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!spangada dahili harb tekrar 
= 

Veni Seçim 
Mecliste yeni seçimin 

bahardan evvel yapılması 
cereyanı başgösterdi 

nazik bir saf haya girdi 
!! 

Frankocular Katalony8da dün iki 
büyük şehir daha işgal ettiler 

Pariste endişeler yeniden başgGsterdi 
~ızlar: "ltalya isteyen vaziyettedir. lspanyol topraklannın tahliyesi gibi 

kozdan kendi kendini mahrum edeceği nasıl tasavvur edilebilir ?,, diyorlar 

... 

pkU ~ tnaket 
IY- .ı.ı 11111 SJL •d 

ı 

Çanakkalede 
Atatürkün hayatım 

Kurtaran saat 
Meeiı ReW '°" ~ l4t'lta Wriadn ~ 

.-, dnremıl dotua buçuk ay m lkmal e- çimfll mdtahardall evvel yapılmall n ba Bir ~abrika saati· 250 bın· BaJflk Millet llec:li.ı befinci mtihab 1 teJırimbıl ,.ıea haberlere .-. ,...ı • • 

franga almak istiyor deeektır. Fıkat .,. lflnlerd• Aataradan (Dnama ıo """" •1/fada) 

İzmir 15 (HUIUll) - fniçredeki ma • 
ruf bir ıaat fabritua, İzmirdekl mo.ıne. 
siline gtinderdilt bir telgrafnamede. 
Coıık bayırında Atatnrldln hayatını kur
taran aaaıin uhnm veya fototrafınm 

kimde bulundutunu bildirene 1000 İlvi~ 

Bir lngiliz gazetesinin iftaabna göre Bitler bu 
sene de veni taleblenle bulunacak 

Londra. 15 (Hu • 
susf) - Son Bit • 
ler • Bek milllkab 
etrafında SuadaJ 
Dispatch gazetesi mü 
him ifşaatta bu • 
lunmaktadır. · 

Bu gazeteye göre 
mülakatta müstem • 

Ankara 15 {Hu.sus!) - Denizbank Ya· lekelerin taksimi halı 
lova. Adalar ve Anadolu sahilleri ara • kında Bitler tarafın .. 
unda ıefer yapacak (1ç lel'i motör almak Jaıı hazırlanmakta o
karanndadır. Bundan. bqka phJr deniz lan plln etrafında 
hatlarının tabi,_ mabaclile iki yeni göıilfDleler olmuş • 
vapur ve iki araba vapuru alacaktır. tur. Fakat Bek mil • 

Yq aebze ve meyva nakli için de O.ç hinı bir kısmı İngil· 
frtcorefit temin etmek tuavvunm. terenin zararına olan 
dadır. bu plln karpmıda 

• herhaııgi bir taahhild 

Ankara - ıstanbul yolu altın• girmek ilt• • 
memlftlr. 

10 sae. te indirı·ıı·yor Londra 
1
' <A. .. 

A.) - SaWılyettar 
Ankara 15 (Huausl) ..:_ Ankara • Hay- mahfiller geçen haf. 

darpaşa arasında ifletilecek otoraylar ya ta Bitler ile Bek a 
kında gelecektir. Bunlar fimdilik bu me- rumda yapılan mil • 
safeyi 10 saatte katedeceklerdir. İleride llkata dair verilen 
aekiz ıaate indirilmesi imkinı temin e • tafsillta bity(lk bjrKoJo..ı Bek •• sl,.,..tiade Mitler 
dilecektir. ehemmiyet atfet • tarafladu brplaıurh. 

Ôtoraylarda 1eyahat lçln ebprese .Di.1- mektedirler. Verilen haberlere g6re bu,Hitlerin mfıatemıea pro,elerınaen b•'I-
..... elz't bir fark el•-kbr. wtltbt •••••&11 Mm- .... ._.. ed"•ilf& tDla o a ıı t.ci ....,.,.,. 
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Hergü 

-····-
hangi komisyoncuyu 7 

Yazan: Muhittin Btrren 
evlet mübayaalannda nıütevas
sıtlarm, yani komisyoncuların 

ortadan kaldırılması hakkında geçenler
de bir karar verildi ve dün de bu kararın 
tatbikatı hakkında takib edilecek usul 
hakkında gazetelerde bazı tafsilat intişa_r 
etti. Anlıı.şılıyor ki bu kararın gayesı, 

devlet mübayaalannın hazan lüzumun
dan fazla pahalıya malolmasına mani 
tedbirler alınmak üzere ortaya evvela 
bir prensip koymaktlI'. Tatbikata ge11n· 
ce, işin o kadar basit olmadığı ~örülilr. 

Sözün Kısası 
-····-

Agdede .. 

E. Tala 

G eçende bir gece, şair bir dostuııt" 
1 • 

1 

la birlikte, geç vakit yürüyerel 

yerlerimize dönüyorduk. Ankaranın gii,. 
\ zcllik ve berraklık hususunda örneği o1" 
mıyan semasında parlak bir mehtab ot' 

1 ta lığa mnsmavi nurlarım saçıyordu .. 
1 Şaire, bir cemile yapıyorum .zannilO~ 

- 'Üstad! dedim. Ne güzel bir meh • 
tab! Ne ilfilıJ bir gece, değiJ ..W? 

Omuzlarını silkti, ve: 

- Sevmem .. dedi.. pis! 
Hayretimden · donakaldım. 

- Pi.s dediğin .. mehtab mı? 
- Evet. Benim nazarımda o, mü bte • 

Evvela, ckomisyoncu> tfıbirile ne kas· 
tedild " ğini tayin etmek lazım: Ortadan 
kaldınincak olan ckomisyoncuıı her bü
yük • ve hattı bazan küçük - ticaretin l~k ha rt: ilk ouşıınce ınsanı daima uçuruma g~ ıt.arar vermek için !lk hissin ıeçmesini bekle. Bil k1. za· 
kullanmaya muhtaç olduğu komisyoncu türilr.. daima 7uı.lıf kararlar vermesini mucib o.J manın .filitresinden geçmiş his ve düşünce. hiuin en büyük 

zel bir fahişeden farksızdır. 
Ve, en hassas noktasına parmakla do' 

kunulmuş gibi, birdenbire coştu: ise, bu. gayet normal bir unsurdur. Onu lu-:.. rehberidir .. 
ne ortadaıı kaldırmaya lüzum vardır ve =======-==========:ıı:=========~~~~~==========--===-========== 

~g~i..~::f :~~~s~~~ 
- Dört tune budala şair.. birkaç y\1j 

m~czub !ışık şu, ablak, renksiz. enni bil 

ya alıcı bakımından herhangi bir şeki1de Nevgorkta günün 
~arar verici bir unsur olmak şöyle dur- M d l k 
sun, belki de faydalıdır. Ticaretin sel!- o ası o an şap a 
n·etle cerevanı onun fanliyet;ne muhtnç- Bu ıapkayı b!l-
tn. Gerek 

0

satıcıya. gerek alıcıya herhan· mem beAenecek 
gi bir maddr veya mesele veya şart hak- misiniz?. Ufacık 
kında 1Azım gelen malUmatı o verir. Sa· bir berenin üzeri· 
tıcının olduğu kadar alıcının da menfa- ne muazzam deve 
atlerini temin etmek onun esas vazife· kuşu tüyleri oturt
lerlnden bir'.n; teşkil eder. Hülasa, bn ko- mak Nevyorkun 
misyoncu gayet normal bir fonksiy"n sa- en son moda ıap\ı..a 
hibl bir fü~aret unsurudur. modelini vücude 

Bundan dolayı, bazı ahvatde, tıraret getirmek demek· 
§artlarına ve onun kanunlanna, i~Hyaç- tir ve Amerikan 
lanna vakıf olınıyan alıcılar, komisyon· sosyetesinln şık 
cuT\un kazancını ortadan kaldırmayı dü- kadınlan. türlü 
ıünüp te satıcıya komisyoncusuz mua- türlü renklere bo
mele yapmak istediklerini söyled;klcri yattıkları deve ku· 
uman, satıcı müşterinin arzusunu ye- şu tüylerini büyük bir hararetle başları-
rıne ~etirmek üzere evvela .peki!-. der na takmaktadırlar. 

Diirt ayaklı posta 
'TlÜvezzileri 

Trenler. posta vapurları, tayyareler sa
yesinde bugün mektublar, gaz~teler dün

r ....................... -....... . . ... --" 
Hergun bir fıkra , 

Ver yüz lirayı 
Ucuz mal alıp çok pahalıya satan, 

ve bu yüzden zengin olan bir adamın 
evine hırsız girmişti. Hırsız kasayı 

açtı. Tam paraları cebine dolduraca
ğı mrada ev ıahibini kar§ı8ında gör -
dil. Ev sahiMnin elinde bir tabanca 
vardı ve namlu$1.tnU hırııza çevirmi§
ti. 'Ev sahibinin nanı bir adam ol -
duğunu bilen hırsız: 

- O tabancaya yüz »ıra veririm! 

Dedi. Ucuza mal alıp pahalıya sa -
tan, ev ıahibi tabancayı hırsıza uzattı:. 

- Ver yüz lirayı, al tabancayı! E 

\. ___ _. ................ ·-·····--·-·---.,; 
Cin Harlov,a çok 
Benzeyen bir genç kız 
Genç yaşında ö

len plAtin saçlı yıl-

ve komisyoncusuna bir kenarda durnıa
yı tembih eder. Fakat, sonra da. i!i b;tin
ce, komısyoncusunun hakkını ayırıp ken
aislne verir. Çünkü sntıcı için bu komfs
yoncu mutlaka 1Azımdır; onunla bit' tem
ıil mukavelesi mutlaka yapmıştır~ hu 
mukavele mucibince de o komisyon hak· 
kını vermeğe mecburdur. Size cveı'llli
yeceğiİn. vermedim, vermiyorum!> diye 
bin !tere yemin etse bile, inanmayınız. 

yan.:.n bir tarafından diğer tarafına en dız Cin Harlovun 
kısa müddet içinde gönderilmektedir. tam bir benzeri 
Posta nakil müddetleri günden güne dahn 
fazla kısalmaktadır. bulunmuştur. Bu 

çünkO ticaret böyle ister. 
Zannedersem. hü~metin ortadan kal· 

dımıak icrtedlğt komisyoncu da bu ko
m:syoncu, bu hem zanırt hem de faydalı 
unsur de~ildir. Bu komısyoncunun zatm 
alacağı komisyon da çok iyi hesab edil
miştir. İşin mahiyetine, yani satılan ma
lın cinsine. rekabete, revaca. yaptlacak 
reklAma, satışın devamlı olup olmayıst· 
na, komisyoncunun bu işde sermaye ko
yup kovmadı-; ına vesaire vesaireye 
göre bu komisyon yüzde bir çeyrekten 
yüzde y!rmıye kadar tehalüf edebilır. İ· 
ıtrıe ftÖre. hu nisbetler de haksız değildir. 
Mesl'lA, radyo işlerinde. komısyoncn ade
ta bir tacir vaziyetindedir ve kendi~ir.in 
de satıcıları vardır. Bu işte komisyon di
ye ayrılan hissenin içinde bütün ticaret 
paylan dahildir. Şu halde komisvon yük
sek olmalıdır. Ekseriya bu da yüzrle yir· 
mi, yirmi beş olur. 

* 

Fakat. buna rağmen bu modern nakH genç kız ,Sidneyli
vasıtalarının henüz kullanılmadığı mem- dir. Cin Harlovun 
leketler vardır. boyunda ve ağırlı· 

1 - Norveç posta idaresi kış mevsim
ler.nde trenlerin karlara saplandıkları 

sıralarda atlardan istifade eder. Atlar 
günde 36 kilometrelik mesafe kateder -
ler. 

2 - Laponyada posta geyiklere ko§U
lan kızaklar ile sevkedillr .. 

3 - Kanadada çok defa cCanadia Pa
cific Kallwayıı demir yollan istasyonla· 
nnda poııtayı karlı mmtakalara sevke 
hazır kızalrJara koşulu köpek kafileleri
ne rastgellnir. 

ğındadır. Onun ka
dar da hareketll1 

cazibeli ve ncş'eli· 
dir. Hiçbir veçh!le, 
gençliğine doya. 

madan bu dünya
dan göçe~ artisti 

aratmamak.ta-iır ~ 

Birçok filmlerde 
silik roller alınır· 

tır. Şimdi çevrile· 

4 - Cenubt Amerikada, tsviçrede te • cek olan büyük blr 
pelerdeki köylere posta katırlar ile nak • filmde baf rofü ya
ledilir. 

5 - Kalahari sahr8!mda posta deve 
I 

kervanlarile nakledilir Bu kervanlar ilç 

haftada 900 kilometre mesafe kateyle -
mektedir1er. 

pacaktır. 

Gündüz kü lô.hlı gece 
silahlı bir kadın 

Farelerin hücumuna 
Uğrayan bir ilkmekteb 

Camay.ikad.ald 
ilk mekteblerden 
birinde o kadar 
çok fare türem.ş 

ki. ne hocalar, ne 
de talebe gözler:.ni 
açamaz olmuJ ve 
farelerin ıerri:ı
den kunulma"ıt f. 

çin. evıennde bulunan kedileri getirme-

ğe karar vermlılerdir. Şimdi, hergün 36 
talebe kedilerini mektebe getirmekte ve 

farelerle yaptıklan k.uşmacayı seyret. 
mekte, bu yiizıden derslerine bakama
maktadırlar. 

( Radqo Napolyon) ve 
( Ratlio Bounty) 

. Radyo. meraklı lan pek yak nda yeni 
bır neşnyat merkezi ile karşılaşacak • 
lardır. Bu radyo merkezinin ismi (Rad 
yo Napolyon) dur! 

Sırf bahri mesail hakkında neşriyat· 
ta bulunacak ohn bu merkez meşhur 
Napolyonun nefyedi1rniş olduğu cSent 
Elen> adasında kurulmuş olduğundan 
{Radyo Napolyon) adını almıştır. 

Mutad Hindisl<\n yolunun tam mana
sile emniyet altında bulunmadığına ka· 
naat g<'tiren İngiltere hükfuneti cBü • 
yük Yolu> tanziın ile meşguldür. 

Magellan - Sent Elen • Capetown'da 
kuvvetli telsiz merkezleri kurulmuş • 
tur. ı 

İkinci ista.c;yon «Radyo Bountyıı dir. 
Meşhur Bounty hafidelerinin Pitcairn 

adalarında yaşadıklan malumdur. Bun 
lar bir Amerikan müessesesine adala· 
nnda bir radyo neşriyat ve ahize mer
kezi tesis ettirmişlerdir. 

Es.,arengiz bir hastalık 
Amerlkada, esrarengiz bir hastalık, 

a!tı çocuklu bir aileyi perişan etmiş ve 
a\lenin a0n çocuğu da bu hastalıktan ya· 
tarak 15 yaşında ölmüştür. 8 ya§lanna 
kadar normal bir surette büyüyen çocuk-

• K rd f 'd ğ İngilterede gündüzleri anaların en 
o - o o an a ya mur mevsimi baş- lar, birer birer bu esrarengiz hastalığa 

'ad ğı kit 11 d ·ım d'm d mü.4iki clarak etrafın muhabbetin1 ka -• ı va yo ar an geçı e ı6.n en i~ tutulmuşlar ve büluğa ermeden, mefü1ç 
posta c~oğalar> ile nakledilir! Bu boğa • zanan, geceleri ise, el ayak çekildikten bir halde ölmüşlerdir. Bu yüzden, ana 

çehreyi andıran toparlağa hayran ol ' 
rnuşJar diyt:, ben de mi kendimi alçaltJ"' 
yım? EUn yardımile gerdeğe girenler İ' 
bi ışığını güneşten dilenerek gökyilzÜP ' 
de boy göstermeğe çıkan şu kaşar kcıır 
sı kılıklı, bakır sini suratlı, düzgiinı' 
kenar yosmı.sı kıyafetli nesnenin, güze> 
lik :rıeresındE:? 

Bizlerden şüphesiz çok daha doğru stJ
rüşlü olan en eski cedlerimiz, biz za"'ııl' 
lılann methede ede ulUhiyet mertebesl
n~ yükselttiğimiz ayın ancak şeaınetuı' 
inannuşlar. ve bu surattan şeall'let~ 
gayri bir şey geleceğine ihtimal ver1l16 ' 

mişlcr. 

Bu lıaspa, tutuldukça, dünyaya !elt ' 
ket yağdığına dikkat etmişler .. ay ıŞJP 
gene cedlerimizin müşahedelerine naZ' ' 
ran taş ve mermer binaların cephelerlJll 
kemirmekle meşhurdur. 

Hakim Bukrat ile Calinus, bazı cinJ1,t 
nevilerinin mehtabdan mehtaba azgın~ 
gösterdiklerini kaydetmişler. 

Gene ay ışığı ipek böceklerini mah''et' 
tiği gibi, sütleri de kesermiş diye eski 1tD' 
m~lılarda bir itikad varmış_ 

Böyle mer.hus bir keratanın nesinı si' 
veyim, ha? 

B:ık! Güneşi dersen anlanm. Güne 
bir asalet, bi~ civanmerdlik, bir efend 

li~ vardır. Onun doğuşu ve batışı b 
başkadır. 

Halbuki: Ay .. aydede!. Adı üstün 
orta ç:ığın aptal bir dervişinden başka 
şey değil!. 

. ----- ... ~ ...................................................... 
Bir ampul hırsızı yakalandı 

Karaköyde Mehmed Ali paşa batıl~ 
Elektron e1ektrik malzeme mağazası j 
rnuru Ali zabıtaya müracaat ederek. t 
min adında birinin mağazaya geliP ' 

~ lf 
diyeden ampul çıkardığı sıradıı yuı 
kıymetinde kırk aded ampul çald1 

iddia etmıştir. Suçlu ampullerle birli• 
te yakalanarak tahkikata başıanmıştJ!· 

Zehirli gaz kursları bugDn eçıhYol' 
Zehirli gazlardan korunma kursl 

bugün.den ıtibaren başlanacaktır. l{ııtf 
!arla meşgul olan vilayet seferberlilt :tıl 
dürlüğü bu husustaki hazırlıklarıJll 
tirmiştir. Zehirli gaz k.urslar'.1 1stanb\J 
26 muhtelif semtinde açılacaktır. ./ ....................................................... 

nn~metin ortadan kaldırmak istediği 
komisyoncu eğer bu ise bundan bit' fay
da blsıl olacağını zannedenlerden deği
ltm. Devlet mübayaalannm pahalıya 

malol.m:JStnda Amil bulunan komisyoncu 
bu değildir. Normal komisyon. oir malın 
maliyet fjatı içinde dahildir. Nasıl fabrl· 
ka müdürünün aylığı, otomobili, senna
yeı.in faizi vesaire vesaire malın mali -
yet h~abında normal bir unsursa kom's· 
y'>ncunun alacağı hisse de bu malıyet 

hesabında normal bir unsur olarak dahil
cllr. Kom!syoncu alıcının da, satıcının 

da glSzil, kulağı, eli ve hattA bazı ahval
d,,. cemnlyet vasıtash dır. Bu unsur or· 
tadan ıkaldınlamaz. 

lar son cerece ehlileşmiş hayvanlanhr. ve gece servislerinde çalışan oğlu işine baba 17 sene bir arada bir gün olmn bir 
Boğanın üstüne yerleşen postacı mektub gittikten sonra, sokağa fırlıyarak civar· ye:-e çıkamaml§lardır. Zira oğullarını, 
ve gazete1eri heybelere yerleştirir, se - daki evleri soyan bir kadın altı ay hapse - mefluç olduklan için - tek başlanna bı-
kiz günde 330 kilometrelik mesafe kate· mahk\tm edilmiştir. Bir senedir sı'k sık rakamamışlar, onlara sanki 6 aylık be· T A K V 1 M 

* Zannedcrtem devletin ortadan kaldır-
mak istediği unsur da bu komısyoncu 

değil, öteki mahluktur: Nüfuz komisyon
cusu. Yahud da, adı cmüteahhidıı olan 
ve ekseriya ticaretini f esadda arı yan ah· 
lAk bozucu ve dalaverecl mahlUk! Bun
ların ikisini de ortadan kaldırmak veya
hud, bu ik1 tipin yıkıcı tes;rlcrini k;;ıbil 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

dilir. vuku bulan hırsızlıkları meydana çıkara- bek imişler gibi, bakmak. altlannı temiz-
7 T IKINClKANUN 

- ancada vapurlardan rıhtımlara mıyan polis, nihayet kadını çald1ğı mil - lemek. yıkamak mecburiyetinde kalmış· liı•-=>=--==""""'"l""'=--=--r==---
çıkarılan postalar posta idaresine eşek - cevherleri terhin ederken yakalamış, bu- lat'dır. Doktorlar miyopati ismi Tt-nlen t<.uwi •on• 

kl 
~ 

!erle nn edilir. Eşekler postn çuvalları nu duyan komşuları hayretler ıçinde kal- ve gayet sari olan bu hastalığın menşeini 

Rltında görünmezler! mışlardır. bir türlü keşfedemem~lerdir. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Dün çıkan bir Jlazete 1s~anbul Barosu avukatlarJm:ı içti -

rnamdan bahseden yazıya; şu serlevhaları koymuştu: 
cİstanbul a,·ukathırmın dünkü içtimaında genç bi: avu -

kat bağırdı: 

iSTER iN AN, 

- Biz birbirim1zm sözünü dinlemeği ve MSz söyleme.sini 
bile bilmiyoruz. 

Aza bu beyanatı • ya§a. çok doğru - sö.zl.erile akıfla

dı., 

iSTER iNANMA! 

-2 iııciltaauıı 
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Çemberlayn - Mussolini 
nıülikatının akisleri 

Lahey'de Alman 
ef çiliğine yapılan 

tecavüzün mahiyeti E 
e ispanyada durum gene 

nazik leşti 

~ussolini, İtalyan - İngiliz anlaşmasının zihniyetine 
kat'iyen riayet etmek fikrinde olduğuna dair 

namusu üzerine söz vermiş 

fe~~~ 15 (A.A.) - Hükfunet mah· cesinde neşredilen resmi tebliğ bak • 
ki :rırun Roma mülakatından sonra- kında kat'i bil" ihtiraz göstermekte de
li tkirJer., John Garvin'in Observer vam ediyor. 
bı.~et;Ciinde çıkan ve cbu seyahatin u- Sabah gazeteleri de, resmi tebliği 
dan nı Vaziyeti olduğu gibi bırakmasın· neşretmekle iktifa ediyor ve bu husus· 
~ ve &ir salah ümidinin müstebad ta hiçbir rnütalea yürütmüyor. 

Lahey 15 (A.A.) - Lahey ve Amster
dam'da Alman konsoloshanelerine karşı 

yapıldığı iddia edUen tecavüzler hak -
kmda hükumetçe girişilmiş olan tahki • 
katın ilk r.eticesi hakkında Holanda mat-

Ankara 15 ~ususi) - D~vle: müba • buat bürosunun bir tebliğinde Lah!?yde 
yaatında komısyoncul~ğun ı:g.asını k~ - Alınan elç:Uğine karşı yapılan tecava • 
lml _ede~ kar~aınenın ta~bikıne geçıl • zün bitişik binadan vukubulduğu ve alı· 
~e~ı :"1un~sebetı~e Başvekalet resmi da- lan şeym biı kurşundan ziyade bir taş 
ır:.crıne bır tamım yapmıştır. Bu ta • r-lması muhtemel bulunduğu ve esasen 
mımde kararname esaslarına derhal u - epey zamandır bu mahallede sapanla 
y-Jlması içın tedbir alınması istenmekte bir çnk camlann kırılmış olduğundan şi
ve Maliye Vekaletinin tatbikatın istil - kaye..t eciilegeldiği b:Idirilmektedir. 
zam edeceği kanun hükümlenn! bir pro-

Yaıım: Setim Ra<rto 'Fm~ 

ra ir müddettenberi Franko kuv-

1.gl vctlerinin Katalonya cephesinde 

yaptıkları taarruz hareketi bu kuvvetle
rin lehine olarak inkişaf etmektedir. Fa
kat şimdiye kadar aldıklannı ilan eyle· 
d klt!ri esü- ve iğtinam eylediklerini be
yan eyledikleri cephane ve bilhassa top 
miktarı gösteriyor ki icra edilen taarruz 
hareketi, kendisinden beklenen azim 
muvaffakiyeti pek temin edememiştir. 

Eğer bu muvaffakiyet tahakkuk etseydi, 
alınan üsera miktarı çok daha fazla o
lurdu. Herhalde mühim miktarda da top 
iğtinam edilirdi. 

buı arnamıdan dolayı oldukça memnun Mussolini namusu üzerine söz vermiş 
de ~~~~iunu. bildiren bir makalesin· Londra 15 (AA.) - İtalya Harici • 

&S olunmaktadır. ye Nazın Kont Ciano, cDaily Mait. in 
n Ravn" ajansına göre hususi muhabirine yaptıği b€t,yanatta 

je halind~ hazırlamakta olduğu bildin! -
mekte<Ur. 

Macar Hariciye 
Nazırı Berlinde 

ı 0 r:1' 'S ( A.A.) - Havas: yakında Londraya gelmek ümidü;de 
Ytnnc:ıliz tavassutunu ümid eden İtal· bulunduğunu söylemiş ve fevkalade Macaristanda idare Tur ani 
ta.rd ltlah<'fili, sukutu hayale uğram.L1 - dostanr diye tavsif ettiği Roma müla· 
lrıt·~· ftalyan mahafilinden edinilen katlannrlan dolayı memnuniyet beyan Macarlara veriliyor 

B budur. eylemiştir. , 
\re]k~nı_ mukabil İngiliz mahafili, ev - Ayni hususf muhabirin diğer taraf· Budapeşte 15 (AA) - Hariciye 
~d 1 ~tne nazaran daha az bedbindir. tan yazdığına göre, Mussolini, İtal • Nazırı Csaky saat 13,15 te Berline ha -
kfı enıı vaziyetinin müstakbel inki • yan .. İngilız anlaşmasının zihniyetine reket etmiştır. 
ıt!tun hullU5unda müsaid ümidler bes - kat'iyen riayet etmek fikrinde oldu • BudaD"..,şte t 5 (A.A.) - Macar aja~-
~l ektAdir. Mussolini'inin kullandı • ğuna dair namusn üzerine söz vermiş- sı bilclirivor: 

SUih d'H İ . . - J h ~nd .1: ngılız devlet adamları u • tir. Har·ciye Nazın Csaky, Bertin•! a • 
bass.:ı e ıyı bir tesir bırakmıştır. Bil - Cenevrede reketinden önce, Macar Ajansının bir 
llılh İtalyn ve f ngilterenin müşterek Cenevre 1' (A.A) - Lord Hali • muharrir;ue aşağıdaki beyanatta bu • 
be,, li~7R.seti takib etmek azimlerini faks, dün akşam buraya gelmiş ve But- lunmuştur. 
Qok an eden l'e<:rr.i tebliğin son fıkrası le tarafı'ldan karşılanmıştır. Lord bun- Macari~tan, Alman - Macar dostlu • 

tnanau göriHüYor. dan sonra Bone ilP. ıröriişerek mumai • ğuna ehemmiyet vermektcdiT ki bu 
:Sert Berlinde leyhe RomacJa İndli1!erfe İ\\lya.ınlar hareket yalnız realist bir politika ol • 

bıan in 15 ( A.A.) - Salahiyettar Al- arasında yapılrnL!l olan ı?örüşmeler hak· makla kalmamakta, ayni zamanda Ma· 
tnabafili. Roma mülakatları neti- kında mnlumqt verecektir. car ınmetinin için<ien gelen hissiyata d3 

Daladye F ransanın iç ve u'.~.:.~u~::ı=: .• ıara veril;yor 
BudapP.şte IS (A.A.) - Etnik pren • 

d • • • 1 t t sip üzerine müesses Noel projesine 
iŞ sıyasetını an a } zeyl olan.k, bir Macar meb'usu yeni bir 

kanun JayihaSJnın hazırlanmakta ol • 
'' 1-f duğunu bildirmektedir. Bu projeye gö--

ükUmet hiçbir sergüzeşt peşinde değildir, fakat re, mühim idari mevkiler yalnız Tura-

lı. b. • f d t k • t • ni Macarlara, yan! ecdadı 896 sene • 
lÇ lr şeyı e a e me ıs emıyor" sinden evvel Macaristana gelm!ş o -

ltt:arıa 15 (A.A.) _ Saat 15 de Mutua • kit. baricl tehlikeler çoğalıyordu. Bilakia !anlara verilecektir. Bu tedbirin siya· 
ko .cıarayında Rad.kal partisinin küçük kan,ıklık zail oldukça..Fransanın arzu ve si, adli, ida!i ve hatta dini mevkilere 
~~resı üçılmıştır. Daladye kongreye al iradesi"li tE:yi~ mümkün oluyordu. Böy • şamil olacağı bildirilmektedir. Diğer 
bı.~ ar a?"ıtsında gelmiş ve derhal söz al - le bir vazıyet hududsuz bir surette de - Macar vatandaşlara yüzde 11 pay ay • 
-;tır. vam edemezdi. Bundan sonraki _ ~n~.er, nlacaktır_. ______ _ 

itı ç Politikadan bahseden Daladye, sosyal Fransanın ve İmparatorluğun butunlu - K t c· 
te~11lfları, B. Çemberlayn'in Parisi ziya- lfılnün ~~ mille~i~ hayat~ me~f~atl.?r~i!ı 0 Il ] a ll 0 n U D 

• e&nasında Renault fabrikalarının iş- her türıu iç polıtıka endışelerının ust·.ın- B } d h • 
~llıni \"e nihayet 30 Teşrinisanidek.i u _ de tutulmasını istilzam edecek derececie e gra Sey a atı 
d Utnf grey teşebbüsünü hatırlatmlJ ve .zorluklarla doludur. HükUınet politika -
~lrJı- ki: sı iıem bır barış. hem <le milli müdafaa 
/\.yni gün 1t 1 1 t d politikasıdır. HükUmet hiç bir sergüzeşt 

lllirn ' a yan par amen osun :ı . d .ı ğ'ld. F k t h" b. . f d ,_ lJişier ld Uzl k di peşın e ue ı ır. a a ıç ır şeyı e n 
4C 0 .. yapı ı. aşma ma sa Y - k . . 0 Fr k . · h tt c.0.tıderdığ· b- .. k 

1 
. ,.. ka 1 • etme ıstemıyor. , ansız anı ıçın a-

lyaıı l:ü'-" ım z uyuk . edçıy" rşhı_ t sistlr, fakat Fransa menfaatlerinio bekçi-
\>\;1-b • ~umet rner ezın e teza ~ra 
""' 'U Uldu B _ . . U sidır. 
.... t... · ugun sıze soruyorum. mu H-'l...J'.- ı bnt- ·· . 1 b t ede ••t\'f ak.iın b km dık 1 uıı..ı.uııe un ener3ısı ı e a ı m -
Clltb.? mı asay ne 0 a • niyetine nihayet verecek bir anlaşmazlı-
ll.ıldy b . ğın hudusuna mani olacaktır. Fakat Fran 

t~ı1, f e undan sonra seyahatı hak • sız menfaatlerinin gerek kuvvet~ ve ge-
lltta h tı?at vermiş ve dahili karışıklık- rek hilPye müracaat edilmek suretne teh 
1~diif l?ıcl zorlukların ayni zamanlara likeye konulmasını kabul elmiyecektir.> 

ettiğine i t t ·şı· .. ~(hı. şarc e m 1?. Daladye Fransızlardan nizam ve müsa-
Cadtıe •Ydanberi hükfunet iki cephede mü lcrneL içinde çalışmalarını istemiş ve söz 
~ f;;e ~ecbur kalmıştır. Anlayışsız - ledni §U surette bitirmiştir: ı 
!ijdekı '. Cıyet., hatta bazan ~h. Teşrini&a- Hem barışı. hem de Fransanın itilMı. -
~~bbr. '1Yart umumt grev ;ibi korkunç nı kurtaracak olan bu dış politikayı an • 

Ual.Gr, dahilde tehl:ke çoğaldığı va cak bu ı;u.retle takib edebiliriz. 

Yeni bir anlaşma veya 
muaqede yapılmıyacak 

Bclgrad 15 (AA.) - İyi malfunat 
alan mehafildc beyan olunduğuna gö -
re, İtalya Hariciye Nazın Kont Cia • 
no, bir av partisinde bulunmak üzere 
Belje'ye gelecektir. İtalya Hariciye 
Nazın 2 gün avlandıktan sonra Bel -
grada gidecektir. Kont Ciano, bu su • 
retle Stoyadinoviç'in geçen yaz Vene
dike yapmış olduğu hususi ziyareti ge
ne hususi olarak iade etmiş olaca'h."'iır. 
Yeni bir anlaşma veya muahede akdi 
mevzuubahis değildir. 
Diğer bnzı ecnebi devlet adaınlan -

nın da Belgradı ziyaret edeceklerine 
dair dohışan rivayetler doğru değil • 
dir. 

Amsterdamda da taarruza uğrayan Al
man konsoloshanesi binası olmayıp kan
çılarm hususi evidir. 

Londrada mültecilere 
iane toplanması yüzün

den kanh bir arbede oldu 
Londra 15 (A.A.) - MilltecHere tah -

sis edilm!~ olan cBaldvin. sermayesi 
menfaatine tiyatro ve s"nemalar.da ıane 

toplnnmasını protesto etmett üzere ak -
şıtm c Pikadilly> de bir faşist grupu n:i -
mayiş yapmıştır. Nümayişcile:- halkın 

tiyatrodan çıktığı saatte bir alay teşkil 

ederek meydanı birkaç kere dolaşmışlar, 
YC İngilterece zaruret ve i.şs·zlik varken 
ecnebilere niçin para verildiğini soran 
:-isalefor dağıtmışlardır. Bir Ç">k arbede -
le: çıkmış, oradan geçenlerden bir: ya -
ra!anmıştır. Sekiz kişi tevkif edllıniştir. 

Fransarlaki miiltecilerin sayısı 
P&ris 15 (A.A.) - Mülteciler komite • 

sinde Bay cBonneb Fransanın büyük 
bh' ihtiyata riayet etmeden mültecileri 
kabule devam edemiyeceğini söylemiş • 
t!r. Ve Fransada 3.200.000 ecnebı tcb3.ası 
ve !?00.000 mülteci bulunduğunu ilave et
miştir. 

Eur.{lada küçük bir 
Avcı kazaen 
Annesini yaraladı 
Bursa (Hususi) - Burııaya bağlı Şev

ket.ye köyünde feci bir kaza olmuştur: 
.Bu köyde oturan 12 yaşmdakı Ali a -

dındaid b·r çocuk ötedenberi av merak -
lısı olduğundan. ertesi sabah ava gitmek 
için hazırlık yapmak üzere av ~iftesini 

silme~·e ve hazırlamaya başlamıştır. 
Bu sırada annesi bayan Emine odun 

getirmek üzere dışan çıkmış. Ali de tü
fek namlusu oda kapısına müteveccih o
iarak tüfoğin horozunu açmış ve temiz. 
len~e !şıne devam etmiştir. Annesi ku
cağında odunlar oda kapısını açtığı es -
nada horoz düşmüş, tüfek patlamış. za • 
vallı kadın kanlar içerisinde yere yuvar
lanmıştır. 

Küçük Ali hakkında, gayrimevkuf ola
rak kanuni takibata başlanılmıştır. 

