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C:: Almangada mülıim lıô.diseler cereyan ediyor ~ 
!-'itler Almanyanın siyasi, askeri, 
ıktısadi biitiin idaresini deruhde etti 
~rdu ~azilerin idaresi altına l,~~A~T~A~D~T~c~D ~R~K~~I • • • • 

R'•rdi, Hitler Başkumandan oldu 
liariciye Nazırı da değişti,/1!~fısad Vekilinin 
Nez R.b ld. Son Posta,, ya arete ı entrop ge ı beyanatı • . H iti erin . 
beyannameleri 
~o.na: T o~yo ·v~ 

0 ndra elçilerı 
değiştirildi 

O,e"~ ____, . 
oıtt,, r'alGIJ~Jng mareşal 
"e d, ihdas edilen h·ava e11. . 

da t ız nazırlıklarına 
ayinler yapıldı Hitler 

e 28 İ1ı:lncikanunda Berllndc lktısad llemlnln mühlm cılma

larına devlet reisi tıı.rafından bir ziyafet verilecekdl: 
. VERtf.MEDİ. 

e Reichstag'da çok mühim blr toplantı yapılması bek .. 
lenlyordu: YAPILMADI. 

e Milli Sosyalizm iktidar mevkltne gellşlnln beşlncl yıldö -
nümünü idrak etmişdl, bu münasebetle devlet relsl ta
rafından mühim bit nutuk söylenecekti: 

SÖYLENMEDi. 

e Bunları harbiye nazırı Mareşal Blomberg'!n istifası taklb 
edince şark komşnlanna ald meseleleri tedldkde çok 
hassas davranan FrallSlzlar derhal: 

\><>tı it· - Almanyada mühim hfldlseler cereyan ediyor! dediler. 
t>~ ıbbentr DEDİKLERİ ÇIKTI. 

~" i (liu!) . . b' fl 

'tlihay,} gosterrniş olan dahili girmiştir. 
~l'\ıı"~da. ba .. - Son zamanlarda 1 tiği bir beyanname ıle yenı ır sa 1aya 

.\kd~~i;d~~'dün <Db~; ii~;~liz 
genıisi. daha batırıldı 

,tr Paris radyosu söylüyor-
~~'z gemisinin ltalyan tayyar'!leri 
~dan batırıldığı anlaşılıyor -

1 
'Pan.yoı sulannda bornbarclı.ma.n., bir gemi batarken 

.(YUISI 11 inci sa)'fada) 

Şakir Kesebir, dün İstanbul 
valisile hayatı ucuzlatma 

tedbirleri etrafında görüştü 

Vek~I akşam Ostlt Ankarayı gitti 

Şakir Keıebir 

İktısad Vekili Şakir Kesebir dün Bur .. 

Atatürk dün Dotmabahçe nktım.ına çıkarlarken. 

Cumhurrelslmiz Atatürk, dün Dolma-, kili Şükrü Kaya dün öile yemeğin( 
bahçe sarayında meşıuJ. olmuşlar - Perapalasta yemişler, aqam Dolmabahçe 
dır. f sarayına giderek Atatürke mülaki ol • 
Başvekil Celdl Bayar ve Dahiliye .'e- muşlardır. 

Yahudi vatandatlar, Türkleşme yolundaki 
kararlarım t•tbika geçtiler 

• 
Istanbu Idaki Yahudi 

mek teblerinin hepsi 

maarife devrediliyor 
sadan Ege vapurile şehrimize gelmiş, Yahudi cemaati namına dün kültür ( irektörlüğüne 
Denizyolları rıhtımına çıkmıştır. Vekil, •• b k hl · •d t 
oradan Halk Partisine giderek vali ve yapılan muracaatta U me te erın varı a 
Parti erkanından bazı la tile bir müddet kaynaklarile beraber maarife devredile~eği bildirildi 
hayatı ucuzlatma işleri üzeıinde görüs - .. A • 

.. k üzeri orad k k t ıı: Yahudi vatandaşların Türkleşme yo-1 dun resmı makamlara yaptıkları bır 
t b 1 Ti t odasın 't . d . . lunda mühim kararlar verdiklerını un muracaa a arar arını geçtıa.-
muş, a şam , an çı ara s - . . d" 1 .. tl k ı tatbika . ._ 

an u (Dcarc 11 i a. gı m/ış, o a ışlerı, ilk olarak bildirmiştik Bu vatandaşlar (Deı-amı 11 inci sayfada) 
evamı ncı say ada) CK>...=:=======· ===;::============:::ııı:::::ıı=-==-

Ereğli şirketi 
aleyhine 250,000 

liralık bir da va 

Zonguldak limanı işçileri 
verilmiyen yevmiyelerini 

istiyorlar 
Ereğli (Hususi) - Liman tahmilat a

melesinden iki yüz işçi, hükfunetçe sa • 
tın alınmış olan Ereğli şirketi alcvhine 
mühim bir alacak davası açmışlardı;, Da
vacı işçinin şirketten iddia ettikleri ala
cak yekunu 250 bin lirayı bulmaktadır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Vakıf hanındaki 
sahtekarlık 

Şehir Meclisinde bir kadın iza aoruyor: 

" Şehir Meclisi, sokaklarda çamur 
b u 1 u n a b i 1 e c e O i n i k a b u 1 e d er de 

talimatnameye yazabilir mi? ,, 
Kendisine '' Tabii 1 " dediler, itiraz eUi: "Kat'iyen, 

ben bir aza sıf alile bunu tabii sayamam 1" 
Dün, Şehir meclisi, şubat devresinin 

ikinci toplantısını yaptı. Saat 't>n dörtte, 
ve berrnutad Necib Serdengt!Çtinin riya
seti altında başlıyan toplantı, saat on ye
diye kadar, yani tam üç saat sürdü, htyli 
gürültülü de oldu. 
Şehir meclisinin dünkü celsesi, sade 

son üç senenin en uzun toplantısı olması 
~·---- * * * bakımından değil, diğer bir cihetten de 

l tarihi sayılabilirdi: 
TalaaTTi edilen yazıhanenin sa • z· d" k' t B R f 'k Hu . l L • ıra un, es ı zap ı, ayan e ı a • 
lıi~i «ı~bar aA•ı. nz çı~trn d.ıyorj lusl Behçet okudu. Ve Bayan Refika Hu
muddeıu~umılık ~avz~h ed~yor: lusi Behçetin, sade zaptı okumakla iktifa 

«T edkikat henu~ bıtmedrn etmiyerek münakaşalara da karışması sa-
\.. _ yesindc, dün, Şehir meclisimizde, uzun 

Mühim bir sahtekarlık ihban üze - zamandanberi ilk defa olarak, bir kadın 
rine Dördüncü Vakıf hanındaki 35 nu - auının sesini duyduk. 
maralı yazıhanede adliyece taharriyat Refika Hulusi Behçetin zaptı tamam -

(Devamı 11 inci •a11fada) (Devamı 11 inci ıa11fada) 



~:~fu-~~~~~~~=,~~~=============~S~O~N~P~O~S~T~A~=========~=====~r===~~~-~~-Şu~ 
Her g Ün Resimli Makale: x Dilden gelen alfıka, kalbden gelen alaka x Sözün Kısası 

Talih Türkiyeye yeniden 
Gülüyor, bundan 
İstifade etmesini bileceğiz 

- Yazan: Muhittin Birıen -
u ı u gazetenın sütunlarında her gün 

çıkan yazılar ve havadislerJe o

kuyucularımıza anlatmıy:ı çalıştığ1mız 
dunya işlermi takib edenler gorürler ki 
cihan politıkasınm bugünkü g diş tarzı 
Turkıye için çok mi.ısa ddir. Denil~bHir 
ki, Türkiye bugünl.ü dürıycnın, enler -
nasyonal münascbt:tlerı bo.k.mından, en 
rahat ve en talıhlı memlc.kcti ha!inde • 
dır. Bizim devlet adamlarımızın göster • 
dikleri dirayetın bunda bu) ük tesirı ol
öuğu g:bi, dünya şartlarının yardımı ne 
küçük, ne de Türk mıllefa.in bu işler 
arasında tutmuş olduğu sakin ve itimat- İ 
kar tavrın hissesi azdır. Dünyanın gidişi. 
devlet adamlarımızın himmetleri ve Turk 

1 
milletinin siynsi işlere bakış tarzı, Bun-
ların hepsi bir araya gelince, Türkiye, Kadm multefit erkekten hoşlanır. Onu kendisine sa- Mültefit erkeğin kad•na gösteraıği alaka sadece dilin-
bugünkü yer yi.ızuniın en rahat ve en c-ı mımi dost sanır ,sözlerinden zevk duyar, müsahı:ıbesini de, ciddi erkeğın gosterdiği alı1ka ise kalbindedir. Birin-
min bir köşesi oluyor. arar, buna mukabil ciadi erkeği sevmez, sert, kaba ve cisi üç beş dakika içindir, ötekininki yıllarca sürer. Ciddi 

Türk m;Jletine talih yeniden gülmuş- -~so~ğ~u~k=te:l:ak::k.ı::e:d:er:;.::::::::::::::~::::;=.;;~~~=~:e:rk:e~ğ~i~m~ü~lt:ef~i~t~e~r~k~e~ğe~t~er~c~ih~e~d:inız:":· ::::::;::;::::=:~ 
tur. İki polıtika ve hakimiyet cephesı, ıki ( 
ideoloji kiibesi halinde ikiye ayrılmış gi- ce u ~ fi IE5'I ö ce o ri\\. n ID» fi J 
bi görünen büyük dünya kuvvetleri ade- _ c;;;;JJ ~ ~ ~ ~ ~ i;;2J U ~ ~ 
Uı müvazene halindedirler. Dışlarına ka-
dar snaıı1anan milletlerin birbirierne Almanya sür'at kralı lf-------------. Nisli bir mühendisin 
kapışmaları için pek küçük adımlar ve B • k HERGU .. N BiR FIKRA 
hareketler kafidir. Bu vaziyet içindeki ır azaya • Keşfettiği 
dünyanın bir köşesi var kı orada Türki- Kurban aitti Motosiklet 
ye isminde bir devlet, sükunetle kendi Şemsiye 
kendisine çalışıp kuvvetleni~or. Bu dev- l 
lct, bir taraftaıl Karadenizic Akdenizin Dalgının biri şemsiyesini alır, so-

1 

yollarına hakimdir; diğer taraftan hem kağa çıkar, bir yerde unutur, eve 
Balkanlarda bir kuvvet, hem garbi As - şemsiyesiz dönermiş. Bir akşam evi-
yanın geniş bir kısmında bir kuvvettir. ne elin.de şemsiyesile döndüğü zaman 
Ne vukuattan korkan, ne de muzafferi - kapıyı açan kansına: 
yetlerinden şımaran bir millet var ki. !Ju - Bak kancığını, demi§, bana dal-
topraklar üzerinde asırlardanberi yaşa _ gınlıkla §Cmsiyeni unutup eve geli-
mış ve asırların sıcak ve soğuğu içinde yorsun, diye danlırdı.Th.. işte bugfüı 
yuvarlana yuvarlana, tam ınanasilc piş- hiç dalgın değilim, §emsiyemi bir yeT-
miştir, Sulh zamanında evinde oturur. Almanyanın meşhÜr sür'at kralı Bernd de unutmadan geldim. 
işile uğraşırken nasıl sakınsc dövüşmek Rosemayer, gene bir sür'at rekoru kır
lazım geldiği zaman da, tüfeğini omuzlar maya çalışırken, Frankfort civarınds, 

ve ayni sükunetle, sanki tarlaya gidi - anide kopan bir kasırganın otomobilini, 
yormuş gibi, Jıarbe gider. yoldan sürerek, bir köprüye çarpması ne-

Bu millet ve bu milletin devleti, bu - ticesinde ölmüştür. Rosemnyer, ;rakibi 
gün Boğazlarda, Balkanlarda, Karadeniz Caracciola tarafından kırılan saatte 
havzasında, Suriye ve FıJistinde, Irakta, 968.08 mil rekorunu yeni baştan kırma
iranda ayni derecede salahiyetle konuş- ya çalışmakta idi. 
.ma kudretini haiz bir sevkülceyş vaziye- Karısı, sekiz günde Berlin, İstanbul se
tindedir. Şu halde, bu memleket hem a- yahatine dair bir konferans verirken ha
ğırbaşlı, dikkatli, şuurlu, vicdanlı bir sulh beri duymuş, bir spor tayyaresine atla
bekçisi olabilir, hem de soğukkanlı, piş- dığı gıbi Frankforta gelmiştir. Karaya a-
kin ve kıymetli bir kavga rkadaşı! yak basar basmaz da kendisine Hitlcr'in * yolladığı taziyet telgrafını vermişlerdir. 

Dünya, şimdi Türkiyeye l:ep böyle bir Yukarıda zavallı sporcuyu karısile be-
gözle bekıyor: cArzın bu parçasında bir raber görüyorsunuz. 
harb mi çıkacak? Türkiye bizim tarafla 
olmalı!>· diye düşünüyorlar. cEğcr bura
da sulhu bozmamak ve bozdurmamak 13-
umsa bu vazifeyi ancak Türkiye yapa -
hilir! >diye düşünenler de c!bet vardır. 

cBlkanlarda filan meseleyi, Boğazla~ 
faJan menfaati, Arab aleminde şu davayı, 
İranda ve hatta Efganda şu siyaseti güt
mek için, en iyı bekçi, en iyi siyaset ar
kndaşı, en emin siyaset mühendisi Tür
kiye> olduğunu herkes bıliyor. Bunun 

için, Türkiyenin herkes doı;tudur; hatta 
nçık söyliyebiliriz: Herkes Türkiyenin 
ıfostu olmıya mecburdur. 

Türkiye, bütün bu dostluklardan hem 
kendi hesabına, hem de evvela komşu -
lan ve dostlan ve sonra da bütün dünya 
namına en geniş bir surette istifade ede
bilir: Sulh bekçisi, sulh davacısı ve sulh 
yardımcısı olarak! Geniş Türkiye top -
raklarını, yeni bir iktısadi hnyatın feyzı 
ile canlandırmak için Türkiyenin elin -
deki imkanlar, bütün Osmanlı tarihinde 
bir misli görülmemiş ve umumiyetle 
milletlerin hayatında emsaline pek az 

tesadüf edilmiş bir derecede çok ve ge
niştir. Türk milleti bu nimt?tin kadrini 
bilecek derecede tecrübeli, Türk devleti 
de bunu anlıyacak ve bundan istifade 
yollannı bilecek derecede akıllıdır. 

İşte, Türkiye bugün bu \·aziyette bu -
lunuyor. 

* 

Dünyanın en genç 
parlam_ento azası 

Sovyet Rt!syada yeni bir parlamento
nun kurulduğu malümdur. Bu parlamen
toya seçilen 19 yaşlarında bir fabrika kız 
işçisinin dünya parlamentolarındaki 
meb'usların en genci olduğu iddia edıl -
mektedir. 

böyle bakıyor. Türkiyede, yaşamış VE ha
yat görmüş bir millet sıfatile, bu gözle -
rin karşısında hiç istif ini bozmadan, va
kar ile çalışıyor. Para halinde kredi, sa -
nayi halinde kredi, teknik yardım, bütim 
bunları Türkiye kolaylıkla bulabilir. Bu
güne kadar bulduklan hiçtir; asıl bun
dan sonra bulacak ve bundan hem ken-
disi istifade edecek, hem de sulhu istifa
de ettirecektir. 
Yakın senelerde, Türkiyenin çok sür'at

le güzelleştiğini ve yükselciığini görece
ğiz. Buna tamamen emin olmalıyız \'e 
ona göre çalışmalıyız. Dünyada harb de 
çıksa, dünya sulha da gitse, Türkiye ge
rek. kendisi ve gerek seviştiği komşula -
rile daima ileriye gitme ve hayat sevi -
yesini yükseltmekte elele çalışan bir 
memleket olacaktır. 

Türkiyeye talih gülüyor.; Türkiye bun
dan istifade etmesini bilecektir. 

Muhittin Bit gen 

Karısı güZmil§: 
Nisli bir mühendis, motosiklet kaza • 

- Öyle ama, demiş, sen bu sabah !arının mümkün mertebe önüne geçmek 
evden çıkarken şemsiyeni almamış- için, arabalı motosikletlerde yeni bir ta-

,.ı::__k_i .. ____________ ,._ dilat yaparak, dönüşlerde daha kolay ha-

reket eden ve tekerlekleri istenilen şekli 
alan arabalar icad etmiştir. Sonja Henie'yi öpmek 

Uğrunda bir ay hapsi 
Göze alan delikanlı 
Homas Condon isminde bir delikan~ı. 

meşhur paten yıldm Sonja Henie'ye de
lice aşık olmuş, o
nu bir kere olsun 
öpınegı aklımı 

koymuş. Ve bir 
gece yarısı kızca

ğızın Hollywood -
da ki otellerden 
birindeki daiı"e • 
sine girmiş, tam 
yatak odasının kiı
pısına yetiştiği za
man yakalanmış· 

tır. 

Amerikada zor-
la alınan ve nlın- .. 
mak istenen bir öpucüğün cezası 15 Ji:. 
radır. Delikanlıda bu para çıkışmayınca, 
zavallıyı bir ay hapse mahkum etmişler
dir. 
Çocukcağız şimdi hapishanede: 
- Değil onu öpmek, son filmini de 

seyredemedim. Ne talihsiz insanım ben .. 
diye sızlanmaktadır. 

Bir tokai yüzünden beş yüz 
kişi birbirine girdi 

Bir genç kadına bir tokat vurulduğu 
için Bosnanın Omarska köyünde karılı 
bir çarpışma olmuştur. Omarska köyü
nün ahalisi kfunilen müslümanlaröan 
mürekkebdir. Gencin birisinin evienmrk 
üzere vaki olan müracaati nlmak islPlli
ği kızın ailesi tarafından reddedil<liğı 

için delikanlı genç kıza ailesini dinle
meyip kendisini takib etmesini teklif et
mişti. Kızın bu teklifi reddetmesinden 
müteessir olan genç adam bir gün çaT'
şıda yumurta satarken rastgeldiği krr.a 
bir tokat indirmiştir. 

Bunun üzerine beş yüzden fazla köy
lü ellerinde bıçak, çifte ve rovelverlerlc 
müdhiş bir muharebeye tutuşmuşlardır. 
Polis yetişinciye kadar içlerinden altı 
kişi ölmüş, yirmi kadarı ağır ve elliden 
faıJa hafif yaralanıtılar olmuştur. To
kadı vuran delikanlı hafif ve kız da ağır 
yaralılar arasındadır. 

Belediye vergilerinin 
tezgidini istiyen şehir 

Dünyada, ahalisi belediye vergilerinin 

A d • • h l k • ~rttırılmasını hepsinin imza ettikleri maz 
pan ısıt asta ığı es l bata ile hükfunetten istiyen bir şehir var-

Mısırlılarda da varmış mış! Bu şehir Danzig civanndaki Puk 
~ . schridir. 

Apandisit hastalığı, sanıldıgı gıbi mo- • Son senelerde büyük bir refaha kavu-
dern bir hastalık ~eğildir. Son. zsman- .~an Puk şehrinin ahalisi memleketlerini 
larda bulunan ve hır prensese aıd oldu- büyük belediye saraylarile güzelleştirmek 
ğu anlaşılan mumyalardan birinde, ga- · istemişlerdi. Hükumet bu binaların inşası 
yet bariz bir surette apandisit arazı gö- 'için lazım gelen tahsisatı vermediğinden 
rülmüştür. Halbuki yeni dünyada, apa~- ahali toplanarak belediyeye verdikleri 
disit hastalığı ancak 1759 senesinde keşf. vergilerin % 20 arttırılmasını istem!şler-
cdilrnişti. dir. 

Türkiye bu vaziyette, iktısadi kalkın-
masını hızlandırmak ve Celal Bayann 
meşhur ciş hacmini artırmak> idealini 
tahakkuk ettirmek için, icab ederse, is -
tediği kadar kredi de bulabilir. Çünkü, 
cTürkiye, sulhun yakın şarkta en kuv • 
vetli ve en emin bekçisidir. Ayni zaman
da bu memleket, dünya ks.nştığı zaman 
en kıymetli bir arkadaş da olur. Şu hal
de, hesabını çok iyi bilen, idareli, tu -
tumlu ve çalışkan Türkiveye her şey 

İSTER İNAN, İSTER İN ANMA! 
Şehir !iyatrosu her cumartesi günü öğleden sonra çocuk

lara mahsus gayet ucuz fiatla bir temsil verir. O gün tt

yatroya girebilecek olanlar sadece çocuklarla, çocuklc.ra 

refakat eden aileleri efradıdır. Halbuki cumartesi günü ü-

yatro başlamadan evvel gidip bakınız, holde kadın, er\ek 
birçok kişinin bekkmektc olduklarını görürsünüz. Eğer ya
nınızda iki çocuk varsa bekliyenlerden biri size yaklaşır ve: 

- Bir çocuk sizın için kafidir, ikincisini muvakkat.en ba
na veriniz, onun sayesinde ben de tiyatroya gireyim, der. 

1 STER İNAN, l S RET 1 NAN M Al 
emniyet cdileb,9ir.• hariç bu işlere "mdi l'----------------------,--------------------------....1 

Parlamentoda 
Döğüş 

E. T:ıld ,, 

ra elçika parlamentosunda~ 
(g) busla~ biribirlerinC yerde ti 

Ier .. kanunun kaynağı olan bu .. 0~ iki tane de tokat şaklamış.. bırı Jl' 
zıd ve her biri ikbal ve iktidar }ııtSI ~ 
yanıp tutuşan partilerin bol olduJıl~~ 
Jerde olağan işdir: (Müsade~ei -ı-d) l 
eninde sonunda (Müdarebeı e~~ 
müncer olur! ol' 

Bu itibarla, bu hadiseye ~~ışt.ıııı' 
fazla ehemmiyet vermiş degıliIJl. ~ 
bu münasebetle, gazetecilik haı:ı rıdıf' 
dan bir tnnesini bu haber ca a 
verdi. . tı.~ 

Abdülhamid zamanında idı.. (ı>- z .;r 
da çalışıyordum.. sözlerimiz, yaZJJI1l~ 
man bir sansöre tabi idi. Me::bUS·· !€'
mento .. teşrii kuvvet.. meclis, Jll~~ t 

maazallah! Bunların herhangi bit rdJ' 
ğıza almak, ima yolile olsun, b'll~tiJı•tf 
bir tanesini mevzuu bahsetn.ek, :iJl 
teşebbüsle birdi. ıU, 

Rahmetli babam, o sıralarda ~dl 
kan bir IUgat kitabında czalim:t, ' ~ 
kelimelerini bulamayınca kı;.p:ığıııa 
zarif nükteli kıt'ayı yazmıştı: ~ 

Nice medhindc bulunmam ben O il' 

Hiçtir ıı.dline nispetle onun adli::;,,, 
Sayesinde o Süleymiru zemanlll _.......A 
Zalime, zulme, kitaplarda bU~ ;.P 

işte zaman, böyle zamandı ..•. ce" 
Günün birinde, İkdamın s~ı~ı ~ ~ 

merhum matbuatı dahiliye mudiirU y,of' 
mukbil Kemalin yanına çağırıl?1• "tiM 
davetler ekserj.ya vaki olduğu ıçill ~ 
etmPdi, gitti. Yarım saat sonra • a'f.~ 
de, elinde bir frenkçe gazete ın 'ıfı"' 
tutuyor ve bizlere ~aşkın şaşk~ l>B~ 
du. Nihayet, bir köşede yazı Ue t, 
olan Necib Asıma, maktuayı .~ııııJ -~ 

- Kuzum Necib bey! dedı, ,~ ı,v 
oku. Sonra da tercüme et ve pelc ~e o~ 
olmıyarak tczyifkar bir iki cümle :eıı f 
fıini beri et ve bana, içeriye ınt 
1iriver. . tet1 ;I. 

Cevdet kendi odasına çekildik rı'J' 
ra, varakaya bir göz gezdirell 

Asım: 1'e ~ 
- Allah, Allah! diye bağırdı· ~ ıe ffı 

nasebet? Cevdet deli mi oldu? 13oY 
gazeteye nasıl girer? p#'t 
Meğer, matbuat müdürü, :Macar~ 

men tosunda geçen silleli, tokatbt ti~ 
tülü bir hadisenin yabancı gase ~ 
çıkan tafsilatını saraya arzettniŞi fJ~ 
da bunun İstanbul matbuatında 
iradci seniye sadır olmuş imi~· ..., 

Sebebi mi? .. Gayet basil. de'~ 
- İşte, ey millet! Parlamento ~ 

kepazelik budur!. denilecek, ve ~ 
mebusan meclisinin açılmaması ..• ı ., 

·yetıP" 
ve memleketin vekarını, baysı 
rumak endişesine atfettirilccck· 1 I 

Yüksek siyaset, bu, sözüm o~.I 
İşte, bazılarının emsalsiz ze ,.~ 

yasi dehasını methede ede .biti' .. 111 
leri Kızıl Sultan Abdülhamıd bO 
ahmaktı! 

~~ 
Amerika ve f sviçre 

1 

ticaret anlaşınalatl d".J 
ı ·re ~ 

Ankara 4 (Hususi) - svıÇ ıet' • 
heyetile dün başlıyan müzaıcer~ ~ 
gün teknik işler üzerinde deva ı 
miştir. ,,. 

Amerika ile ticaret nnlaştıl~tıl'· 
kerelerine de martta başlanae3 
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serlevhalı başmakalede mekteblerlmizden iyi a r a n O C U a r a verim alamadığımız, imtihanlarda talebenin Y a 1 yüzde altmışının dondüğü, mekteblerde di-
siplin olmadığı tekrarlanmakta ve 30 yıl ev
vel ınPkteblerln daha verimli olduğu kayde-

e Amerika doları düşmek 
vaziyetinde 

a rd 1 m dan Vazg eçl·yo r ~~e:~~~ ;;:;k~:~:;;d~:~e~ı::ıü~!~ım:e:~·~~~ 
- Bugünku cezaların yerlne çocuğa dlslp

Jin duygusu verecek, onda hürriyet atkını 
uyandıracak radikal terblye vasıtaları bul-p mak ve tatbik etmek rnecburtyetlndeytz. 

• }aponyada iktısadi 
sıkıntı artıyor 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

O J • b • k ı• } Denilmektedir. 

po a d 'Italya gazetesi neşrettiği ir JStatisti te ta yanın Kurun- Bursahlar! vazife.si b .. hkh ma-

IA k t d b ı dugtJ unu teyid ecı ı·yor kalede Asım Us devletin kurduğu ve kurııcıı-

fiı.. merikan iş alemi ile cumhurreisi 

~ M. Roosevelt'in bu gidişle araları 
bir türlü düzelemiyccek. Amerikan a -
rıayicileri, teslihatın arttırılması netıces' 

bir ora saltiha yüz tutan iktısadi va?.i -
yetin sun'i bir harekete tabi olduğunu 
anlamamakda gecikmemiş ve tekr:::.r bo
zulan durum karşısında hem bir kısım 
ameleye yol vermiş, hem de diğer kıs • 
ınının yevmiyelerini indirmiyc teşebLüs 
etmişlerd ir . M. Roosevelt bu harekete 
muarızdır. Fakat onun bu muhalef Ptme 

ma l Si in 1 a U Un ğı fabrikaıarın maddei 1ptıda1ycıer1nin mem-
Patis 4 ( • • . .. . • rı ,..· k' _ . . .1 h b _ lekette yetişmesi şart olduğunu kaydederek llltıdafa Hususı) - Italyan milli 1 ve 19 30 - 31 scnesı;ıde yalnız -~ç mı.1)'.ar j oc •. ı çc ılecegıne _ daır '.~rı en. a er Merinos fabrikasına Jlizım olan Merinos yü-

8eden t ıneclisinin toplantısından hah liret açığı olan Italyan budcesının, 1~~1~~ ~sıl~ız oldu?.u?u so~lemış ~e ~u nünun memleketimizde kılfi mlkdarda yetiş
Si dor n~ılizce Duily Express gazete- 937 _ 38 senesinde 16 milyar liret açık gonul.lu.lcrm, komunızmc ı<arşı faştzn'ın medig!nl, fnkat Bursa ve Çana~.ka~e mınta-
<liğ t sutun}uk b' b 1 k 1 d , j. d·-· · akladır lzaferını temin etmek gayesilc çarpış - kasının Merinos yetlştlrmeğe musaıd olduğu 
F' ı haber'e İ ır aşı atın a ~er- ver ıgını yazın . tıklarını iiave etın' tir ve Bursalılarla Çanakknlelllere düşen vazi!e-
ratıko hü • • talyanın bundan • boy le Sinyor Gayda ne diyor? • ış. : .. nlıı bt• fabrikanın maddei iptidnlyeslnl mem-

Ceğor . kunıetine müzaheret etmiye- Alınan gazctesmm mutnleas ı Jekett0 yetiştirmek olduğunu yazmaktadır. 1 bıldirınektedir. Londra 4 (Hususi) - Hava bombar- Hava hücumları meselesini mev - -------------

b İtalya b ciıınanı meselesi münasebetile Avam :wubahseden Almanca Diplomatısch<> Mısır kralının 
•
3 lıra a Yı. u kararı almaya sevkeden Kamarasında dün verilen karara t~ - Korespondence gazetesi, İngiltere tn -

1 ıkıntı:ıller şunlardır: İtalyanın ma ~as eden Sinyor Gayda Giornale d'I - rafından yapılan bu teşebbüsün yega
on zam a olnıası, Franko ordusunun talia gazetesinde yazdığı bir m.akale - ne gayesinin İspanya hükumetçileri - arzusu ~·: ffa:..ı·,,aent lvardFa uğradığı ademi mu - de, A\Tupa dem_okrasilerinin Is_pany .. a ni iltizam etmek oldug-unu yazmakta -

• 11 ., " Atatürkün hediyelerini Mısır kralı-
len de e rankocular arasında gö harbi dolayısile Italyaya karşı hır mu- rlır. na götüren Bolu saylavı Cevad Abbas 
})·~ rnokratik temayüller. cadele açmış olduklarını söylem. ekde RQma 4 (A.A.) - Salahi'-'ettar rna.h· 
ıger t . k " 5ehrimizc dönmüştür. Kra1, Cevad Ab-ıetesi d araftan Popok> d 'Italia ga - ve bu mücadelenin tamamen a 51 n.e • feller, yüksek müdafaa komitesinin Is- basla yarım saat görüşmüş, Atatürkü 

Y?nın ı:a~eşrettiği bir istatistikle İtal- :ice vermeğe mahkfım olduğunu bıl - panyndaki İtalyan kıt'alarmı SO bin ki- ziyaret aı-..msunu göstermiş ve Atatürk
Y:d etnı 1 sıkıntıda bulunduğunu te - dirmcktedir. şi,vle takviye etmcğe ve Japonyaya ik- le memleketimiz hakkında samimi te-

Bu ektedir. Diğer taraftan İtalya hüklımeti n~- ~ısadi ve ":~!i yardımda bulunma.ğa mennilerde bulunmuştur. Kral Cevad 
laıva gazete, Habeşistan harbinin İ mına süz söylemeğe salahiyettar bır Karar ''erdıgı hakkında dolaşan şayı - Abbarn Nil nişamnın büyük rütbesini 

• Ya 30 ınilyar lirete mal olduğunu zat, İtalyan gönüllülerinin İspanyadan aları tekzib etmektedirler. \'ermiştir. 

