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fmduı tesblt edil~ çeşni üzerinden ya· haneye göndeııilmiştir. Tahlil müsbet 
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1 STER 1 NAN, IS TER INANMAI 
Bir arkadapmız anlattı: 
ıEvvelki sabah Ayat.ofyadan tramvaya binmiştim. Arka 

sahanlıkta ayakta duruyorcum. Sahanlıkta benden başka 
orta yqh bir erkek daha vardı. Tramvay Sirkeci durağına 
geldiği zaman. bir polis bindi. te o da sabanlıkta durdu. 
Tramvay bir kere de Sirkeci vapur iakelesindekı kavisle 
durmUf \'e hemen hareket etmifti. Bu sırada kapıyı. açıp 

sahanlığa çıkan kondüktör orta yaşlı yolcuya: 

- Burada inecektiniz, atlayın? 

iSTER iNAN, 

Dedi. Polis kapıyı kapadı. cathyamaz:ıı. cevabım ftrdi. 
Kondüktör bu sefer daha yavq RSle tekrarladı: 
- Atla, atla! 
Fakat polis duymuştu. K&Pl)'l kapadı. bir kere daha 

tekrarladı: 

- cAtlıyamaz!ı. 

Tramvaydan atlamak tehJlkeU 'ft yuakbr. Atlıyuılardan 
ceza alınır. Böyh oldulu halde kondüktörÜll tram-vaydakt 
yolcuyu polilin milınanaatma nlmen tramvqdu atJamı. 
ya tepik ettiğine. 

iSTER INANMAI 

lkincikinun 

Sözün Kısası 
-·-Üzülecek, telaş 

Eedcek bir şey yok/ 
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.,,.. l.KUlCU\llnun :SON POSTA 

. i i#J !§1.;lJI:ll : ) #1 fJ ! =4 j H Mec~i!~~ ~:~:!ı:~ilen 1 S4Lıl.All~ 
1 d H k ı 1 M··ık· t r b 1 . Ankara 13 (A.A.) - Büyük Mlllet Meclisi .AL: E ~ E spa nya a u·· UA metçı· er u _ ıye _a _e e erı bugün Rrfet Canıtezin başkanlığında top- • 

lanmıştır. Devlet Ş(Lrası relsllğlle beşinci da-

par ise gldlyorlar lre reJsl!fl ve on azalık için yapılacak se- e Modern harblere aid 

il • k b • k e d •• t •• 1 çime c5sterllen namzedlere ald mazbata as-a z ı ır mev le Uş U er llye encümeni tarafından vfıltl taleb üze - bir kaç rakam 
Ankara 1; (Hususi) - .. Mülkiye rlne mezk<lr encümen<: geri verllmlştlr. 

mektebi son sınır talebeleri somestr ta- Yazan: Selim Ra!l'P Em9! F . .. . . Askeri fnbrlkalar t.ekaüd ve muavenet 
ran·k· i~tler Katalonya cephesinde sür'atle ilerliyorlar tilini geçırmek uzere Pan.se gıdecek - sandığı hak!andaltl kanunun encilmene ve- 11.-'1 arbin, ihtilı1flan hal hu~usunda H ~ lerdir. Otuz yedi kişiden teşekkül eden rllen maddesi mfistesna olmak ür.ere müza- ır-11 

ukumetçilerin mukavemetleri gittikçe azalıyor bu kafile, Pariste 20 gün kalacaktır. keresi ikmal edllmt~. Türkiye ne Almanya müracaat edilmesi en son ll • 

İs;ondra 13 (H.ususi) - Hükfunetçi 
ne 11.ı:ya ınemba!arının da itiraf ettiği
h ~re, Frankocular Katalonya cep -
esındeki · ı . h . ın k ı erı arcketlenne,devam et-
e tedirJer. 
Dün b Fası 'k ,u <'<>phede Falseti işgal eden 

geç· 1 • ıt ıılar, bugün de Tortosayı ele 
tni11

1lrJı~ten sonra, on kilometre ilerle-
., erdır 
F . 

ru rnnko kıt'~ları şimdi doğrudan doğ-nJ:. Tara~on ·u tehdid etmekt~ler. 
U 

urnet kU\'VNlerinin bu mıntakada 
zun ··a lert mu dpt mukavemet edemiyecek· 

aıııaşılma ktadır. 
Fak'lt d · -ıger taraftan, hükfune~ler 

de gerek Madrid, gerek Estramadur 
cephesinde ilerle.me!ktedirler. Hi.ıkU -
met kuvvetlerinin bir kolu Brunetti
ye, diğer bir kolu da Kordova üzerine 
yürümektedirler. 
Kordovanın kısa bir zamanda su • 

kutu beklennıeJ...-tedir. 
ita1ynn1arın zayiatı 

Roma 1 3 ( A.A.) - Resmen bildi -
rildiğine göre Katarronya cephesinde 
23/12/1938 tarihinde başlıyan muha· 
rebede şimdiye kadar 2 7 İtalyan zabi· 
ti ve 217 İtalyan askeri ölmüştür. İ -
talyanlardan yaralananlann miktarı 
1.f 1 zahit ve 1160 neferdir. 

Amerika yeniden 3,000 
tayyare yaptırıyor 

Ruzvelt , milli müdafaanın ıslahı için 552 milyon 
dolar kredi açılmasını istedi 

~aşln~ton 1 3 - Ruzvelt, milli mü
dern?.!\ mütea!lik olarak kongreye gön 
anı ış oldufrıı mesajda milli müdafa· 
lar n:ı~~ı için derhal 552 milyon do
Bun edı açılmasını tavsiye etmiştir. 
kuıı un 21 O rnitvonu 1940 sMesinde 
su~~~ı1acaktır. Kredinin yekfuıu şu 

e tevzı edilecektir: 
450 nn 

nanın ı yon, orduya, 65 milyon do -
ant ayA, 1 O milyon sivi\ pilot1arın 
tak rennıanmq. 27 milyon Panama mın
ga:nd·a sı/. ı h zamanındaki a~erl 
nacak:n.ların takviyesme tahsis olu..-

r. 
Orduya ·a 'lakı;b n• krediden 300 milyonu, 

tahs· en 3,000 Yeni tayyare i'nşasma 
ıs ea·ı ~ . 

eak . · ecı>k ve seri halinde yapıla -
hile lnlalat, ihtimal bu miktarı aşınağa 

ltledar. o1acaktır. 

~Y~an nehri üzerinde 
uyuk barajın inşasına 

b-:ışlanıyor 
Adana 13 

bugün (Telefonla) - Ankaradan 
han n .. ~u.ra.!a gelen haberlere göre Sey
iası ık: rıı tızer1ndC'ki büyük barajın 1n
lniıtir ı ı·lYon 400 b:n liraya ihale edil -
}acakb n;a hazırlıkları yakında b'.i.Şlı • 

r. 

~enı Ziraat 
iiste.~arı 

rn~a 13 (Hususi) - İstatistik ummn 
tuıa tay Cela Aybann ziraat müsteşarlı· 
fstaıtbuı~nl milli iradeye ikt'ran etmiştir. 
detınd• 1 ~ulunan yeni müsteşar av -

" vaı·r · · esıne başlıyacaktır. 

'i ugo~vya- Başvekili 
Zitr lsviçrede 

~ed~t:~ı (A.~ .) - On beş gf".ın Enga
Zu:-ihte ,_ geçıren Stoyadinoviç bugün 
t~ .. alarak y 

atında ~ ugoslav başkonsolcısu 
l'e~Psiyo:d oğleyin şerefine yapılan b:r 
80nra. aeyaıı~ ~azır bulunmuş, öğleden 
}> cıtıne devam etmiştir. 

Osta, T M .. f elgraf ve Telefon 
u ett·ş M . l"kl • J\n.k!ı ua vın ı erı 

}(.. ra <Hnsu i) U.diirlG ·~ .. s - P. T. T. Umum 
~l:rt iç~nu ~~tn~~l müfettiş muavin • 
1.~ga kara musabaka imtihanı 8" -..,., r ve · · ~ 

acalt itnt·h rtnışhr. On şubatta baş-
~1lacııkt~ i" -:nkara ve İstanbulda 
Ilı Ticaret· mtıhana Mülkiye, Yük· 

e1;Unla:rı ~e Hukuk Fakülteleri me-
gı rebilecektir. 

Nr A.nk a ıa tayinleri 
bu ara 13 Oi 
~ Sttst kaleın :rn ·~s~si) - Nana VekA.letl 
el ttişl"iHnc b udurü Übeyd nafia mü -
et '!( • oursa n f' _ 

E!dıı .ocae>H lllÜdü .. : -~a mudürü Cev • 
ll'Uşlerdir. rlugune naklen tar..n 

Ruzvelt, mesajm1p başlangıcında 
şöyle demektedir: 

•Dünyanın mütemadiyen değişmek
te olan şartlan, bizi hürriyetlerimizin 
himayesi için zaruri olan tedbirleri 
derhal ittiiıa7. etmeğe icbar eylemek • 
tedir.> 

Ruzvelt, Büyük Harbde Amerika 
ordusunun Fransada 1918 sonbaharına 
kadar münhasıran Fransa ve İngilte • 
renin bıtarya ve tayyarelerini kullan -
mış olduğunu hatırlattıktan sonra ne· 
tice olnr<' k demiştir ki: 

Birleşik Amerika, o tarihlerde aske
rl harel<ata hazrrlanml.'i değildi Bu • 
~ün de pek o kadar fazla hazırlanmış 
bir halde deqildir. Bu sebebden dola· 
yı hazırlımmamız için Jazım olan uzun 
bir sulh devresinin mevcudiyetini ga
ranti edPmeyiz. 

Ankara Galatasaray 
klübünün yıl'ık 

kongresi yapıldı 
Ankara 13 (Hususi) - Ankara· Gııl1' -

tasaray klübü yıllık kongresini Sadi Ba
tunun re isJlğ"nde yaptı. Bir yıllık facili· 
yet ve hesab raporu okunduktan sonra 
takib eciilecek çalışma esaslan müzakere 
edildi. Eski idare heyetine m:.isbet fa:ı -
liyet~nden dolayı hararetle teşekkür e -
dildi. Klüp reisi Etem Menemencioğlu 
fohri. rcisl'ğe alkışlarla seçildik!en son
ra yeni idare heyeti şöyle teıkil edildi. 

Erzurum meb'usu Aziz Akyürek, .Mec
di Sayman, Raif Külbastı, Ercümend 
Ekrem, Ahmed Karaosman, Hicabi Fı -
ratlı, Fc1hi. 

Büyüklerimize şükran, bağlılık tel • 
graflan çekilmesine karar ve:-ildikten 
sonra toplantıya son verildi. 

Yeni Londra Büyük 
Elçimiz bugünlerde 

vazifesi başına gidiyor 
Ankara 13 (Hususi) - İzmir meb'u· 

su Tevfik Rüştü Aras, önümüzdeki gün
lerde mcb'usluktan istifa ederek Lon· 
draya yeni vazifesi başına gidecektir. 
Lond.ra sef.aret hee3e~nde dkği.-ıikltik 
mevzuu bahistir. 

Fransız Meclisinde harici 
siyasete müteallik 

müzakereler başladı 
Paris 13 (Hususi) - Meb'usan mecll -

sinin bugünkü toplantısında harici si • 
yasete :nütallik müzakereler başlamı, -
tır. Bu müzakereler üç gün devam ede -
cektir. 

Bugünkü toplantıda söz alan bütün ha
tibler, İt~yan taleblerine karşı en bü -
yük bir ez.imle hareket etmek lehinde 
bulunmuş~ar ve İngiliz - Fransız işbirli • 
ğ • ne daha fazla kuvvet verilrne.:.'ini iste -
mişlerdir. 

Fil" stin isyanının 
eleb~şısı Şama kaçmış 

Londra 13 (Hususi) - Filistindeki A
rab as:Ierınin elebaşısı Abdürrahim Şa
ma kaçmJştır. Abdürrahim. elebaşılıktan 
isttfa cttiğ"nt ve isyan hareketile a:aka -
sını kesmiş olduğunu bildirmiştir. 

Kudas 13 (A.A.) - Galeyan devam et
mekteci:r. Dün akşam Samary!l rnınta -
kasında nskeri kıt'alarla çeteler arasında 
vuku bulan bir çarpışmada bir çok asi
ler yaralanmış ve mühim mikdarda siiah 
ve malzeme ele geçırilmiştir. 

Hayfada eski bir Arab polis memuru 
çarşının ortasında öldürülmüştur. 

Motör 
Fobrikası 

ara.sındakl mübadeltıta ve tedlynta ald 30 zım gelen bir çare olduğunu ıddia eden • 
Ağustos 938 tarlhll anla~alann tasdlkına, le:-in yerden göke kadar hakları olduğu· 
Rlyase•tcll'llhur dairesi teskllft.tına mfiteda- . 
ır hnunun ;,azı maddelerinin de~sttrtl _ nu teslım etmekte herkes hemen hem('D 
m,.~lne n'd kanun ll\.yihalannın blrlncl mO- müttefik gibidir. Böyle bir felaketin yal· 
zakerel!'rl ynµılmıstır. nız can noktasından istilzam ettıği fe • 
Bu~nki.1 toplantlda Kamutayın birinci dakfırlı.k tahammül edilmez bir ıaciadır .. 

:miizakerelerlnl yaptığı lmnunlar anısında Binbir mihnet ve meşakkatle büvütülüp 
nrtlırm:ı, cksUtme ve ihale kanununa mu -1 yctıştirilm -=. binbir emek ve ser~et sar· 
vnkkat bir mnddcnln eklenmesi hnkkındakl 1 • :r • 
Uı.ylha müstaceliyet kararlle müzakere ve ka- fıle meydana getırilmiş milyonlarca gen9 
bul edllml.ştır. ve yaşlı insanı birbirinin üzerine saldır-

Bu movakkat madde §udur: rnak, her halde, her vicdanın kolaylıkl• 
28/4/ 938 tar!h n 3525 sayılı kanunla tas- kabul edebildiği mes'uliyetlerden değil

dik edilen kredl anla~a mukavelesi mucl- dir. Bunun bir de maddi ciheti vardır ld 
btnce mubayaası 1cab E'den eşya ve levazım bir o kadar mühimdir. Bunun Rz:ımetıni 
2490 say1lı art.tlnna, eksiltme ve ihale ka - · ·· " d 
nıınu hilkUmlerlnln tatbiltl knbll olmıyan gozonun e canlandırmak için 5eçen har-
hallerde ald olduğu vekA.letlerln tekllfl Q- bm miras bıraktığı bazı misallen gözö • 
zerine Mellye Vek~letlnln mütaleası alına- nüne getirmek muvafık olur. 
rak icra veklıleri heyetince tesblt edilecek 1917 yılında Alınan cephesine •Şömen 
es:ıslara göre mubayaa edlllr. de dam> mıntakasında taarruz eden be • 

Bfiyfik Mlllet Mecll.sl, Pazarte.sl g{lııfi top- şinci ve nllıncı müttefikin ordulan, yal-
lanacaktır. b nıı u taarruzun hazırlığını yapmak iç:ın 

Adanada bahar havası 
Ankara 13 (Hususi) - Bazı gaze!eler- Adana 13 (Hususi) - Adanaöa bir ba-

Alman hatlarının üzerine (60,000) toıı 
mühimmat fırlatmışlardı. Bunların kıy • 
rneti o zamana göre 450 milyon altm 
franktır. Denilebilir ki Büyük Harbde, 
malzeme ve mühimmat israfı bakımından 
rökor bu muharebeye nasib olmuştur< 
Gene Almanlar tarafından 1917 Ağusto -
sunda Verdön'e karşı yapılan taarruuf• 
da sarfedilen mühimmat mikdan 
(400,000) tonu bulmuştur. 1918 senesinde 
Alman cephesine müttefiklerin yaptıkla
rı taarruzda da gene (40,000) ton çelik 
fırlatılmıştır. Umuınt askeri mecmuada 
Fı·a~sız generali Velpry tarafından ııet
redılen bu rakamlardan, bugünün modern. 
harbinin ne müdhiş bir şey olabilecelf 
derhal anlaşılır. Askerl mütehassıslann. 
kanaati şudur ki modern ve büyük ordu-

de yl'nı endüstri planına göre yapılacak 
1 
hnr havası hüküm .sürmektedir. Hararet 

:notör !abrikasının Karabükte kurula - 24 dür. · 
cağına ve fabrikanın ihale edHeceğine 

dair haberlerin intişan üzerine Sümer -
bank umum müdürlüğü, tesisi düşünül -
mekte olan motör fabrikasına aid tetkik-
lerin yapılması vazifesi Sümerbanka \ e
rilmiş olmakla beraber bu tetkiklerin he
nüz ılk safhasında bulunduğunu ve bu 
itibarla ihalesinin henüz bahis mevzuu 
olmadığını bildirmiştir. 

Ebedi Şe.fin 
Anıl- Kabri 
Ankgra 13 (Hususi) - Anıt· Kabir 

hakkmch~ki Parti komisyonunun rapo· 
ru Sah günü Grupta görüşülecektir. 
Anıtın Çankayada yapılmasını istiyen
ler raoorda mütalealarıru tebarüz et -
tirmişler: cAtatürk hayatmda Çanka -
yadan aynlmamı.ştır. Onu ölümünden 
sonra da oradan ayırmamak lazımdır> 
demişlerdir. 

Ô iim cezasına 
Çarptırılanlar 
Ankara 13 (Hususi) - Manisanın !s

ma · ller köyünden Mustafa Baltacının, 

Of un Torvel köyünden Mehmed Erso
yun ölüm cezasına çarptınlmalan hak
kındaki mazbatalar Mecllı .ruzname • 
sine alı11dı. 

Adanada belediye 
lnt.~habatı 
Adana 13 (Hususi) - Adana bele

diye intihabına fesad karıştığı iddiasi· 
le birçok .şikayetler yapılmıştı. Öğren
diğime göre Vekalet, bu şikayetleri 
haklı görmüş ve evrakı Şurayı Devlete 
havale ettirrnıştir. 

Söylendiğine göre, Adanada beledi
ye int;!ıabatı yeniden yapılacaktır. 

Balkan Antantı 
Merkez lıanhaları 
Ankara f 3 (A.A.) - Belgradda 17 

ve 18 İkincikanunda yapılacak üçüncü 
Balkan Antantı merkez bankaları gu
vemörlerinin top1antısmda bu~unmak 
üzere, MerkE>z Bankası Umum Müdü • 
rü Kemnl Z'iim Sunel, bankanın mali 
müşaviri Namık Zeki Aral ile birlikte 
bu akşam Ankaradan hareket edecek -
!erdir. 

Birinci Umumi Müfettişlik 
emniyet müşavirliği 

Ankara 13 (Hususi) - Birinci umumi 
müfettişl!k emniyet müşavirliğine yar -
baylıktan müstafi Yakub Karagül tay!n 
edilmiştir. 

Yeni belediye reisleri 
.Ankara 13 (Hususi) - Yozgad, Eski

şehir, Kırklareli, Aydın, Kırşehir, Deniz
li, Bursa. Sinob merkez belediye rcishk
lerine seçHenlerin seçimi tasvib edilmiş
tir. 

Müthiş bir kadın 

1 1arda~ birfoin mühim bir topçu h;ızırh~ 
ı hır m•lyardan aşağı bir masrafı :.stilzam 
j etmiy~~ektir. Umumi bir harbe varma • 
I ~~k. ıç:n ~ek çok teenni gösterdiklerınt 
1 gordilğümuz ricalin gözü önündl?n, her 
halde bu müthiş rakamların hayali ek • 
sik olmasa gerektir. 

Selim Ragıp Emeç 

Balkan merkezlerindeki 
elçiliklerimiz 

f A\nkara 13 (Hususi) - Balkan mer • 
kezlerindeki elçiliklerimizin büyiık el • 
çılığe tahvili iki ay sonra yapılacalmr. 

Ekim vaziyeti 
AnkJiıra 13 (A.A.) - Devlet meteo • 

Resmıni gördüğünüz Amerikalı kadın, roloji işlE'ri umum müdürlüğünden al
bir bankaya giderek elinde tuttuğu şi - <lığımız malfunata göre, 1938 Birind
ş~leri göstennıf: cBana bin dolar ver - kanun ayı bnl yağışlı ve sühunet bakJ.. 
mezseniz, bu, nitrogliserin dolu şişeleri mından geçen senelere nisbetle daha 
fırlatır, bankayı berhava ederim, diye mutedil ve müsaid geçmiştir. 
tehdidle istediği parayı koparmış ve 61• Bundan istüade edilerek kışlık zer'io 
vışmıştır. Fakat polis kendisini çabucak yat geniş mikyasta yapılmıştır. Ve ~ 
yakalamış. şişeleri muayene edınce de. mwniyetle ekimin arkası alınmıştır. 
içlerinde alelade su bulunduğu anlaşıl • Ekim bakımından, kış mevsimine gı. 
mıştır. Hesim~e .. kadını karakolda ye • riş um~mi surette müsaid şartlar da • 
rnek yerken goruyorsunuz. hT d ,_ b lm ................................ ı ın e vu~ıı u uştur. ················································································-.... ··--

Sabah'a1 sabaha: 

Fikir hürriyeti 
Adı hatırıma gelmedi. Her halde zeka kumkuınalanndan biri demif H 

- cBana bir satır yazı gösterin, yazanın idamına hükmettirecek mana çııaı, 
rayım.> 

Kalem hürriyetinin yazan!ar için ne tehlikell bir hürriyet olduğunu anlaı 
tan bu söze inanmak lizımdır. Muhakkak ki kelimelerin masanı Alaska kau. 
çuklarından daha elastikidir. Bunu bildiği içindir ki İngiliz hariciye.si fmo 
zaladığı siyasi vesikaların yanına bir de ıngılizcesini koyar ve beynelmilel 

siyasi !!san olan fransızca yazılmış metinden mes'uliyet kabul etmez. 
Kaçakçılık h~disesi etrafında yapılan neşrlyat ta bize belkJ yüzüncü defi 

isbat etti ki vak'alan kaydetierken bile kelimelerin manasını radyom tera
zisile tartmak icab ediyor. Hislere ve heyecana kapılarak kalemin ucundan 
kaçırılan bir kelime hazan bir giyot!n şekline girip karşımıza çıkabil.irı 
Fikir hürriyeti, kalem hürriyeti (Demokles) fa kılıcı gibidir. Yazmak ko • 
!aydır. Fakat fikri ifade edebilmek hünerdir. Hele hadiselerin içinde yuğu. 
ru~an. ga~etecil~r yazdıkları k:ıdar düşünmeyi de bilmelidirler. Bazan ihmal 
<!dılmış bır kelıme, hatta gözden kaçmış bir nokta en aamimt kanaatlen 

cehalet ve hatıl ihanet manası verdirebilir. Bu bizim en acıklı taraf zd 
Ne seyyal'. ne ~lastiki ve ne tehlikeli aletler kullandığımızı bilmez ı::ğil:. 
Fakat salıselen kaydeden kronometrelerin bile bazan hassasi t "ni k b 
t 'kl · · k" . kA ye ı ay et • 

ı .. erın: ~~~n cır eder? Bu mesleğin dinamosu kafamızdır. Bu mak:neniıl 
gostere<:eği .uıza herkesten ve her şeyden evvel bizi tahrib eder. 

Bürhan Cahid 



Be ediye 
yükse tme" 

et nar kını liktisad Vekaletinde yeni 

a ar verd. lktıs!~~~~!~ı~ın1~!~~d~!!enberi 
Yapılan tetkikler neticesinde et fiatlarının gittikçe 
yükseldiği ve mevcud nark üzerinde sahlmasına 

imkan olmadığı anlaşıldı 

fı Kırdar meşgul olacaktır. Belediye, bir 
kısım et cinslerinde nark u.rulünil ilga et
rniştır. Bu nevi etlerin fiatları yükseldiğı 

hazırlamakta olduğu yeni teşkilat layi -
hası ve kadro projesi üzerindeki tetkikler 
b1tirilmek üzeredir. Yeni İktısad Vekili 
Hüsnü Çakır bu işle bizzat me~gul ol -
maktadır. Yeni teşkilat layi-hasında şim
diye kadar İktısad Vekaleti daıreıer'nde 
ücretle çahşan bir kısım memurların 

maaşa geçiri!mesi e ~ S'lnın tesbıt edildiği 
ve memurbnn terfihini temin için yeni 
kayıdlar konulduğu haber verilmektedir. 

Dünkü ınishamızda celeplerin kasablık 
hayvan müvaridatından vazgeçecekleri
ni blldırmiş, muht~mel bir et buhranın -
dan bahsetmıitik. Nşiyatımızı nazan 
ıtibara alan belediye reisliği tarafından 

İstanbulda eı satışı işlerile meşgul olan 
devlet ııraat kurumu mümessıli ve ce -
lepler çağırılarak kasablık hayvan iş -
leri hakkında maltlmat alınmıştır. Celep
lerin ve ziraat kurumu mümesaılinin bu 
hususta verdikleri izahattan ıonra piyasa 
Taziyeti de letkik edilmiştir. Yapılan tet
Jdklerden sonra ot fiatlannın gittıkçe pa
halılellmakta olduğu anlaşılmı§tır. Bugün 
ıt işi He bizzat vali ve belediye reiıi L\lt-

halde narka tabi et cinsleri gene evvelce 
tesb't edHen fiat üzerinden sattırılmak Teşkilat !ayihasının Meclisin bu devre-
ıstcnmektedır. s:nde görüşülerek kanuniyet kesbetmesı 

Halbuki pıyasada nark fiati ilzeı:inden muhtemeloir. 
------------~~· 

Dun bir romorkör ve 
bir yelkenli kayık battı 
Dün limanda iki deniz kazası olmuş, 

!'Omörkör ve bir yelkenli kayık bat • 
mıştır. 

Kazalardan biri Topha~, diğeri de 
Haydarpaşa açıklarında olm~ur: 

Kılavuzluk idaresine aid fü; nuına -
ralı .romörkör, Tophane önlerinde bağ
h bu?unan BArzilay vapur acentasına 
aid AyaJ.:apı adlı bir romörköre çar • 
pnrak parçalam1ş ve batımı.ıştır. Ka
uı eına.cımda nüfusça bir zayiat olma
mıştır. 

Bundan başka Hiiseyin kaptan ida • 
resindeki yelkenli kayık, çimento fab
rikasına aid 300 bobin çimento sar -
mağa mahsus kAğıd yüklü olduğu hal
de ZeytinburnuM giderken Haydar -
paşa açıklnnnda birdenbire deltnerek 
su almağa başlamış ve birkaç dakika 
80m-a batmışhr. Yelkenlide bu1unan 
Hüseyin ve üç tayfa yüzerek sahile 
çıkmışhm:hr. Kayı~ın neden delindiği 
anlaşı!amamıştır. Den.iz Ticareti Mü· 
dürlüğd ve zabıt4 her iki kaza. hakkın· 
da da tahkikat yapmaktadır. 

Şehir I lPrl: 

et bulmak lmkAnsızdır. Beledıyt! bu nok-

tay1 da gözönünde tutarak nark fiatlan
nı yükseltmeğe karar vermiştir. 

Celeplerle devlet ziraat kurumunun 

kasablık hayvan satışlannda rekabete 

geçmiş o:maları keyfiyeti belediye tara -
fmdan dikkatle takib olunmaktadır. 

Me lehlerde kabakulak 
vak' aları görüldü 

Şehrimizd~ görülen kabakulak vak'a· 

!arı son günlerde fazlalaşmıştır. Bil -
hassa Fatih mıntakasındaki mektebler

de yüzde otuz nisbetinde kabakulak 

vak'asın'.a ı-ac;lannuştır. Hükfunet ta • 
bibleri mekteblerde sııla. yoklamalar 
yapmaktadırlar. 

Deniz işleri: 

Nomlko• var.uru muayene edilecek 

Ereğll limanında Millet vapurile çar • 

pı~an ve karaya oturan Yunan bandıralı 

N'omikos vapuru ltmanımızda beklemek

tedır. Vapur karaya otururken muhtelif 
yerlerinden yaralar aldığı 1çhı sefere md

said bir vaziyette olup olmadığı deniı ti
careti :fen heyeti tar&fından muayene e

d' le:ek tesblt olunacak ve sefere çıkma· 

smd:ı bir mahzur olmadığı anlaşıldılı 

takdirde bareketine mUsaade 8d.llecektiJ'. 

Poliste: 
... 

Vali Oniversiteye baö9' Bir yangın beflangıcı itfaiye 
hasta neleri gezdi tarafından •BndDrOldD 

Vali ve Beledi~ Reisi Lutfi Kırdar, Aksaray cadde!lnde makintn Şada-
dün sabah Üniversiteyi gezmiftlr. Rek· nın kira<:ı bulunduğu evin bl.rinci ka • 
tör Cemil Bilselle beraber fakülteler tında vanan sobanın tesirlle baca ku • 
gezildikten sonn Üniversiteye bağlı rumla;, tutuşm\14 iM de, ateşin bilyil
Cerrahpaşa, Haseki ve Gureba hasta- mesine meydan verilmeden tttaiye ta· 
nelerine gidilmiştir. rafından göndilrlllmüştür. 

