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1.lmanya ve İtalya Orta 
~vrupada ayrı ayrı iki 

~lok kurTTiağa , çalışıyorlar 
Bu hareket Roma - Berlin mihverini 

r a ak mahiyette görülmüyor 
Ritalyanın kurmak istediği blok · 

0 Tna eski Küçük Antantın gerini tızt
Tnak iizere Belgrad, Bükreş, Peşte ara
sında bir blok kurmağa çalışmaktadır-

Lundr 
tı11ba a 19 (Hususi) - Gazetelerın 1s-
d ratına .. . &e, ta gore bı_r taraftan Almanya. 
.\\trup raftan da Italya, orta ve §arki 
tcısı g a d"'vJetıeri arasında yeni b:r si
dı~ a l'Up VÜcude getirmeğe çahşmakta • r. 

1k1 ıı . 1 
her, a Yll ayn yoldan yürümekle bera • 
\'e B ~ı hedefe varmağa çatışan Roma 
~~ erlin hükfunetlerinin başlıc.i ga .. 
tn mı t~raflarında toplamak isredikleri 
tl'ı"itli e etlerde ıktısadi menfaat temin et~ r. 

~ a.1aıa T f • 
>eıl' • ı ıra etmek lazımdır ki. bu 

r- a . ; tah kkukuna çalışılırken Ro -
b r iht ,e."J.n mihveri arasında her hangi 
ft · f ~1knıış değildir. 
l!nl~anın J..-urınak istediği yeni blok 

e,gradd 
tesllıe b· .on cEvening Standard> gaze-

r Almanyanın kuracağı blok 
Berfin ise Lehistan da dahil olmak 
üzere Tuna devletlerini komünist aleyh· 
tarı pakt etrafında toplamak istiyor 

1 •0000~000000-Hoooooooooooooooooooooooooooooo-oooooHOOO-

lt al ya Almanyayı 
ispanyada serbest 

bırakacakmış 
T eeyyüd etmiyen haberlere 
tJ'Öre Madrid Barselona 
'-> 

60 bin asker gönderiyor 

ilditiidiğine göre. Yugoslav baş-
(Devamı 11 inci sayfada) Konı Cianon.ıın en ıon f'esmi 

Londra 19 (Hususi) - Taregon sahili 
boyunca ilı>rlemekte olan Frar.ko kuv -
vetleri. şiddetli bir mukavemete maruz 
kalmaktadırlar (Devamı 11 inci sayfada) 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 8 kunı.ı 

Sur·yede iftirakcı 
hareket aldı yürüdü 

Dürziler tarafından bir beyanname neşredildi 
istiklal hareketinin yalnız Cebel'e münhasır kalmıyarak 
Havran'a da şamil olduğunu beyan eden Diirziler 

Şam hükumenni açıktan açığa tehdid ediyorlar 

Doktor Şehbendere suikasd yaplldı 
Şam 16 (Hususi muhabinmiz yaıl -

y.lr) - Yeni Komiser Bay Puaux Şama 
geldi ve nazikane, fakat pek soğuk b;r 
şekilde karşılandı. Bütün gen~lik ve ~ü-ı 
tün orta sınıfa mensub halk, bır kaç gu,,. 
dPnberi galeyan içinde bulunduğu için 
Bay Puaux'nun geleceği gün, her hangi 
bir had~eye mahal kalmamak üzere ge
rek Suriye hükfuneti ve gerek Fransız 
kum:ındanlığı tarafından polis ve asker 
vasıtasile gayet sıkı tedbirler alınmıştı. 

Fakat, bütün bu tedbirlere rağmen genç
lik ve balk kütleleri cHürriyet ve istik -
lal isteriz! Kahrolsun müstemlekeciler ,, 
diye nüma~;şıer yapmıya teşebbüs etti -
lcr. Fakat, nümayişçi kafileleri sıkı su -
rette tutulmuş olan sokaklardan geçmeğe 
muvaffak olamadıklaı:ından aolayı ha -
reket ilen gidmedi. Yalnız 'bu nümayı§ -
çtıerJe zabıta kuvvetleri arasında bir ta
kım mücadeleler oldu ve halk arasında 
on kişi mecruh olarak hastaneya kaldı • 
n\dı. 

Diğer taraftan müstemlekeciierin tE'Ş
vHti ile Suriye hükumeti aleyhin.? uyan-ı 

(Devamı 10 uncu sayfada) Dür:ıiLcrin reisi Atı"aşın son resmı 

~ME~EILEILER::J 

Yeni barem projesi, ücreti memurl r 
telaş ve endişeye düşürdü 

Projenin hem yanlış, hem de haksız olduğunu söyleyeo 
Ücretli memurlar arasında bir anket 

Bizde !kl türlü devlet memuru. vardır. olen resmi dairelerin memurlandır. Üc
Biri maaşlı. diğeri ücretli memW'. Maaşlı retli memurlar da mülhak bütçeli resmt 
devlet memurlan umumi bütçeye dııhil (Devamı 11 inci sayfada) 

ramvay Şirketi Şubatta 
hükU.mete geçecek 

Sabş müzakerelerine Pazartesi günü Ankarada 
başlanıyor, murahhaslar dün geldiler 

Tramvay Şirketi ı 
Nafıanın protestosuna 

cevab verdi 
Tramvay şirketinin hükfunet tarafın -

dan satın alınına müı:akerelerine şirket 
namına iştirak edecek murahhaslar dün 
s.ı bah ekspresle Belçika dan §elırimize 

gelmışleraır. 

Şırket idare meclisi reisi Spesiyal, dö 
Barsi ve hukuk müşaviri Klaranstan ~ba
ret olan murahhaslar dün öğleden sonra 
T:-amvay şirketine gelmişler ve şirket er-

Korgencral Cem.il Cahid Toydemir kanıle temaslarda bulunmuşlardır. 
Ankara 19 (Hususi) - Jandarma U -

mum Kur.ıandanlığına Korgeneral Cemil 
Cahid Toydemir tayin edi.lmio ve bugün 
\'3zıfesine başlamıştır. 

Romany daki acarlar 
da milll partiye iltihak 

ettiler 

Şirkette murahhasların ve müdürlerin 
iştirakıle bir toplantı yapılmış, satıı mü· 
zakerclerine esas olabilecek hesablar ve 
muhtelif k&yıdlar üzerinde görü~ülmil§· 
tiir. 

Tramvay şirketi murahhasları bugün 
de Şirket merkezinde meşgul olacaklar 
ve ı~tanbul murahhasları ile beraber bu 

akşam Ankaraya hareket edeceklerdir. 
Şirket:n satın alınması müzakerelerine 
Pazartesi günü Ankarada başlanacaktır. 

Bükre~ 19 (Hususi) - Romanyadaki Müzakere!erin bu ay sonuna kadar biti-
Ceç Faik Kıırdoğlıı dünkü tetkikleri esnasında V.ildyette Mscar ekalliyeti. yeni kuruurıuş olan rileceği ve tramvay işlerinin Şubattım 

b."-~üken ay içinde Ankarada toplanrn iç;:'tı hazırlıklar yapılmaktadır. Bu maK - mılli kalkınma partisine iltihalt etmeğe ltıbaren Nafia Vekaleti tarafından ida • 
81

" l(! i zıraat ve köy kalkınması kongre - s!ldla Ankara'da Ziraat VekAletinde top- karar vermiştir. resir.e başlanacağı kuvvetle tahmin o -
ttıho.z olunan kararların tatbiki (De11ama ll inci .ayjada..ı (Devamı 3 üncü say/ada) lunmaktadır. (Devamı 11 inci sayfada} 

Satış miizakcrelerine iştirak edecek §ir1eec 
mıırahhaslarından Spesiyal 
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Dedikodu 

\._ Yazan: Muhlttıa Blrten 
~ em:yet hayatında cDedi Kodu> 

~ cenilen bir af et vardır; bunu 

hepimiz biliriz. Aramızda hiç kimse yok· 
tur kt Dedi Kodunun fena bir şey olduğu
nu lıılmesin ve söylemesin. Bununla be • 
raber, derece derece. hepimiz bu afetin 
tC!siri nltınd:ı kalırız. :Sen bu Dedı Kodu 
Afctıre kaqı kendisini en çok şuurla 
ır.iidafaa edebilen insanlardan biri oldu
ğu:r.u zannederim, bununla beraber, ba· 
:ı.an. farkındh olmıyarak. ben de kendimi 
onun pençesine kaptırabılirim ve, bere
ket versm, kontrol kuvvetim )·erinde 
olduğu ıçin kendimi toplamakta gecık -
mem. 

Dedi Kodu, en büyük tahribatını kültür 

/ 
/ : 

• , 

\ 

Sözün Kısası 
-····-

Kitab, mecmua 
Hırsızlığı 

E Talu 
~ .. t . birıtd' 
- eçen gun, gaze enın ·ıAt 

~şöyle bir haber vardı: ,fi d' 
oğlu falan ısın.inde bir genç Ankara ca. 
d~sinde filancaya aid dükkanôan ıxıe~e 
rnua ve gazete çaldığından adliyeye \: 
ritmi§ ve tevkif edilmiştir .. > ,_ 

. y bil"' 
Bu mesele hakkında fazla bır şe ~1 

mlyorum. Bu hırsızlığın faıli, mahi~~r.t 
kasdi, şekli, çalınan şeylerin .. ke~1·şıı 
ve kef.iydi tamamile meçhulumdur .. , 
kadar kl, hırsızlık minkiıllülvücuh rıı;>t 
yub ve merdud olmakla beraber, e ~· 
h.il bunu, meşru yollarla tatırJn edile~, 

\ yeıı şcdid bir okuma nşkile irtika~ e st' 
\lcmiş ise. bu onun lehinde ı.ıafületıcı 
beblerden addedilmelidir. 

kuvvetleri zayıf olan insanlar arasında 
yapar. İçtimai had ıscleri •şey> halinde 
değ ı. cşahıs> şeklınde gören kü1türsf1z 
insan. c§E.Y> !erden bahsetmeği bilmediği 
içııı .şahısı !ardan bahsede". f Ş cşahıS> 
tan bahsctmeğe geli:J'.\::e, tabiatile ·y~ söy
lemcğe imkfın yoktur: Herkes iyi olursa 
b:zım fena olduğumuz manası çıkmasın· 
dan korkarız ve o zaman, kendimizi ü~e 
çıkarmak için. herkesı batırmıya koyu -
lr-ız. Bu satırları ok-uyan her vatanda~, 
bJnbir tecrübe ile bilir ki bu memlekette 
yaşıyan her adamı en çirkin şeylerle ıt
ham ıçın en az yirmi adam bulmak ka -
bildir. İki şahidle bir insan asılab~bce • 
tıne göre, eğer Dedi Koduyu şahicl ola -
rak dinliyecek olsak. başımıza gelenleri 

Şeref büyük bir kıymettir, fakat insanın ona layık 
olması şartıle .. 

cSirkaı: şür edene kat'ı zeban ıazı~ 
Istihkak kesbetıniyenin üzerinde §eref yabancı bır hırka- dır!l> c'liyPcel: kadar şiddet gÖSte~1' 

dır. her ·arafından sırıtır. eslflfın indinde bile, yegane mübah sıı) 

taçavvur edebilirsiniz! 

[ 
~ 

Japonların eski ve ır-············ .............. ~ ........ - .... --···)\ Çocuklar hangi 
Kudsi bir HergUn hır fıkra Musiki parçalarından 
Adeti Hoşlanırlar? 

Teşekküre değmez 

Kibar bir kadının bir nezarette bir 
i§i varmış. Bu i§ için nazın görmiye 
gitm~, r.azır kendisini çok iyi kabul 
etmi§ 'Ve işi yapacağına dair .ı5;: t:er
mi§. Kadın nazırın odasından çıktık
ta.,ı sonra bir tanıdığını gönnüş: 

- 1htiyar maymun, demiş. Bana 
işimi yapacağını vıidetti 

ArkasıTJa baktığı zaman ıa.şırml§. 

Meğer nazır da kendisini te§'Jli için 
odasından çıkmışnıı§. 

. 

Londrada West
miıuıterde çocu ~
lara verilen telli 
sazlar konserincle, 
çocuklann aldık

ları vaziyetleri tes-

bit eden r<'sımlert miltalea eden ruhiyat 

Günlük hayatımızda hep dedikoduya 
maruzuz. Karşısında her gün dört öefa 
t-aklak attığımız insanların bile arkalı>· 
rından çok feci şeyler söyliycbiliriz. Söy
lediklerimız sahih olsun veya olmasın, 
isbat edebilelim veya isbat edemiyelim. 
ıırf söylemek zevkini tatmak için söy • 
leriz. Şeref öldüren, haysiyet mahveden, 
lnsanlan haklı veyn haksız ahlaki töh -
metler altmda bulunduran bu zevk, iç • 
tinıai manasile, caniyane bir zevk dahi 
olsa bize tatlı gelir. O zevki mutlaka tat-
ır.ak ısteriz! Menfur zevk! Japonlar, imparatorlarına kutsiyet ~a-

Birkaç gün geçmiş, kadının işi ol
muş. Kadın bu sefer nazıra te§ckküre 
gitmi§. Nazır onu gene çok iyi kabul 
etmiı, kadın teşekkür için söı söyli
yeceği sırada o da.ha çabuk davran.
mı§· 

mütehassısları. yedi ile on iki yq ara
sındakiler..n, ağır havalardan daha fazla 

milteessir olduklarını. hafi! musiki eser-

lım hırsıziık, kitab hırsızlığı idi. 
Hala, okumak bahancsile iğreti alıfl9~ 

kiıablan sahibine iade etmemek. ası~ , 
laroanberi içimize işlemiş f<.:!na itlY8 ·~ 
lanmızdandır. Ve bu itiy~d sade .bı t• 
has değıldir, bütün insanlığa §fım l~e
H<>tta, maalesef, okuma hevesi bizd~ ti" 
nüz ~ayıkı veçhile taammüm etrned.ığl , 
den, başka milletlere nazaran, bu !1ı.ı 
sucta biraz geriyiz bile. 

:F'ıkra meşhurdur: Fransada husu:;t ~ 
tübhone~nm zenginliğile meşbu::- bir ı 
ta soz:nuşlar: . J. 

- Ariyet kitab almak adetı sakıt'C 
hakkında fikriniz nedir? 

- o ndeti tarnamile tahsin ederinı.! .. d~ 
m:ş. Zira fU gördüğünüz zengin kiltı.ıb ti 
hane, ötekinden berikinden arıyet ahP t 
iat1.e etmedjğim kitablarla vücu:i bulfllı.ı 
tur' 
Esk~ aşinı::Jarımdan biri de, her yeJU; 

dindiği kitabın ilk sayfasına, kalın Y 
i~c şu bozuk düzen beyti knydederdi: 

c ya olur zayiğı, ve gelmez, ya geı: 
gayet ııar8 

Tövbe ettim; kimseye vermem bcrı a~ 
yet kiı'ib' * fe ederler. Bunun için de huzuruna ya-

Bu büyük bir Metin umumi tezahür • hn ayak girerler. Resimde gördüğünüz 
leridir; bunun hususi tezahü; sahaların- gibi, Japonya başvekili 73 yaşlarında ve 
dan birini de bilhassa siyaset muhiti le.>§'" b~kAr bulunan Baron K.iişiro Hiranuma 
kil eder. İctimat hadiselerde olauğu gibi, huzura girmeden önce ayakkabılarını çı

- Teşekküre değmez, dem~, ayni 
nerilden maJıUikların birbMerine 

leri çalınırken, bunları kayıd!>"lZCll dinle- Ve böylece - aklınca. kitablarını s'got' 

ıiyaset hadiselerinde de hadisey! eşey> kanyor. 
olarak mütalea etmeğe kadir bir kiıll~r ===::;:::============ 
ıeviyesine çıkamamış olan insanlar, ya mevzuu olacak şey-veya şeyler yok mu
nıasallar veya phıslarla meşgul olurlar. dur? Elbet vardlJ', Fakat, bizım kafala • 
Henüz binbir gece hikayelerini unut - rımız bunlan aramakla meşgul olmıya 
mamış, henüz en büyük okuma kitabı ro~ vakit bulamaz ve bizde adet böyledir ki 
mandan ib&ret olan bu memleket, masal hiç kimse doğru ve tam bildiği bir şeyi 
halinde Dedi Koduya da pek merakh - ortaya koyup işte cbunu ben söylüyo -
dır. Mesc:a. daha dün, Atatürkün son rum!> ciyemez. Çünkü bu i~ güç, öteki 
hastalık sylımnda ne kadar masal işit - kolaydır. Dedi Kodu, aramızda o kadar 
ıtiğımizi hatırlıyabiliriz; Atatü.rkün ölü- terrör }apmıştır ki düzgün olduğuna 

milnden üç ay evvel. onun öldiiğündcn imır,dığımız bir fikri, objektif bir şekilde 
ıve fakat bu htıdisenin saklanmakta ol • söylcrneğe bile cesaret duyma:ı: olmuşuz
duğundall ciddiyetle bahseden insan ne dur. Dedi Kodu bizi bu derece korkut -
!kadar çoktu! Türkiyenin yirmincı asırda muş veya uyuşturrnuştur. 

yardım etmeleri bir borçtur. NitekiM 
bir ihtiyar maymun da.ima bir fCbeğe 
yardım eiıer. 

'--...... · .. ···--· ..... ····----------"' 
Aile bisikletleri 

diklerim beyan etmişlerdir. 

Resmimiz, bir konseri dinliyen yavru

lan gösteriyor. 

Moskovada 20 senedenlieri 
ilk defa muz s~tılıyor 

ı 
Moskova dükkanlannda 20 seneden • 

beri ilk defa olarak muz sattlmağa 
başlamıştır. İhtilaldenberi, Ruslar bu 
«ecnebi lüh> meyvasını bulamamak· 
ta idiler. Satıcılar, muzu hiç görmemiş 

olan genç müşterilere, 'bu meyvanın 
nasıl soyulacağın· ve yeneceğini gös -
termektedirler. 

/ngilterede garib bir çan 
hırsızlıeı 

taya koyardı. 

Lakin bu çocukça tedbirlerın hiç.:; 
faydası olmadığını, olamıyacağını 
nefsimde denemişimdir. Kendi kütiibl:ı~ 
nemde, ne rahmetli babamın, ne de Jcetl" 
d1min eserlE:rimizden tek bir nüsha l>~ 
lunmadıtını söylersem inanır mıstI11z 
Fakat ~okın beni ayıblamayın! Belki ~ 
dcfn yeniledım .. on defa da, evime gel 
şu, bu, 1'emali nezaketle: 

- Okuyayım.. getiririm .. 
Diyerek smkladı, götürdü. Aklırtıdall 

çıkmndığı müddetçe istemekten utanıi1'1l 
Sonra da hangi kitabın kimin taraftnd~ 
glitüTüldüğiınü unuttum .. çoğu da, - Jır:e 
babıınun kitabları- piyasada kalm3d1~ 
için. bir daha yerine koyamadım. Şı~ • 
ahdim var: Ben de, o bende eksil!?O Jcl

1
, 

talılan her kimd'e bulursam. ayni ustl 
n~ürucaa!la edineceğim. Sıra benim. pıJf 

yaşadığını düşünmekten aciz olan bu Dcdı Kodu. Osmanlı adetidir; Osmanlı 
masal meraklısı muhayyelelere acımak imparatorluğu. Dedi Kodu ile idare edil
Uzımdır: Bunlar, kufa itibarile, Sultan dı; uzun asırlar, Osmanlı sarayında pa • 
Muradın Kosva muharebesinde öldüğü dişah değil. Dedi Kodu hakim oldu. Mo
hrihi geçemem!~ zavallılardı! dern '! ürkiye gerek şey ve gerek şahıs 

İngilterede Alderşotta bir çan hırsızlı- d~k. dı.:ymadık demeyin! 

Bunu yaptığım gün beliti nefsime l<~ 
şı l,iraz hicııb .. hamdoJsun bugüne ıcııd 

11 
temiz hlmış vicdanımda hafif bir ıııB 

nnı muharebesinden sonra yapılmıı olan 

ğı olmuş, ve muzibin biri en bilyilk kili

senin bir buçuk ton ağırlığındaki ve Kı-
Sonra. şu Ekrem König meself'sind~. üzerinde Dedi Kodu ile değil, madde, 

gnzetelerlmız - çok şükür, Son Posta bu tetk!k, tetebbü ve tenkid ile düşünmeli 
arada dah;l değildi • büyük b!!" rnahcubi- ve o ~ uretle hüküm vermelidit'. Bu ba • 
yete uğradılar. Niçin? Çünkü k~ndilcrini ktmdan cümhuriyet devletine ve cümhu
Dedi Kodunun pençesine kapılm':lktan riyet hükfunetine düşen bi:r de vazifr 
kurt;ır~amışlardı. Evet, Dedi Kodu her vsr: Dedi Kodunun hakimiyetini ortada~ 
zaman yalancı ve iftiracı değildir: bazan kaldırmak için temiz maksadlı, tetkikli 

dı:.yarım .. 
çanını çalınlJ, yerine içinde: cBiz mo- ısıt 
dern, 1-übik çanlar istiyoruz. Eskiye ta- Lakin, tekrardan elime geçece:( 0 1' 

cıldin, evvelce benden aşırılmış olfll 
hamrnülümüı: yoktur. Onun için bu çarıı ihtimalıni düşünerek, az çok teselli 11ır 

Avustralyada S idneydeki bisiklet me-. or!adan kaldırdık!> diye yazılı bulunan 1urum sanıyorum. 

raklılan bu caile bisikletlerinin-, icad e- bir kağıd bırakmıştır. 
- ender olarak - doğruyu da iddia eder: ve bilgili tenkide bu memlekette a .... ık d · d sil · b l k • ~ i.imesine :zıya e e sevınmi~ u uruna : 
fakat. Dedi Kodu arada bir doğru da söy- yol açmalı ve hayatımızda onun haki - tadll'lar. Zira aileler tatil günleri çoluk Müthiş bir orman yangını 
ler diye cnun sözile işler ve şahısla:- hak- miyetini temin etmek üzere modern çocuklannı da bu spordan zevkıen:füe-
kında hüküm vermeğe kalkacak olursak Türk kafasını faaliyete geçmeğe teşvik bilmektedirler. Ajanslar Melbourne'un 120 kilomet
hayatta ne nizam ve ne intizam k:uır: etmelidir. Doğrusunu söylemek lazım ge- ================ re şarkında bulunan Nooje'de. - vukua 
insanlar birbirlerini yerler. Bunur. için, lirse, Osmanlı istibdadını yıktığımu: de- yolda teşvik gördük. Halbuki Dedi Ko- gelen müthiş orman yangınından bah· 
Decii Kodu bir defa da doğruyu söylemiş virden, yani otuz senedenberi bir türlü du denilen cemiyet yıkıcı dilşmanı an • settiler. Nooje, 1 3 senede üçüncü de • 
olsa. elimizde sağlam delil ve lruvvetli is- tesis edemediğimiz medeniyet yapıcı en cak Tenkit adını taşıyan iyi maksadı1, me fa cıParak yanmaktadır~ Kazada ilcisi 
bat imkanı bulunmadıkça biz ona gene büyük ve <"n fazıl kuvvet hudut'. Umurru deniyet yapıcı ve feyiz verici vatandaş kadın, ikisi erkek, dört de ~cuk olmak 
ntıfat etmemekle mükellefiz: Vazifemiz. hayatımızda biz bunu şimdiye kadar ne mağlub eder. üzere 8 can kaybolmuştur. Hasar, beş 
kendimızi Dedi Kodunun akı~ tcslırn bnecrebildik, ne de devlet tarafından bu Muhittin Birgen milyon İngili% lirasıdır. 

edip, her şeyi fena görmek ve herk se ~==========:=:;;;;;:;;::;;:;:====================;::=:::;;;;::;;;;:==========~ 
f.ena söylemek değil, doğru!TU, hakikati 
bulup gc~stermeğe çnlışmaklır. 

* EğH Dedi Kodu ile geçirdiğimiz va • 
kitleri, içinde bulunduğumuz hayatın 

ınıuhtelif meselelerini derinden derine 
:t~tkik !le r.:ıeşgul olmıya sarfetseydik ktm 
bi.1ır ıneyd::ntı ne kadar iyi ~y ve doğru 
hakikat çıkarabilirdik_ Bu memlekeıte 
ciddi ve ilmi bir tetkık ve hatta tenkid 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
B:r vakıtlar İstanbulda bir cBalıkçılık. Enstitüsü> vardı, 

sonra kapandı. 

Neden açılmıştı, hepimiz hatırlarız: 

- Balıkçılığı fenni 4ekilde öğretecek. biltün ıümulilı.? bir 

iSTER iNAN. 

endüstri haline getirecek, öiye günlerce yazmıftJlt. Nede::ı 
kapandığı hatınmızda hlmamış. Dün bir meslekdaş ıöylıoi: 

- Son zamanlarda sadece 3 talebesine mukabil Almanya
dan yüksek maaşla getirilmiş .( profesörü vardı da ondan, 
dedi. 

iSTER INANMAI • 

....................... -················-····---·-·..,,, 
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SON POSTA 

lngilterede esrarengiz 
bomba hidiseleri arttı 

Almanya bir hava 
misakı yapılmasını 

1 Maarif Ve~ili köy i~!!'!~~~!~ !~~~. e!~~!. 
okullarını teftış edecek Berlindcn istihbar ediyor: . 

e Silahlanma yarışının 
agırlıgına dair bir misal 

teınberlaynın oğlunun oturduğu evin civarında da bir 
bomba patladı, yüzlerce cam kırıldı 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Hitlerin İnglltereye bir hava mısakı 

Vekil dün Tarih Kurumu- akd!ni teklif etmi§ olduğu nvayet edil
mektc::ir. A1manyanın iki sene içinde ln-

nun içtimaında bulundu gi!terc ile bu sahada müsavatı kabul e - IR\ ün için olduğu kadar bugün de 

"e~ndra 19 - Bu sabah erkenden baş- Mlltemadl infilA.klar hakkındaki tah -
~ ın oğlu Frank Çemberlaynın otur- kikata büvük bir faaliyetle devam olun
lb.uş~ evfıı c;varında yeni bir InfilAk ol - maktadır.· Belfast ve Lankaş\rae bomba
Peac ur. İnfilakın şiddetinden. yüzlerce lar tulunmuştur. 
ta 'Yere C&tnı kınlmıştll'. İnfilak esnasın- Londra 19 (A.A.) - Son infilaklar ü
berı atak Gdeısında bulunan Frank Çem • zerine sıkı bir tarassud altında balun -

aYne b' • nist .. ır şey olmamıştır. durulan binalar arasında Westmı eı· 
:Esrarcn · kt d l.ond gız bomba hadiselen yalnız kii.isesi de bulunma a ır. 

llh raya münhasır kalmamı~ faalıyet Buraya paketle ve hattl itrahyet şa -
Jeır: 1~ §:ınale ve İskoçyaya da nakley- pelierıne resmt rehber olmadan girmek 

• şt.r. yasak edilmiştir. 
tı;!~kov polisi. bu sabah erkenden Didsbury bölgesinin farkında bir elek-
IGphelitezgahları civarında gözüken iki trik direğinın dibinde dün ~aın bir kaç 

§ahsı araştırmaktadır. bomba bulunmllf!ur. 

1939 İzmir fuarı için 
hazırlıklar başlıyor 

Fuarda ev eşyası ve tezyinata müteallık kıymetli ve 
san'atkarane eserlerde teşhir edilecek 

da Ankara 19 (Hususi) - 1939 yılın -!köşele~ halkımızın el emeği ile vü
~açı!acak İzmir fuarının geçen sene- cude getirdikleri ev eşyası ve tezyinata 

labu~ı:~l~ dah~ zengin ve v~i <>-. müteallik kıymetli ve san'atkarane e • 
ı .. _.1 ıçın, Tıcaret ve Sanayı Oda- 1 . de fuarda t.-hi.ıi esbabının is-
-.rı e ticaret • t eroablanrun ser erın -s . . • 

~a ~en iş rnik;:s~~~aklerinin te _ tilanalini. Dahiliye Vekaleti vilayetler
trıi.nıru \1'e rnemıeketimi:..\in muhte:tf den istedi 

Ankara 19 (Hususi) - Maar if Ve • 
kili Hasan Ali Yücel, bugün öğleden ev 
vel Tarih Kurumunun toplantısında 
hazır bulunmuştur. 

Vekil, hava müsaid olduğu takdirde 
bugünlerde Ankara köy okullannı tef
tiş edecek ve köy eğitmenlerinin faa -
iiyeti hakkında yerinde tetkiklerde 
bulunacaktır. 

Almanyanzn 
Yeni hedefleri 

Hitler ay sonunda 
bir nutuk söyleyecekmiş 

Berlin 19 (A.A.) - Röyter ajansı mıı-
habirincien: 

Öğrenildiğ:ne göre Hitler, 30 1k:nciku
nunda Reichtağda irad etmek üz~re bil -
yük bir nutuk hazırlamaktadır. Maama
ffü, bu hnsus hakkında resm! bir !.aber 
yoktur. Bu nutuk. bilhassa son senelerin 
hıidisatını iıah ve teşrih edec<?k ve müı:.
takbe! hedefler hakkında bazı telrnihlPr-
de bulunacaktır. 

Fransanın Akdeniz 

Filistinde 
Son 

filosu Fas 
sahillerine gitti 

A /mangada Toulon 19 - Fas sahilleri boyunc:ı ve 
DaKara kat'lar iki aylık bir cevelan ynp -

vaziyet Nehirler taştı rr.ak üzere seçilmiş olan Akdentz filosu 
cüzütamlan Toulondan hareket etmiş • 

kınkudus 19 (A.A.) _ Camiiömer ya • Bertin 19 (A.A.) - Karların birden • tir. ' 
&..... •• nda 6 bomba 9 t b e bomba bire erlmeğl!' başlaması üzerine, Alman- Brest l9 (A.A.) - İkinci saffı harb fi. 
ocr. , a anca v b"tün eh' l d sevi 

ne ını:ıhsus birçok mevad meydana yadaki hemen u n _ ır er. e .su - !osuna mcnsub olup Kontramırtl Val -
Sıkarıl~tır. yesı mühim surette yukselmışt1:. Mu • leeni.rı kumandası altındaki Bretaı?ne ve 

Zabıta .. d b' . hafaza teşkilatı hemen derhal lazım ge- Lorrame zırhlılan dün hareket etmişler-.... , camım muhafızlann an ın- . 1 · alının b ı mıctır 
.. , t Vkif . . len tedbır erın asına aş a l>' • dir. Zırhlıları Leveziers, Agosta, Oucs -

~tmıştır. hr' - · d 'sef · t tü cdil-
Vafad _ A Rt-n :ıe ı uzenn e seyrı aın a sant Sidi-Ferruclr tahtelbah;rleri takib 

Y~n · b a .hukumet fırkasına mensub rniştir. Ren nehrinin seviyesi bir me~re • 'kt 'd' B gem·ı Ak .... enı'z !ilosu-ı eled . . Abd"l f B'ta chrl e.me e ı ı . u ı er, \• . hi ıve reısı u rau 1 r, şe- yükselmiş bulunmaktadır Mozel n rn; Şlerinin yeniden tensikine başla- bir çok noktalarda ta.şmı~tır. Mayn nclı- n~ iltihak ve 17 Şubatta avdet eciccekler-

rııei %~p a c:ne: ·n tenki! i~in~~ hük~ - rı üzerinde de nakliyat tatil edilmi.~tii.". d:..!. _ 
lUrı nıurlarıle mesa1 bırligınde bu- Verra ve Vezel nehirlerinde de su yuk -

maktadır · ··h d' v d' · · selmesı çok mu im ır. erra va ısı su 

Fransa da Japonyaya 
bir n ta verdi 

altındadır. Bazı köyler her türlti ırtibat
tnn mahrum bir vaziyettedirler. Sular 
yükselmekt.! devam ediyor. Yardım faa
liyeti geniş mikyasta devam etmekted'r. 

------------------
Vakıflar Müdürleri 

arasında 
do~okyo 19 (A.A.) - Fransız hük.Omeli, 
~ uı devlet paktı hakkında Japon hü -
111.uınet:n ". 

• e uır nota vermiştir. Ankara 19 (Hususi) - Adana Va -
~-~ kfl ~r ('''=' 8Jonsı, notada paktın Japonya k•ıfıar Müdürlüğüne Manisa Va ı ar 

Pto~ lndan bir taraflı olarak feshinin Müdürii Osman Akyalçın, Manisa Mü
sto edılmckte olduğunu bildiriyor. dürlüğüne Vakıflar Umum Müdürlü -

1-{ - ğü muamelat Müdiriyeti memurlann· 
Ususi mekteblerin ilk dan Temel tayin edildi. 

kısımlarında Almanyada Yahudiler 
tayin ve nakiller hakkında yeni bir karar 

Anka 19 mt Al tus· ra (Husust) - İstanbul hu- Berlin 19 (A.A.) - Res gazete -t.../ l?ıekteblerinin ilk kısunlanna aid man valandaşlan hakkındaki karama -
ler: 'Ve nakiller, resmi ilk mekteb - mf!yi neıretmiştir. Bu kararnameye g3-
1fa81e Olduğu gibi, işlerin daha süratle re, Yahudilerin dişçi, veterine.- ve ec -
dUrı~ .. temın Jr\aksadile Maarif MU • zact diplomaları 31 Klnunusanl 1939 ta-
..., g;..ıııe brrak.ılmıştı.r. rihinden sonra muteber olmıyacaktır. 

[ Ebedi Şef Atatürkün Amt • Kabri l 

Q Ebecit Şet Atatürk iç.in yap'1acak anıt - kabrjn yeri Salı günkü Parti 
Pı~Ptıtw.a tesbit edildiğini yazımştık. Yukarıdaki resim, anıt • kabrin ya

acağı Ankara xasad istasyonu tepesini göstermektedir. 