San k ı·· . d al Balkan Antantı İran-,-1-ng_i_lte-reyi . ca orenın e gener 
1 ve Romanya protesto etti 
zzeddı•nı•n bı•r hı•tabesi Cenevre 4 (A.A.) - İran hükumr·tı, 

cc D·· Rumen Hariciye Nazırı Avenola hanın Bahreyn adalarına mü -
Ust ff Ankaradan sonra teallik olarak Tahrandaki İngiliz elçi -Utuınuz ve en mukaddes borcumuz ya muza er k 

sine yeni bir protestoname tevdi edere 
A olmak veya ölmek olacaktır ,, Atinayı da ziyaret edecek tngiltz memurlarının iranın hükümraniılı.. 

t Ydın i <A h Roman.yanın Ankaradaki matbuat haklarına muhalif bir takım harekatta l tnıncte 0 ./ı..) - Dün yapılan sancak tö- Alayın Sakaryndan İzmire kadar olan a- . ld 
~re hlta~Cenernı İzzeddln Çalışlar, asker - reketı de şimdi gözümün önünde canlanır - mümessili B. Dragru bu sabah şehrimi- bulunmuş olduklarını işaret etmış o u-
lt .\fay lı: n bir nutuk söylemiştir. ..cen bu kadar şan ıeref içinde olnn alaya ıe gc-1 miş ve Romanya vapurile Kös - ğunu bildirmiştir. 

re tntııı Olrıutanı Albay sübaylan ve a.:;lter- bu cumhuriyet sancağını vermekle de bü - tenccve hareket etmiştir. 
&alı \>a.rıır. . ' d v d. um k' • " F .. .:>lan •·e ısın ınUJı man ve kudretin tim- yük bir iftihar uyuyorum. e ıyor ~· F'~llSIZ 
•e b ' v B. Dragru, Balkan Antantı konseyi · " c 'lYük 'l'. ordunun en mukaddes malı olan Mazideki zaferleriniz! bu Cumhuriyet san 
.,aeı l'Urkıyurk ıntııctı tarafından verilen san cağını ebedileştirmek ı9in düsturumuz ve en toplantısına iştirak edecek olan Ro - Kabinesine ilim ad 
. allı 1'la al e Cumhur Reisi Kemal Atatürk :ılUkaddes borcumuz yn muzaffer olmak ve man~c. HariCi)e Nazırı B. Micesko ile Faris 4 (A.A.) - Parlnmcnto bu sa
~: tesrlll e~rınıza büyük bir iftiharla tevdi va ölmek olacaktır. Sizlerden sonra bu ala- birlikd1.: ayın 15 inde şehrimize döne - hah toplanmış ve harici siyaset hak -
bıı• llltı1tacıcı/orurn. Sancak, ulusun ordusuna ya gelecek olanlar da ayni düsturu ve ay- cektiı'. kındaki sual takrirlerinin müzakere -
0 .ın lllan s ernanetıdlr. Sancakdn ulusun nı mukaddes borcu taklb edeceklerdh'. Ne 
tıı~n o!ıır k~vi. kudreucri kaynamaktadır. bahtiyarsınız ki, alayınıza sancak verme Avni tarihde şehrimize muvasalat· sine 18 Şubatta de\·am edilmek üzere 
ti du koru butun ulusun eli silah tutanları Atatürk'ün Reisicumhur olduğu zamana te- tarı beklenilen Yunan Başvekili Gene- 1 1 Şubatta başlanmasına karar ver -
~er liu g ~ak için alay sancakları altına sadüf etmiştir. Bu maıhariyetinlzden do - ral Metaksas ile Yugoslav Başvekili miştir. 
n <lcıes ""·ıe ebıe sancak askerlerin en mu - layı sizi tebrik ederim. Sancağınızı alınız, p ı t b d J k Jd 
er -~ ıcıır B • t ihl l Y z B. Stoyadinoviç kendilerine tahsis cdi- ar am_en o un an sonra e. . a. ır-c~ı:. Yl'tde b .. : U ınukaddes emanetı dalma onun üzerine en büyük zafer ar n a 1 - f k 
~111ııııa ve ütun ınevcudlyettnizle koruya - len hususi bir trenle Ankaraya hare - mak suretıle ve hemen tam hır ıttı a -
hnllıtıı~ akıtbunun için şecaat ve cesaretle nız~lay komutanı Orgeneralden sancağı a - ket edeceklerdir. ia hükumete itirnad beyan etmiştir. 
tebın eakı ın aca~ınıza eminim. Piyade ala - lırken şu mukabelede bulunmuştur: 

1~tftıkı k Uharebe tnrihl en yeni muha - . Yüce Türk ulusunun alayına emanet et
i'! Şıt:ıdı aı acıar Parlaktır. tığ! bu mukaddes sancağı, Ulu Önder .ı:ta -
h~<le ~agor?ın Komanova muharebcle - türk devrinde ve onun adına kudretli elıniz
bahıın Ötıüncıç tepelerinde tanrruzunu gözü- den aldı"undan dolayı bahtiyarım. Sancağı 
-.,,_- ll.ı tta. e tutuyorum. o taarruzda al - o 
""1 l\a Vehtd v . her vakit her yerde her ne pahasına olursa ıı.t nııeıeti ernııştı. O taarruzda ala - f 
~(aebe,ını Üçüncü Kosova meydan mu - olsun muhafaza edeceğim. ye on~ za er çe-

ltıette y~a:,atınak için en parlak bir ıs- ıenklerile süsllyecdlme söz verıyorum. Ve 

Balkan Antantı konseyi ayın 16 sın
da toplanarak iki gün içinde mesaisini 
5ntaç edecektir. 

Konsey toplantısını müteakib, Ro -
manya Hariciye Nazırı B. Micesko'nun 

Ankaradan doğruca Atinaya giimesi 
muhte.meldir. B. Micesko'nun Atinayı 

Adliy e Vekaletinin 
Halliınlere teşekkürü 

karşı senelik bilançolarını gösteren sa -
nayiciler cya yardan, ya serden> sözile 
tasavvurlarından vaz g çmiyeceklcrıni 
anlatmak istemişlerdir. Buna karşılık o
'arak re sicumhur Roosevelt umumi hiz
metlere aid b ir takım işler ihdas etmi}e 
teşebbüs etmiş, böylece işsizlik tehli'<c -
~ine maruz bulunan ameleye iş temin et 
ıniye çalışmaktadır. 

Bu arada Japonya ile her gün bir parça 
daha şeker renk bir hale gelen müna -
sebat, doların kıymeti üzerinde de tesir 
göstermiye başlamıştır. Bu sebebledır ki 
mevcud iş buhranına bir çare olmak uze
re doların bir mikdar daha kıym~tten 

düşürülmesi tasavvur ediliyor. Fakat bu 
katrenin bu ummana ne tesir yapabile -
ceğini bize yakın ati gösterecektir. 

* Çin harbinin uzaması, Japon mnlıye 

ve iktısadiyatının kısmen sıkıntıya duş -

Japonrada 
lktısedf 

rncsıni rnucib ol -
maktadır. Y t>ni 
yeni beliren ihti • 
yaçları karşıla -

ınak için yeni yeni vergiler ihdas olunu
yor. Kazanç vergisi, harb kazançları ver
gisi, şeker ve kibrit üzerine konan istih
lak vergileri bu cümledendir. Bu hal, 
hayatın pahalılaşmasına sebcb olmakda, 
ayni zamanda yerli sermaycııin de srr -
best mahreçler aramasını intaç etmekte
dir. 

M'aamafih Japon hükumeti buna mani 
olmak için tıpkı Almanya ve İtalyad.ı ol
duğu gibi, milli paranın harice çıkmn -
masını temin edecek tedbirler almıştır. 
Japon sermayesi, badema, büyük rapta 
iş görebilmek için devletle teşriki mesai 
etmek mecburiyetindedir. Fakat, bır di
ğer tabir ile kendi yağile kavrulma!~ de
mek olan böyle hır otarşik teşkilat .Ja -
ponyada mevcud mudur? Pek değildır. 

Şu halde, bu müşküHitın dah.,, ziyade art
masını beklemek bir zarurettir. 

Selim Ragıp Emeç 

Arıcılık kongresi ~üst~·;İeke mesel;~f;d~ Almanyaya 
r~Pılacak imtiyazlar hakkında ilk adım 

ziyareti resmi mahiyeti haiz olacak ve 

bu suretle bütün Balkan Antantı dev
let merkezlerini ziyaret etmiş olacak -

tır. 

Ereğli şirketi 
Aleyhine 250,000 
Liralık bir dava 

Ankara, 4 (Hususi) - Adliye Vekfilı>ti, 
meşhud suçların muhakeme usulüne dair 
olan kanunun takib edilen gayeye uygun 
bir surette, memleketin her bölgesiıırle-, 

tatbik edildiğini, yapılan teftişlerden ve 
cari mahkemelerden anlaşılmakta oldu
ğundan bahisle, gösterilen hassasiyet ve 
muvaffakiyetten dolayı cumhuriyet müd
deiumumiliklerine, hakim ve mahkPmc
lere teşekkür etmektedir. 

Tekirdağ 4 (A.A.) - Bu ayın 15 i:t.lc 
Tekirdağmda bir arıcılık kongresi top
lanacaktır. Kongreye Trakya umumi mü
fettişi Kazım Dirik, bblgc valileri ve zi -
mat müdürleri iştirak edecektir. 

l'ııah lldra 4 . 'ld. - . • ~ feııer (.A.A.) - İyi haber alan hariciye :nezaretince emır verı ıgını 
k e~l<!si d' Almanyaya müstemleke beyan etmektedirler. Bu mahfeller. 
i!tıd n e Y l 1 1 . . 

h •. a fn .1 apı acak imtiyazlar hak- bu imtiyazların Avrupa mese e erınm 
·tq~t gı tere h .. k. . . k . 
~ . lllı. b"J . u umetı~ın no taı • k'lde hallinden sonra yapı • 

t.ıl\ s . 1.dırnıesi için Ingiltercnin umumı şe ı 
efırı Sir Neville Henderson'a Jabileceğini ilave etmektedirler. 

" Makineye verilirken 
tıı'l'0~Y~iden ınilli bir Japon hareketi teşkilatı kuruluyor 
h~et-ltı.t S (A A 
.~~0,., tı b1.tı.· t.) - Mineseito, Seyukal par- harekrt edecektir. . 
~ııı ••aı. "ş lrUın 1 B h susta yapılan ıanlıı.~rna muclbınce 
ıh._ daltt hır es lle Tolallter veyohud Almunı1 eukalllyetınden parlamentoda_ o_n be. ş ~lte b hare1tl>atrtı vücuda getirilmesi hak- t k ıt 
~~an11 lltla.ın.11e Yeniden başka bir istika- meb'us bulunacak ve ekalllye e, u ur 'e 
lorıo ttıa, Ue ve hususı konsey reisi baron din .s:ıhalarında hususi imtiyazlar verilecek-

Rumen ch .. ·iliklerinde değişlik 

(Ba~arafı 1 inci sayfada) 

İşçinin bu alacağı, sabık Ereğli şirketi 
zamanındaki fazla mesai ücretlerinin v~ -
rilmemesinden ileri gelmektedir. Malfım
dur ki, Büyük Millet Meclisi hükfınıeti

nin 337 yılında çıkardığı amele kannni
ie, maden sirketleri sekiz saatten fazla 

çalıştırdıkları iş~inin gün~eli~ ücr:tini 
:ki katlı ödemek nıecburıyetındedııler. 

Mefsuh Ereğli ~irketi bütün ocak ame)(!
sini olduğu gibi ocak dışında çalışan i:;-ç·

vi de istisnasız 12 saat çalıştırmış \ e r ,_ 
kat kanunun yüklediği mükellefiy tı hi
çe sayarak gündelik ücretlerıni sek:z s.:.:al 
i.izcırinden ödemıştir. ~liııtleve ltıuha Cencraı Arnkl, adliye nazırı tir. 

~ lıttttt ~eııı birl'tlr Saha Tokutomlnin rlya
~lloıı ' llıı h Jnpon mim hareketi kurul- Eğer liman amelrsine inıtisa'cn dl~•:-

tı ~;\ntlaneı~~eketln hedefi, devlette eski 
i hat \'{i Ve mezıyetlerlnl istinad e-

yaı>ılacak maden tesisatında ca 1ısan işciler gashc -
Bükreş 5 CA.A.ı - Eeçiler arasında buyuk dılmiş olan bu haklarını arıyac2k o'ur 

bir değişiklik beklenmektedir. Bu meyanda .arsa, hi.ikümetin satıc; bedeli olarak E -
ela bir knç aydrınberl münhal bulunan 

~~ cucıa getırnıektır. 
Yada 

~ Yaralana n İtalyan 
•:ı4-o~t a 5 c.. gön ü llüleri. 
lb~. ı taı "·I\ ) . 
tl~tıe l'a.n l~JI - Ispanyadan yedi yüz ya
li~t..., ~'ı>ııru Yonerını getiren Orandısca 

-.,te J\lı liapoliye gelmiştir. 
1'l ~qlt~ i .,~?11 ekalliycti intihabata 
~\İte, S c1ı..""" 'tak edecek 

4llkı. .Jı...ı b fi 
aıı ek - "~ kO.met 2 mart seçi-

~liYet partisi ile birllkte 

~::ıa. Vaşington clç11iklerlne yeni zevat ta- reğli şirketine ödiyecPği üç buçuk ır ıl -
>1n ecuıecektır. . • ,·onun yalnız bu alacaklıya yetişıniyec ;, · 

Macar kral naibi P olonyaya gıttı nşikiırdır. 
Burtnpeşte 5 (A.A.l _ Kral naibi. nmlral Liman iı::çilerinin vekfı.letini i!Vllkat 

Harty ve refikası, Polonyayn resmi zıyarctte Etem Ruhi. Zonguldak amele birliğ ı 
huluıımak hzere Budapeşteden hareket et- clnvn eden bir kısım deniz işçisiııiıı rlP vc>
mişlerdlr. Gazeteler, bu mun1n~eb~~

1~1,.~~c~~ kaletinl almış ve iddia ettiğ1 dav yı ka
rf.cıtan ile Polonyn arasındak ş r " 

b ,1., ettirmektedirler. zanmı)ı. dOlltluğunu te ar ... 

it ~a"uahtan Sabaha : 

Altın meydanı 
Gü~el fjkil'Jer rüya gibidir. Hakı kate :, aklaştıkça lezzetini kaybederler. 

Şu Yenicami meydanının açılır.ası fikri de böyle oldu. Bu güzel mabed.n 
cebhesini saran taş ve t&hta yığınlarını kaldırmayı düşündük. O güzel ahi
denin bütün azameti ile meydana çıkışındaki bedii zevki tadar gibi olduk. 
İş ciddileşti. Planlar hazırlandı. Bugün öğr,eniyoruz ki bu iş tam dört milyon 
liraya malolacakmış. 

Dört milyon lirayı düşününce ne yalan söyliyeyim gözlerimin önünden 
gitmiy~n o muhteşem hayal biraz tislenil' gibi oldu. İçime bir ağrı ç&ktfı. 
Kendi kendime: 

- Dörl milyon lira, az şey değii, dedım. Dört milyon lira ile bir meydan 
yerine İstanbulda neler yapılmaz. Tıklım tıklım dolu hastane kapılarında 
haftalarca boşuna yatak sırası bekliyen fakır hastalar için bir iki koğuş mu 

ilave edilmez. Yazın tozu, kışııı çamııl'u içinde yuvarlandığımız bozuk yolla
rımıza asfalt mı döşemeyiz? SQkak!arda, mikroblarla haşrolan çocuklara 

ıkı ağaçlı bir bahçe mi vapm·ıyız. Dört milyon lira ile yapılacak şeyimi/, o 
knd.ır çok ki: Böyle yüksrk bır servetı şehrin yalnız bir noktasına dökmek 
a agı yukarı açılacak meydanı gu:rniişlc kaplamak, altınla yaldızlamak gibi 
bir l'ey. 

Buıı!arı düşününce giizlerimııı i"-'i nde sülün gibi minareleri, nefis oyMııla
rı w çinileri ile yükselen iıbıd0 silinir. sislenir gibi oldu. Ga1iba dudakla
rım da mırıldandı: 

Sanki bir zaman dcıha tJövle knlsa ne olurdu. 
D<."dim. Fnkat hemen doı"!ruldum ve keneli kendimi ikna 

sek sesle nefsime telkin ettim: 

- Yıkalım w yapalın1, Japılnut, yapılmıştır. 

etmr:k için yük-

Biirlum Cahid 



4 Sa~·fa 

Hapishane bayramertesi yıktırılıJ 

Güzel san'atlar mah3lles·nin haritası 
müzelere gönderildi 

Mahalle Topkapı sarayının deniz kısmından başlıyor 
ve Sultanahmed camiine kadar devam ediyor 

İstanbul belediyesi, ileri şehir planın-, nında c Yeşil Saha> ismin.i alan meydan 

· da Güzel San'atlar .mahalle~~ olarak tef- şeklinde .~u~a:aza olunacaktı.r .. Topka!.'1 
rik ettiği semtin harıtasını mt:zeler umum sarayı rnuzesının kapısından ıtıbaren u-

müdürlügüne dün göndermiştir. Bu ma. , ~'Üncü Sultanahmed çeşmesinin yanın -
halle Topkapı sarayının deniz kısmına daki duvara kadar yeni binalar yapıl:: -

isabet eden cihetinden başlamak üz.er'? 1 caktır. Bu binalarda lfıboratm·ar, fo -
yanan adliye sarayı arsası, Ayasofya ve 
Arastayı içine alarak Sultanahmed ca -
miinin nihayetine kadat' imtidad etmek
tedir. 

toğraf atölyeleri gibi kısımlarla çini işle. 
ri satış yeri ve saire bulunacaktır. 

Müzeler umum müdürlüğü tam ma -
nasile bu mahalleyi Güzel San'atlar ma
hallesi şekline koymak için bir proıe ha- tır. 

Maarif Vekaleti, 1939 büdçesine Gü
zel San'atlar mahallesinin tanzimi içın 

mühim bir tahsisat faslı ilave olunaca -

2.:1rlıyacaktır. Projede yeniden inşa ve Güzel San'atlar mahallesinin projesi· 

ilaveler gösterilecektir. Sultanahmed ca- ni müzeler umum müdürlüğünden tefrik 
· mii ile Ayasofya civarı, ieri şehir pifı.- . edilecek bir komisyon hazırlıyacaktır. 

Çürük taksiler 
işletilmiyecek 

Hacı Reşidin 
teberrüü 

Kurturuşdaki 
cinayetin faili 
nün bulundu 

Cinayetin sebebinin kan 
gütme c.avası olduğu anla
şıldı, katil adliyeye verildi 

., 

Katil İhsan ve arkadaşı Mehmed 
Bu'1dan on beş gün mukaddem Kurtu -

Yeni yapılacak adliye 
sarayının yanına bir <le 

hpsihane binası inşa 
olunacJktır 

Sultanahmcddeki hapishane binasının 
yerinde yapılacak adliye binası etrafın • 
daki hazırlıklar ilerlemiştir. Belediye dai
mi encümenlerine tefrjk edilen bir ko -

misyon istimlak edilecek yerlerin lstim
Jak bedellerini tesbit etmiş ve Adliy Ve-

kaletine göndermişti. ,Adliye Vekaleti 

yıkılacak hapishane binası ve istimlak 

,edilecek binalar üzerindeki tedkikatını 
bitirmiş, hapishane binasının yıktırılma-

sı için yirmi iki bin lira ayırarak gön -

dermiştir. Bu para ile hapishane binası 

bayramertesi hemen yıkılmağa başlıya -
caktır. 

Yeni yapılacak adliye sarayının yanına 
bir de hapishane inşa olunacaktır. Yeni 

ı hapishane binası inşa olununcıya kadar İs 

tanbul hapishanesindeki mahkumlar ci- j 
var vilayetlere dağıtılacaktır. 

Toplantılar: 

Profesör Akil Muhtann 
Paris Tıb Akademiaine 

aza seçilmesi kutlulandı 

k il 
1 10 b• ı·... b k t l l . lu'<da Akropoll gazinosu civarında tabanca Üniversitemizin değerli profesörü Akil Kırı1maz cam u anmıyan ın ı . a an aya ya ırı .. 1 , ~mrşunu ile Öldüri.ılmüş bir cesed bulundu - Muhtar Özden'in Paris Tıb Akademisine aza 

b •• 1 d b• k h ..., • k • on ğunu ve ce.sedin de Rizeli Mahmud oğlu Sa- seçilmesini kutlulamak lçln Haseki kadınlar oto us er en ır ısının ı n arcanacagı yen orr. ısy ıd isnılnde bir şahsa aid olup zabıtanın vak'- hastanesinde bir toplantı yapılmışbr. Çok 

Plakaları alındı tesbit edecek '::mm !alini aramakda oldtlğunu yazmıştık. Sl\mlmi g_~çen bu toplantıda Profesör Akil 
Son günlerde Emniyet ikinci şube müdürü Muhtar, Unlversitenin Haseki hastanesinde 

Gureba hastanesine Hacı Reşid ismin- Nevznd tahkikata bizzat vaz'ıyed ederek şu- çalışan profesör ve doçenUeri, hastane hey
de 95 yaşlarında ihtiyar bh· ~dam:n on benin zeki ve uyanık memurlarının muave- eti sıtıhlyesl ve a.<ıistanlar bulunmuştur. Has
bin lira teberrüde bulunduğu dün yazıl- ıı.etile bu meçhul ~atili de yakalayıp adale .

1 

~anenln sinir m?tehassısı Doktor Şıikrü Ha-

Otobüs ve otomobiller bir şubattan iti
baren kırılmaz cınsten cam kulJanmağa 
mecbur tutulmuşlardı. Evvelki gece ya
pılan bir muayenede otobüslerde henüz 
bu cinsten cam bulundurulmadığı görül
müştür. Bunun üzerine emnıyet müdür -
lüğünce bütün hatlarda işliyen otobüs -
lerin plaka numaraları sıraya konmuş, 

her hattan seyrüseferi sektedar etmiyc
cek mikdarda otobüsün plakaları sökül
müştür. 

Taksim - Y enimahalle, Şişli - Fatih. 
Maçka - Beyazıd, Kurtuluş - Beyazıd 
hatlarında dörder araba, diğer hatlar -
dan da ikişer, üçer arabanm plakaları 

ahnmıştır. Bunların on gün zarfında bü
tün camları değişecek, sefere çıkarılacak, 
müteakiben seferdeki arabaların clinla-
rı takılacaktır. 

B u hususta yeni bir karar daha veri: -
miştir. Şubatın on beşinden itibaren İs
tanbuldaki taksi otomobilleri ve otobüs-

. . . M kk k d 1 . d tın pençesine teslıme muvaffak olmuştur. zım 'I'Jner bir hıtabede bulunmuş, buna A -
mıştı. Reşıdın eskı e e a 1 aı ın an Zabıta bu muvaffakiyeti temin için evvel! kil Muhtar cevab vermiştir. Toplantı büyük 
olduğu anlaşılmıştır. Ölünce mirası Y~- maktulün mazisini tedkike lüzum görmüş ve bir samimiyet havası içinde .~ona ermlştlr. 
ğenine geçecekti. Reşid parayı hayırlı şu nct.jceye varmıştır: Arabacılar toplandılar 
bir işe sarfctmek e.melile yeğeninP. bı - . Maktul v~ktlle baba~ı Ma~mudla bera - Dün toplanması mukarrer olan esnaf ce-
rakmamış ve hepsini Gureba hastanesi- ~~r ~lıc!z:de .~ureyyha lsk mınde b1 ırs1nadnm ı bo • ı mlyetıcrlnden ancak arabacılar cemiyeti 

. . O b. 1· a·· G b bup o urmuş, mu a eme net ce de de ya- toplantısını yapabi1~'·tir Ayakkabıcılar ne vermıştır. n ın ıra un ure 3. d · ·t"f d d k k bi h .u.~ • ' 
şın an ı.s ı a e e ere ısa r zaman apse Cahçıv:ınlar balıkçılar ve fır.ıncılar ceınl -

hastanesi namına bankaya yatırılmıştır. mahküm olmuş, ve geçen sene mahküml~e- yetlerlnln t~plantıları ekseriyet temin edl _ 
Paranın sarfedilccck yerlerini tesbit et. : tini llfmaı e~erek hapishaneden çıkmış, Is- ıemediği lçln başka zamana kalmı§tır. Bun
mek üzere Gureba hastanesinde bir ko - tanburn gelmıştir. · ların toplantıları ikinci devreye kalmıştır. 
misyon kurulacaktır. Zabıta bu neticeye varın~ cinayette bir İkinci devre toplantıları bayramertesı ya -

knn gtitme davası bulu!1up bulunmadığını , .,ııacaktır. 
•• tedklk etmiş ve Saidln Istanbulda bulundu - Arnbncılar cemiyetinin toplantısında a _ Spor ve Uni ver site ğunu. haber a!an Süreyyanın akrabaların - 7~dan alınan aylık aidatın 20 kuruşdan 25 

, j~n . Ih~anın Istanbula_ geldiğini te.s~tt et - kuru_ş:ı çıkarılması kararlnştınlmıştır. Bu 
•• • 1 mıştır. Ihsan bundan uç se!le evvel 11.mlrd~ para ile dispansere yardım edilecektir. 

Hukukta ve Mulkıyede spor arkadaşı Veyselle beraber Ispartalı Ahmedı ı i t b 1 f th• h kk d k f 
• • öldüre'l bir sabıkalıdır. s an u un e . ~ a ın a on .erans 
ıdares . dersı okutulacak ı Bu ikinci netice üzerine de İhsanın is - 0<'(;en Salı giınu tehire uğrayan, Ü~iver-
ı . · . ·· t h tanbul:ı. gelişinden ltlbaren neler yaptığı ~ite Tarih Doçenti Mükrimin Halilln Istan-svıçreden getırılen spor mu e assısl - ' ' b 1 F thl d ı ı k ı b 

• • • r ı nerel~re gittiği tedkik edilmiş ve görülmüş- u un e ne a r o an 8_?n on eransı u 
nın Ankaradakı yuksek mektcblerd~ y .. p- tür kı İhsan İstanbula gelir gelmez Saidl a- gece s.ıat <20.30) da Emlnonu Halkevi mer-
tığı spor teşkilfitı hazırlıkları ilcrlerr.ei<- ı ramaJ'a ve onu bulur bulmaz p~lni takib kez sa!onunda ver11ecektır. 

!eri umumi bir muayeneye tiıbi tutula - tedir. Mütehassıs tedkikatını bayramer- ederek münaslb blr fırsat aramaya başla - Beyoğlu Halkevinde konferans 
caktır. Bu kontrol esnasında eski araba- tesine kadar ikmal edip Maarif Vekale - ;nıştır. BPyoğlu Halkevinden: Salı günü saat 
lar tcsb.it edilecek, bunlardan çalışabıle
cek gibi olanlara kırılmaz cam takılacak, 
çalışamıyacaklar çürüğe çıkarılacaktır. 

Müteferrih: 

t' b" p r verecektir Bilahare mü- Nih:ı.yet tesadüf İhsana yardım etmiş, ça- 18,30 da evimizin Tepebaşındaki merkez bi-
ıne ır .ra 

0 
. •1 tl . lımıaktn oldu~u Rizeli Maksudun fırınında nasında profesör Hamid Nafiz tarafından 

tehassıs Istanbula gelıp, stanbul nı - ~lr gün Saidle karşı karşıya gelmişlerdir: •Ana<lolunun Jeolojik teşekkülü. mevzuun-
versitesinde meşgul olacaktır. l 3ald bu tesadüfden hoşlanmamış fakat İh- da konferans verilecektir. Herkes geleblllr. 

Başvekalette kurulacak !>por başkanlığı nn kurnazca davranarak ona sokulmuş, - · · · · ~- · · · • • · • ••· · - · 
teşkilatı kazalardaki kaymakamlara bü _ kucak!<~mış. gözlerinden öpmüş. bir fınnda Şeh:ıadebaşı : FERAH Sinemada 
,..k _ l.h. t ·r kt d". y··~ beraber bulunacaklarına memnun olduğunu Büyük Türle San'atkarı Profesör 

P S f dd. . • yu sa a ıye ve vazı everme e ıı. u ... - .. 
1 1 8 
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ren~ ey e ımn ı:evce.sı . A soy em ~. a de un !lra a anmıştır. ZATI SUNGUR 

M , d d'" .. sek mekteblerde kurulacak spor teşkıla- Vak'a günü Saidle Ihsan etrafda kolkola 4 üncü yeni programı ve bir kızın ricudil 
,~ ı r an ° uyor tında bu nokta ehemmiyei.le gözönünde b~rabPr gezip dolaştıkdan sonra gece geç bir top mermlsile delinmesi ve seyircilere 

Mtiteveffa Prens Seyfeddinin wvce- bulundurulacaktır. llukuk Fakülte~ile ı·mkit fırına gitmek üzere yola çıkmışlar, g~sterilmesi. Ayrıca İkizler "Yaryetest 
si Prenses Ulviye. yanında kardeşi Se-ı Mülkiye mektebine ders programlarına Akropoll gazıno~unun arkasındaki Savaş so- ve akıllı köpekler ve slnema 
mih Mümtaz olduöu halde miras işini kTt · 1 · "d t l b' d • · ka~ına gelince Ihsan birden arkadaşının to- cumartesi - Pazar matinelerde 

•• 
0 

• • spor teş ı a ı ış erı, ı are arz arı ır e. s lunu bırakarak tabancasını çekmiş, mevki- ZATİ SUNGUR - 3 F ilm 
halletmek uzere Mısıra gıtmış ve Mı - olarak konacak bu mekteblcri bitirib de 1 te h 1.ıı. h - 1 .. 

1 
t . İ . . • n n a '6ı ve avanın yagış ı ve ... aran ı v aryeteler Te akıllı köpekler 

sırda bır dava açmıştı. şın uzayacagı c'evlet teşkilatında idari vazife alan genç- olmaı:mdan istifade ederek o sırada kaçmak :.....----""""'!'=-----------" 1 

EDDiE CANTOft 

~ 
Ali BAS~ 
Hindistand' 
TOBl.ÇE so••~ 
Büyük şark fiJıOI 

anlaşıldığından Prenses Ulviye ve Se- Jer spor derslerinden cdindıkleri nıa1tt _ JsteyPn Saldin en.ı;esine ateş etmiştir. Bun -
rnih Mümtaz Mısırdan hareket etmek matla kıt'alarındaki spor müessesf'lt>rinı dan 11onra Maksudun fırınına giderek işle -
Üzeredirler. Önümüzdeki hafta içinde l t kl d rlJe nlt'.Şgul Olmağa başlamıştır. 

