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· eoton vatandaşlar ve bOtOn insa~lık İÇİ!', mes'ud ve hayırlı 
bir ene temennı ederız. 

~ 

1116i1ü '"dön Mus!ki_ 
Muallim Mektebını 
şereflendirdiler 

Habeşistanda harb elin 
şiddetle devam ediyor 

Meb'us seçimi Oç Habeş reisi tara~ndan Cennrıra 

ııuind• ,..~ım tokib buyu"'rlarlcn 
illi Şe/ biiyUA: ziraat ıeo•graitdtl '°" d det mDdtb'lBk müaırunda lltirahat W. 
Ankara. 31 (HUIOll') - C*Ab='ıdl yurdaktall sonra talebetım verdili ton. 

et İnonil saat 15.30 da Jluıtld ı:::: (Dna• ı had •Jlla.da) 
mektebini ıere!Jendiımlt ve bir 

zmir şehrinin nüfusu 
gündengOne artıyor 

., et ,,6 beledlgenln Derim 
ali Fazlı Gllleç, Dil .~ çalııtılılarını slJgeledl 
embaları eld• etme,,e Ardalla -----n-

ismet lnönü Ye Celil Bayar 
da reylerini kullandılar 

Hükumet merkezinden alı
nan emir üzerine Eldzılda 

ıeçim tehir edildi 

bir muhbra gönderlldl 

Bcıbef'.ıatıda l!alıtanlana tarp eMtl tnüa11•tt etin B~Jlsl,_ .. .... 
Londra. 31 (Huıust) - 'Uç Habef mm Babef ıGauı bu muhtıracı._ ... t 

tarafından imzalanmıt olan bir mmma. tanın bGyük bir kısmmm m~ ba
Milletler Cemıyeti Umumi ltltfblillne lwıduJwıu, 1talyınlara brp hanlll .S. 
gbnderilmiftir. (DevatM J tlld ~ 

Yeni yılın talilisi 
aiderek Cemal Ziya .,...,......... 

Enelld eün Ankaradan ~ ,.. ıilt Bu arada. ıuetam namına bııcll- B" "k •k • • b• ,__. 
İzmir valili Fazli Güleç dOD l51ıedeD • <DnotM • itad ~> uyu ı ramıyeyenın ır ıusmım 

İltan bal Tilrkofil ~rek*lilJOll• 8 k k •• h t • d b• deJ• k • • yenı· yıl fa .anbtlld& Jlapılaft ae'1mcln iM mtıba a ır oy as anesın e ır 1 azan 
V k·ıı rımız Ankara. 31 (Husuıi) - Cümburreiai D l" uD calc nl -~-- ... 8 .ı. ... _ o e 1 e tnana " BapUil Celll Bayar atleden e ı, r~"!' ne gapa Si • ". •aU&lllC\i' ... ,,.,. ...... 

k
• •hti slarını enet Beledi,.,e plerek mebua leÇi- 'fJerecefim onan paraga ılatigacı tJGr •• e1VC16uu..,. 

b d 1 1 sa illinde reylerini kulJanmıflardır. Ctlm· 
aşın a (Dncma 15 tnci•Jlla4iı) zquıdb ~,..... .......... ı .. ·· aııa•.-... ~-.... 

b·ıd· d·ı ,... mi ....... IMıJmak lgla,...... ~ 1111 ... ,... ..Urlllll .... 'S p ta ya 1 ır 1 er Bu e o N çenemizi d•liL bedbaht bacak1anmaa da ,,,... .. , J5 ... ..,, •• , 
OD Ol '' r·-· -·--·-·, 

• • • • - • Genel Sekreteri Refik Saydam ile i Av~upa, Avru~ o~ah 9~.8 ~ibi ~ Senenin en son kaza 1 
hılıye Vekib ~~Ali Ç tin Kazanın cevablan 1 hır sene geçırmış deglldır 1 

Nafia Vekilı e r-:!!.::;;=!:ı- hafifçe atlahldı 
Sulhun devaım kabil mi, belki 
fakat herhalde geçen yıldan 

daha mlfkDI şartlarla 1. •. 
Yaanı G.....ı H. Emir ErlıiW 

(1 lnal •Jfulmda• -939 da harb olacak mı? 
Yaan: s.tim R•p Em., 

'' 1lncil •Jfamızd&) 

1600 yll İİİc8 lstanbulda 
ytlbaşı gUnO 11sal geçerdi? -



.. gan 
-·, 

Y~ni yıl 





4 Sayfa 

Eminönünün çamur ve tozdan kurtanlması için meydan 
projesinin tatbikına derhal başlanılacak 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi L11t- ı yıkılması iktiza etmektedir. Her nu -
fi Kırdar, dün sabah Ankaradan dön - maralı pl!nın tatbiki tamamlandıktan 
mdftür. Kendini gören bir muharriri- sonra o planm projesi hazırlanacak ve 
mize Lutfi Kırdar, şunlan söylemiş • derhal meydan tanzim olunacaktır. 
tir: Şimdiye kadar bir numaralı planda 

_ Ziraat kongresine iştink ettim. gösterılen binaların yıkılması tamam
VilAyet ve belediye işleri etrafında lanmıştır. 
Dahiliye Vekili Refik Saydama arzı İstanbulun imarı, istimlak kanunu· 
malUınat ettim.• nun müsaadesiz1iği yüzünden gecike· 
· Vali, fstanbula gelir gelmez, fen he- cektir. Eski be}ediye reisi zamanında 

istimlak kanununun tadil edilmesi için 
yeti müdürü Hüsnüden Eminönü mey· DahUiye Vekaletine bir teklif yapıl . 
damnın açı}ml\sı etrafındaki faaliyetin mtştı. Ayni 1eklif Vali ve Belediye Re
ne şekil aldığını sormuştur. Fen heyeti isi l..lıtfi Kırdar tarafından da yapıla
müdürü bu hususta lazım gelen izaha- caktır. Fen heye1i, istimlak kanunun • 
tı vermiştir". Eminönündeki faaliyet da yapılrnac;ı zarurl olan tadilatı tes • 
c!olayısile o civarın yolhln batak ha - bit etrnektc<lır. Bilhassa kanunun ilk 
ltne girmiştir. Bu civarın çamur ve maddelerinde tadilat yapılınası fste .. 
tozdan kurtulması için meydanın tan- necektir. İstimlak edi1ecek bina ve sa· 
sim edilen projesinin derhal tatbik e- f.renin sahibile pazarlık için kanun 
dilmesi lAzım ~eimektedir. NAzrm plAn 20 günlük lıir miihlet vermektedir. Bu 
esaslarına göre şehircilik mfrtehassır;ı mühletin kaldm:lması i!'W.nmektedir. 
Prost tarafından hazırlanacak meyda- Bir binanın bütün hissedarlarına ayrı 
na ai.d proje derhal tatbik edilecektir. ayn tebli~at yapılmaktadlJ!". Bu şekil 
Meydanın tamamen açılması için dört de kaldmlacak ve mal sahiblerinden 
numaralıı planda göstıerl'.len b~la.rın yalnı7. birisirıe tebligat yapılacaktır. 

SON POSTA 

Denizlerde 
fırllna devam ediyor 
Hiçbir kaza yok, fakat 

vapur seferleri teahhura 
... ugrayor 

Karadeniz ve Ege denizinde şiddet· 
li fırtına devam etmektedir. Fırtına 
yüzünden bır kaza olmamakla bera -
her vapur seferleri gecikmektedir. Kü
çük vapurlRr dün de Karadenize çı -
karnıyarak Büyükdere önünde fırtı • 
nanın yatışmasını beklemişlerdir. Dün 
şehrimizde hava kapalı, yağmurlu ve 
fırtınalı geçmiştir. 

Avrupa ekspresi teahhurla geldi 
Avrupada devam eden şiddetli fır • 

tına ve kar tipisi yüzünden dün de hu
dudumuza 1 saat taahhurla giren Av
rupa ekspresi, bu teahhuru telafi mak
sadile daha süratle yoluna devam ede
rek, Sirkeciye 23 dakikalık bir rötarla 
gelebilmiştir. 

Mektebli bir genci 
öldüren ka.til henüz 

tutulmadı 

Nevşehirde ehemmiyetli miktarda 
nefis üzüm yetiştiriliyor 

Senevi 10.000 ton kuru ve 40.000 ton yaş üzüm 
istihsal edilen Nevşehirde bir soma veya şarap 

fabrikasına ihtiyaç hissediliyor 

Ne~şeh~ ~Hus.usi) . ~ Nev~hir, Ni~- , kezi olan yakın kazalar da istifade ed• 
de vilayetınu: şrm~.lınde Kızılırmaga ceklerdir. Bu sene yukanda gösteril 
iki saat mesafede, Urgüb, Arapsun, A- mikdardan şimdiye kadar Mersin tari t 
vanos, Aksaray kazalarile mahdud ve ki.le dış piyasalara ( 1100) ton üzümİ; 
149,760 hektar araziyi muhtevi, bağ 

(300) ton da yarma kayısı ihrac edil 
ve bahçeler arasında şirin bir kaza mer
kezidir. 

Nevşehir İzmirden sonra merkezt A· 
nadoluda ürumcülükle iştihar etmiş 

bir memlekettir. Gayet lezzetli ve ne • 

miş ve ( 1000) ton üzüm de inhisarlaı 
idaresi mübayaa etmiştir. 

fis üzümler yeti~tirdiği gibi çavuş, par· miktarda hububat, kayısı, patates, soıl 

mak, Karaburcu. üzümleri meşhurdur. ğan, çekirdek içi yetiştirerek ihrac e 
Senevt 10.000 ton kuru ve 40 bin ton den müstahsil bir memlekettir. 
yaş üzüm istihsal edilir. Bu istihsalAt • 

tan her yıl 3000-4 bin ton ihrac edil • 
mekte ve mütebakisi dahilde istihlak 

Ziraat VekAletine 
arpa numuneleri gönderilecek 

olunmaktadır. Yaş üzüm ise reçel, pek- Ziraat Vekaleti vilayetlere bir ta• 
mez ve s~ire yapılmak suretile 

mim göndererek memleket arpalannm sarfolunur. İnhisarlar Vekaleti Nevşe-
h . d b' f b 'ka yap teknik keyfiye ti bakımından araştır ,-ır e ır soma ve şarap a n sı -

MIJtef errllı ı 
KDçOk esnafın dllekterl 

tesbit e~illyor 

Poliste: 
TOtDn ve para c;aları bi" hırsız 

yakalandı 

İstanbul San'at mektebi birinci sınıf tıracak olursa, bu yüzden mai - malar yaptınlacağınd.an Vilayet dahfw 
talebelerinden 20 yaşlarında Manisalı şetlerini temin eden binlerce nüfusa linde yetişen arpa nümunelerinin V& 
Hasan isminde bir genem. bir hafta evvel yardım edeceği gibi, birer üzüm mer • kalete gönderilmesini bildirmiştir. l 
P~zargünlı gec~isinemad6nü~ndey• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şehrimizdeki esnaf cemiyetleri idare 
heyetleri. küçük esnafın dileklerini din
lemeğe ve bu işle etrnf!ıca alakadar ol
maya başlamışlardır. Kanunusani ayı or
talarına kadar bu iş bitirilecek ve topla
nan dilekler bir raporla umumt heyetle
ft arzolunacaktır. 

HaH &efelerine Nisanda be,ıanacak 
İzmir • İstanbul. İstanbul - Ankara ve 

Mkara - Adana arasında yulcu posta 
tayyarelerinin iıletilmes~ne 1 Nisan 939 
dan itibaren ba~lanacaktır. Devlet Hava 
Yollan İdaresi bu hususta hazırlıklar 
yapmaktadır. 

, _ 

Şehir ifll'rl: 

Beledlye hastanelere Jardım 
tahsisatını art.r.acak 

Dün, Nuri adında biri Tahtaka1ede 
Cedid han içinde bakkal Şatınn dük -
kanından 50 ~ded tütün paketile 16 li· 

ra parayı çalarken hanın bekçileri ta· 
rafından görülmüş ve za'bıtaya ihbar 

edilmiştir. Yapılan takibat neticesinde 
rnçlu yakalanmış ve cürmümeşhud' 

mahk~mesinf' sevkedilmiştir. 

Gazino sahibini ve garsonları döven 
biri yakalandı 

Evvelki gece Taksimd~ İzzet gazino· 
suna gidip saat iki buçuğa kadar içtik-
ten sonra kendini. bilmiyecek kadar 
sarhoş olan Ahmed adında biri garson-
larla kavgı:tya tut~uş ve gazino sa • 
hibi İzzetle şefgarson Nuriyi dövmüş • 
tür. • 

Suçlu yakalanarak takibata ba.,lan -
m.ıştır. 

Bir kadın tramvaya binerken 
dDfÜP yaralandı 

nında bulunan bir kadını, :E'atihte Bıçak
çı Alaeddin mahalle~:ndeki evine götür
mek üzere Haydar caddEs:'nden geçerken 
Niyazi, Hamza. İhsan ve Rifat isminde 
dör t sahsın tecavüzlerine uğrıyarak 9 
yer inden bıça lka yaralanıp kaldırıldılı 
Cerrahpaşa hastanesmde öldüğünü ve 
vak'a failler. nden ff3mzs, Niyazi ve lh
sanın kısa bir ıaman sonra yakalandığım 
y3zmıştık. 

Cinayeti müteakıb kaçan ve bundan 
evvel gene bir cinayetin faili olup on le

ne hapse mahkum iken hastaneden firar 
eden ve ıki senedenberi bfr türlü ele geç
miycn Ri!at bu cinayeti işledikten sonra 
da kaçını~ ve elan ya!ta!anamamıştır. 
Zabıta tarafından, katilin fotografı çıo

ğaltılarak alakadarlara gönderilmiştir. 

Limanlar umum muduru 
Anknrada çahşacak 

Şişlide Panak apartımanında oturan İktısad Vekaleti, Deniz Müsteşarlığının 

~ ............................... ~ 
l.tanbulda ilk defa olarak göreceğimiz 

BOyOk Macar yıldızı M •k R kk 
MARTHA EGGERTH'in rakıbı ar 1 a Q 

iLK BAHAR ' GECELERİ 
Nefis ıarkıh ve mnkemmel musikili operet tilminde 

Bu .~:'m7ba TAKSİM s:::•~ 

~------- Fransız alnemosmın iki bOyük aktörD ••••••ıı-... 
JEAN GABiN ve MICHELE MORGAN 

A,k ve hayat için yanan kalbleri ..... 
Asri vak'aları musavver hissT, mOeasir ve lçtimaT 

SON BUSE 
Emsalsiz filmi temsil ediyorlar. Bu c;ar,amba aktamı 

SÜMER 

İstanbul hemşerisinin ıehir hastane
lerinde kolaylıkla yatınalan için im -
tinlar aranmaktadır. Vilayet Sıhhiye 
Müdilı11 Ali Rıza, Beledi~ Sıhhat Mü· 
dürü Osman Said bu işe memur edil • 
miştir. 

İstanbul Belediyesi yeni aene büt • 
fistne hastanelere yardım için daha 
fazla tahsisRt koyacaktır. 

avukat Nazmi Nurinin mürebbiyesi liğvi üzerine şimdiye kadar şehrimizde 

~~a.~~~n&m~~~~zihffem~~~nw~i~~~ı=============~~---•••••••••-~ 
ğında vatman Osmamn idaresindeki İstanbul Deniz Ticareti MÜ'd'ilrlüğü de ...ıııı 

sinemasında 

KOltilr lılerl: 

150 sayılı tramvay arabasına binerken uhtesinde bulunan Limanlar Umum MU
tramvayın birdenbire hareket etmesi dürü Müfid Necdet Denızin Ankaraya 
yüzünden düşerek hafüçe yaralanmı.ş· naklini kararlaştırmış ve keyfiyeti ken-
tır. disine tebliğ etmiştir. 

Yaralının müdavatı yapılmış, suç - Limanlar Umum Müdürü Müfid Nec-
1 t h kk nda t .. hkikata başlan det, İstanbul Deniz 'licaretine aid mua-H.p k.zad. bir -teh okul açılacak u va man a ı .. -

,,_ mıştır. meleleri dün müdür muavini Refije 
İstanbul Belediye reis muavini Rauf Bir ihtiyar adam yanarak BldD devretmit ve Deniz Ticareti memurları-

n...-~..+ .... , Maan·~ Müdürü Tevfik Kut, · Lim 
~ ~ 1 Evvelki gece, meflftç ve çok yaşlı bir na bir veda tamimi göndermiştır. an· 
müfettif İzzet ve bir doktor, dün Bü- lar Umumi Mildürü bu tamimle 15 sene-
Jiikçekmecedeki yatı mektebini teftiş adam yanar:ık ölmüştür. denberi beraber çal~tığı memurlara sa-
etmiflerdir. İstanbul M.aarif Müdü.rü, Beyazıdd~ Camcıali mahallesinde mimiyet ve arkada~Jık bağlarından dola
köy yatı okullarındaki teftişlerini ta • Külhan sokağında 15 numaralı evin yı teşekkür etmiş ve vazifelerinde mu
mamladıktan IOJll'8. Maarif Veklleti • en üst kat odasında oturan ve 77 yaş • vaffakiyetlerinin devamım dilemiştir. 
ne bir rapor gönderecektir. Her kaza- lannda olup bir sened.enberi meflO.ç Müfid Necdet Denizin !stanbuldan ayrıl
da bir köy yatı okulu açılacaktır. bir halde hasta yatmakta bulunan Ha- ması vazife arkadaşları araSlnda teessür 
_. _ ........................................ - •• san, evvelki gece yattığı yerde sigara uyandırmıttır. 

Niklh merasimi içmekte iken sigarasından düşen ateşle Deniz Ticaret Müdürlüğünü §imdilik 
fmdrdıt intişar eden Yeni Al1r renlrlmtnn üstübaşı tutuşmuş, meflftç bir halde 'muavin Refik vekaleten idare edecek ve 

ab!tt "' başmuharrtrt imıau Ha.ttı Ocat - bulunduğundan söndürmeğe muvaffak .1akında yeni bir müdür tayin oluna
oll• tm :Bayau Ttk't&nla Dott.or Kem& - olamıyarak feryada başlamış, fakat et- caktır. lılddlıl BaJititen ottu htllad Vetllett lhra -
-~ Jadrolb.ri1 Melih BaJillUD.'ln n1kAlı me- raftan yet~ilip kurtaırılıncaya kadar Müfid Necdet ~niz, bir ~ güne ka
IUlml cllll tzmır be1ed1JıMl evlenme me - ateş büyilyerek adamcağız ~k feci bir dar Ankaraya gıdecek ve Limanlar U-

Fırtına, soğuk, yaPıura, 

çamura rağmen 

AŞKIN GÖZ 
VAŞL ARI 

Türkçe sözliı, Arabca şarkılı filmini 
tstanbulun dört bucatmdan 

AZAK-FERAH 
Sinemalarına akın eden sayın halkı 

vAsl JıaJ.onları latiaba Ufi gelmiyor. 
Kaıdık(tyltiler, ÜsJı:Üdarlılar, BQla~çll

ler, Beşiktaşlılar ve İstanbulun 
her ~mtin haltı 

Apıa Giz Y8'1aruu 
seyretmek !cin k<>ŞU,fuyor. Anadolu te
hirleri bu mmı .slnemalannda geçir -

mek için sıra bekliyorlar. İata.nbul 
tarafın<la 

AZAK - FERAH 
Sinem6lannda aon defa olara.t nlı 
ıüntl alqa.mına kadar g&terUeoektlr. 

Her 1ltl .sinemada çarşamban 
_.ıatıncta laft edllm1fttr. Yeni mııere şekilde öl.m.iıştür. mum Müdürlüğü vazifesine Ankarada 

-tlbldl ... dUerll. devam edecektir. "il•••••••••••••~ Bir manitacı we iki tavcı ya kalandı ' 

yeni filmler 

Manitacılık suretile Mustafanm 31 O 
DIDJB muharrirlerinden 

terll1: 28 
teroQmaler lirasını dolandıran İsmail Hakkı ile, 

Maksim Gorki 

AŞK RÜYASI - Raaoadan oeviND · 
Ba•an Aıı Ediz 

rı ı ao Kıı. 

R!MZI KiTABEVi 

tavcılık suretile Yılmaz adında biri • 
nin 20 lirasını dolandıran İbrahim Ye 

Cemal zabıta tarafından yakalanarak 
tahkikata başlanrnlfbr. 
Bir kasab elinl makineye kaptırdı 

Yeşiltuhim'bada kasablık yapan Ö • 
mer, müşteriye makinede et kıymakta 

ilrıen, aaj: elinin parmamru makineye 
kaptll~k yaralanmıştır. Yaralıı t.e ' 
davi edilm•k üzere Cvzahpap haata-
neaine kaldml.mlfbı. 

NOVOTNI 
OTEL va LOKANTASI 

MUdiriyeti, saym müşterile
rinin yeni senelerini tebrik 
ve saadetler temenni eder. 

11111 'Jlfllllll ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebaıı Dram gündüıı S. 11.3' 

111!:::!!!~1 · 
gece S. 20,IO 

ASMODE 
t.tiklil caddeıi Komedi 

Gündiis S. ı5. 30 
Gece S 20 ,30 

MUM SÔNDO 

-
TURAN TiYATROSU 
Nqid Cemal Sahir ~ ar 

kadaşlan buflıa 
KATIL EVLAD 

ır~ 

komedi 3 pe1'de 
B0Y0K YEMiN 
komedi 3 P. 

.. 



• • izmitte iki satıcı 
Antalya afi~sının ~yı çocuğun hırsızlığı 
alışmalar! devam edıyor Bir kadın roıcwıun çan-l dd Antal a tasını qırdılar ve 
ir çok şoseler, kö~rüler, ~tikalar 18~ t ouan!a çantadaki 20 lirayı yediler 
ıkın senelerde Jurdun dl bol ve guze Y İzmit (Husus!) - Buıün İzmit is • 

malik bir .Ulyetİ olacak tasyonunda tuhaf bir hırsızlık vak'ası 

'
olmuş ve 1 J ve 1 7 yaşlannda iki satıcı 
çocuk Ankuadan İstanbula giden genç 

f 

ve güzel bir kadının el çantasını çala -
rak ortadan kaybolmuşlar Ye tahkika • 

1 
ta el koyan zabıta derhal bu bacaksız -
lan yakalıyarak adliyeye teslim etmiş-

( 
tir. 

C Yurddan Resimli Haberler :J 
Erzincanda kUcUk mekteblilerin milli oyunlan 

-.·"" ...... , . .,... Ankarada Mitlt bir Bankada memur 
f olan Müzeyyen iafmli bir bayan Eski • ~ncan (HUIUBI) - Hattın ~ t6- oynadıktan milli oJUD)ar ~,mderlnııl 
1 şehinlea lstanbuJR gitmektedir. Tren renınde Halkevfnde sayın vekıllerimizle zfn takdir ve alluflarfle ~ 
I İzmit tatasyonunda durduğu zaman davetliler terefin~ verilen ziyafette ld!ç(ik Resim bu mhiiminı yavrularuı ~ 

1 
genç bayan da v~gonun penceresinden mekteb yavrulannm mılll kıyafetlerle emasında llDmlfbr. 
istasyonda kaynqaıı haUa aeyretmeje ,... ....-. •• ~ .. .-... ••• ~ 

da= bu sırada trenlerde pişma. Alacada bir halk dispasenrl ac;lldı 
niye helva!ll satan 13 yquıda Edib ve 

117 yqmda çingene Ramımn adlann • 
da iki çocuk koltuk üzerinde bir el çan
tası durduğunu ve yolcmıun da pence
reden baktığını görünce laemen usulla· 
cık çantayı aşınnışlar ft götürüp ci • 

.- inde bt.ıtuncm!ar vardaki m.ııden kömiiriiııiin içine sak • 
An.tal yada Kırkgöz köpnlli1 nü• açılma tönft. i, Burdur Iamışlardır. Genç kadın içinde .fO lira 

f\ntalya (Hususi) _ Saltanat~ ih • istasyonu, 
1
Ko:delifl, ';: köprüsü, par~; tren bileti ve bir çok kıymetli 

ll ettiği bütün yurd gibi bakımsız pesi, Kırk.ık prüs kö-~'"°' ve vesaıki olan 1çantasınm kayboldu~u c··mh · et dev- Sallaıı köprüsü, Çatallar )'&-- anlayınca po.ise haber vermiştir. Der· 
ldmışt olak~-·Antkalya, muuş v:1~ gör- blı\'Ok betonarme menfezl~:_...a .... -beri hal tahldbta başlıyan Kocaeli zabıta· 
L e er~ "tye avuş . Antalya nafıall 80D. ilç ~ il vak'anın küçük kahramanlannı ya • 
~ğe başıam1ştır. İlk iş olarak ~ ...ık vertmU bir pkildıe çaı1pnaia bat- blamıt ve çanta bulunarak sahft>ine 
rıiz hava almasına mani olan -ra r-· • . 
leler vıktınlmış ve bir çok dar cad· lanllftıı;:11 Nafıa uiildürQJDib, Antalya fade edi~~ır. Yalmz içindeki .fO lira Alacadtm yazılıyor: Kazamız hükd- di~e köy ve kaza halla tedavi 
ler g~nişletilmiş, yeni yeni dilldtln· Değe düi nafıa ft1-.i tzerincle bt1- paranıu 2 lırasım hırsız çocuklar 0 ak- met doktoru Befet Onur buraya geldi· görmekte ve meccani iliç dağıblm•k • 

d b
. 

1 
apıımı..+n·. :r.s. ve eıvann _L-_:_,__..ı. _ • pm harcamışlard11". Fatırer yakalaııa • ği gu"ndenberi balkı azami bır' ih~---- ıa..1·-

~ ve mo em ına ar y oı·- -r.1r bir dikkat ve ea,euuu.&J'"" ......... _,, k dl' r ed' · lerd.ir w.wil&&r" ı..ıu-. 
patika yollar şoseye tahvil~ J',,... tmaktadır· Bu verimli çalışmalar ra 1 ıyeye tes ım ılmış _: 1A tedaviye başlamış, bu arada bir dis- Yukandaki resimlerde kaa dtapaa-

:>büslerin sefer yapmalarına mfisaıd gul 0inde Antalya yalan zamanda en f'eghantla bir pMıSer vücude getirmiştir. Kaza için serini inşa halinde iken ve doktor Be. 
le ifrag olunmuş ve birÇOk tiSıırfl: :xe:e gtızel ~nara malik bir vilAyeti· I{, ,. I h b L I bir küçük hastam' addedilebilen bu fet Onuru görüyorsunuz. 
r yapılmıştır. ~imdiye kad~ yapı • mis olacaktır. PCB ÇI ı ili! BHeB • • • 
n soı, köo .. u, bma ve .şosenııı bırta v ıayet na~asının 1so kilometre tu· Ml'gdara çıkarıldı Orhangazıde hır otobUs Erzıncanda C. H. P. 
nı bildiriyorum: l~ ,allı\ bqlunınaktadır. Bunların Ceyhan (Husust) - Bir iki gün ev· kazasının muhakemesi kongresi 
Aksu kiiprüsü, Manavgat ıra bir kJSID1 muntazam fOR, bir kısmı vel Suriyeden gelen ve Ceyhan mınta• 
alkevl binası, Aksu kanalları, NARP" tesviye! tnrabiye, diğer bir kısmı da kasında satış )Apmağa çalışan bir ka • Orhangazi (Hususi) - Bir milddet 
re istasyon binalan, lise b~nası. mem- tikadır· Muntazam .,aelerde yol ba- çak~1 ıebekPSl yakaiannuşbr. e\"Vel Orhangazi. Y~ova yol~da )'ir
ket hastanesi, ipekböcekçıllk mette: kın .. lei'i ve tamiratı miltemadtye a- Bunlar Dörtyollu Haşhaş İbrahim ile mi ild yolcu ile devrilen otobüsün şo-
ve müdiriyet daireleri, inhisarlar bi melelerl vardır. Her yıl b~k P>:f • Ceyhanın fnceyer köyünden Yusuf ot- faril ve maJsnhibi bak~nda ~ 

tsı, henüz inşa halinde bulun&Jl gChn- ıazam. yollar ıslah edilmektedir. lu Ahmed VP. Muhtar Ali oğlu Ahmed- aaliye ceza mahkemesinde yapılan du· 
lk binası, park gazino binaSI, çeltik aı1Dl • dir. Bu üç kaçakçı zabıtaya haber ve • nqmada tof~~ ehliyetli olup oJma • 

ratifl çalışıyor rildiklerlnl ınlaymca ıtonnın AytehOt dığı ve otobüsun fren m~ 
lpsala talebe koope ca k6yüne kaçmışlar, kaçak eşyalan.da yapılıp yapılmadığnım Bursa beledl • 

bir kuyuda aaklamışlarc:far. t.derı aze ,. yesiııden aorulmasına karar wrllmli • 
rinde yürüyt-n j1mdarma hem kaçak • tir. 

çııan, hem da 396 buçuk metre ipetu 4 Unca 11mam mOfettişlrg'in 
kumaş ile 1.S parça erkek boyunbafın • 
c1an lbaret kaçak eşyayı ete lf!Çirmit. Erzincan belediyesine yardımı 
tir. Kaçakçılar adliyeye verilmişler • 
dlr. 

Orlıannazlde 
Spor lıarelıetlerl 
Orhangazi (Hu· 

AD-) -Yeni be
den terbiyesi ka • 
nanunun mer1 • 
ıeıe ,umesmden 
IODl'& IÖnük bir 
vaziyette olan 
wpor klilbflnfln ye 
nklen faaliyete 
geçmesi için kay 

Erzıncan (H&ilUsl) - 'Erzfncan beledi • 
yeli tarafından Bul~ Jne1dınpw:la yap 
tınlmalrta <"lan sebx hallnln infuına bir 
yardım clmak Orere dörffndl umum 
müfettif General Abdullah Alpdolan bet 
"'" lira ıan~iştir. sayın generalin bu 

' 

yardımından dôJayı vali ve belediye reisi 
kend'sfne teşekkür etmişlerdir. 

