ı;iiesine 
Diyerek kızcağızı hayat denilen çetin yardım etmek VP namuslu bit f ria•ı:la C'V-

yolun başında bırakrnışlardı. ll·ncn.•k bir .)'UVa kurmak~an ;l:"ret olan 

Bu yolun başında, hrun;siz ve tecrübe
siz bir kız ne yapar? Nereye ve kime baş 
wrur? 
Aklına ilk gelen şey, rnektebde ken -

disini seven hocalar.ndan birine danış -
mok oldu ve onun teşvikile Maarif Mü
dttrliiğüne bir ist!da ıle rni.:r&caat ederek 
kendisine bir hocalık ,-erilmesini istedi. 
Ancak, rnaar:f kor!dorlarında her gün 
bir kaç saat beklediği halde ıstıdasına 

müsbet bir cevab a1meık şöyle dursun, 
kendisine ümid ver!ci ve cesaret arttıncı 
ikl söz '3Öyliyccek iyi ;talbli birisine bile 
rastlıyamadı. 

H<>calıktan ümıdini kePınce, yeni bir 
kuvvet ve azimle bankalara 'baş vurrnağa 
karar vcrrn"§ti. Bir snbalı, cantasında bir 
istida ile, mermer merdive"nli, ceviz ka
pılı binalardan birin.n geniş holüne gir
dı ve üstü başı temiz. san dü~meleri pı
rıl pınl bir kapıcıya aerdini anlatt. 

Fcrihaya ilk tecrübe ders!ni veren işte 
bu banka kapcısı olmuştu. Onun bir me
muriyet istediğini öğren:ııce ihtiyar ada
mın buru~uk yüzü tatlı bir gülüşle açıl
mış ve ağzından şu sözler dökülmüştü: 

genç kız için bu vaziyete tahammül et. 
rnenın imkanı yoktu. B!r akşam, altı ay 
buyük bir sadakatle çalış!ı~ı bürosundan, 
bir daha .geri dönmernek fizere ayrıldı. 

Ftkat bu çalışma ayları onun için bü
yük bir tecrübe devre.>i olmuştu: şimdi 

artık evli barklı bir ııdarnın, yanındaki 

genç daktilosuna fe~a gözlerle ve fena 
maksaclnrla bakabileceğini öğrenrn~ti. 

Acemi ve narnuslu bir aile kızı için ha
yat yolu ne kadar fena siirprizlerle dolu! 
Btr ay kadar bekledikten sonra Feriha ol
dukça muntazam bir ynzıhanede bir iş 

bulmuştu. Bu defa patranlle baŞbaşa ça
lışrnıyacaklarına, yanlarıncia ihtiyar bir 
vezncdarla genç bir katibin bulunmasına 
pek sevinmişti; fakat burada da umduğu 
rahatı bulamııdı; bir kaç ay sonra. katibin 
yılışıklığı yüzünden vaz"frsıne nihayet 
verildi 
Artık olöukça tecı-übc sah!bi olmuş o

lan Feriha, suçsuz olduğu halde kendi -
sine yol verilerek asıl kabalu.tli olan gen
cin hizmette alakonulmuş olnınsına isvan 
etmek istedi: fakat bu defa da şöyle -bir 
cevnbla k&rşılaştı: 

-- B r daktilo her zamnn kolaylıkla bu
lut'ur; fakat iyi bir ktıtib bulmak güçtür. 

Dernek, haklı olduğunu bıldikleri hal
de onun vazife~h.e nihay~t verecek kuv
veti kendilerinde bulmu~lardı. 

Bu ikincı :şinden ayrıldıktan sonra 
- Tavsiye mi? Ben kimseyi tanımıyo- Ferihs., · birincisi patNnunun iflasile, 

rum ki... "k" · • 

- Kızım, elindeki bu istida ilc kırk yıl 
kapı kapı dolaşsan kimse senin yüzüne 
bile bakmaz; git l;end!ne bir tavsiye 
bul. .. 

ı ıncısı de patronunun evır>rıip Anado -
- O hald~ daha çok dolaşacaksın... ı K uya nakletmesilc n"hayet bulan iki iş 
apıcının hakkı varmış meğer. Feriha daha bulmuştu. Artık kendısini o kadar 

günler le, haftalarla kapı knpı dolaştı. Ba- t .. b ı b ecru e i ir hnyaı kanını olarak görü • 
zı yerlerde, daha insanı davranarak o ~ d k ycır u ı. işe b3şlamak \'eya ayrılmak, bir 
nun adresini -.re ismini kaydediyorlar, kaç ay ooşta kalmak g:bi sebebler onu 
yakında kendösine bir cevab yazacakları- lüzunıundan fazla rniıtceı;s:r etmivordu 
nı söyliyerek onun. ümidini büsbütün Yalnız. en çok ısındığı ve rahat· etti~ 

Son Postanın edebi romanı: ı 2 

Aşikiar yolunun 
yolculari 

Yazan: Halid Fahri Ozan~tny 
Beni her g5rüşünde nı>densc müstehzi bir yanın eğlencesi olmak ıhiç işime gel · • 
tavır takınan, hatta b!r g'jn Neclaya işit- yordu. Bu sebebden zo k mğı 

t• ı · . kı . . d • ra • masaya u ra-
ır P .:>ızım zı s.nırıen i.recek kadar dığım gibi isteksiz ı:;üliimfemeğe ç ı t • 

terbiyesizliğini ileriye götüren bu yeni ı _Yok halacıg·ım san .. 1 aldı~ ım. 
tü e · d' d d k . a oy e ge ı .. ne 

r me, şım ı e, ya.:1ın a ·, alıbabları - diye kaşlarunı çatayım? B .. ı· t 
··ı · b" 

1 
.. ' . •. u~un s an-

na eg. mış, ır ~ey cr .ısıldıyordu. Uzak-i bul çok sıcaktı. 'ihtimal ·· r 
t~_n· ... ma~asız gözlerinin parladığını ve çok başım ağrıyor da... guneş geç 

1
' 

buyull bır kuş gagası gib" uzanan bur - A 

nunun kanadları ıitrcd ğ:ni görüyordum. Halarn hemeıı tcla~Iandı ve çanta • 
Ah şırfıntı! ihtimal ı.ıene l;erıim için ken- sındnn .~ara çı~armaga yeltendi: 
dı scviyesindekı tf•!·kaıa1·ın" k .. 1 .. t"' - Nuzhet, gıt şuradan bir aspirin al 

... c: u us ur d· f'r b . . 1 
ressam!. d yordu \'c intin·al ş mdi, Na - <ı a.,a eyıne getır. 
ciye Hanımın şöhretını d~ io::itmişse be- Halanı? bu tel2c;ına, Naciye hanım 
ninıle oNu: üzerıne yen· bir dedikodu k~_vrak. bır k~hknha ile güldü. Ben de 
rnevzuu açmıştı. Ammn kobahnt ta abla- gnlmc ~f> rnecour oldum. 
mmdı:.. Saflığıncan daha düne kadar - Havır .. lüzumu yok, hala .. merak 
hic tanımadığı kad n.trta böyle iki gün- etme, birazdan geçer! 
de ıkı f kı ı rkndaş c.luyorcu. Kim bilir Bu anda Saravlı hanım yanımna 
bu dü ünr .le l:a larımı r•<ı ıl çatmışım cteJmişti. Kıo:;R, toparlak vücudünü ha -
kı, Ş d n .ıal m s·.> .... rciı: fifcı> omuzuma doğru ei':erck ve hiç 