İtalyanlar Kenya 
hududunda tahşidat 

yapıyorlar 
Londra rn (A.A.) - Röyter ajansı -

nın Harrardan almış olduğu hı:ıberl.:?rde 

m(JtG,riü İt11lyan kıtaatının Kenyz hudu
dunda tahşid edilmiş olduğu bilrlirıl -
mektedir. 

Adenln lngiltereye 
ilhakının 
Yllzüncll gıldönilmü 
Lôndra 19 (Hususi) - Aden'in İn -

giliz impRratorluğuna ilhakının yüzün

cü yıldönümü, bugün Aden'de büyük 
tezahüratla kutlulanmıştır. 

Kral, bu münasebetle Aden valisine 
gönderrliği bir mesajda, Aden'in İn -
giliz imparatorluğunun denizyollarını 
birbirinf! bağlıyan bir halka olduğunu 
söylemiştir. 

Fransanın yerli müstemle
ke askerleri de sübay 

olabilecekler 
Paris 19 (A.A.) - Harbiye Neza -

reti, Hindiçini'de yerli askerlerin bun-

dan böyle Fransız ordusunda mevcud 

bütün rütbeleri ihraz edebileceklerine 

ve harb okullanna kabul olunacakla • 

nna dair bir karar verm~tir. 
Müstemlekat nezareti bu lebd'rin bii

tün müstemlekelere teşmilini karar -

laştırıruştır. ~füstemlekeledeki yerli -
leı: de bütün makamlarını işgal edebi -
leceklerdir. 

deceği söyleniyor. Fransa. rnısak.t dahil lb::P uçık bir hakikattir ki bır mılle
olmnğa muvafakat ettiği takdirde. ken - tııı takib edeceği harici siyaset için baş
dis 'ne İtaJyr. ile müsavat teklif oluna - lıca miıeyyıde kuvayi umumiyesidir. 
caktır. icabında bir milletin maddi ve manevi 

Fransanm tayyareleri mlkdan, Al - ku\rvetıle teeyyüd etmiyen hanci bır si· 
man t.ayyarelerinden mahsus derccPde I yaset, bizzarur başka siyasetlerin . peyki 
az olacak ise de iki mihver, hiç olmazsa olmıya mahkılm kalır. Kara, denız ve 
1941 vE: ya 1942 senesinde müsavı mik - hava ordularına her tarafta verılm e -
darda tayyareye malik olacaktır. hemmıyet ve bu hususta sarfedıleıı me-

____ saı bu telakkinin açık bır burhanıdır. 

ingilterede yeni seçim Bılhassa deniz kuvvetleri arasında her 
gün bır parça daha artan tonaj yarışı. 

Cer ey,., 11ları başgo··sterdı" mes.::?18. dün için bir imkansızlık sayılan 
C 35 bin toniuk deniz ejderleri inşası gıbi 

Lond-a 19 (A.A.) - News Chronic
le gazetı<:> ine göre, bazı kabine azası 

Şubatta umumi seçim yapılması için 
Çemberlayıı'i tazyik etmektedirler. Bu 
hareketin başında hava nazın Sir 
Kingsley \''ood bulunmaktadır. 

Bu takdirde Çemberlayn'in mühim 
bir ekceriyet kazanması muhakkak 
görülmektedir. Zira prestiji son gün -
lerde havli artmış telakki edilmekte -
dir. 

Cin çeteleri 
Faaliyette 
Şung-King 19 - Çintangkiang neh -

rini geçmeğe muvaffak olan Çin kıt'a
lan Hangçov'un garb varuşlannı. çem
ber altına almağa hazrrl~ktadır. Ja 
ponlarl'1 Şanghay'dan istedikleri tak
viye kıt'alarının gelmesine mani ol -
mak üzere Çin çeteleri Kiaşing demir • 
yolunun muhtelif noktalarını tahrib 
etmişlerdir. --------

Başvekilin dünkü 
tedkikleri 

(Baştarah t inci sayfada) 
Başvekil bundan sonra Çocult Esirgeme 

Kurumunu ve ana kucağını zıyaret et -
n.:ş. Lurada bakılmakta olan kimsesız ço
cuklara iltifat ederek tetkiklerde bulun-
muştur. 

Romanyadaki Macarlar da milli 
p"rtiye iltihak ettiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Macarların, partinin icra komitesinde 

bir, umumi heyetinde ise altı mümessili 
bulunacaktır. 

Geçenlerde, Alman ekalliyetl de ayni 
şartlarla bu partiye iltihak etmiştl 
Diğer bütün siyasi partilerin feshin -

den sonra kurulmuş olan bu tek parti, 
kralın himayesinde bulunmaktadır. 

Rus - Leh ticareti 
Mrıskova 19 (A.A.) - Polony'l ticaret 

akla cehşct veren bir safhaya girmıştır. 

Bunlardan bir tanesini geçenlcrae Fran
su~lar denize indirdiler. Dahıı doğrusu 

yaptıkları zırhlının teknesini deruııe te
masa getirdiler. Bu zırhlının yalnız tek
nes!nm CE'nize girebilmesi tçin yapılan 
mesai cört sene sürmüş ve bu müdöet 
zarfında tılafasıla on bin amele çalı~ • 
ımştır. Su zırhlının Türk parasi'e kıy • 
meti tamam 50 milyon liradı1• Bunun 
yüzde yetmi! beşi ise amele yevmıyesı • 
d·r. Yani bu muazzam harb gemisinin ya
pılması içın icab eden masrafın dörtte 
üçünü L.mele yevmiyesi yemekte, dertte 
biri ise geminin inşasına Iazım oian ip -
tıdai maddeye sarfolunmaktadır. Fransa, 
bu zırhlıdan sonra tıpkı bunun gibi üç 
tane daha yaptıracak ve beheri için bit • 
tobi 50 §er milyon sarfedecekti:. Onun 
bu gayretıni gören devletlerin ellerm:n. 
kollarının bağlı kalacaklannı sanm3k 
mümkün değildir. İşte size bundan mü -
tevellid ö,yle bir yanş ki koca hır mem
leketin l:iitün varidat membalannı ltu -
rutmıya kafidir. Çünkü iş bu gibi zırhlı
ları yapmakla kalıyor değildir. Bunların 
muhafaza masrafı vardır. Mürettebatının 
ve zabitlerinin aylıkları vardır. Yaka • 
caklarının masrafı vardır. Sonr3 yalnııı 
iş deniz kuvvetlerile biter değildir. Bu.
nun yanında kara ve hava ordulan var -
dır. Onlarn aid vesaitin inşa. muhafaza.. 
ve kullanma masrafları vardır. Büyük 
bir memleketin, büyük bir ordusunun ba 
bahıste nasıl bir masrafı istilzam ettiğıni 
düşünecek olursak, haklı olarak aklımız 
durur. Ka1dı ki bazan müdafaa, hazan da 
tac:rr.ız rnaksadile bu silahlar hazıdanı;
ken, öbür tarafta bir çok insanlar açtır. 
S.Jahlanma yarışının icab ettirdiğı ma~ 
rafla~ ııe bu vatandaşlara yardıma imkan 
bm;kabilir, ne de getirici işler başarmıya 
z:ıman bırakır. Sılfilılanma yarışına bir 
son vermPnin lüzumu işte bu:rdandır. 

Çünkü hu yükün ağırlığını, kısa zaman
da muhakkak ki dünyanın omuzlan çek
miye tahammül edemez hale gelecektir. 

Selim Ragıp Em4!ç 

Amerikanın yeni üsleri 
hay~tı murahhasası bugün öğl<?den so!lra Vaşington 19 (A.A.) - Ruzvelt, A~ 
Mcskovaya gelmiştir. Umumi hatları ü- lantik ve Pasifik'te yeni deniz üsleri 
zermc!e iki tarafın esasen mutabık bu - vücuda getirilmesi hakkındaki projeyi 
lunduklan ticaret muahedesirıin tefer -ı tasvib etmiştir. Proje, bugün öğleden 
rüatı kararlaştınlacaktır. sonra kongreye tevdi olunacaktır. 
··························································································································--

Sabahtan sabaha: 

Belediye sarayı 
İstanbul için bir Belediye Sarayı yapılacağından bMhsedfilyor. Lhımdır. 

Yt:di sekiz yüz bin nüfuslu bir şehrin modern bir Belediye sarayına ihtiyaca 
vardır. Yalnız bu sarayı yapmağa ~ıladığımız gün Belediye te§killbnı da 
ylkıp yeniden yapmak .ıAzımdır. Bugtınkü Belediye ordusu aded ftibar'Je 
lı&yli kalabalıktır. Fakat verim no~t&sından çok zayıftır. İstanbul Beledıye. 
sini yeni zihniyette elemanlarla takviye etmek ve eski zihniyetle kurulmut 
t~şkilfıaan kurtarmak lazımdır. 

Bele:diyeci mütemadiyen mis&fir ağırlıyan bir ev ıahibidir. Misafirlerini 
hı m rahat ettirmek, hem eğlendirmek nem sıhhatlerini korumak vazi!esıdir, 
İtiraf etmeliyiz ki İstanbul Belediyesı vazifesıni bu manada kabul etmiş bir 

ıniıcEsese olmamıştır. Şehircilikten m:aksad bu olduğuna göre de yapılacü 
şey encak eski zihniyetle kurulmuş te~kılatı taınamile bozup, yenı zihniyetlı 
çalışabilecek bir teşkilat yapmaktır. 
Yenı teşkilat şehir halkil~ beraber uyuyup, beraber uyanan bir teşkilat 

olmıvacaktır. Şehirli uyurken §Ch.r ·ı onun istirahatini ve ihtiyacını gece • 
den ·temin edecek, güneşıe beraber şehrı şehirlinin emrine terütaze, pir ve 
pak teslim edecektir. 

Çöplerimiz gene öğleye doğru toplandıktan, yiyeceğimiz gene gün doğ • 
duktan sonra sokaklara yayıldıktan, ş«:>hre aid bütün işler biz işimize başla
dıktan sonra bize ayakbağı, bı:ış ağrısı olacak şekilde yapıldıktan sonra 
Belediyemiz ha Türbedeki konakta kalnuş, ha kabilt saraya yerleşmiş. bizce 
farkı olmaz. Bürhan Cahid 
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. 
Mu haf aza edilecek tarihi Belediye kadroları 

eserler tesbit edildi tetkik ediliyor 
imar planının tatbiki sırasında yıkılmasında mahzur 

olmıyan eserlerin bir listesi hazırlandı 

Müaler idaresi 1stanbulun iman es- Beyazıdda muhafazası Iızun gelen e -

Lüzumsuz vazifeler lağve
dilecek ve belediye teşkilah 

bir araya toplanacak 
nasında muhafaza olunacak abidelerle yı- serlerin belli ba~lılan Simkeşhane, Sim· .d 

llnh Belediyeye Hazirana kadar yem en '-'-·asında bı'r mahzur bulunrnıyan eser- keşhane önündeki Valide Emetu se- k 
1 AUJı. memur alınmıyacağını yazmıştı · stan-ıerı. tesbit etmi•tir. Tarihi eserler ıehrin bili. Kuyucu Muradpaşa medl'esesi v~ k 

1 
d 

y bul Belediyesinin kadrosunu tet iK e en her tarafına da'"lrnış bulunmaktadır. önünciı-ki sebildir. 
6• LUıfi Kırdar kadronun çok gentş oldu • 

Tophane ıle Dolmabahçe ve buradan Or- Kasımpaşada Türabibaba dergahının ğunu tesb!t etmiştir. Şubeler yeni sene 
taköye kadar uzıyan cadde üzerindekiler brı!ıçesinde İnebahtı mağh1biyctınden bütçesini hazırlarken bu şubelerin kadro 
bilhassa ehemmiyetlilerini teşk:l etmek • sonra 113 kadirgayı kızağa çeke:l mimar vaziyeti <le gözden geçirilmektedir. Yeni 
tedir. Belediye Dolmabahçeden Rebeğe Mustafanın türbe91 bulunmuştul'. Bu tür- kc.dMda tensikat yapılacak, hlzumsuz 
kadar uzıyacak yirmi beş metre geniş - benin ya başka tarafa nakli veya mu - vazifelE-r 15ğvedilecek, şubelere bağlı bir 
liğindeki yolda hiç bir viraj vücude ge- hafazası istenmektedir. Yerebntanda MoJ- çok memuriyetlere nihayet verilecektfr. 
tirmıyecektir. Bu bakımdan \arihl eser - lafenari camiinin de muhafazası isten- Bu maksadla memurların tercümei hal
lerin muhafazası için tedbir düşünül • mektedir. ler: hazırlanmaktadır. Vazifesinde mu -
nıektedir. Tophaneden Dolmabahçeye Yakın tarihe aid mescidlerfn ortadan vaffak olan memurlar kadroda alakona
kadar untidad eden ıahil boyunda ta - kaldırılmasına müsaade edilecektir. Mü- cak, seflerin ve müfettişlerin raporlan'l· 
rihl eserler, Kılıçalipaşa, Tophane, Ezan zeler Umum Müdürlüğü raporunda mu - da lı;klarınd1J iyi fikir beslenmiyen!e.r çı
Mehmedefendi, Mollaçelebl, Drılmabah • h1faza edilecek diğer eserleri de zikret- kanlacak1ardır. Belediye daireleri dağı • 
çe camileri, Yu!lllfpaşa, Sipahiaja ıebil - miştir. Büyük camiler esasen muhafaza mk vaziyetten kurtarılacak, bir araya 
leri, Hakimoğlu Alipaşa. SilAhtar çepnP· edilmekte olduğundan bu rapordan hariç toplanacaktır. Fen heyeti binasının yal • 
lerindtn ibarettir. Dolmabahçede'l sonra bırakılmı!tır. Şehircilik müteh::ıssısı nız bir katı fen heyetine tahsis olunacak, 
Ortaköye kadar yol üzerinde bulunan ta- Prost, Avrupadan döndükten sonr~ bu dığer katı uzakta bulunan Beled:y.~ şu
riht eserlerin en mühimmi J'e~yP aaray- rapora göre imar planının detaylarını be!erinden birine verilecektir. 
landır. hazırhyacaktır. Valı Ye Belediye Reisi LCıtfi Kırdllr 

Muhtelit komisyon 
dun Etrusk 

vapurunu gezdi 
Almanyadz yaptırılan vapurların ev • 

Hfmın ıartnamelerine tetabuk edip et
mediğin! tetkik etmek üzere teıekkül e
dt:n muhtefü. komisyon dün de öğleden 
evvel -.e cğleden sonra Dentz Ticareti 
Mfidürlüğünde toplanarak tetkiklerme 
devam etmiştir. 

Heyet dün havuza alınan Etrüsk va -
purunu gezerek fennt tetkikler yapmı~. 
mukavele, şartnamelerle, tesltm ve te • 
1ellüm evrakı üzerinde inr.elemelede 
bulunmuştur 

Komı.yon bir kaç günde çalışmasını 

lkma! ederek raporunu İktınd VekAle -

tine gönderecek vt netice İktısad Veltl
letinin blr teblllile efkirı umum.iyeye 
bildirilecektir. 

Poliste: 

Bir kadın yozonden 
kavga eden 

Uç kişiden biri öldü 
Evvelki gece saat 24 de Şehremininde 

M;mar sokağında 17 numaralı evde otu -
ran f:üleyman ve Hamdi ile Vehibpaşa 

scıkağında 12 numaralı evde oturan Ab
bas ı:rasında bir kadın yüzünden kavga 
çıkmış. üç kişi birbirlerini yumrukla 

dövmüşlerdir. Yüzlerinin muh!eli! yer -
hrinden yaralanan her üç mütecaviz, be-

ray! tedavi Gureba hastanesine bönderil
mişlerdir. Bunlardan Abbas dün sabah 

rapor almak üzere tekrar hastaneye gi • 
dP.:-ken yolda birdenbire düşün öimüştür. 

Belediye hekimliğince yapılan muaye -

nesinde ölüm şüpheli görülmüş ve cesed 
morga kaldırılmıştır. Zabıta tahkikata 
başlamıştır. 

--------------------------

Bir kadın oG!u ile beraber YenJcamid• dBrt buçuk tonluk 
"komfu•unun elbl•esini çaldı bir taf bulundu 

Yeııldtrekte Medrese sokağında otu • Yenicamı helllanrun altında dört bu-
ran Naci zabıtaya müracaat ederek ayni çuk ton ağırlığında dört köşe bir taşa te
evde oturan Emine ile oğlu :Kuaret tara- sadüf edilmi§tir. Bu taş Yenicami mey -
fından kendisinin evde bulunmadığı sı - danında vücude getirilen parkın ortası
nda bir takım elbise ile ayakkabısının n:ı. yerle!tiıilecektir. 

tılmdılmı iddia etmiftir. Elfence yerleri zarar e~lyorlarmıf 
Suçhalar yakalanarak tahkikata bq - Belediye geçen sene gazino, lokanta ve 

lanD".qtır. err.sal: yerlerin fiatlannı bir mik'dat' in-
DonkO ve•aitl nakllJ• k•:nları dıimişti. Eğlence yerlerinin ıahibleri ye-

3638 numaralı kamyon Befiktaıtın gc- nı Valiye müracaat etmit. zıırar t.ttiklt>
~rken posta telgraf idareli müvezzi!~ • rini söy1emi§1erse de müracaatlan red -
rtnden Kemale çarparak yaralamıştı .... dolunmuştur. 
Yaralı Beyoflu hutanesine kaldınlmıı. =======-========= 
suçlu to1ör yakalanarak takibat& başlan-
11\lftır. 

* 
Şofttr fmnalHn idaresindeki nu -

maralı kamyon Beşlkta§tan geçerken, 
Mıhmed adında birine çarparak yarala
llllştır. Yaralı berayl tedavi Beyoğlu 

llastannine kald'lrılınıf. suçlu ıoför ya
Jra1annuftll'. 

* Tahtaka1ede seyyar Jatıcı1ık yapan Ra-
ıf nı, dün Fatih • Beşik ta§ tramvayında 
fiderken birdenbire müvazenestni kay -
bedcrek yere düşmüştür. İfade veremi -
yecek kadar baygın bir halde bulunan 
RPsim, &yoflu hastanesine kaldınlmış
tıl'. 

numaralı otobii!ün ıademesine uğnya • 
nk başından yaralanmıştır. Yaralı Ha -
s~kı ha!tanesine kaldırılmış. suçlu §Oför 
y<.:kalanarak tahkikata ba~lanmışttr. 

* Beyazıd'da oturan İsmail, f stiklAI cad -
desinden geçerken meçhul bir otomobılin 
sademesine uğrıyarak başından yarala~
nnştır. Yar&lının müdavatı yapılmış, 

vak'nyı rniiteakib kaçan şoför aranmıya 
başlanmıştır. 

* Şoför Bürhaneddinin idaresindck' 709 
numaralı otomobil, İstiklal caddesinden 
geçerken 12 yaşında Tanaş a'dında bir ço
cuğa ('arpauk yaralanmasına sebebiyet * vP.rıniştir. Yaralı çocuğun müdavatı va -

1707 numaralı tabi otomobili f stiklAl pıhnış. suçlu toför yakalanarak tıkibata 
caddesinden geçerken, Galatada oturan başlanmıjtır. 

lim.ma adında bir kadına çarparak ha -
lif~ yaTalamı§tır. Yaralının mQdavatı 
yapılınlf. kazayı milteakib kaçan toför a
ranmata ba9lanmıştır. 

* CibaU tnti1n fabrtlı:uı ameltıinden 35 
J&§lannda Zehra, Unkapanından geçer
ken., toför Ahınediıı idaredndeki 8090 

* Şoför İ$mail Hakkının idaresin•ldd 
1730 numaralı otomobil, Galaiada Necati
bey caddoeind~n geçerken Mehmed adın
da bfrıne çarparak ağır surette yarala • 
nnştır. Yaralı berayi tedavi BeyoJllu Zü
kur haıtane.sine kaldırılmış, suçlu ıoför 
yakalanarak tahkikata bqlan.DUftır. 

Belediyeye bağlı Sular İdaresir.in kad • 
rosunu <la tetkik etmektedir. Sular İda-

. resinin muhtelif tesisat vücud ~ getiri! -
mt-si yüzünden masrafı mütemadiyen 
al'tmakta olduğundan masraftan knçır. • 
mak ıçin bazı §Ubelerde tensikatıt .üzum 
görülmektedir. 

istimlak kanununda 
yapılacak tadilat' 

Bel"!diyenin istimlak kanununda tadi -
lini istediği maddelerin tesbiti tamamlan
mıştır. Yen! tadilt sayesinde imar mü -
nasebetile yapılan istimlfık muameıe1t!ri 
uzahlmadan ikmal edilebilecektir. Yeni 
tadilata göre Belediye imar maksadile 
yapacağı istimlak sahasın'da derinliğine 

otuz beş metrelik ikinci bir sahayı da is
timlak edecektir. Belediye bllAhar.? bu 
sahaya orarın imarile mütenasib binalar 
inşa cdebiJP.ccktir. İstimIAk edilecek bi
na gazetelerle ilan edilerek sahiblerina 
tebliğat yapılmış itibar olunacaktır. Bi
na vesRire için komisyon tarafından tes
bi! edilen kıymete mal sahibleri itıraz e
demiyecektlr. Tadtllt esaslan yakında 
Dahiliye Vekiletine gönderilecektir. 

KilltiJr işleri: 

lıkmekteb •muallfmlarlnin 
mesken bedelleri 

İlk rnekteb muallimlerine verilen mes
ken tedellerinde her kaza ayn usul da • 
hilirıde tevkif at yapmaktadı!'. İStanbul 
Maarif Müdürlüğü tevkifat esasını biltli
ren cetvt-lleri kazalara gönderrniıtlr. 

ihtiyacı ka...,hyacak S8n'•t 
mektebleri açılacak 

Maarif Vekaleti mesleki +edr!sat mü
dürü Rüştü fstanbula gelmifti". İstanbul 
san·a, mekteblerin'de tetkikat yapmakta 
olan Rüştü bir kaç gün sonra Ankaraya 
dönecektir. 

Maarif Vekaleti, Türkiyenin her ta • 
rafında ihtiyacı karşılıyacak kadar 
nn'at mektebleri açacaktır. RüştÜnün 
tetkikleri bu işle aUkadardır. 

Bir Nndal .;alındı 
Kasımpaıa iskelesinde sandalcılık ya

pan İsmail zabıtaya müracaat ederek 
:Mevlud adırlda biri tarafındın 3277 nu -
maralı Hndalının çalındiğını iddia et -
mıştir. Suçlu yakalanarak tahkikata bat
lanmıştır. 

Bir adam atçı dükklnında dDfOp BldD 

Karagümriikte Kefeli sokağında otu -
ran !'i5 yaşlarında berber Ahmed. dün 
Karaglirnrükte bir aşçı dükktnında ye -
mek yerken birdenbire düşüp ölmüştür. 
Yı:.pılan muayenesinde kalb ıektesinden 
öldüğü anlaşılarak defnine ruhsat veril -
miştir. 

Bir epertımanın bacası tututtu 
Taksim'de Receppqa caddesinde Leb

na aid •partımanm baca kurumlan tu -
tuşmuı. ateı kapıcı tarafından ıöndllrOI
mü;tür. 

sergisi hazırllklarma Nevyork 
hararetle devam ediliyor 

Amerika istiklalinin 150 nci yıldönümünde açılacak 
ve 60 milyon kişi tarafından ziyaret edilecek olaJI 

sergide bir de mücevherat bulunacak 

Mayi! ayında açılacak olan oeynelmi • z~yım~tç;leri bir yandan diğer tarafa nil' 
lel Nevyork sergisi hazırlıklarına bara • !edecektir. oıJ 

retle devam olunmaktadır. Vakit az ol • Yapılan hesablara göre 1939 NevY dfa 
d:ığu içın Nevyorktaki Türk paviyonunun s~rgisini 60 milyon kişi z~y~re~. edecek" 
inşaatı bir Amerikan firmasın:ı ihale e- Bunun 15 milyonu sergıyı gormd~ 
<fümiştir. bah gelip akşam Nevyorktan ayrıl-: .. • 

Beynelmilel Nevyork sergisi Amerika te§ldl edecektir. 45 milyonu ise serJ"~, 
istiklalinin 150 ·nci yıldönümüne tesa • açık bulunduğu müddet zarfında Ne" 
düf ettiğinder. muazzam tezahürata iah- yorkta kalacak olanlardır. Serginin 9 
ne olacaktır. pısı vardır. , 

.Sergı mimasebetile serginin küşadu: - Sergide her gün 250 bin kişinin ka~ 
dan evvel taşlamak üzere O!l bir devlet nı doyurabilmesi kabil olacaktır. Se~ 
r~isi ndyada birer nutuk söyliyerek A· ziyaretçilerin istirahatini, gidip .ge _.. 
merıkaye karşı olan dostluklarını i1har ve sıhhatini temin için çok mühiJll 
edeceklerdir. bkler shnmıştır. ....~ 

1939 Nevyork sergisinde gerek tayya.. Bu arada, sergideki muhtemel dogu"""') 
relerle gelecek yolcuları karşılamak, ~- hadıselert de düşünülmüş v~ hastan• 
rek mtikemınel bir tayyare meydanı nU- lerde her halde sergi ismi verilecek ~ 
munesı vermek için büyük bir saha ya- cuklar dünyaya getirecek anneler i 
pılmaktadır. On beş milyon dolar3 çıkcı- daireler hazırlanmıştır. 
cak olan bu meydan Amerikanın en gü- Nevyork se-rgisinde beş milyon do 
zel tayyarE> meydanı olacaktır. Sergiden lık mücevherat bulunacaktır. Bu 
sonra da burası gene tayyare meydanı o- kuyumculuk ve kıymetli taş paviyoJl 
larak kalacaktır. da bu incıler, altm eşya ve mücevher _ 
Diğer taraftan dünyanın b:itün meş - gözleri l:amaştıracak bir zenginlik t:r 

hur tayyarecileri sergiye davet edilmiş- kil edecektir. Mücevherat paviyenu 
tir. St>rgi sabası yepyeni bir şehir olacak- gınin tam göbeğinde inşa edilmiştır. 
tır. !lu saha memleket memleket ayrıl • T k k • 
mış ve hepsinin arasında büyük meydan~ a as omısyonu 
l.ır ve geniş caddeler bırakılmıştır. Bu Takas Tetkik Komisyonu ciün öğled: 
caddelerden yalnız otobüslerin ışlemesine sonra 'l'ürkofiste bir toplantı yapınıŞı)iJ 
tahsis edilenlerin yekunu 16 kilometre bit· haftalık takas muamelelerini te 
tutmaktadır. Sergi dahilinde yüz otobüs. etmiştir. 

Askerlik işleri: Şehir tıl,.rl: 

Emekli sObey ve men·urlerın Ucuz ekmek c;efnisl tecrObe edllif" 
maaf ~ ayıcları yapılıyor :9"' 

ttaküdar Askerllk Şube31nden: Ekonomi istişare heyeti dün akşaın ,.-
üaküda.r kazası emva!hıden maa., almak- lediyede tekrar toplanmış, ikinci nevi 

ta bulunan emekli .süba7 ve aalrerl memur- meğin ne şekilde çıkanlabilecefini tet~ 
lardan 937 İklncıteşrln m&a4 yotıama n - etmiştir. Yeni çeşni tesbit edilecek ~· 
mühaberln1 Üsküdar Askerlik Şube&lnde , 
tasdik ettirmemiş olan emekli stlbay ve as- tecrübe clunacaktır. Fırıncıl!lrın itiraS 
kert memurların nihayet bir hafta zarfın- lan ve cekmek ucuzlarsa biz fırınl,,.S 
da r$m1 senedlerlle blrllkte lalyıdlıarını edi1' 
yaptırmak üzere behemehal fubeye müra _ kapatırız> yolundaki iddialan .Bel 
caat etmeleri lüzumu ll~n olunur. tarafından yersiz görülmektedir. ~ 

1 lstanbul Belediyesi llinları J 
Beyoğlu hastanesine lüzumu olan ve hepsine 566 lira 50 kuruş bedel tahınf11 

edilen 10 kalem cerrahi alat açık ek3iltmeye konulmuştur. Listesile şartnaınesi 
L'vazım Miidürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesi~ 
ve 42 lira 49 kuruşluk ilk !emi:aat mak bu1. veya mektubile beraber ~ııf9S' 
Pt&zartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) cı-tB) ---Keşıf bedeli 1638 lira 75 kuru' olan Meyva hali binası çatısı ile sair ~ 
mmın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Leva:otıl 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekltler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaclan 1>11' 
ka Fen İ§lerı Müdürlüğünden alacakian fen ehliyet vesikasile 122 lir~ 91 kU~ 
luk ılk temınat makbuz veya mektubile beraber 23/1/939 Pazartesi günü sa• 
14 buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (170) 
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/ z m. i r incir ve üzüm. satış 

Mersinin içme suyu 
tesisatı tamamlandı 

Şehrin çok mühim bir ihtiyacını karşılayan ve halka 
temiz su temin eden tesisat törenle açıldı 

kooperatif inin çalışmaları 
25.ooo köyıu·· a·ııesinin ortak o ldugv u -····· .. ~~~·····~-~~-~-~~·~~-:~· .. ····· 

dair düşünceler 

kooperatif 938 mahsul yılının 
tenıettüünü dağıtmağa karar verdi 

~:('<>!>eTatifler birliği imalathaneıin d~ \'.uru üzümleT ambalaj yapılıyor 
tuı Ceıaı(~ususi) - İstihsal hayatımı- sıtlar tarafından darbele~diği ve me~
~\'affaki. ayar. hükfunetinin başlıca fi propaga.ndalar yapıldıgı. haber ven-

Pernti/etıe:ınden biri olan satış liyor. BirJık, ortaklarına hltaben neş -
~de el<Jf\: ?~:liği, bu istihsal sene - rettiği l1ir beyannamede aynen şunları 
\t ?'u!rn118 ttı~! netice ile tamamen yazıyor: 
~Sr tt'ıü~:e~~ ko~Jünün içine yerleştiği - cKöylünün kooperatif içinde top -
~ Ooo köv'" h~une gelmiştir. Şu anda }anması mutavassıtlara kar kapılannı 
!'\ ~l' btn k~ ~!l?si, vasati olarak yüz kapıyor. Bazı kimseler ol"takları.mızı 
-ntıfıtıin 

0 
°~Iu ıncir ve üzüm koope - aldatm1k ve kendilerini kooperatiften 

tı tı, ~k ~ta 1 bulunuyorlar. Köylü - soğutmak istiyor Ortakların teslimat -
it Rı bu 1l'ı •. ak]ı olarak kuvvetle sanı - larına karşılık olarak avans suretile 
.,.,rı~l)Ja,., U<'sseı:e 938 mahsul yılı bi - kooperatiflerin verdikleri parayı piya-. 
•11 f .nı v ' k f' tb- azıl!ın · an~ı~ ve köylüye temet- sanm son vaziyeti!e karşılaşhrara ı-

. 
1 dagıtmağa karar vermiş - kirlerini bulandırmağa, kooperatiflerin 

bnJtu faydası hakkıntla şüpheler uyandırma. -
it!,.. l nıınıa- ·· ·· 2 w ı 1 K l d kooperatif ~'I" tıtuna,.. •u uzumlcr 1 kuru.s:an, ga ça ı~ıyor ar. arşı ann a 
1.... hesa.ı, ..ı·alar da bu nisbet dahılın - (Devamı 12 nci sayfada) 
~y'"· el1Jl(' k ld . 

~·~~:;:~•i o;un:ca~t~~.11~: fi!~:'r~ "(iJ~fi~;j;·~-~~d~ .. ·~~~~jf .. j~j~~·;)···· 
iti · İ.:ı,.j.. ..satıc;ından bir kuruş fazla-
• llcibirı ..... rnustahsiline, birliğin baremi 
"\·a ....... tev · 
~ ns ~·ü,.d z.~ olunan vüzde doksan 
ı~•ka t-- e Yuze iblagw olunduktan 
~. ~··~H .. 

~ıa.u, ~ u fazlasından da yüzde beş 
Z tat k Ulunulacaktır 

'fttd "Pi' . 
l'lr 11 a:t"tı· kooperatifleri çerçeve -
\i~~rın, Si-;tear~k «l.arg~ Scale Coope -
1- 1llı koo rnıne esaslarda yakla~an 
~th kat1a 

0~l'afüler birliği sistemimiz 
~ a'ınıs~oha Pratik bazı usulleri de 
halı Ul \rıl ır. Kooperatif ortakları, 
l\tl'(\l'lıhı~ 1 

•• hac;ında tesbit edilen fiat 
~ ~ t~slf"n cıo"e taDhhüd ettiği mah bir
l'ııtllarıhıl\ (itmekte ve barem mucibin
ıtı ~.ilhhi;d~l~aktndır. Birlik, octakla
°hltıı h~ab e;n~ göre vasati iş hac .. 
ı. .. 1 tıa ~ ett·°l<ten sonra bu mahsul 
11\1~ "ı_ i't>"ke k \ı 11: hi.,. k• n ısmen alivre olarak, 
~ I'\ ltıUteak' cmı'nı do. mahsulün idra -
'tıere "e şirrı \b ınu~aid fiatlarla· İnıı;il -
'at f)~'tj a Avı-uoası memleketleri -
~ 1 l'aiJıll~ Bu SU1'<."tle kövlü. malının 
~il Q}n"nk n ?3rasmı alacağından e -

; i'l\\• Venı sene çalıc;malarına gi-
]· "cı~ llt el~-. etmiştir. 

c- rat rı r s· 1.v. 
ı l'tı ... ırrın·Tt bu semere -

~ ın n, muhitte bazı mutavas -

Boğaz!ıyancıa halk kültüre karşı hÜ • 
vük bir heves taşımaktadır. Kazadaki 
Gazipaşa ilk mekteb"nde talebeler hoca -
ları bayan Afif enjn çok titiz ça!ışmaıarı 
ıle .veı iştir- Jmekte, meml~kette uyanık 
IJir :ıcs:·n t-vladları büyütülmekt~dir. 

