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Parti Grupunda dün Başvekilin 
General Kazım Özalpın işlerimiz 
istifa.sı işi görüşüldü göst~r~~ği h'!def 

Beden Terbıyesı ıstışare Heyetı dun Celal 

spor 
• 
ıçın 

• 

Milli Müdafaa Vekliletine emekli Ba~arın be.ranalile çalışmalarına başladı 
G l 

AT • 'T'.. • Başvekil : ''Memleketimizde sporun geçirdiği tekamül enera 'vacı .l ınaz taııın edildi safhasının takdirkanyız. Ancak hoş~muza gitmeyen 
'3 noktalar da vardır,, dıyor 

r; Parti Grupunda dDnkO mDzakereler, 
·ı· it atoekil M·ır M"dal açak!;ıl:-, 1 ı u. . ~a Vekaletinin evrak N mühürlerini taklid surctile tetebbiiı olunan tayyare 

C
Qc//i)'c g meıeleıını ııaret ederek: <,Geçen celıede hatiblerden birui ba aahtekiulıh muelui-ü · d 
itil,.. .. ~ Y1apılan tahkikatın tam bir ıerbeati içinde cereyanını temin için Milli Müdafaa VeL·ı·ze_rın • 

-ı iizum d b-ı.. • • M ·u· .. . . Rı ının çeun an unıetmııtı. ı ı Mudalaa Vekılı arkadaıımı:ı ftl'I muhakemenin ıelamA et• .• . ı cere • 
--...... ...... - ......... ._ ....... _ yanını temın maluatlile utila etmiıtiru dedi. 

... - ....... -·••• ... . ... ..._•••••••••••••••••••··----········-----··· .. ----···-·---- I ............... __ .... _.,, 
" 

Ankara 1 7 - Beden terbiyesi kanu
nun\lll hUSUJl maddesi mucibince ge -
nel direktörlüğün çalışma prograınile 
bu hususb.ki bütçesini ve diğer muh· 
telif işleri hakkında müzakere ve ka
rarlar almak üzere teşkil edilen beden 
terbiyesi istişare heyeti bu&'in saat 
10,30 da Türk Hava Kurumu genel 
merkez binasındaki salonda Başbakan 
Celal Bayar huzuru ile ille toplantısını 
yapmıştır. Başbakan Celil Bayar riya
set mevkiine geçerek müzakereyi aç -

' .Ze raiucıe VbtRS ~:x.ü.ı:Ucı: ~t LI · mLf ve şu beyanatta bulunmuştur: 

u -Yo.tlo1r bitn Oö:teer]. • upre~ıJ.~n d~ u tru bA 

COM1du•Ucıa. 

AU noa dıt ~ııhtrt du At:tafru .E 
Soua-Stctet•17e d'Jta\ 

a.~ 

Parti Grupu dün 

cHükfunetin spora ve beden terbiye
sine n:ısıl bir veçhe ve istikamet vere
ceğini Türkiye B. M. Meclisinde hükt1· 
met namına söylediğim programda i· 
ıah etmiştim. Bu izah neticesi olank 
da elimizd~ olan kanunu B. M. Meclisi 
bize vermiştir. Bu kanunun hüküm· 
lerl dairesinde memleketimizde sporu 
genişletmek, tekAmül ettirmek arzu -
smıdayız VE' vazifemiz budur. 

----~~----~ .... _.. ...... _.._._.. ____________________ _.. _____ ~w=::===='~!!..-=~=a~~=-=l=l~!;:coc·=ra=yf=ada==)==::;===!l-.;~~C~e~LU~B=aycu'========f==-

CM IES IE LE L IE R :J ( A.nıt. - Kabı·r) ı·n =~K!:'~!ı::!:u:a;::ı.;:1::ıe~~a:ç:;~t:~r::;:_m ::ıır:~m~ -:-
y Vekilin imzasını n Hariciye VokileU mübiirü De Mü.~ Arlb AbeJJn tm • 

.t erını de tayı•n ett•ı na tekilde taldJd ettiğini rörüyonunaz. imza n mtihilrlerin asıUan &ptıdadır.~ 
<"\ laraıda ;rapılacak mu.kacreM saatekirın ne dertte becerlJWzce ba.re.!tet 

b . ~kara, ı 7 eW,tiıı.I barb: teltlld• anlatacaktır. 

S~un -17.ı.3; C. H. P. B. ~L M. grupu ..._-----------------------
] ll.tıtu teıar - Trabzon &aylavı Hasan 

13 ..... İlk de;ğ n~e toplandı: 
~ ~\>e.ltjlirn a söz alarak kürsüye gelen 
'-tıatta bui: CelAI Bayar &§aiıdaki be • 
'C ndu· · 

t'i.tıe ~n ceıs ·d t 
• ııa/al'l'are t e e spanya muharıble -
ternı •il 'l'Urk' esli.mi maksadile yapılan 
Cürll ~~ için ;;e h~_kumeti namına gös
c!,.1 1unun n Şebbus edilen sahteklrlık 

r ! e sur l ttııı· ~llha.t ve . . et e cereyan etti~ne 
h~r/ ~ildafaa ~rken hatiblerden birisi, 
~ et'ttıı takUd ekaletinin evrak ve m6-
)ec &a.Jıteltlrl!k suretile teşebbüs edilen 
~.rı~:tlpı)ıın ıa:?selesf üzerinde aili -
~ C:e~Yan ikatın tam bir serbesti 
b~ııs a \rf'}tjJin· ını temin lç.in Millf MO. -
d etltti ın Çekiim i J :ı.~ §U. 'M:uıı es üzwnundan 
"'~tl\ 1~ Cener 1 Müdafaa Vekili arka • 
·~d.,Q e~e cere~ Özalp sırf muhakemenin 

~:ı ... _lstifa. et.rn~ temin etmek mak: _) -la °'YV('kil b l§tir, 
-.. •sa ' unu 

....... ;.ıed.: (D mUteakib aynen 9un - . 

G ············· evamı 11 inci sa••fada) • e ················· ll nar 1 ··················· a F k ......................... : ..... --··············:·· .. ··-·· ........................................ ············ ...... ····---
hu d d ran onun gazetesının TürJ<ıye M·ııı ş f 1 .h 

u larına sokulmamasını istiyoruz 1 1 . 
8 

' arı ve 
dıl kurumlarını 

himayelerine aldllar 
Ankara 17 (A.A.) - Millt kültür 

inkişafımızda iki mühim esaa olan 
tarih Vf7 dil inkılablarumzla ve bu 
yolda devam eden ilmt çalıştna • 

larla ötedenberi yakındıın aiikadar 
olan Cümhurreisl.. Miltt Şefimiz 
İsmet İnönü, Türk tarih ve dil ku
rumlannı yüksek himayelerine al
mışlardır. -.. iiaiya···H·ariciye···N~zırı·· 

Belgrada gitti 
Roma l 7 (Hususi) - Hariciye Na· 

zırı Kont Ciano, Yugoslavya Başvekili 
Stoyadinoviç tarafından şerefine ter • 

(Devama ıı inci ıtıJJfadcı) 

Kelime ve ıstılahlarımıza 
artık istikrar verebiliriz 

Dil araştırmalarına, derlemelere aid İ# Dil Cemiyetinde 
kalmalı, lrigat, ıstılah kamusu ve gramer işi 

Maarif Vekilliginin kendi heyetlerine bırakılmalıdır 

r:::;:-::::~~=-~:.larak dav::. hall~:~~. ~~;;k tııktlAbcı ~:) 
! meselesile kaqılaştılı va.kit mdfrit tufiyecileri de davalannı istedikleri gibi i 
j tecrübe etmekte ıerbelı bırakmlfb. Nihayet Gilnef • Dil teorisi imkAnlan ile di- j 
1 limızi ıenlfletmek ve ferahlatmak ihtiyacını en başta gene kendi j: 
; hmeW ve yaptı. 
'-,_ .......... --... -- ___ ........... - ....... - .................. - .....• ! 

Yazan: Falih Rdkı Atay 
1 - Reis mi. bqkaıı mat ldan mi. y6--j yönetı• mi? Vekil mi. Baha mı? .Jm. 

netim mi~ Kitib mi, yazım mı, sekreter zakere m1, ıörüf6 mü! 
ml? K!tab mı. bitik mi? 1Gltepr ma. (l>n&mı 11 iRd "1fllada) 

F rankocular Barselona 
40 kilometre mesafede! 
Fransada endişe artıyor, ademi müdahale 

taahhudunun derhal ilgasını istiyorlar 

lıpan11adıı bomba ile atılan bir köprij (\'azısı 11 inC'i sa:rtaW.) 



1 ., .. SON POSTA 

Hergün Resimli Makale ı = Baba nasihatleri.. = 
-····-

Sur~qegi umacı ile 
Tutmak siyaseti 

\, Yuaa: Muhlttla Blrfen 

Sözün Kısası 

Kışı takdis 

A 
I!. Tatu 

slen nikbin olan, veyahud ııl 
öyle görünmek istiyen eski bl' 

Türk şaai: 
.Mihneti kendütte zevk Umedi1' aleti' 

de h,11.,,. 
.Gamü şadii Felek böyle gelıir, b6!Jll 

gidltlt 

Dcm· ş. N!sbeten epey fırtınalı gc~ 
ömrümde, bu sözleri kulağı:m3 kü~ 
medığime vakit vakit pişman oluyor-: 

L übnan ve Suriye müstemleke -

lerinJ yeniden müstemleke ha

line get:rm~k. vazifesile mü~ellef olarak 
Suriyeye gönderilmlı olan Yüksek Ko -
mıser Bay Puaux Beruta gelir gelmez, 
evveli Lübnanlılara. sonra da Suriyelilf'
re hıtaben birer messaj neşretti. Bu 
mess.ıjlan okuyunca şunları anlam~: 
cFransa, Allahütaali tarafından küçiik 
mıllellerin refah ve saadetler ni temin 
v•ızı{e.s.ile halkedilmış bır devlettir. 918 
muzaf!erıyeUnden sonra, bu devect. Su
rıye ıl~ Lübnanı himayesi altına almış 
ye bu :ki memleketi mes'ud, müref ieh ve 
rnustakil b.i? devleUe techiz eylemeğe 
ahdeylemı~r. Alicenab Fransa, bu ~a. -
zıfesini ifa edecek ve bu mcmleketlerı brr 
gun gelip müstakil hale get·recektir. Bu
günun ne zaman geleceği belli dcğitdir~ 
o zamana kadar her iki memleket te 
sabretmelidirler-> 

l.Lkın, düsünecek olursam kabah:ıt 
pak bE"nde değil Öyle bir aevrin ç~ 
ğuyum k!, hayatımın en mühim sene 
bana bu n;kb:nliği verecek. bu felsP.fe: 

B' hidisen bcnimsetec~k vasıtalardan mahrum geç ... 
.r · in hak.kat olduğuna mutlak surette kanaat Bir insan muayyen bir zaman zarfında yüz cümle ıöy1er, Meseja, çocukluğumda ve gençUği:1lUI"' 

getırmedikçe bir adam hakkında fena söyleme, had:senin yüz mütalE"a :zhar eder, yiiz hüküm verirse, kısa bir müd - ŞL? kış mevııirnini. karlı, tipili günleri d• 

h det ıçinde bu söz. mütalea ve hükümler arasında nadim ol- ~-·1 a:H. 
akikat c;lduğunu ınıadıktan sonra da bunu nlçm ve De inıa korku ile. end:şe ile k~~aıı~ ır 

madıklarının sayısının &:&cak yilzde birden ibaret olduğu. d G 1"' 
maksadla söydyeceğini kendi kendine dü~ün. onlar an kocunmağa alıştım. eçen 
=:::=:=~~~==~~======================:r~=======n:,u~g~ö~ru~· r~·=============:=a-=-===aı:::=== yazımda da ikrar eylediğim gibi kışı ::: 

~~;f:E1E;ff~~E~ Güzel. Eğer her iki memleket te bu 
lt'asalı dinler ve rahat rahat gözle:inı -ka
payıp uykuya dalacak olurlarsa buna bi
zmı. dıyecek hiç bir sözümüz yoktur. Ya
hud. sadece fUDU söyleriz.: cBunu istedi
ler, bun~ buldular!• Böyle -leğil le, ma
ıal ve manaval yerine hürriyet ve istık
W isterlerse o zaman da .Allah yumruk
larına kuvve• wndn!> deriz. Birinci pkta 
iş Suriyelilerin n ikinci şıkb da Fran -
anların b;lecekleıi bir şeydir. Ne halleri 
varsa aörsünler! 

# 1 
(--··· .. ------·-:- -~ nB B alık caddelerde devam ~ttirecek, artıracak mahiyette 

Mühaçatını llarısının 1 

1 

u 1 b ki bu korkuyu, ruhumuzdaki kötü t Jla 

Elinden alan : Hergun bır fıkra : Rahatça dolaşmanın Tandır, yahud ki mangal başında. ~ 
Prenı _ Çsıresl ltenden yakılan petrol lambalarının 

Nl.kbı·nrı·k gün ışığı altında, pencerelerimizi ka~ 

* Ancak bimn ehemmiyetle alAkadar ol
dctumu:ı. bır nokta var ki bunu kaydet -
meğe ve hattı evvelce de muhteli! vesi
lelerle kaydetmif olduğumuz ıçin, bu de
fa ıekrarlanuya lüzum aörürüz. Bu nok
ta da fUdur: 

Nık~n adamın cebinde parası yok

tu. En mükellef lokantalardan birıne 
gi,.di. BiT ma.saya otu7"d1L; ganona: 

- Sizde utridye 1'aT mı? 

Dedi. Ganon cevab wnii: 

-· Evet bay, !1<ıT. 

- Ôyleyıe bana n pahcılınMa1' 

t1emek ve içki geti,.; yamu biT tabak 
Vtridye getirmeyi de UamaJ etme. 

Ganon ~ getinniy~ git
tiği. zaman nikbin düJiiftdü: 

lıyan :fırtınanın yaman sesıni daha 
duyardık. Dışarıda uçuşan lap.ı lapa ~!! 
lar sanki kendi içimize yağıyor gibJ# 
Sırbmıza zorla giydirilen kat kat f'J ıifl' 
lann. pamuklu hırkalann, aba !ApÇ rt 

ı rin. pazen çamaşırların gene de bııi 
1 pn katil nefeslerinden koruyamıyac,, 
nı sruıırdık. 

Bir ıamaııdanberi mumran hürriyet ve 
tsti)l&liai iltiyen Şam hükUmetine tarp 
bin vıldde!l IODrA ahiren üçüncü defa sö
zllııd•n dönen F.ransa hiik1\meıinln Su -
riyeyi yeniden müstemleke yapnııya me
mur ettiği Bay Komiser, bu memleket 
halkını korkutmak: için, oahsettiğim;z 

meaıjda, sarahaten şunu söylemiştir: 
.Eğer Frnn!'a, Suriyeye istiklal verecek 
olursa, enternasyonal vaziyetin bugünkü 
haline cazaran, memleket ist~laya utrı -

Holanda :traliçesfnlıl kızı Prenses Jlnt
ananın kocuı Pren.t Bernhard Holanda 
bosar alayının mantah at yanşlarmda. 
mtisabakr.nm sonuna kadar yarışın bf
tincisile çetin bir çektfmeden sonra bir 
talihsizlik eseri olarak dçüncü gelmiş, ve 
mükafaimı bizzat karw.nın elınden al
mıştır. 

- içkiyi içeT, yeme~ ilerim. iı _ r Londra caddelerincı. .eyr11Jefer siyah 
tridyelni1'1 birinden "4ftl olsa bi1' in-~ bey~ boyalı deyneklerle idare edilir. A
ci çıkar, onunla da bofocumu öderim. ~ lil bir İngiliz gayet kalabalık olan yolda 

\.. ; rahatça yürüyebilmek için kullandığı 

Çocukİuğun heyecanına kapılarak. ~ 
zaen. bodrumdaki merdiveni salla 
edip te. mahallenin buz tutau yo~ 
d'l kızak kaymağa gitsek tekdir -~ 
dik. M&SU.Jn kar topu oyunu bile e~ 
nımizfn h:ddetini tahrik ederdJ. )fi. 

Arka arkaya, böyle birçok kışlar, /Ji. 
ku içinde, ckış gününün lalezal"lt ~ 
mnngal başında kestane kavu!'mak. ;,ı 
patlatmak. maneviyatı perişan eden --·

00 

.. •

00

-···-·····-·-·
00
···-"' bastonunu, tıpkı seyrüaefer memurları· 

Eskiyen yıldız!ar 
Çemberlaynin . . 

yaC'U ve kendisini müdafaaya muvaffak Hollywoodda dönen pyialar:ı inanıla- şeınsıyesı 
olamıyacaktır.. cak olursa. b:r çok tanınmış artistlerjn 

Diplomat haanile ~ylenen bı: sözün pek yakında pabuçları dama atılacaktır. İngiliz başvekili 
nuınası çok a~ık: olmakla beraber, belki Zira yeni ve ümid dolu yıldızlar meyda- Çemberlaynden Şi 
anlamıyın bulunur endişesile, komiserli- na çıkmıştır. mall İtalyada Stre. 

=============ıı=::s::=========== 
im organ~arından biri olan Or ent gaze- cak değildir. Fransanm bu memleket~eki sada açılan şemsi-
test derhal bu fikri tefsir ve izah e:Uyflr. vaziyeti ve alakası bu muahede ile pek yeler sergisinde 
•Bu Wtila da 1• Türk olacait, yahud Al- az, hattA ismen defipniı olacaktır. Diğer h 
man oiacaJı:, yahud da 1talya".1 olacak~> taraftan, Orient gazetesi de, 0nun arka- :!e~r ;::;kfe~: 
t."ytJr. ımda cluranlar da bilirler ki Türkiye Su-
~ esas hakkındaki fikrimizi söyle - r iyEyl ~ill etmek istiyecek olsa, Fr:msa l'iyesini rica ettik-

meıdeon evvel burada Orient gazetesinin kPndisinı bundan menedebilecek vaziyet
bır terbiye!izl:ğine dikkati C('lbcdelim: te öeğildir. 

lerini. :fakat bq

kevilin: cŞenui

yeın teşhir edfl

meğe :ıfyık olını-

Almanlann Suriyeyi istila etmeler! için Sözlermıız.ı bitirmek için SuriyeUlere 
te'k bir yol vardlr ki o da TürkiyE"d~n .. P,f:- bir kere daha şunu söyleriz: Türkiyenın 
çer Şu ha1dt Alma.nya, ya evvE"la Tür - Suriye topraklarında hiç bir gözü yoktur. 
kiyeyl istila edecek ve ondan sonra Su • B z '3u memlekeUn hür, müstakil ve yacak kad.ır eski .. 
riyeye geçe~'k, yabud da Tfrrkiy~y. 'ken- ru~s'ud olmasını isteriz ve eğer beyle ol- dir> diyerek lmti
di emri altına alıp onu lrendi namına mak ıçin bizım kendisine yapabi~e~eği -
herekete !eY'keyliyecek demek olur. Tiir- m;z hır fylllk varsa ve o da bum; ısterse 
kiyeyi K:unenın veya Madagaskar farzet- yapmaktan ~eklnmeyiz. İşin bu taraftaki 

nada bulunduğu

nu ajanslar yazdı-

rr.ekten başka manası olmıyan bu kfürtah- hakjkati buncian ibaret. lar. Resimde, Çem 
Jıkt .,n dolayı hayret etmeyiz. Cünkü O • Müstemlekecilere de şunu söyliyelbn: berlaynin meşhur 
rient ~azetesini bu tarzda söv1eten rnh, Sl'r:ycnin gönlünü kazanmak isterseniz. Münib millüabn .. 
'..?r4"! ve l::tysiyei denilen şeyden haberi onu muhayyel umacılarla korkutmak ya. da yanında tapdı· 
olmıyın bir ruhtur. 

* 
luudan gitmeyiniz. Bunun yerine cvvell, 
Fran~zJann karmlannı Suriyenin ekme
ftle coyurmaktan ngzeçip bu ezilmiı .in
s:ınlara hak. hürriyet ve istiklAl verinız. 
Sonra da, bapnırilatf gaileler yetiıir, 

bir de Türkt: satapnıya kalkmayınız! 
Muhittin Bi1'geıı. 

it pmliyesinl gö

rüyorsunuz. Fil

hakika bapekll, 

ayni ıemsiyesi ne 
Romaya gitmı. 

tir. 

1 STER 1 NAN, 1 STER 

nın deynekleri gibi siyah beyaza boyat
rn14 ve bu suretle caddelerden kemaıi hu
zurla geçmeğe başlamı§tır. 

Hastabakıcılar mutlaka 
güzel olacak 

Xardif hastaneleri, yeni bir karar ver
mı.lerdir. Bundan böyle, hutabakıcıla -
nn hepsinin gllzel olman. ve daima has
talarını meleklere yakışacak bir tebes -
aümle karplamaları gart lr.o§'Jlmllft onla
rJn aofra hlımetlerine bakmalan, oda -
lanna her sabah birer fincan çay götu -
rülınesı kabul olunm\l§tur. 

m~salJarı dinlemekle geçti, gitti. A 
Azıcık s;vrildikten, mürekkeb ya~ 

ta okuduğumuzu anlamağa başla~ 
sonra edebiyatımızın kışı tasvir '
parçalan içimizdeki melfil may3$lfJJ ~ 
ha da kab~rttı. Cenabı. Fikreti, g!;I 
okudukça kıştan, kardan büsbütün , 
ret e-ttik. Gönüllerimizde bir damla ..JI 
binlik kalmı~ ~i ise. o edebiyatın s0r 
luğu Ue büsbütün dondu.. ~ 
Kışın gHzelliğini, faydasını anl•~ 

zevkini hakkile çıkarmak, onun bS~..JI 
daki yanlış kanaatleri yıkınaıt, buguı' 
nesle nasib olacakmış! ,;! 

Tabiati, yeni bir bahara haıır~ 
için. mecburi bir dinlenmeğe sev~ 

Serseri sokak könelcleri bu :mevs·m, zamanımızın gençliği )( 
r rında eski korkunçluğunu tamarnile '.)J 

gurdu betmiştir. Bilakis, onu şimdi dört ~ 
İngilterede aahibm tokak köpekle • bC>kliyenler, olanca §iddetile b~ 

rine mabsua bir yurd açılmıştJr. Bura- vakit. sevjnçle karşılıyanlar var. ~1'! 
da sokakta bulunan serseri köpekler nün hıfzıssıhhası beşikteki çocuJd ~ 

kışm öldürücü nefeslerinden. k~ beslenmekte, ve cinslerine göre ayn P".. 
ayn höcerelerde muhafaJB edilmek _ çarelerini buldu; ve beşeriyet. kışltl ı 
tedir. ş1sına cesurane çıkıp ta meydan ~ 

kurnaz, biz eskilerin kulaklar.ı.mııı cl;i' 
ran .korkunç iddiaların birer efSatJ Annelik yüzülü 
ibaret bulunduğu tezahür ettl ~ 

Avrupada kadınlar nişan halkası, Bu inkı1lıbın ve bu telakki delifİ~ 
düğün yüzilğtl, talak yilzilğü taktıkla- · b- -k A ,p0'4' 
n gibi şimdi de «annelik yüzüğü• kul- nın en uyu mili, şüphesiz ld ~!. 

Sula.-ı öonmuş. daracık bir sah•1' '
lanmağa başlamıtlardır. Bir kadın ço- yanın marifetlerini sığdıran patiıl1j :1 
cuk doğurduğu zaman, kız olursa ya- rnklısından, dere, tepe, dağ a~ ~ 
kut, erkek olursa zümrild taşlı yüzük çıya kadar, kış sporlannın sebatkAt ~ 
takmakta, Ye bunu ekseriyetle işaret lan, yukarıda bahsettiğim ı::ıirııı 1'• 

:~ yanındaki parmağa geçir-- ................ ~-~-!!.!!~-~~ 

INANMAI 

~amfn esı1sma gelince. mesele aşikfır -
dır: Fransn: mOstemlekecileıi Surivey'i 
y1nm bir ıstiklll ile dahi sevindirmelr :S.. 
tt-mfyf'r1ar. Ellerini bu memlrket üzerine 
büttın ajırlığile tekrar oturtmak ıçın 

kendtJP.rint bir bahane Jlzımdır. Bu ba- ( 
haneyi, Tül'kiyeyl bir umacı şeklinde 

g6sterm~kte buluyorlar. cFr:ınu Suri -
yeve ıstiklAJinl vnecek olursa Türk isti-

JAsı hazırc!lr!• diye Suriyelileri korkut -
nıak, boş b'r sflAh kullanmış o'n,akla be-

Halka mahsus bir radyo tipi bulup tesblt etmek üzere 
lstanbulda mütehuau b:r komisyon toplandı. Bu komlsyo."l 
halka ~ahsus. 25, JO liraya satılabilecek radyo tip·nı bulup 
tesbit ettikten scnra bu cins radyolar tızerinden gümrlık VI! 

aaire Tibumu .taldınlacak. halk tipi hıricinde klllncai: rad
yo makineleri ite bugün olduğu gibi gilmrük vesaiu resim
lerine tibi olmak auretile serbestçe Atılacaktır. 

mak1n@Si istiyenler de gümrük remnini vererek bu anula
nnın icablarma lıatlaruımlar .. 

IKINCJKANV~ 

18 
r bt-r. bu atllhı kullanan eller anonirn 
kalı:lıkça. yahud gayri mes'ul eUerden 
ibaret bulundukça gene bir şey söyle -
meQe Hlzum ~eyiz. Fakat, bu pro -
pagandı en yilbek bir mevkide bulu'lın 
resm! bir ağızla söylendiği zamsn, biz 
Orif'Dt gazr.test gibi terbiyesiz olmadıJı -

mız için, hayret ederiz. 
Kaldı ki kullanılan bahane de mana -

sızdır: Fransanm Suriyeye verecef is -
tiklil, mahud mukaveleye ve onun .zeyil
lerine g&-e. Suriyeyi mttdafaasız bıraka-

Takib edilen mabadı takdir etmemek kabil değildir: 
İsüyoruz ti, bflt~leri pek dar olanlar dahi b?~er rad)'o 

makineai elabilsialer. Bunun için ucuz radyo mak.•::-.elerl 
,Umrtıt resmine tAM tutulmasınlar, mnmkün oldulu ka • 
dar ucu.ı aauıımlar. Fakat buna mukabil lüks bır radyo 

iSTER iNAN, 

Dilfünceye itiraz edilemez. Yapılacak teY bir an evvel 
tatbik mevkilne girmesini temenni etmekten ibarettir ve 
bize (Syle geliyor ki komJsyonuıı 1"ı meseleyi yanm ıaatlilr. 

tek bir CPlsede halletmeli milmldindtlr. Bu kanaat1e 'bls ko. 
misyonun meRll: 

- Maliyet fiah 2S lirayı geçmeden her radyo makine.{, 

İstanbulda azami 30 liraya satılmak prtJle bllCmum 1"d -

sumdan muaftır, ~ldmde 'bir madde ile ifin ~~A pkıla
bileceıme inanıyoruz. Fıbt .y okuyucu 1111: 

iSTER iNANMA 1 

<.iO 
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801' POSTA 

Fraı:sız donaiıması Afrika! Orta Avrupada Muhtelit encümen listede 
değişiklikler yapb 

Devlet şurası 
namzedleri E 

e General Frankonun 
gazetesinin memlekete 
sokulmamasını istiyorum S h •ıı • e gı• dı•yor ciddi hadiseler Ankara 17 (Hususi)-Adliyeve iahiliye a ) e rı n encamenlcrmden müteşekkil muMelit 

encümen bugün toplanmış ve Devlet Şu- Yazar: Selim Ral?lp Em~t Fransız Somalisi hududunda Fransa ve İtalyanın Karpatlar Ükranyasında rası namzeöleri ı:stesinde azalıklat kıs- G cneral Frankonun tspanya:ia • ·ı· M } L hl mındrı değisiklik yapmıctır. Yeni namzed t h ·d t d tti.klen· bı.ldırı ıyor acar ar ve e er · "" tes:sine çalıştığı ıduenin b:r a Şl a a evam e listes: yarın meclis umumi heyetind~ ya- . . . 
p ık tahşidat yapıyorlar pılacrık sc.>çimC' esas olacaktır. Devlet Şu- çol-. içtimaJ ıslahat tedbirlen almattıa ı ts· ~ri, 1 7 (Hususi) - Fransız Soma -1 Ayni nizamn~meye göre, asker i rası azalıkları için göster :ıe~ otuz nam- ' mcıgal olduğunu yazan ve her taraf!~ ~k ~dudun~aki kuvvetleri takviye et· hizmeti 2 1 yenne 20 yaşından başla· Prag 17 (A.A.) - Karpatlarali.ı Uk - zedden seçım neticesinde şu zatl<ınn ka - bed<ı\"C.. ôagıtılan bir gazetesı vat"'itl". Arıı 

kıt·a.ı uzere gönderilmiş olan Senegallı maktadır. • rhhsı r:ınyasının matbuat bürosu, Karpat1a:- - zanmalan ihtimali kuvvetlidir: cGarb. dn·. Bu gazetenin o~ İkincikanun 
'•a llr.!n oon kısmı bugün Soınaliye Fransanın 35.000 tonluk ılk zı35 000 alıı Ukranyasının şimal ve conub hu - Şilra başınuavinlerinden Talil ve Mem tar.hu niıshasc .MH!iyetçl I~nya• !!ın ;;".ıtır, Brest 17 (A.A) - Fransanın ' . dudlımnda Polonya ve Macar kıt'aları ta- duh, eski val:lerden Merkez Bankası mü- ik: yom posta pulunu tedavul mevkune 
l.> a?ı rnahfeller&? dofaşan bir riva - ton hacmindeki ilk zırhlısı olan ·~ı • rafından müh!m hareketler ve tabşidnt rakı" bı· Nac.:, Ankara ikinci hukuk malı - rıkardıgyua memnuniyetle habe.:- ver·yor rete r •• • • h. ·1e dıger s 

l .-orc, Ilaiva da Somaliye yeni chelieu• zırhlısı. Campınc 1 1 
b yi:!pıldığını bildirmektedir. kemesi reisı Naili, nafia teffş heye;i re!- ve şu sanrl&n yazıyor: 

.,':;:v•t .. "• biiyÜk miktarda harb leva - bir çok zevııt bazı~ ~ld?~ halde u Polon7• Ukron7osında ciddi bir hidisc si Şefik, ıınfıa hukuk müşaviri Avni, ma- .Her ıki mevzuun intihabınd• mes'ud 
0' gondenniştir. sabah denize indmlmışt':. b z~:::: Varşova 17 (A.A.) _ Polonya Ukran- !iye hukuk müşav'.ri Kemal, d.Jıilıye tel- bır rcmz..• tesirı olmuştur. On altıncı a-

l.! ıf!er tarcıftan Fransanın Akdeniz derhal iki romorkör çekmege aş - yasında kain Urmanda ciddi bir hadise tiş heyeti reisi Talat, mülkiye başmü - sırda TfirkJerle Berber diyannıj korsan· 

,:hn•all~~a~ı b_ irkaç güne kadar Afrika tır. h" 35 000 olmuştur. Bu civarda bir Ukranya ç2te - fctti§Jermden Ali Server, eski posta, la?"ı Akdenizde ticarete büyü~ sekte ve: "ıın ÖıYJeden sonra Campinc 
1
• ' ·b c "L ş lk · b d · ' t hl'1·nyı O 

1 

zıy::ıre~e çıkacaktır. f> si belediye idaresine mensub bir şoföre telgraf müdürü Nec emı rıyoriardı. ar enın u aıını e '.A-
tu7 h tonl.uk ikın"cı· zırhlı olan Clemenceau· --- k · · f tt 'ğ• b··ı·· "ayret ~ arb gemisinden mürekkeb o- t&arro~ E:tmiş, ,şoför de mütecavizlerden 

1 
izale C:.lme ıçın sar e : ı u mı o -

ua nb Akd~niz fı]osu avın 22 sinde Ka - nun ilk çivisini çakmıştır. 1 v 245 birici öldürmüştür. Ukr-anya halkı Po- Doktorlar ve eczacı ar ler semeresiz kalm~ş:ı. İkinci .fılip, ha-
lanka'd b ' ~ Richelieu zırhlısının uzun ugu sı.-nların bazan galıbıyet ve hazan da 'tUd r . a ulunacaktır. Filoda rnev· .. v. n metredir. Bu -zırhlı, lor.ya mektebinin camlarını kırmıştır. • I . 

'4<i ah11:velilerin sayısı on binden faz· ve J!COn~şlıgı . k t• de rnotörler - Polis müdahale ederek ateş etmiş ve nü- arasında yenı ayın mağ!~biyct. ile d~vam eden.,. bu müca -
r. 150 O ., beygır uvve ın . l • bir ka -ıd·· .. r· de!eyt ıdame ettı. Maamanh İspanya 

le r:ıücehbez olacaktır. Muhafaza ZlT • rnay·şçı erc..ec çını o urmuş ur. ve nak·ııler kralı garbi Akdenizi düşmanlarındau ta. 
Fran.c;ada askerlik himıeti hı, 20,000 ton ağırlığındadır. Zırhlı, 2 

• ·ı • k ı kt mizlE>miye r.:ıuvaffak oldu. Fakat Türkün li:~'.is 17. CHusıısi) - Mecburi asker- taretinde 380 mffimetrelik 
8 t~pla tes: ıngı tereyı a.rao ı a Ankara 17 (Hususi) - Ankara Do " hakimlyeline bir nihayet vermek için bir 

ta. ılJnetıni biı·den iki seneye çıka • lih edilecektir. Bu toplar, 
40

_ kılomet b k k • • ğıunevi mütehassıs muav!ni. :'\.rlf Süzen itt faka lüzum vardı. Bu ittifak 1571 de 
Bo n ınu\'akl<2\ nizamnamenin müddeti re mesafeye 900 kiloluk obusler ata • ıra ma f ÇIR Malatva doğumevl baştabıblığıne, Am~s- Venedik eliınhuriyetile Papa bcşind Pi ga~· etnıi.~ olduğundan bu müddet bilecektir. Bundan baş-ka zırhlıda 152 .k 1 ya r.ı~mleket hastanesi~en Sadeddi::ı ve ikinci Filip arasında aktedildi. İkinci 
rn unuayyen bir zam~ için uzatıl • milimetrelik 15 v~ 100 mili~trelik 12 hazırlanan SUI ast er Akkaçın i~t;iasının kabulune, Bolu mcm- Fılipin kardeşi olan Avusturyalı Don tştır. top bulunacak'-r. d A "f Y man tst"n f · k d 

Sınat müesseseler 
için yeni bir karar 

~
1 

lekct hastanesin en rı a "' _ • Juan heyeti se eriyenın uman asım 
b!.l~ limanı bnkteriyoloji müessese.si mu- deruhdc etti. Ankara - İstanbul yolu 

sekiz saate iniyor 
Dokuz yerde bombalar 

patladı, fevkalade 
tedbirler alındı 

E:cnebi mütehassıslara 
~hkahil verilecek Türk mü
e assıs yetiştirme ücreti 

Ankara 17 (H • B " . . f 
~\'safı h . ususı) - ırıncı sını 
ltun aıı olınıyan sınai müesseselerin 
~abi~n~cal:tarı ecnebi mütehassıslara mu 
Ucreue:~l'ecekleri mütehassıs yetiştirme 
tlıe }{ 1 hakkında hazırlanan karama -
l'ltna eyeu VekUece tasdik edilmiştir. Ka-

M ıne esasları şudur· 
i~ adde l S • - . 1 l . "'\ .. k - ınaı muessese er :?. ~ıgor· 

.ır etıe . d 
~Ukab·ı ~IJn e kullanılan ~cnebilere 
tiııtırı] 1 

'!'ürk memur ve mütehassıc; ye
b;.., ınesı hakkındaki kanun mucibince ·•ne· 
huıu:ı 

1 

liln:f sınai müessese c\'safını haiz 
Ses 1.,~1Yan diğer bilumum sına; mües
ı.~ .: ~e kullanılacak her ecnebi müte"'<lRS,,. l . 

znu~h sın haZineye tediyesi icab eden 
tesbıt &sı;d·lS 'Yetişt"nne Ücreti §U şekilde 

e ılnı;ştU-
~.flitehn.~ """:. : 

Usta. .,.. 'Sls tnühendis ve müteh~ssıs 
•,.ın a 1 k -

. ıt.:ı.dcie ./ 1 ucreti 20 ı · ra. 
tırı~. ın . - Yukanda yazılı iicret bi -
dıı11 b acıdede Yazılı müesseselerin bır -

(tıuleh;e kııdar kullanacakları ecnebi 
dtl. ttaar~ıEJr.r ve montörlere aid olup bu 
fcu1 ıann an fazla mütehassıs ve montör 
~ la.:- ;ak sınai müesseseler fazlası :çin 
Ceit "ci~- ll?uc:bince ücret tediy~ ede -

G deın . 

