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Yazı ifleri telefonu: ~ 
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CUI\IA 13 - iKİNCİKANUN 1939 İdare işleri telefonu: 20203 

ussoli • 

mülikatı sona erdi 

lmah neşriy t yapan 
gazeteciler adliyede 

dün dinlenildiler 
• -

Görüşmeler tenevvür mahigetinde 
oldu ve bir taahhüd altına girilmedi 

Müddeiumumi tarafından (Muhbir) sıfat/le 
tsticvab olunan meslekdaşlardan yalnız biri 

gelmedi, o da bugün çağırılacak 

' 

~Ussolini F rankoya muharib hakkı verilmesi meselesine temas etmişse de bir 
netice elde edilememiştir. Nazırlar bugün Papayı ziyaret edecekler 

ispanya tahtına Alfonsun 
oğlu mu getiriliyor? 

llo Çcmberlcıumn Rcmıad4 müafir edildi#i Villa Madama 

~:a 12 (HusuSt) - İnelliz ve İtalyan Dün akpm yapılan ve bir bUçuk aat 
ll:ıtı~r rı arasında yapılan siyad görilf - aüren ilk görüşmeden sonra, bu ıabah 
~lqam ıona enni§tir. (Deııcmıa 11 Wıci ıa.vfcıda) 

Fransız Hariciye Nazırı 
istifa mı edecek? 

__ ......__ .. ___ ........ ____ _ 
Ruzvelt Amerikanın 

müdafaası için 
yeni tahsisat istedi 

Londra 12 (Husu.si) - Amerika 
CümhWTeisi Ruzvelt, meb'usan mec -
lisinin bugünkü toplantısında yeni bir 
mesaj okuyarak, Amerikanın müdaf a
ası işlerine sarf edilmek üzere 1 OS mil-

( Devama 11 inci sayfada) 

Tevfik Rüştü Aras 
Londra Büyük Elçiliğine 

tayin edildi 

1ıtan.bta müddeiumumi ri Hikmd Onat 
Başvekil CeW Bayar, Parti grupu top- kuvvetli delHleı:e sahib olması llzımdır. 

lantısında tayyare kaçakçılığı hakkında- Binaenaleyh Adliye Vekili arkadaşımla 
ki tahkikatı anlatırken bazı meslekdq - beraber cümhuriyet müddeiumumisini 
lanmızın imalı neşriyatını ele almıf ve davet ederek bu yazıyı yazanların müta
şunları söylemişti: leasına müracaat edilmesini ve bir muh

cBu kadar kat'i ifadede bulunan şuur bir §eklinde isticvab olunmalannı ken -
...------_......_ ...... __ ,.. sahibi ve haysiyet sahibl adamın çok (Detıamı 11 inci ıayfcıda.) 

( . 
kime v 

) • 

. d.? 1 • 
Hükumetce şehrimizdeki deniz nakliyat müesseselerin

den birinde yapbnlan tahkikat ilerleyor 

fstanbulda deniz nakliyat Iılerile uğ- ı dermi§tlr. Vekfilet müfettişlerinden Fcy
raşan bir müessesenin maliye müfettiş.- zi ve Hikmet üç gündenberi mvzuubahs 
leri tarafından kazanç vergisi bakımın- müessesede bu hadisenin tahkikatile 
dan hesabl&.n tetkik edilirken (mukay- meşgul bulunmaktadırlar. Müfcttişlnr 
yide) keydile senenin muayyen zamanla- dün de bu hususta muhtelif kimselerin 
rında yapılmış ted:yelerin nazarı dikkati .. . 

lb t 
.•. •-Lkfk t 1 .k edil. b t ifadelerine muracaat etmışlerdir. Verikn ce et ıgı, ı.uı1 a amı ınce u e-

diyelerin bir memura yapıldığı şüphesi pnraların senenin muhtelif zamanlarında 
Bi f kuvvetlenerek hadisenin İktısad Vek! - GOO lira olarak üç defada tediye edildığt 

r talyan gazetesi Başvekil Daladye ile Bone lcti müfcıtişle~i tarafından tetkikine m- ve mecmuunun 1800 lira olduğu anlaşıl-
arasında bir ihtilaf çıkbğını haber veriyor zum görüldüğünü yazmıştık. maktadır. Tahkikata ehemmıyetle de -

n<>lna Haber aldığımıza göre İktısad VekA - vam olunmaktadır. Hadisenin mahiyeti 
l?oPolo l 2 (Hususi) - cGazeta del Fransız Başvekili Daladye ve Harl - Tevfik Rüştü Ara$ leti bu mesele ile yakından alakadar ola- bir kaç güne kadar bitirilecek olan tah _ 
o~ » nun Paris muhabiri bildiri - ciye Nazu-ı Bone arasında ciddi bir ih- Ankara 12 (A.A.) - Sabık Hariciye rak ~ehrimize derhal iki mü!etti§ gön - kikat sonunda anlaşılacaktır. 

tilfıf çıkmıştır. (Devamı 11 inci sayfada. Vekili doktor Tevfik Rüştü Arasın Lon-

s dra büyük elçiliğine tayini hakkında hü-

u•• v d D .. .... , d kumetim.ız tarafından vaki olan istimzaca ey e ve uruz e ı ngiltere hükumeti agremanını vermişt.r. 
eh· rde et buhranı 

b ş g .. s e ecek? 
mı 

Suriye bayrakları indirildi ········-şhur··mugan·nTye·n·:n .. 
Sur" lise mezunu kardeşi Devlet Ziraat Kurumunun faaliyete geçmesile 

ıye matbuatının italyaya hücumları: Bir hırsız ık yaptı! menfaatleri muhtel olan celepler Anadoludan . 
9aıete, italya Suriyeyi satılık mı sanıyor?, diyar Şehir halkının tanıdığı meşhur bir mu- hayvan getinnemeğe kalkmışlar 

ganniyenin kardeşi olduğunu söyliyen li- Devlet Ziraat Kuru~u toptan et sa -
se tahsıli görmüş bir genç, hırsızlık su _ tışına devam etmektedır. Kurum celeple-
çundan adliyeye verilmiştir. rin elinde ~uluna? kasnbl~k ~ayvan pi • 

(Devamı 11 inci sayfada) yasasını clıne alriıak, fahış fıat usulüne 
...................... ....... ... . ...... mnni olmak için bir müddettenberi faa -
1 • 1 liyete geçmiş bulunmakta idi. Evveli top-

Cumartesige başiıyoruz tan kasablnrın piyasadaki nlizıın vazı • 

OS
TAD yetini ortadan kaldırmak ve bu suretle 

---- halka mümkün oı.duğu kadar ucuz tiatla 
Hüseyin Cahid Yalçın et satmak için kurum pay mahallinden 

ın kasablık hayvan alarak perakendecilere 

Tercüme etti"gi ÇOk şayanı kesilm:ş olarak satmağa başladı. Halbuki 
otcdenben perakendeci kasablar eti top-

,..___ dilcl<at bir eser tancı kasablardan veresiye almakta ol ~ 

Baron de Totun 
duklarından ve kurum ise peşin para ile 
iş ynpmnğa kalkıştığından bunda mu -

hatlraları va!fak olamamış, bu sefer piyasadan te
darık ettiği hayvanları toptancılara sat-

~lttt 18 inci asırda ecnebi gözü ile mağa başlamıştı. 
llt - li'rctnıc /stanbul ve Türkler Kurum piyasada nlzım vaziyete ge -

tnuarıedesin.i bnzcılamak azere ilk defa Parin hareket eden heyet ;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ çebilmek içfn hiç bir kir düşünmeden 
Şamd& &ezahilrcıtlc Uğt.ırlamrkea (YUlll 11 inci ayfada) (D~•mı 11 iftcl .al/fad.4) 



2 Sayfa SON POSTA 

H •• rgun 
Resim il Makale: s Hakiki müdafaa, yapmacık müdafaa.. ~ 

--···-
Türkiye yeni 
Bir tekamül safhasında 

Yazan: Mahittin Birrea ...J 
~ e1il Bayarın. König dedikodu· 

\\::::::=> aan münascbetile, fırka içti -

mamda söylediği sözler dikkatle tahlil 
edibnesi lazım gelen fikirleri ihtiva edi
yor. Dünkü gazetelerde bu nutkun ta • 
mamını okurken muhtelif bakımlardan 
bir hayli düşündüm. 

Cel!Jl Bayar, muhtelif vukuat içinden 
geçmiş, ve türlü türlü işler arasında yu
varlana yuvarlana, artık bir hayat, iş ve 
siyaset eksperi olmuş bir insandır; söz
lerini de öyle söylemiş. Hayatta ve si • 
yasctte en büyük mücadele s'lahı olarak 
yalnu samimiyet silahına inanmış ol • 
duğunu ~österen bir dille meselenin kısa Muhatabınız müdafaa ett:ği bir davada müphem cüm - Her hangi bir davaya inanan o davada bilgi sahibi 
bır tahlilini yaparken hep şunu düşünü- leler, imalı kelimeler, çekingen ifadeler mi kullanıyor? adam müphem değil, sarih söyler, beylik lWde ve sözlerden 
yor: Ahlaksızlığı ezmek, namus ve şerefi Doğmatik, mütefelsif bir usulü takib ediyor, biliniz ki bilgi, değil, vak'a ve hadıselerden ilham alır. mantık ve muha • 
himaye etmek... .kanaat kuvvet sahibi değildir ve karşısındakini tumturaklı kcmesinde riyazi bir kuvvet sahibidir. Karşınızdakini ikna 
Haklıdır; fakat, doğrusunu söylemek cümlelerin tesirine kapılacak derecede saf telakki et - mı etmek istiyorsunuz, vazih, berrak ve bilhassa samimi 