~· ,..,.,.,. bdar makam Fuad Ala 

İpsala (Hususi) - Bu yıl tpsaı. ıner- dalı -::il UzanÇtan metıebba lal* ıa- :1"ıe sporcu = • Urfa llmntJet Mldtrl Nmıl Yaba po • filtl'fnde ıörQP.'8lel ~ ----~ 
.ez okulunda bir talebe koopet•tlfi :~ ::.. (814) uruılUk ,ardımda IJu1uD.. ,,,ru::; w klü~'ln faaltJ• geçme :.:::ı:ı~ ~ ~ =~ ald a•mJA~ vna;eı ~··a lQ,. 
11de geıtrilmiftir. Bu kooperatif ur Jlesiın: TaJe-be kooperatifini kWe sini emretm{ftir. oattar. ~ ~19?~ ~ 9111!~111 
aen İbrahim ~nıı nezaret ve mtıra· mU§t • vruıarıa okul 61J:ebnen1erinl Resim OrhaqazJ S1>9r klilbüniln Urfa lbUvı mthtemul abıt IOl'98 hl• itle .--.•~••• -~ nrtlc!L~fi1ı!--
:abesı altınd& w ~bımin kendi ara • eden 18 kaptanı Sami'yt gösteriyor. ttmlerlnden Mmffer Sezenertm Anbra • rulunua- yıllık ..-ı nponı .-ı•ıili 

ı.rafın-. ~· dın urta1a giderek Jen1 ftllfealne llalla • tuvft) e.tildi: '8ki w.ıe ıı.,.u .-11Alti'd 
arından seçUI bir he7eU- idare Be Dl or ki . ..... b ediJetU bilytik -~~,--

pazar Ola Hasan Y Y . ~............. ........ ıe.ı ~ tıwa ~~ 
il =:::-:=======~=~~~~~~~~~fr=====:~~~;=:;:ır=-==:~~;:; ... =:;s~91 Atattırton mıue t&renınt aY mm 1dlbt za Aitmet uU, Jlustafa Haıtttf!lf. il~ :=:.• beledlJe aln-numda ceb ~de,.. ....... :i··~~ 

Bu film bP.lt Oıerlnc!e bilyGt bir aına w Koaırenln tazim ve uygt:aniua t>fl-......~ .... 
h~an uyandırdıf1ndan sinema ful& b - lerimtze teJiraDa qmulmatma ..... 
labat1t olmakta n bir Jaaun halk Joca1ann rfterek + ... plantı- nJh - --"dl. 'D....: 
tenannCla oturmakta ve antta btkllmet - ""«' " - a., ..... •"C:&"U nır 
tecttrıer. Amı:r.ı umaınl 6lerlne mm daha ılnl merku idare heyetlld .,.. .. 
blrk&O san deftlll edeeettlr. rl~. 

o~=n:-:=~= Trat- lzmir llelediyesi yen"den 27 : =.-:ı..,cı~':t,=~.::U: otobUs s·pariş etti 
._. ~'::'1ümdl °* mtbba ,. '* _ İzmir (Hus'usi) _ fzmır Bele<U,.,.ı 
cak ._ bola ..-.ı _._.49 9'11 ~ kendi hesabına ış~tmek uzere Avnı. • 
anslnde ... .....,. aa lla):wınlat ba _ pa~ 27 otobiıs sipariş etmiştir. Bv. 
nda 11tlttlrll•k ~ . ....,..., oıarat otobusler en son s stem ve bütüQ k 
""'-~ lonı •vt "1lnnma~-..a ,__ qıı-ı ....curi&l'. 
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VDLIBAŞBNDA 
Ku:reddJıı Hocaya sormuşlar: 
- Eald ayları ne yaparlar? 
Hoca cevab ver.ml§: 

gene o, 1939 yqmda oldufunu fddla e .. 
diyor da ••• 

* 

SQH POSTA 

- Kırpar. kırpu yıldız yaparlar. 
Nureddin Hoca sağ olsaydı ve bugUn 

Eski yıl yola çıtmıı gidiyordu. Bltpa • 

Fatihte bir ahırda işlenen cinayetin 
tahkikatı ikmal edildi .onalardı: 

- Eski yılları ne yaparlar? 
Hoca. her halde fU cevabı verirdi: 
- Yeni yılın güzel hatırı için evinr 

d~ler. çevirir döverler! 

zarından geçerken bitpazarı dile geldi: 
- Ne yapmalı kardeş, Ciedi. dünyanın 

hali böyle.. Eskiye rağbet olsaydı, bana 
da nur yağardı. 

* 
* Bir do tum aordu: 

- Yeni yıl geliyor, ne dfis:ünürsün? 
Cevab verdim: 
- Dua ediyorum. 
- Niçın: 

- Gelenin fJideni arattırmaması içln. 

* 

Tok s6zH1. yeni yıh karşılarken bağı -
nyordu: 

- Mağrur olma yeni yıl, ii4: yüz al~ 
mış beş gQnlO.k ömrün var. 

* İçki içmiyen söyledi: 
- Ben yılbaşından yılbaşına içki içe

rim 

- Yeni yıl senenin son günü tam gece 
İçki içen de söyledi: 
- Ben de yılbaşından yılbaşına içki 

içm'yeceğim amma, o gecelerde de siz 
beni coşturuyol'SUnuz. 

71.n1ında dünyaya gelirmiş değil mi? 
- Evet! 
- O s atte niçin her yerde elektrilderi 

* &and rürler? 
- Dünyaya gelir ~e1mcz. bütün in _ Eski yıl dünyadan gıttiği zaman sor • 

ıan'arı sarhot gorüp geri dönmesin di • dular: 
yedir. - Dünya nasıldı? * - Dilna uğursuzdu! dedi. 

- Dünya dJfi midir, erkek midir? Yeni yıl dünyaya «eldıği zaman IOZ'du: 
- Her halde dişidfr. - Es.ki yıl nasıldı? 
- Nereden bildin? - Eıki yıl uğursuldu! dediler. 

- Yaşı mflyon'-ian fazla olduğu halde ismet Hulillı 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Nehir suyu sayesinde ı 16 met asırda Avrupahlar 

İfleyen saat kırmızı domates yemezlerdi 
~kak seviyesinden 7S metre yük - 16 ncı a..cnrda Avrupada domatesin 

aeklikte bulunan Amerikadb Maşigan ancak yeşili yenirdi. Kırmızı domates 
f8hrindeki kule saati, nehir suyundan halk tarafından çürilmüş ve ekşimiş 
elde edikn kuvvetle işlerdi Zamanla addolunurdu. 
nehirdeki küçük balıklar saat makine- Şarka ve garbe doğru seyahatler ya
sinin içine dolmuş ve saat işlemez ol • pıldıktan sonradır ki, domatesin kır -
mUftur. mm olarak daha büyük bir lezzetle * yeneceği kanaatine varıldı. 

Kuyudan sağ kurtulan kafir * 
Kanadalı bir çiftçinin katın, içinde Çivisiz yapılan bir bina 

1 metre .. derln~iğin~e ~ bulunan, 1' Lehistanda bulunan bir sinagog 300 
metre yukseklıkteki 'bır kuyuya düş • yı:llı!ktl!l". Tahtadan yapı~, ve çi~, 
mdf ve aradan 6 saat geçtikten sonra maden! malzeme olarak hiçbir şey kul· 
apuağlam, yani yarasız ve be.resiz o- lanılrnamıştır. Sinagogun inşasında us· 
Jarak kurtanlmışbr. talar tahtadan aletlerle çalışmışlardır. --··-------········· .. ·· ···················--............................................................... . 

ka dost ta İngiliz gazetel~nde oku· 
muş olduğu bir fıkrayı anlattı: 

- Gazeteci dört b~ gün evvel 
dostlarından birine yılbaşı için biJ 
eğlence tasavvuru olup olmadığını 

soruyor. E~t. cevabını alıyor. 
Mahun renkli küçük bir çekme • 

cem vardır. Onu alacağım, ocağın 

başına g~ceğim ve yılbaşı düdük • 
leri çalmaya başladığı zaman bir ka 
deh likör içerek çekmeceyi açnca -
ğım. Bu çekmecf bana dört yıl ev • 
vel ölmüş olan zevcemden kaldı. (). 

Amerikanın en meşhur yıldızlarındn.n 
Mirirun Hopkinı; yeni ve 90k güzel bir 
!Hm çevirmeğe başlamıştır Amerika is-

Ukldline nid olan bir mevzuu ihtiva e • 
den filmde Mirinm mfrttehid Amerika is
yanını bastırmağa çalışan 1:ngiliz ku -

mandanlarından birınin hemşiresi rolü -
nü yapmak.ta ve as'ler<U!n genç 00 ada
n.ı ~cvmektedır. 

Filmin bütün lrısımlan hemen hemen 
tanısı'n"llanmış ssyı?a'bmr. 

" BllyUk Vals ,, 

Katilin bir genci başını taşla ezerek öldürdüğü 
tesbit edildi ve fakat cinayetin sebebi anlaşılamadı 

Fatihte bir ahırda vukua gelen feci Buna rağmen cin yeti doğuran asıl 
bir cinayet htıdisesi etrafında Adlive- sebeb, kat'i surette anlaşılamamıştır. 
cebir müddettenberi devam eden tah· Viıhid, ceza .kanununun! _.48 ind 
kikat, dün neticeye varmıştır. maddesi hii~erine tevfikan, muha .. 

Cinayetin faili bulunan Vah'd, Sa - keme ve teczıye olunmak üı.:ere 4 fino. 
lih isminde bir adamın ahırında, Yu - cü sorgu hakimliğinin kararile, Afur ,. 
suf adında bir genci, sopa ile başını e- ceza mahkemes;n~ sevkedilıniştir. 
ze eze öldürmüştür. Katil, vak'a aka - Muhakemesine bugünleroe başla118' 
binde firar etmişse de, bilahare yaka- caktır. 
}anarak Adliyeye teslim edilmişti. Fa- Bir hırsız 7 a)' hapse 
kat, hadisenin kat'~ se'bebi yapılan hk d" · 
tahk'katta anıaşıırunamı~, bunun üzerine. ma Om e ı dı 
tahkikatın tevsiine lüzum görülmüş - T htakalede, Bekir isminde birinhı 
tür. cebinden 13 lira parasını ran Nnbt 

Suçlu Vahid, müddeiumilikte yapı· adında bir sabı'kab yak.alan.arak dun 
lan muhtelif sorgulan sırasında, hadi- Adliyeye verilmiştir. 
seyi şu su~tle anlatmıştır: Müddeıumumilik, suçluyu Sultml"' 

c- Ölen Yusuf ile birlikte, vak'anın ahrned 2 nci sulh ceza hakimi SalA .. 
cereyan ettiği akşam Karaköyde bir haddin Demirellinin huzuruna çıkarfıc 
birahaneye gitmiş ve hayli rakı içmiş· mıştır. Hakim, yapılan duntşma so • 
tik. Sonra benim geceleri kaldığım a • nunda suçu delilkrle sabit görmüş VG 
hıra dönerek, vattık. Fakat, g~e yarı- Nabinin 7 ay müddetle hapsine ve d~ 
sı Yusuf benim ceketimin cebinde bu· hal te\ kifine karar vermiştir. 
ıunan paravı almak istedi. Ben mani Arkadaşmı yarahyon 23 gUn 
olmaP,n kalkınca, yattığımız yerde dö-
vüşmeğe başladık. Bu patırtı SJrasında hapse mahkOm edildi 
ikimiz de yere yuvarlandık. Yusufun Tahtakalede Hasan ismindeki arkaM 
kafac;ı taşa çarptı, öldü.> dnşını 'bir kavga neticesinde bıçakbl 

Fakat, hadise mahallinde yapılan ke- yarnl yan Şak:rin muhakemesi, suıı.. 
şif ahırda tasa çarparak ölüme sebe- tnnahmed 1 inci sulh ceza mahkem .. 
bivet verecek b!r cismin olmadığım sinde dün neticelenmiştir. 
göstermiştir. Katilin bu cürmü işlediği Hakim, mevkuf bulunan Şakirin ~ 
tahkikat sonunda delillerle tesbit e - çunu delillet'lc sabit görmüş ve 23 giiJI 
dilmiştir. müddetle hapsine karar vermiştir. 

Toplan lılar: /J eniz işleri: 
KınJaym teşekkUri\ Zinclrbozan feneri bozuldu M. G. M. film kumpanyası meşhur mu

~kişinas Johann Strauss'ın hayatına a;d Tilrktye Kızılay Cemiyeti Eminönü Ka - Birkaç gün evvel tamir olunan ZincJr.ı 
(Büyük Vnls) adında bir film cevirmiş- zasından: Baylar Marseı Franko, Leon Ka - bozan mevkiindekı denız feneri yeniden 

rako, Vltall Bahar ve arkadaşl~nm delil- bozulmuştur. Fenerin tamirine b .t,,lanio! 
tır. Büyük bir musiki filmi olan bu eser- letııe CümhurlyeUn 15 lnci yıldonUmtl mü- . 1? 
d bir k 1 d' 

1 
nasebctlle tehrlmiz tftcca.nndan Kızılay na- mış ve keyfıyet denızCJlere taminı edil&o! 

ıt B na.c;sa 
1 
em;n pn5rç?/~ "bın enccek- mına toPlanan 4719 Ura 50 kurut vemeın1- rek müteyakkız bulunmalan bildiri), 

?:. u parça _ar oşa eı c gı i en rne~- ze teslim edllmlşttr. Teberrllata iftlrak e - roıştir. 
hur keman ustadlan tarafından çı>Jına- den bütün yurddaslara ve bu ite delllet e
caktır. Filme mümkün mertebe hakiknt den adları yazılı zevata Tftrklye Kızılay Ce
çehresi vermek için bu keman üstadı mu- mtyetlne nrf1 gösterdikleri yardım ve aIA.-

Devlet sermayesile kurulan 
müesseseler kadnn dolan teşekkürlerlın1ztn 1bll#tna de

sjkf paJ1Çalnnnı pek büyük bir şöhreti ı~etlnlzl rı~a eyleriz. 
haiz bulunan cDe Vinci> adındaki ke- ------ Devlet sermayesi1e kurulan müess&t 
mam ile cnlncaktır. 

Bu kemanın hikayesini kısaca ım!at:ı

l:m: 

Bu keman Stradivnrıus tarafınd'.al) ya
pılmıştır. 1886 senesinde Chardon na. 

rnmda b r Fransız ailesi tarafından satın 
alınmıştır. cDe Vinci> adını bu aıle koy-
muştur. Keman Chardon ailesi tarafın

dan Almanyaya satılmış ve meşhur 

Lachmann kollcksiyonunda yer almıştır 
Almanyada 1919-1921 arasında vııkubu

ldn buhran sırasında satılmak üzere A
rnerikaya gönderilmiştir. 

19:.!4 rcnesinde bu kemana 75.000 Türk 
liralık kıymet biçilmıştır. 

(Büyük Vals) filmine k:rvmet v~reıı 

umillrrdcn biri de bu keman<fır. 

Bir otobDs bir tramvayla çarpı,ta selerin idare ve murakabeleri hakkmt 
Şoför Adnamn idaresindeki Şi;;li, daki kanun bugünden itibaren mer'i • 

Fatih hattına işliven 3-i 13 numaralı 0 • yet mevkiine girmekwdir. Bütün mU. 
tobüs Köprüde Kadıköy iskelesi önün- esseseler bu kanun hükümlerine uy " 
den geçerken, vatman Mustafanın i . gun bir şekilde muamelelerini tanzlın 

etmişlerdir. 
darec;'ndeki Şişli - Sirkeci tramvay a-

Yeni kanuT' hükümlerine göre, ka " 
rabasi1e çarpışmıshr. nuna tabi olan müesseseler, hlikml 

Müsademe neticesinde tramvay ve 
otobüsün bazı mahalleri hasara uğ- şahsiyeti haiz ve bu kanunla kendi h1Joıı 

susi kanunları dairesinde mali ve ida
ramış iı:;e de otobüs ve tramvayda bu· 
1 1 1 b. 1m ışt ri muhtariyete malik olmak, mes'ull " unan yo cu ara ır şey o am ır. 

.. yetleri sermayelerile ımahdud bul\IDıı! 
Suçlu vatman ve şofor hakkında tah· k - h i hüküm' .. 1 - · .ı~ 

it'k ta b ı t ma uzere usus ere gore 1"'41" 
ı " aş anmış ır. re olunacaklardır. 

Bir kaçakçı sarraf yakalandı 

Seyyar sarraflık yapan Abraham oğ- Trakyada pirinç ziraati arllyor 
lu Artin, dün Balıkpazannda iki Türk Edime (Hususi) - Pirinç ziraati git 
altın lirasile iki aded İngiliz evrakı 

nu ölümünden sonra ilk defa açtı -
ğım zamırn hayatımın en büyük 
hüznünü duydum: Zevcem nişan • 
!andığımız tarihten itibaren kendi • 
sine yazmış olduğum ne kadar mck
tub varsa hepsini de sene sırasile a· 
yımuş, peube kordeWara bağlıya • 
rak demetler yapmış, ayni şekilde 
yılbaşlan wya yıldlhıilmleri müna· 
.sebeıile vermiş oldutmn ufak tefek 
hediyeleri de etfketllyerek, tarih sı
rasile sıralamış. Muh~lif tarihlerde 
yalnız veya birlikte çek"len resim • 
lerimiz de orada. Yılbaşı gecesini 
nasıl geçireceğimizi sormuştunuz. 
tŞte bu tekilde • 

nakdiyesini 37 lira mukabilinde satın tikçe artmaktadır. Evvelce bazı yer" 

D 1 C 1 
lerde az mikdarda ekilirdi. Şimdi her o ores ostel o'nun yeni film] almakta iken, giUnrü~ ve kaçıakçılık 

bürosu memur lan tarafından suç üs • tn .. nfta çeltiklik görlilmc ~ e başlanrııif"' 

• Düşüntıyorum; 17 milyonluk ~ 
ki~ yeni Jll mihwebetile sev. 
diklerini kflçük bir Jıediye ile taltif 
etmeyi ~üt olan acaba kaç ki
ti vardır? 

ltüçflk bir hediye.. bir demet çi • 
çek. Maddeten ebenımf~lz bir 
feydiı Fakat g6nill lflerinde bir ta
rih yapar. Bilen için ıl)ınmez, mmi· 
1ecet-btr uıınmr. 

Amerikan s'üd:o~~nn~an biri U - tünde yakalanmıştır. tır. Kuvvetlı sermaye sahıbl~ri b nlerıt 
reckage adın<la buyuk hır film çevir - . . . oe dönüm üzerine r:ı.tı.,tıklan gı'b1 b . . Aninin iizerı nde JBpalan aramada, r-"'I un-
mek üzeredir. Fılmın kadın başrolü hır mi)rtar ecnebi çek ve paralarile bir Iardan örnek alan halk da çeltik zıra.. 
meşhur sinema yıldızlanndan Dolores çok Türk altmı bulunarak m.ilsadere tine heves etmektedir. Bir iki sene 80ll 
Castello'ya tevdi edilmiştir. Partöneri olunmuş ve suçlu hakkında tahkikata ra bu zlraatin de bölgenin milsald 0 , 

Jack Holt olacaktır. başlanmıştır. lan her yerine yayılacağı ştıpbesizdlr. 

Şekerleme 

ı 



Bayim ' 
1 ı İkincik8n• =-f r SON POST~ 

~Siyasi nıaharrirler, edibler, 
ı ressanılar, geni seneden 

GEÇEN YILIN 
KRONOLOJiSİ 

ikinci kanun U - Hata7da aeçim durdu. 

neler bekliyorlar? 1 - Romanyada Y aııumıere k-., ted· 
17 - M41CU.. umumi af proj-.l yerildi 

birler alındı. Temmuz 

Siyasi muharrirferden: Ası~ Us, Selim Rağıb Emeç, Nadir Nadi, All Naci 
Karacan, Etem izzet Benıce, Nizamedd. N .f diblerden Refik Halid, 

2 - .Mısır parlAment<>ft tattı edM. 
4 - Toprak kanunu harırlandı. 
3 - T11rk • Rumen ticaret anlqmaBl 

ımzalandı. 

1 - Hatay ifinde tam bir anlll"" oldu. 
! - Türk • Fransız heyetleri an1mda 

Hatay anlqmuı i.mzalandJ. 

B 
.. han Cahi'"' Orhan S fi S ın azı' e d Münif il ur ut • ey ' elami izzet, Yusuf Ziya, ressaınar an 

7 - lımttı~ soluklar " kar tlptll. bat
ladı. 

4 - Ordumuz piftarları Hataya gir
dilm'. 

5 - Tiirk ordusu Hataya tamamen yfll-
lefti. 

F ehım ve Cemal Nadir fikirlerini anlatıyorlar 
12 - M~hul btr denl7..altı Akdeniuie 

bir Holanda vapurunu batırdı. Peşte 

konferansı megaisini bitirdi. 
18-Fransada yeni kabineyi Şotan kur

du. 

T -Ankarada Franaız _Türk anlaşma-
n mOzakereleri baıladı. 

18 - . Romanya valide kra1i9Mi öldtt. 
19 - lngillz kralı Parise gitti. 

20 - Kral Faruk ev1endi. 
21 - Atatürk fstabula geldi. Akdenizde 

bir İngf hz gemisine faamıı edildi. 
26 - Milletler Cemiyeti toplandı. Ha

tay işi görüşüldü. 

27 - Mısır .donanması kumaıı.tlanı 
Mahmud Hamza Pa§a Tiırkiyeye geldi. 

28 - Yunanistanda mevzii bir isyaa 
oldu, bastırıldı., 

Ağustos 
31 - Atattirk Bursaya gftti. 

Şubat 
1 - Bulgarlarla Balkan Antantı ara

sında bir dostluk muahedes; imulandL 
1 - Gemlık sun'i ipek, Bursa Merinos 19 - Ordumuz Edirneye girdi. Ata. 

fabrikaları açıldı. türk bazı elçıilerimizi kabul ettiler. 
3 - Almar. harbiye nazırı Blomber.g 20 - Celll Bayar 8 nci İzmir fuannı 

çekildi. açtL 
4 - Atatürk İstanbula geldi. 21 - Hatay mebusları seçildL 
16 - Avusturya H:tlerin emıi altına 24 - Doğu manevraları başladı. Mani 

girdi. sada üzüm bayramı yapıldı. 
20 - 43 Halkevi daha açıldı. . ~ - Orduya yenıden 1050 eenç silblllJ 
24 - Balkan Konseyi Ankarada top- ıltihak etti. 

h bir yıl değildi 1 nlAkadar mtllE.tıerln dellce gayretlerine rd-rledebllmelerı malhuz bir Avrupa har.bine landı. E 
Rahmetli yO. ohm> şa ,.:m böl oısun nlte - men baud>klO' henüz b~i<llml< doğlldi<. Da- başlamalar> !Çin bu yll en m üsald şa<l!act ha Y 1 Q 1 '9.mnıa biz dJyellm topraa• ·· 1 •· l•-- izdi d bl lr · M t 1 B h · , • kit de c11veledle az adam h• bk hayli çal.,.,•• -·· ' ene 1 fü. ar - er tesgadende Bitlerle Henlebı k}ın o aıı ha.b şe kn 

1 
medi Acaba bu Bu itibarla önümüzdeki senenin fillen bir Blnaenn.leyh 19.i9 'un Avrupa t.eknesine ..... aruında rnilhlın bı"r m"'Akat oldu. 

O~ıunu bol bol topra eye · ır. t ı y ı bl · .. -.. 1 Yenı· bu··tçemı'z 248 ·ı ı k uı.a o 

1 

k? harb sene.3! oıacaı;ını zanne m yorum. an ın:ız r rota vudetutlni umamayanlar bu - mı yon o ara 2 H t r loabanın oğlu "!"' 0.,!~ah• ah hakkında sı- mlltetl•<, top. tüfek ve tayyarelerle blrbl<le - Jlldan müsbet netice!« umanlada bahae' gt- tesbit edildi. . - a ay mec '8i açddı. Mımr kralına 
Yeni y>hn ınMtak 

1 1 1 
Y 'atk"'lan ko- rlne saıd"mıyacak!a<d"· Fakat dikkat ede- rlol<le<Se kazan>rlar kanaatindeyim. 9 - Frans>Z başvekili Şotan istifa etli. swkast yapıldı. Frankncular Elır eeph• 

yas! m• ">nn:t<Ierl, ~:.~;.;,."n ıım: Ha<b ne dernekli<? F<Jer kelimeyi mo - Gö<ülğyo< "'· ben ..,,..n dünya meselele- Ribentrop Romaya eıtti. sinde ilerleıneğe bqladılar. nUŞturduk. Işte söy · dem mnnnsında alıyorsak harb çoktan baş- rlnln tam ve radikal bir tarzda hallini mut- 13 - Çekoslovakyada dahill prpı.ı::ma. 

S
. T harrirler tam•"'" ounı.• modem nuınaslle lıarb, mil- lata bk ha<bm patıamasona muaUOk bul _ 11 - Almanya Avusturyayı ilhak etti. !ar başladı. ~ 
ıyaS m U Jetlerin yekdiğerlni imha için giriştikleri bir maktayım. Anıı:ıa sanmayınız ki ben mutla- Alman askerleri hududu geçti. 15 Çembe 

2 
- . rlayn Hitleı·le 17ft..tı..u;, 

takım har<'ketıerdir lrl sonu kanlı boğuşma - ıca. bir harbin tarnftanyıml Asla., asla! 1 - Hitler Viyanaya gitti. &""'""9""' 

Si asi muha,,trl-r• şu suali so«luk: •"" ya dayam<. Iki veya lkıden 90k insanlar amındakl 14 - Çekoslovakyada endişe b8§ladı. . 21- Çuoalovakyada umumi oeferbe,.. m~ harb ,.,..sı midir, yoksa sulh sen.st işte Avrupa bu ho,.ketle<ln içinde Y"'1yor basit meselelerden tutunuz, iki veya ikiden 17 _ Şark Paktını İran tasdik etti. lik lliin edildi. Hududlar kapandı. 
tih dil . vo""' """" doğm korkunç adıntlada yak çok devletler arasındaki en ınuğl•k mesele _ 2'I - lstanbulda Barbaros ihtifali ya-
n•-- ,oyle cevabla< voc "· --"""' ı.,.,.or. tere koda< konuşma ve anı,,...a yolla<lle 27 - Türk donanma'1nın Atak maym pı!dı. 

ll 
~ A,. 1'.T u halledllmlyecck t n i i gemisi denize :ndirildi. 111. Asım ır , ,.,ecı .n.ar11can .. anı ., ç n memnuniyet - 29 - Münlhte Hıtler, Çemherlayn. 1rı. le kabule şayan neticelere ulaştırılamıyacak 31 - J..ord Loyd Anka.raya gitti. İngil- M 1 

(}'" ının b.'lşmuharriı·i) (Bu~üıı J•aşmuharriri) tek mesele ve d.wa. olmaması .şüphesiz ki tere ile İtalya arasında müzakereler baş- l usso ini, Daladye toplandılar, bir an 
" k w•ı•k bl< manw• Sulh senesi.. E"t 1939 sulh ,,_ olacnk- benim de temmnlmdl<. Amma bu kadn< bol !adı. qma yapıldı. 37 genç sübay donanma.. 

Almdl düııy .. rnızı ço nnzara geçen seneye tır. Herkes o kadnr tepeden tırnaağ silah - öldiirücü mnd<.le lstlhsallnd(.'11 sonra bunla - mıza ıltihak etti. 
tçtnde g5rtıyo•·uz. :eu rn ve yeni Sf'neye de lanmıştır ki, mühimmat çokluğundan mü - rın lstlhlflkln<!en vazgeçllerek insnnc:ı. ko - N 1 san B .w;,etıe daha ••"111d.ı;. """ ""'" !tat ya tevellld bir milva>•ne hasıl olmu.tu<. Bu va- n u•m• ,oua .. na teV<'CCÜh edllece"lnl de bl< i r i n c ite ş r 1 n bır çok meselE;lerıe gir yo · ı- J" k ı; 5 B 1 "'1 acılmas>- zlyet dahlllndc h"hangt bl< tarafın, dlğe< u< u a hma S>ğfüramoyorum. - alkan Ekonomi Kor.seyl toplaOOL - rt manya ıle İneilıere arasında e-
ne Fransa arc.sının 

1
935 Lavıı.l - :Mus - tarafı yenebileceği hakkında kat1 bir em - O halde bu yıl da bir gerileme ve hız alma 8 - Fransada Blum kabinesı· dü..+n. bedi dostluk m· k · ı İtalya Tunusu L•llY•r. esmen tebliğ etti. niyet duymasına lmkAn yoktur. Bu ı.nk•n _ .,. ha.,,ıanma Y>h olacakt•<. •- osa ı ımza andı. Belediye 

oollnl ıı.narını bOzdu. ~a hlÇ bk fedaklr - s>zl>k sulhün en ...ın bir guantlsldi<. l 10 
- Fransada kabıneyl Daladye kur- intDıabatı başladı. Memlekettmb:de pa-

Fransa tse: cıBundan fa nsız Başvekili Da - Elem izzet Benice Edibler 1 du. Mısır kralı Kahireye giden Hariciye z~.r~ıksız satııın tatbikine başlandı. İlk !ık yapamam• dlyo<. Fr• ""'da• Tunusa ., - _ Vekilimiz 'fevfik Rilştilyll kabul etti. Suaet mıntakasının iıgali t•maırılandı. 
!adye Korslkııya gidecek. b bir tahriktir. dl- (Son Telgraf başımuharriri) Ediblere şu su:ıll sorduk: 

18 
- Orta Anadoluda fiddetli zelzele 

5 
- Ç~k Cümhurreiai Ben91 çekildi. 