"~ l1tonto~k~rı kullanılacak nıütehas.<:Js 
lt r.ıadde 3 ter n her b"ri için aylık. 5 lira. 
~llutıuııun - ı.oss sayılı te~viki ranayi 

ld'tıd .. Ya ... ı 2bnc~ maddesinin b rinci bf.rı-
" ""4'1 ır•n · ~ııan ~ · cı sınıf eva:ıfı haiz ou-
llı>u ıno! ın ~ 
~ r. • ltıüteb ucsse.seler çahştırdıklan ec-
~u/038 tnr·h~~sıs ve montörler içın 
.ı.. ~eh '",,8,.h

1 _ı Ve 2-8738 sayılı kararna
·~:r · ... tıcr tl · 

· e erı tediye edecekler -

D. D. yollan 160 kişi 
alabilecek motörlü 
trenler getirtiyor 

Ankara 17 (Hususi) - Devlet Demir -
yollarının Almanyaya 16 m :lyon liralık 
yııptığı vagon ve lokomotif siparişleri n
rasında 160 kişi istiab eden motörlü tren
ler de va~dır. Bunlar 1940 bidayetinde 
memleketimize gelecek ve önce İstanbul
Anka:-a arasında işliyecektir. Bu suretle 
Ankaradan İstanbula sekiz saatte gitmek 
kabi! olacaktır. 

Maliye Vekilinin istifa 
edeceği yalan 

Anknra 17 (AA.) - Maliye Veki • 
linin istitasm:ı aid ve onu rnüteakıb 
bazı tayinler ve intihablar vukua ge • 
leceğine dair (Sof! Telgraf) gazetesin
de, bugünlerde mutad olduğu veçhile 
şayia şeklinde yazılan havadisin ya • 
lan olduğunu bildirmeğe Anadolu A
jansı memur edilmiştir. 

Komisyonculuğun ilpası kararı 
mahalli idarelere ve belediyelere 

de şamil 
Ankar~ 17 (Hususi) - Mübayaatta ko

misyoncuhığun ilgası hakkındakı knrarın 

mah&ili idarelere ve belediyc!e:e şamil 
olduğuna dııir Dahiliye Vekaletı alaka -
darlara bir tamim hazırlamaktadır. 

Mısır Kredi Fonsiye tahvilleri 
çekildi 

Kahire 17 (A.A.) - Yüzde 3 bizli ve 
ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye tahville
rin:r. 16/1/1939 tarihindeki keşidesinde: 

1903 senesi tahvillerinden 433.260 nu -
~ b -- mara 50,000. ye ekenin ısla,. h ve 1911 senesi tahvillerinden 296.2{19 nu -

1 mara 100,000 frank kazanmıılardır. 

. arnirj tramvc. y Belediye reis muavini değişti 
Şirketine ·hı d·ıd• Be1efliye reis muavinlerinden Rauf 
Son .. 1 ar e 1 1 Demi.rtaşın Sivas vilayeti idare heyeti 

Stlc tk gunıerde tranı azalığına tayini yüksek tasdike iktiran 
!ar;,ı ~!<l:ın çıkmasvay arka~a~ın etmiş ve Dahiliye Vekiileti 'keyfiyeti 
~ tı6•<nn ı ve te nik arıza- . t. bl" v trn• ı· Zart n~ı_. ası aiakad vılaycte te ıg e ış ır. 

Londra 1 7 (Hususi- - Memleketi ı
şıksız bırakmak için Birmingham, Li
verpul, Mançester, Northemberland ~e 
Londra gibi mühim şehirle-rın e~ekmk 

mcrke;ı;leriPi berhava etmek üzere son 
2 gün zarfında dokuz teşebbüs yapıl -
mıştır. 

İsmi ge~n şehirlerin muhtefü semt
lerinde, meçhul eller tarafından konu· 
lan boMbalnr patlamıştır. 

İrlandah gizli askeri teşkilatı tara • 
fından tertib edildiği anlaşılan bu su
ikasdlerin önüne geçmek ve faillerini 
meydana çikarmak üzere sıkı tedbir 
ler alınmıştır. 

Elektrik, radyo ve telefon santral • 
lannın önün~ nöbetçi polisleri ikame 
edilmiştir. 

Londrada, Başvekalet dairesile Whi
te • Hall de muhafaza altına alınmış· 
tır. 

Veni vapurlar 
lstanbulda tetkikat yapan 

komisyon ne için 
teşkil edildi? 

Ankara 17 (A.A.) - Almanyada yap
tırılarak mcmlekefmize getirilen va -
purlardr.n bazısının mukarrer şartname 
ve muknveicnamcye uygun olmadıkhrı 
yolunda ileri sürülmüş iddiaları tetkik 
maksacille bir komisyon teşkil ~dilmiştir. 

Bu l,onüsyon, mczkıir iddia1a:-a ~ilht"s· 
sa mevzu tc.>şkil eden cEtrüsk:> vapuru 
hakkında İstanbulda tetkjknta başla -
nuştır. 

Teşkil maJrsadl bundan ibaret o:an ko
mısyona 17 /1/939 tarihli (Son Posta) ga
zetesinde bunun haricinde :ıtfodiıen iş -
t:gal ve tetkik mevzularının hakik3.te uy
gun olmadığını beyana Anadoln ajansı 

mezundur. 

Arab konferansı 
Londraya gidecek murah

haslar dün Kahirede 
toplandılar 

'llab -lU{atini celbet a7 1. makamatm Haber al~ığımtza göre Rauf Demirta-
leti 13 er _?ldı~ım!za .. mış ır. ,.. şın tebdili Istanbul belediyesindeki son Londra 17 (Hususi) - Burada topla -
tile ~·eYogıu dördü ~ore Nafıa Veka- değişikliklf>rle alfikadar olmayıp, Veka- nar.ak elan Arab konferansının mt.:rah -
iind"Irltete Vap• - n~~ noterliği vasıta- letce görülen lüzum ürerine vukubul - hasları. bugün Kahirede Mısır başvekili 
nh_ "'~ . halkı~ ern·ı~ 1

: Protesto tabli • muştur. Bu hususta vali Lutfi Kırdar Muhammed Mahmud Paşanın riyaseti aL ,-:''Ill.atk~ .. l 'I...: n?yetıne ta 11" k d h • b" ·çtima akdetmı· l"' d' ildi} ...... .ıt\'ların d a u e en gazetecileN-: tında : zan ır ı ş d" ır. 
\r:ıy~Cleğini anı ~vanıına müsaade c- Bay Rauf Dcmirtaş dürüst ve iyi Murahhaslar, Londra konferansında 

~lfth «let Şebeke .a nııştır. bir arkada~tır. Kendisinin tebdili hak- tıkib edilecek hattı hareketi kararloştır -
~d.biınt isternış v nın d;thal tamir' ve kında belediye reisliğinin bir müracaa- mışlardır. 
l\ııdi:2,,~r ittihazı e aksı takdirde ciddi ti yoktur ve Sivas idare heyetine tayini Toplantıyı müteakib, murahhaslar öğ-

-•qlatb-. na ~cbur kalacağtnı münhasıran Vekfiletcc görülen Iiızum le yemeğini sarayda kral Faruk ıle bir-
üzerinedir.> demiştir. likte ycmışlerdir. 

dU'.'lüğünc, Pendik belediye tabibL ?.a • 250 gemi ve 80,000 mürettebJttan 
deddin Kocerin istifasının kabuıune, mürekkeb kudretli bir donanma, bilaha
Trabzor. verem mücadele dispanseri. ~aş- re TürklerlP karşılaştığı fnebahtıyo. mü
t-:ı.bibı Sued Atay Amasya rnemıeıtet teveccilit-n Amavudluk sahillerine doğ::-u 
hastanesine, Karamürselden Raik Dik • hareket etti . Avusturyalı Don Juanm 
menoğlu Yenişehir hükumet tabibliğmE:, kumandası altındaki Papa kuvvetleri, 
Mudanyacan Mustafa Keçer Karamürsel Mark'> Antonyo Kolonna. Venedikl'ler 
hükümet tabibliğine, Gölköyden Müm - de Jakobo F'orkarininin sevk ve ıdaresila 
taz 3ürsoy Yalova hükumet tabibl'ği~e, mucizeler yarattılar. Türk donanması nn.. 
Gcdlzdpn Hüsnü Aydıner Mudanya h~ • ha edildi ve 12.000 hıristiyan es:ıretten 
kCımet tabibliğine, nisaiye mütehassısı kurtarıldı. 

Huiusi "Gökten Ankara doğumevi mü.· Şimdi. İspanyada Avrupanın kom:i -
tehassıs muavinliğine, İstanbul ~- n ;zm a!cyhdarı en maruf simalan bir 

.. teh sısı Em•n 
liye l:astanesi mu as kongre aktedeceklerdir. Sevil veya San-
N nsib, İsumbul belediye -nuayene tanderdc toplanacak olan bu kongre si -

· b' ··ıehassıslırrına. An . ~ konusyonu asa ıye mu . c- • yasi s&hada şayanı dikkat hır te1ahur o-
kc.ra Nümune hastanesınden Alı Rı~a l!ıC'aktır. Bu suretle müşterek düşmana 
Hıyikoğiu~ Erzurum .doğumevi çocuk mı:; karşı yeni bir birlik kurulacaktır. İ:ıc -
tehassıshgına. Man sa doğume:ı. çocu bahtıca hırIBtiyanlar Türke karşı harbet
mütehassısı Raif Yesari baş~bıblığe a - rnişlerdi. İspıınyada da, yeni rnüttefikıer, 
s3leten, İsu.r.bul merkez hukumet t~ • fikri saiıııda umumun düşmanı oJnn 
bib: Süreyya Onat İstanbul sıhhıt mu : Marksist ihtilaline hücum edeceklerdir. 
dl"ır mua·-'•ıliğine Erzurum doğunıevı k d . 

1
. •. -

1 
. b-

1 ..... ' . Ş.rndtye ·a ar rnıs ı goru memış oy c 
doğum mütehassısı Ası~ Aral 0~~bıb - b·r leşekkülün menfaati için tedaviile çı· 
liğe. Erzurum doğumevı çocu1' mutchas- k l b "k" 1 h kk d . . b "ki 
sısı lllıam i Balıkesir doğumevı çocuk an nn uAı 1 ptu al Dm aJnıç:n.1 ui 1e 

.. d"" mevzu un, \'US urya ı on uan • e n -miıtebassıshğına, Erzincan sıhhat mu u- b htı h b ah . . . t'h b d"l · 
1 riı Çud.i Erentürk hıfzıssıhha işleri daire- a ~ ar ~ nesının ın ~ a e 1 mış o -

.. ~ 1 ğı G.. h .. 1...t1. • ta dugu daha ıyl anlaşılır. ılh ... > sı mute:ınssu: ı na, onen U'\ume~ • 
bibı Celfil Baysun Erzincan sıhhat mü - M:m hüviyetini muhafaza ve idame 
düdüğüne, Kayseri memleket hastanesi g:ıyreLile mücadele açtığ~nı iddıa ed:.n 

.. r.. Veliyeddin Uğuz Burdur Franko İspanyasının hak!katte nasıl kol' 
operato u b " bl ·· h · ld ğu 
memleket hastanes·ne, Rize sıhha-; mü - a- ıanssu a mute assıs o 1J r.u yu -
d'1 ·· Vehab sınıfının üçüncüye maası _ karıya kaydettiğim satırlar kafi bir vu

uru70 liraya çıkanlmasına, Jvıa'ıatya do- zuh1a gösteriyor. Ve dünkü dilşmzının 
;~nn·evi miitehassısı Etem 'Vlanisa öo - bugür- de ~yni .d?şrnan olduğ~nu. h~r 
ğuMcvine Aklıisar hastanesıne Hska"i s~tınnda hıssettırıyor. Bu hahıste faz.a 
e,;kl cc~acısı Celiil, hükumet ta - bir şey yazmıya lüzum görmfıyoruin. Fa-
bibi H!lmi Tamtürk Urfa sıh - k~t yabancısı A olduğumuz karnı:ı ka!"lşık 
hnt rnüdiirlüğüne, Ankara Nü - b'.r davanın ta har mimize kadar gelıp 
m:.:ne hnstar.esinden Mediha Erdenı Kay- gıre::-ek propagandasını yapan ve bunu 
s~rl !n"mleket hastanesine. Niğde meın- yaparken :misafireten dahil olduğı.:. bu 
leket hastsnesinden Razi Derin Antalya n~eml:--kcte hakaret eden bir kağıd parça. 
memlekE>t hastanesine, Kastamonu mem- sınm, hi~ olr:ca?.Sa bundan böyle: dühufü. 
foket ha~hmes'nden Turan Çözgen Muğ- r.e müsaacie edilmemesini ve ne kızıl, iıe 
ln memleket hastanesine, Elazı~ akliye yeşil, ne sk, ne mor, fakat s~dece milli • 
hastanesınc!~n Sami Eriman Kas~monu y~tperver bir Türk yurddaşı sıfatUe alA· 
memleket hastanesine, eczacı Hay:ıye kadarlardım istiyonım. 

Öktem Zonguldak hastanesine tayin ve Selim Ragıp Emeç 
na kl<'dilm 'ş~erdir. 

Heyeti Vekile son Türk- Yunan 
anlaşmasım tasvib etti 

Ankara 17 (Hususi) - Türk - Yunan 
ticaret klcrjng anlaşmasına müzeyyel 
son ııntaşmayı Hcyeit Vekile tasvib et -
miştir. 

Orta okul şahadefname'eri 
puldan muaf tutuluyor 

Ank&ra 17 (Hususi) - Maat'if Vekil -
let:. orta okul şahadetnamelerlni!ı pul -
d::m muaf tıatulması için alakadarlara bir 
hmim yapmıştır. 

······························································ 
Acıkh bir ölüm Liselere girecek talebeler 

l"çı·n yeni bir kayıd Manifatura tüccarlarımızdan Feyzi 
Nasır henüz hayatının ilkbaharında 

Ankara 17 (Hususi) - Eylul dcvresın- ani olara~ bu gece vefat etmiştir. 
de mezun olan ve liselere ltayırl ve ka - Cenazesi 18/1/939. çarşamba günil 
bullerı yapılan mezunların dıplomnlan saat 15 de ikindi namazını müteakib 
kayıd muamelesinden en geç bir ny s~ F til . . "f. d k ld 1 k 

• v a ı canuı şerı ın en a ın ara 
r.una kada:- talebenın mezun oldugu o - Ed" k ·ı k b · t d d f 

. . . ırne apı aı c ·a rıs anın a e ne -kt.:ldan iştenecck. ve bu gıbı talebenın d"l 1 t• c b h k .k. 
. . . ı ecex ır. ena ı a garı ı rahmet diplomaiarı kend !erme vey.ı velilerınc . . . . 

. k k d ld v li 1 b"ld" .1 eylesın. Kederdıde aıiesıne sabır ve t w:rılere ny o ugu se ere ı ırı e - t h .. 
1 

dil . 
· a ammu enz. cektir. 



Bu sene 
erken 

seyyah akını 
başlıyacak 

SON POSTA 

Bir kamyonet birbiri 
ardısıra 3 

evin duvarına çarptı 

Kredi anlaşmasınm imzası piyasada 
müsaid bir hareket husule getirdi 

Belediye turizm şubesi şimdiden tedbirler alarak 
seyyah uğrağı olan yerlerde tetkikata başladı 

Yeni kredi anlaşmasile Almanyaya yapılacak ihracatıO 
Dün, ŞPhreminind'e birdenbire hare -- bedelinı·n derhal tediyesinin temini ihracatı arhracak 

kete geçen bir kamyonet üç evin du 

Seyyah mevsimi yaklaımakta oldu -
fundan belediye turizm şubesi ıimdiden 
tedbir almaktadır. Bazı ecnebi vapur a
ccııtaları İstanbula uğnyacak gemileri -
nin listelerini belediyeye vermışlerdiıf. 
Bu :istelere göre ilk seyyan gemisi on 
beş Şubatta gelecektir. On beş Şubatta 
limanımıza uğrıyacak olan Kont di Sawa 
seyyah gemisinden sonra Satorina on 
Martta, General Fon Ştoyben ve Milvoke 
on beş Martta, Stuben on üç Nisanda ı :

manımıza ı:ğrıyacak.lardır. 

Bu ıene seyyah akını erken başlıya -
caktır. İstanbula gelen malıllnata göre 
bu yıl seyyah mevsiminde İstanbulu en 
aiyade Alman ve İtalyan seyyah gemi -
Jeri zlyareı edecektir. Bu gemilerle en 
fazla İngntz, Amerikan ve Almatı ıey -
yahian bu mev.!imin batlıca ıE>yyah grup 
lannı teıkil edecektir. 

Belediye turizm ıubesi müdürlüğü sey
yahların tehirde kolayca gezebilmeleri 
için tertibat almaktadır. Seyyah uğrağı 

llBtef errlll ı 

lr•Glld• karaya oturan bir vapur 
daha kurtarıldı 

Son futına esnasında Ereğlide karaya 
oturan gemilerin kurtarılınuı iJine de -
Tam olunmaktadır. Bu gemilerden 2302 
tonluk Sadıkzadelere ald Şadan vapuru, 
Tü:-k r,emi kurtarma firketintn Hora ve 
Alemdar gemilerinin yedi gündenberl de 

Tam eden sOrekli çalışmaları sonunda 

dfüı ıaban kurta.nlmıştır. Gemi cUzun -
kumluk. denilen mevklde karaya bir 
kaç metre mesafede ve sahile m\lvazi o
larak oturmuştu. 

Bugiln de Mete ve Samaun vapurla -
nnın kurtarılmasına baılanacaktır. Tam 
l:ı elli ti nünde kayalara pek yakın bir 

yerde oturmuf ve en ziyade hasara ut -
raınıı bulunan cKaplan• ve cGalata. va
purlarının kurtarılması çok cQç olaca -

olan yerlerde fakirler ve kimsesizlerin 
bir:kmesıne meydan verilmiyecektir. İs-

ta~bulun bu gibi semtleri şimdiden tet
k 'k edilmektedir. 

Önümüzdeki seyyah mevslmınd<! !stan 
bula en ziyade İngiliz seyyahlan gele -
ctğinden ingilizceye vakıf tercümanların 
sayıs! çoğaltılacaktır. Turizm müdtlrlüı'fü 
ingilizce bilen tercümanlann listesinJ 

hıızırlamıştır. Seyyah uğrağı olan Mev -
lev:hane cıvannda köylüler toplanmak

ta, pazar manzarası görülmektedir. Tu -

rızrr. müdürlüğü bu pazann başk'l tarafa 

nakledilmesini alakadarlardan Jstemiş -
tir. 

SPyyah uğrağı olan cami, çeşme ve di
ğ<·r tarihf Abidelerin etrafındaki yıkık dö-

kük evlt>rın. harabe ve manzarası çir -

k.n arsalann yerleri tesbit edilmektedir. 
Her şeyden evvel sayyahların güzel man-

z:.ıralarla karşılaşmaları imkanları ara -
nacaktır. 

Poliste: 

60 yafında biri kaSBbtan et 
alırken BldD 

Gedikpaşada oturan 60 yaşında An· 
doniyan isminde biri, dün saat 1 1 de 
ayni yerde Vahanm kasab dükkanın
dan et alırken birden bire yere düşe -
rek sektei kalbden ölmüştür. 

Sokakta dD,en bir ihtiyarın 
ba,ı yarılc'ı 

Beşiktaşta oturan Mehmed isminde 
68 yaşında bir ihtiyar, dün Harbiye 
caddesinden geçerken birdenbire ayağı 
kayarak yere düşmüş ve başından ya
ralanmıştır 

Yaı~lı, Etfal hastanesine nakledile
rek tedavi altına alınmıştır. 

Toplantılar: 

fından 1<Jna bırakılmıştır. BeyoGlu Halkevinde konferans 
Tramvay arabalarına çBp kutusu BeyoRiu Halkntnden: Perşembe gilntı .sa-

konulacak at 18,30 dR Evimizin Tepeba§lndakt mer -
kez binasında Tiyatro mevzuunda blr ton-

Belediye, tramvay arabalarında bilet - feran.s verilecektir. 
lerin atılması için birer çöp kutusu bu - ODlhzıne mDsamereleri 
hmdurmasını tramvay firketinden iste - Oülhane rnüsamerelerlnln 25 ıncl yılı -
nıiştir. Bu teklife göre durak mahalle - nın ikinci t.oplantw 13-1-939 tarlhlne ru -
rl~de bulunan çöp kutulan kaldırılacak, layan cun.ıı gün(l aat 17,30 da prof. Dr. 
arabalarda birer çöp kutusu bulunduru • Kemnl Hilseyinln başkanlığında açılmıştır. 

lacaktır. 
Ka•ımpafa Yoksu lar Kurumu 

kBmOr daGıttı 

varlarını parçaladıktan sonra, durdurul
muştur. 

Bu civarda Günaydın sokağında elek
trik cereyanı vermek üzere gelen elek -
trik müdüriyetine aid 236 sayılı kamyo -
nun ~oförü içeride bulunmadığı sırada 
şoför muavini Süreyya, dikkatsizlikle 
marşa basmıştır. 

Kamyonet bir anda harekete gelince, 
sokak ~ahilindeki 17 numaralı Mehmed 
Sadığın. bunu müteakib 24 sayılı Sulta
nın ve Hamdinin ev duvarla!'ın:ı çarpa -
rak, her üç duvan da kısmen yıkmış ve 
kamyonet te hasara uğramıştı:-. 

Sokak•arı sulamak için .yeni 

hortumlar alındı 

~eleri sokakları yıkamak için be
lediye farafmdan satın alınan hortum
ların tecrübeleri bugün İtfaiye Müdür
Jii Q-ijnde yapılacak, bilahare şube'lere 
dağıt ·.ıacaktı:r. Cadde1erdeki yangın 

muslukl?"I elli .. er metre birbirine yak
lastırı1dıktsn sonra evvelce alınıp da 
kullanılarnıvan on ikiser metre uzun
luğund:ıki hortumlar da geceleri çalış
tırılacaktır. 

Belediye Muh~sebe MOrfOrO fubelerl 
fftfti' e~lycr 

fst ırnbul Belediyesi ·muhasebe mü • 
di.irii Muhtar, ~ubeleri teftiş etmekte -
dir. Teftişlerin neticesinde hazu~ana -
cak raporda rnuhac;ebe işlerinin ne yol
da gittiği bt:lli olacaktır. 

Sıhhat konsoloEluk vlze•erl 
kalt'ırılan memlt?ketler 

Sıhhat patenteleri üzerine yapılan 

konsolosluk vizelerini kaldı~a~ beynel -
milel itilafnameye 1938 ayni senenin A
ğustos ayı nihayetine kadar Romanya, 
Bermudes, Hong-Kong, Malezya m:jıe -
ferrik hüklimetleri ile Malta, Senvensan, 
İngilız Somalisi. H!mya. Tanganika, İn
giliz Güvanı . Kıbrıs, Zengibar himaye
si. İngi!iz Hondurası, SeylAn, Cebelütta
nk, İngiliz şimal Bomeosu m('mleketle
rinin de iltihak eylemiş oldukları anla -
şılmıştır. 

Yenlc'en yapıh~cak yo"ıır 

tİskiid·u - Sile yolu üzerinde Ü=:kü -
dardan Örner!iköyiine kadar imtidad 
eden yolun bir kısmı 16 bin lirava mil· 
teahhidP ihale edilmiştir. Kısıklı ile 
'Ümraniye arasındaki vo1un keşfi ya -
pılmı~tır. Paşs.bahce ile Beykoz ara -
sındaki yolun şimdilik 6 metre geniş -
likteki kısmı yapılacaktır. ............ _ ............................................... . Makine fubeal mDdDrD dlnlenlldl 

Belediye makine ıubesi müdürü Nus -
retiıl ihmal ve vazifesini suiistımalden 

dolayı açıfa çıkarıldığını yazmııtıt. Mil
fettiılerin bu hU6ustaki raporu vil!yet 
idare heyeti tarahndan tet.kik: edilmek -
&edir. Diln Nusret vilAyete çafırılın.ıı. 

vllAyet idare !Myeti tarafından dinleııil

ınl§tir. 

Kasımpaşa Yoksullar Kurumu çevre -
nin yoksullarına geçen yıl içinde her eu- 1 yeni neşriyat 1 
retle yardım ettiği gibi 15 K. Sani 939 ._ ______________ __._ 
Pazar günü muhtacı muavenet yoksul -
urdan 260 aileye de on bin kilo kömür 
tedarik ederek her yoksula birer çuval 
kömürrı evlerine kad'ar göndermek aure
tile tağıtrnııtır. 

Annelere öliidl• - Çocutun llt d~utu 
günden. bir y&flna tadar oocuta nuıl batı
lacaeını ı:ı tltabda 'Ye ayrıca •Mama.ıann 
nelerden 'Yt nasıl 1bzar edllecetını. çocutun 
besleme u.sullerlnl ötret.en (.Annelere ötüd) 
adlı kltablar yeniden baatınl?JU§tır. 

(
----------------------------- O~b~~~~~k-~ba~-SamSUn Halkevinin yıllık balosu ) lerl UgUendlren şimdiye tadar on binlerce 

"""----------------------------- teYzl edllen bu tltablar meccanen datıtıı -
maktadır. 

Samsun (Husust) - Halkevi sosyal yardım komfte.i tarafından yılbaşı 
gecesi tertib edilen balo çok iyi geçmiş tir. RE>smimiz baloda bulunanlardan 
bir gurupu yeni yılı kutluladrlctan sonra binada ptermektedir. 

om. - Antarada 9ıJmıatta olan bu ede -
blyat ve fikir mecmuuının 2 inci a&Yl51 1n -
tlşar et.mlftlr. 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumunun bu 
haftalık çocuk mecmuasının 121 inci aayı&ı 
dolgun yazılarla çıkmıftır. 

Ülldi - Bu Halke'Yleri mecmua.sının '1 ın
ol ayun qok mütenem blr mündereca.t.ıa 
c;ıtmı.otır. 

Geçen Birinciteşrin ayında Alman ik
tısad nazın doktor Funkun memleketi
miz~ ziyareti esnasında esaslan tesbit 
olunan ve bir müddettenberi Bc?rlinae 
Türk - Alman heyetleri arasında tefer -
rüatı görüşülmekte olan 150 miıyon 

nıarkhk kredi anlaşması müzakereleri -
nın iyi bir şekilde bitirilerek. anlaşma -
nın imzalandığı haberi pıyasamızda bü
yük bir memnuniyet uyandırmıştr::-. Dün 
b~ hususta kendilerile görüştüğümü.ı Al
manya ile iş yapan ihracatçılannıız ye
n ı &nlaşmanın iki memleket arasındaki 
ikusadf münasebatın inkişafın.:t çok hiz
met edeceğini ve ilk tesir olarak Alman
yaya ihracı mu.tad emtiada derhal bır 
canlılık kaydolunduğunu söylemekte • 
dir1er. 

Yeni kredi anlapnaaı sayes;nde ihracat 
tacirlerimizin Almanyayı gönderecekle
r• mallann bedellerini derhal almalan 
mümkün olacağı için. bu memlekete ih -
racatımmn bir hayli artacağı muhakkak 
gö:ülmekted ir. 

Esasen g~çen Ağustos ayından itibaren 
mer'iyete geçen Türk - Alman ticaret 
anlaşmasından sonra iki memleket ara -
srndaki miır.asebat tarafeynin milşterek 
n.enfaatine uygun olarak günden güne in 
kişaf Etmekte idi. Yeni kredi anlaşması, 
iki devlet arasındaki tabii ekonomik mü
n:ısebatı bir kat daha derinleştirecektir. 
Almanyadan temin edilen ve Türk pa -
rasilc 75 milyon lira mikdarında bulunan 
yeni kredinin mühim bir kısmı memleke
ti:nizce sınaf kalkınma planiannın ta -
hakknkuna sarfolunacaktır. Kred: an -
}aşması müzakereleri için t3erlınP. git -
miş olan Hariciye VekAleti umumi ki -
tibı Numar. Rifat Menemencioğlunu."1 rl
ynsctindeki heyetimiz de bugünlerde 
ş2hrlmize dönt>cektir. 

Nevyork sergisine eşya 
gönderilmege başlanıldı 

Beynelmilel Nevyork sergisinde Türk 
p&viyonunda teşhir olunacak nümunele-

rın Amerikaya gönderilmesine başlan • 
mıştır. Sergi için Türk tiftik ve yapağ? • 
)arından da nümuneler hazırlanması ,,. 
bunlarrn Türkofis kanalile AınerikaY' 
gönderilmesi alakadarlara bild!rilmiştit• 

Kıymeti ve sikleti az eşyadan 
menşe şehadetnamesi 

aramlmıyacak 
Vekiller Heyeti, kıymeti 5~ liraya ki' 

daT olan posta paketlcırile, şimendııfd 
ve hava yolile gönderilen ve sikleti 
kiloyu geçıniyen eşyadan men-şe şah• 

detnamesi aranılmamasını ve ~erlng 
lile gelen bedellerinin menşe şahadd 
namesi sorulmadan tediye edilmesini 
rarlaştırmıştı. Keyfiyet Gümrük lnlu 
sa:;:-lar ve İktısad Vekaletlerinden 
m i.zdeki alakadarlara bildirHmiştir. 

6000 balya tiftik ihraç edile 
Son günlerde Almanyadan şehrtmlJ 

yasasına keçi derisi üzerine teklifler ge_! 
me~c l:;aşlamıştır. Bu hususta At'(l\8Jlr 
tacirleri ile anlaşıldığı takdirde yatıncl' 
A!manyay!l keçi derisi ihracatına baP° 
nı>caktır. 

Diğer taraftan Alman permı da~ 
şehrimızdeki 6 firmaya yeniden bell"'. 

1000, ba!ya1ık olmak üzere 6000 balY~ 
tiftik permisi göndermiştir. Permileri~ 
len fütiklerin ihracına bugünlerde 
!anacaktır. 

Orhangazide gUzel bir kllJ 
Orhangazi, (Hususi) - Mıntakanıısd' 

yenilikleri ile bir kasaba manzarası ~ 
den Sölüz Müslim köyü Gemlik ve . , 
nişehir yolu üzerinde zeytincilikle itti ti 
eden ve dört fabrikası mevcud oJar• -,,11 
köydür. Çalışkan muhtan H'.lcıbeY_..fdo 

yün iman için bir p1An hazıriaırı;, 
Köy halkı Merinos yetiştirmeğe de 
lam ıştır. ~ 

VEFAT TEŞEKKÜR 
Blr ara müU:.reke esnasında Me§lhat mec- SE>vgili yavrumuz Asım'm ani ve ~ 

Usl azalığınd.1. ve esti Darülhateme rtyue- kayblle yanan kalblerimizi leseliıYP. ~ 
tinde bulmunuş olan Şlblnka.rahlaarlı Bay • d b 1 ııı JI"_ 
Rasim Avnı hoca Mahmudp9.49.da Ye~ı _ şan, t"enazesın e u unan, mezarı -1 
rekte, Cafernga ~katında mlsafullkte Hcen lemek için çelenk gönderen, telÇ~
verat etmiftir. Cenazesi bugiln cerrahpqa mı::?ktubla acımıza iştirak eden P_~J 
ha.oıtaneslndt: teçhiz ve tekfin edilerek Mn- bizl seven ""' düşünenlere sonsuz ~ 
levlhanekap13ına nakll ve orada defned~- ve sükranlarımızın bildirilmesini fil• 
cettlr. Allah rahmet eylesin. - . 

d~ğer gazetenizden nca ederız. ............................................................ _ 
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Cemal Sahir lılrlikte 

iki oyua birlikte 
AZ AP 1 P. 

8 1 C 1 Komedi 8 P. 
Varyete Şaate 

Babası 

TAYYARE SINEMASI 

-iZMiR-
20 ikinci Klnun Cu"'8 

POLA NEGRi·.ı-
Mazurkadan aonra oyned•• 

1ABANl
0 TANd 

Bu Tangoyu bQtttn dQnya '.!!!! 
yor • Dam;ediyor • ve al~j, 
MUHAKKAK B0R0M 1 r 

ve sorprtı 

Bu akıam 
MELEK 

Sinemasında 

NEFiS - iNCE - ZEVKLi BiR ME'V'f)J 
GÜZEL ve EMSALSiZ ~lR Fi1'f 

BARON ES ve UŞAiil 
( Fransızca aBzlO ) Baf Rollerde : 

ANNA BELLA - WIL YAM POWELL 
Ayrıca : Paramount dünya havadialarl ı 

Dikkat: Bu eece için loca kalmamı~tır. Numaralı koıtuklsf10 
erkenden aldırılması rica olunur. Telefon: 40S68 



· · · piyasada bir çuval buh
ranı bq göstermiı. 

. . . Acaba buna aebeb .nt" o
labilir? 

Hasan Bey - Ne o!acak 
bayram üstü taks!tci maAa
zalar, müıterilerine harıl ha
rıl koıtüm, palto yapıp aatı-
7orlar. 

Digarbakırda giyecek 
içecek ucuzluğu 

En nefis et 25, sebzeler 5, kavun ve karpuz kilosu 
3 kuruştur. Lokantalarda akşam ve öğle 

yemekleri 50 kuruşa yenebiliyor 

Kı2llcaham2mda bir 
kız kaçırma vak' ası 

Zeng:n b:r kövlün:·n kızı 
bir hizmetkar ile ortadan 

koy boldu 

Kızılcahcımarr (Hususi) - Kazamı
zın Çeltikci nahiyesine bağlı Kuşcudi· 
ren köyünde bir kız kaçırma hadisesi 
olmuştur. Köyden Hacı Ali ~sminde bir 
zatın evincie üç seııedenberi hizmetci· 
lik eden Kezban isminde bir kızın kar-

deşi Hasan Hacı Alinin uzun müddet 
hizmetini yapmış ve itimadını kazan· 
mıştır. Bu yüzden de eve serbestce gi· 
rip çıkma~P başlamıştır. Hasan hu ara· 
da Hacı Alinin kızı Ayşe ile sevişmeğa 
başlamıştır. Fakat bu sevişme baZJ 
gayri tabii hallt-r yüztlnden anlaşılmıJı' 

Ayşe biraz sıkıştırılınca her şeyi itiraf 
etmiştir. 