l!zım gelirse, bugünkü dünyada • b;z de ==m=ek=te=dir=·=·=====================o=lu=n=u=z=. =h=e=m=k=a=Ib=e='=h=e=m=d=im=a=ğ=ah=it=a=b=ed=l=nız.=· :==:==:=::=::=::= 

~~~'f~i~~~~~:fi~ 
dığım bilmek. yakasından tutup yere ,-·····-·--···---------··--··\. çarpmak, bir canavarı ininden çıkarmak- Dünyanın en meşhur , 
tan daha g-lçt(lr. Canavar avcıları. muay- Cücesini bir hadın Hergun b·ır fıkra E 
yen ka!dele:rle. muayyen tedbirler ve si- ! 
!Ahlarla mücehhez olarak. muayyen izler Kaçırdı 
llstnnde, onun peşinde dolaşırlar: fakat. 
ahlAbızlığm maskesi o kadar kuvvetli. 
riyakar ruhu o 'kadar aldatıcıdır ki onu 
yakalayıp yere vurmak dünyanın en güç 
i§i olur. 

Saç ve sakal 
Fransa kralı dördüncü Hanri, ıiUih 

arkada§\ Kriyan ile birlikte bır ıon
dala binmiş, Lttvar nehrini geçiyor
lardı.. Sandalcının saç!an bc1Jaz, sa
kalı siyahtı.. Kral Kriyan'a sordu: 

- 1Ju. adamın nl!1ft ıaçlan beyaz, 
sakalı siyah bilebilir misin? 

- Bilemem 1ıC1§111.etmeab. 
- Öyle i.!e ben biliyonnı~ sana da • 

söyliye1ıim: Sakalı saçından yirmi Va§'! 

Jokonda çok 
Benzigen 
Bir hastabakıcı 

İkincikanun 1~ 

Sözün Kısası 
-·-

Ana 

E!. Tala 

iİ ngilterede. çocuğunun ~fa bulmaz 1'11 
U hastalığa tutulduğunu haber alan bJı 
ana, onu havagazile boğup öldürdükteli 
sonra gıtıni~. zabıtaya teslim olmuştu. 

Mahkeme bu kadını idama mahku:: 
etti. Fakat hüküm icra olunmadı ve Ja 
kendis'ni affetti. 
Şimdi bütün İngiltere bu acı hadiseyi 

tefsir ile meşguldür. Londranın her ın~ 
felinde, §U mesele münakaşa ediliyor: B~ 
ananın, velev mcrhametcn olsun. kell 
evladını öldürmeğc hakkı var mıdır? 

Bu suale hangi cepheden bakacak ol " 
sak, müsbet cevab vermek imkam yok." 
tur, ne kanun, ne de bunlara esas te~kil 
eden an'ane ve taamüller, hiç bir ferd8 

diğer bir ferdi imha etmek hakkını "'eP 
mez. 

Mevzuu his cephesinden muhnkeıne e"' 

dersek, o zaman da cana:. denilen. se'V~ 
ve şefkat sembolünün böyle bir cınaY 
işlemesine asla ihtimal tasavvur edile " 
mez. 

İşin en kötü tarafı da şudur ki bu ah· 
lAksızlık. ekseriya namus ve şerefe mu
sallat olur. Bu namus ve şerefi, ahlak -
ıızlığın tasallutundan veyahud, hiç de -
ğilse, alelade gafil bir hürmetsizliğin ga. 
fil taarruzundan korumak ta başlı başına 
müşkül bir şeydir. Ahlaksızlığı ezmekte 
lüzumundan fazla ifrat, bazan şeref ve • 

genç olduğu için siyah kabnqtır. : 
Kriyan bu cevaba güldü: ~ 

Bu hususta çok müessif bir istisna t~~ 
kil eden İngiliz ananın mazur görülece1" 
hiç bir ciheti yoktur. Çocuğu. şifası ol-ı 
mıyan bır illetle malıil imiş! Olabilit• 
Çıkmadık canda ümid vardır sözü pek tll 
boş değildir. Bir asırda yaşıyoruz ki feO 
baz.an mucizeler gösteriyor. Bugün ilACI 
bulunmıyan bir derd:n yarın çaresine bl'" 
kılabilir. İhtimam ile tedavi edilen bit 
çok ümidsiz hastaların zamanla afiyetll 
kavuştukları vakidir. Bir ana kalbi, ~ 
bir vakit evladının hayatından ürnid ke" 
semez. HattU. analar bilirim ki, ölürn~ 
.mğukh~ğu yavrularının bütün varlığJ.1lS 
ebediyyen kapladığı anda bile, onu sıca11 
buselerinin altında ısıtabilmek ve yerıi .. 
den hayata inde etmek üınidile, üzeriııcll 
çırpınmışlardır. 

İngilterede Doncuter'de hastalanan Analık .. ah! o. başka şeydir!. Ana, &-
b . ı.. eli • bak 19 1 lüm vasıtası değil, ancak ve ancak haY81 

haysiyetin çiğnenmesine bile sebeb olur. Londrada Olempfya sirkinde, dünya-
Şu halde ne birinde ifrat, ne de diğerinde nm en urun boylu ada.mı ile birlikte aah
tefrit caiz değildir. Bilhassa, milli hayat- neye çıkan meşhur cücelerden 52 santim 
ta, devlet, bu iki müşkül ucun ortasında boyunda prens Daumling. bir akşam nu· 
bır muvazene teminine mütemadiyen ça- marasından sonra ortalıktan kaybolmuş. 

- Peki amma dedi kuzenitıiz Dük ~ 
dö Mc1erin de wçlan riyalı., fakat ıa- • 
kalı beyrrz. 

ır ressam. Aen sıne an yaşa • k ğı , M"dh. t hl 1 kı'V 4 

d k . .. 1 ha tabakı ayna o,ur. u ı ş 12 ıra ar a 
nn a ı genç ve guze s cınm 1 k b ğ d k d"nY.-•• rül. · d Jıı..-- alarak - d'. rı ara , n nn an oparırcasına u 
go memesın en .Ll.lliUll gor u· t' a·-· f ık f . · yatil" 

- Onun aakalının a~anr.astnıı 1'e 
ıaçlannm riyalı kalma.!ına sebeb var
dır. Daima çenesini i§ldmi§, kafasını 
da hiç i§let.memiştiT. 

-·· - esmı d b ld - ya ge ır Jgı u ac ·, zayı ınsan mm 
~unuz. r . yapmıı ve on a. u ugu rünü. ananın elleri boğmak için de~ 

hşacaktır .•. Güç i§! İki gün ortada görünemem.iş. fakat arka-

ıfadeyı tec;bıt ederek de eserme (Jô • .. 1.. k d k k · · at.ıl ' 
k d 'b· gül" . hastab-ı--) . o ume arşı a oruma ıçın yar on gı ı umsıyen d.2Ul,;J. ıs- cl 

• • ~...+. mıır.ır. 

mını verm.19.ır. Evet, biliyorum: Evliidını, ciğerpare " * sından çıkagelmi§tir. Kendisini, bir ka-

Cel:il Bayann nutkunu biraz da hüzün dının kaçırdığını. gayet mükellef bir \.. __ ..... ·---···,----··---"' 
ile okudum. Başvekil, bize İstanbul ga- köşke götürdüğünü, çay, pasta ikram et· 
zetelerinden çıkardığı bir takım cümleler tiğini, üstelik 20 lira da para verdiğini 
gösteriyor. Bu cümleleri yazan muharrir, söylemi§, fakat gittiği yeri bildirmemi~ 

Orijinal bir fırka 
Kuran kadın 

Tahmin ettiğiniz gı'bi ressamla has· sini muztar.b, mallı! görmek, onun besi 
tabakıcı genç kız yakında evlenecekler- gün birer parça sönen hayatiyeti karşı ~ 
dir. sında ümidini peyderpey kaybederek Y"' 

sanki Ekrem Köniğin bir aralık ceb 'nde Resmini görclü· tir. 
oturuyormuş ve her şeyi kendi gözile ğünüz kadın İngil-
görmüş gibi kat'iyetle söylüyor. Görme- vurmaktan çekinmemek._ ma~a el V: terede. Liverpulda 
dlğimiz Vl: bilmediğimiz bir şeyi bu ka- dil uzatman:ak. ~ğer boyle mus~et bır siyasi bir :{ud{a 
dar kat'lyetle nasıl söyliycbiliriz? CelAl çalışma usulu yenne meydanı Dedı K~u kurmuştur. Fırka
Bayar, bize böyle bir sual sorduğu zaman den·len nıh kemirici kurda, iffet "Ve ıs.- sının ismi c'l'oprak 
mahcub olmaktan başka yapacak bir işi- met düşmanı canavara serbest bırakır, kiralama partisi:.
mlz olmadığını itirafa mecburuz. Acı bir yahud da maskeli ve riyakar ahlaksızlığa dir. Partinin ana 
mahcubiyet! karşı lakayd gözle bakarsak içinden çı- umdeleri arasında 

Halbuki, §11 yukarıda bahsi geçen ah - .kılması .imkanı olmıyan bir girdaba dü- J.;ütün vergi ve re-
lAksızlık mUcadelesinde, bütün memle .. şeceğimız muhakkaktır. simleri ilga etmek 
ketin ve bu arada hükumetle birlikte * ve toprak sahible-
bilhassa matbuatın pek büyük vazif ele- İşte, memlekette bu ruh içinde müte • rini kira alacalldla~ 
rlmJz vardır. Vatnndaş sıfatiJe veyahud madiyen işliyen bir ahenk tesis etmek IA- n yerde, kira venneğe mecbur etmektir. 
matbuatçı olarak d kJı::atle ifa etmek mec- zım. Şunu unutmıyalıın ki her muzaffer Bu suretle senede yimıi milyon İngiliz 
buriyetinde bulunduğumuz bu vazifeyi inkılab, kuvvetleri bir noktada toplamı- lirası toplanılacak ve bu para Amme iş
bfr cümle ile hülasa edebilirim: Bilmediği ya ve milletin müşterek hamlesini ifade lcrine sarfedilebilecektir. o vakit te ver
mize lı:anşmamak n b:lmeğe çalışmak; eden siyasi nüfuzu bir merkezde temer • ~ilerin hikmeti vüoudü kalmıyacaklnış. 
fakat. ayni zamanda da bildiğimizi söyle- küz ettirmeğe meyyaldir. Bizim inkılA • 
mekten çekinmemek ... Eğer bu vazifeyi bımızda da iş böyle oldu ve devletin. 
hul1lsla, samimiyetle ve ayni zamanda vatandaşın, matbuatın kuvvetleri tam bir 
çok dikkat ve ciddiyetle yapab.lirsek o ahenk içinde çalışma devrine yeni giri
zaman bahiı mevzuu olan ahlaksızlıkla yorlar. CeW Bayar, bizi bildikılerimizi 

10 şilinlik lngiliz paraları 
taklid edildi 

mücadele yoluna girmişiz demektir. Bu- yazmaktan çekinmemeğe teşvik ve fakat, İngiliz gazetelerinin yazdığına göre, 
nu yapmadığımız veya yapamadığımı~ dedikodudan tahzir ederken, zamanın Londrada bir kalpazanlık hAdisesi olmuş, 

Yugoslavyanın Gandisi 
5 kuruşa konuşuyor! 

Yugoslavyada Kragoyevansta Milnvon 
Petroviç isminde bir delikanlı, muhitin
de cGandi> diye anılır. Zira o da aylarca 
konuşmadan gezer, dolaşır. Fakat işin 

kolayını bulan delikanlı boynuna astığı 

bir levhada: cBen, fakirler, ihtiyaç için
de bulunanlar ve i~sizler için konuşu
rum, her bet dakikalık mükAleme beş 
kuruştur!> diye yazdığı için. ona kutsi 
bir kıymet izafe edenler, beş kuru§U ve
rerek ağzından çıkacak olan hikmetleri 
dinlemektedirler. 

Berber usturası altında 
ölen müşteri 

68 yaşla:rmda bir İngiliz tra§ olmak Ü· 

zere bir berbere girmiş. Koltuğa otur
muş. Yüzft sabunlanırken. elile bt:r işa

ret yapmı§ ve: 
- Bir dakika dur!.. dem~. Ondan ıon· 

ra da bayılarak ö~ü.ftür. 

müddetçe. meydan ahı~mzhk için açık. gelmiş olduğunu hatırıatmaktan başka gayet usta oıan kalpazanlar ıo şilinlik Harb esntısında evlendiği 

bo~ serbest demektir! bir şey yapmamıştır. kağıd paradar. bazılannı gayet mükem- için kurşuna dizilen general * Türkiyenin yeni bir tekamül safhasın- mel surette taklid etmişlerdir. Bunları 
d b 1 -.:ı ğu uh kkaktır Eğer tec Çin generallerinden Vang Kaonen 

dü 1. Ek K" i a u Uııuu m a · • sürenler daha ziyade geç vak.itleri ve ka-
B1raz daha şüne un: rem on g rübeli ve olgun bir millet çocuklan gibi. Şanghaym 260 mil mesafesinde bulunan 

bir p.hıs değildir; bir ~iptir. Dünyanın vazifelerimızi tam yaparsak, bundan son- ranlık zamanlan beklemektedirler. Bu- Ningpoda, harb zamanında fWlendiği 
her tarafında nilmuneleri butunan bir tip. ra yeni Königler türemesine kat'iyetle nun için de gazeteler: cGeceleri 10 şilin- için kurşuna dirilınJ§tir. General düğü-
Kön!g bizim içimizde. bu nümunelerin mani olabiliriz. lik kağıd paralan alırken dikkat ediniz!> nilnden üç gfüı sonra. Çin askerl işler 

1 STER 1 NAN, 1 STER 

ne b1rlncfn oldu, ne de sonuncusudur. Muhittin Birgen şeklinde neşriyat yapmaktadırlar. komic;yonu kararile tevkif olunmuştur. 
Eğerlstiyorsakkihükfunetbununlame~ ~;;:;;;;::::::::::=:=::::~;;;;;;;;;;;~=:;::;:~;::;;;;;;~~~~;::;;;;::;:;;;;;;;;:;:;;;;;;;;:;::;;;;;,;;::;;;;::;;;:;;;;;;;;:=::;::;::==::;:::;;;;::;:;;;;:;:;::;,:~ 
gul olsun ve onu şahıs olarak değil, tip 

INANMAI olarak ezsin, aldanırız. Hükı'.imet buna 
muktedir değildir; eğer biz onunla elele 
ver rsek • fakat, o da bize elini uzatmak 
ıartlle - o zaman bu tipi müşterek bir 
gayretle ezebiliriz. Bu müşterek gayrette 
vatandaş. aile, mekteb, gazeteci. haklın. 
meb'us, devlet adamı hep ayni ruh ile 
hareket etmelidir. Bilhassa matbuatın, 

meclisin ve devletin rolleri mühimdir. 
Bu rolün istinad edeceği şian tekrar e
delim: Bilmediğimize dokunmamak, bil
diğimizi görmek ve göstermek. Cürme 

Aşağıda okuyacağınız satırlar ciddt bir makalenin içinden 
kesilerek alınrruştır: 

de de her hangi bir i§i her hangi b1r vatand yapamaz. 

.Hummalı bir infa ve imar devrindeyiz. Ustalar ba dön -
dürücü bir faaliyetle uğraşmaktamrlar. Yapılan işlerin da· 
ha düzgün olma.sı için mütehassıslar yetiştirmek mecburi -
yetindeyiz. Bir bina inşasında, pencere ve kapı yapan usta 
nasıl, ki tezyinat yıpamttsa, cemiyetin aeyir ve tekamülun-

iSTER iNAN, 

Dünyanın hiç bir yerinde Jyi bir vatman dokumacı; iyi 
bir dokumacı :atman olamaz. Bu. bir hakikat iken maalesef 
memleketimizde iş bölümüne, ih.Uaua riayet edilemediğini, 
sporda mnvafnk olan bir genem bankttı, ve doktor olarak 

i.alıp mesleğinde temayüz etmesl illr.nn gelen vatandqm. it· 
faiye müdürü olduğunu görllyonm • 

iSTER iNANMAf 

şamak en yaman, en dayanılmaz bir iş .. 
kenccdir. Buna hiç bir ka1b dayannıaS-' 
Ana kalbi müstesnadır! 

Çünkü ana denilen mukaddes mabJOılıı 
başkalarile kıyas edilcmiyen aşk ve şef' 
kate dayanan kendi yanılmaz muhake .A 

mesile şöyle düşünür: 
- Bir çocuk ne derece bedbaht olu~ 

o kadar fazla sevgiye müstahaktır! 
Onun için, İngiliz anayı ben a!fedeı:xıi' 

yorum. 

·-··· .............................. -... ·-·-···..,.,,,; 
Elektrik tehlikesine karşJ 

afişler yapılıyor 
Ankara. 12 (A.A.) - Nafıa Vekiled 

halkımızın ve bilhassa çocukla~ 
elektrık te.1llikelerlne karşı koruııınal:O, 
rını temin maksadile bir çok renkli , 
ve broşürler tabettirmektedir. Mernl~ 
ketin her tarafına tevzi edilecek ollUl ,JI 
afişler elektrik tehlikelerinin muht , 
şekillerini gösteren müteaddit levhalst d' 
dan mürekkeptir. Broşürlerde tehlfkel 
den nasıl korunulacağı ve tehlike anı;:. 
alınacak acil tedbirler berkesin anlaY 
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• 
ispanyada Hükilmetçiler 
nıüşkül mevkie düştüler 

katalonya cephesinin müdafaası için 10 bin kişi 
seferber ediliyor, aynca 6 sınıf da silah alhna çağırıldı 

~ir~~d:a 12 (Hususi) - Barselondan bil
ka ıldığıne göre hiıkumct, 1915 den 921 e 
.. ~~olan bütün sınıflan silah altına ça
•04"11Ştır. 

t J3undan başka. münhasıran Katalonya 
tepbesinin müdafaasında kullanılmak ü
~re, aynen on bin kişi daha seferber e-

ecektir t . 
ki stranıadur cephesinde bazı muvaffa· 
ao!etıer kaznnan hükfımetçilerin, Kata -
~da müşkül mevkie düştükleri an -

.akta dır. 
il FnınkisUer ilerliyorlar 

~Q Urgos 12 (A.A.) - Frankist kıtaat, 
ı-:e M:?ntblanch şehrini ve Tarragone e

tinın dağlık mıntakasında kain bir 

çok mühim mevzileri işgal etmişlerdir. 
Cümhuriyetçilerln bu nuntakadak.i bil -
tün tahkimat hatları. muhacimlerin eli -
ne geçmiştir. 

Frankistlerin hatları şimdi Tarrago • 
ne•a 25 ve Barselonaya 70 kilometre me
safede kain. Faleste 6 kilometre mesa -
fede bulunmaktadır. 

Yirmi günlük taarruz neticesinde Fran 
kistler, 125 kasaba işgal etm~şlerdir. Bu 
kasabaların nüfusu 250,000 kişidir. Fran • 
kistler. 30,000 esir alnuşlar ve mühim 
mikdarda harb malzemesi iğtinam etmiş
lerdir. 

Estramadure cephesinde cümhuriyet -
çiler, her tarafta püskilrtülmüşlerdir. 

Hayfada geceleri ışık 
ya mak yasak edildi 

~~gilizlerle Arab çete !eri arasında saatlerce süren 
ır müsademe oldu, ihata edilen çeteler kordonu 

kınp kaçmağa muvaffak oldular 

Çe~Udüs t 2 ( A.A.) - İngiliz kıtaatı. 
la e:n~ şuracia burada dolaşmakta o
b ~ tısıleıin rE'isi Arif Abdürrezzağın 
~. ~duğu yeri keşfettikten sonra şid· 

~ı bir taarru1.a geçmişlerdir. 
ti .ı hücum, saatlerce devam etmiş • 

1~ İngiliz kıtaatı, asiler ihata etmiş
rtı. ~ de asiler kordonu yarıp kaçmağa 
rtı~V?Uak olmuşlardır. Her iki taraf, 

hırn ıayıat vermiştiT. 
)' li'ayfada gün bnttı'ktan sonra ışık 
sa~ıln:ası ve sokaklarda gezilmesi ya
li edı1miştir. Asiler, Hayfada iki po -
~': taarruz etmic;lpr ve bunlardan bi • 

ıni Öldürmüş1erdir. 
İiablus'tl:l inzibat kuvvetleri artırıl· 

t~tır. Bu sehirde gece tarassudunu em· . 
I> ın için zabıta tarafından kuvvetli 
l'ofoktörler ic;t :m·~ line başlanmıştır. 

İngiJizlerin zaviatı 
to lfayfa 12 ( A.A ) - First Royal Sco

kıt'ası, Filic;tincle bir sene hizmetten 

. Bahkesirde iki katil 
ıdama mahküın edildi 

sonra dün Southampton'a gitmek üze· 
re vapura bindirilmiştir. Bu bdr sene 
içinde bu kıt'adan 14 zabit ve nefer te· 
lef olınu~ ve '4 3 kişi yaralanmıştır. Bu 
kıt'arun yerine ikame edilecek olan 
Seccond Queens Royal kıt'ası gelmiş· 
tir. 

F i1'8tin konferansı 

Londra 12 (A.A.) - İngiltere hüku
meti tarRfındnn toplantıya çağınlan 
Filistin konferansı, ancak bu ayın ni· 
hayetflerine doğru top-lanabilecektfr. 
Filistin arablan heyeti teşkilinin ge -
cikrnesi yüzünden, konferansın evvel-
ce dominyonlar nazırının ileri sürdüğü 
18 Kanunusanide içtimaı imkanı kal· 
mamıştır. İyi haber alan mehafi'lden 
öğrenildiğine göre, hükfunet, müzake-
lere başlanmR tarihi olarak 31 Kfınu -
nusani ve yahud 7 Şubat tarihlerini 
teklif etmiş bulunmaktadır. 

Çek - r~acar hududunda 
yeni çarpışmalar oldu 

) ~alıkesir 12 (Hususi) - Bigadiç cina- Prag 12 (A.A.) - Bu ayın 10 un
h eu faUJerının bugun ağırcezada mu - cu (Ünü akşamı Rütenya - Macaristan 
~etneleri intaç edilmıştir.Katillerden hududunda yeni bir hudud hadisesi ol -
\le Un ve Kara Mustafa idama, diğerleri muştur. Bir Rüten membaından alınan 

on beşer seneye mahkum edildiler. malfunata göre, Macarlar, Bcrvinkos ya-
li . . . . . kınin<Je ateş açmışlardır. Macarların en-
arıcıye Vekılımız Efgan dahtı. takriben bir saat devam etmiştir. 

Büyük Elçisi Macarlar, bir ağır ve iki hafif mitralyöz 
§er f• . • f d• kullanmışlar ve el bombalan atmışlar _ 

e ıne hır zıya et ver ı dır. 
k~nkara 12 (A.A.) - Efganistanın Mos- Budapcşte 12 (A.A.) - Resmen bildi
S\U a büyijk elçilığıne tayin edilmiş olan ıildiğine göre, bu ayın 10 uncu günü saat 
tıı tan Ahmed Han memleket:mizden ay- 21 de Çekoslovak kıtaatı, Barkasza adın
tic~ca~ için Başvekil Celal Bayar ve Ha- daki Macar kasabasına karşı ateş açmış
~ır:.e \Tekili Şükrü Saracoğluyu ziyaret !ardır. Ateş, Maoar irtibat zabitinin tele
tlr 1

' \>e kendilerine arzı veda eylemiı • fonla vaki müracaatı üzerine kesilmiştir. 
iJ . Macar hükUmeti, Budapeştedeki Çekos-

ftnd lltlcıye Vekili Şükrü Saracoğlu tara • lovak sefareti nezdinde şiddetli bir pro
~f' atı, bu akşam Sultan Ahmed Han §e- testoda bulunmuştur. 
f~t ~e Ankarapalasta elli kişilik bir ziya-
:buer~ib edilmiştir. 

letıeti tı~afette bütün Sadabld paktı dev
~ \re~~n Ankara büyük elçi ve elçileri 
"•t l:r ıllerden ve meb'uslardan bazı ze
llttıtn ariciye Vekaleti erkanı hazır bu -

Uftur. 

ltalyan Kralının 
llo kızı ağır hasta 

Çin Amerikaya 200 
tayyare sipariş etti 

Nevyork 12 (A.A.) - Vaşingtondan 

Nevyork - Herald Tribün gazetesine bil
dirilcliğinE' göre, Çin hükfuneti Ameri -
kaya Mart ayında teslim edilmek üzere 
200 bombardıman tayyaresi sipariş et -
miştir. 

Polonya Yahudileri 
meselesi halledilemedi 

len~ıı 12 _(Hususi) - Bir müddet • 
l:ırerıse 21"ınten muzt.arib bulunan 
Ilı \rn ~ Mafaldan'ın (Kralın kızı) sıh· 
}l~ zıyeti endişevi mucib olmuştur. Berlin 12 (A.A.) - Almanyadan çıka-

l'al\d nse~n kızkardeşleri ve bu me • nlrnış olan Polonya Yahudileri meselesi 
~la: Buırarist-an KJ;aliçes~ Yoanna, hakkında Almanya ile Polonya arasında 
lar. uı. etrafında bulunmaktadır l. yapılmaktr bulunan müzakereler, yeni -
'i aı, den inkıta3 uğramıştır. Polonya delegns-
~ mu. n s::ıb~h. Bıılrrar Kralı Boris'in yonu. hükömetile istişarede bulunmak 

"asaıatı beklenmektedir. üzere Varşovaya hareket etmiştir. 

Heryo mühim 
bir nutuk söyledi 

"Hür bir millet hududlannı 

Tramvay Şirketi 
mümessilleri 

Ankaraya gidiyor 
Ankara. 12 (AA) - İstihbarımıza na

zaran hükCımetimizce aatm alınması ka
rarlaştırılan İstanbul Tramvay Şirketinin 
mümessilleri müzakerata başlamak üze
re birkaç g-lne kadar An.karaya gelecek
!E.rlni bilcUrmişlerdir. 

pazarlık mevzuu .yapmaz,, Tahsil edilmemiş ar'4Zİ 
Paris 12 _ Meb'usan meclisine altıncı • • b ı 

reis vekili olarak Guadelup meb'usu Can· vergısı a <ayası 
dacenin seçilmesi üzerine bu devre riya- affedı·ı,·yor 
set divanı tamamlanmış ve bu vesile ile 
meclis reisi Heryo, öğleden sonraki cel • Ankara 12 (A.A.) - 1340 mali yılı ha
sede şiddetli alkışlarla karşılanan büyük şından 1935 mali yılı sonuna kadarki se
bir nutuk söylemiştir. nelere aid olarak tahakkuk ettirilıni§ ve 

Ueryo, Fransızlann sulhe olan bağlı - şimdiye kadar tahsil edilememiş olan a • 
lıklarını bildirmiş ve sözlerine §Öyle de- razi vergisi bakayasının. munzam kesir 
vam etmiştir: ve cezalarile birlikte affına dair bir ka-

Fakat, sullı aşkında tama~le birlik nun layihası hükfunetçe B. M. Meclisinin 
olan Fransızlar tehditlere baş eğmemek tasvibine arzeclilmiştir. 
azminde de bundan daha az birlik değil -
dir. Hür bir millet. hu.dudlannı pazarlık 
mevzuu yapmaz. fakat onları müdafaa 

eder. 
Meclis re'si. bundan sonra, şunları söy-

lemiştir: 

Almanyanın Lahay 
sef arethanesine 

birkaç silah atıldı Dünya, ideal bir politikadan ve iyi bir 
adalet tevz!inden çok uzak bulunuyor. Berlin, 12 (AA.) - Alman konsolos -
Hatta sulh zamanında bile, mukavele - hanesi kançılarının Aınsterdam'daki hu
lerin kıymeti ve vAdlerin ehemmiyeti kal susi ıkametkfıhına ve Almanyanın Laha
:namıştır. Politik hürriyetler ve vicdan ye·daki sefarethanesine birkaç el silah 
h!irriyeti muhasara edilmiş bulunuyor. atılmıştır. 
İşkence ve sürgün yeniden hüküm sürü_ - La hayP'daki Alınan sefili, Hollanda 
yor. Hak ölüyor ve hakla beraber atık hükümeti nezdinde jiddetli protestoda 
hümanizmin kazançları ve felsefi !drakin bulunmuştur. 
za!erleri tehcid altına girmiş bulunuyor. Bu teşebbüs üzerine Hollanda Harici-

Bu anarşi içinde, vaziyeti protesto için ye Nazın Patijin, teessürlerini beyan et
ancak hir kaç ses yükselmektedir. Roma· miş ve mücrimleri meydana çıkarmak i
da muhterem bir ihtiyar, spiritüel cesa - çin tahkikat yapılacağını söylemiştir. 

Trakyanın en çok 
Hayvan yetiştiren 
Bir nah iyesi: Evreşe 

• Romada görüşülen 
şeyler 

E 

Yazan: Setim Ra,,p '2met 

M ister Çemberl.ayn'in Romaya 
yaptığı ziyaret hakkında pek 

çok şey söylendi ve yazıldı. Onu, bu 
ziyareti yapınak~n tahzir için kulla• 
nılan kelimeleri yanyana getirmek la
zım gelse, muhakkak ki kilometreler 
uzunluğu tutan yazı sütunlan meyda
na gelir. Fakat bu ziyareti yapmakta 
ısrar gösteren İngiliz Başvekilinin bu 
inadile fıleme isbat etmek istemiş ol· 
duğu şeyler: 

1 - İki ayn rejim müdürleri ara • 
smda anlaşma imkanı olabileceği; 

2 - Şahsi temasların en kör gibi 
görünen düğümleri dahi çözebileceği
ne kani olduğu noktalan olmak ıazım 
gelir. 

Yoksa Mister Çemberlayn'in herhan
gi bir manevra ile İtalyayı Berlin • 
Roma mihverinden ayırmağa savaşaca
ğını sanmak hata olduğu gibi Fransa 
aleyhine İtalyaya peşkeşlerde buluna
cağını ummak da abestir. Çünkü bu 
husustaki dava o kadar açık ve o ka • 
dar çiy bir şekilde teşrih olunmuştur. 
Hntta Mister ÇembeTlayn'in bu mü • 
zakereler esmı.sında 1talyan - Fransız 
ihtilafına resrnf surette temas dahi eı. 
miyeceğine inanmak lazrm gelir. İngi· 
liz Başvekilinin Mussolini ile vuku bu· 
lan gönişmelerinden alacağıi inıtııba 
müsaid ve müsbet olduğu takdirdedir 
ki iki tarafı birbirine yakınlaştırmak 
için bir tavassut mevzuu bahsolabile • 
cektir. 

Aksi tekdirde, Roma göriişmelerl, 
Fransız - İtalyan davasını bir kenara 
bırakarak daha urnumt bir hat üzerin· 
de cereyan edecek ve bu mevzu. bu mü· 
zakere hududuna, belki binnetice da• 

reti ile, tahkir edilen zayıfların hakimli
ğini eden biiyük papaların an•anesini ye
niliyor. Yeni dünyada, Amer=ka cümhu
r!vetleri kendi tesanüdlerini teyid eder, 
d;mokratik şerefini yükselıtir ve cebir 
ve şiddet şampiyonlarına ihtarlarda bu -
lunurken, Amerika birleşik devleteri rei
si de hürriyet rejimine ve bu rejimin 
tcmellermı teşkil eden kanunlara bağlı -
lığını kuvvf'tle ilan eylemektedir. 
Fransız mcb'usan meclisinin bu sesle

re aksi sada gibi mukabele edeceğ'ni zan
m diyorum. Cümhuriyet, bir kolaylıklar 
rejimi de~ildir. Hürriyeti hak etmek la
zımdır. 

Gelibolu (Hususi) - Şehrimize bağ- hil bulunmuş olacaktıT. Zira son za • 
1ı ve dört saatlik bir mesafede bulunan manda İ1aiyan matbuatırun Fransa 
Evreşe nahiyesi 600 evli ve 3000 nü • hakkınd., kullnnnl'Jlj olduğu ağır neşri· 
fuı;1u şirin bir kasabadır. 60 yıl önce yat dili her türlü müdahale imk~nlan
Kad•köv namile kurulan ufak bir göç- nı selbetrniş bulunuvor. Maamafih İn· 
men köyü iken bugün bir küçük şehir giıtere hükumeti, İtalya ne Fransayı 
halini alan bu nahiyenin çalışkan halkı, serbest serbe9t ve karşılıklı olarak ko
ötedenberi hayvan tyetiştirmeğe çok mısmaktıı muhnyver bırakırken bu iki 
meraklıdır. devletin varacaklan itilllf üzerind11 

Birbidmize yaklaşmak ve birl('>şmek, 
bu en ehemmiyetli işimizdir. Milli men
faatin her şeyin fevkine çıktığı znman • 
larda, meşru kleal ayrılıklarımız ortadan 
kalkar ve meydanda bir tek düşünce ka
lır: Cümhuriyete ve vatana knrşı müş -
terPk sadakatimiz. 

Meclis. müttefik bir surette Hcryonun 
nutkunu şiddetle alkışlamıştır. 

A.yan reisi 

Pnris 12 (A.A.) - Ayan meclisi. 
eski reisi J eannene'yi 272 reyde 245 rey 
ile yen "den reisliğe seçmiştir. Eski 
dört reis Ye vekili de yeniden seçil -
miştir. 

~---------~--~------

Balkan Antantı 
ve Lehistan 

Evlerinde besledikleri 600 çift ko • kendisinin de nihaf olarak söz söyle • 
şum hayvanından başka mer•aıannda mek hnkkını muhafaza etmektedir, kt 
buı:rün 350 kara s1ğır ineği, t 70 manda bu da an•anev1 İnf!iliz siyasetinin bir 
ine~i, 500 sağmal koyunla 400 sağmal icabıdır. Yani ~vvelce ·, yaoamadıii'ıml 
kPçi, 150 dana ve buzağı, 70 de hergele sonradan yapmak ve müdahale etmiş 
otlamaktadır. Hükfunet konağı, karako görünmeden fikrini kabul ettirmek. 
lu. beş dershaneli bir 111€'ktebi, bir de Şimdive kadar safahatı hakkında e -
telı?rafhanesi olan ve yıllardanberi na· saslı hiçbir şey sızrnıyan Roma mülA· 
hiv~ merkeıi bulunan bu kasabacıkta katı, an('&k '!:m esaslar dahilinde cere • 
s;mdiye kadar fınn ve lokanta açılına· yan etmekte bulunuvor. 
mıştır. Selim Ragıp Emeç 

Hnlk: «Biz köyümüze gelen misafirle 

Sovyetlerin müdafaa 
sanayi komiserliği 

dörl komiserliğe aynldı 

ri babalarımızdan, "dedelerimizden gör
düğiimüz gibi münavebe ile bakanz• 
demekte, yabancılara aşçı dükkanı ve 
fmn lazım olmadığını söylemektedir. 
Tamamen rençberlikle geçinen Evreşe
lilerin her mahallede bir misafir odası 
vardır. Buraya gelen misafirler, eski 
bir an•ane, bir görenekle güzelce ağır
lanm::ıktadır. Halkın en fazla ektiği su
sam ve kuş otu, zürraa hayn para temin 

Lonıdra 12 (Hususi) - Belgaddan etmektedir. Son zamanlarda yerleşti -
cDeyli ME>yl• gazetesine bildirildiği • rilen Romanya ve Bulgaristan göç -
ne göre, son defa Kral Karol ile Prens menlerile burası bir kat daha kalabalık 
Pol arasında cereyan eden mülakat es· o1muş ve göçmen evleri, yanm saat ö
nasında, Orta Avrupayı alakadar eden tedeki Süleymaniye köyüne kadar u • 
bazı meselelet meyanında, Balkan An • zanm1ştır. Mer'alan geniş olan bu na
tantı ile Lehistan arasında da bir bağ hiyenin topraklan -gübrelendiği tak -
viicude getirilmesi imkaruan tetkik e- dirde- bire on beş. yirmi verecek ka -

Moskova, 12 (A.A.) - Tass ajansı, 
Sovyet Rusya yüksek ~urası riyasetinin 
bir emirnamesi i1e müdafaa sanaytit 
halk, komiserliğinin dört komiserliğe 
ayrılm1ş olduğunu haber vermektedir: 
Hava san~yii. bahri inşaat, mühimmat, 
teslihat, dört yeni komiser de şu zat • 
lardır: 

Michel Kaganovitch, İvan Tevassi • 
ane, İvan Scrguev ve Boris Vannikov. 

Birçok kasabalarımız 
elektriğe kavuşacaklar dilmiştir. dar kuvvetlidir. 

Hırvat is tanda 
Tevkifler 
Belgrad 12 (A.A.) - Vreme gazetesine 

bildirildiğine göre, Maçekin Hırvat köylü 
partisine merbut bir teşekkül olan köylü 
müdafaasının şefi mütekaid yüzbaşı Ka
vaçeviç ile yedi arkadaşı Ağramda tevkif 
edilmiştir ve yeni tevkiflere intizar edil
mektedir. 

Baştan başa yeni kaldınmlarla dö • Ankara 12 (A.A.) _ Haber aldığımıza 
~enmiş olan sokaklar muntazam, evler göre, Muğlada kurulacak olan tdro elek· 
- bir görenek neticesi olarak- birer kat- trik santralı ve tesisatının projesi Nafia 
tır. Damlan kiremit, güzel bir de mi· VekAletince tasdik edilmiştir. Yakında 
nareli camii ola?\ ve Evreşe Kadıköy münakasaya konulacaktır. 
diye bu havalide iki ismi birden söyle- VekAlet bundan ba~ka Köyceğiz Ma • 
nen bu rençber yatağı kasabacık, ova· marls, Küllük, Ula. Daçya ve Fetiye ka
da beyaz sıvalı evlerlle !karşıdan gös· sahalarının elektrik projelerini de tasdilt 
t~rişli ve sevimli bir manzaraya malik· etmiş olduğundan bu kasabalanmız da 
hr. yakında elektriğe kavuşacaktır. 

Otobüslerle hergün Gelfboluya ser- ================
visler yapılmakta, postası intizamla çok olduğu için dah:ı bir kaç yüz hane 
işlemekte olem Evreşenin 8 kahveha • göçmen yerleştirilecek olursa o zaman 

Adanada pazarlıksız sahş nesi dokuz da bakkaı dükkanı vardır. burası büyük bir şehir halim alacaktır. 
Bir saat mesafede olan Kavak köyün • Mevcud nüfusu nisbetinde akar sulan 
den hergün gelen taze sebzesi meşhur- olmıyan bu nahiyenin hemen hemen 
dur. Son senelerde pawıuk ekimine de her evinde bir kuyu bulunmakta, halk 
eh(>mmh·et verilmeğe başlanmıştır. bunlardan su ihtiyacını temin etmek-

Adana 12 (Hususi) - PazarUıı'ksı~ 
satış kanununun Şubat ayı içinde A -
danada tatbikına başlanacağı söylen -
mektedir. Civarda ziraate elverişli hali araz.1 tedir. 



4 Sayfa 

Belediye varidatını 
tezyide çare aranıyor 

SON POSTA 

1 Yeni bir ekmek çeşnisi 
teshil edildf 

Belediyenin sabn alacağı otobüslerin evsafı tesbit 
edildi ve ecnebi firmalarla temasa geçildi 

Ekonomi istişare heyeti dün Bele -
diye iktı.sad işleri müdürlüğü odasın • 
da toplanmış, muhtelif fırınlardan ge
tirilen ikinci nevi ekmek nümunele -
rini tetkik et!Il·iştir. Yeni ç~nide iki 
nevi ekmek terkibi yüzde otuz mı • 
sır, yüzde yetmiş sert buğdaydan iba -
rettir. Daimi Encümen bugün yeni çeş
niyi tetkrk edecek, muvafık bulunur· 
sa bütün fırmlar bu çeşnide ekmek çı
karacaklardır. 

Küçük bir kazada halkın teşebbüs kudretile kurulan 
mütevazı Adapazarı bankası Cümhuriyetin yardımları 
ve başında bulunanların muvaffak çalışmalarile büyük 

Vall w Belediye Reial IAtfi Kırdar 
iliin şehrimizde bazı tetkikler yapmış
br. Konservatuara uğrıyan Vali, Kon-

dat nisbetinıfe gelecek sene yapılacak 
~lerin sayısı çoğaltılacaktır. 

bir mali müessese halini aldı 

llel"Vatuar işlerini gözden geçirmiş, 

tehrin bazı semtlerindeki yollan gör -
dükten ıonra belediye fen heyeti mü -
dürlüğüne geJrn~, şehircilik: mütehas -
11m Prost'un imar planına aid tafsilat 
projeleri üzerinde meşgul olmuştur. 

Vadi, beled'.iye bütçes#le de meşgul 
olmaktadır. Belediye şubeleri kendile -
rine aid büt~ı:: teferrüatını hazırlarken 
Valiye bu hUS'U!ta izahe.t vermekte • 
dirler. 

Belediye reisi büt~ varidat kul -
mım kabartmak için te1kikleı.r yap -
maktadır. Temin edilecek fazla vari -

Otobüs satınalına şartnamesini de 
Vali dün tekrar tetkik etmiştir. So -
kaklarımızda 41iyecek otobüslerin ce· 
sa.met, · bıçimi, makine kuvveti ve sair 
aksamı tesbit edilmiş, ecnebi fabrika 
firmalarile temasa geçilmiştir. Ecne • 
bi firınalArile sefarethaneler vasıta -
sile temaslar yapılmaktadır. Alman ve 
İtalyan sefarethanelerinden memle -
ketlerindeki otobüs inşaatı ile meşgul 
olan firmalann rnümessi.nlerile temas 
temini istenmiştir. Sefarethane1erin 
memleketlerile yapacakları temastan 
sonra belediye ileıi. sürülen firmalarla 
konuşacak, otobfuı şartnamesi tamam
lanarak ihaleı:;i yap1lacaktır. 

Beykoz hzasında tamir edilecek 
yollrr da tesbit erllldi 

-
-

Milli bankacılık tarihinde müteva 
zi, fakat hususi bl"r mevki işgal etmek 
te olan Türk Ticaret Bankası bugiı 

kuruluşunun 2 5 inci yılını doldurmak 
tadır. 2 5 yıl evvel Harbi Umumi baş 
langıcında Adapazannda (Adapaza 
İslam Ticar~t Bankası) is.mile kollek 

n 
-. 
rı 

. , 
tif bir şirket olarak teşekkül eden b u 

k müessese, beş buçuk sene kadar Tür 
tüccarlarına kredi temin etmeğe mu . 
va ffak olmuştur. 

Beykoz kazası dahilindeki yo11ardan 
pazar yerinin kaldınrnı, Çayırbaşı cad 
desinin kaldıırı.rm, Ekmekçibayırında 
yıkılan istinad duvarı, Kavakdere cad
desinin ka !dırı.mı tamir edilecek, Ya • 1 Birinciteşrin l 91 9 da serınayesinı 

. 

Ereğlide karaya oturan Bu yıl çimento darhğına 
bir vapur daha kurtarıldı meydan verilmiyecek 

lıköyünde tepede açıkta kalan mecra- 1 OO bin liraya ibJağ ederek Aınonim 
ya künik dö~enecek, Paşabahçede sel Şirketin~ tahavvül eden Adapazarı İs
rnecrası tamir ve tahkim olunacak, lam Ticaret Bankası 1929 senesinde A 
Kanlıcada Hisar caddesinde Çubulk!lu dapazarr Tifrk Ticaret Bankası ve 
iskelesi yanındaki kemere de lazım ge- 19 3 7 senesinde de Türk Ticaret Ban 
len tamirat yapılacaktır. Kanlıca va - kası Anonim Şirketi ünvanıru alınış 
pur iskelesi yanında meydan vücude tır. 

-
-

getirilecek, Anadoluhisar Kızıkserçe Harbı Umumi ve mütareke yıllan 
sokağının kalwrıınlan yenilenecek • nın müşkül ş~rtlan içerisinde ve da 

. 
r 

Ereğlide son fırtına esnasında kara
ya oturan vapurlardan Zonguldak va
puru da kurtanlrrn.ş, vapur dün ak -
tam llmanıınna getirilmiştir. Zongul· 
~k vapuru karaya oturduğu sırada 
Jtaplan. ve Galatıt vapurlarile çarpış -
tığı için bazı yerlerinden yara almış -
tır. Zonguld11k burada esulı bir ta -
mirden geçirilecektir. 

Karaya oturan diğer vapurların da 