çecek, İtalyan gazeteleri. u in bir vaziyet • 1939 senesiııln harb ml, yoksa sulh senesi 1939 d 'bl · oldu. birrok evler yıkıldı. Alman 1kt d yo<lar. HülOs• yeni sene gen< - • ue •• edebı hmkeU0< bekli - • •a nazm Funk TOrkiyeye 
mi olacağını §imdiden tayin etmek lçln in- yorsunuz, ve bu yeni ytl da ne gibi edebi ha- 111 - Zelzelede 250 vatanda§ öld1l. Çin- geldi. 

le glrlyoı·. 
1
· g\llı BaŞVek\11 sanın kahin olma.c;ı lazım gelir. reketler olmasını arzu ediyorsunuz?... d k k 7 ·d •· oıan n ı ı ın e or un<,. bir harb ha•ladı. - Ank.arada Al 

Romaya gı ece. d ki rnese 'er Dünya h•dı.elert ve mlllelle<lnln vaziyeti B>Ze ıu cevabla" mdlle<: ' manya ve Tnrltiye a-
Fran.om ile İtalyanın arasın ~l 11.nlatnl4 o - o kadar sürprizlerle dolu ıve karmakarışık kl, BÜ h 22 - 1800 yarsilbay crduya iltihak etti. rasında iktısadi bir anlaşma yapıldı. 
müzakere ile halledllmiYece etrnıyeceğlni ddll 1939 senesi içinde, her an için hiç u - r an Cahid 24 

- Südt>tler şefi Çek hükfunetinl teh- 17 - Atatürkün sıhhati haklwıda iki 
lacak ki, bu meselelere temas ~pıandı~ı ~a - muımadık bir hadise yüzünden harb çıkabi - Yeni ytla girerken yapacağımız ilk iş tini- dıd etti. Celal Bayar Atinaya gitti. rapor neşredildi. 
416yıtiyor. Münih 1conferanBldlldl ve 11ounytı lir. -versitenln edebiyat fakültesin! ilga etmek - M . ı.s - Atatürkün sıhhf vaziyetinde d""-
rnan Çekoslovakya feda. die, d~nildl. O vaklt Mllletıer harbtcn kaçınmak için ~ kadar tir. Yirmi beş sene müddetle edebi bir müta- ay IS ğ kl k ...-
sulhft pahasına feda edil eıeeetlnl tı1ın - çok sıı•hlar.ıyo<la"a o kadar çok ta yakın- reke yapma• lhnnd". Bu mütareke esna - 1 T- 'T ;ımad•. Partide bir toplantı ya-
t.öyle bl< va.tyel ıneYd~na \u anı-adan ıapyoda<. 1939 sene<! içinde ha<b olu< mn. •ında münev•e< ve •'tb geçinen züm<e fen- - Silvarilerlmiz Romada milletler Pi oı. ı kurultayı topladı. 
se tahmin etmiyordu. çünkU bU t;eblikenin oınıaz mı dlyt muıt.Jaka bir hüküm vermek nt lcadlann teşekkillfi ve kullanışı hakkında kupasını kazandı. CelAI Bayar Yunanla- 19 - Atatürkün sıhhi vaziyeti daha i_. evveı bl< harb tehlikesi .. , .. nınıdl tamamen ve ınütalea ytlrütm'k ı.- eden.e, bunu fU malümat sahibi otmahdor, radyonun dulme- tandan d6ndü. bir devreye alrdi. ,. 
önüne geçen Mus.c;ollnl oldU· ~ünih konfe - şekUde i!nde~endlrmek mümkündil.r: Eiter Bini çevirtyorı.z: dünyanın öbür ucundan 3 - Hitler R.omaya gitti, 20 - Atatürkün sJhhaünde ·-··-• ~ .. ı bl< vaziyet h•dlS old•· 

0 
zamandan bu 1939 senesi tçlnde bir Çekoslovakya ben"'rt ııesle< gellyo« Nosd geliyor? Otomobilin mar 5 - Fransada mali buh ba llh art kt dı ~ A-

ran.o• tıd aylık bk _.1edlr· amanda bun- b6dloe daha vnkuage!lmı ıulh devam eder. f'•a b""'°'""· ve direksiyonu ço'1<1nce ken- di Kfi -k · . _ raıı t ııtıoler- ı ma a r. 10 bin İtalyan ııönüllli-ııüne gellncly< k&da< k1SI' bir .'.ıemeıdik. Ştm """~ bıı<ttaya dlklrat edin, eğer Ç<koolo _ dl lrendlmlze gldlyo<uz, bunun ma<lfetl ne - . ·. çu ltılaf konle<ann çalıfaıuını stı talyaya döndü. Japonlar Ccubl ç· 
la<m vukubulacae>n• tah.,ın ,ıyeUerinl n• - valıY•Y• benzer, buna mllmasll btr vaziyet resinde? Telefonu açıyo<uz, oarmatnıuz> do- h>t"dl. de iki şehir daha aldılar. Vekiller ı.ı: 
dl yeni oenenın muhtemel va 

0 

.. rb .ıevam nbul etmlyo<sanıı ha<bl en çok önümüzde- kundurunca l•tedlllmtz yed~ tıonuşuyo<us. 8 - Celiil Bayar Belgrada attti. bulda toplandılar. 
sıl tahmin edeıtz? tsPanyada

1 
~uıcraz yaptı. ki Ukbahnrda bekllyebUlrslnlz. bu ne.5ne nasıl bir şeydir? Dutmeyi çevlriyo- 11 - Atatürk Partiye ve A k 21 - AtatO.rkün .sıhhatjnde umumi 

edlyo<. ..,. • ..,. hadkuıode b ~ on Dorln ald•. Sll&h Y•"•"'''· Münlh tuplantıoına kadar ruz, odamm ayd>nlabyoruz. Bu ı. naS>l olur? diyesine yeni b . 1 rd n ara Bele- llh -
b•lore ile Holandadan 115 nı Y n•"'"" on - ged ulm>• otdu'1•" g<l<ülen devıeu.,ın ıae lıte bu yl<ml bet sene içinde ve bu yirmi " errn e • bulundu. devam elli Çek - Rus paktı t.aııedi!o 
Su fevkal>de bk şey 01dutun~vo<. bir barbe bi<kao ay tçtnae hasnnlartte, --bllh"'-"l ha _ bef yılın "' "nest olan 1939 dan ltlbaı-en 12 

- Yeni bütça 249.954.0ZO lira olarak dt. Kanton Japonların ebne dllflll ııar da istikbali ay<l•nl•k ııM"' iedbt« ııen"- vactl•kl•- b., edebilecek ble kerteye ula,.- Tü<k gençlll! ejeblyat yedne bunu tahstl kabul edildi. Ce!ll Bayar Be!ııraddan ay- 2! - Alatllrkün krla devr...ı uıı. oldu. 
tnttza< edlyodar, bn .,aıı bit amm•. oımıY•- bll•.,kle<lnl sand•,..cak orlada hiç bir all - •':'"~ildi<. 8 •0 yeni Y>I• glmken böyle dQ - rıldı. Beneı Aınerlltaya atttı. 
miyor. Harb 01,,cak dene~ 

1 
de"'lldir. rnet yok!. şunuyor, bu>ıu terMnni ediyorum. Zira e~- 17 - General Mariç Tü'rkı'yeye geldı', 29 - Cümhurl t' 15 calı: demek te ıcımsenln ıtıadd E• "' oemok'8! lngtttm -"hlann• koydulu tyat sah~nda _Yeni Jllı~ bütün ..,.n sene- lB landı. ye ın in<i yılı kullu-

s 
'' 

R
agtb llft!v 90 gemili ıı.nü• deniz bsş lordlul!n em<lne le< gibi yuzümuzü gtl!durecek edebi muvat- - Elek!'°ik firketi d .. lete ~· 

e m . l\f ildilril) ver<'memtotl'. Demoke&t ".'· nsa, deniz kuv- faklyeller temin ed<ceğlne kani def illmi 
19 

- Ata tur k Mersine hareket etti 1 ki n Cİ teşri n 
(Son Posta Neşrıyat ehanete ıüzunı vetıer!ni arttırmnk .. içln butçeslne koydutu Orhan Segfl 22 - Fransızların Ifatayda ta%Yikİ~rl 1 A 

KanaaUmce bu hus...,.. k tutar. ..ı- sekili mllY" yedi yuz yirmi beş ıntıyon frank ar!tı. - .tattirkün senem. nutku ile Mil-
yoktu< vak•a!ar .,. ınsanlar kon~ıt>na da- tan MnD• bl< tekini aa<tedebllın'4 değildi<. Martta kedll" için okluğu gtbl insanla< t- 27 - Mecliste Hatay için tezahiint - !el Meclısı aı;tldı. Viyana kollClfti m .. 
tna.nya. İngiltere ııe harb yaprnıY~nyanın bil- 1'.7/zameddln Nazı•f .~in dilleül939 Kfmunu.sanısı fizyolojik bir ta- p ld At t" İ ya saiaini bitirdi . ... , aırn.. i.~ ~ıavv n mebdei d"'~tldlr l ı. a urk sta:ıbula netdı". ., 
\lr bir misak akdettl. :P'ilvaıu ru takıın id- "'" · Geçen sene olmı- ~ - Ay tutuldu. 
"" "'"""" top<akla" hakkında bi< ;.st hükd- (Haber ııazelesi siyasi muharriri) yan <eY bu sene neden ol.un? Yeni bl< ıa - 3! - Hatayda örfi idare ilin edildi. ı A 
"dlala< yaphll gö<ülüyo<. l"ak•t ~~al jtalY'" 1939 senesının IY' bk ytl olma.u makul hese~ haz.,ıa~an bl< san'atklr lanun>yonıs. H . ı.. -, tatllrklln hutalığı c~ k ... 
-tinin yan ,_l o,.an• otan .. J' kslzln ta- 1-ntuoa temenni edllebllk. ,iyt Jll• demek H"~üz ke1fed,lmem'4 bk yıldıs gibi parla - azı ran iti. ngiliıı halı porlaınenlo.}'11 açb 
bu davalann ha<bsl•,.. k&n_doknle mualllkl• Ouiunon Mllletle<ar88ı davala" vo ::': ö~ baolayan yeni bl< ,Ohttt te yok. Öyle 1 - Millet Meclisi Türk • Yunan k- ,: :: Atal1lrldin sıhhoti vah-~ 
hakkuk etıl<Uecek!e<lnl söyluY"'· b oıacak - ,..,.ıeledni halleden •e mllletlere içtimai lü d .. '~ne talyse, ııene o oı.- Baoka ttıe- tını tudlk tt• pa -yredı-. 

Bu mih vazıyet k.,..,.nd• h•;;,.,yacakt1r. bünye bllk•mından, deoleUe<e de tklısadl "" A buıunenler vam pek me<alt ediyonım. 9 e ı. 10 - AtatOrk öldfl, ırdd •tır, demek te yanl>t oıablllr. 0 ,ınd• •• - sıyasl bünye bakunmdan mlh hatla< m _ ca 0 niçin?. - A~ups~a ~üyük muvatfaldyetler yu ve malam ba yı • lıtqtık bir 
demek te .. Çünkü, herkes sulh ~nını bazan mesi mevud ve mukadder olan yıl demektir. Re.çik Jlalld kazanan suvarılerı.miz geldi. tezahtlratla 11 1 İ ~ş .~ı. - cereY.. ~ 

1 
... 
1 11 1 

1 1 k 1 d 1 t - smet nonU COmh _,..ı 
i fUJ'Ot. Fakat hldbetertn oan• ge - !t39 böY e •' Y o acak m•dır? Sanmam. Ye arfl an ı. smet nönil rııh<ıtsızldı ııe- 'Refik g d . ur.- ııeçtldl, dettıtı<tmen tllt vukuat do .,,ybla<• ""' - B• y>l da bli Jda ... ı mulahat ,.,ıı Olacaktır. h• _nı ta-=yanları bl!mlyarum. Eleman!An ç:rdl. . . ay am !lahillya. Şükrtı Sonoolba •ı&bnır. o takdirde bütün bu bes8faraztYe -ve sulh yarışında önü al:mı4 bulunan devlet - d;;ı~~ ö k ~;bUmet hnkl.nla.nnı buhnU4 1 O - Suriyede Kont d6 Mart-1 '-'ifaH dulararıc.ıye, Hilmi Uran Adliye Vü:U.i -~ hnııo olan sözle< ııe<t sllrllten .,. ... vu - le< dlnamlıunlerlnl kaybetmı,e ben.lyorlar h kk ' n uzdelıl y>lın - v- - w• -

tahminler tanı~n aıtüat oıur. calt ınerk•- oeınokrat Amerika, Atlantikcle de Pasırİt- n~z k1;~~ a:z .sö!lemem çok h&yalt olur. Yal cttl. lJ - Bilttin rn ml b tuatın seyri, bence harb oı.ınıya telı:i .tadar ıruvvetıı bl:r donanma JVatmak de 
1 

.o lr gorü.ltımtı sBylemekle iktifa e- 16 - Sabiha G6kçen Balkan turne.ine 11 _ Büt"- e. e t .matem tutuyor_ 
Zlndedlr. I kararını henüz yeni vermiftir. nı~am;a:yniımıs hayatı semıek oereya - çıktL t wı dünya bızimle beraber 

JlT dl -..rad Eğer Roma - Berlin mllıveri hava ve kana k k e melı:tedlr. Zira ıueteıert o - 20 - Romanya k 1 ma em tutuyor. na r ,... -_-ı.f) ıwnetıert baltunından dllne kadar g- dl ur en halkta bir •lfenceslzllk ııez!JQ<WD. ra 
1 

pyr1 remd IU- H-Mec:ıı.t (CümhurQıet pyasi -;;ıi..,n - 11 fatklyete mnvazı bir do •Cermen Ray~...; d Y,:.nıbFda katlin dikkatini <ıalbedocek '* rel~e Lıtonhu!a ııeldı. Vek!l!er Ha,..U A- il - Doma' haztn bir toplantı yapıldı, Dünyanın foel bir Iıartıe dotr•_:, .,.,. - _. ı.nparato<lulu .. tandaşlan re"'h" 
1
_ b:'..t • =~ıe:muuı bekllYonm1. ztra ec1o- latürldln rlyasetınde feftallde bir toıı yilk . hah~ h&!k B8.JQk ÖIQ,. 

dili muhakkak Def altı senede•,... - - f..ıe ... bllml§ olsaydı İlalyanın ve Atman !er 1 g ~ sutunıan .,..,..., tercnnuı - !anlı yaptı. - '1yaret ediyor. ırı.dlyen, bu .,;nstakbel ııoı-""":. var ld. yaaın. blıtlln milli dava!annı 1ı1r ÇUpıda hal: ' s nema yazllan tçtnde o - toytxıt - 21 - Mtlletler Ceml70Una Ha•- '"' 11 ':.-t dDo~abahçede ildlhanı net;,..,,.. hk!arından .. haediUyol'· ıraınıt f (De- 16 na ıııv6ıdo> içm nota verdllt. - ... an "I öldü. ~ 'Devamı 18 inci lııttfodcı) 
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Av pa, Avrupa olalı 938 gibi 
·r sene geçirmiş değildir! 

Dünya tarihinde ~içbir 
sene yoktur kı: 

"Harb olacak!" 
Korkusile bütün bir niza
mın yıkılmasına bütün 
milletlerin hep birden razı 

olduklarını görmüş 
bulunsun 

Türk milletinin Biiy~~ K_~hra • 
manı, 938 Je gözlerını danyaya 
h d Henüz '"'akıcı ıztırabı 

apa ı. ~ hAd" 
içimizde ya!ıyan bu ~ır '"Z·e 
bakarak 938 senesine mı ı ır 
· · vermek i.üersek, ona HMa-
ısım . b"l" • tem senesi" dıye ~ ırız. 

_) 
k.,_ .. 

fE5l ir yaş daha ihtiyarlayan ~un.· 
lg) yanın üstünden 938 senesı, bır 

rüzgar gibi geçip gitti. Han~ ~ .m:v • 
simleri birbirinden ayıran s~ırlı .. ru~ 
garlar vardır; işte böyle bır ruzg. • 
Gfıh önüne kattığı siyah bulutlan sil .. 

- a''türen ve bizı:ı, zaman zama~, .~a· 
rup tıo ~h gorun • 
:vi gök parçaları gösteren, ga . . •. 
miyen ufuklardan toplayıp - g:tırdıgı 
korkunç buluııarı başuruzın üstun: ~
• k gözlerimizin kucaklayabıldıği 
gara ' kl ldınm • 
bütün snhalPrı ~mşe. er v~ y: . ·. 
lnrla dolduran bir f rtına ruzgan: Tuti 

.. ·· l aünlcri oldu kı, da • 
yar topra_ııın. oy e kl.a ·1 derdli ba 
ımnrlan ŞL'imlŞ yumru n e, 

.. 
1 

.. 

şını döverek: vir açmıştır. Versailles'dan Münihe ka «isterseniz harb!> demesile, barbten 
- Eyvoh. mahvoldum! - - dar g€Çen virmı senede hak olarak yer korkan bütün milletler, derhal silah • 
D . . banırd• Bn dakikalarda butiin bu . b l 

ı) e ı. 1 bütün iimid kapılan leşmiş ne varsa sene içın un arın larmı aşağı indirmeğe razı oldular. Çe· 
ufuklar kararın s, bütün insanlığın hepsi batıl oldu. koslovakyanm milyarlar sarfederek vü 
kapanmıştı. O zaman'. . ~. . .. Bu suretle, her şeyin altını üstüne cude getirdiği istihkamlar, tek bir kur • .. !erini ttök~crc C€Vırdıgını ve yar 
goz t" •• d"k getiren güriiltülü ve iddialı bir sene i- şun atılmadan Almanlara terkedildi ve 
dım istediğini go u · dım ı çinde de insanlar, mevcud bilgilerine Almanlar da bu istihkfıınlar üzerinde G'"k.ler de ekseriya bu yar ı es r .. 

em:diler. Bir yıldırım altmda par~ • ve t~belerlne bir çok yenilerini ila· kendi toplarının tesir kuvvetini ölç -
~ k tehlikesini hisseden hayat, bır- ve ettiler. . . . . . mek için tecrübe endahtlan yaptılar. 
sanma 1 rak bulutların altından Evet, ~eçırdığımız yıl ıçınde pek çok Bütün bu sebeblerden dolayıdır ki ge
aenbire sı)Tf~ a. - ·nın doğduğu .. hadise gördük ve pek çok şeyler öğn>"l- çen seneye <harb kotkusu senesi> gibi bir sulh W' umıd gumş dik 

ınu gördü. o zaman, herkes: Mesela, fn14iltere gördü ki dünyayı, ad vermek te kabildir. Herkes harbden 
'd ki korktu; batta cisterseniz harb!· diye 

- Oh kurtu. ~ . k t sinirli bir İngiliz merfaatlerine göre idarede de- bütün dünyny-:ı meydan okuyan Alman 
Diye sevinmıştı. Fa a ' sım· a • vam edebilmek için, bundan yirmi sene 

.. ·· d n geçen bu mev n G ,. d · • · Al ya bile hnrböen korkuyordu.Buna rağ-

.. 

tiler. Cihan Harbile, mı1letlerin vatnn· 
larını birbirine vurarak her tarafta 
hesabsız milyarlar kazanmış ve dünya • 
nın bütün büyük siyaset merkezlerini 
ellerine geçirip memleketleri kendi ar
zularına göre idareye karar vermiş o
lan sermav<> kumandanları, bütün er· 
kanı harbiyeleri ve ordularlle birlikte 

aünya ustun : , ·nsanları ne kadar evvel Lloy T~O!'f.!ec: ın yere sekrbıgıl .. men, harb korkusu bütün ruhlan oka-
yıncı sinirlı ruzgHr, 1 

• dirdi. manvanın aya~ kalkmasını a u et -
çok korkuttuysa o kada~ ~~ se;~eriya: rnek üzere ihtiyar Chamberlain'in bir dar kuvvetli bir paniğin pençesi altma du'kları zaman, ilsasile denizi yararnk 
cOh kurtulciuk!~ Seslenn nda saatte karar vererek hemen tayyareye soktu ki cistf'rseniz harb!• diyen mil • kabilesine yol açmış olan azimkar Mu· 
cEy~ah. geliyo:!• .~cryadlan arası atlavıp Hitlerle konu.pnaya gitmesi ıa- let. bütün istediklerini elde etmeğe mu sa. fsrailin çocuklanna hiç olmazsa 
boğulduğum' vorduk. . nihavet zımdır. vaffak oldu! kırk sene içinde barınaeak bir çöl bul -

şimdi her tarafta beyaz bayrağı çek -
m('k ve ta7Tllinat ödemekle meşgul • 
dürler. Biitiin vatanları birbirine vu -
rarnk kendilerin~ vatanların fevkinde 
bir dünya yaratmava çalışmış olan Es
hatı sermave, şimdi büsbütün vatan • 
c;ı7., di1nyası1. ve dünyalıksız kalıvor. 

Firavun tarafından Mısırdan kovul • 

İşte bu riizgar, 9
38 se.nesı, . . . ·ıa- Fransa anladı ki. kuvveti mahdud o • Dünya Versames'dan çıktığı zaman mu~tu. Bugünkü dünya mamuresi için· 

geçti, ~evcnd ha .. blere bı~~~ıs:;~ün !rın bir millet, muahede, _Pakt gibi bir şac;kına dönmüştü. Münihten sonra da OP. kendilerine girecek kapı bulamıyan 
etmeksizin, fak~.t, .~e . 1 tmeğe takım kuru kelimelerden ıbaret vesika- milletleri ayni şaşkınlık istila etti: Ha- Musa torunlan dört bln senelik serse -

:Uaudunu d'l bir turlu . ge~~~i~ Sım _ 1ara davanank ~ü~ün .bir Avrupa ~ıt : yat kavgasında son söz kılıcın olduRu • ri bir sevahatten sonra, bu~n her ta • 
muvaffak olırnıkva~ıık 1~e~~;n görüvo- asını kendi hnkımıyetı Fakltıntda yırmı nu bir kt'r"' daha gören milletler, bu rafta titre<::in duruyorlar. Hayat, onlar 
fü arkamıza ba •

1

ıeım . d de- seneden fazla tutamaz. a tı. • en acı d k icin. hiç bir zaman geçirdikleri sene ka 
' k'ı fırtına qerroiş ve mevsım e dersı· Çek')c:Jova"°'•a aldı: Elliden fazla şaşkınlıfhn verdiği hevecan için e te .. d .. - 1m d 

ruz t• l> .... J f k rar silaha sarıldılar. Bütün sene, deli - nr ®Ç. acı ve agır 0 a 1• 
w• mic:.tir. de,rletin ci7ln·~ ve bir hayli itti a mu· n·· b' i.rdi"l k" b l fPŞ " ı ' t · t ltın 1 rn bir cesine bir siltıhlnnma yarışı içinde geç· un ır sene geç er ı u, on ar· - devre ahede

1
eri <> Pm•na 

8 8 
a ın ış _ da veni girdikleri seneye ümidle baka-l Bir başka hududun b;rkaç giin içinde değişiver - ti ve h<>nüz bu yDnşta nefesleri tuk<'n· bl~ck için kendilerinde cesaret bile 

- . _ mesi için harbd~ mağh'.ib olmağa bile mi ven millPtler, gayretlerini arttıra • A. A M 
1
- -

D ··n 938 senr~i iki mevsı~ arldasın e lüzum yoktur! rak, yeni sı>nenin meçhulat ile dolu du- bırakmamıştır . .n..~ usa ro unu oyna-
u • · ·· zgar o u v · .. yan \Y/ eissınann, yeni bir mucize ile bu ,fuı fırtınalnT yapan bır ru ·. i seneyi Bu derslerin daha acısını Avusturya ran karanhklan içine, çıl~ınca bir sur- Ebedi ~vvah'a ven! bir yol açamazsa, 

cihan harbini takib ~en Y1
:rr1d bun _ aldı: Meaer!:·' bb SE'nelik bir devlet atle giriyorlar! Fabrikalar, denizlere 

' b" mevsım halın e, . . i b. - • · d k lma · İsrail o ·ruua rı 9 38 senesini de araya • {başlı başın~ ır .. d geçirece· tarıhın n ır gun ıçın e yo 0 sı ı. • yeni yeni ve irili ufaklı ejderhalar nt - caklardır! 
(dan sonraki havatımızı ıçın e t kı bir çin. bizzat A vusturvadan çıkmış bir ın makla her miUi hududun içindeki 

b" mandan, ıp b" t A t 1 b" ' 

! ğimiz meçhul ır za u ··n. çok ivi bi- sanın eene . •z:a. vus urya ! ır va • memleketleri baştanbaşa bir silah par· 
mevsim gibi oyı.rdı. B gu da d~~ - tandasına 1>rr ultımatom gondermesi kı ve ce hanelik haline getirmekle meş 
· ki mev".;m de, bava ka kafi imiş' P · 

,-Bizde geçen yıl 1 

, ........ YAZAN: ·· 
i 
! 
& 

i • 
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larca bizi gah funide ve gAh funi 
liğe dü.şürerek devam etti Niba 
Türk milletinin büyük kahramaıu, 
zun ve iztırablı bir hastalığı müte 
gözlerini dünyaya kapadı. Henüz • 
cı ıztırabı içimizde yaşayan bu hA 
ye bakarak 938 senesine milli bir 
vermek istersek, ona 
diyebiliriz. 

~stikba_I _J 
Geçen sene ı:röçüp gitti. İnsanlar: 

çenlere anr~k ibret ve ders almak 
bakarlar; yeni senenin eşim ön 
bizi en ziy=ı.de meş~l edecek ve 
şiindürerek şey gelen yılın geti~ 
mukadderattır. 

Öni.imüzdelti senenin hiç olmazsa 
çiroiğimiz kadar, bir sulh ve sükU 
nesi olmasın1 ümid etmek, bütün l 
letler için yegane aziz bir şeydır; 

1 nunla yeni vılın da, ı!€1le hiç olın 
eskic;i kadar büyük hadiselerle doı 11 

larnfönı tahmin etmek için ne pey• 
ber: ne de ktthin olmava lüzum yo 

Önümüzdeki 12 ay i~inde, Avru 
veni veni me<;E>leler cıktı/hm ı:rö 
P:iz. Tunus, Sovoya Korsika, Cibu 
bi isimlerdPn sonra çok müc;aid s 
lar içinde $'lr'kn doi!ru hareket hal 
bulunan Cermanizm'in Rutenya ve 
ra"!va ,l?ibi i~im ler etrafında geni 
!:i ·nc;et harPket; daha yapacağını J! 