Hamamlara verilen eu ucuzletıldr Bir otomobil bir doktora çarptı 

Kırkç~şme sulan kesildikten . sonra Nişantaşında oturan Dr. Behiç, za. • 
hamamlAnn susuz kal.rnama.ın fçm şe • bıtaya müracaat ede.n!k, şoför Seyfi • 
bir suyunun tenzilAtb tarife üzerin - nin idaresindeki 7 t t numaTalı otomo
den hRmamlara verilmesi kararlaşmış- bilin SR~emesine maıın kaldığını iddia 
tı. Ham.amcıJ,ı.r tenzilAt mlktanna iti· etmiştir. 
raz etmış, suyun metre mikAbınm on S 1 şofö kal.anarak tahkfkata 
beş kuruştan 1 bucuk ~ indiı11 - b 

1
uç 

11 t r ya 

mesinl i~temişlerdi~ Hamamcılar dilek- •• :!.~~~-~----···--.. ·-·-··-
ilenfni Va.1i ve &!1ediye Reisi 'LfiUi 
KırdarR bildirmişlerdir. Hamamcı1a • 
nn m{\raca11Uni tetkik eden belediye 
:reisliği kendilerin! hakll bulmuş ve 
hamamlua verilen suyun metre mi -
kAbın1~ 7 buçuk kuruştan satılmasını 
Sular İdaresine blldlrml'!'ttr. Sular f -
darem hamamların gttnlük m sarfiya· 
tını tetkik ettirmektedir. 

Şehir ruyu tıatının ucmTati.lması i

çhı Şehir Meclirnden karar almak lA
sımdır. Şehir Meclisinin Şubat devre
sine kadar hamamlara fdareten suyun 
metre mikAbı 7,5 kuruştan verilecek • 
ttr. 

Adaların ıu ihtiyacı 

VEFAT 
Eski Defterhane müdürlerinden Hacı 

Hasan Fuad Beyin e§i ve Kızılay umum 
me!'kezi vezne tefi Bay Celft.1 Sunul. Ge
mt kurtarma işletme şefi Bay ŞeIMl 
Sunul ve dit tabibi Hüsameddin Sunulun 
valideleri Atiye Sunul düçar olduğu has· 
talıktan kurtulaınıyarak irtihal etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 2.5 ta Beyazıdda 
Elektrik idaresi yanındaki dit tabibi 
Hüsameddinin, Fuad Beyin evinden kal
dırılarak Deyazıd camii ş~rüinde na -
mazı kılırdıktnn sonra Edirnekapısın -
dnki Sehid:iktekı medfeni mahsusuna 
defnedılecektir. 

AdalA,..a iyi 'u isalesi için 200 btn li- ................... V······E·····F--····A·····T····················· 
re harcanacaktır. Bu hmu!ta lAzım ge-

Ticarot Oôı!sı umumi mecrısındekl 
rrOnhal azalıkler 

Ticare) OC:ası umumi meclisınde aza -
J 

lardan Nurinin vefat etmesi, Sadeddinin 
saylav seçilmesi, İzzet Akosman ve Ce -
milin başka vazifelere tayinleri üzC'rine 
inhilal eden dört azalık için yakında in . 
tıhab yapılacaktır. 

Yeni Küfıııhya valisi şehrimize geldi 
Kütahya va!iliğine tayin edilen Kocae

li valisi HAmld İstanbula gelmiştir. Ken
disile görüşen bir muharririmıze Hamid: 

c- ~ezuniyetimi istimal ed'voruın. 

~ezuniyetim bitince yeni me~uriye
tıme hareket edeceğim> de.m~tir. 

Emin6n0 Halkevinde konferans 
EminönQ Halkevinden: Salı günü akşamı 

Cağaloğlundakl merkez salonunda ~bl • 
yat Falt.fıl~sl tarih doçenti Mükremin Ha • 
W tarafından bir konferans verilecektir. •............................................................. 

Beynelmilel avcılar cemiyeii 
reisi dün şehrimize geldi 

Bay Makrim Dukrok 
Beynelmılel Avcılar Cemiyeti re.ısı 

Maksim Dukrok, dün Marsilya tarikıle 

ıehrimize geimi~. Utanbul avcılan tara
fından karıılanmııtır. Maksi."ll Dukrok 
bir haftn kadar şehrimizde kalacak, av· 
cılarla tema!'Jar yapacak, Türkiyedek.i 
avcılık etrafrnda izahat alacak, mütea • 
kiben Ankaraya gidecektir. 

Maksim Pükrok, .Arrkarade mak.aı • 
dar makamlarla temasa geçerek, A.na
doluda yaban domuzu avı tertib etmek 
için imk~nlar ar8iuracakb:r. 

Dükrok, birçok ecnebi avcıların ya· 
ban domuzu avlamak üzere Türkiye· 
ye gelmek arzusunda olduklarını ac'Sy· 
!emiştir. 

Dükrok, An.karada, file ile bıldırcın 
avlanmasının <ie hükfunetimizce mene
dilmesi ricasmda bulunacaktır. ,, 
1 

lzmir limanmm 938 yıll ihracatı 
altın ş dört milyon lir yı hutuyor 

Borsaların açılması sırasında mahsulabn fiatları düşük 
olduğundan eline geçen para müstahsili tatmin etmedi 

len bazı ma 11arın ambalajında başk• 
memleketler ısimleri görülerek tahkikat• 
başlandığını yazmıştık. 

Gümrükler idaresi bu hususta HataY • 
daki aitıkadar makamlardan malQınat iS • 
temiştir. Keyfiyetin tahkikine ebeın:rni'" 
yetle devam clunmaktadır. .......................................................... ..-

İzmir (Hususi) - İzmir limanının 938 
yılı ihracatı, 931 yılındanberi ilk defa el
de edilen partak bir netice ile kapanmış -
tır. Kat'i rak<ımlar henüz elde edilme • 
mekle beraber 938 yılı ihracatının, 936 
yılına nazarnn 21 milyon lira fazlasile 64 
milyona bal ğ olacağı anlaşılmaktadır. 

Maamafih 938 istihsal yılında garbi A -
r.adolu müstahsilinin eline geçen para, ,ıııılllllll•••-••• .. •••ı• .. 
köylüyü tatmin eder bir mahiyet göste- R tün le:• 
rememjştir. Bunun sebebi şudur: 

Borsada h2men her maddenin piyasası 
açılınca fiallar düşüktü. İhracat tacirleri 
ucuz fiatla müstahsilin elindeki malı al • 
mışlar, piyaııalarda yükselme kaydolunca 
harice satmışlardır. Zeytinyağı f.iatları, 

şimdiye kadar görülmiyen bir cıerecede 
yükselm.iştır. Famuk fiatlan da geçen se
nelerin pek fevkindedir. Almanya, §lın -
diye kadar İzmirden 52 milyon kilo üzüm 
21 milyon kilo incir çekmiştir. !>:yasada 
mevcudw az olmasına rağmen üzüm ve 
incır mah.suJ!eri üzerine siparişler devam 
etmektedir. 

Tüt:in mahsulü hariç olmak üzere bü· 
tün ihraç maddeleri fiatları güzel bir şe
kilde devam etmiştir. Tütün mahsulü de 
hemen hemen tamamen satılmıştır. 

Çe§me tütün mahsulü bu yıl büyük bir 
sıkıntı içindedir. Bu havalideki halk. tü
timler iyi !iatlarla satılamadığı için ver
gi borçlarını zamanında ödiyemiyecek 
bir vaziyette olduklarını ileri sürmekte
dirler. Müstahsil bir kısım borçlarının te
cil ~dilmesıne teşebbils etmiştir. 

Gümrükler idaresı Halaydan 
malOmat istedi 

GilmrJkler idaresi tarafından son za • 

!!!~.!~.~-~ .. !!:.~~-~-~~ .. ~~~!~~~.t.~~!~~ ... ~~ 

NOVOTNI 
LOKANTA ve BİRAHANESİ 
Mayestro MEHMED ZORLU ida· 
resinde ve Macar KADIN san'at

karlttnndan murekkeb 

H A L A S Z 

bul f--lalkı 

(Kaplan kız) 

DOROTHY LAMOUR'11 

c Trader Horn • ve (Tarzan) dan 
sonra vncuda getirilen en bQy111' 

ve en gnzel aşk ve macera 
filmi olan 

O NLA.I 
PEBiSI 

(Tura) 
Tamaruen renkli ve Fransızca söz· 

lü filminde görmek üzere 

SARAY 
Sinemasına koşuyor • 

Orkestra Bugün saat l ve 2.30 da tenznatıı 
~--• Nef'e • EGlenca 41_ .. .,. ııııı•---· matineler 

AŞKA TAPA KADIN 
Z A R A H L E A N D E R'in bu emsalsiı temsili 

SA.KARTA. SiNiM& INDA 
Muzafferane bir muvaffakiyetle devam ediyor. lııveten ı 

VI C T O R F R A N C E N'ia ıaheseri 

MACERA ADAMI 
Bugün saat 1 - va 2,30 tenzilAtlı matın eler ( 15 ve 20 kuru9) 

Flatlar : Husust 85, birinci ve balkon 25, Localar 150 kuruftur. 

T AKSiM SiNEMASINDI\ 
Her kadın için bir ikaz mahiyetiade olan 

KADIN HIRSIZI 
bıtirulı Ye büyük Franıız filmini mutlaka ıidip görilnDs. 

Filmin kahramanı olan 

ANNIE DUCA UX: 
·AŞKIN 16FALKAR VAIDLERINDEN SAKININIZ • diyor. 

Bugtın ıaat 1 ve 2.SO da tenzllltlı mathıeler 

TÜRKÇE 
C6r0lmemiş bir muyaffakiyetle 

i P E k'te len tetlrı1der yapılarak suyun Adalara Emekli eczacı binbaşı N'zameddin 
aeniı i!:lne yerleştirilecek borular ve· Mehmed Mırel bir sencdenberi müptelfı 
ya Denizbankm temin edeceği su tank olduğu hastalık an kurtulamıyarak 
larlle mle edilmesi şekillerinden bi - 13 1.1939 Cuma sabahı vefat cimıştir. devam ediyor .,t 
~ brar verilecektir. Cenazesi bugün oğle vakti Çemberlitaş Bug"iln saat 12.45 ve 1 de çok ucuı fıl 

SOpCrgell arazoz satın alınecak karşısında Diyarb r kıraathanesı ya - larla HALK ve TALEBE MATINEL.~~ 
Belediye, a._~alt ?e mozayik pat.ke nında Knrababa sokağındaki 13 numaralı •zM•R' ELHAMRA dl 101ıann inşaatı bittikten sonra bu yo1- evinden ka1dın1araıt, Beyızıd camisinde Bu film pek yakmda 1 1 de Sinemasın 

· dıktan.~•o=nr=-=a~Ed~irn~e~-...,.,__~~~~--~----~~----------------------.............. ~~!!!!!~~~~!!!!~~~~ 



Siv~s Akşam Kız San'at 
llıe 11 ~:ebi merasimle açıldı 
&i\'aı k-- 'ınl·ğını bir feyiz ve iş yuvasına kovuşturan 

mektebin ilk anda 150 talebesi oldu 

Sıv Sıvcıı A1q41n Kız san'at nıcktebi binan 

~ CHu.cıusi) - Şehrimizi~ bu yıl şeker ikram edilmiştir. Büyük bir iti • 
~ oı-_1ırıevki ır1dt> yükselen Atatürk na ile hazırlanan okul dershaneleri ge
ab,_ '" 1\ }( .. 1 .. ... ~ kız ll tur Bakanlığı ta.rafından zilmiş ve çok beğenilmiştir. Okulun 
fUınif v ~n'at okulu haline ifrağ e • bugün gö.rült>n düzenli işleri, temizliği 
~de ~ dun büyük bir kalabalık ö • çok takdir edilmiştir. Bugünkü halde 
tCir l) renlf aç· t T" k''l İ.rt!kt.. .. ıımış ır. orene u - okulun 150 talebesi vardır. Okulun a • 
illetli .. olu Cemal Gültekin'in kıy • . . ~ · b' f · 

J\:_ 80\'Jev ı le b 1 çılmasıle Sıvas kadmlıgı yem ır eyız 
... ~ktö aş anmıştır. 

ktı saıı•,_ r st\ylevinde açılan akşam ve iş yuvasınll kavuşmuştur. 
lıııda dö!·?k•ı unun Sivas kültür haya- . . 
tdereıt uın noktası olduğuna işaret lzrrırde otomobıl kazasmda 
ltğınırı, ~~i~~ b~ o~u~ ile, Sivas kadın· bir muhasebeci öldü 
lttretile . Y~ık hır ıhtıyacı karşılanmak , 
l~i:rttr ınkışatının arttırılacağını söy· İzmir (Hususi) - Karşıyakanın So • 
a~d. 1 ğukkuyu mevkiinde bir otomobil ka • 

1'ı l>ire~n .. ~nra a~~am kız san' at oku- zası olmuştur Menemen nı:1ed~ye~in~: 
ler~ h toru J(ndriye Şahin misafir • kayıdlı 5 1 sayılı otomobil bır vıra1ı do· 
ahttın°' gelcfin 1z demiş bilahare okul nerken İkbal mağ&zası muhasebecisi 
~bir :-ıerind"'n Ragıba Deniztekin Kemalle kan;ılaşmı~, şoför bir kazaya 
'llrf}'ett?!ev :!e teknik okullarına Cüm meydan vermemek üzere fren yapmış· 

~e bu 0~ sonra verilen ehemmiyeti sa da, kazaya manj olamamıştır. 
~latnılft lların Ti.:rkiyedeki mikdannı Muhasebeci Kemal ağır surette yara· 

autl<L\nl?. !anarak Sıhhat yurduna kaldırılmışsa 
S sonra törende bulunanlara da bir müddet sonra ölmüştür. 
anı, d 

un a yerli malı vitrin müsabakasında kazananlar 

'~ltıı (li ~i ve ~Usi) - 9 uncu Ulusal 1 dad Ürt\ Bengü ve Ulusal Ekonomi Ku 
~'lıitı-fn ll'lü tırrna haftası cYerli rumu Başkam vekili Meliha Orhandan 
'ı ~b~t ~n:bak~sı• na iştirak edip mürekkeb idi. Taltifi kararlaştırılan 
at ~}' ıt etnı<!k .. ınuesseselerin adlan- müesseseler arasmda Balcılar, Mustafa 
~~il ı.ıesais?~e~ ~eşekkül eden jü· Özgür, Yünipek manifatura mağazaları 
;:'\'it~ tdiye Reı·nı ıtınniştir. Jüri hey ve Foto Ankara vardır. Bu müessese • 
~f't ~lu, Tic~s. Doktor Necrneddin lerin m;adalyaları törenle verilecektir. 

' Uiyet gaz~t ?elası Reisi Şahin Resim 'kazananlardan bir mağazanın 
e esı başmuharriri Ve vitrinini gösteriyor. 

İzmitlileri köhne 
vapurdan 

kurtarmahyız 1 
İzmit, <Hwıusl) - İzmit körfezi. -

nln umn zaman devam edip giden 
biiyüt bir derdi ve §ikAyeti vardır. 
Bu der.! ve ştklyet her sene toplanan 
Parti kongrelerinden defalarla tekrar 
edildiği halde is'atına henüz imkAn 
görülememiştir. 

Deniz!:>ank İdareal, İzmit hattına 
(Uğı.:r) ls!nıll 65 yaşını idrak etmif 
~Mlne bir t&kne tahrllt etmektedir. 
Içlnde oturacak salonu, mevtü olmı
~an bu v~pur trenin 3-2 saatte aldığı 
!ant• - Istanbul arasını güçbela 8-9 
~aatte almaktadır. Bundan başka bu 
köhne sal:ıpurya, deniz üzerinde &ık 
aık lnza ~·apmakta ve yolcula.rı en • 
d!se içinde bıra.tmaktadır. Herhangi 
b•r fırtınaya tat'lyyen tahammül e -
df'mlye:-ek bir faciaya sebeb olmuı 
her zamnn melhuzdur. 

Körfez hattına on beş senedir lşll
yen bu vapura halt canını emanet 
e1lp atoyah:ıt edemiyor ve blnnetice 
t.~tanb•J yolculuğu trenlerle temin e
dlllyor. Halbultl körfezin karşı yaka-
aı halkı, .ister l.st.emez münataleyt bu 
vapurla yapmağa mecbur kalmakta
dır. 

Sürüp giden bu ihmale bir nihayet 
vermek, insanlarla hayvanlan başba-
şa scyaha ~ ettirmek azabından kur -
tarmak ve vatandaşlara yeni ve kon
forlu vapurlar ihzar etmek llzıındır. 

i:mıltJllc.r bu kahne gemiden bir 
gi\n on gün, blr ay, bir sene değil, 

tam 15 senedir çekiyorlar. 

Urfada bir ge .. ç eniştesi 
tarEfından öl:~ürüldU 

Urfa (Husuc:i) - Urfaya bağlı Ma • 
ğaracık köyünde bir aile faciası olmuş 
Şaher i::ıminde biri kayın biraderi Meh· 
medi çifte tüfeği'c öldürmüştür. Cina· 
vetin sebebi Mehmedin kız kardeşini 

Şahcrin evinden kaçırmış olmasıdır ve 
Ayşe ariındaki bu kadın da meydanda 
olmadığı için onun da maktul Mehmed 
tarafınrt<m öldürülmüş olması muhak -
kak E!Öriilmektedir. 

Bu kanlı ve mahiyeti tama.mile anla· 
~ılamıyan cinayet hakkında edindiğim 
malftmata ~öre, bir buçuk sene evvel 
Saher isminde bir genç amcasının kızı 
ola:ı Ayşe ile sevi<nniş ve <'nunfa evlen 
'"tlek istemiştir. Fakat bu izdivaca Ay • 
c:enin karde~i Mehmed razı olmamış 
!=;aher de Avc:eyi kaçırarak onunla ev· 
ıenmiştir Bunda., sonra Saher kavm • 
biraderilP hımı:;mak rare1erini rıramıc: 

ve ona i~tedifü karlar koyun ve bir mik 
-1-ır nara vererek. bunu temin etmiştir. 

Fakat bir müddet sonra verdikleri • 
rıi geri istemiş ve Mehrnedin bunlan i
ıde etmemec:, üzerine ct>bren alacaih · 
'1t c:övlivel"("k onu tehdid etmic;tir. 

Bu v;ızivet üzerine bir E'iln MC'hmed. 
~ahe~n karıc:ı ve kendi kız kardeşi o • 
1an Avşeyi kaçırmıştır. 

Karısının ortadan kaybolduğunu gö· 
ren ve onun kardeşi tarafından kaçı -
rıldığını öğrenen Mehmed tüfeğini ala· 
rak ve Atına binerek yola düzülmüş ve 
köy yolunda Mehmed ile karşlıaşmış • 
tır. 

Bu karşlıaşma neticesinde Şaher der 
hal tüfeğini Mehmede çevirmiş ve onu 
bir kurşunda yett sererek kaçnuştır. 

Zabıtıaca bir yandan Şaher takib e • 
dilrnekte, diğer taraftan da kaybolan 
Ayşe arRnmaktadır. Ayşenin kaçını • 
ması akııbinde kardeşi tarafından öldü· 
rüldüeu tahmin edilmektedir. 

Pazar Ola H asan Bey Diyor ki: 

... Meşhur bir muharri 
re iöre. su kenarında. .. 

. .. Meseli dere, göl ve 
nehir kıyılannda oluran • 
lann ek.ser.iat tabiaten pir 
olurlarllllf-

. 
Hasan Be7 - Ynanma 

dostum: Öyle olnydı. Ba • 
hkpazan. Eminönü ematı 

· ile, Cihangir sakinlerin in 
hepm f8fr keailirlenU. 

Erzincan Yolunda 
Erzincan hattında yolculuk eden şunu söylemekte 
müttefiktir : Burası Türk fenninin başancılı2-ının 

en kuvvetli vesikasıdır • 

Bugünkü Erzincan dan bb· görii.nilf 

Sivastaıı yola çıkalıdanberi bir kaç 1 bütün sevimliliklenıe ve yeşilliklerile 
saat oldu. Gözlerimiz önüne serili bu· gözlerimiz önünde; anlıyoruz ki yurdu· 
lunan ve her an bizlere yeni sürprizler muzun güzelliklerini bilmediğimiz çok 
tanıtan manzaralar o kadar muh~em taraflan varmış. Bugün bunlardan bi· 
ki insan saatleri heseb etmeği aklına risini d.ıtha tanıdık. İstasyonlarda halk, 
bile getirmiyor. Şimendifer yolculuğu- kaç zamandır hasretini çektiği bir sev· 
nun en meraklı safhalannı tanımak is· giliye kavuşmuş gibi her gelen treni, 
tiyenler, muhakkak Sivas-Erzincan heyecanla ve sevinçle karşılayor. 
hattı üzerindP. bir seyahat yapmalıdırı. Küçük istasyonda b\r köylü ile ko
lar. Ge'le muhakkaktır ki Türk nafıa· nuşuyorum. Memnun. Hakkı değil mi 
cılığının, Türk mütehassıslarının kud- ya?. Uzaklığın yoksulluklan üzerine 
retine ne büyük vesika ve en şerefli bir bir perde çekildi ve karşısında cyakm· 
misal d;ı, Erzincana inkişaf rüzgarları lığın• ışıklan doğuyor. Bunu saf bir 
ve saadet demetleri taşımak için, tabia- yüzle. nf' karlar da güzel ifade ediyor: 
tin en muazzam eserlerini azim önün- - Dünyaııın öbür bucağında ~dik. 
de eriten bu yoldur. Şimdi arıamı'l.ın göğsüne sindik, güneş 

Erzincana kadar yol kurulmamış, doğdu! 
her adımda fennin bir harikasını taşı- Erzincan istasyonuna girerken loko
yan bir cN~fıa muv:affakiyetleri ser- motifin savurduğu dumanlar koca şeh· 
gisi• te~\s olunmuştur. Görülen, bu re müjdeler ~etiriyor. Daha ilk bakısta 
derece hayret verici; yapılan iş bu ka- anlıyoruz ki bu dumanların her zerre
dar mu.:\zzaın ve tikdire layık. si. fennin kucak1adı<1ı şehre yeni bir 

Tüneılerin sayısı yüzü aşkın. İnsanın hayat serpmeğe başlamış bile. 
hazan: V. fi. 

- Tahtelarz bir hat üzerinde mi gi· 
diyorum?. 

Diyeoeği geliyor. Kayadan dağlan. 
bu kadarcık kısa bir zaman içinde Türk 
fenni n?sıl yrırahilmiş ve bu yalçın top 
raklanfa bu harikalar nasıl da bu kadar 
kolay doğurulabilmiş. 

Güzel bir tesadüf eseri olarak kom· 
partımanda bir mühendisle beraberiz. 
Mezuniyet aımış. Şimendiferciliğin bu 
harikasını seyretmekten geri kalmak 
istememiş. Mahaza bunun için seyahat 
ediyor. 

Biz, basit birer seyyah gözile şaşıyo
ruz. O; fenden anlıyan kafasile hayran 
kalıyor. 

Ba'ıke~irde iki yttşırda bir 
çocuk yandı 

Balıkesir (Hususi) - Çağlış nahiye
sinin Paşa köyünde Kamilin kansı, 2 
yaşındaki Sevim adındaki çocuğu evde 
bırakar~k kom~uya gitmiştir. Bu sı -
rada ocaktaxi ateşten sıçrayan kıvılcım 
!ardan çocuğun elbisesi tutuşmuş voe ço 
cuk feci bir şekilde yanmak suretile öl· 
müştür İhmali yüzünden çocuğunun 
ölümüne sebebiyet veren kadın yaka 
!anarak sorguya çekilmiştir. 

Malkara(a bir halk dc.rshanesi 
açıidı 

Malka .. a <Hususi) - Maarif memu • 
ru Arif Bilgenin ve mesai arkadaşları -
nın yardımile Merkez ilk okulunda hal· 
kın okuma ve ya1ma öğrenmesi için A 
dershanesi açılmıştır. (60) talebeden 
mürekkPb olan derc:haneye bir çok mil 
racaatlar ile yeni kayıdlar yapılmakta· 
dır. 

- M11hakkak ... diye tekrarlıyor her 
Iahze ... Bu. Şark için değil, beyne1mi· 
lel şimendifer yapıcılığı sahası için de, 
iftihar e<lilebilecc1' müstesna bir zafer-
dir. ÖylP em~eller yanlarak hat geçi· 
rilmiş ki, pro1e tntbik sahas•na konu
lup bu 1<cıdar muvaffak bir netice alın· 
masaydı. bir çok mütehassıslar belk~ 

de bu i~in yapıi1am1yacağı iddiasında 
bulunurlardı 

Kompartimandt\kilere bakıyorum. N"ksarda bir handan yangrn çıktı 
Hepsi de sessiz, hayran. pencerelerden Niksar (Hususi) - Pazar yerinde E
dişan gözlerini dikmiş. Yolculuğun av· sal çavuııun icarında bulunan han"dan 
nlmaz dostu gevezeliği akla getiren bi· saat 21 de y&ngın çıkmış ve handa bu· 
le yok. lunanl.li büyük bir telilş içinde sokağa 
Dünyımın P.n güzel bir eseri,. ta.biatin fırlamışıardır. 

en güzel eserlerile dolu b'i.r sahaya 
1 

Belediye tulumbası. ve kahvelerde bu 
neş'eler ve tebessilmler serpivor. Daha unan hklkı~. Y~:d;mı~~ han tamamen 

. • • yaıunadon sondurulmuş ve açıkta ka • 
dün, ancak vahşl hayvanlara melce gi· lan hau müşterileri g yi dışarıda 
bl tahayyül ettiğimiz bu yerler, bugün, çinnişlerdir. ece ge-

Trabzonda köy kallnnması cahşmaları 

Trabzon (Husus[) - Köy kalkınma· vam eden kongreyi müteakip nazırı• 
sı için esaslı t.edbirler almak üzere vi- nan programı tatbik etmek üzen ka~ 
llyeti.miz kaza kaymakamlan vali Re- makamlar mahalli memuriyetlerine 
fik Koraltanın riyasetinde toplanarak dönmüşlerdir. 
bir kongre aktetmişlerdir. "Oç gün de- Resim toplantıdan bir intibadır. 
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OTOBCS Şk .. .. k -

ı gorunme guç 
Ç ocuğuın, benden bir oyuncak pacak dtye bak.arken bütün kuvvetil~ bir şey deaildir 

otobüs istemişti. Oyuncakçı yere frrlattı: ~ 

oyuncakçı do~tım. Nihayet bir tane- - Ne yaptı.il? 

Kabadayılık için adalll. 
öldürenlerin mubakemes1 sinde gayet güzel yapılım1, kurulunca 1 - Hiç baba, fbnd1 görürsün.. ~ ,,. 

ifliyen bir otobüs bulup aldım: Yapma dememe vakit bırakma<!an 

Çocuğum kapalı paketi büyük btr aya~le bir ~ vurdu. Oyuncak 
sevinçle açb. Ve birdenbire dudaklan· otobüs :fırladı. Duva.ra çarptı. Camlan 
m büktü: kırılınıftı. Çamurlukları eğriimişti.. Ve 

- B2.ba bu otobüs mü? hele iÇlndeki ~an bir tanesi 
- Evet oğlum otobüs! bile sağlam kalmamıştL 

Elime aldım: Çoeuğum otob\Mü kurdu, yere bn-ak· 

- Bak ne güzel yapılmış, çamurluk· tı. Otob'lis iki tarafına yalpalıya yal· 
lan ver. Fl'ellleri var, şoförü var. İçin- palıya fki karq ıtttflrten sonra dur • 
de muntazam koltuklar var. Hele bir du: 
ıkurayım da g6r! Sevinçle ellerlıü çırptı; bana dön • 

Kurdum, yere hıraktun. Otobüs sil· dü: 

ratle hareket etti. - Baba, derli, sen snhici otobüs gör-
Çocuğum da otobüsün peşi sıra gitti medin mi? İşte tıpkı buna benzer. 

ve onu yakalRdL Kaldırdı, ben ne ya· İSMET BUL'ÜSİ 

C Bunları bi iyor mu idiniz? =ı 
2 bin ylldanberi yanan fener 1 insana korku veren bir yol 

Amerikada Benton Hanbur §ehrinin a-

Yunanistanda Olimpia nehrinin mu

kaddes kaynafı muazzam bir çınarın bağ-

çıklannda bir yol üstünde bir tahta lev

ha vardır ki üstünde şöyle bir cümle ya

zılıdır: cKurtlara lider!:. 
Buradan geçen bir yabancı bu levhayı 

gördükten sonra bir adım daha ileri git -
meğe cesaret edemez. Sanır ki. ileride bir 
sür:i kurt vardır ve gelen insanı parçalı· 
yacaklardır. Halbuki o yol bHdiğimiz vah 

f; kurtlara değil, cKurtlar:. ismini tap • 
yar. bir köye gitmektedir. 