kurtarılmasına devam olunmaktadır. 

Millet vapurile çarpışan Yunan ban
dıralı Nomikos vapuru da limanımıza 
ıelmişti:r. Vapur ecentası dün İstin -
Je<ieki merkezin~ müracaat ederek ne 
8UI'etl• hareket edeceğine dair malu -
mat i!temiştir. 

Millet vapurunun batmasında Yu -
nan vapurunun dahli olup olmadığı 
tetkik olunmaktadır. 

Kllltilr işleri: 
Onıversitelller bugDn Avrupa 

turnesin• çıkıyorlar 

Avnıp1 turnesine çıkacak olan Üni· 
'Yersitelller buglln Romanya tarikile 
hareket edeceklerdir. Kafileye doçent 
Hım V erdet riyaset etmektedir. Seya
hat lJ gün kadar sürecek ve sırasile 
Bükref, Var.şova, Bertin, Viyana, Bel· 
ırad, Atlna ziya.ret .edilerek SelAnik 
701ile av~t olunacaktır. 

Yaz ay1armda inşaatın fazlalaşması tir. bir çerçeve dc..hilinde çabalamış bulu 
yüzünden birkaç senedenberi başgös - nan bu te~ekkül. düc:rnan istilası altın 

. 

. 
te · to b hr htel"f Yeni yangın muslukları '(~ .. ren çunen u anını mu ı ve ~ da dahi mevcudiyetini muhafaza et -

-silelerle yawıış, alakaıdarlanm nazan Belediye terni:ıfük işleri müdürlüğü meğe muvaffak olmuştur. 1929 sene 
dikkatini celbetm:i.ştik. Memnuniyetle geceleri sc.k::ıklann tamamen yıkan - sinde bi'\şlı,yan cihanşümul iktısad 
öğrendiğimiz.- göre, önümüzdeki yaz ması için yangın musluklarının 50 1!'et- buhranın kar~1sında günün icabları i 
çimento buhranına mani olmak için rede bir olmasını istemişti. Sular Ida- fa edilmemiş bulunmasından 1934 se
Sürnerbank şimdiden faaliyete geç - resi bu talebi muvafık bulmuş, yeni nesi içincit" muvakkat bir zaman için 
miş bulunmaktadır. Büyük müessese - musluklann konacak yerlerini tesbit düştüğü müşkül vaziyet. Cümhuriye 
ler inşaata başlamadan birkaç ay ön - etmeğe. başlamıştır. Yangın muslukla.· hükfunetimizin yüksek müzaheret ve 
ce çimento fabrikalarile anlaşmakta, n Hazırana kadar tamamlanmış ola • deJaletile ve büyük milli bankalanmı 

i 
-

t 

-
fabrikalar da çimentoları büyük müesse caktır. zın yeniden 1 milyon lirahk sermaye 
selere bağlıyarak hususi 'inşaat sahib- r u Ocretlerl artırılmıyacıık iştirakile derhal izale edilmiş ve mer-
lerinin ihtiyacı karşılanmamakta idi. Birkaç gün evvel şehir sulan hak - kezi Ankaraya nakledi1en bu müesse 
Sürnerbank hiçbir inşaatı sekteye uğ- kında bir yazı neşretmiş ve bu arada senin hayatmda yepyen~ ve kudret1 

-
i 

ratmamak için tedbir alacaktır. İstan· İstanbul Sula .. İdaresi müdürünün son bir inkişafa yol açılmıştır. 
bul Vilayeti vasıtasile şehrin 1939 se- defa Terkos sularının kesilmesi esbabı Küçük bir kazada ha,kı~ teşebbiisı 
nesine aid çimento sarfiyatı tesbit e • hakkında verdiği malfunatı bildirdik- kudretile kurulan bu küçük müessese 
dil.mektedir. Hükfunet müesseseleri, ten sonra şehir suyu işletmesi için bir Cümhuriyetin kurucu ve koruyucu 
husust müesseseler 19 39 senesinde talimatname hazırlandığı . ve su ücret- şartlan dahilinde ve 15 sıene gıöi çok 
sarfedecekleri çimento miktarını vila - lerine bir miktar zam yapılacağım ha· 'kısa bir df'vre içinde takriben on beş 
yet vaıntasile Sümerbanka bildirecek- ber vermiştik misline yakın bir sermaye tezayüdüne 
ler, hususi inşaat için tahmin.l bir ra - Memnuniyetle ö~dil\mize göre mazhar olabilmiş ve 1922 deki 150 bin 
kam kaydolunacaktır. Süınerbankın su ücret1erinin artı:rılması mevzuuba· liralık sennayesi hAlen 2,200,000 lira· 
çimento fabrikaları 1939 senesinin ih· his değildir. ya yükselmiştir. 

' 

tiyacıınıf karşl)amadığlt takdıirde ha .. 
riçten çimento getirilecektir. M ate/ errllı I 

24 gene GDmrOkler idaresi 
imtihanlarmı kazandılar 

Türk Tıb Cemiyeti yeni idare 
Heyetini seçti Gümrükler idaresi gümrük memuru 

Toplantılar: 

Türk Tıb Cemlyett 939 senesi Uk tçtlmaını olmak istiyen lise rnezunlan arasında 
kongre ballnde 1aı:mııt ve ~ heyeti 1da- bir müsabaka imtihanı açmıştır. İrnti· 
re ııeçlmi yapılmlvtJr. intibah neticesinde hana 48 kişi girmiş ve bunlardan 2 4 ü 

Bundan başka bankanın muh'itinde 
uyandırdıv t>mniyet havası da inkişa
fına birinci derecede Amil olmuştur 
Cürnhuriyt=>tin ilk sene.9inde bu milli 
müessesedeki mevduat miktarı ancak 
15 bin lira derecesinde iken, on beş yıl· 
hk Cümhuriyet devrinde inkişaf n'is • 
beti 533 mislinP. fırlamış, 8 milyon 1i -
raya yükselmiştir. 

blrincl rei8 Dr. Şülcr11 Hazım T1ner, ildncl .. 
YOksek Ticaret Mektebinin 158 ncı rel8 Dr. All ~ref Gtlnel 1k1ncl reı.s Dr. İh· muvaffak ol.muştur. Bu gençler gum • 

ytldlSnDmD toplant.eı .san Şftkrft Ak.sel, uıı::umı kAtib doktor rüklerde yer açıldıkça tayin edilecek-

Bilhacısa bu banka tarafından ilk de· 
fa memlekette tatbik ediı'len kuponlu 
vadell me\·duat hesablan büyük bir a· 
laka uyandırmıştır. Cümhuriyetin ilk 
senesinde 70 bin lira derecesinde olan 
ticari plasman t 5 sene içerisinde 93 
miisli bir artışla 650,000 ~iraya vA.sıl 
olmuştur. Bu müessesenin başında bu
lunan Umum Müdür Said Başağın da 
bu büyük inkişafta başanlarile mühim 
Amil olduğu şüphesiz: bulunmaktadır. 

ıe tkıncıkAnun Pazarıe.,t lbtl Ttlbek ik- Nuri Osman Eren, Te"medar Dr. Fethi Er • lerdir. 
mad ,. 'l'IC!>.ret SMttebıntn 1141 acı 7l1d6nü- den ,eni tdare be,.ettnt t;eşkll etml.şlerdlr. Erzurum Vıılisl Fransvya gitti 
mllne ruıamattadır. Bu mtmuebetM met _ GOlhane mDsamarelerl İ 

Qülhane Tatbikat mektebi Tit kllntğintn Erzw:"11 Valisi Haş~ şcan, bele~i-
W>de JMrulm yapılacak ft 11M!r1UD1M' et - senelik mt\.samerel.er1:nln lkbıdm CUma ıünü ye işlen etrafında tetkiklfil' yapmak u -
miyeü tan.tından da Be'*8 Tokatııran aaa.t 1'7,30 da Glllha~ tonferam Alonun - zere Fransaya gitmiştir. 
alonlaruıda bir çay myatetı 'NdeoKUr. da yapılacaktır. 

Universitede tanışma toplantıları devam ediyor 
Deniz işleri: 
Şirketi Hayriye bOyOk bir araba 

vapuru yaptırmaGa karar verdi 

Şirketi Hayriye umwnf heyeti dün 
öğleden .t0nra fevkalade bir toplan1Jı 
yapmıftır. 

Bu toplantıda mevcud araba va • 
purlarmm her yıl gittikçe artan ihti
yaca klfi gelmediği ve yeni bir araba 
vapuru yapılmasına zaruret h~sıl ol • 
duğu hakkında idare meclisinin raporu 
okunmuş ve müzakere olunmuştur. 
Şirket umumi heyeti müzakere so • 

nunda yeni bir araba vapuru yapıl -
ması hU!'W'llllda idare meclisine 'salAhi· 
yet verilmesini ve yeni vapur masra~ 
larına karfıJık olmak üzere bir banka
dan ehven ~raitle vapur ~a edildik
ten 5 seil'! aonra ödenmek üzere 1 SO 
bin lira kadar bir para alınmasını ka • 
rBTlaştı.rmıt ve toplantıya nihayet ver· 
miştir. 

thıhıersit.e Rektart\ Cemil Bilselin Dün akşam Fan Faklllteei ile Dişçi Yeni 78 numaralı araba vapurunun 
muhtelif fakültelerin &OD muf talebe- mektebi talebelerine çay verilmiştir. inşasına yakında Şirketin Haliçteki 

. sile diler sınıfların çok i}"i çalışan ta - Bu ak§am Hukuk ve yann akşam Tıb havuzlannda başlanacaktır. 78 numa· 
lebesine vermekte oldu!u mutaci gö - Fakültesi çaylan yaptlaxak bu yıhn ralı vapur mevcud araba vapurlarından 
~ çaylarma c:levam edilmektedir. çaylı toplantıl&rma 10I1 varileoektir. daha büyi1k olacaktır. 

Dövizlerin vasati fiatları 
teshil edildi 

Gümrük ve İnhisarlar VekAleti, ort -
jinal fatura ve menşe şahadetnamesin· 
de yazılı ecnebi paraların Türk para -
sına çevrilmelerinde, 1 Şubat 939 dan 
28 Şubat 939 a kadar nazan itibara a -
lınması l!zım g~len borsada kote olan 
ve olmıyan dövizlerin vasati fi.atlarını 
dün alakadarlara bildirniiştir. · 

Bir hafta içinde dış piyasalara 
yapılan ihracat 

İkincikanunun Hk haftası içinde muh 
telif memleketlere l7, 113 liralık mal 
ihraç edilmiştir. Bu bir hafta içinde bil
hassa Almanya, Kanada ve Finlandi
yaya mühim miktarda ya.p'rak tütün 
gönder.ilmiştir. 

Son günlerde ceviz ve fmdrlc satış.

lan çok hararetlenmiştir. 

Bir günde 13 bin çift 
torik tutuldu 

btanbula torik akını devam etmek -

tedir. Diin Balıkhaneye 13 bin çtfl 
torik getirilmiş ve toptan çifti t 7 k~ 
şa sa tılınıştır. Bu toriklerin 2 bin Çll

111 

İstanbulda piyasaya çıkarılmış, ,3 ~ 
çifti civar vilayetlere gönderilm!Ş, ııı 
hinı bir kısmı da İtalyaya ihraç edil• 
miştir . 

Piyasada uskumruya çok az te.sa ; 
düf t>dildiğinden kilosu toptan 30 • ' 
kuruşa satılroaktad1r . 

A'h esrar ve Prcin kaçakçısı tututd• 
Unkapanında oturan sabıkalılardtl' 

Safiye ilP. Alinin esrar alıp sattıklı:; 
zabıta tarafından haber alınarak 7f, 
ikisinin evlerinde yapılan aramada 
parça kaynamış ve 89 parça kayn~ 
mış esrar balunmuştur. Yapılan tabtO' 
kat neticesind"} P iç Osman ile anası !! 
masm da alakalan tesbit edilerek hBP" 
larmda tı:ı.kibata baslanmrştır. 

* Melih adında birinin eroin alıp sı• 
makta oldı1~111 zabıta tarafından batt' 
alınarak i~aretli para mukabilinde:;; 
n satarken zab1fa tarafından suç tt 
yakalanmL1tır. Yapılan tahkikat ne • 
cesindc eroinleri sabıkalı gemici s~ 
eymandan aldı~rı anla~ılarak her ; 
suçlu hakkında takib.atb. baefianınlŞ 
lr. 

i 
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t 
GözO sakat bir acf am11 otomobil 

ÇPrptı 

Şoför Valıanm idaresindeki 783 111' 
maralı otomobil Cümhuriyet cadde~!~ 
den geçerken, Halil adında bir go , 
akat bir adrm:l çarparak hafifçe yaı)ı 

ralam ştır. Yara1ırun miidavatı yaP , 
mış, suçbı şoför yakalanarak tahkik.a . 
a başlanmıştır. 

Bir otomobil tramvl'lya çarptı 

s 

t 

Soför Yaşann idaresindeki 1891 ıı1' 
m;ralı otomobil İstiklal caddesincıed 
geçerken vatman Muharremin idare, 
indeki Şi~li • Tünel arabasına çat? 9' s 

rnıstır. Kaza netiC€sinde otomobilin b t' 
ı ~aha Heri hasara uğramış, zab1 

z 
ahkikata başlamıştır. ~ ........................................................ t 

1 
Yeni neşriyat 

ö 
Onun f cin - E!ledl Şef Ata.türkUınilZ ~ 

lümünden sonra. ya2llınış btitün ~ 
toplıyan Fatih Helkevl blr aydanberl, 

0 
ı 

ündüz durmsdan çalışmak ımretlle ( ~ 
ıın için yazı,Janla.r, söylenenler} adU 

kıymetli btr e.ser meydana ıettrmıştır. f' 
Bu tanınmış kalem sahlblertnden 90 tO .. 

harrtrln 215 tane makalesini ihtiva edtfl, 
üyUk c~ı· kronolojik Te alfahettk e,ss.sa 

g 
n 

b 
r 

y 

e kuvvetli bir ta . .'mtle Ubl tutuımu.ştut .. 4 
500 sayfayı mtıtecam llulunan bu ~ 

ük eser maliyet fi.atı olan 70 kuru4 
g ayet cüz'l bir bedelle satılmaktadır. J1. 
Okuyucularımıza bu tıymetll eeer~tı 

rer tana eıdirımelerlnf tavsiye edcrlZ· / .. . .......................................... _ .. ..... 
ffHllllllll ŞEHiR TIYATROS~ 

ıu··· Tepeb8fı Dram alcpm S, 
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Denizlide kültür 
faaliyeti çok canlı 

\Tilavet da ilinde 40.000 çocuktan 15.500 ü okuyor. 
124 ilkmektebde 250 muallim var 

" Denizli liseri bincsı 

Ulus nahiyesi halkı 
kaza teşkilabnın 

kurulmasını bekliyor 
Safranboluya bağlı Ulus isminde 

büyük vt: tarihi bir nahiye vardır. Bu 
nahlyenlr. dağlarında zengin orman
lar ve madenler bulunmaktadır. Na
hiyenin 6i köyü ve ZO bin nüfusu 
mevcuddur. 

Fakat uzun yıllar ihmal gören bu 
nahiye ve köyleri, ancak şimdi az çok 
k:ılkınmnj~ bn~lamıştır. Fakat bu kal 
lcınmn ~:ııılı de~ildlr. Bundan evvel bir 
cok defnlar hududları geniş olan na
hiye, ke!ıdine yakın ve uzak köyleri
nin llhnklle kaza teşklJA.tı kurulması 
hakkınd.ı mürncaaUer vakl olmuş, 
fakat hiç bir netice çıkmamıştır. Son 
defa parti kongresinde nahiyenin ka
za haHne getlrllmesl için karar çık -
mıştır . .ôu kararın tatbiki de ancak 
tahsisatın tamamlanması ile kabil o
Jacatttır. 

Dün aldığımıı; Ulus nahiyesi halkı
nın imzalarını taşıyan blr mektubda 
bu karann bir an evvel tatbiki, nahi
ye ve köylere yeni bir hayat verllmest 
temenni edilmektedir. 

.uerı · 
bG~iikızı~ (Husust:. - Denizli, birkaç be vardır. Geçen ders yılına nisbeten 
~da l'ılayflt müstesna, kültür bakı - bu yılki mevcud 360 fazladır. 

Oç yaşında bir çocuğu 
bogaz:ıyan katiller 

yeniden muhakeme edilecek 
Balıke~ir (Hususi) - Bir buçuk se· 

ne kadar ev\·el Bigadiçte öğretmen Na· 
zifin çocuğu 3 yaşlarındaki İlteri fed 
bir şekilde boğazlıyarak öldüren ve 
30 seneye mahkfun edilen Kasım ile, 
ı o seneye mahkum edilen Kara Mus· 
tafa hakkındaki karar Temyiz mah • 
kemesince nakzedilmiştir. 

Zirnat Ni.imune fidanlığı 
ltYet ~.Oldukça ileri bir vilayettir. Vi
' ~Çtnde 124 i'kokulda 250 öğret • 
tı.Unak l'afından 15,500 çocuk okuttu -
hilind tadır. 'l'ahc::il çağında vilayet da-

Vitayctin 60 - 70 bin lira sarfile VÜ· 
cude getirdiği 150 dekar vüs'atindeki 

tt v;~ '40,0l)O çocuk bulunduğuna gö
~tuıu l~t ~cuklarının yüzde 14 ü o-

ç· Yor aemektir. 

~;r::;ı~ Çııiın Ortaköy ve Denizler 

niimune bağ ve ,fidanlığında heterode
ra hastal•ğı görüldüğü cihetle 1937 yı
l:. Birincitcşrininde hastalığın tahdid 
ve lınhıısı için mücadele yapılmak ü -

Öf!rendiğime göre nakı~ suçluların ,, 
tamame'1 aleyhinedir. Katil KaS'!m ve 
Kara Mustafa ilP. Kasımın babası cel· 
Uı.d Halil ve annesi Ümmü, kızkardeş
leri Emine ve 7.ehranın muhakemesi -
ne Ağırcezud<l tekrar başlanacaktır. 

.a ı ıl~ v··. t' H h' . 'l•'!..· • ııave ın onaz na ıyesın -""-l d.. • 
~ekteb~, köy1ü çocuıklar yatısında 
()kul'l'ıakt <'Jrnıyan köylerden ı 30 çocuk 
"ila adır. 

~. ~~t ma<.ırif bütçesi 206,227 lira· 
lo,ı99 1 

llliktar 19 3 7 yılına nazaran 
!(·· !ira fazl&dı!'. 

zere fidanlık kapatılmıştı.. Bu kere 
vilayet topraklarının tetkiki için ge • 
len İzmir z{raat mücadele istasyon 
müdürü Nihad. Eğriboz bu fidanlıkta 

yaptığı tetkikat neticesinde hasta1ığın 
kalmadığlnı tesbit ederek raporunu 
vermiş v~ bu suretle fidanlık yeniden 
faaliyete başlamıştır. 

Hava vaziyeti 
lrıek~~~!"d~ h2lk tarafından yapı'ian 
1-.ı ~O er ıçin vilayet bütçesine konu· 
"ıı~ttr O lıra yardım 9 köye dağıtıl - Her taıafta 'lrnr, buz ve şiddetli so -

b · ğukiar devam etmekte bulunduğu hal-
3 enizı· 32 ı ki 1 ~rkezindeki JGtabsarayda de vilayetimiz havasında bol yağrnur-
~de b tab .vardır. 1938 takvim yılı dan başka 1!içbir şey olmadığı gibi ter
R~i . u Rıtabsaraya 36,939 o.kuyucu mometre de bugüne kadar iki üç gün 

be Ş~ır. müstesnn olmak üzere sıfırdan yukarı 
~ede bu sene 1652) lale- 5-6 dan daha aza düşmemiş~ir_. __ _ 

C:: Uşak Halkevi faaliyeti ) 

u~k 
"•ıtı ~n Yazıl•yor: Halkevimizin ver~mli ça~ış~al~rı .~rasıı;?a sık sık de
~luı\l-: haıo ~e düğünlere de yer veı:lerek ıçtır~'lı gorenegın ~~.~':~ ve 
v~tııt n tcımını elde edilmiştir. Resım, Halkevınc!e yapılan bır dugunde 

:dt.n bir kısmını gösteriyor. 

-------
Arıları ~ovanlarile birlikte 

çalan hırsızlar 
Balıkesir (Hususi) - Susığırlığın 

Kadıkırı köyünden Şaban, Cevdet, 
Bürhan ve Ramazan adındaki dört ki
şi köyden Mustafa oğlu Be • 
kirin avlusundaki an kovanlarından 
birini geceleyin çalmışlar, içlndeki ba
lım yedikten sonra da kovanı anlarile 
birlikte yakmışlardır. 

J'andarmayn yapılan şikavet üzerine 
suçlular yakalanmışlar, Adliyeye tesw 
lim edilmişlerdir. 

lpsala Çocuk Msirgeme Kurum:. 
idare heyeti seç:mi 

1 İpsala (Hususi) - Bir yıllık mesai -
sini ikmal etmiş bulunan eski idare 
heyetinin yerine yeni idare heyeti se· 
çimi için 4/ l / 939 Çarşamba gecesi sa
at ( 19) da Merkez okulunda bir top • 
lnntı yapılmıştır. Toplantıda eski idare 
heyeti reisi Hamdi Snyın bir yılhk fa· 
a 1iyetini zikrettikten sonra yeni idare 
heyeti seçimine başlamış, arzuyu u • 
mumi üzerine ba~kanhifa öğ'retmen 
Hamdi Savın. muhasibliğe öğretmen 
İbrahim Tü1ün ve veznedarlma fırın : 
cı Mustafa Bayır seçilmişlerdir. 

lzmitte mUvezzi:ere kişlik 
kaput dağıtıldı 

İzmit posta merkez müdürlüğü posta 
müvezzilerine kışlık kaputlar tevzi et
miştir. Bu kaputlar gayet saglam ve 
muhafazalıdır. 

Pazar C"'la Hasan Bey Diyor ki: 

ti}ı lı-._ 
ıı. ~ı~" ll Bey, cün ta • 
'il'\\ ltı..ı 

... açllll§ okuyor-
. .. Meğer neler neler o

luyormuş. Bir zamanlar in
sanların tırnaklarını sö -
kerler, gözlerine mil çe • 
ker lermiş-. 

... Saçlanndan asarlar 
kemiklerini kırarlarmış. 

Hasan Be7 - Ben de 
bunları moda mecmuala -
nndan b:rinde okudum.. 
Kadınları gilzelleştirmek 

için bu tarzda ~ylır ya -
pwyormut-

Sayfa 9 

Trakyada lıayvancılzk 
inkişaf ediyor 

Hayvan hastalıklarile yapılan mücadeleler iyi 
neticeler verdi. Bir yılda 665,97 4 hayvan 

şarbon hastalı~ndan kurtarıldı 

Boğa büyütme çıftıiğinde '!}etiştirileıı boğalar 

Edirne - Trakyada hayvancılık son ı ilk önce yeti~tiricilik böigelerinden baş 
senelerde büyük bir inkişaf göstermiştir. lamak üzere muvaffakıyetle takib edil· 
Her çeşid hayvan mıntakanın muhtelif 

1
mektedir. 

köşelerinde gürbüz ve sıhhatli olarak ye- Halkın p,enel sağlığı bakımından pek 
tiştirilrncktedir. 'l'rakya hayvancılığının faydalı birer ~ıhbi kurum olan kanara
blşında koyun gelir. larm fenni şekle sokulması için büyük 

Trakya koyunları kıvırcık ırkından - bir enerji i!P. çalışılmaktadır. Pek ya • 
dır. Etleri lezzetJi, yapağlan ince, uzun kında yeniden bir çok kaza merkezle • 
eliıstiki. sütleri .foz1~adır. Sütlerinden rinde modern fenni kanaralar faaliyete 
Trakya peyn'ri adile tanılan beyaz pey - geçecektir. 
nir ynpılır. 1937 yılında (2496580) kilog
ram İ>eyaz peynir ve (327650) kilogram 
kaşarpeyniri yapılmıştır. Sürü sahipleri
nin iyi damızlık koç ihtiyaçlannı daha 
geniş ölçüde karşılayabilmek için Edirne 
nümune koyun ağılı, mer'a ve çayırları 
daha müsaid olan İnanlıya nakledilmiş
tir. Bu suretle Trakyanın iyi damızlık 
koç ihtiyacı yıldan yıla gider·ıecektir. 

Yanşlar, serl!iler, panayırlar 

Trakya at yarışları Edirne ~rkezin
de Yanıkkışh .. mevkiinde yapılmakta • 
dır. Gelecek yıllarca İstanbul - Edirne 
asfalt şo~si üzerinde yapılacak olan 
modern bir sahaya kaldırılacaktır. 

Yarışlar gibi hayvan yetiştiriciliğini 
teı:vik maksadile de Trakyamn Edirneı 
Çorlu, Lüleburgaz gibi mühim üç mev 

Domuz yetiştiriciliği kiinde ehli hayvanlara mahsus sergileı 
Tekirdağ vilayetinde Yavaşça çiftli - yapıldığı gibı ayrıca köyler arası da seı 

ğinde ve Alpullu şeker fabrikasına bağ giler yapılmaktadır. 1938 yılında bü • 
lı Sarmısaklı çiftliğinde İstanbul ve Av yük üç sergirle 5200 lira mükafat ve • 
rupa piyasası11da tutulan ehli domuz rilmiştir. Bundan başka köy kanunu • 
sürülerle yetiştirilmekte ve bunlar ih - mm çıktığı 18 Mart gününde yapılan 
tiyaç ve piyasa isteğine göre çoğaltıl • köy bayramlarında vilayet bölgelerin • 
maktadır. de sergiler yapılmakta ve kazanana 

Boğ3 tevziatı prim -.rerilme1ded!r. 
Umumi Müfettişlik köylünün boğa Diğer taraftan İstanbul ve dış mem-

ihtiyacını gidermek için pek çok çalış- lcketlere gönderilen hayvanlar Trakya 
rnakta'dır. Şimdiye kadar Trakya köy • hayvan hareket!eıi talimatnamesine 
leri için Bulgaristz.ndan 24, Çüteler • göre tesbit ec!ilen yerlerden geçiril • 
den 43, 1ııanh'dcın 5 7, Karaca beyden 5

1 
mekte ve \'eterinerier tarafından dai • 
mi olarak kontrol edilmektedir. Pana • Trakya Boğa çiftliğinden 155, kövler -

den 6 tane olmak üzere cem'an 290 baş yırlara gelen ha?vanlar da sale;ın has-
boğa tedarik efmi~ ve dağ'ıtmıstır. 1938 talıklar bakımından incelenmektedir. 

yılı için tckr2r 100 baş dana Ohlqş çift Hnyvan Jıastalıklan 

li.ğine toplanmışbr. Snlı?ın hastalıklar1a bölgede esaslı 
Yetiştirici bölgeler bir plfın dahiiindP savaş yapılmakta ve 

Trakya sığır ve atlarının 1sfahı ve pek emin adımlarla yürünmektedir. 
yurd için verimli nctic~ler alınabilme- 1936 - 1937 yıllarında umumi olarak 
si için Çorlu, Babaeski, Ipsala, Biga ka- yapılan ruam savac:ında 31,414 hayva
zalannda tesbit edilen köylerde sığır na Tablet Malleh tatbik edilmiş ve bun 
ve atlar tasnif ve damgalanarak şecere lardan ancak ~83 havvan ruamlı ola -
defterlerine geçırilmişler ve damızlık rak tesbit ctUlerck ö dürülmüştür. Ay
cvsafı göstermiyenleı enenmişlerdir. nca 1934 yılınd<l 59,370, 1935 yılın -
Bu köyler, dcı;mi kontroller, seçimler da 81,296, 1936 yılında 169,607, 
ile Trakya için damızlık yetiştiren bi - ve 1937 yılırrla 3ı;s.101 havvan şarbo
rer çiftlik haline sokulacaklardır. na karşı aşılanarak (665,974) hayvan 

Hayvan ıslahında mühim olan ene - kurtarılmıştır Her sene tatbikata de -
me işleri de her sene ilk ve sonbaharda vam ediliyor. 

Samsunda Atatürk aı, ıtına çelenk kondu 

Samsun (Hususi) - Ulusal Ekonomi Kurumu tarafından Atatürk anıtıM 
bir çele~k konulmuştur. Bu törende alınan resim. Ulusal Ekonomi ve Arttır
ma Kurumu telana heyeti azalarını bir arada ızöstermektedir. 



. ..,.. l\lıw' 0 

1 Hldi..a. Ka,...·da 1 
SPOR 

- Hayır, fiayır .. tiu olmaz; bu spor ı.. 
lımlmiz için felilettir

Clu, mm tahtında m61tetir talan ma

Ben de bir .aı 115Jlem11 olmak iç!nı 
- Sahi mi! 
Dedim. Bu ll!ızl1m mu bilsbiitün cxıt • 

Bluz, bluz-jile 
ve tünik 

turdu: 
neyı anlamadJlım için hiç bir feY .ı>y- _Sahi mi dlyonwwz.. demek fiiphe • 

IJ'emedini. niz var .. Spor, ipOI', bütün dünyanın ta-

Bir hiç yüzünden arkadaşmı öldüren 
çobamn ·muhakemesine başlamldı 

- Hayır, Jaayır. bu olmaz; bu spor l· pındılı çor bmlıt;:.. göre göre öldürü
lmai için mehwlmak demektir. Bundan lüyor. 
la&yle bizde ..,ar' ölmüı demektir. Tek OllU biru wtm n teselli etmek 

Dinlenilen şahid ve suçlunun ifadesi cinayetin a 
yatmak meselesi yüzünden işlenildiğini ortaya çık · Sporun bizdi niçin 8ldüğünfl bileme- maksadile dedim ld: 

itllfm için pn.1 lrlç bir teY söyllyemem. - İfittilime pe .-ilen karar delil • 
Dün, Ajırcezsı mahkemes!nde bir bedilerek dinlenmeleri için~ - MektebHler spor tlüplerine giremi- tirilece1mıif.. 

hiçten çlkan kavga neticesinde, arka· güne bırakılmıştır. receklermlt- - Yaai? 
Hım §imdi mhyordum. - Bundan .oma mekteb1iler gene •- d.aşını öldüren bir ~ nnıhwteme- Hapishanede de hırsızhk 
- Bu klft deRı"lm:lf gı"bl halen spor kisi gıöi klQplere ~ilecekler, takım -

Ulplerinde bUlunanlar da klüplerden ay. larda oymyacakltnmf. 
sıne başlaumştır. b" 

Hadise, bir müddet evvel Silivrinin ır hırsız yeniden mahkOm 8 
nlacatlar. - Ciddi mi .eytlyomınuz? 

Bana bunlan anlatan se-sin1 perde per- - Niçin pka l&J1iyeyim! 

Küçükseymen köyünde cereyan etmiş- Htrsız1ık suçundan d~tüğü hJ 
tir. Ma~e okunan son tahkikat nede bile hrrsızlık yapan bir S8 
karan, iddiamınıe ve tahkikat evrakı· lı, dün Sultanahmed 1 inci sulh 
na göre, mçlu çoban Ali Osman, bir mahkem~de muhakeme ediıııri 

• yttbelti ordu: Düş(lndl. Yüd ArarIJllflı. Dudakları 
Y' Utrlyordu: Öğleden sonra giymek için hangisini 

- Ne demek bayım, ne demek efen - -Bu al.zi memnmı .tmiyor mu? seçersiniz? 
AL Bu naat olur? .. Düşünün. .. 13uglln KulaJıma eğildl: Bluzu mu, bluz-

gece koyunların yanından aynlarak a- Hapisancde arkadaşı İsmailin 
ğılda yatmak i.Stemiş, arkad8Ş'l diğer smı çaldığı iddia edilen maznun ştl_ 
çoban Hüseyin ise buna mümanaat et- ket, haklın huzurunda da suçunu a kuvvetli tpOr kolumuz olan futbolilıt _ Dofnıaunu s.t.nen. dedi, memnun jileyi m,. tüniki 

• fl5ze görilnilr elemımlan mekteblidir· etmedi, spordaki priliğimizin bütün yü- mi? Hisslnize ka
Jıer. Bunlar hulunduk1an takımlardan lrlinn bundan baıy\e bu karara yükliyı - pılmadan silileti· 
..,.nld.ıklan uman futbol ölm~ demek- cektik. •da elden &tMi desene!.. nizi düşünerek ka-

mi.ştir. Bu suretle çıkan münaaa, bir- etmiştir. )il. 
denbire şiddetli bir kavga şeklini al • Şevketin 1 ay S gün müddetle 

h 1mıet HulUı rar vernıel.wniz. 
mtş bir arahk bıea~ çeken Ali Os - sine karar verilmiştir. 
m~ Hiiseyine saplıyarak, ağr .urette Tevkifhane cinayeti bir me 
yaralamışbr. Ya.~lı Hüseyin, ftc; gün akli mUvazenesine dOkUftll C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 

Bluz hoştu:. Bu 
sene abiyye bir el· 
bise olarak ta kul-

lanılıyor. Hele böy 

sonra 11aldedfldigı hastanede aI.milş -
tür. 

le arkası düz, mat Suçlu Ali Osman, .Alıl"Ce?!a mahke-
Ağrıyan bir diş için yapılan 1 lngilizler R8 kadar çay krepten. önünün mesince yası nazaTa alman\k, ce!8 ka-

mabed içerler ? b"r yanı mat pem- nununun 448 1~ct maddes;ne göre 
be. öbür yanı ma.. muhakemesi ve tecziyesi talebile ve • 

İhtilas suçundan tevkif edil?Dİf 
eski Ad!iye mutemedi Emin, Te 
hanede bazı a..,abi araz göstermeğe 
lamış, muayenesi için Adliye .ta 
sevkedilmişLir. 

Adliye tababetinin kapısı iSJI 

ı 
İngilterede yapılan bir istatiltiğe g6re. . kre pıl rilmiştir. 

gQnde %70 ırulyon fincan çay içilmekte- vı pte-ı ya • 
mı§ orijir.al bir Ali Osman. dün mahkf!?nede vapılan 

dir. Adam bqına altı fincan isabet et- bluz gerçekten sevilmeye .değer. Bir ku- sorgusmıda, vak'ayı '5yle anlatm1ş " 
mekted~. Esasen 4ftnya çay mahsulilntın suru vardır. Boyu kısa gösterir. Yalnız tlr: 

yansından fazllll Jnıiıterede kullanılır. bu değil. Etekle bir renkte olmıyan tek- - HAchse ahann birdenbil"e yaP' -
Bir mı.al vermek llzmı gelse. Atlas Ok- mil bluzlar boyu keser. Kısa ve orta boy· mur başlamıştı. Ben, bu sebebden a -
yanusa. deniz SUJW y.rine İngilterede 1- lular (bilhassa fişmanlar) bu zevki bq- ~ılda yatmak istedim. Fakat, Hüseyin 

gayritabii bir .şekilde ağlıyan 
Tevkifiıanedek.i son cinayetin 
rine tesir ettiğini söylemektedir. ..... 

Adliye doktorıı Enver Karan, 
lunun müşahede altına alınmasın' 
rar vermi.~tir. 

Bir hırsız tevkif edildi çilen ~1ıa doldunı1n, Kraliçe Mart ka tarz elbiselerde aramalıdırlar. buna mAni oldu. Kavga çıkb. Bir ara· 
Transatlanbfı bir ptip gelme seferi ya· * hk arkadaşmı ilzerlme yürüyerek beni Eyübde bir gece t}ftade ismiJıde 
pabilir. Bluz-jHeyi severseniz ince olduğunuz dövme~ başladı. Ben de, kendimi mü· kadmın evine girerek ev eşyası 

İngiliz kadın erkek ye çocu1tlarmın takdirde kısa da olsanız giyinebilırsinlz. dafaa zaruretinde kalarnk b1ça~ çeK- Muttalib isminde biri yakalanarak 
..nzde 98 n aablh blıvaltılarmda, yüzde Hele eteğlle ayni renkte olursa tıpkı bir tim. f...te bu sırada bir iş oldu, bıçağı Adliyeye verilmiştir . 
.,... "b' • nd" dsü • 11 'i' Suçlu. Sultanahmed 1 inci sulb 
88 ide ~lleden IOD?'& çay içerler. İngiliz rop ~ı ı ~ere. u z seve sev6 KU anı- elimden mi almak istedi, yoksa yere mahkemes"ntie yapılan sorgusunda 

ela ıOD mil t "liz ,, ___ labil•r. ModPlın yuvarlak yakasını ufak . d"" r·· sonrasını bilemiyonun. 
çaycıhlm tam yon ngı .ı.u·a.u bir kacfüe kordeJA tutuyor. Brode gibi mı nş u. disevi itiraf etmiş, tevkifine karar 
e>ynar. Hindistanda n Seylinda Cenubi görünen yerler birer dantel parc:ısıdır. Sahid <ilarak mahkemece din'l.ıenen rilmi~tir. ~ 
Gal kadar genit Wr Mhada yalnız çay e- Kollan da tıpkı yakasına uydur~lduğu kl5yün muhtal"l Ahmed de ifadesinde: Katil Rıfat adliyeye veri111 
kilir. Bu ıfle de 1 milyondan fazl2. İngi- için daha !azla zenginlepniş. trcc, genç - Hüseyini yaralı olank, araba fle Dün yakalandığımı haber v 

iT ;nct uuda Hindistaııda imparator- liz teba .. insan llinfu'. bir vücudde (ister uzun, ister kıs&) pek getirdiler. Jandarma 1mmandam ile miz Çırçır cinayeti faili Rıfat h 
lak etmif olu Mehmed Tuğlu. aJnyan hıgiltende çay merakı. pek te öyle _. güzel görüııür. be!"aber itacles'ini al<bk. BU. ~da da yapılnn hazırlık tahkikatı ııe 
dtflnht çıtan1chlı yerde bir mabed inp ki bir tarihe darnmaı., ancak yüz Rııe- * yatmak ~lesinden Çlkan kavgada lenmiş, suç aleti olan bıçak da ltttnnl• vı altına da bu dişini ~ lik bir ltiJaddır. Etek - ceketten hoşlanıyor da sf!üeti- AH Osmamn kendhini bıçakladığım muştur. 
mlfth. * ııfze ne bl,Jz, ne de bluz-j ıle pek uygun söyledi, demiştir. Katil bugün 2 nci sorgu bAk" * . gelme7.Se tilniki deneyebllirsinız. · Bahu- Duruşmı., di~ bazı şahidlerin cet- ne verilerek sorguya çekilecektir· 

Bi b k ta it" • k k'I Romahlar meyvayı ıllç o!arak IUS dolgun bir vücudünüz vana ... Fakat 
r a ,, ır IRSlntn aç 1 o kullanırlardı bu. tünik dolgunlara yarapr nem~ de- Po:ath jandarma kumandam 1 Muradhda kadastro heyeti 

0ldUjUftU SÖJl8J8ft adam fildir. tncedk bir si?nette hemen her teY değişti faaliyeti 
~ıbcla Şikago fl!hrinde Al Mettzer A '1""":> hoı=~~\:.repsatenden, !Amadan, hattA Polatlı (Busust) - Po1atlmm. çalış - Muradlı (Hususi) - Su~ 

lllnbule bir adam bir bakışta blT tnsanm #'/,,·~~}~~ mat ~pten yaptırabilimntt. Sentürü kan jandum11 kumandanı Cemal baş· kanlığı altındaki kadastro heyeti 
bç tllo mtıetJnde bulunduğunu keşfet • ~ .'Y< • eteğinın parçasından yapılmışttr. Yaka- ka bir yeıw tayin edilmJş ve haBa ha- radlı ve havalisinde çalışmaja 
meJırtedlr. Bunun için ele bir çok tecril • Rornahlar, vaktUe lmon, meyva w smm d~rt ~öşe açıklığı da bir hususiyet kikt bir ~e sürüklemiştir. Jan • mışlardır. Göçmen evleri -'ll!UP"". 

..._ J•ıxJmıf w bu harikullde ad•mm fıstık. fmdıklan p.e,e brp. müesalr vermektedır. Amma bu türlü yakalar ko- darma kuımndanı kısa bir zamanda bü ve tasarruf şekli tesbit edi)mdlt 
~ Pl"'edan besabmı yaptığı gö- bir illç oıarlk kullamrlardL lay ~olay yakışmaz. Yaptırm~d~n evvel tiln civann Asayişini temin etmif, ka - raber arazinin dıı plinlan yap 
ıtJınlF".ır. Şeftali aslında .ıürli badem idi tecnıbe ebneyi ihmal etmezs1nız. zamn imaıma çalışmıf, Polatlıya bir dır. Uzun zamandanberl devalll 

.. -...-.-· .... ·-··-·----·-· ....... _... ............... -············-·-······-- jandarma mnası lraza.M.ırm.ıt. biiyük te olan nizalı meseleler ha.nedi 
Elma uyku getirir mi ? gayretler g6rtemıiştir. tedir. 

~ 
l 

Zagıf erlıek, 
Ka1111etll erk~lı 
PapltJda oturan Bay cM. K.:. H 

,..,,adır. Bir ev geçindirecek kadar 
k!Mllf uhMltl\ nlenmet arzusun • 
Ula, yahm kendlaini zayıf buluyor, 
ltojUAan ı.- olm•anı mukabil sik • 
ı.tl uıcat a lr:flo. Evlenebilir mı. ev • 
ı..mn ıat! IUr mütehassısa sormah. 
fakat mademki bu ifi bana havale eı. 
alt, telefonu alarak 90rdum. Doktor 
fU cnabı nrdl: 

- L89 boyunda genç blT enek için 

a kilo zaydhJı g6sterir. fakat zayıf- • 
Jak kuvwtlizlik demek olmadıfı gıöi 
•utahk demek te değildir. Maamafih 
bt, bir hilJdlm verebilmek için ken • 
iilbal görmek Jlzımdır. 

* 
Ak.!arayda, Bay fO. O.): 
- Anlıyorum, 34 yaşına geld!ğl hal

de evlrnememi~ olan, kendi tabirile 
cilıtlyar kız. a slz de talibsiniz, yaşı .. 
nız 40. kazancınız müsaid, güzel bir 
1UVI kurabilirsiniz. yalnız ben bu db-

tiyar kız. m adrelini bilmiyorum. doğ
rusu kendim de merak ediyorum. dün, 
diğer bir kaç okuyueam hesabına söy .. 
Jedilim Cfbi ~ 'ft müsaadesi.. 
ni alımm 8Öylerim. tfmdilik intizar e-
dfniz. 

* Adaftad& ohmla le~ hı, Bayma 
(S.)1 ( N.)1 (P.): 

- °()çümtlz de bir amel aeviyonız. o. 
hep;m.ide ayni deneede aıtkadar, m 
tavsiye edersiniz? cl1JQl"lar. 

Ne tava ~ edeyim! 
Bazı erkeklerin bul muhitlerde kar

plaştıklan bütün kızlarla b!r müddet 
için ayni derecede alllr-.iar olduklan 
~amanlar nrdır. Bir nkit böyle eğle
nirler. Sonra kısa bir uman için içle -
rinden bir tanesini tercih etnıi~ görü .. 
nürler, 50lll'a onu da blrakarat diğerine 
ıeçerler. Zamıetmem ki bana mektub 
J&mll§ olan genç lcız1ar böyle muhit • 
Ierde ya~yanlardan olsunlar. Aksi hal· 
de kendileri tıpkı erkekler gibi hare • 
ket edeceklenlli 

TEYZE 

Her akşam ~meğtnden sonra kabuğu-
nu soymadan bir elmayı temireret ye- Orhaneli parti kongresi LUleburgaz göçmenlerine J1 
mek. fakat iyice çiğnemek te uyku geU.. •• 
rir. (Elma kabuğunda çıot kıymetli vita- o:hanell (Hususi) - Kaumız halk Luleburgaz (Husus!) _ 
min var.) partisi yıllık toplantısını parti kura • dan kaı.amı:ıa gelen ve altı köye 
Akşam yemekleri hafif salçasız yağsız ğında yapmıftır. Toplantıya Bursa ti~n-97 hanede 229 büyük ve 1

1 

olacak. Et yenmiyecek. :Meseli: Bir çor- parti Utihl Saim, Bursa belediye reis çük goçmene yem~kllk ve 
ba, bir porsiyon taa seme°" komposto muavini bayan Zehra n Khım teref luldanna 116,7€.0 kılo buğday 
nevinden pi§miı meyva. Hazmı kolay ye- vermişlerdir. ve aynca da nakden yardımlat 
mekler uyumayı kolaylqtınr. Kazımın başkanlığında Parttniıı biz. .mı:::ııştıİlıa::r.:::::ı:mı ________ ~ 

Uyumanu:ı en ~ bir çaresi de son lok- met raporu okunınut, muhtelif encü • yedek seçimi v~ vilayet kon~ 
manın üzennden ild ıaat geçmeden yat- menlerin dilekleri fi.zerinde konuşul • legeler seçimile toı:f antıya toll 
mamaktır. muştur. Kongre sonunda yönkunıl, asıl miştir. .................................. ·--··········-· .. ········----······· ....... ,___ ---

1 Bacaksızın maskaralıkları: 

d 



Bir Saraylının Hatıraları 
~-·...... ------