C<'.İ7. Miinih anlasmasını cAvrup 

ı li~oı:uz A k mızcloki yirmi sene. baş D th bövl"' pek çok dersler ve misal- guldürler. Sulhü tahkim içi~ mılletler 
\ mıştır. r a baska bir alemin dev- ~ a bT : en eski bir hakikatı bir daha keşfetmiş 
~U: ~?~~;n;; ~~~Jikte yürümeğe. ba~şla • ler c:ava 

1 ınz_:___ gibidirler: Bütün hududlarda istih~~m-
' n ıdı, ıa ceneıer de başka b~ aı~ : 1 s·ılah Hep silah f ıar kurutuyor ve her millet kendısmı, 
yacak 

0 
n k~ b" devrin serguzeştını ••• yeni bir istihkAm hattının arkasında 

mi'l;vPt (lc;ıc;ların" rröre VPniden te 
dive tavsif eden R<>rlin • Roma mn 
Ti. bu sene daha kuvvetli ve önünu 

938 senes Türkiye için muhtelif ha • hı d"kensiz rrörerf'k bu nrensibJ 
diseler içinde geçti. Türkiyenin sükun v<>ni ~ha1ar üzerinde tatbike t • 
ve huzur içinde çalışma ve yükselme pon('p'1i c;ünh<.>sizdir. Bu harek 
harekc>ti devanı ettiğini gören bu yıl, 931\ n(" oldııöu E'ibi. birkae defa h 
dünya milletleri arasında onun sözü i- rPhennern k::ıoı•mıa kadar E?Ötürece 
şamr. hükmü {!eçer bir milletle meskun bilnıivonız. ac-a~. ic-eri dü~ekt 
olduğuna yeni deliller verdi. 'fahnk • rtıM kC?ndisini kurtarabilerek mi" 

: min ve bac: .a ır 

-•kayd-..a_,.,.k\-rdir. harbe hazırlamaya çalışıyor! ' ~"' ~ Avrupa Avruım olalı 938 senesi gibi 

1 Münih senesi j blr vıı ~eçh-miş değildir. Tarihin bir 1 Yahudiler ve 9381 
_ tekerrürden ibaret olduğunu zanne -

E- bin dokuz yüz otuz sekiz sene- denler, geride bir benzerini bulama • 
~ir isim ve~k lazım gelirse .0?u dıklan bu ~enenin hesabını vukuatla 

':ıe anın en eski sehirlerinden bın .. dolu olan geçişine baktıkça artık bu 
1_ v~:ndmıbiliriz: Münih. Geçe? s~~e-
11: d daha çok yakışan bır ısım fikrin yanlış olrluğunu anlayacaklar -
ye bun an dır. Dünya tarihinde hiç bir sene yok • 

bu~nan;~~ senesile başlayan bir ta - tur ki, charb olacak!• korkusile bütün 
rih =ri yirmi senelik bir hay ve huy· bir ni7.dmın yıkılmasına, bütün millet
~-- ra Münih senesile nihayet bul· }erin hep birden ra.z.ı olduklarını gör-
U&M son ' . b" h" eni 
ft'llnc ve bu ~ene ile yenı ır şe ır, y mü• bulunsun. w;r seneye kendi imıini verinciye ka .. - tek bir milletin, 
~ devam etmek mere, yeni bir de • Geçen sene fçtnde, 

Geçen senenin ibretle görülıneğe la
yik olan hadiselerinden biri de İsrail 
evliıdlarının aCJklı mukadderatlarıdır. 
Versailles ımlhü ile ellerindeki esham 
ve "tahvilatın birkaç misli kıymet ka -
zanm~ olduğunu gören Cihan Harbi 
fatihleri, yf'r yüzünde tesis ettı1deri ha 
ktmiyet devirlerinin en parlağını son 
yirmi sene içinde tanıdıktan sonra ni -
hayet geçen sene içinde mağlubiyetin 

ve perişanlığın en acı devrini idrak et· 

kuku için iki se.'1e peşinde dolaştıı"pmız nA ta nl· r:ık Y<'re S('ril{'>n Cen 
davayı hallettik ve Hatay'ın istiklfüıni . . ,_ 

r m•''Ph tc .... ra!' canlanamaz. Dü 
temin ettik. ~u, bizim için mec;'ud b.ir ma1ru1 bir rHlnva oluo veni h 
muvaffakiyettı; fakat, buna mukabıl, . ve 
ayni sene içinde büyük bir mateme uğ· hı~ M lletl<>r Cemi~·et.i kurahilece 

d k. F.crer bunu kurmaga 1mkan ol 
ra ı . b' k f 

Hastalığının tık devrinde yataktan z~ma·n· ır _co _:nalıklann önün 
kalkar kalkmaz Cenub vilayetlerimiı.e cılcbılır. EE!Pr dunya bu derece 
giderek oradll, kullanmasını pek sevdi· olabilmek iç;n daha bir çok acı t 
ği Türk kılıcını şakırdatan Atatürk, bi· belere muhtaçsa, o zaman, önüm 
raz sonra bu kılı<:ın sözünü geçirdiğini senenin ne olacağını kestirmek 
gördü ve onu rnilteakıb tekrar hasta .. değildir: Sulhten başka her ~ 
landt. Bu hastalık hattalar ve hattl ay· nesil 



IUpe de moda 
let giyenler kUpe 
takıyorlar 

111karı taranınca kulaklar da is
-•e:z meydana çıktı. Güzel.. Çün
~w.aın açık Kadının, kulaklan örtü
•1mııan daha gen<-, daha da eüzel 
~- -:htımali çoktur. 

ya bu açılan kulaklar aslından 
-.~lllJJS!ue . .. İri, kıvrımli.rı ç r1tin. kal-

..ıre ... Bir kusuru varsa ... Böyle 
ı da açmalı mı? 

h yır .. yüzün herhanlf bir km
orta meydana çıkarmak için o 

güzellığine, veya güzel ~le
ne güvenmek icab eder. Gilzel 
am bakıınm d;kkatini gfizlerme 

b rleri ı;.lmalı. güzel alınlı 

lerln gözünü alnına çekecek 
"~-.... malı. tunun gibi ancak gü

kadın da k.u1aklarını aptlÇ!k 

pkarmahdır ki ln'iınlmtınden 

kaybetmesin. 
beraber kul•Aımı meydana çı.. 

diye yeni saç ,eklini de 

ıcab etmez. ltulalı ai:de-
Jmolay ne var? Ufacık bir dalga. 

bir akroşkör onu istenilirse 

iltenine bfttün bQtün. &-tebilir. 

bukle veya ôalga aaç1ara yeni 

~-iJıiı,eıine mini ojmaz. 
mutlakı. !ki kulajı kapamak da 
ğildir. Bu sene mütenazır olrnı
seler ne kacar tözde, meseli: 

valetlerinin ~lu tek u1nh.. bir 
açık, Ayni §eyi kulakların bi • 

eyip, birini açmak üzere saça 

de pek mümkün. batti pek hoş • 

baıka kulağınızın gizlemek ls

yerıne göre iri. ufak. genft. yu.. 

uzun.. tilrHi t\lrlii ktlpelerden de 
eclebiJimniz. Kulaklar meydana 
~ küpelere de l-~yük bir ehem

Hyor. Çefidi arttmlıyor. 

p bot klipe çimn bir kulak 
çerçeveleynek biçim verir. 

Saç ve makyaj 

Biliyorsunuz, artık saçlar apb doğru defil, yukanya, tepeye colru taranıyor. 
Esıosinin bu kadar 21ddı olan yeni bir saç çerçevesı içinde .acaba yüz, evvelki 
gıbı boyanmakta devam edebilir miydi ? Makyajda uçın .on ıek1ıne uyan bazı 
değişıklikler yapmak icab t:tmiyor muydu? İ§te aon zamanlarda bu ifl• ujr~ 
lllrl düşündüren bu mesele. fimdi fÖylece halledillmf bulunuyor: 

Saçına evvelkinin tam zıddı denecek tekli veren kadın. evvelki gibi boyan -
makta devam edemez. Ederse yeni kovaffüiinün ıcablarma uyamaz. Yeni kuva.. 
för yukarıya, tepeye doğru yükseldiği için boyaların eski yerıni fazla aşalıda 
gösterir. Bu da yüıe sarkık. yorgun ve mahzun bir tekil verir 
Şu halde ne ~ apma'iıydı? 

Boya yerlerini mümkün olduğu kadar yükseltmeli. Yüzün en g6ze çarpan bo
yası allıktır. Onun şimdiye kadar, yanakiann en ç:kık yerine sürÜJmesi tevsiye 
ediliyordu. Şimdiden sonra elmacık kemiklerinin yukarısına ı:.itülecek. Yani gö
zün al~ını çevrelemiyecek Ve pkağa doğru uzanacak. 
Kaşları da yükseitmek lhım. Amma hepsini birden alıp da lerine yeni kat 

çızmeyi tavsiy\! edemey1z. İnceltirken hep alttaki tüyleri alma!ı, biDıassa u~ 
larını yukarı dofru kaldırmaya ehemmiyet vermelidir. Böyle Ejrı kaşlar yeni -
den mukavves kaşlardan çok belenilmiye başlıyor. 

Ya gözlerde ... On.an da bu yeni boyanıı tarzına uydurmak icab etmez mi? 
Elbette C'der. Tabii gözlere verebilecellmiz bütün değişikliğin kirpikleri koz • 
mat:klemekle, göz kapaklarını boyamakla mümkündür. Kirpikler ır.ümkün oldu
ğu kadar dıı kenarlara doğru tebarüz ettirilecek .Jekilde ko7.11latiklenmelidir. 
Göz kapağım boyamak.tan ise bütün bütün vazgeçmelidir. 

Bu tarz makyajı ıamamJamak için IOJl vasita pudradır: 
Yilziln alt kısmını (çene ve boyunu) nisheten koyuca pudrtlamalı. yukan 

doğru gidildlikçe pudTimr. rengi açılma ltdır. 
Alın, yüzün en 9Çık yeri olarak g6ze çarpmalıdır. ÇünJdl bu tiirl11 makyajda 

alnın ehemmiyeU artmıttır. Geııif, dilzl ün ve apaçık '>larak göte çarpması iste
mektedir. 

,. 

Bu sene dantel 
çok moda 

Ba aene dantel çolc modadu. 

ı Dudaklarınızı 

Nasıl 
Boyamalısınız? 

Az bir dantelle pek tılı ıeyler 
yapabilirıiniz. 

Muellı: 25 aantim eninde ya· 
nm metre dantelden jile biçi • 
minde bir bluz yaparıınız. Kol -
larını, arlıaaını, omuzlarındaki 
patlan krem renginde maroken 
den .koyarıınıs. Beyaz da olsa o
lur. Bunu Jantellerni~n ren6İne 
wöre lrarmlaftırır•ın~ 

* Ulacılr dantel parçalarından, 
dllz ve lıoya renk b:r robun lıor
.ajını süıliyecek, çiçekler yapa
bilirainiz. Biri, 10, biri ıs, öbiirli 
20 santimetre ıriliiinde iiç ya • 
oarlalt banddan birer yanına bir 
iplik geç :rir biizernnis. Bani~ 
en ldiçülı en ddfe olmalı izere, 
ütiiıte d ilıerıinis. •• 

* Beyaz danteller nanl boyanu 1 
Dantelinizin beyalıfuu be -

ienmes de krem veya lıoya lrrem 
yapmalı iaterıenis lolaydır: Ya 
lrahue ya da çayı luıynatır, mya
nu alır, boyamalı istediğinis dan
teli iç"ne atar~mu. Falıat. dante
linisin alacağı renıi11 robanaza 
uyup uymayacağını anlamalı için ı 
daha evvel ulalı bu parçayı ba 
ıelıilJe boyayıp slirmeluinis .... 

* Siyah danteller nanl teınwe-
nir? 

Alılınaa m, .aban gelme.in. 
Çünkü dantel yıkanıru bosıılar. 
U laA bu kaba bira bira ioyar, 
danteli ba biranın içinde yarım 
.aat bıralıınınıs. ÇrltaraccıWınıs 
acıman oimaılan Mide ellerinizi. 
yoiıaa yoğura, •rlra 11h lıirini 
alntıranıs. V • Jımı bir mdan 
g.pirdnis. 

1 
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, ............................... . ........................................................................................ , 

( ipodromun 100.000 kişi a.'an taş basamakları bir 

J iki saat içinde doldu. A1elJdanda aç bırakılmış 
1 l k l fı"l ve kurdlar boğuşlurulul}ordu. Bun-
I as an, ap an, · 
· d 'k · bo .. lu··k asker bog"' az bogaza çarpışarak 

an sonra ı ı 

b
. b. l . · 0··ıdu .. rdriler Nihayet yarı çıplak 
ır ır erını • 

dansözlerin dansları başladı 
I 

' ····················································· ... ································· ............................. Y~zan : ICadircan Kr.flı 

~ n beşincı asrın sonların -

~ da, birinci kAnunun ° · 
tuz birinci gOnü idi İstanbul • 
da bir haftadanberi her zamandan 
daha büyük, çok büyük ~ir ~alabal~ 
vardı. Asılzadeleri, senatorlen ve. s 

· k perdelı ve 
ray adamlarını taşıyan ıpe h 1 · ed ler bile a · l>azan altın işlemeh s ye .. .. e· 
lın arasından geçmek için guçluk ç 

k Jeri uzun 
kiyorlardı. Zırhlı Got as er ' er 
mızraklı Trakya savaşçıları yer kyl 

. k ka k bazan ı ıç 
dolaşıyorlar; ıtfp a ra • .. rterek 
veya mızraklarını şuna buna du 
ı•ıkak başlanm boşaltı~rlardı. 

ogu·· steon Kostantin ve Tavri Fo 
' kalmamış· 

romlannda bir kan~ boş yer .. 
tı y·· k ek O tunlar veya k"Uleler us-

. u s s · · etra· 
tündeki imparator heykellennın . 

. • ltu dalgalanıyor, 
fında sonsuz bır ugu .. 

·ı külahlı halk ku· 
hazan mavi veva ye~ 

J bo- şuyor· 

rneleri birbirlerine gtrerekşh ~ rkala· 
lardı. Bunlar Bizansın me ur ~ipod· 
n olan Veneto ve PrAsinOlann 1 bet· 
romda bir hafta sürecek olan ra ta 

lerine başlangıçtı. 1 l" m o an 
İmparatorun oyunlar için ~zı. M • 

pRrayı tedarik ettiği ö~nih?ışt;tın;m 
vilerln ve yeşillerin reıslen, 8 

• 
'çi de ve etrafların 

birer tahtırahvan ı n ·ıahlı 
da tepeden tırnağına kadar ~~ sa· 
olan klilb adamlarının ortaların{ ndan 

. . parator tara ı 
raya gitmışler. un 
kabul edilmişlerdi. 1 
Hı.podromun mahzenlerinden ·gbe. e~ 

l · bır ın· 
a!oılan, kaplan, fil ve ayı se~e~~ese deh-
ne karışıyor: ba~ka ıaman .. sanki 
~t veren bu baykınŞlar og~nin et· 
hiç duyulmuyordu. Oyun ye .. 

'"ksek duvarların us· 
rafını kuşatan Y~ kl ve delı· 
tüne salkım salkım çocu ar . . de 

1 rdı Hepsının 
kRnlılar toplanmışa · 

k" iJllparator locası· 
gözleri Kativnada ı d b" kaçı 
nEI saplanmış gibiydi. O sıra a ır 
sevinçle bağırdı: d··1 ö.. u er 

- İşte, saray uşakları g ~~ ve. al· 
Sırma elbiseli uşaklar buyuk.. ünde 

tın işlemeli bir tenteyi loca~~n a:'~r ve 
ve üstilnde olan çatıya bag a 

. gil oyunların baş· 
gerdiler. Bu, ertes1 • n ·ıcn bir 
l1yacağını bildirmek ıçin ven 

i:şRretti. . ocuk 
O anda duvarların üstündekı ~kl·gı·. 

. · cab çevı ı • 
Vf' delikanltlPr bı:rer sın d k' sakak 
le aşağı atladılar. Dört yan a ~ağa 
Vf' caddelere dağılarak bay 

ba.şladılar.: 'ld"' 
..olr"ld'' Tente çekı ı ... 

- Tente 's"'""'ı ı... arı doldu· 
Bu haber cadde ve sokakl . akis· 

tan halkın ar.ısında çılgın sevınç 
leri yapıyor. 

- Yaşasın imparator! 
Sesleri göklere yüksell~o:du.blerine 
Bir çoklar:ı hemen enerını ce 

_ . decilerin avuçlarına 
daldınyorlar; ınuJ atı· 
Lı ·· ·· bakır hattl altuı para 
ıu r gumuş, , 
yorlardı. 

kapları, yiyecek sepe~Jeri, hatta sırt
larında yataklar ys.hud battaniyeler ... 
Hipodromu~ kapılan önünde yatak· 

lan seriyorlar; örtülere bürünüyorlar; 
ta~lann, topraklarm üstünde, nemli 
duvarların diplcıin<le yerleşiyorlardı. 
Ertesi sabah kapılar açıldığı zamanı de oradaki tahta kurulmuştu. Soldnld ı bud biraz 8nc-e vahşi hayvanlann bo -ık u -
iyi bir yer kapabilmek için böyle ak - kilisenin duv2rlan Hipodromun boyu- ğuştuklan meydana ahldıklan görü • ;-::P taman Y~rı:· :gır hediyeler.~~ 
şamdan burada bulunmak lazımdı. Ço- nu aşıyordu; oradaki demir pannaklık- Iüyor. yük \ır c~ ve; k · und~n. başka bu " 
ğu çıplak ve sefil olan halkın bir kısmı lı pencerenin ardında da kımıldanma- k 1 ar aza~ış gıbı çılgın al .. 

k erlerden gelmişlerdi· bir kısmı lar oldu. İmpnratoriçe de ge~ti. l ı.ş. a~ ortasında şehrin başlıca cadde • 
~:a e; ekten aç bulunuyorl~rdı. Fakat Halktaki heyecan ve merak son de- 1 erını d~laşırdı. Bun~~n başka, mavi " 

g ç receyi bulmuştu: er, denızcllerin ve tuccarlann klübü 
ne zararı va:, aç d~rulurdu, fakat o • - Başlasın- Daha ne bekliyorlar? olduğu için o yıl bu işlerin iyi gideoo • 

Y
unsuz ve eglencesız kalınamazdı. n· b - 1 . "k ğa Şehri dolduran on binlerce papaz bi- ğine bükü ·ı· d" E-. ıye agmm ar gıtti çe ~ lıyordu. m ven ır ı. ger yeşiller ka· 
Hipodromun etrafındaki kalabalık ~ le her yılbaşı yedi gün süren bu oyun· zanırlarsa çiftçı·ıe · · 1erin 

d duk ~
,_, nn sevmç e son 

Ogüsteon meydanını dol ur ·tan son- r. rı ,) bln seyretmeden duramıyorlardı. Bu • olmazdı çün,·u·· ı k. 1 · . . .. ...,ı 
1 

. -e:: . ' r o yı e ın erın ıyı ola• 
rA Tavri meydanına kadar uzayan bu- ~iJl . ' .,:. \ :rahl Bizansın moda yeri gibiydi: Şura • cağına inanırlardı. 
tün caddeyi. bütün sokakları; Narsetis ıı~ ~ da bir İranlı gibi yüksek külAh ve uzun ' ~~ 
ve Batamyat taraflarına ka<lar bütün kaftan giyen bir iki asilzade; ötede be- ~~ ~~/ ~ 

d 
Şimdi meydanın etrafındaki kapı • h b" · k ken · -şehri dol urmuştu. yaz armaniye urünere disini (f. ~~ -~·· 

~ 
lardan biri açılıyor; bir kaç kaplan, bir 

':> k:ıç aslan, fil, kurt ve ayı ortaya çıkı· 
bir araba benzeten iki maceracı; Hiln'· -

" ler gibi uzun bıyık bı:rakanlar, saçla - Oyunlar yedi gün sürerdi. 
~ • ~: '~- yordu. Bunların hepsi de günlerdenbe- rını arkadan omuzlara doğru bukle ya-

· __ .2"1'~ ~J: ri aç bırakılmışlardı. Birbirlerini görür BugünlerdPn biri (Fahişeler pi.inil) 
. pElnlar; zengin ve altın i~laneli man - diye meşhurdu. Bilhassa o günün eg: • 

Bu halk geceyi müthiş ayazda tit- gömez saldırıyorlar, homurtular kük • to giyenler, kemerlerinde iki tarafı kes , rernelere kRnşıyor· ulumalar duyul lenceleri ve oyunları tam manasile çıl· 
riverek, öksilrerek, büzülmüş bir halde ··ır. k ' b f"l hu • kin kılıç ta~ıyanlar... gm ve hiç b;r kayıd ve şart, ahlak ka • 
g;çirdi. Diğer taraftaki asılzade ve yor; 0 mu .ış avgayı u se ı ve a • Yeşillerle mavilerin reisleri kendi • 
zenginlerin konaklarile Trikansteryon· ris kalabalık, eşsiz bir heyecanla, al • lcrine ayrılmış olan taraflarda ve en idesi tanımıyan bir karakter gösterirdi. 
daki imparator sarayında büyük dua • kışlıyarak yahud küfürler savurarak önde, parlak ve muhteşem tahtlarına Bizans halkı da Roma imparatorlu • 
lardan sonra büyük eğlenceler başla· sPyrediyordu. birer kral gibi kurulmuşlardı! Etrafla· ~~un cğril~me devirlerindeki halkı 
mıştı. SedrrlP.re ikişer veya üçer uzanan İki bölük asker boğaz boğaza çarpı • rmı kendileri derecesinde süs1ü klüp gıbı .yalnız ıki ş~y arıyorlardı: Panem 

),
"n çıplak kndııı ve erkekler, sab .... ha şıyor; ölüler ve yaralılar kaldırılırken . 1 . et Cırcenses yanı ekmek ve sı"rk .. u • reıs en ve en yılmaz, en vahc:i ruhlu ~ ··· 

basamaklardan göklere doğru alkış ses "' 
kadar, renk renk kölelerle, renk renk leri yükseliyordu. adamlardan seçilmiş olan binlerce mu· Bu düşkünlüğü, bir yarayı deşerek 
Carı·yelerin çalğı ve rakslarına kendile hafız sarmı~tı irin ak.ıtır aibı· orta ta h" · ecl Mevzuları iifrenr ve hayasızca tcrtib ~ · 0

• ya a n ıcvıy 
n'ni verere1t. bol bol ve her türlü ah· " ~ Jüv 1 ğ d B 

d d 
edilmiş olan piv. esler oynanıyor·, fakat ena e er o sıra a izansa gelııey • 

Hik kaidelerini unutturacak erece c d d ~ dı hfllk bunu a1 görüyor, mermer sütun· i, kcn isini Romada sanırdı. İmpara. 
iccrek vakit g<"çiriyorlar . ~Yeni yıl sabahının ilk aydmlıklarile lann. asırlardan beri çiğnenmekten a - tor Jüstünyanos da şöyle demişti: 
beraber füpodrom kapılan açıldı. şınmış olan basama'klan üstünde o - Halkı eğlendirmek için eğlence • 

1 
b " b a· sahneleri taklid ediyordu. Hipodrom yeniden uğulduyor. Oyun ler ve oyunlar ·vermek lazımdır· . 

Halk, gedik açılmış 0 an ır en ın !arın yeniden başlaması için sabırsızla· 

O"tesı·ne geçen bır' sal halinde saldın • Dilsiz oyunları, cambazlıklar, mas • Çünkü bunlarla meşgul ed"l myor. Vahşi hayvan avlan, kendi ara· ı meıse 

Vordu
·, daha ilk hamlede çiğne·n· e.n. ler, karalıklar birbidni kovalıyor, sahne - ihtilal çıka m k · t"d d d h 

d 1 
larmda boğu~alar, ok ve kılıç oyun • r a ıs 1 a ı er al müsa • 

e~ zilenler, can verenler vardı; küfur.1er e, vücud ennin dörtte üçü açık olan id hava ve zaman bulurdu. 
1 d 

·· 
1 

lı:ırı devam ediyor. Halkın bir kısmı, en 
iniltilere, ~ikayctler kırbaç ses enne ansoz er en kıvrak ve çılgın Suriye 

d"nsl r y l Ç'>k c:u yarı çıplak dansları istiyorlar,· 
karışrvordu. " a mı, unan oyun ann.ı yapıyor- " _ 

Hip.odromnr y~z.bin ~i.alan taştan lardı. İmparatorun locasının altındaki bil' kısmı da açık saçık piyeslere bayı -
b?.samaklan bir ikı saat ıçıı:de .. baştan büyük ork(>stra o yıllann modası olan lıyorlar. 
başa doldu. Sağda hep rnavı kulahlar, pa't'çalan çalarken yüz bin kişi birden İmparato!' onlan memnun etmek i . 

avi renkte tulgalar vardı. Sol taraf- oirluklan yerde tepine tepine ayni şar· çin elinden gelen hiç bir şeyi esirge • 
~ki basamakları yeşil külfıhl.a~la ye- kıları haykırıyorlardı.. miyor. Çünki\ oyunlar biraz kötü gi -
·1 miğferler kaplamıştı. Her ikı taraf dPrse basamflk1ardan locaya doğru 
~ birbirlerine, yiyecek gibi bakıyor- müthiş bir 1aş yağmuru, biT çürük yu-

1 
a·dı Binlerce bakışın ~rinliklerinde- murta ve çürük v. emic: sağnagı· bac:lar. 
aı · k 1 ·· t "' "' ki parıltılar, kopması ~a ın ~ ~n ~u • Hipodromdan boşanan halk şehri yer 

hi
5 

fırtınayı haber venyor gıbıydı. A· t yer ateşe v~rdikten sonra büyük sara· 
sıra karşılıklı küfürler, hatta çürük şte nihayet imparator locadan çeki- ld b nı a·· 11 1 rd liyor, çünkü v. emek zamanı gelmi"tir. yq sa ınr; azan imparatorun tahtım 

umurla ve yemiş ue osu 0 uyo u. " bı:ışına yıkardı . 
y Ortadaki geniş meydan halkın otur- Şimdi basamakların üstünde küme kü- 0 1 k t 1 me toplanılıyor; içiliyor, sarhoş nfıra • yun arın en meşhuru araba yarış • 
dnğu basamaklardan bir 8~ m~ re a • 1nn idi. Üçer veya dörder atın çektiği 
ııkta kalıyor ve etrafını denn bır hen· lan arasında bir kızarmış kuzu bacağı, 
~ek çeviriyordu. or:ıa. ~erde ve boylu doldurulmu~ hindi yahud kocaman do- iki tekerlekli arabalarda mavi veya ye 
oovunc:ı bir t:ıkım dıkilı taşlar, burmalı muz suçukları derin bir hazla gövdeye şil mantolar dalgalanır, uzun kırbacJar 
sütunları imparator heykıellerl, ,aslan indiriliyor. Jt'skat bu lll€s'udlar kaç ki· atların başlan üstilnde maddeleşmiş 

1
. güreşen adam, yılanı kaldıran kar· şidir? Çoğunun ellerinde bir kuru ek- birer şimşek haJinde şaklarken araba -
~l, azgın at, can çeki.şen boğa, Herkül mek parçac;ı var, bir çokları d~ sadece nm bir kasırga gibi uçtuğu görülürdü. 
h ykelleri sLT.aııanmıştl. Basamakların yiyenlere bakmakla avunuyorlar. Eğer mavilerin arabası ilerde bulu • 
; iistiinde çepçevre clirek1i ve üstü Bu sessizlik uzun sürmüyor; ortalık nuyorsa Hipodromun sol tarafı çılgın 
"rtülü bir yol vardı. Şurada, burada karışıyor; altalta üstüste boğuşuluyor, bir sevinç ve alkı~la köpürür, sağ ta • 
0 Alın kılıç ve :mızraklı imparator as - havada kılıç, bıçak panltıları görillil • rnftan yalnız homurdanışlar ve küfür
~erleri saf saf duruyorlar; düzensizl~k yor; yumrukla~ kalk1p kalkıp iniyor; lcr duyulurdu. Arabalann bir veya i . 

İmparator oyunlar esnasında halka 
ziyafet de çekerdı. Bunlar 0 kadar mns 
raflı olurdu ki üç günde dört mil on 
harcandığı rörülmüştü. y 

• Oyunlar bittikten sonra Bizanslılar 
egcr memnun olmuşlarsa İmparatoru 

alku;laynrak, olmamışlarsa taşlı ak 
sokaklara dökülürlerdi. 5'32 de v!;i~en 
eğ1enceler sırasında bir ihtilat ç k 

h · b""yük b" k ı mış, şc nn u ır ısmı yanmış, ya· a 
edilmiş; sokakları ölüler doldu gmşt 
A k . ·1 d rmu u. nen ası er en k1rk elli bin ki . H şı i • 
podromun orta<>ında kılıçtan gc . . 1 
rek. hemen oracığa , Ölüler ka ıçırı e 

11 

. 
1 

. . ..
1 

, P S1 de • 
nı en yere gomu dükten so 
yatışmıştı. nra ortalık 

ımamasına dikkat ediyorlardı. yahud kuvvetli pnmıaklar cılız boyun· kisi Katizma '5nünde yahud tam karşı-
Şimdi Hipodromun etrafı bir kıı:a : 

0 
Bir aralık bu yüz bin çılgın insanın l~n s~ka sıka onların son nefeslerini dRhi yuvarlak yerde dönerken devri • 

österiyordu· Memeaeki uğultusu dereoo derece sustu ve kısım tilketıyor~ar. Askerler yetişiyorlar, fa- lir; arkadan gelen de onun üstüne yı • 
met manzarası g ian yahud kısım Hipodromun ucuna baktılar. O • kat hiç bır şey yapamadan, sUdh, yum- kılır ve acı kişnemeler, uğultulann üs-

Bugün, müzik ve danslar caz·b 
m 1 

. , ı nu. 

çocuklannı kucaklarına 1~. güçlükle rada yirmi dört mermer sütün üzerine ruk ve teknw yağmuru altında basa - tüne :fırlardı. 
sıtlarına bağlıyan kadın '. he yaş· k ıruımuş olan büyük imparator loca- maklardan çekiliyorlar. Birkaç dakika Eğer maviler kazanırlarsa ka· 
ayakta durabilen ihtiyarla:• ins:nıar!.. s~a dönmüşlerdi; çünkü Bizans impa- sonra hıçkırıklar Masında bir iki ölü ve z~ndıran sü:ücli, bir kral gibl~r gö 
tan ve her boydan bir çoellerincle su ratoru, göz kaın&Ştlran bir ih~am için· ya yarnlının kapıdan çıkanldığı, ya • rur; imparaoo:- tarafından kendisine 

Hemen hemen Jıep.siniıı 

ara ar, sevgı ve dostlukla g 
k 

. . eçcn ye. 
me ve ıçkı saatleri, aile toplantı! 
ufak tefek talih tecrübelerile veya :; 
h bir uykudan sonra sakin bir ruhla. 
tatlı ümkUerle karşılıyoruz. 

• 
,J 
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( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları : ) ---== 
nverin elinden Cemal Pş. sayesinde 
kurtulmağa muvaffak oldum 

Bir 
RADYO 

Haftalık 

PROORAMI 
------------- - -- - - .. - ----

k1ı$ bora&.9 (ılM), IUO: Ttlrk •Osall <llr • 
an taltsl.mt, ıı.ss: KeeUfJDa rl'lrktye ~ 
tul}, 22.10: Müzlk tKüçüt orkeatra>, 23.lOı 
Mılzt• (c•and), 23 45 - N: ~ 9,J&DI ha -
berled n ıar-tüd ~ 

* emna-ı-ı-n 
12 SO: Türk mfizlğl (Tftt'k~ şarkılar - PU 

13: Saat, aJn~ ve met.eor - Ankara. 13.30-1' 
Milzik operet parçalan. 

18.30~ Tftt\ mftzltl a'Ull ~I - 896 
nlt ınabmıt. 11.31: KonUfllla CHaftald 

(Devamı 17 ncl 887Dda) 

' 
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Ra• Hilcdgelerl 

Heyecanlı bir yılbaşı· gecesi 
&fmmnıunmıllmnQIDll•hDflllllHIMURllDPlllOllllDDlllJDllllJPlmı•muınnuıınmıunnnunnmmnnumrrna..· Ya.zan : Nlk. Moskoln • Çevir~n: H. Alaz 

..... ı.&IU.&11.ıillll• 

IE!I ütün gözler, uzun unu ve malı· '/Oı J~ .. 
lg) zun bakı§lı ~dama çevrildiler.. t -~ 

kamyonlan ı~e evine getirenln de ttDı 
olduğunu derhal anlıyncaktı. Tabii herU 
fena halde köpürecek ve haklı olarak, a.ı 
tldamın altına .red!-. cevabım yazacaktl. 
O zamanlar, hlf te şımdikine benzemaı 
di .. Yeni bir if bulmak hiç tc kolay de
ğildi .. Bahusu.a böyle güzel bir ~ş. mumll 
aransa bulunmazdı .. 

