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Refik Saydam kabinesinin programı 
" Vatandaşları anarşiden, cebirden uzak bir emniyet havası 

içinde bulundurmak programımızın başında elir ,, 
kabine mevcudün itti/akile nönü Cümhurrei,_sl-iğ-i . 
' • • köşkünde meb'uslara bir 

ıtımad reyi kazandı çay ziyafeti verdiler 

Başvekilin nutkundan 
' ~illi müdafaa kuv'Vetlerimizin harb 
~ab!arzna göre geliştirilmesi golun

parçalar Ziyafette Meclis Reisi 
Başvekil, Vekiller ve 

Celal Bayar bulundular • vkı .mesaiye hız 'Verilecektir. 
0 zif eler in ehillerine tevdiine fJe me

murların terfi 'Ve te~fihlerinde adalet 
"; liyakatin esas tutulmasına diklcat • D ecegiz. 

ış politikamız tuttu/u golda devam 
edecektir. . . 

• Türk çocu/unu ahlakı temiz, ruhca, 
bedence saılam, milletine, wtanına, 
cümhurigetine fle inkılaba sadılc ge-. 
tiştirmelc maarifimizin başlıca he· hkara, 27 (Hususi) - CümhuITeiıP 
de'idir. ~ İsmet İn.önü bugün saat on yedide Çan-

:/ 

4 

byadati Cilnihu.rrei.sliji köfkünde me-
• Normal /aaligetlerile memlelcetin. ile- bm1ıarımıza bir çay ziyafeti vermiııer-

tısadi nizamına_ fagdaaı' olan lıususi dir. 

teşebbüslere kıymet fJerece/i%. Ziyafette Mecu. Reisi, Baıvekil. Ve-
-,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.,,.., k1lltr, sabık Baıvekil Celll Bayar hazır 

bulunmuflardır. 

* An.kara, 27 (Husus!) - Mebuslann htr 
bam bu a'qam hareket eden trenlere 
baJiıman huaus! vagonlarla t.ıanbula 
bereket etmiflerdir. Cü.tn.1ıur.reisi ismet in.önü 

Cenubi Amerikada 
. zelzeleden 30 bin kişi öldü 

Şehirler kamilen yokoldu . 
Dakikalarca süren zelzeleni~ tahribatı korkunç olmuş, 

ölenlerden maada 50 bin. kişi de yaralanmışbr 

Santiago ..ŞUi- 27 - Zelzele kur. -130,-000 kişi ölmüş, 50 bin kişi yaralan· 
bu&n hakbıda yapfıan yan resmi ml§tır. · (AA.) 
tabmjn]ere göre, fel.Aket :oeticeainde . (Devamı 15 inci aavfada) 

~ll. ~ (Husu.r> _Büyük ~=rıc.H:ı~ci:~:~-:-;;k .. =----==--====-:-· ltalyan-F ransız gerginliği 
~ lit burun Reis Abdülhalik Renda- bir takriri kabul ederek intihabatın ,. r-·----:-··· .. ,.--) -t) "-Uııde loplaMUf ve Trabzon (ıı-n. 1l n.c; MI/fada) \.,.~~· lDh;~~ bir kat da ha arttı 

C!lizbank umum müdürü Zinde ve yeni 
h Inıpeks, Satie işleri Millet Meclisi 
~ ~kkında izahat verdi ~Hazan:ü:: :~:: 

••klikler hakkında da mukarrer birşey yoktur ve ve ilai sürdüğü esbabı mu-

1 I vapur da henüz sipariı edilmemiştir cıbeyi tasvib eden Büytlk Millet Meo-
l.Lll .asen tamam olınuma pek kıa 
bir zaman kalan devrei intihabiye ao
nundan ewel .eçimi yenilemeye ka
rar wrdi. 

(Devarm J inci ıtıJ/lada) 

.._,-----·-·-· • ·- 1 ····--

Almanlar Çeklerle 
anlaştılar 

Alman askerleri haber 
. · vermeden Çek 

topraklanndan geçebilecek 

Diln Romada De diğer ltalyan ıehlrlerlnde 
Fransa aleyhine nBmaglşler gapıldı, "Korıilıa 

lılmindir? bizim,, se•lerl yükseldi 

Frankonun lngiltereye bir müracaati 
' 

Prag 27 (Husust) - Hariciye Nazın . .. 

Denkbcınkıa 31enl Um•• Jf «elin& Yv.ıu/ Z..,. makamınck 
Şvalko"Vsky kabine ko~ dün • RomadG V enedik ıanıyı meydanın da yapııan n.UmaYtftm!en blt' gclnlntıf 

kil toplantısında, Berlinde A:bnan ri • Paria. 27 (Hususi) - Barselonun iıga- leyhine yapılan nümayiıler, iki devlet 
(0.981M 1 t.:r.-HJd •ı). it MllFIF.FdM Gb 8-M· ~aw P ı (Dev&mı 11 inci *'ld&Ü) (Yama .... ..,,. .. , 



! Sayı ... 

H •• rgua 
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Yeni hükumetin 
ilk sözü 

\. Yazan: Muhittin Bir m 

V eni Baf\'ekil ilk sözlerini gaze

'teclleN söyledi. Başvekilin tah· 
slyetinl tanıyanlar. onun bu sözlerde ne 
derece samiml olduğunu bilirler ve ka
rakterini tanıyanlar da sözlerini tutaca
ğından tamamen emindirler. 

Şu halde eğer yeni hükıimetin sima
smı çizmek ve ona bir mana vermek U
zım gelirse diyebiliriz ki, yeni hükfunet 
kendisini iki vazife ile mükellef görü
yor: 

ı - İnkılabın bütün prensplerini bü
tün sağlnmlıklan ile tutmak ve onları 

tatbikat sahasında ileri götürmek. 

2 - Atatürkün büyük ismi ve büyük 
otoritesi içinde on beş senedenberi mem
leketin havasına yayılan inkılAb, artık 
bütiln ruhları sarmış olduğu için, bugün 
hnyatımıza aid meselelerin münakaşası
nı daha geniş bir millet sahasına teşmH 
etmek zamanı gelmiştir. Yan:, fikir, ten
kid ve münakap hürriyetine bugün da
ha fazla itina dilecektit'. 

Şu halde, yeni hükıimetin simaSJ, bun
dan evvelkilerden bir noktada hiç aynl
maz: İnkılab prensiplerinde hiçbir deği
§ik yoktur. Bir noktada da bariz bir 
fark vardır: Yeni hükfunet, inkılabı mil
letin daha fazla müşterek malı yapmak 
istiyor ve hayatımız hakkında tenkid ve 
münakaşa yapmak üzere kapılan, imkAn 
ler cesinde, geni§ açmaya azmetmis bu

r 
lunuyor. 

* Birinci noktada, zaten tereddüd etme
ğe mahal yoktu. Atatürkün rehberlik et
'liği inkılAb bütün memlekette duyulan 
hir ihtiyacın ifadesi ve iştirak teşebbüs
ieri derece derece yüksek koskoca bir 
r.ollekt!vitenin eseri idi. On beş senedir 

bu lnkılA.'bm tatblkatlle uğraşan insan
ların başka tftrlü hareket etmeleri im· 
kAnı tasıvvvur edil!t>ilir m.iyd'i.? O in
ıanlar ki, bu dQnyaya gözle.rlni açtıkları 
gündenberi memleket.in kl>künden sar-
11lmaya muhtaç bir halde olduğunu gör
milşler ve bu işi yapıp geçmişin çürük 
~ pia nesi vana hepsini dökerek millet 
ağacına yeni bir inkişaf vermek davasi
na sanlmışlardır. Bu insanlnrdan başka 
ne beklenebilir? 