, Senenin en MUHTEŞEM, en fazla MUS1K1Lt, 

ca ış ıraca ar ır. Btı netice alınınca İhsan yakalanmış, su-şehrimizde bulunacaklardır. İsviçreli mütehassıs fstanbula gelinci-
çunu itiraf etmlş, tabancayı da arkadaşla -

Dünkü hava vaziyeti ye kadar t~tanbul Üniversitesi dekanları nndan Mehmedden aldı~ını söylemiştir. 
Birkaç gündenberi mutedil giden Üniversitenin hali hazır spor vaziyetini Mehmed de yakalanmış, dün her ikisi de 

h::ıva dün değişmiştir. Şehrimizde ha - tesbit edecekler, toplamış olduklan ma - müddclumumiJiğe teslim edilmişlerdir. 
va ak.~ama kadar kapalı geçmiştir. Rüz lümatı mütehassısa vereceklerdir. 
gar şimali şarki istikametinden saatte 1938-1939 ders yılından itihcıren yiiksek 
5 - 7 metre hızla esmiştir. Sıcaklık de- rnekteblerde spor işleri teşkil:itlandml - Açık teşekkür 
recesi en çok 10,9, en az 6, 7 kaydedil- rn'ış bulunacaktır. 2 - 3 Şubat gecesi Anjin dö puatrin'den 

ınsızın vefat eden kocam ve babamız Su -
miştir. Karadeniz boğazında dün ke - Kıdem zammı alacak muallimler riye emekll evkaf müdürlerinden Killsll Bay 
sif bir sis vardı. . ı Mehr.1ed Faik Yaycıoğlu'nun cenaze mera -

Memleketimizde umumi hava va - Bu sene lslanbulda çalışan bin iki 1 slmindf' bulunan, telgraf ve mektubla be -
ziyetine gelince: Trakya, Kocaeli, Ege yüz muallimden 4 50 kadarı yeniden v:ını taziyet eden akraba ve tanıdıklara 
ve C€nubi Anadolu mıntakalarında ka- k!dcm zammı alacaktır. Kıdem zammı Yayc1C1ğlu ailesinin minnet ve teşekkürleri-

1 d ·· - ı · t' R" )' t · • M ·r V k.l 1. t d"k t . n' bildlrmeğe kıymetli gazetenizin tavassu -pa ı ır ve mevzu yagış ı geçmış ır. uz ıs ~ mı • aarı e a e ı as ı · e mış tunu rica ederiz. 
garlar Ege ve Cenubi Anadoluda Ce - ve Istrınbul Maarif Müdürlüğüne gön- Ec;i ı~yşe Yaycıotıu, kızı Fıtnat 1'aycıo;ıu, 
nubdnn, diğer mıntakalarda şimalden dermistir. 19 35 yılında kıdem zammı o! lu Turan Yaycıoğlu. 
orta kuvvette esm!ştir. almış sekiz yüz elli muallimden dört 

Bn yıl gelecek seyyahlar yüz kadan henüz bu haklannı alama -
Bu sene şehrimize gelecek seyyah - maktadır. Şu şekle göre bu mikdara 

~ann sayısı çok olacaktır. 18 Mnrtta dört yüz elli mnallim daha ilave olu - , 
Trak v<tpurile büyük bir seyyah kafi - nacak demektir. 
jesi gelecektir. Bunu 18 nisan v e 18 115.len bu iş için kırk beş bin li -
mayısda gelecek kafileler takib ede - ra kadar bir para temin edilmiştir. Fa
cekt ir. kat bu para ile ancak bir zaman için kı· 

Riyaziye r'ersleri 
şı.._11 Halkevinden: Halkcvlmlzde orta o -

tul fıçilneü ve lise birinci sınır talebrlerlne 
mAhshS bir rlvaz.lye dersi açılmıştır. istek -
lllcrln acele müracalltları. 

dem zamları verilebilecektir. Devamlı 
surette talnisat temin edilinceye kadnr 
kıdenı<' hak kesbetmiş sekiz yüz elli 
muallim maaşlarını eski kıdemlerin -
den alacaklardır. 

- Bugün 

L A B 
Ba~ 

MARTHA 
Saat 3,35 ve 7 ,30 da 

\.,J Z.ENGtN ve en fazla DANSLI fılmin i görmek için 

Bugün sO.MER sinenıa• 
. gidiniz ve bUtlln dnny.tda her gösterildiği yerde ber seıuısd' 

salonlarını bıncahuıç d olduran 

Nevyork Damlarınd8ff 
fevkalthle fılınini görUni\z. Amerikanın en gnzel 500 kızı 

ı ı caz ve 8 balet heyetinin iştiraklle 

DORiso:ooR1G~~ ~eURPJ11 
·ı b r·ı . mutlaka gö-·~/ taratından çevrı en n muazzam ı mı ~ . 

saat 2, 5,45, 9,30 



~ .. . 

o~u Karadenizde kızlarrmızrn lıSorug.oruz !-"\ SioasMektubları: 
~ta!Uksek kabiliyeti takdir ediliyor 1 lz:::~~~e~ö~~ehl~k~~:ı~r~ri 1 Sivasın plinı yaptırılacak 

ı.ofn )kız san'at enstitüsü umulduğundan çok daha •• ~:::~~~· ~':ı'::~ı::-ı.:;.;;:::"!: •iz:; Belediye odun, kömür ihtikarı ile mücadele ediyor. 
az a b. ... b k k d k ld ile Gölcuk arasında nakliyatı temin e - Esnaf imtihana çekilecek cocuk sevgisi artıyor 

ır rag et ve ala a arşısın a a 1 den motör1erden şikayet edilmektedir. 
Söylenenin hulasası şudur: 

- uDalkı taşıya11 motörlere istiab ka
biliyetlerinden çok fazla insan doldura -
luyor. i\lotörlerin bazan bir yana, hazan 
öbür yana yattıklarını göra)·oruz. Şika
yet ctllyorıız. Fakat dinletmenin imkanı 
yok Geçenlerde boykotaj yaptık. 1\Iotor 
yerine resmi bir vasıtaya bindik. Fakat 
bekleme yüzünden vaktimiz kayboldu. 
Saatle çalışıyoruz, ziyan ettik. Bir gün 
mühim bir kaza ol:ı.bilir, bunun önüne 
gecilmeJidir ... 

Şikayetlerin yekdiğerini t:ıkib etmesi 
ort:ıcla tahkik edilmeğe değer bir mese
le olduğunu göstermektedir. İzmitin ça
lışkan bir valisi, şikayetleri göz önüne 
at:ın bir belediye i vardır. Ümid ederiz 
ki bu mesele ile yakından meşgul olacak 
n ı-erçekten bir tehlike nrs& önünü a
lacaklardır. 

tt E1lBtit ~d 8 ? ~~ilı~~lon, (liu .u e talebelerden bir grup biçki ve dikiş dersinde oruyoraz s· ... " 
·ıı~1Yac Uze . SllS~) - Görülen lüzum ~erinin de şaşıl;ıcak bir derecede oldu- ıvcman uır gorün~ 
~~-il Akş rıne geniş bir binaya nak- ğunu ütiharla söyliyebiliriz. Bı· r dam ad Sivas (Hususi) - Şehrin müstak - rafından sıcak öğle yemekleri veril • 'Ut aalta~ Kız San'at okulunu .Kültür Bakanlığı Trabzon kadınları- bel haritası ve imar işleri üzerinde ta- mektedir. 
!la~' ıgı enstitü haline koy- nın bu derin alaka ve kabiliyeti kar,şı- k d zım gelen vekaletlerdc temaslar yap - Çocuk Esirgeme Kurumu da ilk o -
~eı~ Ve !{ smda enstitünün bütün ihtiyaçlarını ve aynatasını vur u mak üzere Ank~raya giden belediye kullarda okuyan kimsesiz yavrulardan 
~· halkın aradenizin; ancak iki vi· öğretmen. ka~rosunu tamamlamıştır: 

1 
• • • reisi Adil Tarkan şehir plarunın yap - 200 tanesine elbise ve ayakkabı yap • 

ta 1 kubur ı.n ~\rUşabildiği bu kıy- Düne kadar ·bulundukları cemiyet i- Ba .. _kesır \Hususı) - Altı eylul ma- tırılması müsaadesini almıştır. tıı:masını kararl~tırmıştır. 
~ b~ ll'luh~·uessesesine karşı yalnız çinde ~arşafa bürünen ve hayat~ siyah I h.allesınde hır ?amadla kayınpede~ a- Sivas belediyesi odun kömür ihtikinna Küçük yavrular kurban bayramın • 

~etlerde <lıtı~de değil bütün komşu p~çe arkasından bakan kadınların mo- rası.n~a. kanlı bır kavga o~uş, netıce- meydan vermiyor da giydirilecektir. Bu hayırlı iş için Si-
~e "· ahı derin bir alaka uyan- dem san'at ve ev idaresine karşı duy- de ıkısı de ağır sur~tte ~·aı a.lanmışlar- Be1ediyenin Sivas, Malatya yolu ü- vas, Erzurum demiryolu inşaatı baş • 

drisatın . . du!darı bu derin aşk yabancılar üze- d~r. Bu mahalleden Ismaıl oglu ~e- zerinde yaptırdığı fenni mezbaha ta - müdür muavini Haydarın delaletile 
,, Y~ <ievan,.ıki ay geç başlaması ens- rinde de çokca alaka uyandırıp iyi te- dı? damadı Kasablar ma~~llesınde.n mamlanmış olduğundan yakında fa - kısım amirlerinden 504 lira toplanarak 
er':l lise " edecek olan birçok' tale- .<irler bırak.maktadır. Hergün için mek· K~z1'?1• ~arısını boşamak .~zere bır aliyete geçecektir. kuruma verilmiştir. Ayni teşkilat lise· 
~&l'rten .k e orta okullara dağılması- tebi birçok yabancı bayanlar gelip zi- m~dnet once mahk~meye mu:acaa~ et- Şehirde odun kömür buhranını kar de okuyan fakir çocuklara 150 lira mu 
~liyetsiz a.dınJığunızı dimaği ve ru- yaret. etmekte, mektebe karşı sevgi ve nıış, bunların , ayr.ı_ı~sını ıstemı~cn şJ<ımak üzere belediye odun kömür .nvenctte bulunmuştur. Fevzipaşa oku • 

~tı ~aşay lıkten kurtararak asrın en ha1'ranlıklarmı blldirmektedirler. 1 ka~ıı·~eder vak a gunu damadını evıne getirterek maliyet fiatı üzerinden sat- lu himaye hey' eti 50 çocuğu giydir • 

1 
enst t·~ş l11Uhitıe . k d k Ink·lab ve yenilik hareketlerine kar- cagırınıştır. Bu suretle karısının yanı- maktadır mistil' 

ikt ı unu rıne sev ·e ece · · ·d K" ı k d · d · • . . e d"· n bugu"n ' k ·ı !:ı Trabzon kadınlannın gösterdigvi can- zıa gı en azıma avınpe erı arasın a s· da f . tih edil k s· - ll'ml . t 1 t la . ort .. san at ısını ı e ~ ~ ıvas esna ım an ece ıvas mua ı erı op anı r 
l: Yuz kadar talebesi var- dan ve içden gelen bu bağlılığı gören gürültü çıkr •'1· damad tabancasını çe- ŞPhrimizde teşekkül eden esnaf ce- yapıyorlar 
~ litiid umumi müfettiş Tahsin Uzer okulun a- kerck ateş etmege başlamıs. çıkan kur- i ti . A 1 . 
<iu.re,s ~ kadın sa . . . z&mi derecede inkişafına çalışmakta ve ~unlaıdan birisi kaympede~inin başına, m ye_ erı ~za ~rmın ~ıd oldukl~n mes- Şeh~i~iz ~l~ okul muall~leri mes-

ı ,. lllı ög· • de yırmıncı asrın, L .. .. . .:ı 'd 
1 

b. d d". . d k d. - . b t t . . lekle~ den ımtıhan edılerck ehlıyetna - !eki bılgılerını arttırmak ıçın ara1a • 
~"'la naa eld' . e. e kalmıyor, ay- }adar hassas davranıp aiakadar olmak- kisi de ağır suret~te yaralanmıştır. me_ 8 ma arı e ıyece ... mec ur tutul- rında on beş günde bir konferanslar 
~:'lt\a renrn kl 1 u muesscse uzerınue ı en ır ava ıgcr! e ·en ı avagına ısa e e mış, ı- 1 1 b led. b 

1 
1ltlarına ıvenınden tuti.ınuz da iç . . , dugundan bu hususta lazım gelen ha • vereceklerdir. 
a~lal'tnı Varıncaya kadar bütün 

1 

tadır. . . . .. :7ak'aya polıs ve adlıye va~ ıyed et- zırlıklara başlanmıştır. İs:netpaşa ilk okulunda, muallim 
~ a~ıtaıarı tenıin edecek bil i silah :?ah" şımdı~en <?ı:es~n, o:~u, Gu- :n_ış •. yaralılar hasta~eye ka,dırılmış, Sivasda çocuk bakımına ehemmiyet mektebi resim ve iş muallimi Ekrem 

l! i: na da s h'b g mushune ve Rıze gıbı cıvar vılayetler- hadıse hakkında tahkıkat başlamıştır. ·ı· t f d "lk m kt b ıı· 1 · b -.ne k a ı oluvor. . • k k d b _ verı ıyor ara ın an ı e e mua ım erme 
~~1ltliyen a~ar Yaka kolal;masını da ~~n tal~ ... ~ celbcd~ce 3 t~·· ~ m: k I İlk okullarda okuyan kimsesiz yav- :ayyare modelcilik dersleri verilmek . 

en in aaın1arımız b"t·· b- ıtte a a ~a. ~yan ıran ens 1 unun _u Bir köylü avga ayır.na< ruıara, oku1ıar himaye hey'etıeri ta - tedir. 
\rlıku ce leferr.. ın u un . u :·ıl d~rlcn ıkı ay geç başlamasına rag- • 

t.. 'lr:ib fla kavr uatına kadar dcrın rr.en peyda ettiği kesif talebe yığınına ısterken yaralandı 
~ ?lduğu . a_rna1arı memnuniyeti l akıfocak olursa; önümüzdeki ders yı· Ceyhan (Hususi) - Çakaldere kö-

' ld.a~~in de ~ıhı, d_irektör ve öğret· ~ı içinde burasının Trabzon kadınları- yünde bir kavga olmuş, bu kavgayı 
~ anaatıne dayanarak bu ı.ın daha şiddetli tehacümüne uğrıya- önlemek üzere araya giren Vakkas adlı ijaltk -\~e kabiliyet üstünlük - cağın.:ı hiç şübhe yoktur. bir köylü ağır surette yaralanmıştır. 

~sı rd d .. k .. ki d Çakaldere köyünde oturan Ahmed, e UŞ un ÇOCU ara yar ım eniştesi Kelle Mehmed ve daha birkaç 
kışi :ırasında kndın yüzünden bir kav
ga çıkmıştır. Kavgacıları ayırmak is· 
!eyen köylülerden Vakkas, Kelle Meh
med ve Ahmed tarafından bıçakla ağır 
surette yaralanmıştır. 

Suçlular v:ık'ayı müteakib kaçmışlar 
~<t da sonra yakalanmışlardır. Yaralı 
Adnna memleket hastanesine gönderil· 
mıştir. 

Bir av kazası 

Niksar elektrik santralı 
inşaatı yakında bitiyor 

Balıkesir (Hususi) - Dursunbeyin 
Mezitler köyünde köylüler toplanmış
iar V(; sürek avına çıkmışlardır. Küçük 
kafileler haJinde avl.anmağa başlıyan 
rarti~erden birinde Ibrahim oğlu Hü
~eyin adında birinin omuzunda asılı 
duran çiftesinin ka_yışı kopmuş, yere ı 
düsen silah birdenbıre ateş almış, Hü-
·eyin beş yerinden ağır surette yara- . . . . . ? y 

1 
B 1 k i M 

1 
k Nıksarın. bazı maha.tleter ıçın bır tehlıke teşkil eden sur?art ve Belediye rriri 

.anmı;tır. ara ı a ı es r em e et H kk T d l 
hastanesine getirilm~tir. 4 

, t aş e en 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
Niksar (Hususi) - Kasabamızın bo- tehlikesi gösteren duvarların etrafın& 

zuk olan mahalle yollarının ve Melek çukurlar kazılarak tehlikenin önüne 
Gazi mezarlığının yolunun yapılması - geçilmiş ve tamir keyfiyeti vekalete 
na ba~lanmıştır. Bundan sonra cenaze- bildirilmiştir. 

Hasan Bey - Bizim eve 
takacağım da.. 

... Kırılmaz cam, senin 
köhne eve ne de yakıjır 
yal 

Hasan Bey - İstanbul -
da işliyen otobüslere ya
kıştıktan sonra, bizim eve 
~ydl, haydi ..• 

ler mezarlığa kadar kamyonla nakle - Belediyemiz kasabamızdaki sıhhi 

dilecektir. olmıyan kah\·elerin kapattırılması için 
Hcva ve yangın tehlikelerine kar - emir vermiştir. Tokad vilayetine bağ -

~ı kaleye bir işaret kulesinin yapılma- lı bütün k<ısabalarda kağıd oyunu kal· 
sı kararlaştırılmış ve kulenin yapıl - dırı!dığı halde Niksarda hararetli bir 
masına başL.<ı.nmıştır. Kasabamızda ha- surette de\'am eden bu kağıd oyunu -
va hürumundan korunmak için muh - nun kaldırılma~ını aliıkadar mnkum -
telif yerlerde mahzenler de yapılmış • lnrdan dileriz. Yapılmakda olan bil -

trr. Kazancı ve Madoru mahalleleri i- yük elektrik tesisatı yakın bir zarnan-
.l çin biiyük bir tehlike arzeden müru- da bitecektir. İdmanyurdunun tertıb 
p .. ü zamanı~ yıpranmış ve yıkılmak ettiği eşya piyangosu da çekilmiştir. 
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GEN~ O MESEL~ 
D ün bu sütunda, spor maçlarında - Bnğırmnlı azizim. Hem gjrtlaklal' 

pat1ayıncıya kadar bağırmalı, bu kafi 
bağırmanın aleyhinde olduğu -

gelmezse davullar, çanlar çalmalı, toplar 
mu yazmış, ve bunun sebeblerini uzun 

patlamalı! 
uzadıya ziah etmiştim. Fakat düşündüm. 

- Herkes bugünkü va7Jyetten şika -
Bu iddiamda belki yanılmış olabilirdim. 

Çocuğun evde . "' . 
gıyecegı manto Otobüs davalarınd 

sonuncusuna başlanı 
yetçi, sen ise daha ileri gidiyor, seyir -

Bu hususta dostlarımdan bir kaçının fi-
cileri davul çalmıya, top paUatm1ya teş

kirlerini sorup, öğrenmek istedim. Acaba 
vik ediyorsun. 

onlar da benim gibi mi düşünüyorlardı: 
İlk rastgeldiğime sordum: - Tabii teşvik ederim, dostum; biz -

Bu davada dişçi Avni Bayer Tan başmu 
neşriyat müdürüne ceza, kendisine de SO 

deki sporu uykusundan uyandırabilmek 
- Spor maçlarında bağırmalı mı, ba-

tazminat verilmesini istiyordu 
için bundan başka çare kalmadı. 

ğırmamalı mı? 

B 
- 1 1 Üçüncü olarak rastgeldiğimi, bi:- kaç 

- agırınama ı. d f U · ı d ·· - ı-

Bu davada dlşcl Avni Bayer Tan başmu
harrirlle neşriyat. müdürüne ceza: kendine 
de 50 bin lira tazminat verllmeslni Lstıyor -
du. 

e a a etızm maç arın a gormuş um .. 
- NB~~d·e? 

11 
• 

1 
d 1 Bağıranların elebaşısı sayılırdı. Ona da 

- ız e spor, canı ıgını sene er en - . 
b • k bett' · a· T' b h ld sordum, o da cevab verdı: 

en ay ı; şım ı o u ır a t!dtr. B tl ı· 1 -ı bağırırım 
B b 

- en a e ızm maç arıırua 
- en unu sormuyorum, maçta ba -

ğırmalı mı? dedim. ıızizim .. 
- Yaşa; diye mi? 

- Ben de onu söylüyorum ya, cena -
-Hayır, yuf; diye! 

zelerde bağırnuık gürültü etmek ayıb -
- Doğru mu yapıyorsun? 

dır da.. 0 b ı - rasını i mem; atletizm maçların-
da, dünya rekorlarını gözönüne getirmi· 

Yanından ayrıldım, bir başkasını gör- vorum ama, bizim bir kaç sene evvelki 
düm, kolundan yakaladım; ona da srır - ~ekorları hatırlıyorum ve yuf diye bağır-
d~: 1 

* 
maktan kendimi alamıyorum. 

- Spor maçlarında bağırmalı mı? ismet Hulı1si 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
SümUklüböcek sayesinde 

zengrn olan şehir 
Macarista

nın Giyor ~ehri, 
dünyanın en fa. 
1tir noktalarından 
biri idi. Çünkü bu 
şehrin mahsula -

//Jt7 tına sümüklübö -
cekler musalla& 
olmuşlardı. Hiç 
bir şey yetiştir 

mek mümkün olmuyordu. Bir gün bu 

Amerika hazinelerini muhafaza 
eden bina nası ldır? 

Denilebilir ki şi
mali Amerikn dev
letinin hazinele -
rini ihtiva eden 
bina kadar mü -
kemmel bir suret
te muhafaza alhn
da bulundurulan 
bir diğer bina yok
tur. Bu binanın 

kapısı 8,10 santimetre, duvarları 29 santi

metre kalınlığındadır ve tamamen çelik-

tendir. O suretle ki, hiç bir kasa hır51zı, 

hiç bir vasıta ile bu kapı ve duvarları 

delemez, deldıklcri farzedilse dahi içende 

şehre bir tüccar geldi ve köylülerden bu 

sümüklüböcekleri toplayıp kendisine pa

ra ile satmalarını tEklif etti. O güıı, bu. 

gün, bu şehir zengin oldu ve sümı.iklübö

cek ihracatile şöhret buldu. ~ünkü Av 
rastlıyacakları mania daha müdhiştir. 

nıpalılar, bu hayvanın yemeğine bayılır· 

J Çünkü, içeride1 zehirli gaz bulut1arile kaı-ar. 

* 
BUdce kelimesinin manası 

nedir? ve menşeı 

~ılaşacaklardır. Ayrıca, sesi (10) kilomet-

1 reden duyulabilen bir kuvvetli düdük öt

rniye başlar. 

---·-··-··-············-······-·········-·---
Bugünün li . ta manasına gelmektedir. Mecazi mana • 

sanında sık sık da ise kıymetli eşya nakline mahsus bir 
kullanılan keli - vasıta demektir. Bu kelime, Norınanlar 
melerden biri de 
büdcedir. Bu keli· 8rasında tahrife uğramış ve Bujet adını 

almıştır ki, siyah bir çanta içinde parla-
menin esası Selt 
dilinde mevcud mentoya arzedilmek üzere getiril.en he
Bolga kelimesin- sab pusulalarını ifade etmiye başlamış -

den gelmekt~dir. tır. Ve böyle, zamanla Budjet kelimesi 

Bolga torba, elbise nakline mahsus çan. meydana gelmiştir, 

-

16 yaşında bir kızın 
Derdi •• 
İsmini gizli tutan Ankaralı bir ~;ız 

tkuyuçum bir senedir, genç bir erkek 
tarafından yakib edilmekteymiş. 

Bu genç erkek, henüz on altı yaşın
da bulunan okuyucuma, her fırsatta 

sevgisinden bahsediyormuş. 

Fakat okuyucum. kendisine ka1bir i 
açan bu erkeğin ahlakını beğenmiyor
muş. Bu yüzden de ona pek yüz ver
miyormuş. Şimdi de bana: 

c- Söyleyin, diyor, ne yapayım? O· 
nunla görüşmemek hususundaki kara
nmı değiştireyim mi? 

.Ben uzun uzun düşündüm: Bu çocu. 
ğl,ın bu kararını değiştirmesi için h:~ 
bir scbeb tasavvur edemedim. Şu hal4 

de, bu çocuk acaba, verdiği kararın 

isabetinden niçin şübhe ediyor? Bu 
hususta niçin, benden fikir danışmak 
lüzumunu hissedecek derecede rr.ütc
reddiddir? 

Bu noktalara bir türlü mana vere
medim ve kani oldum ki, bu küçü?-; o
kuyucum, tab'an mütereddid oldııiıu 
için, verdiği bu karann isabetine kuv-

vetle inanabilmek için, kendisinde:ı 

daha tecrübeli bir insanın tasdikıni, 

teşvikini, telkinini bekliyor ve bekle
diği bu telkme kavuşmak arzusilc ha
na mektub yazıyor. 
Şu halde, bu isteğini yerine get:.r

miş olmak için, kendisini samimiyetle 
temin ederim ki, verdiği karar çok 
isabetlidir. Yapması Iazun gelen c.n 
doğru hareket, bu manasız münascbe· 
ti büsbütün kesmektir. Çünkü bir 
genç kızın, ahHikına itiınad edemedi· 
ği bir erkekle mes'ud olmasına ihti
mal yoktur. Zaten ortada hiçbir mec. 
buriyet mutasavver değilken, bir p,crıç 
kızın, ahlakını beğenmediği bir erkek
le münasebete girişmesi de mana
sızdır. 

Kaldı ki, okuyucumun anlattığı Şf"
kilde, yani sokak tesadüflerile' başlı -
yan, ve sokakta yapılan ilanı aşklar;a 
inkişaf eden münasebetlerde kadın~or 

' ahlaklarını beğendikleri erkeklerle 
bile kolay kolay mes'ud olamıyorlar! 

Bu itibarla, okuyucumun, bu çık
maz yolun başında, geri dönmek içın 
tereddüde düşmesinin !bile manası 
yoktur! 

TEYZE 

Yalnız büyükler için değil küçükler 
için de yün örgü en pratik elbiseler 
yapmıya elverişlidir. İşte bebeğin elde 
örülmüş iç mantosu. İki kat yünle pi
rinç örgü yapılmıştır. Belindeki kor -
d0n, yakasının, kollannın kenarındaki 
kroşe örgüsü, çizgiler beyaz yünden
dir. 

Şık bir •• •• orgu rop 

Dün Avni Bayerln Tan gazetesi başmu -
hnrrirl ile neşriyat müdürü aleyhine açtığı 
en son davanın duruşmasına başlanılmıştır. 
D:ı.vaya birinci asliye ceza mahkemesinde 
bakılması mukarrerdl. Fakat salonun elek -
trlk tesisatı bozulmuş, bu yüzden hfi.klmler 
ikinci hukuk mahkemesi salonuna g,eçmlş -
lrrdir ve davaya burada bakılmıştır. 

Bu davada Avni Bayer dava ettiği lkl ga
zetecinin kendlslnl tahkir ettiklerinden do -
layı cezalandınlmalannı ve gene kendisine 
verilmek üzere 50 bin lira tazminata hük -
medilmes1n1 istiyordu. 

Muhakeme bqlayıp da Ahmed Emine ne 
diyeceği sorulduğu zaman, Ahmed Emin: 

- Yazılarında Avnl Baycrl tahkir mnksa-

Bunun üzerine Avnl Bayer hakarete ma
ruz kaldığını, gazete siitunln.rında teşhir e -
dildlğ!nl söyledikten sonra, Relsln: 

- Bu neşriyata sebeb nedir? sualine de 
şu cevnbı vermlştlr: 

- BJr otobüs alacaktım. Ahmed Emin ba
na: 

- İcab ederse neşriyat da yaparım, sana 
plfıknlı bfr otobüs alırız, dedi. Ben de ken
disine annem namına pey ~kçesi olarak bin 
Jlra \'erdim. Otobüsü 2300 liraya pazarlık et
:nlştJk. Parayı muayenehanemde vermiştim. 
vakit akşamdı, muayenehanede bir o vardı, 
bir de ben vardım. Fakat intizar salonunda 
da blrkliç klŞI oturuyorlardı. Bunlardan blrt 
All isminde blr müşteri, diğeri de Bay Ad -
•. :."'ın ailesi idi. Gününü pek iyi hatırlıyamı
yprum nma, bu iş olduğu zaman teşrinisani 
ayında jdlk. Kendisi bir gazetenin sahibi ol
duğu, ötedenberl de otomobU satışlan yap -
tığı, kırdeşt Rlfat bey de bu işle meşgul bu-
lundu~u için kendisinden makbuz almaya 
lüzum görmedim. Matbaaya gittiğim zaman
J:ırdn ise otomobilden inmedim, Ahmed E -
mln beyi şoförle arattım, fakat her defa -
sında da kendisinin matbaada bulunmadı -
gını sördüm. Bu arada da bir işim çıkdı, ben 
Çanat::kaleye gittim. ÇanakkaJeden geldJ -
ğim z3man otobüs işleri etrafında bir neşri
yat b:ışladığını gördüm. Henüz benim de plfl 
Kalı otobüsüm aJınmam~tı. Bunun üzerine 
telefonla Ahmed Eminden verdiğim bln lira 
pey akçesinin geri verilmesini istedim. Fa -
kat p:ırayı alamadım, ve protesto çektim. Bu 
protesto üzerine de Ahmed Emin aleyhimde 
neşriyata başladı ve beni tahk!r etti. 

Avni Bayerden sonra da vekili ayağa kal
karak hakaretin neşriyatla sabit olduğu~u 

söyler.niş, karşı tarafın açtığı davalardakJ 
kastın da kendi açtıkları davalarıil diişme-
sJnf temin etmek garestnl lstlhdnt ettiğini 
söylemiş, f\Vnl Bayerin veklllnl takiben Ah
med Emlnln vekili söz almış ve mevzuubahs 
protestonun müvekkili aleyhinde takibat 

1. . yapılmak üzere mahaJJln en büyük idare şe-
Baştan başa duz Örgü ve düz renk: ti tarafından muddeiumumi!lğe tevdi edll-

yü~ .. Ceblerinin yeri, yakasının şekli, o!ğinl ve müddelumumillkde iş tedkik edll
cıtegındeki su şık ve gençtir. Maviye ıa- dlkclen sonra ademJ taklb kararı verlldlğlnl, 
civerd - beyaz _ turuncu, beje kahve- :-.ncnk bundan aonra kendilerinin Avnl Bayer 
rengi • beyaz _ turuncu açık ve ile _ 1 aleyhinde dava açtıklarını, binaenaleyh da-

. nk '. . v ş ge vaıannın kendi aleyhlerine açılan davalan 
n_e ay:u re ler konulabılır. Bu renkle- düşürmek gayeslni lstlhdaf etmediM-• ~ -
- d k d • . . k 1 G&U& soy 
• ı :1Y urma ve egıştırme zevkinize lemişt'r. Bu davanın da mevzuunu teşkil e-
baglıdır. Alırken yünleri yanyana ko-j den hfıdlsenln mahkemenln 1671 numaralı 
yarak tecrübe edersiniz. Bazan umul- :tosyr.r-•ndaki diğer dava esnasında izah e -
ınıyan renkler yanyana pek güzel gö- dlldi~lnl ilfıve t'tmlş ve bu davanın da diğer 
runur. Rengin açıklık koyulu~ k l - daval::rıa tevhidini lstemlşt.lr. 

• • • g~, ızı D:ıvncı veklli de ayni talebe iştirak et -
lıgı, nzlıgı, çoklugu buna çok tesır eder. mlş, müddeiumumi de davalar arasında sı-

Bacaksızın maskaralıkları : 

--
~ 

~Q ~ID -( s,.. .i> 
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kı irtibat ve alUa bulund 
ayni b.lebl tekrar etmlftlr. 
lebler! kanuna muvafık b~ 
kararı vererek muhalremeJI 
rakmı~tır. Bundan sonra 1D 
ununda yapılacaktır. 

Bursalı 

Ortaköydeki otomobil 
muhakemesi bat 

,,1 

~ 
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nın en buyuk operatörünün harikulade maceraları: 10 C T ARO HT!EN SA VF AlbAR __J 
ı\ Falcılık da yaptım! 
'~~d~§•ın, vaktile el falı ile biraz meşgul olduğumu ş a i re. veri 1 en ceza 

Yınce bağırdı: "Seni gökte ararken yerde buldum!,, 

* * • Nakleden: lbralıim Hoyi 
Yezid, babası Halife Muaviyeye: Ya şunlara ne söyliyeceksiniz? Dedi. Şair 
Abdürrahman kız kardeşim için bakınız daha neler yazmış: " Dümdüz 
mermer üzerinde kollarımızı birbirimizin bellerine sararak Kubbeihazraya 

ET sahibi lauluı am
ma da meraklı imiş. 
Ben bakmak iste • 
Dl~ csann JOk 

kadar berabet yürürlük.,, Gene onun idamına emir vermiyecek misiniz? 
ellııdea ıe141li ka -
dar balcarsm!• 4i -
yonta. Muaviyenin oğlu Yezid sarayın merdi-ı 

\•enlerini sert ve hızlı adımlarla çıktı: 
Kaşları çatılmış, yüzü kızarmış, Çt!nelerı 
ı:ıkılmıştı. Ona bir defa bakanlar bütün ( 
vücudünün bir zemberek gibl gerilmış 

1 
olduğuna şübhe etmezlerdi. Herh:ı1 cle 

müdhiş surette kızdığı belliydi. 
Büyük divanhanenin kapısından da ay

ni şekilde girdi. Halife geniş bir sedire 
oturmuş, kilab okuyordu. 

Çabucak bir selam verdi, başlangıca 
ve sebeb söylemiye lüzum görmeden, kız
gın bir sesle: 

- Baba, şair Abdurrahmanın öldürül
mesini istiyorum. Bu herif artık cdeb
slzliği son dereceye çıkardı. 