A. ayol. ı.uı 'fa ka.,1arını çatrnağa ı:röı' rindE'n çıknnnadığı ~özlüklerinin 
mı geldin? .. Fvde ~uc: r. fl'k kta susar. ait•nd n ze~t ve c:amimi bakışlarile gü
arabada us:ırsuı.. 1' .• ıl çocukc;un ca _ lümc;iyerek hatınmı soruyord~: 
mr~?. . - i'J'ası!sınız bcyefendi?.. Artık biz-
Halamın pl'k sağı s:>'u ~ok u. B'r şe- l~rı unuttu:-ıU?, hiç uğramıyorsunuz! 

ye c nı ,ılo!d mı. ı;ac diye sö\'lerdi. İti - - Hakkını:. var, Saraylı hanım .. fa
raza da hı<; tahammül cdtrnczdi, dcrhal kı:ıt iskeleye pek az iniyorum da ... Bi -
ses:nı yükselt rdi. Beu·mse, pasıahanede lirsiniz y:ı, en çok çarnlıklardan hoş • 
kendilerine dedikodu l.r.vaı. bazı bayan~ tanırım. 
'"''"111• bilhassa beni J;ülüstiır bulan o ba- - Doğru. doğru .. Allah aliyet ver -

bir yerden, talihsizliğin getlrdi~i bir if
lfıs sebebile ayrılmak o!lu pek mü.teessir 
etmişti. İdeal bir çahşma yeri gibi, her 
zaman o büroyu hatırlıyor ve anıyordu. 

Son vazifesine. Anadoluya nakledn 
direktörünün tavsiyesile alınmıştı. Bu -
rııSı tanınmış bir şirketin muhaberat dai
resi idi ve burada, talıhi yardım etseydi, 
uzun zaman çalışıırak rahat edebilecekti; 
fakat fc.:ıa bir tesadüf. iite gene onun kar
şısına çıkmıştı. 

Bu defa bir erkek yüzünden de~il. ay
larla beraber çalıştığı bir kadın arkadaşı 
sebebıle işınden olmuştu. 

Vazifeye ilk b<ı§ladığı günlerde Meli -
hatle araları pek ıyi idi. Bu çirkin fakat 
kurnaz kız, hayırhalı tavırları, iyi kalbii 
bir insana yakışan tallı sözlerile derhal 
Ferihaya .ıtend:sini sevcUrmışti. Hatta git 
gide aralnrında sağlam bir dostluk baş
langıcı hissini veren bir samirniyet bile 
yerleşiyor gibi idi. 

Kend:sint oldukça tecrübeli bir kız 
zanneden 1-,cr!ha. bir gün, farkında ol -
rnadan, o kurnaz kndının a~ma düştü. 

Daire arriri, daha ılk geldiği günden 
itibaren Ferıhaya karşı çok nazik davra~ 
myordu. Bu nı>zaketi, yavaş yavaş genç 
kıza karşı ınültcfit bir tavır takınmak, 

onu yanında dnha fazla alakoymak g"bi 
bir takım tezahüratla. daha şahsi ve hu
susi bir şekle döküldü ve nihyet bir gün 
Ferihaya beraber sinemaya gitmelerini 
teklif etmeğe itarar verdi. 
Şef! Ferıhanın pek hoc;una gidiyordu; 

fakat ömriinde b"r defa olsun yabancı bir 
erkPkle yalnızca sinemaya gitmediği için, 
tereddüd etti \'e Melahate canıştı. Pişkin 
ve kurnaz 0hn Ml'lbhat, nnrmıslu ve gör
güsüz Ferihaya. büyük bir abla gibi na -
siha:ler ettikten sonra sınemaya gitme -
sine mtıni <>ldu. 

İşte o günden sonra da iki kadın ara
sındaki münasebE't değlşfi. Ferma şefine 
karsı rnahcub ve rek:ngen bir tavır takın
dıkça. onun Mclahatle nrnsı iyileşrneğe ve 
buna muknb"l Ferihaya kt~rşı olan mt\o'l· 
metesinde bir soğukluk belırme~e baş -
la dı . 

Fer;ha bu \'azivctin \'t:"'umetini anlı -
\·amamıştı. Nitekim. bir k,ı(' ;ıy sonra Mc
lahatkl daire fımıri niıınnlandıkla r:ı zaman 
da bıınun kend:sine dokunan bir noktası 
olacağını ummamıştı. 

Fllknt 1şte bugl.in bu av sonunda va
zifesıne nihnye~ vE-rileceği krnöisine teb· 
liğ edilmişti. 

Gc:-nç kız bu l:aberi alınca. vıldırımln 

vur•ılmuş gıbi ~~~ırıp kaldı. H G bekle -
medıği b'r ~mda inen bu darbenin Mı>H'ı
hnt tar:1fı'1dan .t:eldiğinı b .. denbırc anla -
rnışt~. Fakat artık iş işte:rı ~eçmişti. İçın-

sin de ... Ey. nMıJ, çamlıklarda resim 
yapıyor musunuz bari?. 

- Eh! Şöyle böyle .. arasıra .. 
- İyi ı:•yle ise ... Büsbütün de yorul-

mayın! 

Lakırdıyı değiştinnek istedim: 
C"'k " b b d ? - ..,u. ru a a nere e ... 

- İçeridP, servise bakıyor .. 
Şükri.i baba, Sar&ylı hanımın koca -

sıdır. Çcık yakışıklı ve bembeyaz saç -
ları altında çok se\rimli, bilhassa bugün 
df" enine bovtına aslan gibı gürbü7. bir 
ihtiyardır. Yüzü daima güler ve dost
lımnı bir bıtba ŞP.fkati ile kar~ılar. Ara 
sıra, kaçamaktan. göğsüne dokunan bir 
iki sigara dR içme~e Saraylı hamının 
ondan hiç bir ~ikayeti yoktur. Bütün 
ömürlerince fı kadar iyi anlaşmı~lar -
dır. Saravlı hanımla Siikrü baba! Ada
yı sevenler, muhakkak ki, Adanın çam 
lıklan ve sahiJleri k:ııdar bu iyi kalbii 
ve t:rüler yüzlü karı kocayı da severler. 
Bilhassa ben. Adn yerİileri içinde bu i
ki ruha ha ·!landığım kadar hiç kimse
YP vakınlı < hissetmemişimdir. 

Bu anda b!r masadan kalkanları gö
r~n Sar lı hanım: 

- Affedm·s!niz .. maltım ya, iş .. ben 
b1kma am olmaz ... 