İldnd noktaya gelince, bunu da gayet 
tabit buluruz. !nkılab, tenkidden ve mü
nak~adan' korkmadığı güntiür ki bir re-

alite olur ve varlığına inanılabilir. Te!l
kidden korkan bir inkılAb muvaffak ol
tnaınış bir hareket, ölfi doğmuş bir vü-

cuddilr. İşte. yeni hükfunet, bütün mil
letle beraber TCirk inkılabının hayatına 
ve kudretine inanmış olduğu içindir ki 
gazetecilere hitab ederken: 

c- Serbestsiniz; istediğinizi yazabilir
slnlı. Yalnız, yalandan sakınınız, samlmt 
olunuz. sözleriniz boş bir gevezelik de
ğil, özlü ve dolgun bir vatanda) sözü ol
sun!, diyor. 

* 
Okuyucularım hatırtarla!' ki bir kaç 

giln evvel ben de bu meselelere temas 
ediyor ve manasız dedikodulan gösterip 
bununla mücadele Hızım geldiğini söy
lerken şunu flAve ediyordum: 

c- Fasık ve müfsid dedikoduyu öl
dürmek Jçin hUkt1metin modern tenkid 
usulilni1 teşvik etmesi lftzımdır,, 

Gazetecinin vazifesi gelenı sezmek ol
duğuna göre, ben bu fikirleri ileri sür
mekle gelmekte olan devri sezmiş oldu
ğumu iddia edebilirim. Hükfunetten ten-

kldln teşvikini istediğim günden bir haf
ta ancak geçti ve gördüm ki yeni hüku
met. iktıdar m~ilne dudaklarmda bu 
rlSzler bulunduğu halde geliyor. 

Eğer Türk matbuatı ve Türk vatanda-
ı. yeni hük:O.metin açtığı bu tenk.id ve 
münakaşa devrini güzel ve medeni bir 
\ratandq gibi kullanmasını bilirse, emin 

o!ııbfllrlz ki yeni hükfımetle umumi :fi
kir arasında tedrici surette salim bir a
henk vücude gelir. Bu işte sade matbua
tın değil, bizzat vatandaşın da vazüe ve 
mes'ullyeti büyük olduğunu söylemeği 
unutmıyalım: Eski harfler geri gelecek-

ıni§, kadınlar çalışmıyacaklarmış gibi 
lA.flan dinliyecek kulağın bu memleket
te artık bulunmaması taz:mı gelirdi. 

Muhittin Birgen 

Resim il Makaleı 

----

Kedi yerine evinde aslan 
yavrusu besleyen kadın 
İngilterede Preskonda oturan bir ka

dın kedileri aptal Te manasız bulduğu 
için eYine sokmaz, bunun için de bir 
dişi aslan yavrusu beslemeğe başla • 
mıştJr. Bundan başka, evinde 2 Şem • 
panze maymunu, 2 köpek ve 60 tane 
de Midilli att beslemektedir. Kadın, bu 
sevgili hayvanları için kocasının çalış

tığı garajın arkasında hususi bölm~ler 
yapıumı,tır. 

Keşiş cübbesi giyen hırsız 

Fransada keşi~ cübbesi giymi~ olan 

bir hırsız, elini kolunu sallıya sallıya 

Parisin en meşhur kiliselermden Sen 

Sulpice'e girerek, başpapazın odasındakı 

kasayı açmı§ ve 60 bin lira değerindeki 
• 

hisse senedlerini çalarak kaçmıştır. 

SON POSTA 

53 sene aksamadan 
gazetecilik eden adam 

üç sene hiç aksamadan muharrirlik et
miş, ve sırasile rnuh birlik, baş muh • 
birlik, istihbarat ~fliği, tahrir müdür

lüğü yapmış bulunan Con Nag 87 ya -
şında olarak faal gazetecilikten çekil -
m~tir. 

-- Düz yol = 

Fut bol kraliçe ligi Gran Nasyonal at yanşlannın en gü-

İ . . .. . zel atlarından birinin sahibi, Lord Ak. 
İngilterede ngılı.z kluplennden biri ton dedesinden kalına kl>şkünü tamir 

tarafından her yıl bir genç kız futbol ettirmek için bazı mülklerile birlikte 
kraliçeliğine ~eçil?!'. Mev~imin ilk ma- bu atı da satmaya karar vermiş iken, 
çına başlandıgı gun, !kraliçe forma gi- son dakikada bu fikrinden caymış, ve: 
yerek sahaya çıkar ve ilk vuxu.şu ya· cKöşkü tamir ettirmektense, atı sat-
par. mamayı tercih ederim.,, demiştir. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bütün gazeteler yazdılar: 
- Abdülhamidin son günlerini geçirdiği Beylerbeyi sara

yında, o vakit cereyan etmiş muhabereye aid iki sandık ev
rak bulundu, tasnif ve tetkiki için bir komisyon teşkil edil· 
dl, dediler. 

Güzel. belki bu evrakın içinden tarihe çıkacak vesikalar 

IS TER 1 NAN, 

da zuhtir eder. Yalnız bizim bildiğimiz Abdülhamid l5lell 
aşağı yukarı 25 sene olmuş ve bu mt\ddet zarfında da ba 
sarayda hem bazan oturulmU§, hem de arasın ptafatlı ba
iolar verilmiştir, halbuki iki sandık evrak yeni bulun.muş
tur. Binaenaleyh bu sarayın 25 yıl içinıcte iyice aranıp te
mizlenmiş olduğuna: 

1 STER. INANMAr 

Sözün Kısası 

Yeni kabine 
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F ranko kuvvetleri bir 
şehir daha za_ptettiler 

Beden terbiyesi istişare 
heyeti dun son 
toplantısını yaptı 

Fransa h d b b Ankara, 27 (HUS'O.!l) - Beden Terbi
udu una doğru kaçan mülteciler om ar- yeli Umum Müdiirlüğii merkez istişare 
dıman edildi, 800 kişi öldü hey~ti mekteblerde tatbik edilecek taıı-

~ matnameyi müzakere ve kabul etmiştir. 
llbaıı a, 27 (Hususi) - Barselon bu eski cümhuriyetçi erkAnı bugün Fransız Heyet bugün son toplantısını yapmış ve 
fr.1ıe te'krar normal halini almıştır. Ha1k hududunu geçmete muvaffak olmuşlar- Nisan sonuna doğru tekra: toplanmak 
ltrJ !!ıeşguı olmaktadır. Tramvay sefex- dır. üzere dağılmı~. Nisan toplantısında 
te ıebaıı~l§ ve elektrik santralı faaliye- Yarın, iki bin yeni mültecinin Fransa- teşkilat nizamnames~ alakalı talimat-
~ ~ir. Telefon ve telgraf muhabc- ya gelmesi beklenmektedU'. nameler görüşülecektir. 
~enıden tanziin edilmiştır. General Franko, mülteciler için tspan- Ankara, 27 (Hususi) - Federe olmıyan 

ilaeJı: old~ğu gibi, bugün de halka ek- yada bitaraf f>ir mıntakanın vücude ge- klüplerin k~a1ılacağı hakkındaki ha-
~"" Yı;recek dağıtılmıştır. Öğleye tirilmesine muvafakat etmemiıtir. berter asılsızdır. 
,_ ~ksek tahsil talebesi, mekteblil<>r Valansiya bombardıman edildi L-----------
•la ç kızlardan mürekkeb bir kafile Londra, 27 (Hususi) - Valansiya li~a- ehistan komünist 
~~ Fr~nk0> diye bağırarak bulva .. - nı bugün Franko tayyareleri tarafından 
l.ondr~llliştir. bombar.dıman edilmiştir. İrlanda bayra- aleyht ... rı pa• ta 
~ a, 27 (Hususi) -- BarseJonun tş- ğını taşıyan cFoyens, isminde bir gemi G. " 
.. oı;:1 sonra sah~l boyunca ilerlemek- batmıştır. gı·rmek ı·sıerr. ı·yor 
Joıı111 F'rankist kıt'alan, bugün Bada- Roma, 'J:1 (Hususİ) - Barselonun işga-
laakanı da .zaptetmişlerdir. Bu mıntakada linde mühim bir rol oynamış olan İtal- Varşova, 27 (Hususi) - Aiman ha· 
llat. b etçııerin mühım miktarda cepha- yan gönüllülerin kumandanı general riciye nazırı fon Ribentrop'un resmi 
l1 biı:~ ınalzemesi ve silih terkettilde- Gambara, .Muuoliıü tarafından tümge- ziyareti bugün sona ermiş ve nazır, ak. 
nıe:1lınektedir. nt:rallığa terfi ettirilmiştir. şam ekspresile Berline hareket etmiş· 
~ taraftan h:ikOmetçilerin şimdj. Barselona 27 (A.~ - Fransız genl'- tir. 
ta. ~ ittihaz etmi~ oldukları Figue- ral konsolo~. Havas aj~nsı muhabirine Salahiyettar membalardan alınan ha 
fıııdan ~ de, Frankist tayyareleri tara- beyanatta bulunarak hüktimetin dört berlere göre, fon Ribentrop ile Bek a· 
rraJlk.Ombardırnan edilmiştir. gün evvel şehrf terkederek Gerome'a git- rasmda cereyan eden müzakereler es • 