Dedi. 
« Mnaviye oğlunu baştan ayağa kadar 

~ibaret tert· . süzdü. Sonra onu teskin etmek için blraz 
~· ığı, Ya ı ede ede 'khtib ya- gülümsiyerek cevab verdi: 

~ işler ~~ane ınemurluğu filan . - Seni çok kızdırmışlar. Buna sebeb 
hı~~ da iki dum. Eninde de, so- - Sen fala bakıyormuşsun .. Hayıiı nedir? Hele otur da anlat. Kabahat işl~-
~~~or, bı'ry~~aın.. bir türlü bir araya elime bak!. diye elini uzatıverdı. Apış- lb l .. _ 
'vrd tu 1 • k yen e e cezasını gorur. 

Yazanı Turan Can 

~ llzn. İstea·w. r U belimi doğrul tamı- tım, kaldım. Ne söyliyeyim? .. Fa at m:ı-, r • w • 

~~tun. Da ıgını ~adar para toplıya- dam, dedim, bazı günler, el çizgilen ba- )';zıdy o:urd~. :akat ~~z~ındlıg~!cçmı- ... el derhal idam emrini verirdi. Fakat o 
~it bir Yu Şırnı §oyle kaygusuzca so- na ayan olmaz. Sizinkini okuyamam ih- yor uİ ak mt· a asını~ ~n~n ~d· a ~~- ı kendini tuttu. Hislerile değil, manhk:ile 
~ 8ibı der:anı Yoktu. Bu sıralarda, be- timal.. kın d 0 ma azım geldığını ta ır e ı- iş gören bir adamdı. Kendisini tuttu ve 
'l? tş llltuy

0 
eder birisile arkadaş oldum. Kadın, ama da hevesli imiş: yor u: cevab verdi: 

~ ?ie iş t•un, dedi. Öp babanın eli- _ Zarar yok, elinden geldiği kadar.. - Kız kardeşim için terbiyesizce b!r - Hakkın var oğlum! Haltetmiş! Fa-
ta.p akun1 ortutnıuyorum ki?.. Eskı bir diye ısrar etti. gazel söylemiş! Dillerde dolaşıyor. Na- kat şiddetin bu derecesi de iyi olmaz' 
~ araıt &eçi a_ya. koyarak attım: Falcılık El falından az buçuk anlamıyor d~ğil- musumuzu berbad ediyor. .. Dedi. 
~ilet( iyı b~1.Y?rurn. El falına bakması, dim ama; çoktandır bakmadığım, hele Kızlar ve kadı~lar hakk_ın~ gazel sov- Yezid herhalde maksadına ermek isti-
~~ azncağıı, 1 ırını, diye cevab verdim. son günlerde bu gibi şe~lf'rle uğraşacak 1 l~mck .. onların guzellikle:.ı~.ı met~etmek, yordu. Şairin gittikçe yalanlarla dolu, 
tt ıırıgOs~ k sanki dünyanın en büyük kadar kalb huzurum olmadığı için, k'"'1· aılclerı tarafından hoş gorulmez, namu. hayasızca mısralarını birer birer tekrar-

&ıçl'adı· endisine vurmu~ gibi hava- dime 'hiç güvenmiyordum. Kadının :ıv~ı- sa taarruz şeklinde telakki olunurdu. ra- lıyordu. Muaviye bunlara rağmen bır 
l' lta · ' cuna baktım. Uzuıı hatların manasmı çı- kat böyle büyük şairler tarafından hak- türlü cezaya razı olmuyordu. 
llOhı l' Allah l k 1 d d"ğ 1 tllı il~ razı olsun senden diye karamadım, şimdiye kadar görmü:; oi- larında gazel söy enen ız ar a 1 ere- Yezid gittikten sonra devletin büyük-
~ tı, ~oğa:~ldı, Yakama 
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yapıştı. Dur, duklarıma, bir mana ifade eder.lere r1nden daha çabuk koca bulurlardı. Hat. lerinden ve halifenin yakınlarından bir 
·~ bır 'll.efessııı. beQi be adam.. şöyle kat'iyen benzemiyorlardı. Tıpkı el yor- ta kızlarını evlendirmek istiyen babc.1ar- çoğu da geldiler. Şairin herhalde ceza-
' eQetı· alayını .. dememe mecal damile bir şeyler aranan kôrlere dön- la analar g:zlicc şairle~e pa.ra fil~n vere- j fandırıJması 18zım olduğunu Heri sürdü-
~ Seni· gökte müştüm, baktım olacak gibi değil: rek kızlarına gazel sovletırJerdı. Fakat ler. Fakat .Muaviye razı olmadı: 
~ liııır ararken yerde buluvo- - Muhterem .madam, dedim. Bugiin bir şairin, halifenin biricik kızı hakkın- - Onu başka türlü haklarım! 
~ı~ ~bab:sın, ınüba~ek.. benim bir bakacak halde değilim. İzin veriniz ele da gazel söylemesi, ona =~rşı aşkını hay- Dedi. 

' ele el 1 1 Var. Dehşetli fal merak- birkaç gün sonra yeni bir tecrübeyi! gi- kınnası gerçekten hoş ır şey de~ild!. Aradan çok zaman geçmedi. Şair Ab-
~. OQ. ı .. _ a ına tn ~ d İşte Yezid bunun için kızmıştı. Fakat ~ a'<ll'ln u hiş surette inanır, rişelim durrahman bir kabul gününde birçok a-' · San ı dn ·· Muaviye onun kadar hislerine tabi d .... ı~L · a da b· • ayrı ayrı kiraya veri- Olmaz gaıvet mu··hı·m bir iş pc-:in- damlarla birlikte Muaviyenin sarayına 
~l ır - ·· .., ~ · ğildi. Çünkü bedevilik ruhundan cl:i•tk-~(!~l?tde Yat111 ~da tutarız. Bu suretle deyim. Onun için müdhiş bir endişe içir.- ça sıyrılmıştı. Şamdaki muhteşem :;:ıra·." geldi. Halifenin huzuruna adet olduğu 

~~ ... ıt ho~u a t_an_ kurtulursun, dedı. d · ç k · d · ·u falıma bakı· - ·· b k J d · d" M · l\ ıı ıtıa eyım. o rıca e erım, ~ havatı onu bu gibi işlerde daha rr.iisa- uzere aş a arın an sonra gır ı. uavı· 
~ g ~:Yıbıa111 gıttı. Serde gençlik te rıız ve bu giriştiğim işde muvaffak olup rn;hakar yapnuslı. Üstelik bu şair rey- ye onu görür görmez güler yüzle karşı-

~~llıU, çaazsınız değil mi? .. Şö) !e olamıyacağımı söyleyiniz, diye sı.ı:hnclı Namberin şairi (Hasan bin Sabit) irı og•- ladı. İltifat etti \'e yanı başında otuı ttu. 
tib~ı L "' &ahı"b· Pkın çapkın bir k:ıptım. k d "' II k b · 

IJtt ~n ı nasıl .. .. 1 , ·a ın . lu oluyordu. er es u vazıyeti tuhaf görüyor, cA-
Y>:)' ll"ıi? . ' yuzunc bakı ac3 .c Ya Herro ya Merro dedim, kadının eL- caba ne olacak?. diye merak ediyordu. 

··· dıye k d · k d'I Muaviye oğlunu teskin etmiye karqr 
'() ar a aşı ıs. an : - ni tuttum, avucunu nçtını, baktı:-rı. B.ı Muaviye şairle konu-:mağa başladı. Bir fı'i.l ela 6 ~ • 

1 
. vermişti: ~ 

~ ~l:_ 0z 111 .. ., · sefer görüyordum. O biraz evve • so ucan ı:raJık ona dedi ki: 
~ u · Prens ·b· d - - Gazelde ne demiş? ı~·a e su d .. ·· es gı ı.. egme gibi kıvrılan bükülen, gözlerimin öntin- • - Diğer kızım sana gücendi! 

~ .~ l'tu? okenıez .. cevabilc karşı- de açılıp kapanan çizgiler, şimdi, tabii - cCironda gecelerim uzun ve yaslı 
~l'le lten.<Ü . ~ekillerile, bu narin ve küçücük sevimli geçiyor. Buradan usandım• demiş. 

ı-Qlttiı. ııc diizın tnıze bir çek:düı.en \:er· elde uzanıyordu. - Oğlum, geceleri uzun olmuş. ktS!l 
~ L ""> il".,..~· .ek Vacib olmu;;tu "rlık. · ·· ı ol s Bı"zc ne1 Bırak Allah b ı · ıa,· ~il· "·~ı ıçtn . . " ' "' Elini bırakmadan gözlerimı, goz erine mu · · e asını 
~l'Q İll'ıık ._. h 1 ıstıflediğim mangır- ·ı h"1. versin! 
'llr elb· .. ıs et diktim ve genç kadını tamamı e ur.-
-~ tlııltı. ıSe llldı en_ az kullanılmış bır müm, iradem altına aldım, sonra ağır, a· - l''akat babacığım, bu hdarla ka.-
t...~ıı-.. Ustu··..,.. rn,_bır çift ayakkabı uy- · · ·ı· b k " ı· ı.c b · · ş d 
~ ·•ıd ·ud k - ğır, tane tane ve gayet güç ışıtı ır ır rnamış ı • ş unun ıçın am a gı.;.rbct 

~~, 8.lti Po t e 
1 havı dökülmüş1erie, sesle.· c·'-'kivorum. Yakınlarım bu gurbeti •ür-<!lliı-... s alları · ı . · ı d •. 

11.. tı .......... ı. l"'l yenı erı ı e et;ı'i · K !ü türlü tc\•ıl ettiler. diyor. 
"'Clı. "<t e ders· · - Hayatınızda üç devre geçmış. ı.ı:.ı- . . . J- b ' etrafı ıııız, bayağı ba vai!ı G b t 
~ :ı .. ı rna d ömızda gayet mes'ud imişsiniz. E_vli'i~t-n - _Pck .. aıa .. ! _ur .. et e_ıse ve_ onun gur-b.-ıı~ ""Y aelıır- aha emniyetle la;~- e .. ı ı 
.~ ~ ,.:'11

• de bedbaht olmuşsunuz. ş:mdi ıse ı<cc·ı- I bet nı turlu tur u tevı etmışlerse b!z~ 
~L 6() ı... 0

Yle:rni., nız yok. fakat çocuklarınız var ve on- ne? L~"ad,._ı"'Ql'ı,ft ~ tniydim. odaya haf-
ı"lfla ~ a ı....., Verec k larla a\'unuyorsunuz .. dedim. - FaJ..-al dahası var. Diyor ki: cZehra t~' rıı11 "'Olkoıa ~ tim. Çok değl!di. 
~ ~tı:ı :Yolunu gırdik ve yenı lpar- Kadının gözleri, bana doğruyu k .. ~fe!- ()\·le brvaz ~uzel b:r kızdıı ki eşsiz b:r 
lh: ıte ileltıtı 'h~Uttuk. Odavı görün'::C? !iğimi, tam üstüne bastığınıı anlattı. inci gibıdir.• .. . 

1 
• 

~~ rıli iıısa~ oıttabi haftad~ 60 kuru; Kadın, arkadaşımın dcdıği kadar .. ·ar- -: Pek doğru s~!lcmış. __ senı_n. kız kar-
~~ ~'<i;ı . )a .. ~.tnükeller bir salon ver- dı. El falına mi.ıdhi~. suretlt: inanı ·ornu. deşın gerçekten boy le d_egıl mıdır? 

b lcli • •v.ıuhı O . d •. ha.)·atı sanki beraber ,.a. - Dahası \•ar babacıgını. 
~llt lıtiı: • Seki . e~ern odam, tavan a- na geçır .gı . 
~ ~ı.ı 

0 
"~iz d Zıncı katın üstündP. Hi !?amışım gibi birer birer :.öylerkcn yüd - Söyle bakalım! 

~ı l'ttit~Ya. '!3~V~r -~nerdivenile çıkılı- değişivor, gözlerinin akı k:.ıyboluyo:·. d·ı- - cSoyunu sopunu araştırırsanız en 
t ~ •• h Yukıu •·· ·· dakla ının etrafında kalın çizgiler yt>r yüksek, şevketli ve temiz bir hanedana uo ..... ı.ıl'il.L ~ir sa gunu soracaksınız 
tı.~ll~tu '\Se, be _rdalya kutusu ne ka- E.-diyordu. Hele: mensub olduğunu anlarsınız!> demis 
..,~ • f nı111 d k kl2 ı - Bunu da doğru söylemiş. Kı\__a.cak "4' "arcı erahtı 
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. e odam o karia; - Şimdi kocanız yo , 11nıa çocu ı - z 

~ r:ı ~it~~· Oral'~ _ ır köşede ufacık bir nızla avunuyorsunuz dediğim zaman a- bir şey yok. Mensub olduğu hanedan 
hı' ~lltı el )(ala ısa bet eden kısım<lan deta sar'a nöbeti geçirdi, biçare ... Neyse gerçekten şanlı ve büyüktü•·. 
~ f.11 l§ıı_ ıra.rak · · ·v "d b 1 d 
"'4l t S"' gitın . • ıçerıye bir n<·b- sadedden dışarıya çıknııyalım: • ezı sa ırsız anıyor u. 
~ ~"'lcı1 • g5ğU c: ni temin etmişlerdi. Gene gözlerimi gözlerine dikerek de- Muavıyc onu yatıştırmak ıçın daha 
~ ~~ lıô~Crh .... ~oıebiliyordum. Caııım vam ettim: çok gülümscmete çalışıyordu. 
h ıtııı .. Ilı:.~ -•ıı .. 
1;~ ı~ S(> ._"llıa\>i §oyie biı· kıpırdattım - Kocanızla aranızda bir iş anlaş;- - Ah, baba! Şimdiye kadar olanlarda 
~~ llr!!tı<: trayı k' hazan bulutlu kap- mamazlığı var, fakat bu ihtilaf pek y:ı- kabahat bulmadınız. Fakat şu sözlere nl! 

?'(~ ~littı de llçı} arşırnd~. bulacaktım. kında bitecek ve hem de sı:lin lehinilC diycoeksiniz? Şair bundan sonra diyor 
«lı~ ~. b·· ncak, gorılümü eğlen- bitecek... ki: •Dümdüz mermer üzerinde koH:.:rı-
~~ ııtl~ll ır ll'la Dedim ve elini bırakarak bilmek iste- mızı birbirimizin bellerine sararak 

~ fltcı: ~ ıy:~un çevikliği ile mt'r- diğiniz de bu idi, diye bilgiç bilgiç ila\·e (Kubbei hazra - Yeşil kubbe) ye kadar 
~~ ~~ı ~ ~\r saı

1

~h! 111, arkudaşım beoi ettim. Zaten tesirime kapılmış olan k:ı- beraber yürüdük.> 
'>ı ttıı a:ıı bu~~ ırn de orada idi. Da- 1 dm, bir müddet tek bir kelime bile söy- Muaviyenin yüzündeki gülümseyiş sl-

lııbi heyı ~n? .Manzarasıııı be- ı liyemedL • lindi. Şairin bu müdhiş iftirası ve ya1a-
ı sualleri sormadan: - Arkan var- nı karşısında hiç şübhesiz başka birisi ol-

- Niçin? 

- Çünkü kız karde~; hakkında b1r 
gazel yazarak göklere çıkardığın tıalde 
onun adını bile anmamışsın! 

Vilayet bahçesini 
Bakımsızlıktan 
Kurtarmalıyız 
Okuyucularımızdan T. İncel İstanbulun 

lmanna dair gazetelerde çıltan yazllan o
kurken nazarı dikkalini celbeden bir not.
laya işal'et ediyor: İstanbul villyetl bi
nasının bulunduğu bahçenin balmruıızlığı-
na .. diyor ki: 

- Villıyet bahçesi şimdi harab bir tı.aı .. 
dedir, etrafı kurumuş otlar, yılnlmış du-
varlar ve ~ yığınlan ile doludur. Sene
lerdenberl bakılmıya bakılmıya ne yol 
kalmıştır, ne de düz bir yer .. halbuki bu .. 
rasını tanzim etmek, en faal binalar olan 
vUffyet defterdarlığını bu. sureUe temiz 
bir şekilde gözönünde tutmak gayet. tu
çük bir masrafla kabildir. 

* Okuyucularımızın sorgulanna 

ccvablannuz 

.ı\rıkarada Bay tsmaoe: 
- Belki bir lstlsna olarak soyledittniz 

şeklide çalışıyorsunuz. Bu da slzlnl tşle-
rin!ze bnğlı bir şey olabllir. Ancalr:: bu u
zun çalışmanız dalnıl ise, 11 bürosunun 

Abdurrahman durgunlaştı: 
- Hakkı var. Onun da gönlilnü yapa

rım. Onun hakkında da parlak bir şiir 
yazac.ağun. 

Şair Abdurrahman oradan çıkar çık· 

mnz evine gitti. Köşesine çekildi. Şiirini 
hazırlamağa başladı. 

Kendince bir genç kız tahayyül ediyor, 
onu süslüyordu. 

Günlerden sonra gerçekten güzel bir 
şiir yazmış bulunuyordu. 

Bu şiir artık elder. ele, dilden dile do
laşıyordu. 

Bir çoklan soruyorlardı: 

- Muaviyenin bir tane kızı olduğu!lu 
biliyoruz. İkincisi nereden çıktı? 

Onlara bazıları şöyle diyorlardı: 

- Muaviye böyle bir şiir yazılmasını 
emretti. Biz de şair Abdurrahmanı pek 
cesur bir adam sanıyorduk. Meğer s1ttl
rnışın biri imiş! 

Bazılarının hükümleri de başka türlii 

idi: 

- Şair Abdurrahman ınevcud ohnı
yan birisi için gazel yazıyor. Muavi)'e
nin kızı için yazdıklarına da inan!T\Sİ!:: 
için insan pek budala olmalıdır. Demek 
ki bütün yazdıkları ve söyledikleri )".1· 

landır. 

Şair Abdurrahman rezil olmuştu. 

cAldanma ki şair sözü elbette yalM
dır!. derler. Acaba bu sözün de o vak'a 
ile alakası var mı? 

nazan dikkatini celbetmette hatkıntZ nr
dU'. 

* Tars• ofta)"acRlanmmtan Bar Saffet 
Da)'kll"a: 

- Anulannnı onümilzdekl g'Ünlerde 
yerine getlrmeğe çahşacatı~ 

* Harreboludan Mahmud otta Bar :l\fws-
tafa7a: 

- Blr lsUda ile Adliye Veklıletıne ve 
K~ltür Bakanlığına müracaat. etmentzı 
t.av iye ederiz. Bu suretle t.ahkltabn 7e
ıllden başlaması mevzuubahs olablllr. 

* Salihlide Bar Oevad Talara: 

- Mevzuub:ı.hs vapurun yüksekli.fi ve 
gerılşliği hakkında şlmdlllt ka\1 bir ro
tam göst.erilmemettedir. Bu da bir ır 
tellıkki edilmektedir ki. ancak inşa ta 
başlandıktan bir müddet sonra anlaşıla
bllecekUr. 

* Tokadda Bay M. l'urdakala: 

- Bu meseleyi yalnız sizden, yani b'l 
taraflı dinlemiş oluyoruz. Acaba hakiki 
ten haklı mısınız? Anlattıklarınızı saar 
mi bulmakla beraber, bu işin kanuni ı, 
rarı mevcud olduğunu düşünüvoruz ı 
am flh bir lstlda ile adllyeye ~üra~a 
cer ve hakkuıw arınblllrainla. 



• 
lngiliz tarihinde eşs 
bir hadise: Çanakkale 

Bu hafta göreceğimiz filmler 1 Yazan: Winston Churchill J 

Bunların arasırıda Loretta Young ile Tgrone Power 
çiftinin de merakla seyredilebilecek güzel bir filmi var 

Bu hafta tehnnuz 
sinemalarında göre
ceğimi:ı filmler ara· 
wıda beş tane birind 
yiziyon film vardır. 

Bunlar Melekte gös
terilen cMetropol 
Bar., Saraydaki tHa
rikalar Cambazhane
si> , Sümerdeki cNev
yorkun damları altm 
da., Sakaryadaki 
c Vatan hasreti• ve 
Alkazardak.i cGörün
miyen düşmanlar.

dır. 

Bunların sıra ile 
mevzularını yazıyo

ruz: 

METROPOL BAB 

· Bu !ilmde başlıca 

rolleri Lorette Young 
ile Tyrone Powvcr 
yapmaktadır. 

Bir lngiliz ressamının ihr~ hare'lr: etini tem8Ü eden bir tablOll' .,J) 
İngiliz siyasilerinden Churchill, Sun- kurup, meseleyi onlara açınafl 

day Chronicle'de (Hayatrm) ismi altında zumlu ~n:1~ dJIOo J' 
hatıralarını neşretmektedir. Umumi harb Ben fikrımı asla saklaına ~ 
esnasındaki İngiliz kabinesine dahil bu • §ebbüsün arkasında bu k~dat ~J. 
Junan Churchill son gelen makalesinde, iandığını ~e. fikirlerin ~ı~~ ;P'.,.l 
Çanakkale harbinden bahsetmektedir: mckl; sevınıyordum:. ~ır ~ 
Aynen naklediyoruz: bu yuksek kararın butun . ye,.-

1915 yılınnın 12 mayısında Lord zakere edilip kat'i bir netıce 
Kitchner, Sir Jan Hamilton'u çağırttı ve mamış olmasında idL .- -
gayet kat'i bir lisanla: Bu it~ihad ve kararın ~~ 

- Şimdi Çanakkalede bulunan filoya Zafer hulyası, Çanakkalenın ))4-
yardırnda bulunmak üzere, bir askeri luna~. ş~~ir (yan~ ı_~tan~u:l, bf~ 
kuvvet yolluyoruz. Bu kuvvete de siz ku- ları tutsulemış, buyulem ş ~ 
manda edeceksiniz. nı kaynıyordu. Harekete g diJi 

Bu hitab, Çanakkale ve Sir Jan Ha - atılmak için eşref saatin g~ 
miltonun faciasını hazırladı ve beni ha - yordu. Deniz ve karadan b U, ,.,. ,,., 
rekete getirdi. böyle muazzam bir b~rcke .,e P.jı 

Victor Pariste Met· 
ropol barında .garson
luk yapmaktadır. 

Ridguvay ile kızı 

zengin bir Amerikalı 
ailedir. Victor kum:ı- Loretta r oung ve Tyrone l'&Wer cıtf etropol Bcırı filminde 

Ordular ve hadiseler sür'atle ilerlerken ve techiz edecek olan ırade ~ 
günlerce sebebsiz yere talik ve tavika ortaya çıkıyordu. Fakat ne 
uğrıyan bu kararın neticesini beklemek, kalınmıştı. 

ıa düşkündür. Günün birinde kumarda 1 tında bir gün cambazı ipnotizma eder., 

450 bin frank kazanır. Parasını aldığı de- ~am~z ta~ ipte oynıya~~ğı sırada ip~ 
Jikanlı ortada kalmıştır. Victor'a karşıtı- t~ft gormege başlar. Dansoz onu bu v:ı 

1 
ğı olmıyan bir çek vererek işin içind~n zıyetten kurtarır. 

sıynlmıştır. Victor onu bir Rus prensi Filmde birçok heyecanlı cambazlık nu-

kıyafetine sokarak Amerikalıya takdim maraları vardır. 

eder. Gençler hemen anlaşır ve sevişirler. NEVYORKUN DAMLARI ALTINDA 

İşin sahteliğini Ridguvaye bildirirler. Bu film muhteşem bir revü ve müzik 

Bu adam sahte prensi yakalatır ve Arnt!- filmidir. Mevzu da müzik ve revü san'at

ciraya gitmek üzere yola çıkar. Laura karlarını tebarüz ettirmek üzere tertib 
sevgilisini kurtarmak için Pariste kalı- edilmiştir. 

-yor . .• Victor, bir kolayını bulup prense 

verilmek üzere Amerikalıdan bir milycn 

frank almıştır. Ridguvaye işin içyüzünü 
nihayet anlamıştır. Bir hayli vak'alar
dan sonra nihayet iki genç evlenirler. 

HARİKALAR CMIBAZHANF.sİ 

GÖRÜNMEYEN DÜŞMANLAR 

Joseph Calleia, Robert Young, Flo

rence Rice tarafından çevrilen bu heye
C'anlı fil.mjn mevzuu şudur: 

Hank ve Steve kardeştirler. Hank De-
ker'in şoförüdür. Steve de boksör 

Filmin başroJleri Truksa ve La Jana Krup'un nezdindedir. Deker yiyecek ü-
tarafından yapılmıştır. Mevzuu şudur: zerine ticaret yapmaktadır ve piyasaya 

Bir dansöz, ayni zamanda iki erkek ta- hakim bulunmaktadır. 
rafından sevilmektedir. Bunlardan bir! Hank ve katibesi Margareti hapishane-
bir hokkabaz, diğeri bir camzadır. de bulunan tanıdığı Dr. Gattle'i al.mağa 

Hokkabaz çok kıskançtır. Bu tesir al- gönderir. Hank'a haydudların fenalı!t e-

cNevyork damlan altında. reı•ü filminden güzel bir sahne 

gerek benim, gerekse Lord Fischer içiu . . * . ·ne~ iJ1 

çok güç olmuştu. Ancak ayın 11 inde .. İngı~ız ordusun':111 . sıcı ürei"~ 
Kitchnerin Sir Hamiltonda karar kıl - korfezı muharebesı gıbi Y 
dığını öğr;nebilmiştim. Bunun üzerine, devre kay~edil~ş A değildi~· 
ayın 12 sinde öğleden sonrası için, ltızım duran mev ud mukafatın ~ o1'0 
olur kanaatile bir tren hazırlanmasını nun kaybedilmesinde anul ~ 
emrettim. falılık ayni kuvvetle ortaYa iP:. 

Lord Kitchnerin, Sir Hamiltona ver - baret, liyakatsizlik, çabala.-,~ 
diği tahriri talimattaki dikkate şayan ıitlerine, harb meydanın~'· 
noktalardan biri şu idi: kihpe dooekliklerine, tar 0 P"" 

cBoğazları zorlam~ projesini tat'bik rastgclinmez ve bu hadiselet 

mevkiine koymak gibi bir 4e girişildik - eşsizdir. * _ . J 
ten sonra, bu fikri terketmek gibi bir dü- _ ıoP"[ 
şüncenin yeri olamaz. En esaslı nokta, Sir Hamiltonun planı uç 
stratejik ve siyasi muvaffakiyet fırsatla- düyordu: ili' 
rımızı baltalıyacak her hangi bir müda- l - Anzacdan ~apılacakj)e IJJ 
haleden kaçınacaktır.> Türk ordusunun Istanbul 

Sir Hamilton, refakatinde bir gün ev- rabıtasını kesmek. ~ 
velden seçilmiş ve daha ilk defa olarak 2 - Türk ordusunun 7 
tanıdığı erkanıharb zabitleri olduğu halde Asya ile deniz rabıtasını k cHarikalar Cambazhanesi> filminden 
13 mart 1915 de, Charing Crossdan hare- vaziyetini elde etmek. ~ 
ket ederek Çanakkaleye doğru yola çık- 3 - Suvla körfezini eldeci~ deceklcri hakkında haber gelir. Hank 

meseleyi Dekere bildirir ise de mumai -

leyh aldırmaz. Steve ile otc.ımobilde gi

der.k.en öldürlilürler. Hank kardeşinin 
intikamını almağa ahdeder ve haydudla

rın yanına gider. Tahrikatçıların reisi

nin Emerald olduğunu öğrenir. Mücacle
le vukubulur ve haydudlar telef olurlar. 

tı. surette orayı Anzava v.e. 0 ~Jf .,..-
30 mil sür'atli, Phaeton hafif kruva - yette bulunan ordular ıçın 

zörü kendisini istim üzerinde Marsilya- etmek. ~ 
da bekliyordu ve son sür'ntle yol alan Bu maksadla da, temrnUltıı ~ 
gemi Hamiltonu 17 mayıs sabahı Ça _ erkanıharbiyesi tarafından ;,J 
nakkaleye ulaştırdı . ferrüatile üç ayrı bücunı r-1 * Helles mmtakasım, Gene -

Mart ortalarına doğru ya~mz denizde 

Kocam ı•}e bı·r değil, karada da bütün cephelerde dö -
nüm noktasına gelmiş buluı.uyorduk. 

kt • ı d k O ana kadar, kuvvetlerimiz ciddi b!r pa ımza a ı tehlike ile karşılaşmamış, yıpranmamış, 
Meşhur sinema yıldızı Madclcine Car - cıddi bir harbe tutuşmuş değillerdi. 

roll diyor ki: Kafi derecede kuvvetle çalıştığımız 
- Kocam yüzbaşı Astleydir. Evlend .k- fukdtrdc, Çanakkaleyi zorlıyabileccği -

ten sonra ömrümün sonuna kadar ye:tc- mizi. \'e bu işte muvaffak olduğumuz 
cek mikdardn bana para temin etti. Bu takdirde de kat'i ve nihai zaferin elde 
hususta aramızda bir pakt imzaladık. Bu cd.Jeccğine inanıyordum. 
iyiliğine karşılık olmak üzere ben de Birinci deniz lordu ise tedrici, mahdud 
san'at hayatımı ona tahsis ettim. Kaznu- ve kabihyetli ve saha ziyade tecrübe 
dığımı onun emrine vazeyliyorum. Film- mahiyetini arzeden ilerleme yerine, şid
lerden aldığım paraları hep ona veririm. detli, kat'i ve icab ederse tehlikeli bir 
Evimin idaresi tamamen kendisine aiddfr. taarruza girişilmesini istemcğe karar 
Sık sık bana hediyeler almaktadır. İzdi- verdi. Ve harb grupunda uzun münaka -
vaçta paranın başlıca amil olduğuna ka - şalardan, ve başvekil ile cfo:mi temas -
niim. Parasız ne aşk olur, ne de izdh·aç... )ardan sonra hazırladığım ınühim ami -
Bunu böylece bilmek gerektir. Kadınlı- rallik telgrafını da tasvib etti. 
ğın asri istiklali, erkekler ile bir olmaı.:ı Hattfı, bu işin mes'uliyeti c. kadar bü· 
bence liiftan başka bir şey değildir. Ka- yüktür ki, ancak en yüksek makam tara
dın, kocasının himayesi altında bulun - fından deruhde edilebilir diyerek, Ça -
duğu vakit her halde büyük bir zevk du- nakkaleye gidip oradaki nmiral gemisi
yar. ne bayrağını çekmek suretilc kumandayı 

Bir erkek mes'ud olabilmesi için karısı bizzat ele almayı teklif etti ve sonra da, 
üzerinde hakim vaziyette olduğuna ka- Lord Fischer, bu kararını her ne kadar 
naat getirmelidir. Kocam Londradadır. kendi vaziyetini müşkül bir hale sokmuş 
Ben senenin hemen hemen sekiz ayım olmasına rağmen gayet açık ve merd bir 
Hollywoodda geçiririm. Buna rntl'Jncn tavırla Çanakkaledeki mümessillere bil
Astley bütün işlerlırii görür. Kendisine dirdi. Diğer mes'ul makanı1ar, bu hu -
medyunu şükranım. Kafam bu sayede susta hiç bir itirazda bulunmadılar. Har
dinçtir. Kendimi tamamile san'atıma 1 biye ile hariciye nezaretler; engin bir ii
huredebiliyorum... mid içinde idiler. Başvekil, ~ir mecliı 

kumandası altında bulunan 
h.. .....uıı• 

tutuyordu. Anzac uc~11• rPJ 
Birduvod idaresindckı 37 25 
mur edildi. Suvlaya da 
General Stoppord hücunıda 
Bu suretle muharc>bc .nıe 
bin nefer toplanmış bulu~~ 

Türkler, İngilizlerin, be 
neferle yeniden takviye 

bac:ıırı 
inanıyor, ve ağustos -s tıJ 
raya çıkış ile birlikte unıll ,dl 
za geçeceklerini umuyorln r 

Tü·rıcle 6 ağustos akşamı, ,o 
ker, 330 toptan mürekkcbrdl
lamıya muvaffak olrnuşln 
dan bilfıil 90 ila yüz bin 8 u 
Gelibolu ceziresinde bul~~ 

Harbe girecek olan k~ ıdal' 
lelikle aşağı yukarı a~~ı ~~ 
lır. İngilizler hücum ıçın ·r ) 
kiyete malik değildiler. J3~~ 
ia çıkıp da bütün cephe d~ 
giriştiler mi idi, Türk or te ,. 
etmeleri muhakkak suredt O 

ar 1· di. Yalnız bir fırsat v er' 