Bununla beraber Hasan ile Ayşe ara· 
larında pizli bir karar vermişler, bir 
gece her ildsi de evden kaçmış!ardır. 
Zabl'Ul Hasam ve sevgilisini fiddet.ı. 
arama'!dadır. 

Maraşta bir köylU 
karısını döğe döğe 

öldUrdU 
Maraş (Hususi) - Maraşın Bayde

mirli köyünden İkiz Mustafa oğlu, Ay· 
şe ve Hatice adındaki iki kansını eve 
kapayarak sopa ile döğmeğe bqla1111f 
ve Ayşe ncfındaki kadını döve döve ölt 
dürerek cenazesini gizlice bir yere 
gömmüştür. 

Hadise muhtar tarafından Karaman
lı karakolıms haber verilmiş, karakol 
komutanı derhal vak'a yerine gitmiş
tir. 

Mustafanın bu canavarlığı ni~ yaJ> 
tığı şimdilik belli değildir. TahkikatU. 
anlaşılacaktır. 
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İKiNCi TABI ~ 
K öprü~n geçiyordum. Cankur-1 - A1dın mı? 

taran otomobili süratile ko- - Ha evet, aldun. Şey udeoe bir 
tan müvezziln sesi kulağım.da çmladı: merak 

- İkinci tahıl.. - Elli bin bastmnlıf, hepsini sat • 
Blrcfonbire duraladım. Acaba ne ol· mış! İkinci defa butırdı. Kapış kapış 

muştu da gazeteler ikinci tabı yapmış· kapışılıyor. 

Çocuk bakımı · 
Mahkeme kapısmda kocasına ero 

helva veren bir kadın tevkif edil 
!ardı: . . . - Evet, orası &yle. 

- Çocuk, iklııcı tabı... . . Evime ıeldiğim nman bu btr ku • 

Eroin kaçakçılığından gayri mevkuf olarak muh 
edilen suçlunun da tevkifine karar verildi 

Gözden kaybolmuştu. Kendı kendı • t lan _,,., 2-.ıı-me: ruşa sa ı y~ mecmuayı gvLUCU 

- Eminönünden alınm! 
Diyerek yüriimüştüm. 
- İkinci tabı! 
- Çocuk! 
- Bi:r lruruf8 ! 
- Bir kuruşa mı? 
- Bir kuru§8 ]kjnci tabı Aşkın Göz-

yaşl.ırı .. Yeni şarkılar .. 
GiUdüm. Ve evvelden hazıırladığım 

ÇEyreği cebime koyup yürüdüm. İki, 
Uç adım attım, atmadım: 

- İkinci tabı .. 
Ba'ktım. tkınci tabı diye bağıran mü

vezziin etrafını kadınlı el'kekli bir ka· 
labalık kuşatmıştı. Kuruşu veren yeşil 
bir kAğıda kavuşuyordu. Birkaç adım 
etaba attım: 

- İkinci tabı.. 
Neden aklıma geldi, neden almak 

tilmrmınu hiseettim bilmiyorum. Di
mi cebime soktum. Kuruşu çıkardım. 

- v~r bir tane! 
Ben, aldığım y~~ı matbu kAğ':ıdl 

katlamağa vakit bulmadan bir arkada
şım kolumdan yakaladı: 

geçird1m. Bir el bftyilkHl~nde, tekiz 
sayfahk bir mecnnıa idi. 

Bir kuruşa satılınuına rağmen ftm
rine konulan fi.at bet kuruştu. Kap ye
rine geçen birinci sayfaya b.mbnq 
küpeli ve tuvaletli bir kadın resminin 
iki kenannda mecmuacık hakkında kl· 

Eroin kaçakçılığı suçundan huzuru· 
na çıkarılacağı mahkemenin öni.inde 
bile eroin bçır.majı w lwll&nnınğa 
teşebbüs eden b1r suçlu hakkında, Ad· 
liyece tahkıkata baş~tır. 

Evvelki ıün, kaçakçllrlt i~ ba· 
kan asliytt beşinci ceza mahkemesi ko-

f i izahat vardı: • ridorunda cereyan eden bu &arib vak-
cEn son çıkan halk şarlolan ... > anın tafsilltı tudur: 
Kap sayfasını çevirdim. Ve maatte- ~ Sadık oğlu Fazlı isminde biri hak -

Hastalanan çocuklara iliç içirmek g-.ıç. roln ka k"·-'·~ .... d'an '\akiba'ta 
essüf içinde olan lan okumak fellketi· tür. Hele buğuya tutularak verilmesi i· kında e ça ':r-~ .. çıekilmek Ü • 
ne katlandım cab eden ilaçlarda çocuklar çok titi7lenir- başlanm14, l'UÇ'lu sor~ya . . 

H ,,_ 1-1 b di A • zere evvelki ..ı;"' asliye be.şmcı ceza 
- aıA şarıu an una mı yor • ler. Bu kabil veyahud çocuğun ıçerken _u. . 5~ k-.:a~l.....;..H... Suçlu 

ı 1 • • nA } J mı:ulAeJllesıne SeV ~ .. .ı.Mj~AA• 
ar kokwundan nefret ettili uaç arı oyun a . vkuf olmalda beraber jandar-
DiyP.Cekttır.. Kuruşu ~iğim, yetı1 bezeyerek veya kokusunu değiştirerek gayrıme tinde mahlremenin ne • 

mecmuayı elime aldığım zaman ko • vermekten başka çare yoktur. İşte- bunun malBTl~~ ~-~,__.__ bir 
kad 

-ı:....ı- · zaret owu.LUUA sırasını uc.Aı~~ 
Imnd11n yakalıyan ar a.şımı.n l!IUJ~ için bazı tavsıyeler: b 1 kansı Penne-
dilderinl hatn·ladnn: 1 - Bir çocuğa buğu ile verilecel: llA.cı aralık dışarıda u unan 

_ Elli b1n basbnnlıf, hepsini satmış, farkına varmadan çocuğa koklatmak için koya: k cıktı. Bana biraz bel 
ikinci defa bast1rdt. tedbir: - Kanımı 90 • . . 

Ne diyeibilirdim! Herhalde ben çok 
cahil, çok anlayışsı% bir adam idim ki 
1'evkine varmnamı.ştıın. 

ISI\IET HULUSİ 

va al da ~. yiyeyun demiştir. 
Derin ve genişçe bir kaba doktorun Kansı cpekh diyerek gitmiş, Sısa 

ilacını koyunuz. İçine birkaç tane de gö- bir müddet 90nra elinde ldğıda sarı -
ze çarpacak renkte zıpzıp alınız. Çocu- lı bir miktar helva ile ~ri dönmüş -
ğun eline bir tahta kaşık verio onl:ın ka- tür. Bu sırada, orada bulunan jandar
rıştırmasım s.ö-!'leyini.z.. ma neferi hdvayı kocasına vermek Ü· 

C Bunları bi iyor mu idiniz? na varmadan ilAcı ıçlne çekmı.~ olur. ortadan kaybolmuştur. 

1 
Bunları evırıp çe.vırırken y~vru farln- zere elindE>n alınca, kadın brdenbire 

___ , 2 - Çocuğa balıkyağı nasıl içirilebilir? Jandarma, bu vaziyetten şüphelen • 
Biraz kaynar ıııu içinde 30 gram gela- miş ve helva)'l ortasından ayırınca i· 

Fazilet sahibi bir ayukat 1 
Günde beş pipo kutlanan Ql..~dral tine pure'u eritiniz. Bunun içine 114 litre çinde bir küçük paket eroin zuhur et

p.1rtakal çiçeği suyu, 1/4 litre ı;mon ve- miştir. 

Napolyonun. ~ 
nerallerinden Re
ne Vandamme 38 

sene ıarf ında, 

günde beş pipo • 
dan, 60_ bin muh- ; 

telif pipo içmiş • 

tir. Bir pipoyu 

asla iki defa kul-

lan.tnamlf, pipo -
!arından hiçbi -
rini atmamış, a • 
Hesine miıras bı .. 

ya nar şunıbu, l/2 balıkyağı .karıştırınız. Bunun Üzf"rine kocasına kendi elile 
Soğuyuncaya kadar dövünüz, . sonra bo- eroin getiren Permeko derha1 aratıl -
ğuzı geniş bir şişeye boşaltıp aftzını bir mağa başlanmış, sorguya girerken da· 
mantarla iyice tıkayınız. Balıkyağında"l hi müptela olduğu zehiri kullanmaya 
daha katı fakat daha tatlı ve güıel koku- kalkışan Faılı da, derhal isticvab edi· 
lu ohı~ bu ilacı en inadc.ı çocuk bile ko- ]erek, işlediği bu ikinci suçtan dola -
layca ıçer. yı tevkif edflmiştir. 

Yemek bo.h•i: 

Mü emer 

Suçlu kadın ise kısa bir takibden 
sonra, jandarma onbaşısı Şerif tara • 
flndan Paket postanesi önünde yaka· 
fanmış, henen hüviyetini d~e -

Yağlı eti bir iki soğan ile beraber iyi rek: 
ce kıyıp d suyunda haşlanmış pirinç - Be11im adrm Marilta. Ne diye be· 
ile karıştırınız, biraz da su koyarak ni yakalıyorsunuz demiştir. 
macun gibi yuğurduktan sonra yassı Suçlu kadın buradan Emin&ıü :mer
köfteler yapınız. Hepsini bir kevgirin kezine ve dün de Adliyeye sevkedil • 

rakması için yolunu değiştirmiş 
Enver bu defa evlerinin önün 
ağacın ardına saklanarak, eve 
ği sırnda biraderini taşlamıştır. 

Bir aralık da üzerine hüc 
rek Hasanı yere yuvarlayıp 
başlaymc..ı suçlu çakısını çeke 
veri boğazından yaralamış, ve 
girmiştir. 

iErtesi günü yoldan geçeıner, 
tin pek iyi tanıdığı A:rab Tell 
lar içerifiindeki cesedile .n.cı.ı.~..,. 
dır. 

Dünkü celsede mütaleasını 
müddejumumi Feridun Bagana, 
işlenilişindc .ağır tahrik sebeb 
duğunu tebarüz ettirerek; SUÇlU 
Yaseminin ceza kanununun S 1 
uncu maddelerine göre, h 
bebler nazara alınmak suretfte 
yesini istemiştir. 

Dava, müdafaaya kalm ştır. 

Döviz kaçakçıhgı tahki 
ikmal edildi 

Geçenlerde İstanbul gümrükle 
hafaza teşkilat memurıanna 

vermek suçundan Lüsyen Jübd 
kında tahkikat• yapı!larak 
mahkemeye sevked'tlctiğiıni 
Son günlerde yapılan tuhkikat 
sinde Lüsyen Jüber ile suç o 
nın şimdiye kadfll" geniş mikY 
mühim miktardl döviz kaçakçılı 
tıklan tec;bit edilmiştir. TahkiJc8 

.rakı ikmal ve mahkemeye tevdi 
miştir. 

Bir çocuğa çarpıp ölUOI 
sebeb olan şoför tevkif 
Kar::ıköyle Tophane arasındB 

etmekte o1duğu otomol:n1le 
isminde 6 yaşında bir çocuğs 
rak vefntırıa sebebiyet ve.ren 
~ahaddin, dün Adliyeye se 
tir. 

Suçlu, 2 nci sorgu hakimi '6: 
tarnfmrh:n isticvab edilmiş, 
tevkifine karar verilmiştir. • içine dlrlni7_ Bir tencerenin içine yan- miştir. ffade!ınde: 

13 üncü asırda yaşıyan bu avukat, oldu~nu = etti~den, ö~~üğü za- sından az su koyup kevgiri içindeki - Ben kocamı kendi elim~ 7Jehir-

h 
l1n d 

1 
· k t kib t · man, en muazzam ır mezar köft~lerle birlikte temi?reye oturtu - ~er mivim'? Helvayı evden aldım. İçin-

Gizli fuhuş suçlusu iki 
tevkif edildiler • n ava arını pır aş ına a e •. yapılnus_, namına basılan sikkelerde 

mek, ve birçok de:r:dlileri ~rdden kur· de, cBu adam, bir avUkattı. Hll'Slz de· 
nuz. Suyun köftelere dokunmamasına de eroin olduğunu bilmiyordum, de -
dikkat ediniz. Tencerenin kapağını ka· mektedir. 

~~-.:!:~~--~=~~--·~-~ .. ~::~~~.~--~~~~~ .. ~::.~!!.~!..~:~~~.:.. .......................... _ payınız. Köfteler su buharile piştikten Bövlere. Mlvayı aldığı dükkhıın 
sonra bunları ç.alkalanmış yumurtaya ismini de M5ylernemiştir. 

Dün, gizli fuhuş yapbran sul 
Atina isimli iki kadın daha 
teslim edilmişlerdir. 

EovelA siz 
Başlarsınız ••• 
cTavşaıılıda Aı B.> imzasını oku· 

yan bir ~rkek okuyucum: 
- Birkaç gün evvelki gazetenizin 

Gönin İşleri sütununda 34 yaşında 
bir bayanın evlenmek istediğini o -
kudum. Ben de 32 yaşındayım ve 
kazancımdan başka ulak bir gelir 
sahibiyim. Bu bayanla tanışınaklı • 
tını için tahkikat yapılması lazımsa 
ad'N"I venneye hazırnn, diyor. 

Ben dP ona: 
- 32 yaşında bir erkeğin vakti 

hiç geçmemiş, 20 - 22 yaşında bir 
genç kızla evlenmesi imkam varken 
J4 ya~ında bir kıza talih çıkmasını 
haydi garib görmiyelim. Fakat şu 
adreJ verme işinde evvela siz öna • 
yak olsanız ... cevabını veriyorum. 

* Kurtuluşta Bay cM. Y.> e: 
- Bir erkek, kansile ihtilAf ha1i -

ne düşüp Uç çocuğu ile yalnız kalın
ca ne yanar? diyorsunuz. Mühim me
ıele. Tek reçete ile halledilemez. 
Kendi hesabıma ben işin en çıkar yo
lu oJarnk gene ne pahasına olursa 
olsun kannızla barışmayı buluyo • 
nım. Bu, mümkün olmazsa? sualini 
kabul etmek güç: 1.tç çocuğunu ter • 
kedecek anne tasavvur edemiyonmı. 

Ne kadar fena kalbli, ne kadar düş -
müş olursa olsun, mektebe ver.mek, 
yetimhaneye yerleşürmek. Şuraya 
buraya dağıtmak .. fakat bütün bun
lar birer zehirdir. Siz ölmeyi değil, 

iyile~meyi düşününüz. Çocuklan • 
nıı için. 

* Bay cM. T.> ye: 
- Nişanlınızla münakaşa ediyor -

.sunuz. O, aşkın daiına karşılıklı ola
cağı «fikrinde, siz iae> karşılıksız da 
olabHeceği iddiasını müdafaa edi -
yorsLmU7. ve bana aoıı.ıyorsunuz. Her 
iki fikir de müdafaa edilebilir. Bi -

rinci şıkta aşk devam eder. İkinci 
şıkta bir müddet .kara göıme, kara 
düşünmf', bedbahtt arhoşluğuna ka· 
pılmR hastalıklannı doğurduktan 

&0nra yeni bir sima karşısında bir -
den bire sönüverir. Birincisi· hakikf, 
ikincisi yapmacıktır. J'akat size bir 
nasihat vereyim: 

- Nişanlınızla münakaşaya giriş· 
meyiniz, küçük bir mukavemetten 
sonra iltizamen, batır için yapıldığı 

zehabını vermeden onun fikrine il . 
tihak ediveriniz, siz beğendiğiniz gi· 
bi düşününüz, beğendiğiniz gibi ha
reket ediniz. Fakat ona ar:zusile ha • 
reket ......ı~ ... ı .. ....... -~· . . •vw5......u. -·.-..,~1 ~z. 

TEYZE 

bulayıp 'kızgın sade yağında nar gibi \Asliye S inci ceza müddeiumumi • 
ktzartmız. liği suçlu kadmın tev1dfine karar ver

Bir hırsız dört ay ha 
mahkOm edildi 

Har kadın bilmelidir 
Taht.:ı mobilyanın laelerini çıkar -

rnak için şu tertibi yapınız. 
50 gram benzo1e, 50 gram a~tane, 

5 gram parafine bu maddeleri iyice ka 
rıştırdıktan sonra bir süngeri bu mah
Hile batınp lekeler çıkıncaya kadar e
linizle .kuvvetlice dairevi hareketler 
yaparak ovunuı. 

* 

miştir. 
İçine eroin konmuş ~a hnal eden

ler de ı:ıTa~lmaktadrr. 

Kardeşini DldOren Yasemin 
muhakeme edildi 

Pangaltıdn Elcni isminde bit 
nm apartunanmdan bir vazo 
meşhur bir muganniyenin b. 
duğunu söyliyen ·suçlu Fartı~ 
liye '4 üncü ceza mahkeıtıeS1JJ'7" 
rile 4 ay hapse mahkılm edi 

Bir müddet evvel Suadiyede, karde-
şi Enveri bıçakla lndüren Basan Ya- Sahte tayyare muheP 
seminin mdıakemesi Atıroeuda son Evve 1ki gün bir tayyare 
safhaya vumqtır. disinin sahte vesika işiııdli' 

Hidise, bir akşam tellAl Enverin layı sorguya çekildiğini . 
sarhoş olarak Suadiyede bir kahveye bk. Bu ecnebi mühendi$ft 

Bo!~ı tahtala_n. yıkayarPk temizle· gelme.~ orada ban. kimselerle ~üna- Hava Kurumuna mürac" tJJ 
rnek ıçm şu tedbırı yapınız. zaa çıkarması ve nihayet kardefi. Ha· miş olmayıp İstanbulda hususi 

100 gram sulfate de soude, 200 gram san kendisini müdafaa etmedi diye es.sese ile temas etmiş ve }>IJ 
deniz tuzunu bir kova suya kanştm - ~ahveden çıktıktan sonra yolda da müessese ile mukavele yapt~ 
mz. Bu suya siingeri batırıp temizlene- onunla kavgaya tutuşmasından doğ · vesikanın sahteliği anlaşı~ 
cek boyalı tahtanın her tarafını müsavi muştur. hendism Kurumla hiçbir ~ 
derecede siliniz. Ha~an, J!!nverin kendisini rahat bı - müna5€beti yoktur. 

iki ahbab çavuşlar: 
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Bir Sarayhnın HıJtıraları 
:······· .. ·· ... ·------··-··-······-.. ··---............ -........... -...................... ,: 

-~~~~ Yakın Osmanlı tarihine aid ifşaat: 1 .:~ ~~~""" A i.. ........... _ .. _........ - ·---... .. ........................................... ; 

<-ıbdülhamid ·Beşinci Muradı 
nasıl öldürtmüştü? 

NAKLEDEN: 
SUAD DERViŞ 

~ Abdülhamid (g~li1c resmi) 
'==8 ?aya giren bir daha gı.rdiği gibi !".-... - ................................................ , .. 

'e ~:kın:dı: Genç.. güzeL taze ve ~ Dünkü kısmın 
~ fert S: gı:dı. Günün birinde gözle· i 
~ t'~gi iç:uş, belleri bükülmüş, yüz- j 
ı.~etıı g- de sefaletten ve yaşanılan : 
~ S\i unıerde : til ihti n tanınmaz hale ge~ : 

Elli . . Yar acuzeler çıktı. ~ 

~ kışıye 15 kişilik yemek ~ 
"- "'' dUUıanı·c!ı 
~ Wlf ttına .rı tahta çıkışı-:ıdan çok kı-

b İdi ı: .. _ n sonra günün birinde ~·emek 
it '~a"d ' ı.... heı ,_icl J. a kapalı olan elli kisi jsek 
~ .ıı;""l·Yı b"J • 
~.}e'tnek 1 e doyurmıvacak kadar 
~ geld" 

'Uya l> s. ~- Hem de nasıl yemek? 
~~ Relzni . ığrenç lezzetsiz şeyler. 

hülasası 
Hik4yey'i padişah. l'rtııradın ccı

rıyelerinden birinin ağzın.

dan dinliyorsunuz. Bu kadın clycvm. 
1•oyaıtadtr ve 1stanbuld4 bulunmak
tadır. 

Abdülaziz hal'edilmif, veliah-t Mu
rad bir gece ansızın ıaraymdan alına
rak tahta çıkanlmıştır. Eski padişn1ı 
ta tee.,m.trle intihar etmiştir. lntiho.r 
Mdıseri oı!Jin.ci Muradın zaten bo
~1.: olan asabını büsbütün bozmtış, 

padişah delilik alametleri gösterm.e
ğe 1.aşlıımıştır. 

Runun üzerine o da tahttan indiril-

"~ece-c. kad~· ~u.~ta~lar henüz çocuk 
\'~\re 'eri .k~çuktu. Boğazın sert ha
Uıt. tt. ~Cim ~lığı hepimizi tirlir titreti· 
tllt 1\i ırıu'tn~r gelmedi, mum gelmedi. 

t,erelı: d 
1 

a koskoca sarayın içinde mi~, Cı-rağan sarayına kapatı1mıştır. 
~~ ~ h 0 .aşıyorduk. Yerine Abdülhamid 1I geçirilmiştır. 
tt: .. ~t!.e ı~~:1h:e dehşet veren bir facia .4hdülhamid beşinci Muradı biT" an 
~~İYet i lk. ~ış, belki daha ziyade e'll'>el öldürmek istemektedir. Bunun 

, 

Beşinci Murad 
zaman blümünü gidip efendime müjdc
liyeccırim .• 

O haremden içeri girdiği zaman bütün 
kadınlar b irer tarafa kaçışırlard1. Şey

taTI görmüş gibi herkes ondan korkar ve 
kaçardı. Kimse onun suratını germek \s -
ternezdi. Genç sultanlar korku ile ağı a

şırlar, kadınefendiler çocuklarını te.c:kin 
ctmeğe çah~rlardı. 

Sultan Murad bu sözleri hiç duymaz 
görCınürdü. 

!)erin bir sükıinet ile acı acı gülümser 
ve başını sallardı. 

Padişahlığı ve şehzadel"ği zamanında 

iken çok daha korkak olan Sultan Murad 
m3hpusiyeti müddetince cesaretini kay
beder görünmemişti. Daima mahzun çı>h
reli. dalgın, düşünceli idi, fakat endişe!i 
değildi. 

Daha fazla her şeye teveklriil ~en, is
yan Flrniyen ve her şeyin bitmesini bek
liyen bir hal: vardı. 

Sefaletin azami haddi 
ifa .:ı '"\l \te en Çerıs nde geçen :kinci ve için e$ki pad-işah ve sarayı. ha11eı 
lıaıd"'llb.t tc.k u takib eden sayısız kı~lar- müthi§ bir tazyike maruz Uırakılr.ıak- Fakat hiçbir şey ,geçmiyor, hiçbh· şey 

e ""' - · §eyler h tadırwr, Çırağan sarayı tam bir malı- bitmiyordu. Geçenler yalnız senelerdi. (\.• v~lard e sa ib olduğumuz 
tı;111tu 

0 
~n daha rnüşkül geçt\. pes c lmuştur. İçimlzden aynlan her yeni ölü kendi he-

!Do. ~ ~' nıana kadar ı'çı·mı· de b l (Saraylı hikayesine devam ediyor) sabuna ben·m cesaretimi büsbütün kırı-
~•tah -....ı c:ali z u u- yor. maneviyatımı bozuyor, beni k'lrkak 
~tı hoııuğ Ye bile snrayın rahatına, '-• ......................................................... ; ve pcr!şan ediyordu. 
~e ~ İçirnız~nea, sarayın int"zamı:ıa a- Çünkü her hastalanan insanın. en u
-~ tini ateş çocukluğundanberi kış sunuz? Odun değil, kömür değil. batta· fak bir tedavi görmeden, tıpkı hlyv:ın-

~Olttu., sıı geçirmeğe ahşık bulu- niye değil, ateşe ve giyeceğe aid bir şey 
t\ değ:ı, ı~i geldi.. içki. .. Bol bol konyak, lar gibi tek başlanna kıvran:ı kıvrana 

~llO '"guktan .. , öldüklermi görüyordum. şampanya, şarap şişeleri. Evet Abdülha-
\> 'Yd O en Sarayhlar mtd e5nsen sonsuz bir ümidsizlik içinde Sultan Murad tedavi edildikten sonra 
i..~ler \> atı bütün h ı ı ve soğuktan kıvranan bizleri ayyaş et· o:-adan çık&cağız d"ye hiç !tirimiz yanı-
~eü · aırııl h .. a ı ar knldırılmljtı. 
' htrtaıarı.:.Sır doşeli idi. Üst!imilzde mek.. kötü itiyad sahibi etmek için bunu ıruza bütün C§Yamızı almamıştık. Bera-
lıı~ l'o ... ıı va d yapıyordu. Yiyecek yoktu. fakat kas:ı, ber gatirdiğimiz çama~ ve elbiseler gı.in. 
~lı1 rgıtniarı..... r ı. çok soğuk gün- der. aıin" eskiyor, söküklerini dikecek l\ &{{ 0tduıt Ve-.... uza. battan!.yeierim.ize kasa SlŞf'ler geliyordu. Maksari esasen ~-
' l'te lsınına~sırtımııı duvarlar:ı sür- kkiye biraz düşkünlüğü olan Sultan Mu- iğne iplik l)ulamıyorduk. 
~~ ~ıcle sogğa kgayret ediyorduk. İJk radı. hastalığı buradan geldiği için, büs- C'...enç sultanlar büyümüşler. ayaklan
~ .rata~a d~ u alanlar, bG.yük ateş- bütün hasta etmekti. Bu hastalığı te did na ~iyecek çorap ve ayakkabllan kalına-
~: fıtettik. UŞenıer oldu. Gelenlerden edecek 2':ehfr1 de erkek kardeşine Abdiil- mıştı. Çıpl&k ayak yerlere oa&mamala"'l 
~ tor harnid kendi elile yolluyordu. iç n dadıları, tayalan onlan sarayın için-
b... rıu ~ ~01Iarnadıı de kucaltta dolqtınyorlardı. 
L~ 10 ihan, dah ar. Genç ınce bir kız, Kısa bir zaman sonra sarayda içki ko- (Arka.n ~:ır) 
~tın~ ~lgını a saraya ilk girdiğimiz kusu hemen hemen her ağu:dL1 duyul- --------------------
:-. hp ltaı<lırın ı:ından öldü. Günlerce mağa hşJadı. Soğuktan titre~enler bir 
tııJt, cın!~or. Sara ılar. cÖlmedı., mah· konyağın \'erdiği ateşle ısınmağa gayret 
I~" ~1.1,1.Je,. CenaYdan biri 'tarYn .. k is•i- ederlerken bunun kendi kafalnnnı da 
~ .. l:~',ı, aıe . ka r·- . 
~ al'a "Jler. öı~ Y: ldırmadılnr. So- sersemlettiğini ve derdleri daha az dü-
b · l\ı ~~ıtı alt up 0lınedi~inı anlamak §Ür.dürdüğünil gördüler. Awnmsk ve u-
~'- ~ c) ına kızm.. · ak ' e'<l.ltJ.% ~Üştü. li ':"' :}ışle!' batırdı- nutm için içki birebir göriindü onl:ı-

'1, _,l'h • Öyle b· atta kokmagw a bı·e ra ... 
~IQ\ " }\ ır öl~ • 
~ ~ 'l'tt a. ~ına Ya uye bu işi yaptılar. Abdülhamid bu suretle meraııuna na-
b~.5~~'- ı. 'l'ah Pılan ezıyet gu··nd il olmu~u, ~ayılabilir. :'."t <etı anımuı en ~· 
~l 'h l'errıekı . edilme! hale gP-1-
ot ~ qu11ı erın · · · 

(! il\ rıı- ınaıı ıçınde fare ölilled 
<!iye. sus konulmuştu. Ye-

"Murad efendi, daha 
ölmedin mi ? ,, 

850 bin i!ra 
Kıymetinde bir elmas 
Bugünlerde Lo~ 

drada htraretU 
mücevher satıştan 
yapılmaktadır. • 

Vaktile Mısır h 

divine aid ı0lan ve 

Mısır Yıldızı diye 

tanılan. 350 bln li
ra değer biçilen bu ~ ()lü -leş y . 

ı~d ~ ~,~ erıne içki 
~ e"ltıe tıdan s 

... ~o~ 60luktan ~nra Sultan Murad 
'-~~ l. fıkayet ettl~ h be-

Seneler, seneleri takib ediyorda. Ta~ elmas, §imdi J..on
yık müthiş bir hale gelmişti. Me~'un bir drada satılığa Çl• 
fellAh. Cafer ağa, Tannnııı her gUııil Çı-
rağana geliyordu. kanlmışhr. R~ 

~lft\~~ ~~?ine b· . a 
lçill ııı ~-kta 

•aray -su. n :muhıfa
ı ne geldi bil" 11or mu.. 

Vazifesi merdivenin altından yukarıya simde tabi! büyü. 
baltrmaktı: HiğüııdeJd elmUI 

•Murad efendi lılJl almeül mft Ne göri;rw:..-r. 

• 
Sayfa 1 

1) TİYATRO tj 
Şehir Tiyatrosunda 

"OGLUMUZ" 
Sahnemizin çok kıymetli kadın artisti 

Bedia Von Ştatzer'in Andre Birabo'dan 
cOğlumuz> adile tercüme ettiği komedi 
Şehir tiyatrosunun komedi kısmında 

tP.msa edildi. 
İstiklal harbi ıonunda çevrilen At~§

ten Gömlek filminde tanıdığımız Dedia, 
filmde eöründükten sonra, sahneye de 
çıkmış \•e o zaınandanberi ıahnede çalıı· 
mıştır. 

Bedıa, en ağır trajedinin en trajik ro
lünü yaptığı günün akabinde, en hafif 
operetin en hoppa rolünü üzerıne almak
tan çekinrniyen, trajedide muvaffak o
lan. komedide yeri doldurulamıyan, ope
rette sesi fazla olmamasına rağmen çok 
teğenılen bir san'atklrdır. 

Bediada, kadın artistlerimizin pek a
zında bulunan bir hususiyet t9 vardır. 

Bedia taklidli rolleri de ustalıkla başa~. 
Onun evvelce bir iki tercümesini sey

retmiştik. Blrkaç senedir, bu sahatia hiç 
çalışmamıştı. Fakat şimdi gene onu bır 
eserin mütercimi olarak karşımızda bu
luyoruz. 

* Bedia, iyi bir eser seçmiş. seçtiği eseri 
de temiz bir lisanla türkçeye çevirmiştir. 
cOğiumuza un lisanı sahneye çıkan er· 
t"sfüı kolaylıkla söyliyeceği. iyi bir ko
nuşma lisanıdır. Bu konuşma lisanı tam 
türk~e espriler, açık olmıyan hoş teker
lemelerle süslüdür. 

* Andre Birabonun eseri. bir Fransız 

gözı1e gorüJmüş, Fransa iç politikasının 
ve Fransız ailesinin karikatürüdür. 

Odacının nazır oğlu Vasfi Rıza Hazım
la. annesi Neyyire ile, karısı Cahide He 
ve dvey babası Galıl>le çok iyı anlaşmış
lardı. Bunları bir arada gören\erc, sanki 
rol yapmnyıp hakikatte de böyle olıiuk
ları hissini verecek kadar iyi idiler. B~h
zad ihtiyar bir odacı idi. Sahnenin eski 
ve eski eılduğu kadar da kıymetli san"at
klinnı seyretmek bir zevkti. Bazı sah· 
nelerde in~an, bu sahne biraz uzasa da 
Behz:ıd biraz daha sahnede kalsa, diye
cek oluyordu. Komedi Fransez artisti r<>4 
Hinde Şaziye her zamanki gibi iyı, rolü
nü benimsemiş Şaziye idl l~eclA. Refik 
Kemal velhasıl rol alanların hepsi :-elle
rini ~yi yapıyorlar, AndTe Birabo'nım 

yazdığı. Bedianın tercüme etti~ eseri 
komedi sahnesinde kuvvetli bir tarzda 

rOğlu ıki yaşında iken kocasının evin
den oğlunu da beraber alıp başka hır er
keğe kaçan kadının oğlu büyümüştür. canlandınyor. yaşatıyorlardı. 
Po:itika hayatına atılır, nazır olur. Fa- lımet Hulu.si 
kı?.t =ıazır oldu_ğu gün ası1 babasını bulur. • ............................................................ . 

Asıl b<'bru;ı kendi odac~dır, nazır oda
ctsma baska bir iş bulmak 1ster. Od~cı Hindli bir 
buna razı değil. Buna razı olmadığı gibi, Bu izci Hindlidir. 
nazır oğlunu :ziyarete gelen bir Komedi Gösterdiği maha
Fransez e:rtistinin oğluna faiın sokulmuş ret ve istidaddnn ' 
olmasma Cl tahammül edemez. çünkü şimdiye kadar al· 
o~!lu E"vlid!r ve kendi kanından o!an lJ!r dığı 27 madalyayı 

k•msenin kansına ihanet etmesını doğru 1 sağ kolwı:ı tak
bulmuyordnr. Oğlile münakaşa eder ve I maktadır. Yakın
onu tokatlar. Aksi tesadüf tam oğluna da da Cenu.,i Gal· 
tokııt vurdı!ğu sırada kapı açılır, içeri 1 de toplanacalt o
gi;-enler nazırı odacısın<Jan tokat yerken lan Jzcıler kongre
gö!'ürler. sinde Hindistan. iz. 

Mesele gazetelere akseder, nazır oda- elliğini temsil e
cının babası olduğunu söylemez; kabine decektir. 
düşer ve eski odacı nazır olur. Eski odacı Bu esmer del'f
ye.ni nazır, oğlunun karısile ıyi dosttu:-. kanlının ağaçtan 

O daha odacı iken gelini kendisine şeker. ağaca uçuşu i1e 
ler getirırdi. Nazır olunca gene gelinini şöhreti başlamış. 
gdrnıek ister ve nezaret odasınd:ı g2lini- sonra da en yük
le kucaklaı:ı'lrken aksi tesadüf gene kapı sek ıtayalardan 

açılır. onlan görürler. Meselenin içY:jzü- denize atlamaK rö
nü b"lmiyenler yeni nazırı. eski nazın korunu Ju~tır. 

• • 
iZCi 

rokatlad1&1J. yetişmemiş gibi, bir de onun K~ndisine Hindliler cLktlk vücuOlfl 
karısını baEtan çıkarmış addederle~·. genç> ismin· vermişlerdir. 