fUdun ıst hava kuvvetleri, Fransa hu- miş olduğunu ıöylemıştir. nasında, iki memleketi alakadar eden 
fiıeıe~~oğru kaçm:ıkta ohn mülteci ka- İlk cümhuriyetçi kıtaat, 25-26 İkinci- bütün mese:ieler etraflı bir surette tet· 
!aıeJctecfi 1 de J"ddetle bombardıman et- k!nun gecesi sonuna doğru hareket et- kik edilmiştir. Maahaza, iki nazır ara· 
"-, bu ~er. Hududa yakın bir mıntaka- mişler ve tehir haricinde birkaç mitral- ımda herhangi yeni bir anlaşma ya • 
>'fit k· . .rnbardım!nlar neticesinde sekfz yöz yuvuı ile birkaç ağır tank grupu pılmamıştır 
1.ı, • ışının ··1 ·· Lel · t oııqaitilırı 0 muş ve yaralanmış olduğu bırakmışlardır. us.anın, garbi Avrupa ve Akde-

l:s1tt bekted~. Fransız general konsolosu, 100,000 ki- niz işlerile fazla alakadar olmak icte· 

c Se7f • 3 

Ankara intıbaları: 

Zinde ve yeni Millet Meclisi 
(Bqtarab 1 bici aaıfatla) söylenecek her a menimlizdir. Çiln1dl 

Bu karar bir feariı mahiyetini haiz bu- ne Fırka Bafkın vekili henüz bu husua
lunmadığı için bugünkü Meclis. intiha- taki esaslı mesaisine başlamış. ne de ya. 
batın bitip IOllunun alınmuma kadar ni aeçimde amil olacak mevzuat kat'I 
teşrü sıfatını muhafaza etmektedir. Se- surette tesbit edllmiftfr. 
çim bitip te yeni MeclWn. açtlma tarihi İntihabın yenilenmesi hakkındaki es
takarrür edince bir devre nihayet bula· babı m~cibe iae Türk Cümhuriyeti va· 
cak bir yenisi başlıyacaktır. tandaşlannın mal6mudur. OOnyayı d• 

'. _ v • • • • rin bir emniyetsizlik havası içinde gören 
Bır ara şuyu bul.du~ gıb: . 1:1e~lısın aza hükfunetiiniz, her türlü harekat için ni,. 

ssyısında herlıangı bır ~~gt~iklik vuku: beten sakin bir mevsim saydığı kışm 
b~lması _mevzuubahs degıldır. Halbu~ı içinde bulunmamızdan bilistıfade, esasen 
bırka~ ~n :vveı, beher ~eb~sun temsı- birkaç ay sonra yapılacak olan seçimi 
le s.aJahıyetlı. bulunduğu :5 bın vatandaş birkaç ay evvele alını~ ve bu noktai n ... 
yerıne bu miktarın 35 bıne çıkanlacağ"A zarı Büyük Millet Meclisinin de tasvi
w böylece mebus sayısında ufak bir mık- bine iktıran etmiştir. Yeni ahval ve f8o 
tar tenezzül hasıl olacağı kaydediliyor- raiti bütün bir devrei intihabiye zarfın· 
odu. Bizzat Başvekil Refik Ssydamın tek- da geceyi gündüze katarak çalışmış vt 

zi'b ettiği bu rivayeti mazur g&terecek yorulmuş bir Meclis yerine müntehibleo 
ortada herhangi bi~ esbabı mucibe de rinden yeni salB.hiyet almış ve bu ba
mevcud bulunmuyo u. kundan her suretle zinde bir yeni Mille\ 
Kırk beş gün ila iki ay içinde hitam Meclisi karşılamış olacaktır ki bunda da 

bulması mukarrer olan yeni seçim neti- isabet bulunduğu şüphes.izdir. Mtekim 
cesi bugünkü Büyük Miltet Meclisinin bundan evvelki kabine reisi Celil Bay-. 
çehresinde nasıl bir değişiklik vukubu- da istifası tarihine kadar seçimin yeni• 
lacağını şimdiden tahnıi.n etmek doğru lenrnesi kanaatinde bnlunmuı ve buna 
olmadığı gibi böyle bir tahmini yapmaya müdafaa etmiştir. 
elde herhangi bir istinadgah ta mevcud Eğer yeni seçimin yapılması Celil Ba
~eğildir. Fakat tek fırkalı bir rejimle i- yann başkanlığı altında bulunan bir ta. 
dare olunan memleketimizde her şeyden b:neye müyesser olmamışsa. bunun .. 
e~~l .!ı.:ka disiplininin .müess~r .. olacağı I bebi parlamento bayatımn zaruretleri· 
duşunulurse bu husustakı son sozun gene <lir. Her ikisi de bu memleketin kıymetli 
bizzat flrkanın manevi şahsiyetine aid evladlan olan eski ve yeni Bafvekillerden 
bulunacağı anlaşılır. birinin fikrini bir diğerinin tatbik et. 

Bu dis:plin kararı n~ şekilde tecelli e- mesi kadar tabii bir şey olamaz. Millet
d~rse yeni Meclis manzarasının da o su· lcrin hayatı inkıtasız bıc temadidir. 
retle tezahür edeceği şüphesizdir. Yeni Çekilen bir devlet adamının yerini bll 
seçim kararı ile beraber daha şımdiden batkasınm doldurması ise bu devıu:nm 

bir~ok yeni namzedler:ien bahsolunuyor- madd.ileşmi§ bir tezahüründen başka h19 
sa da, kanaatimce bu husush şimdilik bir şey değildir. - Setim Ragıp Emeç 

hz.~aşvekiı Kabalıero, Katalonya finin §ehrf terlretmif olduğunu tasnh ey- mediği ve komünist aleyhtan pakta iş. 
tosunun reisi ve diğer birkaç ıemlştir. ttrakten imtina ettiğıi anlaşılmakta - ~ngiliz kabinesinde Yatısbrma siyaseti 

.. Hitler Pazartesi günO Rayhştagda iz:r::r~Zii!-:1~;~:~~~: ~nd~~~Aş~~ıi~~:~r alan ~~~!~ ~~!!~1 ~!!!~. 
nıustemleke meselesinden bahsedecek ;;:,~um'::~':ı~~r:~~~~~ında kendile -~~~el~~~:,~~~:~!~~!~~ iJ~;,,~~ ~e~:~ıe::::ra=y=~~~ 

Ribentrop, ayrıca Fransız sefirini de evvel Çember!ayn, kabinede birçok yid etmektedir. 
Çe~b } d b h kabul etmiştir. değişiklikler yapmak tasavvurundadır. Amerikan matbuatı ve hariciye ne-

•&1 er aynin e UgÜD mü im bir . Resmi tebliğ. Öğrenildiğine göre, Lord Şansöliyeliğe zareti mahfelleri yakında yeni bir tu 
llUtuk •• ) • • • d•J k d• . Berlın 27 (A.A.) - Alınan istihba· Manghı-m'ın yerine Thomas İnskip ge- yik ka~ısında kalınacağını mubakka" 

SOy emeSIDe IDtJzar e } me te Jr rat bil~ fo? Rıhentrop'un Varıova tirilecektir. Dört cgenç nazına da ka- addeylemektedirler. 
lo seyahat.ıne daır nfhaf tebliği neşret • binede yer verilmesi muhtemeldir. Fa· Salahiyettar mahfellerde söylendi • 