Demek oluyor ki Franko lntaatının 

tazyıkine mukavemet edemiyen hükQ
mctçıler bu ileri hareketini durdurama
makla beraber panik vermiş te değiller
dir. Çekilişleri muntazam oluyor. Ağlebi 
ihtimal bunlar, Barselon civannda, harb 
hattına sevkedilmiyerek ihtiyat olarak 
tutulan yen• kuvvetlerle yeni bir müda· 
faa hattı tutmaya çalışacaklardır. Diğt>.r 

taraftan Bad3jos cephesinde hükıimet 

kuvvetler:nin Kurtcbc şehrine karşı mu
\'affakiyetl i bir taarruz ve tazyik icra et
meıeri mümkündür. Fakat burada 11aza· 
rı dikkate alınması lfızım gelen nokta 
şudur: 

Roma mfilakatının amell bir netice 
vermediğin~ gören İtalyanın, hpanya 
harekatını tacil etmek istemesi tabir gö
rll"b lir. Bu neticeyi teminen Frankoya 
bir takım yardımlar yapılması da akJa 
gelebilir. Bu takdirde, esasen Frankonun 
muvaffak olmasını istemiyen ve onun 
galebesinı kendi menfaati aleyhinde te
lakki eden Fransanm da. öbür taraftan 
hüktlmetçıle:re yardımı artırması ihtima
h çoktur. B•r taraftan Barselonun Fran
St.7. hududile muvasalasını kesmiye çalı

şan Frankoculann gayreti, diğer tarRf· 
tan bu muvasalayı idamede hayati rnen
f:ıatlcri olan hükfunetçilerin baş vur.a
caklan istimdad tedbirleri. İspanyıı ha· 
d"satını kısa zamanda çok nazik bir saf
haya sokabilir. Bundan dolayıdır ki ha
rekat sahasında, hareketsizlik oldukça 
iyileşen, fakat harekat arttıkça fenalasan 
siyasi vaziyet için, ben. İspanya muha· 
rebeJerini. bir barometre sayıyorum. Fa
kat her barometre gibi bunun da tabıt 

ini~ ve çıkış hareketleri olabilir. Fakat 
fırtına d·oğuran barometre temevvüçlerl 
ise çok görülmüştür. Onun için ben, bu 
son taarruzdan nihai bir netice bekleme
mekle beraber, bazı ihtilAtlar umuyo -
rum. İspanya. sulhün nevraljik bir nok
tasıdır. Bu müzmin derdin bir an evvel 
şifa bulması icab eder. 

Se!im Ragıp Emeç 

Çemberlayn Paristen 
geçerek Londraya döndü 
Paris 15 (A.A.) - Çembedayn~ 

Ankarada kapalı treni saat 9.46 da hareket etmiştir. Bir 

S h saat 46 dakı'kalık tevakkuf esnasında 
por sa BSl Başvekil Paristeki İngiliz büyük elçi .. 

Ankara 15 (A.A.) - Ankara ıtad.yo • sile görüşmüştür. 
munda inşası derpif edilmekte olan Ka - J.onrlra 1 5 (AA.) - Başvekil bu ak-
pah spor sahasının cSpor palas> önü • şam Rom.adan buraya dönmü.ştür. Pa· 
rnüzdeki yıl inJuına bqlanması kuvvet- zar olmasına rağmen kalabalık bir halk 
le muhtemeldir. Uzun gelen madcil im- kütlesi kendi.sini garda seıllmlamı.ş • 
l·Anlar temin olunmuştur. . tır. · Ja{>onyaya verilen 1 

lngil:z notası 
'ro\tyo 1~ 

"1aJıreıı -., ( ~.A.) - İyi ma~funat alan 

Parti Grupunun 
toplantısı 

Ankara 15 (Hususi) - Parti grupunun 
önüm~zdeki Salı günkü toplanhsına hu
susi bir ehemmiyet atfedilrnketedir, 

[Üniversite Rektörünün 4 üncü çayı) 
l'~a ll' ~ gore, İngiltere ile Aıne -
lnım· ~ınctaki sıkı görüş birliği dün
l' lı bt "'k a "eru ıyıı elçisi tarafından Arıita-
~ta.:ı en notanın metninden anlaşıl· 
ttıa~ıa-;; İngiliz notası daha kısa ol· 
elit \ı' taber daha az enerjik değil -
rıaıa11e Arnerikan notasındaki noktai 

ll nyrııni müdafaa etrnektediı'. s ---- . 
Urife e hududa yakın 
hır köyde hadise 

) liaıeb 15 
~ alttnınd~k· < A.A:) - Türkiye hududu 
e 'Ski " 1 R~rı Berkamber köyün -
~e Çı~tr rekabet yüzünden bir h1. -
°"Ç 1araııış ve beş kişi ölmüştür. Bir

\'axdır. 

Irak Başvekili Nuri 
Paşa Şamda 

Şam 15 (A.A.) - Irak Başvekili Nu· 
ri Paşa Said saat 16 da tayyare ile 
Amman'dan buraya gelmiştir. Mumai
leyh Suriye hükfunetinin misafiri ola • 
caktır. 

Kırşehirde zelzele 
Kırşehir 15 (A.A.) - Bugün saat 

t 8 i 55 geçe Hd sani~ devam eden ve 
dipten gelen orta derece kuvvette bir 
zelzele kayded.il.miştir. Hasar yoktur. 

Üniversite Rektörü Cemfl Bilselln snn sınıf talebesile Fakültelerde en çok çalışan talebelere vermekte olduğ'.ı çaylardan 
dördüncüsü dün büyük bil' samimiyet i)inde geçirilmiJÜl'. Resmimiz çayda bulunanları göstermektedir. 
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~~~~~~~~-~~IMMI~ 
İçki aleyhtarları senelik JKarşılıksızhorçlarbuyıl Zahire borsasında bir 
kongrelerini dün yaptılar öde~:;m0~:cak haftalık vaziyetin hülisası 

Sert buğday ihrac edileceği haberinin buğday piya: 
sasındaki durgunluğu izale edeceği zannedilmektedit Azalar, İnhisarlann ucuz üzüm suyu yapmasını ve rad

yodan alkol propagandasının kaldırılmasını istediler 

DtLtık1.l kongre de bulunanlar 

Ye~ilay Gençlerblrliği aekizlnc: yılllk 1 ehemmiyetle karplandığını tet>arllı et -
k<'ngresi diın öğleden ~ı Eminönü tırmiı ve içki mücadelesinin yıldan yıla 
Halkevi ıa?onunda yapılınıihr. iyi neticeler verdiğini, bu mUcadeley! 

Kongreyi Yeşilay Başkanı Profesör Y0şılayın muntazam bir ,ekild9 devam 
Doktor Fahreddin Kerim açmıs, Ebe.<11 ececeğini aöylemiftir. 

Şef Atatilrkün hatırasını tebcil içir. bir Doktor Fahreddin Kerimin söylevinden 
dakika sükut edil.mi§, müteakiben hP.p sor.ra Bırl'fin bir yıllık çalışmaları hak
bir ağızdan İstiklal marşı soylenmi~tir. kında aza:ara malôınat verilmiş, vez -
fstikJAl mar~ından sonra Doktor FahreJ- ne ve miırakib raporları okunmuş ve ra
din Kerim bir ııöylev vererek geçe:ı yıl porlar aynen kabul edilmiştir. 
İnhisarlar Vekaletinin radyoda kanyak Bundan sonra azalardan bazıları söz '-· 
propagandası yaptığını. Yeş~lav Kuru - larak csentr.in muayyen bir gününde il -
munun milracaatı üzerine bu propag:m - züm bayramı yapılmasını, Yeşilay Ku -

dada:l vazgeçildiğini, ve son günlerde de rumunun l:azırladığı içkinin zararlarını 

DevlPt Ziraa+; l~letmesi Kurumunun ge - göste:en afişlerin mekteblere v~ evlere 
ne radyoda bira propagandıısı yaptığını dağıtılm~sınh takvim kartonlarile pro -
ile:ı !~lrerek bundan da vazgeçilmesi 'çin pag~nda yapılmasını, ucuz meyvalı ve 

Kurumun teşebbüslere giriştiğıni söyle - danslı e~lenceler tertib edilmesin!, hariç 
miştir. Doktor Fahreddin Kerim bun - şehırlerde şubeler açılmasını, Anadoluya 
dan sonra birinci Büyük Ziraat ve Köy seyahatler tertib edilmesini ve Ziraat Ve 
Kalkınma kongresine Yeşilay Kurumu - :ıtaletinin ucuz üzüm suyu yapması hu _ 
nun ııtirak ettiğini ve kongrede, köylere susunda teşebbüslere girişilmesini t~ _ 
alkolün aokulmasının önüne geçecek ted menni etmi§lerdir. 
birler ıhnması üzerinde hararetle görü- Temenni!eri müteakib bilyüklera ta _ 
§iildüAünil, kongrede köylQ azalan."l. (kö- zım ve tükran telgrafları çekilme~i hak
y~ alkol sokmıyacağız!) diye b:ığırdıJtı - kında azalar tarafından veril.?n takrir al
nı azaya tebşir etmiş. geçen yıl içınde Mü kışlarla kabul edilmif ve yeni idare hey· 
nih ve Roma kongrelerinde Türkiyede • eti seçim! yapılarak kongreye nihayet ve 
ki 'lyuşturucu maddeler mücadelesinin ri:mıştır. 

Şehidlikleri 
• 
ımar Cemiyetinin kongresi 

Bundan ıonra he...aba bakmak. bütçe 

Dahiliye alakadarlara 
bir tamim gönderdi 

934, 935, 936 senelerine aid karşı!ık
ıu borçlar, 938 yılı müvazenei umumiye 
kanununun 15 inci maddesile kabul olu -
nan hükme göre elde edilen tasarruflar
dan .sahiblerine verilmektedir. 

Dahiliye Vekaleti bu hususta alaka -
darlara mühim bir tamim göndererek. 
esk: yıllar borçlarının 938 mali yılı so -
nuna kadar herhalde ödenmesi içın ted· 
bir alınması, tahsisat olmadığından ş:m
diye kadar ödenmeyen ve bu yüzden ala
caklıların mütemadi müracıı.atlarını mu • 
cib olan bu borçların kanu!l hükmüne 
göre bu yıl içinde behemehal ödenmele
rini, mütemadi tahkikatla alacaklılar baı 
ka yerde bile olsa muhakkak buldurula -
rak tediye emirlerinin kendilerine imla 
ettfrılmesinı bildirmi§tir. -----

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

bir yıllık çahşması 

938 yılında 156427 çocuğa 
yemek, içmek, kitab 

verilerek bakıldı 

Hafta içinde piyasada büyük bır can· 
lılık görülmemekle beraber Toprak 
Mahsulleri Ofisinin dış piyasalara sert 
buğday ihrac edeceği haberi buğday 
piyasası durgunluğunu izale eder 
bir mahiyet arzetmiştir. 

BUÔDAY : Fiatlann düşkün olması 
sebebilc Anado1udan mal az ge1mekte 
ve buna mu'kahH naldliye masraffan 
daha az olan mmtakalardan sevkiyat 
yapılmaktadır. Son hafta içinde piya· 
saya daha ziyade Bandırma, Bursa ve 
İzmir havalisinden mal gelmiştir. 

Piyasalar durgundur. Hafta içinde 
15 56 ton buğday gelmiş ve 1-2 çavdarlı 
ekstra Polatlı mallan 6,03-6,05 , 4-5 
çavdarlı Ankara ve ayan mallar 5,30-6, 
1-2 çavdarlı ek~tra Anaoolu sert mal -
lan 5.S,06, Anadolu 6-7 çavdarlı mal
lar 4,35-5, 9-1 O çavdarlı Trakya mal -
lan 5-5,03 kuruştan muamele görmüş
tür. 

ARPA: Dış piyasalardan taleb vuku
bulmakta ise de fiatlann yüksekliği 
dolayısHe bu ta1ebler karşılanamamış
tır. Haydarpaşa teslimi dökme arpa 
4, 14-4, 16, Marmara ve Trakya mallan 
çuvallı iskele teslimi 2,25-4,27 kuruş

tan muamele p:örmüştür. 

mara mEılları yeni çuvallı iskele teslt 
m i 13-13, 1 O kuruştur. 

PİRlNÇ : Piyasaya gelen mallar d: 
hal müc;tı:ri bulmaktadır. İzmir ve 
valisinde yeniden sevkiynt yapı.}111~ 
piyasayı canlı tutmaktadLJ TosJS ıtt 
rinci mallar 23,20-23, 30, ik .ıci :rns , 
22-23, Bursa ek~tra rna11ar 25-26 )<ıJ 
ruştur. df 

tç CEVİZ: Piya<>aya az mal gel · 
halde bilhassa Almanyadan yeni se~ 
den sonra alınan siparişler dolaP , 
fiatlar yeniden yükselerek muaınele 
]er olmuştur. 

F iat!a,. cinslerine göre 56 kurll~ 
59 )rnruşa kadardır. Kabuklu ceviZıd/J 
racat mevsimi geçmiş elduğtı11 

dahili sarfiyat için satılmaktadır .. ~ 

TiF'"J'IK : Hafta içinde evvelkl ., 
tadan farksız fi&t1ar1a bir mikdar t~ 
satıtmı~ır. A1manyaya mal satJlllŞ rıC' 
tacirler sevkiyatlarını normal ts ti 
yapma'i{tadlrlar. Yeni mahreç1erde~ W 
lehler beklenme..1<:tedir. Son hafta ~çt. 
de 1250 balya tiftik satılmıştır. fiB f 
lar Oğ1cık 130-133, Karahİ.'!ar. Kütajıı' 
Eskişehir, Yozgad manan 11 S-1 T1, ,4 

kara avan mallar 112-114, Konys ;1l 
malı 90-95 muhtelif deri malları 1 

KUŞYEMİ : Dış piyasalardan ta1eb- kuruşa satılmıştır. . ~ 
Ankarada Çocuk Esirgeme Kurumu Ge ler vukı.ıu üzerine piyasada 15 para YAPAK: Hafta içind<' Almanya ıı~ 

nel Merkezi 938 yılında 7159 çocuk mu - kadar bir yükselme kaydedil.mlştir. Bu olduğı! tahmin edilen 1500 balyalılc 1; 
ayene ve tedavi etmiş, 5603 çocuğun diı- ta~eblerin deva~u halin~~ fiat~nn b.ir yapak ~atışı olmuştur. Yerli fabriJc:~ 
ieri muayenP. ve tedavi edilmiş, 23,221 ço mıkdar daha yukselecegı tahmın edıl- da ince cins mallarla yakından ;tJf.' 
cuk sıcak banyo, 49.810 süt yavrusuna mektedir. Fiatlar yeni çuvallı mallar dar olm1'ktadırlar. Bandırma. 'b"~ 
Sütdamlası'ndan 24,638 kilo süt verilmış. Fob Tekirdağı 5.34-5,36 kuruştur. mallan 63-65, Çanakkale, G~elt ~ 
Kurum himayesinde leyli mekteblerde SUSAM : Fiatlarda bir değişiklik malları 60-62 , Karahisar. J{ut~~ 
okutulan anasız, babasız 412 çocuğa mek- kaydedilmemiştir. Bunudla beraber Eskişehir malları 51-52, deri rn_91J 
teb levazımı, taksit olarak 3422 lira 73 piyasanın sağlamlaşacağr hakkındaki 50-51, yı'knnmış yün 73-76. ldrlı 
kuruş, 62,430 çocuğa sıcak yemek veril- kanaat devam etmektedir. Fiatlar Mar- 50-S 1 kuruştan satl1mıştır. 
rniş, yazın yüzme havuzundan 6384 ço - =================ıı::ı=:========ı::::ıı:ıı::::==~ 

Askerlik işleri: Milteferrllı: cuk istifadeJenmiş. 18 çocuklu muhtaç a
ileye yiyecek, yakacak verilmiştir. 

Bundan başka ekserisi bir günlükden Şubeye davet Herkes birer gaz maskesi"' 
altı, yedi aylık olmak üzere ana. baba - sahih olacak . _., 

Bey~u yabancı asurllk şu~nden: r. 
dan mahrum 140 yavru sefalet ve ölü - Yokhm" kaçağı olarak tubemlzde mua- Dahil!ye Vekaleti, halkın zehırlı#' 
mün pençesinden kurtarılarak Kurumun yene gören ve henib: askerlik yapmıyan ya- maskeleri tedarik etmesi için icsb 
Keçiörendekl Anakucağı'nda bakılmak • bancı piyade sınıfına mensup cezalı ısı~ 
ta bulunmuştur. eratın 318-333 doğumlu mükellenerın aske- tedbirleri alınaktadır. ı• 

ç 
1 

• ·ı . - re sevk.-d!lmet üzere 21/1/939 cumartesi gü- Halkın zehirli gazlardan korunrt18~/ 
a ışıcı ışcı e~ın gundüz bırakıp ak - nü 8aat 9 da nüfu.! cfizdanlartle blrUtte tu- çin Kızılay Cemiyeti Genel Merl'e~· i 

ıam aldıkları sut çocukları da dahil a!tı bede bulunmalannın ve 18/Hazlran/936 dan tııtl 
yaşındaki çocuklar Kurumun kendi sara- evvel asker edll.nılşlerden bedel vermek ı.stı- AYrupada hususi olarak yaptırı ~~ 
yında test! tıttiği kreşte bu suretle bakı- yenlerin 2111/939 akşamına. tadar mllracaat son sistem Türk t ipi halk maskeleri rıJ' 
!an 1249 yavruya sabah, öğle, ikındi ol _ etrnelıerl il!n olunur_ leketimize getirilmiş ve satışa çı1C9 

mak üzere 111.170 kap yemek verlimek 31«5 • 330 doGumlular sevkedlliyor mıştır. o 
sut'etile ana. babalarının işlerine engel ~yottıu .A.<ıkerllk Şubesinden: ı - Beyoğ- Dah:liye Vekaleti, meriyete girztlfŞ' ~ 
olmaktan kurtarılmış, bu yavrular iyi lu yeril ~kerllk şube8inde tayıdlı Te mu- lan hava taarruzlarına karşı korunıı1 ~ 

Ü bb' .. ğr n1 vazzanıt hlzmt>tinl yapmak ilıere henüs a.s- • • . Jcofll 
m re ı ve. o etme er eli altında iyi kere a~kf'dllmemt~ İslam piyade erattan nununa aıo nızamnamede, pasif tıı.1 
duygu ve b:lgili yavrular haline kon - 316 - 33! (dahtl) dotumlu ceııalı eratla 316 _ ma mecburiyetine dahil mevkilerde 9ı~' muştur. Bu suretle muhtelif yardımlar 330 (dahll) cıotumıu olup normal Taziyette lunan memur ve müstahdemlerle b 
yapılan ÇOC'Uk sayısı (156,427) olarak 939 olan erat celb ve ae"Ykedllecektlr. birer halk ti 1 m k ted "k etJlleıeı1 
yılına girmistir . 2 - Bu eratın •ubede toplanma günll 21 . • P as e arı . ,,istl!:J 

B··r· ~1 ğ. Iklnclklnnn 939 Cumartesi saat 9 dadır bır tam1mle alakadarlara bildırJll~..ıo 
u un var ı ını milletin evlad sevgi 3 - Bu erattan nakdt bedel Tereceıt.İerln ~ -pcl 

ve muhabbetinden alarak çalışan Çocuk bedelleri en geç 20 İkincttlnun 939 akşamı- ları lçln yukanda yazılı gün ve saatte f 
F.sırgeme Kurumunun daha fazla yardım na kadar tabut eclllecektır. yet cüzdanlarlle şubeye mtıracaatıetl 
da bulunabilmesi ve ölümün pençesin • 4 - Bu mtıkelletlertn cezaya çarpmama- olunur. ~ 
~n~k~y~yu ~~~ftvarh~~----------------~~~~~~~~~~~~ 
ulaştırab!lmesi için yılda bir lira vere _ 1 
rek Kuruma üye olunuz. 

Mahkemelerde: 

BU Cuma 
GünOnden 
itibaren iZMiR'de ELHAMRA 

ŞehidlikJui imar cemiyeti ıenelik kon 
gresi dün öğleden sonra !:.minönil Halke
vindt yapıJrnıJtır. 

yapmak, ve muameJAtı tetkik etmek i _ Bir tehdld lddhıeı tahakkuk etmedi 

Kongreyi İstanbul Müttü.!\1 Fehmi aç
mış, kongre reisliği ve fki kltiblik için 
intihab yapılarak reisliğe Hasene Ilgaz 
seçil:ni§tlr. 

Bundan sonra kongre kltibi tarafından 
idare heye•i raporu okunınUJ ve Ebedi 
Şef Atatürkün yüksek hatırasına hürme
ten ayakta ü~ dakika .O.kut edilrruıtir. 

Kon.,-e kAtibliğine seçilen KAzım Yo· 
rulmaı cemiyetin bir yıllık çalışması üze 
rinde naJara izahat vererek Edirnekapı 
~eh!dlığinin imanna devam edildiğini ve 
Hazirana kadar Edirnekapı ıehidliğine 

asfalt yollar ve Hadımköy ,ehidllğine de 
yeni duvarlar yapılacağını, cemiyetin da
ha ziyade tanınmasını temin için nizam
name, tarihçe ve yaphğı işleri fotoğraf· 
lıırla gösterir, bir broşür hazırlandığını 

b1ld1rmiş, 938 ve 939 yılı billnçolarını c
kumuştur. 

çin iki encümen aeçUmiş, encümen ra • Evvelki gece saat on iki sıralarında 
porlan okunmuı ve azanın dilekleri din- Beyoğlunda İmam sokağındaki Tabarin 
lenilmi~ir. bannda bir müddet içtikten sonr~ gazino 

sahibi Fevzi ile aralarında çıkan bir mü-
Mü teakfben Temmuz 938 de neşrolu - na2aa .~onunda Fevziyi bıçakla tehdid e-

n~n :l~~2 sa~lı ce~iyetler kanunu hll • den Mahmud yakalanarak dün adliyeye 
kumlerıne gore nızamnarnede yapılma - veriJmi,tir. 
fill~b~~bdilb~rüşül~~~n~i N~~~rmilm~~d m~~m~in~~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
delerin değiştirilmesi kabul olunrr.u~. Mr.hınudun yap1lan muhakemesi ıonun -
yeni merkez heyeti ve ihtiyat aza seçimi da suçu aablt görülmemi~. ancalc ruhsat· 
yapılarak kongreye nihayet verilmiştir. sız bıçak ta~dığından üç g-ln müddetle 

hapsine karar verilmiştir. 

Bir g8mlek hırsızı d8rt ay yatacak iki sabıkalı mahkOm oldu TALi YILDIZI 
Hakiki gençlik filmini yarattılar. Bu Çar9amba akfarn• 

S C M ER Sinemasındtt 
Yerlerin evvelden aldırılması rica olunur• 

Aksarayda tuhafiyeci Hüsnünün dtik -
kanına müşteri ııfatile gelerek mal sahi
binin dalgınlığından istifade ile b!r göm
leK çalıp kaçarken yakalanan Klzımın 

Dbrdüncü Asliye cezada yapılan muha -
kemesi sonunda suç sabit görülmüf, dört 
ay müddet)~ hapsine karar verilmiş ve 
suçlu tevkif edilmiftir, 

Şchzadebaşında Ferah linemasında E
sad isminde birinin cebinden on be§ ltra
sını çalan s&bıkalılardan Mustafa ve Ra
sim yakalanarak Asliye dördilnc!l ceza -
da yapılan muhakemeleri neticesinde suç 
sabit görülerek birer buçuk ay hapisle -
rine karar ve.rllmi§ ve suçlular tevkif o -

lunmuılaıdır. "'-----------------------~ 



Kaş koyu mükemmel 
l<bi rman halini alabilir 
n ~a .önündeki koya bir dalgakıran yapmak ticaret 
~zarından Kaşın ehemmiyetini çoğaltacaktır 

_______,_., 

!(~ Ka.5ta<ı güzel bir görünü~ 

~ bir ;aususi) - Kazamız. hilkatm gü- Antalya kültur direktörlüğünün, ıh • 
ltıana sa~~ell_ si olarak, iki mükemmei li- mal edılmış ve okumağa muMaAS bır mem 
dır lıına 

1 
ı>tır. Bunlar, Bucak Vi! Bayın- leket olan Kaş'ı, ehemmiyetle nazan ib-

~ış g; ;rıcır. bara ıılmıı.sı bekleniyor. 
f~rtıiler ~ eı-.n·n fırtınalı havalarında, ICaşta hareketli bir köy · 
tl.ı.tı tesi~· u ik! l:mana sığınarak, fırtına- Kaza merkezine 6 saat U7.akta bulunan 
~ş. ,k?:ieıı kurtulurlar. Akörü köyü, suyu. ve havıısı sa!tlam ve 

~n ba;k 
1 tarafındaki bu güzel limanlar- ikl'.m i~ibanlc bir yayla köyüdür. Bun -

)'a d: :·. ~.asabanın önünde küçük .bir dan <lolay:ı orada oturanlar iri yan ve '1 
l'a ı>arçaİarııptfr. Bu koy, önü küçük k:4- yanaklı insanlardır. 
~ı:ı bir 1. ar.ıe Çevrilmiş olduğu için glı - Köyün nüfusu 1500 ü geçmiştir. Bura
la •lt:ıt ıı:~•lıı ınanzarası arzetmeKtedir. da, demircilik, yemenicilik gibi küçük 
_tdan e: .ına]ı havalarda dalg:ıiaL· bu taş 1 ~an'atlar taammüm etmiş olup, köyün hal 

l'i:trnekte~~rcı~ kasabanın iç ne kadar yiı- kı çok :reki ve uyanıktır. 
l:ıunun ırfor. Aki'irünün çalışkan bir muhtarı vardı?. 

laııiltın ıç.n bundan 8 - 10 sene evvel bu Kö ründe kuvvetli bir idare tesıs et -
4~nuıın .. c;Igakıran haline getirilme.;i dü- n.!~ ve köyün terakkisi iç"n ciddi mesai 
t~!rrıl§tı.U~ Vl' 3000 liralık bir \.ethsisat ay- sarf etmekte bulunmuştur. 
nııulldcn b Vak tki aliıkalılan:ı llikaydisl Çakır Mehmed:, son birkaç ay iç!r.-!e 
SuNrı .0 Para geri alınmıştır. kö, ·ünün krımşu köylere giden yolıarına 

~i!tkeıi~·tıcan ehemmıycti artan k:ııa ba~latmı ş, köy odası yaptmmk iç:r, t~d· 
1,1

tlttedir. ı~e, bir limana ihtıyaç görül- hır almı' ve köyde hüyük ve planlı bir 
anı s evcud vaziyetin az emekle 

fr:e Uretile - 11.k okulun temellerini atmıştır. 
d tdana , rnukemmel bir dal~akıran 
ll' t, get.rınek güç görülmemekte _ Akörü köyü, kend:sinden ~ok fayda -
'\llııı l lar umm:ıktadır. 

" lcll't]' • 
Son b k1Yesındcn faaliyet bekleniyor Teml'.-de lıir ram fabrikası kunılabi1ir 

~~ ır ··ç 
~~· · bayın;ır'sene içinde kaza merkez, - Kazamızm Temre nahiyesinin Taşdlbi 

iskelPs:ncie geniş bir saha kaphyan ku.:n ~te aını ' 1k bakımından yepyeni bir 
•\a~a ı~tır. 

~em· b~'"diy . d 1ekct esı, yolların açılması ve 
e. 1. ın tern· u~ 
~e eıı.'>er Ya , 1.z gi içın çalı:;;mkab :se 

ile ~·er· \ erııen kararlar daima ba
tı tledi" ·l'le getirilmektedir. 
llıd ,,e, hen" 