* 
Londrada ne kadar 

var ? ecnebi 
nndan akar. Gövdenin içinde bir kilise İngilterede yapılan bir istatistikte, 
vardır. Muhtelif ilAhlara inanıldığı de- Londrada 119,688 ecnebi vardır. Bunların 

Şahid, suçluların maktulle kavga ettiklerini ~e 
ellerinde bıçak olduğu halde kaçbklannı söyledı 

Orta~yde Mebmedin kahvesi ö- bir üfü~çün~ asliye 4 ~cü ~ 
nünde kabadayılık için Erltek İsmail mahkemesındekı muhakemesınde~ 
L~indc bir genci bıçaklıyarak öldü • bir ve şahid sı.fatile dinlendiği 8 

ren T~kirdal'lı İzak ile Sadlkm muha· mıştır. . 1' 
'kemclcrine Ağı:roomda dün devam Ancak, mahkeme genç kızın aI<11cıır 
edilmiştir. ziyetind~ .bir ?.<>zuklu~ ol~p .. oırnıı 

Dünkü celsede §8.hid olSTak dinleni • nın tesbıtıne !uzum gormuştur. 11.,ş 
len Hasan, mahkemede şunlan anlat- Müddeiumumilik, Huriyenin _, 
mıştır: Adlide müşahede altına alınmasın 1 

- HA~e aksamı Ortaköyde İsmail rar vernıJştir .. ~ ı 
Hakkının kahv~nden çıktım. Meh - Hadise~e ismi geçen üfürükçu .,,1. 
med!in kahvesi önil)ıden geçiyordum. vas köyünde arkadaşının kafasın~,I 
Baktım Erkek İsmail İzakın gömleğin· ran ve şimdi tımarhanede tahtı ~ ;,f 
den tutm~, çekişiyorlardı. Gömleği de olan Y.a~l <?sma~!'-11 k~~?Jsin~;Jt. 
yırtarsın. yırtamazsın diye .. Bir ara - altında bıraıttıgın• soyledigı hOC 

lık, maktu İsmail: Katil Rifatı sakhyanıar 
c- Ben erkeğim, yırtanın işte> de· t k'f d·ıd·I 

di ve .İzakın gömleğini çekti; yırttı. ev 1 e 1 1 er 
Bir anda kapıştılar. Bu srrads, Sadık Çırçı,. cinayeti faili Rifatla, suçl1S 
da yanlarına geldi. 'O'çü, birNr1erine yu firarını müteakıb saklamakt811 

girdiler. Kı!8 bir zaman sonra, Sadı - nun şoför Süleyman ve ağızlı~~ı 
km önde, f1.1tkın d?. elinde kanlı bıça- dar, dün ikinci sorgu hfıkimligıne 
ğı ile arkada o1arak vak'a maha11~nden rilmişl~di!". . .. .. .. . . b /. 
kaçtık!annı gördüm. Erkek İsmaıl ya· Sorgu hak1mı, uçunu de ıstıçvıı · 
ralanmıştı. Eczaneye kadar gidebildi miş, neticede, mevkufiyet halle 

\ ,,e son-n orada kepenge çarpıp düştü. devaınına karar vermiştir. l 9 
Şık ve zarif olmak için mutlak?. kat Duruşma. diğer bazı şahidlerin cel· 14 yaşmda bir çocuk 

kat, ağır elbisesi, kürklt!ri, mücevherleri bediler~k. mahkemede dinlenmeleri i- d b" k k ırdl 
olmak icab etmez. Giydiği ,eyler arasın- ç·n haşka hir e-üne bırakı1rnıştrr. yaşm a ır iZi aç . 
da ahenk yapabilen her kadın bu giydik· Bir çocufiu çigneven ~oför Biga (Hususi) - Biga Adliye:; 
!erinin değeri pek az da olsa şık ve zarif · • • " şikayet üzerine suçluları 14 ve ı 
görünebilir. mahkOm edıldı şında bulunan bir erkek ve bir ~ıt· 

Giyilen şeyler arasındaki ahenk evve- Laleli· camisi önünde idare etmekte cuk hakkında takibata başlamış 
la renkle başlar. Tepeden tırnağa ·kadar old'uğu otomobi11e Nihal isminde 5 Bundruı bir müddet evvel J{ 
bütün giyeceğin renkleri iki, nihayet üçü ıvaşında bir laza çarparak ölümüne se· köyünıien Yahyamn oğlu 14 Y 
geçmemel:dir amma kopkoyu (mesela bcbiyet veren şoför Mehmedin asliye Raşid, gPne ayni köyden 13 Y~ ... 
siyah şapkn, siyah rop, lAciverd şapka, 4 üncii ceza mahkemesinde devam e • Nasuh kızı Hazeli kaçırmıştır. ttcı 
lAciverd rop) giyinen bir kadın renk renk den muhakemesi, dün neticelenmiş - çük sevdalı bir sene müddetle bet 
bir garnitürle bu koyuluğu biraz açarsa tir. yaşamışlar ve fakat kızın kardeş 

lanlar da muhtelif milletlere mensub • garnitürün beş altı renk olması göze bat- Mahlı:<-'me suçu delillerle sabit olan Osmanın vaki. şikayeti üzerine. tf 
maz. Bilakis hoş görünür. Çünkü garni- Mehmcni 8 ay müddetle hapse, 20 1i - lann yaşı küçük olması dolayısıte 

Tirlerde, su ve odun ilAhlanna nezredi- 33,646 n Rus, 14,082 si Almandır. Geri ka
mı bu kilisede, 2 bin yıldanberi ya-

ıwı bir fener vardır. durlar. 111 otel garsonu çalışmakta, 53 ü d R li ,_ * tür büyük bir şey eğildir. enk · ouıa ra mırıı cezaı;ına mahkOm etmiştir. kibata başlanımştır. · et: 
filin sanayiinde, 1M6 sı muhtelif sanayi bile insanı alaca bulaca giyinmiş gibi Şahid Slf&tile dinlenin bir genç Henii1 on üç yaşında olan JJııı 

OUnya haritası niçin 1şıerinde ı~ görmektedirler. göstermez. - }3(>nden ne istiyorsunuz. b 

Yapılamıyor? * İkinci ahenk biçim ve şcltil uygunlu- kız müşahede altma ahndı bana neden soruyorsunuz. Raşid 
k d ., d ki ğunadn doğar. Meseli: Geniş kenarlı bir Dün, aklt müva21enesinde bozukluk kaçırmadı, ben onun aşkına daY 

:Aıne.rika maarif nezareti coğrafya dai- 6,000 çocu ogurtan o or şapka ile bol etekli bir rop, iri bir çanta. olan 20 yqlarında bir genç kız adli - yarak gönlümün nzasile kendirtl 
~. merkezi Avrupa hududlarının gayri Amerikada Mişiganda J. B. Rogen l9- geniş bilekli eldivenler kullanmak bir yeye sevkedilmiştir. tım ve b\r senedenberi de onun;
.milstakar bir hal arzetmesinden ::Jolayı, mlnde bir doktor vardır ki., dünvaca bü· kadını salkım saçak gömerir. Göz hangi Adliye koridoilannı doldunn halik, koca gihi yaşadık. Sevırilimden rtıl, 
bu kısımlarm haritalarını çizmemeğe ve yük bir şöhret kuanmıştır. Bu doktor tarafa bakacağını şaşınr ve rahatsız olur. üstiinde ivi kumaştan, mavi renkte ya· anam. ne ağam ve ne de başka ld 
mekteblere göndermemeğe karar ver • şimdiye kadar 6000 ÇQCuk doğurtmuştur. Halbuki bol eteğe mukabil dar bir kor· rı pijama: yım şalvar biçimi bir pan • yırama!. AYJrJrlars2 ben onun 
Jnlfhr. Avrupa haritasını en mükem - Ve Amerikada cÇocuklarm ikinci babatb saj, iri bir şapkanın altından kıvrak, der- talon, sırtında bir harmaniye, ayakla· ölürüm. 
mel surette verebilmek için siyasi vazi - adını almıştır. 1i t.o~lu bir elbise ~yi.nillrse, silüetin in- rmda biiyilk erkek kunduralan ile, ga- n:m_ekte~ir. Küçük kızın . b_tJ....; 
yellerin dilzelm~ icab ettiğini ~öyliyen celığı muhafaza edılmı~ olur. rib tavırlı bir genç kızın, yanında bir ri buyuk bır ısrarla tekrar etJJlC•'" 
allkadarlar: cVaktile yeni dünya bir du. Şimdi iae eski dünya. bu durumda • Eldiveniniz mi, şapkanız mı. korsajınız polis meınunı olduğu halde Milddeiu • rine annesi km Raşide verrner 
tok hudud dej:ifikliklerine aalh"le olur • dır!> diye ilave etmektedirler. mı, yoksa etekleriniz mi hangisi daha zi- mumiliğe getirildiğini görünce, merak· vnfakat etmistir. Fakat kızın lt'; 

-···----................................... -................................................................ yade dikkate çarpacak gibi ise bakanların la etrafına toplanmışlardır. takibat vapılrrıa~ında ısrar etme 

Karısından ayrılmalı 

lıtegen bil' erkek 
Ciueden A. B. S. rümuzile mek• 

tub yazan okuyucwn evlidir. 28 ya• 
ımdadır. Kazancı iyidir. Fakat ka· 
rımıdan memnun değil, neden ol -
duğunu yumıyor.. Aynlmak isti • 
rormuş .. Nf' dersiniz? diyor. 

* Onmı kıa mektubunun yazılış 
Wzile mektubu arasında gördüğüm 
Te buraya yazmadığım bir keliıne • 
den fljyle bir mAna çıkardım. 

J:vlenmf.t, btr müddet sonra kan· 
lllll beğenmemeğe başlamış. Şimdi 
kanm.nı kullanıldıiktan sonra göze 
hoş görünmiyen bir mobilye, eski • 
mit bir elbise gibi atmak, birisini, 
bir bD.şkMını almak fikrinde. 

Bu tarzdA dtişünmek ve böyle bir 
tfe teşebbils etmek çok fena bir ha· 
rekettir. İnsım1~ ynkışmaz, vic • 
dana sığmaz, his noktasından da, 
mantık cephesinden de sakattır. İn• 
sanlar dünyaya gelirler, yaşlan ev• 
• enccek ç.ağı bulur ve o zaman bir 
daha ayrılmamak üzere evlenirler. 
Ve artık hep beraber yaşarlar· bazı 
ahval müstesna • kadın hiçbir za • 
m:ın ortada makul sebeb yokken 

- Sonradan anladım, bana küfüv 
değilmiş! 

- Bjr 1..aman iyi idi amma şimdi 
ho~ma sitmiyor! 

- Bu kadar zaman beraber yaşa• 
dık. Artık yetişir! 

Diyerek bırakılmaz. 

* lzmirden Rüştü yazıyor: 
cTeyze, 
Ben yazı bilm~m isterseniz, yaz• 

dığım yazıyı yazınız ve yahud sepe. 
te atarsllll7.. Ben bir İtalyan kızı ile 
evlendim. Bunu anam istemedi, 
terkettinı. Köyde bir köylü kızı al• 
dun, onunla geçinemedim amma bir 
oğlum var. On sene oldu mahkeme
ye düştüm. Mahkem~eşt4k, nSha • 
yet mahkeme aynlık karan verdi. 
On sP.nedenberi ne çocuğumu, ne de 
kadını görmüyorum. Çünkü görmek 
istemem .. Ben ne yapayım?> 

Okuyucumun aynen kopye etti • 
ğim mektubunu bir kere daha oku· 
dum. O yaptığını yapmış, şimdi ben 
ne yapayını., diyor. A yavrum, ben 
ne söyliyeyim? Daha ne yapacak .. 
sın? .. Beni dinliyeceğini bilsem ÇO'" 
cuğunun ve kannm yanına dön, dl .. 
yeceğim. Fakat dinllyecek misin? 

TEnE 

gözü onunla .~eşgul olur. Sükiin ve rahat BilahRre, Huriye tsmtndeki bu kızın Bu iki 
0

küçü'k sevdaz~nin ırı 
lık duyar. Sızı hoş bulur. Bekir. namı diğer Arab Hoca admda bilvük bir alt\ka uvandırmıştır. 

Bu iki ahengi daima yerine getirebil- J9'! 
mek için giyinme usulünü bilmek ve bel- yah gibi.. Meseli mavi bir etarP koyu renk uygunsu'zluğu olursa istene t 'I. 
]emek hemen hemen kilidir. Bu usul e- kahverengi bir tayyörün altında hiç ho- nlzi en yüksek terzi en iyi kwnaf,ı> 
aasen birbirine uymıyan ,eyleri bir ara- ş9 gitmez. Böyle bir kostüme llyah çan- miş olsun. ve eldiveniniz, çantanJS ~ 
ya toplamayı menettiği için ona uymak- ta da kat'iyen uymu. ıapkanız en son modaya uyan eıı , 
la ahenksizlikten kurtulnn.1§ olacağınız Basık ökçeli kaba spor ayakkabılarla cinsten seçilsin, size pklık delflı 
muhakkaktır. öğleden ıonra giyilecek ipekli bir rop. verir. "1. 

Buna göre acaba neleri beraber giyme- İk isinin renkleri birbirine çok uysa da. Gündüz giyilecek mantoyu bit~,;-
11, neleri birleştirmemelidlı? bıçimlerindeki uygunauzluk çok çirkin va1eti üstünde kullanmak. Billli

1 

Şunlan birlikte kullanmayınız: kaçar. gece ve gündüz elbiselerinden 
Ağır, ipek1i bir rop veya saten b ir etek Klislk bir tayyör nat1lnde cok süslü, başka şeyler beklenir. Biıinb1 ° 

üstünde t>l örgüsü bir ceket ... Bu etek fantezi bir ıapka ... Bunların da renlderl değişik, süslü, göz alıcı ol.ınaJl 0 

ve bu rop abiyyedir. ceketse gündelik a- birbirini açsa bHe birinin süsil öbürünün kumaşlardan yapılması lazıındır'· 
lelade bir kıyafettir. Birbirine uyamaz- ağır başlılığı bir araya gelince aevilmez. sade, pratik, kıvrak olmalıdır. Bit~ 
lar. Dayanıklı spor eldivenlerle, çanta ile hemen" hemen zıddı olan bu iki ıt;;I 

Birbi~jne uymı~an renkleri. :e§ill.e \·~ya şapka ile abiyye, zarif bir elbise arada kullanırken şık görünıne1' :. J 
mavi, sıyahla liclverd, kahverengıle sı- gıymek... Bunlann aruında hele bir de nu da bir vana bırakmak icab edt / ............................................................................................................................................... : ................................... . 

Bacaksızın maskaralıkları: Kaleci baba 
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1 Kitablar arasında 1 
•• 
Ozlü Tercüme 

* Tercüme işinde çıilışan biri9i olmak 
sıfatile. Alazın tercümelerini daima ve 
büyük bir alaka ve takdir De takib ede
nm. Tercümenin ne demek olduğunu. 

tercüme ederken, vasıta olan dtl de kay
nak dile ne derece sadakatle bağlı kal
manın ıcah ettiğini pek iyi bildiğimden. 

hattfı hatta H. A. Edizin aslından yaptığı 
bazı tercümeleri, kendim de ıngilızceden 
çevi~ olduğumdan. değerli muharri
r ·n nasıl bir itina ilf! bize tercümeler Vl:r

diğini yakından görüyorum. 

* Son çıkardığı ve Maksim Gorkinin 
13 ü hiç terdime edılmemiş, ilcisi çevr:ı
miş 15 hikayesini bir araya toplıyıın 
(Aşk rüya51) isimli kitabda, H. Ali Ediz, 
bize Gorkiyi :muhtelif cephelerdtın 
tahlil eden gayet değerli bir mukaddeme 
de veriyor. Edebiyat arayıcıları :çin bu 
mukaddeme c"dden istifadeli ve özlü bir 

Paris mahkemelerinden biri gayet idim. Ve mücevherlerle parayı masa 
meraklı bir davaya Çakmaktadır. Ka- ya bıraktım. Avukatım bu paranın 
dm maznunlardan biri, '.kendisini mü· 1200 lirasını aldı. Cebine attı. Ben, 
dafaa Pr!en avukatı, Parisin tanınmış 1 cNe yapıyorsun, bu para devletindir· 
avukatl::ı.rmdan Jan Taon\ı; dediğim zaman: 

1 - Çalınmış bir parayı almak, 
2 - Kendisine yanı~ bir üade im -

ıa ettirmek; 
3 - Bir mektubu tahrif etmek; 
Suçil~ itham eylemektedtr". 
Kadın, bir vergi tahsildarı ile bir · 

Ukte, 1 2 bin lirayı zimmetlerine geçir
mekten maznunduı-, mahkemede şöyle 
demiştir~ 

- Gf>çen sefer, vermiş olduğum 1 -
fade y:ıı::mdır; ve bunu bana a\7Ukatım 
dikte ettirmiştir. Nisanda kendisini gör 
düğüm zaman, her ~yi ftiraf ve o va· 
kit üzerimde bulunan parayı polise 
teslim etrneğe karar verdiğimi söyle-

- Budala olma .. Sana bunlan soran 
yok.. diye cevab verdi ve bana istin • 
tak hfıkımliğinde söyliyeceğirn sözleri 
yazdırdı. 

Onu, çalmış olduğum devlet parası -
nı bile bile saklamakla ve kendisine 
yazmış bulunduğum bir mektubu tah· 
rif etmekle ith~ı ediyorum. 

Mahkeme, vaziyeti daha iyi aydın -
latrnak için, davayı başka bir mahke-
meye devretmiştir. Paris bürosu da a· 
vukatın hal ve tavırlarım incelemeğe 
başlam~tır. Resimde, suçlu kadınla, 
cürüm ortağı tahsildan görüyorsunuz 
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MiZAH 
Radyo ve Dans Tıbbiye mektebi ve Etfal hastanesi 

binalarıiıı Abdülhamide nasıl yaptır~ım 
Yazan: ismet Hulusi 

Evimde öğle yemeği yiyordum. Rad
yoda ~pikirin sefil duyuldu: 

Bir gün huzurda bulunuyordum. ~bdü!h~mid ta bak~sınd:ın bir sig~ra çıkardı. 
Ben de aklım sıra hürmet olsun dıye kıbrıt çakmak ıstedım ve ayaga kalktım. 

Bunu gören padişah da ayağa fırladı. Rengi sapsarı olmuştu 

- Şimdi size dans plaklan dinletece
Rfz." 

Ve akabinde oynak bir hava çalınma
ya ba~ladl. İki tarahma sallandıktan son
ra hizmetçiye seslendim: 

Cemil Topuzlu: 
_ Bugün de ıize, İstanbulda kurulan 

ilk Tıb Fakültesinin tarlhıçesini vapa ... 

yım, dedi. 
Bundan 40-50 sene evvel yani Abdül-

hamid II devrjnde 1stanbulda iki tane 
tıb mektebi vardı. Biri, Sirkeci mtasyonu 
civarında eski Gülhane kışlasındaki 
.Mektebi Tıbbiyei Askeriyei Şahane ... > 
Diğeri Kaoirgadaki cMektebi Tıbbiyei 
Mülkiyei Ş?.hane ... > cTıbbiye Akseriyei 
Sahane> den diploma alanlar corduyu 
humayiın,. da; cTıbbiyei Mülkiyei Şa -
hane> den ç1kanlar da belediye ve vilA
yetlerde kullanılırlardı. Arzu edenler de 
tabii serbest hekimlik yapudı. 

Abdülhamjd II, o zamanki ttbiri ile 
cefkan abrarane> lerinden dolayı bu iki 
mekteb, bahusus Tıbbiye askeriye tale
besind~n çok çekinir ve adetA ürkerdi. 
İşte, bundan dolayı her iki mektebi ga
yet sıkı, adetll askerl bir disiplin altında 
bulundururdu. Nezaret ve müdüriyetıe .. 
rine de doktorlan değil. cciheti as:terl• 
ye> den gayet emin olduğu kimseleri ko
yardı. 

Ben o zamanlar, Abdülhamid II nin i· 
radesile sık sık saraya çağınlır idim. Ge
rek çocuklarına, gerek sultanlara yaptı· 
ğım ameliyatları müteakıb hemen daima 
huzura kabul olunurdum. Bu kabullerin 
her defasında da rütbe ve nJşan ile taltif 
edilmekliğim mutaddı. Bu yakınlık fır· 
satlarından istifade ile, hünk!ra cMek
tebi Tıbbiyei .Askeriye> nin birçok ek
siklerinden ve hastanelerin kifayetsizli
ğinden bahsede~im. Nihayet, bir gün 
padi§ahın çomı~anndan bhi tahatsızrı 
landı. Aböü1hamid II ye, husust tabibi 
doktor İbrahim Paşa da hazır olduğu hal
de. .memleketimizde çocuklara mahsus 
bir hastanenin bulunmadığını, biçare 
yavrucukların şurada burada sürünüp 
öldüklerini söyledim. İbrahim Pafa da 
sözlerimden cesaret aldı: 

c- Eff'ndimiz, namı namii hümayun-

- Şayed, Seniyeden bir hatun ge· 
tirmesini istiyecekseniz, efendime 
minııayri haddin tavsiye edeyim: Ora .. 
da Pesend namile bir mahbu.bei cihan 
var .. kaf1r. bir içim su! Onu emir bu .. 

r 

yurun .. dainize dua edersiniz. ~-- t 
Sami Mo1JR ~üldü. 
- Ne o, 'ReberOhi? Seniyeye reka • 

bet mi ediyorsun? 
- Değil, sultanım! Lfildn, karı öyle 

fi.fet ki .. 
- Peki.. peki! Senin nene lAzım? 

Sen safle bı:ına Senivevi gönder. 
- Başfü;tüne, efendiciğim! Yann sa· 

b~h burada! 
R~hnfıhi cıktı. Sami Molla da geniş 

bil" ıı<>fec; aldı. 
Ertesi qün, dairede, sab1rın2'l.ıkla, 

beklivnrken, iqeriye ftiren odacı: 
- Bevirn! dedi; zatını bir gadun istiy. 
- GPlsin. 
Arkasmda ai?ır ipekli, siyeh, glniş 

bir car~af, vüzUnde kahn bir peçe, elle.. 
Jpri .. pJrrnaklarmm uçlan ke~k miten 
eldivenier ic-inde. Mollanın hurunma 
dahil oİan 'Bf'nli Seniye, odacı çekilir 
çeki1rn~z yüzünU açtı. 

Pek de ı?eckin denecek çağda değildi. 
Gözlerinin uclarındaki krnsıklar olma· 
sa ve b1razıcık da gerdanı sarkmasa, 
pekAIA, alJmlı bir siması vardı. Mollayı 
etekliyerek: 

- Emir huyurun. efendiciğim! dedi. 
Cariyenize haber göndernıişiniz, gel • 
dim. 

- Na~ılc;m, bakayım? 
- Öm.rüni\ze :duacryım. aslamm. 

VeliniMetimdcn hanidir mahrum kal
dık da ona iizüii.\yoruz. 

Vakit kayhetmiye gelmezdi. Odaya 
anc;ızm biri ~riveril', Iakırdıyı yanrla 
bıraktırırıdı.. O sebebten. sami Molla 
doğrudrı"l do~ya c;adada geçti. 

- Bana hak! dedi: Seniye hamm. 
Seni niçin çağırttım. biliyor musun? 

- Hsytr, efendidir\:m! Bir e~enı:ıl, 
falan mı tertib edeceksiniz? 

- Değil. Ben bugün senin aklına, 

- Şu tabağı kaldır, bana da bir kahve 
yap! . 

Hizmetçi odanın kapısında göründü. 
Tepsiyi sıkı sıkı kucağında tutmuştu: 

- Benimle mi, sokakta 

- O ne, neye onu öyle tutuyorsun? 
Sağ ayağını attı. Parkenin üzerinde 

kaydı. Sol ayağını da kaydırarak sağ a· 
yağının yanına getirdi. 

- Şey bak, şey kavalye. ceğiz ! . ıil 
Birdenbire kendini toparladı. 'Yil - Tepsinin adı kavalye midir?. 

-Tango .. zardı: e 
- Şey affedersiniz, birdenbire 11 

f 
du bilmiyorum, kendimi bir baloda 

- Söyle hangisi; kavalye mi. tango 
mu? 

- Radyoda? 
- Kız söylesene, radyoda cbundan 

böyle tepsinin adı değişmiştir, kavalye, 
yahud tango denilecektir> mi dediler .. 

nedivermiştim de. . J1l 

Yürüdü, uzaklaştı. Yanyana yil 
genç bir erkekle genç bir kadın rsd~ 
sesini duyar duymaz oldukları yerd~ 
dular. Genç erkek bir reverans 

Eski Tıboıye mektebi binası 

larınızı taşıyacak bir etfal hastanesinin 
Ş~şl; tepelerinde ve hazinei hassaya aid 
arsalardan birinde yapılmasını niyaz ve 
istirham eyliyoruz.> 

Dedi. 
Abdülhamid II. o kalın suile ıu mu-

kabelede bulundu: 
c- PekAla... (İbrahim Paşaya hitab

la) Paşa, bu işle meşgul ol Hastane ya· 
pılınca sen, sertabibi olursun; Cemil Pa
§a da operatörü! Şimdi, hazinei hassa~ 

dan l~zım gelen paranın verilmesini ira
de edeceğim. Ancak, hastanenin benim 

adımı taşımasını istemem! Burası, maka
mı saltanata gelmezden mukaddem, ya

narak ölen kızımın iamini alsın!> (•) 

c•) Cemil Topuzlu, bu ~ruıe.s1.n iamln! tyi

ee hatırlayamadıtmı, Ya Hatice, yahud Ay
şe Sultan oldutunu aöylüyor. 

s. A. 

Doktor İbrahim Paşa ile beraber, yer
lere kadar eğilmek suretile temenna et
tik. Geri geri yürüyerek, sevinç iiçnde, 
padiphın yanından ayrıldık. 

İşte, bugün Şişlide gördüğünüz (Etfal 

hastanesi) nin temeli bu ~etle atılmış

tır. 

Belki, 'ki doktorun bir sözü ile koca 
bir hastanenin yapılmasını garib bula-

caksınız! Bizm, Abdülhamid U üzerinde 
fazla müessir olduğu.muzu .anlatmak is
tediğimi. ihtimal, zannedenler de çıka
caktır. Yanlış hiçbir düşünceye meydan 
vermemek için Abdülhamid II nin dok
torlara karşı olan haleti ruhiyesinden 
bahsedeceğim: 

Abdülhamid Il doktorlara karşı daima 
mültefitti. Kendisi ıahsan da hastalıktan 
hiç hoşlanmaz.dl. Saray halkından biri 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Yazan: Sabih Alaçam 

Radyo susmuştu. Hizmetçi de tepsiyi 
doğru dürüst tuttu: 

- Affedersiniz Bay, ra-dtyoda bir tan
go çalmıyordu da .. 

- Hah şimdi anladım. 
Radyo yeni baştan bir başk.1 dans pla

ğına başlaımştı. Hizmetçi gene tepsiyi 
kucakladı. Artık ondan hayır yoktu. Kah
veden vazgeçüiın. Sanda'lyamdan kalkr 
tım. Fakat nasıl oldu bilmem bir an san
dalya elimde kaldı ve onu kendime doğ
ru çekip odanın ortasında şöyle bir de
facık dönüverdim. 

* Sokağa çıkmıştım. Radyonun sesini 
bütün mahalleden esizıgemiyen kapı kar
şı komşumun radyosu da çalınıyordu. 

Çöp kamyonu durmuştu. Şoför, yerinde 
bir sağa bir sola sallanıyordu. Kapılar
dan çöp alan çöpçü kucağına aldığı çöp 
tenekesini sağ ehle tam ortasından kav
ramış, sol elile de tenekenin bir kenarı
na sokulmuş prasa sapını yakalamış. 
Kamyona doğru yürüyordu. 

Uzaktan bana doğru gelen kırklık b ir 
kadın tam karşıma geldiği zaman dura
ladı: 

- Serbstim bay .. 
- Anlamadım. 

- Sizinle dansedebilirim. 

" Son Posta'nın Romanı: 20 

. · Ah ne baygın bal.<ışın var, 
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EWELKİ a b • ı•' ERdiMENO 
iSTAH8UL e}!aZ şemsıye ı .,, E::~tl 

dirayetine, ferase -
tine bir iş havale e
deceğim. Bunun ÜS· 

tesinden gelebilir • 
sen, af erin sana! 
Ben de seni hem 

• 
yorum, ha! 

- Artık, elimden 
ne ki gelirse yapa • 
nm. Evvelallh, e • 
ilinden de kurtul -
maz sanırım. 

memnun eder, hem - Haydi, göre • 
de bundan sonra yim seni! 
üzerinden himaye - - Yerini sağlık 
mi eksik etmem. verin, bakayım. 

- Allah ömrünü· - Aksarayda Çu .. 
ze ömür berekatı kur hamam vardıx, 
versin. Ne gibi bir biliyor musun? 
hizmet, acaba? - Biliyorum. 

- Söyliyeceğim !. - Bu kadının ko • 
Bir yerde, bir kadın cası oranın hamam-
var. Halen zatüz • cısı: Osman efendi 
levc bulunuyor . adında bir adam. 
Vaktile ben kendi • - Evi nerede? 

d w b' .:ı.-. 11ttı genç kadın, ona ogru ır auuu (ı 

eli~i genç erkeğin omuzuna koydıl~. 
erkek sağ kolunu onun beline ı;a 
Dansediyorlardı: 

- Fesübhanellah! -~ 
Dedim, yürüdüm. Eve şeker go ıı; 

mesini tembih etmek için bakkala 1 
dım. Bakkalın çırağı benim dü ıtıt9M 
diğimi görmemişti. Çok meşguldü! 

- Acaba ne yapıyor; sağ yağa, )<ti 

yağı katıyor da bu kadar dalmış.·· 

Diye baktım. Meğer böyle düşil ~ 
le onun günahına g:rmiştim. Dab8 t 
bir şeyle meşguldü. Sağ elinde bi~ ~ 
cala ve sol elinde de bir rakı şişesı ıe 
Ü'lt kattan gelen radyonun ahengi I 
!ara danseWriyorıdu. Eve şeker { 
mesini de söylesem bir ku1ağındB11 d 
öbür kulağından çıkacağını e.rıl• ı. 
için hiçbir şey demeden dükkarı~ıı~~ 
tım. Tramvay mevküine doğru yııril 

* Şehirde de ne kadar çok radt'/
0 

Her evdeı:: radyo sesi geliyordu .. b~ 
sanki ittifak etmişler gibi dans pl 
lman istasyonu açmışlardı. J 

(Devamı 12 nci safJ~ 
··ı~ - Kabahat etmişsiniz. -yı.ı ~ 

söy lem~k gibi olmasın amma, V
onun yerinde olsam size ka.rŞl 
olurdum. 