~c!ra 27 (AA.) - Hüklllnet me • arzuları ne olduğunu öğrenmek • mektedir. . kat Harbiye Nazırı değiştirilmiyecek • ğine göre, şimdi bir yatıştırma siy818t 
'-tcta llitler'ın P~i günü Reicb- lindedir. eme . Alınan na.~ın Polonya zımamdarlan tir. ti gergin!i(!i artırmaktan başka bir ife 
~ DıilstenıJekAt meselesini bütün . . ıle esaslı muzakereler yapmak fırsatı· Kabine Filistin meselesini görüıtn yaramamıştır. 
it ~ .. IUnıulile mevzuu bahsedece _ Sa1Ahıy~tt8: meh~fil, ~aY_Jl'ın nı bulmuş ve Bek ile birlikte iki kom - Londra 2 7 ( A.A.) - Çemberlayn bu Ayni mahfeller Daladye ve Bone a.; 

llltindeciir. Cmnaı:tesı. gunü ~.ı~gham aa ırad şu memlP.ketf bu aralık alakadar eden sabah nazırlanr. bir kısmının iştiraki· rafından söylenen nutukların Fransa • 
ltabiııe er.kanın edeceği nutukta muhım be~anatta bu- bütün meseleleri tetkik etmiştir. İki le toplanm~ş olan kabineye riyaset et- nı.n kuvvetin önünde boyun eğrniy~ 

::ıu llliidafaa : b~I~ ~e lunmasın~n muhtemel oldugunu beyan nazır, ayni zamanda beynelmilel va • miştir. F:listin meselesinin müzakere- ğini bildiren kısım1annı sempati ile 
lhı.cuc:1e getirilın~ la rl~~t~ etmektedirler. ' ziyeti de tetkik etmişlerdir. 26-1-193.f lerin rnevzuunu teşkil ettiği haber a - karşılamaktadırlar. 
'b.. haberler; .. 1 1' 01 n r . ıte, SllAhlanma itilAfile başlamış olan siyasete mürle- lmmışbr. ---------
.,. t-. - ~~ve ngilteremn Alınan. "d · • k b" h · · d Demirmuhafızla""Jn de it:,_«tilndan müstemlekAt meselesin- Lond!"a 27 (Hususi) - Bahriye Na· nı en s~medımı v:. açı ır .a:ra ıçın e lst"f 1 
lıare ~az edilecek bu kabil bir hath zın Lord Stanbop •Home and Empire• cereyan en ~u~k~reler, .ıkt rnernle- 1 8 a r teth:şÇİ şefi de öldürüldü 
»'et tet karşı.sında ne gibi bir vazi • mecmuasında neşrettiği bir makalede, ket araı;ı~da., şımrl•kı ve .ıstik'?aldeld Ankara. 27 (Hususı1 - lktısad VekA- Bükreş 27 (A.A.) - Rador ajana 
latını:~tinı tetkik etmek üzere • İngHterenin önümüzdeki sene içinde meseleler•n "" 6-~·1934. 1anhll tt.flafm leti tefti§ heyeti reisi Recai iaüfa etmi1- bildiriyor: 
'e~ır. lfitler'in mfistemlekAt : • her hafta vuatt birden fazla harb ge. :1:1h.una u~~n btr şe~ı!~e h~IJedıie:e • tir. Perşembfı. akşamı, polis memurları. 
~1 .llliizakere etmek üzere beynel- misi tezgAha koyacağını yazmaktadır. hagındın hde~lmeıkı .ta.ra~~;1 muttefı~nt .muşa.. Ankara, rT (Hususi) - Sümerbank Biikreş varoşunda şüpheli bir eve gt • 
M bir '- nf e e ı ~ı ım!Uinını vermış ır. k" be . -d::- Adn azff · _a.. b ..n -. .. _..,.....,.,.._ 
'"q teklif &O eransm içtimaa daveti- -Lord Stanhop, halihazırda fngı1te • --- ımya şu sı mu l.llu. an v esın- re.cAen ta anca ate'i ... e -..~~-· 
~de de:.tınesi de ihtimal dairesi bari· renin IS, Japonyanın 9, Fransanm 7, D " d 1 1 den ayrılmıştır. airi ağır olmak ftzere ftç polis memmu 
berıaYn gı~~ir. Öğrenildiğine göre Çem Almanyamn s ve İtalyanın da .. saffı ogu a ze ze e H . . d • ' yaralanmıştır. Ateşe mukabele eden 
indir ' böyle bir teklife aleyhtar de. harb gemisi.ne malik olduklarını bil - arıcıye e tayın er polis memurlan mfitecavizt ôldilrmBf. 

' ~er şeyden evvel Hitler'in dinnektedir. Erzurum havalisinde bir Ankara, 27 (Hnsusf) - Hariciye me- !lerdir. Btlahare, ölen mGtecavtzln, 
Jf. b k •• •• • mİ e • h b ld murlarından Seyfulhh Esin Boneos Ay- Codreanu'nun ölümünden sonra De • a,. in önüne Filistinde oyun yır vı ara o u res orta elçiliği bqtAtiblilfne ve Ahmed mirmuhafız tethişçi şefi olan ve UZUJI G Erzurum 27 (AA.) _ 25 • 261111939 Sadullah ta ayni elçilik :ton110loslult .ifle- 7.amancbmberi polis tarafından aranıl i 

eçmek için Yenı· '90rpışmalar gecesi saat 23,14 Sl:l'alamda Aşkale k• rini de görmek üzere üçüncü k!tibliğe makta bulunan Vasile Crestesco oldu. 
' l.o Y ak d vukub tayin edilmişlerdir. ğu an~~lnuştır. 
'it lJ~a. .. ~7 .. (Hususi) - Devlet Ban"--- zası mmt asın a ulan ve bir ....................... --- ----·······---·-.. - ·---...... ---·--· ...................... . 
-~ "Yl - Kudi's 27 (A.A) - Son on gün zar- saniye devam eden zelzele neticesin • 

ftluı buı Udürij Montagtl Normanm da fında asiler, taan-uf.annı artırrn!ŞJar de 70 haneden ibaret bulunan Kükü • ~ababtan aabaha: 
S.-. Gll .:n~ğu İngilterenin en ileri ge- ve 5 kişinin ölümüne ve 8 kişinin ya • heag kö~d~ 20 .~ alt duvarlan 
~o~ ınüneneri bugün bir ma- ralanmasına sebebiyet vermişlerdir. kısmen çokmuş ve dıger evlerin de du-
~ l~lardır. . . • .. .. vartan hafifçe çatlam)ftır. İnsan ve 

~tibı dün .. Asıler.ın kumanda heyetı, her türlu hayvanca zayiat yoktur. Yaıdım için 
itb ~an Y~ca~~:e~.erlerin~ v~ bil- yağmagerlik ve haydudluk hareketle- mahalline icab eden kuvvet gönderil: 
fer eden. bu illa .munevverlerıne bi- rini ve halkın parasını gasbetmek için miş olup zarar ve ziyan teıbit edilmek· 

~et fÇin ~fe~, medeniyet ve be- yapılacak bütün teşebbüsleri idam ce- tedir. 
::s~beı har . bır felaket olacak olan zası ile tecziye etmeğe karar vermiş - Amasyada 
~ «ırıa .m~nüne geçmek üzexe, tir. Amasya 27 (A.A.) - Bu sabah 6,4S 
lra1t, btitü lan bir tarafa bıra- Askeri tattıir harek.Atı, Maverayiş· te oldukça şiddetli bir yer sarsıntısı 

lli:te da~ n .miinevverleri teşriki me- şeria arazisine kadar teşmil edilmiş ve oldu. Zayiat yoktur. 
t EUnekted" p ~ Galile ile bilhassa Samariyo'da bir • 

ra1ıaız -- çok müs:ıderneler olmuştur. sefarethanesinde ........................................................... -