O, yavaş bir seale ıöze başladı .. Tane ta
ne konuJUyordu: 

- Anlatacağım vak'a, dedi, bin dokuz 
yüz yirmi beş senesi yı!bllJı gecesi Ka -
luga şehrinde cereyan etti.. Ben o zaman· 
lar bambaşka blr ınsandım: İki yfizlfi, 
dalkavuk ruhlu, mutaba.cıbll bir adam .. 
dun .. Fakat aradan bir hıylJ saman PÇ

tt.. Ben tamamen ceğişf m.. Onun için 
firndi, hiç te çekinmeğe rnzuırı görmeden 
aize o vak'ayı bütiln t:ıfsilitile anlata • 

bilirim. 

Muhatabımız. bu kısa mukaddemeden 
ben. 1 an 

sonra durakladı. G<Szleııni ı 0 myı 
bir noktaya dikti .. Anlatmak istedikleri-
ni zihninde toparlamağa ~alı~ığı her h~
linden b oluyordu. Nihayet. ufak bır 
fasıladan nra tekrar söze bıfladı: 

_ Arkadaşlar, dedi, nnlataca1m:1 vak~a 
nm inceliğini daha ıyi kavrıyabılmenız 
için size kısaca dalkavukluktan, tabas • 
bustan. bunların envaından bahsetmek 

mecburiyetindeyim. Gerek phsf tecrübe
lerime dayanarak• edinditim kanaate, 
gerekse yaptığım t~k~kata göre hul~ 
kArlık. yani şuna buna yaranmağa çalı'· 

k b 1 ·k·ı tOrltı olur· Dalkavukluk rna aı ıca ı · 
ve tabasbus .. ..ksek 

Dalkavukluk: HulOs çakmanın yu zek" 
krd: Dalkavuklar ekseriyetle ı. 

b
te ı .krl.. kacı hazır cevabdırlar .. Hat.-
ecerı ı, ıa • -

ti bazı şeraitte akıllı oiduklan bile soy-

!enebirr .. 
Tabasbus: HulOs (akmanın aşağı ve •· 

cii şekliJlr. Bu c;n1 h.ı!usldlrlann her~~
reketinde :frnt vardır. Bunlar her hadı
aeyi b~yüttmesini tP-verler. Bunların 
medihlerinde, zemle .. inde, veDıasıl her 

ıeylerinde derin bir ölçüciizlak göze .çar· 
par. M»selA bir mecliste, ~11ranmak ıste
dıği kimsenin ufak bir J§t,fesini. dinllyen 
dalkavuk tabiatli .hulUskur hafıfçe ga • 

b hlu hulılskAr 
lümserse, muta bas ıs . n.ı .. e • 
mutlaka, bütiın di~Jer.nı gösterecek ş 
kilde sırıtır.. . 

Mutabasbıslar. yaunınak istediklerı 
1 b .. t .. n el hatta parmak hare-

kims~ler n u u · 
. . • bı"r c;kkatlf. kollarlar .. 

ketlennı azamı · . . 
Mesela Amirin eli .fena!> i!aretı~ı ~yap ~ 

b 1 can ve gonulden. 
mışsa. mutabas ıı ar . 

B b d .,.renç'• ferv:ıdını basarlar. El. 
c er a . ı5 · ~ H 
cHos'> i,aretinf vermı~se. bunlar:. :• 

1
" 

~ d kten )tendUerını a • 
rikulAde nefis!.> eme · ara 
mazlar .. Bu gibilerd@n. rne!lell fU sı~lca 
bblasını falan yerden • kaldınnak:t 

1 kadar tatdırır ar .. 
ecNse, bunlar tavana dibine 
Bunlara: cfndirin .. dense. yerin 
9nkmaktan cekinmeıler ..• Pencereyi açı· 
nız!ı. kumandası verilse, bunlar. çerçe • 
veleri bile kırarlar .. Bunlardan cPenbcelre-

ı ~cısında u u
Yi c:ıih·le b:raz kapayınız.> .. 
• '1 ,J ' • a. k lkar • 
:nulsa, delikleri bile tıkama&.. 8 

lar. 

• tarihlerde bu 

1 şte arkadaşlar. ten ° 
. ·nsinden 

ikinci cinsten. yanı nşağılık cı 
lh'lft vak'anın 

bir hulCıskardım. Anlatal".-&-- b t 
Joya ra ı ası 

ben1m bu tabiatimle s?kı St ,.,., 
. · de durrn'"6· 

olduğu için b"lhassa tı7.!'r n , . .. tık vak aya 
muvafık gördüm.. Şım:Jı ar 
geçebilirim.. . . 31 . b · senesının 
Bın dokuz ) ı.lz y:rmı , es . tihlak koo 

BirinciUnun sabahı. Kaıuga ıs k pe-
kt .. rü G nenkoya. oo 

peratifinin dire o . edıtmeın 
rat•Cin satış memurluğuna tayın _ 

. G "b bir tesadüf 
içın bir istida verdim. an a· en-

- ·· ako:amı ın neticesi olarak o gunun • ' · ' b nda yeıu 
ko ile ayni "bir rakı nıııs&~ı aşı 
Yılı kutıuladık ba • 

İçki alemi devam ett.ğ; miidd~t~ ~ 
fta düşen vaz.fenin ne olnbıleceğını. mk t 

asıl hare e 
t.kbel amirim !<arşısında n h 
@ttiğ:rni siz kendıniz de pek tolay ta -

. ' . Uni tuzluğa 
ınm edebilirsinız' Gınenko e · ır henıen 
uzatsa ben ondan evvel davran ' 

tu 1 
. .' _ . d ın. GJnenko 

z ugu onun önur.e nırer · . d 
• v4 elın en 

takı şişesine el atsa. ben şıŞCJ• nko 
~apar, kadehini doldururciunı. Gıne . 

UDi cebıne 
tabakasını çıkarmak üzere e kib-
tok• ı, ben herkesten ör.ce davranır, B 
ritı c kar onu bekleme baılardun. a-

' ,_..,ı;~· ya. 
.ıan o un bu h reketi ! rkeuueu"g ' kar· 
nınd · erle · · dal•r k t.abataYı ~ 

" cJkf de olurdu Ben ° z . Jtibr ti tu· 
kl rım nıncıya kadar f rsat 

tar, nra, o bu tarafa b kınala bı 'tin 
buım dan, ) d rım s · atile. ki rı 

.. - ...... 
' 

ikincisini, hatti bir ilçilncüsünü tutuş-

tururdum .. 
Ben bu hareketi yaparken. Amirinin si· 

garasını yakayım derken tutuşup yanan 
zavallı memurun hiklıyesfni hatırlama • 
dım dersem yalan ı.öy~emiş olurum. Bil
mem siz bu enteresan h;k{ıyeyi qittiniz 

mi, idi?. 
Oradakilerin ekseriyeti: 
_ Hayır, işitmedik, <iediler .. Anlabrsa-

nız memnun oluruz 
- Canım. dedim. m('sele şu: 

16) ir gün bir tröstün mutabasbı.s 

lg) memurlarınd<tn birisi, amirinin 

sigara çıknrd~ğını, fakat anlaşıla~, ~~b
rltsiılik y-:izünden yakm?dığını gormuş .. 
Hemen k:brite davranmı, .. Fakat gelge
leUm, bir gazetenin mütaleasma dalmış 
olan t~st direktörü, memurun bu hare
ket!ni farketmemiş .. Elinde sigarasını tu
tar-ık gazetesini okum&kta devam etmiş .. 
Kibrit dibine kadar yanmı~ .. Fakat fe -

dakAr memur !ebat <:tmis .. Ateş parmalç
larına sirayet ettiği hı 1d,. se~ çıkarma -
mı!! .. Parmaklar tutu~uş, memur da ~ 
yarı.mı$ .. Ateş elf'. kola. tap sirayet et • 
miş .. Memur gene ses c1karmamı~ .. Ni -

hayet tröstün direktö~. aig~r~ını tu -
tusturmı'k üzere kendısıne kıbrıt yakıl • 
dığını hatırlıyarak pözlerini okumakta 

oldu~ gazeteden ayınnca. memurun Y~ 
rindı. bir yığın sıcak };ilden başka bır 
:ey görememiş .. 

Tabif bu realiteden uzak bir hlkiye, 
bir masaldı .. Fakat ne ~;al•n s6yliyeyim. 

k
.b ·tıer:n birini söndürüp, diğerini yak
ı rı . '- ku 

tıkça benım de !çime bayağı bır aor 

çöktft .. 

N 
e-yse ıtT'kadaşlar... Gelelim asıl 
hikAyemize .. Bu ziyafet sofrası 

b da. Ginenko için yemekten ve iç· 
rn:':en başka yapılac!lk tek bir iş kalını-

. d Maarnafih ,·alan ıl>ylememf§ ol-
yor u.. • 
mak için, a·nenkonun yjylp içmeden 

k •'-ı· defa kendi elile kendi artını 
ha~ a. 1A 

k d 
,...0ı . J{ıve ptmeği unutrnıyıymı ... 

a~ı 115• • • 
Oturduğum yer çok sıklflkh .. Ellini fU • 

bunun omuzu Ü7.erınden arkaya doğ
nun 

tmak biras tuhaf kaçacakt .. Yoksa. 
ru un 

ı ilah ben bu i~ de ona bırak-
~vve a · 
maı. kend elceğizim ile onun sırtını 
pckill lcaşıyabilirdim.. 

Arkadaşlar, fUD~ da rıazarı .it.ıb~ al
mal!Slnıı. lti, ,imdi o oevırde ıçıldılf ka.. 
dar ıçtlmiyor.. Saat üçe varmadan 'Ziya
fet 

90
fr151 başındıkHenn hepsi de ftttl gi-

bi sarhOf oldu .. Kim neresini ~ş bulduy-

y. kıvrıı ... yattı. Evin ıçı kocaman sa ora "!" 
bir koyun ağılına döndil. Herkes yatı-

d zaman zaman klb 11uada bir ba-
yor u. " . 
c k kıJJ11ldıyor, tih. otedem bır el blkı-
vor. koyun melemeler ?ı .~d.ıran IUhoş 
İnıltilerl odanın sessWiJını bom;Jor-

ıardL. 
Ben 0 gece çok az içmiflim. Esann be-

vaziyetiınde olan b"r ki.mseniJI. daha 
~1:ıa ıçınesın• de imkAn yo~tu .. Ginen
k oturduğu maddetçe ben ıçeınezdhn .. 
y° kat müstakbel &mirım yere yuvarlanıp 
0 

imiJ'aDe gözlerinl yumduğu uman ıi
şelerde _. rakı.. ne de ıarap kalrnıftı. A-

ı 

\ 

mirlmin, istikbalim in ümidi Ginenkonun 1 mallar sarhoşları s:rllıyarak teker t. 
olur olınaz bir yerde ya~rnasına gönlüm kcr kamyona taşıdılar .. 
razı olamazdı. Bir itolayını bulup onu, ev Bunları adeta od •'f -..ı ·b· .._ __ 
ah"b' · b"" .. k k . • un ıs.ı ~er gı ı, a.auı 

s ı ının uyu ızınm genış, g02el, mis yonun içine istif E'ttiler .. Kardan mu -

gibi yatağına yatırcun. Ginenko, pembe hafaza olunmaları ıçin de Üzerlerini ltoca
atlas kız yorganını hoyntça altına ala - man bır yelken bezi ile brttiHe .. 
rak horlamağa başladı. 

Ev sahibi" çok ıyi kalbli biı adamdı. O 
da misaf,rlerinden geri ktlmaınak ist~ 
mişti.. Misafirlerine bılmE-m nasıl bir ye-

Ben muşamba kaplı tevzi defterini kol-
tukladım: kamyonun bir k<>fesine geçe-

rek oturdum. Motör, r:ercnin sessizlljini 
yırtarak homurdadı.. Kamyon hareket 

mek hazırlamak!& meşgulken, uyku onu etti .. 
mutfakta yakalamıştı. 

Benden maada barhoş olmıyan biricik 
insan ev sahibinin kan.sı idi. Zavallı ka-
dın ne yapacağını ~aşnmıştı .. Bütün knr-

yolalar, bütün kanapeler. koltuklar, san
dalyeler, hnttA yerler sarhoş vücudlerle 
dopdolu ıdi.. Şöyle uzanarak. hattA otu
racak tek bir boş yer b:le lralmamıştı .. 

Evin içinde sarhoş c;Jm.y&n biricik in
san bendim. Fakat tek bn~ma bf'n ne ya

İşler yolunda g diyordu. Biz, elimizdeki 
adres defterine baş vurE1rak sokaklara gi-

rip çıkıyor, kah §Uraya, kah buraya ce -
sedlcri tevzi ediyorduk .. Zaman zaman 

örtünün altından sesler işitiliyor, yay • 
van bir ağız. masanın öle tarafında bu-

lunan sardalye taba~ını, veyahud rakı 

şişes"ni kendi tarafına yaklaftırmalanm 
istiyordu. Bu arada heyecı.nlı bir ses. be-

pabilirdim?. Gene a~kolsun şu kadınlara!. yaz sofra örtüwne dökü!en ıarabın üze
Buluş kabiliyetleri her halde biz erkek • rine ekmek üzere süratle tuz istemete 
lerden çok daha kuvvetli.. Kadıncağızın başladı .. 

G&lerimi yumarak, tıpkı suya dalu 
gibi, ba um eterek merdivenlerden ,.. 
kaT"ı fırladım .. cYa herro, ya merro!-. dlıı 

yerek elimi zile attım .. Fakat heyecandan 
tıkanarak, tekrar eli.mı geri çektim: Haııı 
yır böyle scllemeh!isselam içeri girellle9ı 
dim •. Mutlaka makul bir scbeb bulmd 
l{izımdı .. 

Tekrar merdivenlerden aşağı ind~ 
Gene evin etrafında, b:r delı gibi, dol9 
rrıağa başladım.. Şkların sanmesi ibti • 
mali bir kurt gibi içimi kemiriyordu .. 

B irdenbfre hatırıma parlak tib 
ı=:I fikir ıeldi. Eve girebilınek içini 

gayet makul, pyet haklı bir sebeb b ~ 
mu,tum. 

Derhal paltomun dilğmelerini çö~ 
Paltomun ı:>Jrinci ıliğinJ ikinci düğmeJ'lı 
ikinci iliğini üçüncü cüğrneye geçirdim.t 
Paltomun bu lıaU, beni yamn ~ 

sarhoş bir insan gıbi göııtE'riyordu .. Bmw 
can başka, bir omuzumu aşağı indird~ 

Bir kemancı gibi Loynunıu çarpıt~ 
Tam manasile bir sathoşa benzedıkta 
sC'nra zili çaldım. 

Kapı açılınca, mahcub bır eda ile, ı.. 
kat bir sarhoş aırıtış:le: 

~-Affınızı rica E.dcr·m. dedim. Faka' 
görd~ğünüz üzere yeni yılı kocanızla he-, 
raber ayni yerde kut:iulaöılr .. Fakat f1f ~ 

lerlmize dönerken p<lltolanmızı Yaıaht 

_g.ymiş olacağız!. (Bu cümleyi söylerlml 

oldukça tabii bir giilü~le gülerek çuvah 

andıran kendi kötü paltomu gösterdim.) 

İşte bu sebebden btürü üçüncü kaPIJl 

çalıyorum .. İş yalnız lcend! paltoma taaı. 
lük etseydi emin clunuz k1 sizı bu saat. 

te rahatsız etmezdim .. J akat sonr..._ 
tesbit ettiğimize gare, üç dört kişi palte • 
Jarını yanlış giymiş!. Belki. de sizin mvır 

hatırına gayet parlak bir fikir geldi. He- Sıra Ginenkoya geldiği zaman, ben 
men garajlardan birinde çalışmakta olan derhal ayağa fırladım .. Herkeae yaptık • cin!z. ..• 
kardeşine tlefon ederek. ild kuvvetli ha- lan gibi birisinin jeğil dt>, ikbinin bfr - Madam Ginenko derhal wstiyere ..... 
malla birlikte büyücek bır kamyon gön- likte onu kaldırmalarını ve büyük btr dı. (Kadın, kendi külüstür paltomu 1lıD • 
dermesini rica etti.. ihtimam ve nezaketle •!lemn• teslim ..,_ cısının mükemmel kürr.i Ue değişti~ 

Kamyon gelinc:iye kadar bız sarhoşların melerini hamallara emrettim.. ğe geldiğime zahlb olarak bu ana k .... 
paltolarını ve kUrklenni tesbit ve kay - Örtünün altında b•lmtm kaçıncı dere .. beni dehşet 1çtnde dlnlemlffl). Een de 
'.ietmekle meşgul olduk .. Ev sahibesi, her ceden bir kltible, bilmem hangi toope • satı kaçırmabmn bdmm petlnden 
nec!ense, yazımı pek befendi. Elime bir ratifin tezglhtarı gibi ehemmiyetsiz bir tum.. Kadın derhal kendi Jroeeeı•ın palıt 
tebeşir tutuşturdu. Beraberce vestiyere Hd k:ifi IWınıftı.. tıo&unu tuııdı ft ortada Wr 1-hfblr 
yollandık .. Ben eı:ıncleki tebeşirle, yere Bu ehemmiyetm yüJd1 de yerine ... madJlım söyledi. Fabl iN beni ta 
indirditimlz palto ve kürklerin üzerine, rakmak üzere kamyon baTebt etti .. l'a.- edemezdi. Ben -heyhat. a..ı ~ 
l·ad.ının bana dikte ett;ğı isim ve nu - kat bir kaç yüz metre ol ıJmasma n _ kendi palt1>m olmadığım, fakat kay 
muaları vazmağa başladım. Kadın şaşı- . y al oı--ı · · 
1 

ak b" ~ k t•· 
1 

h k . al ' kıt kalmadan .hatırıma mOthif blr py p t ıuuan bıriııiıı fU vHtiyerdeki ,.ı 
a_c ... ~r a ıyct e, er es n p tosu?u, geldi!.. toya çok benzedilinf, hatıl kaybolan pda 

kurkünu, fapkasını tan·~·or. hattı mısa- to sahibinin ban k d. lt .. 1111... 
firlerin adreslerini, ev ııumaralarına va- Evet. ne müthit. ne feci bir şey!. A- ' a .en ı pa osunun __, 
rıncıya kadar biliyorc!u. Kadın söyledık- man Yarabbi ben bunu nasıl olup ta akıl meti farikalarını bile ı.n1attıtını söyle 11ı 
çe. ben iri harflerle, ve düzgün bir şe _ eı:iememiştim!.. dim. Ben, -.; estiyerceki paltoyu el me 
kılde paltoların üzerıne &dres ve numa _ Derhal hmyondan a~ağı atladım 'ft !arak: 
r~ları kaydediyordum. gcr•sin geriye koşmağa başladım. Hem •- Maamafth biz bunu ffmdl anlıya 

Takriben yarım saat sonra, yani tam gc1 isın geriye f diyor, hem de başıma biliriz.. dedim. 
kamyonun geldiği sıraJardt cızım her ışi- nf'ler gelebileceğ~ni cıişüntıyordum.. Fa- 'Ben Gınenkonun p~to!'Unu elimde .. 
miz bitmiş bulunuyordu. Biz. ıadece pal- kat bu nasıl böyle olmuştu?. vıriyor, çeviriyor, öteqınl berls ni yok • 

tolarm üzerine ısım, aare.s, numara kay- Ginenkonun evmin pencerelerinde lulordum. Paltonun sırtında te'betlrtl 
detmekle ıktifa etmemıştik.. Ayrıca bir hAla ışık vardı .. İyi, hoş amma biz erin yazılı olan adrem kendi paltomla, ı~ 
defter tedarik ederek, :cumna sınsile, ve içine nasıl g:rebılel"ektık?. Heni erin sirnciye kadar bu evjnne, çevirme 1f1M 
ayni semtte oturanlan yan yana yaz • içine girince ne söyliyecektimL Bir k9f devam ett·m .. 
mat şartile bütün bu eures ve ilimleri dakika evin etrafında deli gıbi dolqtım.. Yazıların iyice ıilindilfne kanaat 19 
deftere de kaydetm.ftf.k.. Bu suretle hem Aksi gibi hatırıma da hiç bir teY geJml.. tirince, bü) ü~ir ı;evinçle palt yu b a 
zamandan lazanmış cıacak. hem de te • yordu .. Bild ğim birlcik §ey, vakit kay· dının kucağına teelım etttm. Kadın haD. 
he1irin silinmesi ihtimaline karp elimiz- betmeden hemen süratle ev• girmemin idi: Palto hak1katen kocasınındı. Af clder. 
de bir de yedek adrea defteri bulundura- icab ettiği keyfiyeti idi.. Öyı. ya, nerede dlm; ekimi yatafında uyur, kimi de ~ 
caktık. Sizin anlıyaca.Jınız ili tamamen ile ışıklar ıönebiHrdi, 0 .zaman ben » tosunu arar. şeklinde bır de n{lkte ya • 
sağlam tutmuıtuk .. M•1el! İvanovla Va- Japar, ne haltederdim?. patak, ve bir katarüm gibi kendi k a. • 
allyev ayni 9mltte, veyabud bfrbtrlerine Fakat acele yüzünden kafamdaki fi .. tı.lr paltoma sannarak sokağa çıktım.. 
~akın semtlerde oturuyorlar lae, biz bun- kirler birbirine karışı) ordu .. Xulaklanm B u hAdiRden b r kaç gün ODnl 
ıarın numaralarını da yan yana kaydet- t ·b k lb ~ k n.lftik.. a eş gı i yanıyor, a im &ut üt atı - da Kalup istihlAk kooper tlf! • 

* yordu .. Bir kelime ile, o dakikada 90k .. nın satı§ memurluğuna kabul dil im.. 
eınacak bir halde bul~uyordum. Ka - Fakat iltıdanu tetkik eden ve b<:> v üıleri soğuktan pancu lfbi ol- luğa stihllk kooperatJf.indekl ıatıı m. bul eden nı direkt · Ci du 

mut iki güçld kuvvetli hamal. murluğu ebed":yen elimden Sldfyordu.. bır kaç gü ıçlııde p 1 A · 

ortalığı karla kirlet.mmıeğe phfara.k Yarın. .kend e .1u:ıduğmn Widayı • ncnko, - b em na 
canlı yuklerinl odalardan koridora çı .. llne alan G nenko. lit.idadöi yaııı ile n ötüru - bir b 
kardılar Herkesin aırtuıa palto.mu ve kürklü paltosu un arkamıdati yazının r Um 
yahud kürldl.rıil geçiı'dJ.ler~ Ben 7Ullıl .. -A,Jlli oldulunu er halde farbdeeektt. K
rm .lilinm•maine dikkat edi,ordum.. nt, yazıWm ynı olduğunu fark ~ c 
Nihayet bu fasıl «a bittikten soma., ha • ve kendialni, kasahlık kojUD iibfı ,1ük t 



Akıtm, akamr~ abınrsınaz ı 

ıeceı llb1 olut.ken· renldan ıerl ıa&lr. 

• 
rıp 

itte 

1>6yle başlar f 

Vakit geçirmeden grip, sotukalganlığı ve airılara 

kal'ft 'emnlyetll llAç A S P 1 R 1 N alanazl 

ısrarla 

isteyiniz r 
Aaolrtn'ln·teslrfi ve hakiki oıdutunu E0 markası garanti eder. 

Satın.,wlcen aı91nda ve tabletlerin llstılnde 

6' markuman. bulunmasına cükkat· ediniz. 

Almanca Bilen Daktilo 
Aranıyor 

Garbi Anadoluda BQyO.k bir mnessese •Anonim Ş!rkeh Bilhassa Tflrkce
den Almanoaya teroO.meye muktedir Almanca mubab3re memuru aran
maktadır. Alakalı bay veya bayanlardan makinede sllr'atli yazanların 

176 po8ta ku.tusuna c U. F. 26 • rumuzu altında, tercümei halleri, resim-
lerile beraber bnttın şartlıtrını bildirmeleri. 

Tlirkiye 
ŞEKER FABRİKALARI 

Anonim Şirketinden: 
Mlelwmd• llçlncü parti olarak küp ve kriıtal ecnebi tekeri 1&• 

bn almacakbr. Şartnameei Babçekapı Taıban 42 numaradan iatiyen· 

.... verilir. 
12 Soaklnun 1939 Pertembe sini saat 11 e kadar teklif mek· 

tul»lan tartnuae eualanna ıöre kaLul edilecektir. 

klar yolunun 
yolcu lan 

ROW POıS'I'& 

SEl..ANIK BANKASI 
Tem tarih1 : 1888 

• 
idare llerhzi ı tsTANBUL .(GALATA)' 

T•lbedJıl Şrıht.rlı 

tSTANBUL '(a.Jata ve Yenicaml) 
lılDSİlf, ADANA BürOIU 

SELA.Ntıc - ATINA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun -
dan: 

Müflfa Pamuk ve Nebatt Yağlar Şirke

ti masasına hazinenin kaydettirdiği 23766 

!ıra 75 K. ve pul cez&sı 110 lira 80 K. ve 
45677 lira 44 K. hakkındaki istekler ma
sa mümessiiliğince tetkik edilerek veri -

len vesaik alacağın kabu!iıne kafi görü-

Dikkatinizi rica ederiz 
Kenclinfde veya ~uklarmuda; halsizUk, bnınzlık, .. znneıız)ık, ka

nn ağnlan, kann ıifmeled, buna Ye makat ka§ınnwa, Uhal, obur-

lak, ~ ... alane1ı1, ~ 'bener sinir halleri, ... -
bları mı hluediyananuz1 Bu ıapttabtt ı.an., vtieaclUnliscle Mlueu 
bulunduiana alA:mılttir. Dedıal <iD.IET SOLUCAN Bts&Ovtıi) 
alam. 

lsMET 80LUCAM BlsK'OvtTI hnlakl .... bn -"* y...,_ Te 

.. ,. numr ~ m birimi 4'evaı411r. Bt1711k ve lrlclQden 
ltimacllA verilir. Kutulann içiııdıe blllln11 tana ,.alıdır, okuymms ye 
~ 8enedıe hlrkq defa lhtlJ&tea Yftlnls. 
Der ecwaede fiatı 20 kuraftur. iSMET tSMINE DİKKAT. 

SUMER BANK 
Gemlik Sungipek Fabrikası MüdUrlUOUnden: 

ı - Fabrikamıza; Laakal üç sene bfltUl bnytık kazanlarda uata.bk yap
mış veya kazım teferruatının tamiratını yapabilecek iUldarda 

Bir kazan ustası allnacaktlr. 
Taliplerin evrakı mnsbiteleriyle birlikte bizzat Fabrika MQdtlı'
lOğOne mOracaaUan 

2 - Fabrikamıza; en az nç sene motor ve elektrik tesisatında oahtmış 

ve yalnız başına tamirat ve tett"sat yapabilecek iktldan hm 

Bir montör alınacaktır. 
Taliplerin evrakı mnsbitelerile birlikte bizzat fabrika mtıdOr-

lemediği gibi l'vvelce kaydedilmiş diğer lOğüne müraca,ı tları. 

~a~~~rın tek~~~nden iliaret ~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
rülerek kabul hleb:n;n reddine karar 
verildiği ilan olunur. (13558) 

Dr. HAFI'!. CEMAL 
(Lokman He\dm) 

DalllfJe ai'tehus1S1: PBzv.dan maada 
fı•l'liln <I • I> Dlftll7ol11 nwnara 1°"9 n a.-
6e!onıt 12398 - 1106' ...........•.................................................. 

ilan Tarif em iz 
Tek sütun santımı 

Birinci •ahile 400 huruı 
ikinci Nhile 250 )) 

Üçüncü •ahi le 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç .ahi/eler 60 » 
Son .ahile 40 » 

Muayyen bir müd le' zarfında 
faclaza mikdarda ılıln yaptıracax. 

Iar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. ı:r·am, ya!'lm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpif edilmiftir. 