l(: <lıı Park uz, Cümhuriyet meyd:ı -
~~~en te ..... • 1Yoluna açılan kısnu e~ge: -

"'•~ ··• z crn · ~ Urku:ı b·· enuş, meydanın orta.sına 
r.A lll n cadd ustünü koymamış ve R:ı.iih 
•11~ttı es· · 

c.. "?tı 'sr ·lti de iki senedir t~mzım 
Ql>or ır. 

~11.. San".-"' •ı " 'na ·a b1• • e diı-. gı en Cümhu:r'-'e~ cad • 
tk ~er b" " •·t 1lll1ış v r cadde de oJdnğu g. bi 

l'ı:!ıs l>l'll'eket e t~nziın edilmem·şti:. 
tlcien i' ıkınci defa seçtiği be>ledıve 

• aı:ıı · lt. vet beklemektedir. 
~ .,,~~arnı?...ı Kaşta kiiltiir 

'e ·\.iı. k·· ı ·· ~te <lh:ırn~s· ~ tur işleri, ehemmiye~ -
~ 1~eıın 1~ . • ıcab eden bir mesele ha-

'- ~"İd 't•ır. 
ı. hsı b{'n deha f 
'l!t Ugürı .. azla olan rnektebler'n 

ıı il) • dord · ~e Uailirn k e nmiştir. Bı.ı rnekteb-
t"' b r~ez ilk rne adro~an da zayıfür. 
l11t1ıe~ı Olan }{ ~tebı, 3 muallimle \'e 3?.0 

t,
4 

1~a.re ed·.8 kan ınektebi de 4 mu:ıl· 
~r ar1f t · rnektedir 

IJu P<'kiJ't • 
l'gun\ık a .~~ızda, tes'rler yapı>n 

Coruıınektedir. 

yı~rnları Yardır. Bu kum yı~ın1arı müte

madiyen coğalmakta ve nahiyeye doğru 

yü~"iimektedir. 

İIC'r•de rıahiyenin tehlikeli bir vaziye • , 

te düşmemesi ve hem de tabiatın verdi-

ği bu nimetten istifade edilmesi iç~n bu

rada bir cam fabr"kası kurulması için a

lakadarların nazarı dikkatini ceibecteri.z. 
- ------

~air Mehmed Akifin kabri için 
Edremidlilerin yardımı 

Edremidden bildiriliyor: Büyüt{ şa.:r 

Mc-hıned Ak: fiıı gençlik tarafmdan yap
tırılmakta o an kabri için E~remidii!.~r 

ara!arında topladıkları parayı bu işle 

meşgul tcrıih heyetine göntl<?rm.iş.erdir. 

lzmit Harkevi çalışma ları 
İzm ı t ı Hususi) - İzmit hal!ce\·i temsil 

kolu her harta müsamereler vermekte 
devam etmektedir. Halkevi tems'.l ko!u 
yakında Eskişehire kadar giderek. or3 -
da bir temsil verecek ve Mü:sahibzaa'? Ce 
lalin (Yedt>kçi) operetini temsii ede -
cektir. lzınit Halkevinln temsil şub~s: cc1k 
mııvaifak lü şekilde çalışmaktadır. . 

Bigalıların iki ayrı 
dileği 

Ftgadan yazılıyor: 
Mahalle muhtarhklan ll~lldl. 

Runtın yerine mahalle müme.ssllllk -
leri ihdas olundu. Herhangi bir Umü
hsber veya mazbatanın mlbne.sslller
ce göMilmedfkçe belediyenin tasd.lkın
dan geçmesi 1htlmall yoktur. 

Bahusu.c: askerlik kanunu, n.ztrele
rlnd~ ihmal gösteren mahalle mü -
mcsslllerlne nl'.ıır ceza yütletmektedlr. 
Mümessil olan yurddn.şlar, bu işlerle 

uğra:ırken husus! kazançlarından da 
mahrum kalmakta, lmzalıyacağ'ı ber
han1?I blr evrak için tahkikat yapar
ken bir havil vakit kaybetmektedlr. 

İstanbul. İzmir ve saire gibi yerler
df' mahalle mümessillerinin e."llekle
rlnl koruyacak miktarı ktın maaşla -
rı vardır. Bıı para. beledlvelere evrak 
tnsd•k ettirecek olan halktan alın -
makta ve belediye bütçesine bir a~r
lık oımamaktndır. Biga belediyesi da
hi ıcab eden muamell\ttan tasdik 
harcı aldığı halde mfimesslllere bir
şey vermemektedir. Bu husus hakkın
da tcab eden makamın nazan dikka
tini cclbederlz. 

* Burası 2000 evıt bilyfit blr şehirdir. 
Çarııı. .. ınr.!a binden fa1la esnaf dOkkA
nı vnrdır ve gene herglin binlerce 
ı.öylü bu çarıııya gelip gider. Bn ka -
dar kalabalığa karşı mahalli ihtiyacı 
karŞ'lltyıın blr half.sı yoktur. Ada cad
de.cıl denilen semtinde böyle bir yer 
olmadığı için l'ıalk, aokat lçlertne gtt
meıtı- mecbur kalmakta ve oralarda 
da p~ kokular peydll olmaktadır. 
Mcmleke~e gell'n herhangi bir yaban
cı bu y{lzdcn çok sılttntı çekmekt.e -
dlr. Yeni belediye heyetinin nazarı 

dfkk:ıtlni cel!>edcrlz. 

Karabükte inşaat 

Karabük. (Hususi) - Mevsimın bir 

hayli ilerlemiş olmasına rağmen Kara

bükte Sümerbank teşkilatı dışında da in

şaata büyük b ir faaliyetle devam edil

mektedir. Bu inşaatta modern tarza e

hemmiyet lverilmes.i 'bilhassa şayrını 

memnuniyettir. Gönderdiğim resım bu 

şeKilde yapı lmış istasyon karşısında De
deoğlu'na aid bir binayı göstennektedlr. 

Evvelce de bildirdiğ:m üzere po.:ıtane
r.ın Karabiike 4 kilometre uzakta olma
sı halk için müşkülat doğurmakta o!ı:iu
ğundan bu binanın Karabüke postane o
larak mal edilmesi (düşünü!mektedir. 
K eyfiyet Nafıa Bakanlığına arzedilmış

tır. 

Kaş Parti Başkanı 
Kaş (H.ısusi) - Antalya Mecl•si U -

ınumi azalığına seçilen dava vek:a A,·ni 
Erdem. uhcfr fıinde parti başkanlığı vazi
fesi bulunduğu için, istifa etmışLi:: . 

P azar O la H asan Bey Diyor k i: 

. .. Bundan böyle herkesin 
bir gaz maskesi olacakmı~ ... 

Hasan Bey - Çok güzel ... 
Yalnız bu işte alacaklılar 

yandı .. 

- Neden Hasan Bey .. 
Hasan Bey - Öyle ya .. ko

lay kolay borçlularını nasıl 
tanıyacaklar!. 

Sayfa & 

Biitiin işleri kadınlar 
tarafından görülen bir 
kazamız: Bozdoğan 

Bozdogan ve köylerinin bir kısmında erkeklerin bir 
kısmı kahvelerde oturup vakit geçirirler. Kadın ise 

başta cocuk yetiştirme olmak üzere her işi görür 

Bozdoğanın umu mi görünüşü 

Bozdoğan (Hususi) - Kazamız. tabia
tın eşs:z güzelliklerini ne!sbde toplı -
yan bir yurd parçasıdır. Etraiını çevre -
l•yen meşhur Madran dağının yaza ka -
dar süren karlı tepe ve sırtlan, bir taral
ta ye§ılJ,ği yaza kadar sönmıven ıüm • 
rüd ovaları. çamlıklar, zeytinİikler ala
bildiğine giden feyyaz ovala:, bol sular. 
zengin tah1at güzelliğinin dekorudur. 

İncir, pamuk. kabuklu fıslııt portakal 
' ' zeytin başta olmak üzere 40 kadar mah-

sulü ve hunlar arasında yaz ve kı~a rnah 
sus Bozdo[!Dn armudları. ve kaymağını 
bilhassa zikrEtmek lazım. 

Fakat bütün bu zeng:nliklere rağmen, 
kötü bir gôrenek neticesi, buğdaya na • 
zaran fiat bakımından pek farklı olmı -
yan da:-ıdn:ı yapılan ekmek ve bezdır:ne, 
bu !lavaJ •:r.ın gıda vasıtasını teşkil eder. 

İçtimai kalkınma için buran.\ Halke -
vinin ııçıJmr.sJ ve halkın aydm latıhrıı:ısı 
gerekmcHedir. Bozdoğanda erkete çift -
ç den ziyade kadın çiftçi. istihsalin hC'r 
kolunda me~gul bulunmaktachr. Buradıı 
kadın, b:ışta doğum olmak üzer~ he~ i~ı 
görür. Bir Josım erkekler de. umumiye;. 
le kn.hvclı>.·dc vakit geçiririe:-. Yalnıı 
Yenipazar ve bu nahiyeye bı~lı köyler -
le birkaç köy halkı müstesna. Bu me~c • 
le üzerinde de. uğraşmak icab eder. 

Belediye isleri 
Nüfusu öört bine va;an kasabanın he-

lcdiye işlerı maalesef istenildiği kadar 
canlı değildir. 

B<.>lediye bütcesi 20.000 lircıdı:. Prn!l -
rıım1ı ça!işnıalar bu paranın yerine s; r
fedilmesini temin etmiş olac.:ık ! ır. Bek _ 
lenen bu tiirlü çalışma başlamtş bulun • 
maktacır. 

Şehirde, otel, temiz b:r lokanh, hatta 
oturacak hir yer olmadığı gibi zaruri ih-

!!yaçlan gıduen yeme, ıçme, yakma va
sıtaları da pahalıdır. Hamam yoktur. 

H:ıyatı ucuzlatacak tedbirltr alma"ıt, eı 
naf ı daimi tir kontrol altında tutmak ıa
zı mc!ır. 

Kasabanın elektriği, ve şeh ir planı he
r.üz yap. '.amamıştır. Elektrik projec;ı ık

ınaı C'dilm iş ve tasdiki için Aydın Naiıı 
Miıhendi.sligi kanalıyla Nafia VekaJet:ne 
gılndf:'rılmi§ti:- Şehir imar pi~nı üzerm -
cc calışmaJcr başlamışsa da henüz müs
hel bir ı.e, iceye varı lmamıştu. 

Bozdoğan köyleri 
Denebilir ki kazaya nisbetl..! köyleri~ 

bazıları çok iierdedir. Mesela Hayc!e:e, 
Knmı~lar. İr.ebolu köyler'nde ve: Ar;.blı 
keyfinde temiz kahv.eler ve bunlardan 
Haydne, İnebolu köylerinde kahvelerde 
ısıiyo "ardır. Biresse ve Körte~e koy!e • 
r inde ye>ni okullar yapılmış, fakat mual -
Hm lemin l'd;Jememesi sayısB yavruların 
cahil kalmasına sebeb olmuştur. 

Kiiltiir vaziyeti 
Kazada 10.000 liraya mal olmuş çok 

modern bir ilk okul binası ve ik sinde 
öğretmen o;rnıyan yedi köy okulu var • 
dı:·. K:mı c:ia bir orta okula ihtiyaç hi~s~
dı!mekterlir. Talebe sayısı ; ok'ur. K aza 
ilk okulunun orta okula çe\rrilmesi p•: k 
muvafık 01acaktır. Avrıca Yenipazar na· 
h yesindr yatılı ve k öyler inde köy okul . 
hı'"t b.ı.unm::ktadır. K azada ge>!e beledi· 
ye saıonunc.ıa halka gece ders.erı verıl. 

ınckte ve clersler ilk okul öğretmenle • 
rır.ce icare edilmek cdir . 

Sağlık dunım 

Milnhal bulunan Hükılmet [l,1kforlu· 
ğurıa gen~ c!oktorlarımızdan Sadi ta,in 
e:i lmış ve v-.z·feye başlamıştı-:. 
Kazanın ve köylerin sağlık dun.ımu 1 -

y.d ir. 

c Kocaeliden Küç ük Haberler ) 
Kocaeli hayvaıılarında şap bastalıtı 1 tıbab nlhav...... bulmu., ki 1 d ~-' k · "'" ~· mn ne er yerlerine Kan ır .. un 1 havvnnlardn şap hastalığı konmağ:ı. başlnmnıstır. 

çıkmış ve Veteriner Müdürlüğil tedablr al - Ayrıca 500 amele lstlab ed b"I k 
mıştır e ı ece bir ıo-

. _ knnra d:t ln"n edllmektedir. Yeni yapılan 
Adapazarmtn Suleymanbey, Tnrabzonlnr, fnbrlkalanmızın ktiçac! resimleri Ağust.o.<ı bl

Ferız:ı. Gün<.>s!Pr ve Akmeşe nah!yeslnln De- dayetinde de yapılacaktır. 
re koylerlnde Kara.ı;u kazasının Taşhgeçld, 
Taş!ık~la, Ycnlköy, Dlyoklar köylerinde de 
şap vak'ahrı görllldii.,lliindıen lazım gelen 
tedablr ittfhaz edlJmiştir. 

Kocneı: lıavtıır müdürünün teftişleri 
Vllfıyc!Jr.ıtz bayt.ar mlidfirü Ziya Tnn Hen

dek. Karasu, Kandıra, Adapazarı mınta _ 
talnrındıı bir tefti' gezisine çıkmıştır. 

İzmltJn Yflhl nli i 
Kocae•ı vallll~ine tayin edllen Ziya Teke

li. Ankarar:ı gitmiş ve Dahiliye Velı::Aletlle 
temasta bulunmuştur. Yeni valimizin ya _ 
kın bir zamanda şehrimize gele~ği anln.şıl
maktadır. 

lımittc sürek avları 
İzmit Halkcvt köycüier şubesi Yarımcada 

bir sürek avı tertıb etmiştir. 
KocaeJidl' keten yetlştirklUfl 

İzmit, OebZi! ve Kandırada keten yetıstı
ren mıntakalnnmızdn keten dokumacılığın 
ıslahı tçln vllftyeUe beraber İktısad Vekli -
!eti de ehemmiyetle alfıkalanmaktadır. ve
kOJet bu mak.c;adl:ı, yaptırdığı güzel bir do -
kuma tazgnh•nı .şehrimize göndermiş ve 
Hnlke!1nc!e bulunan bu tezgahı işletmek i
çin lslanbuldan tezgll.h ustası Ali Güneş, 
şehrimize gelerek çalışmalara başlamıştır. 
Bu yeni te:-gAh 71J s:ıntlm eninde keten be
zl dokuyımık ve b11 çeşld tezgahlardan mın
takamızda keten istihsal eden köylüler tev
zi edllecektlr. 

Zirıuıt ı'.\lüdiiı·lii~üniin kôyliiye yardımı 

Bu sene ziraat müdfirlüğü elinde bulunan 
knl~ ır, m:ıklne ve selektörlerlnl Adnpaza -
rı. Izmlt, Gcy·;e, Kandıra kazalarında hal -
kt '1 lstlfade.s•ne arzethılştir. Şimdiye kadar 
53cı.t49 kilo tohumlulr buğday kalburdan ge
çlrllmlşttr. 377.511 kflc da llll.çlanmıştır. 

Korıı .. Jide domuz mücadelesi 
VUAy<?t mum· hayvanlarla milcadele ko

misyonunun kararına göre, bu sene İzmlt
te 5550, Adapazarında 405, Hendekte 383, 
Kandırac!n 521 , Gölcilkte 135, Oeyvede 43S 
yaban domuzu ftlU edilecektir. 

l\ir l:ıhoratuar tesis edildi 
Şehrlmlr. baytar müdürlü~nde baytaı1 

bir laboratuar tesis edtımlştlr. 
Dut ağa('larında ba.c;tahk 

Geyve kazasının Karaçam köyünde duı ~ 
ğaçların:i:ı dlynspl.s hastalığı görüldfiğfin -
den lliz.ım gelen llaclama yapılmıştır. 
İ~mit Nafı:ı Miiıliirü Bu~aya tayin edildi 
Izmlt Nnfın Mfidürii ve belediye reis ve -

k1U bulunan L<mıall Devlctkuşu Bursaya ta
yin olunmuştur. 

Kocnc!lılc diynspis mücadelesi 
Mıntahımı7.d'l dlyasptsle mücadele de -

v:ım etmektedir. Gölciikte 244!>, Adapaza -
rında 53394. İzmttt" 1161, Dcrbeytte 1278, 
Gebzcde !l87. Suadlyede 691, Yanmcnda 
1963 ağaç ilaçlanmıştır . 

KiiiCıd ve selliilo! fabrikasında inşaat Kandırada kny mektebleri çoğalıyor 
Sellüloz sanayl mii1?ssesestne bağlanan ikin Kandırada 18 llk okul varken eğit 

el kfı.ğıd ve sellüloz fabrikalarımızın inşan- kullarından me2un olanların dn vazlf;"~~ .... ~= 
tına han~m bir .şekllde devam edilmekte - sı üzer!ne okul adec!! 26 ya baliğ olmu.şı.u.. 
dlr. Blnahrın mühim bir kuımı ve çatı ter- Bu sena de bu aded 37 olmuştur. 
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Kabahat • • 
sızın 

C Bunlan biliyor mu idiniz? 

7ah•llslz bir Jıız 
80•11ete Jıadını 
Yapılabilir mi? 
Bay cD. N.a yüksek tahsil gmnt\1 

bJr teJıçtir. Evlenmesi mevzuu bah!o
hmca brplma çıkan kız ise pek az o
Jmmn1r ıöraiUft de ıaliba lmcL. yal· 
mz artaya blyilk kardefi çıkıyor: 

- Ben lllıt brdf!flmi 2 yılA kadar 
bir _,ete bdmı halinde hanrlıyaM· 
Jlr1m, diyor ve okuyuC'011l da bana so-
rv:Jar: 

- lıfümkfln olabilir mi? 

* 
Bir defa caosyete kadını. tabirinden 

ne kastedfldilfnl bilmek lazım. 
- Cemiyete girmeye meraklı. gir· 

dili cemiyette içtimai Adaba r~ayet et. 
meslni bilir. gerek hal ve tavn ve ge· 
ret ,,flhassa sm1erl ile herkeste iyi 
bir allka uyandırmaya muktedir, bir 
derece kültilr sahibi bir kadın mı. 
katediliyor, yoba: 

- Evi ile meşgul olmaz. giymip im· 
pnmaktan baıka btr feY dtişfinmez, 
vaktini çaya gitmekle. çay vermekle 
geçirir bir tadın mı tahayyM edillyor, 
bilmek lAzım. 

* tklnci §ıktan bahsetmeye hiç lüzum 
ıBrmüyorum. birinci pkta ise iki va. 
styet vardır: 

- Gözlerimin ön6ne bir kadın geU· 
yor, evinde sabah gelip akşam gideQ 

bir b:zmetçiden b&§ka hiçbir yardım· 
cısı yo)f.tur, yemejini o pi§irir, evinin 

tem'zliğini o yapar, ~uklnnnın da· 
dısı ve mürebbiyesi kendisidir, akşa?Q 
evine dönen kocasını da genç gelin iti· 
nasile karşılar. Bu kadını bir &alondı 

farzedin.iz, bahis musikiden mi açıldı, 
Dede efendinin peşrevlerinı bilir, 
Beethoven'in senfonilerinden banıw. 

der, (-debiyat münakqalannd.ıt mıyız. 
esk: dil, yeni dil farklarını anlatır. es
ki Türk pirleri ile garb kllsikleri ile 
ÜD$iyeti vardır. sonra farzedelim. ba

his J!iinün dedikodularına intikal etti, 
Ekrem Köniğin hayatını söyl iyebılir, 

siyaset Aleminin içyfizü hakkında da 
mahlmatı vardır. 

Evet aziz okuyucum. böyle bir ka
dırı y~tiştfrmek evvell fıt"rt istidaiı· 

na bakar, 90nra en aplı 10 yıllık tah· 
ıile tevak1ruf eder. 

İkinci vaziyet: B&yle bir kadını~~ 
kikt kültOr sahibi olarak değil yaldız 
hallnde diWı yetiftirmek miimldln· 

dilr. pek kannmayınca eni meydana 
~kmaz, amma onun için de gene isti· 
dadlı ve papagan hafızalı olmak lAzım. 

Okuyucumun almak istediği kızın 

ağabeyi bana öyle geliyor ki, fazla ta
aahhüd altına lirm1ftir. 

~ 
Bluz kimlere 

yaraşır, 

nerelerde giyilir? 
\ 

A1~ 

Okuyucuların muhter 
sorgulanna cevablar 

···-· - ··------····--' ·--·········· T ohumluklann temizlenip ilaçlanması için alın 
tedbirler nelerdir? Hangi cins taouk daha igidit 
iyi bir f(lf}ukta ne gibi lcabiligetler bulunmalıdıt1 
........ -··-·----···--------····-·······--··-····················· .. 

Bacaksızın maskaralıkları: Nezle ve mürekkeb hokkası 



.... 
- rllıpba SOK POS'!'~ 

Bir Sarayllnın Hatı.-aları 
I""•-••-• •••-.-.••-•wcaccaaueaee--.euem-•---•• ececaeeaeecc----=ı 
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Abdülô.ziz ne ile ve nasıl 
intihar etmişti? 
NAKLEDEN: SUAD DERViŞ 

C Çocuk Terbiyesi :=J 
Çocuk ve Misafirlik 

1 Yazan: Anne Pedler t=4 Çevinm: K. Neyyir 1 
- Acaba lr:imsey ... 

üzdü mü? 

- Acaba bir mü
nasebetsizlik yapb 
m? 

- Acaba ıeı. 
lerimi unuttu mu? ........... ( ....... -. .................................. , ~nde ak. sık cinnet asan gösteren padi- _ Acaba mkı1dı 

Dünkü kısmın = 
phlann "Yeya şehzadelerin bulunduiunu mı? 
tarihler de zikreder. 

Abdolazizin garib adetleri hulasası 
il ikA Mesela Sultan Abdülaziz yalnız kırnu-

c.: ' . ayeyi padiıah Muradın ca- zı milrekkeble yazılmıı tahrirata imza 
d '1yelerinden birinin ağzın-

: an dinliyorsunuz ve kadı'l el- atardı. Bunu sarayın içinde iken kaç ke-
i 11~ h reler kulaidanmla duymuştum. Bir de 

Çocuğunu bfr dost 
evinde eşlerile eğ • 
ienmiye :ycllıyan 

annenin :zihnini 
böyle kaç cAcaba» 
kurcalar, durur ? 
Kimbilir, genç an • 

: l"n--~-ayatıadır ve 1stanbulda bu- yangından müthiıı tevehhüş ederdL Bir 

I
• ·oeur.tGdır. ..,, neler, siz kendiniz 

Abd"~ zamanlar koskoca sarayın içinde kendi de bu cAcaba> la • 

• : 
',f •• , .. J ub. · hal'edilm.i§, veliahd odasından ılJa-:ka yerde mum yakılması -

.. ~ -:ı: rın endişesini kaç 
c cılı'1Q,.cı1c ı~geh ce ansızın. ıaravından m men<?tmışti. Hünkar dairesinin evi~- xereler tattınız? 
i Pt«· ta çıkanlmqtır. Eıki leri güneı battıktan ~onra karanlıkt :ı el Bayram günü, yıl 

f 
tir, lJcıh tcı teeuiirle intihar etmif- yordamı1e is g6rdüklerinden fikiyet edip ı,..., ... • 

- ~ gecesı veya 
( dururlardı. 

1 

herhangi bir gün 
\ l&ra11a llJtiyesfne devam edJ1'•> .1_ ...... lannızdan biPi ' Sarayda gözyaşları uu.n ..... ,. ·...-..... •• - .......... ________ ./ çocuğunun arkadaş-

ıı•· Sultan Muradın tah.:a_ ç~tığı _gece ya- larue gülüp söyle • 
ınfn ikinci veya fiçilncü günü ta~~an kaldınlıp got~~t:nesı a~~bı~ı mesi için ufak bir eğlence hazırlar, bir iyi hisler duyuyorsa nezaketin en ger-

~ balı Abdülaziz tırnaklarını düzelt· ~Uthti h~uş ve kendıs ~ı fazla urk.u-
1 

sofra düzer. Sızin yavrunuzu da çağır- çeği.ne ulaşmış demektir. Artık kAb he-
:'i'alfcle au~~ile. tırnak kutusunu istemif. tup sarsmışı:ı. Esasen vaktmde fazla ış- mayı unutmaz. Tabit memnun olursu- yecanmdan kih 'Utancından kih unut-
~. 'V t~na: •Verelim mi> diye sor- :ret k~llanı ı ~?la~ ~abü~zac padıta 'nuz. Minimini kızınızı veya oğlunuzu ~bize aylan bir ~ey yaparsa 
'"- f ~ıde sultan evveli rıza göster- görünce: cKimdir bu?> diye sormuş. hın .cu~fis ha~ıs~~ı takıb. eden amcası- giydirir, kusatır yollarsınız. Fakat o bunu kabalık saymıyalım.. Madem ki 
~~at AbdüJazizin ısrarma daya- K~"ldisine: cDeli Mustafadu-. cevabını nm ıntıhan zibnmı tamamı1e tarumar et- ,ı?idince 'içinizde bir yığın sualdir başlar~ iç.i duygular hazinesidir. Ergeç fU bu 
.. ı.~ ...... ~. al:de sultan üzfllınesin di- l k ' rnişti. J<'aicat hidisenin katil olmapp ta Yavru!luzun misafir evinde istedigın-· iz adeti dP helliyecektır' . -ıu,,., li vermişler. cNeden böyle çırıl çıp a tu. > 
tat~tiaıt ,; .. ne verdirmiş. d:ye sormuş. cDelidil'> demişler. Hıddet- i!:ıtihar olduğu meydana çıkınca biraz kadar terbiyeli terbiyeli, nazik nazile Burad~ da biraz duralım ve bir ~ 
'"""tiltteıı cıı,.b tırnaklannı kesip dü- l~nınlş. o deli ise biz de deli değiliz ki. • buhranı zayıflar gibi görünmüştü. Hal- oturup oturmadığını, yemek yerken, misal alalım. = lert" ıo~ra Cariyeye tırnak kutusu- 0 kendisini kapatmasını bilmiyors:t biz buki hir:kaç gün sonra çıkan Çerkes Ha- ovun ovnarken tembihlerinizden dişan Ben. mesela bir çocuğun misafirlikt• 
h fllAıı ~· O kadar alet makas. tör- onu kapatalım. Onu bir tarafa sokunuz. s:n _vak~ası. onu yeniden büyük bir yeise çılap çıkmadıibnı merak eder dunırsu- ~. ,çokca ve_ ~tüste .a~tırmasıru fe-
1_. !ç~en ~da kutuyu geri alan cari- Hnpsediniz. Bu kılıkta şehirde adam ge- j duşurmuştn. I nuz. 

1 
_ _ • na ger.nem. Buyırkl:1" .~~~ p~ ayıb ~a 

~1•1 b· Jnakasuı eks!k olduğunu ., .. 1 . . - 1 • . p d" h Çerkes Hıısan ism'nde bir adam 0 23 Bu mPTakın zm üstünde bıraz dura- yılan bu hareket kuçugun nihayet :ış· 
A\. • ı]e zer mı.» soz erını soy emış. a ışa ~m- · - 1 m· rha f 1 lı w , • uhi . 
:-._..flı.ı_. ·•• tti l. d ı· M t f b' t ( k • :manlar ser6isker olan Hüseyin Avni Pa- 1 

• 1 az a E!ına. n~ esme, m tinJ iki .. _ - ~ı ea . re < ıye e ı us a ayı ır ara 'i a E. t kl k t ka.d 1 . . d d w d lAl d b .. 
~llt k rıye dışan çıkar çıkmaz 1 şayı. aahrıye nazırını, daha b rka, k~-uyi "' e . oocu ara neza e 1 e ennı ya ırgama ıgına e a et e e ılir. E • 
~ •ı>ısını kilidlemif. patmı.ş ar. . . . vurmU§tu. Bu hadise Sultan Mura~ın ku. öğretme~ güçtür. Yaramazlar ö<1rense- ğer bir çocuk kendinden küçüğün elin· 
~ l'alnız k ı . Deh Mustafa: cBenı nıçın kapaltmtZ.> w • • • • • ler bilP b;r hevecana kaoılır kapılmaz den çikoJntasını kaparsa bunu hoş gö 
~ he Yap a ınca, valıde sultan .. diye sormuş. cPadişah Murad efendimız la.~a ııasıl gıttı bılmıyorum. Fakaw bu unutuveri er. Mesela: cSakın kardPc;in· rcmem. ÇünkU: İşin içine zorbalık gİI' 
~ ~elırden b~~ağını merak ettiği için böyle jstedh demişler. Deli Mustafa da: j hildiseden s~~a. ~ar~yın ~sen mcv:_ud Je 0racı1 da bozusma.:11 dive bin kere mistir. Kabalık. sathi değil içten gel · 
llld.:: 8u ııoh'-- .rıne.bir nöbetci koydur· cAllab onu da bütün ömrünce kapatsın> ohnıyan r.efes.nın bır kat daha ~lrlugu- tembih ed . . B . .___ 'L -.:ı· • d. a. .........._ uetci ca ördük. ı ersmız. ır A~e aeuuını ovu- rne ır. 

' ~ici 1e nye cumbadan mğer diye inkisar etmiş. Meğer bu deli Mas- nu g nun h-:?VeC':lntn1' kaptırdı mı bütün söv· Heyecandan avazı çıktıih kadar ba~ı· 
.._.....___ Yre dalmış. Abdüllziz ar- V l 'd it Şa ""' dı d h d. 

~-~e•e d" ta!a. zan.'l~ildiği gibi bir deli de~l. bır a ı e su an, yan !l.a n ve -ı a ı- Jed;klerillizi unutur. tıpkı evdeki gibi ra bai'iıra konuşuyor diye hiç bir tvıcug·a 
~ ... L " onük olmak üzerP Oir ır;• ,., ·~~ llh .. --.ı. oturuyormUJ. veli ımiş. İnkisan tutmuş. İşte sarayda fer kadınlar sultanın etrafından aynl· 

1 
kav(fayı tutw:ur. Çayını. limonatasını kızmak .aklımdan geçmez. 

,~ C&ıi • cSultan Muradın hastalığı, felaketi bu mıyorlıır, fakat o hiçbir kimseyi yanına uslıı u~l·ı i~cemne evde size söz ver- Gene ~ir bü.v.ük insan i9in ~irkin olan 
~il ht d'Yt bırdenbire Abdülazizin inkisar yüzündendir» derlerdi. Fakat ta-j istemiyordu. Yemekten kesilmişti. Bir mistir. Kalabalıkta utanır, bardaihnı bu hareket; çocukt~ - bir ıiç kötülüğüne 
' llay~ğru düştüğünü görünce bli bu dotru bir ,ey değildir. Sultan Mu- şey yemiyor. bir kenara büziiler.?k otu- devirir. y:anındakinin esvabını kirletir. delruet .etmerii;?i için - mazur görüle.bi· 
~ ~ betı ış. Bunu duyan sarayWar radm fe!lketine sebeb olan Abdülbaınl- ruyarau. Eve dnT'!ETken ev sahiblerine cAllaha lrr. Hu!l'JJI mukabil bir çocuk arkadaşına 
t,~ll ~lar. Bu hal üzerinP. va- din kıakanç:tltlan. entrika ve desiseleci- Hususi hiT.metlerinde bulunan hazıne- ısrnarl:ı~ık• demesini. bir şey ikram hakaret .ederse asla göz yumamam. 
s~_kıPIYı kı 8P1Sln1n kırılmasını em- dir. darlar hep ağlıyorlardı. Çünkü hünkAr eUiklerl v.akit teşekkür etmesini lem- Çocuklar bir ara~a gelir gelmez o· 
~ "Oltutu .. _ rıp içeri girenler. Abdü- bir kenarda oturı"' mütemadiyen·. bihiemişsinizdir. Hiç birini yapmadan yun oynayacağız diye gürültü, kıyamet 

fltt b .. uzen d Esasen Orman oğullan içinde hakkıle --r ı· k hili' J O 
lılıı...-:-' iltğin!ıa d n e yıkılmıı bir bal- _ Padi .. hhk memem, kan ı ... - ... m! ge ır. <>pata r er. nlardan büyükler mec 
~ 'Lı_ e §ah dama ,__ k insan olanlara pek az rastgeliııir. ._ "ı.cu!.-;; Kor1tttu<Fnnuza uğ)'amıSSID17ıdrr. Kü- lisinin ahen";ni beklemem. Amma bir 
t...__u,ı&111Uflar. r~ açı Diye kendi kendine ağlayıp duruyor- ... ~ ..... 

Sııı .. d AbdOlham·ıdı"n kıskançlı"'gt çük yaramaz bütün ne7.aket kaideleri· büvük~ susma1armı istedi mi rahat dur-- •ıı d" muş. Saraya. busust tabib Kapoieondan d onen har ğ ni alfic.-t etmistir. Hir yabancı ev e mazlarsa o vakit de ~ .. lr1ara hak v~ 
-.~ em a uı orada • d başka doktorlar da geliyorlardı. · Y ~ b.L..~ "1 Yeti aşağı yukarı Sultan Abdülhamid ağabeysini 6te en- kavf!a etmek, sofrada başkasının üstü- remem. 

'"""'ltı: ·~ Bundan sarayda beri çok kıskanınDlf. Fakat padiphm rahatsızlığı hafiflıye- nü kir~ek. sanki ev sahibleri ikra • * 
ti.' \rı!fd tonra da de- Suhan Murad Abdülmecid' dendinfn Cf!f!:ı.e ~dm gfine teabi fiddet etmek- ma mecburlarmış ~bi bir teşekkür et· Çocuğun misafirlikteki birkaç saatlik 
~t'dıı- @ IUltan mecn . . . maruf odRlıklarından birinin çocuğu idi. t.e JdL Bır g&n Cuma namazına gftmi~f. meden bırakıp gelmek olur mu? ne?.aketiırin ba~lı başına bir ~ıymeti 
tl':~ ~}Iususi labibl ~ .gıkbı b~r va- Halbuld Sultan Aıbdülhamidin validesi Cuma ılayıncla arabam içinde bir takım Olm'tZ amma, biz büyükler için ... yt:>ktuT. Bu nezaket omm 11..-m'mkü 
_...._ •vıurdük erını endı yan- . leri ~-· Be . ukl d . . - - - k b n'C'r~ .... 
k~ ~:ıo.. -· : •Makası b b olan Çandır kadın. sarayın en süfü hlı: - cnnet eser 6--~ll&lJ. raber g•den- Çoc a" a ışı:ı gorunuş ısmına u hallerinden mfühem olmalı, hergu··nkü 
~ __ -~ e~ tTaktun "-- ·ı k · b d ç·· k .. 
~ ~lrtıı 1:1ı~ bana doktor değ!l cel- metlerinde kullanılan çirkin ve biçim- ler saraya miithif üzüntü içinde ge!dill'r. k~hdaretlJ"t! ~kn?13mda ~~ '; .edr. haun !1 hallerinin esası da başkalanna karşı 
~ ~ . ~ sebeb l ·- rz. terbiyesiz ve huysuz bir cariye ıdi Sonralan ondan da vazgeçildi. nı av şu ı ı Şf'V en ılömnsı a mu- 158'..\'gt •e !yilik hislerine dayanmalıdır .._ ~.;ltl~ dayannu 

0 duın ö~ümune> Çandır kacim Abdülhamid yedi .ekiz 7q- (Aıba himdir: Satht ldetleilimiz mi? Yo'k~ ki bir kıymet ifad<.> etsin. 
,.. ,.__ edip d Yacak bır ,ekil- . _ .. .. _ . b- .,., hakiki ;nezaketin kavnağı olan iyfük 
-._ ·"~eı.1 ._ uruyordu. Giden yerli larında ıken olmuştu. Abdülhamid A -- • , ·--- ....... __ · , · Çocuk: hakiki nezaketi nauriye şek· 

~tl~:14~?rdların hiç biri Abdülhi- dülmecidin saray ~ya ka~Ianndan Tram11ag Şlrllellnin du;:;:~~i ~~İncisi değil mi? Şu halde linde bellemekle kaooıaz. Günlük öm-
'-a~ eı rı e en Wc . olan ve saray dahilinde çok nüfuzu bu- • • . _ _ ründ.elci iliyad!armdan alır. Kimseye 
~~ er. ıtaporıa,-~ ~ır fiiphe ıunan .~ıo hanını. tarafından büytı- Satın alınmaaı 111 çocui!u'1 ncza1"et ndeuenmızın f!()ru • rahatsız1ı"-! v.ermemek iç.in oyuncakta-

._'- ...._ lltıreı ld hldıse.nın bir t-lmü.tü C!l.Ar.Hwo" h::.1.A--ı. nüş taraf'ma ara sıra ııyamamasmı hoş k d . bl 

._ ~ ı.ı. • uğu :me d u <i• • Tramvay ~-ın wa.~ tarafm - ö ı·..3· M 1 On . :ı_1 .w. nnı en i toplarnıva; annesıne, a ası· 
)a ""ll&ıı Y ana çıktı. Abd"lm 'd ,..1r f'ldrU bir A'-"'- g nne 1rır. ese e: un ıç nazı~ ııp.· 

,,.~ftı. .,,,~rayda kulaktaa kula· u ecı • . • .. ~ . 1 
• pa~ dan saım a1mma müzakerelerine bu hsf· ni. v.&1"..i en gef9ek nezaketi duyabilme- na gücü yettiği kadar ve seve seve yar-

''l '4~~nin. . Jnl§. şehzadelerme ıyı bir terbiye nnnek ta içinde tekrar bqlanacakbr. ·ncied· B <Ilı h k lt . dım etmive alıstmlan çocu'k; nezaketin 
lntih anıma kimsenin memif. Kendilerine iyi hocalar tutanq. 51 ır. u er ese arşı ıyllilt ruhunu ö~en1yor demektir. A-r1mdaş • 

'-~•d ~ft »'akıt k: ~tilir~ğ:nde fÜpheri türkçe. arabL tarisi ve umumi malOmat-~ hazar bulqnmg lb.ıere d& bbesleme~~e m~ki~ündı ür. farı ~bi evtn sütcüsüne, maha11e kasa-
~°'-._:lldbıba belki sadece tan h:ı .. lra ecnebi lisanlan da atretnJet ja. amuml medes lllfırahhaaları SpesiaI ve .. ..n şa. ~n on . r, on 1 yaş anndan bmın o~luna. kısaca her tanıdımna a-
~ aklında böyle b' - ..- k d 1 ik" ...r.... k d hr . kuçukl,..rm formalıteve uvuo uvmama- . s . - - - -1... · ır fUP- temiş. İki kardef aruındaki yaş farkı pek ar a aş an 1 <6w.ue a ar şe ımıze ge- . k t · . • sınalik etm1v~. buvuk 1kücu'k herkese 

~ ... lı az olduğu için ayni hocalardan ayni ders- lecek we ntetin lstanbtil şubesi murab- lanna lıı_ç · t~vme • ~ermemk 'E~m~en dnst. "Ö'Zile bı'1amva tesvıx edilen vav· 

'
~... rad nasıl delı"rdı'? leri alnuşiar. Jaaslan-ıe bereber Ankaraya gideceltler • mt e~nk~nıyeets• e ~yrt 1 

an cod cu _:zle ~ster nı; ncz!\1tette ası! olan cinanma• duy-
~1 "' tönı ese.!\ 1r ın, ıs er sa ece 5vZ e:rn .se- • . d ......... ~ktir Sıkıl~nh -

lllıo.., lJ.-:: trden b ı,. __ ~· Jılurad bilhasa ecnebi fuanlarma ve a·r · t • '- t} } - !'USUTill enŞ!TilŞ """' ' ~,ı_-""ll, ıihıt· ••uııeaiyoruz. Çok . . . _ 1 • vınç en 'J)arJıyara ... ta ı tat ı yfü:\inuze v d h ndan ufak tefek ku-
~.: .. " c,tı1'l b· ltt dağılıyor: Şf-.ı• . Avrupa mede~yetini öğrenmeje çok he- baksın. BenC'e ikisi de birdir. Çünkü : gm an. everanı. ,,_ h 
~t0t-ı,_ ık&y · • UU&I SJze r · · Halb ki Abd'.lhamıci b B/ ~ lhl' . surları hulunsa bıJe, onun artır. er • 

t'>'d~...,._ ~ar•yeyı .n~rede duydum, ves 1 ~ış. . . ~ u unun r ıı-'Bmvag ıgar ~.bir h~k~şla sıze min_n~tini nasıl olsa hanei bir tCYflıulu1cla kimseye kat"Sl ha-
Çık1 • .._ ın ıç1nde :mi' y ks tamamıle aksı llDlf· Daha fazla batı! teY· Bir Ladına ,,.8 .. plı ~ostermıstır. Bunun bızun ?.anır! say· --~- k • -ı , 1 b:s k ~ 

iıoı a ~tan · O a .. .. ti "V 11., w • • ·r..·'J\~tef' R01'1JI{ saTI a ııece u1r sey 