Bu vaziyette ne yapmalı? Hakıkatı or
b:ya mı vurmalı, yabud da vaziyeti ol· 
duğu gıbi mi kabul etmeli? .. Odacılık. .za
manında kendisini bırakan karısı. nazır 
o~duğu için, tekrar ona sokulmuştur. 0-
r.un bulduğu bir çare vardır: Oğlu Cc
m!yeti Akvama delege tayin edümel~ u
zaklaşmalıdır. Yeni nazır dıiha yüksel
mf,ye namzeddir. Hakikatin ifıası muv;ı. 
nk olınaz .• 

* 

........................................ -............. ____ 
Adapazarı avcılar birliğinin 

yılhk kongresi 
Adapazarı (Husllli) - Ad2.pazan Av

cılar birliği yıllık kongresini Halkevi sa
lo..'lunda yaparak reisliğe Adapazan zi • 
raat muallimi Cevdet Timür, umumi kA· 
tibliğe Hidayet Öztürk, muhasibliğe 
Mehme<i Ural. azalık.lara da Saim Emir· 
oğlu. Hayri. Alican ÜnaL Musta!a Dede, 

Böyle bir menu fena iflendiği takdir- Hüsnü Saka. ve Ramiz Çavdar ittüakJa 
de güzel olmıyabillr. Fakat güzel işlen- seçilmişlerdir. Yeni idare heyeti hemen 
dığı takdir<ie çok güzel olu:-. ıntekim fanl!yetP geçerek zürraın mahsulatını 
cOğlumuz. da bunu pek bariz olarak mahv ve b1ı suretle memleketin bünye -
gördük. cOğlumuzı. umumiyeti itibarile sini kemıre!~ yaban domuzlan ile rnüca
bütün sey"rcilere kendini beğendırdL dele için her hafta ııürek avlan tertibıne 
Bunda eserin mevzuundan f.u:lıa n:evru- karar verilmiştir. 

1 un işlP.nme tarzı hAkim olmuştur. Tuhaf 
, tcsadünerın yarattıtı et1enceu utıneıer, Adapazarmda 
1 nükteli mükAlemelerle Jruvvetlentyor ve • • 

ıı piyes büyük bir nere içinde akıp rtdiyor. ders veren ıkı 

eski harflerle 
kadın yakalanrlı 

* 'l'emsile gelince: 
Adapazarı (Hususi) - Pabuççular ma

hallesınde 86 numaralı evde ve bu evın 
Şehir tiYt.trosu komedi kısmında çalı- kı:-şısındnki bir başka evde iki kadın ta

şanlar cOğlumw:. u ço.t candan ve çok rafından eski harflerle ve . eski usul ÜZ<.'

iy: temsil ettiler. Odacı iken nanr olrın re dersier verildiği haber al~ zabı • 
Razımın. rolüne çok iyi giden hır mak- tanın yaptı~ı ani bir araştırma iie suçlu -
yıtjl vardL Bulunduğu biltibı ıahnelerde lar suçüstü yakalanmışlardır. Suçlu tl'm
esenn ruhunr. uygun jeltleria_ n mimik- mıg:.ıı ve ukadaşı adliyeye verilmışler • 
teri mükemmeldi. d.ir. 
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TARİHTEN SAYFALAR: 

Destan edebiyatının i] 
( Eski Şehremini operatör C---em-il_T......_:· o~pu-zl-un_u_n -h-at-ıra-la-rı-~) 

İsmi gizli tutularak kurulan 
bir mekteb: Dişçi mektebi 

dehası: Homirüs 
• * -tr 

Bu. minimini ve •evimli çocuğun beşiğinin etralında dokuz ! 
güıJercin uçapyoTda. Vakit vakit yanıbaıına konuyorlar; yan 
lıanatlarile onun ellerini ok§uyorlar; yazın sıcak günlerinde de j 
kanatlarını birer yelpa%e gibi kullanarak yavruyu •erinletiyorlar1 

Arkadaşlar: "Tıbbiyeyi Askeriyei ıslah eyli yemedik. Bari T ıbbiyei Mülkiyeyi 
Fakülte haline koyalım,, dediler. Fakültenin kurulmasile hepsi açıkta 

kalacaklarını zanneden Mektebi Tıbbiei Askeriye muallimleri küplere bindiler 
Yazan: Kadircan Kafh 

- Tıbbiye muallim kadro!Undan h;ç 
kimsenin açıkta kalmasını istE>mi.yenler. 
E:skisi gibi (80.000) altının maaşa tahs·s 
edilmesini, laboratuvar vesair noksanıar 
iç;n ayrıca hükümetten para istenmesini 
bklif eylryorlardı, d~di. Onlar, bir ıle 

kadro yapmışlardı ki bu garibin g:ıribi 

idı: Kütüphane doktorluğuna bir ferık 

doktor, ciahiliye müdürlüğüne de bir liva 
doktor geı.iriliyordu. 

Mesejeye müdahale ettim. Bize verilen 
tabsisal miktarının artırılllmıyacağını 

söyledim. Dinlemediler. Böylece hiçhir 
yeniliğin yapılamıyacağını aniadım. A
rarlar: çekild'm. 
Bırkaç ay geçti. Bir gün hastam~di! o

turut·ken Dr. Süleyman Numan ve Asaf 
Derviş Faşa merhumlar geldiler. Bana: 

c- Görüyorsun ya. dedile::-, alem gene 
oi alem, devran gene ol devran ... BU -
F~n ıslahat teşebbüslerimiz suy:ı düştü. 

Bi7., bil'yorsun, Mektebi Tıbblyyeı M:il
kiyc~ d~ muallimiz. Sen de oranın seri
r yatı hariciye muallimliğini kabul et. 
Dün maarif nazırını - ya Ekrem Bey, ya
hııd Hakkı Bey - gördük. O dft fikrımizi 
t~svib etti. Mademki Mektebi Tıbb•yei 

Askeriyeyi ıslah eyliyemedik. Tıbbiye! 

Mlilkiyeyı fakülte haline koyalım, hep 
bo;;raber çahşalım.> 

Teklifi kabul ettim. 
Birkaç gün sonra Ka<lfrgay:ı gittim. 

Lakin, on;nm hali de büsbütün perişan 

idi. Ne muntazam bir ameliyathane, ne 
de temız bir hastane vardı. Hocalar da 
b'rbırinin aleyhinde idi. 

S:ileyman Numan Paşaya: 
- Burada da nasıl çalışacağız? ded;m. 
•- Sen sabırlı ol. Şimdi maarif nan-

nnın yanından geliyorum. Bize, istediği-

miz gibi bir kadro yapmak salahıyetini 
verdi. Ayrıca tahsisat alacağımızı söyle
di. Gelecek sene bütçesine konacak para 
ile fakülte ve hastane binaları yaptıra~a
ğnıı Ja vadetti. Haydi işe başlıyalım.> 

y üzii gülüyor, gözleri bahtiyar-

lıktan parıl parıl parlıyordu. 

Halindeki başkalık, Seniyenin nafiz 
nazarlanndan kaçmadı. O da gülümsi
yerek: 

- Kucak kucak selamlar, dualar ge
tirdim.. dedi. Müjdeyi götürdüğümde, 
salt ellerine birer zil takıp da, oynama
dığı kaldı. 

Rana. avluya bakan odaya işaret et -
ti ve s~ğ elinin şahadet parmağını du -
daklarm:ı götilrerek: «Sus!• derneğe ge
tirdi. Şazimendin işitmesinden korku
yordu. 

Yukanve çıktılar. Seniye diller dök
meğe başladı: 

- Kızım! Ne kadar sevindiğini bil -
mezsin. Ehya oldu. Artık, bir elimi hı· 
rakh, öbür elimi öptü. O koskoca, ker
li ferli kass:ım mP11vini, o ulema adam, 
çocuk gibi çırpındı .. «Sahi mi? Gülüm 
Rana gelecek mi? Hay ağzını öpeyim!• 
diye söylendi, durdu. Şimdi, güzelim, 
yarın, ö~l~ vakti Kapalıçarşıya, Kal • 
pakçılarbaşma gelirsin. Ben seni ora .. 
da. ya Karabet'in dükkanında, yahud 
ki KAni cfcndidt? beklerim. Karabeti 
bildin ya? Nuruosmaniye carniine çı -
ka"ak kapının ağzında. Amma, beni i
kindilere kadar bekletip de sakın gel· 
mernezlik etme, ha?! 

- Yqk; gelirim. 

- Pek eevsek söylüyorsun. Sonra 
rezil oiunım. ali~aHah! 

- Me!'ak etme Sqniye hanımc1{pm! 
Gelirim dedim mi, gelirim ben. Sözü -
rne sadıkımdır. 

- f yi. öyle ise! 

- Lakin, sorması ayıb değil a? Ora-
dan nereye rrideceğiz? 

- A~abeyimi bulmaya. 
- Evet amma, nerede. bulacağız o -

nu? · 
- Nerede olacak? Bizde. 
- Sizin ev uzakta mı? 
- K1ztac:ında. 

- ÇArşıya orası ters gelmez m~? 
- Ey, öyle llzım. Ben buraya gel • 

Cevabını verdi. ı tesine geçirdi. Bu suretle Mektebı Tıbbi· 
O gün Süleyman Numan. Ziya Nuri. yeı Askeriye bilfiil Tıb Fakültesine ilh:ı1t 

Asaf Derviş ve birkaç muallim arkadaşı- 1 edilmiş oldu. Vaziyetin, ~ebuslaT b~le 
mızla toplandık. Evvela ben sciz aldım: 1 faı-kına varamadılar. Lakın, muallım 

_ Mektebi Tıbbiyei Askeriyeyi, meş- kadrosu yeniden bir türlü tanzim edile
rutiyet!n ilanı üzerine, ıslah edıp fakül- miyordu. Münakaşalar tekrar matbuata 
te haline koymak istedik. Lakb muvaf- aks~tmişti. 
fak olamadık. Arzu ederseniz Tıhbiyei Maarıf nazırı - o zaman dalgınlığile 
Mülkiyenin adım değiştirelim. Avrupa - meşhur ol&'l Emrullah efendi idi - beni 
da olduğu gibi fakülte ünvanını verelim. çağırdı. Gittim. Şunları söyledi: 
Muntazam bir kadro yapalım. Ayrıca bir c- A canım, mekteblerin1zin halı ne 
eczacı, bir dişçi mektebi ile hır de do- OLacak? Tıbbiyei Mülkiye fakülte o~du. 

ğum evi tf'sıs edelim, dedim ve nazırı?\ Meclisi mebusandan gelen bütç~ kanunu 
vfıd;n; anlattım. ile fıilen Tıbbiyei Askeriye de kalmadı. 

Süieyman Numan Paşa: Onun 'tahsisatı da maarif nezaretine geç-
e-- Fikrin!ze iştirak ediyorum. Yalnız ti. Lakin muallimlerin dırdırı bitmedi. 

fakülte keiimesine taraftar .i,eğillm. Tıb Eğer bu hai devam ederse, !)en de eskisi 
medresesi tabirini kullanalım. Mu31Jim g:b: - y.:ıni Abdülhamid II zınıanınö.a ol
yer·r.e de müderris diyelim.> duğu gıbi - başınıza sivil bir adam geti-

Sözlerini söyledi. Ekseriyet benim fik- receğim. Mualllm kadrosunu da bizzat 
rımi tasvib etti. (BilAhare fakiilte :.invanı ben yapacağım. Dün Harb:ye nallrı paşa 
mutıafaza edilmiş, yalnız muallim tabiri ilC:- gör:.iştüın. Nazır, kadronun bir heyP.t 
yerlne müderrislik kabul olunmustur.) tarafından tanzimini teklif etti ve topç~ 
Müdüriyet, nezaret ünvanlarını Jağv ve livası Hasan Rıza Paşayı ileri sürdü. Ben 
AvrupaLa c1duğu gibi duvayyenl'k - şim- de fakülte duvayyeni olduğunuz için sızi 
d;ki dekan1ık _ tabirini ihdas ettik. Gü- seçti:n. He; ikiniz buluşup davayı halle-
rü?tüsüzce de bir kadro yaptık. Birkaç 
k:şi açıkta kaldı. Bunlardan biri s?riri
yatı hariciyeı ve doğum evi muallimi dok
tc.r 1\Ju.o;tafa Paşa idi. Onu da ecz1cı nıek
teb: müdürlüğüne getirdik. Arkada§lar, 
bPni duvayyen seçtiler. Ne7.:ıret, b:.itün 
bn ~craatımızı muvafık gördü. Böylece 
1908 ,c;ene!;;nin İlkteşrininde Tıb Fakül
tesi kurulmuş oldu. 

Fakat M:ektebi Tıbbiyei Askeriyedeki 
muallimler de küplere bini;ıer. Çünkü 
fakültenin kurulmasile hepsi büsbütün 
açıkta kalacaklarını zannediyorlardı . Ni
hayet hükumet ke~ekeşe nihayet verdi. 

1909 !'enesi Haziran veya Temmuz ay· 
lnrında, maliye nazın Cavid Bey, bütçe 
müzakere edilirken bir emri vaki yaptı. 
Tevh:dden bahseylemeden, Mektebi Tıb
biye: A<ıkeriyenin tahsisatını Tıb Fakül-

diniz!> 

Ertesi günü Hasan Rıza Paşa Hayc!ar
paşadaki mektebe geldi. Diğe .. • muallım 
a.-kaciaşlar ile beraber içtim;~ vi! Lyon 
Tıb Fakültesinin kadrosunu esas ittih=ız 

ett;k. 27 muallimlik kürsüsünü kaf: gör
dük. Hatıra gönüle bakmadan en sevg.li 
arkadaşlarımı bile a~ıkta bırak~ım. En 
muktedır oJanları yerlerinde alakoyduk. 
Hariçten de Cenevede bulunan Akil Muh
tarı, Hicazda bulunan Suad Hamd'.yı ve 
blytar binbaşısı İsmail Hakkı Beyi al
dlk. Akil Muhtarın, diplomasının bura
ca musaddak olmamasına ve muavinlik 
yapmadan muallim tayin edilmesine> iti
r.ı.z ettiler. İsmail Hakkı Beye de cdoktor 
değil, baytardır!:. özrünü buldular. Su-

(Devamı 10 uncu sayfadJ.J 

Yazan: Sabih Alaçam 

Bazı edebi eserler vardır ki ilk ola -
rak neşredildikleri sırada büyük yığın, 
bilhassa orta zevk sahibleri tarafından 
iştahla okunurlar. Fakat ç?k . ge~me -
den unutulurlar. Bir mevsunlık çıçek -
ler gibi kısa ömürlü olurlar. .. 

Bir kısmı da, doğdukları sırada bu -
yük bir affıkasızlı}c, hatta hüc~larla 
karşıl4sı>·lar. Aradan yıllar geçtıgı h~l
de onları okuyan bulunmaz. Muharrır
leri çok zaman sefalet içinde kalır ve 
ölürler. Yanm, bir veya birkaç asır 
sonra ise fevkalade rağbet görürler. 

Bir kısmı ise hem doğdukları sırada 
birdenhire ve biitiin halk tabakaları ta
rafından büyük alfıka ve takdirle kar -
şılanırlar; hem de yıldan yıla, asırdan 
asra, eskidikçe değer ve tad kazanan 
bir şarap gibi zevkle okunurlar. 

Birincller, çerezdir. İkinciler, cOs • 
kar Vayld> in dediği gibi, henüz sorul· 
mamış ol:ı.n suallere cevab verirler; su
al mevdanda olmadığı için de anlaşıl -
mazla~. Ücüııcüler ise hiç şüphesiz en 
büyük ve mes'ud eserlerdir. 

İşte meşhur ve büyük Yunan şairi 
Homirüs o büyük mes'udlardandır. Bu 
adamın f'3erle~i üç bin seneye yakın 
bir 7amandanberi gittikçe artan bir 
takdirle okunmaktadır. Gerek kendisi 
ve gerek e~erleri hakkında binlerce e
ser yazılmı~; gere\{ kendisi ve gerek ki
tablarındaki sahneler için bir çok hey
keltra~lar ve ressamlar, edibler, bir • 
çok es~rler yaratmışlardır. Bugün bile 
bütün hayatlarını Homirüs'ün tetkiki
ne hasretmiş alimler vardır. 

Son defa Avrupadan gelen haberler
den öğre11iyoruz ki İngiliz alimleri Ege 
denlzi:rıdcki adalardan Tiyaki'de hafri
yatta bulunmuşlardır. Maksadlan, Ho
mirüs'un Odise adındaki eserde bah -
settiği İtak adasının bu olup olmadı -
ğını anlamaktır. 

Hafri.vat neticesinde adada bundan 

3400 sene evveline aid bir çok ~ 
lunmu5tur. Bunlardan başka bi: 
ranın duvarlarında şu cümle o~ 
tur: 

«Uli5'e hediye edilmiştir.> 
Ulis, Homirüs1ün Od.ise a 

meşhur büyük eserinin baş kah 
dır. 

Biz bugün ve bu münasebetlı 
rüs'ün hayatının umumca bili: 
ve en meraklı noktaları üzerin' 
durmak istiyoruz: 

* Bundan iki bin sekiz yüz sen· 
evvel izmirde Melez çayı kıyısı: 
nimini VP sevim!i bir oğlan d 
gözlerini açtı. Onu bir beşiğe l 
lar; annPsi yanık şarkılar söyli~ 
yutuyordu: babası onun sesinde: 
reketl~rinden saadet buluyo~ 
de bö~ılı> bir yavruya sahih oıdı 
çin kendı;erini mes'ud sayıY 
Cünkü o, diğer çocuklara benZ' 
du. 

Bu çocuğun besiğinin etrafın 
kuz beyaz güvercin uçuşuyordt 
vakit yanı başına konuyorlar; 
şak kanatlarile onun ellerini ol! 
lar; yazın sıcak 'günlerinde de ~ 
nntlarını çırparak onu serinlet 
dı. 

Bu dokuz güvercin, dokuz ilt 
risinden, Miizlerden başka şeY1 

ğillerdi. 

Çor.uk. böyle gUzel bir muhi~ 
en gü?:el mahlukların arkadaş 
büviidü. Derenin şırıltısı, Jnışlıı 
vıltılan. rüzgarın sesleri. ve bifll 
taki dE'ni~in fırtınalı zamanl11 

uğultuları onun hisleri üzerin° 
akisler yapıyordu. 

Bir delikanlı olduğu zaman g; 
fuklar ara~ı. Beyaz çarşaftan i 
lan elbis~si ve ayağındaki san~ 

(Devamı 1 O uncu !!-
yordu. 
Hasanpa~a yokuşunu tırınanı~ 

yazıda geldiği vakit tıkanır gı 
durdu, soluk aldı. Yirmi para)'~ 
ta tramv3ya binmediğine P 
Geç kalmış, Seniyeyi bekletlll~ 
tan korkuyordu. Camiin bir JlÇ 
dan girip, ötekinden çıktı. ~ ı 
yar, bir sürü erkek, abdest ~ i 
ve öğle namazına hazırlanJl'l~ 

sem de birlikte çık- - Şu çocukların dırvanın etrafına t0planrnışl )(ı~ 
sak, kocana karşı arkasına birer enta· nüp kı: ndL~ine bakmamaları, aJ 
bahane bulması güç . rilik alayun. Hele nin nawn dikkati calib o}ırrl~f 
olur sonra. Halbu - Şazimendin hiç gi - yici eyleC!iğinden, Rana rrı .. uı 
ku böyle olursa, yeceği kalmadı. duydu. Sahaflara sapacak ~?\~e1' 
çarşıya gittim diye - Olur. Dur, sa - danlığa çıkınca, orad~ki ırııdi 1 
yemin etsen, ba§Ul na para vereyim. on paralık da::-ı serpmek ic:!e ıcel 
ağrımaz. Onun, örme kese- dan işliyereği günahın, peşın 

RanA şaka yaptı: sinden çıkardığı me- ni ödeverekti. · ff 
- Ne ç<>k bilmiş 4 cidiyeyi alırken, RA· Darı ambarınm başında d~o 

sin, sen?! na, çekinerekten i - rıklı ihtiyara meteliği uıattJ. ,.O' 
- Ne yaparsın? lave etti: çeği doldururken, yüzlerce 

1
11 

Dedim a: Biricik a • - Belki oradan oradaki ulu ağacın yapraklılr ııı 
ğabeyim. Onun hatı- da Akbıyl,ğa, bizim dan süziilen güneşin yaJdıZll tfg 
rası için çok bilmiş kapı yoldaşlarından yanar döner göğtis!erini Jaıb;ec 1 
de oldum! Cavidan'ın evine ka- ta etrafa kondular, birer çer fi 

- Bir şey daha dar da uzanırım .. ğı gururile, salına salına, 
sorayım, Seniye ha· zavallı çok hasta 1 - başladıJa:r. ~ 

nımcığım.. miş. RAn~ bfr hamlede. ölf'l"~ 9tı11 
- On şey sor. Bil· Bunu, şayed ge • danları vere savurdu. thti'1' cıfl' 

diğirn şeyleıse, bir cikecek olursa, bir b i · ı dtJıt ~ 
bir cevab veririm. Örme keserinct.n çıka.rdığı mec~diyeyi Ran411a u.mttı. bahane ortaya koya- - Allah ka u et~m.. l<ıt~fl· 

·· ~ d h ·· .,ı:;"(, d -J. bile a~mı:ıdan. Sahaflar so Jııfl - Sizin eve .. girip çıkarken beni •ö- uvey çocuguna a a mu~ı..n. avranu.t. bı"lm"""k iÇt"n -.)( 'y1em1•ti. Hamamcı: ınv 
e "" mı "' dı, rarşınm büyük kap1c: , 

rürlerse? Bizzat duyduğu sonsuz bahtiyarlıktan - PekalA dedi. İyadet sevabdır. . d. C 

_ Balı:ındı şimdik su lAfa! Ben in • etrafındakilere de pay ayırıyordu. O Vaktil~ eve dönmüş ol da.. gır ı. .. fl(ıf1e 
c;an deml mi.vim, avol? Bana Tarın mi- giln, kendini unutarak, ilk defa, koca· _ ""erak etmeyinl Burada, dükkanlarınırı 0 ~ 

. ..,. ın .. . k b h nrsile . 
saf'ri gelmez mi? Hem bizim evin et - sı evde iken yüksek sesle türkü söy - _ Haytli, Allaha ısmarladık! rnuşten avlama a a Jıl 
rafı tehnAdır. B15y1e, dükkanlar yok - ledi. Osman efendi sofada kahve içi • _ Güle güle!. çene 15f atan arsız esnafın 
tm karşısında.. yordu; işitti. Elinde filcanı olduğu hal· Öğle vakti yaklaşıyorken, hüviye _ karşıla11d1: dığıft 
Ranjnın kalbindeki en son endişe - de, kalktı, karısmm yanına gitti ve bu tini mümkiin mertebe gizlemek ıçın - Kürük hanım! Ara 

ler ne siliniverdi. tatlı g~si dinlemekle duyduğu hazzı arkasına bol bir çarşaf giyen, yüzüne var!. a·• b 
Böylece. ertesi güne randevuyu ka - kendisine, mümkün mertebe zarif cüm- de kalın bir peçe örten Ran~. çocuğa - Buyurun, hanırnefeO ı ı. 

rarlaştrrdıktan sonra, Seniye gene gel- lelerle ifade etti. iyi bakmasmı Şazimende tenbih ettik· runız içıeridedir. Buyı.ırl.ıtl~erel 
diei o'ibi gitti. O, evden ç1kmağa bazırlanrrken, RA· ten sonra sokağa çıktı. - Allı \ 'erelim .. sarılı f 

Rand o geceyi de uykuruz geçirdi. nA: Yüre~, kopacakmış gibi çarpıyordu. ni çeşidlerinıiz geldi.. flıtıl! I 
ıltB Fakat bu sefer uykusunu kaçıran, vic· - Efendi! dedi; bugün biraz çarşıya Bazan, çok hızlı attığı adımlarm naza- - Ne arıyorsunuz, sı 11'1j-' 

danınd~ki herhangi bir mtkadele de • çıkmak istiyorum. İzin verir misiniz? n dikkati celbedeceğ'ini hatıra getiıi • relim. AlA satentilyon'l3 :t1 I 
ğil ~önlünü dolduran sevinçti. - Hay, hay, iki aözüml Bir ihtiya • yor, yürüyu.şünü yavaşlatıyordu. Ukin korlaruma.. (flrlC"" 

Sabahleyin, kocasına daha mültefit, cm mı var7 sonra 1f!1M dalıp, ıayrühtiyaıi hızlam-
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KORKUNÇ BÖR SlEVAHAT 

Buz d·ağları arasında 
kalan on üç kisi 

Kutub kii.şif i meşlıur Nansentn 
en lıegecanlı hatırası 
Yazanı Roger Vercal - Çeviren : K. Neyyir 

Grt>enı 
dola 1 ancı :!aklmoları sahilde b8.§ıboş 1 Bu ısim 0 n açık bır programın, en sa-, yor. Bir saat nlonda oturuluyor, burada 
e~.ıJi,r~ar.ken içlerinden biri bird.enbire rih bi~ ma~s&dın ifadesi. idi sı gara ~çmek ~emnu ~lduğ~ .içln mai
ler aldı:illıer kumıann O.stünden bır §CY- Muthış hır seyahatm başlangıcı fakta bırkaç pıpo ve aJgara ı~ıUyor. Bir 

- A• .. .. saat öğle uvkusundan sonra aK~amın al-
o .... diye ha.ykırdı. 24 Hazir~. 1~93 yaz bayramı gunu tısına kada~ tekrar çalışılıyor. İskamoil 

nun hu _ .... _. Fr.:ıın kendını dunyanın en korkunç kuv- . .. 
111.rıa k ~ı duyan arkadaşları ya- . . .. oyunları, geceleyın mutaleoı, erganun 
du~ O§UŞtular. Bu kilçilk adamın bui- vet_ın~ tesl.im e:ıne~ uzere yavaş yavaş nağmeleri. Yahud (Yohanseıı) in armo-
\l~rnu f<l.!tp taşkın §aşkın baktılar: P.engi Krıstıyanya sahıllerı~den ayrılıyor. Yol- nik havaları duyuluyor. Bu adam Nor
l>atı § btr ~d pA'l"n..,.., mu amba bır cuıann be~ yıllık ihtıyaçlan yanl~rın~a. vecli bir zahittir. Mühim bir iş buluna-

talorı rn-; bir-r-u., ş . Norveç daha sonra Lapony.ı sahıllerınl · . . . . . 
tı okuYu' '-7'n ıaplta aıpen. Bunla- . ' 

1 1 1 
n·· ". f t madığı ıçin gemıye ehemmıyetsız hır va-

..... p 1•- ~ b . D , !eçıp engin ere açı ıyor ar. uyuıc ır ı- . . 
1 

h 
.. ,atkaı -..u&A ileıı melez bır anı- ı , d d 

1 1 
.. .. d ·ık zıfe ıle alınmıştır. nsanı ra atsıl etme-

lnızaıı .bı~a götürdtıler. Klğıd cDe Long. bda.adr anı son~a··ı··a ga aFnnk ustunkle dı den mütemadiven Suzanne ·ıe cNapolyo-
t 1 .r erzak l'·t . . uz ağ arı goru uyor. a at uza ar an . · . ~ 
a onda Lou ~ esJ ıdi. Muşamba p3n- h"l' f k d'l" nur! Alplerı geçışı. şarkısını çalıyor. &a • is No k <l sıı ı ·er gene ar e ı ıyor. d' 
~ka sıpetiııde deroe~ m~r a~:d var '· Avrupa bırakılarak şarka doğ~ geç!- Yalancı renkler ıyarı 
t 

1 katılı idi B 1~, .. 
1 

e c · em~~, Iivor, işte Şimali Asya. Kabarovada du- Nımsen hayalata dalıyor, fecri şimal! 
arafınd · u ıu 111m kutbun ote • h k 1 B ·· b a Yeni s·bı- d . rııluyor. Geyik derilerinden uzun elbise- karşısında ayran a ıyor. urası T'uya-
atan J ı "4,.a a alan cıvarında 1 . _ _ .. S . . . 1 hill , ı kl d. M" ta c anııet. adınd ki . . . erme burunmuş amoıdle1"ın getir:iık- 11r, yaıar, ya ancı ren er ıyan. ... 
Y:fanın . a vapura aıd Jkı I . 34 k"' k . I K. ,_ . . b"r k bb g·b· ~ ma· ye bu ısrnı idl B dx . . erı ope. te gemıye a ınıyor. ope~- v. cesım ı u e ı ı -.ıuran se , -
l J>ar u uldıntülerl getıre.ıl . . . . ., 1 ı • k k kl . b"' .. '-- Çası, '"- 1 ku Ierın çekme kabılıyeti tetkık ediliyor. Şl•, ey.a . mene şe ren erm'.? urune-

'1nıtıd ı•.uıa tbunun hemen ya- 1 d w B d ~1 
tlt an ~rek " Kı?.aklara koşulan bu hayvanlar baş rek ufuk ara ogru yayılıyor. uz a,, a-

esafe - uç senede (3000) mil .. . . . ' 1 · be · 1 • d 
huı Yol aldıktan 

1 
, dondüren hır hızla tlerı atılıyorlar. Bu rtnm sıvr. tepe erı, pem zıya .ar ıçın e 

erıne gehnlşti. onu Grocfüaııd sa- 'bir falıhayır! pa:-lı!<ir ve geniş .. buz ovalannı:t arduvaz 
Kara cenız! masmavi, güneş pırıl pml. rengınde soğuk golgeler salıyor. 

Nansenin fikri Adalardan sonra fiyorlar geçıliyor: Fa- Nanscn - İşte ölümle güzelliği birle§-
b\ ~orv~çli k . . . knt 30 Ağastos günü, buzlar ilk defa gc- tiren Arzımev'ud! diye düşünüyor? Aca-
d~ların huld ~~ (Frit1of ~-an~~n) Eskl- miy; durduruyor. Bu bangiz"ıeri sOrükli- bn bu düsfmceden maksadı ne? 
de;tıın l!\r\re}~ an bu dök?ntuıcr •. ken- yecek fırtın&nın çıkması tam dokuz gün İnsanın böyle dünyanın bir ucunda. 
g:b. tnahiyette yaptığı tet~ıkatı ~c~ıd :- hE-kkniyor. 6 Eyltılde (Nansen) in doğu- diinyanın h~men hemen dışında, bu su
bı.ı~rya Bahıll{?ri~rünce şöyle duşundu: munun yıldönümü burada i~en gelıyor. ali sorm~sı için mukadderat fikrini sev-
ler. dan eeı;erek 6en başlayıp şln:aı kl~t- Bu da ik!nci bir uğur! m:s olmc:.sı lazım. 

~tıc giden büyükroeblnlandın garo sahll- 10 Ey!Ul günü saat dörtte AsyRnm en Müthiş bir fırtına 
u 1ıa . r cereyan var. : 1 k 1 cı k' b Ik . l'&tı . larıyeYi k rd k ' ma no tası o an os ın urnu a ış- Teşrınievvel n dokuzuncu günı~ on üç-
\ierdı u u tan sonra şu ka- 1 1 h.. d ·•· ... T .. : ar ve eza urat arasın a geçı.ıyor. , ... o.- ler; kamaraöa gülüp eğleniyorlarken hır-

~ l3en kutba . . .... _ dcnskjold'daki İsver;.liler cyaşa!t sesleri- denbire bir yıldınm gürlemesi ortalığı 
tr} :· lıicbft ha~:yeceğım, S!oturul~- le bu tezahürata iştirak ediyorlar. allak bullak ediyor. Buzların ilk hücu-
latı}ıu c~Yana ka tıryapmada:r. kend ı- Nansen: . . . rnik gemi baştanbaşa sarsılıyor. (Nan-
d.e P ll&h.ıJde P acağım. Buzlara c- Bundan daha iyı hır denız yolcu- s r-n) ~n ümid ettiği gibi buz parçalan, ge. 
~e Yı!lıırı8 :a1u:r:a.Jtlaşacağım. İcab e- luğıı görmedim, diye bağınyor. Rüzgar mınin yusyuvarlak olan yanlanna çar

dı.ı , ansen hıtub ~rla ~~er aKacağım. ve uskurun tesirile gemi daima yol ah- pıyor, kayıyor ve kendi ağırlığib parça-
tn,1,.. Groerııand eşti I§lenle uğra~ıyor- yo-. Deniz daima müsaid. Bgkalım ne J.lnıyorlar. Kaşifin tarifine göre, bu müt-

·•talt ı :nuntakasınd b:- ·· k b ·· ·· · 
)Ut k' a llrını k a :.ıya uz kadar zaman boyle devam edecek?, hiş :Cırlına once gemınin yanlarına çar-
D 01o~treae~;~sım aşar:ık dört .. Nan~e~ • .78 ~rzı şi~ali dere~esine k~.d~r pan küçük buz parçalarHe bi:r iniltı gibi 
Unyanı yol yapmışt~. • b?.yle gıcıılebı1ece~ınde·n· memnun goru- b~şlıyor, gıttikçe p~-~e perde yüksele-

Oıı Q en dayant~h gemlSI mıyor. Vapurun suvnrısı Sverdrup daha rek bir erganunun butun borularından çı 
•tt~ bu hor;kulftd haris. O 80. 84, hatta 85 derecelerden ksn ~ürültülere benziyor. Gemiciler tit
but dek için dayan~~~jesi!ti. tahakkuk blhse.diyor. Nansen onunla cKutub denizi reşiyor, hazan yerlerinden fırlıyorlar. 
L._ ll~larının h a eşsız, yıllarla nin hep bö~·le müsafd geçeceğini mi sa- Yılmaz gt'minin yanlarına çarpan buz 
""Ctlt bı ırpalamasına <i b" 
<la.ıtı r ~i lltıınd ayan~ ı- nıvorsunuz?, diye şakalaşıyoı·. kı.itlcleri, parçalanıyor, yayılıyo: ve yı-
~.&ılı:ı~~ttıi bu trıaksa.;İatşi~ (Frlamd) a:ıBın- Bir gemi süvarisi Kutbun ne kılıyor. Başka gemileri param parça ede
~td ca huııa §a o un u. u I ? cek bu sademeler (Fram) a pek tesır et~ 
tılıiıe~ı g~bı fır1:;asında bir meyva ~c- demek o!dugunu nası anlar • ır.ıyor, gen<> olduğu gibi duruyor. 
~i ldıYa113ı, YuYarl vke~k - yekpare sa- Ve ertesi günü vapurun şiddetle b!ız- Ş imdi tırtık buz hücumu durmuıtur. -r a ve ıonk g · b' d ğ ~'lld · 8llları seksen ~~ . e~ış tr ge- hrn caroması kutbun ne demek ol u u- Beyaz buz ovalan süküt iç\ndc, yalnız 
ttı" ka llaYandalı santımetre kalın- nu s~va

0

riye anlatıyor. Şimdi EylUlün fırtınanın topladığı yeni sivri bu:ıı: tepe
fdJ.' t tlere dayan~c~ğnyacağı en şıddetli yırmisi . (Nansen) in planına göre aym lerıle bezenmi~ görünüyor. 
hn)' ~ bölJneıC!i k k ~erecetle kLJvvetli 24 ündP. yeni Sibirya adalarının şımalin- (Nansen) ile arkadaşları bu müthi§ fır
')'d~~ 4'ı\r\>etindeeÇe ıle ~ap1ıydı. (220) de (Frarrı) kendini buzlara kapıp koyu- tmayı, bu devler harbini bir balkonda 
ll attlıyordu '1eıltttik te:rtiba~~le verecek. gibi seyrediyorlar. Yarı karanlık içinde 

~~tıı ltikadıa~ . Nansen!n yazdıklarına baktlırs:ı - bu çıı.tladıklarını, tekillerini değiştirip ge-
)J;_/e on Üçün:U fnannııyan (~ansen) ilk fırtına müddeti Anderseni.n masall.ı- miye doğru yıkıldıklarını göniyorlar. Bu 

1892 rı~ı ~a Nan ~ıs olarak bindi. rındaki g bi neş'e içinde geçiriliyor. Va- müthit çatırtılar kamarada, konuşulan 
?a.ııy &\.intA ad k sen); 26 Teşrinievvel purun dümeni yerinden kaldırılıyor. Ma- sözlerin duyulmasına mlni olacak kadar 
~?l ~ §~I g~ru:ıa ıneruıminde şam- kineler çık~mlıp bağlanıyor. Gi.in1e:- b~r ıictdet ve gürültülerle koptuğu uman da 
<tt,ttı~dın :Frarrı~ının. Pro\rasında kırar- mamıstırda gibi intizamla geç:yor. Sa- erganun durmadan (Bülb\U sesleri beni u 

:7'Qlıt Jlefi! oiıuıı diye haykırd1: bahleyin saat sekizde kalkılıyor, kahval- yutmuyor) melodistnl çalıyor. 
tı ediliyor, öğle yemeliııe kadar çalı§ılı- (Dtoamı lO unctı Nflftıda) 

Sayfa 9 

Yeni bir ylldız : 
Michele Morgan 

Güzel Fransız san' atkan : " Henüz dört yaşında iken 
bana artist olacağımı söylemişlerdi. ,, rliyor 

Mic:hele Morgan. 
bu genç ve güzel 
Fransız sinema yıl • 
dızı bugün değıl yal.. 
nız memleketinde, 
diğer m~leketler -
de dahi ~hret kazan
mıştır. Oynadığı film 
lerde pek büyük bir 
muvaffakiyeı göa -
termi~. 