Dedi, çe!dldi. Sirndi ncş'e yerine, ye· 
nid('n azaba katlanmam lazım geliyor
dıı. Ziı a birPz evvel benim resirnlerim
d!:'n bahc;etiıldiğini duyan Naciye ha -
nımefendi, bazı gösteriş meraklısı ba -
yanların usulüne .. crResirn .. ah ne gü -
zel san'at!» diye yalandan bir san'at 
sevgisi ve an1ayışı ile söze başlamıştı: 

- Bayılırım resme doğrusu.. hele 
yağlı boy~ olursa?.; Böyle güzel bir 
lcvhayı hant'i salonda görsem gözleıi • 
mi ayıram~m. MeselA geçenlerde ts • 
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Nafıa V ekaleti 
Istanbul Elektrik Işleri Umum Müdürlüğünden: 

Müh·m ilin 
Memur ve rnüstahdern:nirnizin 1938 senesine ald cYe~ih renkli hüviyet vara • 

kalarının 1 İkincikar.un 1939 tarihinden itibaren ıpta! edilerek 1939 senesi içit 
muteber olmak üzere cKırmızh renkte varakalarla değiştirileceğini UMUM 
MÜDÜRLÜGÜMÜZ Sayın müşterilerine arzeyll'r. Bu kartların bıı~ tarafında 
İdareııin resmi ünvanı olan cT. C. NAFİA VEKALETİ İS'fANBOL ELEKTRiK 
İŞLERI UMUM !'vfÜ'DÜRLÜGÜ yazılıdır. Yukarıda gösterilen ı;vsafa uygun ol -
ınıyan kartlar sahte addedilmeli ve harnilleri p:>lise haber vedmelidir. c9413• 

UMUM MÜDÜRLÜK 

RADYOLiN •. ... 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazamaıı di,leri ıizi fırçalayuuı. 

TOrkiye 
ŞEKER FABRiKALARI 

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

tın alınacaktır. Şartnamesi Bahçekapa Tathan 42 numaradan iatiyen• 
lere verilir. 

12 Sonkanun 1939 Pertembe günü saat 11 e kadar teklif mek
tubları fartname esaslarına göre kabul edilecektir. 

den ta~an nefret ve isyan c, kadar bü - edıyorlar? Benim de çalışma~a muhtac 
yüktü ki. i]k defa olnrak iradesini kaybe~ oldu~urnu, :htiyar ana ve babarnı geçin· 
derek gözler:ndcn ynşlar akmağa başla- dırecek başka kimsem olmadığını anle -

dı. Ağl::ıdıkça dnha büyük bir aciz du - mıyorlar mı? Onlara ne yaptım ben? Ne 
yuyor, daha derin bir yeisle kendi ken- !:Ünah işledim ben? 
distne: İhtiyar mütercimin gözleri doldu. müş. 

- Benim günahım nPdir? Niçin beni fik eli genç kızın kllmral saçianna gitti 
böyle hırpalıyorlar'? diye sormaktan ken ve titrek sesle şu sözleri rnırıldandı: 
dini alamıyordu. 

Bir ara. nasıl olduğunu anlamadan. bir 
senedenberi karşı karşıya çalıştığı ihti -
yar rnütercimin yanına geldiğini ve ken
disınin de ona lıu sözleri tekrarlarnakta 
olduğunu hayretle gördü. 

İhtiyar mütercim, nnlıyan ve çok şey 
biltn gözlerile ona bakarak derdini din
liyordu. 

- Söyleyinız. bl•nim günahım nedir? 
CicidıyPtle 'Ve biiyük bir sadakatle çalış -
tığım h.ılde neden bcnı böyle kapı dışarı 

tP.nbula indiğiın bir gün bizim Mak -
buleye uğradımdı. Valiahi efendim, sa
lonunda bir deniz tablosu var, adeta 
k1~kandım Bilmem bir resim sergisin
den mi nereden almış? Hani kabil ol • 
sa eşini bir rcssama yaptınrdım! 

Merak t'tfitn, sordum: 
- Acaba kimin tablosu imiş? 
- Makbul<.: ressamın ismini söyledi 

idi amma unuttum, dedi. Fakat kocası
nı tanırsanız ona sorun, size söyler. Hi
dayet bey .. hani emlak işlerile uğraşır .. 
kocamın da ortağı ... 

Bu ortak kelimesi karşısında şu su ~ 
al, isterned-en dudaklarımdan fırladı: 

- Ortak mı?. N&sıl? .. 
Naciye hanım adeta hayret etti: 
- Tuhaf şey!.. Bilmiyor musunuz? .. 

Kocam faizcidir. Fakat geçirdiği kaza
dım sonra bütün işleri durmuştu. Şimdi 
paramızı, yüde yirmi komisyonla Hi -
dayet bey işletiyor. İşte ona sorun, res
saının ismini size söyler. 

Yarabbi! Bir resim bahsinde, hiç mü 
n~ı;ebeti yokken. kocasının faizeiliğin ~ 
den, ortağına yiiz<le yirmi komisyon 
verdiklerinden bahseden bu kadın ne 
basit bir ruh ta§ıyordu! Ve bu basit 
nıh, ayni zamanda, o zavallı sakat ko
Cflya ihan::t te ediyordu! Hem de, sayı
sız aşıklarla! 

Şimdi içimden yeni bir isyanla kö -
pürüyor, elimi cebıme sokmuş, mendi
limi hırpahyordum. Hani biraz daha 
kalsa idik ihtimal bir kabalık edecek, 
bu kadına başka bir bahane ile bir ha
karette bulunacaktını. Bereket versin 
ki Necla ile Süheyla, öbür arkadaşla· 
nndan ayrılmışlar, yanımıza gelmiş • 
!erdi. Abiarn da yerinden doğrulm\lf -
tu: 

- Senin günahın ne rnıdir? Fakir ve 

namuslu bir rıilenin güzel biı kızı olmak.. 

Senin günahın güzeil:ktir zavallı yav • 
rum .. 

l'AR~Kt NÜSRAMTZDA: 

Heyecanli bir yılbaşı gecesi 
Yazan: Nik. Mo:.-kvi?ı 

Çeviren: H. blaZ 

-Artık gidelim değil mi? .. Geç ol -
du. 

Dedi. 

Birden eniştemi hatırladım. Abiama 
dönerek: 

- Eniştem nerede? 
Diye sordum. 

Ablam, saf bir kalble: 
- Arkadaşlarile Selekte.. bira içe • 

cekle.rdi! 

Cevabını verdi. 

İçimden ala, dedim, arkad~larile bi
ra içiyommş!.. Bira değil, rakı içiyor • 
dur ya .. her ne ise görünüşte gayet ba· 
sit, gayet tabii bir hal! Fakat son za • 
manlarda onun ab!amdan böyle büs • 
bütün ayrı gezmesi, bilhassa hiç hoş -
1anmadığım bazı arkadaşlarile pek sıkı 
fıkı dost olması. içkili yerlerden ayrıl
mnması mcse]edir! 

Düşüncem. iki eli ile elime sarılan 
Ülkünün bu uf:ıcık, pamuk ellerinde 
dağıldı: 

- Dayı, elimden tut da berabe.t yü· 
riiye1im! 

Çocuğu önerek 
- Peki, Ülkü! 
Dedim. 

Bu defa oğlan somurttu: 
- Darılaını sana, dayı! 

- Neden, Erdinç? 
- Ülküyii dahn çok seviyorsun! 

Gülşcm dndım söylendi: 
- Öyle ya, çocuğun hakkı var, oğ -

lum. Mademki seni istiyor, bu şeker 
yavrumun da elinden tut! 