~bt -.,,,,.,.. sonra §ehirde . ., lerle. t.uyulerle, ,eyhlerle. hocalarla uğ- dıgımız sekillere uymayıp da çocııITTin ı.. ,,. . :'l ~ıh'siniı: 

l~li -#411 irind mı... • Dil. t .ııo::. d be k 1 ş h • '" ~. vapmtTaea6,n1,;an emın 01aın • 

8 )'0r ha " e iken duymuştum r~yormu§. n saa \Alr e Ş a a 2 uaeuquı- kendin~ mahsus bir tarzda olmasında 
._ llll.)' "-• ııa. Belki de Yanılı KardeFniD. kendine karfl olan tefev- da bir kaza olmu~. Edirnekapı - Sir • ne beis vardır? * 
' "•- .. ""•d yorum. d ,.,, 2779 h 1d · f' 1:1~- ---•· t · ~ ..,.\falla Padişah ld vukunu ise mütemadiyen kıskanıp du- keci battm ıı 191eyen .numaralı vat- Çocıık mevzuu bahsoldukca, a - Yavnınuzuu uusa ır ur.11e n~e sız· -._ S lllca.Jc üç d" ~ uktan son- rurmuş. Daha şehzadelikleri zamanında man İbralı.imin idaresindeki 62 numara- ki !ncelij!i nezaket formalitelerinden lik etmemesi için elinizde hir çare 
~ •ldlı - e\ret ort ~ıı aklı başın- Abdülazize mütemadiyen erkek kardeşi· h tramvay Şehzadebqında ainemala.9n daima ayırdetmeliyiz. Biz büyükler jçin daha vardır: Oruı ev .sahihlerinin bütün 

ı._ • ))acti•ah 
1
ne diyordum. Sul- ni 3·urnal eCip dururmucı. Tabi! bunun rk z h her ik:si de ayni derecede zaruridir. o ikramları, eğlenceleri mecbur olma-

"" Y o d k >1 önünden geçe en ü tü kızı Şerife is -a_ et. Çıkınıs, u ta'll sonra b;r sebebi de aralarında pek az yaş farkı c!- Fakat miniminileri bizim mecburiyet· dıkarı halde hazırladıklarım ve kendl-
lııt_, 'ta~'ttn b·r adoarn zaman so. duğu için saltanat yolunda kardeşıni dai· minde ilatiyar bir kadına çarpmış Te ağır terimi~ ç~:ve~i içine sı~nnak, sini llltff'n ha~ır!3.yıp çağırdıklannı a~-
., ~~· Çı 

1 
varnu,. Onun- ma kendismc bir engel görmesi olduğunu surette yaralamı}tır. Yaralı imdadı sıhbl ondan b1r buyuk ınsan nezaketi bekle· ıatımz. O vakit ıçınden onlara karşı bır 

"1l ~ Pak Mustafa derler- tahmin etmek zannederim pek yan~ ol- r:tornobili ne hastaneye kaldmlmış, vaı- mek haksızlık olur. Çocuk. tamdık ve minne.t duy~r. Ve bu hissini rıe tŞekilde 
llladan doğma adamı mu. Diğer taraftan Osman oğullan f· man hakkmda takibata ba§lanmıstır. yabancı, büyük ve küçük herkese 'karşı (Devamı 12 nci sayfada) 



8 Sayfa 

Ligin en mühim maçlarından biri o
lan Beşiktaşla Vefa karşılaşması dün 
Şeref stadında yapıld.L Tribün ve dil -
huliye fiatlan bilaistisna 25 ~ o -
larak tesbit edildiği için stadın tribün 
kısmı ta:rnamen dolmuştu. 

Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaş
malarını atlatarak ligin başında giden 
Beşiktaş takımının dün yapacağı ma -
ça ehemmiyet verilmekte idi. Geçen 
hafta G::tlatasaraya kendi oyuncuları -
mn attığ! golle yenilen Vefanın, beden 
terbiyesi teşkilatının son verdiği ka -
rar yüzünden beş oyuncusunu takım -
da oynatamıyan Beşiktaş karşısında 
ne netice alcıcağı merak.la bekleniyor -
du. 

Üçü yirmi geçP hakem Tarığın ida
resi altında maça ba~landı. Düdüğün 
ç::ılmasile ilk akınlarını yapan Vefalı -
lar, ar1<a arkcı;va yaptıkları inişlerle 

Bec::ikta1 ka1e<:inde tehlikeler doğur -
mağa bnşladı1ar. Besiktas müdafaası 
bilhassa solnan inki~af ederek kalele
rine do7ı-u gelen Vefa akınlarını güç -
lii.kle durdurabi1iy<'lrdUl Vefanm mi.i
lt"macH akınlan forlannın gol çıkar -
mak hususunda birbirlerile yarış eder 
derecede gösterdikleri beceriksizlik -
ler vüzünden heder oluyordu., 

Kaleci Mehmed Ali, kah Vefa oyun-

- O halde, ne istiyorsunuz? 
- Bir kerecik, zavoallı ağabeyciğime 

görün. Gözleri, yüzünde dolaşsın. Se
n in sesini duysun. Bu 'kadar ekmeğini 
yedin; nimetlerini rrör-dün .. ne olur? 

EkmJ?lc ve nimet kelimeleri "Rnnanın 
kalbine birer ok gibi saplandı. Gövde
sini dimdik kaldırdı. bakışlarını kadı
nm yüzüne tevcih etti, ve: 

- Ekmek. nimet. insanları biribiT • 
lerine ecir etmek için 'kafi midir? di
ye sodu. 

Hiç beklemediği bu itiraz, Seniyeyi 
şaşırttı. 

- H:ıvır! derli. Anlamadın güzelim. 
Ren hac;a övle bir sey demek isteme • 
dim. Molla bey pek acınacak bir halde 
de. mürüvvetine ~ı*'1nıyorum. 

- Erma cocuğu düşürttük1eri vakit, 
ben ölseydim, ne olacaktı? 

- Alfah saklasm! Maahaza ölüm Al
lahm emri .. ona karşı ne denir? 

- E1ı. avrıhk da ölümün bir türlüsü 
sayıhr. Ben, beyefendi için ölmüş sayı· 
lırım artık. Şimdi başka sahibim var. 
Ben de hoşnudum .. mesele yok. 

O gün içirı daha fazla ısrar etmeyi. 
Seniye muvafık bulmadı. Elinden vi.ize . ~ 

yakın kadın ~eçmiş, kadınlığın hususi
yetler:ne, mizaclanna, bütün incelikle
ri le vukuf peyda etmişti Bu acayib 
mahlUklPrın. Üzerlerine d~ldükce 
gerilediklerini, nazlandıklannı bi1i -
yordu. Ayağa kalktı. Çarşafını düzel -
tirken: 

- Sen bilirsin, güzel eviadım! dedi. 
Ben sa!'ln olanı, biteni söyliveyim de, 
sen geni! nasıl hükmedersen övle olsun. 
Bak, düşün. taşın. fnsan bazı kere ufa
cık bir ş~yi esir~ernek vi.izünden, öliin· 
eeve karlar vicdan azabı çeker. 
RAn~ hiç cevab vermedi. O da kall{ -

mış, keTJdisinl üzen bu müJakata niha
yet vermek ic;fediQini belli ediyor-du. 
Senive. rar~Rfüınd Jktan sonra: 

- A11Pha ısmarladık! dedi. Ben !Zf'ne 
belki bi-r kar p:iin sonra uğrarım. O 
vakte kP.dar cfa belki yüreğin yumuşa -

cularının ayaklarına yatarak, kah to
pu kornere atarak akınları güçlükle 
savuşturuyordu. Oyun bu şekilde de -
vam edE'rken top, ceza çizgisi dahilin -
de Beşiktaşlı bir oyuncunun eline değ
diği için hakem Vefa lehine penaltı 
cezası verdı. Vefanın tazyiki altında 
devam eden oyunun 20 nci dakikasında 
kazanılar. bu penaltı belki Vefayı sa-

Hüsnü. bir Vefa hilcumıınu durduruyor 

mış, merhamete gel· 
miş olur. 

Ve tam kapının 

önüne gelince, dö • 
nüp ilave etti: 

- Ben şimdi ı.a • 
vallı ağabeyime ne 
haber götüreceğim, 
bilmiyorum. O bi ~ 

çare benden müjde 
bekHyordu! 
Karı sokak kapı • 

sından çıkar çıkmaz, 

ters yüzüne yukan
ya dönen RanA ken· 
dini minderin üze -
rine atıverdi. Gözle
rinden sel gibi yaş
lar akıyor ve o, 
bunları zapta kadir 
olamıyordu. 

Bifüşik odada, u • 
yamın Hl.irmüz haykırmağa başladı. 
Rana, b:--.ska vakit olsa, koşar, çocuğu 
teskin erlerdi. Bu sefer aldırmadı. Ve 
hay'kır~a artmca, asabiyetle o tarafa 
döndü: 

- Patla! dedi. 
Küll~nmiş gönlünün üzerinden sam 

rüz~an geçmiş. sönmeğe yüz tutan kı
vılcımhr yeniden tutuşmuştu. 
Mo1 lcıy1 ~eviyordu .. hiç şüphe yok! 

Kadın kendisine aııkın lezzetini ilk de
fo tattı..-an erkeğin, araya kimler girse, 
ebedi mcclfıbudur!. 

-7-
.Üç gfüı sonra tekrar gelen Benli Se· 

nive hııvay1 dah:ı müsaid bulup sevin· 
di. Onuıı tecrübeli nazarları, RanAnın 

SON POSTA Thinciteş~ 

Dü Kü LİG MAÇLARI 
Beşiktaş dün Ve/ agı zorld 

4 - O mağlUb edebildi 

En sürprizli maç Galatasaray ile Hilal arasın~ 
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36 hadan galib çıkarabilirdi. Fakat Na -

mığın çektiği şüt avutla neticelendi. 
Penaltıdın sonra Beşiktaş forlan Ve -
fa kalesine doğru aktılarsa da santrhaf 
LUtfi ve bek Saimin yerinde müdaha
lelerile birşey yapamadılar. 

Yirmi beşinci da'kikada Vefalılar ka
zanmış oldukları frikikten gene istifa -
de edemediler. Otuz sekizinci dakika
da Eşref sakatlandı, bk müddet saha
da yattıktan sonra tekrar kalktı. Kır· 
kıncı dakikada Vefanın çektiği tehli
keli bir şütü Mehmed Ali güzel yer tut
mak suretile savuşturdu. Bir müddet 
sonra bil".İ.nci devre Vefanın hakiıniye-
ti altında ve golsüz bitti. 

* 
İkinci haftaymda Beşiktaşlılar ta -

kımlarında tadilat yapmışlar, sağ haf 
Bülentli orta hafa ve Feyziyi de sağ 
hafa almışlardı. Beşikt~n · sağ -
dan inkişaf eden bir akını esnasında 
Hayatiden Bediiye geçen top, Bedii -
nin hafif bir plasesile gole tahvil olun
du. Bu gol Beşiktaş takımını gayrete 
getirmişti. Arka arkaya Vefa kalesine 
yaklaşan Beşiktaş forlan Vefa kalesi -
ne tehlikeli dakikalar yaratmağa baş -
ladı. Bu dakikadan itibaren hakimiyet 
Beşiktaş takımına geçti. 

Birinci haftaymda bozuk oynıyan 

Hüsnü, ikinci baftaymda düzgün oy -
namağa başlamıştl. Feyzinin sağ hafa 
alı:nmasile Vefanın birinii haftaymda 
soldan yapılan akınları durmuştu. Sağ
dan yapılan a:kınlan da Hüsnü hesab-
lı çıkışlarla bertaraf ediyordu. Yirmi 
üçüncü dakikada Ha}'lat~den Rtdvana 
geçen to!) golJe neticelendi. Bilhassa 
s~ğdan yapmakta oldUkllan akıtı.Uarla 

Vefa kalesinin önünden ayrılmıyorlar
dı. İkinci gol<len pek az sonra Rıdvan 
önüne çıkan Vefa oyuncularını atlata -
rak Beşiktaşın üçüncü golünü, biraz 
sonra da Bedii dördüncü golünü ka -
zandırdı. Bu suretle Beşiktaş altı da -
kika içınde üstüste 3 gol atmıştı. O -

yun, bundan sonra Beşiktaşın hakimi
yeti altında ve 4 - O galibiyetle bitti. 

Hakk1dan mahrum olan Beşiktaş for 
hattı, dün Seref iyi çalışmış olsaydı, 
daha fazla gol ·atabiliroi. Sol haf Şev
ketin ağır hareketleri yüzünden ra -
kib takımın sağ<la!1 inkişaf eden oyun
~arı Hüsnüye kadar uztmablliyorou. 
Meh.med Aliye :ikinci haftaymda iş 

Hilal 
Süleymaniye 
İstanbulspor 
Topkapı 

3; 
~4 
zS 
28 
21 
20 
19 
t9 

larınm şütsüzlüğü yüzünden netice 
de edemedile!'. rtsr 

Santrhaf Lütfi, dün ağırdı ... ~ 
ikinci haftayında yorulmuş gıbl şi~ 
reketsizdi. Birinci haftaymda 13et ~ 
kalesine sık sık yaklaşan sol aÇl 

nan ikinci haftc.ymda yoru1rntıŞ 
~i. ~ 

Beşiktnş takımı: Mehmed j\li·ı; 
Hüsnü. ŞeY!\:et, Bülend, Feyzi, 
Şeref, Bıd;, Rıdvan Hayati. .0 ~ 

Vefa takımı: Azat, Saim, Vah1 'ı 
fer, LfıtFi, Nnmık, Adnan, AbdtıŞ· 
fi, Namık, Adnan. 

t J(ol9i 
. ı 

GaJataı;:uay • Hilal maçmda ~ıttıO 
garib cilvesi ~ 

Galatasaray - Hilal aras1nda.l<l 
9 

Vefablar, birine; haftaymda Beşik - ç: seyredenleri bilmem, fakat Tl1ıJ 
taş kales'ni çok sıkıştırdılarsa da for - (Devamı 10 uncu sayfa 

düşmedi. Takım heyeti umumiyesi iti
barile 4 gole çıkarmasına rağm.en bo· 
zuktu. 

ur. b evinde, mesel~ bizde, gündüz ~o 
şursunuz. Bir, iki saat tatlı ta.~~1 . ft 

· Z 11 .. "1 etrı1' şursunm:. aua ının ~nu c t>-ıııf 

rahlar. Canımı canlar katılır. O ıö! 
ter. Bunda hiç bir kötiilük yol<. 

Rana halfi tereddüd içinde id~i 
- Kocama söylemiyeceğirrı 

yefenni ne görüştüğümü? rt<el' 
- Nene aazım, evOadı.m? ~ 09 

ecaib olurlar, bilmez misin? o:t~ 
kocama hiyanet et - yok, yumurta yokken adamcBğl e ~ 
mek hakkım bir ne bin türlü vesvese sokmakta. ~ef 

ha var? Kadın kısmısı kocasına. p 
yi söyliyecek olursa, evmikte 

türlü göremiyorum. 
- İlahi, çocuğum! 

"" Bu hiyanet lakırdı • 
sını ikide birde ta • 
zeliyorsun. Sana 
öyle bir şey teklü 
eden yok. 

- Yabancı bir er• 
keğe, naınahreme 

görünmek, onunla 
buluşup konuşmak 
hiyanetlik değil mi. 
dir? 
- Bunu niçin böy· 

le söylüyorsun? A -
ğabeyi.m senin ya • 
bancın mı?. Namah· 
~rn mi? Velinime -

düzenlik kalmaz. " 
- Ya, sonradan haber aıırs9~p 
- Kız, sen ammı:ı da ince el~ı 

dolruyorsun. Kocanın bunu dtl. f1!İ 
imkan, ihtimal yok. S~ni beP fJ 
vereceğim? Nt> menfaatim var?if l(.1 

kına, ailemizin en büyüğüne b ~ tt 
etmek. onun aziz canını kurtaı1fl 
buralara kad~r taşınıyorum· J9 ı 

- Ne bahane bulacağını, sok 
mak için? ç9fı 

- Dünyar.Ja yalan mı yolc? 19tıl' 
gidiyorum dP.rsin. Kapı yold~JJ19 
dan biri ha~t"ı,.,..,mış, onu yo itı ıt 
ğım dersin .. iman arayınca 1> 
vesile icad eder. 

- Bilmem, nas1l olur?. 119~ ~ 
- Olacağı nerur ki? Bir se 

rln, ayol! 
Rana kendini minde rin üzerine atıverdi. _ Başkasına ni • 
üç gün içerisinde geçirdiği buhranı ve kah olduktan sonra .. bilmem ki?. 
bunun tesirlerini hemencecik seziver
mişti. 

- Ağabeyimin selfuıu var .. 
Girizgfıhına, Rana: 
- Teşekkür ederim.. nasıl, bari? 

İyi ya?. 
Sualile mukabelede bulun.muş, böy

lece Mollaya karşı önceki gibi pek te 
bigane 0Imad1ğmı göstermişti. 

Bunun üzerine Seniye cesaret bul -
muş, v~ doğrudan doğruya söze giru;
mişti: 

- Ey, nasıl bakayım? İnsafa geldin 
mi benim nazlı bebeğim? 

- Bilmem ki. Kendimde, bana son 
dereee balthlıftt, feda.katlık gösteren 

yeceksin. 
- Nikah ellere göredir. Molla bey _ Korkuyorum .. 

senin b:ıban makamında. 
- Buraya gelsin; kocamın yanında 

beni göreceği varsa, görsün. 

- Ne olur? Buraya da geUr. Gelir 
amma, vaziyeti sen de biliyorsun: Ha
m.m1annm dırdı.nndan çekinir. 

-Neden? 
- Kendimden! 

- O da ne demek? ile 1" 
- Görüşmemizin bir kere 

cağını bilsem! 
- Kalmasın, ne ç1kar? 

- Nereden duyacaklar? So 1 b n Sopr9• _<fl . - nu ge.mez unu , J:ıe-'' 1 

- A, yenn kulağı vardır. Koskoca _ Bunun sonu monu yok.. ~ · 
kassam muavini bu mahalleye gelir de ha dur bakalım! Siftah birbi~11~ 
~uyulmaz olur mu? Ertesi günü bütün zünü görmeden, sonunu ~jij . ; 

Istanbulda pasaparoladır, ali.mal - kalkışın,. Hele bir buluşıt11· ~ 
lah! - Bilmemi. Biraz da.bil 

- O halde?. yim... oP ~1 

- O halde, şlSyle olur. Bir bildiğin (At1' 
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kazanan kadın L 

Digor ki: "Şans bana konservatuarda çıkış imti?a~ında 
ga, oldu. Evvelce kimse yüzüme bakmazken bu ımtıhanı 

kazandıktan sonra kerkes bana teveccüh etti 
l'raıısu ı:nema yıldızlan içinde yedi 

~llelik bir san'at ömrüne malik bulunan 
t.d'llige Feuillere karakter sahibi olan 
lladir san'c.1tklrlardan biridir. Fransız si· 
lıetna ve Uvatro münekkidlerl ona cS"ne-
ır- • dl :ı konıediyeni, sıfatını vermişler r. 
!elki tarn manasile güzel de~ildir. Fakat 
~k OÜy\ik bir cazibeye maliktir. Bu ca-
11besı hilhaıma fstiyerek oynadığı filmle· 
l'iılde kuvvetle göze çarpmaktadır. Ha
latı \'e hayatında taliin oynamı~ olduğu 
?oUer hakkında bu aevimli yıldızı!l fikri 
lbdur: 

- Ben hayatımda ancak bir defa şans 
t'ıkikasına rastladım. Belki kenarından 
lt'çt1t1ın ba,lcaca p.ns vak'alanna tesa
~f "Ylernısimdir. İnsanın taliinin kadrJ
~ b;Inıek, onun ehemmiyetini idrak ede-

lrııek i~!n muhakkak ondan biraz uzak 
~~!nası llzımdır. Demin söylediğim ta!i-

bana konservatuardan cıkış 1mtiha • 
:lflda YAr olciu. o andan itibaren hayatı 
~ska nazarla görmeğe bac;ladtm. Dü -
\ıırıGrıüz bir kere evvell figüran olmaya 
~ razı idim. Bu müsabakava p;irmeden 
ten ~l YÜzilme bakan bile yoktu. Herkes
Jh l'ed cevabı alıyordum. Miisabaka''l 
fi lt~aff akiyetle ba~ardıktan sonra is de· 
t ftı. Fakat ben değişmemiştim. Bu se
l~ herkes bana teveccüh eylemeğe, tek
\id7 ~a'Otnıtb basladı ... Sinema münek .. 
l?ı el'ine karen bilhassa medvunu sakra
IU ~- Beni teşci evlediler. Ufaktefek ku-

l'.arırna bakmadılar ... 
li~Unu da işaret etmek istiyorum: Bugün 
)P.~tna hayatımdaki muvaff akiyetimi ti· 
:İJJ.rn~ .• ve bilhassa konservatuara borçlu-

idi İlk Çev:nru, olduğum film Cordo!l Bleu 
tctl ~~ güzel rolüm Barcarolle filminde 

ınci g(İRl rolümil Stradivarius fil-

Edwige Feuillere 

minde oynadım. Ondan sonra birçok film· 
lerde rol aldım. Bu rollerden bazıların· 
da muvaffak oldum. Bazılannda az mu-
v.ıffak oldum. Size şunu da söyliyeyim: 

VPsat ve fena rollerim üzerimde büyük 
b&!' tesir yaratmaktadırlar. Bu roller be· 
ni iyi ı-oJler yapmağa sevkederler. Ben 
daha güzel roller yapmağa cehdeyliyen 

b.r .;an'atkanm ... Halkın bana karşı olan 
sevgi ve rağbeti benim en büyük muvaf
fakiyet amllimdir ••• 

il - ........ , ..................... _ 

llıgilterenin e~ "!eşhurl(~~- K;;.;_Uç-Uk-ha-be-rle-r -...__) 
Jıldızı: Gracıe Fıelds 827 .oı ,. .... -·-

~cie Fields sekiz yaşında 
eye çıkmış, 37 yaşında 

IÖhret kazanmışhr 

Yakında (Denizde nöbetci) filmindeki 
rolünü ı:eyredeceğimiz Slim Summeroille 
smemaya intisabının 25 inci yılım tes'id 
eylemektedir. Bu yirmi beş sene zadın
da tam 627 rol yapmıştır. 

Holivudun en korkunç san'akin 
Hollywoodun en korkunç san•atkin 

tahmin edildiği üzere ne Boris Kailoff, 
ne de Peter Lorre'dur. Yeepers adında 
bir san•atklrdır. 17 senedenberi Ameri· 
kan stüdyolannda çalışmaktadır. Sene
de 500 dolar almaktadır. Bu para ~.~?.~~: 
;ı~·;··;;;.;~;;;;~ki~dI;:··&hibi;;~···· tesllin 

edilmekt~dir. 
İzah eylemeli unuttuk Yeepen bir is-

kelettir! 

Joan Crawford 'bir elam filmi 
~vlreeek 

Be' senedenberl dans filmi çevirmemiş 
olan meşhur sinema yıldızı Joan Craw
ford yakında cEblouiasemenh adında bü
yük bir film çevirecektir. Partöneri A· 
merlkan clansöril Touy de Marcadl!'. 

Çok sevdiği Çinlilere 
tamamen benzemek için 

gözlerine ameliyat 
yapbracak 

Pearl Sydenstricker Buck meşhur No
bel edebiyrat müklfatını kazanmış olan 
üçüncü kadındır. Çini ve Çinlileri çok 
sevmektedir. Madam Çan-Kay-Şek; dok
tor Sung Fo, doktor Kung çok yakın 

dostlarıdır. 

Çin Usanını dahi bir hayli öğrenmiştir. 
Kendisine Nobel mükafatını kazandıran 
romanını çinceye bizzat tercüme e-yle
mektedir. Bundan maada, çince bir eser 
yazmak üzeredir. Kitabının ismini şim· 
diden tHbit eylemiştir: cO pu sing cin•. 
Tercümesi cfnan.mıyorum• dur. 

Pearl Buck, bu kitabında Çinin §imdl
kt içtima! vaziyetine dair fikirlerini bil· 
direcektir. 

Mogoliatana aeyahat ..• 
Pearl Bück \ıütün hayatını Asya kıt'a

sının tarihini tetkike hasretmek istemek
tedir. Ora hayatının içyüzünü mükem· 
mel surette bilen ye gine Avrupalı ka
dındır. Çinde birbirinden tamamile fark
lı cyüz, Çin lisanı vardır. Pearl Buck 
45 ine vakıftır. 

1sveçe gidip müklfatının tutan bulu· 
nan 40.000 dolan aldıktan sonra bu ya
man kadın Sibirya demiryolu ile Çine 
avdet edecektir. Mogolistanda büyük bir 
tetkik seyahati yapmak isteğinde bulun
maktadır. Yeni romanının hadiseleri Mo· 
golistanda cereyan edecektir. 

Pearl Saclı ve Çin hayatı ... 

"Büyük Almanya,, fikrini 
kuran adam: Bisinark 

* Biımark kartaiyeci memurlara cce li kalemli hayvan!» JcyorJrı. 
F ranlı.lort mecliande aalonda ıiıa ra içmelı hakkına yalng Avusturya 
murahhaıı malikti. Murahhaın ön iinde o da ng~annı • ç~ıf~ 
marahhaatan lıilniı iatemiffi. Çıkan münakcqa düello ıle netıcelenmiftı. 

Yazan: Kadircan Kafh 
Hitler, yılbaşı münasebetile nep-etti - İyi idaresi sayesinde çiftlikten pek iyi 

ği beyannamede 1938 senesini cBüyük para Kazanıyor; civar memleketlere epey 
Almattya• ide:ı.i • ce uzun seyahatler yapmasına imkan Ye· 
nin tahakkuk et • riyordu. 

Onun yaJnız bir çiftlik idaresile öm • 
tiği yıl olarak an riin~ geçirmesini istemiyenler çokt•J. O, 

dı. büyük adam olacaktı. Herhalde de\· !e-
cBüyü l.t Alman • makinesinde bir vazife almalıydı. 

ya, fikrinı ilk a • 1844 de Berline gitti memuriy~te baf· 
ıılayan adam Fih ladt. O sırada Almanyada sıkıcı bir bü • 
te olduğıı gibi bu rokrasi vardı. Bismark bundan çuk şikl· 
fikri ilk de!a Büyük Fred.ri1c yet ediyordu. Bu ahlaktaki memurlar ı· 
olarak hakikat yapmak üzere dev adım· çln cb;rer kalemli hayvan• diyordu. 
lan atan adam da eski Almna başvekil· Bir gün iş için emir telakki etmek u • 
!erinden cBismark• tır. zere şube müdürünün yanına girmek is· 

On dokuzuncu asrın ilk yıllan Fransa tedi. Kapıda bir saat kadar beklet~ldi. 
için ne kadar büyük ,eref ve zaferlerle Bismark fena halde kızmıştı. İçeri gır • 
dolu ise diğer Avrupa devletleri için de dıği zaman müdür sordu: 
0 kadar can sıkıcı geçiyordu. Korsikayı - Ne ıstiyorsun? 
Napolyon, bu ufak tefek ve dünkü top • - Bıraz önce iş almak üzere gelmış • 
çu zabiti, önüne sürdüğü ordulan Mad • tim. Fakat §imdı fikrimi değ.ştirdim. 1 • 
ridden Varşovaya, hatıl Moskova önleri- zm istiyorum. 
ne kadar şahlandırıyordu. Nihayet bu a· 1815 denberi Almanyada kuvvetli bir 
dam müttefik ordular karşısında yenildi demokrasi cereyanı vardı. 1840 Ja Prus· 
ve Elbe adasına gitti. Orada rahat dur- ya Kralı olan Fredrik!in meşrutiyet ku • 
madı ve; 1815 senesi Martının .birinde racağı ümid edıliyordu. Bu sırada B:s • 
Fransaya döndü. Avrupayı yeniden telaş mnk cldukça mühim bir memurdu. cE • 
aldı ve ordular Fransa üzerine yürüdü • tat General> a başka bir asilzadenin ve• 

Bu seyahate çıkıncıya kadar boşuna ler. Bu orduların arasında Prusyalılar da kıli olarak iştirak ediyordu. Burada mu• 

l vardı. İşte o sırada Nisanın birinci günü h:ıliflere hiç yanaşmıyor; liberal sanılan 

1 
Brandenburg'un Şönhavzen .ptosunda bu zeki ve cesur adam tamamile muha • 
bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk fazakftr bir §ahsiyet olarak tebelhlr edi • 
(Otto Edvard Leopold fon Bismark) dL yordu. 
Bismark'ın babası asil bir adamdL 1848 de Berlinde müthiş bir ihtilal kop-

Genç yaşında tekaüd olmuş. ıatosunda tu. Sokak muharebeleri oldu. Knabhofta 
ve çiftliklerinde tenbel bir hayat sürü • olan Bismark hemen Prusya payitahtına 
yordu. Dostlarının ısrarlanna rağmen koştu. Mahpus vaziyette bulunan krnlm 
asil olmıyan b ir kızla evlendi. Mes'ud ol- huzuruna çıktı; onunla konuştu. Bu ko
du ve bu kadın Bismark üzerinde derin nuşmanın sonunda şu kanaate varmışt: 
tesirler bıraktı. Eski vaziyeti, kralın yardımile değil. 

Biamark, kır hayatını, çi.ftçilili çok ae- krala rağmen iade etmek mümkündür. 
viyordu. Sekiz yaşında iken. okumak ü - Küntz Zaytung adında bir gazt!te çıkar• 
zere Berline gittiği zaman eski yıllara maya başladı. İhtililJcilere karşı muha· 
derin bir hasret besliyordu. Bir gün bır fazaklr komiteyi kurdu. Vrangel kuman· 
oyuncakçı dükkanında küçük bir sapan dasındaki ordu Berline gelere• ihtilalci· 

l gördü. Bu minimini ve ehemmiyetslz leri da~ttı. ıcı:al ~una rağmen bi;. nevi 
f("Y onun kuvvetli hayalini. parlak batı· cmeşrutı mecııs, ın kurulmasını ıstedi 

; ralarını, derin sevgisini derhal phlan - ve yapıldı. Bismark bu meclise aza ol· 
'dırdı. Şatoya dönmesine imkln olmadığı muştu. 
; için oracıkta, kendisini tutamıyarak ağ- Bır .. temel kanun> yapılması isteni
' lamaya başladı; bu ağlayış saatlerce sür yordu. Belçika kanununu tek.lif edenlere 
dü. karşı Bismark şöyle diyordu: 

Berlinde köpüklü bir milliyetçilik var· cO, henüz on sekiz yaşındadır. Gerçi 
dt Bismark'm ruhu her ,eyde müvazene bu yaı bir kadın için en iyi yaştır. Lakin 
anyor ve realiteye uymayan bu müba • bir temel kanun için değil Daha bekle· 

Pecırl BUcJc lagalı hal kendisine hoş görünmüyordu. mek lizımdır .• 

vakit kaybeylememek O.zere Pearl Buck On ye.di .yaşında Go~in~en üniversi • O, halkı ıcra kuvvetme müdahale ettir· 
mogolcayı ~lrenmele koyulmuftur. Mo- tesıne gırdı. 1832 sen~sıydı. Gençlerde Jniyor; hükümdarlığın büyük ve mutlak 
ğolca Çin lisanından çok daha güçtnr. henüz orta çağlann .. ş~val~e ruh~ lılkım kudretini devam ettirmek istiyordu. Bil· 
Mofolca lisanmı tetellilm ettikten ı::mra bulunuyordu. En küçuk bır ters~ı~ ~ • yük Alınanyarun kurulması ancak bu-

h t tetkik. k 1 '~r karete çalan veya bu suretle tevılı mum- nunla mümkündü ora aya mm ıne oyu acaA~ı • .. . . 
c'l'he ıgood earth. eseri muharrirest ki1n olan tözler uzenne derhal eldıven • O zaman Almanyada elli kadar hüket-

nevi §ahsına mftnhuır bir kadındır. Çin ler y\lzlere vuruluyo~ ve düello davetle- met vardı. Bunların aralarındaki müna• 
hayabna kendini o kadar taptımııpır ki ri vukubuluyor~u . . Bismark bunlar ~a • ıebetleri Frankfort Diyeti tanzim edi-
hAJI Çin yemekleri yer. 11nda bilhassa sıvnldi. ~ ço~ ec_?ebil~- yordu. Ahnan dili konuşan ve Alman 

Evi d ki h t t da in lil il e- le görüşüyor, onlann dillerini oğrenı • ıoyundan olan devletlerin en btıyüjü ise 
•. n e aya arzı Ç usu ı yordu. G1>tingen'de bir sene kaldı ve bu Avusturya idi. Bunun içindir ki A\•us-

redır · · lt d f d"' · kısa ıamand& tamam yınnı a ı e a u- turya murahhası meclisin reisi oldu. 
Kendisinin budist olduğu söylenmek· ello yaptı. Genç, dinç. uzun boylu. çevik, Avusturyanın maksadı bütün Alman• 

t~dir. 'Bu havadisi tekzib eylememm il· cesurdu. Bu düellolardan yirmi beş ta • yayı kendisine bağlamak, büyük Alman• 
zerinde ısrarla dunılmaktadır. nesıni kazandı. yanın merkezi olarak Viyaııayı ve bü· 
Kendine o,_,.ayon 7t1plıraealı mı1 Bismark çalışmıyordu: ancak imtihan· yük Almanya imparatoru olarak HasD-

Cftlde 1'elclı F"ılmlenfeld reklamlar lmaltılamk Çehr . k•u ---'-tan ~ ç· lar yaklaştığı zaman birdenbire kitabla- burgları kabul ettirmekti. Şimdiden e-
esınm eş • '"4A uza6 a m- 1 b 'l .1 · "+ı.:. bir b ,,ı -._ . _ . . _ ra aan ıyor; ı gı en muwug o ur a·· peyce ilerı adımlar atılmıştı. MeaelA A· ta~ .... lda. lnsw. linema yıldızla· Amerikan sinema dıktatoril Wıll Haysl!l li~ıliandırmaktadır. Kekndisiline büsbüliltünln bi Adeta yutuyordu. Böylece her yıl mu· vusturya murahhası meclise reis elduh ltQ• ~ tar .. ..,_..a__ . k ·· e bundan böyle Amerikan Çın manzarası verme zere eöz erf ... ~ lt~dır •-=~en fazla sevılen aranna gor . Çinlil d ki gibi bilzm k i in vaffak oluyordu. 1835 de doktorasını ıl· gibi toplantı sırasında sigara içmek hak· 

Otj, • ~ten ikrah altmeı fUmlerfnin başlangıcındaki takdımJe:- ve er e . e ç operasyon dı. kına da alnız o malikti. Ba•ı.n . ~. ~ eıı bü..n~ · · rek1Amlar kısahılacalatır San'atklrlar yaptırmak Ozeredır. Operasyonu bu va· .. . Y . ?G imtıyaz.. 
.. :'4llfttr 'D.._ ,, ..... nifanlardan bırıni · . kA d'd bü .. k bi -h t• h • f ö Dr Dort sene memunyetlerde bulundu. lan da vardı. Bısmark meclise girince ai• aıa.. 'il ..'.._ uu lineına 1lldızı zamanımı- hakkında da lüzumundan fazla takdir r Lı tet Hyu r '° krtıre 1 aız pro es r · Maaş vetmiyor; birkaç mislini de baba - garasını yakan Avusturyalı gibi kendid 
lthbn .. ::udretıt cümleler kulJanılmıyacaktır o au oa yapaca · • d . 

" -~ nıulUmiyelerinden biri · b k Bindan alıyor u. 1839 da annesi ölilnce de bir sigara çıkardı; hatta ondan kibrt1 
a ~ • Çinlileri ~8 adar aevmekte olan babası da sıkıntıya düşmüş bulunuyor • istedi. Avusturya murahhası Kont Ton 
~ L ~~. 1898 tarilıdlnde İngilte- de pederinin ısrarı üzerine tekrar köye Pearl Bfıck c:rapndadır. Kumraldır. du. Bir klsım çiftliklerini iki olluna bı- bir gün Bismarkı kabul ederken ceket-
ıııwı...,"111--ıure d dönmüştü. Güze! btr kadın • raktı ve Sönhavzen'e çekildi. Bismark siz olmakta zarar görmedi. Biımark gü• 1_ ~lifti!'. b-u e Rochdale'da dünyav. a h ü 16 d t,_ 
"it~ q~q ı kUçük 1914 senesinde en z yaşın a ~en 1 "il d kx b kardeşile uyuştu ve çocukluğunu geçir - lümsedi: 
>ttct ·~Yltınek Yllflllda iken bf- Dick Whittington piyesinde rol aldı. On· zml 8 0 Un Y8 umUr Ol mi§ olduğu Knabhof'da yapmağa baı • - Hakkınız var. Hava çok sıcak! «oı.~- ~kak} ten bUyük bir zevk du- dan sonra Mr. Touver of London piye- 1znııt (Hu!ıus!) - İzmitte havaıa: çok ladı. Dedi ve o da ceketini çıkardı. 
"'1 ~ ~~hep tarla söyllyerek sinde oynadı Bu iki piyesi 4000 defa tem- güzel Rıtmektedlr. O tadar ki Adeta bir Fevkallde güzel yüzüyor; epiz dere • Bu çekişme bir düello ile neticelendi. 
OJcs 

0

~kta ld' hep sinema san'at· sil eyledi. O .günden itibaren beynelmilel yaz havası v&rdır. Bu son günlerde odun cede ata biniyordu. Gayet flkacı bir Bismark ta
1 

normalden üstün bir insan S ~ 1 ı. Nihayet meramına nan bir şöhreti kazanml§ oldu. Londramn bir ve kömürün nisbeten ucuzladıtı ve ıehre gençti. Bunun için arkadaf1an ona (deli) olarak, me§lıur oldu. 
~ ~ farkıJ. lfuıda iken bir sinema sah- çok tiyatrolannda, kabarelerinde rol al- bol bol, odun ve kömür geldiği görül • diyorlardı. 1857 de kral olan birinci Vilhelm onu 
~ 'tro..,:: IÖyledi, Nihayet seyyar dt. 1935 senesinde Cenubi Afrikada bir mektedir. Şehre getirilen odun araba!arı, Herkes onu Liberal aanıyordu. Bir ara \aşvekil yapacağını söylemişti. Fakat 
llıo; ~ lillıı .1;:"nan.tı lf buldu. Hnf- turneye çıktı. 1938 oeneslııde İngiltere- §Ohrin bnannda. iki. tlç kımıa lefnk o- lık Parüe &lllıl w Nkallı olarak d&ıdD. tablneniıı diler azalan buna e:ıpl ol• 

lıdtt- ıru Yordu. On bet Y•§lJlda nln en fazla fÖhNU haiz wı'atk&n aıfa- lunarak ntıJmaktadır. En UCUZi bır ara- Bu hal onun müfrit fikirli olclulunu te- dular. çünkü .liberal idiler. Bismark p._ 
PUJıa Jatiaab eY!emiı .iae t.ım b.uıwh. ba odun (8) liradır. 7ld edi7or li1al PQndO. (Det1Gm& 10 UftCll ..,,,.., 
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Dünkü lig maçları 
Beşiktaş dün Vefayı zorla 4 - O mağliib 

(Bqtarafı 3 had aayfada.) f 