noktaları, ani baskın ver ıı 
bütün kuvvetlerini kuııarı 
tetmekti. V 

6 ağustos, öğleden sonr1
8

8rı 1. •8 
Lovland Terrıtarial ı" d• 
ile Hellesde Türk hatları~, 
ladı, muharebe, başlongıç1,0 
rafından topa tutulnıtıŞ 0r 
did mukabil taarruzlarıı 

tDevama MJ ~ 



Re · 
~ 1 Merakh ve Faydah Masal: 

'-41i~af irle~ korkup kaçtılar Tütün içmek yasaktır 
levhaları 

KAR TOPU 
J . 

~ftııe - Af• ~'11 ısctfir gelecek Kız Süpürdüm bitti, 
' et>! 9Üzelce ıii.pür. Hele sobayı da temizli. 

yeyim.. 

Kız - Ne de çok kömür 
tozu birikmiş. 

kıı 
Jc.e,.ı - $ıı JcJ>-;;r t ,_ kay d" li•'11,, -..... o.ıKlnnı so ga o-

1{ 
~ - ı 

ite '1'Ü.6a firk-r an 1W? ! 

:A.mıe - Nerede ise misafirler gelfr 
kızım acele et? 

Kız - Rüzgar ne de hızlı esiyor. 

Kız - Eyt:ah, misafirler annemi gö

~ 
Q~.).'i;4 ~------~~-------------------------------
~~1%-: J,,__ Yeni , 

rür görmez korkup kaçtılar. 

caı zade Ekre. m 1 

lt~ 
1 ~ Ekreın: '•lı~l'Jb\tld • .. ,ı ad ... 

~~ l'al>hk.ta ogrnuştur. İlk ve orta tah-
ları' 1.altat fa n sonra cHarbiye .. yP. giı
eıı}>. bul'tik. .

1 
~ zayıflığı ve edebiyata o

'-·•ıtı t ı gıs· b 
~l'ırı \tt. V 1 u okulu ikmaline engel 

' 

t~kk. ~\t'Vve~li art.ık cEkrem~ tanzımatcı
l:lıt ~ı.n ed hır arkadaşı, dah:ı sonra 

~4\~11İatıtı den c'l'eceddü Edebiyatı.. nı 1 
r ~•tıcı a ·· 

t ltı tılti rn-· Ustadıdır. Onun kafiye 
~<ıtırı ~h\ttd unakaşası ve kazandığı za

b a h~ll'l:t~· ~u itibarla Türk edcbı-
~~I! 1 bü..n;k .. 

b;ıb tlcti· .J" tur ..• 
I\ , ıt~· ~ağ · 

iıı~ı titıtchıı71eı Seher, Yadıgarı şe. 
' lj~'Üncü at Mecmuası, Birincj, 

Ze~me, Şemsa, Pej-

bi mecemiz ı 
Yedi harfli bir kelime bulacaksı

nız ki, sizi fü•rde zengin edecek bir 

şeyin adı olsun. Bu kelimenin bi· 

rinci, ikinci, iiçiincii harfleri deniz- 1 
~erin, derelerin di~inde bulunur. ' 
ikinci, üçüncii, bcşind. altıncı harf. 

leri iimid eder manasına gelir. Bi

rinci, beşinci, altıncı, yedinci harf

leri diinyanın dörtte biridir. Be -

şinci altıncı, yedinci harfleri bir 

şey kaybedildiği zaman kaybeden: 

- Bulmak için ne yapayım? der 
ve ona söylerler. 

Eğer bu bilmeceyi hallederseniz 

gazetede ~ıkan bu bilmeceye aid 

yazıyı kesiniz ve altına hallini ya
zıp bize gönderiniz. Bir kişiye bir 

İş Bankası kumbarası, diğer yüz 

kişiye de Son Posta'nın küçük oku

yucuhm için ~ aptınnış olduğu gü

zel ve loymetli hediyelerden vere

ceğiz. Bilmeceye cevab verme miid· 

dcti on bl.-Ş gündür. Bilmece hallini 

bize gönderdiğiniz zarfın üzerine 

«Bilmece,, kelimesini ve gazetede 

çıktığı tarihi yazınız. .......................................................... _ .. 
mürde, Araba Sevdası, Talimi Edebiyat, 

ilh .. 

Bulgar hükfuneti, ormanhl!'ln bazı kı

sımlarında tütün içilmesini yasak etmiş

tir. Bunu, halka 
bildirmek için cTü 
tün içmek yasak
tır, içenlerden ce· 
za alın ıt tarzıııda 

levhala-r yaptır
mayı düşiinmüş, 

fakat ormanlara gidenlerin köylü olduk

larını, okuma ve yazma bi!mediklerin> 

gözönünde tutarak bu levhalan gördiı 

ğünüz şekilde yapmıştır. Tahta üzerin

deki üstü çizgili bir pipo resmi, tütün ıç

menin yasak olduğuna işarettir, altınaa 

da bir polis miğferi vardır ki, bu da ce

za alınır manasınadır. 

* 
Örümcek ağile balık avı 
Bizdeki örümcek ağları gayet zayıftır. 

Fakat Yeni Gine adalarında yetişen bir 
nevi örümcek \•ar
dır ki nğları çok. 
sağlam olur. Ora· 
nın yerlileri. bu ö
rümcek ağlarını ~
lırlar; denize sar
kıtırbr. Balıklar 

ağa geldikleri zaman ağın arasına soku
lur ve yakalanırlar. ---·-.... -· .. · :ıı.- __ _....,. ___ . __ _ 

Bir eğlence 

Bu c;i1g11i dört köşe içinde bir resim 
\ .lrdtr. RC'sm; şimdi göremE'zsiniz.. Gör
meniz içın boyülarınızı çık~rın. •Ü• lan 
olduğu gıbi hll'akın, • h Je işaretlenmiş 
yerleri pembe, c2) le işaret ienmiş yerleri 
açık m:.ıviyc, c3> le işart:tlenmiş yerleri 
kıı mızıya. c4> le işaretlenmiş yerleri açık 
ye~ilc, ,5, le ışaretlenmiş yerleri koyu 
yeşile ve .6> ile işaretlenmi~ yerleri si
yaha boyayınız. Resmi görC'ceksiniz. 

Bir varmış, bir yok
muş; uzak, çok uzak 
memleketlerin b!rin
de büyük bir saray 
varmış. Bu sarayda 
bir kralla bir krahçe 
gayet mE:s'ud yaşar

larmış. Günün birin· 
de kraliçenin bir ço· 
cuğu olacağı duyul
muş, halk sevinmış, 

kral sevinmiş, krali
çe sevinmiş, kraliçe 
gece gündüz dua e
dermiş: 

- Ne olur, dennış, 
vücudü kardan be
yaz, saçları kehr~ • 
bardan siyah bir kı
zım doğsun! 

Kraliçenin duası 

boşa çıkmamış, kJz 
doğurmuş, bu kızın 

saçları kehirbardan Kartopu on sekiz ya§ın4 gelfl'UŞ 

siyah vücudü kardan beyazmış. J Başlamış yürümeye, ağaçlar ona en ıyi 
Yaıık ki kraliçe, beklediği kızını g5- meyvalarını veriyorlarmış. O, yürüdük

rememiş. Çünkü kızı doğururken kendi· çe yolunun üzerinde çiçekler açıyormuş. 
si ölmüş ve doğan kıza Kartopu adı ve· Kartopu az gitmiş, uz gitmiş, dere tep~ 
rilmiş. düz gitmiş, nihayet sarayının bahçesı 

Kral, kraliçenin ölümüne çok üzülmüş. yanına ulaşmış, uzaktan sar~y~n. p.rıl pı
Üzülmüş ama yalnız da yaşıyamamış. rıl yanan ışıklarına bakmış, ıçını ç~k~ış= 
Yakın memleketlerden birinin prense.>i- - Ah, demiş, babam, annem sağ oısa• 
le evlenmiş. • lardı ben hiç bu hale gelir miydim? 

Yeni kraliçe fena huylu bir kadınmış, Bunu söylerken kulağına bir takım 
üvey kızı Kartopunu çok hırpalarm1ş. korkunç sesler gelmiş .. seslerin geldiği 
Kartopu beş yaşına geldiği zaman kra· tarafa bakmış. Bu sesler saraya yakın 
liçe kocası kraldan bıkmış, ondan kur- bir yerden geliyormuş. Merak etmiş, fa. 
tulmak, tek başına mem1ekete hakim ol- kat anlıyamarnış, çünkü sesler nı z.a
mak istemiş, bir gün kral yemek yerken manda kesilmiş. Kartopu sarayın kapısı· 
tabağına zehir ..koymuş. Kral yemekten ııa doğru yürümüş. 
sonra fenalaşmış ve biraz sonra da öl- Birden iki yanında iki zabit peyda ol· 
müş. muşlar. Her ikisi birden yerlere karlar 

Kraliçe, tek başına memlekete hakim eğilmişler: 
olunca, Kartopuna daha fena muamele - Yaşasın yeni kraliçemiz. 
ctmiye başlamış. Artık Kaıtopu hizmet- Demişler, Kartopu büsbütün şaşırrr.ı~-: 
çilerin odasında yatıyormu~ VP hizmet- - Bir yanlışlık ölmasın! 
çiler gibi, hatta onlardan da daha güç Demiş .. zabitlerden biri, yere diz çök .. 
i~lerde çalıştırılıyormuş. müş: 

Kocasını zehirleyip ortadan kaldıran - Sevgili kraliçemiz, demiş, sizi, üvey 
kraliçe, üvey kızını da yok etmeyi dü- ~nneniz olan kadın ormana öldürtmeye 
şünmüş. Askerlerinden birine emrr ver- göndermişti. Sizi götüren asker size kıya. 
miş: rnamış ve ormanda bırakm1ş, üvıcv an-

- Kartopunu ormana götür, ve orada neniz bunu anlar anlamaz askerin ıdam 
öldür! edilmesini istemiş, asker tam idam edi-
Demiş, asker Kartopunu almış, orma- leceği sırada olan biteni halka anlatmı~, 

na götürmüş, fakat ona kıyamamış, öJ- bunun üzerine halk coşmuş ve askerin 
düremcmiş. Ormanda bırakmış, gerı dön- yerine üvey anneniz idam edilmiş, höyıe· 
müş.. likle sizin ve babanızın intikamı nlın-

Kartopu, tek başına kalınca çok ağla- mış oldu. Biz de sizi arayıp bulmaya me
mış, fakat ağlamakla eline ne geçer ki.. mur edilmiştik, çok şükür bulduğumuza. 

ra kurulan tuzak 

Ressam Tekin o gün evinde 
resim ynpmış, canı sılı:ılmıştı. 

Kendi kendine: 
_ Biraz dn kıra çıkayım, ora

da da resimler yapayım! 

Kırdn dolaşırken, çimenler a
rasında açılmış üç delik gördü. 
Bu üç dellk, tavşan yuvalarının 
ağızlarıydı. Tavşanlar yuvaları

na bu dellltlerden girerlerdi. 

Ressam Tekin, hemen evine 
döndü, bir tahtayı rezelerle di
ğer bir tahtaya ekledi. Ve tah
taların birinde tavşan yuvaları
nın ağızları glbl üç dellk açtı. 
Tahtaları da çemen rengine 
boyadı. 

Beş on tahta daha aldı, bu 
tahtalarla da bir Portakal san
dığı bl~lmlnde ve boyunda bir 
sandık yaptı. Bir tarafına da 
dellk.li tahtayı çiviledi. I Diyerek, resim takımları kol

tuğunun altında kıra çıkmış

tı. 

Evinde u~raşıp yaptığı şey 
kolay götUrülebllsln diye altına 
da tekerlekler çtvllemlştl. Onu 
çeke çeke tavşan yuvalarının 
olduğu yere kadar gitti. 

Orada dellkll tahtaya reze ııe 
ekli tahtayı açtı. Tahtanın u
cuna bir ip bağladı. İpln ucu e
linde bir ağaç arkasına .saklan
dı. 

Ve artık tavşanların gclme
Blni bekledi. Tavşanlar geldiler, 
hazırlanan tuzağın fnrkında 

değlldller. Yuvalarımıza giri
yoruz diye dellklcrden sandı~n 

girdiler. 

Ressam Tekln ipi bıraktı re
zell tahta düştü, delikler ka
pandı ve üç tavşan da sandığın 
lçlnde kaldılar. 
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SON POSTA 

l~AtbfJ'im 
Mükrim bir genç kız 

Bursada,. Hay. 
nlnn.isa isimli O• 

kuyucumuz da fo
tografının t4h1ili
ni istiyor: 

Zeki ve serbest 
tavırlıdır. Hayali 
mevzularla daha 
ziyade uğra~ır, si
namayı sever ve 
arsitleri taklide 
yeltenir. Arkadaşlarile münakaşa ve nıü
cadeleden çekinmez. Umumi surette h:ı
tırşin:u; ve ikramcı olabHir. 

* 
Tok sözlU t ir tip 

BL!ccik okuyu· 
cularımızdan Beh
zad da fotografı
nın tahlilini isti-
yor: 

Babacan tavırlı
dır. Sözünü esir
gemez. Tok söy
lerse de ekseriya 
batmaz, şakası bol 

. Ö ·· ı olabilir. Simasın-Merakın envaı, meraklının ecnuı var-ı lik koltuklardan birinde oturur. nun- <l k' "dd t ·r d . k lb' . a t etme--
dır. Merakın envaını yazsam gazeteler deki koltukta bir kadın oturuyordur. YJ- a. 1

• şı ... 
1
c fı a tesı 

1 
~ dm'? sılrımyesatımda 

· ı · b kl b ki mıştır. 1, e>n a:ı ış crın e, a ~lmaz, meraklının ecnasım tasnıfo ka k- zünü görmez ama, ensesıne u e u e 
1 

k' . .. d 
1 

- k !: •apmak 
sam ömrüm kı!ayct etmez. Sağıma ba- dökülen altın sansı saçları hoşuna gi- çc ışır, .muca e e ve muna !lıca ) -

· k1ı ~ ·· ı d ı b k b k tan cekınmez. kıyorum, bır mera goruyorwn. so u- er .. on ara a ·ar a ar: • 
ma bakıyorum, bir meraklı görüyorum - Ne güzel der, hoşuma gitti. Ondan * ve bunlardan birini oltayı o.tıp bu sütu- bir hatıra elime geçirebilsem. 
na çekiyorum. Bu günde oltayı atıp SÜ· Kadının saçlarından bir buklesini kc.- Rahatı ı se ve:ı bir tip 
tuna çektiğim meraklıyı size de f!ÖSte- sip alabilse dünyalar onun olacaktır, fa- Bi?ccikteu Ttt· 

reyim. kat bu mümkün mti ? .. Ya ne yapacak: 

1 

rar.. E~e~ı de ~~~~ 
Bu bir hatıra meraklısıdır. Hergünün, 1 - Buldum! raktermın ta1ılıLt• 

her vak'anın, her insanın bir hatırasını Bulmuştur', kadın tramv:ıydan iner in- ni istiyor: 
elde etmek, onu saklamak :ster. mez biletini yere atacaktır. O da bileti Ağır başlı ve sa 
Hatıra meraklısı sabahleyın gazetelere alacak ve ondan bir hatıra olarak saklı- kin tavırlıdır. Faz. 

göz gezdirir .. şöyle bir havadis görür: yacakhr. la tekdire, korkut· 
cKöprünün iki başındaki kulübeler Hatıra meraklısının kam: acıkmıştır. mağa gelemez. Bo. 

belediye kararile yıktmlacaktır... Bir loka~taya girer .. çorba içer, midye ğazmı, rahatım se· 
- Eyvah onlardan bende bir hatıra dolması yer, çorbanın iyi veyahud fena ver, çevik hare-

yok! olduğunu sezemez, çünkü lı:afası bu lo-, ket!ere, spora ih-
Düşünüyor: kantadan bir hatıra almak düşüncesile tıyacı olabilır. 
- Bari hemen gidip bir hatıra elde meşguldür. Çorba biter; midye dolması ~~~§§~~~~~-~-l'iii;!ll!~ 

edeyim.. ister! Midyelerin içlerini yer .. gözü ka-
Giyinir, gittikten sonra hatıraları sak- bu'klarda kalır, iki tarafın bakar ve k a-

1amıya tahsis ettiği odaya girer. Orası o- buklardan birini yavaşça cebine indirir. 
nun için bir mabed kadar mukaddestir. Kasada oturan lokanta sahibi, onun et
Bir masa üzerinde bir şişe su duruyor- rafına bakınıp korka korka cebine b:r 
dur, şışedeki suya bakar: şey koyduğunu görmüştür. Fakat oebine 

- Geçen sene Çırçıra gittiğim zaman. koyduğu şeyin ne olduğunu anhyama-
:ılmıştım. mıştır. Şübhelenir, bu adam bir çatal 

Bir kutu açar, içinde kurı.;muş, l.ailaş- kaşık mı aşardı. Hesabı görürken ku!a-
rnış bir badem şekeri vardır: ğma eğilir: 

- Ablamın düğününde ve:rilen şeker- - Mahcub olm.tmak isterseniz cebi-
lerden biri. oize koyduğunuz şeyi iade edin! 

Küçük bir şişede bulanık birkaç dam- Hatıra meraklısı kıpkırmızı kesilir, cc-
Ia suya dalar: vah veremez, lokanta sah!binln Ş:jhhe:;i 

- Acaba ne ·di? büsbütün artar: 
Uzun uzun düşünür: - tl'zerinizi arıyacağız. 
- Buldum, sekiz sene evvel yağan bü- - Rica ederim, ben hırsı:ı değilim! 

Son Posta 
Fotograf tahli.i kuponu 

İaim • • 
Adres • • • • 

~'J·--~-.----- ...... --.. ......... --ıı:ı 
DİKKAT 

Fotograf tahlili için bu kuponlardan 

~;.:::_:_:;_:::sl şarttır. 

- Bir zamanlar bu fenerler sokakları 
aydınlatırlardı. 

Fenerin camları kırılmıştır. Kırık cam
ların ancak bir tanesinden bir parça f e
n erin üzerinde kalmıştır. Hatıra merak
lısı onu almak ister.. fenere tırmanır! 

Camı alır .. mahalle çocuklsrı et?·afına 
Yük karda bu !:iceye kar doldurmuştum. - Onu bunu bilmem, lokantadan bir 

ıc ıc toplanırlar: 
O olacak.. ' şey aşırdın! _ Voyvo, voyvo! 

Odada daha şişeler, kutular içinde. İri yan bir garsona bağınr: Sinirli bir adam elinde bcıslonu f ene-
duvarlara asılı, yerlere serili binlerce - Ahmed, gel, şunu.n üzerini ara! 
kırık, dökük şeyler vardır. Bunların hep. İra yarı garson hatıra meraklısına doğ-
si birer hatıradır. Hepsini birer birer nı yürürken her kafadan bir ses çıkar: 
gözdt:'n geçirse gün değil, aylar yetişmi- - Ayıb şey! 

yeccktir. Güzel bir piyesin ancak bir - Evet, bir adamın üstü aranmaz. 
sahnesini seyrettikten sonr:ı tiyatrodan - Lokanta sahibi de ne yapsın, çatal. 
zorla çıkanhyormuş gibi gözü arkada Jarını, kaşıklarını böylelerine çarphrsın 
kalarak odadan çıkar. mı? 

Sokakta yürür, yanı b şından bir oto- - Cebine bak, ne de ş~. kim bitir ne-
mobil geçer, otomobilde İstanbul valısi ler aşırmıştır. 
vardır; içi sızlar: - Tuzluğu cebine koyarken ben kendi 

- Ah ne olurdu, bir kartvizitini e~e gözümle gördüm. 
etseydim .• hatıralanm arasında o da bu- - Ustü başı da temiz, hiç halinc:!en u-
!unsaydı. mulrnaz. 

Bunu düşüne düşüne yürürken arka- - Ne çıkarsa esasen böylelerden çı-
sından gelen bir taksi otomobilini gör- kar. Onlar bu işin kurdu o:ınuşlar. 
mer., otomobilin korne sesini duymaz, o- Garson ellerini, hatıra meraklısının 
t omobil fren yapar, fakat frı::nler tekrr- ceblerine sokarak: 
leklni sıkıştırıp, taksi duruncaya kadar - Bir kaşık buldum. 
çamurluklar da hatıra meraklısını:ı diz. 
]erine çarpar. Şoför: 

- Gözün kör mü be adam! 
Diye bağırır. Şoföre kızrr.":l.r., cevah ver

mez .. otomobilin ona çarpması içinde ye
ni bir arzu uyandırmıştır. Bu hadisenin 
bir J'atırasını saklaması 15zımdır. Oto
mobilden ne alabilir ki.. kornesin! alc;a 
olmaz. radyatör kapağını çıkarmak istc
!e olmaz.. bulur .. şoför bir yandan küfre.._ 
der, etrafta biııkcn halk bir yandan: 

- Be adam daha ne duruyorsun, çc-
kilscııe>! 

Diye bağırır1arke>n, o otomobil teker
leğiıırfe birikmiş çamurdan oir avuç alır, 
cebinden beyaz mendilini çıkarır, kara 
çamunı beyaz mendtle koyar ve yürü
mesirı" deva?r' <'der. Bir tramvay durağı
na gelir .. tramvay durur, biner, tek kişi-

- A, a, kaşık değil, midye. kabuğu. 
Hatıra meraklısı boynunu büker: 
- İşte onu aldım. 
Garson midye kabuğunu kaldırır, bır 

kenara atar. 
- Haydi git! 
Hatıra meraklısı, üstü arandığı için 

değil ama midye kabuğundan mahrum 
kaldığı için canı sıkılmış bir halde Iok::ııı. 
tadan çıkar .. arkasından konuşurlar: 

- Deli mi idi? 
- Herhalde! 
Zavallı adam, hiç te benzemiyor. 

- Sakın bir hokkabaz olmasın, hepi
mizin gözünü boyayıp, bir kaşığı midye 
kabuğu şeklinde göstermesin! 
Hatıra meraklısı bir yan sukağa sapar, 

yan sokakta eskiden kalma bir havag37.ı 
feneri vardır. Hatırlar: 

rin dibine gelir: 
- Seni utanmaz. seni; el.filemin bah

çesindeki karısını seyretm~k için fener
:ere tırmanıyorsun ha! 

- Hayır efendim iniyorum. Öyle b:r 
maksadım yoktu. 

- Maksadın yoktu da rıe diye fenere 
hrmanırsın? 

Hatıra meraklısı fcnerd~n iner inmez, 
sinirli adamdan ıırtına bir baston yer ve 
koşa koşa kaçar, bir ikinci b<tston dar™'· 
ı;indı?n kendini güç kurtarır! 

Tekrar tramvaya biner, nyaktadı:'. Ya
rı başıncia kısaca boylu. bir kadın duru~ 
yordu. Tanır.. bu kadın Şehir tiyatro
Eundan Halide Pişkindir. 

- Ah ondan bir hatıra <:lime geçire-
bilsem .. 

Bu sınıda Halide tramvaydan iner, ha
tıra meraklısı peşine takılır. Halide si
nirlenir. Hatıra meraklısı sokulur: 

- Pardon bayan! 
- Ne var? 
- Sizden bir ufak hatıra rica- edecek-

tim? 
Halideyi bu küstahlık daha fazla sinir

lendirir: 
- Al hatırayt! 

Elini kaldırır, hatıra meraklısının yü-
züne şiddetli bir tokat aşkeder. 

- Çok yazık, çok mü tecssirim. 
- Peşime takılıp laf almasaydın! 
- Ben laf atmadım ki, bir hatıra ist~ 

dim ve siz tokat vurdunuz. Yüzüm kızar
dı ama çabuk geçer ve yeri kalmaz .. işte 
buna miiteessirim. Yeri kalsaydı bir ha
tıra olurdu. 

ismet Hu1Usi 

~_!

Otomobil ile istanbuldan Avrupa~ 
Peştenin çalgılı bir 
lokantasında komik ve 

acıklı iki scihne 
Y a:an: V culi Ru.a Zobu 

Şu Macarlar çok muztarib bir millet. 
Komşu devletler tarafından parçalanan 
topraklarına öyle candan matem tutu
yorlar ki. Her yerde, her fırsatta; mazi
yi yıidederek, kaybettikleri vatan par
çalarına mersiye okumaktan geri dur
muyorlar. Sokaklarda, gazinolarda; eski 
\'e yeni Macaristan haritalarını birleşti
rip gösteren kartlar .satıyorlar. Müzik ça
lınan her yerde, vatan hasretini teren
nüm eden milli şarkılarını söylüyorlar. 
Piyeslerde, hattA operetlerinde bile, esld 
Macar şehirlerinden bahsediyorlar ve bu 
esnada da hep bir ağızdan y:> bağrışıyor-
lar, yahud da şiddetle alkışlıyorlar. 1 

Vaktile elinden memlı::ketl alın-

mış, birçok haksızlıklara uğra -
mış, unutulmaz acılar çekmiş bir 
milletin son çocuklarından oldu -
ğum için: İç acısının, esaret maskaralığı
nın ne demek olduğunu çok iyi bilenler
denim. Bundan dolayı, Macarların duy
tlukları bugünkü ıztırablarmı adeta be
nimsemiş gibiydim. 

Akşam yemeği yemek için girdiğim 

çalgılı bir lokantada bu tesir altında kar
nımı duyoruyordum. Müzik, şu meşhur 
Çingene orkestralarından biriydi... Bir 
&ra, bütün dansedenler durdular. Çalgı
cılar, başka bir havadan, adeta feryad e-

der gibi nağmelerle süslenmiş bir destan 
çalmağa başladılar. Bizim zurna gibi bir 
alet, gene bizim ctaksim:t dediğimiz tarz
da terennüm ederken, diğer sazların re
fakat ettiği ahenkle adeta cenaze arka
sında duyulan figanları andırıyordu. Sa
!onu bir sessizlik kapladı. Gülenler, kaş
iarını çattılar. Şakalaşanlara bir ciddi
yet arız oldu. Arkamda bir masa var; 
masa ile aramızda da bir &ütun. Sütun 
masanın yarısını kapadığı için, oturan
lardan genç bir kadından başka kimse 
gprülmüyor. Güzel, şık kad;n öyle bir 
VE'Cd içinde ki.. 

Çalınan havanın böyle herkesi birden 
susturuşunu merak ettim. Sordum: <B:r 
Macar halk şarkıcısının ınağlübiyetinin 

acılarını bağıran eseri• miş. cMarseyyez• 
gibi filin bir şey olacak. İçten gelen 
heyecanla doğmuş milli bir mersiye. 
Hiçbir şey bana, arkamdaki kadının hali 
kadar tesir yapmamıştı. Zavallı Macar 
kızının bu kadar vatansever oluşunu, 
müzik başlar başlamaz bu kadar hüzün 
içinde kalışını takdirlerle karşılamıştım. 
Çatık kaşlarının altında parlıyan bir çift 

.... ı.~ 
Bir Macar gazinosunun au-ı• 

bir manzara il, 
].\{eğer böyle pürvakar duruşuıııJJl:J 

.. yıı~ 
bi: Yanındaki gence resmını it,,,...,. 
içinmiş!!. Delikanlının elinde b diJd ıl 
önünde bir kağıd. Kadın ken 0 -;/ 

mettirmekle meşgulmüş!.. Mf'ier etdıt,'f. 
1, .. b . . · ı ?Jel ların çatı~ı unun ıçınmış.. ':I 

şil gözlerin parlaklığı ekin• deJl ~ .... 
cşehveb tenmiş!. Meğer o, butu~,ııof 
ları vatan heyecanından değil, ı 
cikmesinden ileri geliyormuş! 

* ~ A Nasıl gülmem? .. Abdallıgırn9As-f 
sızlığıma gülmesem, ağlamam 1 ,,.,-~ 
mez mi? •. Hey yarabbi! Ben d~yi fl".i. 
lere benzetmiş, onun için ne 1 ~ 
düşünmüştüm. Halbuki tak~e biJit ~ 
Keli meydana çıkıverdi! .. J{ı!11 ,,.,
yatta böyle ne kadar çok aldanı;:,._ 
far~.ına varamadan geçip gidiY~~ 

c Ummidi vefa eyleme şahst ~ 
cÇok hacıların çıktı haçı ziri~ a "' 
Ziya Pava gelsin de bu eh: JJ'. 

mat. in cdeğeh olduğunu anla 
1 
~ 

mızda sütun olmasaydı, ~er : ~ 
ayan olurdu ama ne ede~ırn ritlJI'' 
önce göremedim. İşte o bır csd rdJf,. 
aldattı: İki csütun. yazı yaı~ılt f# 

vaıv 
~-----------------------

Arnavudluk 
Kralının evlennı-6 
Bir mesele oldu ,;' 
Tiran 4 (A.A.) - Amavudltı~ 

bildiriyor: ~ fi 
Budapeşted. e çıkan Azes. t gaıesl....tl, 

yeşil göz: Elinden yavrusu alınını' bir ~·h 7"-
ponyi allesıne mensub bır ~_- • ..Ai~f. 

kaplanın gözleri gibi kinle parlıyordu. !edilen bir mülakat n~retıneJcıP'° 
Düşman kuvvetlerine bomba atmak için itil ~ 
giden hiçbir tayyarenin kanadı, onun bu- mülakatta kralın yakında v~ f 
run kanadları kadar heyec•nla yalpı Y1&P· olan evlenmesine dini veya ıdJ" /. 
mazdı. Harb meydanında hazreti Ham- hiyette bazı engeller mevcud~:-J 
2'.anın ciğerlerini yiyen cHind,. kadınının dirilmektedir ki, bu iddia ta Uf ll":t 
dudakları, bunun kırmızı boyalı duıfak- sızdır. Arnavudlukta, muhte ;,t' f 
ları kadar intikam alıcı bir manzara ar- mensub. kimselerin evl~n-:ç tJI 
zetmezdi. Önündeki şarab kadehini, iki lan dinı ve sosyal mahıyette 
parmakları arasında heyecanla fmldak nun meırcud değildir. ~ 
gibi çevirirken öyle put gibi bir duruşu • , 

vardı ki: Hücum emrine amade olan hiç lngiliz tarih:nde 8~ 
bir asker, bu kadar nefes almadan, gö- · '-'·ali 
zünü kırpmadan duramazdı. hl İS8: Çana""' _ıi 

Bu güzel kadının yanında oturan insa- (l:laftarııfı 1 inci saıfol'I 'I 
nı merak etmiştim. Erkek miydi, kadın dilmemiş olan, fakat 12 ma:;:, I 
mıydı~. Herhangisi ise! Fakat ne çeşid tarafından istirdad edilen,~ 
şeydL cAnlarjım: Su değirmeni .. ama su- rar İngiliilere geçen o za aO , 
yu nereden geliyor'!,. Belli ki: Vatanper- ellerinde bulunan üzüm ball" . ~ 
ver bir kadın ama hangi sınıftan? .. Ya- da temerküz etti. bit '11' 
nındakini gördükten sonra kendisine nu-ı 6 ağustos akşamı başbyart ~ r 
mara verecektim. hücumu ile birlikte, Anzacın ~:;.ıt'I 
Şöyle ~ndalyemin arkasına dayandım. 1 ru Line Pine Ridgede bir A\f\l ~: 

Kendimi geriye verdim. Aramızdakı sü- kını başlamıştı. Bu akının t.' ıll ~ 
tunu biraz yana aldım: .Böylelik~? .. duy- manevra Anzacın solunda de";ıs ~ 
gulu kadının. yanında~ını al'tık goruyor- ken Tü'rkleri aldatarak .AnıB~~> 
dum: Genç hır erkektı. cekilmekti Avustralva kıtaatı , / 

Bu gördüğüm manzara karşısında yap- Ridgei gr~ptan evv~l topa ıuır:,,.ıı I 
tığım terbiyesi7.liği hayatımda bir defa Bu noktada gayet şiddetli ve eCCI- fl. 
daha yapacağımı zannetmiyorum. Herke- harebeler sabaha kadar devarn it' f'.. 
sin huşu içinde dinlediği bu derin sessiz- de de harbedildi. g ağustosdB ~~ 
likte, yüksek bir kahkaha atıvermişim!. muazzam ve geniş bir ~ekild~dgei ,, 