- Ne yapayım? Yolunu bul~ 
Bizzat kalkıp da, evine gideme~~ 

- Birisini gönderip hatır so 
lirdiniz. ~iı 

- Ne ise. olanlar oldu. tşte ti 
Rananın yeniden bana avdet e 
sana havale ediyorum. ,,. ı 

- B::lşüstüne, Molla beyci~ 
merak etmeyin. ÇukurhamaıJl 
niz, değil nti? 

- EvPt cı~ 
- Allaha ısmarladık, ~~ ~· 

Ben haft;ı, içerisinde inşallah ı4fl 
lerle buraya gelirim gene. 

sile düşüp kalktun. . - Hamamdan so· 

- İn~allah! Göreyim seni! 4~ SeniyP oradan çıkıruş, evine J1l r 
uzun uzadıya dü~i.merek p1Afl1 ~ 
muştu. Erte.c;i sabah erkenM~ei 
fırladı. Arkasmda, bir gün ~ 
diği ayni babayani çarşaf v }ftı!~ 
ruca Saraçhanebaşına çıktı, r16' 
dan saparak Aksaraya indi. O ~ 
kur hıtmama girdi. O saatte, Jı t1' 
kendisinden başka müşt~ri .Y0~ ı 
le pek erkenden gelişini ızB 

1çin: ·def Daha doğrusu bizim rarsın, tarif eder .. 
konakta besleme Mollanın huzuruna dahil olan benlı Penbe odacı çekiliT çekilmn yüzünü. açt•ıer. 
idi.. luşalım, eskisi gibi muhabbet edelim. - Hanımın adı? 

- Evet, efendidğim! Anlıyor musun? - Rana. 
- Hanımlar bn kadını çekemediler.. - Anlama1 mıyım ilti gözüm? Ne de - Bana acık tafsi18t verin de, ona 

k1skand1lar.. her ne ise. Tuttular, ev· olsa, aranızda bir geçmiş var. Onu ta- göre işi çevireyim. 
lendirdiler. Lakin, ben.im onda hala :zelemek istiyorsunuz. - Ne türlti tafsilit istiyorsun? Kaşı .. 
-gönlüm derniyeyim amma- gözüm var. - Tı:tmam! Bu işi sen üzerine alır nı, gözünü mü tar:i1 edeyim? 

- Tabii. Sizi memnun etti ise, neden mısın? - Yok. Onu kendim de, gidince g-0· 
olmasın? Gönlünüz de olur, gözün'üz - Ne gibi? rürüm. Bana lazım olan cihet orası de· 
de.. - Sana yerini yurdunu tarif edeyim. ğil. Aranızdaki münasebeti b'ileyim. 

- Evet. Bizimkiler, onu kocaya ver· Git.. kondır. Zannederim ki onun da - Söyledim s'l Rana benim müstef· 
dikten sonra, konaktan ayağını da kes- bana elan meyli vardıx. Benimle tek· reşemdir Uzun zaman düştük, kalk ~ 
tiler. Yahud ki o, küstü de, bir daha a· rar buluşup, gö:rüşmeğe razı olursa, bk. Sonra gebe kalınca iş meydana 
yak basmadı. Binaenaleyh ben kendi- bana cevab getirirsin. O vakit üst ta.. çıktı. , Bizim hanımlar da, tutup evlen-

- Eyübsultana ziyarete gJri I' 
bir boy abdesti tazeleyim b9 . ' ~· 

d"k"ndi.iı J\ı Diyerek, soyundu, o u . 01• 

lardan birinin başıına geç:.t~r~e 
U stalar<lan biri başına stı do 190' 
nu biçimle konuşturı;na~·a paŞ~ 

- Ben, bıı hamamı pek seV 
yetlen ferahtır.. dedi. s·ıô' 

- Öyledir, hanımcığıın!. ~~ 
olmasınlar, bütün müşte.r:ıl 
hep öyle derler. 09 c 

- Mesela ben, ta Kıztaşı~9t' 
rum .. öyle iken, daima yıka , 

sini göremez oldum. Halbuki, vuslatı.. rafını düşünürüz. dirdiler. 
na mütehas.,.irim. İstiytcıTI.1Jl11 ki bunu - Olnr. - O zamandanberi onu hig 
ona duyurayım. Ve bir teklifte buluna- - Amma, ne edip edip kandıracak ·· sormadınız mı'l 

raya gelirim. cı~İ 
- Kimlerdensiniz, hanırrı f11 

arayıp, - Tanımazsımz. Efendi:rXl ..t 
oldu. ,.QSI tp· 

yım: MiinasLb bir yerde, arada bir bu· sın. Boş dö:n.miyeceksin. Sana güveni- - Hayır (.Ar~ 



~ 14 lıdneikanun 

Bay Ahmedin papağanı 
.!y ~~d çok zengindi. Zengindi 
t\t' a hıç kimsesi yoktu. Koskocaman 

ınde eın k lln e tar uşağı Mehmedle tek ba· 
a otururdu. 

A.ı!ehnıed ta küçüklüğündenberi Bay 
Yi edlerde büyümüştü. Şimdi artık i-

ce ihtiyar olmuştu. 
Jtı Bay Ahıned. Meh-du: 5?k alışkın ol
ı.. ıçın yenne baş
lla ad'anı At alamıyordu. 
. ehmedin bir deM. 

llklig... 6 ' 
~ 1 daha vardı: 

e ku}n.ıh d di ""6' uyar, ne 
li söylerd· B r' 

ın ı. ay Ah-
edin bu çok i~ne 

leli · "~ tdı. Çünkü k d'. en-
ısı bir sürü ilıni • 

kiı.• te .... 
J\lerle rneş ..... ı 1 du. er.-u o ur-

I 

Zengin old .. · 1 · k d d ler Ya ~g~ içın p~k uzun seyahat: .. - Bu yaştan s~nra ~~. d~ .. çocu • a ı-
tec .. Par, donuşte evıne kapanır, ilmı hgına başladık, dıye duşundu. 
la l'iibelerine başlardı. Sağır ve dilsiz 0 • Bay Ahmed hergün saatlerce papağan-

tı Mehırıed efe d' . . hi ah ts t la uğraşıyor, ona konuşma dersi veriyor-
lkı •. n ısını ç r a ız e - d' k d d w • • 

ec:ığ; için B du. Mehme ın ulağı uyma ıgı ıçın pa-
Afehın . ay Ahmed çok memnundu. pağanla efendisinin ne konuştuklarını 
lle a ede bır şey söyliyeceği zaman yazı bir türlü anhyamıyordu. 

Banlatır, o da yazı ile cevab verirdi. Bay Ahmedin bir derdi. vardı. Her se-
*ttki: Alııned. son zamanlarda gene bir yahatten dönüşünde, gazeteciler eve do
dar . se~ahatıne çıkmış ta Afrikaya ka- lar, seyahatine aid b:r sürü sua! sorar, 
:o~gıtmııu. adamcağızı bir türlü rahat çalıştırmaz-

SON POSTA 

( Meraklı ve Faydalı ) 
Garib bir şato 

Sevr civannda bu 
lunan bu §ato çok 
§ayanı dikkattir. 
Çünkü bu şato ne 
kadar mimari tar
zı varsa hepsinin 
b i r 1 e ş m e s i n. 
den meydana gel
miştir. Bunu ya
pan mimar, eseri
ni meydana getir
mek için çok çalış
mıştır. .. 
Bakmadan yürünür mü? 

Ruhiyatçıların 

söylediğine göre lı 

insanda gideceği ~ 

yeri görmeden ta

yin etmek hassası 

kat'iyen yoktur. 
Bu yalmz yürür

ken değil, kürek 
çekerken de böyle
dir. Bir adamı, 

gözlerini bağlıya

rak alışkın olduğu 
bir yere bırakınız. t!'i~-'i 
Mütemadiyen ayni yerde döner durur. taı oneeeği zaman Mehmede bir mektub ı lardı. İşte Bay Ahmed bu vaziyetten kur

l'. ~rak Yola çıkmak üzere olduğunu, e· tulmak :çin papağana bir cümle öğretti. 
~k a~ıanıasını, gelirken de kendisine Kapı birkaç defa çalınınca papağan tü- yı çalıp evde kimsenin olup olmad'ığını 
Su ~zeı bir hediye getireceğini söyledi. neğin üstünde şöyle bir doğruluyor ve ar.lamak istediler. 
l>ağ güzel hediyenin pek kıym~tlı bir pa- gayet aksi bir sesle: Birinci çalışlarında ses çıkmadı. İhti· 

"i a~ olduğunu yazıyord'U. - Bayı görmek istiyorsanız evde yok, yaten bir kere, b ir kere daha çaldılar. 
lnekatnızlıta alışını~ evde yabancı gör- boşuna çalıp durmayın, diye bağırıyordu. Gece yarısı çıngırak sesi~~e tatlı uyku-
~ h~en hoşlanmıyan Mehmed bu habe· Bay Ahmedin döndüğünü duyup kapı- , sundan uyanan papağan ofkelendi. Her 

ıç se"inmedi: ya üşüşen gazeteciler bu aksi aksi bağı- I kapı c;alınışında ayni cümleyi söylemeğc 
- Bay bu bedi . . . ran uşağı yola getiremiyeceklerini anla· alıskın olduğu için, bu sefer her defadan 

dd~~ii ni zannediyenın benım hoş~ma .gı- yınca çekilip gittiler. daha aksı bir sesle bağırdı: 
uıı.-;.,.d yorsa aldanıyor. dıye a·· l . B" ·· B Ah B .. k · t " d k .... , ü. un er geçtı. ır gun ay .med bir - ayı gnrme s ıyorsanız, ev ıe yo , 
~rad . dostunun evine yemeğe gitti. Bay Ah- brı~una cıılıp durmayın! 

)thatıe:1 d~ır ~y geçince Bay Ahmed se· med son seyahatten dönüşte yanında pek Bu sesi duyan hırsızlar hayretle birbir
bir de koaondU. Eve bavullar.lwa· ı:er~ber kıymetli şeyler geti•mişti. Z~ten eski- , lerinin yüziine baktılar. Demek evde bi· 
A«eh.rned ocaınan kafes geldıgını goren der.bt>ri cvınde kıymetli antikalar bulun- I risi vardı. Herhalde uşak Mehmedden 
lıırrıa Od somurttu. Bay Ahmed kendi ça- duğu söyleniyordu. Bay Ahme.5in evde başka birisi. Hem de !esine bakılırsa o1-
)'tllsek :ıs:ın~n yanındaki küçük odaya bulunmayışından istifade etmek istiyen 1 dukça zorlu bir adama benzivordu. Ya 
lanını ot r tunek üzerine kıymetli papa· hırsızlar o gt>ce evi soymaya karar ver- ~:mdi büsbütün kızar da kap~ya gelirse! 
taıt Afeıu:rtt~. S~nra uzun bir liste yapa- diler. Sağır uşak girdikler:ni dnyamazdı. Böyle b"r tehlike karşısında, yakayı ele 
Patana n edin eline verdi. Bu listede pa. Duysa bıle d ' lsiz olduğu için kimseye vermek istcrniyen hırsızlar maymuncuk
)iyece~j asıı bakılacağı. ne zamanlar, ne haber veremezdi. !arını, torbalarını filan hemen· orada bı· 

ııehnı~~zı.Iıydı. Fakat hırsızlar çok ihtiyatlı oldukları 1 rakıp kaçtılar. 
· için ne olur, ne olmaz diye bir kere kapı- * * * 

'<iiriı1c 
~1- 7'eJci,., kendı" -.:nde ,. 1'ahcıtt ... .,. Bir gün küçük Tekir sütü-
~"'. içe,. ~ lıtediği pibi nü içerken dÜi'Ünüyordiu. 
ter • ıated•~ ,..;J..: • oıma ~· ..,.,., ge- Kendi kendine: 
tQ~Zı1c "dı. Fakat fazla ya- - Bu annemden çektiğim 
•n~~--ettiği zamanlarda de artık yeter, dedi, bııra-
~QL -=n azar . ·ıt·;; · "' Yediği lfı ı~ı, da- dan gider, bCZ§ka bir yerde 

ım~rde-... o ... tu"lrlidlllu.~._....,,.. rahat rahat yCl§arım. 

Küçük Tekir ne yapacağını 
faşırmıştı. Burada rahat et
mesine imkan olmadığı gibi 
bir kerecik olsun bile kar
nını doyuramıyacaktı. 

- Dönerimi dedi. 

Bu dü.§ünce ile evinden kaç
tı. Yola koyuldu. Az gitti, uz 
gitti, dere tepe düz gitti. Bir 
çiftliğe vardı: 

- Burada kalınm, kimse 
bana karışmaz, dedi. 

Gene az gitti, uz gitti, dere 
tepe düz gitti ve nihayet an
nesinin evine var.:iı. Annesi 
on'tı görür görmez çok se
tiindi. Boynuna sarıldı. 

Karnı acıkmıştı. Bir çanak 
yiyecek gördü. Karnını do
yurmak için çanağın yanına 
sokuldu, fakat bir lokma al
maya vakit kalmadan onu. 
bir köpek kovaladı. 

Küçük Tekir kendi evinde 
çok rahattı. 
- Annem ne yapsa, darırsa 
dövae b4r daha evimden ay
nlmaml 
Dedi ve bir daha ev€nden 
kacmayı cıklına getirmedi. 

S:l~ fa 9 
= 

C Yıldızın basına gelen =ı 

Yıldız - Oh ne iyi, ıe

hir dışındaki küçük göD 

soğuktan dondu, ben 

de patenlerimi ayakla

rıma giyer, buzun üze

r.inde kaymaya giderim. 

Yıldız - Buz üzerinde 
öyle güzel kayax:cıiJım 

ki, görenler §aşıracak

lar, parmaklarını ısıra
caklar. 

nıı 

c 

Yıldız - Dülilndüği.ım 

gibi oldu. Ben kayma

ya başlar bcı§lamaz et

rafıma toplandılar, be. 
ni seyrediyorlar. 

Yıldı.: - Ruz üzerinde kayarken aya- Yıldız - Şimdi bu daireyi bir kere 

ğınıdaki patenlerle buzda muntazam daha dola§ayım da görsünler. 

bir daire ~izdim. 

Yıldız - Ne muvaffak.iyet, ne muvaf· 
f akiyet, bir kere ahad dolaşırım. 

Yıldız - Anneciğim, anneciğim, anne
ciğim! Buzu çize çize kesmişim. 

Yıldız - Hah i,7te, fimdi beni alkı,,Zı. 
yacaklar. 

Yıldız - Eyvah boğuluyorum, bu hiç 

aklıma gelmemi§ti. lmdad kurtarın 
beni/ 

C Yeni bilmecemiz ' Çocuklar, bakın si
zin yaşınızda bir ço
cuk; babasile bera
ber geziyorlar.. kö
peklerini de yanları
na almışlar. Onların 

resmını gazeteden 

kesin. Uygun gelecek 
renklerle güzelce bo
yayın ve bize gönde
rin. Bir kişiye bir 
futbol topu, iki kişi
ye birer masa saati. 
yüz "' kişiye de ayn 
ayrı güzel hediyeler 
vereceğiz. 

Bilmeceye cevab 
verme müddeti on 

beş gündilr. Bilmece 

cevabını bize gönder

diğiniz zarfın üzeri-. 

ne cBil.m~e. keli• 
mesini ve bilmecenin 

gazetede çıktığı tari
hi yazmayı unutma· -
yınız. Bilmece müklfatlan tafrada buhın anlara posta ile gönderilir. İstanbuldalti
ler Pazartesi vı Per,embe günleri öjled en sonra matbaamıza gelip aunalıcbrlar. 



Manisa da 
kültür 

belediye ve 
faaliyeti 

Şehrin elektrik tesisab için belediyeler bankasından 
istikraz yapıldı, kız enstitüsüne rağbet artıyor 

.tıcmiıa kız emtitüil 

Manisa (Hurusf) - ~ediye rei.Si 
~vni Geınicioğlu şehir işleri etrafında 
:Vekaletle temas etmek üzere Ankara
ya gitmişti. Yaptığı temaslar netice • 
sinde Manisa için hayırlı işler elde e
<$lmiştir. Manisan ~ eiekt:nk tesisatı 
ve santral binası için lüzumu olan ~ 
tikraz yapılmış ve buna belediye hAli 
karşılık gösterilmiştir. 

Cümhuriyet alanında b'iı' elektrlk 
taksim yeri yapılmaktadır. 

Belediye su işleri ile de çok yakinen 
ali.kadar olmnktadır. Mevcud S'll yazın 

:ihtiyacım karşılamıyacak derecede ol
duğundan ve halk tarafından füzuli 
olarak sarfedi1dH?inden belediye her 
eve bir saat kaymağa başlamıştır. Bu 
tedbir he:m halk için ve hem de beledi· 
ye için çok fayda tı olmuştur. Diğer ta
nftan gene şehrin muhtelif yerlerine 
ağaç clikilmeğe başlanmıştır. 

kilosu yirmi, U!kuınnmun kilosu 50 ve 
kılıcın kilosu 60 kuruş üzerinden ve -
rilmektedir. Meyva da keza çok yük -
sek fi.atla satılmak.tadır. 

Balkevl fıtaliyeti 
Halkevi çahşmalanna devam et • 

mektedir. Yılbaşında sosyal yardım 
ı.:olu tarafındM verilmiş olan balo çok 
nezih olmuş ve rağbet görmüştür. Neş· 
riyat mükemmel bir surette hopar1or
larla teil"in edilmektedir. Temsil kolu 

Kör piyesini vermek için hazırlıkla • 
ra başlamıştır. Haftanın her on beş gü
nünde bir 'konferanslar vermekte ve 
yurddaşlar irşad edilmektedir. Bu haf· 
ta pazar ~nü muallimler evin salon
lannda toplanmış ve mesleki hasbihal· 
de bulunmuşlard11'. 

Kültiir hareketleri 

Şehrimiz kız enstitüsüne gittikçe 
Belediyenin ehemmiyet vermesi U· ra~bet artmaktadır. Bugün okula de • 

dm gelen işlerin başında şehrin temiz· vam eden talebeler tedrisat ve sair iş· 
'1iğji ve intizamı sayı.'ıabllir. Mesel! ler için gözden çıkardıkları masraf pek 
İnönü mahallesinin cYeni sokak> so- cüz'idir. Açılan pansiyona kazalardan 
bğı bir bataltlık halindedir. Bu sokak da iştirak edenler vardır. Enstitü önü
islaha, buralardaki havayiçi zaruriye müzdeki yıl için daha iyi bir surette 
de kontrola muhtactır. Pek ucuza mal hazırlanılacak, leyli talebe kaydedile
edilerek getlrilen bahk'.lardan tooiğin lecek ve ücret 120 lira olacaktır. 

70 yaşmda ~ ir kF dm beygirden 
düşüp öldU 

Edirnedeki sinema çökmesinin 
tahkikatı devam ediyor 

Edirne (Hususf) - Sinema yapıl • 
mak istenen bina çatısı makaslarının 

İzmir (Hususi) - Çeşmeden tütün 
yüklü alarak İzmire gelmekte olan 8 
numarah Çeşme kamyonu, Boyalık 
mevkünde, atı üzerinde köyüne dön - çökmesi üzerine vaki otan kazanın ma-
mekte olan 70 yaşında Naime adlı bir hiyetini tayin ve tesbit etmek üzere te
pdmla karşılasmrştır. Otomobilden şekkül ettiğini bildirdiğim fen heyeti 
ürken hayvan şah innmış ve ihtiyar ka· 
dın düşerek ölmfü:tür. 

Manisada Kızılay balosu 
Manisa (Hususi) - Kızılay idare 

heyeti, azalardan Nefise U~ R'!Za 
Akaslan, Nadir Eyiboğlu başkan Dok
tor Cemilin reislij!i altında toplanarak 
cemiyete- bir gelir temin maksadile bir 
balo verilmeı::ini kararlaştırrr.:ışlardır. 
Balo önümüzdelci ayın üçüncü günü 
Halkevı salonlaıında verilecektir. 

raporunu alakadarlara vermiş ve key -
fiyete adliyemiz vaz'ıyed eylemiştir. 

Fen heyetine göre, kazanın başlıca 

sebebi sinema yapılmak istenen bina • 
nın yalnız tamiri için Belediyeden ruh 
sat alındığı halde şekli tamamen de -
ğiştirilerck yeni baştan inşaata girişil-
mesi ve bu inşaatın bir fen memurunun 

mesuliyeti altına verilmiş olmaması -
dır., 

!ranın Paris Sefiri istanbulda 

Bay Sekah Bodi (sağ da) lran konsolosile beraber 

Bir Fransız gazetesindeki neşriyat • I Ekselans Bodi, Sirkeci jsta.syonunda 
tan dol~yı Fnıns~ ile dip!ornatik mil - İran konsolosu ve konsoloshane er.kil· 
naselıatını katet:nis olan iranın Faris· nı tarafından karşılanmıştır. 
teki sefiri ekse!fın .. · s k h Bod' _ Dün akşamki ekspresle Ankaraya 

' "' e a ı, mem b k t d Bod'' · b. iki' .. An . . are e e en ı nın ır gun · 
leketın~ dönmek üzere dün sabahki karadaki İrHn sefarethanesinde misa· 
ekspresle şehrimize gelmiştir. fir kalması muhtemeldir. 

llOW POSTA 

izmir limanına bir ayda 
194 vapur girip çıktı 

İzmir <Husus!) - Son bir ay ~nde 
İzmir limanına girip çıkan vapurlann sa
yı.n 194 tür. Bunların safi tonllltosu 
132,221 dir. Ölü mevsim olmasına nlmen 
her gün yedi sekiz ecnebi vapur ır.al yük 
liyerelc: şimalt Avrupa memleketlerine ve 
İngiltereye hareket etmektedirler. 

Tiftik kursuna yakında 
bas lam laca~ . 

İktısad Vekaleti şehrim.izdeki kontro~ 
dairesine yeniden biri kontrolör. üçü 
kontrolör muavini olmak üzere dört mP· 
mur göndermiştir. Borsada iki ay evvel 
başlanan yapağı ve tiftik kurslarından 

yapak kısmı ikmal edilmiştir. Bir kaç 
güne kadar tiftik kursuna başlanacaktır. 

Eski Şehremini operatör Cemil 
Topuzlunun hatıraları 

(Btqt4nıfı 8 lftd ıayfada) 1 siz ayağa kalkmamdan. Abdillhaırıl' 
rahatsızlansa. adeta tel&şlamrdı ve ha.- n nin korktuğutıu anladım; ne yapad • 
tayı tedavi eden doktorun muvaffakiye- ğımı şaşırdım! 

tini hemen rütbe ve nişan ile takdir et- Hünklr, kalın ıesile: 
miş görünürdü. Daima da tababetin iler- •- Gel!, 
lemesine hadim olmak istediğini söyler- Diye bağırdı. İçeri giren mfisahfbe: 
dl Hünkarın bu husustaki cömerdliğini c- C~mil Paşa gidiyor!, sözlerini ı1lf 
anlatmak için, zamanında, doktorlardan ledi. Böylece bir kelime konuş~ 
4 !ane müşüriin. 40 tan fazla da ferik ve kapıdan dış&n çıktım! 
liva rJtbelerini taşıyan askerl ve bala Fakat. yukarıda da söylediğim 9' 
ricalinden mülld .paşanın bulunduğunu le, zamanla, padişahın nabzına göre 1' 
söyliyeceğim!. Bu meyanda. operatör ol- sıl şerbet verileceğini öğrenmiştinı. (j 
cuğum için. ne olur ne olmaz, belki bir nun temayüllerine göre sözü ıdan: ~ 
gün cCemilin bıçağına teslim olurum!~ ve maksadımı, bin dereden su getil'P ... 
endişesile bilhassa bana çok ıltifat eder- anlatırdım. 

Kitablar arasmda di. Hatta, garib değil mi, her zaman cPa- İşte, gene bir gün, padişahın yüıüııd" 
(B~tarafı 7 inci sayfada) şıı hazretleri> der idi! k; tebessümden cesaret alarak yavaş ~ 

k~i köşesinde, hlç te farfaracılığa Lakin, Abdüllıamid II nin huzurunda vaş cMektebi Tıbb;yei Askeriye> -" 
kalkmadan. mütevazı bir çalışma ıle bi- konuşmak. uluorta laf etmek her baba- mevki ıtibarile fena bir yerde oldu~ 
ze yeni yeni eserler veren ve tercüme yiğitin harcı değildi! Akla gelen her sö- söylcd'm. Gülhane kışlasının darııJıfl' 
kütüphanemizi zenginleştiren H. A. E- ıü dinliyen, dalına güler yüzle muhatab- şimendifer istasyonuna yakınlığın~ 
dizi tebrik ederken, okuyucula~m3 da larını kaJ'jŞ11ıyan yegane padiŞah MehJ dolayı gürültünün })itip tükenmedir 
cAşk rüyasını> ve Edizin diğer tercili med Reşad V dir diyebilirim! Halbuki. ve bahusus hastanedeki levazımın ~ 
melerinl de okumalannı ha.raretle tav- maruf şönretile, Kızıl Sultan karşısında, noksan buiunduğunu anlattım. 
siye edeceğim. daima ihtiyatla konuşmak gerekti. Hu- Abdülham;d II: 

lbrahtm Hoyi zuruna girildiği zaman, hünkar. hiç aya- c- Mektebi tıbbiyeniz hakkında ~ 
------ ğa kalkmazdı. Karşısındaki koltuğu işa- lcdiğiniz şeylr çok nazarı <likkatuni ev 

ret ederek: betti. Yann, selamlık resminden ,arıt' 
MotBrde 81en amelenin cesedi 

morga kafdrrıldr 

Esto'lya tiitün şirketine aid Yılch • 
nm motöründe amele Hayri, evvelki 
~ün rnotörle birlikte Ahırkapı açıkla· 

rından 1'elmekte iken, birdenbire dü -
şüp bayı1muı, be.ray! ~dav1. Gülhane 
hastanesine getirilirken yolda ölmüş • 
tür. Cefled, ölüm şeklinin wbiti için 
Morga kaldırılmıştır. 

3 yankesici yakahtndt 

Muhtf'lif tarihlerde, Ömer, Basri, 
Mchmed, Ali ve Eşref adındaki şahıs • 
lann paralannı tavcılık ve yankesilik 

suretile çalat" Cemal, İbrahim ve İh • 
san ya1<ı:-lanm1şlo.rdır. 

c- Buyurun!> s~raske: Rız~ Paşa .. ile bu husus içi~ 
Derdi. Onun ile temu ede ede, Adetle- ruşeceğım. Sıze, mukemmel b ir Dle 

rine karşı meleke hbıl eylemiştim. önü- tıbbiye yaptırmağı vadeo.iyorum!> 

ne baktığı, yahud kaşlarını çattığı zaman Dedi. Ben de hemen temennayı ~ 
derhal Wı değiştirmek lazımdı! Güler huzurdan çıktım. 
bir yüzle size müteveccih ise, Jr:orkma- Filhakika birkaç gün sonra. ıel'11lısJ 
dan, söze devam edebilirdiniz! Ayni za- resminde Serasker Rıza Paşayı göıP 
ır.anda huzurda ot~rmat iradeye, kalk- Bana: 
mak gene iradeye baflı idi HattA. bu c- Şevketmeab efendlırıfz bırzretl
yüzden, }'anl ufak bir dı"kkatsizliğimden şehir haricinde bir Mektebi Tıbbivel >' 
~olayı. bakınız başıma ne geldi: keriye yapılmasını irade buyurd;Jsr. 1' 

Bir gün, gene huzurda bulunuyordum. mimar Valöriye havale etim. Birt; 
Kat:vecibaşı elinde ibrikle kahve getirdi p1An1an yakında hazırlanacak. San• ~ 
padişahın yanındaki masanın üstün~ gösteririm.> 

koydu. Abdülhamid II, bu sıradA taba- Dedi. Ben, binanın şehir haricinde 1' 
kasından bir sigara çıkardL Ben dP aklım pılınasındaki hikmeti sordum. Serast.ı' 
sıra. hürmet olsun diye kibrit çakmak is- Rıza Paşa, göbeğini hoplata hoplata ; 

mıştır. t~dim ve ayağa kalktım. Bunu gören pa- dü: 

Bir epıırtıman kapıcısı ••Ya çaldı d.'şah ta hemen yerinden fırlamasın mı?! c-A oğlum, fikıi hümayunu, sen.~ 

Suçl!.ılar hakkmda takibata başlan • 

Üstelik, benzi de sapsan... den pek dnha iyi bilirsin!, 
Beya11dda Zeynebkamil sokağında O zaman aklım başıma geldi ve irade- Cevabını verdf. 

oturan Hasan, zabıtaya müracaat ede- =========_;,==-===~~~~~~~~===*="'""""""""mııs-"' 
rek ,ban eşyalarının çalınmış oldui?u -
nu iddiııı. etmiştir. Yapılan tahkikat 
neticesinde, bt1 sirkatin apartıman ka -
pıcısı Mehmed tarafından yapıldığı 
anlaşı.larak, suçlu hakkında takibata 
başlanmıştır. 