~ suvare O L O M 

Diyarbakır Sıhhat 
müdiirlüğü 

Ankara, 27 (Hususi) - Urfa Sıhhat 

Müdür Fazıl Diyanbatır Sıhhat Müdür
lüğilııe ııak1ec:lilmipa. ~ \1e 

1 
~7 CHususr) - Fransız 1e- Ali KaI*cı refikası Yolanda Kalıbcı 

hruı ııı'l.~1kası Madam Röne Ma• gli, dün gece vefat etmiştir. Cenazesi ya. 
~~~nı sefarethaned b" ı nnki Paza!" günü saat 14 te Feriköy 
lltıı ~ler Bu e ır suvare Rum kilisesinden ka1dınlacak ve Şit- Ankara, rt (Hususi) - İşten el çekU-
.._ ~ ~ suvared~ Dalad19 • Jl Metamorfol:l me7.Bl'hğına defnedile- rilmiş olan Mardin Nafıa Müdürü N.,t 

Mardin Nafia Müdürü 

~ ı~:nde çekilmit bir cekttr. Uhıl görülen lüzum üzerine VekAlet em-

----------• r1ııe a]..mımfUr. 

Evkaf la Belediye 
Dünkü gazetelerde şöyle btr haber vardı: 
İmar Jf)eriııiıı ytbiimem için Evka r Beledtyeye yardım aune,e karar Vft\. 

miş. 

Karar vermif, fakat nasıl yardım edecell heniz bellf delil ŞimdiJe ka. 
dar imar projelerini altüst eden mentı bir varlık f"'klinde ön1müze çıka 
Evkaf idaresinin böyle bir karar vermesi de hayra alimettir. Bir yol açmak., 
bir meydan yapmak için vurulan her kazmanm karpma nurani çehreli blı 
piri fan! gibi çıkarak eUmlzi tutan Evkaf idaresini böyle uysal. güler yüzlil 
görmek elbette hayra allmettir. 

Bu hayırh noktayı bttlunca Evka fın imar işlerine nasıl yardun edecqinl 
düşünmeye bile lüzum yok. ts~iml!k işlft"inde Belediyeyi de, mAUc 18hibl• 
rini de müşküle sokan taviz bedellerinden feragat etma:I k&fidir. Bugün Be
lediye emlil pıbesinde istimlak mu ameleleri bltm.if Adec• EYb.fm tntı 
bedeli üzerinde takılını§ dosyalar var. Belecffye Bvkafın tammla mahfua 
yirmi yıllık taviz bedelinı vermek f!temiyur. Mfflk sahibleri de bu bedelı. 
alıcıya, yani Belediyeye aid olduğunu haklı olarak idd!a ediyorlar. Bu yta. 
den istin!Uk maamelufnfn tekemm aHI pli kalıyor. Eftaf imar itler.ille, da
ha aojrum memlekete bir iyilik yapmak istiyorsa menafii ummniye namı.. 
na yapılan iltim1Alr1erdeki hakkından feragat etsin. Bunu yapması kMfclir, 
iBol bol dua ve te§ekldir kazamı1 Bl.trhcm CcrMı:I 



4 Sayfa SON POSTA 

Esnaf cemiyetleri idare heyetleri dün 3 küçük hırsız 35 asablar adına bir heye 
dün ,~aliye müracaat etti müşterek bir toplantı yaptılar evden eşya çaldı 

.. .. . Kasablar, celeblerin satış1anna da nark konulmasırı T oplanbda Esnaf Hastanesinin sahn alınması 
yeniden bir pavyon yaphrılması ve yatak 

adedinin çoğalhlması da görüşüldü 

Zabıta uç gundenben hır- veya nark usulünün ilgasını istediler 
sızlık yapılan yerleri tesbit Kasablar<lan mürekkeb bir heyet 1 3 Pi d ınt· k .. -ıııyıı 

·ı .. . . ' - yasa a ıyacı ·~!ı 81 ı e meşgul oluyor dun V~ ve Beledı!e Re~i Lütfi Kır- miktarda kasablık hayvan bulUJlBlll 

dstarrbul esnaf cemiyetleri idare he
yetleri dün saat on dörtte Eminönü 
Halkev.i salonunda müşterek bir toplan
tı yapmışlardır. 

Celseyi Ticaret Odası esnaf şubesi mu
rakı'blarından Bay Ferid açmış ve müte
akiben, kongre heyeti seçimine geçilmiş, 
reisliğe Ticaret Odası meclisi azasından 
Ayakkabıcılar Cemiyeti reisi Mehmed 
Nuri, ktıtibliklere de Hamamcılar Cemi
yeti reisi Osman Günsay, kara ve mo
tör lü nakil vasıtalan cemiyeti idare he
yetinden İsmail Hakkı seçilmişlerdir. 

Söz alan yardım heyeti başkanı, bak
kallar cemiyeti reisi Rüştü Turaçın: 

l - Hastane binasının cemiyete mal 
edilmesi iç.in umwnl heyetlerden bir ka
rar alınması. 

2 - Hastane yatak adedinin çoğaltıla
bilmesi için 80 yataklı bir pavyon inŞAsı. 

3 - Bütçelerle karşılanması imk~n ol
mıyan fevkıa!Ade ve mühim ihtiyaçlan 
önlemek için cemlyet namına müsamere 
ve konser ihzarı. 

4 - Bu işlerin cemiyetlerce müştere
ken yapılabilmesi için bir heyet ıoeçilme
sini istemiş ve yeni seçilecek idare he
yetine başarılar diliyerek sözlerini bitir-
.,...f..+' , ... "'9.ır. 

Bundan sonra söz alan Sağlık Kuru
mu Başkanı ve Dokumacılar Cemiyeti 
reisi Yahya Yılmaz Türk te, hastanenin 
satın alınması, yatak adedinin çoğaltıl

ması için bir pavyon inşası hastaların . ' 
derhal hastaneye getirilebilmeleri için 

bulünden sonra esnaf cemiyetleri başhP- dara muracaat etmış, et ışleri etrafın. dığına göre, nark tizerinden et sa 
kiminin raporu okunarak kabul edilmış Emniyet ikinci şube sirkat masası da izahat vermiştir. Kasablar şu nok - imkanı azalmaktadır. 1 
ve cemiyetler namına yapılan teklifler memurları tarafından en büyüğü 15 taları tebarüz ettirmişlerdir: 4 - Toptan ve perakende et satı; 
tetkik edilmiş ve karara bağlanmıştır. Bu yaşında olan üç hırsız ~cuk yakalan • 1 - İstanbulun günlük kasablık için konan nark işinde celebler nıı 
arada dün toplanan esnaf cemiyetleri i- mıştır. hayvan istihlaki iki bin beş yüzle üç itibara alınmamıştır. 
dare heyetleri müşterek toplantısına da- Ahmrrl, Receb ve Mina adlanndaki bin arasındadır. Piyasaya vazıyed etmi.ş 5 - Ya celeblerin satı.şıarınıı ~ 
ir. dünkü Cümhuriyet gazetesinde çıkan bu çocuklar iki gün evveline kadar şeh. olarak görülen Devlet Ziraat Kurumu konmalı veya nark usulünü i~a e 
hır yazıya dair on imzalı bir takrir okun- rin muhtel:! semtlerinde, bilhassa Ka- ise, ancak günde 400 - 450 hayvan lidir. . :seyo~ 
muş ... şu .~ar~r zap~a geçirilmiştir: . sımpaşa cihetinde 35 eve girerek muh- kesmektediı. Kurumun, şehrin ihti - 6 - Devlet Zıraat Kurumu •aı.nıı 

cDunku Cumhurıyette yardım teşkıUl- telif cins ~ya çalmışlardır Üç gu"'n ev '\;acı k d . h k tm kasablarına et vermemekte, ) pıl 
t da 

. . . " . . • ./ a ar pıyasaya ayvan sev e e- . t 1· t b 1 k hl ına ya 
ın 938 mesaısını tetkik ve 939 yılı vcl çok basit bir suç olarak pazardan . . . tevzıa ı s an u asa ar 