Bugün Michelı 

Morgan ismi sinema
nın en gözde sima -
!arı arasında yer al
mı§ bulunmaktadır. 

Yeni çevirmip oldu -
ğu filmlerinden biri 
olan ve !stanbuldı 
(Son Buse) adı altın· 
da gösterilmiş olan 
Quai dea Brunes film 
deki muvattakiycti 
bllha.!S& üzenndc dU· 
rulacak kadar mil • 
himdir. 
Kısa bit zaman 

içinde kazanını; ol -
duğu muvaffakiyet
lerden zerre kadar 
ıımarmamış olan bu 
güzel Fransız yıldızı 

bir gazeteciyi? haya -
tını §Öyle anlatmak· 
tadır: Mic1ıele Morgan 

- Şaşarsınız amma, emin olnnm: Jtı 

1 

Ond3n sonra filmler çevirmeğe ba§la .. 
doğru .söy!üyorum. Henüz dört Yllflnda dtm. Candan oynuyo:uın! Hoş r.rka~aş
ya var, ya yoktum. Artist olacağımı bana lanmdan da pak bQyuk yardımla:.- gorU
söylemışlerdi!.. yordum ya! Esasen rol san'atkl\.ra uyma. 

Sinema<la rol almak, .sinema hayatına lıdır. Şahsiyetine uymıyan rola.e san·a~ 
dahil olmak en büyük emeUerimden bi- kir ne kendini gösterebilir, ne de mu .. 
rini teşkil ediyordu. Arkadaşlarımdan bi- vaffak olabilir ... 
rı beni Marcel Acharda takdim etti. Kil· - Amerikaya gitmek arzusunda mı • 
çiık bir p"rova filmi çevirdim. be~nildtm. muz? 
Babam muhalefet etmeğe bıı~ladı. Be - - Quai des Brunes filmini çevirmeden 
rcket versin ki annem bana vlsi mJk • evve; bu ruyeti beslemekte idim. Fakat 
yasta yardım eylemete karar vermiftU bu film çıkınca hele filmde çok beğen .. 
Onunla birlikte babamı atlattım ve r.tüd- dığim san'atkAr Jean Gabin'e partöncrlill 
yoya gittim. Ben prova olacak sanıyor- edeceğimi öğrenince seyahatim gecikti.., 
duın. Halbuki bana adamakıllı bir rol Ben Amerikaya müptedi olarak değil, fa. 
tevdi eylediler ve fevkalade muvaffak kat tekemmül eylemiş bir ıan'atktır ola· 
ta oldum. Bu rolü çok beğenmiftim. Çün- rak. gitmek arrusundayım. 
kü her hususta bana uygun aellyordu. (Devamı 10 tmcu. aayfada) 

(Vfa.J '"" ~ ve gtl.I eı 11ıtdızlanıı<tan llıe Pe:rrı 
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Eski Şehremini Operatör Cemil 
Topuzlunun hatıraları 

(Baştanfı 8 ind 1ayfacla) ç1 mektebinin kadrosunu ta.~!k etmedf-
... R Hamdiye de llmen kusur bui&mayın- ler. Ayni zamanda maarif .nazın Emrul
ca c:hiç kolağası tıbbiyeye hoca olabi!Jr lah efendinin acele beklediği Tıb Fakül
mı ?» dediler! Lakin tedrisata başladık. U-.si bütçesjni milz:akereye koymadılar. 
~vrupa kUniklerinde olduğu gibi. bırçok Maarif nazırı, beni telefonla sıkıştırdı. 
belkemiği hastahklannda Vı.? kırık. ~ı- Bütçenin gelmesi için M saat müsaade 
kı.klarda hn.~le gelen anzalan tedavi c- verdi. Müşkül vaziyette olduğumu an
'1ecek bir mütehassıs aradım. Bulama- lattım: 
1hın O esn2da İsveç usulü tıbbt masaj c- Ne yaparsan y•p, hntçeyı yoliah 
:ve jimnastik yapmak iç~n Selim Sırn Bey Dedi. 0 akşam, Sultanmahmud t'lrbe-
:ııamır.da bir .zatın - şımdi aaylavdır - si civannda olan evime eski as'.stanla
kompelan c.lduğunu öğrendim. Kendi.al- rtrndan Halid Şazi Beyi davet ettim. Be
ni hemen mektebe davet ettim. Onu da nıberee d:şçi mektebi için 6 mualUmli, 
mütehasS'lS ünvanile kadroya aldım. Ken- bir mfldllr ve birkaç a.!istanh blc kadro 

yaptık. Bütçe mazbatasında, saUh:yetim 
o!madığı için, dişçi mektebinin tesisin· 
dPn bahseylemedim. Yalnız maaşları ara 

C!isine bir de konferans verdirdim. GE"!le 
kıyametler koptu. Lakin Bay Sellin Sır
rının muvaffak olduğunu görün~ sustu
lar. Amma ben duvayyenlikten Çc?kilince 
ona da cgayrl mahdud mllddetle mezu- yere sıkıştırdım. Ertesi sabah maarif n11-
ntyeb verdiler. zırı Emrullah efendiye gittim. ~na, me-

. seleyı ımlattım. Elimden, güle gule maz-
Mualhm maaşlarını 2000 Vf! aooo ku- hatayı aldı! Az sonra, mebusan meclisin

ruş olarak tesbit etmiştik. Muallrm mu- df"n Tıb Fakültesinin bütçesini cıkarttı! 
avinliklerine de iJcride muktedirlerini a-yıece cfü:çl mektebi adı söyie~edcn 
yetiştirmek maksadile kimseyi tayin ey- fi~en Jrurulrr.uı oldu! ' 
lememiştik. Bu suretle maaşlardan tasar. 
ruf edilen (60.000) altını Haydarpaşada 

hastane, teşnnhane. laboratııvarlar ya
pılmasına h&rcamağı kararlaştırmıştık. 

KomisyO?ıumuz tarafından yazılan maz
batayı maarif ve harbiye n~zaretlerine 

yolladık. ta..c;dik olundu ve derhal işe ba~ 
ladık. Ben, duvayyen olduğum halde 
Tıbbiye! A..-.keriyenin i\,hakından sonra 
istifa ettim. Arkadaşlardan biri duvay
yen tabirine itiraz ile fakülte reisi den-

mesin! ileri sürdü. Bu teklif! muvabk 
gördüler. Sonra yeniden beni fakülte re
is~ seçtfler. 

Ertesi içtimada evvelce komisyonu
muz tarahndan verilen maaf kadrosunun 
tasdikli sureti g<'ldi. 2000 kuruşluk mu

aU:nıler gene feryadı verdiler. Levanın 
alınmasından, yahud dişçi mektebinin 
teslsinden vazgeç"ll'rek aylıklarının 3000 
kuruşa iblağını istediler. Bu yüzcien diş-

Memlekete, böylece bir irfan müesse
Be!i kazandırmış bulunuyordum. Ancak. 
Uerlde tenkldlere maruz kalmamak ıçln, 
işin hırnaz:iık tarafını, kendisinin yaptı
ğını söylemesini maarif nazırından rica 

etmiştim. Emrullah efendi merhum: 
~- Faşa, d;şçillk san'ahnın memleke

timizde !le kadar geri olduğunu, dişçili

ğl:ı hali hanrda kimlerin (berberler?n) 
e~inde bulunduğunu biliyorum. Sen m~ 
rak etme, bütün mes'uliyet be:ıimdir!• 

Demişti. Hakikaten. bilahar~ kendisi
ne müracaat eden arkadaşlarımıza, ara
mızdaki ibtilafı tetkı"lt eylediğini: bütçe-

mız. nezarete gelince dişçi mektebine a!d 
tahsisatı bizzat kendi kalemiJe yazdığını 

söylemişti! Nazır, (2000) kuruşlu•t hoca
ların maaşlarına gelecek sene zam yapa
CDğmı da v&detmiştl. Mesele, bu suretle 
kapanır gibı olmuştu amma, (200•)) lik
l'?r de bu işe· cmimiı. koymuştular. 

Korkunç bir seyahat 

SON POSTA 

l~---
Muvaffakiyeti yalnız sevgi 
mevzuuna hasretmemek 

IAzımdır 
lıtcmbutclan Ga.-

rıi muvaffak olup 

olam.ıl/tlca!J&nı so
ruyor: 

Maddi sahadaki 
muvaffaldyet k.a
yıdlannı da ihmal 

etmemek 
tir. 

gerek-

~· 

• 
Kitablarile anlaştığı takdirde 
talih ve istikbalini yaratabilir 
KilWıyadan Ni • 

hlfer talıh t1e ü • 
tikbalini ıoruyor: 

Tesadüflere bağ
lanmaktansa mu
vaffakiyete götn
ren yollardan biri
ni tercih etmek 11-
rundır. Kitnb~ari~ 

anlBian!ar talih ve 
istikballerini biz
zat yaratmağa yardım etmlf olurlar. 

* 
YUzU kadar hayatmrn da gazel 
olması temenni edilen bir tip 
Vıküdardcuı Ay

nur, hayatının na
sıl olacağını ıonı

yor: 
İyi bir terbiye 

ile hayat.\ hazır· 

landıktau ve fena 
tesadülferden ko
runmağı bildikten 
sonra yilzü kadar 
hayatının da g:Jzel 
olmasını temenni etmek yerinde olur. 

* 
Güler yuz1U ve sevimli bir tip 

(Baştarafı 9 uncıı Myfad4j 

Yılbaşı gPl!yor. Buzlar arasındaki :nah· 
puslar memleketlerini düşünüyorlar. 

Sirkeciden Atı

tranik, mu.vatf aJo 
olup l)lamıyaccz9ı

Groenlanddan gittiği !:aman da takriben m ıoruyor: 
bu kadar mesafe katetmişti. Güler yüzlll ve 

Nansen: 

- Ne yazık ki b!zim burada neş'e ve 
sıhhat içinde oldu~umuzu görmüyorlar. 
Ömrümde hiç bu kadar tatlı günler ge
ıçirdi~imi b ·lrnivorum. :Bu kada~ zinde 
ve sıhhatli oldu~umu hatırlıyamıyorum. 

~deta ~işmanlamaktan korkuyorum. Ben 
bu kutub diyarını kansız ve asabı hasta 
insanlara bir sanatoryom diye tavsiye e

derim. Seyahatimiz hep böyle güzel de
vam ederse döndüı?ümüz zaman anlata
cak bir şey bulamıyacağız. diyor. 

Oerecei hararet sıfır altında 40 
(Fram) ın bu defa edindiği tecrübele

re nisbC'tle bundan evvel kutub sefcrje
rlnde elde ed ilc-n tecrübeler hiç sayıin

bilir. Derf'cei hararet bir gü:ı sıfınn al
tın<i:ı kırka iniyor. Buna rağmen (Yo
hansen) bir aleti tetk·k için pijamasnc 
güverteye çıkıvor. Geceden hiçb!r1 nlol
rnıyorlar. Gcm;den neş'e taşıyor. 

Norveçliler sinırsiz insanlar. Can sıkın
tısı nedir b llme:r!er. Rahat uyurlar. Sı
kıntı ıçinde ncs'eli yaşamayı bilirler. V•
tanm şeref!, ilmin ilerlemesi için çalışır
lıır lnsan için bundan daha büyük mar
hariyet olur mu? Şimdi orta.eh t-=t bir 
mesele var: Doğruca kutba götiiren ve 

§imal He Cf'nub arasında bocalıyan cere
yana bulmak hırsı ve merala. 

Nansen 'ttm yerlerin 1(3000) metre de
rinliğinde olduğunu anlamıştır. O daha 
aı derin öenizlerdeki büyük su cet"eyan-

bnnı kutub den;zinde de bulacağını aa· 
nıyor. Halbuki bu hayali hakikat ola
mıyor. 

KAş"fin yeni bir kararı 
Yaz, sonbahar ve kış aylann.d~ klşi!1n 

fikrinde yeni b·r karar belinyor: :Ya
aemki su cereyanı gemiyi kutba götüre
mtyor ve onu yavaş yavq ftmali garbi 
istikametinde İspeçberge dolm lfirük -
lilyor Şu halde kutba yaya ol.arat k6-
pek1er:'e gldecek. Oraya kadar 7'11 kilo
metre .mesa.fc katetmek llzmL O, kutba 

Frıımda herkes Nansenie beraber git- sevimli olarJıır 
memek~ teessür duymakla beraber bu kendilerini? kolay
karan ta~rib ediyor ve hazırlığa başla- lıkla bir muhit ya· 
nıyor. Der!den iki kızak yapılıyor. (Nan- pabilirler. Bu da 

sen) le (Yohansen) e fok balı~ dcrisin- ı muvaffakiyet v~ 
den ceketler hazırlanıyor. Köp~klere de- deden balll>.rden 

olur. 
riden içinde yatacak torbalar, c:uli!lr di-

* kUıyor. Nnnsen yanma bir ipe~ çadırla 
bir petrol fırını alıyor. İkinci yılbaşı bu cm·dsizliga kapılmamak kaydile 
hazırlıklar arasında giriyor. 1895 yı1bıışı 

günü on üç!er; çok acı ve öldürücü bir 
gün görüyorlar. Yeni bir fırtına ~nduru-
ynr. Buzlar yeniden gemiye hücum edi
yorlar ve (Fram) m yan tarafın;ı :k::>ca-

mar. bfr rampa halinde yığılıyorlar. Kai

d:~si geniş ve kuvvetli olan bu buz sathı 
rr.aıli geminin üstüne yıkılac:ık gibf aba
nıyor. Ambarda bulunan bütün erzak te
lfişla buzların üstüne atılıyor. Koc3 bir 

buz tepesl güverteye yıkılıyor. Gemini'l 
pntreUeri eğiliyor, parçalanmak tehlik~
si bq gösteriyor. İçi hemen tahliyeye 

başlanıyor. Fakat. üstünden 30 yıl gP.Ç· 

miJ NorveÇY2llln en kuvvetli meşe ta.'ı

talan buna da dayanıyor ve gemi kurtu
luyor. 

Nan sen: cBir yığın gürüıta, patırtı ... 
Ortada da hiçbir §eY yok. d!yor. 

[Maceranın arkan bunda" ıon .. aki J/4-
zıda..] 

Sinema: Yeni bir yıldız 
Michele Morgan 

(BtJ§tarafı 9 un.cu sayfada) 

- Hangi rollerden en fazla hoılanır -
nruz? 

- Beliti beni müıkillpesend ıanırnnız 
aınma. itin iç yüzü hiç te böyle değildir. 
A..'"ZUJ'll Marguerite Gauthier rol:inü oy
namaktı:. Hem de en fatla beğendi4im 

aac'atlli olan Greta Garbonun kuvvet 
ve kudreti ile oynamak, Baulım. pnsım 
bu hususta dahi bana yardım edecek 
ait. 

K trıklcaleden 
Memd~ muvaf
fak olup olamtya.
cağını soro!ıor: 

Genç olanlar U· 

fnktefek muvaffa· 
k i y e t s l z 1 i k· 
lerden ürkerek Ü· 

mid ve ccsaretle.
rinıi kaybetmeme• ---ııw-~JL:...........ı 
lidirler. Hayatta 
muvaffak clmak en tabit haklardan bi-
ridir. 

* 
Daha serbest tavırh olması 

IAzım gelen bir tip 
Sı1'mtcm Bedri-

olaccığın.ı ıonyor: 

Daha serbest ta-

vırlı ve daha az il· 

kılgan olması 11-

ıımdır. 

... m!!! ............ ..... 

Son Posta 
Fotograf tahlili lu)onu 
l.im • • • • • • • • 
Adra • • • • • • • 

DİKKAT 
l'otocraf tahlW lçln bu tuponl&rdu 
t adedlnlD 16nderllm..S p.nıar. 

Tarihten sayfalar 
(Bafttt;rajı & inci 1t11/fada) mız bu satırlarda blr efsane havası bCJi 

yahatlere çıktı. Ege denizinin parlak mak gayet tabiidir. E.5asen bunlar :ıcat
güneşi altında bin çeşid güzemkler ara- iyetle taayyün etmiş bilgiler değildir• 
smda do~tı. Yunani.stana, İtalyaya, Hattl bazı alimler bu kadar geniş şöb" 
hatta Mısıra kadar gitti Oralarda gör· ret sahibi ve Homirüs adında bir ada -
dükleri şeyler, geçtiği denizlerin engin mm bulunduğunda bile şüphe ederlet· 
ufuk.lıı, onun hayalini ve zevkini son Bunlann başlıcalan Napolili (V.iıko -
derece olgunlaştırıyordu. Vico) Alınan cWolb dür. Bunlara g& 

Nihayet gezdiği memleketlerden Tro re İlyada ve Odise muhtelif esırl~ 
vada geçen bir vak;ayı esas tu~~~ doğup yaşamış olan muhtelif şairle~ 
meşhur eseri İlyada yı yazdı. Kendisını eserlerinin toplanarak bir araya get1 
bu esere o kadar vermişti ki onu ez • rilınesinden doğmuştur. 
\>erlemişti. Bu bir kahramanlık desta· Buna mukabil aksini iddia edenlef 
nı idi. O zaman Adet olduğu üzere bes· daha çoktur. Bunlar da, gerek üsHiptl 
teli olarak herkese okumağa başladı. ve gerek v:lk'alann zincirlenmesind• 
Vaktile güvercinler n~~ onun ~tra!ına görülen fevkalade insicam ve ~lb•~ 
toplanır ve uçuşuyor ıd~lerse şımdı de ileri sürüyorlar; muhtelif şairlenn e 
güzelliğe ve kahramanlıga hayran ruh· serlerinde ayni halin ve ayni derece " 
lar, büyük bir ~alaba~ ~n~ ~trafını deki yiiksek kudretin tebarüz ederııl" 
sanyor; harikulade esennı dinliyor!~ · yeceğini söylüyorlar. 
dr. Muhakkak olan bir şey varsa bugilıl" 

Büyük şair çok geçm~e~ kör oldu kü yüksek Garb edebiyatının ıru:u~~ 
ve işte ondan sonradır ki kor manasına smda Homirüs'ün hissesi pek buyu\c 
gelen Homirüs diye tanındı. tür. Onun eserleri bugün bile gittikç' 

Homirüs için bundan daha büyük fe artan bir hayranlıkla okunur. O ka~ 
laket olamazdı. ki bugü!'.kil eserlerle karşılaştıra.ralc: 
Şimdi başka iş göremiyordu. Halbu· cİnsanlar üç bin senedenberi edebi -

ki yiyPCek Uzımdı. Sokak sokak dola • yatta bir adım bile ilerlemiş değillet " 
şıyor; sopasm' kılavuz "ed~erek gi~tiği dir> diyenler bi!e vadır. 
yerlerde şarkılarını soyluyor; venlen İşte ondan birkaç satır: ~ 
sadakalarla yaşıyordu. .MademJ...-i ne Patroles'i ne~ o P.-

Onun s2Si de yanıktr, bu hal eserinin Hektorı:m biçtiği bir çok dostları kut' 
güzelliğini büsbütün arttmyor, anlat • taramadmı· şu anda ölelim. Agorada bl 
tığı hazin ve korkunç vak'alan dinle - ni geçenle; çok olmasına rağmen ~ " 
yenlerin hemen hepsi ağlıyorlar, ya • geen'ler arasında, kavga meydanların· 
hud sess\z gözyaşı döküyorlardı. da benimle boy ölçüşecek bir tek insaıt 

Homirüs o güzel eserini diğer mem· yokken dünya üzerinde boş bir yük ft 
leketlerin halkına da okumak, onlara bi gemilerimin yanında oturuyo:ru111-' 
da ayni heyecan ve zevki vermek isti· «Ah mabudlar arasındaki, insanl~ 
yordu Bu maksadla bir gemiye bindi. arasındaki bu ihtilM yere batsın ço 
Henü~ Anadolu kıyılarından aynlnıış • zaman feylesofu bile fenalığa süril~ • 
lardı ki fırtına başladı. Gemiciler onu Ieyen, damla daml:ı saçılan, baldan dl" 
(Chio - Sakız) adası kıyısına bıraktı • ha tatlı bir buqu gibi süzülerek inSSır' 
lar. Zavallı şair orada yapayalnız, kim lann <töğsünü kabartan bu kin yer' 
sesiz kalmışh. Etrafta kimseler yoktu. b t 

0 

Nereye gideceğini bilemiyordu. Bir ka· •• :.:~~ .. ~ ............................... _.____.. 

yanın rıstüne oturdu ve derin derin dil- Sözün Kısası : 
şünmeyp, başladı. Yan çıplak vücudü, 
geniş alnı, ağarmış sakalı ve beyaz yü· 
zile ilk bakışta insana hürmet ve sevgi 
telkin ediyordu. 

O taraflarda dolasan çoban çocukla • 
nndan b iri onu gördü; yanına sokuldu. 
Birisi daha geldi; kör olduğunu anla • 
yınca acıdılar. Ona kim olduğunu sor
dular. İhtiyar adam onlara güzel söz • 
lerle cev=ıb veriyordu. Bu sözler ço • 
cuklann o kadar hoşlarına gitti ki ~ -
men yartlım ehnelt istMiler. Okuduğu 
güzel ve yan11t şarkılan da pek sevin • 
ce ~ob~m Gloküs'ün yanma götürdü • 
ler. Çobon onu pek iyi ka:rşılad1. Hem 
kendisin-e hem de eserlerine hayran o· 
lan halk oraya toplandı; onun şerefine 
şenlikler yapıldı. 

Homirüs Sakız adasında uzun 7,aınan 
kaldı . Or.lda gençler için bir müzik oku 
lu açtL Hem okutuyor; hem de ikinci 
büvük e:ıeri olan Odise'yi hazırlıyordu. 
Şimdi bile Sakız adasında yuvarlak 

b!r şekilde oyulan bir kaya varmış, 
Hornirüs okulu diye amlı ... ;nnuş; zira 
derslerini <'raca verm~. 

Odiı:;P adındaki eser de ayni derece • 
de hayranlık kazandı. İhtiyar şciir onu 
da başk<ı memleketlere yaymak için 
:emiye bindi; Siklat adalarından biri • 
ne çıktı; Orada öldü. 

Eserleri hem hayatında hem de ölü-

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
en lyl yerine getirmiş, mihneti kcnd!l~ 
rlne zevk ederek. hüner göstermiş o1"2 
!ardır. 

B ilhassa kayağın, memleket•rniıd; 
günden giine rağbet bulduğunu görüP 
sevinenlerin ve gıpta duyanlanıı en -o; 
şındayım. Hafta tatili kanununun yar : 
mı ıl~ daha da ziyade inkişaf bulan~
sponm, yurdumuzun her tarafına ~i;Jr 
masını, ve l c.yıldıkça. kışa dair olan ~ ~ı. 
ne ve haksız telakkilerin büsb5tün Y11"' 

ma.:nnı isterim. 
İşte. mevsim gene başladı.. yurduıt'.,

aziz gençlerine neş'e ve sıhhat kaY11:fı 
olan kışı artık, eskisi gibi tel'in der 
takdis eı.meliyiz! 

Er.~ 
·-·····-············································/ .v• 

Samsun Demirspor birlıgı 
Çarşambaya gitti 

Samsun (Hususi) - Samsun pe~ 
spor birliği geçen hafta Samsuna. ge;,tı 
Çarşamba Ye.~ilırrnak klübüne ııY~.~ 
iade etrrıek üzere Pazar günü ÇsIY" 
baya gitmiştir. 

münden sonra ve bugün bile büyük bir Emsali arıısında en gnzel ve şaı 
zafer ve ölmezlik tacı i~ panldıyan bü Mobilyalar satan 
yük şair, eğer sefalet içinde öldü ise, 
o zamanki içtimai şartlar yüzünden. (ESKİ HAYDEN) Yeni 

dir. Bugünkü dünya o za.rn&n olsaydı BAKER Mağazaları 
Kipling gihi yazılarının her kelimesine -~ fi 
(6 • 8) İngiliz lirası alan edibleri şüp· Ziyaret ediniz. SALON, YEMDP 

YATAK ODASI takımlarının 1~ 
hesiz ka1.anç cihetinden de gölgede bı· gln çeşidleri her yerden iyi şard"" 
rakmış olurdu. * ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

Homiri;s'ün hayatına dair yazdığı • \ıı / 

Türkiye Cümhuriyeti Nafıa Vekaleti lstanbtıl 
Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden 

Eksiltme ilanı dı' 
ı - Muhammen bedeli 2750 lira tutan muhtelif kudret ve tevettürde 55()0 • 

ampül kapalı zarf usulile satın alınacaktır. rJ' 
a ·- Eksiltme 7/2/939 tarihinde Salı günü saat 15 de Jdarenin Tünelb~ 

Metro han binasının altın~ katında ~oplanacak arttırın' eksiltme 1'0 

nunda yapılacaktır. ......k" 
3 - Bu işe aid şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden parasız ol~ 

darik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminatı (206.25) iki yflı altı lira ytrmi bet kuruştur. ~ ,--
5 - Teklif mektublannm 2490 numaralı kanun ahkamına uygun olara~_.. Jt' 

gıltmedeu en az bir saat evvel ~omiıyon reJıliğine verllmlf bulıınıı-
amdır. (289) 



MESELELER: Kelime ve ıshlahlanmıza 
artık istikrar verebiliriz 

Başvekilin spor işlerimiz 
için gösterdiği hedef 

(Başto.Tafı l inci ıo.y:adtı) 

Şüphe etmiyorum ki, ~ dil'ek
törlük bu vazüesini bütiln memleket . 

Parti Grupunda dün General Kazım 
Ozalpm istifası işi görüşü ldü 

(Baıto.rafı l inci aayfada) ll f BaştctTafı J inci sayfada) Te yenlleırtnf'! Tftcud ft.11r. Y..,ıyan dil, tııç 
....... _eınen her kıraat kitabı parçasında blr kalıp içinde dondunıJnma.z. Kelimelerde 
.. "Ja h istikrar, bugünkü konuşma ve kullanma di
taı.eıe er ajans tebliğinde, yabud her llnln tabıt lfıgntlnl yıı,pmak demekt.lr. Mek-
huınıa Ya1ısınd:ı aynı vazifeler, nynJ mef- tebe bu Jftgat gider. Ve mekteb dışında her 
llrrıeıe:· ;:nı hizmetler lçin başka tilrlü ke- t.ilrlü kımaat, her t11rUl zevk kendi icad -
'1nda lı Danıyoruz. İdare ve belediye ha- ıarını teklif etmekte devam eder. 
1lbay b ulunanbTdan !kimine vali, kimine 2 _ Cümhurrei.cıl mı. Reislcümhur mu? 
rıa ~; b nzılan:ı:ı bclcdlye rel.s1 ve bazıları- Reislik mı. rlyaset ml? Umuml kltlb ml. kl\
taba ~ ay, Y8hud uray baskanı diyoruz. A- tıbl umuml mi? KAttbllk mı, kltabet ml? 
)İt? u kararsızıığa nihayet ve.reme.,. mı - Kabul tarzı mı, tarzı kabul mü? 

C>.<ıın Tilrkçii nazariye, gramer tşine büsbütün 

gençliğine şamil ve seyyan bir surette _ Şunu da ilAve etmek mecburiyetir. -
ifa edecektir. Ve gene şüphe etmiyo - deyım .ki, milli müdafaa işleri hakkında 
rum ki, seyyan kelimesinin ifade etti • madcie tasrih ederek her hangi bir id
ği manaya dikkat etmişsinizdir. Mem· diada bulumnak veya sual tevcih etmek 
leketimizde-ki sporun geçirdiği teka • istiyen bir arkadaşımız varsa kapı açık -
mül safhasmın takdıl"kanyız. Anı:a.k tı':'. Ona doğrudan doğruya ben muhata -
hoşumuza gitmiyen noktalar da vardır. bım veyhhud yeni Vekil a.rkada~mı~ teı
Ve bunlar memleket gençliği arasın • kikatını yaparak lfı.zım gelen cevabı ver
da sevgi vücude getirmek lhım iken miye hazırdır. 

lunduğu yere aid takrir reye kondu " 
reddedildi. İkinci olarak anıtın Kale 1-
zeı·;nde )apılınasını istiyen takrir re • 
ye arzolundu, umumi heyet. bu tekilli ela 
büyük bir ekseriyetle reddetti. 
Çankayanın anıt - kabir yeri ohrak in

tihabına dair verilmiş olan takrir de pal 
az rey aldı. Nihayet tetkik komisyonunuzı 
raporundaki ekseriyet kararı ile teklif .. 
dilen Rasad tepesi anıt - kabir yeri ol • 
mak üzere ittifaka yakın bir ekseriyetle 
kabul olundu. 

nı ne a1'lıcat'n dil meselesl, sadelik cereya- .sarahat verml.ştJ.r : .B!r dil, başka dilden keli
ın~ bf3k esltfden ba~ıamıştır. Sultnn Mah- me ruır, ka!de almaz!> 
bil &e.,: 'I'ın:a eeyahattnden döndü~ vakit, B!r istisna ııe : Her dilde olduıtu gibi, biz 
Şu Uıt batın hikrıye..qnl yuy.an bir efendiye dahi bir takım kl~elerl, yaşıyablldiklerl ka -
!t-aJlta arcıa buıunmmıtu: •- Eğer rlsalenlzl dar dlUmlr..d~ bırakabllirlz. Mf'.selA •SU• ke
•eertıo anhtınak için ynzıyor.s.'\nız, ned n ıımesııe ınlyet11, .. tasıd•, 11tasanur11 kell -
\tıııan~e, Cibi kimsenin bllmedi{H kellmeler melerl fıstfın~c bir tecrübe yapalım. Eğer 

bazı ahvaMe kendilerini birbirlerinden Başvekilin beyanatından sonra. reisin 
urnklaştırmaya sebeb teş~l ~yor. davetine rağmen. mevzu üze.rind!? söz a
Seyya11 ve muhabbet kelımesini bu lan olmadığından ruznameye geçildi. 
rnaksadla kU!lantnış oluyorum. 'Omid • 

Bundan sonra encümenlerin mesaisine 
dai:- ruznamede mevcud olan dahili Dl ıı 

znmnameye müteallik takririn rnüzake .. 
resine, gelecek celsede devam edil.mel 

d. k' • · · uht llerlni ' 2 - Bu celsenin ruznamesinde Ebedı 
e ıyorum ı. sızm m erem e • Şefim' At t- k · · 1 k t 

t d
. ed 'l 

1
..J. t 1. v. in lZ a ur ıçm yaptın aca anı • 

ttınuı?, orsnnuz? Nlcln .a.rabaııı demiyor- •kötü niyet. eski ıs1lf - niyet. in yerini tu- ze ev ı ı en mem :t::Ae genç ıgın . 1 . d .. 
bed te b' . bed kül4ü - bü • kabır mese esı mevcu du. Muznkere a • üzere: celseyP nihayet verildi. '(A.A.); 'Blr dfU tuyorsa, bu terkibi edebiyatımızdan çıkar-

"" t&stı ' 1tl,.,nt bakımından sadeleştirmek makta ne bef!l var? Fakat eğer attentat kc -
lıtr teu'e et:nek için ne yapmak lftzımdır? ıımesıne .sftl - wd• den başkai karşılık 
d~n lçtıneyı ınutJnka aslı başka dilden ol- bul:,ım yarsak. onu dn tt.ek. lı:ll.şe - kellme 
llletınıer~ atmak, 'Ve onun yerine, velev esk\ olarak ısuylmsdıı diye alıkoymakta. ne beis 
k3tt,e11 en, hatta velev fcad ederek, öz var? Karşılığını bulamadığımız complot'yu 
bir ~erJ bir kelhne koymak mı? Böyle aynen kullanmıyor muyuz? 

t" en .
11 

rti ıvesı ve .~. e~d ııı ter k· çıldı. !Ik söz olarak Parti komisyonunun 
un mı e n arzu ettıgı e b"'ta_ mazbata muharriri kürsüye gelclı va ko- Yeni Milli Müdafaa VekiJi 

k' ~ t kA ~· 1 ö t l-"-1 ıa un ı ile e umu g 5 e:receAu1: ~e. . in misyonun mesaisi ve tetkikatı neticesin-
memleketle beraber gençlıği:miz sız de varılan kıırarları izah etti. Müteald -
hizmetlerinizi. ta~d.ir.le karsıl~yacaktır. ben bir kaç hatib, tetkik kçmisyonu ra -
Bu~a. n:ıazha~ıyetını~ı ternennı eder ve poru hakkında bazı istizah ta bu1undular 
hepınızı tebnk ederım.> ve komisyonun anıt-kabir için teklif ettı-

Ankara 17 (A.A.) - Milli Müdafaa 
Vekilı Kazım Özalp Vekalet vazifesind• 
istlfa etmiş ve Milli Müdafaa Vekule~ 
Bursa meb'usu emekli General Naci Tı • 
nazın tayini yüksek tasdika iktiran do, 
miştir. 

?!\'il~ de~~lk ifratı yalnız blzde vukubul- Relsllk mi rlvaset mi? Şüphests reı&lkl 
ll'akat · Fnkııt bun~ tçf~ de .adnleb, ıclnayet> şe-

\ıguı ha'k bGtUn tec.riibelerdc daha tabll bir tınerl fl<;tü!ldC takıl1P lka'JrunQWz. ~nı -
~lav dil 'kazanmıştır: Meseli\ şlmdlkl Yu- den Ar:ıb veyt' Fars lnüdeslle kelimeler yap
~ ~ lnın Mnt.s~ addolunan Karactç, malt ba.şka. vaktlle bu kaide tekfllerlle 11 -
t1 lllz<t~ konn.şma ve kullanma dfilmlzde- sanınıızn alınıp da kullanın& dlllne ken<ll 
lr\etlnıe~r, dlJOrdu. .Ynrn.b ın eski 1sllv zaruretıertnl oebretmekte olaman klişeler 
1taraç1ç nde k:lrşılıITT bulun&blllrdi. Ancak olarak muhafazıL etmek b~kadır. 