Zaten dadırnın dediği olmuştu. Se -
vimli oğlan öbür eli:me yapışmış!'. 

(Arkcuı tXII') 
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Aç 
Bu adam, ne kapıdan içeri gi. • 

nvor .. ve ne de sorduğumuz ~eylere bı~ 
tek kelime ile cevab veriyordu ... Sankı 
bir sağır veı dilsizmiş gibi, yaln_ız ha • 
fifce gülümsiye.rek parayı venr ver • 
mez, çekilin gidiyordu. .. 

Bu gizli yardım, tam dokuz ay, boy· 
lece devam etmiş. Bir hafta evvel vefat 
eden babacığım, son gününe kadar y.ok 
luk sıkıntısı çekmemiş. 

Bu iyiliği yapanın, Nizameddin old.u
ğunu anladım. Ve artık bu adamın ba· 
na olan aşkının ciddiyetine inanmaya 
mecbur kaldım. 

* Nizameddine gidip teşekkür etmekle 
işlerime başlamaya karar. ':erdim. Ve 
doğruca Kroker oteline gıttım. 

Otelde, her şey de~işti. Burası, 
İngiliz işgal kuvvetleri t:raf~d?n. res • 
mi karargah haline ifrag edıl~~tı. . 

Nizameddini, oradaki tngılız zabıt 
'\Te efradından hiç kimse tanımıyordu. 
Sorduğum bütün sualler, .cevabsız ka • 

lıyordu. .. 
Yalnız bir ermeni tercuman, müp • 

hem bir cevab verdi: 
- Nizameddin der isen, kimi aradı • 

ğını anloorum. Şimdi bunda, sus pus 
oJ. Kimseye bir şey tıruna. Galata~a • 
ki Arabyan hanın"' git. Onda, P.an~ık. • 
Yan derler bir adam vardır. Eskılen bı· 
lir ise, o bilir. 

Dedi. • wlınl 
Burada, fazla bir i~ göremı~eıc~g . 

anladım. Onu aramayı, daha musaıd bır 
zamana bıraktım Derhal İsta~ b~la geç 
tim. Doktonm muayenehanesının bu • 
lunduğu apartımana girdim. 

Hem ağı.r ağır merdivenleri çıkıyor· 
dum. Hem de: 

__ Bu harniyetli ve milliyetperver a· 
dam İstanbulun bugünkü vaziyetinden 
kim 'bilir ne kadar müteessirdir?. ~im
di beni görünce, anlatacaklanını dm • 
leyince hayretler içinde kalacak. 

Diye, diişünüyordıım. 
Dalgın dalgın zile bastım. Kapı a • 

çıJdı. Küçük bir besleme ile kar.şılaş • 

tım. ? 
- Kızım' .. Doktor bey burada mı.· 
- Hangi doktor bey?. 
- Canım, evvelce burada bir doktor 

bey vardı. 
Bu sualime, içeriden gelen yaşlıca 

bir hanım cevab verdi: 
1 ·· evve - Kızım .. o doktor bey, uç ay 

buradan çıkıp gitm~ ... Şimdi, biz otu • 

tuyoruz. bT 
- Vah, vah ... Nereye gittiğini ı ı • 

Yor musunuz, efendim.. w 

Kadm, yanıma kadar geldi. Kulagı • 
Illa eğildi. Sanki pek mühim bir sır tev· 
di ediyorm~ gibi fuıldıyarak: 

- Vallahi, bilmem Iozım .. şunun bu· 
nun rivayetine bakılırsa, Almany~ya 
gitmiş ... Daha doWtısunu anlamak ıs • 
tersen, firnr etmiş ... 
Aldtğım cevab, beni son derecede 

ınüteessir etti. Demek ki artık memle
ket kendi evlAdlanm banndıramıya • 

' cak bir hale gelmişti. 
Başım önümde, kalbirn derin bir ız· 

tırab içinde, Ayasofyaya doğru gid~~ 
Yerebatan caddesini takib ederken du· 
fiinüyordu.-n: 

- Şimdi ne yapacağım?.. Yabancı • 
larla dolmut olan bu memlekette na • 

1 V ? 
sı yaşayacagım ... 

Diye, düşünüyordum. 
Doktor, bE-nim için mühim bir ümid· 

di. Bugün, kımsersiz ve yapayalnız kal· 
dığım hayattA, hiç şüphesiz ki bana iyi 
bir rehberlik edecekti. Fakat ne çare 
ki !iimdi bu ümid de sönüvennişti. 

Birdenbire karşılqtığım bu iki mu -
'\Taffakivetsizllkten 80n r&, artık 1stan • 
bulda görece\: hiç btr ~ kalmıyordu. 
Tramvayl!ı Köprüye indim. Adeta in 

lanlardan kaçıyornıuşum gibi derhal 
\Japura bindim. Kadıköye avdet ettim. 

* O geceyi, sabaha kadar düşünmekle 
g~çirdim. Bu düşüncem, başlıca iki nok 
lı üzerinde temerküz ediyordu. 

Biri. Nizameddini arayıp bulmak. 

SON POSTA 

• • 
IŞ eSI k en 

Diğeri de, hem kendimi ve hem de dığım hald~. hocalık almak şu tarafa 
dadımı geç"ndirecek bir İ§ aramak. dursun, istidClma müsbet veya menfi 

Nizameddini, büyük bir ısrar ile ara· b:r cevab aırnak bile mümkün olmu -
mayı da garib ve manasız bulmaya baş yordu. 
bdım ... Vakıa babama gösterdiği yar • Görüyordum ki, memleketin her ta· 
dmıdan dolayı ona karşı kalbirnde bir rafında baş döndürücü bir anarşi hü • 
minnet ve şükran hissi vardı. Bunun kiim sürüyordu. 
için bu hislerimi ona bildinnek, bir in· Defalarca kendisine müracaat etti • 
sanlık borcu idi. ğim yaşlı başlı evrak memuru nihayet 

Fakat.. bu adam bana aşkından bah· derin derin içini çekti. Sağına soluna 
setmişti. Şımdi kendisini böyle büyük bRkınarak kulağıma eğildi: 
bir inad Ve ısrar ile ararnama başka - Hanım kızım!. Senin buraya ge • 
bir mana verıniyecek mi idi? .. Benim Jip gitmenden. utanır oldum. Onun i · 
de kendisini sevdiğiine veyahud aşkın· çin sana mııhrernane söyliyeyim: Artık 
dan islifade etmek istediğiine hük - bu hi.ikfunetten hiç bir şey bekleme. Bu 
metroiyecek m: idi?.. gidişle, mekteblere yeni hoca tayin ct· 

Halbuki, Nizameddin ile benim a - rnek şu tar3fa dursun .. belki de rnek • 
r~da, hiç bir kuvvetin dolduramıya • tehlerin bir kıc;mını kapayaellklar .. ho
c2gı derin bir uçurum vardı. Bana kar· calarını da da~ıtacaklar. Onun için, sa· 
şı §ahsen ne kadar dost olursa olsun nR halisane ~öylüyorum. Başına, baş • 
benim yu:-duma, benim milliyetime: ka bir selarnet çaresi ara. 
benim manevi varlığıma musallat ol • Dedi. 
muş bir düşmandı. Bu cevab. beni fena halde sersemJet-

Bu düşüncem, galebe etti. Ni1.amed • ti... Arayacağ-ım sf:'lamet çaresi, ne ola· 
dine karşı kalbirnde ebediven bir min- bilirdi? .. 
net beslemeyp karar verdim. Fakat onu . Dadırnin ben .. zaruretin son haddine 
bn~mak için aramaktnn vazgeçtim. 1 ""'lmiş .. ve hatta. açlıjhn tehdidi altına 
. . ış b~lrnal{ meselesine gelince, bunun bHe girmist;k .. Evrak m~murunun tav
ıçm ~ır program hazırladım ... Derhal sive ettiiri c::e]amet çaresini arayıp ta 
Maarıf Nezaretine müracaat edecek. buluncava kcıdar, hiç si.iohesiz ki ölüm· 
kendime bir hoca!ık bulacaktım. le karsı knrc:ıya gelecektik. 