miyenler bugün duyacaklan neticeye 
elbette hayret edeceklerdir. 

Hakiksten Galatasaray, ınıAl ile 1-1 
berabere kaldı. Antrenörile, masörile, 
sıcak duşları mcvcud bu kadar teş
kilatile bu dereceyi almak ne de· 
mektir? 

Bana sorarlarsa bu futbol oynanan 
lier memleketteki bir cilvedir. 

Hilal takım1 fen3 oynasa idi, elbette 
bu netice böyle olmazdı. 

Galatasaray, doksıan dakika d~lse 
bile uzun bir zaman tek kale oynadı. 

Bu11un isbati kolay. Lt1tft sırası gel • 
aı şüt çekti, Adnan, Musa ileride oy • 
nadı. 

edebildi 

Tamamile müdafaa amma, tyt bir 
müdafa" yapan Hilalin kale önünde 
toplanan ayunculan kAfi gelmiyormuş 
gibi. bunlara Galatasarayın bil' o ka • OOnkl Gcııataacmı11 - HiW tna çındcm heyecanlı Mt- mfha 
Clar oyuncusu karıstı. On se1?z yarda~a de~e~iğinden Beykozlular 7 • O ma· r kütlesi önünde devam edildi tDc maç 
kaç kişi toplanır? Bu kadar msan bır çı bitırdiler. Alsancak • Demirspor arasında idi 
yerde m~in topa: •Sen wracakmı, Fenerbahçenin lstanbalspor brpsmda Birinci devre 1 • 1 berabere bittL t · 
ben buracamm!> dive bir ld1me teşkil kazandıiı bol ıollü phôiJ'et kinci devrede çok güzel oynıyan Al • 
ederse kamhkh mütemadiyen tmne Topkapı • Beykoz maçından sonra sanC3klılı\r 6 gol daha atarak maçı 
~iyen top tsb~i ~yrini kaybedeır, ıer • Fenerbahçe • fstanbulspor karşılaştı. 7-1 gibi büyük bir farkla kazandılar. 
sem tavuğa doner. Oyuna İstanbulsporun akım ile baş • Bundan sonra yapılan Değanspor • 

Dünktı macta ton Myle şaşkına d5n· landı. Fenerliler bu hücumu haf hat • Ateşspor maçındl'. bu ilri takım da bi· 
ijü, İtidalini kavN>den oyuncular gibi larında keserek derhal akına geçtiler rinci devrede 1-1 berabere kaldılar. 
gideceği yeri l'Aştrdı. ve İstanbulspor kalesini tazyika baş • İkinci dewede daha ağır basan ])o. 

Oyunun bida,·etinde kornerden bir ladılar. ğansporlular maçı 4 • 2 kazandılar. 
sayı yapPn HilM beraberlik golü ye • ~,enerlilerin mutad olan kale önle • Ankara lig maçları 
memek ~in icıtb eden müdafaayı pek rindeki ağır hareketleri gol olmast • 
güzel b!r şekilde yaptL na mini oluyor. Bir aralık Fenerin taz· 

Kaleci!mntn f.-vkalade cansiparane yikından kurtulan İstanbulsporlular 
oyununu zikretmek lazımdır. Fener kalesine bir korku geçirttiler. 

Galata!&Ta'Yl berabeıfü~ düş(lren Hüsamcddinin müdahalesi Feneri mu· 
hücum hPttmın Mruk oyunudUT. hakkak ~lden kurtardı. 

HilAle zaferi lrn 1t-eileri kazandırdı. San • laciverdliler vaziyetin şakaya 
. Devronin .. _. üncü dakikasırıda Necır tahammülü olmadığını anlatan bu teh· 

i:let penaltıdan beraberlik sayısını yap- like üzer.ne derhal sıkı akınlarla fs • 
tı. tanbulspor kalesini sardılar. 

Top re-tıva p.elrli, düdük çaldı. 12 nci dakikada soldan bir korner 
İkinci d~vr<' ovun birinci devreye na- kazanan Fenerliler, fstanbulspor kale • 

ı:aran dP.ha sönült ~t. cisinin yPrsiz çıkışından istifade ederek 
Kırk be! dalr:ika LOtft vurdu, Musa Şaban VRsıtasile ilk ~Berini attılar. 

yakaladı, Nedct ~ürdü, o durdu, öte • 1 5 inci dakikada Fikret bütün fstan· 
ki şilt attı, dakika1ar ı?eÇtikçe geçti, bir bulspor haf hattını, müdafaasını geçe
ae baktık ki oyun 1-1 berabere bitmiş! rek kale lSnlerinde Yaşara güzel bir pas 

verdi, o da yava~ bir vuruşla Fenerin 
Galatasara~ O~an • Lötft, Adnan· 

Musa, Bedii. F.kı-em Necdet, Süley • 
man, Cf"mil, Bedri. Mehmed. 

Hila1: Murııd-A kif, Muammer-Mus· 
Wa. Zevn~l. ~:ılim • LCttfi, Rüstem, 
Hakk1, Ha11ık. ft-rahim. 

Hakem: Şazi Tezcan (Güneş). 
Ömer Besim 

ikinci golünü attı. 
19 unMl dakikada topu gerilerden ka· 

pan Şabıım üçüncü, 21 inci dakı'kada 
Fikret .f ilncü goln attılar. 

Bu golden S<>nm Fenerliler gevşedi· 
ler, gen~ birkaç tehlike atlattılar. Top 
ortal:mh iken devre .f • O Fener lehi· 
ne bittl 

Topkapı blesinf' Revkomn yaiclırdığı * 
gol yaimuru İkinci devreye Fenerlilerin akım ile 

Fener sfadmda Topkapı ile Beykoz başlandı. Fenerliler 13 üncil dakikada 
arasınd3ki macın ilk anlan, her iki ta· Fikret, 15 inci dakikada Şaban, 23 
rafın birbirini denemesile geçti. üncü dakikada gene Fikret, 26 ncı 

1 O u!1r.u daldkıııda Beykozlular sol dakikada da Saban vasıtasile 4 gol a· 
açıklan KAzım vasıtasile Topkapı ka - tarak, 8 : O g~lib_ vaziyete geçt~ler. Ar
!esine in~iler. KA71m iyi bir ortalaN· tık 8 golu kAf1 ~orerek ~evşedıler. Bu· 
la topu Şahabı:ı ırönderdi. O da sıkı bir nun ceza!lnı 38 ınci da!rlka.da İstanbul· 
şftt çekti. top Tonkaoı müdafilerinden spnrlu SalMıaddin attıgı hır golle çek· 
birinin koruna cı!rph, hakem penaltı tiler. 

d
. -n h d d b ...__ b' ..ntle Fenerliler soldan İstanbulspor kale-ver ı. 0~ a ır ~ unu su1.1 ır 'l" 8 1 1 h' 

~- tab .1 ~ti ~- k 1 • .:ı bun8an sine inet"lerken maç • Fener e ıne 
p~ vı c L . ueY oz lllar bittl 
sonra biTC01t fır.;~tlan kaçınhlar. 14 
ihıcü dtılı:ikada sandan bir akında Mus· 
tafa ikinci, l 7 T'c1 dakikada da Şahab 

Niyazi Aydın 

ikinci kUme maçlara 

Ankara 1 S (Hususi) - Lig maçla • 
rma bugün de devam ed!l.dl. Bugün 
yalnız Galatasaray • Demirspor karşı
laşması vardı. Oyunun ilk anlan Gala· 
tasaray lehine devam etti ise de, De
mirspotlular ilstünlük tem etmek'te 
gecikmediler . 

Demirsporlular bu devn!de attıkları 
üç golfo devreyi 3 • O bitirdiler. 

İkinci devreye sıkı hücumlarla baş • 
lıyan Demirspo~lular Galatasarayın 
kendisini top.ariaya mamasından istifa
de tıderek Z gol daha atarak maçı 5-0 ka 
zandılar 

DDnkO kır koşusu · 
İstanbul Atletizm Ajanlığının ha • 

zırladığı kır koşusu dün Şişlide ya • 
pıldL 

Müsabm 3000 ve 6000 metre idi. 
3000 metrede talebeler: 
Haychrpaşadan Aabdullah 1 Z. lO, İs· 

tanbul Lisesinden Habib, gene :lstan • 
bul lisesinden Ender. 

Klüpler: 
Peradan luk: 11.52.2, Halkevi Ke • 

mal, gene Halkevinden Hüseyin. 
6000 metre: 
İbrahim (Galatasaray) 20.51.2, Hü

seyin (Dmnirspor), Artin (Beşiktaş). 
6000 metre talebeler: 
Nedim (Haydarpaşa) 21.47, Pilimi· 

ridis (Kollej), Cestakof (Kolej). 

Sofyada bisikletçilerin kongresi 
Sofy:l 15 (A.A.) - Balkan bisiklet 

birlikıennin kongresi dün burada Da· 
hiliye Nazırının bir nutku ile açılm~ • 
tır. 

Kongıoe, Balkan devlet reislerine ta· 
z1m telgraflan gönden1mesine karar 
vermiştir. 

Uçüncü goitı attılar. Buzda hokey dOnya şampiyonası 
Oiln, Beşiktaşt11 Şeref stadında sa • Prağ 1 S (AA) - Kanadanın Smo • 

Beykozlular ovuna hMdm vaziyette at 9,30 t\a yapılan ikinci kiline maçla· ke Caters ekini ile Çekoslovakyanın L 
Topkapı krde!i ö"ilnden ~Jmıyorlar'. nnda Bog"azı'çı' ta'l....-ı gu-zel bir 0 911ft• ,... 

-J-· ıum J - T. C. ekipi SNWnalasta binlerce se.,,ı ..... 
27 nci dakikadSl Sahab vasrtasile dör • dan St>nra Ortaköyü 4 • 1 mağldb et .. r-·r 3

u.-

4lfincü ~llerlni atan Beykozlular 0 • . tir el önünde buzda hokey dünya şampiyo-
yunun ,ı:n~ olmııodan ~libtvett ~~ m;en~r Yılmazla, Davudpaşa arasın • nas? için karşıiaşmış ve çok ~vvetli 
taıam"' vaziVt'ttf'leT. n...- bundan son daki iki _, L."!- futbol Da d· olan Kanadalılar, çetin bir mucadele-

.., Uf"f ıı.u.. nn ~wu~ maçım vu den sonra, rakiplerini ancak 2-1 mağ • 
ra karşılt'klı rfirmnlarlıt eed:i. Tot> Ot'- paşa takımı 2 • 1 kazanmıştır. lüb ed bilmf lero' 
talarda ibn devre .f - O Beykoz lehine Eyüble Galata Gençler takımı ara • e ' ır. 
bitti. smdakt maçı da Eyüb 3 • ! kazanmış-* tır. Yeni • 

seçım 

Tarihten sayfalar --------'(Bafttmıfı 9 ac. ıtıt/fada) graf çekerek vaziyeti bildirdi. Bi9111-' 
tersnurg elçiliğine gönderildi. Havası ya- telgrafı General Moltke ve eski baŞff° 
ramadı; senenin birçok aylarını çiftli- kil Fon Ronla yemek yerken aldı. ()Jl1r 
)inde ve mezun olarak geçiriyordu. O sa- rı okudu. Cmları sıkıldı. Sonra .JI" 
rada İngiltereye ı)tti. Meşhur İngiliz mark yandaki odaya geçti; telgraf tltr' 
»aşvek.ili ve Türk dostu Dizraeli onunla rinde küçük bir değişiklik yaptı. :retrt1 
konuştuktan aonrı yanındakilere: arkadaşlarına gösterdi ve fU mütalel1' 

- Dikkat ediniz; bu adam her istedili- aldı: 
ni yapabilir! cDemlnki şekil bir gerilemeye beıııl' 
Demişti. yordu. Şimdiki ise bir fanfar gibi ttJll 
Prusya .krah yeniden pek akışık bir ecliyor.:a · 

halde bulunduğu sırada Bismark Pariste Bismark telgrafı gazetelere göndercJ 
idi. Başvekil onun getirilmesini ve kendi Bir hafta sonra üçüncü Napolyon prı' 
yerine geçirilmesini. işin ancak onwı ta- yaya harb nan ediyordu. 
rafından düzeltilebileceğini IÖyledl Kral Kısa b!r zaman sonra Sedanda il~ 
ümidsizdi. cBlsmark burada delil; hem Napolyon Prusya kralına kılıcını t~ 
olsa da kabul etmez ki! ... dedi. Baıvekil etti. Müzakereler sırasında Fransız ,, 
bunu fırsat bildi; &ıceden çağırmış oldu- nerali ile Fon Moltke teslim prt~ 
ğu Bismarb kralın huzuruna çıkardı. görüşürken Fransız generali demişti v 

Bismark krala tahttan vazgeçtiğine dair _ Müsaict şartlar kabul edilirse rr' 
olarak ve !mza edilmek ilzere gönder.ilen sanın ebedi minnettarlığını kazanııı1' r 
beyannameyi yırttı. Diğer tarafta onun lacaksmızf 
bapekil ve hariciye nazırlığı bak'!rJnda- __, 
ki emirname yazılıyordu. Moltke yanaşmıyordu. Fransu .,..--

rali ısrar edince oıın cevabı verdi: 
Bimıark. meclisl hiç dinlemi-Au. ... - J.t1 

;,vo.u. - Bir milletin şükran hislerindell 
Her sene biltceyi veriyor; tasdik edilme- k., bir şey beklenemez. Siz sinirli. çabu dlll 

y!nce meclisi feshediyor; d.iledili gibi zan, hırçm ve kıskanç bir milletsiniz. .,... 
para harcamakta devam ediyordu. Bis- bize Sadova rl yı bile affetm~ 
markın uyeaiııde Prusya idaresi fevb- Sedanı hiç .bağışlamusınızt 
llıie mükemmel bir hale geliyor; Hohen- k"'1 
zolern sil1Alesf daha albmf aeııe için tahtı Bismark harbden önce o kadar yü ..... 

ta ti 
ten atan ilMincü Napolyonun yanını ~ 

ve. cı garan et:mif bulunuyordu. ... - *' olmadan. bqında eski bir şapka, ayar 
İspanyollar Hobenzolem ailesinden Le- da çamurlu çizmelerle girdi. Napal,a" 

opoldu kral yapmak isteyince Fransa lın- ordusu hakkında bazı ricalarda bulUO., 
paratonı ilçilncii Napolyon fevkalide lm- y~rdu. Bunlann hiç bir kabul edilJXleeJ 
dı. Gerek Pıı.ı&ya kralının ve gerek pren- 1871 senesi İldncik.inunun 18 ind ~ 
slıı istememelerine ralmen prens Bis- nü yani bundan altmış sekiz sene err 
mark İspanyollann arzusunu kabul et- Versay sarayının meşhur (Aynalar ,,., 
mek taraftan idi. Devletler arasında ko- nu) nda bütün Alınan kral ve pre~ 
nuşmalar oldu. Bir netice çıkmadı; Leo- rinı topladl: Almanya imparatorl~ 
pold namzedliğini geri aldı. kurdu. 

tl'çüncii Napolyon bununla kalmadı. 1898 de öldü; meruim yapılmadı: atJI' 
Sefir vasıU.Sile Prusya hükılmetin~ bir hazırlanan bir mezara gömüldü. O -" 
ihtarda bulundu. Bunda prens LP.opol- da 83 yqmda bulunuyord11. 
dun bir daha İspanya tahtına namzedlı
ğ·nı koymaması isteniyordu.Kraı o sıra

da bulunduğu Eınzden başvekile bir tel-
[ .. j Prusyanın Avusturyalılara 

ke.zandıklan zafer. 

Hergün : Hangi komisyoncuyu ? -------
(Bqtarafı 2 inci ıayfada) en müsaid bir faaliyet sahası bulut·_.,, 

olduğu kadar azaltmak ilzere ittihaz edi· Bu mühim noktaya dikltat edeı.ıaı: pr 

lecek tedbfrlerden doiayı ne kadar mem- fuz komisyoncusunu .bertaraf ede~ 
nun olsak azdır. Ancak. fikrimce. bu it derken kontisyoncu aleyhine tedbir'
te !tolay değildir ve bunların laalf yetle- cak olursak meydanı. bulanık su a~ 
rine mlnl olmak bzere alınacak tedb!r- rına büsbütün serbest bırakınıf ol~ 
ler, kararnamede gözönüne getirilen teÖ'· Esasen nüfuz komiayonculann• ~~ 
o!rlerden d.Jıa başka mahiyettedir. müca~e!e o kadar ~a güç değildir. Bır;; 

Evvell nüfuz komisyoncusunu ele aıa- §art bır araya geldıği zaman, onun~ 
hm. Bu unsur, devletin if llemi jJe te- layea mücadele edilir. Bu şartları 
nıas ve münuebetlerinde, dalına faaldir hm: . JI 
ve her faaliyet aahuında bqka bır te· ı. - Devletin siyasi kuvvetini tell\"t 
kilde görünür. ettırmekten ziyade ~u kuvveti tcıtJlil-' 

Bir kere bunlann siyast olanları var- d~nler arasında kabil olduğu kad'!' tJI/ 
dır. Siyasi nüfuz ve kuvvet ne kadar tek sun etmek ve bu kuvvetin istimal ~ 
bir noktada·temerküze meyyal oiursa bu nı ge~işletmek. Bu gen.İfJ.ilin bU ~ 
nevi unsur ~a o kadar çoğalır. Bunların anarp hudu.d~ yaklapnı de~ 
hakikaten nüfuzları var mıdır? Yahcd bdar gidebılır. O hududa ya]claşıo',. 
iddia ettikleri veya taşır göründükleri si· timalleri gözükünce durmak ıcab ~ 
yası nüfuzlan bu işlerde kullanm.3 kud· Bu suretle milletin kontrol faıUyetl J1 
retleri ne dereceye kactar gidebilir? Bu vetlenir ve kütlenin kontrolü hikiJO ,,ı'!, 
suallerin cevablan meçhuldür; bence, bu lu .1erde ~et ve kanun kortulll "
unsur, dalaveresini bu nüfuzu kullan- kesın yüreğinde kuvvetle hiiJmıeclel' 
maktan daha ziyade, ckullanıyor görün- otorite olur. -~ 
mekle:. bürünür. 2 - Matbuatın .az aliyleme ~ 
Diğer taraftan. csfy11h t!biri de rok gene aynl §Utlar dahflfnde, kabil ,,... 

y kadar -ie1a"'--L geniftir. Bunu, cpyri fenni:., cphst.,, g~WJWL _ J, 
cdoğrudan dofnıya lfyut., ve nihayet Ancak. lnı iti fart. bizim ~ 
cıayrt tabii., milnuebet ve nilfuz gibi aıiz gibi memleketlerde tedricen tf", 
~nvaa ayırmak kabildir. Slyuetl~ hiç laık edebilir. Daha serf temll ~ 
meşgul olmıyan. fakat. muhtelif allka- lere geliıfce. bunlar da yok deflldlr'~ 
larla bu tarzda nüfuzlar kullanan bir ta- kat bahis uzadığı için. bunların il~ 
kım insanlar bu znmreye mensubdurlar. ni yarına bırakacaflz. Mademki ' 

Bunlara karp alınacak en milhlm ted· bir musiltetle mücadele içiıl ~ 
bir, bence, normal komisyoncuyu orta- takım tedbirlerin ıttihuı :için l 
dan kaldırmak değil, billkil onu "takviye ~~i~iştlr;. ~ halde, biz de ta~'!'~ t 
etmektir. Çünkü bu nevi adamlardan duğümiiz fikirleri aöylemektell l~ 
devlet kadar, fabrikalar ve bilhaaa ko- lan vazifemızi tamam yapalınL 

İkinci tWVT<'Vf' Bevkozlular daha sı· 
kı hücumlarla b~shvarak ~ol adedini 
çoğaltmııı!i'a ca1ısıvnrlar. Fakat Top • 
kapı müd~faa~1 Bevkozı akmcılarmıın 

hatalarından is:tffade ederek sayı ade
iiinin çoğalrmıc;}T';\ mani oluyor. 

Pazar ligi maçları 

misyoncular da muztaribdirler. Normal MulıUtbl ~ 
knır.isyoncu ne kadar kuvvetlenir, tabii -----··· .. ··-··---····-·------::.; 

(~fa 1. ~ lflt/fada) fonksiyonunu ne kadar serbestçe icra e- U'. 
maksadla &eçırrun tecdıdıne karar verll· debilirse, nüfuz komisyoncusu da 0 ka- nınııntlt ŞEHİR TIY A Tlt 

7 nci dakilrada Beyközlular Musta· 
fa vasıtasile besinci, 12 nci dakikada 
gene Mustafa ,,ac:ıtasile 6 ncı gollerini 
attılar. 22 nci dakikada sol açığın or • 
tasından :iırtifade eden Şahab yedinci 
ı<>lü attL OvuTI. bundan sonra Topta· 
'ının ujr:aşmaaile geçtL Fakat netice 

Taksim stad1 tarafından tertib edilen 
Pazar ligi maçları dün yapılmıştır. 

Pera ile Bozkurd takınılan arastn • 
daki ma~ı Peralılar 4 • O kazanmışlar • 
dır. 

Şişli He Gnlataspor arasmdaki maç 
da 4 ~ 1 Şişli takımının galibiyetüe bit· 
miştir. 

lzmir lig maçları 
İzmir 1 S (Hususi) - Bugün lig maç-

larma oldukça blahal* bir seyirci 

~:ı~ ~::::::n ~;;l~;:~;~~e kuv- dar kuvvetini kay~er. 

111111 

nıı~ \ ~:::d;.d~::-
Bu husustaki vazıyetın yakında tavaz- Hüllsa. ticaretin hak. tacirin de hak n ~ ...t 70."1 ' 

zuhun• intizar etmek lizımdır. sahibi olduğu bir cemiyet nizamında. ha-
111

•
1
•
1101 

1 Ogvlumuı 
kiki manasile, komisyon da bir hak ve nu,., ../ 

KUylUye pulluk dagıhlacak komisyoncu da normal bir tacirdir. Nü- --·- ........... - •• ~ . 
tzmıt Haull llluhuebeat muhtaç Jı:öyıtl • fuz korrusyoncusu ise her zaman ve her Dr. HAF iZ C EMAI 

ıertmtae teni edllnıelt üzere 'flllyettmts top- yerde merdud olan bir mahldktU!'. O ka
ratıann:ı u1111n teJı: teterlekll pulluklardan dar merdud bir mahlQk ki onun faal ol
getirterek Zln.at Mildilrlfltil naıtuUe teT • 
llata ball•m•ctır. Bunların rıatı ıa Ura IO duğu bir fçtfmat ve liyad muhitte en k~ 
kurqtur. til bir cemiyet mikrobu olan dedikodu, 

(Lokman He\im) 4 
Dalalll7e mf.tehe••ı r.~ ~ 

urson ll. •> DtftQQI• ........ ""' 
11ıcma iDii • l10'6 



"' ... ,, .. 
lsoanyada dahili harb tekrar nazik 

bir safhaya girdi 
.._,_ __ fBaftcınıfı l iftd .a.yfada) in.işlerdir. Muhtdllf hamuleleı'le ddlu 
~diii merke:ıindedir. Gazeteler, olarak limanda bekliyen Cümhuriyet· 
~ lrriilakatmdan sonra İtalyanm bil· çi İspanyol gemileri tamamile ele ge -
ti lsı>anyol meselesinde t.aldb edece • çiriJm~lerdir. 
dat:&le~e yakından meşgul olinskta - TaragD~. ehemmiyet itibarile Kata· 
ll'-b · Pöti Parizien gazetesi bu ıababki lonyanın ikinci şehridir. Abalısi 350 
~.~a §Öyle demektedir: bin kişi kadar tahmin olunmaktadır. 
~böyle. İtalyan hükfunetinin İşgal edilen yer]erin ehemmiyeti 
iatiJı ~lr icraatı İspanyol buhranının Bilbao 1 s (A.A) _ Askerl mahfil -
~ llesine sıkı bir surette bağlı bulun- ler Tnragon'un w Reus'ün bu kadar 

dır. 1 •• 

Jaur • _ . . sürntle sukutu !karşısında hayret gos -
lıt .Echo do Parıs gazetesınden: t rmektroirler. Bu suretle şarki şimall 

llaı ~h~i, İspanyadaki emelierinin yal c:phcsinin en büvük kısmı yıkılmış o· 
t•~ lıevizrnbı ezilmesi olduğunu tasrih 

1 
• 

-..ııiftir B uyor. 
•"- · u maksad hasıl olunca, bun • .. - b 
'"Cfl llt.ifade etm k · t ' kt' B. k 2r Reus Taragon'dan ku~ük olmakla e-li. baLı e ıs ıyece ır. ıze • b.. .. l b . . ~ · ol 
'-- ""lll \reya haksız olarak, İtalya cis - ra~er . ~tu!1 ı~r .~an~ydıı mer~edzı • 
~,,eıı, \raziyett-.:ı t- 1 t kl dugu ıçın 1şgnli dıgen crecesın e e • 
'Ilı t t:Ulr ...,.vanyo opra an • . . d.lm ktedi 
ıh... ahın.....: ·bi b' 'L d k d" k hcmımıye+Iı adde ı e 1r. .'""il -,,....oıı gı ır aoz an en ı en • 
lebt bıaJırum e-deceği nasıl ~asavvur edi- Şehir sokaklannda muharebeler 
))ııı .. lir? liiç fijphesiz evvela bizzat İs • Bi1bao 15 (AA.) - Katalonya cep· 

..... YoU fı · d bildi 'ld·~ne ıMre General ~t arn güvenmek icab edecektir. Fa· eı:m en n 1t» &~ 
~ ~acak netice açıktır: Burgosta ha- Yage knma~da~~dnki o;d~ .Reus so • 
1f U!ıtnalJığımız lazımdır. Son saat • kakla!"!nP gırmıştır. Şehır ı~ı:ıde mu • 

leç ~ vaziyette kalmamalıyız. harebelPT yapılmaktadıT. Dıge~ ~f-
katalonya .:r8 vazi et tan GeneTa1 M~skardo Angl~ıa y~ ış· 

~ 15 (A.A) +- dy h b ~aı etmi~ ve d>ger askeri kollar Fig -
. - u;vanya a ar sa • , · · 1 d . ._- an gek h b 1 rd h-1_.,, t . vezont ya 1?ırmış er ır. 

-..,~ n a er e e, UAurne ÇJ • af bizimdir diy 
fOtı@ :ta ~etlerinin Tortoz:ı ile Tarra- General Mıaja, er , or 
~kte lr1Sındaki bütün cephede ric'at et _ Londra 15 ( A.A.) - Sunday Chro-
ltt Olduğu bildirllmektedir. nicle ga?.etesi, son nüshasında General 
~ taıonya bükO.ıneti, bütün işlerı mer Miaja'nın şu beyanatını neşrediyor: 
lftıı::ıl:Oınete devretmiştir. Başvekil A~amla~ızın halet~ ruhiyesi, mah· 
' \re h~ nazın Delvayo müs • nunıyetlerinın derecesı ne olursa ol • shnalt üzere hükfunet Valansiyaya sun ve Frankn'nun yabancı kıtaatınm 
tl)t @ hazırlanıyor. Ba§'·ekU He bari • indirdiği darbe]~ rağm.en, hiçbir za· 
~ft ~banko kuvvetlerine karşı mi! man buırünkür.den dalıa iyi olmamış -
~ .. &)1 fdaıne ettirmek üzere Barseloncia tır. Hiçbir zaman teslim olmıyacağız. 

C&ltlardır. Franko'ya taZP kuvvetler verildi. Bi • 
Saıaın Harb vaziyeı; zim adamlarımız ise ilti senedir harb 

~er an'k:a 15 (A.A.) _ Milllyetper • bölgelerlndedirler. Bugün kendileı:fn· 
t llınurnı karargahının tebliği: den yeniden taamıı etmelerini iste -

dact:taJonya cephesinde, Savalla del Con dim. Miiraco.atime asn bir surette mu
b~' tas Pilas, Sarreal, Ollea, Veli • kabe1e ettiler. Bu hal, askerlerimin ha· 
'r°'rojff{)!pitalet, Bradell Villalla, Alka, Jeti nıhiyesini göstermektedir. Hüku -
~ C~Popoleda, Llaver:a, Unauriude • met ordusu, düşmanın son kozunu oy· 
~~,ler t.e~Jo, Vandellos ve Masbalanti nıyarak muvaffak o]amazsa, manevi • 
~hd IJıı ışgal ettik. 2240 esir aldık. yatı ne olacaktır? Buna mukabil dava· 

8-r 00 
• Valanaiya yolu kesilmif sının hrıkkından emin olan kıtaatıınız 

,;ıe>saa, 15 CA.A.) _ Tortoza mınta- sonuna kadar dayanacaklardır. 
11>1 '-h~Ul'egue ordusu, Ebre n~hrinin Bar~elo!l'da vaziyet 
0lıtıa1ı: .r. nde 25 kilometre derinliğinde BarselGn 1 S (A.A.) - Frankistlerin 
~'-lin~zere 1 .200 kilometre murabbaı ileri hal"(" keti şehrin çehresini değiştir· 
~'1-ns: e toprak zapt~ ve Barselona- miştir. Silah albn' alınanlann sokak • 
bit ~a ~olunu iki yüz kilometrelik larcian geçme~i vaziyetin vahametini 

il· 
1 ~.ızerinde kesmi§tir. hatırlatmaktadır. Kadınlar ve çocuk • 

~i.ı'b ÜY\ık 'hir ~ehir işgal edildi Iar kış!n kapılarmda toplanarak silah 
!lııı ~~I 5 

(A.A.) - Nadar fırkası - altına alınanlara veda etmektedirler. 
~!\~ • lade seri yürüyüşü ve Tara- Caddele'"(? gerilen geniş kordelalar hal· 
~l!\>\>etı ışga}j neticesi olarak Frankist kı muk:wemete davet etmektedir. Du· s er Çok mühim ganalm elde et - varl•r. afişlerle doludur. 

on Dünlerde içki ve kadm yüzünden 
cinayetler çoğaldı 

Hitler- Bek molakatında 
mustemleke 

meselesi görUşDlmDş 

.,.,. 11 

MESELELER: lstanbul Belediyesinin 
varidatı nasıl artabilir? 

(a.,tarafı 1 i1ıd ıtıvfadA) İatanbul çok kalabalık, geliri az bir lruk ve tahsil işlerini yoluna koymd 
Sunday Dispatch gazetmne göre Bit • aile~ benzer. Zaruret jçerislndedir; bize faydalı bfr varidat fazlası raJwm 

ler büyilk bir kmnı İngilterenin zararı • dam akar, aktaracak para yoktur. Cam elde ettirebilir. Sonra idarei hususi1.e 
na olarak milstemJekelertn yeniden tak- kınlır, taktıracak para yoktur. Kapla- He belediye İstanbulda birleşiktir. 
simi içın bf!" plln hazırlamaktadır. malar sökülür, kaplatacak para yok • Diğer vilayetleı deki usul takib edl " 
Söylendiğine göre cdaha b:lyiik bir Uk- tur. Merdivenleri, sofaları çökmek Ü • lerek bunları ayırmak Jazımdır. Bu iJd 

ranyaıı ihdasını da ihtiva eden Almanya- zeredir, tamir etmeğe para yoktur. An· bahse yarınki bir yazımızda avdet et • 
nın Şarki Avnıpaya doğru genişleme pro cak ölıniyecek bir şekilde ya~an bu mek üzere, hemen aklımıza gelen ted .. 
jea:ne itb'az etmemek prtRe Polonyanın fakir ve zavallı ev sahihlerinin hiçbir birlerden birkaçını söyliyelim. 
yenı roü.ltemleb taksiminde bir hukuku şeyi ve geliri yoktur aımna; k?5~~ - ı - Haliç, Su İşleri, 'Üsküdar t.nml-
olacaktır. mnn, muazzam VP muhteşem bır umıd- vayında· olduğu gibı, tramvay, Deniz -

B.ı gazete ıöyle devam ediyor: leri vardır: Bir apartıman ya?tırmak.. bankın yakın sahilleri, Şirketi Ha~ 
!talvaya da mtlstemlekeler verilecek - Hatta bu apartımanm planı bıle .hazır· ye, Pendik ve Küçükçekmece banliy~ 

tir. B~nunla beraber Bek biç bir taah • dır. Maaaile zeytin, ~ek yıye: Elektrik Havagazi, Otobüs işletmelert. 
büd .. Jtma girmemiı ve bu meselenin ilk müstakbel yuvanın saadetı konu~. · ni belcrliye emrine vermek! 

""' t ı b · d·-· vin kendısı • bahann baslangıcında yeni bir mülikat stanbu • u çız ıgun e .. .. Halir, tisküdar tramvayı, tertoa 
- B.. ..k b. h·nr o kadar buyük· ~ esr.asında mevı:uubahs edilmesine karar dir. uyu ır şe 1 ır, . ··rusı gibi, şehre varidat temin değil, bili • 

. tür ki A vrupanın 4 mılyon nu u _u veriJrniştir. Almanyanın teklifi Polonya- . ka b. kis varidatın bir kısmını kemiren Şcu 
yı mü .. kül bir vaziyette bırakml§tır. şanlı şöh;etli şehirlenle. ense .. pışa ı- re yük olan işler belediyeye verilirket. 

· " • - • lir Fakat o derece az bır geliri vardır 
Hıtlenn muctemleke projeleri ki · bununla günlük vazife ve hizmet· !kar getirmesi yüzde yüz olan diğer tfc 

Almanyanm Ukranya hakkındaki pll-
1 

'. pek azı ifa olunabilmektedir. u- ]etmeleri devlet v~_yahud başka t~ 
nı Polonyayı kor~tmalrladU" .. !ki ~:ıet • :bu harab ve mezbeleşmiş şehir, Ü· küllere bırakma\- ı.stanbulun hayati.,... 
ten bu devlet fngıltere aleyhinde bir ai- mid . d ğildir: hatta elinde beynel • ti bakımından doğru değildir. 
yaset takib e'tmek istememektedir. Po - .ı:t\ıre şehir~ilik mütehassısmm i . Saydığımız işletmeler senelik hesaB 
Ionya bir müstemleke devleti olmak ta- ::.r p!Aru bile vardır. İstanbul hemşe- lannı oldukça kabank karlarla kapa • 
temekte :ile de deniz &ŞJn yerlerde arui rilerl ehri anca1{ rahmeti rahmana maktadırlar. Bu karlar birleşince bet. 
sahibi olması ancak uzak btr istikbalde ka~:rktan kurtaran bu gelirin ya • diyenin muhtaç olduğu paranın bir b 
mümkündür. Halbuki Şarkt Avrupa me- bir cProsh fstanbulu yaratacak ka· mı tem!n edilmiş olur. Otobüs imt~ 
selesi Acil menfaatlıorinl tehdid e~ekte- ~ havali geniş ve hüsnü niyet sahi • zı esasen belediy~nin elindedir. Bele < 
dir. Diğer cihetten Ahnanyanın bır .. ~ • ".d. 

1 
· diyeyc tzrnir gibi mükemmel bir mf • 

1 il&t l k ·uı ır er. sal de vardır. İzmir belediyesine 1. 
ya iki seneden evve m em e a mere- Evet !stanbulda imar kazma51 hava- bin lirava malolan otobüs, maliyet n.J 
lesinden bahsetmiyeceğine dair mtıer ta ya kalkamıyor. Sebebini izaha lüzum 
rafından Çemberlayn'e verilmlJ olan .az k. B'J kocaman ve eski şehir ancak tını bir senede ödedikten sonra kA .. r t:J 

be d yo. 'k. larak kalmaktadır. İstanbul, ve henüz mule r lr. para ile imar edilir. Daha evvel ma ı· 
h naklive itibarile de fakirdir. Otobe9 

Bu gazete netice olarak fÖyle demek - yaj düşitnülebilirse de r~~ikal bir a • ]er h~rh::ılde belediyeye hatm say:ıhl 
tedir: reket düşündüğümüze gore bu para • kal' bırakabi1eıcıek1erdir. Bu mevzQI 

cHıtln, bu sene de geçen sene kullan
dığı tabfyt"nin ıynmı tatbik etmek ta • 
savvurundadır. Mumaileyh gene Şark! 
A'Tupada genişlemek meselesi He mfis
ternleke meselesi hakkında müvazi taleb-
lerde bulunacaktır. 

Boğaz sahillerinin iki 
mühim yolu inşa ediliyor 

geçirilmiştir. Asrımızın sürat asrı ol -
duğıınu nazan itibare alan belediye, 
İstanbuJu.n en mühim yollannı teşkil 
edecek olan Boğazlçinin her iki sahi -
lindc imtidad edecek bu caddelerin 
planJanm ona göre hazırlamıştır. Her 
iki yol inşa edildikten sonra vesaiti 
nakliye icab ettiği zaman bu yollardan 
100 kilometreden daha faz.la sürat'l.e 
gidebileceklerdir. 

nın ki, (51 milyon lira) temini 1~=~: 
dır. Bunu seneJe:rce "taksim ettıgımız yarın da devam edeceğiz. 
takdirde bunu on senede de başaraca· _ ................... - ... ~~! .. ~~\~ 
ğı.mızı }lesablıyarak her sene belediye F·ıı·ıstı·n konferansında 
bütçesinde 5 milyon varidat fazlası ol-

mak icab eder. Bugün İdarei Hususiye Ü ke e edı'lecek 
ile beraher belediyenin bütçesi sade - m za r 
ce, yanlış söylemiyorum: evet yalnız 1 tesb•t edı·ım·ıe 
1 1 mily<'n liradan ibarettır. Bunun be- esas ar 1 y 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada.) 

2 - Filistin mandasının on sene mild ' 
detle ingiltereye bırakılması. Bu müd " 
det zarfında Filistinin cenubundaki Ne .e 
cidde bir Yahudi memleketi tesisine Pi" 
Jışılacakbr. Bununla beraber, Yahudı ~ 
hacereti Filistinin diğer bölgelerindeki 
nüfusun yüzde otuz beş nisbetine indlde 
lecektir. 

3 - Frıınsız - Suriye muahedesi!e te • 
sis edilmiş olan Lübnan Cümhuriyetinla 
Franı;ız mandası altında kalması. 

4 - Türkiyenin eski Haleb Vllayetm. 
de tatm;n t"dilmesi 

lediyeye düşeni 1 milyon liradır. Buna 
memur maaşlan ve bütün masraflar 
dahildir. Şehri imar için ilk a$zda la· 
zım olan 5 1 mHyon lirayı bir çırpıda 
bulmak. bizim icin kamere gitmek ka· 
dar uzak bil' havaldir. Bunu ancak ces
te ce3te bulabiliriz: imar da para gibi 
taksi!e bağlamr. Şimdi bövle t.aksi"tli 
imar fa~ liyetine gitmek icin belediye
nin her sPne asgari 5. azami 1 O milyon 
lira açık1an paraya ihtivacı vaTdır. Bu
nun bir kısmım ya bük\imet yardım 
şeklinde verecek. vahud belediye istik
raz yanacaktır. Hi.lkfunet normal .za -
manlard1 bu yard1mı yapabilir. istik • 
raz ilk a '<la gelen ise de. daima fayda· 
11 bir te~bir değildir. Bunun i~n en 

Dolmabahçc ile Bebek arasındaki !!iizel çı:ıre belediye varidahnı çoğalt -