Yukar;ciaki resim Gazipaşa ılk mckte· 
hl 2 inci sınıf yavrularını muall:mlerile 

b ı· ırada gör.teriyor. 

Nuilliden yazılyor: Hükumet mem
lekette l.öy işlerinin düzene girmesi, 
köylü müracaatlannın, işlerinin sıraya 
konarak bil' merkezden tedvir, takib 
ve intaç edilmesi maksadile Tiliyet n 
kazala.rd:ı <Köy Büroları) diye bil' 
teşkilat 'ticude getirmişti. Bu teşek -
küller billayeıte iyi işliyordu. Köyler • 
le alikall.ır olunmata., köy işleri ta -
kib edllmeh başlanmıştı. Fakat plan
lı bir şekilde çalışılmadığı için bürola
rm va:ıifelerJ C"ene kırtaslyecfllfe 

döndü. 
Buıünkü şekilde (Köy Bürosu) köy 

muhtarının, kö~· meclisinin dilekleri 
ve halkın bütün şikayetlerinin hava
le edildiğı bir daire olmuştur. Orada 
muhtarlarııı, azaların ve yerine göre 
kÖ)lunun, l,iıkayetçilerin ifadeleri alı -
nır, duı ur. Kırtasi muameleler (Köy 
bürosu) nu o kadar işgal etmiştir ki 
hilrarz Dahlliye Vekaletinden gönde
rilmiş bir emir ve tamim vilayet, ka.y
Juakamlık ve Köy bürosu, köy katibi 
kanalile çuk defa altı ayda köye teb -
!iğ edilebilmektedir. 

Köy Biırosundan ma.k.o;ad bu değil
dir. Köy Bıirosu n mensubları köyle
rin valnız bac:ına takib ve intaç ede -
mrdili köy işlerini cezri şekilde teftiş 
ve kontrol ederek, sühulet ve yol gös
tererek, yardım ederek köy bütcelerl, 
köy kararlan w kalkınma proğ'ram -
ları dabılınde yürütmek ve tatbik et
mek ve köyterin her türlü inkişafını 
dfışiinmektir. Köy bürosunun kazada 
yeri yoktur, köy kfitiblerinin de kaza
da işi olm.ımahdır. Köy kiUblerl tan
zim edilecelı. aylık bir planla maay -
yen tarihte, maAyyen köydeki lşlle 
meşrul olmalıdll'. Muayyen (Ünde 
köründ~ olrnıyan ki.tiblrrin maaşı ke
silmelidir. 

Her yıl köylerde binlerce lirahk büt
<'f' yapılır, imece konur. Kalkınma 

planlannın maddeleri zikredilir. Li -
kin senesi sarfında bütçe nnihtmya
tı teftiş n kontrol edilmediği ve kim
seye bir mes'uliyet terettüb etmediği 

lem bir kısım köylerde yılı içinde büt
çenin hiç bir faslı tatbik edilmeden 
sene geHr, reçer. Mesf'ıa Natllll 
mıntakasında 939 yılı l{Cldiğt halde 
937 senesinin (938) e d~vrini bile ik -
mal etmemiş köy idareleri v:udır. Yal 
nız muhtar. kitib Te bekçiler maaıc -
tarını almış, mecburi ve fakat köye 
kadar gelmiyen pzetelerin abon~ pa
ralan verilml'!, pazarda satıJacak hay
vanl:ıra şahadf'tnamelf'r yazrlnııst1r. 

O kadar. Köyün koca bir yıl zarfın -
dakl işleri bUYıdan ibaret kalmıı.1ır. 

Köy işlerini yoluna koymak için e -
sash tedbirlrre ihtiyaç vardır. 

Bahkesir hapishanesinde bir 
hamam yapılıyor 

Balıkesir (Hususi) - Müddeiumu • 
milik hapishanenin sıhhi noktadan en 
büyük ihtiyacı olan hamam işini hallet
meğe karar vermiş ve bu maksadla ha
pishanede bir hamam inşasına başlat -
mıştır. 

Mersinin deniz ken arıııdatı bir görünüşü 

Mersinden yazılıyor: Mersinin içme ı bu su, bir iki ay sonra kireçli bir su 
su tesisatı ikmal edilmiş ve törenle a- haline gelmiştı. İki arteziyen tecrübe
çılmıştır. Yeni 1esisat şehrimizin çok leri de müsbet bir netice vermediği i
mühim bir ihtiyacını karşılamıştır. çın yeraltı sularından vazgeçilmiş, Çay 

Eski'ien Mersinin iki suyu vardı. Bi- suyunJan istifade edilme~i kararlaş -
ri Toroslardan çıkıp Kışlanın yanında mıştı. 
denize karışan Çay suyu; diğeri, tu - Yapılan tesic~atıa Çay suyu bir font 
lumb~1a~la. çı~arılan k~yu suyu. Ç~y boruya alınmakta, 500 m~tre mesafe-
suyu 1phda1 blr ş~bcke ıle sehre verıl- d b" t 'b h d b 1 kl -· · · b 1 · d' K e ır ersı avuzun a u anı ıgı • 
mektevdı. Bu su, kırlı, u anık ı ı. u- .. d ıt ·a ·ım k a· s · d f 1 k" 1. • d nm yuz e r. mışı gı erı e te ır. u. yu suyu a az a ıreç ı ve uzvı ma -
delerle dolu idi. Her iki su da içilemi- buradarı fiıitre dairesine getirilmekte, 
yecek halde jdi. burada hnvalandmlmakta, uzvi ve 
Şehr'n sn ihtiyacını karşılamak için mndcni m:ıddclcı dE'n ayıklanmakta ve 

muhtelif tec:ebbi.is1€re girişilmişti. 13 bir depoda toplandıktan sonra şeh-e 
sene evv"l, 98 metre derinliğinde bir sevkedılmektedır. Bütün tesisatı fen
su bulunarnk arfezi ·enle çıkar.lmıs · nin son icablarınn uygun ol rak ya • 
tı. İlk günlerde kireçsiz ve temiz olan pı mışl r. 

Denizlide köyleri soyan iki 
hırsız yakalandı 

Denizli (Hususi) - Geçen Cümhu -
riyet bayramında nahiye merkezi Ba -
b:ıdağ kasabasında halkın törende bu • 
lunduğu bir sırada kimsesiz buldukları 
evlere girerek ele geçirdikleri kadın 
ziynetlerini ve paralan çaldtklan şüp
hesiyle Sarayköyde yakalanan iki cin
gene k~dım suç delili görülemedii'!in -
den salıverilmişti. Bundan iki gün ev • 
vel Denizlıden S:ıravköye giden o•o -
mobili:ı şoförü Cemil kaza jandarma 
komutan. yüzbaq Mecid Vargına gele· 
rek iki şahc:ın şehir haricinde otomobi
le binmek için kendisine tenbih ettik · 
lerini haber \'ermic:tir. Bunun üzerine 
dcrhnl baska hir otomobille Saravköyü 
ne doğru ~iden ve bir müddet sonra 
avdet et.meki e bulunan jandarma ko -
mutanı yokb rastladığı Cemilin oto -
mobilirıi durdurmuş. o sırada telaş gös· 
teren çinnene Karaca Babadağ ile Hay-
dar Kar~dağm ÜzE:'r1erini arayarak Ba
badağ nahiyesinden sirkat edilmiş olan 
bir tabanca ile altın bilezikleri meyda
na çıkarmıştır. Bu iki Çingene merkeze 
p,C'tirile:ek yaptıklan tahkikatta Baba· 
dağ hırsızlı~ı fa"llcrinden olduklan an
laşılm1ş. adliyeye teslim edilmişlerdir. 

( Anadoluda 
Edremidden yazı · 

lıyor: Pazar günü 

deve 

lngiliz Sefiri PP.rsi Loren 
Karabükte 

Karabük (Hususi) - İngiliz Sefiri 
8ör Pe~i Loren t<.'mel atımında bulun
duğu demir ve çelik fabrik. lanm, Tür
kiycden avrılaca~ı cihetle son bir defa 
ziyaret etm k üzere Karabüke ~elmiş 

ve yakın tetldkh.>rde bulunarak Anka -
raya dö11müştür. 

Samsun vitrin mllsahak~sında 
birincff gi kazanan vitrin 

1 4 İkincikanun tarihli gazetemiz le 
bu sayfada Samsunda vapılan vitr n 
müsabakasında kazananların isimleri • 
ni yazını~ VP bi ·inciliği alan bir rnai!aza 
vitrininin rcc:mini derC'etmiştil·. Bu ~ 
sim Karslı Kardeı:1cr mağazasına aid
dir. Tarnh ederiz. -------- -·-

Ceyhanda mP.trOk tir çoc~k 
bulundu 

Ceyhan (Huc;usi) - Knsaba civarın· 
da ve ::ıehır kcnar•nda dü!l bir ki.icük 
çocuk ölü olarak ~u urunustur. Çocul\ 
k ndakta sarılı ve nnC'ak birkaç giit liik 
olduğu tahmin edilmektedir. Zabıta, bu 
çocuğun kımin tarafından ve niçin a · 
tıldığı hakkında takibat ve tahkikat 
ynpmaktadır. 

güreşleri başladı 

Hamam yakında ikmal edilecek ve 
bundan böyle mahkumların yıkanma -
ları temin edilmiş olacaktır. 

Hamam için belediyenin muvafakati 
ile su da temin edilmiştir. 

Adapazan köyleri tetefon hatları 
On beş gün evvel Adapazarındakl şlddeUl 

fırtına yüzünden bir çok koylerln telefon 
hntlnrı bozulmuştu. Kaza jandarma kuman
danlığı bu hatların tamirine başlamıştır. 

Pazar rıa Hasan Bey Diyor ki: 

Edremid heyecan · 
lı ve neş'eli bir gün 
yaşadı. Ötedenberi 
merakla beklenen 
deve güreşleri Sa • 

lihli ve civar kaza • 
lardan da gelen ka • 
}abalık bir seyirci 
kütlesı önünde inti· 
zamla icra edildi ve 
çok heyecanlı oldu, 

~~ liaaan :s 
~ıı~ lan 8 ey t>Cne ~eren ça-

'<Clı., 0 nra ·• ., bi · nınaye~ b"rkaç 
l'iktıtdinı ..• 

... Şöyle hayatımın sonuna 
kadar rahat etme.ı:t için l'aK
simin güzel bir yerinde bir 
apartıman yaptırayım de. 
dirn ••• 

... Bundan bir hafta evvel 
de teme:lerini attırdım ... 

Hasan Bey - Hayırlı ol
sun, dostum. Kac dairesı tu
tuldu! 

Deve güreşine ya
kın vilayetlerden de 

istirak eden deve · 
ler vardı. 
Bu. güreşlerin tevı

.. 1d ott.iğfi merakı 

bü!s bütün art.ırı -
yordu. İri develenn 
birbiıı1eırile kapılj ,. 
malan hakikaten 
eğlenceli ve zevk· .. . w • • 

li oldu. Ne~irede Bürhaniyeye \kazandı. Gonder~ı?11.11 res.ıı:ı, .ş~pıy~n 
bağlı Karaağaç köyünü tems~l~n . ~:. devenin son rakıbını yenışını göslerı -
len de\'e rakiblerini yenerek bınncılıgı yor. 
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ÇOCUK BAHÇESi 

(Sene: 1928 J ' Erkek - Kimi ıfStürec:ğiz?.. . . 
~- ~ G ted kud Karısı - Sahi, bizim oglumuz şimt!ı 

E rAea - aı.e e o um. . . da 
yırmı y~ . 

Her temtte çocuk bahçeleri ... Erkek - Zaınan da ne çabuk geç • 
fllacakmı,. rniş .. 
~ı - Ne iyi feY .. ben de sokak - Kansı - Dur kapı çalındı. kaba 

ta oynayan çocuklan gördükçe hep do- kim geldi, bir bakayım.. 
tacat çoculurnuzu düşünürdüm ... Ken «Yirmi yaşındaki oğullan içerili .. 
at kendime: •O da bu çocuklar gibi ça· rer:a: 
murla.r içinde yuvarlanacak, biraz ha • Oğullan - Baba, anne! 
va, biraz güneş görebilmek için pis so- Babası - Ne var yavrum?. 
kağııı rnikroblu tozlarını yutacak> der- Annesi - Yüzftn !{ilüyor. 
dim. Çt>k filki!r çocuğumuz korktuğu • OğuIJan - Baba, ben artık karanını 
ma uğramıyacak. verdim; evleneceğim! 

Erkek - Ya karıcığım. Biz onu ala- Babası - Peki çocuğmn, mademki 
cağız, çocuk bahçesine götüreceğiz; o- sen istiyorsun .. 
rada oynayacak. temiz hava alacak. Annesi - Biz de evlendiğimiz za • 

Karısı - Buna sevin<liğim kadar, hiç man ÇC'k gençtik, itiraz etmem. 
bir jeye sevinemezdim. Oğullan - Birdenbire böyle biT ka· 

( Sene: 1933 ) rar vermenin ~ebebini de söyliyeyim .. 
Bugün vazetede bir yazı gördüm. Çok 

Kadın - Baksana, bu çocuk huysuz- yakında h~r tarafta çocuklar için, ÇO • 

Sanıyor. HuyJUzlanmakta da haklı .. cuk si~~al .:m. çocuk tiyatroları açıla· 
dört buçuk yaşına geldi. Hep evde 0 • cakmış ... Evlenirsen ÇQCUğum olacağı -
turacak değil ya!. Dı.şan çıkmak, aç:rk :.ı ve omın loş gftnl@rinde e"l!de kapalı 
havada oynamak istiyor. 'kalaca nnı düşüniirdüm.. fakat şimdi 
Xocası - Doğru amma, nereye çıka· bu mesele de halledildi. Evlenmeme 

cak?. Sokağa mı? Tozlu sokakta oyna· mani btr şey yok. 
muma hiç taraftar değilim! Bab~!I!. _ ???'?? 
Kadın - Ben de öyle amma, ne ya· Anne!i _ ?????? 
~m? ? 
Kocası - Biraz daha sabredelim ika· Oğulla.n - Niçin sustunuz naıua ·· 

Ya annP., sen birdenbire büzüldün? 
ncığım, gazeteler yazıyorlar .. pek ya - Ann~ _ Hiç oğlum! 
kında çocuk bahçeleri eçil.acakmış. Baba!t - Şey, mühim bir şey değil, 
Çocuk bah~inde is1ediği gibi oynar, sen daha doğmadan evvel annenle bir 
hava alır! ~ün btma benzer bir -tey konuşmuştuk 

( Sene : 1948 ) da .. 
Erkek - Müjde müjde.. AnnHf - Hayır hayır oğlwn sen ev-
Karısı - Ne oldu, ne var? len .. 
Erkek - Çocuk bahçeleri açılmış, Baba!! - Evet oğlum ben de annen 

hattA bir tanesi de bizim eve çok yakın. gibi dü!!iinüyornm, evlenmelisin.. 
Kan!ı - Nerede? «O~llan çıkar• 
Erkek - Şurada canım, köşeyi dö - Kadın - Cocuğun ümidini kırmak 

ner dönm~ .. ben hatta merak edip ba~ doğru almazdı. 
tını.. mükemmel kum havuzları yap - Kocacn - Hakkın var karıcığım, ma· 
mışlar, salıncaklar, bizim bilmediğimiz, demki evlenmek istiyor, evlensin .. 
hattı resimlerini bile görmediğimiz bir • Yinni beş sene daha beklemelisin.• 
takım eğlP.n<.ııeler var. diyemeyi% ya!.. 
Kansı - Ne duruyoruz, götürelim. iıımet Hul\lsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =.I 
7 dişli ydanlar 

Cenubi Afrika
da bulunan bu YJ
lanlann dillerinde 
f tanı gayet livri 

DUnyanm en sabırla adamı 
Dilnyan1!1 en sabırlı adamı Londranın 

ıimalinde oturan Miater Smittir, Şimdi, 
bir sineğin ayak izlerinin filmini almak .. 
tadır. Kendisi, (Hayatın sırlan) ismi al-

~ 
Çocuk bakımı 

5-8 aylık bebekler kaç 
saat uyumahckr ? 

5-8 aylık çocuk günün yirıni dört ıaa
lmin on sekizini uykuda geçirmelidir. 
Yani akşamlan 6 da yatırmalı, gece saat 
onda uyan~ınp mama vermeli. Tekrar 
yatırmalı. Ertesi günün saat 6 sına ka
dar rahat rahat uyumaya bırakmalı. 

Gündüzün de öğle yemeğinden sonra 
uyutmaiıdır. 

* Bu mevsimde çocuJdann iştihalannı 
açmak lÇin ne yapmalı? 

Çocuklarda kışın iştihasızhk çok görü
lür. Çünkü: Kış yemekleri yaz yemekle
rinden daha ağırdır. Çeşidleri azdır. Ço
cuk ne de olsa eskisi kadar açık havaya 
çıY.amamaktadır. Ev içinde, bahçedeki 
dPniz kenarındaki, sokaktaki gib· serbest 
serbest, bol bol oynıyamamaktadır. 

Bütün bunlar onun yemeğe kar~ı iste
ğ;r.i azaltır. Üstelik bir de biz yarıyacak 
dlyc şu veya bu yemeği yemPy~ zorlar
sak iştihası bütün bütün ka~ar. 

:!iunun için onu kendi halind~ bırak
mah, fakat yemeğinin görünü'şünde, yc
nıe!"= yedi~i yerde bir değişikHk yapma
lıdır. Mesf'lô: Birkaç gün iç•n masadan 
vazgecmel:. Sanki yazmış ta, bir kıra gi
dilmis giH iğreti bir sofracık hazırlama
lı. Scıbenın karşısına yere bir minder at
malı. Bu sofrayı mül'T'kün olduğu k3dar 
yazı hatırlatan yeşilliklerle, brı! mevya 
ile. bezemelı. Değişiklik ergeç yavrunun 
iştihasını kamçılar. 

İ§tihasızlı1< devam ederse tocukt;ı bar
sak tembPJ1iği başlar. Dili bozulur. O va
kıt oııa en az iki gün yemek yedirmeme
li. Bcıl meyvt suyu, su, meyv1 vermeli
d lr. Barsaklan temizlenince iştiha da ye
ri::le gelir. 

Sevdiği kadını soyan 
adam muhakeme edil 
Bir arkadaşile anlaşarak kadının para ve nıii"' 

herlerini alan suçlu suçunu inkar etti 
Bir müddet evvel, bir yaz gecesi Sa· nıiinde yatsı namazından SOfJ1' 

rayburnu parkında ağaçlar altında ate karşı: 
sevgilisi tarafından 10yulan ihtiyar ve - Kur'anı tanımıyan devle~ 
zengin bir kadının başından geçen yılında yıkıldı, b~zıları da 13~ 
hadise, Ağırceza mahkemesine intikal kılacaktır, diyerek, halkı 
etmiş ve dün muhakemesine başlan - leyhine tah..-ike tcşeb~üs etııı!J' 
mtştır. yeye sevkedilerek takibi adli 

Hadi~nin suçlulanndan biri, soyu -
!fan Mac!a.m Marikamn sevgili.si olan 
Hakkı, diğeri de arkıada~ firahim • 

akli rnüvazcnesinin yerinde 
madığının tesbiti için, Tıbbi 
müşahede altına alınmıştır. 

Müşahedt' neticesind~ ce 
. ehliyetli olduğu anlaşılan 

Mahkemede okunan son tahkikat ğırcezaya verilmi~ ve dün 

dir. 

kararnamesi ve tahkı'kat evrakından edilmiştir. 
anlaşıldığına göre. hldise şöyle cere - Uzun saçlı, garib tavırlı bir 
yan etmiştir: . lan m3znun, mahkemede ya 
Hakkı. Man'kayı bir gece saat 2 de gusunda şunları söylemiştir. 

Gülhane parkına götünnilş, evvelce - Bendeniz, evvelce .Arab 
sözleşrrıjş oldukları veçhile suçlular - villyatı şarkiyede mekteb ~6 
dan İbnı.him de ayni yere gelmiştir. elim. Filhakika bir gece caınıde 
İbrahim, bıçağını çekerek Marikayı leri söyledim. ~~rn de kaside 
tehdid etmiş ve kadımn mücevher ve Fakat. bahsettigım devletler, 
parasını gasbetmi.,lerdir. İbrahim, son- ya, ÇJn. Habeşistan ve,_, __ 
ra bunlan park bekçisi Mustafaya e - Yoksa, kendi devletim ha 
maneten bırakmıs ve o da mücevher - 1A bir ~ey söylemedim. Betlt 
Jeri parkta bir ağacın altına saklamış- bir adamım. amma takdir 
tır. Fakat, kısa bir zaman sonra vak'a şimdir. . 
me ·dana çıkınca y{lzük ve bilezik - Muhakeme, bazı şahidleriıt 
ler bulunmuş. suclular da yakalanarak lerek dinlenilmeleri için d 
Adliveye ~rilrnişlerdir. ba~ka qüne bırakılmıştrr. 

Dün, yapılan muhakemede suçlular· Sahte nOfus cUzdam ve ~J 
dan İbrahim, hadi~eyi inkAr edere~: kullanan biri tevkif edll" 

- BP'l, o gece cok sarhoştum. Gıt -
tim, parl.'iııt 8<1açbrdan birlnin altın • 
rla uyudum. Bir de sabahleyin uvan -
dım ki. J?ilneş dorrnrns .. İşte, bu sıra· 
da vrırnt> bir yii?.iik ile. altm bile7.ik 
buldum. Bir yandı da fü;til:ı;te Btllmı~ 

elbi~elc.,. vardı. Yüzükle bileziği he -
veslendim. aldım. Amma. sonra !ahi -
bine V""rrne!rl icin. park bE'\çistne bı • 
raktım. Yoksa, ben ne Mari'kayı tanı -
rım. ne de onu tehdid edip, malını 
ıta~bettim. demistir. 

Sur1'1. hazırlık tahkikatı !11"8!1nda i
se. h~ 1ic::eyi ikrar etml~. Keneisine 
soruldukta, eski ifadesinin doğru ol • 
m:ıdıi!nıı söylemi~tir. 

tbrahim de, avni şekilde !llçunu in· 
k~T eOPTP-\: 

t}ç yıl evvel, askerlikten kil 
çin sahte bir nüfus cüzdanı ,,e 
bir pac:aportla Yugoslavyad~n t1 
bula 11elcn ve şimdi SarıyPrı~ , ... ffl 
ru kövünde Hasan isminde bıJ"IP"". 
mnda · çalışan Siileyman yaıcal 
Adliyeye verilmiştir. ,.,-_ 

Suçlu, Sultanahmed birinci -"' 
za mahkemesinde yapılan so!'S" 
nuooa tevftı:if edilmişti)'. ~ 

Tokatta tayinler ve naki 
Tokat (Hususf) - VilAyetiıniS 

cu vekUetine Siyasal Bilgiler 
937 yılı mezunlarından Ziya 
tayin edilmi§ ve gelerek işe b ~ 

ılif bulunur. 
Eli ~işler ayni 

umanda zehirle 
dolu bulunmakta
dır. Yılan bır hay. 
Yam nya bir in
Am yakaladığı 

tında gösterilen fennt. ilmt filmlerin ml- Bir de çocuğun önünde hiçbır vakit 
dürüdür. Mister Smit, işinde llzım olan yemek yemediğinden bahsetmC'rnelidir. 
makinelerin ekserisini kendisi vücude ge Yemedi mi önünden yemekleri ses'iiz ses
tirmiştir. Beyaz perdede yedi sekiz da· sız kaldırmı.lı, bir daha iste~le yemek 
klka süren tabiat filmlerinden bırisinin yemesi içir ne yapmak lazım geldiğini 

kend1 J.-encline kararlaştırıp yapmalı. O
na hiçbir Şf'Y belli etmemelidir. 

- Bfr gece, Marika ile parkta uyu -
mustu'k. Gece soyUlmuştuk. Yoksa, 
Ma,.·ka benim dostumdur, kendist şim· 
di Pari~e .. Milcevher~rl ona atm a -
lan benim, ne dive 90nra gubedevim, 
demi~tir. 

Kültnr direktörü Alişan Re-~~11 
raiın başka yere tahvili dola~ 
ne Kütahya kültür direktörü fi 
tayin edilerek gelmiş ve işe b 
Erz·ncan tapu müdürü Behraı:ıı tf' 
vilAyetimiz tapu müdürlüğüne ~ 1 
dılrniş ve onun yerine de vilAye ~ aahnesıni filme almak için bu tabıat işı-

l&IDAll evvell dit- ğı, bazan bir sene tadar uğraşmaktadır. 
~ et.e geçnnekte, Şundiye kadar 200 film yapan Alıme, ka-
.anra da dilinin zehir'ni kullanmaktacıır. rısı vardım etmektedir. 

Bir haabıhal 
Kettubu JU&D bir ge~ tız, bnl8 ye

rine mJdıı .. at harf. 8. R. Anlat.tJlı b1· 
...,. de tu: 

- ıı.n ll8mln eoıı 8Ullfını bitlrmeye 
1llnl&n bem dl bir ifde çalıfan blr ıe~
Je lııamlfuJoldam. Blr müddet aonra ha .. 
Nbttmin beld lekellyeb1lecelin1 dtifilne.. 
rek .,nlma71 teklif ettim. Şlmdl b1ru 
plpnuı g11Qtm. Baza.n ftrfılafll.Vorııs. 
f&dlJ't pu bende. .-er banşmayı t.et
ilt ld .. Dl Japaymı? 

Bin 'bu PDI Dl& fUDU &öyl1y9Ce11m: 
- Konu.tı.ulım ıent daha llı!ıede iten 
~ mecburtyetlnl duydutıma göre 
lattr bir aUQe menaub demetUr. Bu &Jlb 
dlllldSr. Bllltlıl ka•mnatl& otmDa;yı t,e.. 

Ilı. tallfblı - Undtıllnl tebrik etmek 
dıt Jbm:ı. Patat 8ID bu tenciD irade8lni 
bmala, JQhmD lıllrlDe pkur -.ımaia 
fabsmlnn. BaıelııeUııln fena.blı tendln
da lb'ad• anadır. Saçunu bnd1 kendine 
bıp olaun lılns attetıtırmet latereen ar• 
ut 1tu maelQ1 dlfOnmemellsin. 

* 
.. Adapaunnda ~ dh a: 

- Yaşınıs 20, boyumn 1.76. Kilo 70 ol
mak lbıın ıten 02 .. . 

ayene etmemiş, hiçbir hastalık bulama .. 
mlf .. Fakat sız bunu enelce bu sütunla
ra da geçmi~ bir göntll macerasıtlQ atfe
dJyoraunus. 

Sanmam cVerter. 19 uncu asırda öl -
mütt!\r. ıo ncl uırda vücudü zayıflatan 

qk, ancak hastaııta müsteld olanlarda 
töıillilr. 

* 
lbJ cY. M.• e: 
- Qoculıım, ben kendimi hududsuz bir 

aabra malik .sanırdım. Mektubunuzu o -
tumata baflachlım sınan yanıldığımı 
anladım. 

A bana dedi, B ne gtttl, L bir gece 
pldl. P. N. şu oldu, tekllnde cümlelerle 
dolu cıian mektubunUEU bitirmek için 
kfqıdimde tune+ bulamadım. Mazur gör 

* ... ....._ •1 .a. r .. ,..: 
- Blr pnç tısla 88'f'lflyordunus. Fa -

bt o m.d~n sengin blrlnl bulunca dirsek 
tntrdJ. Onun metred oldu. Fakat bu gt
l>l mihrsetıeıtıer ne bdar sürer? Ada
mın parası bttmlşttr Te genç tız fimd1 
aerbeatt1r e?ı .. Artık l8t1 münasebeti 1& .. 
de etmek ınümkündör, dJ7e dilşünilyor
sunuz. 

Bu kiıçüj{ kurnazlıkların çocuğun !şti
hası üzerndc büyük rolleri vardır. fh
n:.al t-diJmemelidir. 

Y emeh baltıi: 

Kurabiye tathsı 

Pu miıdürü Sezai Sezer tayı·n edi ıa .. n~ilmistir. 

Muhakeme. şahid~rln celb( için ta-

lk·ı dolandırıcı ceza mahkemesine tık tedrisat müfettişlerinde~~ 
K.,zanoğlu vilayetimiz kültür d 

verildi Fiğü ~mrine verilmiş olduğundan 
Nikel beş kuruşlukları altın myuna işe haşlamıştır. 

batırıp, altln para diye ötekine beriki- Hu~usi muhasebe köy bürosll -4 
ne satan Ahmed Palabıyık ve Fehmi i· yizliğ'ne vekaleten Muhiddin J.}fJ' 
sim.leri.r:ıde ~ki dolandırıcı, Ad1i~ye ediJmiş ve işe başlamıştır. ·~ 

Bir kilo tnevağını yakmalı. Bu yan- vcnlnm;}Prdir. . Ziraat rniidürümüz Şeyda JC,-l 
mıc; ya~ ılınınca içine bir kilo un ve Yapılan tahkikat sonunda suçlnn ıı.ı .k. . . 1 tf 1...1~ . . .. o~ u ı ı ay 1zın a mış ve za ~ 
750 gram su katarak yoğurmalı. İçine sabit olan ve tevkıf ed1len açıkgozler, k . k'"l t 1 t ren 1 

. . . me uzere ve a e ı z raa .-ta 
1 O yumurta kırıp te'krnr yogu-nnalı. ikinci sor~' hakımınin kararlle ashve H kk B. 1. b k k fstanDP""'" . a ı es :ye ıra ara 
Hamuru kur~biye şeklinde kesip tep - birinci cem mahkemesıne ~vkedil - . t' 

nnş ır. 
sivi yağladıktan sonra dizmeli. fırına mişlerdir. ~ 

sokmalı. çıkarınca üzerine üç kilo şe- Bir tahrik suçlusu muhakeme c11t " I 
kerden kaynatılmış tatlıyı dökmeli. Edrt'mld Beledlyf' Reisi talE ~-
Yalnız hamur sog-uksa tatlı sıcak, ha - edildi Edremfd Belediye Reisi Cevdet~-~ 

çü ~lerinde gös!erdlğl gayret dolaY-.ı 
rnur sıcak ise. tatlı soğuk olmalı. Ve Geçen Ramazan ayında Cemal Öz- tısad vetAiet1 tarafından bir tapr' ~ 
tadı içinceye kadar bırakmalı. toprak isminde bir adam, Beyazıd ca- le taltif edllmlştJr. ~ 
·-.. ··························································---·········· -···-----·····---···················································· .. 

Bacaksızın maskaralıkları: 

. 
1 . 

~-· , 

'\ 
~ 

Btr ntıtler U gelditinızi, het altı •1 
içinde 6 kllo kaybetm~ olduğunuzu dü -
t1inmÜISünüz. Doktora sormuıswıuz, mu .. 

Fak&t ba, bir ıöntu 111 delil ki ... Ben.. 
den &kıl llUJOllUD-. 

~, 

1 1 ·.---____ ....._..._ .... .._ ___ lllllllliıııııiiıiıiiiiiiliİlllı .... ___ ~iııiıııı'-..--.--... ._ __ ... ..,.,._. 



·~~ .. vn.;··ö-;;;...h tarihine aid İlflll: 9 llllllMI~..,.., 

adiŞab·a·k;f;tutan 
iki genç sultan 

so ltOS!'A -
12 defa ölüm tehlikesi 
geçiren ve 13 üncüsünde 

korkudan ölen yıldız 
~1Aamid beşinci Muradın kızlarına iki koca seçmiş, 
6;,A cı ~aylar vermq, fakat sultanlar bu adamları 
ffA_ lre büe yan/arına /cabu/ etmedik/eri aibi, hürriyetin 

Ann Sothern, bir sabah apartımanında 
~n~ o 

an sonra da Babımeşilıate koşarak boşanmışlardı 
Anlatan: Saad Da"iş 

ölü bulundu, o gün ayın 13 Ü idil 
("Son Posta,, nın sinema muharriri yazıyor) 

S &inema saıı'atklrlıJı yalım şana 

ve kabiliyet meselesi değilıifr. 

Sınema san'atWan ölümden, tehlikeler
den de korkmamalıdır. Çünkü bunlar o
nun bazan en tabil arkadaşlat'ı olurlar. 
Uzuvlarından birini kaybeylemış olan 

aktüalite aktörü, operatör ve röporterle
rinm hQidi hesabı yoktur. Sinemada ça
lışırken terki hayat edenlerin sayısı da 
hlÇ az değildir. 

M~sell i§te Ann SoUıem. .. O Holly
woodun en kudretli san'atkirlanndan bi
ri idi! Heyecanlı filmlerde bilhassa kesbi 
JşUhar eylemişti! Bu nevi filmlerde rö
kor bile kırmıştı. Amerikad.ı rökor ka
znnmak ta başlı başına bir rökot'dur. 

ÇJJnld1 orada rökorcular da pek çoktur! 