Etraftan bana baktıklarını gördüğüm za- kat Türklerin Lonc Pın~. lt~dse" 
man kendimi tutabilmek için nasıl kuv- için yaptıkları her teşebbUS I 
vet sarfettiğimi tasavvur edemezsiniz. radı. ,,,,; ':J, 
Nasıl gülmem, nasıl katıla katıla yerlere Helles ile Lone Pinede ıoP" ~ 

ki ~ "hfly yatmam ·: n'l'uhayyilemde cJandark,. lar vam ederken de Anzacda 1 

kadar yüksek bir yer alan bu kadını ne de başlamıştı. 
vaziyette bulduğumu tahmin edersiniz? 



~~t 

ŞehL:i~r~M==em:::mc-:l~is~in;.;.-.-d~e~b--ir-=:k:-a===-d71===n==ı--:İ:-=kt~ı:~~o~~~~o~~~~?::::ıin~in~-=-=A~I ~m~a~n~y~a;-_d..;.a~~m~ü~h~7~m~1r 
A "Son Posta ,, ya 

ı... llla,ı. aza soruyor beyanatı hidiseler cereyan ediyor 
istrıdan rafı 1 inci .sayfada) Bu maddeye ilk itiraz eden Hamdi Suad (BCl§tarafı 1 inci sayfada) . 

~as, • sonra - 1 "iyas · ~ soz a an Feridun Man- oldu: ı- a vazıyeti vesair Vekfiletle alaka -
ıı ,......, Geçe~ iU müjdeyi verdi: - Ne demek? dedi. Faraza, bir çocuk dar işler hakkında izahat almıştır. 

(BO-§tarafı 1 inci sayfada) ]erine yenileri tayin edilecektir. 
Nazilerle ordu arasında çıkmış olan ih- Hariciye_ Neı;aretindeki değişiklik 

tnaıı. ~bıtaı ~tls~de ~e müzakere olu - arabası da, iki, veya dört tekerleklidir. Bu esnada odada, Ticaret Vekaleti tef
~:ddesi, stad edıye nızamnamesinin bir Ve vesaiti nakliyeden maduddur .. Şimdi tiş heyeti reisi Hüsnü Yaman, sanayi u-

Ya bu l Y0ınlarda, seyircilerin. şu bu maddeye göre, bu arabaları çeken mti- mum müdürü Reşad, Feshane fabrikası 

tilif harbiye nazın Blombergin istifasını Lor.dra 4 (Hususi) - Berlinden ha• 
mucib olmuş ve Hitler neşrettiği beyan- ber verildiğine göre Alman harbiye na 
namesile devletin siyasi, askeri, iktısadi zın Mareşal Von Blomberg istifa et
b~t~ idaresini deruhde ettiğini bildir - miş ve Hitler, Alman ordusunun b~ .. 
miştir. ~-umandanlığını bizzat deruhde etti • 

ıt-~ arar1 k- " 
eıı· arını, \'e b ... uçuk düşürmeye çalış - rebbilere de vesika mı veı:ilecek? müdürü Mithat Recai, Denizbank umum 
4 ~YOrdu İt· agırıp çağırmalarını sasak - Ne yapalım? müdürü Yusuf Ziya Öniş, Ziya Taner, 

ıl\ l . ıraza ğ J\" d 
l'dj 0 unnıak " u nyan bu madde, tı?d- - İnsanlar tarafından çekilen araba- ·ıura Forton ve oda umumi· katibi Ce-
llıa lnıi~i. 'Ya tızere encümenimize havale lar bu maddeden müstesna sayılsın!• vad Nizami hazır bulunmuşlardır. 

. ~imdiye kadar parti haricinde istiklu- ğini bildirmiştir. 
linı muhaf~ ~de~ ord~ bu sureti~ t~- Sırf askeri işlerle meşgul olmak ü
mamen Nazilenn ıdaresı altına gırmış zere aynca bir milli müdafaa nazırlı .. 
bulunmaktadır. Alınan ordusunını baş • ğı ihdas edilecektir. 

du ddenin d ~ı_la~ .tedkik neticesinde, bü Refik Ahmed: Şakir Kesebir, bunu müteakib, Hay .• 
tıı~n Ve seyi;~;;~:ılmbes~ne lüzum görül- - Haşa... dedi... İnsan, araba çeke.n darpaşaya geçerek 19,10 da hareket e-
tııeı s~b hulu d ın agırıp çağırmalan, mahluklardan değildir. den ekspresle Ankaraya gitmiştir. ~~danlığını Bitler bi~t deruhde et- Bundan başka geç vakit alınan biı 

mıştır. Aynca kara, denız ve hava na - habere göre hariciye nazırı Von Net>e !}) 1etı deg"'il n Ukları klüblt:ri teşvik el • Hamdi Suad güldü: .Vekil, istasyonda kendisini teşyi eden 
e er· • &adec b h · ha~ ı, oyun 

1 
e, oyun s:.ıhasına gir- - Değildir ama, çekiyor işte... ır mu arnrirnizin sorduğu suallere ce -

İatı eınıetin i;~ ~rı rahatsız etmeleri, VP. - Çeken insan olsun, kuş olsun, kedi vab olarak şu beyanatta bulunmuştur: 
zırlıkları ihdası da takarrür etmiştir. Bu rath da istüa etmiş ve yerine Alman .. 
nezaretler milli müdafaaya bağlı bulu - yanın Londra sefiri Von Ribbentrop 

h lllenoıund rıne burunlarını sokma - olsun, çekilen şey arabadır. Vesika la - c- Bursadaki tedkiklerinıiz, Merinos 
4lU 1- U! f b 'k 

gölilı 11arar, bitt b zım! a rı asmm açılması vesaire hakkın -
Çı1d clü. nu a i,. ekseriyetle muvafık - Ücretle eşya taşıyan nakil vasıta • claki maJUmaUa Başvekilimizin nutku ve 
lhr...ı. Mazı.._ znt 1aınenın müzakeresine gc.- farı denilsin! verdiği izahat gazetelerde çıktı. Bun -
'·•ıle ua a ar 'd J il- di G.b re hav 

1 
• aı oldukları ~ncü - Münakaşa uzayınca, reisin müdahale- ara ave e 'lecek bir şey yoktur. 

l-..... ıtaı beı"d~ e edildi. Ve nihayet, gene sile, madde meclisin dilinden kurtanldı, Bugü:n, Bursadan İstanbula geldik. 
''eSi " 1Ye t l" H Ik p l)~ rıe gır· .

1 
. a ımatname:sinin müza. ve cizhar olunan mütalealara göre de - a artisini ziyaret ettim. Bu ziyare-

d Un --· ışıdı. Y t' ·ı k ·· .. · d d'ld'' timde İstanbul valı'si Muhı'ddı'n ""stu"n -eler .. ,UZakere gış ırı me uzere, encumene ıa e e ı ı. u 
dıık arasınd Ve kabul edilen mad - Otomobiller arasında, yirmişer metre dağ ile hayatı ucuzlatma tedbirleri hak-
hııı Ça boı. at Şayan dikkat kararla:- ol • mesafe bulunmasını mecburileştiren mad- kında, belediye ve Partiye taalluk eden 

~r .. stan b ı 1 - · 6tr ' akord b u şehrinde, otomo - de de itiraza uğradı. Bir avukat: ış er uzermde görüştüm. 
~ıı~l'rniyecek~ ozuk kornalar, klaksonlar - Yanlış ... dedi ... Bu maddeye göre, Ticaret Odasında bugünkü görüşme -
l})i~ arından· kerj .. l<ornalarından, klak - bir düğün, bir cenaze alayının boyu, şeh- ]erim esnasında ayni mevzua temas edil -
tec ~cck sesie u aklara musiki le7.zeti ver- rin bir ucundan öbür ucuna uzar... medi. Orada, odayı alakadar eden mesc-
Şe 1er... r çıkartan şoförler cezn gö- - Buna itiraza mahal yok ... Bu mad- leler, odanın mesaisi ve piyasa vaziyet 

"~ Chir d de du··nya h · d b- ] d" ve hareketleri hakkında ı'zahat aldım "'~ ahilind , nın er yerın e oy e ır. 

ı Yonetıer e, otomobiller azami GO - Şehrimizin caddeleri, bunu istiaba İstanbulda Kaldığım şu kısa zaman ~r-
1Ycb· nzanı· ' f d D Şo .,'lecekl ı 30 kilometre sür'atle müsaid değildir... m a enizbankın İstanbul teşkilatı için 
t~ forıer, h~ .. : ( - Bu madde bizim eski talimatname - de tedkikler yaptım ve bu mevzu üze -
dtır lld1Jt1a11 Y\ • nla çekilen vasıtalara de de vardır... rinde de icab eden temaslarda bulun • 
~l'~c~~lar ... y;:ıe.rde, nıotörlerini dur - - Fakat kabili tatbik değildir. Nite - dum.> 
ş 1.Çın, llıotör nı ~ayvanları ürkütme... kim tatbik olunduğunu gören yok! Muharririmizin limanın eski yerinde 

ftıı Chır haricind sesı çıkarmıyacaklar... - Belki tatbik olunmuyor ... Fakat bir veya Yenikapıda kurulması etrafında 
:a11 Çamurlu en, Yani yazın tozlu k1- kaza çıkınca, mes'ulün tesbitine ve tec- muhtelif fikirler fleri sürüldüğü ve eski 

ar b Yo11ard · ' r d f l' ~~ a alar an şehre gırecek o - ziyesine hizmet ediyor! ıman a aa ryete geçildiği şu günlerde 
1 crıc• l ' Cadde] . k' i'ma işl . .. . d 1 erı Jt erin· erı ırletmernek için, - Gayemiz bu değildir!.. · n erı uzerın e söy enecek bir sö-
ş;h. 1 gıcır gıcır temizliyecek - Bu müzakere de kafi görüldü. Ve şid _ zü olup olmadığı hakkındaki suaJine dt> 

Mttı.ı ır Sokakla detli müdaföalardan sonra kabul olunnn Şakir Kesebir ŞU cevabı vermiştir: 
OtoYacak... rında, yaya koşuları y~ • bu maddeden, sade adliy~in değil, hal- . c- Limanın Yenikapıda veya eski ye. 

ç~te~ mobiller k kın da istifade etmesi temenni o1undu! 1 ınde kunılması meselesi Veka1etin şu sı-
\ın ' Sokakı ' ışın cnddelerdcn hızlı ge- En son münakaşa, Refik Ahmed Se _ ralarda ele aldığı işler arasında değildir. 
hıırıdaÜ~erine ar~:ki su birikintilerini hal- vengille, Feridun Manyas arasında Çl~- Litnanda yapılmakta olan inşaata halen 
~ıt~ n böyle z çratmıyacaklar... Yanj tı; nizamname, taksi şoförlerinin cadde,, mevcud planlar dahilinde devam edile _ 
na~SlçrıYan ıfos sıçratan şoför, üzerine den geçerken yolcu almalarını yasak c _ 'cc:>ktir. Limanm Yenikapıya nakli .işi he

drllb~;.ıı nefik;~cu1~an beter edilecek... diyordu. Ve Feridun Manyas, bu yasağı nüz günün meselesi halini almamıştır. 
ctıı.ra 1 devalll u usi Behçete, seneler- - nizamnameyi hazırlıyanlar arasında 1Ierisi için de şimdiden kat'iyetle bir 
,: llladde bu eden sükut orucunu boz- bulunduğu için - bittabi muvafık sayı _ ~ey söylemek doğru olmaz.. 

\a~la l3ı~. dedi boldu. Bayan Refiki: yor, müdafaa ediyordu. Fakat Refik Ah
l~~€itı~ı~da, ' u ~~ddeyle birlikte, so- med, bu yasağı koymanın, hem soförü, 
~ tıı de kabsu bırık.intisi bulunabi - hem de halkı mutazarrır edeceğini is -

"ah uı etın · ı 

Vakıf hanındaki 
Sahtekarlık -...... 'l' \>erdn . ış o muyor muyu;.? bata çabalıyordu. Hatta, bir clrahk, bu iti-

~fi:~ii... er. razlara hiddetlenen Feridun Manyasa: (Baştarafı 1 inci sayfada) 
11•• "<l lı Rı'ca d · d d' B" ta f yapıldığını yazmıştık. Evvelki gün bu "'tfalld "!Ulüsi .B . - e erım... e ı... ız, ra ınız. ....._ a: ısrar ehçet, ıddiasını mü _ dan yazılmış bir maddenin müda!aasın- yazıhanenin müsteciri Oseb'den bir 

nacaktır. getirilmiştir. 
.General Göring m~eşa~lığa ~. e~ - Von Neurath, bütün harici işler hak· 

nıış ve hava ne~retinde ıpka edılmıştır. kında Hitlere daimi müsteşarlık etmclt 
General Brauchıtsch kara ordusu kuman- ilzere kurulacak olan gizli konseye re-
danlığına. getirilmiş ve General Keitel de is tayin edilmiştir. 
g_enel kurmay başkanlığına tayin edilmii- Subatın 20 sinde yeniden toplantı • 
tir. ya davet edilen Reichstag meclisi, dev· 

Devlet mekanizmasındaki bu değişik- Jet mekanizmasında yapılmış olan ba 
likleri bildiren Hitler şu iki beyanna - değişiklikler hakkında Hitlerin izaha .. 
meyi neşretmiştir: tını dinliyecek ve müzakerelerde bu • 

Birinci beyanname ıunacaktır. 
Ordunun başına biz.zat b~ıı geçiyorum. Mareşal Blomberg ita1yadn 

Harbiye nezaretindeki askeri büro, as - Roma 4 (Hususi) _ Stefani ajan • 
keri genel kurmay mahiyetile, doğrudan sının istihbaratına göre halen Capri a
doğruya benim emrim altına konulnıu}' dasında bulunan Alınan harbiye nazırı 
tur. Başkumandanlık genel 'kurmay riya - Von Blomberg'in sıhhi sebeblerden do
setine, Alman devlet nazırı ve ordu baş- ]ayı istifa edeceği anlaşı1maktadır. 
kumandanlık daire şefi sıfatile, ordu dai- Ekonomi nazın iŞc başladı 
resi l'eisi geçecektir. Başkumandanlık dai- Berlin 4 (A.A.) _ Ekonomi nazın Dr. 
re şefi, benim namıma harbiye nazırı va - Funk, bugünden itibaren asaleten vazifesi 
zifesini görecektir. Başkumandanlığın va- ni yapmıya başlamıştır. Dör! senelik pla. 
rifesi, benim emrim altında, her sahada nı tatbika memur bulunan mareşal Göe • 
milli müdafaayı organize etmektir. ring bu salı günü resmen Dr. Funka ma• 

ikinci beyanname kamı devredecektir. 
Harici siyaset işlerinde müşavere i~in, Hitler'in rnektublan 

kabinemde bir hususi gizli - komite - Berlin 4 (Hususi) - Hitler, istifa eden 
konsey ihdas ediyorum. Blomberg ve Fon Frize vazifelerinden ç~ 

Bu konsey reisliğine Alman devlet ba- kilmeleri üzerine harareili birer teşek • 
kanı B. Von Neurath tayin edildi. Kon - kür mektubu göndermiştir. 
sey balıklarına da hariciye nazırı B. mtıer tekaüde sevkedilmesini iE;tcmiş 
Von Ribbentrop'u, Prusya başvekili ve olan Fon Neuratha gönderdiği diğeı bir 
hava nazın mareşal Göringi, Alman dev- mektubda bu talebi kabul etmediğini ve 
let bakanı Dr. Hessi, propaganda n.ılzırı kendi~ini hususi gizli kons:?y reisliğine 
Dr. Jozcl GöbbelSi, devlet bakanı ve baş- ı3yin ettiğini oildirmiştir. 
vekiilct dairesi şefi Dr. Hans Lammen.i 
ordu şefi general Von Brauchitclız, bah- Son vaziyet 
riye başkumandanı amiral Raederi ve baş Londra 5 (Hususi) - Son tcb.,ddülat 
kumandanlık daire şefi G~eral Keiteli hakkında mütalealarını beyan eden Al
tayin eyledim. man salahiyettar mahfellerfoc göre alı • 

Bugün verilen mühim kararlar arasın- nan tedbirler devlet, parti ve ordu ara • 
da bilhassa nazarı dik.kati celbeden bir sında birlik tesisine matuftur. 
tanesi de şu olmuştur: Hnriciyede yapılan temizleme mümasil 
Alrnanyanın Roma, Tokyo, Londm ve hareketinin orduya da teı;.mil edile ,,. 

Viyana sefirleri geri çağınlacak ve yer- ~ği ileri sürülmektedir . ----------- • 
Akdenizde dün bir lngiliz 

ht.ıecı· nce h·etti: da hassas davranmanıza hürmet ederiz. tekzib mektubu aldık. Kanunen suç 
l'ıtrıı~;t'e ll'ıecı~· ~e tabii değil. Ben. bir Fakat bu hassasiyetinize asabiyetin de teşkil edebilecek kısımlan müddeiu • 
l.ibii a Çamu ıb~zası sıfatilc, sokakla - karıştığı görülüyor •.. Lutfen, bu iki hissi mumilikce tay olunan bu mektubu ve 

~Yanıar:ı ırikintiieri bulunmasını birbirinden ayırınız ki fikirler, huzur müddciwnumiliğin bu münasebetle va 

gemisi daha batırıldı 
, Yam · · · d - ka ed 1 b 1 iki biı' tavzihini altalta neşrediyoruz: 

Ôıı OJl"il aısınız arna d 
1 

ıçın e rnuna şa i e i sin! 
~d"' anıalıdır ' var ır.. .. Neticede, bu madde de, tekrar tedkik Oseb'in mektubu 

" ot Tahtı lstlearımda bUlunan istanbulda 
ıı.' .4.Jı ttran b: • olunmak üzere encümene gönderildi. Ve 4 üncü Vakıf hanında 35 numaralı odada 
~ a <ıh Aııah ır a7.a sinirlendi: bu suretle de, bu heyecanlı münakaca müddPlumumlllğe vaki olan bir ihbar üze _ 

~lıy,,. ... Allahın b'ld'~· ; kul 'il Lo d 4 (H ·) M çh ı b" d nazırı Edeni zivare eden İalyan büvük el-~ .. ~ "lrıa:v ı ıgın. • müsabakası, Refik Ahmedin galibiyçtile rlne dün arama yapılmış ve bulunan bllcüm- n ra ususı - e u ır e- .J - .J 

r.ı~~ . Rerı:r; 12 
Ya? Olmamalı ama var neticelendi! le evrolı: müddelumumUlğc oradan da bera- nizaltı gc.misi tarafından bir kaç gün ev- çisi Grandi, Akdenizde konrolün sıkla§-

~,~~;~~·~ ıye.n, alsın süpürgeyi 
1 

te _ Pazartesi günü topla:ı:ıacak olan mec _ yi tedkHt sulh ceza Mk1ml~lne vernmı~ ve vel batırılmış olan Endymion vapuru hfı- hrılması için İngiltere tarafıudan yapılan 
~~.. "'"Şa bugün svlh c~ hAkhnliğtnde benim ve j disesinin akisleri daha henüz yatışma - teklifleri İtalyanın da kabul ettiğini bil • 

ııı .._l\tj edi] liste kabul ednen son madde okunurken n1üddelumumıntn huzurile ıcra kılınan ted- . . . . . 
'<ld iltı ?l'ı(i ~ek lnaddl'lcr çok ol - !rn h C d - ld V b' ' klkat neUccslnde bana ve şerı·ktme ve ar" _ mış.ke. n, bu. s.abah Alcıra adlı ıkıncı bır ~frıniş 'Ve hükumetinin kendi kontrolüne 

ç~lı'ıı {>\.;ı ... b ::--a. k .......... ka·fı' go"ru·'ldü V b eş ur em e soz a ı. e ır itirazda .. h dl k d d i 1 " -., " "'·"' 1ı d h b ı 1ngıliz gemısı daha batınımı~tır ta sis e ı en mınta a a a ayn suret e ~ t ır]ıkt . . e u ıou.lundu. Fakat dalgın bulunan üstadın ına esn~n a azır u unan iki zate ald ev- ~ . 
tlı ~e ~~~~tliği ~:rnRe~1ka Hulü~i Beh _ ·uraz· ettiği maddenin,. henüz okunma _ tak Um'l!en iade ve ancak müstt>clrl bu _ Batırılan geminin kaptanının anlattı _ hareket edeceğini ilave etmiştir. 

l<li: ı. o"da ur ar da talımatna - dı~ anlaşıldı. A-zalar bu gaflete gu·· ıu·· _ ~undu5um daya emaneten bırakılan mfiiga ğına göre hadıse şöyle cereyan etmiştir: Fransawn ''azİyeti 
.. n s ~ı Istanbul iklncl noteri kAtlblerinden Suada d · ı. d ı 1 

lı~~ lki, .. onra okunan madde şürlerken, zengin nükteli karikatüristi- ald masa derunundaki ~vrak mumnlleyhln Sabah saat 6~5 e _MaJOr11. a .a a.~ .. - ~ndra 4 (AA) :-- Fransa sefin 
~ıııı Uç, dört t !miZ, soğukkanlılığını hiç bo?madı, v~: Ankarnda olmasından dolayı avdetinde ted- dan havalanan uç denız tayyaresı kumur Corbın, bu sabah hancıye nezaretinde 

)>: iln<lrıla ekerlcldi vesaiti nak- _Fena mı? dedi... Kulağınızda bulun- ldk edilmek üzere alıkonulmuş ve 938/944 yüklü Alcira vapurunu bombıılamıştır. Eden ile görüşmüştür. 
~J, ra Vesika verilecek!. run. Ben peşin söylerim! Naci Sadullah No. lu müddelumumtllk dosyasile keyfiyet Gemiye beş bomba atılmıştır. Bombalar- İyi haber alan mahfeller Fransa se-

'lldi .......... - ...,.. - A" ... - .. bir zabıt hali:: tesblt edilmiş ve şu su - dan iki tanesi gemiye isabet etmiş ve firinin, Akdenizde yapılan korsanlık .. 

' k
lJa .. tandaş/ar,- -Türlıi;ş-;;,e yolundaki ~:~:şı~~~aşr~~ muh~~ =d!r:kbulu1ndduğu derhal batmasını mucib olmuştur. 25 ki- l2ra karşı gezdirilen karakol gemileri· 

"l'j . (~ arar/arını tatbika geçtiler edllmlştlr. ame avalşiden ibaret olan geminin mürettebah ile nin takviyesi için hükfunetinin almak 
tıı a. <ıv taraf . - Hadise bundan ibaret olduğu halde gemide bulunan müşahid Barselon hü - istediği tedbirleri Eden'e bildirmiş ol • 

tı ı~alıı~~ttrıış 0;u1,.10n~1: sayfada) _ İstanbulda ilk rnekteb ve lise bina • 3-2-938 tarlblJ nüshanızda -Yazıhanemin kumetine mensub sahil muhafızlan tara- duğunu beyan etmektedirler 
ı. 4t ~~ \' " ı ar temhir edildiği. ismimin blr takım karışık 1 fından kurtarılmışlardır. . .. . .• 
'<ldı ~E.!Jt atandaş] '. Jarma şiddetle ihtiyac vardır. Teslim işlerde· geçtiği- odamda bazı sahte senedat B t 

1 
. _ "k' t f d .. Ispanyada mustakbel reJım 

~a.~~· .. lı~ ~bi bir dea~~n I~tanbulda al- alınacak Musevi mektebleri birer res- ve mııkavelat ve nüfus kiığıdları bulunduğu a m an gemın~n. 1• 
1 

• ~ra ın a ~ g~ze Salamanka 4 (AA ) _ General 
lııı~ ı:ıy ı,.. ıs1rnı ısesı bulunmak • mi ilk mekteb olacak Musevi çocuk - vıı daha buna mümasil neşriyat yapıldığını batacak derecede ıkı Ingılız bayragı ou- Fran ·ı b . . b l 
~ "'! i ' 4\U~ ar Galata Kasımp ' gördüğümden fere! n haysiyet! zatiye ve lunuyordu. Bundan maada geminin gii- co, ~a:etcc~ ere e?.'a~at:a .. ~. u • 
~Q~t;ı~~r~ur:~~CUkd~ki ~ektcbJer:: ları da bu mekteblerde Türk talebele- Ucarlyeıne sürülen bu lekenin tashihi zım-1 vertesine de büyük bir İngiliz bayrağı ge. nara~ huk~etm komunızn:ıı kokun .. 
kq Ri:ç11 ..... nirka acı yokuşunda bulun- rile yanyana ayni dersleri okuyacak ~ nında Matbuat kanununun maddeJ mahsu- rilmiş bulunuyordu. den ımha ettıkten sonra Ispanyanııı 
\.ı>a. "'I l1 ç sene 

1 
tır. sası mucibince keyfiyetin gazetenizin yann- K t b b kl .. .. . imarına girişmek tasavvurunda oldu • 

<il ~l Usev· evve sayısı o - ki nüshasının ayni sayfası ve sütununda ay- . ~p an u ayra arın gonılmenwsır:e • unu sö lemi!;tir. Memlekette krallı • 
llu~i ~ \·e bu 

1 ~ektebleri peyderpey Musevi lisesinden Galatasaray gibi nl hurnfatıa düultıımestnı aksi takdirde gn- ımkan bulunmadığını kat'iyetle ifade et- ~ . d ~ h '" t . 
~h{Y~litı ellıaati jikdara inmiştir. Dün bir lisan lisesi olarak istifade edilmesi zeten!?. aleyhine de ikamet dua edecetımı miş ve muhacim tayyarelerin kanadın - gın ıa esı d ~susununk em~nnıy~ ~ayan 
~ı.e"ill· e ntUr stanbul Maarü Mü - muhtf'meldir. saygılarımla blld1rlrim. rmda Frankocuların alameti olan siy h l~lup olına ıgına anca bu .ımar ışı ya • 
..ı~'t4tı:ı Ve ""'ekactaatta. bulunup, mek- İst~mbul Maarif Müdürlüğü Musevi MüddefomumiJ.iiin ta,•2iJıi harlann mevcud ld ğ . ·1· ·tm~ pıldıktan sonra karar verilecektir. Fa-
" .. ı ),. 4

0! b ı t.ımt .. b ı :ı 0 u um.; 1 ave P. ı.ş- kat k"""'allıgı"' n 'ad · t kd" · d · l l e~ı 4Vl e lerın 'd k vatandaşların teklifinden Maarif Ve • Memur ye ze vu .. u o an ihbar üzeri - tir. Alciranın mürettebatı Barselona e - u • • ı e~ı. a ırın e yenı sa ... 
e ~ e~. aatif M'" .. .~~~~ı at ay - k"I t' . h b d d ektir M rif V nı> su1h hlıklmll~lnden alınan lı:ararJa ose- .. 

1 
. . g tanat sıstemı eskısınden farklı olacak-

tıq..ı ~b ı biJdı' ~durlugune devre - a e mı a er ar e ec . aa e bin dördüncü vakıf hanında 35 No ıu ""'Zı tırı mıştır. t Kr 1 lh" h f 
1.1q UL-ı l"lnışJ a· kfil,,tind ·ı ek b ·· h · ,,_ - ır. a , su un mu a azasına memur ~ tı i~ ~a .MUs . er ır. Bu suret - .... en ven ec ceva a gore are- hanes•nde yapılan taharrlyatta elde edilen Akdenizde kontrol . . . . 

~1 it ~ are edil evı Cemaati tara _ ket olunacak, devir ve teslim işleri için evrat Oseb Te reıııı:ı hazır bulundutıan hal- Londra 4 (Hususi) _ Bugün hariciye edı~e~ektır. Kr~l, ne galıblerm, ne de 
tı}e i~ t ~aat en rnekteb kalmıya _ bir komisyon kurulacaktır. Musevi t'E' sulh hfllı:iml tarafından tedklır. ed1lm1f • -··-··-············-·-·-·----- maglubların rnumessili olacaktır. 
~ \~h es% ' llıekteblerini her h k- mektcblerinin 1938 - 1939 ders yılın - Ur. Tedklkatı hitam bulmadJlı gibl ~b ve tf"dlr. Bu yazıhane müdaTimlerlnden olup Paris radyosunun haberi 
·~~k \'e b ed<!<!ekl . a dan . 'b • .. k ekt b" 1 şeriki Adnana da tamamen iade edilmiş de- arama esnasında yazıhanede bulunan ve bir 

·b p il' lisea ennden altı ilk ıtı ~ren resmı Tur m e 1 0 3 - illdlr. Blr kısım nüfus tezkereleri, kullanıl - kısım evrakı alınan sahtekarlık suçlusu Ad- Faris, 4 (Radyo) - Alcira İngiliz 
to~ e tamamen resmi rak tedrısat yapmaları çok muhtemel· mış pullar ve calibi nazar görülen evrak 11.- :ıan'ın aranmakda o!dutunun tavzlhen ya- genıisini batıran tayyarelerin İtalyan 

tatbik olunacaktır. dir. ltkonulmu§tur. Tedkttata deTam edilmek - zıımnsını dilerim. oldukları anlaşılmaktadır. 
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Nihad, yan gözle karısı Necmiyeye 
baktı, ekmeğini kopardı. Tabaktaki pey
nirden ufak bir parçayı çatalile ağnn:ı 
götürdü: 

- Çok fena! 
Dedi. Tahin helvası tabağının son ka

lan kırıntılarını ekmeğile toplamaya çalı
şan Necmiye, başını kaldırmadan cevab 
verdi: 

- Ne yapalım, bu da geçer .. 
- Öyle ama yarın akşam için Necati-

yi davet ettik. 
Necati, Nıhadın iyi arkadaşıydı. Neş'cli 

bır gençti. Daima güler, etrafındakileri 

de güldürürdü. 
- Ne yapalım, davet ettikse bu sefor 

de bir mazeret bulur, daveti tehir ederiz. 
- Mazeret bulmak kolay ama ona na-

sıl haber vereceğiz. 
- Bir telgraf çekeriz. 
Nihad cebini karışLırdı: 

- Otuz kuruş var .. telgraf parasına hi-
le yetişmez. 

- Başka ne çare var ki.. 
- Çok fena, çok fena! 
_Necmiye masanın üzerindeki boşalmış 

tabakları topluyordu. Kocasına döndü. 
Nihad çok düşünceli idi. Gülmek; ona da 
biraz neş'e vermek istedi, fakat bu müm
kün değildi, gülemedi. Mahzun mahzun 
baktı: 

._ Uyuyalım Nihad, yarına kadar ne 
olacağını kim bilir ki .. 

- Evet kimse bilmez.. çünkü hiçbir 
şey olrnıyacaktır. 

- Bedbinliğe lüzum yok. Haydi söz 
dinle de yat. 

Yattılar ve uyudular. Ertesi sabah .Jk 
uyanan .Necmiye idi. Kendini çok alj lıis· 
sediyordu. Ah biraz çay, bir parça şeker 
olsa, bir çay pişirse de içebilseler ne iyi 
olurdu. Fakat ne o vardı, ne de öteki! 

Nihad da uyandı: 
- Kanım aç Necmiye. 
- Dur bakalım daha yeni gözümüzü 

actık. 

~- Öyle ama gözümüzü kapadığımız 
zaman karnımız tok değildı ki.. 

- Necatiyi ne yapacağız? 
- Bilmem. 
- Bilmem demekle olmaz, sendeki o

tuz kuruşla ziyafet verilmez ya!.. Sen 
gene beni dinle de bir telgraf çek. 

- Bakalım param yetişirse çckerım. 
Nihad giyindi. Evden çıktı, yarım saat 

sonra tekrar eve döndüğü zaman etinde 
yinnl altı kuruşluk bir telgraf makbuzu 
vardı. 

- Telgrafı çektim. Öğleye kada: <'li
ne geçermiş. 

- İyı ettin. 
- Fakat telgraf kelimeleri hesabla-

1 ziraatini inkişaf ettirecek başlıca vasıtalardır 

Karı koca bir müdddet birbirlerine baktılar 

kalmıştı. .Bir de onun üç kuruşile iki sı- ı hasta imiş, biz de sabahleyin haber al