müstakbel yol pllnı Nafıada • tasdik ~aktır. Bu da elbette lafla ve yazı ile 
ettirildikten sonr" derhal inşa edilecek· eskinin tezi olan temenni ile olmaz. 
tir. Naf~ Vekaleti bu yolun inşası 1 - Varidab artırmak için bir takım ted -
çin sarfedilecek parayı belediyeye ve • birler düşünülebilir. Şüphe yok ki, bu 
receğini vadetmistir. Bu yol yirmi beş tedbirleri ilk def& hatırlamak şerefi • 

Mısır mümessillerinin konferansta fn,. 
gilizlerie Arablar arasındaki meseleler • 
de mühim bir rol oynıyacaklan zanna • 
djlmekteoir. 
Konferansın toplantısı Arab nasyona .. 

lisılerinin Londraya gelmeden önce ~ 
hirede elde edecekleri neticelere balla 
lw.1unmaktadır. 

'oıı.... .' B4ftarafı 1 inci sayfada) 1 . . . metre genişliğinde olacak, hiçbir yer- nin bize aid olmadığını tasdik ederiz. 

~·Q 0 l\ı'· ...:ı. sında bırdenbırc aralarında çıkan bır d d 1 k . 1 i ,_ An k hrin -"ratle paraya ihtiyacı " var ... " b .. . . • . e ara mıyaca veya genış em yecea.· ca şe .... 
~d a ulunan bir kahveye munazaa netıcesınde Eminenın metre-- tir. Y'\lnız Beşiktaş, Ortaköy, Kuru • olduğu, fstanbul belediyeciliğinde bir n. Filistin konferansına iştirak etmek a. 

Amman Murahbaalan 
Londra ıs (A.A.) - Amman delegeı.. 

~h.-•. ba.....
8 0tumıakta olan Hayn· is - F h b - A:rab t ·ı ba ~~ :.rıne k .. fü si et i ıçagını çekerek smaı ~eşme, Arnavudk6y ve Bebekte köy rönessns yapıJdığı ŞU günlerde zıla· zere dün Londraya gebniflerdir • 

..._. Qll aö~.. u r etrneğe başlamış - ile Lutfiyeyi baş ve yüzlerinden ol .. meydanlan adı altında meydanlar vil· nnı dikkat nazarlanna ~e~ !ay-- Yiikıek komitenin karan 
' ?tarıı:UPne neticesinde Hayri, e - k ü 1 ..... . . . dadan hali olmıyacaktır, dıye duşun -
~ h:a Reçirdiği odun kesmeğe ma ze:re yara amuı~ır. cude getınlecektit'. Yolun yegane hu- dü1t. S n Vah Ye Belediye Reisiıni - Berut 15 (AA) - Yüksek Komn._ 
~ .;: balta ile Ömerin üzerine Yaralılar tedavi ediJmek üzere has· susiyeti hiç virajı olmayışıdır. Nakil zin e;~ cemfyetleri birleşik merke- Arablann yuvarlak masa konferansı &0" 
.~ ~ r~1r Ömeri belinden ve om- taneye kaldırılmış, suçlu yakalanarak vasıtalan kolayca süratlenebilecekl~ zinde sayledilderl gibi belediye tabak· rü§tnelerine iftirakine karar vermlftfr• 
~ ~~ bh~kata~~~m~~ d' ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bı...:. ~'kfkı ıuret~ yaralamıştır. Çok ır. J 

~~' : YQralanan Ömer, der.hal .. - Evvelki ~ece saat 1 buçukta Tak "Oskildar ne Beykoz arasındaki 10 .. Galatasaray lisesindeki müsamere 
-~ ~hk·ı.:a1dın1mıs, Hayri yakala • simde Elmadağında Yedikuyular so • lun snhiH takib etmesine plAn hazırla-
2 , •

1 
ata başlanmıştır. kağında 2 7 numarada oturan Ali As • nırken çok gayret edilmiştir. Haftf btr 

~ a...ı.. 'l'aksiınQ T lan ile Bayır sokağında 144 numarada kaç virnjı bu1unan bu yolda vtran- • 1't -..~'flnda 
3 

e aTlabaşında, Yağha· JMN" 

~ l'.ötıe,.i 1 numarn]ı evde otu - oturan Hasan, bir müddet birlikte ra - da nakil vasıtalannın bir kazaya le -

L~ Rtldiö· Mustafa. evvelki gece e • kı içtiktf'n sonra Hasan evine gitmiş • bebiyet vermemeleri için tertibat ah • 
~~"&lfi ,.,ı !Irada kansı Feriha ve tir. Ne yaptığını bilmiyecek kadar sar· nacaktıT. Virajlann tam ortalan ti -
hı ll hir ~~i Fatma ne aralarında çı _ hoş olan AJi, biraz sonra hemen kal • çeklenecektir. Bu yol, Beylerbeyi • • 
~tı.. 11na2aa t• d M kıp Hasanın evine gibniş ve Hasanı rayının bahçesinde yapılan bir ttmeı ->trı •ıı tek ne ıcesin e ustafa 
~ "aldesj l'rek karısı Feriha ile ka • kapıya çağırarak para istemiştir. Pa· den geçecektir. 
~ad~ "e :abnayı, yüzünden.. elle • ra koparamıyacağmı anlıyan Ali, işi 
'ı ?°ıllılal' t <ilı~arından. y.aıtılamıştıT. kavgaya dökmüş, neticede Hasan tara· lerken birdenbire iki kifinin taanuzu.. 
1. llsı.t edavi alt lı ...:ı fından basına bir cisimle vurulmak su· na ugr· amışlardır. '[ıJta a }'alt ına a narak su~.u 

ta ba~ıa aJanrnış ve hakkında tah· retile yaralanmış'tır. Yaralı tedavi al -
l...... 'Y nrrııştır. kal arak tahki Boğuşma esnasında ~ altı ye-

~>s ._ Sall'ıa tına alınmış, suçlu ya an • rinden bıçakla vurulmak mretile a~ 
~ll'ı tyade. Kan1ıağa sokağında kata başlanmıştır. şekilde yaralanmışh.ı> cınrtıtü 6*rl-a:rah "-h Jl!tn· evde oturan Fethi ve 5 - Kocamustafapaşada Demircios- ne yeti~en polisler Kaznnı kanlar için· 

"'- ~aiıı ıneyp ınisafireten gelen A • man sokağında 90 numarada oturan de bularak derhal Cerrahpaşa hasta -
·1.1~ e b· ı· 
tıı:..._ ')tıi evd ır 1'k1e içki sofrasını ku- Kazımın evine miufireten gelen Va- nesine kaldırmışlardır. Vak'ayı mıte-
~~latdu- e 0 tUran Llıtfiyeyi de ça- su adında bir kadın, bir müddet otur- akıb kaçan suçlulardan Tahir, bir 

°" dev~ Bır ınüddet gülüp oyna· duktan sonra Kazım tarafından evirle müddet 10nra yakalaıım1'. diier MIÇlu 
edt-n bu içki ilemi esna- götürülmek üzeN Samatyadan geçer- aranmaktadır. 

Dün Galatuaray lisesinde bir mQsan:e re veziJmiştir Müsamerede gençler da • 
vetlilere güzel müzik parçalan dinletmf§ ler, muvaff akiyetli bir ternsı ı vermişler • 
dir. Resimde müsamerede bulunan davet li1eri Ebed$ Şef Atatürkün yüksek hau • 
ruını hürmeten O.C dakika a.vakta aükut t!derken gösteriyor. 
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11 LAVANTA SISESi - 1 
Çocuk Terbiyesi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 ğını anlattım ve bu münasebetsizliği 
olursa olsun gösterir. Kıymetli olan da yapanın eğlenceye gidemiyeceğini sÖY' 
zaten bu samimi nezakettir. lediın. 

.. umumu ...... 11•11 .. ına... Çeviren: Faik Bercmen . .ı8111 .. 1Ht~ Çocuk böyle düşünmez ve duymazsa Aradan uzun bir zaman geçtL Bir~~ 
zorla mtzik görünemez. Çünkü: Yara· ha sefpr yolladığım yerde kuzu gı~ 
dılış itibarile dürüsttür (amma kor • durdu. Çünl.tü: Yaramazlık ederse bit 
kutma1sak) . .. O kadar dürüstür ki duy- daha göndcrmiyeceğimi biliyordu. .. 
duğund~n başka türlü görünmesi, baş- İşte böyle... Çocuğu nihayet iki ııÇ 
ka türlü söylemesi icab ettiğini anlıya- kere Ü.gt üste misafirliğe yolladınız ıtıl 
maz. Biz büyükleri; hoşı1anmadığımız arasını muhakkak biraz açmalıdır. ve 
insanla-ra «kendilerini görmekten mem· bu arad~ onı:ı kimsenin ne çağırr.ııJBı 
nun olduğumuzu» söylemiye, ölesiye ne de e~lendirmiye borçlu olmadı{?JDJ 

İzina:z veya cezaya kalmış mekteb ka
Ç9.ğt cocukların serbest kalınca gösterdik
leri s.evince benzer büyük bir neş'e için
de trenden indiler. İstasyondan çıkar
ken 8irbirlerine: cHaydi hoşça kJll, yn
rın. iairede görüşürüz... diyerek ayrıldı-

lar. 

Gtyinişlerine bakılırsa ya düğünden 
veya cenazedPn geliyorlardı. Fakat şim
di. yaşını başını almış olan bu insan ka
labalığı, çalıştıkları bankanın ölen mü
dürlerinden birinin cenazesinden dönü
yerlardı. 

İsterse ceııı aze, isterse düğün yiızünden 
olsun, 'hir günlük beylik, beylikti. Zaten 
saat te üctü. Bu vakitten sonra n ;ç kimse 
onları ba'nkava dönmek için zorlıyamaz
dı. Karılan nasıl olsa kendilerini cenaze
de biliyorfa:-dı. Dinde bir ele geçen bu 
b:rsat kavbedilir m'ydi hiç? 

İcı(~rinde bu fırsattan :stifade ~tmiyen, 
yahud d11 etmesini bilmiyen Gürmn ol
d!.t .. o. bu serbestliği kullanamıyacaktı. 
Nereye gıtsindi adamcağız? Yirmi beş 
yıldanberi yanında kansı Polin olmadan 
• iş fıaatleri haricinde - tek başına bfr ye
re bile ~itmiF adam değildi. Kahve, b3.r, 
meyhane rıE'dir b'lmezdi. Bu halle şim
di nereye gidip eğlenebilirdi? İyisi mi 
erke!lden evceğizine döner, rahat rahat 
soyunup, koltuğuna gömülürdü. 

Bu kanrla Bastille meydanının gi"ırül
tilsLi arasmıı. karıştı. Yağmur, güneş, ri.iz~ 

gar, sof.uk demeden sokaklarda dolaşan 
insan kalabalığına bakıp ta şaşmamak 

Gürzon'un elınde değildi.. 

Başında melon şapkası, koltuğunda 

şemsiye•i ve siyah kravatı ile mPrasim
den döndüğü apaşikar bir halde dükkan
ları seyrede ede yüriimeğe başladı. Kö
şeyi dönerken gözü, işportada lavanta sa-

tan birine ili~ti; dayanamadı; sevgil: ka
rısma mutlaka bir şişe kolm almaiıydı. 

İşportacı Gi.irzon'un tereddüdle iki tara
fın:ı bakındığım göriince b!:ığırmııktan 

ktsıln:ı sesini birkaç öksüriikle akord e
d \p düz~lttikten sonra malını methe baş
ladı: 

- Sultanların kokusu, hakiki şar'k 

gitmek istiyorsunuz? Buna, ancak bu 18-
vantadan bir şişe almakla muvaffak olur
sunuz!. Haydi, kalmıyor, kalmıyor. Bu
yurun bayanlar, baylar! .. 

Herif baştan ayağa kadar ses ve hare
ketten ibaretti. işportasını dolduran ren
garenk şişelerin başına bir sürü işsiz, 

gücsüz toplanmış, kimi davudi sesine 
h'lyran, kimi merakla şişeleri yoklayıp 

duruyordu. 

Siyah elbiselerle bir kat daha heybeti 
artmış olan Mösyö Gürzon'un, göbeğini 

sallıya sallıya işportasına yaklaştığını 

gören satıcı üstüne çıktığı sıradan yere at 
ladı; ve elinde tuttuğu vaporizatörü ~a-

lımtor müşterisinin üzerine sıkma~a baş
ladı. H~r halinden yağlı bir müşteri ol· 
duğu besbelli olan bu mösyöye bir ikı şi

şe sokuşturmazsa yuh olsundu ervahı
na!. 

Gürzon•a gelince buraya yaklaştı~ina 
da, yaklaşacağına da binbir defa p:şman 

o:muş tu . Çünkü satıcıdan gördü~ bu U
t; fat üı.erlne oradakilerden bazılan ho
murdandılar; ve içlerinden birka<;ı cBize 
de yok mu be? Bizim bir kemiğıruiz mi 

eksik?. diye yılıştılar. Bu vaziyetten pek 
sıkı!an Gürzon bir şey alamadan sıyrıldı. 
Eve g decc:>kti? Fakat bu kokularla karı
sının karşısına nasıl çıkacaktı? Öyle de 
keskin bir kokuydu ki .. 

Yağmur da yağıyordu. Gürzon şemsf
yes'ni a<:madan yürüyordu. Belki yağ

mur bu kokuyu üzerinden alırdı. Bir bu
çuk .saat kadar bu halde dolaştıktan son
ra evin yolunu tuttu; ve ancak yedi bu
çukta varabildi. 

Kansı onu kapıda karşılıyarak: 

- Hele şükür evin kapısını bulabil
din? d"ye başladı. Ben yemek yedim bile .. 

Sonra etrafını kokluyormuş gibi burun 
deliklerini açıp kapadı. Fakat Mösyö 
Gürzon kansının bir söz söylemesine 
meydan bırakmadan: 

- Üstüm başım kokuyor değil mi? de
di. Cenaze için aldığımız çelengi ben ta
şıdım da .. öyle güzel çiçeklerdi k i Polin, 
görme!. Hele kokulanna diyecek yok .. 

miski .. alan b!r almıyan bin pişman. He- Bu yalanı kıvırdı amma korkucian da 
le bir •Ürünün bnyanlar, baylar! Tecrü- yüreği ağzma geldi. Karısı cevab vcrme
bes: bedava .. mütehassıs Amerikalı kim- den sofrayı hazırladı. Gürzon yemC'k 
yagerler tarafından yapıldığını her an yerken, karısının, mütemadiyen, kendi-

sağlam ayakta idi.. nasıl öldüğünü düşü
nüyorum.. hey gidi dünya hey .. 

Her zamanki sükuti halini bozmuş, 

bülbül ke~ilmişti. Cenazeyi anlatıyordu. 
Ayni zamanda işportacının önünde başı
na gelenler~ söylemek istiyordu amma na 
file. Kıarısı alaylı alaylı onu dinliyor ve 
içinden: eAb şu erkekler, ne yaşlarına, 
ne kei kafalarına ve ne de davula benzi
yen göbeklerine bakmadan ellerine fır· 

sat geçti mi yallah!. Gıiya en iyilen bı?
nimki. bugün kim bilir ne haltetti ?ı. 

Gürzonun gözünü bir türlü uyku tut
muyordu. Sağa sola dönmekten yoruıop 
daldığı zaman riiyasında işportacıyı. misk 
kokulu bir sürü sultanlar ve bu arada 
da boynuna atılıp boğazını sıkan siyah 
bir köle gördü. 

.J:c:rtesi günü ve onu takib eden gU.nler
de kan koca bu mevzuu kurcala.madılar. 
Fakat madamın yüzü gülmüyordu. Su
ratmdan düşen binbir parça oluyeırdu. 

Bu böyle ôevam edemezdi? Gürzon bır 
f;,rsatı:u kollayıp işportacıya g:tmeli ve 
o uğursuz kokudan bir şişe alarak karı· 
sına getirmeli ve vaziyeti anlatmalıy:n!. 

Bu kararla soluğu Bastille meydanın
da g!dı. F"akat heyhat. işportacının yerin
d~ yeller esiyordu. Bütün sokaktan do
laştı. Bir sokağı dönerken mahud r.aka
ratı duyunca içine su serpildi. Nihayet 
muradına ermişti. Koşarcasına yaklaştı 

ve telaşlı te!aş:lı pazarlık yapmaksızın 

bir şişe aldı ve ayni telaşlı adımlarla o
radan uzaklaşb. 
Tramvayı bekliyecek hali yoktu. Pa

raya kıyıp otobüse bindi. Sevinçten uça
caktı. Ne çare ki felek zavallı Mösyö 
Gürzon'a ya:!' olmamak için inad ediyor
du sanki... Otobüsten inip te evine yak
lı:ışırken heyecandan ayağı sürçtti, yere 
düştü. Yere düşmesi bir şey değildi am
ma cebindeki kıymettar ve can kurta
ran şişen ın kırılması felaketti a-;ı l.. 
Ayağa kalktığı zaman canı çekilm;ş gi

bi ıdi. J<~vin kapısına kadar nasıl yaklaş
tıijını ve kapıyı. nasıl çaldığını kendisi de 
pE'k hatırlarmyordu. Yalnız, onu sükl:im 
büklüm ve bir koku denizine batmış bir 
halde gören karısının morarmış yüzünü 
ve çakmak çakmak gözlerini farkedehi
li yordu. Ondan sonra Mösyö Gürzon'un 
hali ne oldu? Orasını da varın siz tahmin 
edin artık! 

sıkıldığımız bir davetten güler yüzle, öğretmelidir. 
teşekkiirlerle ayrılmaya mecbur eden * nezakt>t kaidelerine akıl erdiremez. 

Gittiği yerden cam Slkılrruşsa, biz 
cteşekkür etsene, te~ekkür etsene yav· 
mm!» diye sıkıştırdıkça afallıyarak yü
zümüze bakar. , 

Kendi çocuğumdan bilirim. Bir gün, 
sıkıldığı bir yerden dönüyorduk. Bana: 
cBiliyorum, dedi , yalnız (teşekküT ede 
rim) dedim (çok, çok tf'şekkür ederim) 
demed;m amma, mml diye idim, baba
cığım, hiç hoşlanmadım ki ... > dedi. 

* Bir c~re daha var: Gittim verde vü • 
zünüzü ağartması için yavrunuzu misa 
firliğe seyrek yollayınız. Çünkü: Sık 
sık giderse yavaş yavaş ev sahihlerini 
kendine ikrama mecbur görmeğe baş
lar. Onlara bir minnet duygusu kal -
maz. Ve tabii tnt1ı görünmeğe de bir 
lüzum duymaz olur. 

Ben oğlumu ilk defa olarak beş ya • 
şında i.kPn bir arkadaşının doğum günü 
eğlences!ne yolladımdı. Bu birinci se
ferinde utancından nerede ise ağlaya
cakmış. İkincisinçle pısırıklığını bırak· 
mış, herkesin S{)!l derece hoşuna gitmiş 
ti. ÜÇÜ'1"Üsünde bir pasta tabağını de
virmiş, bir kızın 'burnunu 9ıkrnışt.ı. 

DördÜ'lcüsünCle yaka silkmiyen kalma· 
mıştı. Bunun üzerine onu uzun bir za· 
man bu türlü davetlerden, eğlenceler
den mahrum bıraktım. Önüme alıp u· 
zun uzun 'konuştum. Gitti~ yerlerde 
gördüğ:i ikramlarm nasıl bir emek ve 
bir ytğın para ile hazırlandığını, misa -
fir çocuklardı:ın biri yaramazlık edince 
nasıl bütün toplulueun tadının kaçtı-

- - ·-

Bir de herhangi bir toplantıya. bi~ 
ziyafete yollanacak çocu~ sinirlel'l 
daha evvelden dinlenmiş olmalıdt!· 
Bunun için ziyafete kadar birkaç güt' 
onu ne fazla heyecanlı oyunlara bıra.1'· 
malı, ne de ağı~ yemekler yediJ1:neli .: 
dir. Y::ı~?lan tetkikler, çocukların bU gı 
bi yerlerdeki haşarılıklarına sinir Y?~ 
gunlu~unun yan yarıya sebeb olduğU 
mı göstermiştir. 

* Bu meselede elbisenin de büyük ro~ 
vardır. Dir çok ele avuca sığmaz ço~11 et 
lar vardır 'ki en cici elbiselerini gıY p;t 
giymez örnek gösterilecek kad , 
tatlılaşırlar. Bu, bilhassa ktzlardl 
da görülür. Fakat oğlanlarda , 
böylesi yok değildir. İşte bu ~S' 
radılıstaki yavruyu davete süsler pı.ı 

, ~ 

ler de yollarsmız. Elbisenin hatın iÇ 
geri dörıünceye kadar taşkınlık etme; 

Bazı cocuklar da vardır ki aksine 
zene ~~ene giy inmekten nefret ede~; 
ler. Bu'11arı itina ile süslemekte faY 

dil~ 
yoktur. Bunlar elbise hatırına uslu i1' 
racaklar.. yerde mütemadiyen yeni b ıı 
şey giyd.lklerini hatırlamak ve hep Jet 
dilerile meşgul olmak yüzünden ne e • 
lenir, ne de kimseyi eğlenmeye bıJ1l 
kırlar. 

* Hasıh: Çocukta tabü bir dostluk, ~~ 
miz ve gerçek bir iyilik ve gördüğü !1' 

liklere karşı sevimli bir takdir ~uy~ 
su vardır. Biz onun ancak bu bislerl 
tebarüz ettirebilirsek ona en doğrıı p6' 

zaketi ö~etmiş oluruz. 

- -
sıne bakmakta olduğunu seziyordu. Dı-size isbata hazırım. Hele bir sürün: Aşk rA.Rımd ·· 

ve rüya memleketi olan Afrikanın bayıl- lamurmıu içeceği zaman Polin: NUSBAMIZDA: Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
tıcı kokUSltnU ancak bu lavantada bula- - Pek heyecanlı görünüyorsun? d~ye Hayattan bir say'a .. 
bilirsiniz!. Halis alkoldan yapılmıştır. sitem etti. Yazan: Jnci Özku.rt Nevralji, kırıklık ve bütün ağr.larınızı derhal k~ 
Hilemiz, ~alanımız yok_ işte mal r.wy- - Ya, öyle m i? Hala kendime geleme- ~'--------------,.J - - lcabınoa günde 3 kaıe alınabilir. - _... 
danda!. Sevgilinizin, karınızın hoşuna mı dim. Zavallı Pol daha iki gün evvel sap- ~ 
======~==~========~====================~======~============================================================================ ··b~ 

gası, t.;tek!lerden, başkalarının kendi ka· mak doğru olmaz değil mi, beyefendi 0ğ- - Geçer, merak etmeyin. sinir no Son Postanın edebi romanı: 28 

A$ıklar yolunun 

Hayır .. doğru değil.. başka bir çare dü
şünmeliyim, fakat her şeyden evvel Sü
heylayı görmeliy"m! 

* Bekledim, bekledim, belki Sühevla bir 
a1'."aJık bize gelir diye ... Gelmedi. 

Tuhaf ş~y! .. Bazan gündüzleri bahçe -
de çocukların yanına uğrardı. Onlan öy
le seviyordu ki... Bugün ne oldu? Ni~ın 
hiç görünmedi? Daha böyle akşama, gi
decekleri vspura saatler varken bir lah
ze clsun gelemez miydi? Hiç değil<;e be
ni görmek için ... 

* Hala tekliyorum, Süheyla ortada yok! 
Anlaşılan anası, akşam İstanbula ine -

cP.kleri vapur saatine kadar kızını hiç ya
nından ayırmıyacak! 

Nı"den korkuyor? Acaba benim kızi!e 

o,;ın miın:ı~0betimden şüphelenıii m;? 
B }inmez. böyle kadınlar o kadar kurnaz 
olurlar ki ... 

* Akşam, onlar daha iskeleye inmeden 
ben ındiın ve pastacıda oturdum. Neden 

sonra crtcı!ık kararınca göründüler. İkısi 
de son derece sık giyinmişlerdi. Tam bir 
süvare, bir düğün tuvaleti! ... Naciye ha
nımefendi, beni camın önünde oturmuş 

c: 

Yazan: Halid Fahri Ozamıoy 

görünce ta~;ıe selamladı ve benim bil • 
tün soğukkanlılığımı muhafaza ederek, 
zoraki, s<'~amına mukabelem ii~tüne eli
ni arkaya, uzağa doğru götürüp gündüz 
gônderdiği ricasını tekrarlayan bir işaı:;tt 

yaptı. SJheylaya gelince, başını hafifce 
eğe?"ken göz!erile de: cNe yapayım? .. 
A11nem götürüyor> manasına canının sı

kmtısmı belli etti. 

Ah bu bakış .. gene biraz bana sükun 
verdi. Hiç değilse anas~na karşı hırsımın 
hafiflediğini hissettim. 

Fakat onları götüren son vapur iskele
den ayrılınca içime derin bir hüzün çök
tü. Garibsedim, kendimi yalnız, yapyal
nız buldum. Öyle ki, nerede ise ağltya
caktım. Sonra önümden piyasa edenler 

biraz gözlerimi oyaladı, biraz hüznümü 
dağıtır gibi oldu. Fakat bu sefer de zih
nime başka bir düşünce saplandı ve ba
na, yeniden. daha başka bir azab verme
ğe başladı. Düşünüyordum: Namık Be
yin karşısında ne konuşacaktım? O ada
mın yüzüne nasıl bakacaktım? Evvelce 
kendim başkalarına lanetler savururken, 
şimdi, kızını çamlıklara sürüklemekle, 
onun zedeienmiş zavallı alnına bir leke 
de ben kondurmamış mı idim? Ve ona 
layık görciüğüm bu namussuzluk dam-

nsı ile bir;eşerek vurdukları damg:ılar- Ium?.. Zaman icabı, arasıra bir davete ttl. 
dan daha mı az siyahtı? filan f!:idecP.kler .. . Ben alıştım, bekliyo4 Diyordu. ot' 

İsta!lbulcian geJen gece sondnn evvelki rum. H~m çok kere yalnız .. her z:ı.man Sonra, Namık Beyin tekrar kıµı.rdB Ö' 
·ıupurun kalabalık yolcuları da dağıl- sizin gibi kıymetli bir misafirim de yok ... ğmı, hafifçe doğrulmağa çalıştığlll1 g 
dıktan .sonra meydan tenhalaşmış. her- O kadar hazin, kesik liesik, adeta ağlar rPrek: siıf 
kes yemeğe çekilmişti. Nihayet ben de g bi bir sesle söylüyordu ki, dinlerken - )lah .. işte! diye ilave etti. Ben 
kaiktım. Eve dönerken, kend 'm•, yıkı- kalbim paıcalanıyor, kulaklarım uğul- demedim mi? r 
lacak gibi yorgun buluyor ve adeta vü- duyordu. Öyle ki, onun ayakları altıncı. a- Bunun üzerine elindeki sürahiyi Y~:tJ. 
cudüm basımın ağırlığım çekemiyor sa· tılarak «Susun .. ben size fenalık ettim. n•ızdaki masaya bırakarak çekildi gı ifo 
nıyorduın. Aiçağın biriyim ben ...• diye haykırma- Evet, Namık Bey kendisine gelt11g.Ş' 

* Yemekten sonra Namık Beyi, bir has1r 
koltukta arkasını küçük yastıklara daya
mış, dalgın düşünüyor buldum. Beni, yü
zünde birdenbire uyanan bir sevinçle 
karşıladı. Fakat bu yüz, bize geldikleri 
akşamdanberi daha ne kadar bozulmuş
tıı! Renk sapsan, gözler çukurda ve göz 
kapaklarının altı simsiyah çürük... Z:t
vallt ııd:ım! belli ki geceleri artık eskisi 
kadar da uyuyamıyordu. 

- - Safa geldiniz. dedi. Teşekkür ede
rim. Teşı:'if edeceğinld zaten müjdele .. 
mişlerdl. 

Kekeliyerek: 

- Estağfurullah, beyefendi, dedim. 
Vazıfem ... Bilhassa, şimdiye kadar ziya
retinize geJemeyişim için af1'mızı dile
rim. Yoksa her zaman arzu ediyordum. 
Fakat raha~ız ederim diye ... 

- Bilakis. memnun olurdum. Otursa
nıza, efendim, şuraya, şöyle karşıma ... 

Oturdum. Duyduğum ,gizli azabdan, 
artık fazla bir tek kelime söyliyecek h:ıl
de değildim. Bereket versin ki o, sözüne 
devam ediyordu: 

- Eeh! işte bizimkiler d'e bu akşam 
yoklar ... Ne çare, ben hastayım, bir ye
re gidemiyorum. Onian da büsbütün sık-

mak için kendimi zor tutuyordum. yalnız bir fırtınadan kurtulmuş glbi -~dl 
Fakat vicdanımla bu mücadelem çok km bir nazarla bana bakıyor ve şı sil' 

uzun sürmemiş, en sonunda ~ene riya- hiçbir şey söylemiyordu. Bense onun "' 
karlığını, alçaklığım içimdeki bu sesi bo- kutunu bozmak istemiyordum. Bu b~, 
ğabilmişti. Hatta artık. koltuğumda , ra- onun bir tek çiğnenmemiş haklcınl e."! ' 
hatça yerleşerek, yüzümde maskemle, o- lan:n altına almak g:bi geliyordu. 13~9' 
na teselli verecek kudreti bile kendimde damın hiç değilse bu buhranlartıl ,r 
bulabflmiştjnı. sonra bu mabed sessizliğine ihtiyacı f" 

Sesime bir samimiyet vermeğe çalışa- dı. Nihayet sükutu gene kendisi k1~1e4ı: 
rc.k ona doğru eğild'm: bii<ıbütün düşen bir sesle adeta in.ild~t· 

- Tevf'ccühünüze teşekkür ederim. 
dE.-dim. Ne zaman emrederseniz size ar
kadaşlık dmeğe hazınm. 

Bu sözüm çok hoşuna gitti: 

- Eksik olmayın, oğlum, dedi. Yalnız 
öyle sanıyorum ki sizi çok zaman rahat
sız edeceğim. 

Sonra, birdenbire çehresi değişti, göz
leri büyüdü ve hıçkıra hıçkıra koltuğu
ntm ıçine devrildi. 

- Beyefendi, beyefendi, diye haykır
dım. Ne oldunuz? Rica ederim, tee&.iire 
kapılmaym! 

Ayni zamanda derhal zile basmış. bes
lemeyi çağırmıştım. Kız, telaşsız adım

larla içeri girdi. Belli ki efendisinin bu 
hallerine alışkındı ve bunda bir fenalık 
ta göremiyordu. Bir taraftan hastanın 
yüzüne su serpiyor, bir taraftan da bana: 

- Affedersiniz. İhtimal sizi kot jftl' 
tum. Yanımdakiler benim bu haller.~,, 
alıştılar. Siz de alışırsınız. Bu siziıı 1

1
,. 

daha ikinci... Birincisl, hatırl~~ıın· 
fenalığımdan kendime gelerek. yi.I b~ 
ZÜ :ık gördüğüm gündü. Hani bir sa 
A~ıklıır Yolunda... f'' 

Bundan sonra daha ne kadar on1111 l"' 
at. 

mnda 1:-aldı.m, aradan ne kadar ı;a 1' e' 

geçti, bunu.,. Namık Beyden ayrılarıt J1İ' 
vinıe, odama döndüğüm şu dakiJcadıı ~3• 
le tayinder: acizim. Gözlerimi şu sıt~rB' 
ların üslünden kaldırıp ]Ilasarnın su ~11ıt 

' Jc ltll'" fında, su ainıma dayadığım sol 0 ;f' 
aı-clındaki saate bile bakmak iste~1ıııt 
rum. Zfr·a sanıyorum ki bir gecede ! ~r 
geçmiştir ve bir hayata sığmıyac~i' d1'' 
dar dehşetli ıztırablar Namık BeY111 

daklar!ndan dökülmüştür. 
{ A rican ,,o.t J 
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ilk çaldığım şey: Tencere mesı 
[Baron de Tott, 13 inci a.!ırdo. Fransız tari.standaki ikametimin ve l>ütün Şarg 

sefaret heyeti ile lstanbtıla ve Türkiyey• iskelelerindeki ıSeyahatiınln nıımame• 
gı'foderilmi§, 23 sene kalarak bir el.'nebi ıinden başka bir ş~y yazmarnağa sevket .. 
mütehassısı sıfatile hizmette bulunmUJ- tı. Yalnız vakıalan tenv:re hizmet ede • 
tur. Türk dostu addedilemez. Bizden bilecek mütealaları ilave edeceğim, şah· 
bahsettiği zaman cahil, müte<Usıb, bar- san muttali olmadığım teferrüata hiçbi~ 
bar kelimelerini kullanmayı adet edin- zaman dalmıyacağım. Bilmemeğe razı 

'"•i§tir. Milletimizin biiıün dünyaca ta .. olmak. öğrenmek için büyük bir vasıta• 
mnmış meziyetlerini inkdr eder. dır. Okuyucularını sarayın içine sokma'IC 

Aradan ı t··· h lde buna ı Diye acele acele sualler soruyordu. jşim ki, artık midemin isyan haline gel· dab sene er geç ıgı a , • (A ct··· . h' d' du.m. dııu a hala şaşıyorum. Bu sefil ruhlu ka- Kadını, derhal tanıdım:·· O~a, . y- ıgını ısse ıyor 
ne ~ anıca.mı nasıl bir sihir ve efsun şe teyze' diyorlardı. ~ış~ın ikbal * . 
l buYÜlediğini düsündükce bugün bi· devrindP sık sık konaga gelıyordu. Karnım doyup da aklım başıma gelır 
:.~aYret etmekte~ kendimi alamıyo- Ablamın hır sürü dalka~klan ara- gelmez, düşünmiye başladım. 
-"'ll. sında o da mühim bir mevkı alıyordu. - Şi"lldi ne olacak?. 

Ve b:ni ~e, pek çok seviy?.r~_u ... ~a~:~ Olacs:ık şey, belli idi... Ayşe teyze * }) ~oşa koşa Beşiktaş caddesine indim. 
~ a halfi şuursuz bir halde idim. 

hıd·ık ,81~ arkama bakıyordt ~"l. Enc;eme 
kırt ll'diğı :o katla gö7.lerimden ates fıc::
\._ ~n tnıştemin. arkamdan koc:arak 
uenı ,, k k" "k ~~t .v~ alıyacağından, gene o ucu 
Itu ~ alnıma dayıyacağından kor • 

YorduırL 

de~ korku ile, iıimi kaybetmek için 
..ı_ rl aı Sinan pac:a camisinin avlusuna \l.ll.duny ., w 

llı.n .. · avaş yavaş, akşam karanlıgı-
b.a &olgeleri çnkmiye başlayan bu t~n
~lt ca!rıl avlusunda bir köşeye çekıle-

1 otul'duın, düşüruniye başladım. 
Ya Ş~; bu koskoca memlekette, artık 
ita~Yalnız ve sokak ortasında, kala 
a.tı 1~1~ Şimdi, ne yapacaktım?. Sa
f\lıı7e duşündüğüm halde bu suale, 

an başka cevab bulamadım= ...... lii . 
ş h ç.. hıç.. ve hlç ... 
Şu alde!. 

"ar~ hal?e yapılacak tek bir hare1t7t 
.... ,..... ı. İki elimle talisiz başıma bır 
lQ,~ aııun ' 

.!Ja ak ... 
nu .. fakat nasıl?. 
~d n~ bi~yordum. Fakat z~~f bir 
)ıp b ile, gıdıp annemin teyzesını ara-

Ulınak· ı 
...... B ' 
l)ı <?ni anneme gönder. 

Ye,. ona yalvarmak istiyordum. 

L. Q~e"i * b' ~Öıı . ,, ' o cami avlusunun kuytu ır 
ıesınde k.. w. 

tibi k geçirdim. Bir sokak ope~ 
~ b~\1J'ılıp yattığlm o köşede, en ku
)e r~r Çltırtıdan bile korkarak, titre-
Sa~ ~Ye sabah olmasını bekledim. 

hh" ah Oldu. Fakat açlıktan, içim ba,,ol'du. 
Ceh1 · 

t\ı. F' el'inıde, tek bir metelik bile yok· 
~tll'a~\,t dakikalar geçtikçe midem~ 
haı al artıyor, tahammül edilmez bır 

Ca ıyordu. 
~ladriey, çıktım. Aşçı ve bakkal dük
~Çl}~nın önünde dolaşmıya başladım. 
bakkaı n .. eanıekAnlanndaki yemekleri, 
tlıe'kıerı dukk~lannda sıralanmış ek -
·~liy~ RÖrdükce başım dönüyor, ser
dan taŞa~unı. Lokantalann kapıların • 
deta k 11 !emek kokulannı aldıkça. a
ttırın, ~d~den geçiyordum. Ve bir 
ltıı'iordlllll. dukkfınlann önünden aynla-
. llöyı~ 
~ llir fı dolaşa dolaşa, Çarşıiçine gel

tıyorlar rtndan, 1aze taze ekmek çı -
:~efön ~ı .. · Haya tunda hiç bir gün, 
b &e~~rası bana bu kadar ca

<t l:ıaYan ıştir. 
:ı.tlı. 're aın~dıın. Fınndan içeri dal -
~laı,~g~ın ?rı_ünde dolaşarak, ç1 -
ltıneı'ia. fkelı ofkeli emirler veren 

....._ ~1 Yaklaştım. 11e,.;_ endi 
;_~ ll'll.siıı? 8

ll\ea!. Bana biraz ekmek 
VJ)'e ' 
~1,., Yalva.rdun 
~ •t?\cı bu . 
ha~ gjbi SÖzlerinıfn manasını anla
tlıq l <3o~ ev-.:eı~ <fikkatle yüzüme 
~lt?~ti ile' e elının bütün siir'at ve 

· nsenıe bir tokat aşkede-
Qa' l)"foı 
~ ~rtı.- nı:ıradan., köpağlu köpek ... 

tin,' he~en c:~ ~ıl~i~.. ilişmez • 
l\,değu ll\i? eğın bınnı çalar gider· 
vıye ba .. 

1 ~tılşt füııyordu 
atı ı..- ~lb.in. toka . 

l'ılıct "\l 8iU tından daha zorlu 0-

~~1\'aıı ~~ Y~r Yemez kendimi fı -
~~arak ~ a tını. Raykı:ra haykıra 
'1e. ~'Pl\şa dc:rr:.~~q başladım ... O hız1a. 

~iı-ctahan, 1~- "le kadar kaçını~. 
ll• h· 'nbı-__ ne dalınL«ım 

l!!~ , u~ 'ki 1>- • ' bllb.. ett1rn. 1 •0hın beni k vradıgı--
~ .. !! ,.. llq 

e.l'at'?h._ korkua an, i"f.>r~nluktan ve 
01du~'"': iti b'l ıın ~letim o kadar 
~a f l\u bİr "a ~llnlan lwr:lının kim 
l~,.1~8 ağıa;::1dl\ farkeciem~di'n. Da
lh ll'11~a~ p haykırarak kaçmak 

tlt 1 ~ ban .. ... .... ~:\~] 
~' ~{yf) .. ~u ;'1 ô "°1{i kel. <'Özi\J -

ltı 'Va:,ı:ı. bı:ı .,~, e :ı:nunlc; b'r ~es: 
ı., ~iÇ!n · · Senin buralarda ne 

•4h:ror.un ?. 