b··ı · · t "b . . . . . sı veya h1c bu ı.şlerle meşgul olmaması kt d • u ~esıru asvı ıçm hQyetlerımızın sa- turp çalarak yakalanan bu küçük müc- • ma a ır. . . erdfltt 
lfıhıyetinden şüphe eden bir fıkra gör- 'ml .. . d b' d k }"' laz.1mdır. Kasablar Vahye ızahat V tl 
dük. Bir senedenberi intihabunız. vazife rı he! ~enn ~ ~raz kurma u~umu- 2 - Celebler İstanbula ihtiyacı kar- sonra bu hususta alakadar vckAie se 
gören arkadaşların mesailerinde!l umumi ~~ye~5~. en z~. ~ t' pe d şay~~ı e : ; ş1hyacak. miktarda hayvan getinne - temaslar yapmak üzere Anka:raY~ı1'. 
heyetlerimizi de haberdar kılmak endi- 1 

•• 
1 

ıkr mal ı~e 
1
arzrde en Bır vu . at mektedir. · kiz kişilik bir heyet göndermi.şl~ 

. enıne a~a~ısa ~ uwzıye ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~ ŞEsıle derhal toplantıya çağırılan umumi karşısında tahkikat derinlestirilmiş ne .ııııl 
heyetimizin geçen yıl ıçinde ayrı ayrı ticede .ade'ta çorap söküğü denecek 'ka
toplanan umumi heyetlerimizin çalışma- dar birbiri ardın~ işlenmiş suçlar mey
ları~ıza esas olan direktifleri ve odaca dana çıkarılmıştır. 

Bugiine kadar tesbit edilen sirkat 
adedi otuz be!itlr. Receb, Ahmed, Mi
na üç gi.indenberi zabıta n~zaretinde 
~ehrin muhtelif semtlerine götürülerek 
içlerine girip eşya çaldıkları aparhman 
ve evlı;:-r tesbit ettirilmekte ve bu mes
ruk eşyalann sahib1erile bunları satın 
almış olanlar buldurulmaktadır. 

Bugün M ~ L E K Sinemasında 

Amerikan Sinemacıhöınm Şaheseri 
2 sene çalışarak vncude getirilen bir sinema mucizesi e 

Bat Rollerde T Y R O N E P O W E L e A L 1 C E F A y 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

tasdik olunan 939 yılı cemiyetler bütçe
leri gözönünde bulunduurlarak giren yı
lın mesaisini esasen çerçevelenmiş telak
ki ettiğimiz için salahiyet meselesinin 
mevzuu bahsolamıyacağı gibi İstanbul 

esnaf cemiyetleri arasında mevcud olan 
inhirafsız ahenk ve tesanUdün böyle bir 
mevzuu akla getirn1iyeceği ve esasen 
yakında toplanacak olan heyeti umumı
yelerle idare heyetlerinin nısfının tebtii
dili mevzuu ıbahsolup prensip ve talimat
namelerin mevzuu bahso!madığını arze
deriz.> 

Çalınıs o.1du1dan ~ya!ar arasunda 
küçük çapta, basit eşyalar olduğu gibi, 
halı, kilim. palto, elbise, yatak. yor -
~ngihlmuhtclif~ym~~~~~~~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~, 

Bu karar zapta geçirildikten sonra 
:rarcıım heyeti azalıkları için işari reyle 
.. eçim yapılmıştır. 

]er de mevcuddur. s gaan M re- fE5) Sinemasında 
Mesn1k eşya peyderpey bu,unarak \\:::JI ~ ~ 

bir nakil vasıtası alınması, mütehassıs
ların hastaneye daha fula zaman ayıra
b!lmelcrl için .fed'ak!rlıklarda bulunul
ması, laboratuvar malzemesinin ikmal 
edilmesini istemiştir. 

Bundan sonra hastane binasının satın 
tlırunasını temin için bir heyet seçil
miştir. BÜ heyet hastaneye lUive edile
cek pavyonun ikmaıli ile de meşgul ola

sahib!erine inde edilmektedir. Suçlu • 
1ar hakkmda devam eden tahkikata 
göre, kikük hırs1zlann daha birçok 
sirkatlerin faili oldukları kuvvetle tah
min edilmektedir. 

GörOlmemiş bir muvaffakıyetle gösterilmekt• olan 

M AVi Ti L Ki 
Şaheserinde aşık bir kadının aşkı için mncadelesini tasvir eden bU 

ihtiraslı filmin kahramanı Ruzname mucibince mü§terek yardım 
tcşkilAtınm hesabatını mürakabeye me
mur mürakabe hey.etinin raporu okun
muş, m0tea1tiben de danışma bllrosunun 
~ışmalanna datr verilen izahatın ka-

Şehir iş /eri ı 

caktır. 

En son olarak kongre zabıtları okuna
rak tasvib edildikten sonn. İstanbul es
naf cemiyetlerinin büyliklerimize olan 
tazim ve bağlılıklarının arzı teklifi al
kışlarla kabul edilm1ştir. 

Toplantılar: 

Bu küçük suçlulann ve cürümlerini 
mcydaPa çıkarmak hususunda 1 -
kinci şube sirkat bürosu memurlarile 
bilha~sa büro şefi başkomiser Ömer, 
büyük bir mesai sarfetmişlerdir. 

ZARAH LEANDER 
Şıklık ve gOzellik itibarile botun dUnya yıldızları fevkindedir. 

BugQn saat 1 ve 2 80 dtt tenzilatlı matineler. 

BUGÜNE KADAR MEMLEKETiMiZDE 
Çevrilen filmlerin en gUzell 

' Eski Paris sefiri Salih 
Miinir (Paşa) vefat etti 

Yeni Dahiliye Vekili vllAyete bir GrmrDk memurları yardrm 
tamim ganderdi 1 ti 1 k Eski cl..rvrln tanınmış siyasilerinden, ıPa-

ümrfi cem ye n " ongresi rıs sefiri. dive maruf mütekald büyük elçJ 
Dahiliye Vekili Faik Öztrakın yeni muGml he~-"~emö uümrııı:ı dyarkidıŞmbccmlyctı u - Snlih Münir (paşa) dttn sabah vefat etmlş-

f b l 
.. . ,, ... w n uz e u at ayının 11 

vazi esine aş aması munasebetile Vi- inde gümrük başmüdürlüğü blnıı.sında to _ tir. 
'lA te bir t · ö d ·1 ..... ~ .. t· P Merhum 1859 yılında doğmuş ve genç y~-Ml-ye amım g n enuu.""il ır. lanncak ve senelik kongresini aktedecektir. ta devlet hizmetine girip muhtelif yüksek 
Taksiler hor renge boyanabilecek mi? Kongrede ccmiyetın bir yıllık faallyetı tet- memuriyet ve sefaretlerde bulunduktan 

. . • kik olunacak. yenl idare heyeti seçimi ynpı-
Otomobılcılerin taksi arabalarını ıs- ıacak ve cemiyetler truıununa göre nizam- sonra meşrut1yetı müteakıb tarihi tetkik -

tenilen renge boyamak için belediyeye namede ynpılmnsı icab eden tadlltıt üze - lerle meşgul olmuş ve birçok eserler yaz-
m11tır. 

yapmış oldukları müracaat müsaid bir rinde görüşülecektir. 

~Ild k l t na~~ " BeyoxluHalk~nde~msll ~~~~~~~~~~m~~~~==========================~~ ~ e arşı anmış ır. um enoumen w 30 numaralı evden bugun saat 14 t-0 kaldı- .ııııı 
tarafından tetkik edildikten sonra o • Btey2~0 !0

u dHalpkevlndeün: CUmartesl akşamı rılarak namazı Slnanpa§a cnmllnde kılın -