•- Ann Sothern dört sene içinde on ıkl 
~ ~ df'fa ölüm tehlikesi geçirmiştir. 

lı tcırihinden §ayanı dikkat bü> IClhne: Abd:ülaıU Jı.Gl'edildikten 
sonra Topkapı scmı yına naklolunıırken On üçündi defuında ise çok feci bir 

ltli§ah surette irorkudan ölmüştür! Suışuı çok 
Sultan Muradın kızları. kacık demiştir ve bu sözünü de tutmut- . b" gü ruae malik bulunan ... --.~ esrarengız ır ze 5 

il oı..-.. .. --. Cıralan sarayında tşle- tur. _ . • _ . Ann Sothem'in hakikt ismi: ~arrie!t 
~--.....UU. pnç kız olduk1anm, ev- Babalannm olümün~en ve ilim hurrı· Lake idi. Meşhur Amerikan mugann!.ye
~ Çtlına geldiklerini. istikballer:nl >:etten sonra ~ilte~d.did ~ereler k~ Ha· si Annette Yde Lake'm kızı idL Ann da 
~ \Pazifesinin - pederleri pfa· tictt sultan validesımn eline, eteğme. ka- .rnug:ı..">niye olmak arzusunda id:. Fakat 
"'l .. 0bzıaı bir hastalıkla malM oldultı J>8:narak kendi sarayına göt~ek ıste- havat ona bir cambazhanede cambazlık 
lt ..... llacalanna düştüğilnü s~ylemif. nllJ, fokat Şayan kadın Çıragandan de- yaptırttı' 
~ııee ıuJtan· ğıl, bu odadan bir daha dışarı ç1kmanuş. · 

\ı....~ 'ISeııı ·. . .. Hatta: Nihayet bır sinema prodil!ttörü keneli-
~ ltrı ~enmın yanma ~onde~ez. _ Efend!m bu bahçeyi, bu denizi gör- sin-e rasgeldi ve onu hemen angaje etili 
-......-:-•)'Uııza ateş koyarım, demıf. . .ı· k ı - ı O 'k• k 

~"Ulaınid bu tehdide ehemmiyet mc·~.' sevet'uı. B~n. ar.tı on an goremem. n 1 1 aza ... 
~ l'•'--ı lt .. 1 digw·nı· D.ye perdelerını bıle açmamış . ....._ ~ · ._ genç su an soy e ı San'atkAr çevirmekte olduğu ilk film 
""~ IÜ.nün birinde Yıldız sarayı- .. Alntmtn kara yazısı ,, sırasında bir ölüm tehlikesi geçirmişti. 
~. Q_~•ll'esini tutuştın:nuş. üç oda Bana elince esaret, halayıklık. sonra Saatte 80 kilometreden .~ sürat ile 

r...1-_._..taaı korkutmak uzere bırkaç h f t fa hayatını g;ari sünr.ekte olduğu otomobilin Ö!l tekerlek-
L: ~Da. ı.._ k elisin' n:·v pul!ıve • ve men -'T • b fırl dı S 
~ ı-... uapsetmiıler v~ en ı t ~ · b 1 best larak döndükten ler~ birden ıre a ve otomobil dev- Ann othem 
.......: ..-111 istintak etmiş. Nihayet gene np ı.an,_lu af sedirlerimio bir ker~ g5nr.ek rild; .. Genç san'atklr derhal Loı Angelea de günlerce Jıawa• m-- ar···-"- ,.,"• bire alıp antürdü. Vaktinde b=• mot-=-
-~ lauzuıuna karını lar. Amca- ~onr~, es~ e en - · hastanesine kaldınldı. J .. ~ ~ .- •- LA .u.-
~~'il dille onı kçı dı 1 babal n- ıste:iım. Jakat Sultan Muradın çocuktan puıdı. yetipnemif olsaydı muhakkal( ki öle-
~ ravd ~~ . an mu:· a beni tanımadılar. onlar çok 'riiçükken sa- !kıncı bza film için baden yapılacak- U~iincü kazası denizde :vukubuldu: cekti. 

~ \q ~eı e ın ımklnsız ~~ rayı terketmlş olduğum için beni hatır-- tı. Attan c!üpesi icab ediyordu. Aksilik Ar.n Sothern oldukça uzun b~r muafeyi Dördüncü ve befinci k.azalan tayyare-
.... -.1~tanm yaptığı t1e ..,.. taınadıklarmı a6y1ediler. Kim bilir belirt eseri: At lmuı üzerine yıkıldı. Hastane- yiizerek geçecekti. Dal:plar onu birden- (Devamı 10 uncu •7fada) 

-ı:11J11eğe razı olmuş ar. Aen- . 
~akö d "k' ilmiş ve de kendılet'!nl felAket zamanında terke- • 

~....:.ık:,~~~~.! ~;k :.:!=:1•nnı ~ır d•h• gö~ Paderevski Holivuda gidiyor Oouglas yeniden işe atılıyor 1.. 
~ ~ AYJıi .. "kl · küpele- Ben bu suretle hayatta kimsesiz ve·tek Mecrh.ıır Leh mw.rı .. ;.,;,,.ası Paderevski Londrada cSQnata Nlha-+ Douglu Faırbanb -niden 1•• atılıyor! y .. nı· -
ı..:.. '>it bu . yuzu en, aynı ba !l kıı'dım. s -s.u.o ~--· J- ....- "' y,.. 

~ 4- eZikleri, her şeyi, her şeyi on- şım • au elair de lwıe. adında büyijk bir milzlkll film çevirmlftl bOyllt bır f:lm kumpanyası tesis eylemiftir. İsmi: cf'all'-
~ ~iş. Halbuki iki genç sultan Benim gfbt saray, nıahpusiyet ve men- San'at.kar ı~ f:lmden sonra matbuat erklnına demit idi kl: 'banka 1ntenıa~onak dlr. Sermayedarlar: İsviçre, İngiltere 
~ ~- -~ bu izdivacın sırf bir sıösterif- fa hayatındı.n baŞka btr teY bllın!yen btr ve Amenbn IJ'Uplandır. SermiyenJn mikdan fi00,000 İn -
~ olacağına karar vermişler. Sa- kadm için kırk bet yaşından sonra tek - Bu fı!mde balkın f:n fazla sevdiğl müzik p:ırçalanm liliz lıruıdır. 
a.._ ....__~ llttfkıen zaman her biri Ende- başına ve yardınlsız hayatta blmat ve çaldım Sar.emamn aktör olarak bana ihtiyacı yolmu. Bl- J'airbanka İntematıonal mi beynelmilel mabiyetıe bü-""-a ~erind~n olup sonunda paşa!ı'k J'nfımığa çabalamak kadar milJ1dll ne naenaleyh bu film benim ilk ve son eserim olacakbr. ytik fJlmler çevirecektir. Filmler muhakkak vak'anın cı· :-e-

',._~len 'kocalarma: vardır? Faka~ arası çok geçmeden, bilyiik an'atklr lilaiııi d~ yan eylemff o!dutu memlekette vücude getirilecektir. 
~· dafres·nı' sı'ze hazırladık. Cari- Dört vu. "z kunı• pek az bir para idl Bu Doutlu bizzat bildln prodilbfyona nezaret edecektir. Bu ~ ---~ -s tirmiştir. ~undi Hollywoocida büyük bir film çevirmesi ıa... 
~ .. ..._ en herhanıri birisfni se~rse- para ıle Umumi Harbden evvel bile 'Yll- kumpanyanın 1939 prodtıbiyonu yalnız üç bilyüt eser.ie:ı. 
.... "'-.rl r:.• :ı- rarlaştırımuıtır. n •. --~ ,.. ı..:..: ne kadannı seçerseniz seçiniz şnnmıyordu. Umumi Harb içinda açhk ve ~-... 
~·-~ıze alınız. Fakat bızim ara· mkıntımn blnb!rini çektik. harb sonun
~ ~e zevcelik mevzuu bahsola· da o dört yür kuruş maq ta kesildi 
~~ r. Şimdi öünya yüzünde yapayalnız ve 
~ h~remdon çıkarıp pqa dal· lşto bu odanm bir kilfeolııcle p yatalm 

tt'l IUzel cariyelerle birlikte ka- içine lıvrılmıı ölümü bekliyorum. Set ' Bunun üzerine paşala~· saraya Hayattan hiç bir şiklyetlm yok. Ben 
~-lııet ttlnişler, saraydan Ragıb Paşa- h~rkHfn kendi alnının JUlllD1 çeJttillne 
~ PaŞatar sultanlara gehnişler. lnanınm. Benim alın yazım Utfl tmlf, 
~ 1ıt-bleaşlannı kesmekle tehdid et- u y 1 Dil O • le 
~ ~ttı maaşlannı dahi kesmişlf'.r, 1 RIZ m IS JlrlM " 
~ ~ AbdQJhamidin ken~ilerlne ci- Hiçbir kimseden bir tsteclflfm yok, ,.ı.. 
....._ '"• bt '°@rdllf m\tcevh~leri 11atnuı- ruz ölümü istiyorum. GelmlJ'91l pJmek. 
.:"llt la l'rıy~n flAnında da !Jf'nç sul- t~ naz eder. ölilmden ba'b h!çbfr §eYe S 

1 
lhnu!~ate müracaat ederek ba kal'ŞI ne hasretim, ne de isteğim var, 

iL.~ lllf\ıı:ih oldufanu. ı:'lnk(l kendi Ben kimwslz bir kadınım. Gene bap
~ ~"1@nmeyjp amcalannuı teba- mı yağmurdan barmdırdcalc 16yle bir 
. ~ Hrl@rini söylemişle ve Ir~ dama.Jtını bulmtıf olmam banll ne mutlı:! lllr ""1Jnı19Jar. Hayatta hiçbir kimse bana bir fey vidct-

ro""" kahramanı . medi ki cneden bana bunu yapmadınız. 
~ • diye gidip kendisinden hesao sorayım. 

~ vayan kadm İhtiyar oldufum için kom§Ulanm !tali-
~ ltabta lara:nnın içinde hayatı b!r :ro- nı~ acıyor. ltimisf ~amı silp~r_OY?r, ki
~ lbtı llıanına benziyen en şayanı misi yatağımı cHlzeltıyor, kimısı b!r kap 
~ h.a Şayan kadındı. yeme!t ri~irerek önüme getiriyor. tnsan
~ ın, son demine kada-:- Sultan lımn kalbınde merhamet ve ınsanhk kal
~ ao!l\tundan ayrılmıştı ve o m- dıkça benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. 

~~: ~ırağ~n ~arayı~ın yanını- Hayat bir büyük mekteb oldu bana. 
· -~ iletti bır daıreaındekı odaya ka- HilnkAr sil.raylarında kardeıten kardep 'it beP~rdeleri bile indirmiı: eair&enen insaniyeti ben burada ıu fıka. 

nun cenazem buradan p- fDetlcm 10 acu Mll/a44) Colombta.taıa ca gize&~ lWa B4yworth t7tıfted Artiılla en güzel ricucflil ıcm'aıkdn lem BcıU 



SON POSTA 

• 

( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) 

Abdülhamid devrine aid 
feci ve gülünç bir hatıra 

Ameliyat yapbk, fakat Nafia Nazın Mahmud Celaleddin Paşayı kurtarmak mümkun 
olmadı. Adamcağız öldü ve biz de, içimizdeki Musevi arkadaşın tavsiyesile, Paşanın 

adamlan tarafından öldürülmemek için konaktan gizlice kaçhk 
Cemıl Topuzlu: 
- 'fıb Fakültesi reisi olduğum zaman 

nıerkez binasını. teşrihhaneyi, bütün ll
brrratuvarlan, hastaneleri, hatta nebatat 
bahçesini bile bir yere toplamıştım. Bili
hare icra mevkiine koymak istediğim 

program da şu idi: 
Meşrut;yetin ilanında bize teslim edi

le:n hastane pavyonlannın adedım • ki 
nı ktan o zaman 3 ve yatakları 40 ile ~ 
arasında !di • 12 ye çıkartacak idim. Bu 
SUT'Ptle vat:ıklar (800) e baliğ olacaktı. 

" !füvakku.ten merkez binasının üst ka-
tınna huiunan hastaları oraya taşıyacak 
idim. Gene merkez binasını:ı hemen he
men yarısını işgal eden askerf tıb talP.
bPlerini ha!-!tanelerimiz civanndaltı aske
ri baytar r.1ektebine naklettirecek idi'?). 
Böylece boşalacak olan o kısmı 1Abora
tu\·arlara tahsis eyliyecektlm. 

Hattü 800 hasta yatağını az buluyor· 
dum. Harbiye nezaretinden Haydarpaşa 
askeri hastanesini istiyecektim. O da eli
me geçerse, mümkün mertebe modem 
b' r 1alc ~okarak 600 yataklı bir hastane 
y~pacak idim. O zaman, Tıb Fakültesi 
hastaneler'nin yatak adedi (1400) e çık
mış bulunacaktı. 

Fakat evvelce anlattığım sebebler yil
zündcn istifa edince, memlekete müfid 
olmak. memleketteki tıb varlığını yük
seltmek gayretine matuf bulunan bu e
meller maalesef tahakkuk edemedi. Va

mekte hiçbir mahzur yoktur. Ömr:i varsa 

1 

yaşar. 
Bu kararc!an sonra Mahmud Celaled-

dın Paşayı bayılttık. Üç doktor birlikte 
çalışarak ameliyatı yaptık. Dokto::- Ifo
r.ısancıya:ı hastanın yanında kaldı. Mu
sevi arkadaşım ile beraber ben de yanda
ki odada beklemeğe koyuldum. Az sonra 
Horasanciyarı telaşla yanımıza geldi. 
Bana: 
•- Aman Paşa, nafıa nazın ölmek Ü· 

Dedi. Hemen yerimizden kalktığımız 

gibı içeri koştuk. Birkaç dakika sonra <h, 
Horasancıyanın verdiği kara haber ta
hakkuk ettı. Ben de, Abdülhamid II ye 
v .. ncegimız cevabı düşünmeğe başladım. 

Fakat, Musevi arkadaşımız. b!2e daha 
yakın bir tehlikeyi işaret etti. Koluma 
yapışarak: 

<- Paşa . Paşa. dedi, biz burada çok 
durmıyalım. Merhumun mensublan, he-

Arab izzet PCJ.§a le o ağası, efendilerinin öldül{ürıil duya.--

ve f'ğlenceli bir hatıramı • haddi zatında l~rsa ·d~ktorlar, pa~a~ızı öldiirdülcr:,. 
ölüme taalluku yüzünden feci olsa bile - fıkrıle, bı?I pırasa gıbı doğramaya kal
anlatacatım. karlar! İyisi mi, buradan bir yv:unu bu-

0 devrin nafıa nazın Mahmuci Ce!A- lup yavasça sıvışalım!:t 
leddin Paşa oldukça yaşlı ve ba~t:ı bir a- Cahil bir muhitte bulunduğumuz 
dam ıdi. Zavallı, nihayet yatağa düşmüş. için, öiünün çenesini bağlamalarını dahi 
ttı. Hünkarın iradesile, bir sahalı, Çifte- tembih ı-demeden kaçmağa karar verdik. 
havuzlardaki köşkümden hemen Yıldııa Yavaşça aşağı inip, ev sahibinden kaç:ın 
glttim. Padişah, paşayı muayeneden ge- hırsızlar gibi, sokağa kapağı daı· attık. 

k•A Abdülhamid Il devrinde dedik0du, çırrnemizi söyledi. O devrin meşhur he Kr.pıdaki çavuşa da, çaresiz: 

vP.svese ve hafiyeliğe kurban olan !liın kimlerinder. doktor Horasancıyan ve h~r •- Tekrar geleceğiz!,. yal~nını kıvır
adesesi. Mesrutiyetten sonra tamamt>n o Musevi ile beraber Mahmud Celaleddin dık. 
halce kal · ı denilemez. Lakin, tekamül Paşanın konağına geldik. Muayene so- DoğruC'a Yıldıza gittim. Hacı Ali Pa -
çok zamanlar tedr"ç kaidcs"nden kurtu- nunda şum .. karar verdik: Hastayı kur- ş!lrım odasına girdim. Maksadım, paşı:ınırı 
brnıyor. fc:te, meşrutiyetin ilAnından hrmak ımkanı yoktur. Pek zayıf b:r ih- öldüğünü hiinkara ıöylemesinı rica et
ıonra goıiilegelen keşmekeş'e:- de bun- tiıral ile, belki ameliyat yaparsa\: ölmi- mc·kti. İçimden de, bu vesveseli adama 
larm :bariı birer misali olsa gerek. y~bilir. Fakat, hasta, ameliyat yapılma- (Abdülhamid Il ye) meseleyi nasıl anla-

Size. Abdülhamid il devrinde nasıl bir dığı takdirde muhakkak surette ölüme tacağız diyor, kunıntulanıp ,~uruyodum. 
muhit. nası) bir haleti ruhiye il ;'lde zo- mahkum olduğu cihetle, bir kere de o- (Devamı 10 uncu .ııayfada) 
rak; tababet yaptığımızı gösteren güzel perasyon vasıtasile onun talihinı dene- Yazan: Sabih Alaçam 

C Garib ve meraklı şeyler :J 
Karısının tahnit edilmit 
cesedile yaşayan adadl 

, " Yeni Zelanda mahkemesi, suçluyu muhakeme e~ 
cesedi evinde muhafaza eyliyebileceği kararını 

Anlatacağımız vak'a çok garib sayı

lırsa da garabeti nisbetinde doğrudur. 

Naorne adındaki Maorili evinde, ka
rısının tahflit edilmiş cesedini muha -
faza ey1iyebilmek için mahkemeden i
lam almıstır. Bu karan veren cYeni 
Zeland~• ·da Christchurch "şehri mah· 
kemesidir. 

Oran~ Nnorne. pek biivük bir şöh • 
reti haız .hiy adamdır. Sık giyinir. Har
bi Umumive İngiliz ordusu safJan ara
sında i~tirak etmiı::, harb madalvası ve 
Military Cross n;şanlarile taltif edil • 
miştir. 

l\f aori t'en tilmenl 

NAOrne. İn~iliz ordusunun en vaman 
süvari zabi11erinden biridir. Avustral· 
v~da hirc-ok :ıf varıc:lannda birinciliği 

kazannıı.c;t11·. M'"kemme1 polo oynar. 
Tahsili yüksek dcifüdir. Tam bir cen -

tilmen olmakla beraber kabilesinin 
örf ve ad.ı:>tlerinc cok bağ'bdır. 54 va
sındadı,. rhristchurch'un kırk mil ka· 
dnr ö' '-riı:., bir cıka1intüs ormanı için 
de iknme~ ev!emektedir. 

Evde uyuyan bir kadın ... 

Naone çok zen!!indir. Bundan bir • 
kaç SC"'le evvel sahib bulundu~u ara -
ziyi s~tarak zenmn olmuş, ve sevgili 
k8rı~il~ ~vine çekilerek hiç kimseyi 

kabul etmt>.Jl1ae baş'Jarn·.ştıır. Herkesle 
~ıkısıkıya görüşen ve herkesin büyük 
takdirlerini kawnmı~ olan bu adamın 
böyle birdenbire bir kenara Ç€ki1mesi 
pek büyük dedikoduları mucib olmuş
tur. 

Gün:.in birinde, Naorne'nin eski ve 
çok sevdiği silah arkadaşlanndan İn -
giliz yüzbaşısı D. O. Brakehurst, bir· 
denbire onun evine gitmiştir. Maksadı 
arkadaşına bir sürpriz yapmaktır. Fa
kat arkadaşının kapısı önüne geldiği· 
ni görünce Naorn~ onu kovmuştur. 

Ark:ıdaşının bu sebebsiz hiddeti 
Brakehurst'un ~üphelerini davet et -
miş, polise meseleyi bildirmiştir. Gil -S anıi Molla, yerinden kımılda • 

dı. Rananın yanına sokuldu, 
~l~rin<H-n tutup minderin üzerine çek· 
ti, oturttu: 

Son Posta'nın Romanı: 26 

"Ah ne baygın bakışın var, 
- Nerelerdesin, vefasız? 
Hak.lflz bir ithanı1 ihtiva eden bu hi· 

tab, genç kadını ikaza, tenbihe kati 
!eldi. Utancından kızardıkça cazibesi 
artan taze yüzünü Mollaya doğru çe • 
ıirdi. ahu ı?Özlerinin sitem dohı bakış· 
~arile onu süzdü .. 

- Ben mi. vefa~ız?. Bana mı söy1ü -
yorsun?. dPmek istiyordu. 
Mollı hakc;1zlı!hn1 anladı. RanAnın 

iki elini birden tuttu, o güzel vücudü 
kendine doi!rıı çekti. kadının temiz ve 
ıhk nefec;hıi. kendi dudaklannın hiza
sında chıvuyordu .. 

- Arkandan çok gözyaşı d8ktfun, 
Rana! dedi. 

RanAmn ağzından ilk slSz, bfr fısıltı 
halinde çıktı: 

- Övle imiş. Teessüriinüze bilmiye
rek sehf'b olmuşum .. affedersiniz! 

- S0 n beni hiç andın mı?. Hatırla· 
dın mı bıa...ri? 

- Sükut ikrardan gelirmiş. Demek 
ki sen de beni, benim seni özlediğim 
-;ibi özledin .. öyle mi? 

~.~ W t t ı gp W1 'Jjt y:gır-OiP{ [l r:Jre.U I· ;~~~:0 
i;~EBLU~ a beıaz şemsıYel!_I,, E::~t: 



SON POSTA Sayfa 9 

Franko ispanyasını, vukuundan 368 sena sonra, resmini pullara 
koyduracak kadar manasız ve gülünç bir gurura sürükleyen 

hadisenin · iç yüzü nedir? 

lnebahtı deniz muharebesi 

r-DON GECE ı 
L Karagöz Seyrettim _J 

Sokullu Mehmed Paşa Venedik elçisine şöyle demişti: "Sizden bir adayı 
•lınakıa kolunuzu kesmiş olduk. Siz ise donanmamızı mahvederek ancak 
&akalıınızı kesmiş bulundunuz. Kesilmiş bir kol yeniden meydana gelmez; 

Şehremini Halkevinin salonunda çocuklar ekseriyeti 
teşkil ediyorlardı amma delikanlılar, rujlu, ojeli genç 

kızlar, ihtiyarlar da az değildi 

Yazan: Nuıret Sala Coıkun 

fakat traş edilen sakal daha gür olarak çıkar 1 ,, 

C:"Son Posta,, nın tarihi bahisler muharriri Kadircan Kaflı yazıyor :J 

Dün ak§am Kara -
göz seyrettim. 
Evet, dün akşam ek 

serlyetini küçük ço • 
cuklar te~kıl eden bü 
yücek 'bir kalabalık 

içinde bu eski ve se- .. 
vimli dostumla çok 
uzun .süren bir ayrı -
lıktan 10nra tekrar 
kavuıtuk. 

Sesi, kulaklanma 
damlayan sihirli bir 
madde gibi tesir et
ti, kafamın ıçın -
deki alemi sisledi; 
beni kaldırdı on bet 
yıl geriye savur • 
du. 
Çocukluğumu ha

tırlıyarak, çocukla • 
şarak ve çocuklara 
haa bir e~lence te -
lakki edilen hu m1J1 
li temaşamızı gö -
zilmde büyülterek seyrettim. j cu~ar;n değil, büyüklen,:ı de anl~ı: 
Şehremini Halkevi güzel bir karar dıgı bır elfazla konuşmaga başladı. 

vermiş .. bundan sonra her Çarşamba Nakşi s1m'un rern7.eder hüsnünde rüyet 
akşamı bu orijinal temaşamızı ihya perdeai 
maksadile Karagöz oynatacakmış. 

7'iırk deniıctl~ tarihinde belki ce!areıı n!::ıbetincıe müdebbir olmıyan Ali Paşanın sebeb olduğu ~r .Inebahtı ~a.ğlflb!y~ti 
, bGrdı,.; fakat ayni t4rih yapra]darını siis liyen büyük zaferlerimizin bi'f tekinin eşmi lspanyol tarıhınde bulabılır mıyız? 

1 ki b· Rmsbyan devletlerini etrafında topladı; Öğlden soura iki donanma katşılnıtı. 
a uçuk_ yıldanberi güzel ve şen İs- Tiirk oonanmasını mahvetmek üzere bü- cDon Jatı> Venedik Galcaslannı öne sür

lltı: nyayı enkaz yığını ve mezarlık ha- yük bir Eıefer hazırlandı. Böylelikle Kıh- dü. Mliezzinzade Ali Paşa herkesten ön
la11 koymakta olanlann iki pul çıkardık- r.mn da intikamı alınacaktı. ce ıleri atıldı. Mavnaların aralan:ldan 
~u nı kendı gazetelerinden öğreniyoruz. Sefere iştirak eden devletler şunlardı: gtçerck dosdoğru Don Janın gemisine 
rıag;~l_Iar c~odern haçlı seferi .. ne prc- fspanyn, Papa, Malta, Sicilya, Napoli, rampa etmek istiyordu. Uluç Paşa sol ce
haçı aa ıçın basılmışlardır. cModem Floransa, Venedik, Savva, Frans,1... naha kumanda ediyol'du. Başkumanda
?ıı:ıkı seferi:. de otoriter devletlerin de- Venediğin gemileri (lOB), tspanyanm nın hareketini görünce bir araiık amiral 
harb~~t devletlere açmak istediklni (70) hepsi 2SO kadardı. Henüz yirmi beş gemisini so:ı hızla sürerek ona yaklaştı: 
iÇin ır. Maksadlannı haklı göstermek yaşlm-ında olan Don Jan Dotri~ basku- Mavnaların aralanndan geçmek doğru 
dUik ;onıtıniznıi bahane tutuyorlar; şiın- mandan tayin olundu. Mesinada toplan- değildir. Top ateşi sizi harab eder. Cenah
lrıarıasi~e~ ~lfta kalan bu kaYgayı ~81:1 dıktan sonra Preveze taraflarına doğru lordan hücum etmelidir! 
)t'~lar e butiin dünyaya yaymak ıstı- gelindi. o sırada irili ufaklı iki yüz eJli Dedi. F'akat Milezzinzade Ali Paşa bu 

Su · gem:den ıbaret Türk donanması İnebahtı makul sö?.lere §U cevabı verdi: 
~ l'rı~ihet bizi alAkadar etmez; zira ba~- limanından bulunuyordu. Müttefi~ do- - Ben Osmanlı donanması kaçtı. de· 
ba~ı ılletıerin iç i§lerine karışmamak nanma körfeze doğru gelmeye başladı. mc!erini kabul edemem. • 

~ ıca Pren . k 
•dam b sıplerirnizdendir. Kandıraca Önde elli dört kadirga ve onlann arka-
litıler Ulunursa kandırmarnazlık etme- sında da o devre göre pek büyük sayılan 
'l'tirkı · Fakat pullann üstünde mçm ve her biri üçer bin ton hacmine'? olan 
•ahl\ erle Yapılmış olan bir harbden bir altı mavna vardı. Bunların vazifesi 
kı.ırrı e \1e o harbde müttefik donanmaya Ti.lrk ı;aflarının, kırılmadan müttefik do
dıt? ~~a etnıiş olan prensin resmi var- nanmaya yaklaşmalarına engel olmaktı. 

Kuru sıkı top atarak düşman amiralini 
selamlndı. Onun da bu şekilde cevab ver
mPsi ıcab ederken Don Janm gemisinden 
büvük bi:· gülle atıldı. 

Mavnalarııı aralarından geçerken müt
h;ş top ateşi altında kalınm1ştı. Türk ge
milermin güvertelerinde birçok yaralı ve 

Salona girerken iki taraflı bir korku 
içımi dolduruyNdu. Karagözü seyirci· 
siz bulmak bir, ikincisi de toplanabilen 

seyircinin yan yolda Karagöze olan a· 
IAkasınm nefesinin kesilmesi.. 

Çok şükür korktuğum başıma gelme
di. «Şeyh Kü~teri meydanında> boy 

gösteren göstermeliğin önünde dikkat
li bir kala balık vardı. Kalabalığın key· 

fi •eti kemmiyetinden çok keyfimi getir 
di. Çoc·uklar ekseriyeti teşkil ediyor -
du amma. delikanlılar. rujlu, öjeli, se
nelik pennenanth, Danyel Daryö, Gre-
ta Garho kı!1klı genç kızlar, · torununu 
alıp gelmiş çarşaflı hanımnineler, k1 -
bar tavırlı havanlar, münevver kimse
ler de az de~ildi. 

Karagöz ovnatılan yetin kendi~ 
mahsus bir dekoru bir havası vardır. 

Bu doktoru. kokuyu çok gerilerde bı
rakmış olmama ra~en bugün dipdiri 

ve taptnP hissP.dlyon1m. Bir Halkevi 
salonunda ayni ~eyi görmeğe ka11m: • 
mak, ynhud istemek dt» fazla biT istek 
olur. ?haz nların üstüne başka resim kona- Ali Paşanm hataları 

lrıalts ~;Ydı? Hatta ba~ka resim konulsa 
lar ~ arını daha açık anlatmış olmaz
~llt\a Ydı? Doğrusu komünizm<;! karşı a-

Maamafih «Kara~ÖZ> ün samimiyeti öfü p.öriılüyordu. Yıkılan direkıeı·. par-
1 

. . d ~. 1 , K " 
- sa ona sıl"'..memıs eın .. aragoz oyna • çalanan toplar da vardı. Buna ragmen . · ::-. . . .. ..zl 

sı ıste Türk yiğitler; düşman saflaıını yardılar: tarak z;ttın bıraz gecı'kmesı dort go e 

Bir hae4Pi hilkmü ezeldendir hakikaf 
peroeeJ 

Hacivad semaisine devam ediyor, 
Derken Karagöz ışgırlağı sallanaralC 
perdenin üst zaviyesinden refiki dem • 
güzanna sesleniyor: Vay efendim vay., 
O ne alk1~. o ne kahkaha.. Durun da, 
ha Kara.e:özcük bir şey söylemedi. 

Memnunum .. yeni nesil Karagözü be
nimsiynr. Arkamdaki genç kız henüz: 

- Aman bu da çekilir mi! Nerede 
Şarl Boye! demedi. 

Oyun. «Karagözün eşek olması• ..• 
Kendisine viiz vermedi~i için annesi 
büyücü olan sevgilisi tarafından aca .. 
yib bir hale konuluyor. · 

Genç kızlarda bir iç çekiş .. 
Sinemanın yadigarı .. 

- A~k insanı ne yapıvor? 

Kad1~, sevgilisini çirkinleşmiş gö 
rünce dayanamıyor, annesine tekraı 
yalvarıyor, onu eski haline getirtiyor. 

Buna mukabil de Rezaki Bey ka • 
dının aşkıııı ve davetini kabul ediyor, 
arkamda aksülamel: 

- Oo. ne müptezel erkek.. kendisi • 
ne fen:.ılık yapan kadının aşkını kabul 
ediyor. d611 nen .mukaddes harble bundan 

la ısır ~n ""' tı harb ce .1. urltlere karşı açılmış o-
f\'ftı hı ~rasında münasebet bulabilmek 
derıı sarı bu pulları tertib ve kabul e

Türk başkumandanı olan Müezzinzade 
Al: Paşa bir meclis topladı. KuJ"!1andan
lcırın fıkirlerini söyledi. Sol censha ku
manda edPn Uluç Ali Paşa dedi ki: 

- Gem:l~rimiz altı aydanberi denizde
dir. Ek~ikleri çoktur. Buraya geJ.iiğimiz 
zaman ;se askerin bir kısmı, sefer jönU
şüdiir. diyerek gemileri bırnkmışlardır. 

Denizde clü~manla karşılaşmak doğnı de
ğildir. Limanda kalmalıyız. Düşman bu-

D J · · tt·ı ·n-ç beklediğim protestoya vesile te.şkil et -on anın gemısıne rampa e ı er. u 
T .. k .. t l .. b' b' . k ti. - Kuzum hammanne sizin 2amanı• 

nızdaki 2Şk1ar böyle miydi? Gurur yoll 
~ğrerunişler 

ur ve U!.: spanyo gemısı ır ırıne an-
c:ıladılar. Al~ Paşanın planı düşman baş- Min?rniniler nereden muydu hiç? .. 

er k d 
~u a ar aivri akıllı olmalıdır!. 

l~ala l'rıe!4!Je hakkındaki fikir ve müta

«Siy~n en 'kestirme ve kuvvetli şeklıni 
ltagı et Aleminde> muharririmiz Selim 

tııı_ ~ ~e~ gayet güzel verdi. Biz ya!
'le İs UYük deniz harbinin İspanyaya 
o har~~nYollara ne kadar şeref verdiği'1i, 
~<ieceır.· en sonra ne kazandıklannı t.e~kık 
~ 51ze. ö 

llt en nce muharebeyi kısaca. fa-
tak ~·a .. ;nnını noktalar üzerinde dura-8a .. a.ını: 

tı Akde · · · lUrkı nızm botun dev lef erı 
ı560 er aleyhine birleşiyorlar 

l'ltt<ta bs~nclerinde batı Akdeniz kıyıia
lerı 'lli~urı~n biltiin hıristiyan devlet
tıuYorı lerm aleyhine birleşmiş bulu
L~ıarı:rdı. ıtaıta korsanları Nil nehri a
hlarına a kadar sokuluyorlar; Suriye kı
cit. 4'daı geliyorlar; ya~malar yapıyorlar-
]~ ~ 8tdenı · d b Uıetfno;i zın eve bllhasırn Mısır yo-
~8lı:ın.8 e Vakit vakit Türk gemilerinin 

du§tnaıı :ğradıklan .g&-ülilyordu. Bu 
tQ.YOtlard 

01'Sanları Kıbnstan yardım ~ö
)ordu 

0 
ı. Buraya sığındıkları da olu-

!tıek Üı Sıtıaniı devleti bunun önüne geç-
ll:atı ere R.ı b 
d ?tıa " rıs adası üzerine bir do-
Utınerd e ordu gönderdi; burayı Vene-
~ en aldı. 

"""' in en ku "· •
1ed;k """ VVetli deniz devleti olan 

.f"~~ ' 4UtkJ 1• 
t-Q da """ er e başa çıkamıyordu. 

41.ltk.lerj 
Yere sermek istiyordu. 

raya girem<·z. 
Fıkat Müezzinzade Ali Paşa herhalde 

dövüşmek istiyordu: 

- Donanmada askerin eksikliğı barb 
et.meye engel midir? 