mit aldım. Birini sen yersin, birini de dık. Gı 'memiz lazım, gece de dönıJliye
ben. Kalan pa;amız da ancak bir kuruş. ceğiz. 

- Paramız olduğu zamanlarda bu ka- Necati bir sandalye almıt, oturmuştu: 
dar ince düşünmez, şunu bunu aldıkt<m - Akşam oldu, beraber yere.ek yiyelim, 
sonra geri kal~nı liesablamazdm.. sonra gidersiniz. 

- O zaman gerçi öyleydi ama şimdi... y k b' · h' 1 tah k Bt'l'r - o , ızım ıç ş ımız: yo . . -
Nihad, cebinden simidleri çıkardı. Bir . b h 1 k 

6 
· im hastalı . . . . . sın ya.. en a amı ço ever , • 

anda yemışler, bıtırmışlerd1. w k .. - ld- Bir ı k bir ey bo 
gına ço uzu um. o ma ş · 

- Nihad.. ğ d · k. 
azım an geç-mıyece 

·-Ne var? Necmiye de, kocası gibi söyledi: 
- Necatiyi görürsen ne diyeceğiz? 
_ Hiç ne diyebiHriz ki. - Ben de öyle, Nihadın halası çok iyi 
_ Buğün ona cgelme. diye telgraf bir kadındır. Nihad kadar ben de üziil

çektin. Sonradan bunun sebebini anlat- düm. Bir lokma bir şey yiyecek haHm 
mamız lazım değil mi? yok, hem hemen gitmeyi düşüniiyoruı. 

·- Sana yemek yedirecek kadar para- Necati ayağa kalktı: 
mız yoktur, diyemeyiz ya!. Bir şey uy- - Hakkınız var, hastalık çok fena '§t!Y· 
dururuz. Halamın, birdenbire çok hasta- dir, hele insanın yakınlarından biri has· 
!andığını haber aldığımızı; gitmemi:?: w 1 talanacak olursa cam bir şey istemez. 
geceyi orada geçirmemiz lazım geldiği- Biraz e\'vel masanın üzerine bıraktığı 
ni, bunun için kendisine cgelme. diye paketlerini toplamaya başlaôı. 
telgraf çektiğimizi söyleriz olmaz mı? _ Halbuki ben de neler getirmiştim. 

* Bu paketlerde neler vardı neler, birkaç 
Nihad ile Necmiye 0 gün akşama ka- türlü peynir, sekiz tane uskumru dol. 

.,. 
Adana (Hususi muhabirimizden) -1 yük ziraat tercih edilmektedir· ~ 

Çukurovanın en ehemmiyetli davala· sımda küçük ziraat daiına ~ 
rından birisi şudur: Pamuk istihsalini tc.dır. Çünkü istihsali temin ~ 
artırmak.. için büyük sermaye 18.zımdır. . . ti_ 

Bu işfn tahakkukunu görmek için Küçük ziraat, ancak bahç~ 
mutlak surette ziraatin emniyet altına zmda ufak mikyasta, sulama ~~e,.;ı0.r/İ 
nlınması -pek yakında Meclisten çıka- bakım ile yani hali vaziyeti duıv~ b" 
cak \°'llan zirai asayiş kanunu bu işi hal- nüfosla ve nihayet aile başına.~ 
!edecektir ·, kredi işlerinin tanzimi, a tar tarlanın icabında gübrelcnıı""" 
mele i~leri ııin tanzimi, sulama işi, bü- m~hsul artırılabilir. . ~ 
yük ve küçük ziraat meselesi. Iş1 P bu hakikatlere istınad ~ 

P:.ımuk ziraatinin emniyeti mesele- dej~!fobilir ki bugünkü şartlnr ~ 
sinde yegane yapılacak işler, ~amuğun Çukuı ovada küçük ziraat fazla ~ 
haşere •e hastalıklardan korunması, 1 ı.:ldm:ı>naz. Ve her halde bakırn51 

tarlrı larm sulanması, pamukculukta si- :stihsüli azaltmaktadır. ~ 
gorfa işinin. tatbikıdır. Bu ) ıl bilhassa pamukların g 51 

Cumhurjyet hükumetinin himayekar nele:·(.' nisbetle ucuz bir. f~at~ 
e~ Çµkurova çiftcJ.P.ine uzarumş ve hu .nwkta olması küçük çiftcının. ~ 
.stc1<.lcrin birçoğu yerine getirilmiştir. ziyet'ni çok sarsmıştır. Tahnl~ 
Ger:y~ kalan kredi ve amele işlerinin ğin..: ~öre, önümüzdeki yıl Çu~ 
de t.~hakkuku ~ört gözle beklenmek· paır.uk ekim sahası bu yıla n 
ledir. olaeaJ:tır. . _...I 

Çukurovada büyük ziraat en ziyade Bütün bunlarla beraber ~-
ova kısımlarındadır. Buna da sebeb, parr.uk istihsalini artıracak ~fi' 
nüfusu az olan bu yerlerde arazinin baş:nda mahsule daimi mah~1 

düzgün olması ve makine ziraatine el- ni liızumu da hissedilmeıctedil'~ 
verişli bulunmasıdır ki, buralarda bü- . 

~---

Muşda tutun $ataşları Borsa acentaları topl~ 
Muş (Husuııi> - Geçen 936 senesinde Borsa acentalan blrlıtl dtın bit --

MU§un yetiştirip, inhisar dalre1>lne teslim et yapmış, birliğin Antaraya ndllll' r ..JJI 
t.lği nerıs tütünlerin mecmuu· kırk altı bln por etrafında müzakerelerde bul~ 
küsur kilo idi. O sene için bol para alan tü- ;.-·~·:.:;··::-::·:;;·~·=·=======;:::;::::::;;~ 
tün rencberlerl 937 senesinde daha ziyade 
faaliyete geçnll.f ve eksper Hakkının bizzat· N6belci 
tütün tarlalarına giderek yaprakların duru
munu ve ayıklanacak kısımlarını :ve ince da 
marlara varıncaya kadar tütünün yetiştir -
mele yollarını bütün rencberlere göstermiş 

ve ba.,memur İbrahlmln mütemadi gayret 
ve kcmtrolü sayesinde tütünler her seneye 
:ıJsbetıe daha nefis bir durumda yapılarak 

936 senesinin bir misli fazlasile doksan kil -
sur bin kilo mübayaa yapılmıştır, Bu su -
r.;tle bu sene kırk bin lira derece -
sinde mühim bir para rencberin eline geç -
:nlştlr. 

Ahlak c ersi eri 
dar evlerinde oturdular .. açlık onları s:ı.- ması, fırından yeni çıkmış iki francala, 
atten saate daha bitkin bir hale koyu· bir parça havyar, biraz dil .. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteblerinde 
ahlak dersi adı altında bir ders okutul

Nihadla, Necmiye ona şaşırmış bir ha:- maktadır. Maarif Vekaleti bu derslerde 
yordu. Artık parmaklarını kımıld:ıtma-

ğa değil ya, konuşmaya bile mecall!ri 
kalmamıştı. 

Akşam olmuş, hava kararmaya yüz tut
muştu. Kapının zili birbiri arkasına bir 
kaç defa çalındı. 

- Acaba kim olabilir? 
Nihad kapıyı açtı, Necati kapının eşi

ğinde duruyordu: 
- Ne haber Necati, neye geldin? 
- Neye geldin de söz mü, davet ettin - Havyar da varmış. 

geldim. - Uskumru dolması da varmış. 
- Biz sana telgraf çeknıiştik. - Ya sıcak francala! 
- Ne telgrafı, ne vakit çektiniz? ~ --~ 
- Bu sabah çektim. YARINKİ NÜSHAMIZDA: _ ...... 

- Ben erken evden çıkmıştım, alma- Karanhktaki ottmobil Baş, diş, nezle, grip, romatizma va bütün agrılarmızı 
dım; hem neye telgraf çektiniz. keser, icabmda günde Uç kaşe almabilir. 

Necmiye söze karıştı: İngilizceden çeviren: K Neyyir 
·- Nihadın Bostancıdaki halası çok ~ / 

====r~===========:;~::::=;:=======================~==============-========;::::::::===================~~· 
"Son Posta,, nm edebi romanı: 57 ııuz Perihan, müdire hanun beni çok Haydi Mithat, seni dinliyoruz biz; sen yordu Sandal, ,korkunç deniz:Z 

nıp makbuzu yazı1ıncıya kadar neie• 
çektiğimı de bir bilsen .. ya otuz kuruş
tan fazla tutarsa ne yaparım, diye ödüm 
patlıyordu. Çok şükür yirmi altı kuı uş 
tuttu da telgraf gişesinden mahcub o!
maktan kurtuldum. Cebimde dört kuruş 

çok dışarıya çık--armazdı. erkeklere değil, bize anlat. dık kabuğu gibi çalkalanıp d '-
·-'yok, çocuklar, tekrar İzmir lafını - Ben zaten sana bakarak anlatıya- - Kurbanın olavırn paşaılf-~ 

f!Çr.uayın ... İkiniz bir araya gelince hep rum Fatmacığım, üzülme sen ... Evet, yağım zangır zangır titriyor, 
hu t:ı.nımadığımız yerlerden bahsettiği !~e diyordum? Bir gece balığa çıkmış- rütemem şu sandalı ben... ~ 
niz kin bizim içimiz sıkılıyor. tık ... Akşamdan hava pek güzeldi ve Baktım ki vaziyet kötu .. }ı • .1 

Muazzez Tahsin Berkand - Mıthatın hakkı var. benim gibi genç bir adam değil, elli se· bimdeıı tabancamı çıkardıJn. . ,·i'~r 
- Sen de mi onunla berabersin Hil- nelik Rum kayıkcı bile sakin bir ha- - Balıkları tabanca ile Jl1l 

- Teşekkür ederim. 'bir Mısırlı, yahud dedelerinden kalan mi? O halde başka şeyden konuşalım. vada avlıyarak sabahlıyacağımıza e- caktın Mithat'> ~ 
Elıni çekerken onun gözlerindeki te· yerleri bakımsız bırakarak parasını Mcselit, Mithat bize başından geçen bir mindi. İster misiniz biz denize açıldık- Sürekli bir .kahkaha ortalığı . f 

şckkiırden başka şeyler dilenen bakış- Beyoğlunda yiyen bir mirasyedidir. macerayı anlatsın! t::ın ~onra birdenbire bir fırtına kop- Mithat aldırmıyordu. . oıJtl' A 
la,rt görmemek için şaka etmekten baş· - Ne olursa olsun, biz rahatca so- - Ço~ münasib olur, onun macera- sun! Jhtiyar kayıkcı, tela~la titriyen se- - Silahı görünce herifıD ~ ~..J 
kl c:<ıre bulamadı. yunup giyinecek ve denize girecek bir ları pek çoktur. s!le: rinden fırladı ve küreklere ~ 

-- Çantamda bir şey eksik olursa bu- kö~e bulalım da...... - Haydi Mithat, seni dinliyoruz. '-Vay gözünü sevdiğim Karadeniz ... sile ~arıldı. Fırtına büsbiit~ ";.I 
n.u ~enden bileceğim ... Şimdiden habe- Sandallar mavi suları yararak Yeni· - Sandalcı, biraz şöyle açıl baka- dedikten sonra bana: cAman dönelim bir hal almıştı. Dalgalar 1? ıııde f' 
rln olsun. köyı: doğru yol almıştı. :un; lftlapaşa eğlendireceğiz... Söırum paşam; hava pek kötüleşti• diye yalvar yükseliyor, sandalın içi su ıÇ 

a Blr~Ge ç Ro ızın 

- Selma, küreğe geçmek ister mi- bitm~den Yeniköye varmıyalım. mağa. başladı. Tehlikeyi, heyecanı sev- yordu. 
İstinye koyunda iki sandal kirahya- sin? - Uzun etme Mithat, kulaklarımız diğimi söyledim ya; ortalığın birdenbi- - Batıyor muyuz bar~? I 

rak denize açıldılar. Çocukluğundanbe· _ Hayır kardeşim, bugün üstümde hep sende. ;e karışması keyfimi getirmişti. - Allaha sığındık beyiJll· 1 , 
r1 Bcı*aziçinde ya~amış olan Mithat, su- bir gE'vşeklik, bir tenbellik var. Mi~hat kendisine mahsus mübalağa- - Yok baba; ölmek var, dönmek Birdenbire büyük bir dlld~ ~ 
ları t:mıyan bir kaptan gururile kuman- 1ı gevezelik ve taklidlerle dolu bir hi- yok ... dedim. ınesiJe kendimi denizde bul rll 9'"~· 
dayı ele almıştı. - Esasen, tekrar bisikletle döneceği- kaye anlatmağa başlamıştı: , Mustafanın sesi gene öteden yüksel- -Bu hikaye, babamınw l>B.,. f'_~ 
- mizi düşünerek ku\-vetimizi boş yere MlyP'· OJl 

- Açıkta denize girmek doğru olmaz - Bir gece balığa çıkmıştım... di: ken anlattığı «Kazaya Uo· .H 11".I 
saıfotmemiz doğru olmaz Fatma; bana · or:ı(JI" '· çocuklar ... Biraz ileriye kadar gidelim, Yandaki sandaldan Mustafa atıldı: - Atma Mithat.. göğün kubbesini ne• nin masalını da geçtı. ·-_fi!..-~ 
kalırrn sen de bu kadar yorulmamalı- 3 rçP" 

4 Y eniköy sahilinde boş bir yalının rıh- - Fevkalfıde fırtınalı, karanlık, kor· çatlatacaksın. mazsa şehzade bir tahta P ııe 
tınrnP. çıkar, mayolarımızı ağaçların ~ın. . . . .. kunç bir geceydi. Fakat o, sözünün ateşine kendisini larak sahile gelm~şti. sen "'/O'ıfi': 
arkas•ndn giyeriz. - Sen bana bakma kızım, benım bu- - Şübhesiz ... Benim heyecanlı av- kaptırmıştı. Ellerile ayaklarile hare- Mithat? Nasıl kurtuldun? ı '" .. .. .. b 1 d . f K.. ' datırı 

MuzJffer alay etti: tun omrum u ~u ar a geçmış ır. u- !ardan hoşlandığımı bilmiyor musun? keller yapaıak. Rum kayıkcıyı taklid yar kayıkcı ile birlikte san 
- Desene ki sen kendine bedava bir rek çekmek benı yormaz. Muzaffer manalı manalı güldü. ederek devam etti: kalıp boğuldun mu'? ft{~ 

plcij bulmuşsun! Ev sahibine haber ve- - İzmiri hatırlıyor musun Selma? - Biliyoruz ... Onlart geç şimdi de - Bir de ne göreyim? Kayıkcı titri- Gene sürekli kahkaha.la~~rıb-' ~ 
reyım de görürsün. Orada bizim böyle sporlar yapacak vak balık avını anlat.. verek elinden kürekleri bıralonasın mı? sözleıine cevab vermiştl. .ı ~j 

- Ev sahibine mi? Boş zahmet oğ- tim!7; pek yoktu ama gene tatil günle- · - Siz hep böyle sözümü keserseniz w - Aman barba ne yapıyorsun? diye ğır tavrile ve biraz da adertU.ıdf 
lun •. Bu dediğim yalının sahibi ya se- rinde kaçamak yapabilirdik. bir şey anlatamam oğtwn. haykırdım. llerf küreklere tekrar sa- Drkadaşına bakarak devaJ!l~ 
nelerdeubcri bu tara nara uğramıyan j -· Bunu daha ziyade .siz yapıyordu· - Çocuğu rahat bırakuuz canım... rıldı ama artık ne yaptıima bilmiyor- - A 
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~· .. lllll macera ro mam.: 22 ı ı 
Sayfa 13 

.__I_n_h_is .... a_rl_ar_U. Müdürlüğünden: 
'lf$İI ede·n ida'm Olunur!., 354AdedPirinç bcl~,ı tok•" 

Harb sanayi casuslan era .. ndekl milcedele ~: : ~~~~!ı~:~c 
oı 
dthllda .k~plln gözlerile odaya bakıyor, göğsü heyecanla inip kalkıyordu. Yüzü 

k!~~ıçı.ıde ~eritmişti. Birdenbire boğuk bir ç~ğlı~ kopararak: "Ya~ab~i, ?eç 
!ıı o aııda ~ 1!1Z!,, dıye ha:ırdı. SQnra hızla odanın sag koıesıne koşarak dız çoktu 

iE! baktı ~Yüh rnüş gözlerle tekrar yüzü

8 , Doldurma ma~in•.! si 
31 > Çifte kundağı vcy a dipçiği 

529 > Maa kın yatağan 
263 > Kılıç 

508 > Pirinç kolcu yaka ve numarası 
400 > Kolcu bel kayışı 

,' Asıa' e §etle: 
Oıtıy ' dedi la 
~ or.. hiç .' as ! Odada bir hadise 

oa1t, •deta ~1.anlar böyle telaşla, koşu
hı etııada ı~ı§erek teslim olunur mu? .. 
Jııı \'arlan11> golgelerden biri cama doğru 
.~ sarktıı l>erdeye sarıldı, perdeler ko
lıjj llıııı eli~r. Aydınlıkta açık başlı bir 
r~{ tarafına b~avaya kaldırıp odanın ö
tar1~t 'ial>hğ ır ş.~Y savurur gibi bir ha-

"ilt .. ını gor k ~ 
Oıj lı'l>ercı· . ere tepeden tırnaga 
~da bir haırr:, hıç şübhem kalmamıştı. 
laııd ~ dıse oluyordu. 

)ı ha a, gozıe · 
ıı j'retıer .. rı Camlarda, bu manzara-

&(! ~n ses· ıçınde seyrediyordu. 
tduın: ııne hak.im olmağa ça1ışarak 
....... Ne ol b 
' li a ilir acaba., 
O er§eı •.. 
4ııd Y. 

~ Sô~ıbu . (her Şey) sözünü boğuk lir 
"ttij J eınışt . 
~ Ye ilerl' 

1
• Yavaş yavaş meraktan 

l\rlilık. ııa?e ~ğaçlarm altından çık
~~:t sonra ~~ki camlardaki gölgeler 
~r SUk· ırdenbire kaybolmuşlardı. 

~~· arengi~n~~ avdet etmişti. 
• 

1 1iık. ge ıllanın bu üst kat odasın-
~ Y ne ·· 'i0rdu, 0Yle donuk bir halde ya-

~ld aQıı2: deın · 
~ e duran ın kapalı ve muntazam bir 
C~uş, sarkıPerdenin bir kanadı şimdi 
o f:M • Yordu. 

Ci d· erın bu 
jl d(ilta tü garib telaşı ancak bir 
' ın: l'.lnemişt' o "'1!2: d ı. 

~ landa : dehşet içinde idik. 
'lııde Vakit b"" t~ ·1 ı. · , t\ Çektı: u un kuvvetı e '.Jenı 
' l<o§! 

~re'ie' 
'l.> • 

~oŞ d' 
'li'akat ıyorurn sana! .• 
...._ Vuıa nereye? 

~\ıeı · Ya .• Çab k 
() 

1nı .. orad ~ ! Bir saniye kaybet-
~. lqtıda bu a hır hadise oldu .. çabuk! .. 
~~ nu s .. ı 
'ıııa il &arlı:t oy er söylemez karh a-
~ doğru k ıkiarı yoldan köşkün kapı-
~dd\id etti~mağa başladı. Bir saniye 
V~ alarak. 

0
· Sonra derhal tabancayı 

'
1 larıırı tn lıtndayı takibe koyuldum. 

tiJı.:~ ~l>lJıın enner rnerdivenlerine gc
)tı~ ~k. l<apı atalık olduğunu hayretle 
' Otidor~ın aralığından uzun ve bü-
04~ırı Yan donuk, butlu apajurlu bir 

ti:td llda hi l'l"ıakta olduğu görülüyordu. 
tJı~lı. a\q}lı i· lereddüd et rneden içeriye 
~ta' bir hoı<utıba ile hafifçe aydmlanan 
~-l' "'~Ya 801 e d.ahn olmuştuk. Olanda 
t\fı.. dıkten a gıtmekte bir an tereddüd 
ı._, "1a d Sonra ·· , y • 

•q~ oirtı il sur atle holün sag ta-
\ ~ lt erledi. Fakat oranın köş-

ler· atına · 
04 18in . ınmekte olduğunu gö-

llda ıe~:rıye döndük. 
~' \' U){,. ""t içinde: 

. d .. rı Çıka 
~ll)~ aö'il n nıerdiven nerede acı.l-
~raf1 d~:~~ek önümden koşuyordu. 
~ Unce karşımıza merdiv~n 

~lı\_ di\t'lllerd .. 
~~ ao1 lıurlld en sur'atle ikinci kata 
~ ~ıt a doğr: da kü<,iik bir koridor sağa 
it 8'ltıiy ll2anıyordu 
~~ ~ .ititi~rn~Urup etraf; dinledH~:. Hiç 
~lr.r l'"ilı SU 

1
Y0 tdu. Ayak seslerimiz 

ı. gn,..., rette d 
tıı 11tt ı:'"tltnerni . Uyulduğu halde kim

ı,,.. <\iltı.. ı.. Ştı. 
~ •ı ~ •• 11.0t"d 

So 'l'ı usı 1/ 
0 rundaki odaların ka-

t ~~ 1dakilerd 161mları buzlu camlı id~
~ ~ 0; ~llr e~ birinin camında ışık 
~. •nın bengız gölgeleri gördüüü-
0~tı u 1 ~ ::> 

1 İaıı 1i 0 duguna şübhemiz kal-

~lı aı: hemen 
~ ~Ilı t\ ocı,.., kapısının buzlu camı 
lı~ .... ~ah .ra doğru yu·· ··d-
:~a .. •lıyd ru u. 

lıl_()~dd(!ıaleı ı. İçeride insan bulun-
"'lt• a edec k 
~ atı~ a teredd" c tek bir ses yoktu. 
~ ıı ~liı-... Çıl> iç Ud etmeden kapın 
~:tı ~ ·•1de taberi girdi, b<~n de arkası~-
"ll aıı~ anca ·1 ·ıtıaı ırn 1 e girip derhal ka-
lı.. Clıaıı.; karŞı Ve .~apıya dayanarak her 
a ~1~tır: Yırı1c.ıltı~afaa vaziyeti a1dım. 
;aı:ı,__ U. 'l',.., Plan gözlerile odaya 
"'eı -•ıa\•- anda bü .. k b' . h. 

tıt. lll't} .,. idi YU ır avıze a-
ll~ Üi • 

t~ ~t-d l>etde k 
~ \qtü. e sarkıyor arşırnıza isabet eden 

1 b l.t<j~h· du, oda karmakarışık 
1 ha lre oı 

\> ~kıtı~~ a~danın bir d h t b 
l.,arahbı· ""il ışittirn· e şe çı "'-
,,~ , g . 

''t'ah~~lı? eç kalmışız! 
11ld·· il} tlld 

ülltıuıııı e Yanılrnarr.ışım bir a-
" er! · • 

1 çeride fosırn bulunduğUM dt?l a~t t decek tek bir ses yoktu 

- Nerede? Olandanın hiç böyle dehşetli bir hal aı
Olanda büyük odanın sağ köşesinde- dığını görmemiştim, korluınç gözlerle 

ki yazı masasının arka tarafına geçmiş, vüzüme bakıyordu: 
yüzü dehşet içinde yere diz çökmüştü. • - Böyle bir şeye cesaret edeceklerini 

Tüylerim ürpermiş bir halde, odanın hiç tahmin etmemiştim. Ne müdhiş! dedi. 
.ortasına doğru ilerleyince, orada, masa- - O halde planlar çalındı Olanda! 
nın dibinde bir adamın kanlar içina~ Olanda beni işitmiyormuş gibi da~gm 
yüzü koyun yatmakta olduğunu gördüm. bir halde, ürpermiş saçlarla ve gözleri 

Olanda evvela tiksinir gibi durdu, soıı- ile korkunç korkunç bakarak odanın her 
ra yerde yüzü koyun yatan adamı çevir- tarafına bakmağa başladı. 

di. Halının üstüne adamın burnundan Mücadele herhalde kısa, fakat pek şid
siyah kanlar boşandı. Olanda korkunç detli olmuştu. Zira bütün e§ya dağümış, 
bir sesle; oda karmakarışık olmuştu. Bütün masa-

- O! ların gözleri dışarı çekilmiş, bir kısmı 
Diye bağırdı. Filhakika çevfrince ada- çıkarılıp halının üstüne atılmıştı. Olan

mın yüzünü her ikimiz de görmüş ve da bunları görünce sapsarı kt:sildi, müd
d erhal tanımıştık. Bu, t rende gördüğü- hiş bir kinle: 
müz adamdı. Burnundan boşanan kaniar - Ne seri adamlar? Her tarafı ara-
ağzının yanındaki kılıç yarasının ıçin~ m1şlar .. 
sızıyordu. Dedi. 

Adamın sol şakağı müdhiş bir darbe Sonra bir.denbire gözlerinde garlb bir 

194 > Boynuz düdük 
1 - Teftiş binasında bulunan yuk:arıda cins ve mikdarı yazılı 5 kalem köh r.c 

eşya pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Pazarlık 19/2/938 tarihine rastlı yan Cumartesi günü saat 10 da Kabataş 
Levazım ve Mübayaat şubesi satış korn!s yonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mallar heıgün Yenipos tane karşısında Erzurum han sırasında 
teftiş binasında görülebilir. 

-t - İsteklilerin pazarlık için tayin edi ~en gün ve saatte yukarıda adı geç"n 
komisyona müracaatları ilan olunur. · .. 597. 

~ 

798 Kilo Iskarta kanaviçe 
928 > > ip 
198 :ııı > kınnap 

86,5 > > bez etike: 
1 - Feriye Bakımevindc birikmiş olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı dört 

kalem ıskarta sargılar pazarlıkla satılra eaktır . 
2 - Arttırma 15/11/938 tarihine rast~ı yan Salı günü saat onda Kabataş Le,·a

zım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Satılacak mallar hergün Fcriyc deposunda görülebilir. 
.\ - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 

komisyona müracaatları ilan olunur. <388» 

400 adet kopya muşambası. 
10-l şi§e kopya mürekkebi 1/2 kiloluk. 
219 şişe kopya mürekkebi 1/ 4 kiloluk. 
1 - Kabataş kırtasiye ambarında mevcud olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı 

üç kalem kopva muşamba ve mürekkebi pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık 16/ll/1938 tarihine rast hyan Çarşamba günü saat 10 da Kaba-

taş Levazım ve Mübayaat Şnbesı satış komisyonunda yapılacakt~. _ . . 
III - Satılacak mallar hergün Kabataş kırtasiye deposunda gorulebılır. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 

komisyona müracaatları ilan olunur. (519) 
,,,,.,.,,. 

ı - Cibali fabrikasında bir sene zarfında terakümden ve c450-500> çuval ka
dar tahmin edilen ince toz talaşlar pazarlıkla satılac~ktır. 

2 - Pazarlık 18/2/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Kabataş Le 
vazım ve Mübayaat Şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mallar hergün Cibali fabrikasında görülebilir . 
4 - 1steklilerin pa1.arlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 temınat para1a-

rile birlikte vukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c576> 
" 

Dr. HAFIZ CEMAL ile hurdahaş olmuş, kemiklt:ri kırılnrak hayret parlndı: 
beynin içine batmışlardı. Bu müdhiş - Oh!. dedi. Bütün odayı aradık1.arına (Lokman H ekim) 
darbe ile beyni patlıyarak zavallının göre demek ki planları adamcağızın ü- DabUIJ• aütehusmı Pazardan maadı1 

1 
İstanbul Borsası kapanış 

derhal öldüğüne asla şübhe yoktu. zerinde bulamamışlar.. h~rrUn <2 - ., Dtva117olu numara 104. •• &e · 

Olanda sapsarı bir yüzle ayağa kalktı. - Arkası var- &efonu mu • 210M 
fiatları 4- 2- 1938 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ÇEKLER 

Açılış KRpanış 

Londra 630, 63o, 

NH-Yortı 0,79476 0,7945 

Parll 24,26 24,26 

MllLDe 15,1142 ll>.1142 

BrllkHl 4,6940 4,69ı0 

AUna 86,7460 86,7460 

Cennre 3.4276 3,4272 

Bot1• 63,49'l0 63,4920 
Am.aterd&Ja l,4:l33 1,4233 
Prac 22.6476 22,6476 
Viran• 4,20 4,20 
M.aı.lrtd U. 65 lS.66 
&erlin t,97 ı.97 

Varto"' 4.19 4.19 
Budapefte 3.9880 3.988() 
BUknt 101).8730 105 8730 
BeJ.srad 34,2460 34,2460 
Yokotw.a 2,7263 2,7263 
Moıko"' · 23.7M 23 7r>Tı 
8tokholla 3.0795 3 079ö 

ESHAM 

Açılıı Kapaıııı 

Anadolu P. • • 
P911n - -
A. taa. .. to ndeU - -
BomonU - lielı:tu - -
.Ulan cımen&o 10 96 10 95 
Merlı:n bantua 91 na 97 60 
1t Banlı:uı 10 2li -
T elefon 1 80 -
1tt1ha' •• Dettı. 12 75 -
Şark DettrmenJ 91 6J -
'l'erkoa 7 -

İSTİKRAZLAR 

. 1 
Açıl ıı Kapanıt 

1'1lrlı: Mrc• l petln - -
• > 1 Yadelı 18 96 1s 9u 
• • n ndel. - -... 

TAHVİLAT 

Açılıı Kapaıııı 
Anadola t pe. - -

• 1 ndell - -• n pe • - -• U •L - -An&dohı mil. (lefln - -
PARALAR 

1 

Alış Satı~ 
ı Tt1rlı: aıtmı - -
ı Banlı:no' o.. a - - _. 



Yuu ı 7Jya Şakir 

Karargahın her tarafında, yer yer ateşler yanıyordu. Karacalar, dağkeçileri, 
ceylanlar, henüz bir yaşına gelmemiş olan taylar, büyük kazıklara geçirilmif, 

ateşlerin üzerine dizilmiş, ağır ağır çevrilerek kebap ediliyordu 
Tcşrifatcılar da hayret içindelerdi. f 

Omu.darını kaldırarak: 

- - Henüz, kendi dairesinden çıkmadı. 
Niçin geciktiğini biz de bilmiyoruz. 

Diye cevab vermişlerdi . 

• Teşrifatcıların dedikleri gibi, Yusuf 
Sofu su arıda kendi dairesinde idi. Bu 
dairer;in küçük bir odasında, (Noyan, 
Sa:·ıboğa) ile karşı karşıya oturuyor .. 
bu genç noyanın, büyük bir hararetle 
söy 1ediği sözleri dinliyordu. 

Saı ıboğa, yumruklarnı sıka sıka söy
lüyordu: 

- Bu hareketinizle; bütün Harzemli· 
leı in seref ve namusunu, Mogollann a
yakla;mın altına attığınızı biliyor mu
rnm:z? .. Bu ün, bütün dünya .. ve ya
rm da tarih, bütün Harzemlilerle eğ
lenecek.. cHarıemliler, bütün hayat ve 
saltanatlarını bir Kankrat dilberinin 

f 

"Yugoslavya,, takı. 
dün şehrimize geldı 

Bugün ilk maçını · Pera ile gapacall 
bu takımın biltiln oyuncuları begnetaıllı 

güzelliğine borçludur.» diyecek ... Bu, Sanboğa: c- Hanzadem Cihangir ile fıdivaç etmfyeceJcı, d.ecli. 

ne şerefsizlik Yusuf Sofu?··· Ecdadını- - Han!.. Ben buraya, size bu acı söz- - Nedir? ... Yugoslav fııtbolculanmn garda alınmıf resimleri , 

?ın kahramanlıklarını ne çabuk unut- ıeri söylemek için gelmedim. - İyi biliyorum ki, başladığınız iş· 