.ı~ bilcll . üra t' Şeh' M 1. san ,l a, azar g nü aaat 14,30 da Evi- t h f dl 1 ~ d ·ı.vmo enn m caa ı ır ec ı • mlzln temsi! salonunda gösterlt şubemiz dık an sonra Ya yae en mezar ı6m a aı-
slne scvkedilecektir. CKatm piyesini temsil edecektir. le 1 A~~brine defnolunacaktır. Allah rahmet 

BugUn S A K A R Y A Sinemasmda 

Telefon ücretlerinin ucuzlatılması 
için tetkikler yapılıyor 

Şebekenin ıslahı, yeni santral merkezleri tesisi, 
abonelerin artırılması etrafında da tetkikat yapıldı 

Telefon Şirketinin devrindenberi ge. telefon bedellerinin tenzili cihetine gi. 
çen zaman zarfında şebekenin ıslahı, dileceği umulmaktadır. Bu hususta 
yeni santral :merkezlerinin tesisi, abo- Vekaletten nenüz bir iş'ar vflki olmu.~ 
ne adedinin fazlalaştırılması, şehirler- değildir. Faknt bu gayeyi istihdaf eden 
arasında telefon mükalemelerinin sık- incelemelerin müsbet net6,t:e vereceği 
maştırılması esasları üzerinde tetkikler anlaşılmaktadır. 
yapı.l:rruş ve bu hususlar hakkında tan- Şehirlerarasmdaki telefon mükale -
zim olunan raporlar Nafıa VekAMine melerinin sıklaştırılması ve tezyidi i -
gönderllınlştir. çin de, birçok yeni tesisat vücude ge _ 

Mevcud şebeke tam veri.mile çal~ - tirilecektir. 
makta olduğundan, yeniden abone kay Son fırtınalar dolayısile şehirlerara
dine im'kdn kalmamış gibidir. Halbuki sı mükalemelerde vaki olan inkıtalar 
halk tarafından birçok müracaatler tamamen bertaraf edilmiştir. 
vtıki ohna:ktndır. Bu ta~leri karşıla- İdarenin Vekflletçe satın alınmasın
yabilmek için Şişlide bir santral mer - dan sonra ecnebi memleketlerle yeni· 
ezmin tnşasmn ~anmqtı. Ayni za~ . den açılan hatlar rağbet gtsrmüştü.r 

maında gerek mllkM.eme acret!eıirun, ' İran ~ Suriye hatları buna bir misal 
gerekse tes!Bat bedel:1n.hı tenzili bak - olarak gösterilebilir. Harici telefon te. 
kında da umum mtidürlük.çe ~er maslan t~ oo.rnıal ve ihtiyaca 
yapılmaktadır. Bu tetkikatı mAt.eakıb kAfi bU-~ almıftı.r. 

ı, 

ey c:.:un. 

Mevludü Şerif 
Emekli General Cemal Karabekirle ec

zacı HulOsi Karabekirin valideled ruhu
na ithaf edilmek üzere 29 İkincikanun 

Pazar günü öğle namazını müteakib Nu-
ruosmaniye camiinde Mevlıldü şerif oku
nacağından ihvanı dinin teşrifleri rica 
olunur. 

Btıtnn dUnyada emsalsiz bir muvaffakıyet kazanmış olan 

GÜNAHKAR KIZLAR 
Filmini mutlaka gidip g~rOnOz. Ba, Rollerde ı 

CORINNE LUCHAIRE ve ANNIE DUCAUX 
ilaveten : TA TL l G ÜN A H 

ROBERT TA YLOR ve JEAN HARLOW 
tarafından. Aynca: Yeni PARAMUNT JURNAL 

BugQn saat 1 ve 2.80 da tenzilatlı matineler. 

Bugün aenenln en biiyiik ve muazzam TÜRKÇE aözlü ve prkılı filmi, iZDiHAMIN önllne geçoıelı 
ve nefia filmi halkımızın rahatca glSrerek eğlenmeıi için 

İ P E K ve S A R A Y Sinemalarında hirdetı 

ALA1'URKA MUSlI\l ve FASILLARI tertip edenler z M. C. ve CEVDET KOZAN 
ŞARKI ve GAZELLERİ : MUSTAFA ÇA0LAR 

BugDn saat 1 ve 2.30 da tenzUAth matineler vardır. 

Dikkat: SEYHIN AŞKI Bayramda IZMIR'de YENi Sinemada gösterilecektir. 



~ .. 

Tkiirkiyede ilk arpayı 
Çı aran kaza: Menemen 
"1~ne 
fiil' tnen o.vasının Gediz suyu ile sulanması işi 

1Yat sahasına intikal etmiştir. Kazanın ·su 
ihtiyacı da yakında hallolunacak 

~-,.__.._,..,......_,...~...,......,,...._,~_..,--...,.........~ .......... ~ ....... ~--..--,~~~ 
t • '4ll!t!" 

.. 

~ ~te~e~11Af erı.emende bu yıl in§a olu nan belediye gazino " partGı 
~~1l' ltaı.~ (liususi) - Egenin gü - zıdır. Fakat, köylünün borçt.an kurtul· 
b&ıo il halkı sı olan Menemen, çok ça • muş olarak huzur içinde çalışması şart· 
llıek~ııe hernı~. :muhitte yarattıkları iş tU'. Bu da fazla istihsalle mümkün ola. 
~ : deva:rn gun. biraz daha yüksel - caktır. 
~ ltu.ıtiite' edıyor. İstihsal sahasın- Menemen belediye reisi, Menemenin 
~!l'· ~avaş ; sahada başa·nlan hamle - su işind~n bahsetti. Belediyeler banka 

,·, ava~ semeresini vermekte. sınd:ın 98.000 lira istikraz edilerek Ka.· 
l alt ~~k 1n seneı ragöl mıntakasındaki havuzlardaki su 

d· 1i etsiı.ı·k ere kanar Menemen, bir Menemene getirilecektir. Belediyeler 
l)>j b akika.t~ 1ay~ağl olarak tanınır - bankası istıkraz teşebbüsünü memnu -
l(! ~ t ida.,.~ Zlnıtin bu şirin kazası, niyetle ka~ılamıştıT. Esasen suyun ge
~:ı .arC<ıınas altında kazandığı nisbet - tirilrne~i işi için fiilf sahada çalışmalar 
~lı ~t ltai 

1~ ve hareket etmesini bi- başlam!~tır. Çok ümid olunur ki önü • 
~:ıı n betd~ızdır. Menemenin çok müzdeki sene, Menemenliler, güzel bir 
\·erı eıılircli: .. 1Ye reisi İdris Tınaz, Me- suya kavuşmuş olsunlar. 
ba 11re1t kıs odeme kabiliyetlerine gü-, Elektrik işi. de kuvveden fiile çıkmak 
;l'rrıışı1/ zaman içinde büyük işler 1 

üzeredir. 47.000 lira sarfile kuvvetli 
'% 1)..,1'1'\e • bir elektrik santralı kurulacaktır. Pro-
1%-tı l>Qst n;n kıYtnettar belediye reisi, jesi Nafıa Vek!letince tasdik edilmiş ~ 
Ve a.hrı. ~ Ya Menemenin yeni ça • tir. Şimdilik 20 beygir kuvvetindeki 
t~ l'trı •iı·. ~k~ın~a. bazı müfid izahat bir mot.örden istifa?e .olunarak. Men~: 
h~ ~C!?ıe.nı · ldrısın anlattıklarına gö- men ha1kır.ın ışık ihtıyacı temin edılı-

;-u~ en halkı .. 
~~tı\. tE'takki son seneler ıçmde yor. 
~~tı e ve iy· Ye kavuşmuştur. Halkta Görülüyor ki Menemende güzel biT 

"'aı·dır ıy: k\lrşı büyük bir sem • çalışma havası h!kimdir. İ.şler büyük 
tııa\; ~lin. b%UkUmetimizin ~ardığı bir ahenk içinde yürümektedir. 
~!'!-~ v~ h 1 nı7mnuniyetle karşılan-~ ~'kt!ldır a kuı ınkılaba karşı sevgisi: 
~ \ll)l\ • 1 

~l'\ ~?nanı 
~i~ Porıa al. arda Menemende gençli -