Ertesi gün. bir istida yazdım. Mek • Ben. ölümden zerre kadar korkmu -
te~lerin birinde, musiki ve lisan hoca - yordum. Onu. heırhan~ şekilde olursa 
hgı istC'dim. ol("un karşılamağa hazır bulunuyor : 

* dum. 
Günlerce Maarif Nezaretine taşın • (Arkası var) 

aliye V eki et .. nden : 
1 - 31/Kanunuevvel/937 tarihinde ilan edıldiği üzere eski Bronz beş kuruş

luklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunuevvel 1938 akşamın • 
daıı itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 akşamına kadar 
bilumum malsandıklarile Cümhuriyet ::\Ierkez ve 2iraat Bankalarına müracaat 
ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kaldınlan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun sekizin
cl maddesi mucibince ı kanunusani 1939 tarihinden itibaren bir sene zarfmda 
ancak malsandıklanna ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tcdiyatta 
kullanılabilecektir. c4964-. .8806. 

-------·--------·-------------------~-

Tercih edilmesindeki 

Gripin 
Bütün ağrılara, has
talık başlangıçlarına 
karşı tesiri yüzde yüz 
olan ve hiç zararsız 
en kuvvetli müsek .. 

kin dir. 

GRiPiN 

sebeb 

Nezle, soğuk . algınlığı, grip rabataıı.lıklannda bat, dit, 
mafsal, romatizma, Aaap ve adale ağrılannda icabında 
günde 3 ka1e alınabilir. lamine dikkat, takHdlerinden 
1akınınız ve Gripin yerine batka bir marka verirlerse 

tiddetle reddediniz. 

Devlet Demiryollari ve limanlari işletmesi Um um idaresi ilAnlari 
Munammen bedeli 10120 lira oıım 9200 aded Lama (Selet) 5.1.1939 Per§embe 

günü saat 15 te Haydarpaşada gar bicasındaki aatmalına komisyonu tarafından 
paznrlıl:la satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tt!yin etti~ vcsaik ve 1518 Uralık yüzde 
on !>eş nisbetinde kat'i teminatlarile birlikte pazarlık günü saatine kadar ko· 
nıfsyona müracaatlan lazımdır. 

Bu :.~e aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon .tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (9222) 

Sayfa 13 

Gayrımenkul satış ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğiinden: 

Bayan Seherin 18568 h€:sab numarasile Sandı~ımızdan aldı~ı (200) lira borcu
na karşı birinci derecede ipotek edip va desinde borcunu ödcmedığinden dolayı 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 N o. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 
olan 40 ıncı maddes·ne göre satılması icab eden Kocamustainpaşada Camb .ye 
mahallesinin Yeni~eşme sokn~da eski 7, yeni ll No. lu bahçeli ehşr.b bir evin 

tamamı bir buçuk ay müddetle açık art tırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kay
dır.a göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir rnek istiyen (72) lira pey akçesl vere -
cektir. Milli bankalarımızdan birinin te rninat m~ktubu da kabul olunur. Birik· 
miş bütün vergilerle. belediye resimleri ve vakıf ıcaresi ve taviz bedeli ve 
telialiye rüsumu borçluya aiddir. Arttır ma şartnamesi 31/12/938 tuı·ihinden iti
baren tetkik etmek istiyPnlcrin Sandık hukuk işler: servis nde açık bulundu-
rulacaktır. Tapu sicıl kaydı vesair lfizu ml u izah at ta şartnarnede ve takib dos
yasında vardır. Arttırmaya girmiş olanı ar, bunları tetkik ederek sanlığa çıkarı
lan gayrimenimi hakkında her şeyi öğrenmış ad ve •tibar olunur. Birinci arttır
ma 16/2/939 tarıhine müsadif Perşembe günü Cağaloğlunda kani Sandığımızda 
saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mu vakkat ihale yapılabilmesi için teklif 
edilecek bedelin tercihan &lınması icab eden gayrimenkul rnükeilefiyeti ile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak fartile 6/3/939 tarihine müsadif Pazartesi günü ayni 
ma halde ve ayni saatte-son arttinnası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicHlerile sabit olmıyan 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahibierinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa· 
rife dair iddialarını ılan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile 
beraber dairemize b"ldirmc-leri lazımdır. Bu suretle haklaruu bilc!inneıniş olan
larla hakları tapu sic! llerile sabit olınıy anlar satış bedelinin p&ylaşmasından 
hariç kalı:lar. Daha fazla ır.alfımat alına k istiyenlerin 937/75 C:osya numarasil e 
Sandıibmız hukuk isieri servisine müracaat ctrr..eleri lüzumu ilfm olunur. 

** DİK KAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek elmek istiyenlere 
~ahın;n edilen kıymetin :> arısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
6Österm~ktedir. (9524) 

iL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nezle ve 
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsıı.hklannda, 1e1 kısıklı· 
ğında pek fayd lıdır._ 

lNGiL iZ KANZUK ECZANESI 
BeyoAiu • Is tanbul 

İstanbul Jandarma Salılalma komisyonundan 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

kilo Lira Ku. Lira Ku. 

1240-1400 Kösele 3210 00 173 25 
ı - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 1240-1400 kilo köselenin 

iki defa açılan (ksiltmesinc istekli gelmedi~' cihelle 3/1/939 Salı günü saat 11 
de pazarlıkla alım muamelesi yapılacaktır. 

2 - Pazarlık yeri istanbul Gedlkpa§& Jandarma satınalına komicyonu bina • 

sındadır. 

3- Şartname her gün adı geçen lrorrıUyonda görülebilir. 
4 - 2490 sayılı kanuna göre pazarlığa girrnek şartlarını haiz isteklilerin ilk 

teminatlarile yazılı gtin ve saatte komia yonda bulunmaları. •9534• 

D E NiZBAN K 
......,-: ~-~ 

Adalar hatti k•ş tarifesi ta di U!tl. 
1 İkincikAnunun b!rinci gününden itibaren 

Pazar günlerine mah..cıua tari!ede Köprllden 17.20 de knlkan 218 No. lu se
fer 17.30 da, 18.45 te kalkan 220 No. lu se!er 19.15 te, 20.15 te kalkan 222 No. 
lu sefer 20.45 te ve Büyükadadan 18.30 da kalkan 219 No. lu seier 18.50 de 
kalkncaktır. 