~~~i Yakın Osmanh tarihine aid ifşaat: 2 

8 i .......... ·-----·-·-..... _ --··-·· .. ·--·-·-............. - ..... J 

eşinci Murad bir gece zorla 

c Hayatı nasd ucuzlatmah: 2 :::J 
Temiz ve hilesiz süt 
nasıl temin edilir? 

nasıl tahta çıkarılmıştı? 
ihtiyar bir sütçü: ''Ne idi o günler, halk sütü sütçüden 

kendi sütü imiŞ gibi emniyetle alır ve icerdi,, diyor 

NAKLEDEN: 
........ il ••• , 

Dunku kısmın 
. , hulasası 
. h. es ritunlarda okuduJctcmnm 

de bt&gan lıtanbulun bir köşesin -
'' ' cıç t1e ·-~ h b" • .et e l ,, .. , ı.ınna mu taç ır va.zı • 
~,. ~;'ı esJci bir saraylının ağzı~ 

r, ıvaruz 
~ u ihti . ı 1 et 'l lhıl Y«ır kadın hikayesine ken - ! 

! Wc ~hrı.akla başlamıştır. Çok kiJ... 

I• ~, lata Kafkasyadan lstanbula gel
ck ICl7'Q Ttbulda veliahd Murad Efen-
ite ~ 11"'4 •atılmıştır. Sultmı Azi.ı 
bt LL tıe"eli, gu-rültücü kaba '°'" 

""' ilci J J 

o ~ anısa, veliahd Murad Efendi 

SUAD DERVIS 

1stanbu1un ez:eıı derdlertnden biri de 
süt derdidir. Hileli süt ydzilndeıı bek· 
lenen faydalı gıdayı alamıyan büyük 
bir ekseriyet bertaraf, aIDan zaman 
birçok kimselerin de ıehirlendiltleri, 

ölümle pençeleft!klerl ı&fllmJlded:ir. 
İstanbul Sıhhiye Müdnrldğünün ihti
mamına r.ığmen hileli .at aatıfuwı bir 
türlü önüne geçilememektedir • 

Şehrin sil tf\ civardaki mandıralar • 
dan temin olunmektadJr. Bu mandın· 
lardan bir kı.~ Büyükçekmece, hatU' 
Lüleburgaz gibi uzak ,..,.ıerde kurul • 
muştur. 

Şehir l\a11a .Ot ihtiyaemı ftd şekil
de gidermektedir. Ya 90kaklardan ge
çen sütçülerden veya oraya buraya 
serpilmiş olım l<ltç(l dü1dtlnlarıııda 
süt alınarak kullanılmaktac:br. 

Süt, en mühim gıdalardan bhidir. 
Bilhassa neşvünema halinde bulunan 
çocukların en ehemmiyetli gıd&sını süt 
teşkil etmektedir. 

.... --:;iliz, durqun; ddeta melalli 
it._ ~ 1"· Abdüldzizin hal'ine ya
~la,.da "e aoftalann kıyama 
'e te1acfid J>adiJah veliahdını tazyik 
'- Ctlacfic:l et~kte ve veliahdin babı Dolmabalıçmın Af>düthamid zamanıncıa aıınmıı bir remı.ı 

Böyle olduğu halde bir türlil hileli pacağı sıkı teftifler sayesinde kaymak· 
sütlerin ortadan kaldınlmuı kabil ola· altı sütlerin bu civarda revaç bulma • 
mamaktadır. sına imkan yoktur. Kasımpaşada sütün 

~ 1~ yüriinden çok bozul - kümlerim aadece müphedelerden alm- bir takım sesler ~liyordu. Fakat ne 
~ ~~lıahd Muradın ıztıTab M mıı lntıbalar üzerinedir. olduğunu anlıyamadım. 
lıt ~ tUn ıarayı sarmıştır Çün.- S 1 M d 1 ? Yalnız harem ajalannın simsiyah yüz-
'-ltta,.ıQ,, Abdülazizin se1"be~ ta • U tan Ur8 tahta ft8SI Çlktl !erinden mühim ve korkunç bir şeyin 
~ bi 1e lefriki mesai ettiğini zan.- O, bizim konserin geri bırakıldığı gü- geçmekte olı!uğwıu anladım. Onların pe-
lfetıt tett;~derzadesi aleyhine çok pı. nün üstünden galiba bir ay kadar bir .za. şine takılarak azar ifitmek. cezaya çar· 

\. ~ ??~ alacağı vehmi van:lt!'. man geçmiştL pılmak pahasına merdivenleri tırman-
~ hikA~~ine devam ediyor). Bütün bu günler haremde en kederli mağa başladım. 
L.a ...................... -................ ,/ ve en kasvetli günlerdL Veliahd odasın- Üst kat merdivenlerinin bap tenha, 
., ilk M dan nadiren dı§an çıkıyordu. geniş 6ofalar bomboftu. 

l1'l urad efendiyi çok seviyor, Sarayda, gülmek değil, adetA konuş- Harem ağalanndan bazılannın veliah-
'-t4Jt °'-acısını ite hiç sevmiyordu. mak bile menedilmişti. Eskiden her bir din hususi dairelerine, bazılarının vali-

tı lbı ~ .~•rihinde kardeş cinayet- odasından bir ba~a sazdan nağme çıkan de daires·ne, bazılannm da birinci ka
' ~ rorunrnüştü? Saltanat kavga- saray sonsuz bir sessizlik içine dalmıştı. dınefendinin dairesine doğru gittiklerini 
~ li tacıı baş kardeş kanı dök- Ne saz çalınıyor, ne meşk yapılıyordu. gördüm. Ben ellinde şamdanımla geniş 
~ 'kbunişti? Bir biraderzadenin Murad efendinin kederi ve ümidsizliği divanhanenin ortasında kaldım. 
-. ~ herhalde kendi öz evladı· bütün sarayı üzilyorou. Harem ağasından biri validenin kapı
~'llı ::;•kten daha güç değildi ya!... o bu sin!irli .günlerinde ıÇOCUlıdarını sına hızlı hızlı vurdu. Val:denin hazine-
1.... ~ ~larıa harem ağalan b:ze ta- görmek istemiyor, ya ikinci kadınının, dan kapıda göründü. Harem alası ona 
'-_~ ted r hangi vasıta ile gelmiş o- yahud validesinin yanından ayrılmıyor· anlıyamadığun bir §eyler söyledi. Her za. 
...._~ !kodunun daha fazla devam du. Validesi de. ikinci kadınefendi de o- man çok soğukkanlı olan hazinedar Uita· 
-.-~ .::;aı olmak için hepimizi azar. nun derd ortağı. mahremi esrarı idiler. nın birdenbire: 
._ fl ,..... tarafa dağıttılar. Veliahdin kadınlan arasında hangisi- - Aman yarabbi! ••• 

İhtiyar bir stltç(lnftn anlattıklan 

40-50 scnedenberi sütçillükle meşgul 
olan ve mandıra işleten y~lik bir 
ihtiyar şöyle derd yanmaktadır: 

- Ne idi o günler. Halit, sütü süt • 
çilden kendi sütü imiş gıöi emniyetle 
alır ve içerdi. Hile yapmak kimsenin 
aklına gelmezdi Hileli süt satışı U • 
mumi Harb senelerinde çoğaldı ve har-
bi müteakıb aldı, yürüdü. Umuınt Harb 
senelerinde süt ıatı.şı bir Alemdi. Sütü 
6 kuruşa alır. verilen emirle .f kuruşa 
satardık. Şimdi siz «Nasıi ollll' da za.r 
ranna ~nttığınız sütten klr edersiniz?• 

diyeceksiniz amma, su ne güne duru -
yor. Altı kunışa aldığımız sütün okka· 
smı 4 kuruıu1 satarak kA.r etmek için 
i.çi,ne alabildiğine Mı boca ederdik. 
Yalnız baıı zengin müşterilerimiz ok· 
kasına 8 - t O kuruş verdikleri için on
lara verdiğimiz süte su kanştırmaz • 
dık.• 

Sftt fiaflan ...-.ı.1r1 
müvazenesizllk 

~ htptrn1z ayn. ayrı odalanmı· ni terclh ettili bilinmezdi. Fakat bu ıon Diye yüksek aea1e bağırdığını ffittim. 
~ •ı..takıt herkes kendi oda arka- hAdisede yani kendisini tehlikeye maruz lkisi içerı girdiler. Bir dak ka sonra içe
~ ......_uıha kadar konuşup fısıldq- hiaettiği dakikada anası kadar ikinci ka- riden acı bir feryad duyuldu. •• 
-..,_ ~ ettl dınmm da fedakArlığından ve sevgisin- Bu .feryadı, birinci kadmefendi dal- Bu~ül'\ süte su katma keyfiyeti pek 
~~en IOrt den emin olduğu ortaya çıkmıştı. Çünkü resinden gelen feryadlar takib etti. Rr az istisnasile umumileşmiş olduğun • 
' tııJt. -.bebi r~ gelen günler çok kas- en büyük kederini bir validesile, b:r de kaç dakika sonra meniiven başlan, so- dan ve katılan su miktan da tehalüf 
~ ~ nı iyice anlıyamadığımız f 1 d . eler llerind ettiğinden fiatlal'ı ansenda m.ilvazene 

kilosu ~ kuruşa kadar satılmakta • 
dır. 

BeyoğJundaki pahaWık 

Süt fiat1an semtlere göre değişmek
tedir. Bcyoğlunda sütçülerde süt ale • 
lftınum pahalıdır. Beyoğlu halkının a· 
ğız tadı ile ucuzca süt içmesi imkan · 
lan çok azalmıştır. fstanbulun F.dir · 
nekapı, Topkapı, Yedi'kule gibi birço\ 
semtlerinde ucuz ve temizce süt bul· 
mak nishet~n kabildir. MandıralarlL 

temas edenler evlerine kadar iyi süt 
getirtebilmektedirler. 

Pahalılığa sebeb ne! 

Hülasa, su şehri olan İstanbulda 
halk, temiz su içemedim gibi sütü oek 
bol olan gene bu şehirde temiz süt bul
mak pek güçtür. Hilesiz oldueu iddia. 
olunan ve ekseriya sütçü dükkAnla • 
nnda bulunan sütlerin fiatlan pahalı
dır. Sütürı pahalı oluşu iki sebebe at 
folunmaktadır. 

1 - MandıraeılaTdan siltcüler sütü 
ucuz fiatla aldıktan halde dükkAnla -
nnda pahıtlı satmaktadırlar. 

2 - Vilayet hududları dahilin<!ekt 
çayırlar seneler geçtikce ekilınekte, 
ha:vvanla:rn otlıyacak saha buluna • 
mamaktadır. ~'"" llrıYttı içınde hüküm süril· ikinci kadınefendile yakından paylaşı· a ar, aır e e şamdanlar tutan 

yordu. g'5zleri korkudan şaşkın ve ne olduğunu teminine imk&n yoktur. Siltiln kilosu 
.. ,...,._~ l«u Sarayda bo~·cu bir matem havası var- bilmeden bağırıp haykırışan, oradan o- nu 16 • 17 kuruş" satan bir sütçil dük- 3 - Ot fiatlan da birkaç eenedenbe-
9'.., ~ ı.. rad efendinin içıne düştü- 6"" k lılarl d lm t Kim- klnının civarında gündilz akşama ka· ri pahalıl11ş1m~ bulunmaktadır. Bu im-

,_ 11trkeae ınüthı" . --'- dı ve bu hava içinde gilnler gelip geçi- raya o~n saray 1 0 
11§ u. . -"' çil d akt kansızlıklar karş:sında mandıradan da· 

it... ş tesır yap.ıw&A· yordu. Bugünlerin hepd de birb!rine s~n.in hidiieden haberi yoktu. Herkes bır- dar bir cıolr seyyar ~t olaşm a ha ucuza süt alınamamaktadır. 
-. ~ lara benziyordu. bırıne: ve bu sütçülerde sütün kı1osu 8 - 1 O 

'tt ı._ >'nı içinde v l"ahdi hmi N ı 1 N 1 , kuruşa sstılmakıtadır. Halle da, bu nis· Derde --
'Vl'kuh.nu e ı n ve - İ•te birbirine benzı·y- bugünler nfha- - e 0 u1or ••• e 0 uyor · ·•• ,--.n,_. ... u t ~ "'" D betsizlik karşısında kimden süt alaca- H"l t .. ed b ~ '-~\ittel'i fa~ı~ m~k için geceleri. yet bizi 0 geceye, Sultan Azizin hal'edi· iye ıoruyor ve ajızdan ağıza fU ce- ğmı bilemcmktedir. ı es z ve ucuz sut temin e ilmek 

ı._. lıııi.xaır 
1 

i . .. mık~~rda ıampan· !ip Sultan Muradın tahta çıkarıldığı ge- vab dolapyordu: için süt satışını bir elden idare etme • 
~....,,..._~l Çt ğı soylenılıyordu. ceye kadar götürdüler. - B:r takım paplar • .zabitler veliahd Süte su katma işi, sfit satanm fera. lidir. Bu fş -dP.v1e-t zinat kurumuna ve-
-- ,,'1'uıın kadınlarından biri be- Galiba Mayıs ayının ortalarmda id"k. dairesinin kapısına dayanmıflar. zorla setine kalmıştır. ya belediveye bırakılmalı veya koo • 
.... ~ ... ~an bir cariye idi. Bu ka· Bütün gün şiddetli bir yağmur yatmıştı. içeri girmek lstiyorlarmlf. Kreması alınmış afltler peratif usum ikame olunmalıdır. Şeb· 
'l ~-.. n rnle beraber Medineye Gece hAll yağmur devam ediyordu. Ha- - Amanm efendimize ne yapacaklar!.. Hileli sütler yalnız içine su katılan· rin sütil birkaç mandıracmın, sütç(l 
~' 11 · O ınenra hayatında ve hat- va pek serindi. Boğazdan sert bir rtı7.glr - Efendimizle konupn.ak istirorlar· lardan ibaret değildir. Kreması alın • dükkanlannın ve seyyar siltçilleıin e-
'-a: 4- .;::• bulunduğumuz zaman- esiyor, yağmur taneleri kum taneleri g1. Jlllf. mış manda sütleri de inek sütü d"ye )indedir. Şehrin her tarafında süt satış 
~ ldeıı öğrendiklerini bana bi pencerelere çarpbkça ses çıkanyordu. . Veliahd daıre.ine eecellkle kopn va- ucuzca satılmaktadır. Bir kısım aııica. şubeleri açıldığı, perakende süt saht' 

--.._~ ~ ... • Gece yağnn.mın sesi uykumu kaçımııt lıde .sultan: darlar kreması alınmış sütlerin i lanna nihP.yP.t verildiği, husus! teşld
~ ~~ '9eliahd peder· . f la olduğu için yatafımın içinde d&ıüp du- - Amanıa mtlalftmanlır, bu fesad tay· sadan kaldınJma!l için şehirde ia{";. lAt vasıtnstle evlere kada!' süt götürül• 
~·-~rnasından çok 

1~ee:, ruyordum ... Birden genif duvarlara ve ful ulınımclan ne iltlyor? Şu Ali O.. mal eden makineleri yaaak etmelidir, düğü tak.dirde heTşey yoluna ~k • 
'aı.ı.~ n büyijk b" k . kalın kaınlara rağmen divanhanelerde man ura71anndan hlyanetf uzakla§tır- demektedir tir. Teşkılatı vücude getirmek zamana 
~ ~ leceıel'de 

0 
d ır orku içınde sarayın iç.inde duymağa alqı1c olmadılı· maz lDllUI yarabbi! · mütevakkıftır. O zamanı kadar bele • 

~ ~· llYku u a sabaha ~ad~ mız sesler işittim. Bunlar harem ağalan- Diye bağırıyordu. Kreması abnan atltler, pastalarda, diye zabıtası daha sıkı tedbirler alma· 

~~ ~•dtrzad.,s~·yarnazmış. Çunkü nın seslerine ben7.emiyen ıesleri idi. Sıralılu arasızlar büyu-k küJ.L. h...__ hamur işlerinde ve sair diğer işlerde h, btlekirlam aman verilmemelidir. 
_-..... " ını kendi ı h" d . • ' ~ .. il ~ kullanılabilirse de i,.;Jmesi a~a caiz 

..._ · ~ i taraftarları a e~ ın. e Uyku uyumadı,ğım f~n hemen yata- pimiz koşarak veliahd dairesine gittik. ~· izzet Kolay 
~ ~ ~tublasır nın re slerıle ğımdan b_:ladım. Şamdanı yaktım. Ace- İkinci kadınefendi yatağının içinde otur- değildir. Bilhassa bu sütleri çocuklara - ....... -....... ..-----·-
"'«tf>th...taıyık hat•• ~annedlyormuş ve le ıle ilstume bir şey geçirip sofaya fır· muı. ellerile yüzünü k.apamıcr h k içirmek büyük bir cinayet işlemektir. 

-"'Ilı .. olümıe bu t hd. 1 d ~, ıç ıra şehirde sayısı so - ı o u geçmı·yen ya"' Merzifon Halkevi çahşmaları 
"- f. e e ıd a ım. hıçkıra ağlıyordu. Murad .efendi yatak- 5 

""' d Esasen hepsi tavşan uykusuna yatmış ·· il makineleri sıkı ~tte kontrol edildi· Merzifon (Hususi) - Yeni yıl faali-
otru ıtıudı . b tan kalkmı~ ust ne bir kürk alınıştı. Ba- g-i, krema aletlerinin sa+.. ... manolun • 

~ ır bılıni ulunan ve günlerce korku ile harikula- kt R g· balın d ·~ .., yet programını tanzim eden Halkevi 
L~t 0 anlat • · yorum. Ba- şı açı ı. en 1 umun an bir bebek dui'!u takdirde kaymakalh sütlerinden ~ ı. )(Urad nıı ır. de bir ,·ak'anın ortaya çıkmasını bekli- rengı g bi sararmıştı ve mütemadiyen·. idare heyeti Kurmay yüzbaşı İhsan Bo 

1b.._' ıaıt- la. er d 1 1 h kurtulmak kabildir. Şehre manda SÜ· ' k tH d 1 ·ı F · ...._ ~ iirın n hakikaten böyle yen saray ı.ann e~ hepsi de adeta _ Bizden kim n• istiyor!_ Gidin sorun t .. d h . ra nın ıyme yar un an e ransızca 
At. ş rn di di tetikte idiler. Fakat o gece nedense biraz k tıA b" f ' u a a zıy:tde Büyükçekmece ve 0 ci· kursu açmıştır. Kursta 'O ye yakın 
~~ r ye soruyorsu- şev _e u amcamızın ır ermanı mı var? vardaki mandıralardan gelmektedir. dd 
:"1\ '« tf . dalmış olacaklardı. Dıye tP.krarlıyordl.L Veliahde ihtiyar Yaa makir.eien" •ehnn" d1cnnda aynı· yur aş f&ydalanm1lktadır. 
~ ~ b·end n·n amcası 

1 
h" Bunurı iç"n aşağı divanhaneye evvela bir harem ağası: ":> ır ""'~· Dığer taraftan kışlık konferanslar 

• ' ll' ıte a ey ınde ben çıktım. Ef d" . k semte top!andığf takdttde lronlrollan tertib edilmiş ve her hafta iki konfe • 
' clıtını g recck tıynette bir m· _ - en ımız. apıda bulunan Süley- kolaylaşacak, kremaaltı sütlerin sa.,., · ı k ıı... •~NL b n h Sofaya vannca ellerinde b;rer şamdan man Paşadır Huzurunuz k b 1 -.J •1 • .,. rans ven rnesıne arar verilıniştir. 
~; , .... ı.q kit b Şa san zann-"'en· · a a u ~1 • ortadan kalkacaktır. Kaymakaltı süt -

il..• a l<>- b =ı m. tutan birkaç harf"m a,.asının telaşla üst ml'k hak payınıza yu-z sürmek ıst· 1 Halkımızın istifade edeceği bu kon • 
..,.._ ~ --~ u hu t 6 ' ıyor ar. terinin en çok satıldığı yer Kasımpaşa ı · · i b 
~ b~··· sus a ne ya. kat merdivenlerine doğru adeta koşarak Efendimize mühim m.aruzatWı varmış. ve civarıdır. Di~er semtlerin hileli süt- erans sensın n iri.ncisini Doktor Zi-

l!' kadı gittiklerini gördüm. nı·yordu. ya Peköz verrr.iştir. 
nııu ve "'- . leri su katılanlardan iba~tttr. Beyo.ıı.. ueıwn hd Asdıya · ı -1 .. - taraf (D s Evimiıin en büYük noba.nı -~- • • men ve av uya a"MAU tan evamı 13 ilndl sa,facla) lu kaymakamlığının Ka.sımpaşada ya· dur. ~u 



8 Sayfa SON POSTA 
ı~ 

İkincikıi~ 

( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) İzdivaçlar<Ja garib 
Fener bahçe 
tarafından 