D!ye adeta çıkı_ştı. Ona yaranmak lsti
yenler de ayni fikirde bulundular. 

Uluç Ali Paşa hiç olmazsa harbi rn:im
kü n olduğu kadar iyi yapmak istıyordu: 

- Öyie ıse kıyılardan açılalım. Ergin 
denizde çarpışalım. Kıyıya yakın olur
sak biraz gözleri yılmış olanlar hemen 
gemileri tırakarak denize atlar v~ sahile 
çıkarlar. Enginde olursak karay:ı çıkmak 
ilmini bulunmadığından ister istemez öl
dürE>si~·e dÖ\'Ü_şiirler. 

Dedi. Bu fikrini de kabul ettiremedi. 

Harb başhyor 
1571 senesi Birinclteşrinin yedinci Pa

zar günü [•] Türk donanması limandan 
çıktı . Müttefik donanma ufuktaki Kör
zolari adal&rının yanında toplanmıştı. 

Yalnız. bır kısmı henüz meydana çıkma
mıştı. bunun için Kaptan Paşa diişmıtnın 
hakiki miktannı tayin edemedi. 

kumandanım yakalıyarak öldiirmek ve bunu: 
harbe böylece nihayet vennekt!. Deniz - Baslayalım mı, başlayalım mı, Ka-
üsWndeki kara harbi iki saat kadar sür- ragözün ev!ni ta~layahm mı? 
dü: İspanyol amiral gemisinin Türk de- Diye 'lepinmeğe ba~lad1lar. 
nizcilerinin ellerine düşmesıne ramnk Çocuklaşarak seyrettil?'imi söylemiş -
kaldığı zamanlar oldu. Fakat bu kargaşa- tim. Ayaklarım gayri ihtiyati tempoya 

lıkta bir kurşun Ali Paşaya i:ıabet etti; iştirak etti. Oooh. ayaklanın yere de -
ağır yaralı olarak yere serdi. Ssldıran ğil de. maziııi~ knfasına vuruyor sanki. 
İspar.yollar onun başını kestile:- ve ge- «Nicin ihmal ettiniz, yaşatmadınız 
mının seren cundasına ashla:-. Bunu gö- Karnqözü?• diye. • 
rc?n Türklerin manevi kuvvetleri kırıldı. Derken, perdenin önüne Karagözü 
Sağ cenahtaki Şoluh Mehmed de vu· oynatacak ohm zat, Şinasi Okur çıktı. 

rulmuştu. Bir kısım gemiler Uluç Paşa- _ Gecen hafta. dedi.. size KaraQ'Ö • 
nın tahm!n ettiği gibi kendilerini karaya zün tarihçesfaden bahsetmiştim. Bu 

atmışlardı. hafta dc:ı c;ize Karagöz hakkında biraz 
Yalnız sol cenah kumandanı U!uç Ali daha ma!Umat vereceğim. 

Paşa .ran Anderya Dorya kumandasında
kı 54 Venedik kadirgasını çod: ustalıklı 
b ır rrıanevra ile şaşırtmış, dağıtmıc,; ve 

merkeze yardıma koşmuştu. Bırçok ge
mileri batırdığı gibi Maltalılarla Vene
dıklilerden on beş kadirgayı esir etmişti. 
Hatta Mesina amiralinin başını kendi 
elilf: kesmi~ti. Fakat gerek merkezin ve 
gerek sağ cenahın bozulmuş olduğunu 
görünce artık tek başına harbe devam 
etmekten bir fayda yoktu. Bunun için 
kumandasındaki kırk kadirg.ı ile engfn
lere açıi:lı. 

Harbin neticesi 

Güzel bir düşünüş: Karagözü deve 
veya s ğır derisi olarak değil de, haki 
kt hüvjyP.til"" halka tanıtmak: faydalı • 
dır .. 

Vakı~ Karagözcünün konferansı Ka
ragözü kad~r kuvvetli değildi amma, 

gene hiç olmazsa dinleyenler Karagö
zü Nurullah Ataçtan daha iyi tanıdı • 
lar. 

Osmanlı tarihçilerinin cSıngın donan
[*] Bazılan Cumartesi vlduiunu ya- ma seferi> diye de andıkları bu harbde 

Şinasi Okur içeri çekildikten sonra 
göstermelik •kış kış> sadalan arasın -
da ortadan kayboldu. Yanık bir perde 
gazeli işitildi. Karagözün yan vefakan 
Haciva<l te.~if ediyordu. O romatizma
lı belinj alavuyarak perdede gözükün -
ce salonda neş'e1i mırıltılar yükseldi. 
Çocuklar ellerini çırptılar. Hactvad QO-zarlar. (Devamı 10 uncu ıayfada) 

Haciwıd okuyor: 

Ben sana demedim mi sevme dolna 

yit 

Sekizde vefa dokuzda cefa bunda bu 

Arkadaşım kulağıma eğiliyor: 

- Esk'den de aşıklar şimdiki gib 
maymun iştihalı imiş. Baksana Haci · 
vad b1le sekize kadar vefa buluyor. 

Karagöz sonuna kadar ayni alaka v• 
zevkle seyredildi. Alkışlandı. 

Ben de Şehremini Halkevinin bu te 
şebbfisilnü alkışlıyor, size de seyre1nı& 
nizi tavı;:iye ediyorum. 

Nusret Safa Coşkun 

·-·························································., Bir tramvay arabzısı tututtu 
lft1 numaralı (Fatih - Taksım) tramvay 

arabıısı dün sabah Fatihte içı.nde yolcu 
bulunduğu halde manevra :;aparkcn, 

tramvay arabasının bozukluğu yüzünde!' 
birdenbire gelen kuvvetli bir c~reyanın 

tesirile arş tutuşmuş ve arabanın :ist kıs
mı yanmağa başlamış ise 1e sirayctıne 
meydan verilmeden söndürülmüştür. 

Bir yumurtı•cının paltcsu çahndı 

Carşıkapıda küçük Yolgeçen hanında 
yumurtacı Kenan zabıtaya müracaat e -
derek Ömer adında biri tarafından pal -
tosLmun çalındığını iddia etmiştir. Suclu 
yakalanarak tahkikata baslanmıstır 



10 .,.,. 

Eski Şehremini Operatör Cemil 
Topuzlunun hatıralan 

(BCl§ta1"•fı 1 it&ei ıaJlfa.cüı) 
Aksiye de bakuı ki Hacı AU Pap na

maza <!urmuş. M11barek adamcağız, öm· 
rünün büı.un kaza namazlannı toptan 
ktlmı:ğa karar vermiş gibi. ne bir türfü 
üuayı bırakıyor, ne de secdeyi! 

Böylece, helecan ve endife içinde, ya,. 
nm saatten fazla Hkledik. Nihayet. Ha· 
a Ali Pap selim verdi ~ de meseleyi 
anlattım w: 

c- Hünkara l\itfen haber verin• de
diın. 

Hacı AU Paşa: 
c- Ay, ben. bunu söyliyemem!a ceva

lwu vermesin mi? Yüreğim aizıma gel
di. Bin dereden au getirdim. Hao Ali Pa
ıa huzura girdi. Az sonra geldi: 

c - Efeıadimiz. Allah rahmeı ~leıfn. 
buyuruyorlar!> dedi. Ben de, bir derd
aen anzaiJZCa başımızı kurtardık. f!krile 
köşküme •öndüm. 

Aradan on beş gün kadar geçti. Gene 
bir sabah ı;araydan çağırdılar. Tabit git
t\m. İkinci katib Arab İzzet Paıanın oda
sına girer gırmez. merhabadan sonra, 
mumaileyh: 

c- Al, oku!> diye elline bir matbua 
tutuşturdu. Baktım: Almanca bir gazete. 

İzzet Paşaya: 
- Ben almanca bilmem, cevabını ver

dtm. 
O da: 
c- Öyle ise, dedi, fransızca gazeteJere 

bak. Onlar da ayn ini yazıyorlar!• 
fzzel Paşanın uzattığı gazeteye göz gez

dirince şaşırdım, kaldım. Havadısin me
aU şu ici:: cKızılsultan, nafıa nazın Mah
mud Ce1ileddin Paşayı sevmez ve ondan 
çekinirdi. Murnaileyhin hastalanmasmı 
fırsat bildi ve hususf tabiblerinden dok
tor Cemil Paşaya zavallıyı öldürttü!~ 

Arab İzzet Paşaya: 
- Safsata! dedını. 
Sonra aramızda şu konuşma oldu: 
- c Evet amma, efendimiz Berline ve 

Parise giderek dava ikame etmenizi fer
man buyuruyorlar!» 

Franko ispanyasını, vukuundan 368 sene sonra, 
resmini pullara koyduracak kadar manasız ve 
gülünç bir gurura surokleyen hadisenin içyuzu ? 

ION POSTA 

Bir sarayhnın hatıraları 
(Ba,tarafı 1 inci ıaflfada) 

ralara terkedilmiş olan, fıkaralan bann
dl!'an medresenin çıplak duvarlı taş ze
mint odal&nnda, işsiz. fakir, yoksul ve 
biçareler al'umda buldum. 

Osman oğullanna aid saraylann tçyil· 
z•inü görmüş, buradaki korkunç hayata 
k.tnşntl§, ol&n bu ihtiyar kadın artık sus
muştu. Buruşuk yüzünü yastıklara ka
pamıı bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağ
lıyor ve hu~kırlklan arasında: 

- Neden beni konuşturdun kızım. di· 
yordu. Ben artık hayatta bir tek şey is
tiyorum. Unutmak ve unutulmak. Yok 
olmak. Toprak olmak .. 

Bir sevgili bekler gibi heyecanla. sa
bırsızlıkla ölümü beltliyen bu ihtiyar ka· 
dına karşı kalbimde aonsuz bir merha
met hissi duyarak yanından aynlırken 
saltanat devrinin sönmez hunharlığına 

feda olmuş, o devrin entrikalarına ve Llı
tiras mücadelelerine kurban gitmiş daha 
nice isimsiz ve sahibsiz esir kızlar bu
lunduğunu düşündüm. 

Ve sessiz adımlarla onun odasından dı
şan çıktım. 

SON 
Suad Dertıif 

··----. ................................ ----···-·--

AçılıJ Knpl uf 
Londn 15, 92 5,92 
Jlfn-Yod 1''·"06 ll6 158 

Part9 5,54 S,34 
?AUlno ··~ 

6,66 

c.nnn f8,6123 18.1512ö 
Amaterd&ıa 68.6070 t8 60d) 
l!llrlla rıo. 66.!15 50.6626 
Brtıbel u.sı U,37 
Atlna J,08 1,08 

!ofn 1.65715 S.6ö75 
Pns •.~5715 •. 337ö 
Madrtll ı;.92 6,92 
VU'fC)ft 23.92 ., ~'2 
Bada:pefM 26.06US 2l> 06..ıo 
Btlknt l,!ıO;i 0,!;Qi) 

s.ırrad i.846 2,845 
Yolıtohama ~·56 "456 
Stolr.holın 30.477~ 30 7/ ö 
Moekcna ~3.8625 2:1,8621) 

!STİKRAZLA& 

TilR bOl'ea 1 ıtetln 
• > w • 
• • 1 yadeli 

Af&lıı 

19 30 
19 30 

Suriyede iftirakm hareket aldı yürü 
' (Ba,tarafı linci sayfada) ı vardır. Henüz müzakereler neti~, 

dırılan iftirakçı hareket te çok ileri gi~ de ittihaz edilen karar ilin tf 
mlJ bulunuyor. Dürziler, yani Atraş ai- mi.ş olmamakla beraber konferanll 111'' 
lesi tarafından yapılan harekeı, Cebeli rake karar verilmlt bulunuyor. 811 tt, 
Dnızun istiklilini il.ln derecesine kadar susta karar ittihaz edilmtı olnıakl~ , 
varml§tır. DüıTzjler ken'dilerine mahsıts raber Filistfn mücahidler kumaD 1JOll', 
bir bayrü yapmıılar ve bunu çekerek tının da reyi alınmadan neşre~ 
Şam aleyhıne büyük nümayişler tertib ce~inden konferansa iştirak 1 ~ 
etmişlerdir. Daha bir kaç gün evvel! ka- mal<ım olması için bir kaç giln, 
dar bunlara ka1'J. mukabil nümıwyif~ ~k~ v7 bu ıartlar, siyasi JD kJ111 • 
yapan Şam taraftan nasyonalistler go - buyuk bır merak ve alAka ile be 
rüidüğü halde Fransızlardan talimat a- mcktedir. 
h.n Atra§lJl terrörleri karşısında bunlar: 
da kaybolmuşlardır. Dilrziler tarafından 
neşredilen bir beyannamde Şam tehdid 
edtlmekte v bu istik.lll hareketinin yal
nız Cebele münhasır kalmıyıırak Havra
nn da pmıl olduğu ve bir müddet son • 
ra Şamı da orada m.illt blok taraftarla -
nnın ve yalancı nasyonalistlerin başla
rır.a geçireceği illve olunmaktadır. 

Vaziyet fevkalAde gergindir. Vatani 
hükfuneti adeta ne yapacağını şaşırmış 
bır haldedir. Gece gündüz hükU.mct men
sublan ve fırka ileri gelenl~ri arasında 
içtimalar aktedilmekte •ve mü:zakereler 
yapılmaktadır. Bu müzakerelere bazan 
doktor Şehbender taraftarları da iştirak 
ediyorlar. 

* 

Suriye MeclUl , 
Adana 19 (Husust) - Suriye JD~ 

n!rı feshi etrafındaki cereyanın g~ 
kuvvet bulduğu buraya gelen ha 
den anlaplmaktadıı. 

Kole Berota gitti 1' 
A'dana 10 (Hususi) - Kolonel ıto~

ruta gitti. Orada Yüksek Komlsef, 
ccreyı.n eden müzakerelere iştirak 
cektir. 

Doktor Şehbendere Suik.,d ~ 
Adana 19 (Hususi) - Muhalifler , 

doktor Şehbendere, Şam civarındaJl ', 
ç<?rken otomobiline kurşun atııınak ~ 
rctile "htaniler tarafından b!r ~ 
yapılmıştır. Atılan kurşunlar isabet ~ 
m~diğindn doktor Şehbendere bir f'f 
mamışhr. 

Uzkiyede iftirak hareketi~ 
A:C!ane. 19 (Hususi) - Uzkiyedı? 1 ;ıl 

hareketi gittikçe büyümektedi:'. 1A °"' 
kuvvetlerı ,·aziyete hakimdirle:r. B o1' 
Fransız mandası altında istak!AlleriDl 
etmişlerdir. , 

Lübnanda da parlAmento usult 
lağvedileceği söylenmektedir. 

12 defa ölüm tehlikesi geçiren ve 13 üncusond8 
korkudan ölen yıldız 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
lerde vukubuldu. İlki o kadu ehemmi
yetli deği!cli. İkincisinde tayyarenin te

kı lunu birden kırdı ... Çünkü için• dfl 
ceği !ile çürüktü! ... 

kt'rleklerinden birinin düşmüş olduğunu I' 
faı ketti. Tayyare devrildi ve ateş aldı. On ıki defa ölüm tehlikesi geçi:# 

N;hayet fac:a ! 

Güç hal ile kurtuldu. çok güzei san'atkllr, artık tehlikeli -~ 
ri bir kenara bıraktı! Az sonra ,Esr-:;, 

Bir muz kabuğu yUzUnden... giz gece> adında büyük bir rnrn ~_.;; 
Başka bir filmde tehlikeli hiçbir rolü nu;k i.ızere angaje edildi. Partön~~ ı' 

yoktu. Dansedecekti. Dansederken bir but' snn'cıtkar Paul Muni idi. Deli b.t 1. 
muz kabuğuna bastı ve düştü. Yerde bu- samın kansı rolünü yapacaktı. FilJll ~ 
lunan bır cam parçası ile tehlikeL. şekil- korkunçtu. Sahnenin birinde k~.:ı, 
de yaralandı. Kam .zehirlendi. Az daha resmi duvardan düşecekti. Bunun ~· 
sol kolunun kesilme.si icab ediyordu. ne de korkudan ölecekti. 

(BCl§ta.rafı 9 uncu sayfada) kahramanhkları değil. yeniçeri ocağın- .......................................................... _ Bunu ca geçirip it başına döndüğt"\ za- ,.... 
Türklerin doksan dört gemin batmıı dan ~ et:şmış olan Müezzinzade Ali Paşa- ( ) man. stüdyoda yangın çıktı. Yaralandı. Bir hissi kablelvukua kapılan ~ 
doksan Jrad&n da esir düşmüştü. Miltte- nın körükörüne kahramanlığıdır. Bu a- , __ K_a_y_ıp __ A_r_a_n_ı .. y_o_r_..J Gene h.astaneye nakledildi! Gene güç hal s:ın'atkAr bu rolü çevirmekten ~ 
filelerin kayıpları ise on bet kadiTgadan 1- dam çok cesurdu, fakat müdebbir değil- ile kurtuldu! eyledi. Fakat sahne vAzu olan stııaıt 
baretti. di. B~r deniz seferine ve deniz harbine ilk •Erzurum k!Sylerinden Bircalıyım.Beferber- nunla şu suretle alay etti: ~ 

ilkte muhacir oldum. EvvelA Deratme, ora- Altmış saat baygın yattı! ..• 
Fakat fa~an itibarile olan zararlar iki cefa olarak giriyordu. Bundan başka dan BUeciie geldik. Bileclkt.e dayım Mustafa - Korkuyor musunuz Mis So ~ ..& 

.3 .. h ' 1 1 .._.. Dokuzuncu ve onuncu kaznlan gene Sahıden çocuı-·nuz•. Bugün ö~e~cefO" taraf içlıı ı.;e mut ışt. meşhur ve usta denizcilerin fikir erine öldll. Jıu dayım daha vardır. Blrtnln adı tayyare kazalın idi. On birinci kazası o- ~u • 

Müttefiklerden 8656 ki§i ~lmilş. 7784 hürmet etmiyordu. Eğer Ulu; Ali Paşa- Dervl.f, ötek!nln Abdiirrahmandır. Her 1k1 - to:::nobilde vukua geldi. Stüdyodan çıkar- m: sanıyorsunuz? •• Bırakını~ bu 
'!rfa• d 1 şt B" tü k ı 'n n ~:ki 1 ri . kabul ta ydi hl ..n h s1n1n de oğullan ve kızlan vardı. Kızlardan k b'I' . 1ısın itikadlan .•• 
... <iı e yaT~.anmı ı. u n as er er. ı mu J.J r e nı e e ç 9 .. p e- birinin adı Maho, ötekinin Hamo idi. Bir de en otomo ı ı nışan ın otomobili ile 
nyısı, Franko gazetesinin yazdığı gibi si:? bu hal olmazdı. amcam vardı. Dayılanma Osm&110tunan çarpıştı ... Tekrardan yaralandı... Ann Sothern rolünü nihayet ~ 
80.000 değil, ancak otuz bin kadardı; Zaten hemen ertesi baharda iki yüz el- derlerdL Ben flmdt akrabalenından hlçbl _ Gelelim O!l ikinci kazaya! ... Bir film Fakat ... Ertesi sabah apartımanıııd•' 
Türklerin de askeri buna yakındı. M5t- li gemiden ibaret bir Türk donanması rtnln nerede olduklarını bllmlrormn. Onla- için b!.r binanın üçüncü katından atfa- olarak bulundu! Günlerden bir cuıo' 
tefiklerin iman kayıplannın yüzde M ol- Akd . kını "tt f'k d n bulablllr miyim?. ması icab ediyordu. Atladı ... Fakat iki Ayın on -üçü idi!.. _, 

enızc çı §; mu e ı onanmaya ~ 

a~ugh~ilnea~uun~in~bdu - ~~n~~~nud~.~bn-~~-~~~======================~~ 
pahalıya m~Jolduğu derhal anlaşılır. meydan ckumuştu. Hele 1573 te Türk a.partımanı ı numaralı dairede 

donanması bütün İtalya sahilleriru vurtı- Tutaklı Ali kızı Emine Hem de bunla.nn arasında 17 general ve
ya amiral; 30 büyük rütbeli kumandan 
vardı. 

yor; \7encdiği titretiyordu. ···-··--··••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••··-

Türklerde11, 20 kadar sancak bPyi ve 
amiral, 110 kadirga kaptanı. 21'00 küçük 
zabit şehid olmuştu. Bütün ,ehidler sekiz 
bini buluyor; 4800 kişi de esarete düş
müş oluyordu. 

Sokullu Mehmed Paşa Venedik elçi- r s \ 
sine şöyle demişti: OD PO S ta 

- Sizden bir adayı almakla bir kolu- l============ ====I 
nuzu kesmi~ olduk. Siz ise donanmamızı Yevmi, Siyasi, HavadL! ve Halk gazetesi. 

mahvederek ancak sakalımızı kesmiı bu- Yerebatan. Çatalçefme sokak, 25 
tSTANBUL 

lu~dun!Jz. Kesilmiş bir kol yeniden mey- -------- ---------. 
d!llla gelmez; fakat traş edile:ı sakal da-Nefcayi muhakeme 

Bu harbin İspanyollara verdiği 
derecesi nedir ki, 368 sene 10nra, 

f 
ha gür olar&k çıkar. 

tere 
artık Gerçekten böyle olmuştu. 

Jaach seferi~rlnin ancak merhamet ve e- VenediklHer, elçileri vasıtasile sulh ı. 
şefle hatırlandığı bir devirde puUarm te:iiler. Üç yüz bin altm har!> tazminatı 
Üstüne resimleri konuyor? \'erdiler. Her ene vergi ödem~yi de ka

D'>n Jan Dotriş. adından da anlaştla

cağı üzere İspanyol değil, Avusturyalı-
dır. Tesadü! onu ve onun mensub oldu
lıı aıleyi İspanyanın başına götümtüt-

tiir. Gene tesadüf bu delikanlıyı mütte
fik donanma ba~kumandanlığına çıkardı. 
Çünkü o ınrada haçlı seferi hazırhyan 
Papadan, her devlet kendi amiralinin 

bul ettiler. 

Franldst İspanyanın bugün o kadar ö
vündüğü zaferin manası bir csakal tra
P• ndan ibaret kaldı. 

Sakalımızın kesilmesi bile ne mühim 
bir hAdise imiş ki. 368 sene sonra, bulut
tan nem kapmak kadar bile münasebeti 

olmıyan bir fikrin propagandasına vası-

başkumandan olmasını istiyordu, bu yüz- ta oluyor! 
deıı de i§ bir türlü yürilmüyortlu. Don ............................. --.... ·.--· .. ····--· ... 

Kirahk daire Jan birincil'k iddiasında bulunanların 

birb:rler...ne karşı duydukları kıskançlık
lan yatıttıran bir vasıtadan ibaretti. 

TürkJerin yenilmelerinin en büyük se
bebi ise İspanyolların veya müttefiklerin 

Gedikp::ı~ada tebhlrhane karşısında 

(20) numnrada bir daire kiralıktır. Mun
tazam elektrik. havaeazı ve Lerkoa tesi
satı mevcuddur. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
tesim.lerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

--··--
ABONE FIATLARI 

1 6 
Eene Ay 
Kr. Kr. --- -

TÜRKİYE 1400 'ıoo 
YUNANİSTAN 2:WJ 12.fü 
ECNEBİ 27J ı H>J 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

400 ıw 

'i10 270 
800 000 

===============il 
Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlCJTdan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

l
f ··;;~·;;;;·k;;;;;;;·~·:;4·i·ı~;;~;;;;i···1 

Telgraf : Son Posta ! 
i Tele/ora : 20203 j 
, ................................. ._ ...... ,,r-

Romatizma - Lumbago 

Siyatik - Arka - Diz 
Bel ve 

Kalça ağrılan 

SiLKO 
Telk•a ve izale eder. 



Sayfa 1f 
• 

Meseleler: Yeni barem projesi, ücretli 
memurıan telaş ve endişeye düşürdü 

Buy~~ ziraat . Fransız kabinesi İspanya 
kongresının kararları h kk d k. k 

tatbik ediliyor a ın a ı ararını 
(BO§tcırtıfı 1 inci acıyfada.) 

ld::ıreı <Baıtarafı 1 inci sayfada) meslnden önce, senelerce hizmet ettikten lman komisyon mesaisine devam etmek
de\Tıetere veya sermayesind'en bir kı.sını sonra ölen veya maıruı~t dolayı.sile çekil- tedir. Kongre kararlarından bir kısmı -

tarntıntl meğ~ mecbur knlıı.n arkadaşların ailelerine 

. 
bugün Meclise bildirecek 

?nenl!Ub ,' an verilmiş müesseselere en mübrem lhtıyaçlannı karşüıyaeak 100 _ mn yakında birinci :ıir~t bölgesinde tat-
"' o.anlardır (B +- f 1 · • yf da) k nf t l d el F .,u iki • 200 Ura gibi cüz1 bir paranın verlleme~ bikine geçilecektir. O§""'ra ı ıncı sa a o erans op anma an evv ran.sa-

:rıaı ley lld kısım idareH!r, daha ~lyade sı- olduğunu dil~ünmek !Azım. Zira<ıt VekAletl son zamanlarda bütün bütün meb'uslar söz söylemek için i · mn ne gibi tekliflerde bulunacağının 
ar- a t.lecır\ ınü 1 dlr i hl.sa 1 · "d kan hü -·•erbanlt es.sese er · n r nr, 2 - Idarc.n~lıln yeni tekh unu - mesaisini ziraat kongresi kararlarının simlerini kaydettirmişlerdir. bilinmesi liızı:m geldiğini ileri sürmüş " 
J'J tıbı • Denlzbank, Devlet Demfryolla- kümlerl, 925 yılındanberl hizmet etmiş me- . . . . • 

İ4 :e ·bu murlann est:ı yıllaro aid hizmet müddetle- süratle tatbıki işi ilzerınde teksıf etmiı - Meclisin yarınki toplantısında Ha • tür. 
rrı:ıırıar ldare1ertn memurlıırlle maaşlı me- rlnln tanınması lçfn tıcret.ıerlnden yüzde 5 tir. Kongredeki komisyonların kararlan riciye Nazın Bone: hükfunetin İspan • Sosyalist İzard, verdiği istizah ta:ıt. 
lçtn ha~ndu teadül ve tevnznn temin nlsbetlnde bir para Menme.s!nl !mirdlr. oe- b!rer 18yiha halinde hazırlanarak B3yilk yaya karşı ademi müdahale siyasetine ririni anlatarak hük'iimetin İspanya t .. 
lekt-tın her nan umumı barem projesi mem- çecek müddete aid tekaüdiye olarak da ay- Millet Meclisine verilecektir. devam edeceğine dair, kabinenin dün- şindeki hattı hareketini tenkid etıniŞ 
Gırnı.l ... ır tarafınd'.l büyük bir alAka uyan- nca yüzde 5 ve.'ildl~ göre, bir memur mu- • • , kü" • · d --.:~ ka -1:-
't ııe~ · Protenın ücretli memurların ma- ayyen cşkAl dairesin~ teknüdi}-e hakkına Zıraat Vckıh ıçtımaın n Vc.ılLlen ıran meuı:.e ve demiştir ki: 
rıe tıy0=nı nıanşlı meınurl:ınn bareml- sahlb olabilmek için her ay fıcret1nden yüz- Evvelki gün Ankaradan şehrimize ge- bildire~ktir. İspanyada İtalyan kıtaatının vazife-
~l?Jneıt gf 1: tnaksadııe mühim ntsbetlerde de on hesablle ıo. ır;, 20, 25 Ura gibi bir pa- len Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu dün Vi • Bone, bundan başka İspanyadaki va· si İtalyaya askeri mevziler hazırlamak
?'! tnev-:ucı bl bir es:ısa dayandı~ ha~rle· ra ödeme~ mecburdur. Müvazenel umumi - layete giderek Vali ve Belediye Reisi Lfü ziyetin 'büyfik bir dikkatle ta.kib edile- tır. Bu suretle İtalya haklı almıyaıı ta• 
tvıt.ıı tn aill.kayı nrtırmı.ş bilh~ ue - yeye dnhll memurlar 1sc aylıklarından teka- ' cegın" · i de -beyan edecektir. d ek 1' d 
tntıcıb enııırınr arrunndn telli.ş ve endişeyi üdlyc n:ımik blr para vermediklerine nazn- fi Kırdarla uzun milddct konuşmuştur. leblerini tehdidle el e etın ~ eme ın 8"' 

lnenı'll?~u•tur. Çünkü, bu suretli'! devlet rnn inhisar mr.murlarınm 925 yılından 936 Vekil şehrin et ve silt işleri etrnfında Va- Parlamento mehafili, ademi müda - dir. 
firu ~kil ının hemen hemen yüzde yetm\ - yılına kadar gı?çen hizmet mtıddetlnl, vazn lid~n izahat alını§tır. hale siyasetine devam etmesi hususun- Hatib, İtalyanın F.rnnkoya yaptııı 
tıllln ce eden Ucreuı memurların maa§la- kanun, müvnzeneı umumlyeye dahli devlet . _ . da hükUmete itimad beyan edileceği dı h . t" · :ı-....... 
iddta of18nen Yilzde elllden fazla. ekslleeeği mmurlarımn hizmetıerlle de mukayese et - Evvelkı gun Devlet Zıraat Kurumu • kanaatindedir. yar mm e emmıye ı ve m:ması ~ 
~~ •. :nnıalı:tadll'. Bunu d--.. bulmıyan rnlş bulunuyor. nur. İstanbul şubesinde Valini!l de işti • B ehafil 1 1 h ,_f t" rinde tevakkuf ederek şunları söyle " .;""1 .. ,enı ur.~u u m ' so cu arın mu a~ e ıne . r 

'ktnıınd urlar meseleyi, umuml menfaat - o halde &lzln dileğiniz? raki ile yapılan toplantıda §eh"rdi! silrtln rağmc_ n yarm hükfun.. etin büyük bir m1I~taır:ly. amn İspanyad" yaptıgıı" bu-.~~ 
dla le is~~ şöyle altı esasa ayımınkta, id- _ B!zim bugün neretıertmız normaldir ne ~ekilde satılacağı meselesinin esasları eksenyet kazanacagını kaydetmekte • "' J u:n. 