konagın ikbal yıldızı sonuverdık gelip de maceramı sorup öğ'rendikten 
sonra. artık göriinmez olmuştu. O da sonra d~rhal elimden tutacak: 

Baron de Tott'un eseri bu nakiseye için o kadar müsaraat gösteren scyyahla
mukabil 18 inci asırdaki yaşayışımızı, ci- rııı kabul ettikleri sistem ise bu değildir. 
dctlerimizi anlatmak bakımından §ayam Saray, içine girilmesi kat'iyen imkan.
dıkkattir. Kemale ermiş, nef~ne itimad 

1 
sız bir muhittir. Ahlak ve ada tın, ikli

besliyen bir milletin kendi hakkında ıöy- mın ve hükumetin tesirlerinin tetkik ve 
lenen her şeyi öğrenmekten çekinmiye- tetebbüü, hususi usul ve adetlerin tami· 
cı:ği mülahaza.sile kaymağa karar verdi- k· eski Bizans surlarını aşabilmek için 
ğimiz eserin mukaddemesini neşre bar yegône merdivendir [2]. Fakat Türkler 
ladık. Bugün mukaddemeye devam edi- gibi bir miJletin arzett :ği bütün tetkik 
yon.ız.] mevzuları içinde kadınlara taalluk eden 

ötekiler gibi, kona!!ın kapısının önün· _ Hadi.. sizi barıştırayım. 
den bile geçmiyordu. 

İLK lllRSIZLlGIM 

Derlı~l Ayşe teyzemin ellerine sa • 
rıldım. Ağlay<l ağlaya yüz~;ıe bakarak: 

- Ayşe hanım.. açım. Olüyorum. 

Diye bağırdım. 

Zavallı kadıncağız, şaşırdı. Sual ve 
cevaba tahammülüm olmadığını anla
dı. Hemen, elime yapıştı. Beni çekmi· 
ye başh~ı. Blr knr adım ötede, küçük 
bir evin kapısını açtı. 

- Gel evladım ... 
Diye mırıJdandı. 

Evin mini mini taşlığmdaki sedirde 
yer gösterdi. Mutfağa koşarak bir ten
cere pil~v ilP yarım ekmek getirdi. 

- K:ırnmı güzelce doyur. Beni, ace1e 
Abbas~i!.'n mahailesinden çağırmışlar. 
Seni gördüm de davanamadım. Yolum
dan dönmiyc mecbur kaldım. Ben, 
carçabuk gider gelirim. Ondan sonra 
konuşuruz 

Dedi. 

Ayşe teyzemin bu sözlerini dinlive· 
cek ha1 ne değildim. Onu bile havrette 
bırakan hir snldmşla, kaşığı kaparak 
pilav tenceresine g:ristim. 

Yalnı7., bu arada farkedebildiğim bir 
şey varc:;~. bu merhametli kadının kir
piklerinde, iri yaş taneleri belirmişti. 

Ve: 

Diye, beni ah!ama götürecekti. 

Hailbııki, :ırtık ablamdan o 'kadar 
nefret e<liy"lrdurn ki, her ne pahasına 
olursa olsun, onun1a yüzyüze gelmek 
istemiyordum. 

Ve bilhası:a, eni~temin o mini mini 
rovelverindPn de pek çok korkuyor - Birinci vak'anın gülünçlüğü, tuhaflığı bahis en çok alakaya şayan olanı mıdır? 

altında gözden kaçıyor. İkincisi istibda- Servetin ve memlekette hüküm sü • 
dum. dın suiistimalinden, isterik z8fuıdan baş- ren batıl fikirlerin dört kadından Jstifn· 
Bu st>heblere binaen, artık benim ko- ka bir §eye delAlet etmiyor, beşeriyeti deye hak verdiği bir yerde 

nalfa av~e1im imkan ve ihtimal dahi- tıtretiyor. bir adamın bu kadınları evin-
linde dPifür1i. Benim için yapılacak tek Fakat, ~eyııhat edilen memleketin llsa- de toplayıp beslemesi beşeriye' 
bir harnket varsa o da, annemin tey - nı bilinmezse, en büyük bir hüsnüniye- için ne ehemmiyeti haizdir? Bu levha an• 
zcsini cıravıp bu1rnak .. beni anneme tin mevcudiyetine rağmen. doğruluktan cak bu zavallı kurbanlar grupu hakkın· 
göndermesi için yalvarmaktan ibaret- ayrılmamak hususundaki kat'i azme rağ- da !eessur izhar etmeğe yarar. Hiçbir tet. 
ti. men yanlış malfunat alıp yanlış mıtlfı-. kik yapmadan kat'i surette temin oluna· 

Fakat teyzemi arayıp bulmak, kolay mat vermek pek görülınü_ş h~l.le~dendir. 1 b.ıl~~ ki ka~nlar orada bazı memnuniy~t
olmıvaccı ktı Ve. onu buluncava kadar, Milady Montagu'nun yenıçensı ıle kadı s~wkler hıssetmeden toplanmış değ:ldır
gene ac kalmak korkusu vardı. ve güvercinler hakkında hikaye ettiği ier. Bilinmesi ehemmiyeti haiz olan cı • 

Bu korku. o 1amana kadar tamamen I şeyleri öüşünürke~ yeni~erinin ~evabını he: bu .. garib. v~ziye!_ten. çıkan n~tice ol· 
saf ve t<>miz kalmış olan çocuk1uk man- tercümanının harfı harfıne tercume et- dugu şuphesızdır. Çunkü bu vazıyet ta· 
tık ve muhakPmemi altüst ed:vor .. ve 

1 
m ş olmasma rağmen Türk milletinin ve biat haline son derece mugayir bir şey .. 

beni. m,,.nfur bir harekete doğru sü - dilinin hususiyetlerinde onu aldatan şe- dir. Bunun hal çaresini yalnız teemmül 
rüklüyordu. yin ne olduğunu anlıyorum. Filhakika, ve mülahaza temin edebilir. Ahlak ve 

. Türkiyede, bakımsızlık yüzünden daha adatın tetkiki neticeleri teyid eder. Oturduğum yerde, etrafımı gfü~en 
vahşi hale gelmiş olan güvercinleri bul- İçinde bulunduğum ah'V'al ve vekayt P'P<'irmive btlşladım. Meş'um bir dü -
mak için dolaşmaktan yorulan, ıhtimal- Türk kadınlarından bahsetmeme pek az 

şünüc;le-: ki k;.dıdnn ters muamele gören, belki de fırsat temin edebildiği için, onların hak-
- Ayre f Pvze, acaba paralarını ne • ecnebi seyy·ıh kadının hitablarından bı- kında intişar etmiş olan fikirlerfo kan· 

rene ~aklıyor. kan yeniçeri ckadının başını mı istiyor- şıklığına çare olmak üzere, kndınlann 
Diye mırıldandım. sunuz?:t diye sormuı olabilir. Eğer bu taaddüdüne, bu hüzünlü sosyete içinde 
O dakikavR kadar. sahibine haber cevnba sabırsızlık hali ve tarzı da illve yaşama tarzlarına ve bu iştirakten husu

vermer"n hiç kimsenin bir tonlu iğne- edil:rse kadıdan ziyade sefirin kansına le gelen suiistimallere dair bazı mütale
sini b!1e almadıı!ım icin. su andaki dü- karşı bir ıstihfaf hissettiği anlaşılır. İşte alar serdedeceğim. 

- HPy gidi diinva, hey ... İnc;an, ne süncerr. karı;ı,o::ında titriyordum. Ayşe tcrcaman bu noktayı Milady Montagu'ya Bu mevzudan söze başlamakla halkın 
oldum dr.memeli. ne olaca~ım, demeli .. tevzenin paralannı aravıp bulmak için, kfifi derecede samimiyetle tercüme etme- da, kendimin de sabırsızlığını teskin et-

Diye, söylene sövlene çıkıp gitti. 
Bütün ha~ratımda, bu pilav k::ıdar 

lezzet ve iştiha ile bir yemek yediğimi 
hatırfamıyorum. O kadar fazla yemi-

kendim~e cesaret ı?Öremiyordum. miş olacaktır. miş olacağım. Eğer okuyucular harem-
- Ya, ben ararken Ayşe teyze geli· Kt!ndileı·ine semere verecek surette se- !erin [31 ıçmE: girmek için istical ediyor-

. yahat imkanını temin edecek vasıtadan larsa kendilerine daha layık eir mevzuu verırse ... 
(Arkası uar) mahrum olan seyyahlar işte bu suretle tetkike girışmek benim ıçın ora

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 335.000 lira ola;ı yetmiş yedi kalem muhtelif bakır ve pi· 

rinç ;rııalzcmc 3/3/1939 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binasında satın alınacaktır. 

'Bu :şe girmek istiyenlerin 17150 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ett:ği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 ıı kadar Komisyon ReısPğine 
v~rmeleri lazımdır. 

Şartnameler 1675 kuruşa Ankaı-a ve Haydarpaşa veznelP.rinde satılmaktftdır. 
(2:~8) 

yazı yazmışlar ve bazı kanaatler tevlid dan kurtulmak hususundaki müsaraaU
etmişlerd.ir. Kendıilerinin Hfi derecede mi biraz sonra onlar da duyacaklardır. 
mütey:ı.kkız bulunmamaktan başka bir Dıni ibadeti, ahliki, hukuki ve cezai 
kabahatları yoktur. kanunlan bir arada ihtiva eden ve hA· 

Maamafih bu bir sürü hayalatı itimııd kimlere verilmiş tefsir hakkı vasıtasile 
ile okuyanlara karşı bir mülahaza varid her şeye aid hükümleri gösteren Kur'an 
oluyor. Hülyaya dalmayı sevenleri istisna 'lürklerin nikfilıla alabilecekleri kadm
edıyorum, ben yalnız öğren'nek istiyenıe- ları dörde inhisar ettirir. Fakat müslü
re hitab cyiiyorum. Manasız bir takım te- manlarda izdivaç sivil bir akiddir, kadı
zadlar gözünüzden nasıl kaçabilir? Ha- nın mahkemesi huzurunda aktedilmiş bir 
kikati bulup çıkarmak için emin kaide- mukaveledir. Bu mevkide kadı ancak bir . 
ler mevcud değil midir? Bir çolağın iki noter vazifesini ifa eder. En mühim bir 
elini kullandığını, tek gözlü bir adamın mevzu olan mühür ve cihaz bu akdin i· 

.:!Jllllllllllllllllllllltllflllllllllflf lflllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllHJllllllllll!llllllllflllJlllllfl~ dc:ha iyi görmek için gözünü kapadığır.ı çinde zıklr ve tadad olunur. Talak takdt .. 

-== T .. rk Hava Kurumu sa_ s;ze söylese:er inanacak mlSJnız? Böyle rinde bunlara istinad edilir: Bu akde 
budalaca şeylere inanmıyorsanız insanı nikah tAbir olunmaktadır. 

:= p • y S mes'ud kılan melekeleri istibdadın mah- Başka türlü bir izdivaç daha caridir. ~ ı ~ vetmiyeccğine nasıl inanabilirsiniz? Böy- Bu, tal8.k takdirinde verileeek meblft.ğı 
:= 5 le müstebid bir siyaset dünyası tesis e- tesbıt ile beraber ayrılmanın hangi ta-
§ ;;:;; diniz; bunun neticelerine bakınız; tefer- rihte vukua geleceğini de tayin eder. Bu 
ES Dördüncü Keşide 11 /Şubat/ 939 dadır. 5 rüatını takib eyleyiniz. münasebetlerini mukaveleye ckapin. tAbir olunur. Doğ· 
§E 5 E§ b:rbirlerile karıştırınız. Artık sizi yalnız nısu aranırsa §U kadar paraya şu kadar 
S Biigiik i!:ranıige: • Liradır.•• § renkler ve ehemmiyetsiz teferrüat hak- zaman beraber yaşamak üzere taraflar 
:= § kında aldatsbilirler. Bu da birçok hata- arasında aktedilm.iş bir alışveri§ muame· ~ Bunda• bafka : 15.000, 12.0JO, 10.000 liralık ikramiye- Ea lara herkesi inandırmağa kAf:i değil mi? lesinden ibarettir. [4] 
§ lerle ( 20.000 ve 10.000) liralık lki aded. müklfat Y~rd~r,.. § Ben de, Türkler hakkında yan yazar-
§ Bu tertibden bir bilet alarak iftirak etmeyı ıhmal et- S ken, bana telkin ettikleri hislere kapıla- ( A rka.n var) 

S meyiniz. Siz de piyangoaun mea'ud ye bahtiyarlan arasına ~- cak olursam bu hataya düşeceğim. İnsan (2] .P!.!ki Blza:ı! .suru b~ anea.t padlp.-
- hın n.rsyını lhtl.a ed1Yof, - girn iş oluraunuz = iyi muhakeme etmeli ve kend1 muhake· 

~llHlllllİllllllllllllllllllllHİİİHlllllllllllJlllllllllllllllJlllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllHllfF. me•in • güvenmeli. Ytrmı ilç ıene on • .J~.::;;;;..":".:,':~ .:!.':':~"..,. "":! 
Türkiye Cümhuriyeti Nafıa Vekaleti lstanbul 

Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden 
Eksiltme iJAnı 

ı _ Muhammen bedeli 2750 lira tutan muhtelif kudret ve tevettürde 5500 aded 
aınpül kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 _ Eksiltme 7 /2/939 tarihinde Salı günü saat 15 de İdarenin Tünelbaşında 
Metro han binasının altmcı katında toplanacak arttırma eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 _ Bu işe aid şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden parasız olarak te· 
dar:k edilebilir. 

4 - Muvakkat teminatı (206.25) iki yüz altı lira yirmi beş kuru§tur. 
5 - Teklif mektublannın 2490 numaralı kanun ahk8rnma uygun olarak ve ek

•tıltmeden en az bir saat evvel komisyon refslijine verilmif bulunması IA-
zınıdır. (289) 

ların arasında, muhtelif vak'alar içinde metur. Binaenaıayh bunu saray ııa karl§t.ıJ\o 
yaşamak auretile (1] Türkleri tanımağa mamalıdır. Sany 7&lnız cpalals, tır. Her 
:rrıuvaffak oldum. Ben Türkler hakkında Türkün btr haram daf.resl nrdır. Ecnebi btı
bana göründükleri hale nazaran hüküm yük elçilerin birer aarayı vardır, fakat ha
verd"m M k d 1 b :ntm dalrel•rt yoktur. Padl~hta her Jkis1 ~ ı . a sa ım on an u 1Uretle tas- mevcuddur. 
vir ve_ irae etm~k.- tenevvür etmek isti· ( 4] T~t bir arke~ kırt kadın almak '\le 

yenlerın gözleri onunde ayni vakayi zin- onlan kllld altında muhafaza etmek caiz o
~irini tP.krar canlandırmak, onlara ayni ıunca, bu gayri müsavi takslmln beşeriyete 
vasıtayı tf'min etmektir. Takdim ede- bahşolunan taUı te.seJllden mahrum bıraktı

bildiğim bir lev1ıanm ben~ hAsıl ettiği tı otuz dokuz t'rket te biraz ıy:ı muruneleje 
· t b . Uyaltat kcsbetm~ olurlar. Her ta.rafta, taın ı aın enlar Jçin ne ehe.mmıyeti var! biate mugayir btr kanunun birin n ı . 

Bu mülAhaza beni Türkiyede •• Ta- hinde çıkan dl~er bir kanun tevlldc e~~; :. 
- rüJme!t~dtr. İfte •kapin:t tarlklle ir.dlva9, 
[1] Tetkik t>dtlmek ıatıenen bir mlllet!n borçlulnr lehinde melceıar, sokakta oulun

dUlnl tiğrenmek: Jllıumu hakkında Dert aür- m~ çocukla: için müe83e8eler bundan dola
dliğllm prensip Türklm otranmenın btı bl- 11 Tiicud bulmu~lardır: Hükümetıer blrblrle
rlncı vasıta.sını elde etmet JçJn pek çok py. rint tokatıı,an, fakat ahllklannı hio düuılt
reL aarft*tillmde hiç lbbıt bJrakmam•lJ.du:. mlyen çJiım tumarbazlara benzerler.. 
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Deniz 

Deniz Şeytanı 31 Birincikinun tarihli 

ortasında bir köV8i8in8Ç bilmecemizde kazananı 
------------ 3 t Birincikanun tarihH bilmecemiz· de Fahire, 1stanbul kız llseslnden 90' ti 

- hri, ded.im. _biz Alınanız! 'miyordum. Ne de olsa motörümüzc bu görebilit' miyim diye aranmış, bakın - de kazac.anlan aşağıya yazıyoruz. İs- rünn1sa. 
- Demek ki hız mahvolduk, per yolda bir hız verebilir ve onu bu su • m1ştım. tanbultla bulunan talili küçük okuyu- BOYA KALEMİ _.... :;:,· 

1 
• •• Antalya nafıa başk.A.tlbl Nevzad _.-

uıeu. retle elimizden kaçırmazdık. Gemi!ıin süvarisi, kaptan Mullen be- cularumzın Pazartesı, P-erşembe gun· dad. Bursa h!...1.nct orta okuldan 595 
-Evet. pt;r dit>u, mahvoldunuz! Gemimize hız veren motör, gittikçe nimle karjıla§tığı zaman: leri öğleden sonra hediyelerini bizzat İstanbul Beyofla 4 üncü okuldan 401 

Zavall• kaptan bir eli alnında derin bizi İngiljz barkasına yaklaştırıyor, ge- - Evrt kaptan, diyordu, bize kötü idarehanemi2'den almalan iarundır. İstanb:ıl k1z llc:e.s' sınıf 1 den 842 A~ 
ve elim bir düşünceye dalmıştı. Yeis minin hatları daha çok belli olma!,12 gelen lali ~ize yar oldu! Taşra okuyucularımızın hediyeleri kau Dıonlo::cUrr caddesinde No. '30 d• 

kom

:ve elc_."'li,, ümidsızl iği hem trajik, hem başlıyordu. Fakat bu esnada ben garib _Yar mı oldu" Bunu böyle mi telak posta iJp adreslerine gönderilir. ~a;;·Sa~~~~bul Kadıköy orta melt~ 
ik görünüyordu. Adamcağızın bir hissin tesiri altmda bulunuyordum. ki ediyonrunuz! Bir masa saati AYNA 

ıı~'esi:'ıi iade c·lmiş olmak için bir kaç Bu hüzün verici, müphem his, belli be· Bu adam, ıne harbde düşnandan, ne İstanbul Cümhurlyet kız 11se31 31A dan <Son P.sta batarald 
kelime söyledim: lirsiz bir tahattürden ibaretti. Evvelce d d . .J- f da k k sk1 İstanbul .... u-ncü okul "'-''A dftft sif e eruıue ırt.ına n or an e ·, ti- 229 Rezan. ~ "" .... ,J. 

- MPyus olı;na bay kaptan, dedim, bu gemiyi görmüş mü idim? Bu müm· C I k b mln. İ$tanbul Harbiye lisesi '231. !f~~ 
harbde ıemisini 1mrtaramıyan kaptan kün mü idi? pik bir clenizd idi. Yedi derya onun Bir enge ita 1 tanbul kız llSE'~ 16!>5 Ferhunde, ~ 
Yalnız sen ocnilsin yat Belki yann, vatanı o~muştu. Yelkenli gemiler gibi, Hasankale askerlik fubest bafkanı binbaşı kek llusi 455 Asd. 
ha - Sinyal veriniz ve adını sorunuz! yelkenli gemi kaptanlannm da sahne· Asım ~ 0 h Kt'fAB 

ydi h21ydi öbür gün ben de batmı§ diye haykırdım. d 1..:lm kt b 1 d kl b' d · 
0 

u 8r,.' an. f" An'"-ra aa~ "-·ı _.1 .... _m ·-2 ~ t>labilirim. t en ÇC!\.I e e u un u an ır ev1r- r masa saa f """ - ~ vı ~ ...... U.'.......!1 
şaret fi13malanmız serende yüksel- de yaşıyordu.le. Kaptan, bu gfjzden tanbul 6 n!:ı okuldnn 188 Ayhan. ,r.Jr-

FTanSJz lrnpta'n, tasavvur ve tahay ~ di ve cevab geldi: Ka.d:köy 1 inci orta mekteb 1/C den 420 .si 3 /A dan s12 Hilmi. İstanbul A'klt8rt1 
yül edeb!.1eceğinız en hüzünlü bir sesle kaybolmakta bulun~n ırkın kralı gibi Müken'em Önalın. maJpaşa caddrst NCl. 110 da Beria. 
cevab verdi: - cPinmore>. bir ad:nndı. O, diğer kaptanlara 'katıl- l\fUllTJRA DEFTERİ Fatih 11 tnct okul 5 ten 20 AH. 

_ Gemimi lrnybetmi~ obnaına pek Ah.. en uzun ve en gönül üzücü de- d1fu zaman onlan şen. neş'eli edasile <S P ta h t ral > da~ 11.Jayı ktrnandam İsmail c• 
-ı niz sefer=.ni yaptığım eski gemim Bin· seJaml~mısh. Kendisi bir müddet son- on oı- a 

1 
ı Bursn ıı nneu okul Qlllf ı deD 

yanmıyorum, dedi, fakat hissediyorum -v_ h Kayttrl lke.sl sınıf .2/E den 856 Miizeyyen, İrmıt orta .o'-" 5,; .. Orhan, zue orta 

ld 
more. rn s..IU"ptarılar kfübü>'nün belli 'baş _._.._ Ü ~ ~ ··:·-ıMI 

bunun için tahtie edilecek birisi ·• ısı.anbw skMar 30 -uncu okul 201 Canan. dan 36 İsma!l, İstanbul 19 uncu ~ 
nrsa 

0 
da benim. Çünkü süvarisi bu • Şf.mdi hütün hatıralarım canlanmıştı. bir şahdyeti olmuştu. K"tlta'bya Usest sınıf 3/A aan 219 Fethl)'e, Aliye. 

lunduğum Dup!eix gemisile Valparaiso So~z f~rtmalnr, kor~~~ .~~~ari ~mirin bütün mürettebattı Seead· u,ü orta .~ktrlımc!an 423 Mehmed Ooşlwn, RESİMLİ ELfşt MOD-sJ 
li.manmda fken dHter iki süvari arka· v.e ıskcr.pıt hastalıklan gozumun onune 1ere ~cçirildikten sonra bir sandalla o- istanl>?l Cum!:ıurlytt kız Usesinde~ 588 

Fer-- İstanbul 56 ncı aıttıldan 413 :Zi19o 
&şım buekct e'mememi, Alman tah· gelmişti. Sanki geriye doğru bir sıçra· nun fö:l?rine gitmiş, sandal ve tayfayı, daÖ, tstı>nbtıl P. T. T. memuru Sureyya oğ- bul Perternfr-ıl Usesl.nden .231 Ay~ıo. 

1 l
'k ·· 1 · d'' n.-... :L. 1 · ı· l k " lu mer. •. rn Hallıtçrnahmud mah&llesl Sayda11l MI 

telbabirleri ve kruvazörleri hakkında yış a genç 1 gun erıme onm...,,~um. ·ven ses enınce ~ ıp a ma uze:re, YUVARLAK DUNY A KALEMTRAŞ No. 20 de Faruk:, Beyo~ıu orta okuluflD"" ... 
son talimat verilmesi için armatörle- Bu andııı daüs~lnya tutulmuş gibi i - .(!eri g0ndermiştim. Bunlardan biri, ar· (Son Posta hatıralı) Neriman, Adapızan paı'k 1ta?'Ş1lft ga 

rimize tel~rnf ce1'ıniş bulundu1dannı dim. YaT!t başımda .dikilen Leudernan· kadaşlanna: tstanhul Be~ıu; N"mbetlve cadı!mtnde sokak No. ı jl Namık, Beyotfu .31 jJtcJ ~ 
söylP•füer. Berki de ~emi sahiblerl her na bir ~y söylemeğe muıttedir .olamı· - Neden kont bu gemide yalnız ba· &>...nlye.. 44 ihıcli oku! '4./A dan 4112 Sabahat, dan 205 Mustafa, Uşak orta o'kUl '2/8 
Yak.itki Y. olun dE:'"istirilmesini iş'ar et- yordu,1. tçiwde haşin bir ses sanki: şma. kalmak istiyor? Yentkapı 64 ftncü oklll sınır l den 'O'mtd, Cem. Cibali kız ortaokulundan ıl9 D d Beyo~lu 31 1nt'! okul 374 Mürvet. İstanbul tstan!>ul erkek lisesi 813 TalA.t, iznıJt 
sniş olabilirlerdi. Halbuki diğer taraf- - Çare yok. -diyordu, gemi batını • ıyor u.. kız lisesi sı~f 9 dan 1060 Muzaffer. ğa mahallesi Alemdar ca<1des1 29 d• 
tan hava, ~emilPrin hareketine çok mü- malıdırl Gemiye girl!\Ce doffen,ı mürettebat MÜREKKF.BLİ KAJ .. "El\f Çorl·ı orta okulundan 202 Muzaffer, 
saiddi ve bel" htllıdan istifade evleme- Bana, değil evvel~ çalıştığım eski mangac:;ına git.mistim .. İşte benim yat- s1r fcra memuru muavını oğlu Al~ 
r,,, ., CSon PMta hatıralı) - -~ ın nd End 'tısı IJllll"' .. 
:ıı idim di.Ye cüo;;ündüm. Binaenaley:l.. bir gemimi bat!rmak, batta herhangı· hihm :nmza.. ayni ranza!.. O ranza ki gumru lf'.ıour n an u lAleıt Ahm"1 :Şuayb sokak No. '8 de Ba- dapar.sn ort:ı okulınıdan M N~ 
gemi sahibl~ri.,rfen cevab be1demeksi- bir yelkenliyı' batrrmak bile çok amr ve içiı,de geceler ve gecelerce, 11ylar ve mim, Cq~al"ğl" orta okulundan :n eaım bH ı; ,. .. san'at oknlu:ıdan 99 M. ~z. 

zin Vlllparakodan ve 
0 

iki ~miden ev· acı gelen bir haldi. 1çimden bu gemiye aylarca yatmış, Okyanusun bitmez tü- Fevzi Din<', Afyon ıı.sesı sınıf l/D de 1091 KART 
vet hareket ~t•im. Onların tavsiyeleri· bir nevi ana gibi baloyordum, böyle kenmez f.ırt.tınalan üzerimize · yığılıp AbdOrrahmnn, Davudpaşa orta okulu smıf Dörtyo! Gazi Ilkokulu :smıf 5 de 
ne f!Ö~ h~rf'k<'t etmemek yüzünden bir his~n tesiri altında idim. Hiç bir geldiği ve: 7 de us Ekrem, Antalya sra den 

911 'Sakıb. Yozgat'! Ciimhu~ orta onla Jl~ # 
gemimi lta~etm.;s bulunuyorum. Oo gemict, içinde 'herhangi bir gemici ru- - Bütün tayfalar güverteye! DİS FIRCAS1 Sadi, İstarbul Beyoliu 45 inci o~ 
Mo 

,;J· ı N k d b h taşı ., b' k' k d' · · K d ·ıa·~· k d f <Sen Pmıta hatırab~ F.erd:ı, htlh ti> ıne1 <>lt'Wdan 319 n ~t~u.. e eşe a ammışmı en!.. u v.,n ır mıse en ı germsı a • ~~n as: verı ıgı .zarr.ı.an ac e a Balıkesı" AM!-..e mthallest Tepeyol -.t01cak din. T~kirdağ i><>lls memuru 
İşte gördünüz mi.i şimdi.. onlar 00 va- leyhin~.e el kaldıramazdı. Fakat ... Ev- kcndımı yere atmıştım. Guvertede ge- N<>. a da Flk~t. İstanbul 44 üne.il okuldan oğ'lu Kf'mal, Adana Gazı olrum 4/0 ""
ziyeti ~mi s~hih1erine rapor edecek • velkiler nasıl yttka1andl! ise 7.avnUı ziynr ve o vakitler şöyle durup da u - 228 Şükran, İstanbul Cllmhurlyet kız füe- Taceddin, Ürgüb tnlnllb okulu 111n~:.!., 
ler .. ben de buııcfan sonra bir daha kap- PinmorPl de ayni suretle yakalanmıştı. fuklan ~özetlediğim yerleri tekrar tek- slndPn 275 R~nfiye, Erzincan pOl!ta lrn'tn.!11 Nth:ıl, 1!tanb•i1 C"ııpa 'kıı ~! 
\anlık Alamı.vaca;;1m. Bunun mürettebatı gemimize geldik • rar gözden geçı'riyorduın. No. 5 de Şadan . lstanbul 3 ter- mahallesi su- Sah1ha, '.Ma!stYil l1ses1 aıru1 4/A ~ ... A9' 

"" teraztsı ~kak No. ıo da TftrkA.rL ıtln. Ankara Yenişehir Turna csu-
:.- Sizin o bahc:<'ttiğiniz gemilerin ad- leri zarran iç1erinde tanıdık bir sima (ATka.!ı var> DİS MACUNU ~itkoşun sotak 11 de Nennln, -zne o~ 

tarı ne idi k:.ptan? • ıu 2/B de 53 Faruk, Eyüb Otatçı!Sf ~ 
- A.Tttonin. K1rşeblT orta oktlhl sınıf 3 den '217 Utful- marada Süheyll, suı,ehrt blklta ~ 
- Klıptan Lecoqun kmnandasındald Gunun Ankara bors~~· lah. İstanbul Vefa erkek .llsesl Muzaffer A- m Buhendım, Maltıepe '2 nel orta ~ :A.ntonin mi? ~ taç, İstımbul 44 üncü okuldan 425 tilker. F.anık. Ankara .2 net OrtaoltuJdaıl 

-••••- Ankara Çankıl7a caddes1 178 numarada "Mu- 18 Menııure, Diyarbakır birinci ırs 
- Evf't! Bir de La Rochefoucauld. AC".ılı.t· kapanış fiatla-ı ı4 • l - 939 zaffer solmaz, Fatlh ıs ftncü okuldan 524 llk §Oförü Mevltld kızı Yıldız, çod11 

Bunun üzerin". kaptanın anlıyamaclığı l\1'e'n. okulu '88 Avm, Manfln orta o1ndd fi 
bir dille, Almanca ile eınirbere seslen- ı Ç E K L E R AI..OMİNYOM BARDAK haddin, İstanbul Bostıı:ncı ı tnd 
öim. Açı.ıı :Kap• 

111 
(Son Posta hatıralı) 'P:ı.ldze, At!apuan KuYUdlbl cad~ 

- Posta!. B;ımı beş ve dokuz numa· ~ LondJ'a li, 91 s 91 İstanbul ttc~ret lisesinden 1153 'Kurt, is- : /ftsr'A edv Yı~a2n,. kmIA MellB ~_Bal11._~ if' lı ~ ı Hn-Y«a :~• 5oA6 ~6. ö46 tanbul Bosta:ıcı llk okul sınıf !i den Serab, an •• Le.Y"" alıkc:oı.u ıac-
l"B aptanl;ın getir!. .!l,.il2ö İstanbul 'Hasekt hastanesi Sabrt kızı MüneT· ~~~!!'--····---·-··· Bektedi~imiz esnada kaptana bir 4 Parti 

3• 3"ı2S ·---...--b l ~.mıno 6,t.6 t,66 Ter, 44 1inc0 okul sınıf 1 <le 82 Mehmed Sa- Ga • üb dllle • b ~ 
ardak daha far.manya ikram etmiş • c.nnn ıs,5~25 18 öJ~G cid, istanmr! ertele Haeslnden !&13 mımı yrmı 8 r~n ° 

tim. Fa1n~t bkare c:dam o kadar kederli { Amatwdala 68,475 18 416 Dlnç. GayrimübadiHE!I' istihkalmıuı 
idi ki "~ sunuları sampanyayı içmeğe ~ Blrtıa .ııo .805 50 805 KOKULU SABUN baklandaki kanun mucıöince. ,. 
Ii 

BrQuel H,4026 • 1 4025 ·- ~ e varmış, ne de elini şakağından aşağı l AUna ı,onı; •
1
:0716 (Soo Pm:ta batıraıi) badillerin eHnde bulunan bonoı-• ., 

almıştı, o kad~r müteellim görünüyor- , .,,,. ı.~ ı.~ fstan~ ff ündl -okul cnıt ,1_.. rd& 401 buz mukabfünde defterd.arh~ 
Bu. Kaın vuruluyordu; l(J ?ns ,,336 , _330 Erg{in, Istanbul m l1ses1 1-M3 Tiirkln, b- lanmı§, Mahye Vekiletine g· 

- Gitini7.! lıladJ1cl 5-91 1.91 tanbal 45 in:! okul mut 4 de 3'15 Ekin, İsta.n- lir. lı 
Ve iç~ J .. 11 Rochefourcau1d ve An • SOidan sata: !~ ... ~~ 23 9~ü0 13 9'60 bul lsttkll! llse3l .sınıf 3 te mkmıet Fıra.t, ls- Ankaradan ~len haberlere gfll' 

•- ............ - 26 02 26 o;ı tanbul erkek ~ 391 Omer. ıwııin ge~il.-rinin süvarileri girmişler- ı - Mağl\ib obnat .f!tlkret ı.:ı.026 ALBiJ'"-• l:ye VekaJ«:ti, gayrimübadil 
aı. Bunl~r bizim on ve on üç günden • 1 - Qt* olmıyan - dakttanın ktlç4lğil e.ısrad ı.sııı :·.:! um mokabTI ve~eğ; yüzde 5 tatı!i L- • 1 Rah-~ .__, __ .. __ _... __ ...A .... _ _. ~- .. (Son Pmta ba6.-t.) ah m ___ ,,~ 
ııut:n misafirimiz bu]unuyorlardL Dup- - - .....--~~ ~ ._ Yok.ohama J4 L026 54 602.S :Konya 1Lleal l/A dan ~"";dil, İatanbut t vı erilli bastmnıftır. ~ .. 
~~ sünrisinin birdenbiTe gözleri ve t _:hani e~ _dair_ vUAret ~= S0.421 30 . ..U ı mcı tık okul S/A dall l28 ~.Trabzon ti· darhğa ginderilmq Te halt.,.. 
-&1.& haym v~ ~l'~kınlıktan açılıver • 15 - tp.ret sıratı - çift :.

3
•
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ll,81 ..ı ortR ıc.m l/A da 118'1 Kemaleddin, aaı- mübadJlJere tevzi edilmele I> 
mişti: ı - Qot. tyt - o~ttık. t s T t K 1l A z L A a tanahmed Akbıyıt Arabac:ila.r .,lc&k No. ı tu-. 

- Eh, tmıt hı 'F'rance! 1 - Uzcn but.on - kJrmlZ1P 1>eDzer rmt 1---------r-------l 
Diye .ba~trmaktan kendini alama • 8 - !ayılar - 811 yuwıuı. A.twı kapr.ı., 

9 - M'll - atık n... bona 1 pep 19 !O 19 30 
imştı. 10 - t1<U.mbll'n beti - bbul etmemek 
Teessi\1", ktihT.11 ve memnuniyetle ka· Yubn!sn aşatı: 

rq1k ~ hnnıT'f'l ı.-e muhabbetle şam. ı - KaTga - glW!erl ~7'!'1 
panya kadehini ka'Jdmara.k onları se- ı - TekdJr - ldribldnt ••datııwa ~ 
Uml 1 - Clblnitk 

adı w :ronra l!izlemeğe muvaffak ı _ Endaht eder 
otamadıöı b1r s~vinçle, tavsiyelerini ı - Aceml oım-.,aa 
tlinlemedf~ ""e fakat kendisinin karşı· • - Arta talan 
laştığı aki~tin llvnine duçar olım~ bu- 7 - T~üd - btr nota 
lun ik" k1t t 11 8 - ~ene - vermek - ıart IAhlkaaı 

an 1 p anın e erine yapıştı. On· t - Blr cŞ• sı ols:ı feY olacak - tefrlka 
!ar da, e!em ve kPder ifade eden tavir- ıo _ ETde ayağa giyilen - Mımdakl nehtr 

lari!e yeni ec:ir arkadaşlanna choş gel- 1 ~ 'f 1 f r 7 F p 1ll 
Wni2> demislerdi. 

Bu ik Franc:ı7. kaptanın Seeadlerde 
bulmunalan. Franc;ız barut imalAtha· 
neleri on bin ton küherçne kaybet • 
miş Te yüzlnct>. be1ki de binlerce, Al
ınanın hayatı kawnıhnış deınektL 

* Bir paıar E'al,ah1 idi, büyü'k bir İngi· 
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l1z barkası ~örmüş ve bunun ardına 
Büşmüş idil{ O hizim kendisile oyna· 
.rnak, yarışa t!iri~ek icrtediğimizi zan
nediyor ve uzal{1asma~a çalışıyordu. 
IY'elken~ ka?'!l:ı ' •elkC"nle onu yakalama-
la muvafbk olup olaıruyacağımı bile • EoveUci bulmcıccımn Jıcıll~ditmif ıekll 

• • m • 
• • 1 ...wı 

Höbetci tczaneler 
fo;bnbal elhetlndekDer: 

A'ltsaT&.Jd& • tŞeren. Alemdarda: CAb
dfilkadlr). Beyazıdda: ~~ı. &Mat _ 
yad:ı: (Rıdvan), Emlnöoünde: <Ben Sa
son), Eyiibcle: lHl~ Atlamaz), Fe
ner<!e: (Hfl&amett.ın>. Şehreıatnln<M: 
<Hamdi), ~hzadebqında: C:Ônlvers1te>, 
Karagümrllkte: (Arif), Küçükpau.rda; 
(Nec-aU Ahmed>. Balar~ ~ 
pan) • 

&yolla elbetrdekDer: 
Tünel tıa.,mı!a: CMatkoTl.ç), Ttıbek -

bldınnıda: (V1ngopulo), Galatada Mer
kez), Tablmde: (Kemal), ş~ucı.: (Per
tn). ac,ıtıaıta: <Nail Jlalid). 

Botazltl, Kadıköy '" Adal&rdakDer: 
fiskücarc1a: Cİskeleb~>, sanyer<Se: 

(Nu~n Kadık-Oyae: <Moda, Merkez>, Bü
Jilb.dada: (Şinu1l, 'Heybelide: tTanq> 

40 üniversiteli dün Romanyaya gitti 

Univerııite talebelerinden 40 kişilik blr il'UP yanlannda Doçent ~ 1~ 
duğu halde dün sömestr tatilıni geçirmek üzere Romanyaya hareket e . 

Un!versiteliler Romanya. Polonya. Almanya. Macaratan gibi 
teketlerin mO.him merkezlerini gezdikten 30nr.a §ehrimize d~ 
Resim Ov,iversitelilerdeıı bir kısmım yapurım gü:verte&nde gösterj,yOI'• 



SON POST& 

GRiP~ NEZLEm ÖKSÜRÜK~:!~ V ALDA PASTiLLERi sayesinde 
kabildir. 

Hakiki VALDA umi üzerinde urar ediniz. Her mnhim eczanede bulunur. 

-......_ Bir 
RADYO 

Haftahk 
PROGRAMI -----

~-ki Ye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

1539 m. 183 K~. 120 Kw. 
DALGA UZUNLuc·.ı l 

~ 19 74 m. 15195 Kc.~. 20 Kw. 
~~Kes. 20 Kw. 

[Ot .. 
ınkn klsmm devamı ve sonu] 

sası Cffat) . 2!.55: Müzlk <K~ll-k orkestra. -
Şef: Necip Afkın). 1 - Johanne3 Brahms -
Macar dar.sı No. 8 . ., - Willy Rlchart 
Küçük balPt sfüti. 3 - Frled Walter - Sere
nad. 4 - de M!ckell - Çoeuk oyunları. 5 -
Hıınns Löhr - Büyfik vals. 6 - Mainzer -
Düğün t.ören.. 7 - Leopold - İspanya melo
dileri - potpuri 8 - H.ans Maim.er - Sere
nad. 9 - Tempo Tempo - galop. 23: Müzlk 
(dans - Pll. 2.'3.45.24 : Son ajana haberleri ve 
yannkl program. 

12.30. ÇAJtŞAMBA 18-1-939 CUMAJtTF.St !1-1-939 