klübünün Fenerliler 
bilinmigen tarihçesi 

8det ve itikadlar ... ,, , ................................................................................................................. . 
f lngilterede gelin elbi•ennde yefil renk bulundurulmaz, YanaııİI~; 
~ da güvey. mutlaka anaaı, babası ve arkadaıları taralmdan traf e;.ıd 
s lıkoçyada düiün giinü gelin bCU'dalı, tabak kırmıa ağunuzlu~ ı ) 

~~~~~--------------------~~~~ 
~ ~ 

Abdülhamide, Fenerbahçe stadının bulunduğu tarlayı bağışlatmak istedik. Razı 
olmadı .. Bunun üzerine 30 sene müddetle kiraladık. Aramızda para toplıyarak 
stadyomu d~ yapbk. Fakat ümidimiz tahakkuk etmedi. Halk futboldan 

hoşlanmıyordu. Yerin kirasını bile çıkaramıyorduk 

·-· ..................... ·-·--··--··-·----.. ··············································••itil•••• ........ 

Cemil Topuzlu: 
- Avrup'l yolunda iken artık siyasetle 

meşgul olmamağa kat'i karar vermijtim, 
dedi. 

Nitekim bu kararımda da sebat ettim. 
Vaktimi şehircilik tetkiklerine, tıbbi e
tüdlere hasreyledim. İstirahat zamanla
rımda da, gençlik hatıralarımın canlan
masından mıdır nedır, sporla uğraştım. 
Sözümü yanlış anlamayın: Sporla uğrat
tım, demekten maksadım sportmen ol
dum demek değildir. Bu yaştan sonra, 
böyle bir hevese kapılmak, kel başa fim
ıir tarak takmak kabilinden biı teY olur! 
Benim spora karşı duyduğum alika, da
imi bir seyirci olmak hududunu apna,k,. 
tan ileri geçememiştir. Vakıl, gençlikte, 
yani bizim memlekette futbolun daha a
dı, sanı hile yok iken klüp t.e8İil etmek 
sevdasına düşme~ değil idim! HattA. o 
zaman futbol aşkı yüzünden vaktin pa
dişahı Abdülhamid Il nin bile lrarŞ18Ulda 
arzı endam etm~tirn! 

,_.,,_...,...,,,,.,..~~~~~--, ""' ·- üzere. Halbuki bu spor, İngilterede umu-
mi ve milli bir oyun halini almıştır. Fut;.. 
bolun ırkın tekamülü için de büyük fay
daları vardır. Onun için, Türkiyede de 
futbolun ılerlemesini arzu ediyorum. 
Gençleriniz arasında futbola müstaid e
lemanların mevcud olduğunu da gfuüyo
rum. Bu ıtibarla Kadıköy cı1ıetinde bir 
stadyom yapalım. Hem halka futbolu 
sevdirmiş, hem futbolu ilerletmiş oluruz 
ve hem de klübün müessisleri yani biz
ler maddeten istifad~ ederiz!:. 
Yanımızda Ari'f Hikmet Paşa vardı. 

(Eski bahriye nazırı olan zat) o da Mös
vö Vitolün mütaleasma. iştirak etti. B°öy· 

ı lece ertesi günü köşkte toplanıp mesele
yi müzakere karannı verdik. 
Toplantıda bulunan zatlar şunlardı: 

Arif H'kmet Paşa, Mösyö Vitol ve akra
basından birkaç İngtlm. Rif at Bey, (Şeh
remaneti esbak umuru hukuki.ye müdür
lerindendir ve İngiliz 1Akabila maruftur) 
Servetpaşazade Ziya Bey. 

Ş'tmalt lngilterede g1lveyi crrkadqlanft,. , 
dan her birine bir kordel4 verir ff 

delikanlılar ""' ~ ~ıarlar ... 

Es1dden n-- lıa geUf 
aaman çöplerinden bit 

vüzük takardı 

Cemil Topuzluya, bu tarihi apor hika- F b ı.A -"-~ b••,..;nk ·· 1.-1· 
• ~1' a • ...,e ill'ı.uuım,. "11"" u rw.ı. ı 

yesini anlatmasını rica ettim. İfte &Öyle· 

Müzakere esnasında te.sa.vıvurumusu 

kuvveden fUle çıkarmağı kararlaştırdık. 
İlk iş olarak stad olacak bir yer bulmak 
istedik. Ben, Yoğurtcudak:i hazinei has
saya aid tarlayı i1eri sürdüm. (Şimdiki 

Fenerbahçe stadı). Ark!ad~lar, ~ 
mi pek muvafık. buldular, fakat: 

dikleri: de Refik Bey merhwn - Denizbank erki-
- 1908 senesi Temmuzu idi. Mepııti- nından Raufi Manyasın babası - kün;ü -

yet illn edileli pek az olmuştu. Çifteha- ye çıktı. Hürriyet hakkında uzun boylu 
vuzlardakı köşkümde bir gardenparti ve yer yer al.k:ıJlar ile kesilen bir nutuk 
tertib etmeği düşündüm. Bu müsamere- irad etti 
nln hasılatım siyasi suçlanndan dolayı Hatta, gardenpartide bulunanlar Re-

. 
Y . . k" l . ..Hı~ c- Orasını nasıl elde ederi'z?:a dediler. unamstan oy erın<ıe gave11··· 

menfaya gönderilen veya Avrupaya fi. fik Beyi omuzlan üzerinde taşıdılar. 
rar eden ve şimdi geri dörunüş bulunan Siyasi mağdurlar için de 800 altın gibi 
mağdur vatanda'1arımıza ~vzi edecek epeyce mühim bir para topladık ve bunu 

Kendilerine: 
A lmmıya.da evıenecek kı.ı kocanm 

tefrik ecW-ken.. merasimi ~· 
Merkezi A vrupanın bazı :mınta1' ı# 

idik. ertesi günü de tevzi ettik. 

- O benim bileceğim şey ... Yarın sa
raya gider, pad1şah'tan tadayı iste~ 

ceva hım verdim. 

Birçok memleketlerde hilA evlenme 
hususunda b.irçok garib itik.adlar ve a
detler cari bulurunaktadır. Bunlardan 

da Perşembe ve Cuma günleri e'f 
için hayırlıdır, derler. fi 

Köşküm, yerli ve ecnebi birçok. şahıs
la da hıncahınç dolmuştu. HattA hürriyet 
kahramanlarmdan Niya~ Bey merhum 
da meşhur geyiğini beraber getırmi'Şti. 

Bu geyik, adet§ bir nevi maskot idi. Hat
tA. uğur get ird iği için, Niyazi Beyin ta
buru ile beraber askeri yürüyü!flere de 
iştirak ediyordu. 

Bilahare adliye nazın olan Manyasiza-

- Ne yapahm'r Bu halimizle dürte -
cek kimse bulamlldık ki ilerliyelim. 

Sami Molla kaşlarını çatb. Tavnnı 

ciddileştirerek: 

- Ben bugfin ı-enin terfüni arzeder. 
mucibini almm.. dedi. 

- Allah, efendimize ömür berekA.tı 
versin! Bunn yaparsanız, hac sevabı 

kazanırsınız. Alimallah, iki günden -
beridir a~ ve bflAcım . 

- Yemlr, etme. $u meeidiyeyi de al 
da cebine koy! 

Kambur, yuvar1amr gibi atıldı, para
yı kaptı, bir temenna daha etti, gerile
yip ~ene dlkildi. Molla bev: 

- Simdi de, dedi. benim senden biT 
isteğim var. 

- Eleınrü ernrükürn velinimetim. 
İrade buyurun. 

- Seni bir yere göndereceğim. Gi· 
der misin? 

- Cehenneme dahi giderim. 
- Bu p;idece~n yerin cehennemle 

mOnasebeti yok. Bilı\klz cennet.. cen
neti ~1~! 

- lvi ya? Nurün Arn.nur! Emret sade. 
- Kıztaşmı bllir mim? 
- Maşallah! 

- Taşın o1duğn meydanhğı~ 

- Evet. 
- Oraya gelince, sağa bir sokak sa-

par. Köşesinde aktar vardır. 
- Bildim. 
- Oraya varBcak. o so:ka~a girecek-

sin. Biraz ileriye .~ttin mi idi, soluna 
b1r ufak mezarlllt gelir. 

- Mal-Om! 
- Onu geçecek~in. 
- Geçtim!. 
- On adım kadar yürO .. tekrar sağa 

sap .. 
- Saptım. Ben!i S~iyenin evine mi 

gidiyorum, yoksa" 
- TA kendisi! Nneden bildin, herif? 
- A, ben~m efendim! Bu tarif bu -

yurduğun yol, ada.mı başka nereye u· 
laştırır? Oradan hacca gidilmez a?. 

- Kah, kah, kah! Vay mel'un. vay! 

Garcienpartiye plenler arasında Mo
dada oturan zengin İngilizler ve ezcümle 
meşhur Mösyö Vitol de vardır. Bahçede 
gezinirken, Mösyö Vitol, bana- şunları 

söyledi: 

c- Paşa, çok fiikür hürriyet ilAn edil
eli. Bundan sonra, gençlerin toplanması 

daha kolay mümkün olacak. Görüyorı.un 
ki sizde .futbol merakı henüz başlamak 

Stad yerini bulduktan sonra, sıra pera 
bulmağa geliyordu. Mösyö Vitol: 

' c- Yapılacak stadın etrafını tahta per. 
de ile çevirmek, zemini tesviye etmek, 
stadyom binası yapmak ve bunu tefriş 
etmek için en aşağı 2000 altına ihtiyaç 
vardır!::. 

(Devamı 12 nci sayfada) 
Yazan: Sabih Ala~ 

bir kı.sınnü sıralıyalım: 
Mef'ıım gün •ayılan Cuma/ 

Memleketlerin çoğunda izdivaçlar için 
cCuma. meş'um bir gün sayılmaktadır . 
. Bir İtalyan darbı.meseli der ki: cCuına 

ve Salı günleri ne evlen, ne de seyahate 
çık!> 

İrlandada yılbaşından sonrald pırl 
günü cevlenme:. günü.dür. ıJı 

Hindistanda • Avrupanm birçolc ı 
leketlerinde olduğu gibi - yağıllurl~ 
gün evlenme için uğurlu sayılıns:Z:· ~ 
Hindistanda mehtabın son göııle 

Fakat İskoçyada biUkis evlenme 
Cuma uğurlu bir gün sayılır. 

için evlenilmez. ıl') 

(Devamı 10 uncu sa~. ~ 
mezhebli, ay ni zamanda da ıe~:~ 
mada bir kel b1 müceITeb vasıt~ ~~ 
Deminden da denedin ya, velW,,, 11ı 
Canımı alırlar da, ağzımdan lı.v ~ 
mazlar. Fasletmesine ederi~·~ ~ıfı 
zinhar münafıklığm1, fboşDW~gSıfı 
yoktur. Iı,esale, insanlık ~ ı 
dalına yer verirlar. Fakat boŞbOV ~ı 
taraftan müstes.kal, merduddllf d~a 
sem, fesallığımı bile bile, efeJJ ; 

Dernek, Seniyenin rifsi.n! beni çağırdın, bana sır tevdi~1 ~J 
evine ara ll11l da - Ben haddimi kıştın. Boşboğaz olsaydım, ıtı~ ~ı 
gidersin., haf bilirim. Çok şey bi- aklma beni getirir mi idin?. ()J) ~µ 

- Neden gitme • lirim, ben! Beni u - deminki sözlerimi hoş gör de, ıl·~ 
:rim? Biçimsis ol • fak, tefek, kambur, evvel, dildadene kavuş, olur ıJl 
duğlnna baJo:naJ Ta.· zaınbuır görüp te ap- tanım? 
mülazayun.. tallığıma hükmet • Bütün bu izahatı haklı bul~f 

- Günaha gir - mek doğru değil • Molla, birden, sesinin tonunu 
mekten kork mu - dir. Feleğin sillesi cU. 

1 
yor musun? enseme indikce ben - Öyle ise, dedi; beni di.tll~, ~ 

- AslA.! Beni ya·' ondan hisse a'lmı • - Dinliyorum faziletmeablP" 
ratan, eğer insaflı ş:ımdır. Kamburu • kesildim. 

1 
~~ ··ye. ise, benim günahla· mun içi hep o al • - Oraya gtt. Seniyeye so 

rıma göz yumar. dığını hisselerle bu vakit, buraya bana gelsill 
Ben bu heyetimle dopdoludur sanki . dur! Burası bilmem olur mu?#~ 
an<!ak harama el u- Vurdukça ak:ıllanı • - Neden olmasın? Bura~ı ı< Jlıct 
zatabilirim. HelAl nm. dairesidir. Buraya dul, o"ks~\.·1$! pj 
dediğin titiz olur. Sami Molla1 Be • tmı.lar hergül\ gel'ip gitinlY'° jlle}· • 
Ülfet ettiği kimse - berfthinhı yüzüne Benli Seniye de erbabı hacet />ıl' 
lerin adam gibi ol • dik dik baktı.. da pekAlA bulunabiliT. O da 
masını ister. Feilll - Seni şimdi şu· kulu değil mi? 
yanına sokulına.ı. S..mi Mollc kqlanm çattı, ttıwmı dddilepwclf radan kova.mn gali.. - O halde, haydi.. git! ~ıılj 

- O halde, zügürtlüğfln.den, zarure- bakayım? yor... - Aksam sular kararınc~.1fl'lg/ı 
tinden şikayet etme.' Kadına pırm ver& - Yağma yok! Boşl>oğa%hk ~ Be'berllhi temenna etti.. Efendim" ka{iyen merak bU~9! 
biliyorsun. de, nimet kapılannı yüzüme kapattım- - Kovarsın, velinimetim .. kovarsın! - Al, sana iki mecidiye d e'f· t 

- Kat'a! Beni aralara efendlın gibi- yım mı? Kiminle gittimse gittim. Ben kovulmağa alışğım. Lakin, yarın, orada masraf etmek icab ed·:ıiı11~ 
ler, alıp, maiyetlerinde götüıil.rler. - Söylemezsen işini yapmam, amma. belki de birazdan gene çağınr, iltifat - Allah ömürler versin! J3J 1~ıı~ · 
B€n onları eğlendiririm; güldürilrüm. - Yaparsın! Artık yapmamazlık & edersin. Zira. pek g{lzel anlıyonun ki, de lüt federsiniz, değil mi we1' 
Onlar da, lCıtfen bana vuslat tasadduk linden gelmez. gördürecclt bir işin vardır. O işi de Be- va'dü keddeyn. ıı;t; 

ederler. - Ay! Sebeb? berfilıi Molladan başkası göremez. - Merak etme. Birazdarı rtl ı 
- İyi val1ahi! 4iİıi uy<lu.rmuşmın! - Fakire şn anda muh:tac bulunu • - Neden göremiyecekmiş? İt, kö • yanına gjde~ğim zaten. Jtf 
- N'e yapayım? Kul, Halikten, ba - yorsun. pek çookl BeberUhi ternennayı çakt\tıııı ı 

zan daha münsif, daha merhametli o- - Aca ip! Sana ne muhtac olacağım? - Amenna, faziletmeabıml Lakin çıkmıya haz1r!andı. Tam .. 1<9~tı~ıl' 
luyor. - Muhtacsm~ İhtiyıam:n o1masaydı, her köpeğe: cAport!> diyemezsin. Babı ne ge lince durdu, döndU· 

8 - Molla! Seni, oradaki halinle a. benim faziletli efendim, beni yanına vAl!yı m~ihatpenahi kassam muavini, eda ile: p,,<i>tJlfl 
görmek isterdl.m1 çağırır da bu mertebe iltifata garke • İstanbul payeli :faziletlt1 Sami Molla - Vclin~metim! dedi; 

- Buyur .. birUkte gidelim .. b.1.r sa~ der mi idin? Merhaba deyip de hatırı- bey Ef. hazretlerJ, herhangi bir hatuna maruzatta daha bulunayı!J'l· 
daka da sen himmet et. mı bile sual etmezdin, alimallah! gönül kaptırdı mı idi, ona ancak bu - Ne var? Söylel 

- Şimdiye kadar 1cimlerle gittin, - Sen, çok haddlııi bilmez bir he • abdidfil gibi ketum, becerlkli, geniş 



13 hdncikinun 

1 ·Garib 

Hlndistanda Ourdas
pur mibraceliği bu· 
dudları içinde garib 

ve 

bir köprü bulunmak· 
tadır. Bu kOprUnUn 
ayakları 7 tane v~ 
boydtın boya tel bir 
sıra halindedir. Köp
rü bu bir istikamet
teki yedi ayak tlze-

rlne kurulmuştur 

l~ 
~-~~ Harika çocuk ,.:,. 1740 

18 iaci -rda yqamıt olaıı bu çoculı: dört y•ııacla lkea mükemmel ıurctt• 
lıırmr. .. , Fr•••r.ea ,,. Utince ko1111prd11. S yqıada Yu11anca incili lercü· 1 
.. etil, 6 •nde lbraai• okudu 14 ptıuda EltluiyHtikal Siııod'ua asuıı 

eld11, 19 yqaada eııgiıı teUııaııı kurlıaaı olarak Öldü 

SON POSTA 

inanılmıyacak 

l.pauya F-nda bulunan 
bapishancdcki mahkGm· 
lar Noel yortuıunda ara· 
lerında iki ld~i teÇcrler 
Bu mabkGmlar, hııpiı· 

hane idaretiniıı lı:ararile 

tcrbeat: bırakılır, tchirda 
muhtelif yerlere miira· 
eaat ederek gördüQ"üııüs 

Noel tcbrilci kartını .e-

rerek para toplarlar 

16 inci uırda İnı: iltere Kralı 
olan dördüncü Hanri 9 aylık 
iken tahta çıktı ve dadıaıııı, 

bqparmatını baatıtı bir irade 
ile rum•• ııeçti 

şeyler 

Kilise kulelerinde 
rastlanan ve rüzga
rın istikametini gO• 
teren fırıldaklııra ko-
nan horoz, vaktlle, te ,\\ 
na ruhları kaçırmak, /~ 

::-.... her türlü re- - .. 
14ketleri Onlem~k 
arzusile ağaçların Qze 

rlne yerleştirilirdi 

Mrikada la -
rilir. Somalieiııde 
Avelc ı ar İ••mli ka

pbada bir tek •t•ç 
yoktur. Çünki top· 
ralı: burada ııeba· ,,.._,,"""°ı..-,,-.. 

1 

Sayfa 9 

lngilt!J· 
rede bu 
108 Uk 

Fransız donanması 
TARİHTEN SAYFALAR: 

Dördüncü Mehmede 
kafa tutan vezir ... 

Harbdenberl geçen yirmi sene içinde 
kaybedeceğine bilakis arttırdı. Bir çok 
tahdidi teslihat konferansları, hususi 
ve resmi anlaşmalar bu yarışın sürati
ni kaybettirmedi ve nihayet Fransa 
1939 senesin~ gene ayni gaye ile girdi. 

Akdeniz menfaatleri 

Şimdi asıl tetkik mevzuu olan do • 
namalan karşılaştıralım. 

Fransa İta1ya 
35,000 tonluk zırh
lı (inşada) 

26,000 tonlu!{ zırhlı 
22,000 tonluk eski zırhlı 

Büyük kruvazör 
Küçük kruvnzör 
Eski kruvazör 

Torpido kruvazör 
Muhrib 
Torpidobot 

Büvük denirnltı 
Küçük <lenizcı ltı 
Mayin gemisi 

4 
2 
6 

12 

7 
12 

19 

32 
38 
12 

82 

43 
38 

6 

87 

8 

7 
12 
1 

22 

75 
65 

140 

49 
50 

8 

107 

Bu rnukayec;e aded bakımmdandıT. 
Ağırlık bakımından bir mukayese ya • 
parsak üstünlüğün Fransızlarda oldu
ğunu bariz hatlarla görürüz. 

Gemiler mevcudunu gösteren bu ced 
veli şöyle tahlil edebiliriz: 
Hattıharb gemileri - Zırhlılar do • 

nanmaların bel kemiğidir. Fransızların 
bu tipten 4 tane fazla gemiye sahib ol· 

malan anlan esasta üstün gösterir. t • 
talyanlann bu bakımdan Fransızları 

geçmesine irnkAn )'(>ktur. Zira, para 

kaynaklan fazla olan Fransa İtalyanın 
her gemisine mukabele etmekterlir. 

Kruvazörler - İtalyanlar üstün gibi 
görünmektedh. Fakat o faz1a1ık, Bü • 
yük Harbten sonra, İtalyanlara veri • 
len Alman knıvazörlerinden doğmak • 
tadır. Bizim eski Midilliyi andıTan bu 
gemiler modern kruvazörler karşl!ın • 
da bir kıymet ifade etmezler. 

(Deııamı 10 uncu ıayfado.) 
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: tur. ~erıa e o -· • . i yakandadırn dedı. 
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'- ··········--··········-··········-·-························································· ··········-········ Yazan: Kadircan Kafh 

Deli İbrahimin veziri Hezarpare Ah-1 kat daha. ~Y.i bir vazüeye tayin edildb 
med Paşa gene köpürmüştü: Mısır valılıği ... 

- Bre c.insiz imansız herif! Bu ayyq- Mısır o zamanki Osmanlı imparatorlu· 
Jıktan nf' zaman vazgeçersiJı? Sana ğunun en zengin vilayeti idi. Tarhuncu 
bunca zamandır tembih ederim: Her de- Ahmed PaşA orada epeyce işler gördO.I 
fasında söz verir. gene sözünde durmaz.. ayni zamanda çok para kazandı; zengill 
sın? bir vezirin itibarı daima ayni ayarU. 

_ Efendimiz. sultanımız. bu defa ba- hatta daha üstün fakat fakir bir vezirden 

ğışlayın! Bir dahi içmem! 
Böyle yalvaran ve sadrazamın etekle

rine uzanan adam İbrahim ağa idi. Sad
razamın ondan fildyeti sa<lece ayyaşlı

ğından ıbarettL Yoksa işlerinden mem
nundu. 

Ahmed Paşa ona artık güvenemiyor
du. Kendince son bir çare buldu: Da
yak .. . 
İbrah im ağRyı böylelikle yola getirece

ğ i ni umuyordu. 

yüksekti. Bunun için ön safta görülmeye 
başladı. 

Gürcü Mehmed Paşadan sadrazamlılC 
alındığı zaman Tarhuncu Ahmed Paşa 
hatırlandı. Kendisine bildirildi. Ahmet 
Paşa sadrazamlığın ne kadar berbad bir 
mevki olduğunu pek iyi biliyordu: Bir 
defa hazine tamtakırdı; yeniçeri ve sipa• 
hi isyanları. zorbalar, saray kadınlannm 
rekabetleri, haris vezirlerin kıskançlık
ları başlı başına birer müthiş beli halini 

Kapı dibinde bekliyen çavuşlara o•u alınıştı. Bunun içindir ki hamiyetli ve
göstererek: 

- Bre yıkın! 
Diye haykırdı. 

Hemen koştular; sadaret kethüdası İb
rahim ağayı yere yatırdılar; falakayı ba· 
caklanna .geçirdiler, çıplak tabanlanna 
vurnukları sopalarla bir güzel haşladılar. 

Fakat İbrahim ala gene uslanmadı; 
çok geçmeden gene içti, gene sarhoş ol
du ve rezalet çıkardı. O zaman Hezarpare 
Ahmed Paşa artık dayanamadı: 

- Bre yıkıl karşımdan! Bir daha tö-
züm görmesin! 

Diyerek kovdu. 

Yerine de Ahmed ağayı getirdi. 
Ahmed ağa Arnavuddu. Doğru bir a-

damdı. Dine bağlı, vefalı ve muntazamdı. 
Tarhuncu diye meşhurdu. 
Sadrazamın işlerini çok güzel yaptı. 

Onun doğruluğu, çalışkanlığı hemen gö
ze çarptı; kısa zamanda Diyarbekir bey· 
lerbeyi oldu. Burada fazla kalamadı; fa-

zlr Tarhuncu Ahmed Paşa şöyle diyordU1 

- Ya iş yaparım, yahud da ba§llll gl• 
der. 

Gerçekten bu ıki şeyden birisinin ola
cağı şüphesizdi. Fakat iş yapmak bat 
vermekten pek çok güçtü. 
Di~er taraftan Derviş Paşa adınu 

zengin bir vezir vardı ki sadrazamlığı o
na lAyık görenler az değildi. Tarhuneıa 

evvela onu ortadan kaldırmayı düşündl:. 
Senelerdenberi devam eden Girid harbin• 
gidecek olan donanmanın kumandanı 

bulunan paşanın hemen hareket etmestııı 

ni istedi. Halbuki adet olan para vem. 
miyordu. Bu yüzden de Derviş Paşa git
.mJyordu. Bir gün tersanede toplanıp ta 
bu işi konuşuyorlardı. Tarhuncu Ahmed 
Paşanın adamı olan defterdar, Derv.if 
Paşanın para talebleri üzerine sert cee 
vahlar verdi: 

- Akçeyj taştan kesecek değillz ya ... 
(Devamı 10 uncu ıayfada) 
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İzdivaçlarda garib 
adet ve itikadlar Tü..-iüye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

Karaburunda tavukçuluğu ihya 
etmek ıazımdır 

'{Btl§ttırafl 8 itıd ıayfadtı) 

lfeı'aJ olmanın pırtlan 
Çok eskiden Fransanın bazı mıntaka

lannda garib bir adet hüküm sürmekte 

idi. Gelin parmağına saman çöplerinden 
ve e~ilmiş çivilerden yapılmış beş yü
zük takar ve sabahtan akşama kadar bun 
lan parmağmdaıı düşürmeden iş görür
öil. 

Bugün Fran!ada Vosges mmtakasında 
gelinin entarisine ilk iğneyi iliştirecek 
olan kız bunu kendisine uğur sayar. Bu-
na muvaffak olan kızın o sene içinde be
hemehal evleneceği muhakkak sayılır. 

Ro:nada ~vlenme merasimi için kilise
ye gidild'ği vakit yolda bazı hayvanlara 
rastgclinirse bundan izdivacın hayırlı ol
mıyacağına kanaat getirilirdi ... Uğur ge
tirmiyen hayvanlar !;Unlardı: Tavşan, ke
di, köpek, kertc>nke1e. yılan. 

Kurd ve örümcek uğur sayılırdı. 
Halen Yunan'standa evlenecek olan 

delikanlının o ~nkü sakal traşı anası. 

babası ve sn~ olan iki arkadaı tarafından 
yapılmaktadır. 

Bu traş amel"yesi yapılırken genç kız 
ve oğlanlar Şll şarkıyı söylerler: 

cGümüş1ü ve yaldızlı ustura, güveyi
nin yanaklannı aşıkane ve çok dik.katli 

bir surette traş et! Bütün kıllarını orta-
dan kaldır Mi ~elin ile akrabaları onu ya

kıjıklı bulsunlar ... • 

tarafından vaki olacak davet ftzerlne is
kemleye ilk öefa oturmalıdır. Buna mu-
vaffak olduğu takdirde cail~de düdüğü 
öttürecek odur .• 

Kilisedeki merasim esnasında kocası

nın yanında sımsıkt durmalıdır ki ileride 
aralarına kimse giremesin! .. 
İskoçya dağlılan düğün meraı:iminde 

köpeklerin alay arasından geçmemesine 
t:likkat ederler. Güveyinin sol fotini ko
layca ayağından çıkmalıdır. Gelinin pen
ceresine kuş konması da uğur sayılmaz. 

Kafkasyanın ban köylerinde gelin dü
ğün için günlerce evvel pazırlanmakta 
olan tatlıya el sürmemelidir. Aksi halde 
saadete erişmez. 

lngıltcr('nin birçok mıntakalarında ge
lin elbisesinde yeşil renkte h:çhir şey ta
~maz. Ye~il renk İngiltcrede meş'um 
renk sayılır. 

İngilterede Galles eyaletinde gelin yü
züğünün parmağına kolayca gPçmesine 
dikkat eder. Bu takdirde mes'ud olacağı
na emindir. Yüzük parmağının boğum 

yerlerinden birine takıldığı takdırde ha
yatta işinin müşkül olacağına kanaat ge
tirir ... 

Şimali İng!lterede güvey ark:ıdaşla
nndan her birine bir kordela verir. Bu 
kordelayı taşıyan delikanlılar düğün e
vine doğru koşarlar. İlk varan gelini öp
mek hakkına malik olur. 

DALGA UZUNLUCU ·1 
1639 m. 183 Kc,,. 120 Kw. 

.Q. 19,74 m. 15195 Ke.s. 20 Kw. 

.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

CUMA 13-1-39 

12,30 Tür~ n:nzır;ı - P1 - 13,00 Saat, ajans 
haberler! ve meteor - Ankara - 13.10 - 14 
Müzik (kanşık program - Pi). 

18,30 Müztıı: (eğlencell plAklar) - 19,15 Sa
at, aJall-' haberleri, met-eorolojl, ziraat bor
sası (flat) - 19.25 Türk müzlğt: Saz eser -
lert ve earkılar ve türküler. 1 - Peşrev, 2-

Saı 8em1llsl tarkılar. Okuyayn: Mahmud 
Karın:iaş 3 - Saz semal.!1 4 - Udt Ahmed 
Yeter çeşmamnıa sayd eylesin 5 - Şahane 

gözler türkü 6 - Karanm oylum oylum -
Türkü. Okuyanlı\r: Mahmud Karındaş- Sa
fiye Tokay. Tfırk müziği çalanlar Retık 
Fersan, Fahire Fersan. Kemal Niyazi Bey -
hun, E. Kadri 20 00 Konuşma (haftalık .spor 
saati) - 20,15 Tlirk müziği: İncesaz faslı: 
Karcı(\:ır. Okuyan: Tahsin Karakuş. Çalan-
lar: Hakkı Derman. Eşref Kadri, Hasan Gür, 

Hamdi Tok"Y· B~rl Ufier. 21,00 Saat, es -
ham, tahvıın.t. kambiyo - nukud borsası en-
et) - 21,15 Konuşma - 21,30 Müzik (Riya -
set.lcümhur tııfırmonlk orkestrası - Şet: 

Praetorhıs. 1-4 üncll senfoni (Orijinal met
ni) - fA. Bruck:ıer). Har-eketıı. Andante. 
Scherzo, Final hareketll - 22,30 Müzik Ckü -

çlllı: orkestraı - 1 - Tatil günlen .süit 1 -
i~te dağlar 2 - Reklenllmlyen bir tesadüf 
3 - Sulann sükuneti 4 - Avdet (E. F1şer>. 
2 - Fitreler - marş (P. Dletrlch - op. 241 
L. w. Enlnger tertıbl. 3 - La Palama şar -
kısı üzerine !an tezi (Pepl Müller>. 4 - Köy 

Karaburun (Husust) - Çiftçinin ko • kümesleri kurmuş, ve dm tavuk]8r 1' 
!aylıkla varıdat temin ettiği bir kay • tiştirrneğe önayak olmuştur. 
nak ta tavuk ve yumurtacılıktır. Yetiş- Bilahare bu işlerin peşi bırakılıDJŞtltt 
tirilmesi çok kolay olan tavuk bizim Bugün bu kümesler harab olmağa yi1I 
kazanın :köylerinde de beslenir. Fakat tutmuştur. Hatta geçen yıl üzerinde -
çıkarılan yumum kazanın ihtiyacını ki kiremitler bu yıl kırılmış, dökill • 
bile karşılayamaz. 

Hatta bir çiftçi kasabası olan kaza 

merkezi geçen yıl şehirden yumurta 
getirtmiştir. Kaza merkezine uzak olan 

köylerde tavuk ve yumurta bol ise de 
kazanın yakinindeki köylerde pek kıt-
tır. Bu bize kasabanın tavukculuğa faz 

la ve lazım gelen ehemmiyeti verme • 
diğini gösteriyor. 

Küçük fakat pek şirin olan kasaba 
tavukçuluğa çok rnüsaiddir. Bunu göz 
önünde tutanlar birkaç yıl önoo mer -
ke7., kasabada asri ve modern tavuk 

Poliste: 
Bir apartımanda çalışan amale 

dütüP yaralandı 

Çemberlitllşta Hasanın yaptrrmakta 
olduğu apartımanın üçüncü katında 
çalışmakta olan amelelerden Sıvaslı 
Osman, birdenbire müvazenesini kay
bederek yc>r~ düşmüş, vücudünün muh 
telif yerlerinden ağır surette yaralan· 
mıştır. 

müştür. 

Henüz hara b olmadan bu modertl 
kümeslerden istifade ve kazada ta~ 
culuğu yeniden ihya etmek yerinde 
iş olacaktır. 

Şimal ve iç Anadoluda bol bol ~ 
şen tavuk bizim kaza için de iyi bir 
olabilir. İklimin mutedil oluşu ta~ 
çulukta aynca mühim bir rol oynaY' • 
caktır. 

Bugün piyasada piliç bulmak ınilf • 
kül ve pahalı olduğu gibi yumurta te • 
dariki de hayli zor bir iştir. 

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 
Patfh t:ıymakamlığuıdan: 
ı - Yedek istihkam (30908) kayıdh ~ 

h1m oğlu 1370 doğumlu İsmaD Hakkı. ti' 
2 - Dz. Sn. Hr. emekli binbaşı 0sman 

lu RUşlü Tekl.'Clağ (698) askerlik §U~ 
müracaatlerl ll~ olunur. 

* Eminönü Askerltk Şıtbe61nden: Emin~ 

Bundan on on beş sene evveline kadar 
Uğursuzluk nipnelni... evinde ışıkl:Lr vals (F. Sorge) E. Ar. Maun-

Almanyanın birçok yerlerinde tuhaf bir dort tertibi. 5 _ İlkbahar - melodi - CR. 

Yaralı, berayi tedavi Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 
Kahvelerde kumar oynayan dokuz 

kl•i yakalandı 

Askerlik Şubesine mensub 316 lll 333 dO .. 
ğumlu olup yoklama kaçalı ve saklılard Jf 
muamelelen tekemmül etmlş olanlarla 5 

lld 329 doğumlulardan bakaya kalmış ol:: 
!ar ve şimdiye kadar aakere çağuıim• 
330 doğumlu müsllm ve piyade .sınıtınd~ 
bulunanlar bu defa askere sevkedneceltl .. 

lskoçyada: Düi!iin yemeği mutfakta fıdct vardı: 
Becker - op. 3. Na. 3). 8 - Güzel san'atıar 

Evlenecek olan ve birkaç delikanlı tara- töreni - Uvertür <W. Czıernlk> - 23,30 Mü -
fından taleb edilen kız delikanlıların i- zik (hafit plaklar\, 

hazırlanırken bacadan kurum düştüğü 

takdirde, uğursuzluğa alamet sayılır. O 
gün gelin tabak. bardak kırmamağa çok 
dikkat eylemelidir. 

İsveçte nişanlı kızın nişanhsıııı, onun 
kendis!ni görmeden, görmesi elzemdir. 
İzdlvaç merasimi sırasında kız ayağını 
daima koca~ının ayağının hizasının ileri
sinde tutmahdır. Ayni zamanda papaz 

Tarihten 
(Btıftarafı 9 uncu ıat/fadtı) 

Dedi. Derviı Paşa köpürdü; defterdan 
azarladı. Öteki aşağıda kalmamak için 
qni ,ek.ilde cevablar verdi 

- Sen vez'r isen ben de padiphın mal 
.,.iliyim. Bir celalt zalimsin; gezdijin 
yerlerde her yanı harab etmedin mi? 

Derviı Paıa hiddetten titriyordu. Xen
ilsinin' o zamana kadar yapbğı büyük 
illeri saydı. Sonra haykırdı: 

- Behey nAbektır! Sen ol zamanda dü
lük çalardın (çocuktun demek istiyor) 
!>ak sen ~na; şaşarım vezir olup ta bana 
celili deyişine! 

Tarhuncu Ahmed Paşa araya girdi. Fa
kat kend!ni tutamıyan Derviı Paşa ona 
da sert söyledi: 

- Eksik gedik donanma ile denize çı
kıp rezil olmaktansa burada ölürüm. 

Saraya gitti. Her şeyi olduğu gibi dör
düncü Mehmede anlattı. Kendisine veri· 
len üç yüz keselik havalelerin tahsil edi
lemediğini, edilemiyeceğini söyledi: 

- Beni idam ettirmek ister! 

Saraydaki adamların da çoğu kendi de
diklerini yaptıramadıkları için sadraza
ma d(iJman olmuşlardı. Padişaha birçok 
,eyler anlattılar: onun aleyhine kışkırt
tılar. 

Ta:-huncu eğer sözünü idare etm~ini, 
padişaha karşı daha sakin ve makul ol
masını bilseyd; daha bir müddet sadra
.zamlıkta ve salt kalması hiç uzak bir ih
timal değildi. Fakat bu işi de becereme
di. Bir ~n padişaha: 

- Mührü ıerif'ni k'me anersen ver! 
Beni nasıl olursa ö1dürürsün; hemen bir 
gün lSnce öldür! dedi. 

Sara ·dan çık~rak konağına gider git
mez m~neccimb ı Hasan Bahai efendi
yi gct rtti: 

- Renim hakkınıda bir fe18ket haberi 
var mı? Do~ru sövlC'; alnımıza yazılan 

olur. Hiç olrr.aıs3 ona r,öre davranırız. 
- Sultanım, b"vle b'r şey yoktur. LA-

kin Nevr.ızda s1draz:ım oldunuz, o gün 
sadaka veriniz! 

Bu isf şare için iki yüz altın ödemişti. 
Tarhuncunun düc;mnnları onu büsbü· 

tllr~ ortadan kaldırmak istiyorlardı. Çün
kü az!edilir cie yerine başkası gelirse o 

sımlerini m"'tlye kabuklarına yazar ve 
bunları bir leğene atardı. Leğemn orta
sında gel'nin ismini havi bir m!dye ka
buğu bulunmakta idi. Kız bunlan iyice 
karıştırır, kendi isminin yanında bulu
nan midye kabuğunda ismi yazıh olan 
delikanlıyı koca olarak kabul ~ciirdi 

sayfalar 

.................................. .------·-···--
Fransız donanması 

(BCl§tarafı 9 uncu sayfa.da) 

Torpido ve nmhrib - İlalyanlardaki 
fazlalık genP eski gemilerin çokluğun
dan ileri gelmiştir. Halbuki Fransızia -
rın (32) tanE'den ibaret olan torpido 
kruvazörleri, rnuhribdcn ziyade küçük 
bir kruvazör karakterini haizdirler. 
Fransızlar bu gemileri ile nakliyatı 
mükemmel surette himaye edecekler -
dir. 

Beykozda Yahköy Çayır caddesinde 
ve Tophanede Necatibey caddesinde -
ki kahvelerde kumar oynatılmakta ol
du~ zabıta tarafından haber alınarak 
yapı1an nramada Ali, Tevfik, İbrahim 
ve Siileyrnan ile Necati, Hüsameddin, 
Mehmed, Rıza ve Hasan adındaki şa • 
hıslar suç üzerinde yakalanmışlardır. 

K:ıhveci Muzaffer ile diğer suçlular 
hakkında takibata başlanmıştır. .............................................................. 

Ankara borsası --
Anlı•· kapanıt fiatlan 12 • 1 • 939 da bir if göremiyecek, saray adamları

nın tesirleri altında kalacaktı. O zaman 
padiph. ötekinin berikinin sözlerine gö
re hareket etmiyen Ahmed Paşanın hak
lı olduğunu ·anlıyacak, gene onu sadra
zam yapacaktı. Zira dördüncü Mehmed 

Denizaltılar - İtalyanlar üstün bu • ç E K L E R 
lunrnaktadır. Bu üstünlük Fransız nak- L----=----ı-------1 
!iyeleri için bir tehlike teşkil edebilir .. 

Net:ce nedir ? 
devletin berbad vaziyetinden memnun Gerek donanma ve gerekse deniz 
defildl menfaatleri bakımından yapılan bu 

Nihayet padiphm en hassas tarafına mukayese, herhalde Fransa filolarının 
dokundular: bugünkü kıymeti hakkında, esaslı fi -

- Kaptan paşa için talanı azarladm kirler vermiştir. Yalnız bizim burada 
deyu düşmanlık edermiş. Lalan bu yüz- ehemmiyetini ihmal ettiğimiz bir mese
den pad:şahımızı tahttan indirip birade- le vardır: Porselen kabiliyeti... 
riniz Sultan Süleymanı iclas etmek için MaIUm o~duğu üzere İtalyanların. 
hazırlanıyor. Bu bir hilekar Arnavuddur. Venedik ve Cenevizden tevarüs etmiş 
Padişahımız~ bir kötülük yapar diye ak- oldukları gemicilerin kabiliyetleri var
lımız başımızda değildir. Eğer hakkın- dır. Bununl:ı beraber Amiral (Persano) 
dan gelinecekse bir an evvel gelinse! Ç'lk üstün İüılya"" donarı:n~sile Avus -

Taht ve saltanat hırsı dördüncü Meh- turya Amiralı Teketon onunde zebun 
medi fena halde kuşkulandırdı. Kendi- olmu~tur. Buna mukabil Fransız tari • 
s'nden t"vvel bu felakete uğrayanları. he- hinde biT çok zafer ve bir cok da mıte
le Yedikulede boğulan ikinci Osmanı ha- lubiyet kaydedilmistir. Binaenaleyh 
tırlayınca bütün kanı başına vurdu. Bu- personel bakımından bize rnu~aye~e 
nunla beraber işi gayet yavaş ve kurnaz- yapmak imkanını ancak yenı hır 
lıkla bitirmek lazımdı. Sadrazama emni- harb verecektir. Herhalde her iki ka • 
yet verme~ için çok değerli hediyeler tolik devleti de büyük bir enerji ile 

Açılı' Kapt ı.s 
Londn 6,91 S.91 
Mn-Ycıft :~• U71 n6U71 

Parla !'-335 3.:l36 

~lllno '·" 6,66 

Cennre 18,60I 18.606 

Am.Rerdam 68.83 tB 8S 

!!erlin fi(), 7726 50.7• 26 

Bröbll 11,SSi> u.sso 
Atına 1,0775 ı,0775 

8otya l.f>fıliO 1.5.i6() 

Pras t ,3376 4.33/o 

Madrtd ~91 fi.91 
VartoYa ~ 51471 13 9476 
B.;dapeı&e 5.02 6<U 

Btlkreı 1.,9026 O,!r026 

Belrrad ı,8276 2,627ö 
Yokohama ~ {i()26 ~ 5025 
sıokholm 30.4276 30 . .2/lS 
Moako.a U,87 2J,87 

' 

1STİKRAZLAB 

'J'trk borc• ı ııell!\ 

• • w • 
• • 1 .,.deli 

Atwı 

19 326 
19 30 
19 .>O 

Kapa'llf 

l9 36 
19 :o 
19 30 

····························································-
gönderdi. müstakbel bir bo~şmaya hazırlanıyor· r 

Nöbetci 
'\ 

eczaneler Tarhuncu Ahmed Paşa bun1an hiç lar. Böyle bir boğuşmanın vuku bul • ı 
beklemediği için gizli maksadı anladı. mamasını temenni edelim. 
Fakat sükunetini muhafaza etti. Bir ı- A. T. 
rahk gene donanma hazırlığını görmek 
üzere tersaneye gitti. Orada bulunduğu Orhanelililerin doktor ihtiyacı 
sırada saraydan çağırılınca son saatinin 
geldiğine ~phesi kalmadı. Aynlırken: 

- Hakkınızı helal eyleyin! 
Dedi. 
Gerçekten genç padişah onu h!ddctle 

knrşılaöı. G::.yet ağır sözler söyledi. Son
ra bost:ıncıbaşıya emretti: 

- Kaldırın! 

O zamanki Adete göre bu sözün mana-
sı: 

- Öldürün! 
Demekti. 
Ahmed Paşa gene dimdik duruyordu. 

Son .sözleri sunlar. oldu: 

Orhaneli. (Husust) - Muhitimizde 
körleştiği zannedilen frengi son günler
de kend;sini gene gösterdi. Köylülerin 
pazara getird kleri öteberiyi ahnakta 
hrr'kes haklı olarak tere<ldüd gösteriyor 

Bir ay evvel ufa'k bir rahatsızlıkıtan 

vatan fakir yerli hal'ktan ik'si çdk müş
kül vaziyettedir. Bursadan doktOT getirt. 
meğe knlkılsa en aşağı 50 lira sarf('tanek 
icab eder. 50 lfra ),llık kazancı olan bir 
kimse ise her türlü tehlikeye boyur 
eğiyor. Orhnnel~liler biran evvel kasa
bava bir doktor tavinini beklivorlar. 
···························································-· 

---·-
Ba rece nöbetd olan ecsaneler fail • 

!ardır: 

Beyotlu clhe&lndekiler. 
Aksaraydo.: (Sarım> , Alemdarda: (Sır

n Asım), Beyazıdda: (Belkisi, Samatya
da: (Rıdvan), Emlnönünde: <Beşir Ke
mal), Eyübd"': (Arif Beşir), Fenerde: 
(Hüsamrddın), Şehremininde: <Nazım), 

Şehzadeba~ında: Ü. Halil), Karagüm -
rilkı.e: (Kenıal). Kfiçükpazarda: <Yorgl), 
Bakırkoyfü1de: tlstepan). 

Be>o!lu cihetlndckller: 
İstlkliU caddesinde: (Galatasaray), Tü 

nelbaşınj:ı. tMsLkoviç), Galatada: Cİkl
yoll. Fındıklıda: (Mustafa Nam, Cüm -
hurtyct caddesinde: CKürkçlyan). Kal -
yoncude.: <Zaflropul~), Ftruıağada: 

<Ertuğrtın, Şişllde: (Asını), Beşikta.şta: 

(Nail Halid). 
Bol'az.i~I. Kadıköy ""' Adalardakller: 
Üskiıdar.j~ · ı Ahmed iye). Sanyerde: 

(Nuril. Kndıköyünde: (Saadet. Osman 
Hulüsll. Buyü.1'3.dada: CHa.lkJ, Heybeli -
de: <Halk). 

- Padişahım, benim mucibi katil su,· 
çum yoktur. Şeriatle öld:lrmı>ısin! 

Zulümle Cldürüyorsun! Mahşer günü. ilti 
elim yakandadır. 

Satıcı arnmyor - Almanca bilen bir 

satıcıya ihtiyaç va!'dır; Ankarada Ak· 

ba Kitabevine mufassal şeraitle mü -

racaat olwunası. \..----------------~ 

d~ ~ 
B'.lk.lya, yoklama :taçaltı -.e salthtard • 

olmayıp vaziyetleri normal olanlar ~ , 
nakdi Yermeli: fstıyenlerfn bedelleri 20 
klnclltAnun 939 Cuma gilnll akşamına _. 
dar kabul edilecektir. , 

Bedel verem!yecekler Jçln şubede toplaOA> 
ma günü 21 İklnclkfınun 939 Cumartesi V 

nü askere sevkedlleceklerl 1111.n olunur. 

* Beyoğlu A~kerllk Şube.sinden: 1 - Btf_. 
o~lu yerli askerlik şııbes1nde kayıdlı ~ 111 fi 
vazzafiık hizmetini yapmak üzere ~" 11 askere sevkedlhnemlş İslam sağlam pl:,. 
erattan 3UI - a33 (dahil) doğumlu olup • 
mal vaz1ye~te olan erat celb ve sevtedlll 

cekttr. -• 
2 - Bu eratın şubede toplanma r"": 

21 İkinclk!nun 939 Cumarte.st saat 9 ~ 

d~. _Bu erattan naktl bedel -.ereceld-' 
bedelleri en geç 20 ffi.Kl./939 aqamına ~ 
dar kabul edilecektir. 

4 - Bu miikellenerin cezaya çarpm•ı;: 
lan lçln yukarıda yazılı gtın ve saatte ,P 
vtyet cilzdanlartle ftlbeye milraeaatıarı 
olunur. 

* dl' Beşlttaı Askerlik Şubesinden: 1 - 330 111 
ğumlu ve bu doğumlularla muameleye ta..., 
eratla hastalık ve sair bir sebeble gerl\ft ~ 
ralolmış veya em.mtlerfle askere ça~ırıl .e1' 
halde gehnlyer!k batayada Jcalmıı ~ 

yoklama ka~aklığından ve aaklıdan ıı .fi 
sa Itaydedile~k mooyellıelerl yapılml4 ti_ 
henfiz sev!trdllmP.ml~ 316 doıJumludan İti' 
(dnhll> doıtvmuna kadar piyade bılrn ttıt' 
21 İklncltrınun !139 gününden ltlbftrefl .--_ 
retteb olduklar.. kıt'alara sevked!lecekltbe1' 
den tayin rdllen gllnde behemehal şu ı41 
müracaat etnıelerl, müracaat etmfye_n,! , 
askeri mah~emelere verllerek hapl.9 ~--
sile cezalandırıJacakJan. 

1 
tJ 

2 - Bertel verec~k olanlann bedellerin_, 
İklncltlnun 933 Cuma gtintl akşamın• _, 
dar vermeleri ve bu günden sonra bedel 
bul edllm!,e~ tt1" 

3 - çaeırııan bu evsaftaki eratın ınU:ıı , 
leleri lneeJt>n,nc.k üzere toplanma gtın ~ 
den evvel şubeye müracaat etmeleri 
olunur. 

---------~--
M ot 8 rd e 81en ame'enln cff•dl 

morga kaldıı-elcfa 
Kasımpa~ada Denizbank havuı19: , 

ntn marangozhanesinde çalışan fb ,r 
h~m, dün sabah Hizmet rnotörünil':..r 
ka kamarasında ölü olarak buluııP' ... 

tur. · · -bet · .. dd ·urot1f1'~~ Kcyfıyetten no Çi mu eı blP" 
liP,i haberdar edilmiş ve Adlive t~ı"ı11 
tarafmdan y:ımlan muayenesinde ?PJ' 
sekli te~b·t erliJmek üzere cesed 
ga kaldın1mışt·r. 

Bir ıımele vapur b~cıı•"'' 
bcyarken düştn t~ 

Şamanrimıda bağlı bulunan 
9 

tJ 
bayraklı Barlı·ıand vapurunun bscrı~ 
boyamak~ olan vapur tayf.al~rı ı'I • 
Jozef, birde..'11:.lre müvazenesını ~s~ 
bederek vapurun güvertesine dı.J ıŞ.,
ve muhtelif yerlerinden yaralall;sel 
Yaralı, berayi tedavi Amerikall 
nesine kaldırılmıştır. 



Çemberlayn - MussOlini 
mülikatı sona erdi 

!,ord . (Ba.,t4rafı 1 inci ıayfada) 
~ lia1ifa.ka ile Kont Ciano arasında 

bir lllülAkat daha cereyan et:miştir. 

8 
GöriişüJen tne6Cleler 

ıa~:.üla.Itatta, İngiliz ve İtalyan mü • 
!&tat 1 de hazır bulunmuşlardır. Mü • 
tun im ea~asında Kont Cianonun İtalya -
lutda ;liııe ve İngilterenin bu B.mal hak· 
hü.ı:ı ;d lr anlayış göstermek suretile sul
ıtı.• ~ anıesine yardımda bulunmasına 

"tCallik &il noktai nazarlarını iz.ah ve taf-
ti~f olduğu tahmin edilmektedir. İh
haıır kont Ciano, Franco kıtaatmm hali 

lıtıin!ak.i :rnuvaffakiyetlerine ve Musso
kında, Yahudi mültecileri meselesi h ak
llı.ü Anıcı ıka tarafından yapılmış olan 

racaar 
oılrıası 1 1?ilsaid bir surette karşılamış 
llaıarı ~eYfiyetine İngiliz nazırlannın 

dikkatini celbetmiştir. 
b lUaı tarafından kabul 
qarıcı 

llliiıak Ye nezaretinde cereyan eden bu 
tol'Q ~re.Ierden sonra, Çcmberlayn ile 
flri Lor alifaks, beraberlerinde İngiliz se
?taty d .Pert okluğu halde Pantheonda 
~llh~annın mczarlannı ve harb 
btı lbid:rı Abidesini ziyaret etmi§Ier ve 
1tı Ye çelenkler koymuşlardır. 

taraYı 1rıgıuz nazın, müteakiben Quirinal 
r1:ı.. na giderek kral tarafından ı:erefle -"' "'eru 'S ~. en ziyafette hazır bulunmuşlar-

Ö Son görüpıe 1 

1 lltden 
'tbıı sonra Romanın tarih! Abide • 
'ltşaın tlyaret etınış olan misafir nazırlar, 
l.tllaaoı ·tekrar Venedik sarayına gelerek. 
aorı bir ını ve Kont Ciano ile üçüncü ve 
~ _görüşıne daha yapmışlardır. 

ltıQ§'tü iCtilşrne bir saat, bir çeyrek sür -
A.."ltııpr. Bu müddet zarfınıda dört nazır, 
l)ıeseı 81Yı alAkadar eden bütün mühim 

e eri ·· lar \e gozden geçirmiş ve noktai na-
l.\ atislnde bulunmuşlardır. 
\JallJı . 
~ .. lett 1

Yettar mah1ellerden alman ha· 
ltal),Jl s<>re İngiliz nazırları. Fransız -
l'tıiidahaı ihtılafında mutavassıt sıfatile 
~'dit. l' etınıy~ceklcrlni tasrih etmiş • 

S 'r~Ud alt~ gi:rme&ıer 
.~ ll'f tene'""'l. . . • 
~olillln 

1 
· y ur mahıyetınde yapılan bu 

'bir Yerı~ er erııasında, her iki taraf ta hiç 
haıı11 b~ taahhnd altına girmemiş' ve her 
lt ır anlaşmaya varılmamıştır. 

~ '~az ~a Jrı ha, MussoHninin General Fran -
1ııtt.,. ll arlb hrıkkı vcrilmPsi lüzumuna 
d .. , etırı· 
lr. 11 okluğu tahmin edilmekte • 

~ ispanya için 