~~ler: erlni bu esaslarda hüliisa. et - ve tn.bU ıstıhkakımızdır. Mükteseb hakları - tesbit olunmuştur. dir. fe~akarlıklar,. binler~ ital~anm kam 

ıe.,:tl"ftn~ll~et devlet bareminde teadfil ve mızın korunması lAzımdır . Ziraat Vekili dü.n akşam 19.10 da kal- Meclisin bugünkü toplantısında ev. münh? asıran sıyasi akide ugruna mı • 
'rınt ~rnın etmek ıstıyors::ı. yeni barem de!1\~ren::ı~c:=:~:~:~~te ..,:~!al 1~; kan Ankara ekspresine bağlanan hususi vela söz alan sosyalist meb'us Planche dır· H:tyır ... 
:?U btr nı.ı:~ ma~l1 memur1ann ma~la - eden 225 Ura maaşlı b1r memur da ıu müta- vagonla Ankaraya hareket etmiştir. Faik enternasvonal bir konferansın toplan· Frnnlto, Fransnnın dostu imiş 
..._.eıntırıann lt:•'"•Aan.1ıracak, hem de ücreW ıeada. bulundu: Kurdoğlu Haydarpaşa istasyonund Vali masını istemi•tir Paris 19 (A.A.) - Dün me'b'usaıı 
...,.fl)&l -...nç nrma halel gelmlyecelı: d · · 'il • • • 

2 _ Üt!e hazırıam:ı.lıdır. - Ben şlrke~ten hükfunete t.ntlkal eden ve Bele iye Reısı doktor L<ltfi Kırdar, Böyl"' bir konferansın toplanması meclisinde harıci sıyaset hakkında yaıc 
ları ta creıc. tnemurlann mfikte.seb hak _ memurlr.ı.rd.anım. A§atı yukan ı• senelik bir z~ra! müesseseler erkanı ve dostlan ta- fikrini söz alan radikal meb'us Elbel pıilan müzakere esna'Slllda Taitting~ 

• lllınnaJıdır kıdemim var. Slrketten bu 1dattye devir ta.- f d ğu ı k t' Fra " _ lJ . ra m an u r anmıştır. de müdafaa etmiştir Ancak Elbel Mü- General Franko'nun a iyyen ~ 
:retıı rnumı barene g1 dikte üc rlhlnde 1700 kuruş MU maaşım vardı. Bu- · • .. h kkı d ""-· 
rı lllenıu.r1:ır d d r n sonra. - nun tutan G zamanki hesabla 98 11rndır. Vekil. hareketinden evvel kendi.sile nihi takib eden hadiselerin sukutu ha· sanın düsmanı olmadıgı a n a ~ 
~ 1ktt.sab Cdebı~~~ı:ıertekaüdJfUı: hakla - Bugün maaşımın VoPJ'gfli olarak 225 lira ol - görüşen bir muharririm1ze. hususi iıleri- yaUer d~ğurduğunu söy1lemiş ve bu miruıt v~iştir. • 

l'ııel";<!~en1 barem pre~Lplerl, kanunun du~una bakılırsa 14 .wne blrQOk. }")ksuzluk - ni görmek üzere İstanbula geldiğtni ve 
lııtırıar 1~den sonra hlmıete alınacak me- lar ve mütemadi tehlllı:eler iç.inde Anndol\1 - bu fırsattan istifade ederek VekAlete 

5 _ 'benv•n c:ırt olmalıdır. nun muhtelif mıntakalarında geçen memu - b 1 .ı 11 .. ağ ı müesseselerde ve bu nrada Devlet 
laıın i haremde evll ve çocuklu memur- rlyet hayatımda aneak 127 ra ur.ı gor -

8 _"azIJeUerı nazan tubare alınmalıdır. düm. Hilkl1metıe aınası olınıyan şirketler - z·raat Kurumunda tetkiltle?'de bulun· -
eonra "rah.!11 ~. ltnmınun mer'lyet1nden de çalışan benim mufımda milteh8$1S ar- duğunu ve ziraat kongresi kararlınıu 
thı ta lntmurtyete 1ntlsnb edecek olanlar ı- kadaşlar 300 • 500 l1ra arasın.da maaş al - t:ıtbik etmek üzere VekAlette ihzarl ma
~b \btt 0hnınınlı, eski memurlann milk- maktadırlar. Baremin tatbllondan ben fazla hiyette toplanan komisyonun faaliyr.tine 

lttı hakları muhafnza olunmalıdll'. müteessir ol:ıcak değilim. Çünk1l bir ihtisas 
tar.,fın beyıe !ke.n Anknradn wı .tomi.syon ve fen adamıyım. Barem çıkar çıkmaz dl - devam ettiğini söylemiştir. 
~trn d:ln hıwrlanıruş olan yeni barem ğer arkadaşlanm gfbl ben de htlkfımet hlz- Öğrendiğimize göre, Devlet Ziraat 11-
~lld tJ l>roJes!, bil biitün başka tezler ü - met.ini bırakarak hUSllS! mil~lere ge - !etmesi Kurumu İstanbulun iki mWıim 

l _e Ytirümektcdtr. Bn projeye göre: çeee~lm ve daha fazla maaş alacağun. d~rdi olan et ve süt işleri üzerinde ehem-
lrırı tı ld~urlann bugün almakt& olduk _ Ben, yalnız uzun sen~ler çalışarak yavaş ya-

2 cret lnükteseb hak yıl vaş memuriyet basamaklarını çıkmış olan miyetle meşgul olmaktadır. 
- lJ sa mıyor. d'ıı. k d ı d" ü ü Ş z· K d lkb h lall rnumt barmnd m tl t ba.,- ıe.er memur ar a a§ an u., n yorum. u- •raat urumu et işin e ı a .ara k3-

ın~cı kırk llradır Ye ıve~, cre1n nu söylemek isterim ki, böyle büyük ve mü- dar piynsadakı' ..... ki rolüne devam edece,~ 
• ,.1uru . an , "".6 .. er çı nca, kütJ ln1n km ~ı ~ r. 

lllll?'lıı-. n elJne 28 - 3<l llra geçecektir. Me- nev,ver ~!k kdalakbalık rlresk ek de!' - ve ve ilkbahardan sonra hayva:ı mübayaa 
lanı ~:rı tber}yet.ı böyle kfu;ük maaşlı 0 _ geç mi u;r,crfn e arar "fe en QO uşun-
htç tr ...:r. Onların geçinme kablllyetl adeta mek lfızımdır. Eminim ki, hükfımet de bu- ederek pıyasaya % 40, 50 nisbetinde ha-

s es:ı.besıne indiril ktrolr nu en tnee te!errllatma kadar hesab ede - kim olacaktır. Bu vaziyet fiatlan dü~-
ha1t - 'Yen1 Prolenı m~ ~ rİ .. fil cektlr. Dliyilk müstehlik sınıf olan me - meğe kafi gelmediği takdirde piyasaya 
...... b~ı tır. tda.n~r P e ~~ gore, mhl - murlnrımızın knznnçlannı azaltmak her -
.. ı~. td ?o:ue on, on vı:Ş sene z- ml k tın lkh-dt h tı % 60. 80 nısbetiruie müdahale edecektir. 
"'--... ere~ ınn~•ı 150 "-ya ,....._ı• bir ...... _ şeyden enel me e e .,...,... aya n - _ . . d d b ......... ..., ~ ,...A.U. .. ...... kt Kurum sut ışın e e ütün gayretJle ça-
.\t~atılll~1 70 liraya kadar dü.fmektedlr. da tesir yapaca ır.. 1 - lıc:acaktır. 

t fa~kbü..r.ktilr ================::ııı:::====A.===G=o=k~p=ınar======~==================-========-1m11ııı:ı:::m - },f- .JU • 
~l?\at d" 

1
illh.>k blitçell tdarelerJe tıeart ve ı 

llııca b Vet ıntiesse.o;eleri bareme dahll o - ltalya Almanyayı ispanyada 
~~~d~~~~~~;~~ı~~ı;t :e:ı: 
~~~~· ~~l~~b~~~~~~!~~e:ı'::"e~ serbest bıraka·cakmış )~e h sandıkla.nnn :ma~ arından avrıca 
~laca.tı esabııe bir l\ldat ooemeğe mecbur 

"\1 ardır. 
e nth 

% Rete ayet amı fı1erlnde durulması l~ -
~tlerı ~hPnım!yetıı bir nokta da memur 
aaaı hay t irilince bnnun memleketin tktı
<llr. ~ ~ üzerinde yap:ıcnftı derin tesir -
~ll..,tehı~ kkat ol!ln ftıdtır kt en mühim 
llıtı aı tabaka olan memur knzançlan-
1' d(h~llSlndan tç piyasalar ve dolayısl -
bı~n :ü·taıısn mmflar ve vergiler bakı
te,\tır. Ükftnıet. hazlne31 çok zarar göre-

~11\ar * kaııarıar;da. anıattıkl:ırım. ibu mevzuda alfi.-
ltıtıb~ aı a vnpt1~ım temas ve tetkiklerin blr 
~e ıa llsıdır. Şlmdl tft.11 projeden en z1 -
lte"'let ~(lf cttrmeıeri melhuz o1an üeretll 
ltııaı..... l'lllurlarının fiklrlerlnl ayrı ayrı 

ıı ..... nı. 
<ı lt ~aıd;1'._ 
k~: te?nı 6ur kapı devlete en fazlıı vnrl -
~hı ~eden tüyiik t.eşklllitlı ve büyük 

? idar devıet nı~esesi olan İnhlsar-
lı tı1t gö eaı oldu. 
it hltnı~tutnm bu idarede on beş sene -

~lltun tJiti olan eski bir memur idi. Bu me-
..... ... rJerını aynen taydedl~m • b q~~ J-- . 

tı llre~ }'ti Jncvkline konubnalı: istenUen 
~r t~trı Zde dok.ı;anı aldığı ücretten başka 
) bl ~evıt:e bir istikbal ümldl olmıya.n blzlm 
at ıtıc:ıeı lllc:rnurları içln en mühim blr ha

latırıerı.~ l'.sidlr. Aldıibm 150 llrn ücret fera
Yılıll<ta s:rrgeçmiş ömrümün en kıymetli 15 
~1'llr. 13 ettiğim d<'vamlı emekle kazanıl
"d~aııına.ter., 1şlfo al~dar yüksek devlet 
h..r_kaı ve ızın biz me4Znurlar hakkındaki 
~her ~niyet hislerine güvenmekle 
t taı~aıara lmn neşriyatı "V"e yürtıtüren 
Ilı eturnı dair aşağıdaki hususları teb:ı -

rtı l - l3ı enizı 1stıyeceIDm. 
t.ı.~~~:ını Vaztyetıml.zde olan devlet me -
~ ~n • '\'azlfeJenmf7.e Ut başladığımız 
.: ıt.buı <tO - eo Ur:ı gJbt muayyen bir fic-

t?ı aldı~ '<illlp 3, 4 senede bir ıo. 15 Ura 
~tıa rnız tarzoıunarak geçmiş çalışma 
.:l.uı devleııllre 'te müvar.enel ummnfyeye 
1;11ıne.: :.nı ıneınurlanna kıyasen bir ücret 
1lcı' b,ı ~zı.~o~ru bulmuyorum. Çünkü blz
llıı ~nun elere IDrdfğtmlz yıllardan tıeta
l)l Qıı iltt unıuıun tatbJll mevkllne 'tDnul-
01 llrlaıın1~1 evveııne kadar sair devlet me
tll)~tlık ıu .&ahlb olduklan haklara malik 
~ara ltı~E'~kf '-nmana ald fieretlerlmlzt 

:ıtırı. llu n hesab etmek~ bir isabet 
kanunun mer'iyet mevkilne gir -

(Ba.ştarafı 1 inci ıayfada) 1 gıbi İspanyol hududlarınm derhal açıl -
Diğer taraftan Ponsu işgal eden Fran- masını ve ambargonun kaldırılmasını neş 

kocular, bu dağlık mıntaltada iieri hare- reıtikle.ri atık bir mektubla istemekte -
ketlerine devam etmektedirler. dirler. 

HükCıme:çiler ise İguadalanın ve Bar- Cümhuriyetçf ispanya lehine 
stlonun t&bkimatını tamamlamakla teı:ahürler 
meşguldürler. 

Henüz teeyyüd etmiyen bir habere 
göre, :Uarlridden Barselona 60 bin kişi ~ 
den tbart t b!r takviye kuvveti gönderile
cektir. 

Bu takviye kıtaatının nakliyatı denız 

yolu ile yapılacaktır. 
Halen, 12 bin kişinin yola çıktığı riva

yet E>ciilmektedir. 
Burgostan bildirildiğine göre, nasyo -

nalistler bır taraftan tayyarelerin. bır 

taraftan da üç zırhlının yardım.ile cüm • 
hurıyetçileriıı mevzilerini bombardıman 
etmektedirler. 

Gönüllüler 
Loncirc. 19 (Hususi) - Hükillnetçr saf

larında harbetmiş olan üç bin ecnebi gö
nüllü bugün Barselona gelmiştir Bu gö
nullüler Fransa yolu ile memleketlcrL.,e 
dciı~ecek.lerdir. 

İspanya başvekili Negrin gönüllüıeri 
ziyaret ederek, İspanyanın istiklal: uğu-
1"'..ında çalıştıklarından dolayı kendilerine 
te~kkür etmiştir. 

İngiliz nıuhalefet liderinin yeni 
bir teşebbüsü 

Londra lP (Hususi) - MUha.lef et Ji -
derı Atli, ba~ekil Çemberlayne ikınci 

bir :nektub göndererek, dünkü cevabın
dan dolayı höyret beyan etmıJ ve tekrar 
Avam kamarasının toplantıya davet e -
dılmesini, İspanyadaki vaziyetin görü -
şülmcsini istemiştir. 

Diğer tqebbüsler 
J ... ondra 19 (A.A.) Düşes Atholl. 

Vcrnorbertlett, Sır Hatdane, Sir Wa1ter 
Layton ve diğer bazı §ahsiyetler de Attlee 

Londra 19 (A.A.) - Sol cenalı gençlik 
grupları da hükfunetçi İspany& lehindeki 
propagandaya i§tirak ederek Fransa -
İspanya hududunun açıhnası için mü -
racaat etmişlerdir. Bu grupların gelecek 
hafte Barselona yiyecek yüklu bir va
pur gönderecekleri bildirilmektedir. 

Bundan başka Cumartesi akşamı 50 
İngiiiz §ehrinde cümhuriyetçi İspanya le
hince tezahürler yapılacaktır. 

Almanya • İtalya uyuşmalan 
Faris 19 (A.A.) - Taboub. Oeuvre ga

zetesinde yazıyor: 
Romadan haber aldığıma göre Musso

lıni ıle Hitler, İspanyol ve Akdenls me
selelerinde uyuşmuşlardır. 
Alınanya, İtalyanın Djibouti ve Tunu

sa ve Korsfkanın askerlikten tecrid1ne 
müteallik olan taleblerine müzaheret e
decektir. Fakat buna mukabil ve iatemi
y!'rek 'Mussolini, Almanyayı İspanyada 
serbest bırakacaktır. Alm.any'i, pek ya • 
kında Frankoya ağır topçu kuvvetler}, 
tekn;syenler ve tayyareler iC)nderecek -
tir. 

Macar Nazmmn sözleri 
Budapeşte 19 (A.A.) - BerliJıden av

det eden Macar hariciy~ nazın MacarU
tıın ajansına apğıdaki beyanatta bulun
muştur: 

cBerlin seyahatimden memnun ve mü
kemmel intıbalarla dönilyorum. 

Gerek iki memleket:tn. ge.re}[ müsta -
ki1len Macaristanı alAkadar eden bütün 
meseleler hakkında Berlinde tam bir u
layi§ mil§ahede ettim. 

Almanya ve İtalya Orta Avrupada ayn 
ayn iki blok kurmağa çallşıyorlar 

(BCl§taraf\ 1 inci sayfada) 
vekıli Stoyadinaviç tarafından bir av 
partisine davet edilmiş olan İtalyan ha
ri cıye nazın Kont Ciano, eski Küçük A:ı1-
tanttn yerini tutmak üzere Yugoslavya, 
Romany~ ve Macaristan arasında bjr 
blok kunn&ğa çalışacaktır . 

Lehistanın da bu bloka ilühakını kuv
vetle arzu eden İtalya, bloku kendi hl -
maycs: &lnna alacak, bu suretle Alman
yarun Tuna havzasında fevkalade kuv -
veUenmctınin önüne geçecektir. 

İtalyanın bu teşebbüsü, Roma - Berlin 
miliverini sarsacak mahiyette olmayıp, 
alelade bir diplomatik oyun telakki e -
dUmektedir. 

Almanyanm kurmak istediği blok 
Diğn tar&ftan cTIDıes> gazetesine gö

re Almanya. Lehistan da dahil olduğu 
halde Tuna devletlerini komiinist aleyh
tarı pakt etrafına toplamak ıstemekte -
dir. Du yolda ilk muvaffak.iye~ k.ayde • 
dilın~§ ve Macaristan pakta iltihak et • 
ıniştir. 

Bır kaç güne kadar Varşovayı ziyaret 
erlecek olan Alınan hariciye nazın fon 
Rlbbeııtrop, Lehistanı da komünist aleyh
tarı paktını gimıeğe davet edecektir. 
Böyle bir davet karşısında Lehistanın 
red cevabı vermesi hayli müşkül olacak
tu. Zira menfi eevab. Lehistandaki Al -
man ekalliyetinin ayaklanmasına vesile 
teşkil edebilir. 

Yugoslavyanm vaziyeti 
Komümst aleyhtarı paktına üçüncü 

muhtemel namzed Yugoslavyaya gclın
ce, bunun pakta iştirakini Mareşal Gö .. 
ring temın edecektir. 

Filhakikn, gelecek ay zarfında Belgra
dı ziyaret edecek olan Göring, bu me -
sele hakkında Stoyadinoviç ile görü§e -
caktir. 

Çcko - Slovakyada 
Çeko-Slovakyanın pakta Htihakı 6aha 

ıimdiden temin edilmiş sayılabilir. Ya -
rın Berline hare~et edecek olan Şval -
kovski, Prag hükumetinin pakta iltihak 
etmeğe hazır olduğunu bildirecektir. 
Ramanyanın ise, bu vaziyet karşısında 

\iığer F.omşu devletlerin harekeUni imti

niden başka çaresi kalmıyacakur. 
Almanya, bu gayesinin tahakkukun -

dan eonradır ki. Ukranya meselesini ele 
al:ıcaktır. 

Çek Hariciye Nazınnın Bertin 
seyahati 

Berlin 19 (A.A.) - Yan Tesmi bir mem 
badan bildiriliyor: 

Çeko-Slovakya hariciye nazın Şval -
kovskinin Berlini ziyareti kısa cr.irccektir. 
Eski Çeko-Slovakyanın teşkil e~tiği teh
likenin bertaraf edilmesi üzerine orta 
Avrupo.nın yeniden organize olunma~ 

keyfiyeti, Roma - Berlin mihverine dost 

milletler zimamdarları arasınclıı t~as • 
laı 1 yalnız tabü göstermekle kalmamak:,.. 
ta, fakat Çcko-Slovak haricıye nazm ne 
temaslar yapmak, İtalya ile bırlikte, Av. 
rupamn umumi hayatında Tuna havzası,. 
na tabıi vazifesini vernıeğe çalışım nıwıt 

yonal - sosyalist harici politikası çerç .. 
vesı dahilinde yer alınış bulunmaktad1r. 
Diğer taraftan, Almanya, bithbi Çe " 

ko-Slovakyanm yeni hududlannın ta)L.. 

dıcii işinden doğan hiıdiselerle alakadll"' 
dır. J.«jkir teatisini icab ettiren diğer ha-. 
zı noktalar da vardır. Bu görüşmelerden. 
hiç bir sansasyonel neUce veyahud ıı.. 

susi bir, aııla.şma beklenmemeli~~- BU 
görüşmeleri1 orta Avrupada sükUn ea.. 
rinc devam hedefine varma\ için ya~ 
lan daimi çalışmanın bir ifadesi gıbi ı.. 
Iakki :azım.dır. 

Kont Ci:ıno Yugoslavyada 
Belgrad 19 (Hususi) - Başveki~ Stoya. 

di'lovıç tarafından bir av partisin.? da • 
vet edilmiş olan İtalya haricıye namı 
Kont Ciano, bugün şimali Yugoslavyada 
Neşevoya varmıştır. 

İki nazır öğle yemeğini berabl?'!' yedfl}. 
ten sonra. ava çıkmışlardır. 

Siyasi görüşmelerin av esnasında. yap1" 
lacağı anlaşılmaktadır. 

Kont Ciano, ayın 22 sinde Belgrada ge .. 

lerck İtalyan kitab sergisini açac'lk :vw 
ayn: gece de Romaya dönecektir. 

Traınvay Şirketi 
Şubatta hükOmele 

geçecek 
(B~~afı 1 inci sayfada) 

Nafıa Vekaletinin protestosu 
Diğer taraftan Tramvay şirketi, Na~ 

Vekaletinin arabaların ihtiyaca kafJ geJ.. 

mediği, hemen hepsinin bozuk oldu~ 

halk !çin 'daimi bir tehlike mahiyetini &o 

lan bu vaziyete daha fazla tahammül e 11 

di!em;yeceği yolundaki protestosuna kal't 
şı cevabını hazırlamış ve Beyoğlu döı: • 
düncü noterliği vasıtasile dün Ankara\~ 
göndermjştir. 

Tramvay şirketi protestoya verdiğı cı'• 
vabda, yollann ve şebekenin muntaz, '1 
surette tamir edildiğini, bozuk arabalar '1 

sefere çıkarılmadığı ve vuku bulan kıı ~ 
zaiardan dolayı şirketin mes'ul ~utulamı.. 

y:ıcağını Eeri sürmüş. mcs'uliyeti kısıneJI 
vatmnnlann dikkatsizliğine, J...ısmen de 
yclların dolambaçlı ve bozuk oluşuna do 
fetır.iştir. 

Şirkel cevabında ayrıca bundan sonra 
daha dikkntH davranacağını ve yollarla 
arabaların tr.:mirlerine ehemmiyet ve • 
ri!eceğmi kaydetmiştir. 
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Mehmed Bey, oda kapısını killdledi, perdeleri kuvvetle sallanıyor, camın çat- ye düşmüş bir kadın değil.. ona inanmak 
pencerer.in perdelerini aşağıya kadar lak bir parçası kopup düşecekmiş gibi istediğim halde inanamıyorum ... Ne za
çektikten S0I1ra yata~1na uzandı ve ar- tı~:iyordu. Fakat genç adamın başının vallıyım yarabbi! 
kasını yastıklara dayıyarak k'lt'ısının i!,--?nde koparı kıyametin yanındıı dl~an- cDana mmımak istemiyors1m Mehmed: 
mektubunıı tekrar eline alıp avuçları .a- mn kasırgası nedir? O şimdi, on seneden- seni tamdığun ve çok iyi bi1diğim için 
rasında buruşturmağa ve dalgın gözlerle berı ~ aşadığı hayatın zincirlerine takıl- haklı buluyorum. Lakin sen de on senelik 
bu yabancı odayı süzmeğe başladı. mış sürükleniyor, karısının mektubum.la karını herkesten iyi tanır ve benim. ne 

Uç gündenberi aile ocağını b1rakarak alelade bir şeymiş gibi yazdığı ciekorun olursa olsun, yalan söylemekten nefret 
Sırkecide bir otel odasına kaçmıştı. Aile için.de ya~ıyordu. ettiğimi bilirsın. Bunun için de sözleri
ocağı: Y~şilli, kırmızılı ve mavili çiçek- Yavrusunun kıvırcık kumral s:ıçları min doğruluğuna inandığını istiyorum 
lerle süslenmiş aydınlık bir bahçenin or- yemek odasındaki yeşil kadife kanapenin Mchmcd; mutlaka ve mutlaka bana incın
tasın.:fa dört odalı. şirin bir evceğizle, on üstür.de parlıyor, tavandan düşen parlak malısın . Hatta tekrar eve dönmesen. hu 
senelik bir hayat arkadaşı ve beş yaşın- rık, yeşil sofra örtüsünün üstündekt mor yüzdrn kızmı ve beni bütün büfine ter-
da minim.;ru bir kız çocuk... .mürekkeb lekesini. bunu bir gün Bülend ketsen bıle ... > 

Üç gün evvel sükunet ve saadetle ya- kaza ile yapmış ve bu yüzden ellerıne !ki Mchmed yatağının içinde büsbtitün 
şadığ1 h&yatı, şirin ve temiz evlni hıra- tokat vurmuştu - koyulaştırıyor ve .. Ncc- doğrularak yorganlarını fırlattı. Oda, şid
kıp bu kirl! duvarlı, basık tavanlı, küf mıye. bu sessizlik içinde, kırmızı çiçekli detı: ">ir ka51rga ile sallanıyor. penccre
kokulu otel odasına kaçab:lmek için ha- kimonoı:una bürünmüş dolaşıyor. gidi- ler zangır zangır titrlyordu. Bu gece ta
yatından ne büyük bi: vak'a geçmiş, bü- yor, gf.'lı~·or. ellerini saçları arasına so- bin+ te kendisi gibi kudurmu~ ve çıldır
tiin variıl,11 birdenbire nasıl snrsılmıstı! kııyor, bir sandalyanın yerini değ"ştiri- mıştı. 

Demek karısı onu ald-atıyordu! Ne va- yor. pencerenin perc:tesini aralıklıyruak Şimdi elinde mektubla odanın içinde 
kittenberi? Kim bilir? soka~a bakıyor... dolnşıyor, kapıdan pencereye. pencereden 
Dı~arıdan §iddetli bir :brtın"l başlangı- Niçin, nıçin bu sakin yuvanın temiz k:ıpıya doğru koşar adımlarla gidip geJi-

cını bildi:-en boğuk, telaşlı ve korkunç hayatını bozmak istemiş. niçin onu aldat- yordu. 
sesler geiiyor, vapur düdükleri ötüyf'r, mıştı bu J.-adın? cOnu bizım hayatımıza se:ı sokmuştun. 
damlnrda, rencerelerde çıtırtılar, uğultu- <Evet. samı yazıyorum Mehmcd: fakat En !em!z ve en değerli bir arkada~ g:bi 
lar ve sarsıntılar seziliyordu. b:ı vaziyC'te düşen başka b!.r kadının ya- oım ?ana sen tanıtmıştın ve ben de onu 

Tab.at"n asabiyeti yavaş yavaş Meh- pab:Jeceğ. g:bi, suçumu inkar için değil; evveliı, sE'nın bir arkadaşın gibi görmüs
nıed Beyin de sinirlerini bozmağa başla- b: 1ak•s. bu sucu isleclikten sonra seni d:ı- tüm. Sonrndan yavaş yavaş ikimiz de 
mıştı. Sabahtanberi ellnde evlre çevire ha iyi rnladığımı ve sana dah:ı. kuv\·etle S":ıi unutur g'bi olduk~ fakat, samı ye
dijiklPd1f.; mektubu açmamak için ya9- bağlandığımı söylemek için ... » min <>diyorum ki ne o. ne d~ ben sana 
tığı bütün mücadeleler eriyo,., kalbinin Dt-mek şüpheleri doğru imiş, demek hivarıet Etmedik .. buna inan! 
ve beyn"nin en gizli hücrelermde;ı fı~kı- Nectr.iye onu cidctt>n aldatmış ... Ah, dıc:a- Ş mdi mektubumun en güç yerine gr?l
ran b.r cfKe ve acı, bir tütsü gıbı varh- nmn şu fırtınası dinse, artık şimşek cak- dim MP'nmed: beni anlamanı, bu satırla
ğını s:ırıtrak onu hırpalıyordu. masa ve bütün bunların üstiinde asabını rımciaki :ıçık rnannyı iyice kavra:nanı is-

Fırtına. bir bomba gibi kuvvet ve şid- yoran ~ catlak camın ince sızı1 tısı riurs:ı! tivt':::-um· 
detJe patladı .. Mehmed Bey de, guya bu- c Yaptığım şey çok büyük, çok fena; Aramızdaki bu dramda kabahat~ olan 
nu bekliyormuş gibi kuvvet ve şiddetle fakat buna bir •SUÇ> demek doğru oıur yalnız ben değilim: biraz da .sens:n ... N;
ır.~ktubun zarfını yırtarak karısının ince mu b=ımem? ç.·n Bülend doğd~ktnn sonr . vani tam 
ve biraz acemi ve telaşlı yazısile karşı- Hayır Mehmed. kabahatim ne kadır be~ &enc·dir, bana karşı olan eski müşfik 

Küçük Memleket Haberleri 
Denizlide yoksul talebelere yardııD 

Vll~yet bütçesinde ortn ve lise fa°Dr ~ 
beterine yareım olnrak tahsis edllıT.ı.ş 0 

• 

500 Urajan dört yüz lirası 153 taldı taıe:. 
nln kltab ve ksı.lem paralarına yıırtun • 
mak üzere mekteb ldare ooyetl emrine " • 
rllml~ ve heyet huzurunda talebeye 1!ıt1yt.0 
ları nlsbetlndc tnzl edilmiştir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırı~dık ve bütün ağnlarını~ı. derhal ke-ser• 

İcabında günde 3 kaşe alınahılır. - ~ laştı. büviik olursa ols11n, sr-nin bu dakik<ıda tavırlarını bıraktın: Niçin b~ni sevdığin 
<Mehme.:I. şu mektubumu okurken düştüğün feci hsljc h"n•rnle alakadar olmamağa~ ikı- t' 

İki gecedir, sabahlara kadar seni bek- şüphe knda!' değil .. seni aldattım. bknt miz de genç iken. sen tam manas!ie öm- velki gibi sonsuz ~Pfkat ve sevginl~ beni hafiflettiğini ve gözlerinden akan yaşı• 
ledım. Gelmedin. Gclmiyeceı!.ini tahmin ne kcnci'imi, ne seni. ne de minıminı yav- riinü şic,.ıne hasretmegwe ba~lndın? lliF- tekrar dolarfian. sana yemin ediyorum la ciurulduğunu hissediyordu t'md:. 

- 1 ., K kt b b · d fa dab• 
ediyordum, fakat Bülendin «baba .. ba- rumuzu kirJı:-tmedim.. 1 yonını: b"z"m için, Bülendle be·ıim :cin ki, havatımdn hiç başka bir erkek olmı- nrı ı"ın me u unu ır e Jctll" 
bam niçin gelmedi.. işte babam geliyor.... Vav akak kadın; .c::uç işlediğinı itiraf ~nh"ıyorciun. Nitekim kaza::'ldı~ın p'.lra y:ıc~ k ve ben senin hazırladığın sevimli 1 baştan başa ve nefes almadan okudu lıt' 
gıbi sözlen asabımı büsbütün bozduğu ettifi h&ldc gene kendisini temi?. gibi gö- ile her ınvden evvel bize sevımli bir yn- Yl,, amızda. kızımla senin aranda, d:.in- sorırr, au::iaklarında yavaş yavao; tatlı J• 
halde talbime «belki de gelir .. belki da- rüyor. Meğer ne kadar ahlak düşltün:i ı- \'a kurt?ım ... Fakat bunlar of'nım için kft- yanın rn mes'ud kadım olacağım... şan blr gülümseme ile giyindi v~ soka 

ynnamaz ve gelir> gibi gülünç w olmıya- miş o... fi m. "di? Bunu hiçbir saniye bile düşün- Sfü.le::-ime inanmaz, benim mastt."ll ol- fırladı. ~ ... ı) 
ak b d" Mehmetli evine götüren yolfa!'d!l bUr-

c· ir ümid ulaştırmıştı; 1ıunun ıçın «Sana yemin ediyorum Mehmed; o a- nıc• n '\'C gençlikte ihtiyar gibı yaşama- duğuma kani olmaz da gelmezsen ... Bil- bi:- !.ırt:na esmiş, sağanaklar, sellt:r bO" 
gelmiyeceğlnf bile bile seni bekledim. d~mla benim aramda hiçb r şey geçme- ğa haııladın. mıyornm ne yapacağım Mehmed; fakat -1• 

B d şanmıştı; fakat simdi bu yollar sakin 
u akşam Bülcnd huysuzııındı, seni ; .. Yani semin tasavvur ettiğ!n mantı.- Senin bu hallerine dört sene devam et- o zam:ın. karını ve kızını bırakıp kaçtı- 8r-

ser"ndi; genç adam, kalbi ve bütün .,, 
bekliyerk yemeğini yemek istemedi ve da hiçb;r şey ... Evet, başlangıçta senin t;m: beş nci sencsind-c karşıma çıknn ~e- ğın ·çin t°lC' her şeyden sen mes'uı olacak- )dtl 
ağlıya atJıyn uyudu. Yemek odasmdaki arkado~ın Ciyerek ona yüz verdım: s~n- vimJi, kib:ır ve hassas bir ad~mın ..• •anın- sın ve lıııgün temiz olan evin, karın ve lığı yeııi üm•dlerle dolu olarak bu 

5~ ~i 
yoilard:ın yürüyerek evine doğru Her c · 

kanapeden onu kucağımda alıp yatağına raddn !:Özleri ve halleri hoşuma gitti ve da bir parça başım döndü ... İşte bi.ıtün ş."refın Prknirse en -büyük su; senin üs-
yatırdım, her zamanki gibi yorganım kendimi hafif b ' r baş dönmesine bırak- suc.:um bu ... Fakat, b'rkaç d<>fo tekror et- tüne :·~iklPnecek.t r 

YARINKİ NÜ~RAMIZDA: 
boyrJuna kadar çekt'm ve göz yaşların- tım, iakat bu baş dönmesi bir hafta sür- tiğ~m ~ibı. di.işmeden kendimı t.:ıµIadırn. Fırtınanın uğultuı:u hafiflemiş, camia-
dan kızaran yanaklannı öpüp :iambayı dil ve ben düşmeden kendimı topladım; İ~te şimdi gene snna koşuyorum ve on r111 c;ılgın tıkırtısı seyrekleşerek ö11r
sbııdürdüm. Şimdi yemek odllsındayım, rnüvazenemi buldum. Seni ve yavrumuzu serelik yuvamızı bozmamak için bana muştu. 
ır.asanm b:ı~ında sana yazıyorum.> düşündüm.:. yardım etmeni istiyorum. l\fo!-ımed, dışarının fırtınasını dındiren 

Bulunmuş lira ... 
Yazan: Kadircan Kafh 

Fırtına ş1odetini artırmıştı. Pencerenin Hep bu sözler ... Fakat .. demek Necm!- Eğer sen tekrar gelirsen, beş serıe ev- sağrnağın kendi başındaki kasırgayı da 
=====================:=:.==========================:===========·~===========~~~======~====~=======================~ 

Son Postanın edebi romanı: 32 tada Süheyla var, onu kaybetmekten kor- kelime ~dy!cmedim. O da ban~ bir şey s•n. Fakat fstanbula sık sık inmek içiJl 

Onun bu anlattıkh:-ı içinde, 
tafsilat dışında, esas itibarile bilmedi
ğım b!r tek şu var: Namık Beyin. Sühey. 
lanın !>aşına gelen fel8ketten başka. ken
dine a:d bUtün felaketlerini bilişi... İşte 
bunu düşUnerek, kansının ihanetine 
mazlumca boyun eğen bıı adamdan bu 
defo iğrenir gibi oldum. Her·gün eriyen 
k:ılh nasıl gene demir kesiliyor, bu hale 
d :ıyamyor? En sid ietli bir sevr,i bile, onu 
elımden kccırırım diye bu kadar zillete 
değer mi? N"sıl olup ta bu adam, hfıla, 

b:r pacavra g bi bu kadını s"lkip bası'l
dan atamıyor ve niç'n, nedr>n, sak"'lt b~
şını. dayadığı v<ıc::'ıklannda gr\ı]erinı ha

yata jumacrı~ı .(!Ün bile. kar'"ısınd;ı S'ln 

haval oları-k P,l'ne o kadının çehre irıi 

görmek ic:tivor'> Bedeli sadece na:nusla 

ödt>ne11 bı ask.ı b'lmem ki ne isim ver
me i? 

F kat, bir ı:hza Namık Beye sapan 
du ilnl'c•er m gene dönüp do1 sıp Sühey
lliDın iistUndC' •rmlanıyor. Annsı ıster~e 
hiç gclmesın .. fakat o. niçin hula gelme
di? 

- Saat ;;ır.ı ... .ı,. 1 sonra üçü geıçr-rken -

Nihayet, at'ık pencereden. uzaktaki a

raba seslerini işiterek balkona fırladım. 

0%Gn""Y 

Arabalar, aşağıdan , Nizam tarafrndan 
arka arkaya geçiyorlar. Demek ki üçte ge 
len vapur iskeleye yolcularım boşalttı. 

Güneş'! rağmen, tekrar balkonds bf!k
ledim. Bir müddet sonra, Kadıyorandan 
yoku~u çıkan bir araba, bizim taraftaki 
Toprak sokağa doğru kıvrıldı. Karşıdan, 
dikkntle. kalbim çarparak baktım. Oh! 
he-le şiikür! arabadakiler Süheylfı ile a
nası. .. 
Şimdı tekrar odama girdim. Artık rle

rh bir nefrs alıyorum. Akşama Süheyla
yı herhalde göreceğim. Namık Beyin ha
Ynt fac;asm• ise artık düsünmek istemem. 
S'mdi yalnız çamlığın akşam gölgelerı:ıi 
bc>kl"yor ve orada kollanma düşecek Sü
heylüyı öz!üyorum. 