Son Posta'nın ticari ilan !arına 
aid ifler için §U adrese müracaat 
edilmelıdir: 

lliacıhk Kollektlf Şirke&a 
lCahrl'manzade Ban 

Ankara caddeai 

Tornacı alınacaktır. 
Attkeri Fabrikalar Umum MDdDrlOGOnden ı 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere tornacı alınacaktır. Fabrikalarımıza gir • 
mek istiyenlerden İstanbuldnkiJerin Zeytinburnu fabrikasına, İ.z:mirdekileriD 

İzmir silih fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum Müdürtille müracaatları. 
c935-h 

,eı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111umauu111111m1111u111111HHllllHUA 

§ Türk Hava Kurumu a 

1 BUYUK PiYANGOSU 1 
~ Üçüncü Keşide 11 / lkincikinun / 939 dadır. 1 
~ Büyiik il~ramiye: 50.000 Liradır ••• ; 
= ::::::a 3 Eundan başka: 15.'J )O, 12.0JJ, 10.0JJ liralık ikramiye· 55 
§ lerle (20.0Jü Ye 10.0~0) liralik iki aded miikAfat Yardır... § 
35 Yeni tertibden bir bilet alarak İ.ftİrak etmeyi ib mal et· 55 
§ meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan aruına § 
5 girmit olursunuz... .= 
~lllllllllllllllllllllllllllllHI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRllUDUlllUlllllllllllllDlllllllllllfrY 

HALK OPERETi 
Bu alqam sut 9 da 

RAHMET EFENDi 
Salı gihti aqsmı büyilı: operet 

Oç YILDIZ 
Camarte.i w Puar m11tiae 

Mat 15 de " 
ERTUGRUL SADi TEK 

TiYATROSU 
Tablmde ba fil• 16 da 

matiae ı- 21 doı 

Bir Donanma Gecesi 
Vodvil 3 perde 

Y akaada: b iyl)ı: ltir temlil 

bldi-i lnun Mlbut 

!erken eniıtemin ismi ile rumca bir teY kundu. Gayrihtiyari duTdum, o da dur- Evde herkes derin uykuca.. bu çınlayıı 
scyledfler. du. O zaman içimin bütün sızısı. bütün yalnız benim ıçin~ tana, hayatımın bir 

Oh, maşallah en'şıem, aT&.bacı Niko ka- heyecanı ile onun irı menekşe gözlerin.in dönüm noktasını haber veriyor. Bu nok
dar bir çok rum balıkcı kızlarının da ah- içine baktım. Kız. ihtimal anasından ge- tadan kimi ikbale gider, lciml daratacma .• 
babı idL Hele bu gece bu içki faslından çen b.ı .sevkitabii. !>ir tecrübe ve fuhluk- kimi yatalında sessizce, kimi hastalıktan 
sonra, köşke, ekseriya olduğu gibi pek geç la, kimseye tezdirmeden başını bana doğ- kıvrana kıvrana ölüme ... Ancak ne mea
geleceli muhakkaktı. Arabacı Niko ı.. ru eğdi ve son dükkinuı lflğında baygın uddur o kimseler ki böyle şüpheli ve ka
h_ıç şüphe~iz, bana teklif ettiği modelle- bir gül~seyişle ruhumu aydınlattı: O ranlık bir dört yol ılzıncia vakit.iz sen
rıı:~en üçunü bu akşam Maden tarafında anda, Nacıye hanımı del, Namık beyı de delemP.den aıom geçidini c.t1arlar ve bu 
degıl, Nizam yolunda a~abaya alacaktı! unutmuştum. O anda k.Jsın ne anası ne h 

1 
bil..nk "kb 

1 1 
-- ku al 

Y-Anı H-'!,, F-L-ı• o-... --" s· ıaı.. b' 'mk:"1 ed b b h limd k .. 1.....,.... Yaln "ki ız a en ,.. ~ a (>an a~alll c ına - 1111C1 ıuu _ • ..,.,,, ır &nZa sonra ızı ı er eczan en a ası aya e w .. -ı;~•· ız ı tıl 
1 

Ah, b ba ~ti 
1 

d 
Biz böyle fOCUklarla s8yleşerek dışa· «taya bir tartılmak ıne!eleai çıkardL hayli giirültü ıle çıktılar. Annem, zayif menekıe gözün caygmlılı ve kızıl nemli 8 ır a:. en aca 0 'b yar ar an 

,,.,.. çıkarbn, Saraylı hanım voouJtla • Naciye hanıma: olduju. içi~: ufacık, mcecik dudakJarm konca gülüm- mı}~m · .. .. .. . . . 
l'l equyor: - Hazır gelmişken tartılalım!. -- Bır kılo kaybemıi~im!. ~eyışı... SuheylAyı duşundukce erfdıfimi, bıttl· 

- Allah balışlasın.. ne iH dava hal· Dedi ve hep birden köşedeki eczaneye Diye söyleniyor, ?faciye hanım ile ~ Bizimkiler önden yürüyorlardı. Biz de fimi hissediyorum. SüheyJAyı clilfllndük-
IDhmdu ya.. fOJdhi -. girdiler. Bunu gören çocuklar a elfıni tün d11kkAncılara ıJittirecek bir sesle Süheyla ile yanyana iki adım yilrtlyünce ce ve onun o sarışın uç buklelerile çer-

l>lyonlu. • .., bırakarak onların erkasından dükklna derd yanıyordu: ışıktan .ltaranhla ~eçmiıtik. Yavqca eli- çeveli beyaz ve masum yüzünfi gözleri-
- Şükrll babaya selim.. daldılar. Ben şimdi ıneydanda yahu - Demedim mi, ınsan Adada şişman· mi uzatarak onun yavru e!ini avuclarıma min önüne getirdikce hayalimden bile 
_ BqllatUne .. gtıı. grue efendim.. kalını§. bu tartılmanın sonunu bekli • lıyor diye ... Halbuki her sabah da, o ka- alöım ve bir ipek yuınalı ürselercesine onu kıskanıyorum . 

.-ıe beklertm. yordum. Derken yanundan bir araba geç- dar yoL pllja yürü.yerek aidib geliyo - ~u yumtışak, bu ~facık eli avuclanında Kıskançlık! .. -. garib his! .. Daha yal· 
llczanelerin önündeki meydan tenha ti ve eniştemin kaim ~i meydanda çm- rum. Gene de işte bır h2ttada iki kilo al- 19t.yakla, hırsla Bl!dım. nız avucumda elini biraz fazlaca sıktığıın. 

...... .+ Ann !adı· mışım! Artık Allah sakluın. bug(ln.Jer- O, hiç sesini çıkarmadan bir lih.za eli- 1n kul ....... N '"" ısı-•-ı d. 
;apnı'i .. L em: . d . . . . , ya ız a15 ... a c e 6 ... ze uı.u;, • ıye 

A-'b bin ltml · _Merhaba evlAdl e resaaın bey resmımı yıapmağa kalkar- nı elimin ıçıne bıraktı. IODr& gene hiç bır .a.-ıd d .ı. bt k .... kı~an bk' - .n.ı-. &Jll e ' ı-: . , .1.a.ı 8 lgJm r JZ& aArŞl SA Ç •••• 

Dedi ... Dö il b-L 1_. • 1 .«... sa .ıumbilir benı ne fipnan g&lterir?r şev demeden yavaşca çekti. O zaman. aon y k b b' gil d k 1,L ın h 1 , n p llAln<:a, en ~.eınaen eıvve ~ · o sa en. ır n e, ıııs tn .ı.& er a e-
. . Naciye hanımın resmini yapmak! ffte defa yüzüne bakınca. yan karanlıkta, · , 

Fakat kızlar blll doJum'IJağa doyma· ztınıe ilışen, başıll\ arkaya çevırerek h' klım 1mi k 
1 

ö 1 . 1 d . bi h zl ...n ... m-n ~ stııden ıon durağına mı atlıyorum. 
--r·- d kk" ı ~ d b -'-- lÇ a a ge yece şey . g z erın enn r a • .ı:ouzu.uuuf &vr-

•lflarih. Necll derhal itiraz etti: il _ ıın ann ışıısın a ana sıntan arı:wtt• Cevab vermeden yürüdQ.m. Sanki ~- düm. Dişarıda, durgun ve sıcak bir yaz ge • 
- A.. -A..A~ gideriz. .. Daha eğ· cı Nıkonun çehresi oldu. Enifteme gelm- " hf 1-'t mf.+4m1 Oh b ._ d . . --k-f·ti. •- cesinde, çamların karınJıAı. ç.unlann ıs-

1'-. ~ b d k ndl 1 gfb. f da lçmlf fJd nu Ç •• me •"' az enu.u. e ıçımi ıı::.rn.m-v •• "°nsuz 
lımceli!.. C@, ar& a a. ~. 1 ı a Yarabbi! bu kadmın her ctbnleltnd.en bir sevinç içinde kendtml kan~lf adılı ve allfhı bir nefes gibi esen rüz- ' 

Fakat Şadan halam homurdandı: arkadaşının (bırı Banker Ador diye am- değiL hattA her ke1im81nden ayn bir uçuyor sanıyordum. clra ıes vermiyen du.fzlill varr Derin • 
- İyi amma yol çok dik delil mi?.. lan bir mlrasyedl, &teki Bahçekapıda blr bayalıJat akıyordu. Öy1e fke nuıl ol • Baygın bir ..ıe fısıldadım: d9n derine. 7almz. atustoA&eklerinin 

Jrem sonra ıtkmektebln önündek:l taş ecza deposu sahibi) arasında &nihıe dol- muıtu da o ince ve güzel kıs. 0 IU'1fll1 - Ne güzell1nfz! peeyi yırtan ınuttartt ve umn cırıltısı .• 
liıamdivenH ,okuş! .. Doğrusu benim hiç nı ıarkarak bir taraftan bana kolunu .ı. Silheytl bu anadan c!ilnyaya gelmift1? SdheylA bu dSzfime. emııma an katan 90DU gelmez acayib bir mmltl! Sanki 
jBzthn kesmez, hem dadı da ihtiyar lıyor, bir taraftan da araba uzaklapı1re. Bu ddfftnce tle S:lheyllya dönıd:nm. yeni btr tebeasamle mukabele etti. Son- lfzli eller, çukur, kapkarr.nlıt boşlukta 
'8dın... haykırıyordu: Kız, 1* teaddf ... rı nü. ,aba bir arm ra, benden evvel ko§UP 6ndektlen yetif- dene dl'ne a;ıtan gnt kumqlamu yırtı-

t>adı thtlyudı amma &&ilam bdındı. -Ne vu, ne yokT Evdeldlere seıtmf ile m1 bnemem. hemen tı.m. oma ha- ti. yvrlar. Şada halamın perileri. 8'lten ve 
P ~ keJıdt fikrini blldfrdt: Tuhaf f9YI bana M IOnıyozıduT ne nr- şunda ,edlyordu. Ona flk defa o1arak bu Artık biç fClphem kahnamıttı, blblmf dumandan harmantyelmn1 belki bu par-

- Ziyanı 10t. Hala lıanım. çıoauklarm sa lııendfmnde vardı! kadar pkm ıehntfttm. Bir Wıza, llıOak bir 1111ada gibi g6rm4fttbla~ plarla s1l.ı.,tp dantelleyorlar. Bana ge-
)eyfini bozmıyahm. Bil anda karşıdan 1kf J'UDl km ~ ve Qlg.k kokul11 neteetnt J'DOmd• ıı-.. SQheyttyı lfttyordom. llnee, bu tGNld1 yırtıJlflan adeoe ıiair-

Baktmı. muele uza,_. tien ooauk· rek geltymlardı. Arabaya bakmaktan be- der lllı& ald11m n hafif~ 1&'ft'tl.. vm lmfJOl'UDlo 
Jada ylrilclQm. Fakat bu defa da ablam nl ~ ve tim 7annnıt.a ,..... lan ,...pir bir u9 buıcı.t a1nnu • Sdondaki lut ıec:e,rt pılataıü pldı. ( A,._ ""') 



l llrincikinun ION POST& 

Ziraat kongresi delegeleri Ye~i s~ne monasebeti!e . ·ıd· Hıtlerın beyannamesı 
Yeni yılın talilisi 

8Qta ti .. 
Şerefine müsamere verı ı l3erchteagaden, 31 (~.A.) - Yeni 11e11e 

milnasebeWe Hltler, bır beyanname nq-

Ankara Halkevi salonlarında verilen müsamereyi 
Başvekil Celal Bayar şereflendirdiler 

1.~ milzakelerini tcJcib ederken Ba§vt'kil Ce1al Bayar MJ••gTe 

Ankara 31 (A.A.) - Birinci köy ve rında ayni zamanda yeni yılı da kutla
Ziraat ka'ıınnma azalan bugün Bele - mak için bir veda müsameresi veril -
d' otobtlslcrile Bartıjı, Etimes'ud miştir. &şvekil CelAl Bayar, müsame-

Nı:e k. .. .. Radyo Evini belli - revi ~er<?flendinnişlerdir. Ba* Veki~ 
umune oyunu, ' ~ .. ede bdl ... 11 dıJr 

.. . 0 Çiftliğinde- ler de musamer u~""il·ar . 
başlı muesscselerı, nnan . 

1 
lınm 

. t gezmişler ve Müsamerene mım hava ar ça ış ve 
ki fabrikalan .v: tesısa ı z· t İşlet • milli oyunlfır oynanmıştır. Tam saat 
öğle yemeklerını Devlet ıraa A k d 

- d"l ·yafet· ı 2 de bir kövlü murahhas n ara ra 
1 . f d n tertib e ı en z1 . 

me erı tnra ı~ a vosunda beş dakika söz söylemiş ve 
te yemışlcrdır. . .1_ft, Tlirk köylü ve çiftçilerine w bütiln va-

.. t1ı bı ra :fa brJA.cssı, 
Köylüler S'l.1 ane, tandaslarn havırlı yıllar temenni et -

bal · tasyonu ve ~ 
tavuk kümesleri, ıs. b'lb a miştir. Bu sözü Ziraat ve Köy marşı 

ı • · merkezlenle 1 ass • 'ha meyva amha.:ıJ takib etmiştir. Aza yarından ıtı ren 
alAkadar olmuşlardır. . salonla- yerlerine dönmeğe başlıyacaklardır. 
Akşam şerefler~ne Halkevı 

Avrupa ile , . 1 Çinliler 
/lerfigorlar Hava seferıcrı 

... Ho:ıgkong, 31 (A.A.) - Çin ajansı teb-
Ankarn 31 ( A.A.) - Haber aldıgı· liğ ediyor: 

mı?. göre. BE>rTin - Belgrad hava se ; Çın kuvvC'th•ri Yusov cıvarında Kun
ferl~rini v:ıpmakt:t olan Alman Luf san ile Tnyirşnng arasındaki mıntakayı 
Hansa h<;V'l nakli\•at şirketi. bu seferl~ ;ı_:~al ettikten sonra bu sabah düşmanı 
r.i · 1 tanbula k:ıdar temdıd etmek VC'ni mağ1Cıbivete uğratmış!erdır. Japon-
~ı h ~kfunE'timize bir teklifte bulun- iar. Yuso\' şehr;ni tah~iyeye başlamışlar-

ç ..... ~ dır. Japon kuvayi külliyesi Buyni isti-
muş~u..ı · k'J kt d' . . kl'f ı·esi hazırla • !rnmetinden çe ı me e ır. 
Mukabıl bır te ı pro . . . 

1...- v kt..~eti müzakeraffl Çin tavvarelerının bır taunızu esna-mış cilan Nauıc:1 e ,.. • • ~ 
. .. J"hiyettar murahhas- sında kaçmakta olan Japonlar agır zayi-

gırişmek uıere sa a . k d 
la .. d mecini şirkete bildırece - ata uğramışlar ır. 

rını gon er ~ ·· .. .. l · d eden Çı'n1ı' ~ lırsn önümuz • flC'ri yüruyuş erme evam -
tir Bir anlaşmava van ' · • 'k' k"l tr k · . . : de İstanbulun Bal - Jer l•u sabah 1 uşova ı ı ı ome e ya -
dekı ilkbaha1 ıçın .

1 
h 'rti· laşmışlardır. Şehrin etrafında muharebe 

k kez lerı e ava ı 
an ve Avrupa ~er . . is olacaktır. ~iddctle devam ediyor. 

batı tekrar temın edılm b' ı:r kong 31 (A.A.) - Çin tayyare 
1 k anlasma ır -ıon ' 

Bu şirketle yapı aca ' · Ve- k vvetlcri bugün Kantonu iki saat bom-
fnhisar mahiyetinde o~ıyaca~ veb na b uroıman etmişlerdir. Japonların zayiatı 
kalet herh:ınrri bir Ş1rketle e . u 3 d 
trıilmasiJ bir anlaşma yapabHecektır. :;ağ~ı~r~ı~r·~===::s:c======= 

Bu iş için difter bevneJ~nel hav~ muavyen güz€l'gfilılar takib etmek su-
naklfyat şirketlerinin de muracaat e t"le yolcuhmnı garbde İstanbul, ce-
d 1 ktadır re ı V ı· b'l ecekleri zanno unma · nubda Adana ve şarkta ana ge ıre ı · 
Anlaşma takdirinde bunların muay- meleri mümkün olacaktır. 

d geçmek ve Yen hudud kapıların an 

c lzmir Halkevinde karagöz ) 

retmiştir.· Filhrer, bu beyannamesinde 
1938 sene&inln billnçosunu yaparak Al
manyanm harld a:yasefüıln en millıim 
meselellfni halletmek mecbuıVetfnde 

kalmış olduğunu beyandan sonra ~le 
devam etmektedir: 

Nazarlarımı ıerlye d<>fru çevirdflfın 
zaman evvel! Cenab1hskka ve sonra fır.. 

kama kartı hucudsuz bir minnet himedi
yorum. 

Milletin iaşemu temiıı etmiş olan ~Y
lüye, lııtihsalAtı mühim miktarda arttır
:nış olan ameleye ve EMh hududlannda 
dünyada hiçbir kuvvet:in zorla yapamı
yacıığı çelik ve betondan bir zırh YÜCU

de gP.tir.miş olan mlltehusıslara teıekkür 
ederim. 

İtalyan dostluğunun bize tahmil et.. 
mekte olduğu mOkellefiyetler, açıktır ve 
tenkis edilmelerine imkAn yoktur. 

Bu sene içindP bizimle birlikte nazik 
meselelerin ımu.slfüane bir surette hal
ledilmesi yolunu araştırmış olan tilğer 
devlet adamlarına da müteşekkiriz. 

Dilnyada hattı hareketimiz, kom.intern 
aleyhindeki miaak ile taayyün' etmiftir. 

Meb'us seçimi 

Bir taNhli bayiden paraları alıyor 

(Baştarah 1 inci sayfada) 14 üncü koğuşta hndeme imiş. Eyv~ 
1939 un doğurduğu yeni zenginleri an- şimdı Bakırköy gibi yerden boş mu dön9ıf 
yoruz. C<'ğiz ; derkC>n ortaya bir mesele çıkıyal't 

Talihli müşteris1ne müjdeyi yetiştir- DiliH bu b !eti hastalardan birile milşt.,. 
mck için paltosunu, kağıci!nrını, düşüre- rek alınış. Aman, Allah razı olsun, çabıe 
rek kapıya koşan bayiin &rkasına biz del rın şu adamcağızı. 
ta.kıldık. Burada da kim deli. kim akıllı beII 

Otomobilin dükkanın önünde durma- değıl ki, herkesin sırtında bırer aba h...
sUe beraber çığırtkanlar ieryada başla- maniye .. 

dılar; Ne ise Meh~d ismindeki B11Alin t• 
- Buruı kazandı. Gene rökonı bizim 

lih arkadaşını getiriyorlar. Birkuç s .. 
gışe kırdı, tam 500.000 lira... nedir tedavi oluyormuş. Aklından zoe 

Bir daldka içinde gişerun onü mahşere ru var. Rahatsız edilmiş olmaktan m'5e 
dönmüştü. tcvellid bir surat asıklığı.. Bize ça~ 

(BClftara.fa 1 inci aayfcıdıa) Biz otomobilin içinde bayi~ bekliyoruz. kaşlarile bakıyor: 
hurreisinin yanında Dahiliye v~kill Halk piyangonun bize çıktığını sanarak N "> 

B di - e var .... 
Parti Genel Sekreteri Doktor Refik Say- otomob'lir etrafını sardı. izi seyre ·- - Sana piyango çarptı? 
dam bulunmakta idi. yorlar. Otomobilin kapısını açıp: 

- Kaç lira alacakJ:>ınız? Aldırmıyor bile ... 
Yeni meb'uslar .eçildiler _ Ortaklama mı aldınız; apantman mı - Elbette gözü kör cie[!il ya bununt. 

Ankara. 31 (A.A.) - Boş olan Bolu, yaptıracaksınız? .. diye soranlar, bahşiş - Ne yapacaksın bu paralan? ... 
Çankırı, Kayseri, Samsun, Bursa. Antal- iıtiyenler var. Kaşlarını çattı. Bir saniye sakat zillıt 
ya, Burdur, İzmir, Siird. Muğla. Anbra, Nihnyet adresler bulunuyor. Bayii kan ninde sualimizi dolaştırdı: 
İstanbul saylavlıkları için 31.12.938 Cu- ter ıçinde otomobilınıize alıyoruz. Yeni - Mazhar Osmnna vereceğim! O • 
martesi günü yapılan seçimde Cümhuri- acnenin talihlileri, Bakırköy hastanesin- nun paraya ihtiyacı var. Ben şimdilil 
yet Halk Parti!i namzedleri Fethi Okyar, de Bilnl ve Usküdarda Boyncı sokağında ayda tebeamdan gelen yarım milyon llıt 
Hüseyin Cahid Yalçın, Sadeddin Serim, 1-11 numarada Ahmed. ra ile idare ediyorum. 
Fahri Engin, Naci Tınaz, Cezmi Erçin. BilAlı bulmak öaha koJay. Otomobil - Peki, başka ne yapacaksm da • 
Hasan Rıza Soyak. Reşad Mimaroğlu, bütün süratile caddeleroen Bakıröye ha!. .. 
Nak1 Berkmen, Sadullar Güney, Arif doğru koşuyor. Allah vere de sayın Bay - Fahreddin Kerimi Avrupaya glS 
Baytın. Kazım Karabelrir ittifaklı .le9il- BIIAlı hastanede bulsa'k. Hepimizin d!i- dersinler. Boyu uzasın biraz .. 
mişlerdir. şüncesi bu.. İyılcşml'ğe yüz tutan adamcağızı galim 

Elizıgcbt Deliler diyarına ta:ih li aramağ'a gidi· ba bu piyango vesilesıle tekrar zır del 

ElAzığ, 31 (Hususi) - Münhal mebus
luk için bugün burada yapılması mukar
rer seçim hükılmet merkezinden ahnan 
emir üzerine tehir ed!lmiftir. 

General Kimn Kanheılrir İstanhaJ 
mch'usu seçildi 

Halil Etemin ölümü fizerine açılan 
İstanbul saylavhğına dün Cümhu.r:lvet 
Halk Partisi namzedi emeklı Gen~ral 
Kazım Karlibekir seçilmiştir. İntihabın 
yapıldığı Üniversite konferans saİonu 
saat 8 buçuktan !tibaren müntehibsa -
nilcrle dolmağa başlaını.5tı. İntihftbı 
görmek istiyen t.lniversiteli g.cnçler de 
salonda mühim bir yekftn tutınaktay -

yoruz. Öyle bir gidiş ki. bir bu halde edeceğiz. 
gören deli doktorlan orada alakoymazlar- - Kendine birşey almıyacak mısın; 
aa çok iyi.. Gözlerini hepimizin üzerinde dol~ 

Gece yansı hastane kapısında iki oto- tırdı: 

mdbilin duruşu hasta bakıcılan, hademe- - Hayır, hepsini size veriyorunlj 
leri hayrete, sonra heyecana düşürüyor. Güle güle harcayın! 
Belki de ortamıza &ldığımız bayii deli Hiçbir hakikate dayanmıyan bu c3' 
zannedıyorlar. Arabyoruz. l3illl nerede. ~rd viid karşısında bile dudakla 
Beş yüz bin duyulunca BilAl, Bilal ağa. zı şapırdattığımızı neye saklıyalım. 
BılAl efendi, BilAl bey, Bilal beyefendi O herşeyden bihaber kovuşuna dö • 
oluyor. Telefonlar J~l!yor, hndeıneler ko- ncrken. yanm m !Jyon kazanan baht!• 
şuşuyor, diyan cinnetin bu mes'ud tebna- yarı arnrnak için gece yansı bura,. 
sı aranıyor. Fak:lt oğreniyoruz ki, Bay Bi- gelisimi.,i düşünüyor, hangimizin a 
lAl içi:ıde btr sıkıntı hısse1.mi~ bugün d~ lı olduğuna bir türlü karar veremiy<Wt 
on dokuz !tra yetmiş kuruş maaş aldığı dum. 
için alıp bn§lnı evine gitmiş. Kendisi 

dı. Salondaki kürsü bayraklarla süs - -==:============================~ 
lenmiş. kordelAJarJa çevrelenmiş, rey 

Nu-Sa-Co 

• • 
sandığı kürsünün önilne konmuştu. 
Tam karşıdan kara tahta üzerine: cC. 

ızmır şehrinin nüfusu günden güne artıyor 
H. P. namzedi emekli General IGzım (Baştarafı 1 inci sayfada) ı otel sı:_zBen bu iht.iya~lardan doğmakta.. 
Karabekir> diy4? yazılmıştı. sile görüşen bir arkadaşımıza Fazli Gü· dır. Mulhakatta, mısafır kabulüne ve~ 

Rey sandığı saat 9 da açılacaktı. Va- leç İzmirin iktısadi kalkmması ve şehrin safiri hoşnud etmeye yetiştirmek ve ha 
li ve Belediye Reisi Lılt!i Kırdann An· iman hususunda şunları söylemiştir: zırlamak ıçln de alınmış tedbirler ve ye 
karadan dönm~i be'klenildiğind€n in· t . . . . . yer başlanmış temizce oteller işi de var 
t 'h b t 9 b kta b 1 dı Ka - zmınn iktısadı vaztyetmın en mil- B k d ı a a saa uçu aş an . pa- . h . . dır. unlann başında, azalarımız: 
ğ l d - V 1. h k hım kısmı, inter!andın mahsullerını sat-

g~. ateçıda_n ~y san ıgını a ı, er ese mak noktasında temerküz etmektedir. topladığımız müstaid çocuklardan mQ 
os r ı ve· G" d - ,. ld ;r, 1 1 rckkeb on kadarı, bize bu hususlarda 

Göril ki bo..+ ded"k un en gı.ıne çoı;a ı6ını ır.emnun yet e 
•- vorsunuz ~.ur> ı - yük yardımJan dokunan Türkofis MUdil 

ten sonra sandığı tekrar kapatarak mü müşahede ettiğimiz lzmir nüfusunun re-
hürletti. :!ahını temin edebilmek için mıntakanın rü Bay Cemal Ziya A:-dalın nezareti 

b 1 ld ~ tında otelcilik stajı yapmaktadırlar. 

ın bir surette devam eden karagöz 
İzmir (Hususi) _ Halkevinde ınuntaz~ugün sinemalarca aeyrettiğimn Mic

oyunlan büyük bir alaka uyandırını~ daha ameli olan karagöz oyunları 
key - Mavslardan daha pratik ~~;~~~kılabımız ve eserleri hakkında ib1:t 
bii&bütün millileştirilmiş ve seyı H }kevinin k1tragöz oyunJannı 37,000 kişi 
dersleri verılmiştir. Şimdıye kad~r ~ köylüler ve ilk mekteb talebeleri bun
seyrederek rnüstefid olmuştur. Bilb 
larla allıkalanmııtır. 

İlk reyi, Şehir Mecllıi azasından Fe- yeni verim mern a an e e etmesi lt1zım. 
rid Hamal attı. Müteakrben salonu dol· dır. Bunun en güzel ı::ıevnn..nu İz.mir ve 1stanbuldan geçmemın sebeblerinden 
duran milntehtbsaniler reylerini isti • civarının turistik kabiliyt-tinde buluyo- biri de, bu çocukların ça?ışma tarzlarını 
mal etmeğc başladılar. Saridığın etra· ruz. Mıntakamızda birbirini takib eden ve nP. dereceye kadar muvaffak olabU.. 
fında büyük bir kalabalık vardı. Mün- eski medeniyetlerin eserleri ve başta diklerini görmek ve ınşırr.hla yerime dön· 
tehibsaniler kazalardan grup grup gel· Çeşme olmak üzere en güzel pliijlar, muh- rnektir. Aldığım :mall'ımatlnr ve inandı
mişlerdi. İntibah akşam geç vakte '.ka- telif sıcnk sular ve soğuk içme suları, gım neticelere ııröre bu ıı>, b'zi bu vadide 
dar devam etti ve reylerin tasnifinden Gölcük, Bozdağ. Pozak gibi her birinin teşvık ve memnun edecek mahlyctted.fr. 
sonra C. H. Partisi namzedi emekli Ge-

ölçülmez değeri olan yayıalar, bu mev- Fazlı Güleç Pazartesi giınüne kadar neral KAzım Karabekirin ittifakla İl · 
zuun başlıca zengin!ikler;dir. Bunların a- şehrimizde kalacak ve Pazartesi akşamı tanbul meb'usu seçlldiği görüldü. 
rasında Yamanları da unutmamak lazım- Bandırma yolile 1zmire 

Kral Karol 
Romaga gidecek 

dır. Vilayet ve .Belediyenin faaliyetleri, hareket cdPcektlr. 
hedefi bu noktalardır. 

İzmir fuan, bir taraftan İzmirin güzel· 
liklerini tanıtmak ve memleketin iktısa-

Roma .31 (Husus!) _ İngiliz gazete- dl varlığı ile mılletlerin iktl6adi varlık· 
}erinin verdiği bir habere göre, Ro _ Jarını birbirine temas ettirmek vazifesi 
manya Krah Karol, ilkbahann bida • arasında turistik ıhtlyaçların tebarüzü
yetinde Romayı ziyaret edecektir. nü temin ve noksanlann ikmaline çalış-

Romanya Kralının bu ziyareti re. _ tırma yolunda aynca müfid olmaktadır. 
mi mahiyettP olacaktır. Hariciye Na • İzmirde inş:ısı mukarrer ve memleke
zırı Krala refakat edecektir. tin en güzel oteli olmaya namzed. büyük 

Nevşehirde umumi meclis azahgı 
Nevşehir (Hususi) - Nevşehir umu 

mi meclis aza intihabı bitmiş, yeni aza.c 
lıklara avuknt İsmail Hakkı, İsmail Sa .. 
fa Tatar, Mehmed Tevfik, Özdemir, Be 
kir, yed?k azalıklara da Mazlılm Uslu, 
avukat Ibrahim Tüzün, Fazilet DalllŞ" 
men, Mehmed Çoban seçilmişlerdir. 
m&n, Mehmed Çolen seçilmişlerdır. 