~~~ ı:rt~'tlrlar, gece operada. teref • 
a~ ~edilen gala müsameresinde 

l)"teı ed uşlardır. Yarın Papayı zi -
b\.... ecekJ rdi 

\ı. '""ll)&da e .r. Bu ziyaret esnasında, 
t. •l .\lt bir ınütarekenin akdi ve eski 
... b..._ onsun bü .. k ! laL'1• Ret· yu oğlunun spanya 
dt ~tiııe ıı-i_?nesı için Papanın da mil-

!', ınuracaat edilmesi muhtemel-

l\otr\ ~ııyayn malömat 
tır1 ' 12 (A.A 
tı..... ltoıı1 c· .) - İtalya hariciye na-
"ıı· 1ano b .. d~ 1'7on 11 · ugun Almanya büvük 

ıf11 ile ıdtln~c~en~eni kabul etmiş ve ken
ıı-_hakkınd ngılfz • İtalyan görüşme
~ -~t Cia a maltırnat vermiştir. 
~a~aı >rll?ıkno, bugün öğleden sonra Ge • 

lll .. ~ onun Roma b" .k l . . . - .. niotı uyu e çısını de v• r. 

,._ l.oıı~ ıo.,drada lntıba 
·•ı'tl?'ıı! 12 (AA 
tıtrı hıtıba · .) - Gazetelerdeki u -
f(6~~d•:ve it ~berJayn ile Mussolini
dıı\ı~?\ gecirrn~ ar ancak mevcud mesaili 

"' arı ?rıerk ~ ohnnkJa iktifa etmiş ol • 
Qll~ 

0 
<' ndedir. 

'<ılesi . rganıar ise Du . 
tıld @ıbi ht'n- ' çerun İspanya me-
b lılu bazı Uz •hanı, telakki etmekte 
ı.ı: _ lt~nara b mesel(' len kendi ihtiyarlle 
~l ıraJon 
"' ar ış olduğunu yazmak • 
Ua('I ..... 

~<il '3 :Mnu 
~Ot: gazetesi, Romadan istihbar 

!)} U~l 
U~a~ nı, tst> 

~tıJtu erede buı8nyoı meselesi ha'kkmda 
lllııA )l.lllı\:o unmak istememektedir, 

....:a~ nun p k 
" .tıa lt:'\n'd· e YakındJı. muzaffer 

<l "~b ır. 
<ı l) erıaynı 
~ \içe" 1 n dUnku .... 
\l~iıl ,,e llgiltc ~oruşme esnasın-

ı Ve izah tnin sıyaseti hakkında 
at verıni§ olınası muh • 

temel görülmemektedir. Çemberlaynin 
dün olduğu gibi bu.gün de sadece Mus • 
soliniyl dinlemekle iktifa etmoi çok muh 
temeldir. 

Diğer taraftan fU ciheti teyid edebili -
riz ki 1ngiliı başvekili, Romaya her han
gi bir fedakArlıkta bulunmak için gelmiş 
değildir. 

Sol cenahın nafi~ efkin olan gazete • 
Ier, bir nebze end~ izhar etmektedirler. 

Daily Herald diyor ki: 
cMussolininin oynamak istediği oyun, 

meydandadır. Bu oyun. Büyük Brltanya
yı Fransaya müzaheret et.memeğe imale 
etmekten ibarettir.> 

Times gazetesine Romadan yanlıyor: 
ıBugünkü görüşmele,. hakkında henüz 

pek az şey söylenebilir. Her iki taraf ta 
barışın muhafazan lüzumu hakkında a • 
çıkça görüşmüşler ve İngiliz nazır lan 
Mussolininin bu yolda bütün kuvvetini 
kullanacağını tekrar i)itmekle pek ziya
de memnun kalmı§lardır. 

Cenevredc göriişmeler yapılacak 

Paris 12 (AA) - Hariciye Nazın 
Bone, Cumartesi ak!jamı Paıisten Ce
nevreye hareket edecek ve Romadan 
dönecek Lord Halifaks ile Pa.zar günü 
gerek öğleden sonra, gerek gece ye -
mekte görüşecektir. Bone, Sah günü 
öğleden sonra Parise dönecektir. 

Jimnastik talimleri 

&ma ı 2 (AA) - Yeni İtalyan İm
paratorluğu, gaıçliğini göstermiştir. 

Bir saat karlar, kız: ve erkek b\nlerce 
genç, menner forumada toplu bir halde 
askerlik V€ jiınnaıtik eksersizleri yap
mıştır. 

İngiliz Nazırlan, muhtelif gençlik 
teşekküllerinin hareketlerini bir saat 
seyretmişlerdir. 

Fransız Hariciye Nazırı 
istifa mı edece~<? 

(BC!§tarafı 1 i'RCl •ayfada) 

Daladye, bir Fransız - İtalyan harbi 
vukuunda. A 1manyanın İltalyaya m~ 
zaheret edeceği kanaatindedir. Bone i
se, böyle tir harbin vulruunda İngilte
renin Fransaya yardım edeceğinden 
maada, Alınanyanın da bitaraf kalaca· 
ğına kani bulunmaktadır. 

Fransız BaşvekO.He Hariciye Nazırı: 
arasındaki bu noktai nazar ihtilafı ge
çen 48 saat zarfında daha fiddetlen -
miştir. 

Ayni gazete, bu vaziyet karşısında 
Daladye kabinesinde bir deği~klik ya
pılmasının ve Bone'nin kabineden çe • 
kilınesini.n muhtemel olduğunu yaz • 
maktadır. 

Ruzvelt Amerikanm müdafaası 
için yeni tahsisat istedi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yon İngiliz lirasına baliğ olan yeni bir 
munzam tahsisat istemiştir. 

Bu tahsisat, Panama kanalında1d 
istihkamlann ve diğer nuntakalarda
ki müdafaa terttibatının takviyesinde 
kullanılacaktır. 

Çorluda posta tevzii işleri 
Çorlu (Hususi) - Esnaf ve halka 

kolaylık olmak üze.re posta telgraf şefi 
Nadir Tel ~aqının en işlek bir yerinde 
yalnız mektub kabul etmek üzere bir 
bayilik tesis etmiş ve gene kasabanın 
en mühim noktalarına hergür.. üç defa 
kontrol edilen dört tane de mektub ku· 
hıısu koydurmuştur. Her köy ilıtiyar 
heyetinin köylerine aid mektub ve sa
ireyi aldırmsk üze-re bu işe memur et
tikleri kimseler tarafından da köye aid 
müraseıat haftada iki defa zimmet mu
ka bilind~ muntazaman alınıp veril • 
mektedir. 

Çorluda surek avları 
Çorlu (Husust) - Çorlu Halkevi av· 

cılar koluna mensub 30 ve köylerden 
de 30 ki cem'an 60 kifilik bir avcı ka
filesi civar dağlarda üç gün devam ede
cek olaıı bir aürek amıa çıkmqlardır. 

IOW P08!'• 

imah neşriyat yapan 
gazeteciler adliyede 

dun dinlenildiler 
(Bqt.arafı 1 iftci •Y!cuJa) 

dıJerindeıı istedim. Bunu yapac~.> 
Filvaki dün Ankara adliyesinden ya -

pılan i§'ar üzerine tayyare kaçakçıl$ 
hakkındaki neşriyat sıramıd<t imalı ya
zılar yazmış oldukları iddia edilen gaze
telerin neşriyat müdürleri ve muharrir -
leri İstanbul müddeiumumisi Hilmıet O
nat tarafından dinlenilınişler-Oir. 

Dün dinlenilenler Rasim Us, Etem İz
zet Benice ve Zekeriya Sertel ile aekre
ter muavini Münirdir. 

Süveyde ve Dürüz' de 
Suriye bayrakları indirildi 

Adana 12 (Hususf) - Suriyede kay • tik, demektedir. Süveydede, Hamada, Dtı 
napna devam etmektedir. Yeni yüksek rüzde Suriye bayraklan indirilmiştir. Bu
komiser Gabriye Fi.ionun radyoda söyle- günlerde Şam kabinesinin istifa edeceği 
diği nutukta: c.Biz.i.m Surlyede kalma.rruş ve yerini milli bir kabineye bırakacat& 
IAzımdır. Hindi Çini yolu buradan g~er. söyleniyor. 
Şamda olup bitenlere eli bağlı kalama • yeni komiser Şamda 
yız. sözleri Suriyelileri sinirlendirmil -
tir. Şam 12 (Hususi) - Yüksek komiser 
Diğer taraftan Beruttan gelen bir Püo bugün buraya vAsıl olmuş. mülkiye 

telgrafa g5re Romada Çemberlayn • ve asken erkan tarafından karşılanmış " 
l\Iussolini müJ.Alntı esnasında İtalyanın tır. Püo, Beruttan hareketinden evvel 
Suriye ve Lübnanda kendisine geniş im- radyo He neşredilmiş olan bir nutkunda 

cSon Posta>, cAkşa.nb, cCümhur:iye't> tiyazlar vP.rilmesini istiyeceğl ve bu Fransanın kend~sine tevdi edilmiş olan 
ve cKunın> un nepiyatında ihbar rna • mevzu etrafında görüşmeler yapılacağı manda vezaifini sonuna kadar ifa etme-
hiyetinde yazılar görülmediği için bun- bildirilmektedir. .Bu haber Suriye ve ğe, yani Suriye ile Lübnanın müstakil bl .. 
lann neşriyat müdürleri adliyeye d.aıvet Lübnanda fırtınalar koparmıştır. Gaze • rer devlet olarak tedrici surette inkişaf.. 
edilmemişlerdir. teler şiddetli neşriyatta bulunmaktadır - lannı teshil eylemeğe karar vermiş ol ~ 
:Müddeiumumiliğe çağınlan diğe bir lar. Bu meyanda cSavtü1filırar> gazetesi: duğunu beyan etmiştir. Mumaileyh, 86o

meslekdaşın neşriyat müdürü ra:hatınzlı- cİtal~n Suriyeyi satılık mı sanıyor?, züne devamla şöyle demiştir: 
ğını ileri rurerek adliyeye avukatını gön- başlığı altında neşrettiği şiddetli blr ma- Fransa, Suriyeye has olan milli hayab 
dermiş ise de bu işin vekil işi olmayıp kalede ateş püskürmektedir. temine çalışmaktadır. Fransanın Surl .. 
yazıyı yazan ve nefl'edenlerin bizzat dinle Diğer taraftan Cebelidürüzde nüma • ye?de mevcudiyeti Suriyenin mülki ta .. 
nilmesi lAzım ~ldiği bildirilmi§. müra - yj~lerin arkraın alınmamıştır. Atraş Paşa: mamiyetinin ı;e istiklalinin yegane mO.· 
caat kabul olunmamıştır. Bu arkadaşın cSuriye ile her türlü eltıkamızı fillen kes- essir zamanıdır. 

neşriyat müdfirll de bugün dinlenecektir. -==============.================-

te~~:r~e:h~=i~!~a:!~~~d:ı g= Meşhur muganniyenin lise mezunu 
IOmntı tevsik edip edemediğini 90rmuş, 

Bay Rasim Us ekendi kalemimden çıkan kardeşı• hırsızlık yaptı'· her yazıyı te~ ettiğimden eıninJDb de-
miştir. 

Bay Zekeriya Sertel de yazılarındaki 
(BC!ft4.rtıfı 1 inci !ay/ada) gördüğüm bir vazoyu atılmış zannederef, 

idd:aıann bütün delillerini verebild:lği 
mukabelesinde bu1unm\l§tur. Faruk ismindeki bu genç, hakkında id- aldım. 

diaya göre Pangaltıda iş aramak baha _ Mahkeme Elcniyi ve diğer bazı şahftlo 
Anaaolu Ajan.sı Havann leri de dinlemiştir. Fakat, gelmiyen btz 

bir haberini tavıib ediyor nesile Eleni isminde bir kadına aid apar- kaç şahidin celb: için. duruşmayı talik eio 
Ankara 12 (A.A.) - Hava., ajann ta - tımana girmiş. çıkarken kapı yanındaki 

bir vazoyu çaJ.mıt-ır. miştir. Suçlunun da tevkifine karar ve • 
rafından neşredilen bir haberde: Anka -

ka '- lı.lh ... d Ek Müddeiumumilik, yapılan tahkikat ne- rilmlştir. rada tayyare ça .. çı 6 ....... an mamun -
rem König namında bir Türk vatandaşı - ticesinde suçu sabit görerek. Faruğu as- Ustü •başı çok sefil olan maznun, mah"
nın otomobil kazuı neticesinde yattığı liye 4 üncü ceza mahkemesine vermiştir. kemeden çıkınca etrafındakilere. bu ha-

Nlmes hastanesinde haW hüviyetinin Suçlu, yapılan muhakemesinde hadise- lile tezad teşkil eden düzgün bir ifa<J. 

yi ıu suretle anlatmıştır: 

- Ben lise tahsili görmüş bir gencim. 

Fakat işşizlik yüzünden sefalete düştüm. 

ile: 
- Hayatta vasat yoktur. Ya, en yült • 

sek mevkie yükselmclisin .. Yahud da en 

meydana çıkması t1zerine uzun zaman -
danberi ikamet etmekte olduitu Framada 
tevkif edildiği, Haber gazeteshll&tkf bir 

yazıya atfen, bildirilerek Fransa milU aşa~ıda kalmalısın. İşte, ben de şimdi a 
enmiyet)·nı'n bu havadi:ırı tekzib ettıı.ı be- Sadece kendim olsa, haydi neyse... Fa-

... g• vaziyetteyim. Hayatta olup biten bütün 
yan olunmakta ve lbu mesele hakkında kat, bir de başımda anam var. Hiç bir 

hadiselere karşı biganeyim. demiştir. 
Türk zabıtasının Fransa zabıtasına btıy- yerde iş bulamamıştım. Anamı geçindir-
yen bir talebde bulun.ıD.UruJ oldulu da melı: kaygusile, bu kadının apartımanına Bu meraklı davayı, dün mahkeme b • 
ilave edilmektedir. g!derek, kapıcılığa talih oldum. İş yok. pısına toplanan bir çok kimseler teces • 

Havas ajansı tarafından verilen bu ha· 
ber üzerine, tavzihi keyfiyet için beyan 
etmeğe mezunuz ki, Türkiye cümhuriyeti 
adli makamatı Ekrem Köniğin tutulup 

dediler. Çıkarken de, kapının yanında süsle takib etmişlerdir. 

Şehirde et buhranı mı baş gösterecek? 
(Baftarcıfı 1 inci ıa.yfada) j disine müracaat ederek izahat vermişler-

celeplerden daha ucuza kasablık hayvan dir. Belediye, bir et buhranı arifesinde 
satışı yapmaktadır. b 1 d .,. d'kk 1 k li u un u6 unu nazarı ı ate a ara • 

Bu vaziyet üzerine toptancı kasablar 

Tilrk. adliyesine teslimi için Fransa ma • 
kamatı aidesine, Paristek.I büyük elçiliği 
v:ısıtasile, mütea:ddid müracaatlarda bu
lunmuş ve bu mflracaatlara karşılık ola
rak Franaa hariciyesi 17/12/1938 tarihli zım geler.. te§ebbüsleri yapacaktır. 

Müıtalıailin zaran 
da celeplerden kasablık hayvan alına -

b~r nota ile Fransız po~nin bu f8hn ta· mağa başlamıtlar, celepler fiatları daha 
kıb ebnekte olduğunu bildirmekle bera - f tla kır dıklannd üfkü1 İstanbuldaki et satışının intizama p 
ber Fransa zabıtasının merlruın haldaııda ~ '•l :;,a an m vaziyete meyişinden bilhassa müstahsil köylü mu-
e1de ettiği bazı malfunatı da vermiftir. gırm~ er · tazarnr olmaktadır. Celepler. İstanbul • 

Piyango talilileri 
Ö~rendiğimize göre celepler, zarar et- daki satışlardan zarar ettiklerini ileri stt.. 

tiklerini ileri .Orerek Anadoludan kasab- rerek köylüden ehven fiatla kasablık haY. 
lık hayvan getirmemek için harekete geç- van almak istemektedir. Köylü her sene 

Tayy~re piyangosunun dün w eT • 1 d 
velki günkü keşidelerinde büyük ikna- mi§ er ir. Celepler kasablık hayvan ge - hayvan yeti§tirinciye kadar celepten para 
rniye isabet eden talihlilerin bir tımıı tirmeıdikleri takdirde İstanbulda et buh· çekmekte, borçlanmaktadır. Bu sebeble 
anlaşılmıştır. r~ı başhyacaktır. Celepler, bu teşebbüs- müstahsil borcunu ödemek mecburiyeti 

lennc başlamadan evvel keyfiyetten va .. tahtında hayvanını celebe düşkün fiatla · 
Bunlardan 50 bin llraltk ikramiyeyi liyi haberdar etmek istem.işler ve ken • satmaktadır. 

kazanan biletin birer pM'Ç8Sl Karaköy- -=====-=ıı=m=--=-=====-=====-=--=-=====-=--==:ıı:::===-=--=-=-
de seyyar kundura boyacısı Halda, 
Galatada Doğruyol, Emekyemez ma • 
hallesinde Bayan Marl w ailesi, Şi.Jba
nede Tozkoparanda Bayan Rosano ve 
Gerzede kunduracı Mahmud fle Ka}"" 
seride isminin neşrini arzu etmiyen bir 
zatta olduğu anlaşı1mıştır. 

1 5 bin liralık ikinci ikramiyeyi de 
Beyazıd<la kunduracı kalfan Ali ve ı 2 
bin liralık ikramiyeyi Fatihte Yed1e -
mirler sokağında 5-4 numarada salep
ci Abdürrnhman, Alpulhıda öğ'Ntmen 
Ferid, Kedİld5yilnde ismini wımtyen 
bir sebzeci ka1..anmışlardır. 

ı O bin Jimlık tkramJ~ kazanan 
biktin birer parçası da Beypaza.nnda 
orman mühendisi Kemal, Kadık:ijy Pa
zaryolunda Fehmi, İstanbulda Dördiln
cü Vakıf han altında Karadeniz puan 
sahibi Remzidedir. 

BJr 11ııartıman bacaeı tutuffa 
Evvelki akşam Beyoğlunda CU.mhu

riyet meyCanında Arman apartımam • 
nın baca kurumlan tutuşmuşsa da, a
teşin büyümesine meydan ye:rf.lrneden 
söndürülmüft.ür. 

c Orduda spor inkişaf ediyor ) 

Ordu (Hllltld) - Ordu bölgesinde spor gitgide inkişaf etmekte ve geI19" 
lik büyük bir hevesle çalı.şınaktadır. Bilhassa yeni Halkevi binası bittikten 
aonra deniz sporlarının da daha hararetleneceği tabiidir. At leti.7.m, futbol 
bugün Ordu bölgesinde çok iyi bir durumdadır. Resmimiz Ordu gençlerini 
bJr kır koşu.sundıı gösteriyor. 
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1 BAHCIVANIN KIZI 1 
Eski Sehremini operatör Cemil -

Topuzlunun hatıraları 
~ .. lllllllllli. llHlUl .. 11111111111111111111111: .. m ... Çeviren: lsır.e! Hulusi .• ın1111mllft~ 

l Seninle yanyana olmanın zevkini biraz 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
Dedi. Onı: da aramızda tedarık etmeği 

düşündük. Hissemize 250 altın düştü. A
rif Hikmet Paşa da buna yakın bir meb
Iai verdi. Türklerden başka kimlerin pa
ra verdiğini hatırlamıyorum. Yalnız İn
gilizler, ınevcud parayı 2000 altına iblağ 
e-ttiler. Kurduğumuz teşekküle de şu Ls
mi bulduk: İtfhad J9übü. 

deki İttihad Klübü namına, mevzuuba1'• 
tarlanın 20 veya 30 sene müddetle kır .. 
lanması hakkında irade sadır oldu. Jle-- Saçlarının rengi ne kadar güzel 

Fatma .. 
Fatma konuşmuyor, önüne bakıyordu. 

Nejad devam etti: 
- Ben çok kadın gördüm Fatma .. dün· 

yanın uzak. vakın her yerinde gördü
ğüm. tanıdığım kadınları b:rer birer göz
lerimin önüne getiriyorum. Onların ara· 
sında saçlarının renkleri çok güzel olan
lar vardı. Fakat seninkiler hepsinden gü

zel 
Fatma gene> susuyordu: 
- Hele bu g~ce ay aydınlığında ne ka

dar g'1zel gö:-ünüyorlar. Hayır hayır, 
ürkme. sen istemezsen elimi bile dokun
mam. Hem n çin benden bu kadar kaçı
yorsun .. düşün, sen ve ben çocukken bu 
bahçede beraber oynamaz mıydık?. 

Fatma gözlerı yerde hep susuyordu: 
- Sen ufacık bir kız çocuğu idin .. ba

ban o zaman daha sağdı. O bahçe ile uğ
raşırken biz de b '. r yanda çamurdan ev
ler yapardık. Biliyor musun, ben mekte
be gittiğim günler. sen hep kapıya kadar 
gelir, beni yola vururdun, hele hafta 
sonlannda mektebden dönerken hep se
ni karşımda bulmaz mıydım? Ben Avru
paya gitmeden evvel sen böyle değild " n, 

çelimsiz ufaktefek bir kızdın .. şimdi ne 
kadar de~işmişs:n; gözlerime bak Fat· 
rna .. ta gözlerımin içine bak. Meğer ~z
lerin de ne kadar güzelmiş. Baktıkça ba
kacağım gel yor. Fakat niçin ürkeksin. 
niçin bana ;ste~ "ğim gibi içten bakmı
yor&un. Ben bu kadar yabancı mıyım? 

- ????? 
- Avrupadan döndüğlim gün ne ka

dar şaşırmıştım. Bahcede bana doğru i
lerlemiş, elimden valizimi almak iste
miştin; ben sen~ tanıyamamıştım. Kendi 
kendime; bu güzel. narin vücudlü genç 
kız acaba kim o1ab!lir: diyordum ... Be
nimle oynıyan minimini Fatma olduğu
nu nereden bilecektim ki! 

Fatma ilk defa söz söyledi: 
- Ben o kadar minimini mi idim? 
- Bana öyle ~eliyor Fatma, iki örgü 

saçların vardı. Bak entarinin rengini de 
söyliyeyim: Sarı idi. Üzerindeki çiçekler 
gül mü desem, gelincik mi desem ... 

- Gül! 
- Sen de hatırladın bak .. o iki örgülil 

saçlı Fatmayı. karşımda yetişmiş, güzel, 
ve ayni zamanda tam modern bir küçük 
hanım görünce şaşırmaz olur muydum? 

- Modern mi. modern olan ben mi· 
yim? 

- Ya kim? Meğer sen mektebe gitmiş· 
sin, liseyi bitirmişsin! 

1 

d~ha duyayım .. meğer seni ne kadar se
vıyormuşum. 

Yolda b"r ayak sesi duydular. Birbir-

... r tt6 
men konturatı yaptık. Doğruca 1YıoS1 
Vitolü buldum. Onun ile beraber işe bar 
ladık. Birkaç gün sonra tarlanın etrafın• 
tahta p(?rde çekmiştik. Kış yaklaşıyor~ll· 
O uhada ise hiç ağaç yoktu. Hemen ıcot 
kümün bahçesinden 20 tane çınar ağııcl 
çıkarttım. Eahanın kenarlarına d'ktirdıJtl 

- Ne diyorsun Fatma, sen, bir eşine 
daha rastgelmek mümkün olmıyan bir 
genç kızsın! 
Nejadın eli, Fatmanın eline doğru U· 

zandı: 
- Fatma çok güzelsin, ben seni sevi-

yorum ... 
Ay b'r an bulutlar arasına girmişti. 
- Fatma seviyorum. 
Fatma ... ın papatya başı Nejadın omuz

larına düşmüştü. Genç kız işitilir işitil

mez bir sesle: 
- Ben de seni Nejad! 
Diyebilmişti. 

* Köşkün çakıllı yollarında elele yürü
yorlardı. 

- Her zaman için benim olacaksın 

Fatma. b"r an senden aynlmıyacağım .. 
- Bunlar çok tatlı vadler Nejad, bun

ları duyarken, neler hissettiğimi bir bile
bilsen. Kendi kendime bile itiraf etmek
ten çekindiğim her şeyi öğrendin! 

ler!nden uzaklaştılar. Gelen Nejadın an
nesiydi: 

- Nejad sen misin oğlum? 
- Benim anne. Fatma ile dolaştık ta .. 
- Geç oldu. Hava da serinledi Üşü· 

yeceksiniz. 
- B iz de geliyorduk anne! 

* Nejadın teyzesinin km Selma. kocasi-
le b"rlikte birkaç gün için köşke gelmiş
lerdi. Selmanın kocası hariciyede mü
himce bir memuriyette idi. Senenin bir 
çok aylarım Avrupada geçirirlerdi. Sel
n~a ile Nl'jad ayni yaşta idiler. Çocukken 
Nejad ne kadar durgunsa Selma da ak
s·ne o kadar hoppa idi. 

Selma evlendiği zaman. Nejad henüz 
tahsilinl bitirmemişti. Seyahatlerinden 
birinde Nejadı görmüşler, Sclmanın ko
cası Faikle Nejad o vakit tanışmışlardı. 
Faik !Yi ciüc;ünen. ve tanıştığı insanlara 
kendıni ç•buk sevdiren bir yaratılışta 

i:H. Nejadla da çok çabuk ve çok iyi dost 
olmuşlardı. Nejad, kararını en evvel Sel
ma ile kocasına açmak istedl 
Akşam yemcğ;nden sonra bahçedeki 

kameriyen"n altmda üçü beraber kahve
lerini içiyorlardı. Nejad: 

- D"nleyin, dedi, ben evleneceğim. 
- Sahi mi Nejad? 
- Tabii sshi,. hiç şaka olur mu? 
- Bari kiminle? 
- Fatma ?le! 
Faik susuyordu. Selma yüzünü buruş

turdu: 
- Acele karar vermiş olduğun belli 

Nejad. 
- Niçin acele olsun .. Fatma, nasıl an

latayım. Ben onu buraya geldikteu son
ra ne kadar başkalaşmiş buldum. Avru
pada iken böyle bir şey hiç aklıma ge-
tirmemiştim. 

- Dedim ya acele bir karar. 
- Niçin böyle söylüyorsun Selma, Fat. 

manın ne ku~uru var? 
- Bahçıvanın kızı. 

- Bu c·heti ben de düşünmedim de-
sem yalan söylemiş olurum. Fakat... ' 

Fatma yanlarında idi. Onun geldlğini 
görmemişlerdi. Acaba söylenenleri duy· 
muş muydu? 