Bir çocuk tramvaya at"arken c'DştO 

Vatm:ın Münirin idaresindeki 149 
numarah Şişli - Tünel tramvay araba
sı Pangnltıdan geçmekte iken, 12 ya -
şında Mehmed adında bir çocuk tram-
vaya atlamak istemiş ve müvazenesini 
kaybederek düşüp yaralanmıştır. 

Yaralı, berayi tedavi Şişli Etfal has· 
tanesine kaldırılmıştır. 

Kadın hekim•erl toplantun 
Tllrt Olnekolojl kurumu bu ayın toplan

tısını Dr. Ahmed Asım Onurun başkanlığı 
altında yapmıştır. ·--... ························· .. ·········__.... .•......... 

Satıcı aranıyor - Almanca bilen bir 
"t&tıc1y3 ihtiya~ vardır; Ankarada Ak
ba Kitabevine mufassal şeraitle mü -
racaat olunnıasL 

m111111111111 

~!!::!! 1; 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebqa Dram S, 20,30 

HAYDUTLAR 
lstildil caddesi Komedi 

GilDdiis S, 14 Çoeuk tiyatron 
Gue S. 20·-'° 

OÖLUMUZ 

TURAN TiYATROSU 
Bujiia gündiiıı talo:beye 

Alc,am uınwma 
Sn Kralı G.-egor, Franıııı 

yıldıu Elvıyamay, ııencı 
pntöıı Broıı Tomu, Sev.

Dik tıntö:ü t.lal.:Tiıa lS 
ScveDilcmen 

~aaü.ir .~qit Ceırıal Sahir birliktıa 

Y ABAN G 0 L LE R 1 S P: 

ERTUGRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Taksimde w r-
( HiSSEi ŞAYİA) 

V odV11 3 perde 

Pek 1mada: ln•n Mabut 

Kulağınızda 

fN MÜONİ$ 
\STiRAPTAN 
~ON~A ·· · 

TAM N~~'E 
VE SIHHATE 
KAVUŞMAK 

Kullanmakla kaoiidır. 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. HarRreti sür'atle doşnrur. 

Baş, diş, sinir, n.Rfsal, adale ağrılan ancak G R 1 P 1 N 
almak suretile çabuk defedilebilir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine 
dikkat. T aklidlerinden sakınınız. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
Kiralık kapalı yüzme havuzu Pisin ve Gaıi~ 

Anknrada Çocu~arayı .c~d~esinde Sus sine~ası aMında Çocuk Esirge~~ 
rumu tarafından ınşa ettirilmiş olan kapalı yuzme havuzu, gazino ve J1lüqf ~ 
ıauannın inşaatı ikmal edilerek tecrübesi yapılmıştır. 20 İkincikanun 939 C 1 
günü saat 15 te Çocuk E.!f.rgeme Kurumu Genel Merıkezinde yapılacak '" 
arttırma ile kiraya verilecektir. Görmek ve şeraiti öğrenmek istiyenıerfl1 
rum hesab işleri direktörlüiüne müracaat etmeleri. (172) 
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Uç kişinin ölüini18 
biten bir aile faciası 

Ekmek işi mesele oldu 
( B4ft4rtıfı 1 mci ıayfada) 

ikinci nevi ekmeğin 7 buçuk kuruş ü • 
zerinden satılmasına izin ~ecek, 
yeni nart. tesbit olunacaktır. 

Roma mülikatından hiç 
bir netice çıkmadı 

Biribirini seven kan ve koca ile beraber bu iki 
genci biribirinden ayıran kaynana da öldü 

lstaııbul fırınlannda iki nevi ekmek 
çıkanlmuı esası evveldenberi kabul o
lunmuş ve her iki nevi ekmek fiatı 
narka tAbi tutulmuştur. l"rancall ya -
pan fırmlar da bu sm-etle aynlmıştır. 
Buna rağmen piyasada ikinci nevi ek
mek bulmak imkruu yoktw·. Fırmcılar 
bir türlil ikinci nevi ekmek çıkarmağa 
yanaşm1trnaktadırlar. Fınncılann ildn· 
cl nevi ekmek ç!karmak istemeyişleri 
muhtelif sebeblerden doğmaktadır: 

1 - Birinci nevi elaneğin fiatı ile 
ikinci nevi ekmek fiatı arasında çok az 
fark vudır. Bu yüzden halk rağbet 
göstermemektedir. 

2 - Satış az olduğundan niha~t bir 
fırın bu cins ekmekten günde yüz ka
dar satabilmektedir. Halbuki fınn ya
nınca bir ağızda en aşağı 200 ekmek pi
şirmek mecburiyeti vardIT. Fırıncılar 
ellerinde kalacağından korkarak ikin
ci ne\; ekmek pişirmekten sarfı nazar 
etmektedlı-ler. 

Birinci nevi ekmek ile ikincisi ara -
Facianın yegane ıaJıidi gördüklerini muhanirimiu anlatıyor sında fiatça mühim bir fark elde e-

lt<la., "! ~Baştarafı 1 inci sayfada) lamışlardır. dildiği takdiröc satJşın artacağı ileri SÜ 
dtrıda ~ n~n yanmdaki evde, Vildan a - Nihayet gene Nazifenin ıırar ve taz • rülmekte ise de bu şeklin birçok mah • 
~ hen?111 sekiz yaşlarında ve kocasın- yıkHe, VHdsn Şevket aleyhine boşanma zurlar doğuracağı iddia olunmaktadır. 
ııı~ıruz aynlınış bir genç kadınla ta- dav~~. açmıştı~. . . Doktorlar, münhasıran birinci nevi 
Giizeı · . Butun bu dıdinmeler, ilzılntiller ve elonek satan :fırınlarda yaptıklan tef • 

•cı iç . ~ır kadın olan Vildan, Şevketin kederler içinde kıvranan Şe"·ket, bu de- t' 1 de sert buğdaya raslarlarsa 0 fı • 
~bırerlSinde bunalmış ruhuna ve bir - fa da pek büyük bir fe!Aketi bildiren bir /~ e~akkında zabıt varakası tanzim et· 
llııJııt e hoşaJan hayatının ölçüsüz ya! • kara !ıabenin muhata.'bı olmuştur. B\ı. 1 kt d" ler Yeni çe.mi üzerinden ha· 

~kınt ı A k d . . -ı- " . m e e ır . . '111 )' ı arına bir teselli kaynağı te- n ara a bulunan annesının o umurıu 
1 

ikinci nevi ~ğin yüzde o-

(Bqtanıfı 1 iaci ıayfada) 
imparatorluk münasebetleri tetkik edil -
mittir. 
Görilşme!er gündüz büyük bir sami -

miyet içinde cereyan etmiş, geniş ve a
çık bir fikir taatisi ile neticelenmiştir. 
İki ınem~eket arasında mevcud müna • 
sebelleri 16 Nisan paktının dostluk zih -
niyeti dahilinde inkişaf ettirmek niyeti 
bir kere daha teyid olunmuştur. 

Bu paktta mevzuubahs hususi anlaşma
nın mümkün olduğu kadar çabuk bır su 
rette akteclilmesi de kararlaştınlmıştır. 
Görüşmeler esnasında İtalya ve Büyük 
Britrny;,mm müessir surette suUıün ida
mesini istihdaf e~yen ıki hükOınctin 
gcyretlerini kendisi üzerinde cemetmiş 
ve cemetmekte bulnmuş olan politi • 
kaya dc,·arn azmi bir kere dah!l müşa -
hede edilmiştir. 

İspanya meselesinde ihtilaf 
Londra 13 (Hususi) - Tenevvür ma • 

hiyetindc olan Roma görüşmelerinden 
sonra nlınaıı. haberlere göre gerek İspan
ya. gerek Akdeniz müvazenesi m"St!lesin
de iki devlet arasındaki noktai nazar ih· 
tif15fı bertaraf edilememiştir. 

Mussoıın!. Frankoya muhariblik hak
kının veri1mesinde ısrar etmişse de. İn
giliz. nazırlan buna yanaşmarnışlnrdır. 
!talyanın Fransa hakkındaki taleble • 

rine hiç temas edilmemiştir. 

Diğer temaslar rıaŞ?rıaapıru~ır. İ§te bütün bu deruni kay- bildiren b:r telgraftır. iBöylece. artık tzır anan L"ır vüzdc yetmioıi sert buğ • 
'~as d h k d. · d"" d b"" b .. ·· aln h" uzu mı,, ' ~ ""l Roma 13 Lord Halli k b gu·· t - ~- ın a alasının: en mı un~·a a us utun y ız ısse - d 1 ,. ;r..,.., 8 göre bu çeşni üzerinden • - a s u n saa 

ta- ~~ket, ı d ş k t 'dli k .. lim n · k ay 0 a .a"'u' ' 10,30 da Fransa sefiri François Pon -

MUS80Hni ve Kont Ciano araand-B 
farklar 

LondrP 13 (AA) - Havas ajanS1JW1 
muhabiri .bildiriyor: 

İyi hRbcr alan mahfellerde söylen 11 

diğine göre Romadaki İngiliz murahhu 
heyeti Mussolini - Çemberlayn göl'Üf'4 
melerile Ciar.o • Halifaks görüşmeleri 
araFındaki hava ve ton farkını biiyü)i 
bir hayretle karşılamıştır. 

Mus...<'Olini ne kadar mutedil ve nazili 
dawanmış ise Ciano, bilhassa F.ransa: 
dan yaoılan talebler hususunda o nt.ı 
bette şiddet göstermiştir. 

Papa, nnnrJarla görüştü 

Vatikan 13 (A.A) - Çernberlayn lı 
le Lor<l IIalifaks, beraberlerinde İngil
teı enin Papa nezd~ndekj elçisi bulunı 
duğu halde saat ı 1,55 te Vatikana gele 
mişlerdir. VaHkanın otomobilleri, İn • 
giliz mmrlannı Villia Madama'da iltat 
met etmekte o1duklan saraydan alınıf
tır. Güzergahta birçok halle birikmit .. 
ti. 

Papa. İngiliz nazırlarını hususi kil • 
tübhan~inde ka'bu! etmiş ve kendil• 
rHe yanm saat görüşmüştür. 

Çembedayn ile Halifaks, mütealıC:ı " 
ben Papalık hariciye nazın KardinaJ 
Pacelli'v i ziyaret ct:Mişlerdir. Miltea 1 

k1ben lı:ı giliz nazırları , Vatı"'kandaki fn 
giliz se?aretbanesine gitmişlerdir. O " 
rada sı:>f'ir O<:borne, kendilerine bir ö. 
le ziyafc~: çekmiştir. 

-... ,.ıbı, ö ~ ge seni Vildanla evlen~i - ent v evhe 'ı.çelşıt· ruhla ~ . ~ dennd ay"lk. ya.pılacak ikinci nevi ekmeği satan fı • 
l: g reyor k" d ,:ı. n g ıı e set'yi müteakiben Amerika sefiri Willi-ayd dt:ıı.· . um ı, ona sen e ı.cı. - aş ı ı u .. a .e ı ye ıçın e • ı rmcılar, fırınlarında bir çok çuvai sert 
'cılatuıı ı5 1Bin. Hem biliyor musun sana ve son teselhyı gene karısında anyarak, b v d b 1 duracaklardıır. am Phillips, kabul etmiştir. Vatikan ı 3 - Kardinal Pacelli, ln-
dıt, d .unutturabilecek ancak bu kız • Vildana haber göndermiştir. u~·ty ub ~rmak istiyen :fırınlar, Lord Halifaks, öğleden sonra Mısırın giliz nazırfarı tarafından bu sabah Y81-

fngiliz sefarethanesinde 

l'at1ar::;ş \'( bu tekliflerini sık sık tek- K dNihayet dü~ bsabat b~ b bu ~~~~Pn abirinci nevi e'kıneğin kali· Roma .sefiri Mustafa Elsadık ile Irak se- pılan ziyareti iade etmek üzere İngllo 
~u nı- ır. arısm on gene mus e ır ceva a - tesi~i bo7.acaklardır. Fakirlere ucuz ek- firi Musabim el Pachachi'yi kabul et - tere sefarethane.ıjjne gidniş1llr. Geoe 

)et bir ııte:rnadt J!l"arlar karşısında niha- lamıyan Şevket. dün .sabah yorgun ve k tm k ist k n herkesin ~iği miştir. sefarethanede büyü'k bir ~afet ve-
«iiıı (!_~ be · b" h ld ·r · 1 · me sa a er e ;J~ K t c· •-- Al T F rilmış· t"-. :::- l'>eki! ~vaet te: Z#lın ır a e va:di e1ıne ge mış ve ekmek cinsi bo7.u1m~ Wunacakbr. on ıano .ı.ııc man, .ıapon ve ran- .... 

.ue,.,.1... çaJJşmıya başlamıştır. B h .. .. ~mek 1·çı·n bi· ko ıefirJerinJ kabul ederek kendilerine Mussol.ini ve Kont Ciano da ziyafet-''' -ıı,ır . A • • • u mı:- zurun onune ...,~.,. 
,, l3urıun· ~ Bu hayat hıkayesının bundan sonrakı . . .,.. . . ~k imal eden fı- maltiınat vermiştir. tc hazır bulunmuşlardır. 
v1 UQ· fül " .. f"l& . . nncıwı~mın~~e =====~=====================~=-1 darııa nne sekiz ay evvel Şevket .Yer u:p~rtıcı t.~ .~ı tını, . <'ın.ayetın y~- nnları avırmak zamreti vardır. İkin· 

:bö"le e\rlenrn1ştir. garıe ıa!'ııdı olup olum tehhkesınden kıır- . . k k f la..ı.. satıqlan a ~ ce b ,. . 4 • • • cı nevı P. rne vanan ınn n "' 
tı~ı .. ..: c: __ aşuyan müşterek ba:vat. ilk tulmuş olan ve aynı yerde zabıt katıblığı . . .J t dd~ .. d ı.::..- lidir 

d • • '>"!'V'- - N · ... nı <:betınııe aa u e uı me . 
al'I faıla "''; için hakikaten umduğun- yapan . er.manın agzından yazıvoruz: 

1 
. . ~ k 

"e trt': nıes ud olmuştur Çü"nkü genr } .. acianın yegane şahidi ~ler Fırın arın yenı çeşmy:_ udy şün eh • 
iti """leJ ol . · 7 ani ., mek cıkanp çıkanmyacal'ı a p e • 

ll'tlerı d , an Vildan, onun hayatını ta- atıyor. . lidir. Cemivi ekmek imaH esımsında 
~rl"rirı .. ok.durınağa yetmiştir. Fakat bir- - Saat dokuzu beş geçe geldırn. Kalem • 

1 
d h"l k . . iden anlı 

v " u . . . ,., kontl'I' e e 1 me 1cın rP<ım • <lfJı ...__1 VVetJi ve temiz bir sevgi ile odasına ~ırdığım zaman arkadaşım ~ev- b" . . .a_ d b Junına~ lA:mm 
" "U un&ıı b k t' .. d" K V'ld k van ınnm nnn a u ~'<J.. u çiftin saadetine, cok t' ı gor um. ansı ı an ve ayınva - l t .Jı: y . . ~sına ,..öre 
L. 1 ..-n ü..r.. t•l l"d . N ., .1 k d K pplmE'K emr. enı ceşnı • " 
"'il• a-1.,

1 
.r.un u er, derdler, ka!"'şmıya ı esı • azı.e ı e onuşuvor u ısa ar • 

1
. 

v "'~ •A k d · J • • • ha11rlan~cak ekmeklerin ima ı esna • 

Macaristanda komünist aleyhtarı pakta iltihaketti 
( ~tara"fı 1 inci ıayfada) 

Hükumetin bu karan, muhalefet par • 
tilerl tarafından ademi memnunıyetle 

karplanmı; ve hükfunet aleyhinde :tm-
vetli bir cereyan başgöstermiftlr. 

Eski başvekil Kont Betlen, muhalifler 
arasında bulunmaktadır. 

Pazarlesı gilnü Berline hareket edecel 
olan Kont Şaki. burada resmt merasimlt 
paktı Jmzalıyacaktır. 

Kont Şaki, Almany:ı ile Macaristan a 4 

ramıda bazı meselelerden mütevellid .W. 
!efehhümlETin tamamen izale edildiğini 

~Ilı bu u .. ':~ S_:ıadetlerini tehlikeye ko • n aşlığımız zarfında acıklı havatını oğ- .J fı 
1 

.,. b~ b kllaC8klar-
~ ~unt · ldğu ş k. b-, s~ıa nn~~. ~r~~ ~ ~===-=-=====~-~~==========~=~-

8ebbib·· u ve derdlerin ise. bir t~k r~lnmış o u m ev etın, .. o!.;e ~arı - d•r :An da anlatılan mahmrlan doğu- s • d • • • ki ' • 
tf1~dit. ~ "~r. o da, Vildanın annesi Na- S ' e konuşmakta olduğunu gorur gormez . urıye 8 anarşı iZ mıt Up erı 

de aynca bildirmiştir. 

~ Çi'ftın azıfe, birbirlerini delice seven Adeta içim ferahladı, sevindim. Muhak • ra~~;~ ı.ıcuz ekmPlt vedtrmek m1'1 
'il \tazj l!aadetini adeta kıskanır gı·bi kak barışıyorlar artık, diye düşündüm. C'~,· havırl1 bir "-p"-hfı~ ..:n·s"'n Vali (B41ta1't.ıfı ı inci sayfada) ' İzmit (Hususi) - Talebelerin klüp-

~l. Yet alrnı b. - · S . t d x... b '·~ ı.-: .~ rı "'c "' '° Cem.ı'l M··-1-m "--'b~nin ab'be+: 1 d k 1 k izm·t kl".bl 
I[ ır,..ib b· ş ve ır gun ~akıkaten oyunup yerırne o ur u5 .... m zaman u T A fi -rr ... b h ~11 AK .ıııu~ 11.1 er en çı an ması aran ı u • "'"C ~· Vf3 beleltive reisi .11t ı l'Jrn~l"ln u u • 
...... ""'ld •r teklifte bulunmmtur: düşüncemin çok yanlış olduğunu anla - _ " .. d b bugünlnde belli olaeaktır. rini de müteessir etmiştir. Buradaki ~ v · •n. be · suı::Jarı ehemmiyetle {'mn.,•m e u • 
"ı lata . n senın bu adamıa otur- dım. çünkü şevket yaıvanyor. fakat ıurınuncai!ı 7.annC\1unmaktadrr. Asılsız neşriyat klüpıenn de sporcuıannın ekseriyeti . 
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PASOI... 1 
Mizah: Radyo ve dans 

(Bcışta.~fı 1 inci saY1:ıı:L:ıJ - Promönad. 
Dansedenler kol kola · · do".--.e~ gırıp ~ı.ua r 
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Tramvay mevkifi de bir kahvenin tam 
önünde idi. Kahvenin radyosu da çalını· 
yordu. Mevkiftek.iler bir sağa bir sola 
yalpalıyarak tramvay bekliyorlardı. 

başladılar: 

- Ş:ınje le dam. 
Ben de bağırdım: 

Karadeniz kıyılarındaki küçük fakat 
&irin kasabalardan birinde doğdum. Sık 
sık kumulları yalıyan, kayalıkları dö
ven dalgalan örnek edindim. Başıboş bir 
bayat yaşadım. Babam orta halli bir a
dam olmakla beraber diğerlerine göre 
prer.s gibiydim. 
Derkanlı oluncaya kadar gözlerim hep 

lstanbuldaı! gelen ve oraya giden gemi
lere takılır; ben de gitmek isterdim. İs
tanbul benım hayalimde pek şatafatlı, 

sevimli, sıcak. cennet köşkleri ve cennet 
'kızlarile dolu bir başka alemdi. Kendim 
orada yaşıyordum, fakat sanki ruhum 
ikide b'r kana1lanıyor; masal şehrinde 

dünya hazlarının en güzellerile yoğrulu
yord u. 

Bununla beraber blr defa şu ayakla
rımla oranın sokaklarında dolaşmadıkça, 

§U gözlerimle oranın güzelliklerini gör
medikça, fU c'ğerlerime oranın mis ko· 
kulu ve ba~gın havasını bol bol doldur
madıkça içimdeki hasret bitmiyecekti. 

O halde gitmek lazımdı. 
Bir sene fln:ık mahsulü pek iyi oldu; 

bu ışte emeğim az değildi. Bunun için 
babam elim~ ik' yüz lira verdi: 

- Haydi, eit te biraz gez! 
Dedi. 
Vapura atladım geldim. 
Boğazır: güzellikleri beni şaşırtmadı. 

Çünkü bunlımn hepsi de ufaktefek fark
larla ve bu derece değişik olmamakla be
raber bizim kücük kasabamızın etrafın
da da vardı. Limandaki kalabalığa da al
Aırmadım: B'zim minimini limanımıza 
teker teker gelen gemiler buraya ayni 
zamanda gelmiş bulunuyordu. 

Fakat o demir köprü; köprünün üstün· 
de birbirine sürtünerek geçen halk; iki 
tarafa yanaşmıs olan vapurlar; tazı gibi 
koşan otomobiller ve korkunç bir demir 
uğultusu çıkararak , köprüyü çökertecek
miş gibi l(den tramvaylar ... 

İ.§le bunlar gözlerimi karartıyor; başı
mı döndürüyordu. Kasabamızın sessiz bir 
glindüz uykusuna dalmış olan halini ha· 
brlayınca ikisi arasındaki fark bir anda 
gökle yerin arası kadar büyüdü. 

Kaldırımları dolduran kalabalık hiç 
bırb:rine çarpmıyordu. Birbirinin arala
rından kayıyorlar, sıyrılıyorlardı. Bu işi 
cambazlık dereces;ne yü'kse'ltmişlerdt 
Bense daha ilk adımlarda kıranta bir a
dama çarptım. Suc bende olduğu halde 
hemen yana çck!ldi ve şapkasını oyna
tarak: 

- Pardon! 
Dedi. Doğn;~ı bizim kasabada başka 

biı i~ benim v:ınfıliımı bana yapmış olay
dı iş kötü olurdu. 

Otele yerleştim. Kendimi yeniden so
kağa attım. Büyük caddelerin taşkın ışık
ları, vitrinlerdeki renk renk reklamlar, 
süslü kadınlar, şık ve ağır başlı adamlar, 
korna ve zii sesleri, iki taraftaki çelik di
reklere asılnuş olan kocaman elektrik 
lambaları ..• 

Hep geziyor, usanmıyordum. Günlerce 
hep geziyordum. Fakat bu hayat pek toz
luya maloluyordu. Hele tramvay para • 
lan canıma tak ded'. İki adımlık yere de, 
onun dört beş misli uzağa da ayni para
yı almaları pek sinirime dokunuyor.fa. 
Eğer şu tramvaylar para almasalar İstan
bul gerçekten hiçbir tatsızlığı olmıyan 

bir masal şehri sayılabilirdi. 
Gilnde tramvaya 40-50 kuruş verdiğim 

oluyordu. Bu para bizim memlekette ko
ca b'r aileyi bir iki gün yaşatır. Tram
vaydan ind!kten sonra elimizde ne kalı
yor? 

Birkaç defa atlatmak istedim. Biletçi
ler o kadar açıkgözler ki... O önde iken 
arka basamağa atlar atlamaz burnumun 
dibinde buluyordum. Mübarek, cin mi· 
sin. şeytan mısın? 

Bir gun gene b;letçi ile karşılaşarak 

benden bilet isteyince parayı verdim. 
Biraz sonra yanıbaşımda duran genç ve 
şık bir sdamdan bilet istedi; fakat o. eli
ni çantasına yahud cebine atacağı yerde 
sadece: 

- Paso! ... 
Dedi. Biletci de geçip gitti. 
Gözlerim faltaşı gibi açıldı. Delikan

lıyı baştan ayağa kadar süzdüm. Övle 
tuhaf bakmısım ki o da benı hayretle 
sü1dü. Utandım ve toparlandım. 

Kendi kendime düşünüvordum: 
- Paso! Ne demek ... Herhalde bunun 

bir rnanaSJ vardır! Hem de çok büyük ve 
çok mühim bir mana! ... Acaba ben de 
cpaso!· desem bilet almaz mı?. 

Artık yeni yolculara dikkatle bakıyor
dum. Gerçekten iki üç ki.§inin daha bilet
ciyi sadece bu s'hirli kelimeyi söyliyerek 
savdıklarını gördüm. Artık şüphem kal· 
mamıştı. Bilet almaktan kurtulmanın bi
ricık çaresi bundan ibaretti. 

Ondan sonraki ilk binişimde biletçi 
karşım!l diki!d'ği zaman ben de kurumlu 
bir hal ve sesle: 

- Paso! ... 

Dedim, basımı çevirdim. 
Biletçi çekil p gitti. Vay canına; gör -

dün mil? 
Kendi kendimi azarlıyordum: 
- Budala, sersem herif! Bunca zaman

dır hergüıı avuç dolusu paraları boş yere 
verd 'n! Bu kadar kolay bir işi bile bece
remedin! Yazıklar olsun! 

Artık başım göke eriyordu. İki gün 
tramvaylarda saltanat sürdüm. Düşün

müyordum ki bu kadar insanların hepsi 
budala mıdır? Bunların hepsi de henüz 
dışandan ge1miş olan toy kimseler midir? 

Üçüncü gün sabah erkenden Adaya gi· 
decektim. Sirkeciden tramvaya atladım. 
Bilete! ı;;ınki göifüsledi: 

- Bilet? 
- P,so! ... 
- Görelim! 
- Neyi? 
- Pasoyu ... 
- Pasoyu mu? Hangi pasoyu? 
- Paso, .Ciyorsunuz ya ... İşte o paso-

yu ... 
O benim sertliğime, ben onun abdallı

ğına kızıyordum. O kızarmıştı. şüphesiz 
ben dl! ondr.n farksızdım. 

Çıkıştım: 

- Paso görülür mü be? Paso, dedik ya 
işte! .. 

- 'Evet. dediniz; fakat istediğim za -
man görmek te hakkımdır. Haydi, bek
letm{!yiniz! İşim çok ... Sizin yüzünüzden 
ekmeğ:mi kaybedecek değilim ya ... 

F~tra!tnkiler hep bize bakıyorlardı. 
Büsbiitün kızdım: 
- İki gündür k:mse istemedi de sana 

mı kaldı bu iş! ... Paso, der demez çekilip 
git tiler! 

Arkamdan sert bir ses duvuldu: 
- Ne oluyorsun? Ne var? 
Biletci ona cevab verdi: 

- Paso! dedi. Görmek istedim; göster-
miyor! 
Baktım: O da biletçi gibi giyinm'şti. 

yalnız daha temiz ve kibardı. Kontrol de
d;kleri adam olduğunu anladım. ş·kayet 

ettim. Gayet nazik bir surette: 
- Efendim. lı'.ltfen pasonuzu göstfri

niz! Nizamı böy1ed 'r? fstcn ild ği zaman 
tramvay memurlarına göstermeniz Hi
zımdır. Göstermek istemezseniz bilet a· 
hrı;ınız! 

Dedi. 

Onunla dn çeki!';t ·k. RilctçidPn daha a-

Nihayet tramvay geldi, durdu. Fakat 
durmasile hareket etmesi bir oldu. Yal
nız bu sefer ileri g:tmedi. Üç adım kadar 
geri gitti, dört adım kadar ileri geldi, ve 
ben bu arada tramvaya atladım. İçeri 
girdim. Kolum kazaen tek kişilik koltuk
lardan birinde o uran bir genç kızın omu
zuna değmişti. Genç kız yüzüme baktı: 

- Affedersiniz, yorgunum, dansede
miyeceğim, mazur görün! 

- Şey ben özür diliyecektim. Kazaen! 
- Ayağıma mı bastınız, farkında bile 

değilim. Böyle şeyler dansta olur. 
- Ne dansı? 
Bircıenbire şaşırdı, masum bir eda ile 

güH.imsedi: 
- Radyodaki caz sesi.. 
- Evet anlaşıldı, dalmış, kendinizi bir 

baloda zannetmiştiniz. 
- Evet evet! 
Kondöktörün sesi duyu1dÜ: 
- Danse! şey .. bilet baylar. 
Kontrolör, kapıyı açtı: 
- Kontrol baylar, bayanlar, davetiye

lerinizi göreceğim! 
... 

Büroma geldim. Kapı kapalı idi. Ka· 
pıyı açıp içeri girdim. Pencere açıktı. 

Karşı apartımanlardan birinden radyo 
sesi geliyorud. Bütün memurlar, daktilo
far birbirler:ne sarılmış dansediyorlardı. 
Odacı kapının önünde duruyordu. Ba
ğırdı: 

- Durun! 
Durdular: 
- Bu ne hal? 
Cevab yermiyorlardı. Radyo yeni bat 

tan daha hafif bir dans havası çalına>" 
başlamıştı. 

Masama doğru yürürken, bizim }>Üto" 

daki en güzel daktilonun yanından ~
yordum. Ne oldu bilmem, bırdenbir' 
kendimi başka bir alemde sandım. it.': 
kamdaki elbisem; smokin olmuştu san~ 
daktilonun siyah göğüslüğü gözüme r 
bir tuvalet g!bi göründü. Masadaki hO~
kaları şampımya kadehleri sandım: 

- Benimle danseder misiniz bayaııf 
-· Hayhay bay! 
Birbirimize sanlmış. dansa başla~ 

* Aziz ok.uyucularım, bu yazı. rad~ 
stüdyosunda mikrofonun önünde pllklr 
rı gramofona koymaya ve ka:dırın•1' 
memur genç kızın yazıp bana gönderdil' 
bir mizah yazısıdır. O aç karnına. d6~ 
duvar arasında bir öğle vakti başkalart
nı eğlendirmek için çalışırken dinleyic*' 
!erini böyle görüyor ... 