B::ışbakanıtı beyanatından ronra Be- ğl yerd~ başka yerler hakkmda beya
den Terbiyesi Genel İ)irektörü Tüm • nattn bulundular ve müteaddit takrirler 
~enera1 Cemil TahiT Taner işe başla • verdiler. Söz alan batiblcr, müıalealan
dığı tarihten itibaren geçen zaman nı bitirdikten sonra, verilen tekliflerden 
zarfında meşgul olduğu aşağıdaki mev- evvela eski B. M. Meclisi binasının bu

Ankan 17 (Hususi) - Yeni Milli .MB
dafaa Vekili General Naci Tınaz y::ı~ 
sabah (bu sabah) '\"azifesine başlıya • 
caktır. 

kordııfu Yaşadıih zaman, halkın ya.takta bal$ Nlsbet ıye.1 si için vaziyet aynıdır. Türk -
6)ıetıır l!rel'tn adı •Yastık> tı. Bugtln de çede nLc;bet l!eklllerlntn ne oldu~u blll -
llbrıı ·\:e~rp hanmımn, ltendlsınden lştt- yoraz. Hatta bütün yeni kclhnelerlm.!zt öy
O)d~unu lerden blrçoITT:ınun aslı türk~e ıe yapıyoruz. Fakat, meeell!., ilmi, bayatı, e
•tettrtu;, g(\yli.iyordum. nır aralık n.ğzmdnn de';>l, fikri, tahıt glbl klişelerin şekillerini de
~aıı. d~n keUmesı Çlktı. Hayretle baktım. ği,tırme~ muvaffak olamıyoruz. Bizim 
11Uıı da 'I'i.i e?'tk ded! kt: er- Korkarım, bu - yeni gramerlmtz türkçe nl.sbet tekUlerlnl 
tiece1taınızıl'ltJeraen '.ltalma olduğunu iddia c- tesblt eder: Fakat buglln konuşma ve kul -

zu-lar üzerinde izohatta bulunmuştur: -=====-===--=-=-=-======-======::z:=-ım:1::ı:::==-==-s:-==-=:::::::m• 

l.1icat • lanına dlllne geçen bu eski fCklllerl de mtis-
1"r, :ıne'?ı ~nda 1llı: Jı:alde tesbft eden - tesnalar olarak tayMdeıU. Bununla onlara 
!_:r: l!tr 

1t~et devrtnın Türkçüleri olmuş- şüphesiz ebedt bayat temin etmlş ohnayız. 
n gı~ rkceleşen kelime btzlmdlr! za - Yqıyan dil. mütemadi :1.5tihalfJsinde, on -

:rıu'1ııa di bu kelimelere, kullanma ve J::o- lan da ister tasfiye eder, ister etmez. 
lrfaı a11 t\ nihayet kendi ahengini verir. Arabt ve Faris\ okuyan bizim ne.slllerlmlz 
lıtı <>nnn aı ıdbl telMfnz olunmaktadır. için, fasıl m\L!lk.Wne olan kulak lt1yadı gl
trı11hata2~ ~k\ teUftuz hailnl crmallyea de bl. a~mızda blr tertıb 1tlyndı talıp gide -
•henıt ~~lvmı.ı". Bazı kelimelerin nasıl cektlr. Fakat a.cıla şllphe yoktur ki türkçe
:htt\ı otnı lrdı~ıne blrlm n~llmlz kulak nln bu haz1~ esaret devri 5Jmllştllr. 

- Genel direktörlük kadrosu ve mu
vakkat bütçesi, 

- Tesct1 işleri, 
- Umumi vaziyet hakkında bölge • 

lerden istenilen malOmat, 
- Mütehassl! zevat aT'8mlda yçı · 

lan anket. 
- Altı ayhk faaliyet programı. 
- KL'1 slorlart için yapılan muvak· 

kat ve müstacel yardımlaT, 
- Gür~çi1erimizin yapacaklan ec

nebi tcmaslanna hazırlık olarak An -
karadaki çalışmalan, 

- Futbol hakem kurs~an, 
t'tlerd1, Il~ tur. Babalamnız crAdem olmakıı Yeni gramer yapılırken gene tasfiye tec-
~~ntn ~:-ı llleltteblel"de .vefat. keli - rübe.c;lnln b•zc bazı şeklllerl yenMen kazan- - Civar köylerde yapılan tetkik -
ar, •ft.~rn teUıffuzuQdnn bo!5lnnımyan - dırmı.ş olduğu da g5rillecekt!r. ler, 
: ~~ı •adam. ynp"naktnkf garabe - ~ - So.syo1°JI mi, tçtımaıyat mı? Pstko - _ Genel direktörlük tarafmdan neş-
t 0n\ıenıa 0hn1J.'S.lardır. F\ıkat bu ~zlfe JoJI mı, nıhiy~t mı? Matematik ml , rıraztyat b 
~!l.tıa.rrurın: kullanma dilinin y~na, mı? Yahud da. bllm\yorum ne diyorlar, fa- rine başlanan beden ter iyesi ve spor 
trıı~ «'lll · lı:eyrım1zce hfı.thn olamryaca- ka~ şu tfukçe er- Blllb tarzında biten bir adlı mecmua. 

~aa, •J.tcı~n~~na niddlr. crAyşe11. cFat- yeni tfirkçe L'ıtılft.h mı? PsikoloJl 7erlne Can- - Kanunun tatbikatına müteallik 
ki •h~ıse ıı lmıerı dahi bize, evvel~ ısım- blllk gibi! hazırlanacak talimat ve nizamnameler. 

ı ~l'aba tur; tel!iffuzunda gelmı~ıerdir. Kendimiz lcln ftç tftrlft "JStılah tasavvur e- - Kanunun isti~are heyetine verdi-
;:ıa lntt1 eel~ek için bi5ylr bir kalıp - deblllrlı:: Me<.'r .:.re ktlltil:r ~aynaklarma daya-
~ 1 Öy~ adan zarur1 midir? şüphesiz h:.ı- nan. ftnlverstt~ kültiir kaynaklanna daya- ği va~eler. . . 
., llllaı:unak kellınelertmt-ı vardır ld anlan nan, hiçbir ki.il tür oynatın& daya.nnuynn Bu ızahattan sonra ıstışare heyeti -
) eaıne ~ı~~ç~ ınuayyen bir kültür sevi - tımt ıstıJAhlar! nin Millt Şef CümhuITeisi İsmet İnô -
rrı~l'?na~a ~tı:ı!rtzınıdır. Halk n~zı bunları Türkçüler burada 'tat'\ bir kaTal' alama- nüne tazim ve bağlılıklanmn arzı tek
oı ~ 1r:tn ölr-ü bulmamıştır. Böyle ikell - mı lardı. çı.ı~~ medrese y:ılrm yaşamakta. l'f ittifakla kabul edilerek Çarşamba 
~ 'ttfJ Ol--nadı • 1ttı1lanma dlllmlze zarur1 de~lldt: Danılfununun tefekkür knrsülerl - 1

_1 ~ .. 
)a'Q tnadeınklarından fbaTettfT. Gece var _ ne de Mklmdt. Felsefe müderrLcıi, Türklere gunu sant 10 da ve gene Türk Hava 
!!'!! Drnı.,.~ ki artık arnbt, tarlst terk1bler ne de hfıklm.:ll. F~efe müderrlsi, Türklerle Kurumu gC>nel merke:dnde toplanmak 
tı,.ecetıı) ~ <bu ba~ blrnz asa~da t~ma.c; 'beraber bütfin lslAm mllietlerlne e.ra'bca!Yl üzere toplantıya son verilmiştir. 
l'a~cı:ınıı l'aı~~~· nP. de leyl kellme.c;lne lh - bir nmtıml Um.met d!U olarak vermek tstıyen (A.A.} 
tn Ya bırakın'· Gerdfıne çoktan yerini a- ve türkçe kelimelerin aslı anbca olduğunu ----- - _ _ _ 

~ltç~ karşıı lr ~tır. Ancak otomobllde blr iddiaya kadar giden Nalın hoca 1d1. Türk • • 1 H • • N 
la tattırktın ı. aramıyoruz. çüler, ıstıtrıhlnrda arnbca kayna~ muba - ıta ya arıcıya azırı 
"~ltı haııed esı>rttstne sadık kalarak da _ fua etmeklı> beraber. yalnız Umt ahvalirnıh 
~ 6e1le ~lelhn. l!üyük lnkılAbçı dil me- yerlne ruhlynt şeklini alıyorlar, bu su - Belgrada gı·ııı· 
~~ de da aştığı 'Vakit, mtifrlt tasny~ - retle ruhlyatçı Te ruhlyatçı.lık tas -
?ti~\te ııtr;:1annı l.atedlklerl gibi tecrübe rlfierlnln yapılmasına imktı.n "ff!rlyorlardı. 
lle~ fıraat 3t lbırnknııştır. Dergi bu ter. _ Realite yerini' fenlyet wı ideal yerine mef - (Başta.rafı 1 ind ıayfadtı) 
(1~ l2, nıak "emtek için hazırlnnmıştır. kQre bu devr~ yadlglrlandır. tib edile'l'l ev partisine iştirak etmek il· 
~ı;t1 Jı:Nırrıeı aleler!mızı. saatler sarfed~rek Fakat d!~er taraftan Pslkoloçya şekllnl ı:ere bu akşam Belgrada hare'ket etmiş
~ b.\tatiirk :~ıe Yazmağa gıı.vret etmişiz- 'kullananlar, olmııştur. Go.rf:bcHT ki t>unlar 
'e u lerliib ndlne has, sebatı ve sabn t- lisanda ~a!"l:cı idiler. Üniversıt.e ıstı - tir. 
~~ ~in 0~1 Ulkib ettı: hepimize şevk lahı aımakl:ı beraber. arabt tarife en kabl- Bu 7.i,•areti mevzuu bahseden cPo -
'1tııı: Oft~ a bl~at 1ştırnk de etU. NI - llyetıt şckll tercih edlycrlardı: PsllcoloÇyal polo d'İtJilya• gazetesi, Kont Ciano'nun 
)llcırı1ıı eenışı;t.ın nıı Teorlsıntn imkfı.nlarlle, diyebilmek i~ln! Ar.tık bu anartl devri Belgr::ıdda bir Yugoslavya - Macaris • 
tı. 0 en lıaşı3 ek ve ferahlatmak lhtl - de nlhayet bulmuştur 
laıı, ~~e., _ nıı !~~e kendJ hlssettı ve yap _ ıCnn _ bHlk• ifratt ısc hiç bir yerde mu- tan anlaşmasına zemin hazırlıyacağını 
~~ ·~t~a <>lını ·-.:or1s1, bize, ihtıyacmmı 0 _ wffat oııruım~ır: Mecu t«ıiJbem buna yazmaktadır. Bu anlaşma, Romanya i -
t11r~-ı:a?lıd.ırrnYa~ birçok kelimeleri yeni - şahlMlr. çin de a~ı'k olacaktır. 
~it tr. ldare., ır. Reh türkçıedlr, krı.ıtlb Fakat burada da dikkat edilecek bir nokta A 1 tah kkuku 

ıı~· 11lb. ttlrkçedır, ınfiste.'nr türk - var: Ban esk! ıstılahlar konuşma. Te kullan- n aşmanın a için Maca -
'attır ~be de ma d1Une yerleşmiştir: Mantık gibi, tarih tistan, Yugoslavya ile Romanyaya 
ı.tth-~ 'llıaıetnıe~e aid darlıltla.nmızı A _ gibi, felsefe gibi... Acaba .. mantıt. kelime- müteallik bütün arazi taleblerinden 
' r n dtıtnıtıı ne kadar l'anlış 1.se, A _ sinl ılojib lf' d~Unnde mutlaka 1ü - vazı?eçecektir. Buna mukabil Belgrad 
Ge, ~hhk ve 1 bu darlıktan kurtararak zum var mı? Yahud blrtnl tonnpna ve ve Bükreş hüki'unet1eri de, kendi top -
l?tıcaı b"flıte 't'e ~ki af veren nazarlyeslru knllanm9. kelimesi. diğerini mm ıatııahı o - raklarmCla ya~yan Macar ekalliyetinin 't ~ hareket n <ıemanlıcnsma do~ru ıarak ayn ayn muhafaza debilir mlytz? 
~rıı~1'lr. olur. o:n llet etmek de 0 tadar Nlhnyet bn dn {i.c;tünde uzun boylu müna- vaziyetini lFlah edeceklerdir. 
'alJtı~ıtı ltotüye k ~ - Dil teorWnln im - ka~ edilecek b1r dava değildir. Yu~osJav gazeteJerinln ne,riyatı 
'-catıı?ııne t!oJdu~llanarnk, lfıgatımtzi a - Bizce bllhn."IS:ı rrıekteb ldtablarını bu - Belgrad 1 7 (AA.) - Samouprava 
!'alt 1eç :ı keıttneı~rı 1aca~. Lfıcatımlze a- günkü intikal sarsıntısından kurtarmak, 

1 ....._ ~17.: k1 tnbti miyara vura _ hatt.a onlarr pek.az değişikliklerle, pek uzun gazetec;i, «İtalya - Yugoslavya dostlu -
2 ....._ ~ l~ ~1 ' zaman tein istikrar vermek imkAnlan ta - ğu• ve cKont Ciano'nun ziyareti• baş--

~tlar ~onuŞ?na ve dır? mamdır, c::ı.r+lıır olgundur. Dilimizi en karı- hklan altmda bir mak8le ne~tmiş • 
'tu tie aı~' kullanma dllinde yaşı - şık gıbı göı-dfikf\mfiz bu devir, battkatte o- tir. Bu makalede ezcümle İtalya ne 
G rıııı 0 U~ Olanı d nun bövle uzun bir ı.stı'krar tçln her türlü 
~ r tı11htıt1ana hnYtlır:lteblllrlz; ne de m _ hazırlıklın t~mam olduğu devirdir. Yugoslavya arasıındıa hiç bir iht!lAf 
h ll.Jt lçı: •müdür. k 'YPreblllrtı. Köye kn- Fakat gerek 'keUmc, get"ek ıstılah lfigat - mevcud oJmadığı ve İtalya fle Yugos· 
'ttı "'l lıerıılll!()cn boş y <'lhnesinden kurtul - lerlnf, gerelt grameri yap:ıc:ık olanlar, bu- lavynyı birbirine karşı muanz mevki • 
1~lı111 ~ngı bir ~e emek vereltm? Ya- günün tabll ve hl\klm prensipleri üzerinde ine sokacak hiç bir sebeb bulunmadı • 

'Jl? revaç v C:L'dekl herhangt bir evvelli mutabık olmalıdıl'lar. Daha doğra - .. b edilin kt d. 
l)ı l21rrı t\e enneğe neden çalışa - su, ı~ı ayırmak lAzun: Dil ara.ştımıalıınna, gı eyan e e ır. 
~':" kıın 2'nhaarı 1 lehçe 1\ıgatlerlnln neş~ derleme vesair 
)a 1ıtı.e t-:'1ı ~keu şUrat ebnlş olduğu _ hizmetlere ald tş, her türlü münakaşalara zaman mahrum talamaJJS. Nttetlm., JUl!l 
ıa:lltr, 'te t.ı.nçlnrı teım dUinııze bir çok yeni ve ettidlcre serbestlik TCrmek tçln, ve lle - ve her raman Tdrk d1llne aid lfler l~ ~ -
~et' l\ralllt\ llıl'flıltrnlnr n etnıışı1r. Bu lQgat ride bir akademi haUnde taa~ edinceye bşanlar, onun me.sa1sin1 daima tllkenm9 

lt lı en. ~hfl arnsınd3ki ince fark- kndar Dtl cemtyeUn~ kalmak. ft lftgat, ıs- bir yardım taynafl olarak kullanacakl•rdll'. 
leıı:r ı~ · -~z onlardan istifade e- tılah kamusu ve gramer ış Maarlt Vekllli- Bu '81Jl'etle, Dtı Oemtyetlntn ber ttırfü teı -
~~ tarı ı.1 a ne8'.Jı~ ğtnln kendi heyetlerine bırakılmak !Azım - tık hürrl,etıni de daha bt kormnuır olu -

"hı: ~""ur ~ mire.n bir telhneler dır. nn Cemfyctlmlz, çolı:, pek: çok bayırlı ruz.. Mestll AtatGrt kılana imimi bir ı.
g hl, ?ntiteına"~ DD, YallJ'at dö- bir teşebbüs olmuştur. Bu cemiyetin yar - yete han.le etmittL 

.... ,,en ıkeııme döker dmımdan ne baltin. ae yarm, ne h19 btr r. a. ADI . . 

Frankocular Barselona 
40 kilometre mesafede! 

Londra 17 (Hususi) - Dün Çerverayı Ayni gazeteye Pertinax CenevreCieıl 
zaptetmiş olw Franko kuvvetler,, bugün bildiriyor: 
de Barselon yolunda ileri hareketlerine Faşizmin maksadı Akdeniz ve Afrika& 
devam ederek dört şehir daha işgal et - şimdiri \'aziyeti kendi lehine değiştir • 
rn!ş ve sınat mühim bir merkez olan mek olduğunu itiraf ettiği halde. tspaaıı 
İgualada §ehrine 16 kilometre yaklaş • yada lıarbetınesine müsaade edilmesi g 
mışlardır. bul edilir bir şey midir? 

Frankoculann ikinci bir kolu da şi - Cümhur!yetçi cephelere karp biri blı 
mnldcn aynı latikamete doğru ilerlemek- m:ımcn İtalyrınlardan, İtalyan tayyareı. 
tedir. rinden ve muazzam harb malzemesinden 
1zualada kuvvetle tahkim edilmış bir müteşekkil olmak üzere dört yabancı fıı 
~birdir. Burada yapılacak muharebenin ka h~rbetmektcdir. Bu hususta Jcab !del 
çok "iddetli olacağı tahmin edilmektedır. sanksiyon. ademi müdahale taahhüdle ~ 
Diğer taraftan hüldimet te Banelonun rine nıhnyet vermek olmalıdır.> 

müda!ansı için tedbirler almaktadır. 18- Blum, cMantıka meydan okuyuş~ 'haf' 
50 yaşında kadar biltün eli ayağı tu - lığı altında Populaire gazetesindeki m .. 
tan halk seferber edilerek. tahkimat iş- kales:nde diyor ki: 

lerlnin ikmalinde çalıştın1maktadır. cİtnlyan ordusu ispanyada harbedi~ 
Franko kuvvetlerinin, Bar.selondan vo- fakat ambargo da biltün şiddetile dev~ 

s.ati -40 kilometre uzakta bulundukları ba ediyor. Böyle bir vaziyetin mantığı, muı, 
d:rilmektedir. Bu gece, şehrin kenar ma- hakemeyi. maneviyatı ve adalet fikrini 
hallelerinden top sesleri işitiliyordu. isyana sevkettiğini söylemek bilmem çol 
Maneviyatının yüksek olduğu bildiri - olur mu? Bu vaziyet artık ne kabul ed,tıı. 

len Barselon halkı. son ferdine vanncı- leb.llr, ne de müsamaha. Bu hal dah• 
ya kadar şehri miidafaaya hazırlanmak - fazla devam edemez.> 

tadır. İngiliz gazetelerinin neşriyatı 

Cümhuriyetçilerin taarrum Londra J 7 (A.A.) - İngiliz gazetelerfıı 
Madrıd 17 - Cilmhuriyetçi kıtut, Es- Frankist taa.rruzunun muvaffak:yetlerml 

:tramadureden başka Endülüste yni bir ve İspanyanın istikbali meselesini, bQ. 
taarruz icra etmi§ler.dir. Bu kıtaat, Gra- günkü nüshalarında, ilk planda mev~ 
natn.nın §imali garbisine 40 kilometre bahseylemektcdir. İstisnası~ bütün g• 
mesafede kAin Tozar mıntakasında Fran zeteler, muhnsım1annın kahir fazı~ 
kistlerin hatlarını yarmı~ardır. na rağmen, yeise düşmeden ruücadel~ 

Bu yeni taarruzdan maksad, Kltalon - dt"l'..'am eden cüınhuriyetçilerin cesaret 'fit 
yn cepheS:ndeki tazyiki azaltmaktadır. kahramanlığına hayranlıklannı açık ~ 

Hük(1metdlerin Ba!fVt'ldfi Fnmsaya rette ızhar etmektedir. Fakat g:ızetcler , 
· mı giÜ:i! de, :ıyni zamanda, endişeler de b:ış göı • 

1 He 1 
termiştir. 

Lot.dra 17 (A.A.) - Dai y ra Q ga -
zetesinin zannt'ft'tiğfrıe , g&e, ba~veı'kH Bartlett, cNews Chronicle> gazets~ 
Nı::grin. dün .Gizli bir vazife,. He Bar - diyor ki: 
selondan hareket etmiştir. Mumaileyhin - Bizzat Fransa dahi Çemb?rlayM 
di':n öğleden sonra Pirene huıJudunu geç- İspanyanın mülki tamamiyetine hürme' 
tiği söylenmektedir. hakkındaki teminatı şüpheli görmekle • 

dir. HitJere ve Mussolinı'ye bu a~--DailJ Herald, şu malumatı ilave etmek- ............ 
tedir: bQrçlu olan Frankonun. ne kadar arzu eot 

.Negrınm nereye gideceği gizJi tutul
makta se de cumhuriyetçi tspa"lya baş
vekilinin Paıise giderek Fransız hududu-
nun açılması ve cümhudyet ordusunun 
siJtıh v~ cephane itası sureti1ı? taltv!ye 
edilmesi lehinde son bir teşebbüste bu -
lunacağı uınnedilmektedir. 

Fransız ~azete)erinin neşriyatı 

Paris 17 (A.A.) - Gazete.er hemen 
herr.cn lspanyol meselesine hasredilmi~ 
olan Milletler Cemiyetinin ilk c~lsesin

den bahsediyorlar. 
Ordrc gazetMi hfikfunetçi askerlerin 

luıhramanlıklarmdan bahsederek diyor 
ki: 

cHalen İspanyada bi%im Pirene hudud
larımızda. yabm İspanyanın jsti'.ltlnli de
lil. l'ransamıı ı.tiklAli de çarpı§makta -
dit'.> 

derse etsir.. Alman ve İtalyan r.üfuzun '4 

darı kendh-ini kurtarabileceği sanılma "' 
maktadır. 

Alman gazetelerinin neşriyatı 

Berlin 17 (A.A.) - Alman gazetele • 
rı!lir.. Akden.z ve İspanya meselelerinde 
ilerı sürdiikleri fikirlerin hülasası şudur: 

c Frankonun tam zaferi ile İspanyol me 
se!e.sı halledilmedikçe, Akdenız mesele .. 
sıne ruç bir hal çaresi derpiş olunamaz.> 

Börscn Z€itung diyor ki: l 
·Almanya ve İtalya, General Fra!lko ,. 

nun zaferini elzem telakki etmekte müt.o 
te1iirtir. B-:.1 iki devleti bu bapta ilham 
eden cihet, strateji veyahud ar:ızi mü • 
lAbazalan değ.ldir, fakat Almanya ve 
İtalya, İspanyadan kendi amansı.t: dilt
man~arı olan bolşevizmi kovınağa azmet .. 
miş bulunmaktadırlar.1 
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Bursa Halkevi faaliyet gösteriyor 
(Baştarafı Sinci snyfada) 

yi çok zl'ngin kütübhanesidir. Gü1:~ 
mesai ve i<>tirahat saatlerinde bu ku • 
tübhane her gün her vatandaşa açık • 
tır. Bilhassa gençler buradan çok isti· 
fade etmektedirler. Mesela mek!.ebler· 
de talebe verilen bazı mühim ders va· 
zifelerini hazırlayabilmek için Halkevi 
kütübhane.c::inde kuvvetli yardım gör • 

mektedir. 
Neşriyat faaliyeti 

Halkevinin neşriyat kolu konferans· 
l~rla da aıaka!ıdır. Şehrimizin on iki 
yerinde, muhtelif ve faydalı mevzu1ar 
dahilindf' gece mıntaka kursları yapıl· 
mağa başlanmıştır. Bunlar nisan ayına 
kadar devam edecektir. Bundan başka 
hoparlörlerle yapılan konferanslara da 
ehemınivet verilmektedir. Vali ve Par· 
ti Başk~r.ımız Dursa için mükemm~l 
bir hoparlbr tesisatı üzerinde eherrn:ıı· 
yetle durmaktadır. Yapılacak bu tesı • 
sat 30 hopHlör kaldıracak kuvvette 

bulunacaktır. 
Yakınd:ı meydana getirilecek bu te • 

sisatla her konferans Bursanın her kö· 
!lesinde ayni zamanda dinlenebilecek • 

tir. 
Köycülük komitesi çalışmalarına de-

vam e~mekte ise de mevsim münase • 
betile köylere gitmek imkanı buluna· 
mamaktadır. Ancak hu komite tarafın· 
dan her hafta muntazaman ç~kanlmak· 
ta olan (Son Y.edigün) adlı matbua ile 
}azım gelen telkin ve irşad yapılmak • 
tadtr. 

Sosyal yardım faaliyeti 

Sosyal yardım komitesi her c~phede 
yardtmlarına devam etmekte, <!aha zi
yade mane\'i noktalara ehemmiyet ver 
mektedir. Haricin yardımına dayanma· 
dan yaşayamıyacnk olanlara el uzat
maktadır. Yardım .:;ahasını bilhassa het 
yaşta erkek ve kadınlara iş l-ulmak hU 
susunda ileri götürmekte, şehrimizde • 
ki fabril·.alardan çok istifade edilmek· 
tedir. 

Avni zamanda me1deblerde yok.~ 
çoc~klara yardımı gözönünde tutan 
komite son zamanda geniş bir faaliyet 
prograll'ı yapara1': kız muallim ve orta 
mekteblerdekı fo.kir talebeye sıcak ye-
mek vermek imkanını elde etmiştir. 
Yardımlara ders senesi sonuna kadat 
munta?;arnan devam edi miştir 

Yeni Halke\·İ binası yapılıyor 

Sehrimizde gayet muntazam ve mu• 
az~am kütübhanesi, büyük sinema sa • 
]onu dershaneleri, aynca salonları ve 
bütü

1

n komitelerin rahat v~ serbestce 
çalışabiiecek!eri daireleri ihtiva edecek 
mükemmel bir halkevi binası yapıl • 
maktndır. Bu bina müteahhid"" veril • 
miş ve inşaat başlamıştır. 