Ertesi günü saraya gittim. Başkfıtib 
Cevad Beyi gördüm. Ne için geldiğimi 
anlattım. O sırada Abdülhamid II. mev

kii sarsıldığı için, her talebi is'af ediyor
du. Bu sebebden, hünkarın, tarlayı ve
receğine emindim. Fakat, Cevad Bey hu
zurdan dönünce, ne dese beğenirsiniz? 

c-- Efendimiz buyuruyorlar ki hazinei 
hassaya aid olan emlaki istiyenler bir, 
iki tane değildir. Daha geçen gün, Ce~l 

Paşa Ahmed Rıza Bey ile gelmiş ve Kan
dillideki Adile sultan sarayını mekteb 

yapılmak üzere bağışlamamı rica etmiş
lerdi, verdim. Bu talebler tevali etf kçe. 
eld '! hazinei hassaya aid bir şey kalmı
yacak?> 
Umduğum çıkmamıştı. O zaman aklı

ma derhal bir çare geldi: 
- O halde senevi 30 altına tarlayı ki

ralamamıza efendimiz müsaade buyur"'\ 
sunlar, eledim. 

Cevad Bey tekrar huzura girdi. Dö
nüşte: 

c- Efendimiz, buna d :yeceğim yok. 
buyuruyorlar!• 
Cevabını getirdi. Böylece, Kadıköyün-

- --

ki bugür. orada gördüğünüz ağaçlar, butl· 
lardır. Binayı da yaptırdık. 

Bu suretle. futbol oynanmağa başlııdı.. 
Fakat ~elgelelim seyirci yoktu, yani na· 
sılat yoktu. Halk, futbola rağbet etmiyor• 

du. Mösvö Vitol kar edeceğimizden bııh• 
sevlemiş.ti amma, yerin kirası bile çı1'• 
mıyordu! 

Bu vazivet Umumi Harbe kadar de
vam ett!. Umumi Harb başlar baş1ar1'18r.. 
araya kar.ışan hadiseler yüzünden. spot"' 

la uğraşacak vakit bulamadık. Bert d~ 
Avru:--aya gittim. Klübe, Kara Kel'11 

va7.'ıyed etmiş. Adını da 1ttihadspor Jtlil
bü yapmış. 

İşte. bugünkü Fenerbahçe stadyoın\J• 
nun tarihçesı ... 

Yalnız, zannedersem, Fenerbahçe_ lt: 
bü bu hak:.kati pek bilmiyor. Çüll 
müteaddid defalar yapılan toplantı ~· 
senei devrıye merasimlerinde b!r ke~. 
cik olsun, beni davet etmek lutfünde 
le bulunmadılar! Halbuki, gönül, gençli' 
ğin kadirşinas olmasını ne kadar is~ 

- - iiiill 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatızma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrJarını~ı. derhal k~ 

- - lcalında günde 3 kaşe alınabılır. - ~ 
feddin Beyin küç:ikten alıp büyüttükleri - Soysuz olamaz anne, dedi, bence D' 

Mitat benimle r.vlenmek istiyordu. Ken- nun hiç kabahat\ yok. ı 
disi şimdi gümrükte memuııdur. Onun - Kabahat bizde ki ona o kadar eıııe 
yanına gidiyorum. Yakında evleneceğiz .• verdik. ellle~ 

cBahçıvanın kızl> - Kabahat b :zde anne, fakat 
Kapı vuruldu: verdiğimiz için değil! 

* - Nejad. 
Gece Nejad odasında bir mektub bul- - Ne var anne! TARINKİ NÜSHA!WIZDA: 

du. Bu mektub gayet kısa yazılmıştı. - Fatma evden gitti. Ben onu kızım Paso L .. 
~size veda etmeden gittiğim için mü- gibi severdim. Bu ne fena şey .. onu sev- ttt 

1 
Yazan: Kadir-:an l{cır 

teessir"m, fakat başka türlü hareket ede- mesem çok soysuz çıktı diyeceğim! 
Yürürken b"rbirlerine sokuluyorlardı. 

- Bu yol uzasın istiyorum Fatma, eli
ni biraz daha elimin içinde tutabileyim. rr.ezdim. Bizim köşk komşularından Sey- Nejad başını önüne eğmişti: 1 ~-------------:::. 

========================================================:ıc:==============-=-=-=-====:=-~~==~==~========~~========::::ıo====================~d,' 
Son Postanın edebi romanı: 25 Kadın, erkek coşmuşlar, adeti bağırışı- hava birdenbire tesirini gösterdi. B"raz d; de bu yaşlı, fakat çok yakışıklı 9 

etO 

- Evet anneniz beni mektebe gönder
di, liseyi de bitirdim .. fakat ne olsa .. 

Yazan: Halid Fahri Ozanttoy 
Delikanlıların çoğu da görünüşe valar vardı. Herkes yiyip içiyor, Ülker 

göre ze~in aileden mirasyedi çocuklar- haram ikide birde, diğer bayanlar gibi 
dı. Kadınlara gelince, Ülker hanımefen- benim de ·çmemi, birkaç kadehe anne
di onları yalnız isim1crile bize tanıttı. min de müsaade edeceğim söylüyordu. 
Zaten hiç birisi bu beylerden b"risinin Annem de. salona ilk girdiğimiz zaman 
kızına yahud karısına benzemiyordu. A- bir müddet dargın gibi durduğu. fakat 
ralarında kan koca samimiyetinden da- hiç şüphesiz evvelce pek samimi tanıştı· 
ha başka türlü bir yakınlık hisseder gibi ğı bir gençle yeniden anl~asının zev
olmuştum. Ah, o zaman çok hata etmiş- kile o1ecak: 
Um. o salondan, o köşkten ·hemen çıkıp - Hayhay, iç kızım. iki kadehten bir 
gitmeli fd"m. Amma nereye? Son tren şey .çıkmaz! 
vakti geçrniati. Fakat hiç değilse bir Dıyordu. 
tramvayla Kadıköyüne iner, oradan da 
geç vapurla. Köprüye inebilirdim. Ah. 
keşki öyle yapsaydım, keşki apartımana 
dönse fd"m! Yalnız o zaman da annem 
beni bırakır mı idi? Muhakkak ki bırak· 
mnzdı, iradesini gene dik sesle ve dik 
bakışla bnnıı k?.bul ettirirdi. Bense böyle 
herkesin yanında kücük düşmekten çe
ki11meli id"m. Öyle değil mi? 

İşte bu dUşüncelerle somurtarak bir 
köşeye oturdum. B"raz sonra sofraya da
vet ettiler. Köskün bahçesindeki uzun ve 
mükellef bir sofra başına indik. 

Önce, parlak .bir elektrik fanusunun 
altında. büyük kadehlerle rakılar içilme. 
le başlandı. En kıymetli porselenden ta
baklar iç'nde ç~id çeşid mezeler, mey-

Nihayet. benim yanımda oturan, ve 
sofrada herkes tarafından pek itibar gö-

ren orta yaşlı. hafif kır saçlı. fakat çok 
yakışıklı ve çok şık giyinmiş bir adam, 
elindeki zarif nakışlı ağızlığını yanan si

garasile tablaya bırakarak önümden ka
dehimi aldı: 

- Küçük hanım, müsaade edin de ka
dehinizi ben doldurayım. 

Dedi. • 

Şaşırdım ve elime uzatılan kadehi al· 
mamak için annemin yüzüne baktım. 

Halbuki o, yanındakile konuşmağa dal
mış, beni unutmuştu bile .•• 

- Rica ederim. kırmayınız. Bakın, 

herkes ne§'elenmek için biraz içiyorlar. 
Sofradan. bqka sesler de yübelm.lati. 

yor:ardı: kendime gelebild!m. Yanımdaki, elini mm ses ndcki tesire kapılmıştım. :a,w 
- A .. öyle ya .. buraya ne diye toplan- hafıfçe omuzuma koyarak: belki de ·çerisini benim için buradall 

dık? ... Neş'elenmek için... - Gördünüz mü, dedi, nasıl? .. Biraz ha az tehlıkeli sanmıştım! go 
- A kızım. iç bir kadeh .. ne çıkar? açıldınız ya. .. Bir tangodan sonra bir ikinci taııetl 
- Ayıb değil, canım .. yan yanya su _ Evet.. diye cevab verdim. Rüzgar oynadık. Sonra gene onun ısrarile s ıııJ 

doldurur, içersiniz. H epimiz içiyoruz. iyi geldi. tempolu bir fokstrot ve nihayet b8~
1 

r' 
Bu sözlerden. bu haykırışlardan adeta - 'l'abii gelir. Kabahat Eizde .. hemen döndüren b r vals... Etrafımızdakile 

sersemlemiştim. Yalnız bu gürültü için - bahçeden yukarıya çıkmamalı idinlz. Siz çarparak dönliyordum. Bir iki kere~ 
de kadehimi elime aldığımı ve bana ilk 0 pokerciiere ne bakıyorsunuz? Onlar, - Rica ederim, artık bırakın .. b 
defa zakkum gibi acı gelen o beyaz suyu içkiye cif:, ~ıcnğa da idmanlıdırlar, yeter dönüyor .. 
nğzıma diktiğimi .blliyorum. ki poker oynasınlar! Diye yalvardım. 1"' 

Bu ilk kadehten sonra ayni ısrarla ikin- Bu sözleri bana iti.mad vermeğe başla- Dinlemedi ve valsın sonuna kadar 
ci ve üçiincü kadehleri de içirdiler. Öyle mıştı. Sonra bana, karşımızda, biraz u- ni salonda çevirdi. .. it' 
ki, sofradan kalktığım zaman başımın zağımızdaki sah"lin karanlık sulara vu- Bir kanapeyc çöktüğüm zaman, f'~,c 
aönmesinden karşımdaki çehreleri tanı- ran ışıklarını gösterdi: rimin karardığını hissetmiştim. ~ 
yamaz olmuştum. - Bakın ne güzel manzara değil mi? .. beni bununl:ı da bırakmadılar. J{ t6' 

Sonra tekrar yukarıya. salona çıktık. iU koyu sularda yakamuzlanan ışıklar? ... yeni bir büfe kurmuşlardı. Şirndi ~e!Y 
Bazıları evvelce yarım bıraktıkları po- Cevab veremedim. Ben de bu gecenin, panyalar patlıyor ve uzun renkli k• ıte! 
kerlerinin ikinci veya üçüncü seansına bu derinlifin, bu denizin cazibesine ka· !erle, ayrıca, şampanyadan başka bO!le~ 
oturdular. Poker oynamıyanlar da, bil· prlmıştım. Gözlerim, bir köşesini kabart- de da~ıtılıyordu. Kaç kere rüya ha1' ~ 
hassa ger.çler, radyoyu işleterek yandaki ma g'bi çok canlı bir hilal sfislemiş olan glbi karşımda dikildiler, kaç kere rede o 
kilçük salond& dansa başladılar. Ben bü- btı1lutsuz, açık, pırıl pırıl yıldızlı gökten tim, bilmiyorum. Fakat bir aralık ge;ııt' 
tün bu olan bitenleri bir hayal gibi gö- bu durgun ve laciverdleşen denize, de- sesin, o sih"rbaz tesirli sesin kula pıtı' 
rüyor, bu gürültüleri derinden gelen ses- nizden de hafif sisli, rüyalı ufuklara dal- bir şeyler fısıldadığını duydum. arlc 0ır 
ler g'.bi işitiyordum. Annemse ortada mış gitmi~ti. Ta uzakta, pek iyi seçile· dan bir kol omuzumdan sıktı ve örı~el>I~ 
yoktu. Galiba o eskiden tanıştığı gençle ölkün pınlhlı ışıklan geceyi deliyordu. daklanma, sonra dişlerime bir ka 
bahçeden tekrar yukarıya çıkmamıştı. ülkün pırıltılı ışıklan geceyi deliyordu. buzlu tertliği dokundu. tııJl!ıl 

Epeyce zaman, salonun dibindeki bir Bu esnada, içeriki salondan, radyoda, Uzatılan şampanyayı içmiştiın ~e 
koltukta böyle uyuşmuş kalmışım. Bir kitaralar ve yumuşak, baygın bir kadın diğerleri takib etmişti. 5" 
aralık, yanımCfa bana ilk defa rakı veren sesile çok hazin bir tango çalınmağa baş- Bundan sonrasını hiç bilmiyoru~ş!lcJ 
ndamın sesini bir daha işiterek silkin- lamıştı. Semih Bey, evet ismi Semihti, hhleyin, bilmediğim bir odada. ya ~· 
ôim. Bana: şimdi hatırladım. elini göğsümden geçi- bir yatakta uy~ndığım zaman biitU:it11cl' 

- Biraz balkona çıkmaz mısınız? Açı· rerek kolumdan tuttu: cudümü ağrıyor buldum ve Jcen 
lırsınız. - Havaiyen orkestra! .. Gelin. bu tan- bir gayri tabi!lik hissettim. f" 

!>iyordu. goyu beraber oynıyalım. Tabil ICıtfeder· Odada benden başka kimse yoktıl-0 jır' 
Hayır diyecek taka tun yoktu. Bunun si nlz? kat yanımdaki komodinin üstünde. 1J -ti 

üzerine koluma girdi ve beni balkona çı- Dedi. sanı iesile büyüUyen hafif Jor s•ç ~1' 
kardı. Bilmem nasıl oldu. neler hissettim. çok yakıştklı kibar adamın, Jigırtt' il f 

Gece. içerisinin aıcatmdan 110nra, denf. yalnız ıunu blllyorum ki, geceden. ve tan· lenmiş olarak tablada unuttuğu "~ 
ze karp balkonda alnıma carp..a wia ı•wı ruhu Aran hü.mündu eonn. fim- 1ız1ı1uu. ıördüm.. ( Arkall "*' 



Yazan: ZİYA ŞAKİB 

o Meşrutiyet günlerinde 
latıte~IUL. ablamla ~em konuşur· 
llı1 g~~~nnda ınk nk bir doktor is· 
~trii;·~Q. Bu iamiıı bir kaç defa te · 
o~ıunda ~ tlıerine de, ablamın Bey
llıif tl devarn ettiği apart.iman ikileş· 

air ?l'ıtld * 
rtlnün bı!ct de Myle geçtikten sonra, 
teldi. Bird d.. İstalıbulun altı W.tüne 

- Va enbi~ her tarafta: 
Sesıe~asın hümyet. 
Ve bu ttlkselınifti. 

fl>i İstan:lerln, müdhiş bir kaınrga 
erde, p un havumı sarstığı gün· 
~idi. ~ en~ern tel.Aş ile saraydan 
ton rne~~ 8~llndeki llrnlalı kor • 

.A.bıa değiJdt 
- p rn, ~I'Şlftına atııdr. 
biye~··· Rant kardomm.?. 
ltengi ğırdı. 

)tştı 'ke; ~enrnit btr limon gibi yem-
~ eğdi :lbnit ola'ft eniştem, başını önü- Ablam haykıTdı: .Ey, artık 
'-....... lianırnı re dolaştıktan sonra selamlık kapısının 

ltnad " Art:tk kordon rnordon önüne gidiyor. 
A l .. ~fZf ' 

d "blarn 1 ya~rlfkten çıkardılar. - Paşa! .. Ne ahl8.ksız adamsın, sen?. 
~ l!avai1ı'8ftrdı. Btr kacı saniye. dik Orada pinekleyip duracağına, buraya 

dan 8Qn ıdamettğızın yüzüne baktı. gel de iki çift lakırdı edelim. Sıkıntı • 
....... l{i ra, somuya 'başladı: dan çıldıracağım. ....... ~f: çıkardı? Diye, avaz ava1 haykırıyordu. 
....... 'l:ı ndlıniz. 

) .ı:. ef Paşa elbisPsinin ve sırmalı yaver kor 0l'du?:· endlınfı, enl o kadar sevi • donlarının içinde iken kabına sığama • 
....... ~ d ~ v h yan dağ gibi eni!?tem, şimdi sırtın a 

İj>o;. ' Yapsın?_ {Millet) bizi is- vücudüne bol gelen bir sivil elbisenin 

:: <1itllet) kim? içinde, suçlu bir çocuk ~bi büzüle bü-
ba11t l1uıet, kiın · zille ge1iyor .. ablamın karşısına geçi • 

... olacak!.. Herkes.. yor .. onu oyalamak için diller dökü • 
~,,, ...... lierk- f vor. Fakat, kafasının içinde volkanlar 
""Ot? ~ e endim1-'- ı. · k v 

••• UJll '-'ime ne an· kaynayan ablam: 
....... ~ . 

•ek h .. şirod· - Bu işin sonn ne olacak? .. Ben, bu 
d arıŞ?nad ıye- kadar onun işine kim· ha vata tahammül edemiyeceğim. 
a geldi. 1 amma .. kanşılacak zaman v 

....... E: Diye şik~yPte başlıyor. Bu şikayeti 

....... ..\nlhndı ne olacak?. sunturlu bir kavga takib ediyor. Za -

....... ~h btıtr. vallı eniştem kaçıyor. Gene soluğu se· 

...... Sara'« saraya ~yecek misin? .. lamlık tarafında alıyordu. 
''Des~' falan hapı yuttu, hanım. * 
~' lierıt ki, biz de herkes gibi olduk. Bu düşkün &damın yegAne teselli va· 
ı.try· Sara ~s gibi olsak, Sp de başına sıtası ben kalmıştım ... Beşiktaşta, (İt
ı.,ıt. 'l'ü~ adamlannı aforoz ediyor· tihadı Terakki mektebi) adında bir 

?'ata ~"1 tızn görenler, başlanın öte mekteb açılmıştı. Eniştem, bizzat beni 
J\bıaırı riY'Orlar. ahp götürmüş; bu mektebe yazdırmış • 

'1tıı Ita1d' ta.hlanrr .. ~ bir 11lan gibi ba· tL 
...... ll'dl: 

haya Ltn~ olru ""-d.n tın ? k · n, uv1 1e talie ... Tam 
tıva ha.ev h:rt çıkıraodım bir yaşta .. 
bive ba~a lindan oldu. 
o g{i ısll'dı. 

~fu. n kon k 
tı adı. ~l~ • bQyitk bir tasfiyeye 
~· he~d lıkta bir uşak ile bir aş -
~ Ötektıe e de ik1 ihtiyar hizmetçi kal 
·tte!i g r, çil Javruru gibi dağıldı. 

\ı:ılier 'l.3.rrı. fl.ıı, atlar l"e arabalar satıldı. 
d tı~: tlırı9; düğnn nine benzeyen 

ı~~eıı h 
1 

.suyu ~' sessiz bir 
~: ş bu ka a lni aldı. 
dt hafı, ~&rla kala, bir şey değildi. 

() nra, •nftteme bir emir gel· 
lt~ ~U?lıaaı 

- Aman oğlum, çalış. Belki arkam • 
dan, rahmet okursun ... Ben, cehalet 
yüzünden bu hale düştüm. 

Diye nasihat veriyordu. Ve her gece 
beni karşısına otl1rtara.k, büyük bir dik 
katle derslerimi takib ediyordu. 

Ben. cidden çalışıyordum. Derse kalk 
tığım zamanlar, iyi notlar alıyordum. 

pCZfcı elbiseni giym.iyecek mirin.?> 

Hocalanmın da takdir ve tevecc~ • 
rini kazanıyordum. 

Ablam, adeta bizden aynlmış g1.bi 
görünüyordu. Zamanı, harem dairesin· 
de yapayaln11 geçiyordu. 

Garib şey .. Birdenbire ona bir süld.\· 
net gelmiştL Adeta, ortadan kaybola • 
rak odasına çekilmişti. 

Uzun saatler, od&sından çıkmıyor ft 

ne ile meşgul olduğu bilinmiyordu . 
Böylece ablamın dınltılanndan aza • 

de kalan enişte ~1. bunun sebebini tet • 
kik ve tahkike lüzum bile göı:müyor .. 
bermutad vaktini selAmlıktaki odasın
da yalnız başına pineklemek veyahud 
oturduğu ·köşede mütemadiyen şeker • 
leme kesti~kle meşgul oluyordu . 

Hizmetçi kadınlar ise, kendi işlerine 
o kadar dalmı~lardı ki, ne biri ve ne de 
öteki, ablamın bu yeni vaziyeti ile zer
il'e kadar al~kadar görünmüyordu . 

Bu hırçın ve dik kafalı kadının bu 
derin uzleti, yalnız bana merak ol • 
muştu. 

* Bir gün bunu anlamaya karar ver • 
dim. Ayaklarımın ucuna basa basa ab
lamın odasına yaklaştım. Kapının analı 
tar deliğinden, içeriyi gözetlemeğe baş 
lad,m. 
Gördüğüm manzara bana o kadar 

garib geldi ki, az kalsın: 
- Yetişin .. ablam, çıldırmış. 
Dive bağıracaktım. 
Çünkü... . 
Ablam, sanki bir düğüne gidece1anış 

gibi giyinmiş, kuşanmı~tı. 
(ATkası var) 

\tı {1da htkr:aı1 olmıyan ablam baş 
ıahat1 " en, entftem ona kısaca 

..... li erdi· ı~ 1 ey, · 
Aksırık, öksürük, burun akması, düşkünlük 

tı .. l'tıtt. Al P&lırnt. Kader kısmet böv· 
""t, b 8.Ydan '-H-- ld - • 

.\b eııı tekal\de "~~"'i-'·~ o ugum i . 
lanı hav\.-.._ ~ler. 

);;_'t./\"! .. ~~= 
:rn1sıı,_, P8şa elbisesini de giymi· 

b'o ... 
~ da Yand 
~\.~ bilim 11 hanım ... Şu andan iti-
~ kaJına adşeı Receb ağadan hiç bir 

ıL att" t 1. 
~~ ,,e • &.bla 

ltıı.du 1ti· de mil\ a kadar gururuna 
~ ' r~ı dil~, bayıldı. 

~~ lşt~ * 
b~htr da~:n Yaşlıca bir adamdı. 
t~ !lı b~ r;ôk1l,Yi de yer yemez, Adeta 

J\bı t1-Yarıanu ve1n4. artık büsbi\ • 
tıı11 atnda .Ştl. 
~. ~ h8'1ıa~!ım. bir hırçınlık ve ti· 

~il 0~~ h1 · Bomboş konağın için· 
. )~~&.Ilı ~~:~rrunacı halini almıştı. 
)ı:ır llt d rhal ' Uikudan uyanır u • 
başb l!:sJtt \'-a • 