16 Sayfa SON POSTA 

Yılbaşı Piyangosu çekildi 
(Asri sinema ) nın içi ve dışı kesif 

bir kala balıkla dolu idi 
Piyangonun en büyük ikramiyesi olan (500.000) lirayı 

( 24573) numaralı /Jilet kazandı 

500.000 
Lira kazanan 

24573 
200.000 
Lira kazanan 

31027 
150.000 
Lira kazanan 

7558 
100.000 
Lira kazanan 

24481 
70.000 
Lira kazanan 

29831 
60.000 

Lira kazanan 

14415 
50.000 

Lira kazanan 

12692 
30.000 
Llra kazanan 

39524 
20.000 

Lira kazanan 

18863 
15.000 

Lira kazanar 

16939 
10.000 

Lira kazananlar 
5ô55 l.8948 11092 13432 15718 12472 

29113 20800 25259 

5000 lira kazananlar 39240 15751 26825 85489 37043 38045 
154!4 353~3 21875 3311G 19624 35638 

28774 20524 30012 25730 25430 14511 31875 33496 39343 1310 10270 31612 
32369 S9890 15J34 19293 36794 13009 33364 23825 25120 6597 14996 12369 
35924 28f 0 27449 1138 12094 676 8830 12544 23722 32489 12091 33722 
39559 39986 18047 14379 526!") 27370 7923 

2 000 lira kazananlar 3:~~~ ~~~~ 2:~~~ ı~!~; ii:~~ ~~~~~ 
39542 24536 9837 19809 11112 28777 17343 25652 6507 24028 35404 7819 
2571~ 395 29541 34826 9513 21232 1as1s 18359 14820 33ıez 16372 12286 
23G07 3045 39309 16877 17194 4871 2081 16996 20412 33778 28281 33069 
14326 20995 241;j6 27191 23262 34857 ~1648 4041 J3:i26 29089 36041 9323 
12770 18117 3286 16707 34474 32085 4501 12428 27261 84147 29820 32527 
16152 29016 39878 28684 37774 11910 19700 6376 17133 5983 39720 17249 
33881 17493 19968 38457 20220 31438 25635 39426 3616 22414 21718 19399 
124::14 10536 32366 19G75 1128 2486 10007 22187 21353 20121 33349 22685 
1~861 2017 21102 22301 3629 27465 39108 18527 3214:. 28071 34164 33477 
2422 17642 1819 2373 23714 35035 19217 14544 23876 37833 11348 8109 

1000 1. k 1 16339 6847 33784 3087:> 6527 4514 
ıra azanan ar 9 30125 8931 26166 11255 7492 

18582 5290 31327 1954 26154 2136 5315 33100 12946 29883 36208 39226 
35406 28316 15527 22195 32535 38293 15883 29531 22757 32585 38350 20723 
381~6 29934 36359 16415 35098 28079 7976 296A5 20829 1218$ 17160 10036 
10863 22512 32453 13919 39467 25500 28624 37944 24732 39643 32777 25409 
11743 2891) 26657 714B 30645 21988 1191~ 31582 14902 4580 33075 24921 
32658 21770 30484 683 36099 6485 1565 28216 l0lb8 15043 26090 20182 
34792 11587 38755 37512 14405 12727 15813 27925 3127~ 3436 11790 19398 
31661 10110 5218 29ö05 3160 23261 2074 l9~46 10259 34713 36028 36625 
14853 12737 32459 32869 33752 18511 14821 30862 37018 1842 37157 9858 
5242 16664 283~5 ~5~48 4059 23442 37410 22905 1711 13016 10747 26284 

20985 lOvSI 6600 J9907 22503 38562 20387 38394 33242 22509 10877 6913 
18633 27292 37646 23179 587 12184 15225 271?7 39390 18563 38980 7709 
1626 6511 14i72 21122 16116 13553 14814 2033 11596 37038 38538 35285 

21363 20500 20254 28805 30132 6992 18~59 14635 34343 6978 33913 
1363 14912 25101 20116 21791 25372 

11638 1420 13757 22529 25122 1331 
1834 1orsa 10202 25109 

500 lira kazananlar 
400.000 

Liralık mükafat 
Sonları ( 73 ) rakamlariJe nihayette • 

nen bütün biletler (100) er l:ra. yani 1/10 
luk biletler (100) er lira, 1/20 lik biletler 
(50) şer lira mükafat alacaklardır. 

100.000 
Liralık mükafat 

Amorti isabet edenler 
7537 13559 12570 l 5090 37341 25824 İkramtyelerin hepsi d<>labdan çekil • 
7616 2652 13912 27903 31381 8120 dikten sonra dolabın içine (0) dan (9) a 

15324 26947 G157 8088 35912 24057 kadar numara konulmuş ve çekilen iki 
2269 25448 23852 865 34395 798 fiş ( 8 ) ve ( 9 ) numaralara isabet et· 

10850 38563 18964 16435 20853 11335 mişt: r. Şu halde sonları bu rakamlarla 
26034 28713 5256 !:3180 13269 19358 mhayetlenen btitün biletler amorti ala-
39625 12194 34920 13745 11374 5653 caklardır. Yani 1/10 luk biJetler (5) lira 
14656 1000~· 21170 17708 33379 35824 ve 1/20 lik biletler (2,5) lira amorti ka-
28118 S7536 9601 4.411 21744 31888 zanm.ışlardır. 
24645 11510 14461 19724 5489 7665 Bır numaraya hem mükafat, hem ik -
2481.3 22524 6668 8394 11584 23611 ramiye ve hem de amorti ısabet etmiı ise, 
17580 28958 8104 19571 7439 29046 bunların yalnız en çoğunu aJacaktır. 

Bütün AOrlları 

100/100 geçirir 
BAŞ• DiŞ •NEZLE· GRiP 

Kadınların ay sancılarına karşı 

İkincikAn~ 1 

Eski şehremini Bay Cemilin hatıralan 
(Bqtarafı 12 iflCi sauf ada) tarda bir parayı. bana. aydan aya İs • 

netkeşan• ı gibi, bana da cMihneti Vi- viçreye göndereceklerini sbylediler. Ça
yana. mukaddermiş, dedim! resiz, razı oldum! Bankada binlerce lira 

Cemal Paşa bu sözüme hem güldü, hem param bulunduğu halde, ceplerim ctam 
de beni teselli ederek: takır!. denecek bir halde yola çıktım. 

- Üzülnıe, cevabını verdi. Gel bera • Ne ise, Vinerbanktan aydan aya para 
ber yukarı çıkal1mf yollıyacaklar ümidile müteselli oluyor • 

Çtktık. dum. Fakat, bu da suya düştü! 
Cemal Paş<l, daha sırtından pelerinini - Ne cıiyorsunuz? 

atmadan. maiyetinde bulunanlardan bi - - Hakikati! Arkamdan yalnız bir ay 
rine, şiddetle: para göndermek iiıtfünd~ bulundular. 

c- En vere ~ .. az, dedi. Cemil Paşanın ............................................ - .............. _ 

serian tsviçreye geçmesıne derhaı mü - Siyasi muharrirler, edib1er, 
srt;~~:~s:~::a dönerek: ressamlar, yeni seneden 

c- Otur paşr., ctur. Ben hiç merak et- neler bekliyorlar ? 
me. Yirmi dört saate kaimaz, cevab ge
lir. gidersin. O vaktt k:ıdar hem benimle 
biraz konuşur. hem dP. hareket hazır -
lıklarını yaparsın!> 

fB~tarafı 7 nci sayfada) 
muştur ki okuyucunun bunları b11Jmuına 

lmkin 7oktur. 

Selami ı z "' Sözler;ni fıÖyledi. Cemal Paşanın bü 
Ben her 7ıl Deccal glbi bir adam çıkacat 

vAcilerini. uzak b:r ümid telAkki ediyor; ta dlll anarşiden kurtaracak, diye beklertm. 
hC'le yirmi dört ~aate kalmadan bir neti- Yeni yıla da uu temenni ile giriyorum. 
cenjn hasıl olacağına hıç inanamıyor .. Edebiyatın teknik vasıfları yoktur. Bu yilz 
dum. Bu sebeble. gönlümdeki endişe ba- den hasıl o!acıık yenilikleri tahmin edemeyiz. 
ki idi. Biraz konuştuktan sonra, Paşa _ '-iemlekette edebi mecmua buhranı var. Ser-

veti Fünundan sonra bir cYenl mecmua. 
rıın müsaadesini aldım, ayrıldım. çıktı. Onda!\ 50nra mecmuaya. hasret w • 

Ertesi sabah, ukenden metrdotl ya - dık. Dilin anarşiden kurtulması. ed~t zevk 
n:ına aeldi: - ~ ~ • .., .. ' ." verecek rnecn.ua, konser vermeğe klJklşmı-

o ,1 • .... -

~- Cemal Paşa hazretleri, sizi davet yacak genç şair ve muharrir. Bunle.n bek· 

ediyorlar!» deöi. Hemt·n gfüim. Paşa, be- llyorıım. 
Yusllf Ziya ni gerür görmez, beşuş l-ir çehre He: 

c- Gözü:ı aydın!> müjdesini verdi Giden yıllar ne getlrdl ki, ge1en J'l}da.n 
- Ne diyorsunuz? cömerd bir mucize beklemeli! Seneler slhir-

Aı k • bar; değildir, ki değneğini dokundurunca ya-c- , O U.:t 
af d ban otları efiller açsını 

Ce-mal Paşanın uzattı~1 telgr 1 a eta Büyük es?r. büyük sabır ve büyük ~ltşma 
kaptım. Kelimeleri, yutarcasına okudum: tşldir: Meserret kmıathanestnden doğmaz. 

<Viyana, Otel F.mpe-ryal Ylrml dört saatllk ömrümüzü yatakta bor -
Cemal Paşa Hazretlerine lamak, Babıill yokuşunda hırlamakla geç\ -

İş'arı aliler: veçhile Cemil Paşanın İs- rlyoruz. Okumağa, düşünmeğe, yaratmağe 
ve yazmağa bu ylrml dört .saatten &7Jl'&Cak 

viçreye geçm<:sinde hiç bir mahzur yok- daklkalarımız bile yok. 
tur. Arzu ettiği gibi hareket edebilir. Ll- Türk edebiyatı, henüz okumM1 7&mtU1 

7.ım gelen emir \\ilmiştir efendim. otnuyan saz şo.irlerlnln ilham devrtni 1&f1 -
Başkumandan 1~ekili ve Harbiye yor. 

Nazırı Enver• ,----R-9-5-5-8-m~la-r---. Cemal Paşaya ne kadar minnettar kal- ., ____ _ 
dığımı, nasil hararetle t€şe-kkür ettiğimi 

San'atkarlara şu .suali sorduk: 
tabii c.nlamışsımz:ır. _ Yeni yılda. ne glbl san'at ba.reketlerl o--

İlk önce, clazım gelen emir> in veri· labll1r? 
iip verilmediğini ar.lamak için sefaretha- Bize şu cevabları verdiler: 

neye uğradım. Oradan aldığım maliimat Münif Fehim 
ta. Cemal Paşaya r,e1en telgrafı teyid e
diyordu. Otele cönciüm. 

Çocuklara: 
- Hazır olunuz, J!idiyoruz, dedim. Son 

ra, paralarmu almak için Vinerbankın 

yolunu tuttum. Kendi kendime, Cemal 
?aşc:.nın bu kadar kuvve!li olmasına şa • 
şıyor, değil yirmi dört sıınt, on iki saat 
bile geçmeden cevabi tei.grafın gelmesi
ne hayret ed:yordum! 

San'at meseleleri huzur ve sü.ktn tçtnde 
miitalea edllır, ve san'at huzur ve silkftn 1 -
çlnde lnkişııt edeblllr. Geçl.rdtğ1m1z birkaç 
yıl gürültü ve patırdının muha&&lasıdır. 

Gürültti.süa bir yıl san'atta tekAmfilll temln 
eder, himaye de bu zamanda mev-zuubabs 
olur. Yen! 7ıiın huzur ve süldln içinde geç
mesi san'atln bütün şubeleri için faydalı o
laca.ktır. 

Nusret Safa Cotkım 

Cemal Nadir 
Fakat, şimdi de sizi hayrette bırakacak Yeni yıla ~rerlı:en ve girdikten eonra 

bir meseleyi anlatacağım: Bankadan. ba- şahsen beklediğim ycg~ne san'at hareketi A
na ne cevab verseler, beğenirsiniz tatürk lçln yapılacak a.nıttır. Bu .ıte.~ın en 

,_ Biz size paranızı irıde ederiz amma, büyük san·at hadJse.il olacaktır. Bilhassa 
konkur beyııelmilP.J san'atktu'lara da teşmil 

kuron olarak!> demezler nıi? edilirse meselenin e-hemmlyetl bir tat daha 
Her ne kadar yatırdığım paranın İs - artar. Yerli S!ln'atkarlar arasında fapılırsa 

vıçre frangı olduğunu ve kuronu İs - ki, gönlüın boyle istl>•or, Türk san•a.t ta.rihln
viçrede tedavül ettirmenin imkansız bu- de mühim bir hldıse olur. 

R~im ve karikatür aktüalite ne al!tadar 
lunduğunu söyledim ise de laf anlata - olduğu için, karikatür hA.dlselerle iM. kadar 
madım. beslenirse o kadar güzelleşir. Resmi bilmemi 

En son hal çaresi c,J~rak münasib mik- Fakat karlkat.ür içln bunu söyllyebWrtm. -
HALK G 
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~\-~-~ oğra 

.-rk kadın Daha ziyade neş'eye yer 
vermesi lazım gelen bir tip 

... _ ~~~'/, ;11~,~. ~~~" 

Hayata l'arşı Umid ve cesaretini 
muhafaza eden bir tip 

Yann: Zi7a 8akU 

Af yandan Sabri 
karakterini soru • 
yor 

Bandırmadan 1. 
Akbay, fotoğra .. 
ının tahliUni ia(• 

Anadolu için ça ışmak 
Hayatın elem 

verici hAdiselerl.ni 
ksroılıya
bihnek :için. sakin 
zamanlarda neş'e
li olmak ve ancak 
kederli ı.amaniar
da lüzumu kadar 

'J/OT: ,., 

Daima nt. .!ll 
kalmak ve müın .. 
ıkfuı old~ kndsr 
hayattan istifade 
etmek Jste.r, hayaFakat dadım?. Hayatını senelerce 

ha bamın ba'fı ucunda geçiren, hatta o
ııun için elindeki ufak tefek şeylerinin 
hepsini de bize bisietttrmeden feda ~ 
den bu zavallı kadın. .. Onu, nasıl ken· 
di haline terkedecektJm.. onu nasıl ~ 

ledim. . . f naatini değiştirmek istemiyor; herkes 
Birkaç dakıka sonra geldi Acele ace kendi aklını beğeniyordu. Eğer öyle ol 

le yürüyerek: masaydı, başımıza bu işler gelmiye • 
- Beni takib et. cekti. 
Dedi. Birdenbire doktorun sözünü kestim: 
Birkaç sokak dolaştık. İçinde, tek - Fakat.. bugün.. bugün, dünden 

bir kapı bulunan çıkmaz bir sokağa daha nazik bir vaziyetteyiz, doktor. 

l ıı. karp henüz ce
uret ve ümidlerl

ağn ve durgun durmak 1a~alı olur. Ze- ni muhafaza etmektedir. Etrafını sıkıcı 
kasından ve if biJirliğinden bu takdirde hareketla-i yoksa da bazan inatçı ve aer-
dah3 ziyade iyi ronuç ıılır. keı olabilir. 

lüme mahkfun edebi}ecektim? ... 
Bu düşünoe'k>r'Je, dalgın dalgın Köp

rüye gelmijtim... Birdenbire, Gala t.a 
tarafmdan btr asker bendosunun sesı· 

daldık. Ve öyle tnhmin ediyorum ki... 
Doktor kapının tokmağını beş defa Derken dP, doktor benim sözümü 

çaldı. Kapı ~çıldı. Bizi, yaşlıca ve asker kesti. 
mütekaidi olduğu halinden belli olan - Evet.. ben de lafı buraya getire -

* Muvaffakiyeti çalışmakta 
bulacak bir tip 

* ZekA ve sevimlifik muvaffakiyet 
Uzerinde rol ahr ni işittim. 

Halkın bir kısmı, gelenleri görme • 
mek için başlannı denize çeviriyor, ya· 
hud hızlı hı7.lı yoluna devam ediyordu. 
Bir kısmı insanlar da, yaya kaldınmı· 
nın kenarına diıdlmir, dudakların?a 
memnun ve neş'eli bir tebessümle, gıt· 
tikçe yaklaşan asker kıt'asını teınaşa .. 

ya hazırlanıyordu. .dL 
G€len aslı:er bir Hindli kıt'ası 1 

Gözlerim birdenbitt bu kıt'anın ö • 
nünde, p~rl1tk bir fngili:r: katanasının 
5nünde giden zabite ilişti. . 

Bir anda gözlerime tnanmak ısteme· 
dim. Fakat vaya kaldırımının yanına 
sıçrayarak dlkkatle baktığım zama~: 

E t .. ~ kendisi. Nizameddın ... - ve, o.. r.u 

Dedim. ! ·ı· k ta 
Nizamed:Hn porJak bir ngı ız 8

• • 
' ü 'f rmasıle nP.sı üzerinde, yt\z~ nı 0 

1 
ol n 

dimdik duruyor .. omuzuna daya ı . a 
yalın kılıcı, sqam gnneşile parlıyor .. 

du. . b rul 
Birdenbire. acı aCl kalbi.mm u . • 

d ğ h. ttım' Ve kulaklarımda. u unu ıs~ . , gı' 

ı . seven mahza o sev • 
- şte, sem .. • . d k' baba· 

nin batın için, ölüm döşegın e ı "k-
n& yardım ederek senin minnet ve şu 
ranını celbeden adam... . . 

D . e manevf blr ses işıttim. 
ıy • dı bu a • 

Evet.. bu adam, o adam .. ve 
0 

.. 

damla bir defa daha karşılaşmam, 
' IA dı nunla ~sablaşmam z.ım d iki İn • 

O sırada İstanbul tarafın an b ·r eda 
g11iz neferi geliyordu. Mağrur ~ kli 
ile başlan."'ll dimdik tutan ~ . a. ~~ra· 
adımıa.rla yüıiirken vncudle~/~eferin 
fa hafıfce yalpa vuran bu 
6nüne geçtim: ş 

- A "-~ iniz centtlınenler... u 
m .. -uenı ' ki hbabla • 

geçen kıt'ının zabiti, es 
8 t düf 

l'llndandır. Ona ,tındı bufada .esa ~ 
ettım A aba bu kıt'anın karar~ahı .~ 

· c . --~ görebılı .. 
rededir .. ve a zabitı ııeı~ 

l"lın ?. 

Dedim. be "m1e 
~T , h btr te $SU 
.ı..-eferın b1rl mana arak' 

gülümsedi. öteki, dıtha sıtf davran 
0 

~ 
- Galats .. Merkez Rıhtım ha~bitini 

l'flya ~idersenlz, bu ıaranın 
hulabilirsinb. 

Ded· 
Bu ~alO.ınat, bana kAfi geldi.. . 
köprünün merdivenlerinden ın~~:ın. 

:atıet gişestntn OnO.ne doğru ilerle ıın. 
'l'aın elimi gişeye u:r.lltacağım zaman, 
kulağın-un d.lb!nde şu seslerin fısıldan· 
dığını i;ttttm· 

- Sakın ~ıA, etme .. tamlnıi söyle -
ıne ... 

Birdenbil'f' ba(ımı çevirdiğim zaman 
az kalsın, bfltiln ~e: 

- Aaa, doktor bey .. gtuiniz, ha .... 
Diye haykmverecekttm· 
Çılgın btr sevinçle yfizilmÜ ona çe • 

\rirciiın. Heyecandan boğulurken onun 
aöyieınesini bekledim. 

- GaHbe ew dantıyorıtunuz. 
1 

- Evet. 
- Vakt1nb: mQsaid mi? .• 

bir adam karşıladı. cektim ... Evı>t, bugün, dünden daha 
Doktor bu adamı: naıik bir vaziyetteyiz. Ve eskisinden 
- Amca bey... daha kuvvetle çabşrnak mecburiyetin-
Dive tanıttı. deyiz. 
Alt katta bir odaya girdik. Girer gir- ç l k ? - a ışına mı ... 

mez, daha fazia sabredemedim: _Evet. 
- Doktor, bu hal ne?.. - Burada İstanbulda mı? .. 
Dedim. - Öyle yEı .. Burada, Anadolu ile ça-
Kısaca cevab ,·erdi: lışan bir grup var. Ve sen, derhal bu 
- Sonna kızım ... Başımıza gelme • grup ile birl.Psmelisin. 

dik. kalmadı. Evvel§ Viyanaya oradan Acı acı kAlbim çarptı. Düşünmeye 

l'ozgaddan Av • 
··ıı muvaffak olup 
olamıyacabım .o -
ruyor: 
ZekAsına çalıJ .. 

mak ve cesaret ek
lf'öi~i takdirde mu 
vafiak olmamak 
itın aebd:> kal .. 
nı~ı. 

* 
.. 

) 

*** 1 J 

Beffkta,tmı Do ı. 
dan muvaffak o 
lvp olmıya.ca~ 
11e1nı yor: 

Zelrı ft 8E'V'İIT'' 
oJanlar ciddi ve 
düruet olduk.lan 
takdirde muvattalı: 
oJmuş aayıhrh. 
Bu yavrunun b"\ 
tabft meyillerini 

da Berline gittim. Şimdi de. Anadolu- lüzum bile görmeden cevab verdim: 
ya gidiyorum. Tanınmamak için, böy • - Hay, hay dok1or ... Zaten jşsizHk • 
lece biraz d<.3i!işmeye mecbur oldum... ten, fena bir vaziyetteyim. 

Hayale fazla yer vermiş bir tip 
itletmek aııa ve babaya d~en t>!r vazite 
olmu§tur. 

• * E sö•:Je bakalım sen ne alemdesin?. Müzakeremiz, yatsı ezanı okununca-
Bird~nbire ortadan kavboluverdin? .. 

Pazarcıktan Ali 
Güleç karakteri' -
ni11 tahlilini isti -

Sakin görünen bir tip va kadar devam C'tti. Moktor, bana bu-
Onunla son mülakatımızdan başlı • radaki merkezlerin adreslerini. temas Gebzeden Yalçın , 

yArak başıma ıteJen şeyleri harfi har • edecei'i-im zevatın faimlerini verdi. 
fine anlatmav:ı ba~ladım. 

- B<>n onlarla yarın görüseceğim. 

ka .. akterini BOTUıo • r--- --......... 
yor: 

por: 

Kendi halinde O kadar dcılmışız ki, aradnn saatler Senin hakkında Iazım gelen maltımatı 
geçip ortalık karardığı halde bunun veririm. Bir gün sonra da sen kendile -
f..\rkında olmamışız. rile temasa gelirsin. 

Kendisjni üzt.ın

tülcre kaptırmak 

:ste~.ı. Bil' şeyin 
tb:ermdc uzun 
müddet kalmaktan 
sıkılır. Hayale faz 
la yer vernrlştir. 

olduğunu g&teren 

bir tııvrı vama da. 

göründQRü kadar 
değildir. İçlııden 

Doktor, anlattıklarımı hayretler i · Dedi. 
çinde d;ule"'ii. Ve bitirdikten sonra: 

AŞK DALGASI 
- Aşkol~nıı, kızım. Hakikate.n çok 

büyük bir isabetle kanlı bir iz iizerin· 
df' yürümüş~ün. Emin ol ki, wıktile ba 
na verdiğin izahatı da çok ciddi teliık· 
ki etmiş ve teşebbüslere geçmek iste • 
miştirn. F::ı'kat ne çare ki o zamanlar, 
bizimkilerin ba~farında kavak yelleri 
esiyorou. Hiç kiMse, kendi fikir ve ka· 

Hem memleketime ve hem de ken • 
dimize yarRyacak olan bu yeni işin se
vinci ile eve f'eldim. 

Kadın ve sevgi mtieer&larile allkadar ol .. pıı.:ıı:arlıkh halleri. 
nıak ister. kendisine mahsus hareket tarz.lan 

vardır. Üstüne ba§lna itina eder ıve temlıı 
gl'rünm k ve gıyinme\ :i.51.er. Günlerd~nberi beni neş'esiz gören ı\ 

Neş'eli bir tip dadtnl, bu sevincimin sebebini öğren· 
mek istedi. 

Ant~ten Mu.s • 
* Etrafına uymasım bilen bir tip 

(Arkası var) 

Ağız bütün mikroplara 
daima açık bir kapı dar. 

Unutmayınız ki : 

Bakımsızlıktan çilrüyen dişlerin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 

hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihab 

yapan diş etlerile köklerinin mide hum

ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve ro

matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumi vü

cut sağlığının en birinci şartı oımuştur. 

Binaenaleyh dişlerinizi her giln kaLil ol .. 
duğu kadar fazla -lnakal 3 defa 

(RadyoJin) diş macunile fırçalıyarak 

sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve et

melisiniz. Bu suretle mikrobları ımha e

derek dişlerinizi korumuş olursunuz. 

DIŞ MACUNU 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
. '·. . ... . . ., ... "(. r la • ' ... ,~ -~ . • ... ,..~ -. ' .. 1. .. '· .. 

ttıfa karakterini 
ıoroyor: 

Neresini nadl -
ren byQ>eder, 
MenfaaUerine kar. 
fl uyanık davra .. 
nır. Elinden 1ş ıge -
lir. Eğlenceyi 1ı • 
mal etmez.. 

* 
Çalışmaktan yılmıyan bir tip 
Aya,tan Semih, 

muvaff aJc olup oı
nnyaca#ı·nı '°"' • 

Çalşnaktan yıl 

mıyan azhnkAr 
halleri boşkalarr 

na zarar verdd ol

madrkça. muvaf -
fakiyet ihtimalleri çoğeltıhnış olur. 

Eyübdm T. D 
karakterim .onı 
vor.: 

Sakin ve ~ 

başlı lıallerlle C' -

rahna uymasını 

bllir. Bir ife 8na
yak olınn, ataklık 

. n atılganlık g& .. 
tc.rmez. ' Zarnrlar
dan VE mes'uliyet.. 
lerdcn uzak kclmak uıter. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
isim • • • • • • • • 

Adres • • • • • • 

DİKKAT 
Fotognf ta.hllll ıoln bu kuponlardan 
fi adedlnlıı gönderllmes1 prttır. 

Bir haftalık radya programı 
(BQ.f tarafı 12 inci sayfadc.) ran>, Çalan.lal': Vecihe, R~n Kam, Cevdet 

spor saati), 19.~: Sn&t, ajana, ~roloJ1 Kozan, Kem.cJ Niyazi Seyhun, Reşad Erer, 
ve ziraat borır.aaı haberle.rt. ıt..50 TOn:: mtı· 20.45: Mtiıd.t (folklor - Halil Bcdll ve Kutsi 
zlğl, Oku;vnn: <Muzaffer :lıt.ar>. Qalanlar: Tezel), Jl.15: Saat. esham, tahvllAt, knmb1· 

Vecihe, Pahlre "' nem J'ersan, Jtemal N\· 10 - nukuı borsası uıat>, 21.25: Mllz1k CKtt
yut Seyhun, 21: Mtb1k <Radyo ormtruı - otlk orke.ma), 12-": Konuflll8 <Haftalık 
Şef: Praetortu.s), n: Ba&t, esham, tah..nlt, 
kambiyo - nukuı bo.r8Ut <tıat>, 11.10: Ko - posta kutu.1u>, 22~: M:twk (!İspanyol, Met
nuşma, 22.25: MOdlı: CKt'ı9ü.t. orkestra), IS.la: ıdb, Arjantin oyun havalan), 23.16: Milzlk 
MUzik «tana plAkla.rı), 23.45 • M: ecm IJ&nı11 (dana p1Ak1&n), H.flı - M: Son ajans ha • 
hahArlert n yarınki program. berltrl ve 1armti progrrı.m. 

- Evet. 
- He~ fUradan btr arabaya atla· -

1ınız. Beşiktıtp g1dhıfz. sınanpaşa ca
misinin kötestnde beni bekleyiniz. Baş 
ka bir araba f1e sizi taldb edJyoru:ın. 

- -- * Tekirdagda lin~'it madeni 
sarfiyatı 

- Hay, hey doktor bey. 
Bir anıba bulmak tçtn Karaköye doğ 

nı giderken, hoyretten kendlıni a]amı • 
Yordum. Ve, başında zarif bir. şapka, 
Çenesinde sivrice btr sskal, gözlerind~ 
koyu ~nkH bfr ~zlilkle çehresini iyi • 
oe değf.ttinneğe muye:tfak olan dokt~ 
";1n nasıl ohıp ta bura<fa bulunduğuna 
hıç bir mana wre~um. 
Boş bir arabay& atladlm. Sinanpaşa 

Cüınisinin önünde indim. Doktoru bek· 

C'umartesi - '7 • 1 - S9 

ıuo: Mnzilr: <Maz1k Hol parçalan - Pi), . • • 
14: Saa.ı. njnruı ve meteor - Ankara, 14ı.10: Tekirdağ (Hususi) - Şehnmız civa• 
Türk mllzlğ1 (halk t.ttrtrue.rı • Pl), 14.46: Mil nndaki linyıt madeninin istihsal!\tı §e-

zik <Balkan havalan - Pl), 15.15 - 15.30: Mü- birde ve civar köylerde mahrukat ola· 
zlk Ccazband>. rak kullanılmaktadır. 