- Akşam altıya dol!"ru -

Yazık! Bt>k1eyi"im bu akşam için boı>a 
çıktı. Ç~inkü Süheylfi. ne yapsa evden u-

zaklaşaınıvacak. Akşama annesınin da

vc>tlileri varmış! Bu haberi bana b;rtız 

evvei beslemeleri ile yolladı. Emine kız, 

küçük hanımın sırdaşı görünüyor! 

Acabrı kim bu davetliler? ... Naciyenfn 

eski ahbabhm mı? .. Yoksa dün gece yeni 

hnıştıklan mı? .. Bunu nasıl anlamalı? .. 
Hani merıkıından ölilyorum. Çünkü or-

karım. sormadı. Zaten artık bu bahsi aramızda 
• !ölaat yediden sonra -

Gelenleri demin o kapıdan girerlerken 
gördüm. Az çok endişem dağıldı ~ibi. .. 
Ç:inkü bunlardan biri. ne zamandır gö
rı.lnmiyen o beyaz pantalonlu delikım'ı. 

ilk defa ~amlıkta rastladığım. . Yalnız 

bugün gri bir kostüm giyinmiş ve kravrı
lını itina ile bağlamış! .. Anlaşılan yeni 
bir av pe~ nde! .. Bu jigolonun yamnda
kiler de, orta yaşlı bir erkekle genç, g::t
ze;ce bir kadın ... Erkeğin, bir elini kadı
nıtı beline doladığına bakılırsa, bu kadın 
ya karısı, yr. metresi. .. Fakat korkarım, 
bu adam :la yarın Namık Beyin .fasilesi
ne girecek! Her ne ise, işte Nr.ıciye ha
nımı:ı bu akşamki davetlileri! ... 

lç:m sıkılıyor. Bari biraz resim yap
sam .. f.:lkat ne resmi? .. Gözlerimin önün
de SühcyHinın hayalinden başka bir §ekil 
belirmiyor ki ... 

tyi ya, ben de hayalimdeki Süheyldnın 
resminı yaparım, model olup karşıma 

p,ecf.'ceği ~üne kadar... YaV,lı boya asıl 

büyük ıeıınıine o zaman başlamak için .. 

- Ertl'si ıık..cı:ım. Süheylayı gördükten sonra -
Saçlarında ayni menekşe ile kanşık 

yasemin kokusu ... Vücudünde, kollarm
da a:vni yumuşakbk. ayni kıvraklık.. ey
m çılgın öpüşlerimiz ve ayni baygınlık ... 

Daha evvel konuştuklarımıza gelince .. 
hep sudan şeyler! Düğünün parlaklığı, 
gelinle güveyinin kibarbğı, inceliğı .. içi
len bol şampanyalar ve Süheylfının ken
di anlatışına göre yalnız birkaç dans .. o 
da, eskiden tanıdıkları bir gençle ... 
İnanayım mı? Fa.kat ne kadar da inan· 

mak istiyorumr 
Ona babulle kon~ tak 

kapamalıyız. Öyle hissediyorum ki, o da 
şimdi böyl"" düşünüyor. Evet, ne anasın
dan. ne 'tahasından bahis! Sadece ikimi
zin aşkı ... 

Hem şlmc!: düşündükçe kendimi dün-ı 
kii gibi mücrim de bulmuyorum. Öyle 
ya, Sühcy~anın Göztepedeki felaketinde 
benim ~ir kusurum var mı? Bugilne ge
lince? .. Eh canım .. ben olmasam başka 
b:risinı sevecek değil mi idi? 

Fakat hala da şüphedeyim. Onunkisi 
ciddi blr ı;şk mı? Yoksa bir aylık, bir 
me,r.sirnliK: bir gençlik hevesi mi? F:ıkat 
bu :..adar incesini ben bile kendi içime 
s'rarnam. Her şeyi zaman belli eder. Şa
irin dediği gibi: 

Nıce i1ıt"rasla birleşen eUer 
~haclı gii.?ı gelip ba§ka emetler! 

Bilmem, ben de bir gün Süheylfıdan 
baskn bir emelin, bir gönül ve ihtıras e
melinin Prkasından koşacak mıyım? Va
kıa bu~ün için buna hayır diyorum. Fa-
kat yarın .. ileride? .. Kim bilir? ... 

Süheylfiya, Beyoğlunda güzel bir oda 
tutacağımı söyledim .. çok iyi tanıdı~ım, 
sır tutmnsını bılen ecnebi bir madamın 
evmde ... Sonra sözüme şunu ilave ettim: 

- Haftada bir iki gün oraya gelemez 
mısin? .. Çamlıkta buluşmalanmız ba§ka. 
hı ınır. dikkatini uyandırmadan ... 

Teklifimi doğru buldu: 
· - Peki, siz odayı tutun, sonra bir gan 

ayni vapurla iner, Kl5prünün ucunda blr
leşirız, dedi. Yalnız Şu var: annem de ek
seriya İstanbula iner, onun iııdJ.li gün
lere ıastlam&Sllll 

- O kolay! dedim. Bana lr.aber- ftrir.. 

ne bahane bulacaksın? 
Gülciü: 

- İstanbulda tanıdığım arkadaşıarırt' 
mı yok? .. Taksimde, NişantaşındA knÇ 1,. 

nesi var. Zaten Beyoğİundaki terziye 0' 
yeni aldığım sonbaharlık kumaşlarıml 
verecC'sL-n. Onlar dikilinclye kadar k99 
kerP. provaya gitmeli! 

Hanı Süheyla, bu gidişle, bana bfle ~ 
kıl hocalığı edecek!.. Doğrusu bu soılcrı· 
ne şaştım. Benim düşüneceklerimi ben· 
der, evvel o düşünüyor. Hem bu bahane
leri o kadar tabii. hiç yüzü kızannadıı1'• 

t8' hiç :mantığını ka •betmeden, kolayca, 
hat rahat sayıp döküyor ki adeta anas•lt 
anlaştıklarına hükmedeceğim geliyor. 

Yoksa şüphem doğru mu? .. Bu kız. b~ 
yoida, Aşıklar Yolundan evvel çok 111 

gezip ciolastı? ... 
Peki va cnun o çamlıktaki hali? ... JJıÇ" 

h:a hıçkıra ko11arımda ağlayışları? .. • 

İtalvada üç yıl atölyeler, müzeler, 1<
1

• 

ttc>dralhr ,.e rec::im galerileri ıcinde Y"~a· 
dtm. Yolnız ilk tatilde memlekc>te dorı· 
düm. Di~cr "ki tatili de orada, şrhird'11 

şehire. dal7dan dağa, kıyıdan kıvıya at· 

layıp dolasmakla geçird"m. Fı:ıkat bi11ll
11 

bunlr.rdan bende kalan hatıra, n1h8''
2 t. ..,e 

NapoE kayıkçı1arının sesleri, şarkıları l 
·ıer 

durgun suh.ra yayılan kita:-a fniltı 
gıbi, gittikçe uzaklaşan bir ilk gençlı1' 
rüyasıdır. Halbuki benim bu ha}atırn d3

-

ha bir yıl once bitmişti, öyle iken bU afi' 

da niçin bana bu kadar uzak geliyor? 
(Arkala .,._~) 



Yazan: ZİYA ŞAKİR 

ba?~ an kesici 
tetıe ~d' bu isticvabı büyük b" 

çocuklar arasında 
rtıi ı are e . ır ma· 
~u «ıJarııann k dıyorcıu. Resmen ifade-
1' \.~ heyeca arşısında hissettiğim 'kor-

rı~~i bu Yan ~an taş kesildiğim halde, 
ts lt bülbül 

1 
• Ç~reli sefil çocuk, be

·~ tıcvab bitt~~ı söyletiyordu. 
ttt.r ba~,.... en sonra Tayyare agıv r 
""ilS'I ·ı .. ı..ı sall d · ' 1 ": a :. Cıddt biT feylesof 
S ....... f :te, insa 
tık;~aı,""lnın h~ı=ı buna canı sıkılır. 
ke?l'ıaktan fen sa~ına olarak deliğe 

tde t v~bı k" a hır feY yoktur . .. Be -
~ n hır Şe 11 nıeselede seni alakadar 
~1.ılursu Y Yok. Bir kaç güne kadar 
uıy n. 
'.ev e, ll'lıtıldnndı 

ıtı.ad :1·· llıeseı d • 
ril ıgı:ıı be e e, hfç bir alakam ol -

ne k n de hm rd ~~d adar d Yo um. Ve bir kaç 
fntıı:ı ediy0M..~ serbest bırakılacağımı 

u ı:ı.....1.. ·--uın. Fa1-.... benim . • d"" 
r!i~h ·~ı:11; ll'ltıh ~ lÇlil U• 
~ esız k1 bu iın bir cllıet vardı. Hiç .. " . 
'' em kot cinayet meselesinden Tayyar~ hrıfif çe guıumsedi. 

~aJtt al'lıkla _,__ · ' s tart ı. 'l'eyzern JOlAa:sını kurtaramı- arı Vasıı, aaeta sersemlemiş bir hal- usulcacık sıvı§tım. Tramvaydan at1ıya-
~}. 111da ben hıpb yattığı müddet de idi. Boğuk ve titrek bir sesle cevab caktırn ... Fakat, aksi tesadüf. Tramva-
~ ne iç~k~ olacaktım?. Ne yiye· verdi: ym sahanlığında karşılaştı~ bir sivil 

ltıaııu ll'ıtlşkaı Ve ne~de yatacaktım?. j - Bıra1nn canım .. çok dayak yedim. I memur beni tanıd ı . Dik dik yüzüme 
a Cid 'ra"Yare ~aziyett hah ettiğim za- Tayyare, derhal yumruğunu dizine bakmıya başladı. Onun bu bakışları 
, dt ~ re;] afifce g(}lilm.c;edi. Gene dayadı. Oturduğu yer~e, funirane bir 

1 

kar.şısmda kendimi idare edemedim. 
ı .\Jdırrn1 esQf tawı fl~: I tavır aJdı. Derhal atl:ıyıp kaçmak istedim. Ar • 
ı).huhn1\lt ' C&nım.. onun da bir ça- - San Vı:ısil! .. Buraya gel. kamdan mc>.mur da atladı. Domuz so-
~e · n· b • ~ ~ ' ?l\ırıtd ıye agıT•Jı. ka~mı!l başında, ensemden yakaladı. 

ltıtiıtı bu a5zıe~dı. . •. V~sil, bu emre i:aat etti. Etrafında Tayyar'?. bu sözleri büyük bir dik • 
, etthn_ ~rfn flrrrlchb ~ te!-iellı te· otek~ ÇOC'Uklar oldugu halde, yanımıza katle dinledi. Sonra, acı acı gülerek. 

\e~ A.ttık a derin içimi çekerek: geldı. - Oh olsun .. yakalanmayı haketmiş-
l'iııı?.&dı, liun ıınerne gitmek limidi .a.e 1 • Ta~y~re, kaşlan~ı . çatmıştı. Büyük sin. 
]) . da:n 10nra, n• yapabılı- bır cıddıyetlc onu ıstıcvaba başlamıştı. Ded!. 
'1' ettını. - Ne oldu? Şimdi bütün n~zarlar. bu küçük yaş-
~\>ı,!I~ h - Y~kalandım. taki ~ecrübeli yankcsicive çevrilmişti. 
~ ~aı~sı afifce ıtllünueaı: - Nerede?. Tayyar~. Sarı Vasili şöylece tenkide 
._:\ıabırı.1 "rı. · - Karaköyde. giristi. 
, Caıışu. erdt. - Yalnız rı:u idin°f' - fşe. yalnız çıktığın için hata et • 

~v... nııYUn?. - Evet. mic:c:ln. Yanına. b ir yardımcı alacaktın. 
'}' --~. akat ~ - Nasıl oldu? Çanta\..., ac;ırır aşırmaz. derhal onu sa-
: Ö~nı~ hiç bir~ bilmem ki... - B ir ad:ım, F..rninönünde sarrafa pa-1 vacaktm. Bir müddet sonra da arka-
' ~i~en' · ra bozdurd1ı. Cantası. oldukça dolgun- sın dan se:ı atlıyacaktın ... Sonra, rn~ -

tı-ı oj~ ,_, ·· du. Pe;Şine dfic;tüm. Yavaş vavas yanı· rnuru ... ördiim1n zaman, kat'iyen telas. 
~d"" ~nıden ~"'--dl'k' B" b' . J ,., . hii'• . So u~ı~ . ır ın - na sok11ldum. Tramvaya bindi. B en de etmiverektin. Tramvavdan atlamıva 
~· "ük ~k 'kaldtnm1an, in~anm

0 

nrkasından girdim. Kalabalıkta. önüne lüzum c•örmiyerek, \stasyona kadaT 
~. sıdır. Herşey, orada öğ- geçtim. Köprüyü geçerken, işe başla • bekliyerf'ktin .. . Daha sonra, yakalana -

"-- · ılt h dım. Yavaş yavaş elimi cebine daldır· cağını aklrn keser kesmez, usu11acık 
~. h er ~Y 'Ll d "a ... 

1 
~z e &l\ ım ~nnekle bera· ım. Cnntayı iki parmağımla yakala • ~nntavı .c-ebinr.-=-n cıkararak vanındaki-