Bana gelince... O gün... durun wr 
yım, hangi gündü, evet hatırladım, o gllO 
öğ!e üstü ben grip yüzünden evi hast'
neye döndüren hane halkının ilAçlartrıl 
yaptırmak üzere ecza?ede nöbet be~ 
yordum. Uadyomu açmad'Jm bile ... 

lsmet Hul~ 

ire ~ A._AH, oGLE ve AKŞAM 
Her yeırekten soıra muntazaman c1işleriniz .... fırçalaymız. 

. . ~. ·:... . \ . . ~ . 

kıllı çıktı V(' benim toyluğumu anladı. du; biraz ileriden bir polis getirtti. Beni\ Bugün b!le tramvaya bindiğim zaııı' 
Biletçi sordu: 

gostererek: larda yanı başımda birisinin: 
- Arabada başka pasolu var mı?. _ İki gündenberi memurlarımızı alda- - Paso! 
-- Var... tıyormuş! Sahtekarlık ediyormuş! Dediğini ve biletçinin de onu bıra~ 
f Jeridek lcrin birinden mavi renkte bir Dedi. başkasına yanaştığını gördükçe, benı ill"' 

nıukavva aldılar. Bunda kocaman bir Polis beni süzdü: renir, hem de kendime gülerim. 
mühür. pul ve fotograf vardı. - Buyurunuz, karakola kadar gidece-

-- İşte p::ıso buna derler! Bilet alma- ğiz! 
mak için böyle bir kağıdınız olmalı! İster ıstcmez g ttim. Bereket versin ki 

Asıl o zaman ağzım açık kaldı. komiser halden anlıyan, iyi kalbli, Kara-
Biıetçi benı bastırdığına sev:n yordu: denizli bir adamdı da hemşerihk hatırı 
- İki gündcnberi, paso, dcvip parasız için beni bağışladı. Yoksa o iki günliik 

do1ııı,:ıyormuş! Kendisi söyledi. tramvay saltanatını kim bilir ne kadar 

l."ARISKİ NÜSHA!\nZDA: 

Duvardaki delik 
Yazan: V. Ardnv 

Çeviren: H . .4Jal 

Kontrol hemen z'li çekti; tramvay dur- ağır bir surette ödiycektim! ~ 

Son Postanın rdebi romanı: 26 
-================================================= ~ 

l S~heylfıyı din lerken. o hafıf kır saçlı ı çare ki insan, nihayet elinden geleni ya- ceb !enerim'n ışığı ile aydınlattığt111 ~ır 
. ve çok yakmklı adamı bana gösterseler 1 pı.bilir... sız Aşıklar Yolunda. tam bir saat, kol•" 

Aşıklar yolunun 
yolcuları ~~~~ 

Yazan: Halid Fahri Ozan~•·Y 
O adamı ise, bir daha hiç göre- saatinde bile hala o hazlı rüyadan silki

medim. Bir aralık Avrupaya git- ııemiyorum. 

tlğini işıttlm, o itadar ... Felaketime ge- Evet, rüya ... Sanki yıldızlar ayağıma 
lince, onu aylardan sonra, her §eyi göze indi, yahud hayır, ben yıldızlı göklere 
alarak yalnız ar.neme itiraf edeblldim. l yükseldim! 
Sözde çok fizüldü ve bana bu sırrı sakla- Artık bu rüyadan uyanmak istemem. 
mamı söyledi. başka hiçbir güzel rüyamı anmak iste-
SüheylAyı artık daha fazla dinlemeğe mem, bu son rüyamdan uyanışı düşün-

tahammülüm kalmamıştı. mek !stemem. 
- Susunuz, dedim, anlattığınız beni Düşünmek istemem. Fakat düşünme-

öldürmeic kaf.! Fazla bir kelime ilave mek kabil mi? İşte şimdiden, yavaş ya· 
etmeyin! vaş. etrafımı saran pembe tüller eriyor, 

Fakat bunu der demez kendimden u- yıldızlar sönüyor ve kalbimde uyanan 
tandım. Bu zavallı kıza vereceğim teselli birbirini tutmaz karışık duygularla be
bu sertlik mı olacaktı? Sözüme çok in· raber kafamın içinde §~ekler çakıyor. 
clnmiş olmalı ki: Düşünen beyin hangi rüyayı değiştir-

- Herhalde benim kadar ıztırab du- mez ki? ..• 
yamazsınız! 

Diye boynunu büktü. 
O zaman onu kollarımın bütün hırsile 

sarstım. 

Önümüzdeki otlar içinde. yan karan • 
lıkta. bir an iç'n bir ateşböceği parladı, 
söndü. 

Rüzgar çıkmış. üstümüzde çamlar hı
ftldayordu. 

m 
Süheyll kollarımdan sıynla.lı saatler 

oluyor. Öyle ıken, gecenin bu ılerlemie 

Şimdi hazdan acıya, rüyadan hakikate 
geçiyorum. 

Süheyla metresim oldu, bense onun ka
rım olmasını düşünmüştüm. 

Süheyla metresim oldu. Bu, benim en 
az beklediğim bir saadetti. Fakat şimdi 
buna saadet diyemem ki ... Zira SüheylA. 
başımızı döndüren ve dud'aklanmızı bir
leştiren o andan evvel. benlm. kendisi 
için beslt'dlğim en büyük hayali brdı. 

Ne yazık! bir visal bile buan. bir itira
fın zehiriııi fiderezııi7or. 

belki de katil olurdum. Şimdı kendimde la, çamlıklar arasından tn Kayalara ~ 
o kudreti bıle bulamıyorum. O hırsım. o Bin kere söylenmiş bir hakikat amma, dar bir aşağı bir yukan gidip geld11'tfll' 
kıskançlığım ne oldu? O beni aşkın fır- tekrarı her zaman insana yeni bir keşif sonra tekrar eve avdetimde yazıyo~ıf 
tınası içine atıp sürükl yen coşkunluğum gibi gel'yor. Allahım! yarattığın insan, Artık .sabahlara kadar uykusuzluğa 8 el 
ne oldu? Niç n şimdi sınirlerim uyuşmuş, söyledtkleri gibi, ne müthiş bir tezad ille- tırn. Kalbimdekileri bu deftere döke~ 
hasta ve sakat inliyorum? Niçin böyle, mi imiş! .. Meğer öyle bir köprü üstünde hiç değilse biraz ferahlıyorum. 
dudaklarım ateşini söndürdükten, kolla- imişim ki bir ucunda gördüklerim ve Ş~şılacak şey! ne düşündümse 0 çt~ 
nm uçup uçup sonunda iki ölü kanad gi- duyduklarım öbür ucunda görüp duya- f'1JP'" 

ki h . be · km. 1 N h yor. Neden şüphelendimse, bakıYO ... t 
bi iki yanıma d'üştükten sonra, bu andan, ca arıma ıç nzemıyece ış._ e a- f'l' 
bu zevkten, bu saadetten sadece bir elem zin şey!.. Önce saatlerce tatlı bir narkos- çok geçmeden hakikat oluveriyor. rıt" 
hissediyorum? la ruhumu uyuşturrnuştum. şimdi de sa- ki şimdi, dostumla konuştuktan '° ,Jı.f 

atlerdir bunun acısını çekiyor, her daki- eniştemle Naciye hanım hakkındaki r,, Ah Süheyl~, o saadeti benden daha 
çok zaman uzaklaştırabilirdin. Niçin böy- ka bir parça daha uyanışın ve kımılda- helerimdf' de yanılmamış olduğutl'0 
le hiç beklemediğim, hazan düşündüğüm nışın dehşetini duyuyorum. 
halde hiç ihtimal vermek. inanmak iste- Of! başım ne kadar ağrıyor! Biraz bal· 

kona çıksam .. 
medi.ğim itirafınla kalbimdeki hayalini Evet, biraz hava almalıyım! 
siyah yas örtüsüne bürüdün? Halbuki * 
ben seni ne kad'ar beyaz görmek ister
diın ! ... Şimdi benimsin. benim mahm

sın, yalnız şunu da hissediyorum ki ya
rın bir başkasının daha olmana taham
mtilüm yoktur. İstikbali kestiremem, 
belki gün gelir, en acı itiraflar unutulur, 
belki sıcak sevgi anlarının çoğalışı itiya-

dı uyandınr ve geçmiş sözler insana ilk 
zamandaki ıztırabı vermezler! Kim bilir 
belki de o zaman dudak bükerek o söz
leri hatırlanz ve yalnız elimizin altın
daki zevk ve saadete bağlanırız! Ancak, 

bizim için, o güne kadar, o felsefeye, o 
tevekküle, o sükfrna kavuşuncaya kad'ar 
çok beklemek llzım. Süheyll! ... Hele ilk 
darbede, ilk çarpılışta ağrı duymamak. 
benim gibi yalnız si.nirlerile yaşıyanla
r.m harcı değil. yavrum! .. Vakıl bir de
rece pi§kinllk. cHaydi canım.. geç .. al· 
dınna... cliyebllmek benim bu du1ıum· 
4aıı çok daha rabatlak elllıü., fakat ne 

- Hey Tuğrul! .• Gece yansı balkonda 
üşilmeyor musun? 

Evde benden başka herkesin uyuduğu 
bir saatte penceremin dibinden gelen bu 
sesi derhal tanımıştım. Çok eski bir ga
zeteci dostumdu ve yaz kış Adada otu
rurdu. Bir kusuru. biraz böyle gürültücü 
olmaktı. Aklına esti mi, gece yansı so· 
kakla şarkı bile çağırırdı. 

Balkondan eğilerek: 
- Haykırma, dedim, herkes uyuyor! 
Yokuşun başındaki fenerin ışığı bizim 

köşkün köşesine kadar aydınlığını uzatı
yordu. Muzib arkadaşım, iki elini ağzına 
boru yaparak öttürdü: 

- Öyle ise in aşağıya! Sana anlata
caklanm var. Hem biraz !fıklar Yoluna 
dojru uzanınz. 

- Peki! geliyorum. 

sefle görüyorum. 

Dostum önce bana şunu sordu: ~ 

- Namık Beylerle ne zam~ 
tanışıyorsunuz? 

- Niçin sordun? 

Dedim. 

- Sen hele söyle! 
ts• Ş' - Ben tanışalı çok olmadı. Fa .,, 

dan halam ... sonra annem filAn··· 
den çok evvel... ,. 

- Peka!Q anlaşıldı. Şimdi gelel~,f 
niştene ... O. ne zaman dost oldu oP

1 

- Pek yakında ... 

- Yaa!.. ~--
Gazeteci dostum bu hayret nidaSl_; 

sonra, sessiz gecenin ve karanlık ~ 
nn arasında bir ıslık öttürdü. 

- Islık kime? 

Dedim. 1 
- Enl7ten gibi geceleri çaınl~,., 

ıezenlere... Hiç olmazsa çabuk 

laı1 
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Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Tabancall bir tehdid 

'"· .-iblQ"' kolumdcM. tutuyor, vanınA o turtuyor, saçlanmı okşuyordu.. 
ıuı~ 

tkleı i: ve saçlarına mükem • den almışlar, jandarma karakolu (ya -
!tın sağ vaı~ yapmıştı. Odası • hud, mektebi) yapmışlardı. 
~fesini koşesindeki penceresinin İkbal yıldızı söndükten sonra, eniş -
tenitı b· kaldınnı.ştı. Açık pence - teme karşı muamelesini değiştiren ab • 
~l~e kır adım kadar gerisine bir san- lam, artık bana karşı da tamamile ıa · 
l'eye ot 

0Ylnuştu. Kendisi de bu sandal- kayd görünüyordu. 

tarafa bllrınakı ~tu. Mütemadiyen karşı Eskiden b;ızı geceler yatak odama 
"a Yor Sanki d b · d "· · ~ l'rn~ gibi t · ora. a ır a a~ gelerek beş on dnkika henimle şakalaş-
0~.. em.ennahlar, ışaretler edı- tı~ halile. şimdi odamın semtine bile 

"'·t. un YaChm...ı- .. .. .. bi ugramıvordu. 
~li11. iÇin 'il• wt ve gorgusuz r ço • · . 
°beb \1 • ab1.arnın bu hareketlerinin se- Artık bu h;ıle o kadar alL~ıştım kı; 
~Üıt ~ tnanasını bir anda anlamak müm ablamın kendi odasında. yalnız başına 
d.ıtd1~:a1:?ı .. °?un için ablamın çıl- "P~ndomiı:-a oyn.:~ığını .. a~ahU:ı.r ?eli : 
rılll · •• hııkJnett1ım. Ve sessizce kapı- gınden (l'ozetl('dıgıın uunun gecesı, o 
~~~Unde'l çekildim. nun yat?k onama girdiğini görür gör • 

her- v lA koşup vaziyeti enişteme ha - mez, birdenbirt? şaşırmış .. hayrette kal
<> kad:~ istedim. Fakat bu adama rnıştım. Hatt~; 
ten sor acıyordum ki biraz düşündük- - Acaba gene deliliği tuttu da, beni 

nrı· • 
- İhr · boğma~~ mı geldi? 

~tıc:a, beı~~r adam. bu kara haberi a • Diye. bir :m için, kaçacak yer ara -
eıı, bir f 1 kend~ine de bir hal olur. mıstım. 

~~ sonra eIAkete sebeb olmayJm ... Bi- Halbuki ablam, deli olmadığını o an-
lsa, Yem' Yemek vakti gelecek. Nasıl da isbat etmişti: 
~!~~'-. 0ek masasının etrafında bir1e-
"atj k."" laman eniştem bu acı haki- - Ah vavrum .. halimfai görüvorsun. 

bj endi!j görsün. ' Sana. ist~dieirn ı!ibi bakamıyorum. He-
li' Ye, kend' le su sinir hac;tahğım geçsin. Ondan 

~ a'ltat bi ıınce bir karar verdim. son'"ra seninle mec;ınıl olacağım. Yeni el tn. öntı r saat sonra, yemek masası -
ll\1 diJtk nde toplandığımız zaman abla- biseler vaptıracağım. Bilsen, sana ne -
hayret .. attt~e gözden geçirirken, tekrar ler ala cağım. 

.\b " ıro.. Diye. akıllıca sözlerle i1tifatlara gi -
· ~ lb rişmi~ti. Hatta ec;kidcn. odamı ~övlece llirıd"Iı"k '. isemru degı· 'şmiş.. aene · a· k 1 d " b ::- bir dohşıp qiderken. sım ı, aryo a -
~: bü.YÜ\c. ır. ~l~~sc giymişti. Kendisi mm Ü7.erine oturarak benimle uzunca 
"1J. btr sukfln. ve tabiilik içinde ti konuşacağını ihs:t!: etmisti. 
~ı: ç gün Sevine icirıde kalmı~tım. Hiç bir ma· ~ÇU1• b'tr bevveı, aebebli sebebsiz, en · t 1" ah na veremediğim bu iltifatlara nasıl mu 
~r haşıark a~e ne eniştemi haşır ha· kabele Pdecefümi şaşırmıştım. 
\ket edi~n, fımdi gayet mülayim ha· Ablam, koiumdan tutuyor.. yanına 
.~ aa?le r. dereden, tepeden bir ta-
VYlllyo ... dr açarak neş'eli neş'eli gülüp çekip oturtuyor .. saçlarımı o~uvor .. ve 
.\b ' u. konuşamasmda devam ediyordu: 

~d~~n ~bu ~alini görür görmez, kal - Seni, çok seviyorum, Hayreddin ... 
.. Q. Yük bır memnuniyet hisset • Sen de beni öyle seviyor musun? .. 

- AAa .. sevmez miyim hiç. abla?.. 
~~~ta ' ~~luıt n oldu. Birdenbire bir ço- - Ne kadar seversin, bakayım.·· 
111