8'1~Illlık tarafına geçi· 
~ ~a l'e~~ekdn,ı- uşağı Ahmed ile 

.A.b~r'da &eçtı; gflntınnn uzun saatle -
c~1l\ tın, Yal YOJdu. 
L ~ nız}ıkt 
.._t~ ı~Uvor an çıldırma dere • 
~~~~t atllon1n"rq ·· boş odalardan salon-

tlt: saatle: ha~ı-r döşeli sofalara 
böyle serseri ve Ava· 

tehlikesinin yanılmaz habercileri oldutunu bilmiyormusunuz? 

Grlpe karşı koymak için hemen A S P f R 1 N ahnız 1 

Grip, soğukalgınlığı ve ağnlara karşı en emniyetli ilaç budur. 

ısrarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik 9ekJllerde bulunur. 

Her feklln üstündeki E:f1 markası aldığınız mahf\ 
hakikl oldu~unun ve iyi tesirinin garantisidir. 

Fotoğraf tahlilleri 
Sorulan şey mevzuumuz 
dışmdadır 

Adanadan lo,.o. 

him istikbalini so

Ankaradan Bedi 

muvaffak olup ol· 

tmyacağım sortı 

"'11°": 
Yumtlfak başlı 

olmak kaydlle mu. 

vaff ak:iyet ilnkAn- -
tarını e~ •bı:df 
olabiltr. 

* Çabuk yılmamak kaydile 
An.karadan Aff 

hayatının "4nl o. 

lacağını .oru.yor: 

Restlanan ~ 

TattakiyetsizWder 

den yılarak iimid

lizliğe kap&.lme.o 
m6lc lOnmchr. 

* 
Kendisinde mevcut intizam 
kayıdlarma enerji eklemek 

kaydila 
:Ad4MdaR Nuri, 

muvaffak olup o
lamıyacağ\M '°"'"' 
11or: 

fyi giyiıımesi.ni 

biJ :.ıes1 ve intizam 
kayıdlanna olan 
alıikası muvaffaki
yet vadiJıde bulu• 
tıuyıorsa dıa en«jt,. 

sini takviy. etm• 
Ji lbımdır. 

* 
Derli toplu bir tip 

Mehmed Mit -
f'Otıiç foto~rafınıA 
tahlilini Uti11or: 

Derli toplu ve 
cıddi hareketleri 
vardır. Fena mua· 
me!eye, tahakkü
me gelemez, iyi 
~zlerle işinden ve 
bjzmetlnden isti -
fade edilebilir. 

l/Of'1 

İntttam kayıdla· 

tmı lımal etme. 

!nek k&ydJle mu~ 

nffaki~ i'htimal
Mıri 90Aal'tılabilir. 

)( 

Sakin ve halinde bir tip 
Karamandan M. 

lrtcm karakterini 

eoruyor: 

Sakin n çekin· 

ıen bir halt var. 
Fada konuşmaz. 

ataklık yapmaz. 
Zarar verld ve ce .. 
ıarete bağlı fflere 
uzak kahr. 

* Tuttuğu işi başarmak isteyen 
bir tip 

f rtanbuldatt V o.h-
4et, fotografının 

t4hıtiini iatiyor. 

Zeki '" az.imk ..... 
tnr hali Tar. Tut
tuj'u ifl ba,annak 
tster. Para israfın
dan çekinir. Mal 
kıymet.i bilir ve tu 
iumlu davranır.· 

* Çevik ve atılgan bir tip 
Afyondan Memduh 1'ernıinin ne§'rlnt 

eıtimeyirek karakterLni soruyor: 
N~'el'i ve çevik hareketlerlle kendiıı.l· 

ni sevdirir. Bazan aceleci olur, gösterlfi 
sever, bndisine ehemmiyet verilmesini 
ister. 

on Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
laim • • • • • • • • 

Adres • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll içln bu kuponlardan 
L aded1nln gönde.rllmes1 ııarttıı. 

Bir Saraylının hatıraları 
(BC1ffaT4fı 1 inci ıayfcıda.) 

- Bu saat maruzat yapacak. ziyaret 
yapılacak ıaat midir?.. Gidin.iz paıalara 
söyleyiniz. Ben kimseyi kabul edemem! 
diyordu. 

Veliahdin bu emrini alan harem ağa11 
tam dışarı çıkarken ve bizim doldurduğu.
muz küçük salondan geçerken d\pnda 
kadınların bağırl§ıp kaçıştıklannı ifittlk. 

Saraylılar: 

- A kızlar, desturun ... Halvet geliyor. 
Diye feryad ediyorlardı. Halvet Hray· 
ların harem lisanında ••rkelr., manuma 

Valid~i mani olmak için önüne geçi• 
yor, yerlere eğiliyor, çocuğunun etekl&
rini, ayaklarını öpmeğe kalkışıyor. 

- Muradım uyma hain sözüne, bun .. 
lar mefıedet tayfasıdır. .Kıyacaklar sa .. 
na ... Bunda bir ihanet vardır. Ayağının 
türabı olayım. Dön içeri! 

Diyordu. Murad efendi validesini yer
den kaldırmağa çabalıyordu. Cevab ver .. 
miyordu. Harem ağalan baygın bir hal· 
de olan. hllA çırpınan. ağlıyan valide 
sultanı zorla bir kenara çekmişlerdi . 

Murad efendi divanhanenin yanındald 
odaya girdi. Hepimiz kapının önilııda 

kullanılır. halkalanmııtık. İçeride ne cereyan etti.-
Biz ufak salondan ba~ çıkardık ve fini bilmiyorduk. ı 

o zaman bQyük bir hayretle mM'd1-Yen- (ATka.sı var) 
den yukan çıkan zabitler ıördtık w ............................................................ _ 

1 

mahmuz ıeıJleri ifittik. 

Hepimiz çil yaVI'UIU gibi bir tarafa ka- OOYÇE ORIENT BANK 
çarken harem ağaları, zabttlerln 6nlerlnJ 
kestiler, efendi hauetlerinin kim -
seyi kabul etmiyeceğini eöyleod'iler. O za· 
man :çlerinde en yatlı görO.nenl: 

- Kend!lerlne aöyllyeceğimiz çok mil
him bir l§tir. Blı onun tadık bendeler\. 
yfz. Korkmasınlar, bir mftjdemts nr, 
el!er kendileri çıkamıyacaltlana bendel• 
rini içeriye kabul buyursunlar. 

Dreıdner Bank Şubat 
Merkezi: Berlin 

TBrlrlye pbelerlt 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: lst. Tütün Gilmrllğil 

Dediğini i§lttfk. Bunu çok hızlı IÖylü- * Her tü.rlü banka lfl * 
yor, kim bilir belki de nliahdı ifitti~ lll==c::ıı::ı:==ıı:======= 
mck istiyordu. 

Harem ağalan daha mttmanaat edec~k 
olurlarsa belki de husus! dairelere kadar 
cebren gjrlleceğin1 anladılar, zabitleri 
divanhanenin yanındaki bir odaya aldı
lar, veliahd aeele ile fiyinm.ifti. Blru 
sonra yemyeşil bir renkle hususi dalre
ılnden çıkıp divanhanenin yanında.ki o
daya dotnı ilerledi. 

Akba kitab evi 
Her dilden kJtab, gazete, mecmua. 

mekteb kJta.bJarının ve kırtasiyenin 
Ankara ntl§ yerid\r. Undervud ma· 
ktnesinln acentasıdır. 
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•Boa re.ta. ma •enııı ro11111nı1 e~ 

Deniz Şeytanı 

"Cenge hazırol!,, 
Son karardan hiç olmazsa yüks 
tahsil talebesini istisna etmeliyiz 

r·· .. -· .. ···-· .. ······-------···---··-···-··········· .. ···············-······-.. 
~ 1936 Olimpiyadında Norveçli bir spor idarecisi: •Pek yalanda rakı,,.., 
E lacaksıruz!• demişti. Eğer o zamanki faaliyeti gösteren arkada#ad Jf 
i şmdan uzaklaştnmasıa.yclak Norveçlinin endişesi tahakkuk edecekti. 

Bu tuhaftı. Kaptan Lecoga son hafta 1 si zannedebileceğimiz bir gürültü çı • bulunmadığını izhar etmişti O, g~zle
lçınde herhangi bir gemiye rastlayıp karacaktL rini şöyle bir döndürerek sll"ltmış ve 
rastlamadığını sorduJum zaman bana: Gemiciler arasında sesi en kuvvetli bu halile zabitlerinin oradan aavuşup 

- No! ve gür çıkanlardan üç kişi ayırarak el· gitmelenne sebeb olmuştu. 
~ buki ~Jeıimb reçen aene Esto nyadan perişan bir halde ·· . -Cevabını vermişti. Elde ettiğimiz ge- !erine birer büyük megafon vermiş ve - Leudemann, dedim, telsizle şu ~········-······ .. ,--··-··--··--·----·--···-·························-················-· 

mi jumabncfa i!lc bir kruvazöre rast • kendilerini grandi ve mizana direkle • beş pusluk topa bak! Avrupanın hemen her köşesinde bü -
!andığına ve onun tarafından aranıldı· rinin gabya çubuğu serenleri™! çı • - Telsizini tahrib edelim, topunu yük, küçük bir çok beynelmilel müsab~ 
Ama dair bir kayıd da bulunmamıştı. kartmıştım. kullanmağa meydan vermiyelim.. kalarda bulunm1Lf olan eıki BpOTCU ve 
~bitlerimden biri bu jurnali tekrar İngiliz vapuru nezakette kusur et - Dedi, derhal kumandayı verdim: idarecilerimizden Vamık Gezen., beden 
ve dikkatle gözden geçirirken bir yap· mişti anuna insani bir vazife ifa91 hu- - Cenge hazır ol! te!rbiyeBi umum müdüriüğtlnün "enligi 
nğın kopan.lrnış o!duğunu görm~tü. susunda istical eylemiş bulunduğunu Bir anda güzel kadın ipekli elbise • son kararlar münaıebetile bize bir mek -

Bunun üzerine Fransız gemicileri sı· söylemek gerektir. Kıç tarafmdan tu - sini çkanp atmış, başından lepiska saç tub gönderdi. Dikkate ıcı11an olan mek • 
tı bir sorgucian geçirilmiş ve bu su - tuşmuş gibi görfmen bu köhne yelken- perukesini güverteye fırlatmış ve bir tubu ayn.en ne§"ediyonız: 
retle gemilerinin bir İngiliz kruvazörü linin imdadına şitaban o1mak için kah- Alman bahriyelisi üniformasile birkaç Spor işlerimiz için verilen son karar 
tarafından adamakıllı araştırılmış bu· ramanane bir süratle üzerimize koşu • saniye evvelki takdirkarlannın gözle - herkesi olduğu gibi pek tabiidir ki beni 
hınduğu hakikati meydana çıkmış idi. yordu. ri önünde arzıendam etmişti Bu vazi- de alakadar etti. Kırk seneye yaklaşan 

Bu barb gemisinin; bizden üç yüz Vapurda kudretli bir telsiz cihazı da yet karşısında İngilizlerin beti benzi hayatımın en büyük zevki spordur. 1924 
mil uzakta ve renubumuzdaki pasifik· vardı. Gemimin kumanda köprüsünde atmıştı. Bu anda da Alman harb ban • ten itibaren dünya sporlannı yakinen ta
ten gelen ticaret yoluna aykın ileri, dikilirken süratle yaklaşan vapurun dırası direkte. yükseliyordu. Silahen - kib ettğim için dünyanın spor sahası ü
gerl cevelanlar y<>ptıiiı ve gelen geçen baş tarafındaki beş pusluk toptan gö • dazlarımız küoeştenin ardından ayağa zerinde nasıl çalıştığını biraz bilenler -
gemileri yokfod·i7ı anlaşılıyordu. zümü bir türlü ayıramıyordum. Bu kalkarak ~füihlannı ateşe müheyya bir denim. 

Kaptan Leco~ kruvazör hakkında bi· hakiki topun yanında bizim patlangaç vaziyette vapurun güvertesine çevir • Son verilen karann tatbik sahasında 
ze bir şey ıövlernemeleri hak'kında tay- kadar küçük topumuz ne yapabilirdi? mişlerdi. Bilhassa topa kimseyi yaklaş- yeri yoktur. 
fasma direkli( vermisti. <Jaliba bizim Bütün gemimizi, hepimizi sudan yuka· tırmarnak i\in elleri silahlarının teti - Sporun dershanede okunup yapılması 
eenuba doğru sevrimiz devam ederek n fırlatıp atmağıı bu topun bir mer - ğinde bulunuyordu. mümkün olmadığına göre verilen bu ka-
Lıgmz kruvazörünr> caocmz olacağımı· misi kafi idiı. rann yanlışlığı müııakqasız meydana çı-Topumuz patlamış ve telsiz cihazı 
zı ve bu suretle yakalanmış bulunaca· Vapurun kaptam, iri yan, cie1'T'lan kacaktır. 

., -f•·· parçalanmıştı. Bu anda sahte topumu· 
ğımızı umuyordu. bır" zattı. Kasketini bir gözünün üze • ! Türkiyede sporu ilk defa benirnsiyen zun korkunç gürültüsü ngilizler üze-

0 vakit kaptan Lecog'un bu kullan· nn· e şöv. lece yıkmıs bulunuyordu. Bu Galatasaray, mekteb olarak yapıldığı hal-. • rinde fena bir tesir husule getirmişdi. 
inak istediği dec;;c.-~dı>n dolayı pek ca - ı·n· adamın sesı· de 0 derece gür çıkı • de hemen hiç bir sporu tamamen yapa • Vapurun tayfası bu müthiş top gürül-
pım sıkılmıştı. Fakat sonra düşündüm yordu. Hatta onun fısıltısı bile bir b~ bilecek bir sahası yoktur. 

Fran 
tüleri üzerinP ynvalanndan fırlayan 

ti her şeyden evvel bu adam bir • gwürme aibi idi, bu ses megafondan işi· n:ımem ki sporun sahalarda yapılabi-
d

" ,,. anlar gibi f!ÜVerteye çıkmışlar, çıle:ın 
sızdı ve biz rie Frnnsız vatanının uş - tilmeğe deı;.erdi! leceğini söylemeğe lüzum var mıdır? Di-

b h 
s hayvanlar gi1'i öteye beriye koşuşmak· 

manlan idik. Francız kaptanın u a • Vapur iyı·ce yaklaşmıştı. Kaptan me- aki d ğer mekteb!er, ya konaktan bozma veya· 
~keti biraz da kcıhr:lmanane idi. Zira ta bulunmuşlardı. Kaptan m ne ai· hud eski nezaretlerden mektebe çevrilen 

gafonunu kaldırdı ve bizim topun gür-- resine ileri kumandasını vermişti. Hal 
biz düşman kruvnzörile çapariz oldu • lemesi gibi bır seslE" bağırdı: bir takım binalardır. Hepimizce malfun-
jumuz takdiTıte car'">ısarak batabi1ir • H 

1 
N ld 

1 
buki vapurun makine mürettebatı da dur ki bunların hemen hiç birinde tale-

aik ve o da hizim1e hirlikte denizin di· m;nize ~~~~d~ :~l~y:~· !~ : eüvertede paniğe kanşrnışlardı. Bunun benin istirahat edebileceği bahçeler bile 
bini boylavahilird·. Meğer kaptan Le - radı? üzerine filikalann mayna edilmesi em- yoktur. O halde şimdi ne olacaktır? 
cog'la sonradan hplfwa girmek benim rini verdi. Zaten tayfalar daha evve • Bugüne kadar iyi, fena bir spor var-
SGin mukaddl?r bulunuyormuş! Sanki yan~nı, zorlu bir çalışmadan linden sandallara komıuşlar ve korku- lığımız vardı. Bu v~lık bir zamanlar 

:XVl 
YELKEJ\"Lİ - VAPUR SAVAŞI 

Şimdi AtlanFk•c zaptetti~iz ge • 
milerin en büvüğilc karşılaŞ1yorduk. 
Bu, HornPı:ırth ;;d•nda ve şampanya 
hamu~li 9800 to~lnk bir İngiliz va • 
punı idi. O gün bizim bayram günü • 
ınü1dü. 

İngiJiz vapuru ,.~1nız bilyilk değfl, 
müsellahtı da ... s~b::ıhın erken bir vak 
\inde vapur rüvPt sahamıza girmiş bu· 
iunuyordu. Dunıpı, ·elkPnli gemimiz 
Jçin özlü bir 1"f'\üctni o1abileceği anla • 
şıhyordu. Sinvnlı rf'ktik: 

- Kronometre ile vakit? LOtfen. 
Ricamıza vapunın karşılık verme • 

mekle: 
- Varsın şu köhne yelkenli kendine 

bir saat alsın' 
DPdiği va:7.llıan aT!ıasılabüit"di. 
Fakat bizim hurl'a lanmız bundan iba 

ret değildi. Y ;ı rı• 1 tı h ;1 ecek daha bir çok 
oyunlarımız va d•. ıf eseJA f?emimizin 
mutfağında kf'c;if duman bulutlan neş
reden bir ana,.afüs ve mutfa~n tava • 
ıunda içi icabınn::ı vak1Jınca dehşetli a· 
levler husule pE"+irPrek olan mağnez • 
yum dolu bir kah vardı. 

Derlıtal bu duman aletini harekete ge 
çtrdik ve masmP7.Y11mu da yakarak ge
aıimizde korkunç bir yangın çıktığı 

hissini vennPk suretile mağrur İngiliz 
gernJslnıt tu1.Aia dücürmem istihdaf e
Wyorduk. Duman aleti kesif dumanlar 
çıkarırken .ıehJike• sinyalini çekmiş • 
tik. 

Sceadler ,~icf şimdiye kadar g81\o 
i!üğünüz yanl'lnlann en faciaengizile 
karşılaşmış ,tbi l?Örünüyordu. Sillh 
endazlarcbn f>tUZU küoeştenin arka • 
11nda gizlenmi'?Jerdi. Bizim Schmidt 
aerhal koşmmı ve kadın elbiselerini gi
yerek. başma lep;cka saç peru.kesini ta
karak kaptanın güzel ve fakat şaşkın 
kü1üşlü ve koca ayaklı karısı Jose -
kena olmuştu. 

sonra oostırmışız gibi dumanı ve ale - merkez! Avrupada nazan dikkati celbe • 
vi kesmiştik. Kaptanın güzel zevcesi lannm müsaade ettiği derecede bunla· dccek inkişafa yüz tutmuştu. Kimse in-
Schmi<lt j?eniş ornuzlanna ve dolgun n titreven ellerle mayna etmeğe çalış· kar edemez ki güreş faaliyetimiz son se-
kalçalanna kokotvarl hareketler yap • makta bulunmuşlardı. nelerde Avrupanm en fazla ehemmiyet 
tırarak güvf"rtede geziniyordu. Vapu • Kaptan tekrar giırlemi~ti: verdiği bir kıymet olmuştu. 
run kumanda köprüsü üzerinde bulu- _ Cenge hazır ol! 1936 1 d 
nan zabitler, güvertemizdeki güzel 0 impiya ında Norveçli bir spor 

Bu kumanda gemi tayfasını evvel • idarecisi: cPek yakında rakibsiz kalacak
rnanzarayı görmüşler ve bizim çapkın 
Schmidt'Ie birer gizli tebessüm teati kinde.n daha büyük bir korku içine dil- sınız, buna emin olabilirsiniz!> demiştl 

· 1 d" şürmüstü. Kaptana bagı· rdıın: Bu sözünde haklı idi. Eğer biz o za -
etmış er ı. 

Hatta geminin şişman kaptanı da - Teslim olun, yoksa batınnm! manki faaliyeti gösteren arkadaşları ~ 
kadın güze11iğine karşı gayr> hassas (Arka.n var) başından uzaklaştırmasa idik. bugün 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=NoITe~iidar~in~~d~~t~dk~~ 
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ı - Realmdc mJzab. 
J - Se~rt • Llhse. 

S - Oruç -'Jl • Be)'lir. 
' - Do.st n komtn bir deTlet • B'fde il -

Jllen ceket. 

ı - Kesanın •"- • eblk - Oda odalamı· 
da bulunan. 

1 - htııab nldul - BltlJe. 
T - cTanlm4k• 1D sıddı. 

1 - Şeref - Tarauud etmek. 
t - Topallı7an • Bir nota. 

10 - Ar:ıbca Olll - .Annın 71-ptılı. 
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Bir doktorun gunlü~< 
notlarından 

-l-

Grip 11algınlarında 
Kulak ihtilatları 

Grip salgınlan e.snasında en mühim 
lhtUMiar ve en sıt tesadüf edilen arıza
lar zatür1Eıe 

Ve bunlardan da en aık görillenl orta 
tulat iltihabıdır. Malflındur tt orta tu -
lak bir boru Oe botaza merbııttur. Ora 
ıle .sıkı sıkıya alAkuı Tardır. 

Bu seoehle grip mikroplan bademcik -
• ler, malum tarikle orta kulağa :tadar gi
derek ornda ıılddeUI bir lltlhab meydana 
getirir. Şimdi de bu seneki salgında bun
lara sık sık tesadüf ediyoruz. Orlptn a -
te.şlerl ve ıztırabı bitmek üzere .,. huta 
da lylleqmeli: üzere iten birdenbire tu -
lakta ııddeUl atnıar başlar. Derece! 
hararet yeniden ytilcsellr. Ve bu lztırablı 
lhtlllt hast:ııara cidden çok fena günler 
geçirtir. KuJak lhtllltı gripten daha to'r
tunçtur. Olta kulakta atlr&Ue ıeıtetldll 
eden oerahatın baıan cışayt tabell de -
leret harice çıkınuına yardım edlllr.Ve 
bu sayede de basta blru rah&& eder. Bu 
defa cerahat ff itan ile karışık akıntı 
hatlar. Bunun da eaaalı bir aurett. teda
vi.!!ne çabşnalıdır. Çtlnkil bazan hayat 
eonuna tadu izleri bati kalabilen tısını 
maJQllyetlu teYlld edeblllr. Bu bable :ra
rın devam edecefiz. 

deb:lecck şekle çoktan girmif olurdu. 
Bir şeyi iyi yapacağım diye yıkarken, 

yerine daha iyisini· getirebileceğimize 
kat'iyetle emin olmadıkça tatbık etme -
meği bir memleket borcu 'bilmeliyiz. 
Bugün yıktık. Çok gilzel. Yapmak istedi
ğimiz programı ne ile ve ne zaman tatbik 
edeceğimizi düşündük mü? •• 

Hangi mektebll, hangi sahada düne 
kadar yapmakta olduğu sporunu yapa • 
caktır? Bu imkln onlara yann verilmek 
istense nelere muhtaç oldufumuzu bili -
yor muyuz? 

Geçen sene Estonyada yapılan Avrupa 
güreş şampiyonasından perişan bir hal
de döndük. Bir Avrupa pmpfyonasın -
dan ikindsine on iki ay sonra Flnlindiya 
lılarla yapılan tek müsabaka ile gitmek 
ne demektir? Norveçte yapılacak ıampi
yona bizi bekliyor, hazmz diyebilir mi
yiz? 

1936 Berlin olimpiyadından sonra Flo
re ve Epe sesi duyan varsa haber versin.. 

Atletlerimiz Belgraddan döneli bet ay 
oldu. Kendi haline bırablan bu fUbenln 
yann ne olacajını açıkça bilen var mı? •. 

Zannetmem ki bunlar günQn, haftanın. 
hattA senenin emeklerila temin edile • 
bilsin! 

Hüsnü niyetlerine çok emin olduğu -
muz bilyilklerimiz bu acıklı vaziyeti tak
dir edip hiç olmazsa yQkset tahsil tale -
besinin - tekrar yeni iınklnlar bulunun

ı---------------1 cıya kadar - spor faaliyetlerine devam 
Cnab tne.r.. • .. ,.....,_._ ...._ çarelerini temin eylesinler. 
..._ r••••alanaı rtea ....... &imi lü· 
.W• aatelded ••tıeMl•ll tıehhllw. Aksi takdirde bugüne kadar tecrübe ile 

geçen ve kaybedilen vakitlerimiz gene 

lcket ve gençlik kaybetmiş olac 
zim gibi bu ıztırabı duyanlar çok. 
pek çoktur. Her hangi yanlı!! b"f 
dan dönmek gene sportmenlik ff 
dır.• 

Bu hafta y, l lla 
lig maçlaı ı 

Beden Terbiyesi İstanbul ~ 
bol &janlığından: 
14/1/1939 Cwnartesi ıüntl 

maçlar 
Taksim stadı: Anadoluhisar • 

takımları saat 14.30, Hakem T 
zerengin. 
Beş ktaş stadı: Galatagençler • 

paşa B takımları saat 14,30, H 
Tezcan. 

15/1/1939 Pa7ar günü 
maçlar 

Taksim stadı: Galatasaray • 
takınılan saat 11,30, Hakem Şad 
Yan hakemleri Halid Uzer ve 
Beşiktas stadı: Boğaziçispor • 

A takımları ıaat 9,30, hakeJJl 
kılıç. 

Davudpaşa - Feneryılmaz A 
saat 11.15, hakem Refik Osman 

Eyüb - Galata Gençler A 
13, hakem Şahab Şi§IJlanoğlu. 
Beşiktaş • Vefa A takınılan -" 
hakem Tank Özerengin. Yan b 
Fahreddin Somer ve Ziya Ku 

Fenerbahçe ıtadmda: Beykoz • 
pı A takımları saat 13, hakem 
kın. Yan hakemleri Neşeci ve 
Özbaykal. 

Fenerbahçe - İstanbulspor A 
saat 14,45, hakem Ahmed Adeırı 
Yan hakemleri Ekrem Ersoy .,, 

Yeniden iki oyunc• 
cezalandırıldı 

Beykoz klü bü Gazenfer Olca,tO 
Süleymaniye klübil Rauf GUnsJO 

Yukand:ı. klüplerl ,.e isimleri 
mancılara lig maçlarındaki s11l 
leri dolayısile hizalannda yazıll 
ler için müsabaka boykotu ce dol 

miştir. Bu cezalar tebliğ taf1P" 
13/1/1939 tarihinden başla.maltt 
kadar klilplerle hakemlerin bU 
lan müsabakalara idhal eun 
zumu tebliğ olunur. 

Aston Villa gana 
Kral kupası Qçünctı tur ma 

CÜ ligde on yedinci vaziyette oıaı' 
takımile 1-1 berabere kalan 
hafta arasında tekrar edilen ıo# 
zanmıştr. 

Anadolu klUbD ligden 
Talebe ve asker oyun~ 

aynlmalan Qzerine Anadolll 
den çekilmiştir. 

OSMANLI BAN 

llerm&Jul: llMI ... 

Tnrkf yenfn bqlıea 

Başka bir alctimi1 daha vvdı ki onu 
ıBa ilk defa kullanmak lüzumunu his • 
aediy~rduk. Bu. bir baca parçasından 
ppılmış bir nevi toptu. Onu bir atım 
barutla doldurarak ve bir sigara ate -
şile ateşliyecekti'k. Kimseye zararı ol
mtyan bu sahte top valnız müthiş bir 
gürültü, bir .süper dritnotunun sah••. 
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Çorluda bir yılda 117 çift 

evlendi 

geçmekte devam edecek ve bütün raklb • -
!erim.izden senelerce ıert kalmıt olaca - _ 
ğız. 

Parla, Marsilya, Nil, 
Mançester'de, Mısır, Jtıbfllr 
fran, Filistin ve Yun' 
Şubeterf, Yugoslavya, B 
Suriye ve Yunanistanda 
vardır. 

L • A y B A T 
IRK•U• • 

T 1 • A N 1 Çorlu ( Hususf ) - 938 senesinde 
Çorlu evlenme memurluğunda .ı ı 7 
çütin njkiıhlan kıyılınışUr. 

Bunun ahtnt iddia edenltt yanıldık - _ 
larını çok yakında anlıyacaklardır. Fa • 
kat kaybedilen zaman geri gelmıyecektir. 

Bu vuiyeı .karfwnda bence, ıeııe mem 
yapar. 



ıa~ 
"fi ~ 11.9 SON POSTA. Sayfa 

--===================-=-====-=========-==~~~~=============================~~~ 

~ ClRi siz, NEZLE.~ ÖKSÜRÜK .o~ ::; DA PASTiLLERi sayesin:le 
kabildir. 

"'------ Hakiki YALDA ismi üzerinde urar ediniz. Her mfihim eczanede bulunur. 
------------~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

T. 
9 
3 

' 

·ş BANKASl'nın 

K. TASARRUF iKRAMIYE PLANI 
O LİRA MÜKAFAT 

Kuralar: ı Şubat, ı Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 ik·nciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

~1111111111 i K R A M i Y E L E R : 1111111111111111111111m111111111111111m11mnnm111111nnnn111111un111~ 
;;::: -
~ 1 Adet 2000 lirahk == 2.000 rra . § 
~ -
~ 5 " 1000 " -== 5.000 " ~ 
~ 8 " 500 " -= 4.000 " ~ 
~ 16 " 250 " -= 4.000 " ~ 
~ 60 " 100 " -===· 6.000 " § 
~ 95 " 50 " c:= 4.750 " § ;;:::: -
~ . 250 " 25 ,, -= 6.250 ,, 5 
~ = 
~ 435 32.000 ~ 
§.. = 
~ıu1111nıııu111111111111111111111111111111r11111111UHU11~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nıııııılW 

'\'. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para birikt0rmiş 
olınaz, aynı zamanda ta ihinizi de denemiş olursunuz. 

~LLANı.~ BAN.\.A::,J 
Tesis tarihi : 1888 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Paşabahçe Fabrikası için şartnamesi muc:bint-e satın alınacaır 

c50. ton Sömikok açık eksiltmeye konmuştur. 
Il - Muhammen bedeli beher tonu c24lD lıra hesabile cl200> lira ve muvaki:at 

teminatı c90> liradır. 
III - EkSiltme 20/1/939 tarihine raslayan Cuma günü saat 15 de Kabatqta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen rııbcden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin ed''"n gün ve te % 7,5 güvenme pa .. , 

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyr •' gelmclerı ilim olunur. c85> 

~ 

I - ldaremizin Karaağaç Barut Deposunda şartııarne ve projesi mucibince 
yeniden yaptırılacak ahşap iskele inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli c2856.6h lira ve muvakkat tem:nntı c214.25ıı liradır. 
lII - Eksiltme 30/1939 tarihim• rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de K::ıbataşta 

Leva7Jm ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şart.name ve projeler 15 kuruş bedel mtıkab;Jinde sözü geçen Ş:.ıbede» 
ahnabilJr. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek 1stiyen !r'rin fenni evrak ve vesaiki !nhısnrlu 
İnşaat Şubes!ne ibraz ederek fenni ehli yet ve eks!ltmeye iştirak vesikası aJ.ırua, 
lan Iazımdır. 

VI - tstekliler kanunen kendılerinden aranılan ve.sJ k ve % 7,5 güvenme pa· 
ralarile bir!ikte eksiltme için tayin edilen gün ve SB9tte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. c255> 

~ 

I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince satın a!mıicali 
iki aded Donki tulumbası açık eks!ltmeye konmuştur. 

II - Donkilerin muhammen !:>edeli 1200 lira ve muvakkat teminatı 90 liradır. 

III - I~ksiltme 30/1/1939 ta-:ihine ras tlıyan Paz..ırtesi günü saat 14.30 d:ı K.&-

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubc~inde ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
I\T - Şar1nameler parasız oıaı:-k hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V ·- Donki1er Werthington ve Weise und Monski markalı olacaktır. 
VI - 1stek1ilerin eksiltme içit). tr.yin edilen gün ve ~aatte % 7,5 güve'."lrtıf' pa·. 

ralarile bir'iktE' yukarıda adı geçen Kom isyona gelmeleri ilan olunur. c272> 
' 

Modasında 

Büyük bir tebeddül 
Mübalagalt cMakiyajıı kalmadı. 

1 
Biga Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Karnblgı:ıd:ı Zekl'riyya oğlu Muharrem "eı 

rcseslndcn oğlu Mehmed kansı Hanife nam 
diğeri VastlyE'yt: ' 

Karnbıgnda Zckeriyya o~lu Muharrem b,., 
rısı ve İbrahim km Zeliha tarafından mu ı 
rfslnlz Muharrem He 1328 senesinde vukubn, 
lan evlenmelerlnln tcscll1 dnvasının ya.pııan 
muhakemesi sonunda: : 

• CİLDE SÜRÜLECEK GAYE'l' İNCE 
İdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA) BİR PUDRA, TABİİ BİR GÜZELL1K 

VER1R 

Karablganın 191 numaralı hanesinde 1ca °' 
yıdlı rnur1stnlz Zekeriyya oğlu Muharrem n~ 
Demetokanın 258 numaralı evinde kayıdJt 
İbrahim kızı Zı>llhanın 1328 scncslnde ev'len1 
dikleri sabit olduğundan nikiihın tcsclllnı( 
temyl.zi kabil olma!t üzere 4/10/938 tarlhinı 
de karar verildiği mı.nen tebltğ olu '1 
nur. 117/502 

İnşaat Mühendisi almacakt1r. 
~ Fal)rikalar Umum MüdürJüğünden: 
~~ ~ti hıtaat mühendisinin h-er türlü statik hesablard-a betooarme ve mi
~~ ~assıs alınası şarttır. İsteklile:-in şimdiye kadar ne gi.bi işlerde ça· 

'hatlı iösterır ves\kalarile Nafıa Veklletinin ruhsatnamelerini birer isti· 
Yaratt Uınwn Müdürlüğe müracaaUım lüıumu ilan olunur. cl73> 

Jandarma Sahnalma Komisyonundan: 
Cınsi Tahmin bedeli İlk teminat 

aao Lira Ku. Lirı. Ku. 

C: aL tıtlk Yün fanilrt ipliği 891 oo 6fi 83 
~,. atıc .d, rı, tahmir. bedeli ve ilk teminatı yukanda yazılı nümune ve 
e •nu sa fa'"tnanıe.sme uygun 330 kilo yün fanila ipliği 14/1/939 Cumartesi 
~ aç k atkıı de GE>cl.ikpaşadaki İstanbul Jandarma satınaıma komisyonun
~ l"tna ~ sıitnıc ile satın alınacaktır. 
llar mesut> nu- m ı sı~ 

1 
une her gün adı geçen komisyonda görülebilir veya 

cSteıcııı ~ dır!·ab•l:r. 
a<ı erın ılk 1 geçen tenımat, mektub ve7a makbuzlarile Jazılı gün ve saatte 

koın:syonda bulunmaları. (9508) 

tlrı· ')\. ıve . ) ,~ .... tsıte R k .. 1 .. ... .. d 'c: ~·;ıltuı. e tor ugun en : "-.'. "'a"ciı. ·~sı ıç 
~ ~"'2"· /\s ~boratuvarlarında çalışmak üzere lA.borant namzedlerine ih.ti· 
~. ~a~ orta mekteb tahsili görmek ve garb dillerinden birini bil-

tiyenlerin Tıb Fakültesi Dekanlıjma müracaatları. .(256). ' 

Türkiyedeki Subeleri: 

1STANBUL (Galata ve Yentcamt) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistand aki Şubrleri: 

SELANtK - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kasalar SE'ntisi 

·························-·····-·-.. ······················ 

Son Posta 
Yerebat.uı. Çatalçeşme liOkak, ı5 

Yemıl. 81yn.sl, Havadla 'Yt Halk cazetesl 
İSTANBUL 

Gazetemizde çııtan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazete;nıze aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. l..r. Kr. 

Tt"RK'YE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 234J 12lu 710 
·ECNEBİ 27Jı) 140J 800 

Abone bedeli peşindir • .Adrea 
deği§tirmek 25 kunqtur, 

1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
aoo 

Gelen cıJTalr gai vmlmn. 
ilanlardan mcı'uliyet alınmQ2. 
Cevab için mektublara 10 kurujluk 

Pul ilAvesi Uzımdır. 

r··p;;;;·;;;:;;;;·;·:;4·ilı;;;~·,

1 J TelgraJ : Son Poata 
• TcleJ<m : 20203 
\ .................. _ ................... .--..) 

Parisin şık ve kibar kac.ınları, yeni bir 
moda m~ydana atmışlardır. Onlar, bü
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver
meksizin şeftali çiçeği bir ten !emin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli bir elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğü ile 
karıştırılmış pudradır. - Fransız kimya· 
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul -
Tokalan müessesesi tarafındar. imtiyazı 

alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni· 
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar
fında cMah bir ten temin edecektir. 
cFini Mah Tokalon pudrasını kullandı· 
ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar P,Ü· 

zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir ca
zibe vrrir. 8 cazib ''e yeni rengı obn 
Tokalon pudrasını isteyiniz ve ku1lanınız. 

Gebze Asliye Hukuk Hfılriınliğindcn: 
938-263 • 

Gebzenin a~nğı Hereke K. de üçüncü 

npartımanda oturan Süleyman kızı Şük

riye tarafından kocası müddeir.J.eyh He

reke K. de mensucat fabrikasında doku
ma dairesinde amelelik yapmakta iken 

halen ikametgfıhı meçhul bulunan Ab· 
dürreşit oğln ~şid n eyhine açılan bo-
şanma davssınır. yevmi muhakt-mesi 10 
Şubat 939 Cuma günü saat 14 de talık l,ı• 

lınmı~ olduğundan müddeialeyh Reşidın 
yevmi mezkurda mahkemede hazır b 1-

lunması lüzumu lkametgAhının meÇhuU
yetine mebni illnen tebliğ olunur. (265) 

... ---•• Doktor "' ' 
ibralıim Zail Öget 
EeledJy9 l:arş1sında, Piyerlotl 
cı.c..dcsinda ~1 numarad1 her,:llıı 

tıı,leden 60llrj hasta~:ırı.ıı ka!J.ı.t 

~-=ır.m1111m11> eder. , .. cm1E;mmrır 

Eskişehir Asliye Mahkemesinden: 
Eskişehir Hoşnudlye M. Bağlar C. bakbl 

Şerif kızı Saadet tarafından kocası Uşak f&'
ker fnb:lk:ısınaa {Oförlükle müstahdem ~ 
Töre aleyhine &çılan boşanma davasının ~ 
pılmakta olan tahkikatı sırasında: Müddei ı 
aleyhin hfılen nerede bulunduğu blllneme "" 
dlğfndcn dava istidası hfil8.sası ve dnve~ 
116.nen tebllt edilmiş 1se de mubakcmentıı 
m:ıall!k bulunduğu 7/12/938 tarlhll celsesi ~ 
ne gelmemiş olduğundan hakkında muam.e-

' leli gıyab kararının illlnen tebliğine !karu 
verilmiş ~e davacı şahldlerini dinletmek a.. ı 
re muhakeme 23/1/939 Pazartesi saat 9,& .. 
bırakılmış old'Uğundan illin tarihinden ıtıb&-~ 
ren beş gün lçln:le müddeialeyhin ltlraz •"-t 
med!CI ve yevmi muhakemede de hazır bu ~ 
ıunmadığı surc::tte hakkındaki muhakemenJA 
gıyaben bakılacağını bilmesi lüzumu mua ~ 
meleli gıyap karan ~bliğine tamı olmak ~ .. 
zere tebliğ olunur. (1193) ! .............................................................. 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun nııtımı 

Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci aahile 250 » 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç sahifeler 60 )) 
Son "ahile 40 » 

Mu yyen bir müd let znrf.nda 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak

lar ayr ca tenzıliıtlı t-ırifemizden 

istıfade edcceklerdır. 'Pam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife dcrp~ ecL.lmiştir. 

Son Posta'nın ticarı ilanlarına 

aid işler içın §U adrese müracaat 
eaılmclldir: 

İlincllık Kollektıı iirkeU 
Kahra.man:ı.ade Bıuı 

.t.nkar:ı caddesi 
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' 13tJ /1UADELE 
IMKANSIZ ~IJRİİNÜf 

/.IAJ.SUKİ. .... 

MARKONl'ni"n gayet müdekkik 
~e mükemmel yapılışı dolayısile 
ıbu cihazın bir lam bası diğer 

Radyolarda iki lambadan allnan 
neticeyi verir. 

• 

801' POl'fa 

VER ES ive· 
.fATl.S-

1 
~ 

SAHiBiNiN SESi 5oıimİllAt.~ 
VE ACENTELERİNDE B'EYOÖLU ' 

§JJlllllllllllllllllllllUlllllWIDlllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllll~ 

Diş Macunu ile FırcalamallSmız .. 
~ 

Çünkü: 
Bir defa fırçalanmakla ctifl-' 

lenmi4 olmaz, ağız guddeleriniO 'il 
hi!t unıvlaruı mütemadi ifraıltl. 
njan mütemadiyen alınan~ 
dc:er, mikroblar, yemek, içki, '
saire dişlere, diş etlerine bin bit 
rob aşılar, a!"tzalar husule gettrl" 
lar birike birike nihayet dişl~ ~ 
rne. etlerde iltihablar başlar. ~ 
liketi öniem.clc ve durdurmak 

Vaktinde ihtiyab elden bırakmıyarak, dişle~ 
sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Radyolinle fırçalayınız • 

İç ve ci1' basur memelerinde, basur 
memelerinin. ~r türlü iltihablarında 
cerahatlen.mil fbtüllerde, kanayan ba· 
sur memelennm tedavisinde 

1 .Bu Hakikatı Herks Bilmeli ~ - -- -== = ~ Gri~ne•,~oma,o~aailihubh~ua~~~a~ki~ u~~run 8.0GEN~Ekun ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
a derman baplarile •rortalaymız. a T C zı·RAAT BANKA 

1
. . BlQGEN,NE; en birinci kan; kunet, iftiha yarata.a ye tesiriai derhal göst~ren bulUllmaz ~ • • 
bir deYachr.. = Kurulu• tarihi ı teee 

BIOG~N.NE; daima kam tazeleyip kuvvetlendirir, balaizliği giderir ve hariçten gelecek her Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

1 
ttlrlil mikroplan Qdlrir. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlaıdaıtırır, zekAyı == Şube ve ajans adedi: 262 
yGlueltir. Bel re•ıekliii ve ademi iktidana en birinci devaadar. § Zlrel ve tlcerl har nevi benke maemelalarl 

1
- BlOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan soğuktan ve havalann değişmesinden § 

mitteeuir olmazlar. Çilnkil viicudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her S 
== mikroba galebe ça.lduır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRP, nezle, enfloe:ıza. sıtma § 
§ gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyülrler sabah, öğle, ab.şam birer, § e .ekiz yaşından üat:iln çocuklu yalnız sabah, akpm birer BlOGEN1NE almalıdır. Hasta olanlana § 
a kurtulma.sa için de bu miktar bir mi.ali artbnlmalıdır. Her eczanede bulunur. := 

~1H1DmınoımıııııııııııııııoınııııuıııııııııııııııııııııuııııııııııııııınııuııııııııııınuıııııııııııııııınııııııııııııııııııınıııııııııımııınııııuıF. 
PASTI. L KATRAN HAKKI 6ksürüklerl k6k~n~an 

keser tecrObalıdır. 

Karac-iğer, böbrek. taş ve kumların
dan mütevellid sancılannız, damar 
tertlikleıi ve şişmanlık şiklyeUeri -
nizi U R t N A L ile geçirinlzo 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay-
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

Tlcarethaneml:ı eskı.91 gtbl kürit 
ırıa:nt.nlarını 10 aene ıa.rantt ve 

ay vade ıle keıaH:tsız otaıaK a.ıt· 
maktadır. Anadoludao ayni ıe
raitle ai~riı kabul etmekteyiz. · 

n w w-.han tçerl.slnde 

• DU Telefon: 
21685 ............. -·····-·--·--·-------·· .. ·-····--· 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK , 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tuarruf hesabıanııd' 
SO liras1 bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile aşağıcta» 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

W#/• . INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLV - lsTANBUL 

DiKKAT: Hesablarmdaki paralar bir ıene içinde SO ~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktıjı takdirde ~ 20 fazlasile veril~ 

~eırıyat Müdüril: SeUm Ragıp EtMf Kur'alar •••Ü 4 defa, l EJ'l.U. l BiriaeiUn-, l Mart .. l 
s a.,., •ne tar11a1erinde teJdleeektir. 

Son Posta Matbaası 

uatrı.alı A_ ..._ U~AIWall. ..._..._..~~..-ııııı.~ıwıııı1~~Wlllııı'1W~~~~~~W111ııııı,.,-