1780: :MlizU: cdans .aaatil, 18: Tlhit mtızt- U.zunk~pr(l kazasının Karabucak k8 

B D ·ş 'it. 1ezl G • R . ~ı - tnoesa2. heyeu ca0ızzam 1kWı>~ 19.os: . . 
OŞı l ' I y~ e, rzp, 0maf1zma saa~. a.ınns, meteoroıoJt, Tll zl.rtıat borauı yü ve çevresınde avnı şekilde işlctil • 

N ı ·i kırıklık ve bütün av ı d h 1 k haberleri, 19.16: Konu§IIla (dış .Pôllt1ka h.A - melde olan liryitl r Trakya bölgesin • 
evra J ' J grı arJDJZI er a eser. d1seler1}, 19.30 Monolol (Dürnev TO.rkA.n ta- de mahrukat olarak evlerde, müessese-

••• - cabında Jiinde 3 kaşe alınabilir. - - rafındnn), ~9.40: Sinema aes1, 20.ıa: Türk lerde ve fabrikalarda kull nılmakt • 
müziği, <Mlizeyyen Senar - tartılan otu _ dır. a a 
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c&ea ııı..taa ftbl Ceah ıema1ıu &3 

Deniz Şeytanı • 
lngilterede lig maçlarının 

Türkçe7e çfffren: M. Sürena DDmen 

"Bekle, yoksa ateş ederiz!,, birinci devresi bitti 
Burada boğaz. ahiren torpillerle ka- ı.şöyle bir sars-ıldı, çatırdadı ve yana ya

p.?tılllU.iiL Jt~ğer :rüzgann esiş istik:ame- tarak dönrneğa başladı. Bu anda hepi-
U ani olarak değişmemiş bulunsaydı ınizin yüreği de sevinçle hopladl. 
biz de Bremen'in akıbetine uğramış ol- .Hergü.n buzlar biraz daha eriyordu. 
mamız muhtemeldi. Yelkenlerimiz dol Bir müddet sonra İzlanda adasının .şar 
gun olduğu halde hala .şimal isti.kame - km: geçmiş ve Atlas Okyanusuna gir -
tine yükseliyor, gittikçe kutüb mınta - m~tik. Balt:ı ve kazmalar şimdi, gıemiw 
k.as•na yaklaşıyorduk. Rüzgann soğuk- yi istila etmiş bulunan buzlan kırmak
]n~u artıyor, acıiaşıyordu. Dalgalar la meşguldü. Bu, zorlu bir ~ olmakla 
hala üzerimizden aşıyor, su, düştüğü b~raber ehemmiyet \Teren yoktu. He -
yeme donuyordu. pimiz biliyorduk ki mutedil bir mmta-

Güvertedelrl ke:reste yükümüz ·öyle kı:ıya doğru gidiyorduk. Şimal buz de
bir buz tabakasile kaplanıru.ştı ki en u- nizi hudud11n•l aşmı~tık.. Fakat ab1uka 
lak ibir tahta kısmım görmek mümkün hsttmda bulunuyorduk. Bu esnada 
değildi. Güverte Skcüng sahası olmuş- «denizlerin serbestisi• ne ve müttefik
tu. Geminin provası ise kocaman bir [erin «kibar bayatı• na bir tariz olmak 
fmz keyki halini almıştı. Gemide, yel-
kenler de dahil olduğu halde, ~r şey 
dcınmu~tu ve donuyordu.. 

üzere ~o:uklara: 
- Atnan Yarabbi, diy-0rdum, buna 

da abluka diyorlar ha! 

Ta<:avvur edebilir misiniz ki bu sözü 
söylediı!im zaman tarassuddaki gemici 
de ~vab vcrmi~ olsun: 

- Acıkta buharlı bir gemi! 
N .. e? Bu mıntakada buharlı bir 

Halatların etrafı buzla sarılm~ı ve 
art1k makaraiar arasından geçmez ol -
muştu. Biz bu buzlan oksijen alevleri
i-e erltmeğe ç.ah~ıyor idiysek de alevi u
zak' :ı:jtı rır uz:ıkfoştırmaz gene donu -
yorlardı. BiMenaleyh yelkenleri kul -
fanamaz olmu~tuk. Motörü çahştırma - gemi mi:> 
ğa kalkışmP k vaziyeti daha· ziyade Diirbün!erimle hemen amıava tır -
kCitüleştimek ulacah~. Çünkü bu tak - mandım. EvE>t emin olabHdi:nt ki üzeri· 
dirrle §im.aJe daha süratle yiikselmiş mize son ht?fa yal~lı:ışan bir ln!!iliz zırh
bulunacaktık. u kruvazörüdür. Işte işaret filamalan-

Birkaç gün icinde Cenabıhakkın sa- n! çekti: 
madam eli :müdahale ~tmiyecek olursa - Bekle! Yoksa .ıt~ ederiz! 
ifmal btızlıı denizinin buzlan arasına İyi bir taı;hten sonra kötü bir talip! 
sıkışacağumzı ve akibetimizin herkese Bu ikincl Noel hediyesi o kadar 18.tif 
meçhul kaheafu.nı biliyor ve anlıyor - değildi. FakAt ne yapalım başa gelen 
üuk. R.üzg5h- bövle cenubdan esmekte çekilir. Şimdi, müteaddid defalar pro
ftevam ettikçe biz de şimale uzanmak- vasmı yaptığımız rollerimizi sahneye 
ta devam edecektik. vaz'etmek srrası gelmişti. 

maştığrrrJı mmtaka da şimdi günün - Haydi b_akahm siz .. Norveç1i ol -
birkaç dakika-::1 müstesna olmak üzere mıyanlar aşagıya, ambara! Her tarafa 

su dökün .. böyle evrakımızın neden ıs
lanmış oldueu anlaşılır. Geçirdiğimiz 
fırtına da bunu tabiileştirmi.ş oluyor 
demektir. Schmidt! Haydi bakalım sen 

de «elbisei fahire• ni giy! Unutma ki 
bu andan itibaren kaptanın kansı mah 
cup Josefeena'sın. Eğer onlar~ gemi -

mize bir müfreze ikame €derlerse bu 
kuvveti esir edeceğiz .. yok.. eğer gemi
mizin bir muavin kruvazör olduğunda 
şüphe ederlerse ve zapte kalkışırlar -
sa provada. ortad:ı ve kıçtaki bomba ~ 

1ar vazifelerini P'Öreceklerdir yanj ge
miyi berhava edeceğiz! 

Simdi .a~ımda büyücek bir tütün 
lokması vardı. F:vYelce tütün çiğne -
mek mutadım dcilildi, buna alışma -
mıstım . Fakat Norveçli 'bir kaptan böy
le bir lokın.ayı ağzında bulundurmadı
ğı takdirde hakiki bir Norveçli tipi o -
fama.7.dı. Bunda!l başka, ağzınızda tü -

tün bulunması size düsünmek için de 
bir 7.8man ve fırsat veriyor demekti. 
Me~ıa herhRt\gi bir sıkıcı suale rna -
ruz kald1ti'm1z vakit, aftzmızdaki tütün 
lokmasını şöyle bir yuvarlar, dudak1a
rımzı y"'vac;ca burusturur ve şöv1e na -
:r!kane bir ~da He tükürür ve düşündü
~i"jnüz cevab1 verirsiniz. 

İşte ben de rolümü. bir artist .!!ibi 
vanabilmek için ağzımda tiitün lok -
masım çevirmenin ve tükürmenin bir 
havli ekzern2inl yapmıştım. 

Fakat, yl\ bu kokuvıı ne yapmalı i -
di? Umulmwan b!r hadise, ~n güzel, 
en mükemmel o1arak hazırlanmış plan 
~~n altü.n edebilir. 

(Arkası var) 

Bu devrenin birincisi Derby, ikincisi ise Evertondur. 
Her iki takım geçen hafta karşılaşmışlar, birer 

sayı ile berabere kalmış!a.-dır 

İngiltere lig maçları Noe1 ve yılbaş1 j takım on üç günde üç maç yapmrş bir va
dolayısile hafta arası Pazartesi ve Salı ziyette olmalarına ragmen yirmi iki o
g;inleri üstüste yapılmıştır. yuncu da harikulade futbol oynamışlar-

Noel ve yılbaşı hazır~ıklanndan başka dır. İngiltere milli takımının. merk:ea 
hiçbir şey konuşulınıyan İnıgilterede ha- muhaciml Evertonh.ı meşhur genç oyun
\•aların. çok fena ve karlı olmasına rağ- cu Lavton sakat olduğu için bu maç
men hafta arası yapılan maçları bir mil- ta oynama.Ttııştır. 

yon kişi seyrdmiştlr. İlk devre sıfır sıfıra bitmiştir. 
Sekiz ,günde üç maç yapmak gı"bi bü-

yük bir külfete kat1anan takımların sar- İkinci devrede ;ki takım ikişer sayı ,..... 
{ettikleri eforu düŞ'.indlikçe para için bi· parak berabere kaJm:~lıı.rdır. 
ıe olsa bu işe kolay kolay tahammül edi- Derby lig lideri. Everton ikincidir. 
lemiyeceğini kabul etmek lazımdır. Maçta 55,000 h.~şi bulunmuştur. 

Hafta arası yapılan ba maçlar netice- Asion Villa 1 • Sunderland 1 
s'.nde birinci devre maçları sona ermiş, Llg fikstürü mucibince bir gün ara fle 
şimdi bütün klüpler ikinci devrede son üstüste karşılaşan bu iki takımın ikinci 
bir defa daha t"anslarını denemek için karşıJaşması bir gün evveJ perişan bir 
yapacakları yirmi bir maça hazırlanma.- halde sahadan çıkan Sunderland için bir 
ğa başlamışlardır. muvaffakiyet e;lmuştur. 

Aston Villa S • Sunderland l İlk devre sıfır sıfıra bitmiş. ikinci dev-
Kral kupası finalisti Sunderland ken- rede her iki takım birer sayı yaparak ı..ı: 

di saha~ı olan Roker Parkta Aston Villa berabere kalın1şlardır. 
karşısında ilk defa çok acı bir mağlubi- Aston Villa dokazuncu. Sunderlanıd on 
yete uğramıştır. derdüncüdür. 

Devre l-0 Astan VH!&nın lehinde bit. 
miştir. 

İkinci devrede Aston Vil1a d'ôrt sayı 
birden yapmış, oyunun 88 nci dakikasın
da Sunderland takım.mm kaptanı sağ iç 
R:arter yegane sayıyı yapmıştır. Aston 
Villa ligd~ dokuzuncu, Sunderland on 
dördüncüdür. 

Maçta 40.000 kişi bulurun~tur. 

Everton 2 • Derby 2 
Lig lideri ile lig ikincisi olan bu iki 

Maçta 60,000 kişi bulunmuştur. 

Charlton 1 - Arsenal O 
Büyük talihsizlikten hala kurtulamı

yan Arsenal "bütün gayretine rağnıen 

mağlubiyetten kurtulamamış ve birinci 
devrenin üçüncü dakikasında yediği bir 
sayı ile sahayı mağlfrb terketmiştir. 

Charlton dördüncü, Arsenal on birin
cidir. 

Maçta 50,000 kişi hLilunmuştw 

G.aima gece olan bir mmtaka idi. Gü - =============================== Lig maçlarına bugün 
devam ediliyor 

Şehir stadı 
Dolmabhçede yapıhyor 

neş saat on birde doruyor ve on bir bu
çukta batJyoT'du. Aman Yarabbi! Biz 
!:ıu çılgınca pidisle şimal kutbünün cü -
mudi Y"eleri arasında ezilmemiz muhak
kaktı. 

Miladı İs:ı ~ecesi de huJOl etmisti. 
Bu münasebetle Cenabıhaktan -bu 
gecele'I"'.de te?tisi aramızda .mutad olan 
hediyeler gibi- bize bir hediye ihsan 
etmesi, bunun bir şimal rilzgan olması 
için dua ediyorduk. 

Bizi kurtaracak ancak ve yalnız ~i -
mal rüzgarı olrıhilird~ bu takdirde ro
tamızı derhal Cenuba çevirir ve pupa 
yelk~ felaketle neticelenmesi muhak
kak olan ve elimizde, kontrolümüzde 
olmıyan bir seyirden kurtulmuş olur· 
auk. 

Mürettebahm ve muharibleriın, don 
mamak için ambarda toplanmışlar, bir
birine girmiş vaziyette bir küme teşkil 
etl'Y'i~lerdi. Onlar dalgaların e53Tetlne 
duçar otmuş bir durumda bulunuyor -
lardı. Çünkü dal ga]ar ve serpintiler 
her şeyi, her tarafı süpürürken bizim 
gizli lumbarımızı da beton gıoi don -
ourm.uştu Güvertedeki sahte N<lrveç -
Uler ise bu~lu güvertede kayıyorlar, 
soğuktan muztarib bulunuyor, ve don· 
mak tehlikeleri geçiriyorlardı. 

Hiç bir kimse bu esnada uyumağa te
şebbüs edemezdi. Asabımızdaki tansi • 
yon çok yükselmişti. Sıcak olan, buhar 
fanan bir şey vm-dı ki o da içki tencere
si idi. Siz, kara ad<ımlan, bu şartlar a1· 
tında içkinin bir gemi için ne mana ifa
~e ettiği hakkmda bir fikre malik de -
ğilsinizdir. E~er bir gemici bir bardak 
crom> a cbn7 kıncı• tesmiye ediyorsa 
bunda hayret ve taaccübü mucib ola • 
cak bir hal yoktur. 

Her g.emic\, kalben, bir çocuktur ve 
o, Miladı İs'l ~ortusuna karşı da bir ço
cuğun duyduğ11 sevgiyi hisseder ve bil 
seniz bir N0<-l hediyesile ne kadar se
vinir ve avunur!. Onu etrafta döndüre
rek: 

- Oh Yarabbi, der, Noel ne iyi şey
miş! 

Ve, emin o!abilirs1niz ki, o esnada 
bize gelen Noel hediyesi hiç bir gemi • 
ciye nasib olmamıştır. 

Bu, o kadar ani ol.muştu ki. derhal 
cenub rüzgAn kesilivermi~ ve şimdi 
şimalden bir meltem esmeğe başlamış
tı. Gemımiz bu tebeddül karşısında 
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SOLDAN SAÖA ft TIJK.UtDAN AŞAÖI: 

1 - Beşl~ta blr semt amıP" arto olan-
lar içerlerse iyllqlrler. 

J - Facia - Çadır. 
3-ParÇ3 ~a. 
4 - Haftyyuı delil. 
ı - Melek gibi pzel yüln. 
8 - İnsanca. 
'1 - Bir içki - Iztırab ifade eden bil' ses. 
8 - Tamam - Va~ hayvanları vurup öl

dürmek. 
9 - Şart lahikası - Keder. 

lO - Şeytaudan olıırsa kapıknayın - Ya -
len yerler. 
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Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli 

--·-·· ... -··---·-·······-----·-··· .. -· ......... -.... . 
Smdırgıda yeni bir stad yapılıyor 
Balıkesire tabi Sındırgı kazasında bir 

sta.d yapılacaktır. 

Sındırgı stadının pllnı Ankarada ha

zırlanmıştır. Tenis kortları, yüzme havu
zu. futbol ve atletizm sahası yapılacak. 

stadyom beı bin kifiltk olacaktır. 

İll§Bata ilkbahardı tqlanacaktır. 

Bir doktoru günlü~ 
notlarıda 

Kadınlarda 
Sinirlilik .•• 

Çok sinirll görünen genç kızlar ve genç 
kadınlarda slıur buhranluırun tedavt
slle beraber sebebi aramak lazımdır. Ek
seriyetle yumurtalık ye rahim ve cıvarı
nın tizlyoloJik vazifelerinin normal bir 
şekilde işlemediği bu gibi vak'alar da. 
derhal en basit bll' muayene ile taayyün 
eder. Halbuki tıu sebebler ve bu gayri -

ta.biill!tl~ devam ettiği mfiddetçe sinir -
lerin tesklnl ve ıber tfirlü teheyyücatın 
izalesi m5mkiln değildir. Yumurtalık fa
allyet.1.ru.n JQrUlınaslle dahili 1.fruat da 
azalır. Ve bundan derhal umumi aksü
U.meller ~ydan.a gelir. Bunların basta
ııta aid ola.nl.annın blıben tcab eden 
tedavileri yap.ılmu. ieab edeoett gibi 
muayyen nkti geldi!! halde teehhül e
dem.J.ıeu genç lm:larm da bir an evvel 
evlendlrllmeleri tçln teşebbüsatta bulun
mak ailenin. n muhltlnln b».şlıca vazı -
fes1d1r. Nedenl hayatın birçok 1cabatı -
na rağmen tabiat kanunlannın daima 
yürlidüiünil unutmamak lA.z:ımdır. 

Cenb bteyen okayucwarunuın poı&a 

,.aıa 7•"1 v•lanna dea edlU'Js. &kal tak· 
&ti• tstelderl nnıJr.Uel-.b D.laDW.. 

-··---·····--·· .... ·····---···--···-······--·· 
r 

Nöbetci ' eczaueler 
Bu gece nöbetçi olan ecza.neler şun -

lanlır: 

htanbal cihetindeldler: 
Aksarayda: (Sarım}, Alemdarda: (Sır

n Asım>. Beyazıdda: (Belkıs>, Samatya
da: (Rıdvan), Eminönünde: (Beşir Ke
mal), Eyüıi>de: (Arif Beşir), Fenerde: 
(Hüsameddin>, Şehremininde: (Nazım>. 

Şeh.zadeb:ı.§lllda: <Hamdll, Karagüm:rük
te: (KenıaD, Küçilkpazarda: (Yorgi), 
Bakırköyürnie: dstepan). 
Beyoğlu clhetindeldler: 
İstlklıll caddesinde: (Kansı.ık), Dal -

rede: <Oüııeı>, Topçula.rda: (SporidJ.s), 
Tak.simde: lNlzameddln), Tarlabaşında: 
<Nlhad), Şişllde: (Halk), Bqikta§ta: 
(Nall Halid). 

Botazi;I. KadıköJ ft Adalardakiler: 
ftsküdard:JL: tAJ:nnedlye), Barıyerde: 

(NurU, Kadıköyünde: <Sa.adet. Osman 
Hulftstl, Btiyiikadada: CRalk>. 

Takımlar bugün sahaya 
talebe oyunculanndan 

mahrum olarak çıkıyor 

İnşaata 500.000 lira 
tahsisatla ilkbaharda 

başlanıyor 

lstanbul lig maçlan bugün Kadıköy, Senelerdenberi yılan lı:ikayesine dönen 
Takcim ve Şeref stadlarında devam ede- İstanbul şehir stadı Dolmabahçede Ga> 
cektir. 

Lig cetvelindeki puvan vazi.yetleri bir
birıne yakın klüplerin alilka uyandıracak 
maçlan, son verilen karardan sonra bizi 
olduğu kadar, klüpleri de ufaktefek tah
minlerden uzak bıraktığı için herhangi 
bir maç hakkında şu veya bu mütaleayı 
yürütmek ınıkanını göremiyoruz. 

Birçok klüplerin takımlarında talebe 
olduğunu ve bunların bugünkü maçta 
sah:.ıya çıkamıyacak!annı nazan itibara 
alırsak: •Kim kimden daha kuvvetlidir, 
kim kimi yenecektir!> demek için mü
neccim olmak lazımdır. Talebeler hak,. 
kında verılen kararın doğuracağı netice
leri bugünkü maçlardan sonra anlamı§ 
olacağız. 

Bugün yapılacak maçlar şımlardır: 
Kadıköyde: Fenerbahçe - Beykoz, Tak

simde: Vefa - Topkapı. Şerefte: İstanbul
spor - Hil31. Beşiktaş • Süleymaniye. 

hanenin olduğu yerde yapılacaktır. 
İnşaata ilkbaharda başlanacaktır. 

Dolm.abahçede yapı!acak stad;yom iç:IA 
beş yüz bin lira sarfedilecektir. 

Ankaradaki Güneş klübU de 
faaliyetini tatil ediyor 

Ankara, (Hususi) - Ankara Giinet 
klübü. Ankaradaki Ga~atasaray k.lübilı 

birleşmek !Çin muhtelif teklifler Y'Pmıf" 
tır. 

Güneşl:ler evvelce İstanbulda old~ 
gibi burada da Galatasaray, Güneş m'Ü.f" 
terek ismi ileri sürmd.tedirler. Galata
saray bu şekildeki teklifi kabul etme
miştir. Güneş k.lübü büyük masraflar 
yapmış olduğu için önümüzdeki ay için
de faaliyetini tatil etmek mecbwiyetin
dedir. 

Geçen yılın kronolojisi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 11 - Erzincan hatb. açıldL İnörul X:.. 

19 - Atatürkun cenazesi emsalsiz me- rabüke vardı. İtalyanlar Tunusu wı.em. 
rasimle İstanbuldan Ankaraya götü- ğe başladılar. 
rüldü. 13 - İsmet lnönü Ankaraya döndtı. 

20 _Ebedi Şefin cenazesi Ankara.ya Fransız • İtalyan gerginliğı had safhaya 
vardı. gırdi. 

21 İ t .. _ - n ll1 ı bl b 18 - Türk - Amerikan ticaret itilAfı - srne ınon MJe ~ r eyanna-
p:nafe edildi. rne neşretti. Ebedi Şef muvakkat jstira-

hatgahı olan Etnoğrafya müzesine kondu. 21 - Avrupada müthlı soğuklar bq. 
1adı. 

28 - Atatürkün vasiyetnamesi açıldı. 22 - Fransa ile İtalya arasında myut 
Birinci kanun gerginlik arttı. 

t - Romanyada yeni hAdiseler oldu. 23 - Roma paktı feshed!Jd.i. 
26 - C. IL P. Büyük Kurultayı toplanı

Çek-0slovakyada Hah~ ~urreisi seçil- dı. Reisicümhur İsmıot İnönü Değişmes 
di. Na.mık Kemal ıhtıfali yapıldı. Ge _1 B k ,.;ıdi üb. • b' ........ 

4 ! tanh ı . v li . TA ...... v-._ nc.ı. aş an se~ \lem ım ır nuı.wr. _ s u un yenı a sı :L1Uu1 n.ıı- .. ledi. 

dar g~Jdi. Romanyada Demirmuhııfızlar soy28 _ H Ali Yil 1 M -:6 H:'-"' 
fi .. ldüıilldil asan ce a&ı.u., uauu 

şe 5 :._ Reisi~ur İsmet lnöııtt K•lta- Çakır İktısad Vekili oldul~. ~iraat kon-

ha ali • ...J- -~A .. _ ... trl. gresi toplandı. lııleh.med Akif ihtifa.li ,... 
monu v ımus ıeyillla.wı ,....._ oıld.J. 
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iP.ı .. NEZLE.ı. ÖKSÜRÜK ·0 
.. ~:; V ALDA PASTiLLERi sayesinde 

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

~' z . evcım 

inanmak 
gözlerine 

istemiyor ,, 
işte, Fransada Sen Şehrinde Monlreull kasa
basurda /!mil Zola sokağında 17 No. da Baya 

Wagner, Böyle diyor ve ilave ediyor: 

'. 

" O, Bana; Sen 10 Yaş Gençleşmişsin Diyerek 
Hayretini izhardan Kendini Alamıyor" 

Bayan Wagner'in Biocelll 
yeni cild unsurunu kuJ 

!anmazdan evvelki 
fotografı 

Bayan Wagner'in birkaç hafta 
r.arfmda kazandığı şayanı hay

ret güzellik tebeddülünü 
gösteren f otograf i 

•Zevcim Jorj, bu adeta bir mucize - hem de son derece memnun kaldılar.> 
dir, diyor. Filhakika iki ay kadar ev - Her akşam yatmazdan evvel pembe 
vel, almmda, gözlerimin ve ağzımın et- ıenkteki Toka1on kremini kullanınız. 
rafında buruşukluklar ve çizgilerim Terkibinde, Viyana Üniversitesi Pro -
vardı. Bugün ise bütün arkadaşlarım fesörü doktor STEJSKAL'ın keşfi olup 
bu şayanı Jıayret tebeddüle i'iŞlyorlar. tıpkı insanın tabii ve hayati cild unsu
Onlara yaptığımı söyled'm. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanların 
cild unsuru olan pembe renkteki Bio - cıld hüceyrelerinden istihsal edilen 
celli Tokalon kremini kullanmalannı Biocell gençlik cevheri vardır. Gündüz 
tavsiye ettim. Birçokları bizzat tecrübe iç;in de beyaz renkteki Tokalan kremi· 

ederek şayanı hayret semeresini gö - ni kullanınız, cildinizi yumuşatıp be -
rünciye kadar benimle alay ettiler. Fa- yazlatır ve siyah noktalan eritip açıK 
kat sonra bana hem teşckkiir ettiler, mcsarncleri sıklaştırır. 

Bütün ağrlları kesen emsalsiz bir ilaç 

NEOKÜRİN, Baş - Diş ve Romatizma 
ağrılarını derhal keser. 
NEOKÜRİN, Grip, Nezle ve soğuk 

algınlığında emsalsiz bir devadır. Ateşi 
düşürür, vücut kırgınlığını alır. 
NEOKÜRİN, Bayanların aybaşı san

cılarmı keser ve adeti kolaylaştırır. 

NEOKÜRİN'i daima tercih ediniz. 

Afll~~-Y, ~~., NEOKÜRİN, mideye, kalbe ve böbrek
lere zarar vermez. Günrle 2 - 3 tane 

alınabilir. NEOKÜRİN ismine dikkat ediniz. Bir kaşe 6, Altılık kutu 
30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

İç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin llı€r türlü iltiha.blarmda 
cerahatlenmiş fistilllerde, kanayan ba
sur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle 
ŞİFAYI TEMİN EDER 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Şartname ve ı.iimunesi mucibince satın alınacağı ılAn edılen cl8,000> kilo 

baş ipi 25/X/938 t.ırıhinde ihale edilemediğınden yeniden pazarlık usulile ek _ 
siltmeye konmuştur. 

II - Muhanuncn bec.e ı beher kilosu -60- kuruş hesabile cl0,800 lira ve nıu. 
vakkat temınatı .-SlOı> l n.dır. 

III - Eksiltme rl/1/9 9 tarihine rastlı} nn Pazartesi günü saat 14 de Kabataş
ta Levazım ve 11übayarıt Şubesindeki A m Komisyonunda yapıl&.caktır. 

IV - Şartııameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabileceği 
gibi nümune de görüleb lır. 

V - tsteklilerin ('!mltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,fı güvenme pa
ralaylle birlikte yukL"'lcia ad! geçen komisyona ıelmeleri ilh Glunur. c9513. 

l·,~_,. ........................ ~ 

SAG LI G rN l Z I 
KORUYUNUZ: 

.En hoş ve tnbır meyva usare-
lerinden yapılmıştır. 

Taklid edilıne:ii kalıil olmay4n 
bir ten hnrıkasıctır. 

1NG1LJZ KANZUK ECZANESi 
BEYOÔLU - ISTANBUL 

TAKLiT HiÇBiR ZAMAN 

AYNI OLAMAZ 

Taklit ben zeri 

demektir 

EV 
Bu itibarla en üstün 

kreındir. 

Baylar J 

Dünyanın en sa~lam 
Sıhhi lastikleri otan 

Prezervatiflerini 
daima tercih ediniz. 

. ............................................................ . 

Son osta 
Yerebaı;.ı.n, Çatalçeşme sok.ılc. 25 

Yevmi. Slyns1, HavacWı ve Halit gazetesı 
İ~TANBUL 

Gazetemizde çıttan yazı ve 
resimlerin bütı1n hakları 

mahfuz ve gazete:nıze aidd r. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
J.:r. h . l\.r. 

TÜRKtYE l4Uü 700 400 
YUNANİSTAN ~-1-J L....!u 710 
ECNEBİ 27) 1 • 4. 800 

Abone bedeli peşincfu. ~-d.reı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

loO 
270 
!}0() 

Gelen evrak geri verilmes. 
ilanlardan me•'aliyet alınm~ 
Cevab için mektublarıı. 10 kuru§lut 

Pul tlive_,i lllzımdır. 

.11••···· .. ·······-.············--·······--) : Posta Jcutuıu : 741 İstanbul 
i Telgraf : Son Posta 

\ .... :.~.ı.:::_: .. ~~.~~··········~--
• ................................................ ---. ..... 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp ht9 

HtP• -.:-n•- S. Ragıp ZMEÇ 
Maw A. DN.. VfAKYalL 

Her otomobil ve her kamyon için 

BOSCH 
"UJI 

AKÜMÜLATÖR 
KLAKSON 

l:.OBIN 
DİNAMO 

YAN İŞARETLERf 
MANYATO 

CAM SİLECEGt 
ÖN FENER 

MAZUT MEMELERİ 
MAZUT POMPALARI 

nıs·ı RÜBÜTÔR 

OTO ELEKTRiK 
Taksim Kışla geçidi No. 21 

Her nevi muayene, tecrübe ve tamir 
Muvakkat Meşher: Taksim Ceylan han No 25 

T. C. ZiRAA~r BANKASI 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 l'lr 

Zirai ve ticari her nevi banka muametaleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a§ağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 7o 20 faz1asi1e verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylftl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Jandarma satınalma komisyonundan: 
1 - Evsafile, nümune ve şartnamesine göre 8400 kilo çoraplık yün ipliğıi müı

teahhidi nam ve hesabına 12 İkinci kanun 939 Perşembe saat 15 de Gedikpa,o 
şadak.i İstanbul jandarma satınalma komisyonunda açık eksi1tme ile satııl 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartlan halz bulunmaları ve teklıil 
edecekleri fiatın yüzde yedi buçuğu nisbetınde ilk teminat mektubu Vl7• 
makbuzu getirmeleri şarttır. 

8 - Şartname her gün adı geçen komisyonda görülebilir veya parasız aldınJa,. 

~~ \ 
.t - İstekli!erin yazılı gün ve saatte satın alma komisyonumuzda bulunmalan. 

(9346) 

MERSEDES BENZ 
1939 MODEL 

BanzinD, Mazutlu, binek otomobil ve kamyonlarını görüntiz. 

Taksim, Cnmhuriyet caddesi No 25 