1' \r~ı\r:~lşim. Boş yere, 'ortalığa - Ne kadar mümkünse. o kadar. 
bt ., 'Verecektim - Ne der:;em yapar mısın? .. 
~ Ye, K6st • ·· h • 
~ se'lindi erdiğim ihtiyata son dere- - Şlıp esız. 
lı~ gatdQ~P'akat, anahtar deliğin • - Sana bir şey sövlesem, kimseye 
ll;'~ti?ıı ' manzaranın ~beb ve söyleme?. mi~in? .. 
d ... 'n•rı ~lam.ak hususunda. içimde - H~yır. 
~~~ ka da bir türlü galebe e. - YR, söylersen. .. 

~iM...- * ") tı,"'W'~, -.ı ,... 
~ rıı~rına ~ J\Ordonlanm ve (pa -
' &b~1 dasını kay'bett.iği gündenbe-

~\>\>'~ ~i ınanen kaybetmişti. 
dtı~1 k4tenıtn &nba sesini du • 

~ ...... .\b lı»ya lrotaııı.k: 

~ ıe2~· :r-ıeroe kaldınız? .. 

- s~n tcnbih ettikten sonra soyler 
miyim, hiç? .. 

- EJer söylersen, benim ölümü öp, 
e mi? 

- AlJah, göstennesin. 
Ablam. beJıi biraz daha kendine çek

ti. Nefesi, nefesime karışacak derecede 
üzerime eğil<li: 

- H;ıyreddin, bana bir mektub ya • 
zacaksın. 
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Baron de ·Tott'un hitıraları 
~T~~~~t~~ 

-
18 inci asırda Türkler 

Eserin 
c:;p ıarih, ilk b~ışıta, yaJ.ııız 

U bır dehşet sahnesi gibı gö -

·· ·· Burada kurbanlar ancak runur. 
1 1 kendi ihtirasları uğurunda 

on ar 
1 

k . . il 
feda eden celladlan yükse tme ıçın e-
riye sürülür. Fakat tarih ayni zamanda 
ahlak ve adata dair kıymetli levhalar da 

de Şahsi karakter nasıl ferdlere ane ~ • 
h.kim iseler bir milletin usul ve adet-
ı:ri de 0 milleti idare ettiği düşünülecek 
olursa, tarihin bu kısmı şüphesiz en çok 
alakaya değerli parçasıdır. İnsanları ta
nımak ve sevk ve idare etmek bahsınde 
bundan daha velCıd bir kaynak var mı· 

drr? l" "k B bakımdan, hükumetlerin po ıtı ası 

tari~ ile meşgul olmak icab ':dder. G~rür 
ki usul ve ad'etler, ahlak ve a atı vu;~
de getirerek gayri mahsus suret:e degış-

t . k her tarafta insanların ıcraatına 
ırere , . . ... 

1 b"" .. k bir zemberek hizmetim gorur er. 
ı:ı:ratorluklardaki büyük inkıl~bları 
bunlar hazırlarla ve onlara bır _ş~kı: ve
rirler. Binayı onlar kurarlar ve caunı ha
le sokarlar: yahud tedricen onun te~e
lini oyarlar ve tam bir mahiv ve harabıye 
doğru götürürler. Fenalığın yavaş .!avaş 
ilerlemPsi onun çoğalmasını gozden 
saklar. Bu meş'um tezayüd, bir çare tat
bik cdebileck olanların define kuvvet 
bı.:lamıyacakları bir darbeye tam maruz 
knldıkları zaman farkedilir. 

DünvaYJ tahrib ederek o mutantan im
parato~l;klar adını alan kü~ük ~ s~syet~
leri avak altında çiğnemiş b·r suru eşkı
ya zn~anların karanlığı içinde ~ı~.akı.~ır
sa · yeni vücud bulan Romayı buyulttuk
te~ sonra kuvvetlerinin şônretlerini bir 
davetlerilc müteaddid kavimlerı mk1yad 
altına ıılacak dereceye vardırmış 

bazı ~avim1er istisna edilirse. hiç 
b·r şevket sahibi millet bir hü
cum yahud ecnebi bir saderr.e 
tesirile yere serilmemiştir. Sa~lam su
rette yerleşmiş hiç bir imparatorluk hiç 
bir zaman talihsiz bir muharebenin mu
kadderatı neticesinde mahvolmamıştır. 

Romalılar tarafından mağlCıb edilen Yu· 
nanistan, barbarlar tarafından mahvedi
:en Roma ecnebi kuvvetlerden ziyade 
kendi dahili zaflarının kurbanı olmuş

lardır. 

Bu hakikati tetkik ve tahlil etmeğe ih
fyaç y~ktur. !Eski impar:ıtorluklann 
menşelerinden ve satvetlerindcn bahse
derken tarihin ihtimal ki tam surette ye

demesi 1 

beyhude yere arayıp duracaksınız: İklim 
pek az farklıdır: hükumet aynidir. Son
rc:., evleri birbirine dokunan Rum ile Tür-

kü gözönüne alınız: demincik aradığınız 
1500 fersahı bulursunuz. Halbuki ayni 
gôk ve ayni rejim altındadırlar. Çinın 
şimalindeki Mançunun yerine sıcak ha-

valide Nil şelalelerinde serinlemeğe gi
den Arahı ikame ediniz. Bu Arabın, va
tandaşlan Mısırlılarla arzedeceği müşa

behet Tat:or ile olan müşabehetlerinden 
fazladır. Fakat Amor nelirini geçince 

Rus askeri ile birdenbire bir tezad teşkil 
edecektir. Bu tetkikte ferdlerln karak· 
teri üzerinde hüldUınetin tesiri iklim.in 
tC'sirinden daha ziyade olduğu daha açık 

surette görülecektir. AhlW kuvvetlerin 
f:ziğe daimf surette Mkim olduğu ve pek 
az izahı kabil gibi görünen muhtelif ince 
farkları izah etti~ müşahede oluna-
caktır. 

Patrocle ve AC'hille'in ahfadı bu ba
kımdan gö7önüne getirildiği zamandır 

ki. ayni :klimin tesirleri altında, evvelce 
İskender tarafından hüküm altına alınan 

son Rumlara esaret vasfı vererek onlan 
itaate sokan istibdad Yunan imparator
luğunun :nahvına sebeb olan dmi ceba
net jzl ltff' silemem~ir. Eski Roman-

lann şan ve şeref devrelerine çıkmak su
ret.ledir ki bu ilk hükumetlerin zembe
reklerinde hayatı istihkar etmekten ziya
de ondan zevk almağa insanları davet 
edl'n •klimin tesirlerini tashih eden 4. 
miller bulunacaktır. Aşağı imparatorlu
ğun zafı. şüphesiz, şan ve şerefin, hür
ryetin, faziletin vaktile coştumıu~ oldu
ğu ruhlan zafa uğratmış olacaktır. Bu
günkü müstebidlerin boyunduruğu al
tındadır ki fizik tekrar hüküm ve nfifu. 
zunu göstPrmeğe başlıyacaktı. Bu fiziğe 
ancak ahlaki kuvvetler Mkim olabilir
ler. İstibdad onlan mahveder. Bütün hü-
kumetler içinde halk üzerinde en u te
sir yapan hükılmetler feda edilir. Onun 
bayük ıembereği ancak kavimlet'ln fe
laketlerinin başlıca alet ye vasıtaları Q. 

zerine istinnd eder. 

Türklerin ~ak.in olduklan iklim onla-
rın asabını gevşetiyorsa, münkad bulun
dukları istibdad da kendilerinı cebir 'Ye 
şiddete meylettiriyor. Bazan pek şeclld 

ve yırtıcı davranıyorlar. Kader hakkın
d:ıki ~anaat onlann yırtıcılıklannı artı· 

gane tenvir ettiği nokta budm. Fakat nyor. Soğuk bir iklimde onları cesur 
bugünkü Met ve usullerin tetkiki hiçbir yapabilecek bu batıl fikir ııcak bir ik
an'ane bile muhafaza etmemiş olan ka- ]imde onları cüretkirlığa ve taa9.ruba 
v"mlerin tarihini tenvire de hi?.met ede- götürüyor [1]. Onları coşturan bu sıcak 
mezler mi? Paros mermerleri Yunanlılar humma onlara Türk olmıyan kimseleri 
için ne iş görmüş1erse ahlfık ve Adetleri daima değersiz ve hiç gibi gösteriyor. 
de onlar için öyle gayet kıymetlı bir abi- Nefse bu itimaddan bizzanıre kibir ve 
de hizme1ini göreceklerd;r. Bur.ların sa· gurur ve cehalet tevellüd edivor. Güzel 
dece harflerini çözmek klifid •. r Her mil- san'atlann besiğinde, Pericl~"in. 

!etin ahlakı onun eski mahk\ıkatının ye- Euclyde'ıin, Home.re1in wtanında ilim..\ 
rini tutacaktır. Orada, geçmiş asırlar e.s- for bugün bir istihkar tebeaümii uyan· 
nasında maruz kaldığı büyük vukuatla- dırıyorlar. 

nn tipi ~ö!iilecektir. Ahlak ve adetleri Maamaflh, §(ibret her taraft.A insanlan 
en az basit görünen kavimler de daha cezbeder. fnsan1ar daima izzetinefis mti
çok inkı1ablara maruz kalmışlardır. Ah- lAhazalarile harekete gelirler. Fakat ""' 

Bu eseri neden 
Tercüme 
Ettim? 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 
Eransız sefaret heyeti ile 

U- İstanbula ve Türkiyeye 

gönderilmiş, yirmi üç sene memle
ketim:Zde kalarak bir ecnebi mü
tehassısı sıfatile az çok hi1mette 
bulunmuş olan Baron de Tott bir 
Türk dostu addedilemez. 'Bizden 
bahsettiği zaman cahil. müteas • 
sıb ve barbar kelimelerini kullan
mnyı adet edinmiştir. Bu onun 
taassubundan ve Avrupalı guru -
rundan ileri geliyor. 

Fa;cat itiraf etmelidir ki Baron 
ode Tott'un Türkiyede bulunduğu 
zamım da tarihimiz:n tam jnhitat 
devri idi. Memleket hakıkaten ko
yu bir cehalet ve taassub içinde 
bulunuyordu. Maamafih, muharri -
r!n sözlerine dikkat edilirse T'"jrk 
·dare.sinin istibdadından sık sık 

bahse!mesi daha ziyade FTansız 

hükümeti aleyhinde aşırmaca bir 
endaht yapmak emeline hizmet e
der gibidir. 

Filhakika buradan avdeti ve ese
rini Pariste tabettirmesi büyük 
Fransız inkılabından dört, beş se
ne evveline tesadüf eder kı Fransa 
o zaman qn altıncı Louis'nin müs -
tebid ve keyfi idaresi altında tam 
bir kaynaşma içinde idi. Fakat 
kendi rejımi aleyhinde doğrudan 
doğruya. söz söylerneğe cesaret e
dPmiyen de Tott Türk hükfunetini 
siper alarak keyfi idare ve hüküm
dar istibdadına karşı içini bo~aıta .. 
biliyordu. 

De Tott'un. bize karşı dost hissi 
beslememekle beraber, yar.dığı bu 
~er bizim tarihimizi, hayatımızı, 

ahlak ve adatımızı yakınaan ten • 

vire hizmet eder kıymettar bir ve
sikadır. Biz Avrupalı müşahidlerin 

verdikleri malfunatı maatteessüf 
kendi mfiverrih1erimizde bu1aınıyo· 
ruz. De Tott türkçeyi de güzelce öğ-
rendiği için bizi kabil olduğu kadar 
anhyabllrniş ve hayatımızın her 
safhasını tasvir etmiştir. 

İşte eserin bu bakımdan haiz ol -
duğu kıymet dolayısiledir ki onu 
tercüme etmeyi çok fay dalı gör • 
düm. Hem sade lehimizde yazıla • 
cak medhiyelerl anyarak düşman-

ca, yahud dostça tenkidlerP. kulak 

tıkamak çocukça bir hafiflik olur. 

Kemaline ermiş, nefsine itim,!! 

besler, ciddi bir millet kendi hak
kında !Öylenen şeylerin hepsini 

öğrenmekten ~kinmez ve l:ıunlar 

!çinde ibret alınacak, istifade edi
lecek noktalar bulunursa onlan 
ihmal etmez. 

HD.seyin Cahid Yalçın 

lak ve Adetlerinde yalnız iklimin fizik bebler muhteliftir. Tilrk1er, bunu temin ·--· ............ _ .... __ 
tesirlerini arzeden kavimler ise hiç itaat için katli tercih etmiş ihtimal ki yegılilı Samsunda yeni 
altına r.'mmamış telAkki olunacaklatd1r. insanlardır. Maamaflb, bunu IOfukkan .. 

Filhakika kah har mıntakalarda, kah lılıkla irtlkAb edecek kadar ennjUwt /ntihablar 
(J>Q ıye haAıra kltyordum. 

~c!') tının ~l fıktrdaya fıkırdaya 
'-! ... - ~ata\ od una gh-erek onu doğ • 

Dedi... Şaşırdım. Başımı 
hayretle yü~üne baktım: 

- Mektub mu? .. 

kutublara doğru, lstibdad gözönüne ge- yoktur. Samsun (Hu • 
kaldırdım, tirilecek olursa, tetkik ve mli~ahede edi- (Arka.n NI') IU.li) _ Eırki be • 

len m;lletin nhlak ve A.datı üzt?rinde yal- \ediye Reisi Na • 
-~~fht_ asına _,_ 
~ '&.q) '1\ril . ,..u\aran a.blam; e • 
tıtı!erı. 1t1bare:lb1~ liY?neğe başladığı 
(!~ıll bthaııft ed ~ hastalığının art 
11.ltl ~ 1:tı.tınışt ~k- derhal yatak o
'-~ O<S ı.rafınd~ ntın yattığım oda -
~ a91 Yal>Jn,94 odayı, kendisine ya-

~ ~ ,.L 
\t~ol'd Odam hah 

' t~ u. Ablarnırı ~ tarafında bulu -
b .\lıı~t1! ediyor:SJ. da sokak tara
lt' lt !'t\ııı Odas 
~ll ı~at. 'fll'dı ~ın karşısında, büyük 
°"n. ~dh-tı~k S lu.ltan Hamid Uı.htm· 

--q bu kon~ A.niğe gönderildik -
da Sahibinin elin • 

- Evf't. 
- Bir tane değil, on tane yazayım 

abla. Üşen~k değilim ya? .. 
- Hadi yavrum. Ben söyliyeyim, 

sen yaz. 
Hemen kağıdı kalemd çıkardım. O -

nun söyliyeceklerini yazmaya hazır· 
landım. 

G~çmi~ giin .. bu mektub, aynen ak -
lımda değil. Fakat çok iyi hatırlıyorum 
ki; ~u mealdE" idi· 

(İki gözüm, sevgilim. 
(Arkası var) 

nız iklim mi hAkim olmu~ zannedilecek? [1] Ttırkler h~\L!f :tavgaJanncta bu k!d1- fid J'ırat, C. H. P. 
Cümhuriyet ruhunun istibdada taka-do anın ~lillnl dalma &rZetmlfterdtr. 8Rrbof- VilAyet kongre • 
d" etmic: o!duı.., tasavvur edıllrse is- luk dalma intikama ta.kadd1hn ectt,or. hı- · tı...xnkurul 
um :ı _ ~.. • •• • • .' tikamın kullandığı ~ 1la4lt& 'tatııdlr. ınnce ~u 

tibdad eski hurrıyetın butün izlerını sil- Tll.rkler soğultk~nlılıltla hlQbtr tıehltkeye 16- üyeliğine seçil • 
miş midir? Bu inkılAblar yeryüzünü kap. ğils germezler. Hücuma utnYa.n. blr Omta~ nıi.Jtir. Nqid Fı • 
lamıştır. Bugün bütün insan sosyeteleri- it ordusu ma Iüb edUml'Jden evwıı damıada- rat'm İlyönkunıl
nin tabii ve iptidat müsabehetlerini bu ~mık olur. Fakat Tftrtıer iptida bndllert da yapıl8n vazife 

. . hücuma karar verdltıeıi saman mc ademe--
kadar barız surette tağyır edecek dere- lerl dalına tehltteHdlr '9ıe buna llrJı koy- taksiminde Hal • 
cede milletleri b:rbirlerinden farklı hale m.ak zordur. orotak!l'da btr 18t.1hkA.mı spt kevi yönetim ku .. 
getiren ahHlk vE A.d'at tenevvülerinin ha· için hend~'tlert öıtUertnln nqlarfle dold~ rul işlerini dahi 
kiki sebebi gibi görünüyorlar. duklt.rı görllldtı. Rı.W&r8 b.l'fl I01l he.rbdf!, tedvir etme!i mu- Na.aıt Fırat 

taR.cısub lçkırln<len bezılannı top a.tqlnl hı- xrill t\ .. ıı- N · ·· Mançu bir Tatarı bir Besarabya Ta- çe savma.ta sevkettı. Düşmanlarının tıopla- vafık gu m-..qtw-. aşıd Fırat uç se • 
tarı ile mukayese ediniz. Bunları birbi- nnı, çılgm gtbl, kı!M} De fki1e !b191Mk ıçın nedenberi Samsun belediye reisliğini 
rinden iiYlran ·1500 fersah1ılt fasılayt hiioum tt\Uu. ifa etmekte idi 
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•Son Pf)9fa• nın deniz romanı: 66 

-Deniz Şeyt~nı 
Vali dün sporcularıll 

Torpil atışına hazırol ! dileklerini dinledi 
Kaptanı takdir etmek lazımdır. Şiş • ı Esirlerimiz Secadlere gelmişlerdi. yirmi bu kadar yıldan :ibaret bir müd-

ınan adam, cıpcr;erinden kopup gelen Bunların ara~ında sekiz İngiliz silah - detti 

İlkönce Dolmabahçede ikinci derece bir stad 
her ~e:wtte küçük oyun sahaları yapılacak 

kudretli bir ses c emisindcki sefil tay· endazı vardı ki topçu olarak bu gemi • Fakat gemiler ve adetler süratle te
fasına hakim o uyordu. Kaptanın gür- ye verilınişlt>.rdi. Şişman kaptan gemi· beddül ve inkişaf ediyor. Ben bu va -
leyen sesi giiveı t yı süpürüp her şeye mizin güvert€sine ayak bastığı zaman pura geçine~ kendimi halılarla döşen -
.hakim olur gCirüni.lyordu. etrafa mütecessis ve çok merak ifade miş, pırıl pırıl pırıldayan şamdanlar, 

- Topç:.ılar tor başına! eden na7.arlar atfediyordu. Biçare a • büyük ve lüks klüp sandalyaları ile 
- Ulan size söylüyorum ... Aman dam bizim baca parçasından yaptığı - mefruş güzel bir salonda bulmuştum. 

Yarabbi! .. Topçu'ar top başına! İşitmi - mız sahte topa kadar ilerlemiş ve bu- Kıymettar çerçeveli tablolar duvarlan 
yor musunuz ser mler .. top başına! nu görünce pancar gibi kızarmıştı. Ha· süslüyorrlu. Bir köşede Steinway mar -

Biz durmuş bu manzaraya bakıyor • ni siz onu o anda görseydiniz tanıya - kalı büyük, kuyruklu bir piyano duru
öuk. Onlann bu i~i yapabileceklerini mazdınız. yordu. Bundan başka bir meledeon, bir 
zanetmiyorci1mı. Bununla beraber pa - - Kaptan, dedi, cehennemi bir sada viyolin, bir kitar vesaireden mürekkeb 
nik teskin o1unmuc:tu. İlk top gürültü- ile gürleyen nesnr- bu mu :idi? 'bir müzik takımı da vardı. 
lerile büyük kor ·u' a uğrayan müret - - Evet. Bugürıkü kargo gemi zabitleri, yol-
tebat şimdi bir r vi hazırol vaziyetin· - Ya torpilleriniz nerede? cıı gemi zabitlerinden daha konforlu. 
de bulunuyorla"d!. Topçu efradı ken • -- Torpillc.r mi? ... Böyle bir şevimiz daha genis kamaralara maliktirler. Zi-
dilerini diğer er nrlen ayırmış gibi idi· yok ki.. ra bu gibi navluncu gemilerin c:eyahat
ler. Onların top ıe bizim tüfeklerimiz - Tornil!eriniz yok mu? Bu da mı Jeri çok uzu~ sürmektedir. Hatta içle • 
arasında bir savac:ma olacak gibi görü- blöftü? rinde sevahati bir yıl devam eden de 
tıüyordu. Bu takd"rde hepsini haklıya- - Evet. vardır. Armatörler bu gibi uzun hatla-
cak bir C!!unımda i'.:lık. Başta cdurumun - Hey Allahım! .. Aman kaptan, rfoa ra işleverı şilep vnourlannın zabitleri -
ryhu• o:an şi~m:'11 kaptan herkesten ederim bunu rapor etmeyiniz! ne mahhn~ olan kamaralan, sefer esna-

V<ıti sporcul4nn derdlerini dınlerken 

evvel tüfeklerimize hedef teşkil etmiş Ona bu vaziyeti rapor etmivecci!ime sındaki r 1h ağırlıi~mı, can sıkıntısını 
olacaktı. dair söz vermiştim ve kendisinin ha • hafifletmek, azaltmak riçin daha kon • 

Henüz t?tbik r.ı<'vkiine koymadığı - 1 Jzyk] bir Tnt?i'iz tYibi hareket etmi~ bu - forlu, daha lüks olarak yaptırmakta • 
mız bir oyun k? 1 mıc;tı. İşareti verdim. 1undu~n ı. ba~k~ kimsenin bundan da dırlar. 
tiç direğin en iio;t ~erenlerinden mega· ha iyisini yapamıy~cağını -çok sami - Tavfalarm yerleri de eskiden oldu -
fonla perde J>('~de üç ses yükselmişti. mi olarak- söyledim. /Tundan daha çok rahat bir tarzda inşa 
Bu sesler !ne:1izce olarak gürlemişti İngiliz vapurJ bu suretle teslim ol • edilivor ar. Benim zamanımda. hatta 
ve sanki Okyanuc:un ufuklanna hakim duktan, kaptan ve mürettebatı esir e - en büvük şilt:p vaourlannda zabitanın 
olacak bu- heybet ve kuvvette yüksel - dilerek gPm.imi~ getirildikten sonra karnar:ılan pek basit ve tayfa yerleri i-
mişti: ben de vapura rreçmiştim. Denizlerde • se yelken p,emiler!ndeki mangaların -

- Torpn atışına hazır ol! ki hayatw ne kadar değişmiş bulundu- dan biraz farklı bulunurdu. 
Vapurun giivt>rtesinden bir anda çıl· ğunu etrafa bakmakla ve maziyi gö - İşte bu vapurdaki konforla eski ge -

gın feryadJar yiik .. <>ldi: zümün öni.inne canlandırmakla anlı • milerin 1.abitan karnaralannı· ve tayfa 
- Allah a~k·-ı& torpil atmayın! yordum. Bu vapur bir şilepti ve ben, mangalarır..ı göz önüne getirip muka -
Şimdi mendi11er. peskirler, havlu - deniz hayı:ıhmda. henüz ı:remiciler rnan- vese ederken vaktiie güvertelerini si -

lar, hülasa bev::ıı olarak ne varsa sal - gasında bulunduğum vakitlerdeki şi • tin süpürdü(iiım, halattan halata 1?ece
lanıyordu. Gcmirı;n asçısı deli gibi be- lcpleri dü~ünüyordum. Onlar ne idi, rek vazife gördüğüm çesid ceşid gemi-

Vali ve belediye reisi Llit.fi Kırdar dün ı 
akşam klüp reislerini toplantıya çağı • 
rarak onlann derdlarlnıi, ihtiyaçlarmı 

dınledi. 
Bir kısım klüpler talebelerin ayrılma~ 

sından, bazıları klilp binası ve sahasız -
lıktan, bir kısmı da stadlardan alınan 

belediye rüsumundan ş:kayet ett:ler. İş 
başına geldiği gündenberi derd dinliyen 
vali bugün yepyeni bir mesele karşısında 
olduğunu snfamış oldu. 

Klüplerin binaları yok. salonları yok. 
snhalan yok, paralan yok. Bugün spor
cuları <ia yok. 

Fakat; bu yokluk içinde yapılacak bir 
çok işler mevcud. 

Vali ve belediye reisi Ltit.fi Kırdar şu 

nokta üzerinde fikirlerini hülasa etti:. 
yaz önlü~nü sı:ıllı rordu! bunlar ne? Bu müCldet çok urun deih1 Ieri hatırJann~tım. ( ATkllS'I var) 
- Te~im~P~'rlive~fur&m,y~· =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cHerm9J~ha~ndam~6nınl~~-

sa torpillE'r.i c~~ıht edı>cef{iz! 1.-- - -- _-_-_-______ -----, r~-------------..... , mek mecburiyetinde olduğum için siz -

Artık ses. ~Prı k0s;lmişti. Şişman ,ı. ,, Ur u··n B u~m~c~sı I'>, B'"ır doktorun g·u· nıu··k 1 kri topladım. Eksiklerinizi, dileklerinizi 
kaptanda şaf? • cı'mıstı. t 1 ı . ""' ~ anladım. İstanbulda mutlak ve muhakkak 

Torpil korkuc:ınımı l'f<>milerde geıen· ~~----,- ~--1-_
1

_

1 
__ 

1 

_ __ 

1 
- .--. "-) not!arrn..lan o!ı:m bir hakikat vardır ki o da burada 

ler üzerinde crl· fona bir tesiri var - , ., U stad yoktur. 
aır. İşte şimn·i <',,,., ... na bu tesir altın -

1 
Evvela her semtte küçük küçük oyun 

<la bulunuyorlnrr1•. Kap an artık pro • 11--ı--1--ı--ı--ı--ı--ı--1-.1-..1 Grip salgınlarında sahaları y&pmak lazımdır. Üç, beş bin 
testo fahm y::ınrrP\·or, ağız açmıyordu. ~ C Kulak ihfilaiları: liralık yardımlar bu i§i halletmeğe ka . 
Bundan sonra hıı pld"'ki mürettebat ile ll (~. !idir. Yapacağım. 

.. ı-ı- - 2 - 1 hiç bir i yan11 .,m::ı7n1. Zannetmiyorum 4 1.__1.~.::ı, __ l=~ı-.ı--1--ı.=ııu;=.1--ıı Kulnk lhtilfıtı başlarken mütehassıs:ı. stanbul için mükemmel bir veya iki 
ki torpil infi1'11<lnrından da hazetmiş t g i~ [_ gldlnclyc kadar ne yapmalı? stad Jazımdır. 
bulunsun! Kum:ınna köorüsilndeki bir c g ·-ı-i:.-.ı-,..-1-ı- Evvelft. grip salgınlarında. tıruıtalrunnı 1 - Dolm&bahçede Hasahırlar.n oldu-

r~ mu~lıık surette ağız ve burunlarını mu- ğu yer 
güverte sanda~\.P<"JT'la yığı1m1Ş mÜret " 'i e zadı taaffün ııtl.çlar ile temizleme - • 
.a.ebatına ku""fu··, Prl:vrır ve başından bu - 2 - Senelerdenberi istimlak isi hal -· ~ l (F 1! f'·, • lerl llızımdır. Buruna m:ıntol veya go-
re.m burıun sii 7ii 1nrı terleri siliyordu. - - menolli' yağlardan koymak, ağzı ve bo- !edilmiş, fakat henüz ba,şlamamı~ olan 

Maamafih h;7 ,.,_,,e dikkatli olmak t il B - - ~ ğazı sık sık gargara etmek ıa.zımdır. Bu- Yenıbahçe s!adı ... Yeni spor kanununa gö 
10ıı-+--ı--ı~~;..;..-ı--+-~-ı~ıı 

mecburiy~tind"' irl'k. Vapurda toptan ır~ na mğmı;.n lhti!fı.t ve kulak ağrıları baş- re her sene haziranda üç ytlz bin lira 
larsa a~rı olan tarafa sıcak panslman tat- ayıracag~ z 

başka bomb~ tY;h; tiif€'k mbi daha bir 
1 

• F-' SOLDAN SA<iA: blk ctmellrUr. Ve yahud sıcak kürk par- İlk H · d 
çok ateşli sil?h 1'l .. hulunduğu muhak - ı - Geç.<~. u.-ın en m~hur Fransız tadın çası ko~"lllalı ve sarmıılıdır. Tekrar bu _ parayı azıran a vereceğiz. Bina· 
kal"iı. Silaher.N~.,ıprım hAlA. mevzile ; tıya•ro artisti. runa merhem çekilecektir. Bundan maa- enaleyh evvelA ikinci derecede oir stad 
rin~~ atl!~e miilıpvya bir halde bulunu· 2 - Sıhhat.te olmak - Yükseltmek. da kulağa asldfenlltll gliserin sıcak sıcak olarak yapacağımız Dolınabahçeye baş-
yorlardı. Vann.,.:ı ~inecek olan ıranaim 3 - Brdel - Rüzgarlı aoğuk. damlatmalı ve bunu günde lkl üç defa larız. Buja altı yüz bin lira ayrılacak. 

4 - Beyaz • AkdenlZ. tekrar et.melldir. Dahilen de Cprontoslll Avru'"'adan be b" d d b · müfrezesiııi irah <>dPrse ateşlerlle hi - r • Ş. ız en e eş rnımar 5 - HayreL nidası - İtaaUl. ve y:ıhud (robynzol> tabletlerinden gün- · 
maye edeceklı:-r '"" kimseyi top başına 8 - Ş:ı.rap - Uzağı işaret tçln söylenilen de üç tane atmalıdır. Ayaklan günde ıtı a}Tl ayn pro3e yaparlar. Bunlardan bi -
yaklaştırmıya(';ıl-l:ırd ı. nlda. defa sıcak suya sokmalı ve yatakta tstı- rini beğeniriz. O halde işi yeniden hülasa 

Vapurun mür<>1tebatı üzerinde tah - 'I - Yorgunluk - Kudı"eW. rahat fıt.mclldlr. Iztırab ve ateş devam edersek: 

vifk
ar bir inbha husule getirmek fik - 8 - Tat. ettiği tllkdlrde kulalı: doktoruna müra- A - Binasız olan kfüpler için metruk 

caatt thm:ıl etmemelldlr. d amil rd 
:rile bizim in yarı ganaim zabiti Pre - 9 - Pism: - Adi. me rese ve c e en istifade ede -
iss'in kumanda~ında mürettebatımın 10 - Beraber - Çizgiler "' renklerle dünya- cnab »ı•1•• •lua1ueıtlaruaıaua ,.,,. riz. 

71 gösteren planlar. , ... 1•lia.Malanaı riea edvb. Abl tali· B - Mevcud idman sahalarını tetkik 
en kuvvetJilPrinden sekiz nefer gön • TIJKAJtDAN AŞAÖI: ~· a.t.w.ı •U&W.lıl kalaltWr. · ı b' h k, b aermiştim. Bunlar Almanyanın en kuv .._ ıç 0 ır eyet seçere unların vereceğı 

tl 
... lik 

1 1 
d b 

1 
ı - Safiık - Rabıt edatı. ' rapora göre işe başlarız. 

ve i ~e an 1 :.r-1 ::ırac;ın a u unuyor- 2 _ Caka. _ Fabrikatör' . •••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c ıı ilk - t'r ayın günil bugün olduğu 
'lardt. Bunhtrdan biri Saksonyanın, di· s - Yalan - Alfabenin lklncl hartlle birin- r "' b b ğeri ~ Westphalia'nın güreş şampi - el hartı - Bir nota. N o··betc1· ' gi i urada toplanır, derdleşiriz.:ıt ~ ..tyU Eczaneler Bu tatlı konuşma yüreklere su serpti. 
yonlanndan idner. Birisi de Bavyera f - Ayaaa ... en. 5 Fena _ .. _ Herkese ümid veren bu konuşma ve an-
heykeltraşlanna modellik etmiş güçlü e = Kas~bın sattıtı - Gayret - Alfa.beni.n Ba rece nöbetçi olan eczaneler p.ıı - !aşmalardan sonra toplantıya nihayet 
kuvvetli bir :n°f{"rdi. Bu genç, bazula • lklnct harflle blrtncl harfl. Jardır: verıldi. 
nnın şayanı hayret inkişafından dola - 1 - Zehir - Akaretln &'i!llrt. Be1otta cfbetlndeldler: 
yı heyk~ltr::ışlar tarafından poz için 8 - Arzu - Anne kardeşıl. Ak.nrs)da: <Pertev), Alemdarda: (!'.§-
çok aranırdı. D - Çok lyt - Alışkan11k. ret Ne,,et), Beyazıdda: <Haydar), Sa -

10 - Rıza gösteren - T&harr1 et. maty:ıda: CErofUos), Emlnönünde: lMeh 
Bunlarda~ herhangi biri 220 librelik 1 ? P , f\ r ';' P 9 19 med Kbınıl, Eyübde: {Hlkmet Atla -

bir mermiyi bir e1le taşıyabilirdi. Bu mazı, Fenerde: cvıtam, Şehremininde: 
müfreze efradı k'>l ve omuzlan çıplak ı K A R l K A T O R ~- <Hamdi>, Şehzadebaşındo.: et. Hakkı>, 
olarak Tapuru rön<:icrilmişlerdi Elle • 1 A v A R E • A N •ı it Karagilmrilkte: <Fuad), Kllçftkpazarda: 
rinde, uçlan kancalı uzun birer bam - {Huteısn, Bakırköyilnde: CHilAl). 

l R A M /!> Z A N 111 A T Beyof1a cibetlndekiler: 
lbo &ınğı vardı. Bu sınklan vapurun 4 l R A N • H I R K .A İstlklll caddesinde: CDella.ıruda). ~ • 

küpeştesine kanra hvarak gemiye tır • l K E Z • • • M A ,_5 -A pebaşında: (Klnyolll, Karaköyde: CHü -
ınanmışla't' ve !Yiıverteye atlamışlardL _ aeyin Hüsnü>, İst.lk.111 caddesinde: CLl -
Wapur mürettebatı da bunların hare_ ( A il AH• M '1 S A L monclyan), Pangaıtıda: CN~n), 
L. ı- .__ __ ,_ - Beştkta.şt&. CAll Rıza>. 
~etlerini hayret ve taaccüble temaşa e- ~ T A N ,_l _M A M A K • Boğ:ızlçl, Kadıköy ve AdatardatUer: 
Wyorlardı. l Ü N • R A S A T @' B füküdarda: cimrah<>r>, Sa.nyerde: CA-

- Ne adamlar bunlar yahu! 1 R • A K S A K • F A san. Kad.ıtö7ilnde: <Büyüt., 'Öçler>. Bil-
Diyorlardı. U.ı ... T A A L (lı BAL yükadada: <Şlnas1 Rıza>. Beybellde: 

- Hayır hayır biz bunlarla savaşa - <Tanl4>. 
mayız! Evvelki bulmacanın luıUedilmif ıekli \.., ____________ __,~ 

Kır koşu,arı programı 
Atleti~ Federasyonu kı.ş programı 

olarak hir kır koşusu yapmağa karar 
vermiştir. İzmir, Kayseri ve Eskişe -
hirde yı-pılacak bu müsabakalar 6000 
metre olacak, her ekip üç kişiden teş· 
kil edilecektir. 

İzınirdeki mfüıabakalara: İstanbul, 
Ankara, İzmir takımları. 

Kayc;erideld müsabakalara: Sıvas, 
Kayseri, Adana, Konya tak.ırnlan. 

Eskiş~hirdekt müsabaka!~: Eski -
şehir, Afyon, İzmit, Balıkesir takımları 
iştirak edeceklerdir. 

Mekteblerde spor birlikleri 
An.kara (Hususi) - Maarif VekAle-

Klüpler lutbol 
bulamıyorıar 

Anadolu klübü Jigd 
çekilmeğemecbur ~ 
İstanbul lig maçlannın ~...t 

7unlan Kadıköy, Taksim ve şeı~ 
larınd1 Pıızı-..r günü yapılacaktır· ~ 

İki haftadanberi tadını, ıuzuıı~d 
be<!en lig ma.çlarınm bu hafta d• 

1 
gun şckllnl muhafaza edeceğlll 
yoktnr. ~ 

Altı hafta sonra nihayete e 
llg maçlarının bugün içinde b~ 
şek1lc!P nihayete ermeslnl beıne 
klüplerln cıı~ ve yürekten t>eıd 
ne şüphe yoktur. 

Otuz senellk şerem bir ınaıljf 
olan Anadolu klllbü futbolcil 
ğı tçln ligden çekildi. ıJf 

Bu iki satırlık hnvndts, AJlll~ 