Pazardan ba§ka gtinlere rnamus tarilede Köprüden 20.15 te kalkan 128 No. 
lu sefer 20.45 te ve Büyükadadan 18.15 te kalkan 125 No. lu sefer 18.50 de 
kalkacaktır. 

Yeni tarifeler 11ke!elert uı~ır. 

Y1lbaş1 mUnase-6-et~iy .... l-e-ri'l"':lave gece setari 
ı - 31 BirınciUnun Cumarteal gfinQnfi takib eden gece yarısından sonra ya

ni İkincikAnunun birinde mevcud Kadıköy, Haydarpaşa seferlerine ilA· 
veten Köprüden saat üçte biT vapur kalkacak ve Hayanrpaşa. Kadıköy, 
Kınalı, Burgaz. Heybeliadaya ulrıyarak Büyukadaya giJecektir. 

ı _ Buna mukabil o gece Köprllden Adalara tarıle mucibince 0.20 de kalk-
ması icab eden 202 No. lu sefer ynpılmıyacaktır. 

TURAN TIYATROSU 
Halk - ··tkln 

Na,ld·C.mal Sahlr Blrletlti 
Mezey Varyeteal 

Çingene Aşk• 
s p. 

HALK OPERETI 
Bu aqam aaat 9 da 

RAHMET EFENDI 
Pdc yakında yeui operet 

Oç YILDIZ 
Her Pertembe Halk rece•l 
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Deniz Şeytan• 

Vahşi ve korkunç bir f1rt1na 
Spor klüplerinden 

bir çoklari tan1nmaz 
hale geliyorlar Şu kadar ki dümende bir cMe • qte ilk abluka hattını -hiç bir gemi emrini almışlardı. Onlar için bu fırtı -

ıekü,ssiyane• bulunsun ve se .. görmeksizin ve sanki bütün Şimal de- nRda bundan başka yapacak bir şey o
aıada da bir baht yıldızı parıldasın! nizi bizimmiş gibi kolayca geçmiş • lamazdı. HattA bir gemi görselerdi bile 

- İskele a!abanda!.. Mayn tariala • tik. Barometre yükselecek yerde bill • onun üzerine gitmek ümidi yoktu ve 
tından geçmek tehlikesini göze alıyo .. ki5 düşmektP devam ediyordu. Dalga. eğer Beatty'nin filosu denizde bulun- Beden Terblgesl Umum Müdilrlilğil tarafından 
nz çocuklar!.. ların güınbürtüsü artıyor, cesametleri makta devam etmiş olsaydı o vakit te t 1 b 1 1 Jılil 1 ,J Jı l 1 l 1• 

Garba dönmüştük, yelkenler dol. dağlaşıyordu. İkinci hat ta geçilmişti. gemilerin birbiri üzerine düşmeleri ih· a e e er n 'P eruen ÇI arı maSI Ç n Der ıen 
~tu, pursı gidiyorduk. Hall görünürde düşman gemisi yoktu! timali ve tehlikesi mevcuddu. Eskilerin kararın tatbikina geçi/di 

Orsa alabanda Pden bir geıni yana - Çocuklar, dedim, saat on ikide mu c fena esen rüzgann kimseye hayn yok ...................................................................... ••••••••••••••••··-·········--··········--... 
Jatar .• ne kadar çok yelkeniniz varsa vaffak olup olamıyacağımızı anlamış tur• sözünü hatırlamaktan kendimizi 1 ' 
.. miniz o kadar çok yaslanır ve o va· bulunacağız! İngiliz büyük filosunun aJamadık. i GalatMtll'ay bet apor pıbaini H ilıi lutbol takımını IGIHJi§J' 
ldt daha az !;U çeker .. işte bu bizim için yarısı taralından ve Shetland'dan Ber· Şimdi, karanlıktan istifade ederek, i F enerbala,e ~ok lrii~k b:r luulro ile ltıaliyetine tlevom etle6il.cd, 
bir baht a~k!ığı idi. gen•e kadar tarassud altında bulundu· riizglnn da yardımile Orkneys ve 1 Bqilıttq, Beykoz V eieı HilGl Siileyrruıniye l•tanbal•por ılcı .....Uıllır 

Maynlar umwniyetle, su sathından, rulan bu çok mühim abluka hattını da Shetland adabarı arasından geçerek At· ı. ' ' ' ' 
~Öze görünmiyecek derecede, bef on bu süratte geçece~iz. l!ls Okyanusuna olan yolumuzu kısalt· '··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-· .. ···············-··--··-·-
bdem aşa6rılara ekilirler. Belki biz bu Gece yansı yaklaşıyor, bu vahşi ve mış olmayı düşünüyordum ve buna ka· Beden Terbiyesi Umum Müdürlül\1 ta- A takımından bir kaleel v~ blr muha-
esnada tam onlann üzerinden kayıyor- korkunç fırtına devam ediyordu. Biz de rar da vemıiştim. Rotanm değiştiril - rafından bütün spor m•ntakalarına gön· cim kadro harici kalacaktır. 
C!uk. Filikala'!" mayna edilmiş ve her· bu korkunç tırtmanın önünde, ürkmüş mesi için emir vermek üzere iken rüz. derHen tamim maltimdur. Talebe ve as- Voleybol §Ubesi tamamen 
kes cankurta!"an gömleiiui giymişti. bir kuş gibi, sanki uçuyor, yelken ve gAr ansızın Cenubu garbiden Cenubu kerlerin klüplerle olan münasebetlerini cektir. 
Gemiciler grandi direği önünde. kaptan direkterimizin uçup parçalanacağından Şlirkiye tebeddül etti. Bu tebeddül o kesmelerini bildiren bu tamim dün ak-
aa kıç üstünde bulunuyor. Fakat hepi· korlruyordnk. kadar ani olmu~tu ki burulan rüzglrla §8Dl Istanbul bölgesine dıdıil klilplere l.tanbaı.por lıliibiiı 
IDizin gözü provada ... Geminin g~ kı· Serenierde gazcüler, ellerinde dür • az kalsın gemimizin direkleri kökün • resmen teblil ediJm:ft!r. ı Genç. B ve Atakımlan oyuncuları ta-
ÇI, glh provası kalkıp iniyor, şayed biin ufku yokluyorJar. den çıkmış oJacaktL Bu hava değişme- Klüp morabbasları toplanarak imzası mamile talebedir. 
prova bir torpile sürtünmeiden kurtu· Saat on bir buçuk! Abluka hattmm si bize bir ihtar gibi görünmüştü, öyle istenen tam~ okum~Jar ve bu hususta Atletizm, voleybol ve futbol tubeleriJı. 
1ursa ayni şF.:vin kıç tarafta infilik ortasındayız. Hani ya nerede kruvazör- bir ihtar ki düşü~düğümüz rotayı ta • aralarmd~ gorüşmeler ya~ışlardır. de faaliyet yapması çok müşldlldilr. 
etmesi var:ddi Her şeye rağmen talii· ler ve destroyerler? Bütün i§ittiğimiz kibdE'n \•azgeçmek içindi. Bazı klupleri rok mUşkül vaziyette bı- T ka"d • 1 t 1 ak ıa.. 
miz güler yiiz gösterdi ve binaenaleyh rüzglnn ıshk çalışı ve provamızda pat Bir gemici, denizde, havada zuhur e- rakan bu karar bazı klüplere de hiçbir 1' : ; 