~rı ~~- Afes &n!Jıvamadı~ şeyler de dım. Hissettirmeden çektim. aldım. Jerden biritıin ceketinin cebine bırakı-
~ınhıt "elA Tayyar~nin, ne demek Tam Kar:ıköviln köc:esine ~elir gelmez. \'erecektin. ( Arhm uari 
~~~;~tm~~~ı~~ ·~=========================== 

~ı,,.a Ay:ıkn~ anıwemamı.ştım ID 1 t O . il 1· 1 . 1 t . U "d . ·ı t ~ Siı ınecbul' kaldım· · ev e emıryo arı ve ıman arı ış e mesı mum ı aresı ı A'l arı 
,, ' llt- t ~ . -
ıı' gıtldil 13 1!. rill'Silnfiı??. Muhammen bedeli 4000 lira olan 5000 metre mikabı oksijen 26/1/939 Perşem-

~~tıtıın ~ irdenb1re cevab vermedi. be günü snat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gnr binasındaki komisyon tara
t1at'eıı.1~ ~?'lnı kolayca ~şe1mPk is- fından açık <:ksiltme usulü ile satın alın :ıcaktır. 
.: ile c~ l!ibbi kacamaklı bir tavır ve Bu işe giıımek istiyenlerin kanunun tayin etıfği vesaik ve 300 liralık muvak· 

~!... lli~fl Verdi: ' 'tı ' Ya k kat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 
~~ " tad.. n esict diyorlar . .. Bu ta-"'- y;. Qr d ~. l~zımdır. 
~. akat b 0~1 udur, bunu bi1mivo· tc!!st ltıııa:rııarın ana SOr&'?'larsa. .. biz. c:ade- Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

, l'ıi bnen J?aflettnden istifade et • parasız olarak dağıtılmaktadır. (185) 

~e · adamlanz. 
~,' baı~apa~ınız!. 
aı11~ ~!ltı~sıkalabalrtt yerlerde ee1eriz. 
~.(t '% • saati, kıymetli tabakası 
~ Otıla~1~ne <Hlşerlz. O kalaba· 
, l. 'h çarpar, savuşuveririz. 

Muhammen bedeli 335.000 lira ola:ı yetmiş yedi kalem muhtelif bakır ve pi
rinç ımalzeme 3/3/1939 Cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Felakete ugramış kadınlarla çocukların ateş kasırgaları 
arasına karışan feryadları ve .lJık lan b:naların tarraka .. 
!arı öyle bir heyeti mecmua teşkil ediyordu ki bunun 

dehşetini tasvire imkan yoktur 

Yangının nihayet bursya dayan- lunur. Gece gündüz koşulu atlar ve bu 
mış olmasından bir memnuniyet ır.~sadla teslih edilmiş kayıklaL· vardır. 
hıssedıldiği dakikada rüzgAr §id- İlerı gelen rıcal de ayni ihtiyı~ tedbirle· 
detle şark istikametine dönerek rini U.tihaz etmışlerdir. Sık sık vukua-;= 
bu ateş hattını bin iki yüz len bu angarye çok kere onların uykuln-
ctoise, den fazla bir mesafeye doğru yay- nm ihlal eder. 
dı. Şehrın merkezi istikametinde yürü- cPassevan, tabir olunnn mahalle bek
yen aievler on üç kola ayrıldılar. Bu kol- çi!erı geceleyin yangına dikkat etmeğe 
lar bir~irmi müteakib birleşerek· çok mecburdurlar. Ucu demirli koca bir so
geçmeden İstanbulu tutuşmuş b:r denız pa ile müsellah bir halde m.1hallede dÔ
haline soktular. !aşırlar. Bu sopa ile kaldınmlar:ı vurur .. 

O zaman, sarf edilen gayretler bir fay- lllr. c Yangın var> avazile halkı uyandı
da vermek şöyle dursun, bilakis felaketi 

rırlar ve yangının çıktığı rnabal!eyı ha
artırdılar. Yangının kollarından hirinin ber verirler. Yeniçeri ağasının sara,,,·ın-
önünde evleri yıkmakla meşgul bir ye- .J d.! inşa edilmiş okn gnyet yüksek bir ku· 
niçeri alayı yanlardan gelen iki kol ateş le "ütüın İstanbula hakimdir. Galataua· 
il~ ıhata eciiJ<li. Bu zavallıhrın ve ayni 

yapı.lrruş böyle bir kule daha vardır. Bu 
felAkete uğramış kadınlarla çocukların 
ateş kasırgaları arasına karışan feryad- kuJe!erin ikisinin de içinde caimi !iUret-
ları, yıkılan binaların tarrakeleri, ateşin te LÖbetçiler bekler. Büyük cavullar ça
şiddetinden havada uçuşan pedavralann lınanık Q.rtnhğa teıaş verilir, t!l Boğazi· 
güriıltüsü, her taraftan yangın tehdidi çine kadar ses gider. Alakadarlar dük. 
altında kaimış halkın avazı öyle bir he- kanlarına koşuşup gelirler. Fakat çok 
yeti r.le/mua teşkil ediyordu ki bunun kere unları yanmış yahud yağma edil
dehşetinı tasvire imkan yoktur. Halk. mış tulurlar. 
nıiıt~iş bir sefaletten ken.dilerinı kurta- Kıyrttetli emtiayı yangından masun bu
rabilmek i~in eşyalarının ufak bir kısmı- lundurmak ve bunlan bir isyan y:ıhud 
nı tahlis emelile hayatlarını tehlikeye yangm vukuunda yağmadan kurtarmak 
atıyorlardı. için beciestPnler inşa edilmiştir. Gerek 

Asıl rıkla sığmıyacak şey hu yangında tiiccar heyetleri gerek eşhas bu bedes· 
haı ab olın evlerin inşaatı bitmeden yeııi tenlerde nıağaznlar kiralarlar. B~n
bfr yangını"! tekrar ortalığı hanıb etme- lann Üzerlerinde tuğla ketnerler 
sidir. Halka yangınd-an korunmak için vardır. Her bir bedestende he • 
hiçbir ihtiyat tedbiri ittihaz cttirnıek im- men herneı! bir cins emtia bu • 
kanı buhınc-.mamıştır. O zaman tahtta lunur. Maamafih. kuyumcular bedf's· 
bulunan Sultan Osman bazı sokakları ge- teilı en kıymetlisi ise de bu oradaki eser
nişlt'tmek, yardımları teshil için yeni so- lerin ~e zevki selime pek muvafık olma
Y.aklar açmak istedi ise de ev s:ıhibleri lanndan. ne işciliklerinin nefasetind('n 
ecdad mü lkiine tam surette tasarruf hak- dolayı cieğildir. İleride Türklerin sana
ktnı dava için toplandılar. Yıkılacak ev- yiinden bahsetme~ fırsatı zuhur ede
lerm paras;nı vermek icab ettiğı sır:ıda cektir. 
sadece yıkmak emrini vermekten başka Bahsettiğim felaketten sonra padişa~ 
bir şey yapmamış olan hükumet izalesi hm nazırlarının ikametgahı bir sultanın 
kolav bir mukavemet karşısında kalınca :rııngındnn kurtulmuş olan sarayına nak
bcyun ('ğmekten başka bir harekette bu- ledildi (tekrar bir sadrazam konağı in§a 
lun3marlı. İşte istibdad. edHinciye kadar). İptida ynlnız cEnvoy~ 

~ ~ lıu <bı. Y•~alanırsanız?. 
~ , 11 b~ baht ~ ... Nitt-kirn. ~vvel-
~~ eebindeki para cüzdanı· 

' ~<.ı Y'e.kayı ~le verdim. 

Su :şe girmek istiyenlerin 17150 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği ve~iksları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon ReısPğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1675 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(2~8) 

Yangına civar evlere yardım etmek de France., ünvanını haiz olan M. de Ver
bahanesi!e kolayca hırsızlık yapılabilme- gennes büyük elçi ünvanını ihraz edince, 
s! ekseriya yangınlar çıkarılmasına bir yen• itimadnamesini takdime h:ı2ırlandı. 
sebeb teşkil ettiği anlaşılmıştı. HükUmet, Fransada sefirlik etmiş olan Sa:d efen. 
başlıca memurlar yangın yerine gelme- di 0 zaman sadrazamdı. Onun t:ırafın
c!ı:-n evvel atesi söndürmeğe çalışrnağı dan kacul edJldik. Padişahın huzuruna 
menetmek suretile bu rnahzura ç:ı.re bu· ikinci Salı gideceğimizi tahmin ediyor· 
la bileceğini düşündü. Halbuki fenalığı duk. İlk Salt pek yakındı [2]. Fakat m:.i
bütün bütün çoğaltmı~ oldu. Çür:'IPj yan- tcnekkiren BabıAlide bulunan sultan [3) 
gmın tevessüüne meydan bırakılıyordu. M. de Vergennes'e kendisini ertesi günU 
Onun jçin, bu kanun ilga "dildi. Hatt! kabuJ edeceğıni tebliğ ettirdi. Hadid fa. 
tulumbalarnı miktan arlınldı. O zamana kat zayıf karakterli, sabırsız ve ıon de· 
kddar mahalle müdürlerinin nezdinde ~ce mütecessis bulunan bu hükümdar 
hıfzedilen tulumblar muhtelif karakolla- avdettt bize garib bir sahne arzetti. Ken
ra tevzi olundular. Karakollara bu tu- disinl ülema kıyafetinde gördük. Yamn
lumba13rı lüzum görülür görülmez he- da yalnız siJihtarı [4] ve Divitdar'ı [5] 
men vak'a yerine götürmek üzere emJr v~rd~. Bunlar da çuhadar [6] kılığına 
verildi. F:ıkc.t ne netice hbıl oldu? Tu- gırmışlerdı. Padişah bizim gc~ış.imizi ve 
lumbacılar yalnız zavallı halkı haraca Atıneydanına [7] g"rişimizi görme,k için 
kesmek için yangına koşuyorlardı. Eğien- bır sokakta durmuştu. Biraz sonra hU-

1 ır.ek için kalabalığın üzP.rin su sıkıyor- kı1~~ann koıarak üzerimize değru gel
' lardı. Bu türlü :fclAketlerle artık ülfet dığını, yahud sefirin yanında yürüyüşl· 
peyda eden bekçiler bunu bir oyun yap- nü yavaılathğını gördük. 

'~~~r mn--·z' 'b ~\l"'' WQ\M..IU • • 

~. '''k. 
~· Ytnlektea.. hapa olunmak-

/\.~ 
~ ~lçtn ha . 
, · ka bir '4 gtmnüyorsu • 

~ılt, lie h-paı, 
, :rn?. Vakttle bu işe kapıl· 
'!' 'laı 
-:fya.re ~ Başka bir işe girin. 

t' /\.~ ~cı acı gO.Mtt. 
~Rlbt İlı..! ~- Btt, (!ıt.bıka1ı)yız. Bi· 

, il~. llılara 1f değil, selam bile 

'l'll el>.a. 
~tı\n.111-e:. in • 
)!lıu tl lt0~ rdenbire sözünü kesti. 
~~ ~ISıQ ;un kapm açılmış .. i~eriye 
~~ ~lşt~alar, bereler içinde bir 

ftı?ı daıti Ço k 
, b~atı cu lar, derhal yeni mev· 
~ b q~~: ainuşıar; 
bı;l?. hı, San Vasfi... Ulan, bu 

~, ~6.--
0"' ~aya başlamışlardı. 

KENDiR ve KETEN SANAYii 
Türk Anonim şirketi Meclisi idaresinden: 

İdare meclis.inin 14/ 1 /939 tprinıli içtimaında şirketimiz ortaklannın se
nelik umurrJ. heyetinin sureti adiyede içtimaa daveti karar altına alınmıştır. 

Tico.rct kanununun 361 inci ve dahili nizamnamesinin 49 uncu maddesine 
tevfikan 14 Şubat 1939 tarihine müsadif Salı günü saat 14 te Galatadaki 
Manhavm hanının 3 üncü katındaki şirket merkez!nce aşağıdaki ruznameyi 
müzak~re etmek üzere en az ( 5) beş hisseye mal.k hissedarların içtima gü
nünden bir hafta evvelinıe kadar şirket merkezine veya milli banlrnlardan 
birine hisselerini 'tevdi ederek mukabilinde dühuliye varakalan almaları ve 
toplantıda 'bulunmıyacak hissedarlann da nizamnamenin 59 uncu maddesi· 
ne göre diğer ortaklardan kimi vekiledeceklerse bildirmeleri nan olunur. 

RUZNA.WEİ MÜZAKERAT: 
1 _Meclisi idare ve murakıb Taporlarının okunarak 1936 senesi bilanço 

ve hesablaruıın tetkik ve tasdiki ile idare meclisi ve murakıbın ibra. 

2 - Temettüatın sureti tevzii. 
3 _ Nizamnamenin 2 7 nci maddesi mucibince vazifesi hitam bu'lan ljç 

idare meclisi azasının yerlerine yenid.en aza intibabile idare meclisi a:ıA~ • 
rının huzur hakkı meselesi. 

4 - 1939 senecıi için murakıb intihabilc verilecek ücretin tayini. 

mışlardı . Halka föna muamele ederek (Arkası var) 
f0 Jakct ve sefaleti artınyorlardı, işçiler 
yangından uzaklaştınlması Ibtm f!yleri [2] Padlş:ıh sefirleri ancak Salı rünü ka
dikkat etmeden yangının içine atıyorlar- bul eder. Bu sarayd;.k1 <llvnn rthtlidür. Di-

van bıı ismi ta{ıyan dört köşeli lılr kulenin 
dı. Bir sürü kalabahk ta her tarafta yağ- !lemin katında toplanır. Sadrazam, Rumeli 
maker.iiğe kalkıyordu [1]. wı Anadolu lcaza.skerlert, defterdar vemıre 

Sadrazam veya Babıalintn biitl1n Ylk· bu aalonun etrntındaki sıralar 1lzer1nde otu-
rurlar. SadNznmın mevkllnln 11st1inde, ta• 

sı:>k ricali lüzum g5rdük1erl tedb;rlerin pının kar§lllnda, dokuz on kadem yükseklik· 
icrs.sını emretmek Qzere ilk haberde yan- te, tatesll bir pencere görünür. nıvandn ~ 
gır. yerine gitmeğe mecburdurlar. P:ıdi· reyan etlen müzakereleri padişnh oradan ışı. 
şah bile yangına gitmekten geri kalmaz. tebllJr. Fakat bazılannın söylediği gibi, pa-

. . d1şnhın omdan ne kimseyi ... an" ı ı Yangın ılerlıyecck olursa, padişahı ora- u :rer emcs ne 
.. .. 1mkAn vardır, ne kendi.slnin hançerlcrune-

ya goturmek vasıtalan heme.ı hazır bu.- sine. 

[3] Sadrazamın 1kametg!hına bu adı ve-
(1) Kanmı bu kabil yalmakerlikler1 m&- rlı1er. Btıttln devalr orada toplanmıştır. Bn

neder. Hımzm ateşin içine atıbnM1.n1 em- bılllntn saır nazırları gündüzün orada top
reyler. Fakat bir s11rtı zavallının ateşler ı- !anarak datrcıerinln 1§1ert llc meşgul olurlar. 
91nde yandığının sılt 81lc ~. yanrm- (4] Kılıç taşıyan adam. Başmabeyinci ve 
ıann sürat!, herkesin ayni Akıbete utra:mak hassa muhafız kuvveUert kumandanı. 
tehlikesi aıtmdo. bulunmam bU oeza.71 rahat (6) Pad1Jahın kAtibl ve hokkasını taşıyan 
d*ktıe ölmek ika.dar tab11 blr bale mir - adamı. 
mu§tu. En şlddeUl cezalar bllıe ua.J1,tl tem.in [6] Efendilerine yaya olarak refakat e-
edemezlS'f. Asam maktıl blr ba.s1ret "" lhti- den hizrnetçller. 
yatın mahsulthtt1r. tstibda4 lı1obiı saman 
böyle b\r şey yapama1. [ 7] Hyppodroma. 
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Deniz Şeytanı 

"Dur, yoksa ateş 
. 

Tirkçeye Cf'T1ıea: 111. Süreyya Dllm•• 

d . ' e erım.,, 

• Fakat bizim Seeadlerde bu mu-j - Dur' Yoksa ateş ederim! J kapt ı kl"b" · d b ·· kl · « an ar u u:ıı var.. sız, şu an a 
müz doce ere karşı . kullanılmak İşareti çekildiği zaman onun faça et· bir esir sıfatile bu klübün azasında~ 

ere urna!'l nec:reden bır alet vardı ı· ıı · 1 · • sür'' tl ı ı ' . ı,.., ını, seren ennın a e nası a aşa- olmuş bulunuyorsunuz.. Geminiz ise 
ve gemımize g€tiri len bütün eşya ber- ğ1 edildieini görmenizi çok arzu eder- b ı 
vechi peşin bu ~le+in tütsüsünden geçi- enım e ime d~üş bir ganimettir. 
rili d dim. Binaenaleyh bu gemi için kaptanlar 

yor, u. Bu tütsü aleti bizim çok kly· B k ·· · · · · · .. ·· kl"b- .. l · · · 
met d

·-· . b" d' 
0 

. ar anm suvansı: gemısını goz gore u u uv~ en ıçmden birini süvari ola· 
ver ı1?ım1z ır şey ı nsuz bız - k ı.._ · - • muhakk k ,_. k 

1 
kl · ' gore nyudmış bulunacagmı anlamış Tak seçmek bıına düşer! .. 

a 1'.l ço zoru ara maruz ka- b 1 1~- .. ll'd · f" 

Haziran başma kadar yapılacak 
hareketlerinin programı hazırıanl 

Bu ay içinde Uludağda kayak müsabakaları yap 
Güreşçilerimiz Nisanda Finlandiyaya gidecekl' 

lacaktık. Şüphesiz bu takdirde herhan· u unmaK~n m~ieve ı yeıs ve u· Fransız çok öfkclenmiştL Onu gemi· 
·o-i bir lima .:ı h t w k h tunnıu gızlemege muvaffak olamı • sinin kumanda mevkiinden alınaklı • j 
6 " ra a ca ugnyara aşere yordu w • • • • .. ittafı için ku~lanılan kimyevi madde • · gım, gemısmı ha w1rmış kadar onu mu· 
aecden alamazdık. Zaptettiğimiz gemi· Barkavı dikkatle gözden geçirmiştik, teessir etmiş, hiddetlendirmişti. 
aerden geçe!X'k havvancıklar ise bizim büyüktü, çok ta yolcu alabilirdi. Bun· Bir düzine kaptan arasından, esirle
bu UZU'l sevahat'miz esnasında üreye- dan ba~ka içinde mebzul mikdarda er- rimizi götürecek olan bu gemiye bir 
cek. üremeğe vakit bulacak ve bizi da- zak stoğu da vardı. Bunları gördükten siivari seçmek nahoş bir işti. Zira on • 
ha ölmeden yemeğe başlam14 buluna- sonra süvarisine: lardan her biri, şüphesiz, kendine gö • 
caklardJ~ - Havır kaptan, demiştim, geminizi re has~~c;, vakar sahibi ve kendisini ge-1 

Gem:ci bulunduE!um zamanlardan • batıracak değilim .. o, yoluna devam e- roicilikte hepsinden üstün zanneden 
beri hatırlıyorum ki gemimizin tayfa deceklir. insanlardı. Fransız kaptanları bu ge • 
manga!'mda tahtakunılanndan. mü • Bu haber Fransız kaptanı derin bir miye bir Frans1z kaptanın seçileceğini 
!'ekkeb bir ko11~ksyon vardı. Bu muzır hayrete dü.şürmüştü. samyorla'rdı.Çi.\nkii esirler arasında ek· Edinıede ycıpıuın kır kopau na ı*nrclc eden atletler 
hayvanların da'mi tazibinden bıkıp u- - Eh? seriyeti Fransızlar teskil ediyordu. Ge- Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1 S _ .f/2/939 Cumartesi~ 
sandıfpmız icin. bir gün ben ve diğer Diye isti7ah ediyordu. micilikte ananevi kldem prensibi ise Haziran bidayetine kadar yapılacak den evvel veya sonra deniZYO~ 
lbir arkadaş g<>minin süvarisine çıkmış - Geminiz bizim esirleri alacak! en yaşlı lcaptanm intihap edilmesini muhtelif sporların programını hazı.rla- nşı. . ..J 
v~ kendisine bu hayvanlar tarafından _ Onlan gemimde misafir etmiş ol· amir bulunuyordu. Bu ananevt prensi· mıştır. 1 6 _ Tertib edilen birinci, iP"] 
ai~ diri yem:nckte bulunduğumuzdan maktan pek mütehassis olacağım mös· be inan•şımı. en kıdemli süvarinin Pin· . Program, şu ıırayı takib etmekte • ç~c~ y~rışlanr. birinci, ~~ ~ 
ş~ayet eylerııış ve bunların imhası için yö! rnore gemisinin süvarisi olması da te • dir: çuncule.nne Beden Terbiyesı ~ 
bıraz kimyevi madde alınmasına mü. 

0 1 
. . . firin' 1m yid etmelcte bulunuyordu. ~i.mizde Atletizm Federasyonu rektörliiğü Burs bö.'l ....... ~~ '111' 

saad<'sini rir:.ı ev·erniştik. Bu adaııt ı?a- - n ar sızın mısa ız 0 ıya • bulunduğu müddetce kendisinin yük • . . f · .
8 

c;~~-
yet hasis bi .. Alman denizcisi idi. Bu c~klar, mösyö lö kapiten, fakat bizzat sek bir centilmen olduğunu isbat et • 1 _B~. ay ıçınde şeh~miz~e umum mü- atl~r veı:ı~ce~tır. . 

Yalvarmamıza· sız Cambrone barkasının yeni kaptanı· . f B d b k b t k b ı durluk kupası narnıle bır kır keşusu 7 - Bırıncı Bursa şehU:.~ 
. . r· ı cakSJnı"''· mış ı. ım an as a a ırma mec u· tert'b ed kt" 1 2 3 üncülerin ük' J)."at~· 

- Tahtakurulannı, d4ft'\ı..+ı Gott im na mıs~ ır o a ~ . t' ı· . d k ld w k' . ı ece ır. J ' ' . . .e m cu. ---"' 

H
. 1' c•· ı k "1""'i" ' - Ben gemime kumanda etmiyecek r1ye ı e ımesın e a ıgım es ı gemı • Şubatta şehir müsabakası Martta beledıyesınce venlecek ve &Y'~.ı 
ımme . ı on an ya a ayınız. nin aziz hatıraları beni bu prensibe ri· Ank d .. . ' led' tara! d "'" .•. . . . miyim? ara a Türkıye kır koşusu birin • ıye ın an konan va-
Evet, dedıcı _g:bı bız de onları yaka- ,. ayete -de bilhassa sevkedivordu. ciliği yapılacaktır. ye binasının şeref salonunda 

1amıştı~. yakalanıklanmızı da bir kib- - K.ıt ıyen... Bizim gemide bir (Arkası var) Atletizm Federasyonu Nisan ve Ma· liği ka1ananın adile birlikte 

dt ikutusun~ ?o'!durarak kamarasının [~~~~~~~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~J ,.. " yısta yapılacak müsabakalar için he • za edilecek ve bu yarış Bursa ran~ac;ma ~:lıce boşaltmıştık. e· d k 1 nüz bir program hazırlamamıştır. dına kurulmuş bir adet olar&k 
Bır ka~ ı:rıın ~onra da hs~ mifına ır O torun gUn Uk na - 1 k r~ lecektir 

mahsus ilar tedarik olunmuştu. . .gcı ı eı:asyonu 8 - .Denizvo'ları adına ya~ 
notla d Bu ay ıçınde lnudagda teşvik mü • w ı o 

l 4 r) f ': ~ fi 10 rın an sabakaları, rışla~,n Ada birinci, ikinci ve 
ı n-==-- Şubatta: Erzurumda Bavburd. Er • ne ~ukaf~tları Denizyolla• XTX 

ESIRI,ERfN ~ALIVERİLMELERf 
-----;ı--·t--1-... 

2 
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l 
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• • • • • 
• 

• •• • 
l •• ı• • 
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-
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SOLDAN SAtA: 

ı - ibate. 
2 - Çabuk - Şttef. 

Bizi"ll sahih otel artık dolmuştu. E· 
ğer gemimi7° daha fazla misafir almak 
istiyor Mivrek. herhalde eski misafirle 
rimizd€'n avrılnı::ık mecburiyetinde idik. 
Eski korsanlarda bir Tahta üzerinde 
yürüme mer~~;mi• vardı. Bu, korsan 
hasımlarına vı:ı kitsiz malfunat veril -
mesini önlemek için ittihaz olunan en 
emin bir c:ır.o idi. Hiç .şüphe yoktu ki 
bu es1d uc:t1 l ilf• denizlerdeki mevcudi
yetimizi b ir :rıüddet daha idame etmiş 
olabilirdik. Bu bakımdan biz, korsan 
!dik am"Tla C\v1e J.-ötü korsanlardan de
bfl! .. Gemimizi dolduran esirleri salı • 
verdiğimiz VP bunlar da herhangi bir 
Umana var(l•lr1an zaman bittabi bizim 

1 - Sezmek maad~ emri hazır -
Dama 07nıyan. 

t - Hazır - Pardoa. 
1 - Mwrdakt nehir - Gayet çabuk tutu • 

korsanvari hareketlerimiz bütün dün• ıuı 
yaya i!An ecf 'Jpcekti ve gayet tabiidir e - Ele ahnmıt - Vaztre. 
ki bir çok k!-tıvazörler bizim peşimize 'l - LA.tlfeler • Tabarrl et. 
QÜc:mü~ olal'fl'k1ardı ve binaenaleyh ko- 1 - Yed - Blr nota. 
ca Atlas Olrvpııuc:unu bizim içıiı daralt- 8 

- l4.lyavlayan - 811 ta.fı1&ll. 
10 - Bir tsım. Bütün. 

mış Ye tahıurımülfersa derecede hara· 
ret1endirmiı:ı bulun&caklardı. YUKARDAN .&ŞAÖI: 

Bu takdirde biz, başka sulara intikal 1 
- Tab'eclen • Yalm kumqta 

tı iz. 
etmek çarelerini araştıracak idik. Pasi· ı _ Uşta oımıyan - Aftdanlık. 
fik bizim cevelflnlanmız için gayet ge- s - Rezilllk - Dabl. 
niş bir saha olabilirdi. Biz esirlertmizi t - Vlllye\ - Btr nota - İfa.ret. 
her vakit fırtınalı olan Hom bumun· 5 - Nlçlndlr? 
&n geçhınek arw e1miyorduk. Bu fe.. 1 - Baba)ıttt. 
na havalardan baska oralardaki deniz 'I - Dere • Şart llbibA 8 - 'tl'ye - lnaan. 

bırattı -. 

n si t b ·· •· I .. b k 1 ın w venıecektır. _. r'FO a uyumes zurum musa a a an udagda mek· 8 B ınıil• 
tebler toplantısı - u yanşlann beyne ~ 

Prootat Mnllen uzuv - beynelavam 
kestane de derler - mesane ile, yanl id
rar deposu Ue oradan çıkan idrar mec -
ruı araaındadır. Bu yalnız erkeklerde 
vardır. Ke<hnlarda bulunınu. Prostat 
gençlerde ve orta yaşlı olanlarda normal 
harnılnl muhafaza eder. Büyümez ve ta
bıt idrar ederken de hiç bir 110rlut çe -
kllmez. Fakat altmıt yaşından aonra az 
çot herkeste şişkinlik tesbeder. Bu bü
yüme bazılarında hiç hlssedllmlyecek de
recede asgarl bir haldedir. Bazılarında 

1se idrar zorluğu ile başlıyan mühim bir 
arızanın başlamasına sebeb olur. Pros -
tat büyüdükçe bulunduğu teşrlhl ve 
yaz1yet1 dolayısı ile mecrayı bevll 

117ıerlne hafif bir tazyik husule getirir. 
Me<""ray1 bevtı az çok dirsekli bir vaziyet 
alır. Ve evvclA mesanede idrar terakü -
mti Ue ıztırablı idrar etmeler başlar. 

Mecray1 bcTlldekl darlık dolayl.!ile idrar 
~ok gilç ~ıku ve tabıt mesanede de idrar 
tenlttım ıe!meğe ba.şlar ve bu andan ıtı
baren hastanın hayati vazıyet} ciddiyet 
te.sbeder. Vllktlle teşhis ve tedaviye şitab 
edilmezse b\I arıza insanların muhakkak 
hayatına mal olur. Bu bahse devam ede
cettz. 

Martta· Kopd~ğmda Erzurum Bay- delere göre düzenlenmesini 1 
d 

_ • halannın ba\'rak1anmasun/ 
bur musahakalan vapılacaktır. "d . . ·B - KI .. bil • · ve ı aresını ursa Dag u 

E.~krim Federasyonu caktır. Yanşlara ecnebi ve 
Şubatta: Ankarada Türkiye eskrim biiyetinde olmıvan bütün 

birinciliet. gi~ekte srrbesttir. 
Martta· .~5!:an~~1~da Beden Terbivesi 1 O - Yanşlara girmek isti . 

Umum Mudurlugu kupası karşılaşma· 1 / 939 tarihine kadar hangi cifd 
lan yapılacaktır. şa gireceklf.rini birer birer 

Bisiklet f~erasyonu Bursa Belediye Reisliğine, 13~ 
Martta bütün mıntakalarda seri ha- sporlan ba~kanlığı.na, Bırrs8 

linde müs~lıakalar tertib edilecek. caddesi,,de yeni tayyare oto~...ı..6 
19 Mayısta: Edirne ile İstanbul ara- zıhanesjnde klüp mümessi1l121"',,t 

sında büyük bir mukavemet yanşı ya- dağda oteller işletme dire 
pılacaktır. bildirmelidirler. 

Gil~ Federas"yonu 11 - Mükafatlar 4/2 / 9'39 

~ubatta mıntakalar aTasında muhte- si gün:.i akşamı kazananlara 
lim ka~ılaşmalar. tel salonunda verilecektir. 

Nisanda da Finlandiyaya iadei zi • B h f 1 _J 
yaret yApılacaktır. Vaziyet müsaade e- U 8 fa JC'iJI afi' 
derse A vnıpa şampiyonasına iştirak e-
dilecektir. lig maçları 

May1sta Türkiye bi.nncilik1erl ve 
mıntakalar arasında ~ıt müsabakalan Beden Terbiyesi İstanbul 

Cenb .. ,.,.. •k•yae.ıu...- ..... ~
4 

..-. ,.a.a.aıan.ı r1ea .. .-. AW tala· yapılacaktn. Futbol Ajanlığından: 

.,... ... Wı ı •••'f•I••• ... h'tlllr. Basketbol Federasyonu Önümüzdeki Cumartesi -ti 

\...·-------------"-/ Msyısta Ankarada muhtelif mınta • günleri yapılacak lig maçtaı' 
............. ·----·······················--········-- kalar arasında bir turnuva tertib edi • dır: 

""'l lecektir. 21/1/93? euınartetl 
Ulodafda yapı1Acak miisabakalann istasyonl~nnda. Avrupa sulanndan ge- t - Ko'lllf1L ı 

11p Pasifiif' en kı~ yoldan geçrneğe ça· 10 - A~ - Altolll bir ıott. E ezana er 
[ışan ŞÜl'hPli gemileri tarassud etmek t 2 f' ' f ' 7 8 t ıt --.. - propamı 

Befiktat atada ' Anadoluhisar • Kasım~ ~ 
lan saat 14,30 Hakem Sa~ 

Nabetci 
flzere düsman knıvazörleri de buluna· 

1 
D E R E O T U . , A y Ba ,... ~· .ıaa ......... ... • Bursa (Hu.rus!) - Ku.rban Bayra-

bilirdI. Bu taf(dirde bi% bunlardan biri 
2 

E K N •• T A S A 1arc1~~ clhet1ac1ek11er: mında mudağda yapılacak serbest teş-
dzerine clfü:ebilirdik, yahud o bi%e ye- Aklara,.:!~: <Şeren, Alemdarda: Wt- vik kayak mfisabakalannın tesbit e • 22/I /938 Pazat 
t11erek acacaırı ateşle bizi batırablltrdi. 8 R 1 C A C 1 lllJ Z 1 R dlllbdlr), BeJutdda: (Cemil), samat _ dilen ana pro~mı şudur: Taksim ıtada 6 

Halbuki bu kadar esiri de kendimizle ' E N A L A • Y A R A · ıada: CEroflloa), Bmln6nllnde: <Mebmed 1 - 31/1/939 Sah gfinil lS~leden ev - Galatasaray • Beykoz P 

birlikte denizin derinliklerine çekip 6 O• C A B Al8tM • S Klzmı), BJ1lbde: <Hikmet At.ıamu>, :re- vel ve sonnt iniş: Erkekler arasında (3 Saat 15. Hakem Ahmed ~ 
götürmek insanlığa mugayir bir hare-

6 
T • 1 • A K • E z A uerde: (VitaU>. Şehremininde: <Bam· kilometre). İniş bayanlar arasında (2 dün. Yan hakemleri Neş•et 

k 1 
dl), Şebsadebaşında: (Aaaf), Karagibn- kil .__) .s. 

et o urdu. 7 U T • Y.. T A. r1l~: (Arif), Küçütpazarda: (Necatı omem:: . Beşiktaş staua 
Binaenalıevh düşman knıvaz5r1erl bi· M Ahmed>, Balorköyilnde: CHllll). 2 - l /2/939 Çarşamba günü öğle • Kasımpaşa • Ortaköy A 

zim mev<'udivet ve faaliyetimizden ha· 8 A Z A E T • L A Beyoilu eJbetlndekller: den evvel wya sonra: Hafif mukavemet at 9,30 hakem Şazi Tezca!S-
berdar olmadan Horn burnunu dolH1p 9 A S 1 R • Z A L M İst1klll cad'.fe.slnde: <Oalataaray), Tft- (18 kilometre). 6 kilometre düz, 6 ki· A --;:· lb ında t +,_, Eyüb • Galatagençler ~ 
PasifiP,-e l?~miri temin kılacak en 10 Y A R A S A • A M A ne aş : <Ma koviç), oaıatada: <a.ı- lometre çıkış. 6 kilometre iniş. ; yol), Fındıklıda: <Mu.ata.fa Nail), ctım _ at 11, 1 S hakenı Necdet Ge a. 
münasib hattı hareket ittihaz etmek h 1 d ln 3 - 212/939 Perşembe günü öğle· ,_~ ,.. EvvP.lki bulmacanı7' hcılledilmif ıekli ur yet ca des de: <Kürkçiyan), Kal - Anadoluhisar - Beyler~ı:J 
kararı"lı almıştık. yoncuda: (ZaflropulOJ), Flrıızatada <Er- den evvel veya sonra slalum. y ~ 

İşte bu karan \•ermişlik ki Fransız ·-i;::::-;::::;;::;;;:-- iuğrull, Ş~llde: <Amnl, - A- 4 - 3/2/939 Cuma günll öğleden la~.~;:~:~~:"': =.ıo'· 
band1ralı Cnmbrone barkası seyir hat- 11 Rıza>. evvel veya sonra: Bursa şehir yarışı. ltı.mı:z üzerinde görünmüştU. Alman Son gUnlerde, hemen bir ba!tadanberl sa- Botulçt. Kadıköy .,. Adalardakller: Bu yans Kuşaklıkaya mm1akactndan hakem S:ızi Tezcan. ~-

. . bahlan İpsala taım bir sıa tabaka.sı Ue ör- 'Ösküdarda: ıimrahor>, San)'ttde: <A- Ruşen ve Şevki Çanga. 
harb barıdırac;ı gemimlııiiı direğinde tWmettedir. Bununla beraber banlar llıt uf>. K&dıköyünde: (Moda, Merm>, Bil- başlay•p Hara Aşı istasyonuna inen dik --" 
yükselirken ve: ve derece 5 • a raddeler1ndedlr. yiltadada: (Ş.lnul Rna), &Jbelkle: vadiyi takib suretHe bitecektir. Yan • Fenerbahçe 

Klf meTSlmlnln en koyu zamanında b&T&- {Tan&f). şa girenler kıtyakçılıITTn bütün tekni • Davudpaşa ·Anadolu}. 
-----~-'.!.ı.........u.m.ııuıa:ı..._LAl:ı:ııaıa..AJlllJl•JllNl•QdllI~arıa!!!!_~~ wt seçip berUll le'f1Dd1ımet- .._ ~ ğini kullanmakta tamamen 8erbesttfr. at 11 bakenı Özerengin. ~ 

.....-...::=--~----..:.:.:....l...!'lı .... ____ .... -"!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~.::,:-~~---~~~-~----'l__---1~D~e~v~am~ıL1~5~ln~m~=--

raman. 



&OK POS~A 

GRiP~ NEZLEm ÖKSÜRÜK dı; ~ V ALDA PASTiLLERi sayesinde 
kabildir. 

Hakiki YALDA ismi tlzerinde ur..- ediniz. Her mlhim eczanede bulunur. 

.Karac-iğer, böbrek, tatı ve kumların• 
dan rnütevellid sancılannız, damar 
sertlikl~ ve şişmanlık şiklyetleri • 
nizi U B t N A L ile geçiriniz 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
m izler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

'~' Bu hafta yapılacak lig maçlan 
'!'ürldye radyo diftbycm postalan 

Ankara radyosu 

DAJ.GA UZUNLUÖQ l 
1m m. 1113 Kea. ııo ıtw. 

.Q. 19 74 ın. 15195 KCI. 20 Kw. 

.P. 1170 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

CUMA !t-1-939 

12.SO: Türk mnzıtı - Pi. ıs: saaı, aJans, 
meteoroloj' h:ıberlerl. 13 10.H: MüzlJı: (Şen 

parçalar - PI L 

ıuo· Progr!l!?l. 18.35: Türk müzttı rtnce
"az Acem aşı~a nl. 19.15: Konuşma <HattalıJı: 

spor .saatn . 1!130· Saat. ajans, meteoroloji 
haberleri ve zlr:ıat borsası mat). 19.40: 

Tfirk mflzifl <Muhtelif şarkılar. Rumeli tilr
külern. ı - Bavatl Araban peşrevi. 2 - U

di Ahmed - K:ırcığar şarkı - Zahmı htcra
nın gibi Alem" 0

• 3 - Hacı Arif - Göntll ~-

( Baştarafı 14 Qnr.O sayfada ) 

Süleymaniye İstanbulspor A takım
lan saat 13. Yan hakemleri Fikret Ku
yumlu ve Ziya Kayral. 

Fenerbahçe • Topkapı A talrunlan 
Saat 14,4S. Hakem Refik Osman Top. 
Yan lıakernleri Salahadd~ Ömay!cal 
ve Halid Uzer. 

Edirnede kır koşuları 
Edirne spor mıntakası mevsimin i · 

kinci kır koşusu 1500 ve 3000 metrelik 
.mesai eler arasında iki kategori ola • 
rak yapmıştır. 

Küçükler arasında yapılan 1500 
metrelik müsabakaya 15 atlet iştirak 
etmiştir. 

Net'cede S. 11 dakika ile Nihad bi -
mi harab al:ı •'"! [!'amdır 4ı - Supht Ziya - rinci olmuştur. Büyükler arasında ya
tT~k şl\Tkı - Dökülmüs zambak ~lbl. 5 - pılan müsabakaya on dört atlet işti -
Dede - U<ıa!t ,ark1 - AtlatıTlar güldtlrilrler. k tm• t' • 11 0 6 dak'k d 
8 - Del'll Za<!' - Karcı~ar ~rln - hı de ra ~ ı~: n~ ~ce~e · · 1 a a 
Turnam. 7 - Karcılar saz aemaı.st. s _ ltu- Tahsın Guç bınncı olmuştur. 

sındaki fut~ maçı Cumartıesi gOııt 

Taksim stadyomunda 14.30 da yapılaıı 
caktır. 

Milli küme maç:arı Martm 
ilk haftasmda başhyor 

Futbol Federasyonu Şubat ortalaıını 
da bitecek olan lig maçlanndan so~ 
üçüncü milli küme maçlarının oynan: 
masını kararlaştırmıştır. Maçlara M.81"4 
tm ılk haftasında başlanacaktır. Hazı.J" 
lıklar yap1lmaktad1r. 

Fransada yarılan buyuk 
kır koşusu 

Fransızlar tarafından organize edl • 
len büyük kır koşusuna Romanyayı 

temsile:-ı .işCrak eden Balkanlann em 
iyi mukavemet koşucusu Cristea e:ltmrt 
cı olmuştur 

Fransa - Polonya milll maçı 
Polonya milli takımı, Pazar gfhıtl 

mell hıtlk türküleri: Koyun bent yii.betıere. Kır 'kosusu halk tarafuıdan büyük 
~=~~-~; _________ B;E~Y~O~C;ı;~~~·;S~T~~;;n~~-·ı~~~~~~~~~-.~~~~na~hlib~~~ 
r~~~~~==============~~~~~rd~u~~~~Af~~b~~~ ~~sa~y-W~çi 

1 kuy:ınlar· Müıe~n Senar M. Çatlar. Qa- v 

stanbul Vaklflar DirektörlUgU ilAnları !anlar: Verllı". r.e•det Cağla Kemal Niyazi liseleri maçı 
Fransa milli takımı ile bir futbol ma ~ 
çı yapacaktır. 

Pey parası 
Lira Kr. - -1, ~2 

16 03 

Çarşı Divrik sokağında 16 No. le dükka-

nın tamamı. 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Val
de han avlusu 13 No. lu dükkanın ıa-
mamı. 

ıo av Çarşı Ressam Basmacılar sokağında eski 

l~ ve yeni 25 No. lu dükkanın bmamL 
~ .... ~-.. Jaaılı mahlCll emıat satılmak tizere 15 gün milddetle açık arttırmava 

~· llt.tta °' 6121939 Pazartesi günü saat 14 de. icra edileceğinden taliblerin Ç<.!nbP.r· 
lkıııar Bapnüdürlüğü MahlUIAt kaiemine müracaatları. (345) 

Tarağa isyan eden saçlar 
Eltıeaiya bulunduklan yeri terketmek arzuaubda 

olanlardır. Binaenaleyh 

8açlarınızı İtaate Ahştırınız 

PERTEV--BRi.YANTiNI 
kullanmakhr. 

~----1' .. ki 
1lrE·ye Cümhuriyeti Nafıa Vekaleti lstanbul 

lektrik işleri Umum Müdürlüğünden 
1 ' )(Uh Eksiltme i18nı 

-.O~en bedeli 2750 lira tutan muhtelif kudret ve tevettürde 5500 aded 
a .... 'l:kaiı kapaıı zarf usulile satın a!ınacaktır. 

l.tetro~/2!939 tarihinde S:ılı günü saat 15 de İdarenin Tünelba§mda 
I ııuncı. bınasmnı altıncı katında ~oplanacak arttırma eksiltme komtsyo-.... 'u 7•Pllacaktır. 
~~ ald lartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden parasız olarak te

t ....._ il edilebilir. 

1 .... '!'.::kat teminatı (206.25) iki yüz altı lira yirmi beş kuruştur. 
~ektublannın 2490 numaralı kanun ahkamına uygun olarak w ek-
llQı.L.._ eıı az bir saat evvel komisyon reisliğine verilmiş bulunmuı li-

"11'. (289) 

ODEON 
Yani çıkan lüks pllklar 

MGnlr Nurettin Selçuk 
a)Q9

1 
Suzidilara semai • ABUT ABlLB BU ŞKP. 

O No • Beste: Merhum s nncQ Selim 
t..._ _ • • Uşak prkı - GOLIZARA NAZAR kıldım 
~ • ..._.a Beste : Merhum Şevki Bey 

olen bu pllkı her halde dinleyiniz ve alınız. Kollekslro
n•nuza mDhim bir pllk lllve etmı, olacaksl•IZ. 

lat 
t .. _ ·•ııbuı P T T M .. d_ ı-x..~-d 
~~ deıu • • • u ur ua U&& en : 
-.._~llftur~ ııa~l vasıtalan ihtiyacı için 30 tan guolin Umı açık eksiltmeye 
~ llltldilr:Sıltme rl/1/939 Cuma ıaat 14 de B. Postahane binuında topla
~ bedeıı •lun •bm komisyonunda yaplacaktır. Beher 'ldJmmıun mu· 
~~~ ' kuruı hepsinin 2100 lira muvakkat teminat 157 Ura &O kunıt
~' Ja~~aki femıt ve ldart prtnamelerlni ı&rmek w JllllTÜbt 
.:..:--. k:taııaı ~ üzen çalıpna ıtınJeriııde mezktr mlctilr!lk tdart b1em 
~t ~=~e alin ve saatinde de Ticaret Odası veıituı Y• muvat-

bırlikte bmıLIJona milracaa\lan. .(2ft) 

Beyhun. 20 3n: Konu.sına (Çocuk Esirgeme Galatasaray la Boğaziçi liselileri ara· 
Kurnmu) . 20 45 : Mimk fRlyl\.-.~tlcilmhur 

Takımlar Kateviç'te kar§ıla§aca1tl~ 

Flarmonlk reke~trası - eeJ: Praetot'fus). 
ı - Nino Neicfü:ırdt· İkanı.s, aenfonııı: şUr, 

op. 87 ~ - Nl:w Neldhan:lt: Yaylı aular 
kuarteti w orke!:tra için Konçerto, op. 74. 
3 - w. A. MODrt: senfoni Re majör No. 
504, Ad<ıgil) - Allegro. Andante Presta. 21.45: 

Saat, esham, tahvUAt. kambiyo - nukud bor
sa.sı (fl'\t). ?~ .55: Jle.tk {Ktçtllc orbltra • 
Şef: N°clp ~şltın>. 1 - Jobannes Brahma -
Macar darsı No. 8 . ., - Wllly Rlchan 
Küçük l>alPt si\ltl. 3 - Fried Walter - Bere
nad. 4 - de Mtckell - Qocuk oyunlan. 5 -
Hanruı Lö"!lr - Bnyü"k vals. il - Malnzer -
Düğün tören .. 7 - Leopold - İspanya melo

diler! - potpıırl. il - Hans Mainzer - 8ere
nad. 9 - T"mpo Tempo - galop. 23: Müzik 
{dan.ıı - Pll. 23.45.24: Son ajana haberleri ve 

yarınki program. 

.......................... --·····-· ... -·········---··· 
Ticarethanemlz esıwi gibi lı:ürt 

zrıq"t" ıır1ıu 10 .ene aarıı"tı ve 

ay vade ile kefaletsiz olaı ak at
maktaô • Anadoludan ayni te
raitle sipariş kabul etmekteyiz. 

Mahmudp1a4a KiirJı:çü han 1çer1sinde 

BETBO T;!=: 

irt.n Tarifemiz 
TeJı: dtmı ADthnl 

Mltile 
-"ile 

Ofincii Mlaile 
Dördünri aalaile 
iç aahileler 
Son sahile 

«JOAar.ı 
asa- • 
aoo • 
100 • 

IJO 
40 

• 
• 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca teıızilltlı tarifemi'fden 
iltifadıe edecekJerdir. Tam, yarım 
-ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpif ectnmtfiir. 

Son Posta'ıwı ticar! ilhlana 
aid ifJer için fil ...._ ınöncaat 
edilmelidlr: ....... " ....... =a __ ,.._ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mikdan Eksiltme MuhMlmen B. 

Beheri Tutan 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

% 7,5 
teminatı 

Lr. Kr. 
Şekli Saati 

T:>nga ;pi 10.000 kilo 60 6000 450 Kapalı 11 
Kristal ynı takımı 
(8 parçalı) 40 aded 14 52 580 80 43 56 Pazarlı!( 18 

I - Şart.Dame ve nümuneleri mucibince satın alınacak (10.000) kilo tonga ıpl 
ile (40) aded (8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı hizalarında yazılı usullede 
ayrı ayn eksiltmeye konulmuştur. 

11 - Muhammen bedellerile muvakkat temınatları hizalannda gösterilmiştb 
~IJ -- Eksiltme 7 /2/939 tarihıne ra'Jtlıyan Salı giinü hizalarında yazılı saat-

le .. de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı .. 
hcaktır. 

iV - Şartnameler parastz olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabileceli 
gibi ııümaneler de görülebilir. 

V - Kapalı eksiltmeye girmel: istiyenlerin mühürlü teklif mektubu kanun! 
vesa'k ile «}; 7,5 güvenme parası ~akbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarflan ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarıda adı 
geçen Alım Komisvonu başkanlığına l'J'a kbuz mukllbilinde vermeleri ve pazarlı .. 
fR iştirak edeceklerin de muvakkat teminatları Jle komisyona gelmeleri ilfin olu-
nur. (443) 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli % lG teminat 
Beheri Tutan 
Kr. S. Lira Krı L:r.ı Kq 

Çul 1021-1 kilo 6.50 663.91 99.58 
Çuval 2'100 ıt 10.50 283.50 42.53 
Kanaviçe 2921 • 12.- 350.52 52.58 
Kola çuvalı 350 adeıi 9- 31.50 4.73 
tp 6531 Kg. 13.50 881.68 132.25 
Kınnap 4828 • "3.50 651.78 97.77 
1 - Yulqirıda cins ve mikdan yazılı ıskarta sargı ve ipler ayn ayrı paz!lrbl 

u,uiile satılacaktır • 
H - Muhr.mmen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiştir. 
Ill - Arttırma, 8/2/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de başlamali 

ü~ere Kabatqta Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekkil Satış Komisyo-
nunda yapılacaktır. 

IV - Nilmuneler bergün sözb ~eçen Şubede görülebilir. 
V - İstel:lilerin arttırma icj!l tayin edilen gün ve saatte % 15 teminattan U. 

)'1:.kanda adı geçen Komisyona gelmeleri 1lAn olunur. cfft• 

J - Şutnl!JM9l mucibinee 1500 kilo karein kola 9Çlk ebi1tme UIUliyle satın .. 
bnacaktır. 

il-Muhammen bedeli beher kilosu sif 50 kuruş he.sabiyle '150 lira muvak&t 
temiJıab 51.25 liradır. 

ru - Eksiltme 9/2/939 tarihine rasthyan Perşembe glinil saat 14 de Kabatlfo 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesinde Alım Komsfyommda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler bergiin parasız olarak~ geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin ek.sjltme için taym edilen giln ve saatte % 7,5 güvenme pa.. 

raiariyle birlikte yukanda adı ge;en kom·syona gelmeleri ilin olunur. c443. 

Gripi ve nezleyi, baş, diş, ve romatizma 
aArdarını derhal geçiren en iyi illçlır • 
1 kase 6, alt.ilk kutu 30 kuruştur. 
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SON POST~ 

KRiPTON 

flatının bir kaç m ·islini 

fevkalade ışığıyla öder 

KRiPTON gazııe doldurulmuş olan bu 

harikulade ıambalaran emsalsiz ziyası 

vardır. 

Tenvıratınızı yeni TUNGSRAM KRiPTON 

lambalara kullanmak suretile asrileştiriniz. 

BOURLA BiRADERLER ISTANBUL 
ANKARA· IZMIR 

PA.STiL KATRAN HAKKI öksürükleri kökünden 

keser tecrübelidir. 

~-----------------------, 6m-~ Dr. IHSAN SAMI ... ı-~ 
BAKTERiYOLOJi 

LABO RATU ARI 
Umumi kan tahlititı, frengi nolrtai Kızı lav 

Türkiye 

Cemiyetinden: 
-

Hastanelerimiz için diktirilecek hasla abalannda kullanılmak tızere: 

Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

Dişleri mikroplardan, çDrtl~ 
den, iltihablardan koruy81'P 
sağlamlaştıran, hem de _,.., 
lerinin bozulmaaını ve ~ 
masını menederek daimi Pli' 

güzellikle muhafaza eden ,,. 
nn en kuvvetli dit macubuchl" 

1 
Her sabah, öğle ve ak~ 

yemeklerden sonra 

RADYOLi 

Sıhhatinizi soğuktan v• 
bütün ağnlardan kor,/ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubd 

Merkezi: BerliD 

Türkiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - tznılr 

Deposu: İst. Tütua Gümrüiil 

* Her türlü banka ift * 

TUtQn kullananlar, totonun vncudleri Uzerıne yaı,tıgı uıbr b11llan uıO~ 
dirler. Doktorlar kendılerine her daim sigarayı lt:.rkt.lme~ i lt vsıye etli 

Halbuki 
Alman 

halde terketınemekte tirler. 

:lfl9€J 'ın son 
icadı 

~--liiiii.-iii--~J=llM\ 5.500 metre kumaş 
nııı.arından W auermaa '" Kahn teamül· 
lcri, lı.an 1.üreyvatı uyılması, Tıfo ve 
ııbna bnıtalılclan tqhiai, idrar, balgam, 
cerahat, kıtnırat ve au tahlılatı, ültra 
milcroalcopi, hullUIİ qılar iltih'&lll'ı. Kanda 
üre, ,elter, IUorur, Koll..teria miktarları• .-Ali' 
illa taylııi. sıbht ağızlığı kullanıldığında ttıtnnnn koku ve lezzetini bozmadan ~ 

(Yerli veya ecnebi malı) satın aıllıacaktır. Tallblerin nnmunayi görmek 
ve teklifte bulunmak nzere 24 / 1 / 939 Sah gOnQ saat ( 15 ) e 
kadar Yenipostane karşısında Kızılay latanbul Deposu DirektOrltıttıne 
mOracaaUerl. 

.. ...~~~-~!!r.?!.~.= .. ~~: .. ~!.~:.!~!; .. ~~~~!... . leri miktarda tQlQn içebilirler. ÇQnkU bu ağızlığın içerisindeki ~ 
Son p

08
ta Matbaası kısımda bulunan k.lmyevt madde tntnnnn: Nıkotin, piridin, aıa0 -.,,,., 

ıtbi zehirlerini " 89 derecesbıe ıozer; ağız, cıaer ve ynrek teaıl• 
Ne§I'iyat :Müdürü: Selim Rag&p Bmeç Flatı ber yerde 10 Ulç beraber 150 kuruştur. 
UBIPLBld: S. Ragıp BMIÇ Sabf yeti: PiPO PAZARI Sultanhamam, lstanbul 

• A. KlcNM UJ&KLZGIL ~ ............................................. lll"j 