bü ve onun mesaisini bilenler 
acısı olduğu muhakkaktır. 

Mütareke senelerinde beş ~ 
te İstanbul şampiyonluğu kaıaıP 
tınordu, ay11l <ierd yüzünden 
dır sahaya takım çıkaramıyor. 

B.?klrleri, Refikleri, Caferleri. 
lerl, lcalecl Nedimleri, Fi~tU J.l 
Naim ve Cemlllerl yetiştiren 
sonsnz ınüşkülfıt lçlnde kı 

dır. t 
Son senelerin en genç k1Ub0 f 

spor, 1kl haftadanberi, marıJ 
Adnım Akuıı takımında oynattJ. 
Hakc.m olduğu için protesto 
de~ bu hafta o da oynıyaınıY:aıı• 

Idarecllerl söylüyor. Pazar 
nerb:ıhçeye karşı takım ç~ ol 
kaygıslle en eski oyuncuları 1 fi 
tlşl Şakir ile klilblln relsl ırad tJf'J. 
müd~\rtl Milmtazı, defterdar ~ 
rahimi, coğrafya muaııımı S 
flzl oynatmak aureWe taklJJSI 
yacaklarm~. 

Bu ıı para ile, pul ile oJtıl_.. pı 
ltlllpc:ü!ük ve sporculuk budut~ 
ket bunun en parlak blr d 
salğlrun bir TBzlyette cılan 
Ue İstanbulspor arasındaki il\~ 
ız:ü.>ıü hlldlkten sonra netiOl'IJ" 
etmek gilç değildir. ,1 
Haftanın en calibi dlktat .~ 

stadında yapılaca>: olan ~~ 
takınılan aruındakl oyundur~ 

H'r ltı:l takım bir miktar °?_ 
bettl Rıma rağmen Vefaya 
şlktaş daha sa~lam taınıı~ 

Hücum hattında öç ınilPJ,ot 
:yil Uıkımd.o.n çıkarmn.ta ıııeCIJ~~ 
Galatasaray, geç.en haftaki ti" . 
karşısında dıı tutunama~ 
kamıyar.aktır. ~ 

Yanyanya kuvvetlnl ~,ıf 
T~kapının, 'Vaziyetini ın tll,J 
Beykoz karşısında derece ~ 
yet bir s!lrprlzden başka I> 
dlr. ~ 

Süleymanlye, GüMŞ -
bu bafta tst.irabat edeeek~~ 

ııı~ 
ti, beden terbiyesi uınuJll ııı~' 
nün son karan üzerine ıçit' 
spor birlikleri kurul.JTUl~ 1~1 

lar yapmaktadır. Bugıl~ceJ,tl 
olan bu hazırlıkların Il~~. 
rif teşkilatına bildiril~~ 

• 



İnhisarlar U. Müdürlüwünden • • 
~: İdareıniıtn Ciball tütün fabrikası için şartn~· ~ nümunesi mucibince 
•deu :ınacak un giıbi ince şey loonabHecek Standard normal sık örgülü (6000) 

ıı tiin lO'ZU çuvalı açık eksiltmeye konmuştur. 
'-t1 ~l '4u~anunen bedeli bEfıeri 27 kuruş hesabile 1620 lira muvakkat teml
ltı .50 liradır. 
~a "i:v ~iltnıe 25/1/939 tarihine rastlı yan Çarş-amha günC aaat 14 de Kaba-

lV azıın ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis~nunda yapılacaktır. 
libi ; Şartnameler parasız olarak heT gün sözü geçen şubeden alınabileceği 

\' hıunl de görülebil:r. 
1•lar~ ~lilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~ 7,5 güvenme pa-

1".tkrte yukarıda adı geçen kom isyona gelmeleri ılin olunur. (193) 

l-...ı -
•ı Jtıutib~arenıiz·n İzmir tütün fabrikası için (6) adet elektrik motöıii prtname· 
n -.. ~nce pazarlıkla saıtın alınacakhr. . 

'-t1 HS) ~aınrnen bedeli beheri (100) lira hesabile (600) lira muvakkat temı-
llı lıradır. 

'-~: tksııttne 20/2/939 tarihine rastı ayan Pazartesi günü saat 14 de Kabata~ 
1\1 .... tıır. \1e ınübayaa1 şubesindeki alım komisycnunda yapılacaktır. 
l' -.. ~artııarneler parasıız olarak her g-iin sözü geçen ştibeden almaıbilir. . 

tdı~k .. sıltıneye iştirak etmek istiyenlerin !iatsız teklif ve kataloğlarını tetkık 
llltıı tur~lere ıhale gününden 10 gün evvel:ne kadar İnhisarlar umum müdür

lblJl ~s·~n fa.br kalan şubesiı~t vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam • 
l'ı-.. f a ahnalan lazımdır. 

~it bır:.teklilerin pazarlık için tayin ed;len gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
ikte Y\Jkarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c86> 

ı~'J; trtıı~• ve nümunesi mucib= satm alınacak 90.000 meke kırının 
"ll ...._ ll avıçe kapalı z.arf USU'lile cltsi1tmcye loomnuştur. 
a~t t ~arnınen bedeli beher metttsi 12 kuruş hesa'bile 10,800 lira ve mu -
llı ....... Etrıınatı 810 llramr. 

~a ., _ ~ılb'rıe 21/l /939 tarihine rast.Jı van Cumartesi gu .. nü saat 11 de Kaba -
~v • 

}lJ....... :ızun ve Müibayaat Şubesindeki Alım Krunis)'IOnunda yapılacaktır. 
bı tı~u:rtna~ıer parasız .olarak her gün 6ÖZÜ geç~ şubeden alınabileceği gi-

\ı de göriileb:;Li.r. 
....... lfiilııü 

l!ıaltbuı ··ıı]U teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası. 
~~ eıı Ve banka teminat rnekt®unu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale 

~:~~.saat ona kadar yukarıda adı geçen KOılllisyon Bas'kanlığına mak-
ilıJ'lde Verilmesi lazımdır. cl13> 

l •ded ~ 
l , ~ırnpara taşı tezgahı motörile beraber komple. 
l , '!' akkap teZ€ahı teferrüatilc konıple. 
l ' n°rna tezgahı teferrüatile komple. 
1 , ),f ~lllir testere tezgtıhı motıör ve tulumbasile komple. 
l, İd akas ve ZJmba tezgahı bfitün teferrüatile komple. 

'tôı~, al~renıizin Djynrbakır fabrikası için yuk:mda cins ve evsafı yazılı 5 parça 

1~1' lI:tı §~rtnamesi mucibince açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
~ lir dYet umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve muvakkat teminatı 
"44 a ır. • 

ta~ 4;ksiltnıe 23/I/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14.30 da Kaha-
' Ş~ ve Mübayaat Şubes"ndeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

-. 'I ....._ tkurtnarnelcr parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
~~İlrltığus 1~ey? iştirak etmek istiyen lerin fenni tekliflerini İnhisarlar Umum 
'eıl.l'ıe .k :Muskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve ihale gününden bir gün 

~aladar tekliflerinin kabulünü mutazammın ve eksiltmeye iştirak vesi
t \rt ....... 1 arı ~azıındır. 
1-~lbtıey:~kl~Ier;n kanuni vesaik ile Müskirat Fabrikalar Şubesinden alınacak 
~~ ~ile ışti.:ak vesikası ve % 7,5 g-l venme paralarile birlikte münakasa için 

· ,1~. gun ve saatte yukarıda adı .geçen komisyona gelmeleri ilin olu-

~ltıaı ~ 

Miktarı Yük taşımaMuhanunen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

~ kabiliyeti Beheri Tutarı Saati 

~ )ı:ıllet Lira K. Lira Kr. Lira Kr. 

~~ot\ 1 aded 1 uın 3000.- 225.- 14.-
s~, ~on 2 > 3 > 2400.- 4800.- 360.- 14.15 

ı '' ~arrıy 1 > 5,5-6 > 4000.- 300.- 14.30 
~' ldar:n~. 1 > 2 > 3100.- 232.50 14.45 
"'ı lded Tızı? Yavşan Tuzlası için 1 adcd, İzmir ve Ankara Başmüdürlükleri 
,,Yo~ Zllıır Şarap Fabrikası için 1 aded ve İzmir Bqmildürlüğü için 1 a-

lt~. fartnarneleri mucibince ayn ayrı açık eksiltme usuliyle satın alı
llt' l.tuha 
~' ~~en bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
~ ltabat tlne 24/1/939 tarihine rastlıyan Salı günü hizalannda yazılı saat
~ lt, ifta Levazım ve Mü.bayaat Şubesindeki Alım Komiayonunda yapı-
~\' Şartn 
~ 'ı>ııı 1 aıneıer parasız olarak her gün soru geçen Şubeden alına.bileceji 
~ \'111,:tış kamyonunun planı da görülebilir. 

~ tl ltat t Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iftıirak etmek isti
~~ 'atfi il 0 klarile karoseri şekli ve dahili taksimatını g&terir bir plAn ile 

'fı't ll'lhı8:r~tını gösterir fennt tekliflerini ihale gününden bet gilll evveline 

~-~ l.teıtt; ~z Fen Şu:besine vermeleri lazımdır. 
)}~ bı:1.erın eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ~ 7.~ güvenme 

ıkte yukarıda adı geç~n komisyona gelmeleri ilin olunur. cl43> 

İstanbul E eledi ye si İlanları 

Mahallesi 

Kaç mnkellefe aid 
tahrir neticelerinin 

111\nen tebliğ 

~ edildiği 
' Sandenıir 20 

\>a"uz Si ' 8 DM ~ 
, acı Kadın -it> 

~cı Gıyasettf n ı 
\~~'tıcı rnırtaş 4 

Doğrudan doğruya tebliğ 
edilemlyen tahrJr netice

lerini taşıyan kllğuıın 
asıldığı yer 

Hasırcılar camü kapısı 
Demlrtaş ıemt ocağı 

Üç mlbraplı cami 
Hacı Kadın oamU 
Hacı Gıyasettin camii 

~ .... ~ il >'aıııı 
bı,~t~'ı:ııı, <>la kala ve mahalleler içinde olup sahihlerinin adresleri 'S u-n ecı n arazilere ald tnbrir neticelerinin bugtın kazada mutad 
'lıı llıı=-~ hı ... _:" Urnış ve ezcUmle bu arazilere aid tahrir neticelerini taşıyan 
~ tG~rında yazılı yerlerde asılmış olduğu 2901 ıayılı aruı tahrir 

'-'ct,~tbıak1arın1 kullanmalannı teminen bu mahallAt içinde arazileri 
e Uıbarname tebfüt edilmemls ~lanlaıa tebııt oluuur. 

SON POSTA 

'!'ü!"Jdye radyo difiizyon postalan 

Ankara radyosu 

DALGA UZUNLU~U ·1 
1539 m. 183 Kea. 120 Kw. 

.Q. 19,74 ın. 15195 Kea. 20 Kw. 

.P. 31,70 m.. 9485 Kca. 20 ıtw. 

CUMARTESi H-1-39 
1uo Müzik <müz1khal parçakn) - H,00 

Saat, ajans haberleri ve m&teor - An.tara _ 
14,10 Türk müziği !P}) - 15 - 15,30 Mftzlk 
<operetler - PJ). 

17,30 Müzik (dans aaatl - Pl) - 18,00 Ko -
nuşma (dış PQlitika hAdl.seleri) - 18,15 Mü
zik (daruı saatı devam) - 18,30 Saat, AJans 
haberleri; m&teoroJoJI ve ziraat borsası (tt
aı> - 18,4-0 Türk mOzlğt, ince.saz Nihavend 
faslı. Tahsin Karakuş, Hakh Derman, Eş -
ref Kndri, H. Tokay, B. Üner. 19,4-0 Nedlm 
gecesi: Temsll, şiir, müzik, Ekrem Reşid, Ru
şen Ferid, Mes'ud Cemll. (Tül'k müziği kü
me okuyucuları, radyofonik temsıı kolu if
tlrak edecektir) - 21,00 Saat, esham, tahTl -
ltlt, kambiyoy - nukud borsa& Ulat) - 21,15 
Müzik (oda müziği). Piyano: Cemll Re -
ş1d - Keman: Necib Aşkın - Viyolonsel: E
dip Sezen. 2 ucl. tertlb Si 'bemol majör (Mo
zart) Allegro, Larg-hetto, Allegretto - 21,45 
Konuşma (haıtalık poota kutusu) - 22.00 
Müzik (küç'.ik orkestra). 1 - Ormanda a.§k 
ccı. Schmalstlch). 2 - Küpldon ve Pslşe 
5 kısımlık aşk hiklyesi (Cl. Sch). 1 - Yak
laşma 2 - Mk nlat 3 - Başbaşa 4 - ae -
zın~ 5 - Ka vgacılılr ve banşma.. 3 - Bar -
bele - folka (H. MunkeJ). 4 - Venedik h& -
tırası - serenad - (11. Munke}) 5 - D1e 
Hydropathen - val.! <J. Oung'l) op. 1'9 S -
Aşk haberi - balet müziği CL. Slede) op. 
68 Weninger tertibi '1 - Eınneralda - ba -
letinden ağır vals CR. Drtgo) Pal K. terti
bi. 8 - Ninni CA. Oret.) ve İspanyol dam -
lan - !!3,00 'Müzik (eğlenceli plD.k). ···························································-

Ankara borsası 
Açıht· kapımı fiatlan 13 .. ı .. 939 

ÇEKLER 

Açılı' Kftpt .. ı 
LondR b.91 5.91 
Mn-Yodl •;-6 636 1.i6 6.16 

Parla s.s~25 ~.:S325 

Mlllno C>,t.6 C.,66 

Cenen• l8,fi!t6 18 l>:Jli 

Amırterda111 68.8076 t8 8076 
Berlln 60. 17 .. 6 50 7ı26 

Brttk.Ml a,S75 U,S76 

Atına l,0/ ]fi l,0776 
Botya 1.666 1.6ö6 

Praı 4,3376 4.:JJ/o 

Madrld 6 91 Ci,91 
VartoY& t,3 .9476 i3.947G 
8.odapefW 6.02 5 O'.l 
Btlkr•t l.,902:> 0,9025 
Belrı"&d ~.8425 ıı:,842ö 

Yolloh&ma M 6026 M l>025 

Sayfa 

Nafıa Vekaletinden 
2/3/939 Perşembe günü ~at 11 de An karada Nafia Vekaleti l:f nası için~. 

malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 275980 
lira muhammen bedelli (126) adet basit, (4) adet İngiliz muzaaf makas ile c3• 

adet ray inbisat tertibatının kapalı zarl u~ulile eksHtmesi yapılacaktır. Eksiltme 
ıartnamesi ve teferruatı 13 lira 80 kuruş bedelle mslmeze müdürlüğünden alına· 
bilir. Muvakkat teminat 14789 lira 20 kuruştur. İsteklilerin teklif rnektublarını 

nıuvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 
10 a kadar mez~r komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

cl06> (244} 

Biga icra Memurluğundan : 
icra dosya No. Borç mtktan Boftun eebebl Alac."lklı Borçlu 

L. K. 

937-550 12 50 Yiyecek bedeU Ha?.tne Blganın Elmnlı Kö. Mehm.ed 
Oğ: Sadık. 

937-563 1 '78 > > Hazine Dlıtanın FiHk k(fy: İsmail 
Oğ: Ahmed. 

m-600 1 oe > • Ha7!ne Blganın Çomaklı köy. Ha-
111 oğ: Kazım. 

037-8!!4 a '15 > • HazJne B'gnnın Göktepe töy. ~ 
rı oıt: Ramazan. 

037-561 o 3, • , H::ı!ne Blgnnın BezirgA.nlar töy. 
Kasım o~. Hasan. 

937-54'7 • 80 , > Ha?lne B'~anın Cümhuriyet Jıf. 

Süleyman oğ: Süleyman. 
937-645 o 91 > • Hazlne C'fımhurlyet M. Ahmed o& 

Arif. 
938-639 s 50 , > Hazine Bignda Bulgarlstnndan ~ 

me Osman oı:t: Ali Filiz. 
938-273 s 08 > • Hazine Blgonm Kocnıyayla k&y. 

Eşref oğ: Klizım. 
939-21 1t ({l , • H:-ı.,.ine Blganın Sazak köy. Vel 

oı;: Hasan ve Hilseyln • 
Veli. 

Yukanda borç mlktarfle ıera numaraları ve lkemetgfıhlarlle adlan yazılı borçluln!'m 
g~rilen adreslerine göooernen ödeme emlrlerı arka~n'1=' mübsşlr tarafından verllen 
:meşruhatta mezktlr mahalleri terkederek yenı 1k?.metgı'lhlnnnın da meçhul bulunduğu 
a.nlaşıldı~ndan Biga icra hA.klmUğlnln karnriLe bir av müd<'letle lifi.nen tebll.!Une ka
rar verı.ımışttr. 1,bu tlA.nm tebll~ tarihinden itibaren lslmlerl hlzalanna miktarları ya,.. 
zılı borcu bir ay içinde ödemeleri ve :mal beyanında bulunmaları lAzundır. Borcun bll'I 
kısmına veya tamamına ve yahud alacaklının takthat lcra.c;ı hakkında bir lt4razlan 
"Varsa :;en" bu mliddet içinde 1sttda ~ ve şifahen icrS\ dal?'e"il'e blldlrmelert ve ıtlrnula 
ve mal beyanında bulunmadıklım takdirde icra ve ınıı.s kanununun 76 ve 337 ncll 
maddi'!erl mucibince hapisle tazyik olunacaklan ve hnk1kate muhalif beyanda bu· 
lunduklım takdirde cemlanacnklan ve borç ödenm<'Z ve 1t1raz da edilmezse haklannd& 
cebri icraya tevessül olunacağı tebliğ ve ihtar olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıb Fakültesi l~boratuvarlarında çalışmak ,jzere lfıborant namzedlerine ihti

yaç vardır. Asgari orta rnekteb tahsili gfümek ve gnrh dillerinden birini bil-
mek lazımdır. 1.stiyenlerin Tıb Fakültesi Dckanhğınıı müracaatlan. (256) ~ 

Biga İcra Memurluğundan: 
Eytam dalrealne lzafetme hazineye mas -

rafsız 1170 lira vermeğe borçlu Blganın Ha -
mldlye cahalleslnden Pazarbaşı Mustafa ve 
knrdeşl S::ide aid olup Borçlarından dolayı 
paraya ~vrllmeslne karar "Teri.len Biga ta -
pusunun EylOI 339 tı>.rth ve 22 numarasında 
kayıdlı 'Yeminli üç ehllvulruf) tarafından 
40 llra kıymet takdir edllmlş olıı n Blganın 
Hamidlve mahallesinde 50 v.lra mesahada 
sağı .sahibi. sened fınnı, solu ve arkası sahi
bi sened hanw .e önü ,ol ~ Qevrlll blr dük
kln. 

Biga f cra Memurluğundan: 
Eytam idaresine izafetle hazineye borçlu 

Dimetokaı:a Yusuf kımsı Kadriye veresesin
den oğlu Emin ve kızları Maclde ve MeUha
nın borçlarınd:ın dolayı paraya Qevrllmestne 
karar verilen: 

Tapunun Te§r1nlevvel 34.0 tarih ve 65 nu
marasın..ia kay:ıdlı cım1bl yemtnt Hasan ha -
nesi ve ycsnrı Pakize ve arkası Dermencı ot
lu Hilscyln lle çevrili Dimet.okanın Sığıryolu 
mevkilnde maa miiştcmlliit bir bab hane: 

Muhammen kıymeti: i7oo bin yedi ytıl 
lira.. 

8\okholm 3(),42711 3() ... 216 
MoakM& ~S.87 2J,87 

Enafı: Zemini toprak tavanı basık 1çerts1 
blr boşluktan ibaret ufak blr tahta kapı ve 

1----------------1 tahta kepengi mevcud 3/5 metre boy ve 3/5 
l 8 T 1 K R A Z L A • metre arzında c;olı: eski mevkll çarşıya uzak 

Mesalıası: 4000 dört bin arşın. 
EYSafı: 25 metre uzunluk ve 16 metre ge .. 

nlşllğincic. bir nrsa üzerine yapılmış a.hşap 

iki kattan ibaret blr ev. Zemın katında ikt ~ 
hır ve kapıdan g1rtld1kte zemını toprak bJJ 
bodrum ikinci kntınds geniş bir sofa ve içe.. 
rlsinde :.J1r balkon ve salonun etrafında bet 
oda ve blı helA. mevcud olup bu odalarda 
cnm ''e pen('ert: gibi. ~eyler olmadığı g1bl ha-o 
rap ve knbm lskl'ın bir halde değildir. Hıuıe
nln sağ kısmında 32 metre uzunluk ve 18 
metre genişliğinde bir bahçe olup bahçede 
blr dut ve blr flşne olmak iizere iki ağaç .,., 

/\9•111 kapaoıı 

nrk a,on:a I peftn 19 30 l9 3416 
• • lll • 
• • 1 -.adeli 

·· .. :···srp-ahrocagından··-
Ocağınıız yıllık kongresinin 1~.1.939 

Pazar saat (18) de Ocak binasında açıl

ması kararla~rıhnış olduğundan Ocak 

üyelerinin teşrifleri rica olunur. 

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

ve işlek blr yerde bulunmamaktadır. Gene 
tapunun 339 tarih ve 23 numarasında Imyıd
lı (Yeminli üç ehlivukuf tarafından '15 Ura 
kıymet takdir edilmiş olan) Blganın Hami
d1ye mab:ılleslnde 50 zira mesahada snğı Al'l.-
med ağa ve 30lu .sahibi sened fırını ve arkası 
sahibi sened hane&! -ye önil yol ile çevrlll 
dfikkO.n. 

Evufı: DükkAnın sa~ tarafında fırın olup lkl de tide ve bir de kuyu mevcuddur. 
aradaki bölme duvarı taldınlmış şu hale gö- Mevkii: Onr~ı kenanndadır. 
re ör., kısmı boşluk ve tezgtih ve arka kısmı Satış açık arttırma suretlle yapılacağın • 
tınnın hamur odası olarak ayrılmış olup ön dan ve arttırma bedeli de peşin olduğundan 
tmmda demir parmaklıtlı 1ki pencere mev- arttırmaya tşt.1rak edeceklerin muhammen 
eud olup dükkAnm Rmtnı çimento ve ihıe - kıymetin yilzde yedi buçuğu nlsbetlnde pey 
rinde yar.ı tavanı da tahtadır. akçesi ve."Dlelm veya mnıt bir bankadan tıe

Birfnct arttırma: 15/2/939 tarihine rastlı- m1nat m'!ktubu .getirmeleri leab eder. Oayrt .. 
yan Çarşamba günC saat 9 dan 11 e kadar menkule ald müterakim vergiler borçluya a .. 

S OD PO S ta dalremtzde açık arttırma ııe sablacaktır. 1d olup ~tış bedeHnden tenzil olunur. _ 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin ey., Blrincı arttmna: 15/21939 tarlhlne rast.il .. 

11===============~11'75 tnı buldutu ıakd1rde gayrimenkuller en yan Çar:;,amba günü saat 9 dan 11 e kadd 
Yereb&tlım. Çatalçeşmı aokak. 25 çok artt&.ının üsttlne ihale edilecek aksı tak- icra edUeoek ve btrincl arttırmada mubam .. --···- dtrde en son arttıranın taahhüdü baki kal- men kıymeti yüzde yetml.ş beşini buldulu 

Yennl. 811ul, Bandla ve Balk ıueteaı mak üzere on bef cftn mftddetle temd1d ed1- takdirde üstte bırakılacak, aksl halde en 

.. ____ ı_s __ TA_N:-B_U_L ____ -1 lecektlr son artt.ıran:n taahhüdil baki kalmak prU .. 
· le arttırma 15 g\ln temdld edilecektir. 

Gazetemizde çıkan yazı ve İkinci arttırma: 2/3/939 tarihine rastııyan İkJnci arttırma: 2131939 tarihine rastıı ~ 
resimlerin biitün haklan Perşembe 1tfinü saat 9 dan 11 e kadar gene b - - t 9 d 11 e kadal 
m ahfuz ve gazetemıze aiddi .. , dairede yapıJacaktır. Bu lldnel arttırmada yan J>.erşem e gunıı saa an t 

u h k ti ı 3 '75 tni bul gene dalrede yapılacak lk1nel ar tırma so • 
mu ammen ıyme n n - mazsa nunda gayrlmenkul en fazla arttıra.nın 11s .. 
borç 2280 sayılı kanun hiikunılertne göre tünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ,. 
beş müsavt tabitle ödenmek ii2ere tecll e - ınıı.s kanununun 126 ıncı maddesine tevft .. 
dllecektlr. kan baitları tapu slclllle sabit olmıyan lpo .. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKtYB 1{00 750 {()() 160 
YUNANİSTAN 234J ı2ıo 710 270 

Batış pcşlndlr. Tallblerln arttırmaya. gir - tekli alacaklılarla diğer alAkadaranın ve 1JW 
mezdan evvel ~uhammen kıymetin yüzde tıfak hakkı sahl.blerlnln bu haklarını faiz ,. 
yedi buçu~u n1sbetinde pey akçesi ?e.rmele- masrafa dair olnn iddialarını lll'ın tarihin .. 
rl veya mUll bir bankadan teminat mektubu den itibaren 20 gUn zarfında evrakı müsbl .. 
getirmeleri lAzundır. telerlle birlikte dalremi?.e blldirmelerl lô.zıın .. 

ECNEBİ 27.1) aoJ 800 ~00 iBlrlkmlş vcrgllerıe tanzifat ve tenvir1ye dır. Aksi. 'lıalde haklan tapu sıclllle sabit ol
=============:I ve vakıf !carl:vesl borçlulara alddir. Satış be- mıyan nl:ıe:ıklıların satış bedeli. paylaşma. .. 

Abone bedeli peşindi:. >-drea delinden tenzil olunur. 2004 numaralı icra ye sından hP.rlç kalacakları ve daha fazla 1za • 
dejiştirmek 25 kurufW?, lflAs kanununun 126 ıncı maddesi muelbin - hat almak ~teyenlerin Biga icra dairesine 

ce bu gayrJmenlrulle,. üzerinde ipotekli. ala - milracantla 939 - 15 sayılı dosyada mevcuc! 
caklılarl:ı dmer alA.kndnranın ve irtifak hak- takdiri kıymet :ı:o.bıt varakası ne 13/1/1139 ta
kı sahl.blertnln bu hnklannı ve faiz ve mas- rihtnden ıtlb~ren asılı bulundurulacak açık 
rafa dair olan iddialarını 114nın neşri tarı - nrttırm:ı şartnamesini görüp anlayacakları 
hinden ıtı.baren 20 gün içinde evrakı milsbl- llfm olunur. 10/ 1/939 

Gel•n •vralı geri vailm•:ı.. 
llônlarclan meı'uliyel alınma:ı.. 
Cevab için mektublara 10 klUUfluk 

Pul iliveai llzımdır. ,. ................................... -....... ~ 
{ Posta kutıuu : 7"1 İatanbul 1 
1
•• Telgra/ : Son Pc.sta 

• Telefoa : 20203 • 

'---·--···-·--···· .. ··· "' 
telerlle blrllkte blldlrmelerl lcab eder. Aksi 
halde haklan tapu stemıe 8ab1t olmıyanlar 
aatı.ş bedelinin paylaşmasından hatlç kala -
caklan n daha fazla tzabat edinmek 1ste -
yenlerin lS/1/939 t&rthlnden itibaren httke
alıı ıörebllmel1 ıt1n qık bulundurulacak olan 
mtırma p.rtnamealnl le 938 • 8 doqayı 
görmele.rt t1lD ohmv. imli 

İstanbul Emniyet Sandığından: 
oazetcmizln 5/1/939 tarlhlt nüshasının 

15 tncl ~:ırfasının son sütununda çıka11 Em • 
niyet Saııdı~ı borçlusu Bayan Emlne Neza .. 
hete ald 937 /368 No. lu gayrimenkul açık art
tırma llimında dosya numarası yanlışlı~ 

92'7/368 diye ~ıtmıı oldufundan ftselttm. 

-



16 SaJfa 

HAVALARA ALDANMA YIN.IZ ! 

GRiP Havanın saatten saate 
değişmesinden ileri 2elir 

kendinizi korumak için 
, 

Alınız. 

Hem gripten korur - Hem de ihtilatın 
geçmiş olursunuz. 

6ntlne 

ısmıne 

dikkat 
ediniz. 

PASTiL ANTiSEPTiK I 

Sotuk algınlıit, aezle ve. teneffm yol• 
a.ıile ıeçen butalıklardaıa korur, grip 
ve lloiaz rahataızlıklannda, 5eı kısıklı· 
iUMla pe:C faydalıdır. 

(NGİLİZ KANZUK ECZANESi 
lstanbul 

S0MERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ipliği Satışı: 

Kayseri Bez Fabrikası mah 
Nazilıi Basma Fabrikası ,, 

12 No. Paketi 415 Kuruı 

Ereğli Bez Fabrikası ,, 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasmda: 
1 O Balyahk siparişler için 

" " " 
" 

,, ,, 

16 " " 480 
24 " 

24 " 

" 
" .. 

" ,. 

.. 
,, 

580 

580 

575 
15 
25 
50 ,, " " .. .. 

570 

65 
560 

Ffatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. 

" ,. 

• 

.. 
.. 

iplik mostebliklerinln yukard'\ ya7.ılı fabrikalara gOncierecekleri be
dellırl mukaltWnde ihtiyaçları nlsbethıde iplik ıiparişl verecekleri ve 24 
numaradaıı iDce ya •ubtem maksaUara yarayabilecek pamuk ipliği mns
tebıllklerinlo de lbtiyaçlannı yine aynı f&l'tlıtrla yalnız Ereğli Fabrikasına 
sipariş edebU•ceklerl illn olunur. 

fik Bahar mevslllllne mahsuı yeni gelecek mallar için yerlere 
ihtiyacımız olduğıaodıua 15 Sonkinundan 15 Şubata kadar bir ay 
mftddetle Stoldanmızın büyük bir kısmını her yerden müaaid 

tartlar ve mutedil fiatlarla elden çıkarıyoruz. 
BOtOn dalrelerde mevsim sonun flraatlarını bulacaksınız. 

Beyoglunda BAK ER Mağazalarmda 
Bir mevaJm aonu ftraat.: istenen flat lc;ln .,. mGkemmel cinstir. 

Mideyi bozmaz, 
kalbe kat'iyyen 

dokunmaz. 

Ölçü üzerine ~ 
Fenni Kasık bag;arı • -
Mıde, barsıtk, böbre~< 

dOşkOnlOğUoe 

reanl 
Korıaıu 
l.tiyenler' olçıı 

tarifesi r nnderillr. 

EmlnönU 
ızıııir sohı:ığı 

'Je!. 20219 
ZAHARYA 

Oreopuıos 

Taklitçilerden 
'\ sakmınız. , 

Baylar 1 

Dünyanın en sa{Jlam 
Sıhhi lastikleri olan 

ÇQR-TEX · 
Prezervatlflerlnl 

daima tercih ediniz. 

Dr. Ihsan Sami 
ÔKS0R0K ŞURUBU 

OksUrük ve netes darlıö-ı, boğmacl\ 
ve ktzamık OksllrUk!eri için pek 
tesirli lliçtır. 

Herkes kullanabil"r. 4111..ııll' 

İlan Tarifemiz 
Tet sütun sant1ml 

Birinci •ah ile 400 
/irinci •ah ile Z50 )) 

Üçüncü .ahil• 200 ,. 
Dördüncü .ahile 100 ,. 
iç Nhileler 60 )) 

Son ..Jaüe 40 » 
Muayyen bir müd.le; zarfında 

faclaza mikdarda illn yaptıracak• 
lar aynca tenzilAth tarif emizdcn 
istifade edeceklerdir. ':''am. yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar i~in ayrı 
bil' tarife derplf edilmi§lir. 

Soa Posta'nın ticari iliinlanna 
aid tıler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

1ılncUık Kollektır Şlrkeb 
llahraman.z.ade Baa 

Ankara caddesi 

.............................................................. 
Son Posta Matbaua 

Netriyıı Müdilril: Selim Ragıp Emtf 
ıiutrLDL S. Ragıp gMEÇ 

.t. Ama UŞAKLIGIL 

KAŞE 

Sizi günleı·ce ıztırab çekmekten kurtarıl• 
En tiddetli baı, diı ağnlannı, lifütmekten müteveJJid 

bütün sancı ve sızılan keser. Nezle,e, romatizmaya, 
kırıklığa karfl çok mileairdir. -Al 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yor~ 
ismine dikkat : Takli dl erinden sakınınız ve NEVROZİN yerine başka ti 

mnrl<a verirlerse şiddetle red ıedlniz. 

Türkiye 

c .. 
ti • .. 

Hastanelerimiz için diktirllecek hasta abalannda kullanılmak oser': 

• m e kum 
(Yerli veya ecn~bi malı) satın eıınacaktır. f'allbıerm namundy.ı go~ 
ve teklırte bulunmak ozere 24 / 1 / 939 Salı gnnn saat ( t 6 ~ 
kadar Yenipostane karşısında Kızılay lstımbul Deposu DirektOrlOf""" 
mUracaatleri. 

lstanbul Vaklflar Direktörlüğü ilAnları 

M ;~ 
Semti ve mahallesi Cadde veya fiOka~ No.su Cinsi _!!?1_ 

Şehzııdebı:ışı Kıu.enclerane Hallaç Mansur 12 Ev ti -
Çarşıda Orta Kazaılnrda 62-M DllkkQn ı ' 
Çakmakçılar Valde hanı içinde 71·1 Tabutluk yeri ı: ' 
Hobrar Yeni Postııne kar- 24: Arsa 1 

şısında ' 
Sultana.Um. debatyunus Bakkal ukası 10 Arsa t 

Yukarıda. yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla k~ 
rilecetinden istekliler 20/K.Evvel/939 Coma günü saat on beşe kadar çe ~ 
taita İı;tanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine geı.rne ~ 

rm~~~ KOLINOS 
~ 

Dlf MACUNU 

kullanını1l. L.-zıetl hoş, dL,lerl 1nc1 gibi parlatan Kollnos'u dünyada mııyo~ 
seve sııoT~ kullanırlar. Tüpün muhteviyatı te ksl.f edllmlo olduğundan uzun ıo 
tıyacınm temin eder. 

Bllyük tüpü 41, kiiçük tüpü ıı,s bmıştur. 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden : 
Kapalı zraf usulile eksiltme ilAnı .1. I 

'/.'f'-
1 - Eksiltmeye konulan iş: (Antalya - Serik yolu Km. 20 + 000 de 

kaleti sıcak iklim nebatları lblah istasyonu b ln86t ikinci k.ısıın 
2 - Bu inşaata aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri eenel rartnamesi. 
D - Hususi şartname. 
E - Keşif cetveli. 
G - Proje. 
163-47.85 lir.alık keşif bedelinden müfrez. 
K~ü bedeli muhammeni: 15375 liralık tesisat nisbetinde ıı1şa•~ 1 
bu ~artnamelerle evrakı 4 lira mukabilinde Antalya Nafıa Müdilf- ,J 
alabilirler. , 

3 - Eksilbnede 23/1/939 tarihinden (Pazartesi) gilnil saat (16) Naf1
' 

ğitndeki eksiltme komisyonunca yapılacaktır. / 

4 - Eksiltme kapalı zarf usullle ve vahidi {iat üzerinden yapılac~ 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1153.12) lira muvakkat ıJP": 'İ 

meleri bundan başka ~ağıda.ki vesikaları haiz olup getirmeleri ~~ 
Ticaret Odası vesikası ve ihaleden en az sekiz gün evvel vill,.... 
tç1n ehliyet vesikası ve yaptıjı iflere aiıi bonservisler. .ı5• 