Bu sene Ağustos sonunda mühim bif 
kısmı ikmal edılmiş bulunacaktır. }31.l 

binada Halkevi çalışmalarının dah• 
çok verimli bir şekil alacağına ve bil • 
tün geni!; kültür hareketlerine bol. ~ol 
imkan bulunacağına muhakkak goz.ıle 
bakılmaktadır. 

~~~~~~~~~~~~~~~ - --
1 • 

a~, Dif, Nez[e, Grip, Romatızma - Awcumun iç:nde! .. diye sevınmiş 
ve ertesı günü Raysı öpmüş, delikanlı 

bundan m•.!mnun olacağına, Margerinin 
suratına bir tokat indirmişti. Binaena
leyh, onu otomobile almamak meheldi. 
O, yaptıkluının cezasını çekmeliydi. - Şlmdi, şiir müsabakasını kazanan 

zatı dinliyeceğiz .. diyordu. 

r.:.:dı . 

f\. evralji, kırık ık ve bütün ağrılarınızı derhal keser· 
- - İcabnria günde 3 kaşe alınabilir. - ~ 
müddet ı;onra. onun kapıyı açtığın~, hah· lan r.vhıdan geçti. Bir hayal gib; kapıda~ 
çcde HerlPdiğini duydu. Delikanlı. her geçti. Bağa cialdı. ş:mdi palazlanmış 11" 
vakit yaptığı gibi, mutfağın üstündeki o- bi pırıl pırıl yanan çemenle!', ayakJatı• 
dasına çıkmak üzere çiftlik binasına doğ- nm sesini ustaca boğdular .. Rayı batd• 
ru yollanmadı. Fakat bağa saptı. Meh- e!ma ağaçlarından bir taneslnın aıtlnd• 
tı:.blı bir gece idi. Margeri Raysın, küçük duruyordu. Fakat artık beklemiyord~ 

O giin köyün k lise mektebinde büy:ik 
bir merasim vardı. Margeri ile babası i
çin de salonun en önünde, sahneye ~ok 
yakın bir !erde iki koltuk hazırlamışlar
dı. Margerl. muhakkak Rays ta buraya 
gelecek. r.mma, oturamıyacak, ta en ge
rilerde ayakta duracak. merasimi öyle 
seyredecek .. diye düşi,indü. 

Margeri gözlerini uğuştur':iu, garib bir 
merakla papazı dinlemeğe !<oyuldu: 

Marger, bu esnada, hemen oraya fır

layıp, kollnrını delikanlının boynuna do
lıyarak : 

- Evet.. şiir müsabakasında birinciliği 
kazanan eserin ismi cİştiyak ve Ümid>
d ' r Şairin asıl ismini ne yazık ki bilm~
yoruz. Zira, İdris mahlesini kullanmış .. 
Bay İdris, lQtfen sahneye gelir misiniz? .. 

Salonda pek fazla kalabalık vadı. İğnl! Arka sır:ıi&rda bir kıpırdama, bir kay-
lltsa!lız yere! düşmezdi. Pencereler sım- naşma oldu. Kalabalığın arasından bir 
sıkı kapalı olduğu !çin, içeride bunaltıcı delikanlı göründü. Bu Raystı. Salonu 
bir hava vardı . Merasimde, telli sazlar çınlatan alkışlardan utanmış, yüzü gözü 
tle san mfüı.:bakasında kazanan ve mü- kıpkırmızı kesilm"şti. Amma, yürüyü
kifat alacak· olanlar muvaffak~yetin ver-1 şünde hiçb:r aksaklık yoktu. Bilakis ga-

Son Postanın erlebi romanı: 30 

A$ıklar yolun.un 
yolculart 

Fakat karım. seneler geçtikçe, ya
vaş yavaş başkalarının da, başka 

alçakların cia tuzağına düşmeğa baş

la~tı. Birer birer değişen nştkla
rile beraber. iç'ndeki bütün temiz duy· 
gularını da kaybetmişti. Ben tabii henüz 
bir şey bilmiyor. sade, Süheyla da doğup 
büyümeğe başladıktan sonra, iki yavru
mun yüzüne mehil melOl baklrak düşü
nü;crdum. Bazan kendi kendime: c- N.? 
oluyor bu kadına? .. diyordum, nfç!n kar
pmda böyle s'nirleniyor? Niçın hıç yok
tan bu iki ç<1cuğu dövüyor? Bilhas.3a Sü· 
heylRyı, bu henüz pek miniınıniyi? .. Nı-

Yazan: Halici Fahri O:ıan~"Y 

13 filan hanıma gittik derdi. Yahud, be
nimle gitmek istemediği sinemalardan 
birinin ı~mini ortaya atardı. Ben de su· 
sardım. İşte ilk zafım bu suretle baş~a
rr.ış oluyordu ve bu, senelerce b(jyJe de
vam etmişti. O tarihte tüccar komisyon· 
culuğu yapıyordum. Tanıdıklarım çoktu. 
Hergün ~kşama kadar bin kapının ipini 
çeker, Gümrükte, tüccar y:ızıhane!erlrı

de hiç dinlenmeden dolaşır dururdum. 
Topladığım ve sonra bu işlerden çekilin
ce emliık üstüne faizle işletmeğe başla
dı~ım para, işte o zamanki bol kazancım· 
dan birikrn!ftir. Demek ki, Naciyeyi isle
dı~; kadar şık giyindirebilecek bir pa!"a
yı da '>nun kucağına atabiliyordum. 

cN:hayet bir gün .. bundan iki yıl ev· 
ı.•et. ah o gi.ın nasıl oldu da tecssüra:n
dcn ôlrnedlm .. kendi yazıhanemde ımza
sız bir mektub aldım. İçinde bir tek sa
tıt< vardı: cHey koca budala! Gözünü aç. 

Kann dördüncü aşığını değiştirdi!> Bu 
rr.ektubu okuyunca gözlerim karardı, 

- Ben de seni seviyorum. hem dünya
lar kacfar seviyorum. Beni nffet... (Du 
ne büyük bir sansasyon olurclu?) deme
mek için kendisini zor tuttu. 

İhtiyar çiftçi kızına seslendi: 
z;ra yanında, bltiı::ik çiftliğin şirin f~ 

kapıdan süzülerek, elma ağaçlarının a- :r 

- Haydi Margi. kalk gidelim. Bak 
Raysm etrafı kalabalık. Biz yann tebrik 
er.lcl'iz onu dedi .. 

Baba Y.ız, evlerine döndüler. 

* Genç kız odasına çıkmadı. Mutfak pen-
ceresinden Raysın yolunu gözetledi. Bir 

rasında kaybolduğunu gördü. Sevgilisi- balnıumu yüzlil kızı. Marta vardı. 
niı! ses!ni duyar g'bi oldu: 

.sevgilim onu beklediğim yere gele
cek. O zaman beklemeğe lüzum kalmıya
caıC' Bunu biliyorum ... > 

Genç kı~ omuzlarına mantosunu. attı. 

Ay ışığında efsanevi bir heybet almış o-

1: ABDJl[İ HÖ'SllAMIZDA: 

Koca Horoz 
Çeviren: 1Bfl1.Rt HufUIİ 

.,, 
Süheylaya bile gülümsiyemed!m, onu bi- S<!sinti değiştirerek: c- Nacıye hanımın - I,ütfen şu kapıyı çengeJler miıln1 

le kcnd"me yabancı ve düşman hissettim. terzisiyim, dedim. Kaç gündür elbısele- Dediğini ysptım ve tekrar karş1.SL1a ~ 
Karım de.ha sofrada iken neş'esiıliğimJ rini gel'p alacaklardı. Elbiseler hazır. tı.1rduğum zaman gözlerini yeni<len yar 
farketrni~ti. İkide bir soruyordu: c- Bu Bugün ~enciiJerini apartımaniarında ara- larla dolu buldum. 
akşam da sana ne oluyor? Benım sinir- dım. hulamadım. Hizmetçi oelk.l size git- - Keı:in artık .. dedim. Müteessir olll" 
lerim sana mı geçti? Bak, ben gliE.iyo- mı~lcrdir dedi de .. görüşmek istiyordum .• yorsunuz! 
rum. sen ne somurtup duruyorsun?.t Va- 'l'ı•lefoncak kadın sinirlendi ve adeta çı- - Hayır, diye başını salladı. Bu ~ 
kıii tülüyo:-du, Iakat hangi neş'es"nden? .. kışarak: c- Naciye hanım hugun bize bütün derdimi dökeceğim. Bana vlde 
Cevab c!arak ona hep yorgunluğumdan gelmediler. Hem bir daha burada ara- tir.iz, sonıına kadar dinliyeceksin.İJ. J.f" 
bahsettim ve bir aralık, heyecanımdan mayın. > dedi ve telefon çat diye kapa!ldı. tık geri dönemezsiniz. 
hiç renk vermeden, sanki söz gel:şi, ka- Anlıyacağımı anlamıştım ve bu tees- Çaresiz: 
nr.ıla Silht:ylaya gündüz ne yantıkıarını sürle, .şimdiki gibi, bir koltuğa yıkılmış· - Peki! 
surdum. K&rım Süheyladan evve! söze tım. Gözler;m yanıyor, ağlamak istıyor- Diye cevab verdim. 
atıldı ve bir hanımın isminı söyledi: dum. İç'mden de: c- Demek Naciye ba- _ Ne diyordum? .. Ha .. g!zlice arka;: 
c - Onun kabul günü idi, ben oray3 git- na ~·alan söylemiş! Peki amma niçin? .. > na düşmeğe karar verdim demiştıın. ,W 
fm, Sü!ıeyia da arkadaşlarile sinemaya eliyordum. Maamafih o akşam Neciyeye vet.. :Şte öyle yaptım .. hakikati anlar:,. 
gittiler,. ded.i. Bunun üzerin~ Sühey1a, hiçbir ~ey belli etmek istemedim. Yüz i~in ... Ve &nladım .. aradan, üç güıı ı·· 
z.ı•;allı sar kızcağızım, gördüğil filmi an.. yüze gelmemek için de o banyoda iken rr.eden .. senl'lerdir nasıl aldatıldıjıtfl::~ 
laımağ:ı başladı. Karım biraz onu dinler oJama çekilip yattım. Odama diyorum, Durdu, bir lahza gene karşı duvaJ'O'" 
g,bi ~öründü, sonra eline bir modı gaze- çürıkü Naciye son zamanlarda büsbütün öıen çocuğunun resmine baktı: tt 
t?.si alarak köşeye çekildi, Süheylayı da sinfrli oJmuş. iki kişi bir odada, bir ya- _ Evet, üç gün sonra bir aqaaı a~ ... 
yanına ça~rdı. Şimdi uzun uzun ona m<>- hkta yatamıyacag~ını da söylem;~l. Bu k "· d ,_, 1•..-

• "1' arımı, ~.ıir ran evu evinde eliw.ıt, 
delleri gösteriyor, onunla modeller il~ scbebden odalanrnızı ayırmı"tık. Tahmin ı d ğ b 

Y 1 ım. Aşı ı enim koridordan .,,. 
tfine konuşuyordu. Bense gazetemi yüzft. edersiniz ki c gece sabaha kadar uyuya- duyunca yarıciaki odadan kaçmıştı. .P 

me hpıy~rak sözde okuyormuşum gıbJ ınadım ve hep fena şeyler dü§ündüm. rımı 0 anda öldürebilirdim, fak.at 1•:,: 
y::ıpıyordum. Fakat, arasıra, yanian hep Naciyenln bana yalan söylemes!, o mek- r.ladım bu işi? .. o kadar sevdiğ•aı f' ~" 
Naciyeyi gözetliyor, onun en ufak hare- t1.<bün haber verdiği g'bi, ihtimal ben! bir rine gözlerim ilişince, bütün iradeli';, 
ketinden, bir baş eğmesind~n. bir par- işığile aldatması demekti. Bu düşünce b:r ,md:ı, yıkıldığını hissettim. Yal~~ 
mak oynatmasından manalar çıkarmağa beyn•mi eritiyor, hırsımdan yastık~arı nu kollarından tutarak, hast:ı bir '?"-,, 
çnlışıyordum. Nihayet. beslememiz içe.. ısırıyordum. gıbi 0 e:vden dışarıya çıkardım. O~lJ" 
rıye girdi, kanına banyonun hnzulandı- Artık karar vermiştim. Naeıyeyi giz- biile dönt>rken, yolda, ben yaln1' N 

ğmı haber verdi. Kanm banyoya gidince, !iden takib edecektim. Ta ki hakikat! an· yordum. O ise: 
Süheyla da kalktı, uykusu geldiğinden layıncıya kadar.... _ Beni affet! 
yatmağa çekildi. Oh! şimdi odada yalnız Dışanda rüzgar çıkmış. balkonun ka- Diyordu. Başka bir şey söyleJ1'iY'ord:~ 
kalınca derm bir nefes almıştım. Artık pıs1 vur .ıyordu. Gözlerim. arasıra, bu o rtJ111 b · tomobilden indikten sonra apa ti' 
~ynımi tırmalıyan bu iti serbestçe an- balkonun dışında, uzaktan iskelenin na karanlıkta girmiştik. Çünkü, aks: .. ,,,. 

lıyabilecektim. Derhal telefonu yakala- ı~ıklannı ve gökte hilal ı::ekli bu gece d"f dah b ı ıctrı,.. 

çin, yarabbi, en ufak şeye titizlenip hay
kırıyor! .. ı. O zaman ona: c- Sinirlisin, 
diyordum, kalk, seni bir eğlenceye gö

türeyim .. mesela tiyatroya, sinemaya gi
delim .. vakit geçirir, biraz eğ!enirsin .... 
Ben ona buniarı tekl'f ediyordum, o ise 
benimle berober gezmeğe yanoşmıyo:-, 
dain•a bir bahane ile reddediyordu. Ni
havet bana sormadan, çocukları hır hiz· 
me~çi kızın el!ne bırakarak, akşamlan d3 
evden kaybolmağa başladı. Ben onu evde 
bulamayınca kızar, söylenir, fakat gel
diği zaman yüzünü görünce gene yatı
prdun. Bana sayısız kadın arkadaşların
dan birfnın ismini söylerdi. filin hanını-

d t 1 f hbe ır sa u , a iz yolda iken e e .... r• 
ım ve e e on re rindeki numaraya büsbütün .dolup kalını~ bir ay par- sönmüa, Sil'...-. 

lu bir kadına iftira ediyor!> Böyle dedi:n baktıktan sonra. kanının söyl d'ği h "ril d ır tramvaylar durmu;ıtu. . ~ 
amma, ıçime de bir Jrurd ginnftti. o ak· ntm evine telefon ettim fnoee b~ t a;ı- ça~:n: .;.or ~n- içmem, onun için yanımda kibt'ftill' ~ 

kalbim duruyor sandım. Sonra biraz ken
d•me gelince cHayır, yalandır bu! ded:m. 
Alçağın b'ri yazmış bu mektubu_ namus-

f'lDl e'Y'de brumn )1iıilıı• babınadı.m, leli: •- Ne ı.tiJQl'IUD.~f• dinr ...:.....': etti: Y -.LMr vurm bDın iuret tu.. kapıcıya aealenclim. Cevab P .ıı 
-~ (Araa""' 



SON POSTA 

Yazan: ZİYA ŞAKİB 

Süfli bir hayat içinde 
~a!u d1lşUıunesi de, bir kaç dakika de· 

etti. Sonra: 

l'ın ~~~le bu gece burada kal da, ya
n· UŞünürüz. 
ıye c'vab verdi 

Sokak k * le g.. apısında bana soğuk muame· 
lanı~st~~~ t~yzem, ıimdi biraz yumu· 
dına ş ~gorunuyordu. Ve o ihtiyar ka-

- ~Ylece emirler veriyordu: 
Lı • aınJ!. Çocugun· karnı açtır bel· 
4Q,. Yiy 1 

daııda E!cek bir şeyler ver... Senin o • 
haıırı da, kendisine yatacak bir yer a ... 

~arni)nin kim olduğunu bilmiyor· 
bir ~ ~halde, evin hizmetdsi gibi 

Bu ıözler bütün maneviycı tımı bir c.nda mahvetti. 

fh . "1 olduğunu zannediyordum. 
~Yar kadır., ten ve neş'eli görünü
hr} · 

1 
B~ni Yemek masasının başına )1y:k ~ıkten sonra, önüme muhtelif 

~ Slra.~er getiriyordu. Masanın üzeri
~r anan zeytinler, peyniT1er, su-

<~rın 't ı>asnrnıaıar, reçeller, bana tı. Kollannın en geniş hareketlerile ga-ı lmca İstanbuJa geldi. Maksadı, seni e • 
du. e taıırnı) gibi nefis görünüyor- rib jestler yaparak: linde bir Alet gibi kullanarak Ke~.an 

'likab - Anneni mi? .. Hay budala çocuk .. paşaya varmak ... Paşa kansı olarak om 
1\, trıideasa karnımı doyurduktan son- hangi annene? .. Seni başından atmak rünü debdebe ve saltanat ile geçir· 
1'1ktan dolgunluğundan ve yorgun • için bııraya getiren .. ve sonra da kaçıp mekti... :Halbuki, evli barklı •bir adam 
ta. ' r~zlerim kapanmıya başlamış- gidivererı annene mi? ... Eğer onun kal- olan paşa, tıu köylü kızma yüz verme-

J.tanıı be binde sanı:\ karşı zerre kadar muhabbet di. Hatt2, kendi yüzünü bile gösterme-
daki kil' ni sokak !kapısının arkasın· eseri olsaydı, seni üvey ablanın evine di. Bunun üzerine, annen de seni üvey 
tbıe ser~~ odaya gatnrdü: sedirin üze- ahp gitmezdi. abbnın ha~ına atarak çıkıp gitti... İşit-

Itaç 
1 

küçük bir yatağa yatırdı. B~ sözler, bütün maneviyatımın üze- tiğime göre; Giride gider gitmez, o öf -
ltı!ştıtrı !~edenbert, yatak yüzü görme- rine, dehşetli bir darbe indirmiş .. beni, ke ile ~Pnç bir kocaya varmış. Ondan 
'11Iuıa~ ~lerin uzun saatlerini cami fena halde sersemletmişti. da iki çocuk peydahlamış ... Gelelim, 
ltl'tncft ncta, boş arsaların kuru toprak· Teyzem, gözlerimin içine bakıyor; gü babana .. bu pa~a, annen gittikten son
~. tıpkı ~l hlnalann talaşlan üzerin- rültülü bir sesle bağıra bağıra söyle • ra bir kazaya uğradı. Bunun neticesi o
l\\ Yarı sokak kapeği gibi kıvnla· mekte dtwam ediyordu: larak altı ay kada,. hasta yattı. Ondan 
leçiılnı~'" yan uyumaz bir halde - Bak oğlum .. ben sana meselenin sonra da, öteld dünyayı boyladı .. · İşte 
tait bir; ~ Onun için. şimdi yumu- içyüzü11ü an1atayım ... Annen. yalan • oğlum. Senin vaziyetin brı merkezde .. 16tl~ırıt~ b uzanır uzanmaz, derhal cının biridir. Kendisi esasen Hıristiyan nasıl? .. Şimdi, annene gitmek ister mi • 

apadun, kendimden geçtim. olduğu halde, ölen kocasına vanrken, sin? .. 

au ~ * müslümP.':l oldum diye, onu iğfal etmiş· Ellerimi yfr•üme kapamıştım. Hıçkı-
tt'tltfn1 ~~Ykunun kaç saat devam tir ... Sonra, evinize bitişik oturan Vali ra hıçkıra ağlıyordum . 
lıtt açtı""-- ıyorurn. Btr aralık gözleri- Kenan nac:a ile sev!şrniştir. Ve bu ısev - Tev. ıem '.•anımıı vaklaştı. Yüzüme 
«@it, h~ ıarn. an, •~tti~m gu .. rültü - "' ·' 1" -.a~t'I~ "'l' 5' gi netice;:i olarak, seni dünyaya getir - sert ve iğ,.Pnç bir rakı kokusu carptı ... 

tırhynw.._ r ıçinde kaldığımı çok iyi mic:tir ... Senin asıl baban. Şerif Ali Ba- O, ellerile s3çlanmı oksuvor. Sesine şef ~ -·'Ull. 

~ıty0~katı, adeta bir düğün evine ki~aa~a~ı~lk~n0~~:~~~ı~ğrenir öğ _ ;~~v:~rJ~:tlılık vererek sözlerine devam 

)or, ltadı Yukanda çalgılar çalını • renrnez, büyük bir heyecana kapıldım. - A(!lama. çocuğum .. anan kaçtı, ba
~l}>or n "' erkek sesleri birbinine ka· Derhal teyzemin sözünü keserek sorma ban da öldil ise, ben vanrn ... Ben de se-
~lıy~11 içi, neş'eli kahkahalarla va m~bur kalctım: nin bir anan savılınm. Burada kalır • 
~ ~lktıın ~ - Tevıe! .. Şimdi babam nerede?.. sın. Giric pibi sl'tliik bir veroe ömür 

\l gQrtl1to,.rtağırnm içiBe oturdum. - AC'c1e etme .. sövliyeceğim ... Ba • eeçirmeltten ise, İstanbul gibi zev:k ve 
tfl 'Str •?ahit :inliyordum. ban, Girldde vali iken daha büyük bir eğ-lence dolu bir ~mlekette vac:arsın ... 
lrtl rt11t11~ aftrn apı çalındı. Terliklerini memuriyett" tayin edildi. fstanbula ge- Yersin. içersin, gezersin. eğlenirsin .. 
1-tt h?ldaki kil ldiye kapıya giden Ma· tirtildi. Ar~dan kısa bir zaman geçip te tatlı tatlı vakit geçirirsin ... 

lı'ıt "1 ç{lk pencereyi actı. Ku· Serif Ali ö!ür ölmez, annen de seni a - (Arkası var) ' Jtr glrfb nıuh.vere çarptı: 
'ıı: o?. 
' lP lnı, Marnt 8 ,. "'ont ] .. ~· .. 

lrtl' ~e, oğlum .. açamam. 
?. · ben Jabancı mıyım, Ma-

' l!o1 
~~~ amma oğlum .. ar.amam. 
~ ~ IO Pandı. Mami, terliklerini 
~ Bııiındt'ltı rt\kUye uzakla!-ltı ... Kapı· 
~eıı~dı. •daınlar, öfkeli öfkeli 