~~~1 'I'trk ınii1!~l • PI 13: Saat, ajans, 13.30· Mü1\k (operalarda - PD. 14: Saat, a
~tıclbnhoıı habe .. lerl. 13 10 14: Müzlk (Riya- jans, meteoroloji haberleri. 14.10: Türk mil
i' lbo U? bandosn - Şet : İhsan Künçerl. zlğl - (Pil . 14.45.15.30: Mtiz1k (operetler ve 
~& ~Oto3 • İsPanyol marsı. 2 - P . La- film ml\zlklt>r! - Pl) i0Pns. ,~o '~rta • i~anyol ~fıltl No. r Le8 17.30: Program. J'T.!5: Müzik (dans saati -
t ' Jlt. Leha La Rt>Ja. No. m La zarzueıa. Pll. 18.!0: Türk müziği (İncesaz - Kürdtll 

Te8il tarihi : 1888 

• 
fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiy~Jelıi Şubelerlı 

1STANBUL (Galata ve Yenlcamf) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandam Şabf?lerfı 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevı banka muaıneleleıt 

Kiralık kasalar servisi 
..... t. Gtıeg~N- Dle Lustlge Wltwe-potpurl. mcuk!lr fas!·~. 19.15: Saat . .a,laruı, meteoro
ıa.30 . orveç dansı No. 2· lofl haberJı>rl ve rlraat borsası lflatl. 19 25: 

"ı aııı~l>ror-r<'m 18 35: Türk mi.lrl~i (İnce- Konuşma (dıt politika bl\ıd!selerU. 19.40: 
:ara~1 -al'ı Yer.flh faslıl. Okuyan: Tahsin Türk müziği C'Mnhtellf oltuyuculardan şar-
11~ ri naıanı:ır: H. Derman. E. Ko.drl. B. kılar). ı - Zeld Mehmed ağa - Ferahnak ---------------

:•.so: ,.ft Gl!r, H. Tokay 19.35: Konusma. peşrevi. 2 - Lem't - Şarkı - Lerzan edlvor . 

Akba kitab evi 
..... Şeh rıt tn\iz1~ fPesl'ev ve .şarlolar). 3 - Tanb!!rl Cemn - 'Evle sark'! - Bir nigô.h 
~aı naz Peırrevı. 2 _ Tanburi Oemll - lle kalbimi. 4 - Halt: tiirkfısü - El\'eda dost 
lrarıı l' $arkı - Fennd 1d feryadıma. 3 - dell Okuyan· Muzaffer İ1kar. 5 - Lem'l -
~fıı ~ 'tı.!ur - ltlcaz şarkı - Sevdayı. 4 - Uşak şark! - Neler çektim neler. 6 - Raif - Her dilden ldtab, gazete. mecmua. 
:::_ııt•ı'l'ıtıs~f - FI!caz ~:ırkı - Asık oldum Jru- Kürdili Hıcnzkar farkı - Rengi ruhsarına. mekteb k.itablannın ve kırtasiyenin 
11 ... B _ 'I' - Kemn1 Niyazi - KemenQe tak- 7 _ Osman Nihad - mcazkfu' şarkı - Ellere Ankara satı• yeridir. Unde.rvud ma-
0--.~.' - atvo~ - Jifi1.am ~rkı - Klğıdha- nzak.t.an bak. Okuyan~ Semahat ÖZdenses. s 

0'· 8 _ '!Dede - YOrfik semnl - Rehi aşkın- s _ Leylll - IIlt'azkAr ~rkı - Nerdesln nE>rde kinesinin acentasıdır. 
o.~n· ~L~llf Paııa - Hiizam s:ız se:matc;l. acep. s _ Lem'l - Isfahan ş:ırkı - Narı askın- ~"-••••••••••••••" 
Jt.~la. 'İt, rU Hnıı~es. Çalanlar: Vecihe, C. ıa kUl oldu. ıo - Rahmi - Isfahan şarkı - tı•••••••••••••" 
~lltıtıa N Sevhun, Refik Fersan. 20.20: Etme bE>yhm!"! figan. Okuyan: Mahmud Ka- ti. 
19_,."'ı>r0ı0 '1rl!:ah saatı). 20.40: Saat, ajans, nndat. R. Neydik. ıı - Asım - mcaz .şa.r
~So· ~haberleri, ziraat borsası mat). k.ı - Her ztı,l·mı dgenıuza. 12 Halk tiirkiisü -

GGz hekimi 

" lı-rt.tıt A~ın(Ji'lrtınadan sonra) . Yazan - Ay doğdu batmadı mı. 13 - Halk türküsü - Dr. Murad Rami Aydın 
ı ~!~t M Nuri merhum. 2J.20: Mü- Karanm oylum aylum. Çalanlar: Vecihe, C. 
...::= 'flıı1tı R orke.rtra - Şet: Neclb Aşkın). Kozan, R. ltrun. 20.30: Tems\l: Per Günt 
.p;lllı?i. 2 _ ~wal<\ - Viyana mftztklert - (Yazan _ Helnrick İruen), (Türkcesı: Senl
ik.. 'tat , lJv Wlııt Rlchardz - İlkbaharda bir ha Bedrl Göknl1>, (Monta! : Ekrem Reşid). 
-~ , '1aı E>rtür. 3 - Hanns Löhr - Hülya Ra:tyo Jcftçtlk orktttTası :refakatiyle. 21.30: 
&:._"111~ _ s. t - Aınadel - Saz çalan A.şık Saat. esham, tahV:SlAt, tamblyo - nulı::ud 
.;ııueıt"tten ": rtJası. 5 - Hann.s Ubr - borsası (nat). 2UO: Müzik (Kfiçtlk orltes
"' ~'1n lrlelOdıtentlekete - Muhtelif memle- tra - Şt>r: Neclp Atkın). 1 - waıter Noack -
t l!ra'h.ıı _ ,.. e1' fi7ertne Rapsodi. :Joban- Romantık üvertilr. 2 - Frled Walter - RU
-.:: ~th -.ıacar dnruları - No. l ve 2 . 
.:..~t <>Y"'n - MrntH~-tt-0 _ Sol MaJör 8 _ ya - Kıı>man !I01o "Te 01".kestra ı~. S - Wal-
'a.a.. e!tıbert - Göbekuter Te!tm\ ~~idi. ter Noark - Kö7 h\kAyelerı. 22.15: Konuşma 
~ 'bora at, f'shsım, tahvlllt, kambiyo _ nu- {Haftalık po.ıııta kutusu). 22.45: Müzik <dana 
~r) 1'31 fflao . 22.3o: Müzik <senfonik plAklan). 23.45.24: Son ajans haberleri ve 
""il •Ja· 23• MUZ!k dans plAkları). 23.45.2~: yannkl progrnm. 

~ ha berıe ı •••••••••••••••••• ······ .............. ..._ ............ _. ... r ve yarınki program. 

ı2.ıo: 'l'iır:ER~n.mE 19-1-939 Ziraat: Okuyucularm muhteiif 
~rılo11 h ntfiı.I~ - Pl. ı 3 : Saat, ajans, SOrgularma C0Yablar 

"'t'I' -.e h a~rıerı. 13.10.14: Müzik Cope-
~8-3o. "Pr atır ınüz.!kler). (BCl§tarafı 6 ncı ıayf ada.) 

'la 19. ~ ograın. J8 35: Mi.lıik <eazband - 6 - Beslenecek tavuk o yerde buluna-
'11,"ı 'llıt>~~'l1'1!'!a <71rnat saatn . 19.20: Saat, bilen ve.mlere katlanabilmeli, bunları iyi 
~ . \ ~0 .. 01011 h b • 
""ita 19 ~· a erk>rl, 7.iraat borsası hazmederek çok L!tifade edebilmelidir. 
1ııu. 2~~r 'rilrtt mfı?i~I <Fasıl h~tl - • 
~·ııtı ( tagJı\ . 20 J~ · K 20.35. Tli k Bu altı şartı sıraladıktan .sonra, hangı ... , !la.rJı: 1 onnsma. . r b 
'- llab:n,1 

1 arl: 1 - Leyli\ Hüzam ~rkı _ cins tavuk ıyldir sorgusuna oeva araya-
"t~ lfatııb~~~\l an. 2 - I.eyıa Hüzam .şer- biliriz: 
bıı , A_..., n 17ar oldum. s - I.em'i Hiiıam . . . · k d ğ. ik 
t. r taı....:_:•an s~kt 4 R flk F T A - Yerlı tavuk ıyıdir: Pe ~ ış o-
~ ıt •m - e ersan - an-
~ hicran}' 5 - lo('?J\ı Suzlnfık şarkl _ Ye- lan iklimimize dayanıklı. hastalıklara 
~ '1 - ~ 6 

- Le>n'l Rast sarkı - Yok mu mukavemetli, yemini arayıp bulmakta 
..:11)\ıı. ~J1r tlirkiio.:ü - Yürü dilber yfirii. becerıkliciir Islah edilmiş veya s:ıf kal-
""'1" ~ """mıha1' ö . . 
lqııı !flk ~c zdenses. Çalanlar· Ve- nuş olanlar yeteri kadar da yumurta vc-
't) ıtaıı~'il.t.. :ahır(' Fersan. 21: saat, es- rirler. Ba"ta Bulgaristan olmak üzere, 
ltııa l ıo. arnb!vo - nulrud borsa<;ı m- ~ . 
~l'tet): · 

1 
lıfftztt <Oda mftzlltl _ 1'rltzsche şimdi her memlekette yerli tavuklara te-

S'ıl l.otheı k@rnan Gwıtav Frlt'ZSChe. 2 el mayül vardır. 
~~ .. ~t. <::-eıı~ ~:hııt'dt. Vlvo1a Johannes B • Resmi tawkçuluk enstitüsü, yu -
1 ~\ ~OJ\ıant!t _,,ernar Kohlschütter. KlA.- murta için İtalyanlann Legorn ırkıru. mu • 

Taksim - Talimhone. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt . 
Tel: 41553 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlia 

Türkiye rubelmı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: ı.t. Tütün Giimrüğ(l 

* Her türlü banka iti * 

TURAN TİYATROSU 
Bu alqam 

Halk Gecesi 
Cemal Sabir ve arkadqlar 

HABBE MOLLA 8 P 
Localnr 100 Her yer 20. 

Paradi 10 K. 

HALK OPERETi 
ISu alqam 1aat 9 da 

Oç YILDIZ 
Yakında MDeııln en pn opereti 

MODERN KIZLAR 
'b Jrn~r.ır m<>dern e.<M"rler. 22.40: • P"li 1 . k- -k t 

~ <lllnn., orb.ııtra _ Şef: Ne-cib Aşkınl: vafık bulmuştur. ı ç erı uçu yaş a Yu .. u, Ye..n 

~ '• _'Lfı't:.r - Bavyera val.sları. 2 _ t- hastalıklara pek dayanamaısa da yu.~ur: .............. - ... ·-·-··· .. --........... --

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Şartnamesi mucibince 1150 kilo bergamut esansı pazarlık usulile satın 

alınacaktır. 

II - Eksiltme 19/1/939 tarihıne rastlayan Perşembe günü saat 14 de Kaba • 
taşta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile b irlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c46ı 

MMll 

I - İdaremizin Paşab~ fabrikasında mevcud 3000 adet müstamel galvanb 
ve saç bidon 500 adedi derhal ve mütebakisi de en kısa bir :zamanda kaldırılmalıi 
ıartile satılacağından kapalı zarf usulile arttırmıya lronmuştur. 

II - Muhammen .bedeli beheri 2.50 lira hesabile 7500 lira ve % 15 teminatı 1120 
liradır 

JII - Arttırma 20/1/939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da Kaıbatap 
levazmı ve mübayaat §Ubesinde müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Arttırma şartnameJerj parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı~ 
bileceği gibi ' bidonlar Paşabahçe fabrikasında görü'k?bilir . 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesa ı k ile % 15 güvenme parası. malı?< 
buru veyn banka teminat mektubunu iht!Va edecek o!an kapalı zarfların ihal.ı 
günü en geç saat 15 şe kadar yukarıda adı geÇE>n satış lromisyonu başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c84> 

Cinsi 

Baskül (Kollu) 

• • , (Otomatik> 

> c1nsan tartan) 

Şalt.er (2000 ~rlik 3 ku-
tuplu 

Amper metre (2000 amperlik 

Mikdarı 

1 adet 

1 > 

1 > 

1 • 

) 

1 , ) 
3 > ) 

Tartma 
kabiliyeti 

300 Kg. lık 

500 > > 

300 > > 

Muham. 
bedeli 

100 

110 
700 
50 -960 

500 

% 7,5 
teminatı aaat -) 

) 

> ıs 

) 

'12 ) 

37.50 

I - İdaremizin İzmir Fabrikası için b"r adPt 300 kiloluk kollu, bir adet M(J 

kiloluk kollu, bir adet 300 kiloluk otomatik ve bir adet insan tartan baskül ile 
Cibali fabrikası için 2000 amperlik 3 kutuplu şalter ve 2000 amperlik 3 adet am
per metre prtnameleri mucibince ayn ayn açık eksiltme ıısulile satın alına • 
cak.tır. ı 

II - Muhammen bedellerilc muvakkat tentinatlarJ hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Ek5iltme 23/1/939 tarihine rastlayan Pazartesi günü hizalarında yazık 

saatler-de Kabat.aşta Levaz.ım ve mübayaat şubesindeki alını komisyonunda ~ 
pılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak ber gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Ekstilmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklif ve kataloklan 

ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar tütün fabrikalar şubesine ver
meleri ve tekHflerinin kabulünü rnut.azammm vesika almaları lazımdır. 

VI - İstekliler cksil'tme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
p~ralarıle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (30) 

Niçin ızhrab çekiyorsunuz? 
Bir defa da 

Ahnız 
~~OKURİN sizi bu müz'iç baş :ığrılarm
dan, nezle ve gripten derhal kurtara -
caktır. 

NEOKÜRİN kalbi yormaz ve mideyi 
bozmaz. 
Tek ka~e 6. altılık kutu 30 kuruştur. Her 
eczan~de bulunur. 

NEOKÜRlN iamine dikkat ~ ı . · t _ ~l>ah •arJnııı. 3 _ :r. strauss _ ta verimi çoktur. Yumurtlaması bırır.cı 
~~~~-~~~w~~b~ın-~~~~d~ --~==============~~----------~ 
~"ll ltta1 'l1ve~n nkler - Donna Chktulta - c - Aynl enstitü et ve yumurta veri. s OD Posta 1 İstanbul E elediyesi lla"'nlan 1 ı..'le. "11 '1 • r fi - Hanmı Löhr - Dü- ' • . 
"I ~-4S.2t·- 'l'onıan _ VJvana bülyalan _ mi mü~terek olan Rot Aylant ctnsmı de l============.=::===t 

"ıl'ıl~. · Son a!ans haberleri ve yarın- memleketimiz için muvafık görmüştür. Yerebatııı.D. çataıçe§m• ao.U.k. u 
ı' f'n... _ !n yapılı, eti lezzetli, çabuk serpilir bfr 

-...~-lo: · "nvl Yemıt. t!llyul, Ba"41a 911 Balk ıazetul llb...' 'l'lirt 21-1-939 cinstir. Yumurtlaması kısmen ikinci altı t S T A N B U L 
~loı• h ıntt~ - Pl. 13: saat, ajans, aya rastlar. 
,ıa..i: ;. >l>~rlert. 13.10.14: Müzik <Şen D - Diğer ırklar için yapılan deneme • 

::._ ~ ~~· 18 3S: Türk müztti dnce- ler c:lddt bir tetkikten geçmediği için hır 
~~ti). J9~~- 19.JS: Konqma (Haftalık şey <ienemez. 
\\,~ -.8...!'9 ıt~ Saat, ajans, meteoroloji Tanmman 
llt~>. }" ''Afuhıt ~ Wat). 19.40: 
""' ~~ - l!hatıPllf şarkılar. Rumeıı tür- Del\'liryolu civ11rınd11 ki harmanlarda 
llıt tlbf , ~:t· ,. Araban pe~revl. 2 - U- çıkan png1nlar 
'b '~c!e r~ıı:;ar şarkı - Zahmı hlcra
b.":\ - lb<t~ - H:ı.cı Arif _ Gönül bez- Demiryolu civannda bulunan orman 
e"'llt , ~ , r::lllndı:· 4 - Suphl Ziya - ve tarlalardaki ekin ve harmanların, loS. be 'ltt 1ar~1111 zambak glb\. s - komotmerin bacalanndan sıçrayan kı -
'b 1-1 '7 Z:tc •• k A~l:ı.tırla.r gü1di.l;ürler. vılcımlar yüzünden ekseriya çıkan yan -
--~ha"'~ it t;:_ ~arcıh:r ı>;nr ~arkı - Iki de gınlar neticesinde yandığı görülmüş ür. 

"t1ı... \ll')o; 1 l'i :ı.z sem:ılsl. 8 - Ru- .
1
• 

~~ 1 :"illi be> e · K vun beni yfiksc'klere. Dahıliye Vf:kaleti bu hususta vı ayet -
'-bı' "tran ıhı., bu Yerden gideyim. Dağlar lcre yeni hır emir gönderenk bu gibi yan 
§· ~ 1.ttııer:;· Al• hnln kaştan kar. o- gınlann önü.ne geçmek için devlet de::ni:
'tı:.."llı\ ;ıho, Cev~ Senar, M. Çall-lar. Ça- yolları idaresince lbun gelen tedbirler 
~~11> . .an: ıcon et Çn~la, Kemal Niyazı alı:ımı2 olmakla beraber, ihtiyati bir ted-
1 ' ''" 2o 45· llfnıa (Çocuk Esirgeme . \' 1'\~ ~~ 1.f~ <R.lyOsetJcümhur bir olarak harman ve ek.in ve k~ru ot -
'!! i 1'eıdha aaı - Ştf: Pra.et«tus>. Iann demir yollarından en az 13 metre 
:..~ ;; ~ r:ı~ harus, senfonik filr, geri çektirilmesini, tarla Nhiblerinin de
~ ~-l. ~.,..,• :dt: Yaylı azlar mir yolu etrafındaki Jrunı otları söküp °' ,2t1o ~?t· •- Konçerto, op. '14. atmalarını ve bu hu.utta demir yolu rd'-tl.::." .. An-'."" ....ıntonı Re maJ(ır Jfo 

~ta.~· .Aııdante Preıata. 21.e; zerglhmda bulunan k6ylera teblijat ya-
-qqı, tanıbt,o - D1lbd bor- pılmasını b!ldirmiftiı'. 

Gazetemizde ~ 18Z1 w 
resimlerin bdttln haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. --

ABONE FIATLARI 

TÜRKtYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 
Sen~ AJ 
Kr. Kr. 

1400 760 
2340 12!AJ 
2700 1400 

3 
AJ 
Kr. 

,00 
710 
800 

Abone bedeli peıindir. J.dra 
deliftirmek 25 kurufwr. ---

1 
AJ 
Kr. 

100 
270 
aoo 

Gelen evralı •eri 11erilma. 
llanlardan mu'aliyd alınma. 
C.evab için mektublara 10 kUl'Uflıık 

Pul lllft91 ]lzımdır. , . .__ ..... 
: Posta bıutJ: '41 İatanbal 

l Telgraf : San Polta 
.. Telef°" ı ll20I 

Kaç mtıkellete aid Doğrudan doğruya tebllf 
tahrir neticelerinin edilemiyen tahrir netloe-

Kazası Maballesl ll!nen tebliğ lerlnl taşıyan t&ğıam 
edildiği uıldığJ yer 

EmlnODQ Sandemlr 20 Hasırcılar camll kapı• 
• Yavuz Sinan 23 Demirtaş semt ocqı 
• Hacı Kadın 46 tlç mihraplı cami 
• Hacı Gıyasetttn 1 Hacı Kadın camii 
• Demlrtaş 4 H ıcı Gıyasettin camii 

Yukarıda yazılı kaza ve mahalleler içinde olup sahiblerinin ad'resleri 
0

öğrent
lememiş elan arazilere aid tahrir neticelerinin bugün kazada mutad vasıtalarla 
UAn edilmiş ve ezcümle bu arazilere aid tahrir neticelerini taşıyan bir kağıdın: 
hizalarında yazılı yerlerde asılmış olduğu 2901 sayılı arazi tahrir kanununa gö.. 
re haklarını lrullanmalanm teminen bu mahallat içlnde arazileri olup ta keır 
dilerine ihbarname tebliğ edilmemiş olanlara tebliğ olunur. (299) 

~ 

Yıllık muhammen 
kirası 

Karaağaç pay mahallin~ 1 No. lu ot deposu 150 
20t 
20\ 
200 

• , > 2 > > 

> > > 3 • > 

> > • 

ilk teminab 

15 
19,99 
19,99 
19,99 

Yukarıda temtf yıllık muhammen kiraları yazılı olan ot depolan 940 senell 
May11 .onuna bdar kiraya verilmek üzere ayn ayrı açık arttırmaya konulm~ 
tur. Şartnamelıl'rt Levazım Mildürlı11\inde görlllebilir. İstekliler hizalan!lda 
pterilan ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber 19/1/939 Perşembe günl 
saat H b~ Deiml Endhnencle buhmmahdırlar. (37) 
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Sigara da içseniz 

RADYOLiN'LE 
Sabah, öğle ve akpm her yemekten 50nra günde 3 defs 

fırçaladığınız takdirde dişlerinizin 1ağJamlığına YO 

fOzelliiüıe halel 2elmeı 

Dişlerdeki leke, pas ve ke eleler! temizler ağızdaki mikroplan ımhı 
ed~. D.şJerin çOrOm~sinl ve diş etlerinin iltihaplanmasını menederek 

•ğızda dalmt sıhhat, daimt cazibe daimt güzellik yarabr. 
Fakat ubah, 661• ve 11ktam ve her yemekten aonrı 

fırçalamayw ihmal etmeyiniz. 

ILKbAHAR MEVSiMiNE MAHSUS YENi GELECEK MALLAR 
iÇiN YERLERE IHTIYACIMIZ OLDUGUNDAN 

15 Sonkanundan 15 Şubata kadar 
Bir uy rnOddetie stoklanmızın bllyük bır kısmım her y~rden 

mOsaıd şartlar ve mutedil fiatlarla elden çıkanyoruz. 
BütOn dairelerde mevsim sonunun fırsatlarını bulacaksmız. 

Beyoğlunda B A K E R Mağazalarında 

Bir mevsim sonu fusatı: İstenen fiat için en mükemmel citıatir • ._, 

inşaat Mühendisi almacakt1r. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Alınacak inşaat mühendisinin her türlü statik hesablar<ia betOll&rme ve mi· 
maride mütehassıs olması 11rttır. İsteklilerin §imdiye kadar ne gi.bi iflerdıe ça
lıftıklannı gösterir vesikalarile Nafıa Veklletinin ruhsatnamelerini birer i!lti-

daya baflıyarak Umum Müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan olunur. cl73• 

Sayın Bayanlarımıza Bildiriş , 
Gösterilen büyük rağbet yüzünden piyasada 

mevcudu kalmaya 

F E L 
8 Iik ve 12 lik ambalıtjlarla FEMİL BAGLARI yeniden piyasaya 
yetiftirilmif tir. Her eczane ve bilyük ticarethanelerde ara1ınız. 
Umum Satış Depolu : İahnbul Bahçekapı İş Bankası arkuı Rah-

vancılar sokak 5 No. Can. LABORA TUV ARL 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare denız nnkil vasıtaları ihtiyacı için 30 ~on gazolin alımı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 27/1/939 Cuma saat 14 de B. Postahane binasında topla
nacak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosunun mu-

SOM POSTA 

A ARAN 
SAÇL RA 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte sılıht saç boyalımdır. 
l!\GİLIZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İST ANBUL 

TAKLiT HiÇBiR ZAMAN 

AYNI OLAMAZ 

Taklit benzeri 

demektir 

E EV 

Bu itibarla en üstün 

kremdir. 
····················································-····· ... 

Doktor ~ 1\ 
lbrahim Zail Ôgel 
Eelediya l:arşısınds, Piyer!otl 
cıı.ddesrndo :.!t nuınaradı lıer _,:ıla 

u~.~eden sonu hasuU. :tı:'L .u kaJ.u 

----· eder. "••••111111" ............................................................... 

ilan Tarif em iz 
Tek sütun $&nt!mı 

•ahile 
.ah ile 
.ahile 

Dördüncü sahile 
l ç sahil eler 
Son ıahil• · 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) ,, 
)) 

)) 

» 
Muayyen bir müdde' zarfında 

faclaza mikdarda ilan )'otptıracak
lar aynca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. '-'am, ya!'ım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpi§ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için ıu adrese müracaat 
edilmelidir: 

:lıincıhk KoUektif Şirket! 
)uı.bramanzade Uau 

Ankara cadde ı 

······························································ 

Jkinciteşrin ~ 

~a'a _,,,.,_...,.~,..,...f1"~u4, 
Aksırık, öksürük, burun akması. düşkünlük 

@rrO~ 
lehllkeslnln yanelmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuı? 
Gri pe karşı koymak için hemen A s P 1 R 1 N ah mı 1 

Grip, sotukalgmhğı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budutı 

ısrarla 

~:·~~ 

.. PİRİN 
isteyiniz! 

20 ve 2 tabletlik 'ekillerde bulunur. 

Her feklin üstündeki E9 markası aldığınız maıın 
hakikf oldulunun ve iyi tesirinin ıarantlsidir. 

·--·· .--.... 

~~l•J#l~lfl=D~l:I 
uıw ..... -

16 / lkincikanundan / 23 lkincikanuna kad~ 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün •· 

saatleri ve kalkacakları rıhtamları. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Tarı), Perfembe 12 de (Aksu), P~ " 
Bartın hattına 
İzmit hattına 

da (Ege). Galata nhtı1UJndan. 
Çarşamba 18 de \AntaJya), Cumartesi 18 dı cı' 

- ya}, Sirkeci nhtımında. ...tJ 
- Pazar, Salı ve Perşembe 9.30 da (Uğur). Topıı""'" 

rıhtımından. -' 
Mudanya hattına - Hergün 9 da (Marakaz) vapuru sistemi vapurlardııt 

biri, Cumartcsı ayrıca 13.30 da (Trak). Tophane 
tımından. ~ 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Tralt), ayı·~ 
Çarşamba ve Cumartesi 20 de (Ülgen). Toph;ıne "" 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

turundan. 
- Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtııDlod"' 
- Pazar 9 da tTayyar). Tophane nhtırnmdan. . M.J• 
- Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 de (,Bit"""' 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmır). Galata nhtımından. . ..6' 
Mersin hattına - Salı 10 da (Anafarta) Cuma 10 da (İnönü), SIP"'"" 

rıhtımından. 

Merkez Denizbank binuı 
Telefonlar: Acenteler) K.arak?y Köprübaıı 

) Sukccı Yolcu Salonu 

ı::ı 

anıUeptik 

Dit MACUNU 

" kullanınız. Lezzeti hoş, d!.'1er1 lncl gibi parlatan Kol\nos•u dünyada mllyo~.':J 
seve s,.ve kullanırlar. Tupün muhteviyatı t.ekslt edilmiş olduğundan uzun ınÜöd' 
ılyacınızı temJn eder. 

Büyük tüpü 40, küçük tüpü %2,5 kuruştur. __/ 

Tornacı alınacaktır. 
hammen bedeli 7 kuruş heps'nin 2100 lira muvakkat teminat 157 lira 50 kuruş- Son Posta J\1Qtbaası Askeri Fabrikalar Umum MOdOrlüCOnden: /, 
tnr. İsteklılerin olba:bdaki fenni ve idari şartnamelerini görmek ve muvakkat 1 Kırıkkalcdc istihdam edilmek üzere tornacı alınacaktır. FabrikalarıtJllı' -~ 

ı-.;ec:rıyat Müdürü: Se im Ragıp Eme' k · · ı d ! b ld k'J · z b t ·-~' tcminatlanm ys.tırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalem w me ıstıyen er en stan u a ı erın eytin urnu fabrikasına, zrr..ıru tJI'*' 
levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikası ve muvak- . l: S. Ragıp EMEÇ İz.mir siliıh fabrika.sına vesa.ir yerdekilerin de Umuın Müdürlüğe müraca~ 

kat teminat makbuzae birlikte komisyona müracaatları. (247) __ s_AID __ P_L_ER __ · _A_. _E_k_re_m_u_Ş_A_K_L_ı_a_ı_L~-------------------------/ 

1 
1 

l PALMOLIVE 

? 
--~..-..., • AıırlırdH beri 

a. _, \eeiı btl.n. "81-4 .. ........ 
tasa H - ı. • .ı.. riiulcütler 1 R_ ..... .. 
balrt.t···· • tlU9«1 ........ ........... ld 
..ı.c. ıeelenala .,ıullırı .. flpl• ..S...•n 

Buuuala IMro~r . <Jldillh dalw -1anald 
Lo~ •• rvul •'•bılir v.ı ..... ytJ., ... ıı. ı • .ı 
94ılr ı .. ı.,, ... ı... ..... - PALMOUV! - 1 
hllaomaad kilidir 

K•ııd• yecWi lhtlma .. •u tndl edil•• bw 
lı:JJmotli lwın k11lane boo7• hnalotlen lçı• 
Oolıtor OAFOE PALMOUVE'ı ımhap et· 
tllrt .. - .. onlanıılıUM! .. tabu daha .. um 
elaa -• cıldıob IÇ1• de •l•eritll elaaft 
&f'Urdor . TuvıletıoıMk •• ıı..,......ı. 
f'AlMOUVlt'I lı..ılo••aa He-• ..,_•d• 
r•••Htk ınaı .. -., ı.dank ediaiıı. ic PAL.. 
MO~ atı• olıaıa 

teytı•y•tı . p• 
ıtellettirıci ha• 

ıasları ıla ma• 

ruldur 