1unuz? .. Onların hangisi bu zileti irti- - Ya, niçin geldin?. den, bir anda geri dönemiyeceksiniz ... 
kab etti? ... Biraderiniz Hüseyin Sofu, - Bir teklifte bulunacağım. Yani, Hanzadcnin Cihangir ile izdiva· 
1 · .. sene mütemafüyen Timurlenkle - Nedir?.. cı için, şimdi saraya gelen Mogol he-
< ı)&ştı. Her taraftan sel gibi akan Mo· - Hanzade, Cihangir ile izdivac et- yeti He müzakereye girişeceksiniz ..• 

h d d k Yugoslavya takımı kafile reial: gol ordularını er yer e mer ce arşı- miyecek .. bu asil Harzem kızı, Mogolla- Hiç vlmazsa, bu izdivacı, bazı bahane· cularıa doludur. _.,,, 
k 1 "b' k t B" «- Kuvvetıı bir takımla geldik. Galata- r":-A ladı. Harzem anını, se gı ı a ı tı. ır rın sarayına gitmiyecek. lerle tehir ediniz. Bunun icrasını bir aara1 klübimiın hamladıtı bu maçları bil _ Kunetıi bir müdafaaya d•~ 

çok yerlerde, bütün ordusile esir olma- -Sen .. çıldırmışsın, Sanboğa. mü.:idet için geciktiriniz. tün Yugoslavya büyük bir memnuniyetle ıavya takımının ilk ma91 billl ~ 
~ma ramak kaldı. En nihayet geldi, bu _ Niçin?.. -- Niçin, Sarıboğa?. kartılamış ve maçların netlcelerlle de ya _ vetı hakkında esaslı bir fltlr 
];alcyc kapandı. Harzem tarihini şerefli - Buna, hangi kuvvetle mani olabi· - Sö)~edim, LYa?.. Ben, Timurlen- klnen alikadar olacaktır. Hükumet merkezi tır. .A 
b. f ·ı k k · · ~ d • · Bu günkü maça saat üY"'f ıı· say a ı e apama ıçın, son çarp.'j'- lecd:sin?. gin saltanatına bir darbe in irecegım. olan Ankarada da maç yapmak istiyorduk. 
mayı beklemiye başladı. Eğer kahrın- - Onu, bana bırakınız. Ve ondan, hem kendi intikamımı ala- Gelect>k hatta mllll küme maçtan batla _ Galatasarayın Yu~~_. .-"' 
dan ölüp gitmeseydi, ihtimal ki o arzu- -Fakat.. söyle, ne yapacaksın?. cağım. hem, Harzemlilerin su gibi a- mif olacağ'ından dolayı bu arzumuza mu - verdifi ça1 .ı,aJ doıt ~ 
suna da nail olacak .. son Harzem ka- - Timurlengin sarayını, başına yıka- kan kanlarının hesabını soracağım. Ve vaffak olamadık. Hükümet merkezinde ilk Yugoslavya futbol tak~ .,.S 

1 nını Cla burada dökerek şerefli bir ölü- cagw ım. henı ele böylece, Hanzadenin bir Mogol maçı y:ıpınak şerefinin bize ald olmasını çok tıda Galatasaray klübünü 11i~ 
arzu ede dik d '·tl Galatasaray futbolcuları Ue me kavuşacaktı .. · Siz, onun yerine gel· Yusuf Sofu, acı acı güldü: ile izdivacının önüne geçmiş olacağım. r ·• em~ r. 

Y ı ıı ilk k 1 bolculan idareciler taratındıllt diniz. Fakat onun tuttuğu merdlik yo- - Sarıboğa! .. Sen, çıldırmışsın. Srınboğa, bu sözleri o kadar meta· ugos avya e maçı yapaca o an 
b ·· k d Beyoğlu Spor takımı hususi teşekküller i - t.anıttırılmışlardır. _.ı.d' }unu takib etmediniz. O üyu a amın, -- Hayır, Han! .. Çıldırmadım ... Eğer 11€:tle söylemişti ki; Yusuf Sofu adeta ı;lnde tahmlnln fevkinde parlat oyunlar ya- Gal!ltasaray klübü dost yugoıt"""ıA 

mezlrında henüz kefeni solmadan; siz, çıldır:nış olsaydım, size bu kadar acı sersemlemişti. JKalbinde, birdenbire pan bir takımdır. şereCine bir çay ziyafeti yerıt1 , ... 
}Iarzem namusunu, Mogol atlarının a- .sözlfr söyliyerek ölümümü burada an- bir ümid uyanı vermişti. """'__.._..'"' __ .. '"' - - M __, I' 
yaklan altında çiğnettiniz. yacağ:ma; gider, Cihangirin kalbinin G.:?i"Ç noyan, Harzem hükümdarına s h~I----- .-- --- ---- ç J 

Yu5uf Sofunun rengi, sapsarı kesil- üzerine bir hançer saplardun ... Bilci- birlz dc1ha yaklaştı. Ve dişlerini sıka- poru J mıyen gen 
mişti. Birdenbire başını kaldırarak: kis, bütün akıl ve şuuruma tamamen rak şöylece homurdandı: 

-- Noyan! .. Çok ileri gittin ... Sen de, sahib bulunuyorum. Onun için de şim- - Buna mukabil, sizden hiçbir mü- .- ., ref 
Mogol kırbaçları altında inlediğini.. ve di sizrlen bir şey rica ediyorum. l~afat lstemiyeceğim ... - Arkası var- Ne yapıp yapıp, üniversite g~nçliğine sporu og 
uyuz bir merkebin kuyruğuna bağlana· r- -, ve sevdirmenin yolunu bulmalıyız --"' 
rak Sernerkand'e kadar sürüklendiğini ~ /A D y o 1 ki P".' 

B. O kt ~ Münevver saydıklarımız içinde spor ke - turur gibi oluyor; heyhat ~~ 
unutuyorsun galiba .. · 1 r 0 OrU ft llmeslnl en az kullanmış insanlara tesadüf ruz. Zira, Üniversitenin bul !lO ~ 1 

Saııboğa, çıldırmış gibi bir hal aldı. Günlük Cu.martf'si etmek aklımızın almadığı ve alamıyaca~ı bir bulda üç spor aahası var. BU Jıl~,-
- Evet .. ben, bu cezayı çektim. Ve E ugünkü program hakikattir. an Ü~ futbol yeri bir yüzıne ,, 

hem de, çok haklı olarak çektim. Fakat: Notlarından (*} 5 _ Şubat_ 1931 _ cumartesi Münevver olmak için muhakkak Juve - atletizm mahalU mevcuddur. -" 
b.ugi.::l, o anda yaptığım hatadan dolayı ı s T A N B u L nal'l okumak lflzım gelmez. Bununla bera - de Beyazıda hayll. uzak. Jddl 

K U /akla gÜrÜ/fü/er ötıe neşriyata: ber onun söylediği cMens Sana'ln corpore MU~abaka için elzem oıan caı' .J 
son derecede nadimim ... Fakat şunu bi- sano .. sözil <sa5 lam kafa sal\.lam vücudde verıit~ gen"1 iıı.ı nerede yapa··"·'-' 

1 

12.30: Plflkla Türk musikisi. 12.50: Hava- ı:o 15 ~ 15 _.,,. 
liniz ki; beni o cezaya müstahak eden, Ve uğu idama/ar 1is. 13.05: Plakla Türk musikisi, 13.30: Muh- bulunur diye tercüme edebiliriz.) Öyle bir Realist blr görüş için bU11 ,par 
~di bir hayat korkusu değildi. Seneler- teur pt6.k neşriyatı. darbımesel olmuştur ki bunu bllmiyen kat'i- m:ıdı~ı aşikardır. Yoksa bU ~~ 
den teri kalbimi yiyip kemiren çılgın Bazı kimselerde bilhassa muayyen ve az Ak.mm neşriyatı: yen münevver değildir. Blllp de yapmamak birkaç sene evvelkine mi be~t;sıJ rJ 

çok Uerlemi§ yaşta olanlarda bu anza- iki 1 19 B Nl ise hayata başka bir istikamet verebilen bir kit Darülfünunda tesadüfen tJI ff' b1r aşk, beni o hale getirmişti. Sevgili- dar. şikayet edenler göriılüyor. Buradn 18.30: Plakla dans mus s. : ayan - irade zayınııo.ıdır. rinci ve ikinci lP' futbolcuları 
1 d h · ek h I b k t l I\. hal ve arkadaşları tarafından Turk musikisi & o mi >:: a a göremem i tima i, eni ilk hatıra gelecek şey, damar n ı ıoı ve Um Mazur görülmlyecek bir şey var: Üniver- kil edip mac; yaparlardı. _,,, b . . k tansiyon yuksekllğidir. Filhakika tansı- v• ha!k şarkıları. 19.30: Konferans: Se . - ıııt ~-

ir an içın dünyanın en sefil orkaklı- Sırrı T:ırcan (Ömrilmıin kitabından). 19.55: site gençliği Spor yapmıyor. Universlte genç Eğer cUnlversite genç ti~ 
ğına sevketmişti. yon yüksekllği dolayısile umumi deve- Borsa haberleri. 20 : Sadi ve arkadaşları ta- llğl demek ileride memleketi ellerinde tuta- bu demek ise sporun böyle td, it 

randa gorülen bozukluklar dolayısile da- k d ı d kti B nla sine sadece ac nı TcmennJ I' ~ - Bir a<.:k mı?. rufınc:4an Tiirk musiki.si ve halk şarkıları. 20. en a am ar eme r. u rın spor yap - ı r. ""~" 
'i' hlli kulnkta bu deveran bozukluğunun lA 1 k t d k dil rl ya d k bl rde lı:ÜÇ!JP' ·30· Hr-v11 raporu. 20.38: Ömer Rıza tarafın- maması evve meme e sonra a en e zı a yn ın r ye • 

-- Evet, bir aşk. akıı! tesirleri başlar ve kulak uğuldama- ·· için bir noksandır. stad yapılsın. Bundan herke~~ K . · k ? ları ve gu· rülluleri meydana gelir. Şüb- d:ın ar bca söylev. 20.45: Semahat Ozdenses 
- ımın aş ı. .. · ve ar:rnctasları tarafından Türk musikisi ve Çok şükür yapacaklarmış; gazeteler yaz- lacaktır 
Sac boğa, nefsile mücadeleye girişti- hE"siz bunun tedavisi tansiyonu indir- h:ılk ~.,,:ırkıları, (saat ayanı. 21.15: Klllslk ctı. Bunun hayali bile 7lmdiye kadar şahld Beyazıddald kahveclle~ ~~ 

mekle Olur. Tallslyon hali tabliye indik- ıct 11 h k"k ti ı ~ bi t yUll ğini gösteren bir tereddüdle, bir an sü- 'filrk musikisi. Okuyan: Nuri Halil. Keman: o Ut;tımuz a ı a n acı ı&ını r an unu -
ce hissedilen bu aırazalar da azalır ve- ----- www --- ........... - ..,.. nd• 

~s
1

;~~~';. ~~ ~~~':.~~~·~~k~~~~~i7 a- ;;;, k:1~::;::;,!•:n .::":~~~:~:-~=~~; ~;~~g· ;,~::.n~,,~~~~ .. ~:;.~·~ .. ,;:;·~;: Monitörün tertib ettiği vole) bol Kral kupası maçlqrl ~ 
bl lfthadc!!n Candan. ut: Sedad. 21.50: Orkes- h IAf ekorlJ Hanzadenı·n aşkı gon:"•lu.vor. Bunda birçok sebe er aranır, maçı rl gerı' kaldı V8 aSI r ~ 

- · •ra. 22.45: Ajans haberleri. 23: Pllı.kla solo- •· ır•-'" Y f S f h tı 1 ·· bulunmaz. o zaman idrar tahlili yaptır- t v- ~ 
usu o unun ayre e açı an goz· k t k ı~ 1 lar, opera ve operet parçaları. 23.20: Son ha- Sek!en sekiz klübun lf ... ,,ııa 

mnk ve kan muayenesi tatbl e me .. - Voleybol monitörü tarafından hazırla - ıaı .. -
leri, Sanboğanın kıpkızıl kesilen göz- "'m""· İdmda şeke< a<amah ve kanda berier ve ertesi gilnfin progranu. nan oyunlarm Genç Hıristıyanlar Cemiyeti .!ngl!lz Kral Kupas" _m•< ,.;..ı',.I 
itrine dikildi: da gene (şeker) ve <üreı nin fazla ola- • 11'\lonunda yapılmasına alakadar klüpler i - klncl, üçüncü ve dörduncu se1rr-#,J 

-· Susen'in mi?.. rnk mevcud olup olmadığını araştırma- 5 - Şubat - 1938 - Cumarteaı tıraz etm~lerdl. rını iki buçuk milyon lt~i r yJ~. 
- Evet. lıdır Btınu haricinde de sırf asabi baz! A N K. A it .l Bu yekun §imdiye kada 11~ - Voleybol Ajanı yapılan itlraıları nazarı . t turu kimselerde beyin yorgunluğundan. fazla Öfle neşriyatı: kupası maçlarının dor re 
- Demek ki, onu seviyordun?. d>maR çahşmalarmdan müte,ellld bazı 13.3<1: Muhtelif pllk n.,riyat>. 13.50: Pllk: dikkate a!mlf, turnuvaya toUrak eden klüp- ,.y1re1 adedhtln en yu..,.• , ~ 
- Evet. kulak çmlnmaları görülebilir: Tabii bu Türk musikisi ve halk farkıları. 14.15: Dahlll ~erden dühuUye olarak istenen üç liranın lstanbUI mrnfakaSJ iklp ... ..-1 
- Şimdi de seviyor musun?.. glbilerln derhal istirahate çekllmelerl ili- ve haricl haberler. 15.30: Müzik Öğretmen alınmasından da sarfınazar edilmiştir. i el rt~ 
- - Hem de, en çılgın bir aşk ile .. bu zır.•dır. •1kuluııdan naklen cumhur Başkanlığı fllar- Y ~ t İshnbul mıntakası ik rı ,ıııll"':".I 

i!Şk, hayatımın son dakikasına ltadar Btı sebeblerln haricinde olarak görülen m~nlk orkestra heyetinin koruserl. UrUytışe 1.a ve !eten yapan Siıleymanıyeli e(l!JJIV' 

dev~m edecek. kul'lk u~uldamalarında ve gürültülerde Akşam neşriyatı: Evlmiz Spor komitesine mensup kadın, ikinci reisliğe asaleten taY~ ·~,,; 
mevzii scbeb aranır. Orla kulakta. dahi- 18.30: Pllk n~riyatı. 18.35: Çocuklara Ka- . n~&.cıJık AJ _,,1ı I" Y a? il erkek sporcu arkadaşlarımızın her pazar gu- - •ev -- aa .... li kulakta, bel"umda ve hatta harici ku- rııgöz (Küçük Ali) . 19.10: T rk musikisi ve is•ımbul mınta1tası J)ll~, 11dl" - Evet! lakta fazla kir toplanması gibi birçok te- 1 h:ılk şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları!. nü sabshları saat dokuzda Beşiktaş Halke- tar Uygur bölgedeki vazlft,,. ııl, 

Yusuf Sofunun kalbi burkulmuştu. gn~·yürat bu firızalan meydana getirir. 119.35: Saat 6.ytm ve arabca neşriyat. 19.50: vind" toplanarak Bay Mazhar Kazancının tlfa etmittir. Dağcılık !Ja 
bcbl 1 1 i 1 1 halk k la (8 t Ad idaresinde olmak üzere yaya yürüyüşleri l'itr:yen dudaklarının arasından şu ke- Tahli bunları da birer birer, se er n Turk mus k s ve ear ı rı erve - tistündat seçllmlştlr. .,.,Jıl'_~ 

ay;rmak ve tedavisini taklb etmek lı"ızım- nan ve arkada. !arı). 20.15: Hukuki tonuı- yapılacaktır. Bu yürüyüşlere kadın ve er • Yeni Bisikle& iM "'-• 

limeler duyuldu: 1 dır. Kulak uğuldamaları ve gimiltülerl m:ı: Hukuk ilmini Yayma Kurumu tarafın- !tek bütün yurddllflarımız iştirak edcblllr - . nyurdll f.t 
- Susen de seni seviyor mu?... _ ın .. anı cidden "Ok iz'aç eden bir haldir. "':ın. 20 30: Turk musikisi ve halk şarıları le An'l.doluhisar Idma lurı•11 

- ""' "' r. Ramazan oğlu münhal bU - Hayır ... 0, Argondan .. senın og- I Hastaların rahat ve huzurunu bozar, ve CSalAh!lddin ve arkadaşları>. 21: Ajans ha- y · b' B k · ontreno"rü geJ ı' yor ıırnıştır· 
[undan başka kimseyi sevmedi. l siik•)nctle çalışmalanna mani olur. Tc- berlerl. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: 8nl lr S rım c:. siklet Ajanlığına seç ki( 

Yusuf Sofu, ayağa kalktı. 1 rt9.vf .. inl asla ihmal etmemelidir. Çiınkü Y:ırm!tl program _v~_i~lkl~l. ~!1·-··--- Eskrim Federasyonu bu sporun memle - Memlekette yapılan fJO~ 
- Yeter, noyan ... Seni, kafi dere-cede gerek mevzu ve gerekse umumi olmak ü- -· . ·a· V-e' ,·l·S:-ln muvaffakıvelferi kette daha şümullü bir şekilde tatbik etli • u tar•~·' 

zere kulakta vazlfevi bozuklukları ve sa- ı lebllmesl maksadile Lehistandan bir antre - Atletizm Federasyon uerı ~ 
!iinledim. Sözlerine, şimdilik ccvab ver- ğırltğı bile ınttc edeblllr. Berlln Olimpiyadının en şayanı ha~·ret nor getlrmeğe karar vermiştir. u şehirlerde tertib ed ıta ıt~;jf 
ıne!< Iüzumunıı hissetmiyorum. Her aUetı Amerikalı zenci Jess Ovens Şiltaıoda istanbulda bulunan Nadolski teşkll{ıt em ~imdiye kadar 15 mınta Jllu?t~ 
ieyi. zamann 1-ırakıyorum. <•> Bu notları kesip saldayınıı. Jııhad yapılan kapah pist müsabakalarında 100 rlne :ılınacak, Lehlstandan gelen antrenör Yapılım üç müsabakaya tıraı e 

w bir albume yapışhrıp lı:olekslyon J&p1tu1. rnetreyl 10.4 de, uzun atlamayı da '7.76 metre muhtelif şehirlerde dolaşmak suretile çalı - lara mensup 676 atlet iş ~ 
D"vc homc landı. Ve kapıya dogru Sıkıntı umanım:rda ba notlar bir doktcır atlamak suretlle iki büyük muvaffaluyett her p.caktır. rasyonun programına göre 

fleı 'crniyc ~a · dı. ribi 1mdaduma retlfebillr. zaman olduğu g\bl ayni günde kazanmış -
F ·at, S<' ıl •:a .sözüne de:v.am elli: 

Şehrimizde üç maç yapacak olan • Yugoa- Bamblno, Caponl, vııasıa'!: ~ 
lnvya. takımı dün sabah istanbula ıelmlf - takımlanmızda her zaman ,,. 
tir. yuncul&rın takım halinde~. " 

Dclttor Drago.slav P. Mlhalloviçln riya - zaman parlak oyunlarla g fi ~ı 
setlndıoı gelen Yugoslavya takımı on beş tut- Yugoslavya ınllll taıruııındJ uı'. 
bolcudan mürekkebdlr. yunculardan teşkll edilen ,-y ,_ .. 

mının hücum hattı hemen tıeılS 



s 
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CİLT 

Bir d ,_ 
fQl' 0Rforun 

,.. ~"l'Ufu~~ı ha;yrcı keşli 
"il~ ~. 'l...!Uklar "h . c· .... tnan t ' 1 tıyarladığı-
L_ ilt ba eşekkül eder 
'C)>L-' zı ha . 
lıtı~ "'der b Yati unsurlarını 
~rı- • u hayar 

\>e ta 4ltı iade . ı ve kıymetli 
"ersı le~eşir. İ edine~. genç~eşir 
&L tesı Pr f şte, Vıyana Üni-
~" Oe-; .... 
dıız. 1ll §ayanı ~ru Doktor Stej-
\>a,.;_ cl3ioceı • ayret keşfi bu-

~...... > tab' 
~ tın Cilt h .. ır ve genç hny-
?ll~ ~den islih uceyr<'lerinın me::-
~o lı cevher saı edJcn bu Joy
r:q~0n ltre~~ernbe rcnginneki 
~~ r. l:rer 1 terkibinde mev-

Cil~ .lt~llan~~arn: yatmazd~n 
b~ lıi besle • · Sız uyurken, o, 
~d §Uklu1tı Yip gençlc~tirir ve 
~r ~· arını g~ l ır hart zı serian izale 

du~Çie~iş go~ larfında on yaş 
~ın cilt neceksiniz. Gün
~ deki l' unsuru olan beyaz 
~esa ıı, Siya~~alon kremini kuı
~ tneıe:rı k enleri eritir, atık 
~ldi'-l'fında ::atı.. ve birkaç 
~ ~ıner ve sert bir 
~muşatır. 

T. BANKA~I 
1938 

Küçük Ca.ri He&aplar 

ikramilje pl&.nı=ı= 

4 adet 1000 lirahk - 4000 lira 

8 
" 

500 
" - 4000 

" 16 " 
250 

" - 4000 
" 76 

" 
100 

" - 7600 
" 80 

" 
50 

" - 4000 
" 200 ,, 25 ,, - 5000 
" 

384 
'' 

28600 
" 

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylul 1;. 
Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesap/ar kura/ara .. 

dahil edilecektir. 

_, ________ ..,. DÜNYANIN MEŞHUR ŞEKERCİSi 

Muhiddin Hacı 
... ,.411 _ _. Saf kan Türk alb ..__..., 

Bekir Ali 
Maınul&bnı teşhir ettiği Avrupa ve Amerik.ı sergilerinde daima birinciliği kazanmıştır. Gazel ı t b 1 

gezmeye gelen seyyah~ıtr nefaseti ciııanın dört köşesine nnm salan s an u u 

HACI BEKiR LOKUM VE ŞEKERLERiNi ALIRLA~ 
Bir buçuk asırdan fazla tarıhi olnn bu meşhur TOrk 'ficarethnnesi lokum ve şekerleri kadar ner Karemeltl 

imaline başla :ıı. Hacı Bekir KaremelAsı gayet lnks a~baHljlı ve kilosunun ıs 
Perakende fiatı 80 !kuruş.ur. 

O[NiZOEN GEMiLERi ÇIKAR.J.A 
Limited Şirketi Tasfiye memurluğundan : 

2 inci i'an 
Denizden gemileri çıkarma Limited Şirketinin hisscdaran umumi heyetince 

tasfiyesine ve tasfiye memuru olarak Sı::ıdri Beksaç'm tayinine karar verilmiş 
ve bu kararname Ticaret kanunu ahkamına tevfikan tescil ve sicilli Ticaret Ga
zetesinin 20 birinci Teşrin 937 tarih ve 3268 sayılı nüshasile ilan edilmiştir. 

İşbu Şirkette alacak vesaır hukuku mevcud olanların ilan tarihinden it haren 
bir sene znriında, tatil günlerınden maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar İs -
tanbulda İş Bankasında muhasebect Sadri Beksaç'a müracaat ederek aıacaklarmı 
kaydettirmeleri ve evrakı müsbilelerini tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Tasfiye memuru: Sadrı Beksaç 

Devlet Dem iryol,arı ve Lımanları .şietması Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 67200 lira olan 11250 aded makas meşe traveı sı 15/2/938 

Salı günü saat 15,30 da kapa1ı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyen'lerin (4610) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 za kndar komisyon reisliğ:ne vermeleri lazımdır. 
Şartnameİer 336 ku;uşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Mudanya 

ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. (537) 

t lstanbul Vakıflar DirektörlUJU ilAnları 
Gazetemizin 3 Şubat tarihli nüshasın.da intişar eden ve ihalesi 15/2/1938 ta

rihinde icra kılınacak olan seri halind~ki üç aded mülkten çarşı mahallesiJ1de
ki Uncuoğlu sokağında 44 No. lu doiab arsasının muhammen kıymeti (53) lirn 

(68) kuruş olacak yerde sehven (68) lira (53) kuruş olarak neşredildiği anlaşıl
dığından bu kere tashih ederiz. 

-l;tanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Haber gatezesinin 3/2/938 günlü nüshasile transit olarak 4/2/938 gününde sa

tılacağı ilan olunan O K A markalı 1000 kilo ağırlığında 505 lira değerinde 30 
kafes Muz 7 /2/938 gününde açık arttırma ile dahile satılacağı ve isteklilerden % 
7 buçuk pey uçea nuıklwzfle maliye ünvan tezkeresi istenir, pey akçelenn!n . . 

- , 
' OSMANLI BANKASI 

TO'RK ANONİM ŞİRKETİ 

TESls T.ARİBİ : 1863 

Türkiyentn başlıca şehir1erile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şub_eleri, Yugoslnya, P.omanya, 
Surıye ve Ylinanist.ında Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muamelelerj 
yapar. 

kRTUüRUL SAOj TEK 
'J'lYATROSU 

Pazartesi : 

(Kadıköy - Snreyya) 
Salı : (Bakırköy) 

. Çarşamba : (ÜskOdar) 
sinemalarında : 

Ç}FTE KERAMET 
Vodvil 3 Perde 

Çeviren : Reşad Nurj 

DİŞ T ABIBI -,. 
RA T}P TÜRKOGLU 

Sirkeci : Viyana oteli ması. 
No. 26, Kat 1 de bergO.n ökleden 
sonra ıaat 14 den 20 ye kadar 
hastalan kabul eder. 

1 

MAKiNE VE iNSAAT 
Mühendisine 

'htlync vardır. (Tayyare mühendisleri 
terclh olunurJ Talib olanların vesa -
lki ile beraber bir hafta zarfında saat 
(13) den (16) ya tadar Beşlktaşda 

Hayreddin iskelesinde Nuri Demlral:; 
Tayyare Atölyesine müracaatları. 

Şehir Tiyatro• u 
111111111111111 

~111111 bu a:::: :::~ı;~.~~ da 

IH J SÜRTlJK 
lllllllll 3 Perde 

Yazan: MRhmud Yesari 

Komedi lnsmı: Bu akşam snat 20.30 da 

SÖZÜN KISASI 
Komedi 4 perde 

Çocuk kısmında : Bugnn saat H de 

MAVİ BONCUK 
---·------ .. . .......... ...,_,.__.. .... 

llan Tarif em iz 
H--

Birinci sahile 400 lıuruı 
1 kinci s.:ıh:le 25G » 
U çüncü ~ahif e 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
lf sahifeler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müdde c zar:f ında fazl • 
ca ınikdarda ilan yaptıracnklar ayrı:a 
tenzılat1ı tar•temizdcn istifade d 
ceklerdir: ~am1 yarım ve çeyrek s:;. 
ilanlar ıçın ayn bir tarife de i 
edilmiştir. rp ~ 

Son Posta'nın ticari ilanlarına. aid 
işler ic;in şu adrPse müracaat edil. 
melidir: 

İlincıhk K.ollelrttf 8lr'kell. 
hhramanıade Baa 

bkaJa. 



SON POSTA. 

Bütün dünyanın en ne· 
fls yağı Türklyede Ay
vahkda çıkar. Ayvah· 
ğın en leziz ve en sıh-

hi yağı da f Üphesiz 

.;.-..rbet gi bi tatlı olduğundan taba· 
bett<' içmek suretile müstameldir. 

Kum, böbrek ve bilhassa Karaci • 
ğer, safra, sarılık hastalıklarında , 
zaafı umumide, inkıbazda. 
Tereyağı y er ine yemeklerde, sala

tala rda, tatlılarda, pilavda Hasan 
zeytinyağı kullanınız. 

1/4 tlşe 40, 1/2 tl•e 50 
1 Utre tişe 80, 2 litre 

,.,. 155, 
Tenekelerlle bir kllo 75 
Uç kilo 210, bet kilo 350 

yedi kflo 475 

~Yut/aka 

HASAN 
marlıasına dikkat 

HAS AN DEPOSU. 

Her yıl sinema aleminde yeni bir yıldız •••• 
Bu sene radyo rueminin yeni yıldızı: 

dur. 

A~~ 

"MUCiZE SESLİ Oı-'ARLÖR,, YALNIZ: 

radyolarında bulunur. 
Dış yapısının gtzel ıiği ve 

iç yapısındal{i teknik kuvveti 
ile. dünyada tanınmış olan 

EMERSON 
radyolarıdır .. 

' E D İ S O N M U E S S E S E S i : Beyoğlu, istiklal Cad. No 34 

yakında 

•• 
r u • 

R K 1 YE 
MECMUASI çıkıyor 

Her 1ayısında yazıları görl1Jecek de-ğerli muharrirlerimizden bir kaçı : 

Blseyla Cahid, Aka Olndflz, Sallb Murad, Peyami Sala, llallarrem 
Feyzi, Selim Sırrı, Faik Sabri, Server BeCU 

Naşiri : HALK NEŞR1Y AT EVi 
Yeni postahane arkasında Basiret Hanında 26, 27, 28. Telefon : 23125 

• • • • • Bütün Tıb kitubları k:ıtra· T 1 B B 1 N · ı L K v E 5 o N 5 O z U n.~ ~üzmin bro_ı_1Ji.tıer, ok-
. suruklere ve goğüs nezle-

lerine karşı en müessir bir ilaç olma1" üzere tavsiye ediyor. Kinin nasıl_...sıtmanın !lacı ise katran da öksürüklerin ispesiftk 

- ( 

• 

Soğuk algınlığı t~hlikeB:e karşı kendinizi G R İ P 1 ~ 
Juışelerile koruyunuz. 

~OGUK ALGINLIGI: Baı, diş, GRİPİN üşütmeden 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. hastalıklara mini olut• 
GRİPIN bütün ağnları dindirir. SOGUK ALGINLICI: 
SOGUK ALGINLIGI : Nezle neş' esi.dik tevlit eder· 
Grip ve bir çok tehlikeli huta· G R 1 P 1 !"' : . . ~ınklı~ 

hklar doğurur. neş enızı ıa:le 

,1--..----------------------: ·soğuk algınlığı - Nezleye k 

PASTiL ANTISEPTI 

Teneffüs yollarile geçen 
h klara karşı koruyucu, 
kat'i pastillerdir. Nez!St 
şit, grip ve hogaz ra 
larrnda, ses kısıklığJPdl 
faydahdır. BUtun ecza 
bulunur. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOS 
Dördüncü keşide 11/ŞubatI1938 dedit• 

· Büyük ikramiye: 50.000 Li~a~/ 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ık 

( 20.0:>0 ve 10.0JO) liralık iki adet mükafat vardır. ·""-
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu P 

iştirak ediniz ..• 

. 
EF·ES BANK 

T0RK SOSYETESi 
~ERMAYESI 500,000 T. Lirası 

Merkezi : ZONGULDAK 
Her tnrın Banka Muameleleri 

Eski: (Zonguldak Yardım Bankttsı ). 

Çok temiz bi· Karbonattan ve toz karbonat almaktaki J1l 

önünde tutularak yapalinıştır. Her eczanede satııır• 
Ha cıdır. KATRAN HAKKI EKREMde katranın bütün şifalı hassaları bu!unduğundan öksürüklere ve mü~n brc;m~it. 
lere ve gögus nezlelerine kaqı en müessir ve en ehemmiyetli bir ilaçdır. Balgamları söker ve yentden olibUıha. mini ol~ 

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