)tıe ~et, bana 
~, h lif.an ll.r:t'h geldi. Tekrar 
~~~dun. Yukan kattan gelen 

'ı '· .. Pa g(lrii}tüyü dinlemiye 
"1ıı dı~ 1'hatkat, kaç gecedir hasret 

' ~ 1JJkuya doyamadığım 
~ ~ ;lınışım. 
~ ~enenı, tam öğle vakti 
~d ""'1act.ki · Şen kahkahalar ata ·• 
~ ~ 9ttt;kett aokak kapısına 
~-· ~ _._ en IOnra, benim bu -
~ c\-, "'141Yl lirdi lloı 
\'ı.ı ~ bir "IS' zaman, çehre· 

~l ıtı"dekı Yorgunluk vardı. 
~ tr ~Udtılv, allıklar, sür -
"'°r ltııı~ ftzka"'1nıştı. Gözlerinin 
~ırt!~ı~ t kapaklarının etrafı, 

'-tı~ ~:r ~lkalanınıştı. 
llu,,_ ~l ~ "~ gUlfunsiyerek bir 
~ıy" l..~Q. 41"a11Una 
....... t ""9ladı. oturdu. Ko-

'~1;.~t 'Uyudun mu? 
~Jtah~ı, teyze. · ··· 

·· ettbı, kal"n .... 
......_ ~- ··~u doyurdun 
....... l\._"~Ull\. t 
....... vy}, ı.. lro @}"9 ••• 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 
Muhammen bedeli 335.000 lira olan yetmi§ yedi kalem muhtelif bakır ve pi

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

'9u ışe girmek istiyenlerin 17150 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ett!ği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon ReısHğine 
vermeleri lhımdır. 
Şartnameler 1675 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
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Diş Doktoru 

Kıaa bir müddet "RADYOLIN,, 
kullandıktan ıonra diıleriniz 
inci gibi parladıktan baıka 
mikroblann klmilen mahToldu
ğunu; zararlı salya Te ifrazahn 
keıildiğini, dit etlerindeki ilti
babİarın durduğunu Te niha• 
yet ağzınızda litif bir rayiha 

bafladığını duyacakııoız. 

Gayet temiz 
Gayet sıhhi 
Gayet ucuz 

diyor ki: 

Her gün sabah, öğle ve akşam yemeklerden 
.... , llutaJını 

~~; :;0:~•pmak .._R_A_D_Y_O_L_fN_ı_ıe_fı_rç_aı_ay_ınlllliıııız ... 
bır kahkaha at • ,,._ 

sonra dişlerinizi 

Sayfa 13 

Son Poata'nın tefrikası ı G 

l~~~.~~-
1755 de istanbul 

Şehrin hariçten arzettigi güzellik ıçzne gzrınce zail 
oluyor. Daracık sokaklar, çakıl taşlarından, bakımsız 

kaldırımlar... Temiz:ige zerre kadar itina yok! 

Sultan Mahmudun ve M. Desalleursun üstleruıe cıkan divanın kulesile bir eh
vefatı M. de Vergeunes'in memudyeti ra~ vücude getiriyorlar. Koy•ı renklı bu 
mahsusa ile !stanbula gönderiımes •ni grup levhıının mütebaki kısmından ay
icab etti. 'l'ürkçeyi öğrenmek Türklcrın rılrnış bir halde göze çarpıyor. Zaten bil
ahlAk ve Matı ve hükfunetleri hakkında tün manzarada du.lınık birkaç büyük bt
mah'.lrna~ sahibi olmak için ben de bu nanm verdiği değı)>iklikten :'l~.ka l>ır §ey 
heyete 1 efakat emrini aldım. Kral tara- yoktur. Onların da kütleleri etraf!ar.uı• 
fından kiralanan bir gemiye Marsilya- d·:ık: şeylere nisbetle çok kalındır. 
dan binerek, 1755 senesi nısanını!l ilk Saraybumun.dan Kagıdhaneye [31 ka· 
günler!nde yelkenleri açtık. Muhalif rüz- dar olan liman, iki bin ctoise .. den .fazla 
garlar Çanakkale boğazına ancak 18 Ma- bir meso.fe üzerinde, İstanbu!un teşkil 
yı~a doğru girmemize imkan verdiler. ettıği rı:ıtisel!esin bir dılını vücude geti• 
Buraya vasıl olmadan evvel, padişahın rir· Mukabil taraftakı sahil cesım varoı· 
bir cCaravelle,. ini [l] gördük ki TenC- larla nıahduddur. Bunlar Galata şehrini 
aos karşısında demirlemişti. Bm~ doğru ihata ederek öyle bır levha arzederler ki 
&uhrı ya1 arak gelen filikası Troyes sa • zenginliği birbirine temas eden ki5-ylerin 
hi!lerı cnimde yetişti. Kim olduğumuzu ttmadısi ilE:o artıyor ve tenevvü ediyor. 
anlamak için gönderilmişti. Fakat veba Bu köyier liirbirlerine karışarak. Bospho.. 
kcrkusu bizı her türlü münasebetten ic- reun Karadenize doğru altı fersah mesa• 
tinaba sevketti. Müteveffa babamı da feye kadar kıyılarını kaplarlar. Asya sa• 
krai M de Vergeunes ile birliıkte İstan- hihndc !ernedi eden bu binalar Üsküdar. 
bula ı;önderiyordu. Evvelce GC! oraya bir da birb~rlerae birleşirler. Limanın med
kaç seyahati vaı1d1. Türkçe söylerdi. hal:n;n karşısında üç rubu .fersah mesa
Türklerin gemiye çıkmamalarını babam fede kain oian bu şe.lıir İstanbulda en a• 
tt!rr.in e!ti ve filikaya kumanda eden z:ı- !akaya şayıın manzarayı vücude getırir. 
bite birkaç şişe ile bir müka:at vermek Bı.: ıki şehir arasındaki Sdhayı muttasıl 
münasib olacağı mütaleasınd:ı bulundu. kateden kayıklar Avrupa ile Asyayı bir· 
Bu hediyey: aramağa giden miço altı ~i- birlerıne bağlıyorlar gibidir. Başka bi:r 
ş~ lavanta suyu getirdi. Bu natayı tamir takım kayıklar da sabahleyı:ı Bosphore 
etnıek istedikleri zaman. babam işin e- köylerinin ahalisini payitahtın mesaisi• 
heınmiyeti olmadığını söyledi. l.Avanta ne ıştırak için taşırlar. Akşamlar, da ev. 
sularını verdik ve ayrıldık. Fakat Türkün !erine götürürler. Hadsiz hesabsız bir ta· 
sabırsızlığı biraz sonra dikkatimizi cel- kım küçük kayıklar limanın ~çinde hal
betti. Bir şişeyi yakaladı, tıpasını açtı, kın o sıradaki ihtiyaçlarını temin için gi• 
bir hamlede boşalttı. döndü ve bıze tak- <l!p gelirler. Bunlara payitahtın iaşesini 
dır ve tasv;b işareti yaptı. Babam müs- tenıi'!l maksadile hergün Kuadenızden 
tcsn~ olmak üzere hep:miz bıı zavallının ve Adafardcnızınden yapılan nakliyat ile 
d<>rhal yeu yıkılacığını zanned!yordttk. ecnebı ticaretinin faaliyeti zammedilirsa 
Fakat biraz sonra müsterih olmakta ge- bu levhayı muttasıl çırpınır hale sokan 
cikmedik. İkinci ~işe de açıldı, dikildi, hareketi zihinde tasavvur hususunda in· 
ayni surette takdir gördü. Bu da bizi san zahmet çeker. 
kE>nd:sine hir şey olmıyacağıM inandırd1. Fakat istanbulun arzettiği hey~ti mec .. 

Bit·az sonra, Çanakkale boğazınıt gir- muanın güzelliğine hiçbir şe7 çıkışamaz. 
dik. Gemi. kalelerin selam vermelerin- sa <İa şehrin içine girince bu cazibe zail 
der:. ~ctinab icin flamasını 'kapadı. K:lp- olur. Sokakların çoğu o kadar dardır ki 
tan paşanın [21 SPlAmından da ict:nab e- damlann saçaklan ziyanın nüfuzuna 
diyorduk. O»un filosu Geliboluaa dem·r- zorlukla imkan bırakırlar. Çakıl taşların. 
li idi. Nihayet. 21 Mayıs 1755 te f~a!lbul dan hiç bakımsız bir kaldırım; temizliğe 
limanına demirledik. zerre kadar itina yok. Bu payitahtın en 
Avnıpanın şark ucunda ve Karademz küçük ınüz'iç noktaları bunlardır. DiğPr 

knbinde kfün olan bu şehir Asyadan mahzurlardan bahsetmeyi ıleriye saklı
ancak Trakya Bosphore'u ile ayrılmıştır. yorum. On!an fırsat düştükçe hikaye e· 
İki denizi birbirile birleştiren bu kanal deceğim. 
ş!malin Karadenize yaptığı ve tebahhu- Yalnız Türk dilinin tetkiki ben\ bu mil. 
run dağıtamadığı suların fazlasını cenub letin ahlak ve adatını ve usullerinı tet· 
tnrafından akıtır. Bu sebeble kanaldan kıke sevkedebilirdi. Onun Jçin jlğ 
aşağı şiddetli akıntılar iner ve Saray- işim bu oldu. İptida şarklılardan bahse. 
burnuna doğru gider. Bu burun onlan den seyyahların eserlerini okumaktan 
ikiye bölerek bir kısmını alır. Bu kısım başlamaklığım için edilen ısrarları red· 
limanda devrettikten sonra karşı sahil- detmeyi vazifeden bildim. Onlann l>e
den tehar limandan çıkar, :ık cereya- nim mesa.ımı kısaltabilmelerı beni 
nm icine karışır. İ§te bu tab\f mekaniz- sevketmelerinden !korkulabilecek hata • 
ma sayesindedir ki İstanbul limanı her- lara r.isbetle dııha az faydalı göründü. 
gün atılan süprllntü ve pisliklerden kur- Türkte hocam bana iptida yazma öi
tulmak imkanını buluyor. Demek ki bu- retti Bu ka~dedir. Resim yapmağca alı,. 
rada deniz hi~b:r şeyi evv'lden düşiln:ip kınlık bana bu hususta biraz terakki im• 
tedbirini almıyan cehalet' brşı kendisi-
ni müdafaa ediyor ve seksen topluk ~e
miJer tehlikesizce gelip sahile bir ıskele 
uzatabiliyor 

kanını verdi. Sonra, okudum. O zanıen 
zorluklar çoğaldı. Sa itlerin hazfi [ 4] illi 
uğradığım zorluklar ve katl:ınmak icaW 
eden zahmetli ve can sıkıcı mesa! hak" 
kında bir fikir vermeğe kafidir. Fakd 
dahası var: Türkler kendilerinln. 
fakir sandıklan asıl dillerinin bu 
noksanını arab ve acemceyi · ta " 
mamen kabuJ suretile telafiye kalktmt
lar, beş alfabe vilcude getirmişlerdir. 

( A rlo.uı var) 

Dünyaya hAkim olmak hırsı harlh ü
zerinde tetkikat yaJ).'avdı dünya payl
tahtını kurmak için en iyi mevki olarak 
f stanbnlun mevldini muhakkak ki tercih 
ederdi. İki deniz aramnda kAi:ı olan bu 
Ş<!hir fayda!ı rnüstahselAtın w. g!yet mü
terakki bir ticaretin dl" merkezi olurdu. 
Fakat 1stibdadın tazyikleri etrafta yirmi 
fersah mesnfeye varıncıya kadar bQUln 
ziraat ve sana · ı tl · · k k (3) Limanın nihayetinde denize dökülen 

yı a e ennı ırmama ıar- küçük nehre bu ad verilir. KR~ıdhane va .. 
tıle. Eski surlarının çevresi içine kapanan d1s1nl ı.sta eder. Padişahın burada bir kôt .. 
İstanbul, kara 'tarafından, bir yolcuya tü vardır. Sultanahmed bütün sarayı nehrin 
ancak harabt manzarası arzeder. Halbu- etrafındaki tepeler üzerinde köşkler yapma .. 

. . ta davet ederek Marly'yi taklld etmek aev .. 
kı gemiciler, muazzam bır anf'Ueatr or- da.sına i[alkı;mıştı . Fakat bu binalar Sultan 
tısında, kAfnatın payitahta borçlu oldu- Ahmed1 hal'cden Asiler tarafından tahrib e• 
ğu cizy.-yi tediye için her taraftan ko - dlldller. Bu tahribatın bahane.sl Avrupayı 
şuşup gelmlt gibi görünürler. tak.lld aleyhindeki o dalmt fikri baWdır. Ha-ı 

Bugün surlan padişahın sarayının et- klkl sebt>bl 1ae yağma ve garet hırsıdır . 
rafını ~eviren eski Bizans limanını kapı- [•] Saltıer uıl yazının harlclne konmuo 

an burnun ucundadır. Bir eel ormanı ar- işaretlerle ifade edildikleri için muhıırrlrleı 
Y " okuyucunun iktidarının telll.fl edeceği bu zah 
zttdiyor ki tepelerine kurıun ile örtülu met! ihtiyardan vazgeçiyorlar. Bunun netıoe .. 
ve altın yaldızlı yuvarlaklar!a ıüslü bir aı olarak kıymetleri manayı değiştirebilen 
sürll kubbeler hlkimdU. Bunlar daha saıtıer hakkında cdebl münazaalar çıkıyor. 

[1] Tt1rk barb gemıtıL 
[ 21 Tilr it amlrall. 

Fakat Kur'an h'.ıkkindakt bu münake.§Qlara 
meydan vermemek için bu ltitab h19 blr sa. 
man aaltalz ya2;ılınaz. 
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Deniz Şeytanı 

Namus üzerine verilen söz 
Ben emin idim ki bizim; kendi mil· ı ve bilhassa güzel bir ka_dına karşı bir 1 nan muhtelif renk ve ırklardaki kala • 

letlerinin kruvazörleri tarafından ba • hizmet, bir iyilik yapmagı çok seven balığa merakla bakıyordu. Gramofon 
1brı.lmamızı sabırsızlıkla bekliyen yol· bir adamım. Fakat başka bir kadın ya· ise cTipperaryye yol uzundW'> şarkısı· 
cularımız arasmd~ bir kaç kişiden faz· kalamak işi bizim için bir tali oyunu ru terennüm ediyordu. 
la kimse yoktu. Zannederim ki bizim bulunuyordu. Yelkenli yük gemilerin· Kaptan megafonla bağınyordu~ 
!bir gün olup müttefik devlet harb g~ de, bilhasst' trop!k denizlerde sefer ya- - Hello, diyordu, harb gönüllüleri 
milerinin ateşi altında denizin dipleri· panlarda kadına çok nadiren tesadüf misini~! 
nı boylayacağımız hakikati bunlardan olunmakla beraber: Biçare adam bizi, Atlantik adalann • 
bir çoğunu müteessir ediyordu. Char- - Madam, demiştim, 'bu yolda size dan muharebe için gönüllü toplıyan bir 
tes Gounod ıremisinin süvarisi olan o bir hizmet yapmağa çalışacağım. gemi sanmıştı Cevab veriyordum: 
muhteşPm Fransız, umumi kardeşlik • Zaman zaman serenlerde ufuklan ta _ Gönüllü mü? .. Ooo yes! 
hın alat"1f<l duruvordu ve soğuk nezake- rassudia meşgul olan kalabalık arasına Bu cevıba esirlerimiz biraz gülınüş-
tini ve bize karc;ı hasmane etvarını: k~ katılarak kendimi eğlendirmek ister • lerdi. 
mali ihtimam ile muhafaza etmekte dim. İşte gene böyle serende bulundu - _ Harbden ne haber? 
aevam ediyordu. ğurn bir güııdii, ufukların görülerniye-

Maahaza, o l:ile, sıkı tutmak istediği ceği sisli bir gündü. Bir aralık sis açı -
ibu düiITianhk hislerinden birkaç dere- lır gibi olmuştu. Bizim ganaim müfre
ce kaybetmişti. zesi kumandanı Preiss de yanunda i · 

iEsirlerimizin içinde yaln1% bir kişi di. Ufkun batı tarafında ganiye ben • 
vardı ki ef'al ve harekatı itibarile mü· zer bir şey görür gibi olmuştu. Bunun 
nasebetsiz nddotunabilirdi. Bu adam üzerine serdümene o istikamete dümen 
La Rochefoucauld yelkenlisinin süva • kırmasını emretmiştim. On beş dakika 
risi Lecoq idi. O. bizim bir İngiliz knı· sonra <la büyük bir İngiliz barkasının 
vazöriinün )mca"'ına düŞ:rnemiz hak • nazarlanm1z önünde tecessüm ettiğini 
kmdaki fmıidlerini kaybeden ayni kap- müşahed~ eylemiştik. Bu görüş üzerine 
ian r ..ccoq idi. bittabi bu barkaya yaklaşıyorduk ve 

Gemimizde ec:ir kaptanlar, prova et· yaklaştıkça da güvertede beyaz bir şek 
n.fınd~ki kısım müstesna olmak üzere, lin belirdiğini görüyorduk. Bunun bir 
geminin her tarafına gitmekte, istedik· kadın oJacağındar. şüphe etrniyorduni. 
ieri y~ gezmekte serbest bulunu • Kan;tdah kaptanın zevcesine bağır -
yorlardı. Her birine, gemim.ize girdiği mıştım: 
rtınden itibaren izah etm7~e ve seb~ - Madam, dedim, sizin gibi bir ka • 
bini de beyan .evle:ne~e ı.dım: drn arkadaşıntzı ka.rşılamağa ve ona 

- CephanPlıklerı~ız, dıyordum, g~ hoş geldiniz derneğe hazırlanınız! Beş 
mimizin provava dogru olan yan kıs • on dakikaya kadar o, sizin ziyaretinize 
mmdadır. Onların nerede old~lan~ı gelmiş bulunacaktır. 
kimsenin biJme~ini istemem. Sız tahlı· M- le t tsaw - · k .. he · . . us ım.a u gı gorme uzere r • re edildikten ~nnra bizun hır sı~ı.zı kes bütün esirler ve bizimkiler güver
lfşa etmiş oJ:ıbilirsiniz ve bir gün sızın tey~ akın etmislerdi Seeadler bedbaht 
tarafa m<?nsun bir kruvazlSrle karşıla- b k d v ··SÜ t.l g·d· ~u · . . . b - 1. ar aya ogru ra e ı ıyoıu . 
~ırsam ve c rı~ rremımızın u onern ı 

Diye sormasına devam etmişti. Bar
kanın zabitleri, tayfası ve kadın ceva • 
bımızı işitmek için ku1ak kabar.tmışlar
dı: 

- Evet, dedim, harb hakkında çok 
haberlerimiz var. Şimdi size onlan sin
yal edeceğim. 

Barkanın f?\ivertesinde herkes, harb 
haberleri hakkında yapılacak sinyali 
heyecanla bekliyorlardı. f şaret filama • 
!anınız direkte yükse1iyordu: 

C-J-D = Durunuz yoksa ateş ede -
rim! 

Kaptanın, işaret defterinin sayfaları
nı sür:ıtk kanştırmakta olduğunu gö -
rebiliyordurn. Birdenbire başını yuka • 
n kaldırmıştı, gözlük camlannın ihti • 
rak noktalan Seezdlerin direği tepesi -
ne çevrilmişti, burada Alman harb ban 
dırası dal~lanıyordu. Topum~zu sak • 
layan maske de birdenbire düşmüş ve 
bu silah meydana çıkmıştı. Alman ban 
dırasınm r,örü1me~i ve tooumuzun mey 
dana çıkmıs buiunması diisman barka • 
sında büyük bir panik husule getirmiş· 
tL kısmını öğrenmiş bulunursa elbette Barkanın süvarisi, gemimizin kiipeş· 

ki ilk memıic:ini oraya atmış olacaktır telerine dayanarak bakınmakta bulu ·==========(=A=r=k=a=sı=v=ar='== 
ve bu ta'kdirde biz de 'bir anda berha • 
va olmuş buluııunız. Binaenaleyh siz • 
~en ricam ~ern:min prova kısmına git· 
miyeceğinize rı~ir namusunu7. üzerine 
söz vermcnizcH'". Geminin diğer aksa • 
mı sizin için tnmamile serbesttir. 

Bu açılt komıc:m::ı üzerine her kap • 
tan. ı.ecoa c~ ıfahil olduğu halde, söz 
vermişlerdi. 'F'? ~at kaptan Lecoq ver • 
O.iği sö7.dc domıam1şb. O, yalnız gemi • 
nin prova kı"'rrıın" ?itmekle kalmamış, 
oranın bir de krokisini yapmıştı. Pin -
more süvaric;i nnc;ılsa bu krokileri 
Lecoq'un e11nrie rrörmüş, onun elinden 
bunlan zOTla atClıktan başka keyfiyeti 
bana rapor efrnic:t;. 'Bunun üzerine kap 
um Leoor'u "';..:ı"1etle azarlıyarak: 

- Namus Ü7erine verilen söze, de • 
miştim, avkın vanılan hareketinizin 
nefr'esi olarak r'Pmimdeki esirleri tah· 
liye ettiğim V" n..,lan bir limana gön • 
derdiğim zmıı'l., bu gemide bir tek 
Fransız 'kal;ır., ı..t1r ve o Fransız da siz • 
Cien ba1ka kimc:p olmı:vacaktır. Siz bi • 
2imle sevnh~•c d"vam edeceksiniz. Siz 
artık gemiF'1 <'rnhaneliklerini öğren • 
miş bulunu''"'"c:n1ı11z. Bundan bövle de 
sizin veN>N";;:,..;., "'özün bence hiç bir 
<ieğeri olmlVaraktır. 

Bu sözlere Lecocı cevab vermek kud 
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r ' Bir doktorun günlük 
noflarrndan 

Ademi iktidarda 
ilaçla tedavi 

-!-
Ademi iktidar hallerinde tedavi lldç -

tan evvel sıhht müdavatı kemali dik -
katle tatblk: etmek lhımdır. EvvelA iyi 
beslenmek şarttır. Bilhassa beyin, hus
ye, yuruuna, havyar gibi gıdalan ihmal 
etmemefüHr. Çok yatmak lAzımdır. Ilık 
banyo ve duşlar pek muvnfıktır. Musl
kl ile .meşgul olmnk, şen sinema ve ko -
medilere gitmek, uykusuz kalmamak gi-

Soldan sata: bl esas şartları tnt.blk etmelldlr. 
Ondan sonra genç hayvanatın husye-

1 - Fazla faizle para vermek. lerinden çıkarılan esıı.s maddeleri kul -
2 - Merkeb • Lezzetli. !anmak 11\zımdır. Bunlar da ya tablet 
S - Teml.zltmek • İstikbal. şeklinde ve yahud §ırınga suretlle tnt -
f - Akideler - Emeller. bllc cdlllr. Bunlann birçok nevileri var -
5 - Birinci. dır. Meseli testogan ve ynhud testovi -
6 - Üzüntti "Yeren - Babanın erkek kar-

ron, testlfersln gibiler! pek iyidir. Bun-
deşl. lar bllf.tereddüd tatbik edilebilir. Hiçbir 

8 - Aksi sada. zararı olmıyan ve herhıılde faydalı olan 
'J - Melanet sah!bl Ui\çlardır. 
9 - Nihayet bulur - Yemek masda.nndan 11---------------ı 

emrthazır. 

ıo - Hayvımın redlli - Tarakla di12'ıelt -
meic. .. 

C.Yab b\cyen •kw7uc.Uara•aaua ıoıaa 
11.S• r•laa111aıarı•ı riea ederia. ~l .._. 
Cir4• bteldetl makabel•la lıala•Wr. 

Ankarad3 Pazar günkü spor hareketle 
Lig maçlannda Demirspor Galatasarayı 5 - O yen 

Atlıspor klübünün koşulan çok güzel oldu 

b § 

Ath apcrr ~tübün;t:ı koıuZanndan bir intıba 

Ankara (Hususf) - Bu hafta bura· bü sener.in ilk av koşusu yap~· 
da muhtelif spor hareketleri yapıldı ve Klübün daima esaslı atcılık bı 
sporcular oldukça neş'eli bir gün ge • dayanan av tertipleri her zam.an 
çirdiler. Halkevi spor komitesinin ter· düğü rağbeti bu defa da göf111 
tib ettiği kayakspor hareketlerinin i · Avın idaresini klüp azalarından rfl 
kincisi gene Ayaşbelinde yapıldı:. Hal· tere hava ata~esi miralay Elahe 
kevi kayakçılarından başka Ziraat Ens- ruhte etmişti. 
titüsü ve Mülkiye talebeleri de hususi Biniciler Ankara Eti.mes'ut yoltJ 
otomohi1ier.le Ayaşbeline gelmiŞleTdi. rine ve orman çiftliği civarında to 
Ayaşbel son günlerde buranın en mü • dtlar. Toplantı yerinde zengin bit 
said bir kayak spor merkezi olmuştur. kurulmuştu. Ziraat Vekili J(tJ 

Kayak~ıla~·m bütün ihtiyaçlan naza· da burada hazırdı. Koşuda ellt~
n itibara alınmış, hattl bazı kazaları la atlı bulunuyordu. Koşunun 
da ön1ivf'cek yardımlar temin edilmiş· deceği iz üzerinde tabii ve sun1 el' ı 
tir. Kayakcılar Ayaşbelde güzel ve te- üzere 15 i mütecaviz maniler t tef 
miz bir gün geçirmişler, şarlolar söy- dilmişti. Koşu esnasında köpel< 
liyerek şehre dönmüşlmU'ir. Diğe ta· k\ı izini büyük bir hassasiyeti~ 
l'aftan öğrendiğim~ göre dağcılık ve ka· ediyor v~ manilerin üzerinden 
yakçıhk federasyonu tarafından Kur- likle atlıyorlardı. 
ban bayr.:ımında tnudağda tertib edi- Koşu anzasız o1aırak bit:irtı 
1en kayak spor müsabakalarında An· 

1 
Akk.. .. k d d a"" ett~ 

k k k l · · b' t' 1 o an opruye ıı ar ev u• ara aya çı arının ıyı ır ne ıce a • .. .. . ık bUl 
masım temin için önümüzdeki hafta • vanın o gun guneşli ve aç t 
dan itibaren teşvik müsabakaları ya • sı ayrıca bu zevkli spora bir ~O. 
pılacaktır. neş'e veriyordu. Atlı Spor l{]U ,~ 

Lig maçlan güzel bir spor ze\'kini veren btJ 
Bu hafta lig maçların~ ~uhafı~~- şufanna kışın muhtelit zarcıa111 

cü sahasında devam edıldı ve lıgm h 1 dı. gram dahilinde 
.d D . G 1 tas azır a gı pro başında gı en emırspor a a ara· 

yı, çok sert bir oyundan sonra 5 - O 
yendi. Hava güzE"l olduğu için tribün-
ler tamamf'.'n dolu idi. Oyuna saat 14 
te hakem İhsanın idaresinde başlandı. 

İlk. da'kikafarda Ga1atasarayın le -
hinde cereyan eden oyun seyrini bir • 
denbire değiştirerek Demirsporun le • 
hinde inki~afa başladı. Demirsporlu • 
lar üstün fakat sert oynuyorlar ve ilk 
devreyi 3 - O galib bitiriyorlar. İkinci 
devre':lin başlarında bir gol daha ya • 
pan Derr.irsporlular hakemin müdaha· Geyve kaym.akamhf1 .At~ 
lelerini fntnç edecek şekilde sert oy • btJ]ıı·· 

1İç buçuk aydanberl münhal Jf 
Damaqa başladılar. On'lann bu hali se- zamız 1taymakaMlı~ına Korkudell ~ 
yirci1cır tarafından ııslıl{la ka~;Janı • mı saıd Yüce tayin edilmiş, oe 
yordu. Nihayet 35 inci dakikada bir rek vazlfpslne başlamıştır. aJ1'I 
J:Y01 daha yaparak oyunu 5 • O galib bi· Geyvcae 1ıavn1ar açık ıl f.. 
tirdiler. Blr aydır fasılasız surette Y8~11 

Voleybol ve ping·pong maçlan yağmurlsr son günlerde .şlddetın1 ~ 
Gazi Terbiye Enstitüsü ve Mülkiye havalar açmıştır. s{ltı?' / 

voleybol ta:tmrılan hususi bir maç yap· Yağan yağmurlar ve müsald tııtlf 
Ü rtı1ltın gökleşmeslne, ektnlerln 

mışla!', neticede Gazi Terbiye Enstit • sine çok faydalı olmuştur. 9" '-

retini nefsindP hulamarnışh. Yalnız ku- Yutarü.n aşafl: 
iaklanmn etrafı biraz yeşillenmişti. ı - Rıuıgelmet - Btr nota. 

ı - Kap!d:ıtı tahta - SilbaJ. 
S - Baş41. gele:ı fenalık. 

r 

Nöbetci 

sü rakibini yenmiştir. Hukuk Fakül· Blr haftadır yollo.nn kapanın~ 
tesi ve Mülkiye ping"Pong maçırıda mtyen Oöy:ıük n Taraklı J>05 

., Hukuk Fakültesi kazanmıştır. 1Ubaren seferlerine başlaını.ş:r~ 
Atina muhteliti maçı ve talebe Havalsr mutedil bir suret~ .. . EvvelcP., ne ı-m-etle misafirimiz ol • 

duğun11 anlattıi?ım İngiliz kaptanının 
zevcesindPn ibaret olan gemimizin bi • 
ricik kadı!lında melankolik tezahürat 
başlamıştı. Zamanın, kendisi için boş 
bir surette gw•mf:'sini temin zımnında 
elimizden geleni yııpıyor idiysek de za
vallı kadının uzu'l müddettenberi ka -
dın sosyetesinde buiunamamaktan muz 
tarih oldueu ve ~ünden güne saranp 
solduğu ~örü lüvordu. Bu hayat, bu ka· 

• - İllve mi - Arzu. 
5 - Bir bankamızın 1sm1 - Bir nota. 
8 - Btrlncl - Bir not.&. 
'J - Mef'ulillleyh edatı - cereyan etmek. 
1 - Yollamak. 
D - Bir çalgı - Hayret nidası. 

10 - Çıngırak - Bir kadın Lmı.1. 

t 2P-i fiP.,7R9tt 

' s A B A H A K ş A M 
A R A B A c 1 •· R E 

(1ar zaman yüzlerc:e erkek arasında, l B A D E M A L D 1 M 

Eczaneler 
Ba rece nöbe~ olaıı ....,..neler fail -

lardır: 

İstanbDI dhetindeldler: 
Alc.sara1da (Pertev>, Alemdarda <Et -

ret N~'et>, Beyazıdda (Haydar), Bamat
yadA (Teotnos>, Emlnönünde CHilseyin 
Hil.sntl), Eyübde (Hikmet Atlamaz>, Fe
nerde (Emllyadl), ŞehremJnlnde (Ham -
dl), ŞP,hzadebaşında Ci Halil), Kar& -
gllmrilkte <Fuad>, Küçükpazarda (Hu -
10.SU, Bakırtöyünde (Merkez). 

tek kadın olarak bulunuşu kendisi için 4 Beyo~Ja clhethuJelıller: 
İstiklM caddeslnde COalatMaray, Oa-A B E s • B A R • L 

iblr tecrübe olmustur. l rth), oaıatada (Hidayet), Kurtuluşta> 
Biçare kadın. bir gün, biraz da yal • (KurtultJ4). Maçkada (Feyzi), Beşlkta.ş-

vanr bir tavırla: t ta CSfileymnn Receb). 
- Kont, df'miştl, bu gemide benden ~ Bofazt~l. Kadıköy ve Adalarda.k.Der: 

başka, konusabiJeceğim bir kadın da • l Üsküdarda cittthad>, Sarıyerde cos -
ha bulunmasını çok arzu ederdim. Ne- { man>, Kndıköyünde <Büyüt. O'çler>, Btı

yükad.ada CŞlnul Rıza), Heybelide (Ta -
den bi-r t:me benim için yakalamıyor • ıe; > nao . 
sun uz? ~ 

B<:-n, ötedenberi, herhangi bir kadına Evvelki ~ulmacanın luılledi?mif ıeldf ,.....__...., __________ _,~ 

H A M • • A v A R E 
A c A B A • u M • K 
K 1 L A v u z • y E - ı-

ş • D R A M • R E T 
A RI•R • y E M • M EıM LE K E T • • 

tedir. Civar da~!arda karlar _,- ~ 
sporcular Ot'JLlnpd adliye roefll ,, 

Atina muhtelitine karşı çıkanlacak Orhang!J.zl adUyeıd icra :rneınot' 
Ankara muhtelitine asker ve mektebli tmı u ,J derece terfi e ş r. fll"' ~ 
oyuncuların da davet edilmesinin lA • BUJ'Sa erkek lisesi 11nıf ~ 
ztm geldiğini yazmıştık Son Postanın eu fi 

1 f Bursa erkek Usestnde onun b~ 
bu neşriyatını nazan itibara a an ut • el sınınar arasında beden tet

68 
rJt' 

1 bol ajanlığı, bölge 'başkanlığı vasıtasi· menl Bay Nezlhlnln tdard~ ~ 
le Beden Terbiyesi Umum Müdürlü • maçı yapılmıştır. Maçı 90k k ~ 
ğü vaziyeti Maarif Vekaletine arzede- seyretmiştir. Her tki sınıf çok~ • 
rek mektebli sporculann temsili mü· kınlar yapmış, 9 - 9 berabere 

~abakalara iştirak e1nnelerine müsaa- Barsada 1ıa..ı-t ~ 
de edilm~ni ric:ı etmiştir. İklnclklnuııun llk günlerl .,e tr'J. 

Gençler BirJiğinde seçim tacat kadar fena başladı.. ~ "2 
1 B l.v. kl°"bü .d h soğuk yaptı. Birkaç günden Ut11'e fi 

Genç er ır 1gı spor u ı are ~ de bir yaz havası hüküın s ~rJ.. 
yeti rcis!iğine; Cümhuriyet Merkez htrde kardan eser kalmadıll 
Bankası muhasebat umum müdürü A· turu, ova yemyeşildir. ~ ~ 
bidin Eker ittifakla seçilmiştir. l\uılealıamamda '~,o 

Selim Teuan Ankara orman müfett.We u.sol!.W 
tıko~Iu ve Anka:-a vllA.yetl 1!,,-

Atlt spor klühUntın koşulan şefi Sakib uıuçay tazaDUZ" • 
Pazar '1Uıü Ankara Atlı Spor Klü • tı.şıere başl:ı.mı§lardır. 



G .. - •• s· 
iPai~ NEZLE.;. OKSURUK .n~ K:~ v LDA PASTiLLERi 

Sayfa 

sayesin~ 
kabildi 

Hakiki VALDA ismi üzerinde urar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. 

l. C. ZiRAAT BANKASI 
IKurulaf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

; .. · ffi. ·~ .· •. ..::., ~--~:-»';:: ~· : •. :~ 
·: .• ,.;,- ... . . ····;.; ~ .. ...: . ~ • ~ ·~·.~...: v..f:f./. ~ 

!~~:::.~. ·=··=:.'11'1_~ ... :. :=· ::J::~::rt.?-:a . ~. . . :-.--~.~~-:." .. .. " J 

PARA Bi iKTiRENLERE 28.800 Lira 
Zltaa İK A İYE E ECEK 

50 L t Bankasında kumbaralı ve ibbarSJz tasarruf hesablannda en az 
göre rak..,, buJunanlara senede .f defa çekılecek kur'a ile aşağıdaki plana 

ı raın· ıyc dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 ,, 100 " 4,000 " 
ıoo ,, 50 n 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 ,, 

nİltK.A~ 60 ,, 20 ,, 3, 200 ,, 
dü.Şrni r: Hesablarmdaki paralar bir sene içındc 50 liradan aşağı 

l<tu-~~nlere ikramiye çıktığı takdirde ljo 20 fazlas:le verilecektir. 

'!ili-kiye radyo dlfüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLU~1'J .

1 ım m. 183 Kca. ııo KY. 
AQ. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 

P. 11,70 m. 9465 Kca. 20 Kw. 

ÇARŞAMBA 18-1-939 

12 30: Tf:rk milz1ğ1 - Pl. 13: &at, aJarus, 

meteoroloj• habPrlerl. 13 10 14: Müzik {R1ya
setlcümhur bandosu - Şer: fMan Künçer). 
1 - Ibo Ootos - İspanyol 'DUU'Şl. 2 - P. La
oome - L'lferln - İ:!paııyoı sftltJ. No. ı Le.<; 

Toros. No. II La R~ja. No. m La Zamıela. 

3 - F. Lehar - DJc Lust\~ Wltwe-potpurt. 
4 - E. Grleg-'P.forveç dansı No. 2. 

18.30' Progr;>m. 18.35· Türlt mftzlği <İnce
saz Sultnnl Yegft.h faslı). Okuyan: Tabsln 
Karak:ış. Calıınl:ır: H. Dermıın, E. Kadri, B. 
Üfler, il. Gür. H. Tokay 19.SS: Konuşma. 
19.50: Türk müzitti <Peşrev ve şarkılar). 

ı - SPhnaz Peşrevi. 2 - Tnnlmrl Cemil -
şehnaz .şarkı - Feryad 'kt feryadıma. 3 -
Hafız Yusuf - Hicaz şarkı - Sevdayı. 4 -

Hafız Yusuf - H!caz şarkı - Aşııt oldum tn
zucuğ'·İm. ~ - Kemal Nlyazl - Kemençe tak-

sim. 6 - Tatvoıı - Hüzrun ~rkl - KA.ğıdhn

nede. 7 - Dede - Yüriik semaı - Rehl aşkın
da. 8 - Yusuf Paşa - Huzam saz semaW. 
Okuvan: Safi! Hoş.ses. Çalanlar: Vecihe, C. 
çaır1a, K. N Sevhun. Rc-m: Ft-rsan. 20.20: 

Konuşma (Mt"ah saatn 20.40: Saat, ajans, 
meteoroloJ! haberleri, z:iraat borsası (fta.t>. 
20.50· Temsil <Fırtınadan gonral. Yazan -
İbnlrrefik Ahmed Nurl merhum. 21.20: MO
zlk rKücfik orkcı:tm - Şef: Neclb Aşkın). 
1 - Frltz Rectenwald - Viyana mtlziklerl -
Potpuri. 2 - WlllJ Rfchardz - İlkbaharda bir 
ı-fft fi.şık - Uvertür. l! - Hanns Löhr - Hülya 
gecesi - Vnls. 4 - Amadel - Saz çalan ıA§ık 
süitinden - Aşk rüyası. 5 - Hanns Löhr -
MemlekPtten memlekete - Muhtelif memle-
kellerin mclodll<>rl fizerlne Rapsocıı. Johan
nes Brnbs - Mac:n dansları - No. l w 2. 
7 - &ethov"n - Mrnuetto - Bol Majör. 8 -
Vlctor Aubert - Göbekliler resmi geçidi. tıu-ihJ 8

• ar senede 4 defa, ı Eylfıl, l Birincikiınun, 1 l\lart ve 1 Haziran 
<!tinde çekilecektir. 22.20: Saat. rsbnm, tahvllfıt, kamblyo - nn-

ll! kud borsası (flat). 22.30· Müzlk (senfonik 
'l\İ b p!Aklnr). 23. Müzik dnns plfllı:lan). 23.45.2(~ 

I> sa aka ile Müfettiş Muavini alınacak '.'.':~ .. ~.~'.'.': .. ~~~'.:~:'.'-.~~--=-~~-~~ .... 
td • T. T. Umumi Müdürlüğiinden: 

t h arernizd .. 1 iııde Arıke ınun'hal c35> lira maaşlı müfettiş muavinlikleri için 10/2/939 ta-
'§:ıı;ıd ki ara ve İstanbulda 'bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. İsteklilerin 

l. "'-"§artları haiz bulunmaları li:r.ımdır. 
- "Ürk 

2. - li k 0 hnak ve ecnebi kadınla evli bulunmamak. 
t 3. - li Ukuku siyasiyesine sahib olmak. 
E>lcaı...... u uk M" lk· 

uuı ede ' u ıye, Yüksek İktısad ve Ticaret mekteblerinden ve bunlara 
l i. - liı n ~cnebi yüksek bir mektebden mezun bulunmak. 

eıverl§~c~ filiycsini yapmış. veya sınıfı ihtiyata !nakledilmiş veya askerli

••t===============• 
DOYÇE ORIEf~T BANK 
Oresdner Bank Şubesi 

Merkezi: BerJin 

Türkiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

~ S, - Ot 
0 adığı sabit olmuş bulunmak veya tecil edilmek. 

" ~ ka~~aşından yukarı olmamak chalen devlet memuriyetinde bulunan- * Her türlü banka ifi * 
~~: - liu .. an ınüstesnadır.> • • -~ tıd snuhaı sh b - . 

7 
e herha , ~ a ından bulunınak ,.e haklarındn yapılmıı tahkikat netı- ............................................... ._ ....... __ 

~ - l:>aire n:ı bır suçtan dolayı mahkfun olmadığı sab!t olmak. f 
~e e :YaPllaeak oktoru veya idarenin lüzum göstereceği hastanede sıhhat heye
~ lllleketın h ınuayene neticesinde, sıhhi vaziyeti bu vazife)"i ifaya müsaid ve 

1 ull.lnak. er tarafına daimi surette seyahate mütehammil olduğu anlaşılmış 
.ıteltı 1 
~ erin n" 
'ıl "aşı kağıdı Ufus hüviyet cüzdanı, askerl•k vaziyeti, iyi hal, adliye veırikala-
d1ı lt.e halen bi;e ~ekteb diplomalarının asıl veya noterhkten tasdikli suretleri
t.fu11 ~elerini 4 k ~aırede memur olarak mtistahdem iseler zatt sicil cüzdan1arile 
~dall'ıt!lfıt Müdüıt ~ ~~esika fotograflarile Ar.karada P. T. T. Umumt Müdürlüğü 
~ r :evdi etın r~u~ne, İstanbulda P. T. T. Müdürlüğüne 30/1/939 tarihine 
~~Udiir1Ukıe~':1 ve imtihanın yapılac:iğı 10/2/939 tarihinde saat 10 da mez

"l~ fhan tahri . . hazır bulunmalan ıazımdır. 
•ıtl'1'.be ~re 'M~:ır. Muvaffak olanlar aldıkları numara derecesine ve münhal 
~ 'e">.,erı fat1a u ~ttiş Muavinliğine tayin olunurlar. Muvaffak olanlar münhal 
~ bl'bıe ta....ı- 0

1 
ursa ınuvafakat ettikleri takdirde idarenin diğer münhal hiz-

li "'"1 0 unabT 1 İllt d 8ana Vlktf ı ır er. Kazananlardan müsavi numara alanlar araaında 
l ~ h.. aen - olanlar tercih olunurilal'. 
l ~ ..,ıeınUr· -
1l'rı~ :aınted <>la;Y~te intisab edecekler t'so. lira asli maaşla Müfetti§ Muavin-
\tuı arıuni ınu··dda .ve halen devlet me.muriyetinde c35, lira alanlar veya c30• 

t ett· etın· d ld ~trıa .... ış ltuav· 
1 

. 1 o urmuş olanlar ,35, lira maaşla tayin olunurlar. 
·•ıesirıd ın er.ıne t ft' 

e Yazılı . e ış maksadiyle seyahatlerinde harcırah kanun ve ka-
l nısbetıer dairesinde seyahat ve ikamet yevmiye.ai verilir. 

~: ...... 'l'ilrkiye . İMTİHAN PROGRAMI 
...... ll nın iktı d! a . ....., esap: Faiz sa ve tabi! coğrafyası. 

1. tıaıı usu1~ - İskonto, tenasüp. 
~ '~ u deft · 

Q)(\ \._ enıurin k en, Muhasebei Umumiye kanunu. 
~~ "«ltıu anunu M 

_ -•ııt rıu, l6Qg N - emurin Muhakemat kanunu, Ceza Muhakemeleri 
,... S . ......, ~Çlaıı:na ın··ıo. lu kanun, Kefalet kanunu • ve Tiirk Cen kanununun 
···~t ll ''.İrltiy d u eallik hükümleri 

~ ll. '!' ·/ eki Posta T . 
(\ · · İdaresine .ve elgraf ve Telefon tetkllAtına aid umumt maHl-

on Posta l 
Yevmi, Siyasi, HaT&dl.s ve Halit gazetem 

Yerebat.an, Çatalçeşme aokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
xesimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE l-400 760 4UO 
YUNANİSTAN 23•J 1220 710 
ECNEBİ 270J 140J 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deği§tirmek 15 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
aoo 

Gelen e11Talı geri verilmez. 
llanlaTJan me.'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara ıo kuruıluk 

Pul il!vel'i lAzımdır. 

t•··;;~;;·;;;;;:·;-.;4i·ı;ı;~;;~i···1 
İ Telgraf : Son Posta 1 
: Telefon : 20203 • 
....... __ ... _. ...... --............... _..._! 

J İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Şarlname ve nümunesi mucibince satm alınacak 90,000 metce kı 

çizgili kanaviçe kapalı zarf umlile mUtmeye lronmuştur. 

Il - Mufüunmen bedeli beher metresi 12 kuruş besabile 10,800 lira ve 
vakkat teminatı 810 liradır. 

Ill - Eksiltme 21/1/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de Kalb 

ta~ı Levazım ve Mübayaat Şubesinde.ki Alım Kom.İS)'Ollunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği 
bi nümune de gÖTülebilli. 

V - M'"'uhıürl1ü teklif mektubunu kanuni vesaik Ue % 7,5 güvenme par• 

makıbuz ve banka teminat mektu'bunu ihtiva edecek olan kapalı z.arflann · 

günü e.n ~eç saat ona kadar yukanda adı geçen Ko.misyon Başkanlığına m 
buz mu.kabilinde verilmesi lti.zımdır. cll 

Cinm Miktarı Yük taşımaMuhammcn B. % 7,5 teminat 
kabiliyeti Beheri Tutan 

Lira K. Lira Kr. Lirn Kr. 

Kamyonet 1 aded 1 ton 3000.- 225.-
Kamyon 2 > 3 > 2400 - 4800.- 360.-
Kamyon 1 > 5,5-6 > 4000.- 300.-
Satış kamyonu 1 > 2 > 3100.- 232.50 14. 

I - İdarem'zin Yavşan Tuzlası için 1 aded, İzmir ve Ankara Bnşmüdürlükl 
için 2 aded, İzmir Şarap Fabrikası için l aded ve İzmir Başnüdürlüğü için ı 

· ded kamyon şartnameleri mucib nce ayn ayrı açık eksiltme usuliyle satın 
nacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi 
III - Eksiltme 24/1/939 tarihine rastlıyan Salı günü hizalarında yazılı saa 

lerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya 
lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilece 
gibi kapalı satış kamyonunun pHinı da göriilebilir. 

V - Yavşan Tuilası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isU 
yenlerin kataloklarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan 
benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerini ihale gününden beş gün evve · 
kadar İnhisarlar Tuz Fen Şub0s;ne vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme iç:n tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güve 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen l«>misyona gelmeleri ilan olunur. cl43 

I - 1daremizin Paşabahçe fqbrikası için şartnamesl mucibince satın a1ınac 
iki adcd Donki tulumbası açık ck~ltmeye konrnu~tur. 

II - Donkilerin muhammen ht.ıdeli 1200 lira ve muvakkat teminatı 90 lira 
Ul - F.kı;iltıne 30/1/1939 ta~ih\ne rastlıyan Paz-trtesi günü saat 14.30 d:ı Ka 

bataşta 1..evazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakilr. 
IV - Şartnameler parasız oıar~k hergün sozü geçen şubedım alınabilir. 
V ·- Dnnkfler Werthington ve Weise und Monski markalı olacaktır. 
VI - h:tek~ilerin eksiltme 'çin tr.yin edilen gün ve saatte % 7,5 güve!lme pa: 

ralarıle bir!ikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c272; 

!daremizin Çamaltı tuzlasına getirHcc ek içme suyu için şartnamesi mucibine• 

satın <ılınacak ll50 lira muhammen bede llı 750 metre font boru 13/1/939 tarihin· 

de ıhalc edilemediğinden 23/1/939 tarihi ne rastlıyan Pazartesi günü saat 15,36 

da münakasası yapılmak üzere açık eksi Hmenin 10 gün temdid edildiği il1ın olu-

nur. c396» 

Ayvalık icra Dairesinden: 

Gayrimenkul mallann açık arttırma ilanı. 
n. No. 932/89 açılı: art.tırma ne parııyn çevrilecek gayrlmcnkuliln ne olduğu: Ahın 119 

birlikte çiftlik binası ve tarlaya çevrilmiş hnrman yeri lle. cl38,769• M. M. tarlıı ve bal. 
Bıığ h::ı.rabtu. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahalle.si, sokağı, numarası: Altınovanın Kara • 
yer, 4/5 

TakdJr olunan iklymet: Maa müştemllA.t ve harman yeri çlftllk binası 1250 llro olup 
tarla ve bağ c3165, liradır. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: D/3/939 Perşembe eaat 14/15 de icra. ko • 

rldorunda. 
ı _ İşbu gayrlinenltulün arttırma .şartnamesi 10/1/939 tarihinden Ulbnren 32/89 NQ. 

ne Ayvnlık icra DalreslnJn muayyen numarasında herkesin görebllmesl için açıktır. ı 
ırında yazılı olanlardan far.la malflmat almak isteyenler, l!ı~n şartnameye ve 89 dOSJ& 
numarnsilc me.murlyethnlze miir:ıcaat etmelldlr. 

:ı - Arttırm:ı.ya iştirak için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 n1sbetlnde pey veya mwı 
blr bankanın teminat mektubu tevdi edllecektır. cl24ı> 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla dlğer al!kadarların V<' lrtJtak hnkkı sahlbleı1ntn 
gayrimenkul üzerln~kJ haklarını bususile faiz ve masrafa dair olan iddlnlannı 10bd 
ııa.n tnrlhlnden itibaren yirmi gün lçlnde evrakı müsbitelcrlle birlikte memuriyetlm191 
blldlrmeleı l lcab eder. Aksl halde hakları tapu slclllle sabit olmadıkça satış bedelln!D 
paylaşmasmc!an hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş W 

lü-zumlu malfimat alml§ -ve bunları tamamen kabul ebniş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edllen zamanda gayrimenkul Oç defa bağırıldıktan sonra en çok arttıra. .. 
na ihrue edlllr. Ancnk a.rttırma bedeli muhammen kıymetın yüzde yetmiş beşini bullll&2'1 
veya satış isteyenin alaca~na ruchnnı olan diğer alacaklılnr bulunup ta bedel bunlanu 
o gayrhnenkul Be temin edilmiş akı.caklannın mecmuun<lan fazlaya çıkmazsa en çok 
arttıranın taahhtidil bnkl kelın::ık üzere arttırma on beş cfin daha temdld ve on beş1Jı .. 
c1 ıünU aynl saatte yapılacak arttırmada, bedell satış isteyenin alacağına rüçhanı o 
lan dl.ğer aıacaklıl&nn o gayrİmenkw lle temın edllm!ş al::ıcaklan mecmuundan fazı ... 
ya çıkmak şartıle, tn cok arttırana ihale edlUr. Böyle btı bedel elde edllmeue ihale ya,.c 
pılanıaz. ve sat1f talebi düşer. 2280 sayılı yasaya göre ~ sene geri bırakılır. 

6 - Gnyrlmenkul kendisine ihale olunan ~mse derhnl veyn verilen mühlet içlndt 
parayı vermezse lbale taran fesholunarak kendlslnden evvel en yüksek tekllfte bulu· 
na.n timse &12etm~ olduRu bedelle almağn razı olursa on::ı, razı olmaz veya bulunmu 
aa hemen 15 gün mMdetle arttınmyo. çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki 1ha?I 
arB.llndakl fark .,.. geçen günler için % 5 ten besab olunacak faiz ve diğer zararlar 1.J1 
nca. hllkme hacet kalmaksızın memur1yetlm1zce alıcıdr.n tnhsH olunur. Madde cı133ı. 

İlt1 parça ıayrlmenkw yukarıda gösterilen 9 /3/939 tarihinde Ayvalık İcra Memurlu '1 

tu oduında Jfbu 1lln -ye ~terilen arttırma şartnamesi dalreslnde satılacağı Ula 
olunur. .asa. llQn Çıkan ••d 2a22 No. ıu t•ıkim ıtanunu. ..ı. .ısı. 

son derece moessir BESBIN BAŞELIBI UsDlme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdi~. SALiH NECA Ti 
Bahçekapı 



1• Sarfa 

' BuNuADELE 
/MKANSIZ ~lJRiiN!it 

1-/Al'BUKİ. .... 

'MARKONl'nin gayet müdekkik 
~e mükemmel yapllışı dolayısile 
'.bu cihazın bir lam bası diğer 

. Radyolarda iki lambadan alınan 
neticeyi verir. 

IOK POITA 
il 

VERESİYE 
.f°ATJ.j 

SAMiBiNiN SESi 5oıimİ<l~.Cl4Q 
VE ACENTELERİNDE BEYOGLU , 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOB • 
1 N 

Tabletleri her ~c:ıanede arayıDız. (Poata kutu.su 1255 Hormobin) 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARtHI 1863 

Sııralui uı Türki,.,, Cümhuri~ıı ılı mtinılcil muk.ıutltn.rmtıi 
2212 Numırılı 10/611933 t.rrihli lcınunl• tasdik ttlilmiştir 

114/6/1913 rırilr/i 143' Numırılı R'lml 0Hıtı) 

Sermayesi ı 

i htlyat akçesi ı 

10.000.000 lnclllz Lira•• 

1.250.000 lnclllz Llrast 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSllVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, l<JDRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURiYE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bQtün Dünyada Acenta "e Muhabirleri vardar 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cırt ve mevduat hesaplan kü$adı. 
Ticari kreJıler w vesaıkli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler Qzerine kC$ıde senedat ıslconıosu. 

6orsa tınırlerı. 
Esham v\' tahvılaı. altın ve emıaa üzerıne avans. 
Senedat ıahsılaıı ve saire. 

En yüksek emniyet 5arlfarını haıı kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

~~ 

~ 
l~ Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarah '1eya 
~}B kumbarasız) tasarruf heuplar1 açılar. 

fil~-~· 

.. UtM& ,. •-.-t l•tlnlıMI ....... ,., ....... ,. ......... , .......................... 
vatt .... , 

, ,, ... ouu .............. . .. ,.._:, ... ..,... ... . 
.. ._.... ......... & ................ ......,. 

ilan Tarifemiz 
Tet liltun aantımı 

Birinci sahile 
ikinci sahile 
Üçüncü sahile 
Dördüncü sahile 
/~ 11ahileler 
Son •o.hile 

400 kuruı 
250 )) 
200 ,, 
100 )) 

60 » 
40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
,fazlaca rnikdarda ilin yapttracak-
lar ayrıca tenzilatlı tadfemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarüe derpiş edilmlftir. 

Son Posta'nın ticari illnlarl:la 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

Dlncılık Kollektlt Şf.rlteU 
Kahramanzade Dan 

Ankara caddesi 

,.. Diş hekimi 411 __ , 

1 Cemal Ziya Elite~ 
lstimlAk dolayısile EmlnöoQnde

ki m.u ıyenehanesinl ~ahçekapı 
Orozdıbak karşısında Blrınci Vakır 
IJnnıı nakletmiştir. Hastalarını her 
~-~ gtın kabul eder • .__,,, 

GRİPIN 
varken bu ızbraba 

Ba~, diı ağrılan, nezle, kırgınlık ve üıütmekten mütevellid btitlll 
ıztırablann başlamasile beraber aklınıza gelen ilk İlim olmahdıt• 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

En Se~i, En Tesirli, En Kat'i Netice 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. lsmine dikkat ve Gripin yeıfll' 
başka bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

Kaııaızlık, kemik 
vitaminaizlikten 

hutalıklan, dimağ yorgunlu ':elan ile 
dopa biltlln u,Ulı 'dara karp 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALi 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet turubudur. ~ 
lannıza Vitali11 kuvvet turubu vermekle onlan aaiiam, ,. 

boz ve net' eli Jetiıtirirainiz. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 
çaiındaki ıençlerle emzikli kadın veya ihti7.n.ı" Mektep 

hayati kudret ve kunetlerini arbnr. · 

INGILlz KANWK ECZANESi 
BEYO(iLU • lsTANBUL 

NEZLE - BAŞ ve DiŞ 
AÔRILARI • SOÔUK ALGINLIKLARI • 

NEVRALJİ .. KIRIKLIK 
KIRGINLIK - BÜTÜN AÔRILARA 

ve 

GRIP'e 

Dr. HAFIZ CEMAL Son Poı;ta Motbaası ,/ 

Neşriyat Müdürü: Selim:;:;. .. J 
SAHİPLERİ· s. Rq.gıP rJŞ-;pr . 

(Lokman He~) 
Dahlll79 m.f.&ebunn: Pasa.ı:dan maada 

MfdD (1 • 1) DlftD1Qla DWIW'a - n &e
lltolaa 11111 • 11161 · A. Ekretn 