0~dcu ;nnı (\P :k ve 
mühlik tarlAdan salimen geçmiş ol • Jıyan dalızalann gürültüsü. .. Bütün gör den alimetiere itikad eder. Bu halin zarar 7ermedilinden. murahhaslar uzun ~y~ 11 

§e e evam e e arzusu.De 'ıl 
luk. düklerimiz ise gecenin koyu karanlt~.. bthaddüsü üzerin" içten gelen bir his süren münakaşaJan mütealdb karann te-

1 
• 

Rotamız, Norveçten Atıantik Okya • Saat on iki. Hall düşmandan bir eser bı:tna daha şimali bir rota tutmamı, şi· biri için teşebbüsatta bulunmak yolunda Toplıapı: 
ıwsuna mutad o!an İskoçyanm fimal yok! Pusla dairemizin ve hatta pusla • mal kutbü medannP ve Faroe adalanna :ınlaşamıyarak tamimi imzalamışlardır. 
IICUDUD etrı:tfı bulunacaktı. Daha ziya .. mızın ışıklan kamilen söndürülmüştü. yRkm b!r s~yir hattı ittihaz etmemi Bu tamimden sonra klüplerfmizin va
Be emııiyet hissetmek için Norveç sa • Çünkü ufat'ık bir ışık bize ihanet et • tavsiye ediyordu. Sonradan öğrendiği- ziycti üzerinde bir tetkik yaptık ve fU 
ldllerine d~ha yakın da gidebilirdik miş olabilirdi. Çünkü artık biUıyorduk mize göre Alman denizaltı gemisi Bre- neticeyi elcıe ettik: 
amma abluka hattının oralarda daha ki son hattı da geçmiştik. men, bu adalar arasından geçme te • Ccılataarcıy IJübü: 

Genç ve B takımı elemanlan talebedir. 
A takımmdan kaleci. bir milclati, ikt 

muavin, iki muhacim talebedir. 

Beşiktaş ki U bD reisi ne diyor? 
akt cldufunu bi!iyorduk. Su rotamız İngilizler, barometrenin düşmesi ü • şebbüsünde bulunmuş ve bir daha ne 
biıim zırhlı kruvazörlerimizden bir a· zerine, muhafaZ!l gemilerini alarak a· dönmüş ve ne de görülrnü~tü. Atletizm, voleyboL basketboL 

boks yapamıyacaktır 

eskrim, Beşiktaş klübü reisi Abdülkadir bu bu 
.susta fUlllan söyledi: km gemisinin takil: edebiJeceif bitaraf dl'lann rüz~ir altlannda hannmalan (Arkası var) 

b1r rota oiurdu ve şayed bu krovazör ı 

Beatty gernilerne karşıtaştığı takdirde g·lr doktorun nUnlük 
laemen sant'ak atabanda ederek Nor • ~ 

:l~~~~~~:~~a!:: ~d e::ı: 1 ? ~ • " 6 7 ~ 9 10 netlarindan 
_..ğı tercih eyierdi. 

Biz, haW\ ~imal denizinin yansına 
kadar bile bu rotayı takib e~tik. 
Çünkü bizim için en salim geçidin tam 
John Bull burnunun dibi olacağı 
tanaatinde idik. Binaenaleyh İngiltere 
Ye İskoçya sahillerini takib eden bir 
ıota tutmuştuk. 

Abluka, üç hath idi. İlk hat, İskoçya 
..ııutncten ~imal denizini katede • 
nt- Danimarka sahiline uzanıyordu. 
Bizim, araarndan geçeceğimiz tık hat 
buidL 
Rüzglreı e!f!;i gittikçe kuvvetieni • 

Jordu. Barometre düşmüştiL 1916 Bi· 
rJDcikAnununun 23 ünde Şimal deni • 
llllde zuhur ed~ bora kasırgalan bil· 
ton denizle il~ili bulunanlar hatırıasa
lar gerektir. Bu korkunç fırtına yıllar
lanberi vu'kua gelenlerin en katilsil l· 
L RüzgAr, siklonik bir lruvvette esi • 
JOr ve Şimal denizinin ml salarmı 
bmçılayanlr karnıakarqık ediyordu. 

Bu mühllk rüzgAr &ıibıde ~ 
lreD eenret edebildiiimfz kadar ,.ı · 
bnlerln her bir karışından, açlwll, 
bntra babaffngo w ldlçilk stra1ya Jel· 
bn1eri mOstesna olmak üzere yelken • 
lerimizia her bir dikişinden faydalan
.aıak istiyorduk. Şansımızı deneyebfltrl. 
i1ft. Bize bec;a b soracak patronmnuz 
ıoktu. Pmına içtnde katedilen her 
mll, abluka battından buınln Wr 
IDil demektt. 
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BOLDAN SAC.&: 
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ı - öttıttllmtq hububat. 
1 - t.&ret llfatl. 
t- San'at. 
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• ı• • • • • • • • • • • 
1 - ıztırab nldua • Baba - Oeml edatl. 
T - Kanıt, cB• • eblt • OC* lıL 
1 - Yayla atııaıı - YoL 
t - talmıentuı ..,., ,apmak tç1n tulla· 

mıan bir 1l.blta - YIPID&k <clrtlla-
lerde kalJanılır). • 

ıo -labll. 
UJKARD.&lf AtACia 
t - OeleD .,. l1deD. - 8etls .. 
t - Yeni 'JI1 l;bl bir ._.,., 
1 - A1dJDlıL - Beba GlaD. 
T-Yenl 'JI1 101a ~te

meDDimls. 
1- Ballthlt 
t - Ylnnl d6ı1 aat • lııl'llterlh. 
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Geminin rüzgAr altında bulunan bor
Iası tama1'Df'll su içiııde idi. aemınm 
I»Dtün abamt, a!'l11alarm kaqıtqtılı 
sorluktan şfdaetle titriyordu. Annalar 
anki vfyolen çalıyordu. Yüksek ve a • 
lar dalplar ilzerimizden qı)'Ol"du. Za
._ zaman sanki Niyagara teWelerl 
lzerlmlze hrlyordu. Dümeni tld gemi • 
alDin tatmaf'! llmn geUyor ve bunlar 
Drada kamçılamnap tebammfU etmek .Evvelki bulmaccmua haUecltlmif .!.~".!.. 
mecburiJetinde bulunuyorlaıdı. Stra1- 1 . . 1 
plarımızdltn bazılan koPIDUI ve ,.ı . Yem netnyat 
lııeaieıimlzdPn bazılan da yırblmıştı. · IWIOIVAif - Arudqnnw 1iıırablm BoJI-

OD bet mil sitratle aeyıedtyordut ve Dili. IDDd lldd ~ Ta&ore•deD 
lia tırtma bize Cenabıbak taratmdan tıaclqM eWII n -ma lldael ...._ pae 
a-a edilmt' bir Jrimet glblJdL ÇIDktl tak Mill '* bpü ...... 11111 1llr '* DI 
Y,Je bir hAvada berbaDgl bir lqlUa ........,... ta ..,_ 1 a7 lllnda ..,.. w 

~flD biri arqtırmala lll1lk • ::' ... --::m.-=--=--~ 
tedJr ~ ft hatti bill taJd • tltlt's,.... Mr .._ a , n• - • 
.. bile ....... -.1 

Soğ11k algınlığının 
1Jaşl1ca amll De 
SebP-blP-rl 

.,........,_ ............... ..... 

.... ,. •• _ ................. Alılll .... . 

... IIIJ'WIJfl t t n n hhN!Ir, 

Nöbetci eczaneler 
.. pee allleltl .... ·-·al• .... ...... 
.......... ellaet.bldeldlll': 
Abar&Jd&: (leNf) • AJI'Dda!da: (Ab

dtlltadlrl, JleJuıdda: (C81Dll). SalnM • 
,ada: rr.omo.>. Dn!D6nbde: (Bile -
J1ll KilDI) • .,abcle: (llltmet Atlalnal), 
l'enerdl: (Bmtlyad!), ŞebnmJniDde: 
(Hamdl), ljehladebqmda: cttnınndte> • 
Karqtbnl1itte: (Arif). Jtltltpuarda: 
(lfiOIJI Abmecl), ~: Clfer • 
bs). 

..,.... .....,., .... 1 

t.utw .Sdtltnde: <Dellanta), 'h • 
pebqmda: ftOıqoll), Karü&Jde: 011 • 
..,m &Dille>. t.ıatw ......, ..... : a.a -
IIIODGIJaD>, PaqalDda: m~. 
Blllttatta: <ltUeJmtA Beceb). 

Denizcilik şubesi yE"Jken. kürek. yüz· 
me, su topu, atlamaian tamamen bıra
kacaktır. 

Futbol şubesinde Genç ve B takımlan 
bütün elemanları Ue ortadan kalkacaktır. 

A takımından kalecl Sacld, Fazıl, Nec
mi, sol muavin Celal, sol açık Bülend. 
sol Içi Eşfak, sal iç S:ılim, sat müdafi 
Turan talebe olduklaıı için A takımı çok 
zayıf ve sönük bir hale gelecektir. 

F en~rbalı,e •por lıliibü 1 

Vela tdımaı 

Gq ..... l 

- Eıer bütün mekteblerJmizde bug{ln
kü federasyonlarımızın ttamsn eıtUded 
ve klüplerimizin meşgul olduklan spol' 
~ubeleri tesis olunur ve bu tubelerdr 
klüplerde yetı~en eleınenlar, mektebler
de sıkı bir antrenm&nla m('Dlleketi teın-





•• 8a7fa 

Cild gUzellik Ilimi profeaör doktor E. WINTER tarafindan formUlU yapilan 

Venüs 
Kremi 

Terkibındekl bıwaar mad· 
dei bayaliye dalayiille cildi 
beS.:.er, taravetiDI arttınr. 
Yenı bır en y ıratır. VenOs 
Kremı ıısri kadın eOzelligı· 
Din bir Wbın ıdır. 

•• nu s 
Ruju 

Son moda ve gayet cazlp 

rer.klerlıe lıullananları hay· 
rete doşoror. budaklarda 
24 saat sabit kalır. ŞıK ve 
klbar faoıUyalann kullan
dıklun yegane rujdur. 

V en Us 
Briyantini 

Bıştakl kepeklerl izale eder. 
~$aslan parlak tutar. Dökillme-
11rıe mani olur ve kıvırcık ya· 
par. S ç meraklılan ve gençle. 

hayat arkadaşıdır. 

Venüs 
Pudras1 

Terkibi altın kremll 
24 saat havalnndırılmı, 

fevkalad Ince ve ham Vo
nos pudrıısıle tuvıılet gören 
bır eilt dOnyanırr eo tara· 
veW gOzellikini ifade eder. 

V en Ds 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

Hususi bir tiptir. 90 derece
dir. O kadar Id en büyük zevk 
ehllni ve mUfkülpesend olmak. 
la tanınmış kimseleri bile bay. 
ran bıı'akmaktadır. 

Alliğı 
Ht>r c~ıdın ren ına göre 

ç ıdl rı m '•cuddur. YUze 
snr !c o Und cl revka

l d t b t bir r n , v r r; te

ni bozmaz; gOzelleştır.r. 

KIRPIK 

Sürmesi 
Asla yuyı.mıtz ve gözlere 

zarar vermez. Venus surme

aıle tuvalet gören kırpıkler 

bU~ nr ve gUzelieşerek kalb

lere ok gibi saplanır. 

Çam 
KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bo

zuk olanlarm kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çarnların ili' litıf ve sıhhi koku· 
ları VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. 

Deposu: Nureddin Evliya zade müessesesi Istanbul 

ı ; ·' . ' 1-J : • • • : : ·, • ~ 

Kacluı olmanın bütün mahzur larını ortadau kaldıran 

(ADET ZAMAN) .,,w bbl b~k iizüdl meşakkatlerden kurtardı, 
bizim ~bı artık AJDl biittm ,U Dierini birbirinden farksız yaptı. Her 
bıee elbiselerimiz albnda sezil miycn F.El\fİL, mikrobsuz bir tekilde 
J'Bpılan ve bütiiD haıeketlerim bd e tam bir serbest i veren bir ideal • 
dir. Litfea h• enalwne ve Wlyük tiearethaııe&el'de "'**d 

FEMiL ve BAGLARINI 
aray1n1z. 

Kendine beybuda yere 
eziyet ediyor 

NEVROZIN . 
varken ıztırab 

çekilir ml? 
Baft dit a§rllan 
ve nşotmekten mUtevellld 
bOtOn a~ı, sızı, 88Daılada 
nezleye, romatlımaya taql 

' NEVROZiN 
kaşelerinl a1ınD. 

Dr. Besim Ruşe§J 
Cerrahpaşa Hastanesi Dablllye 
Mntebassısı Çarşıkapı Tramvay 

'--• Durak. Abun Apo 

Icabmda ~Dnde 3 kqe almahillr. 
tsMINE DIKKAT. 

Taklidlerindea Salammz. 
ve Nevrozln yerine bqka lılr 

marka verirlerse flddetlt 
reddedlniz. 

Her otomobil ve her kamyon için 

BUJI 
AKÜMÜLATÖR 

KLAKSON 
i:. O BIN 

DlNAMO 
MANYATO 

YAN IŞARETLERI 
CAM SİLECE(il 

ÖN FENER 
MAZUT MEMELERI 

MAZUT POW ALfta. .. 
DlSTR~., 

OTO ELEKTRIK 
Takmn Kııla geçidi No. 21 

Her nevi muayene, tecrUbe ve tamir 
Muvakkat Mether: Takaim CeyliD han No 25 

au A6m~at : ••• 2! iL 
YILBAŞI REVEVO 

Sevimli ve t•k lapa~l ....... 
PALOMA de SA'NDOV 

Pianist BRAULlO PEREZ'in fev)ıalAde 
Dekorasyon • EGienceler - Kc.~Diar • Sllr~INJ~ 

Li 