• .... llı)l' sah aka derecesi genişlemiştir. 
're !\'!\ 20 f ·~s~. ve küçük bir stad illiia· 
~il anı hr~onuınlük bir saha ayrılmış 

,., '1e'kaı"t~rlanarak tasdik için Dahi-
ı. \.>al'\ "'ıne .. 
'j( ,, .. e beıe . f!onderilrniştir. 
tL rı ... ~.l. dıyere·.. ._J•V·. h 
~ ıvıen ısının veıuun ıza a-
~ı ~11a~tna~~?n .?~asının Gediz suyu 
~ k trnı~lir ı]: f ıhyat sahasına inti -
te1i,..:~1ıa~ . ~te.ahhid. açılacak sula
~ıı~·~ı Ştfr 'h ıçın ıcab eden makineleri 

"l . .ou h f. 
~"'..(\ na!' hit a nyat ve tesisat 940 
~a ' ?l'ıiinıb·tan, bulacağından gelecek 

1 d ı Ve ın hs te "Vlet el'] a uldar Menemen 
~Utıı ~~llı~ıde ~: sulanacaktır. • •• ~~~=.~~ .. ~ .. ~~~.~~?~~~~ .. ~.i.~ .. ~~~~ .•. 
tııah 1 ~eti · unvanın en nadide ü • Boyabad belediye re:sini 
>ııı ~lı_liinu ~~r. Tiirkiyede ilk arpa 
~ı a~ltjni ~et:e~ Menemendir. Buğda- yaraladılar 
'il C' '8tı Ye· "ıştrren ve bire on mah - Boyabad (Hususi) - Kaza belediye 
,.,_ ıııSi r n1ene . 
'tlİtı .J Panıukı· men kazasıdır. Aka - reisi Remzi Urala geçen gün bır teca -

,., e,,e.,.. ar<ları e f 1 · t .. 1 t Beled' · · R · \l11d. ·• ı?ene 
1 

n az a venm e- vuz yapı mtŞ ır. ıye reısı emzı 

tı\aı-~, 1~ taştığı :enemen topraklarıdır. Ural ticarethanesine uğradığı sırada 
~ 'Ulttar .. ?.aman bir cellad gibi Murad Şarapçı tarafından kendisine 

' ve €.k'l 
lltııı"' ~n he ı miş ovalan kaplayın- tecavüz edilmiş ve başından yaralan • 
~~j1 l'ttahv~ı~ıl beş on köyün mah- mL5tır. Murad Şarapçı yakalanarak 
~~i ~ilince b aktadır. Yeni tesisat cünnümfl'~hud mahkemesine sevkedil -
\1ı aı Ribi _.. u zararın önüne <Yeçi- rniştir. Duruşmada suçlu Murad suçu -

f · ·••Ustah ·ı 5 

C dişıatıarına sı , fazla verimle is- nu inkar etmiş ve belediye reisi tara • 
~ d an · t'f ~ ~a ainıa ıs ı ade edecektir. fından dövüldiiği.inü iddia eylemişse 

~tıcıa da ~~uın doğr.udur. Köylü, de tevkif olunmuş ve duruşma başka 
s:ı malını satmağa ra- bir güne bırakılmıştır. 

Sayfa 5 

izmirde karısının 
aşıkını öldüren 73 lük 
ihtiyar mahkemede 

Denizbank umum müdürü impeks, 
Satie işleri hakkında izahat verdi 

Değişiklikler hakkında da mukarrer birşey yoktur ve 
11 vapur da henüz sipariş edilmemiştir 

----------"'!------
Denizbankın yeni Umumi Müdürü Yu-

« Jf • ı suf Ziya, dün öğleden sonra gazetecileri 
lhtiyaT balıkçı: «Bu. adam bana kabul ederek kendilerile bir müddet gö-
lıı.z!'"ı baıtan çıkaTacağını. •~Y: 1 rüşmüş ve muhtelif meseleler hakkı.ıda 
leyınce dayanamadım, delı gıbı beyanatta bulunmuştur. Yusuf Ziya Er
oldum, lıendiıini öldürdüm!)) zin, evvela gaı.etecilerin son günlerde 

diyoT Denizbank teşkilatında değişiklikler ola

73 lük katil Ali 

lzmir (Hususi) - Telgraf haberi o
larak bildirdiğim Bostanlıköy cinaye -
tinin 72 yaşındaki faili balıkçı Ali dün 
meşhud suçlara göre Ağıırceza ma-hke • 
mesine sevkediJm~ ve müthiş cinaye • 
tini gizJemeden anlatmıştır. 72 yaşın -
daki katil Alinin karısını kıskanarak 

öldürdüğü Süleyman 36 yaşındadır. Ka 
til, mahkemede hadiseyi şöyle anlat -
mıştır: 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

Turkivenin en müthiş .., 

hlrsızı : Afili Mehmed 
150 ye yakın hırsızlığı olan 
Mehmed lzmirde 17 seneye 

mahkum oldu 
İzmir (Hususi) - Türkiyenin muh

telif şehirlerinde en müthiş hırsızlık 
vak'alannm kahramanı Afili Mehme • 
din uzun z&mandanberi birinci asliye 
cezada devam etmekte olan mahkeme
si neticelenmiş ve 1 7 sene, 1 O ay ve. 20 
gün ağır hapse rnahkıim edilmiştir. 

Afili Mehmedin İzmirde tesbit olu -
nan hırsızlık suçlarının sayısı 1.32, Es
kişehirdeki hırsızlık vak'alan 1 7 dir. 
Manisa, Ay<lın, Denizli, İstanbul, İz -
mit ve diğer bazı vilayetlerde şayanı 
hayret hırsızlıkları vardır. Bu cesur ve 
cür'etka!" ayni zamanda keyif sahibi -
dir. Girdiği mağazalarda gecesini uy -
ku ile ~eçirir. Çaldığı eşyaları sabaha 
karşı çıkarır; icabında zabıtaya silah 
bile kullan.maktan çekinmez. 

Kendisi geçen SEne Burnova ve Kı -
zılçulluda iki defa pusuya düşürülmüş, 
müsademe ederek kaçmı~tı. En son o • 
!arak Eski~ehirde yakalanmıştı. 

Suçlunun işledirri suçlar içtima etti -
rilerek 17 sene hapiste yatacaktır. 

---~---------

Gemlikte havalar iyi gidiyor 
Oe:nllkte bu yıl hemen hiç kı, olmamıştır. 

Havaların son gfinlerl tam bir ilkbaharı an -
dırmaktadır. Bu vaziyet zeytlncUerl hiç mem 
nun etmiyor. İddialarına göre kar yağmazsa 
bu yıl buract~ zeytin mahsulü olmıyacaktır. 
Kızıkahamam köylr.rinde sari ha.c;talık yok 

cağı ve istifa şayiaları hakkındaki sual
lerine cevab vermiş ve şunları söylemiş

tir: 
c- Bugün mukarrer hiçbir şey yoktur. 

Yalnız Bankamızın fen dairesi tek.nr,loji 
şefi mühendis Süleyman istifa etmiş ve 
istifası kabul olunmuştur.. Mühendis Sü
leymanın odasından alınan evrak. De
nizbankla alakadar deği~dir. şahsi evrakı 
olsa gerektir. 
İmpeks şirketi meselesi bir Maliye ve 

bir de lktısad Vekaleti müfettişi tara
fından tetkik edil.mek~edir. AdJiye de, 
biiJ.diğiniz veçhile harekete geçmiştir.:ı. 

Umum Müdür bundan sonra gazeteci
lerin Denizban'kın diğer muamelelerinin 
müfettişler tarafmdan tetkik olunup o
lunmadığı vesaire hususiar hakkında sor
dukları suallere de şu cevabıarı vermiş
tir: 

c- Müfettişlerin tetkık mevzuu yal
mz İmpeks meselesidir. Impeks şirketine 
bıınkamızca bir teminat mektubu veril
miş olması işi de şöyledir: 

Bütün şirketler teşekkül ederken, ser
mayelerinin bir kısmını toplamış ve ruh
sat almak için bir bankaytl yatırmış ol
ması lazımdır. Banka da buna mukabil 
bir mektub verir. İmpeks şirketi için bu 
mektubu Denizbank vermiştir. 

İki İngilizin 11 vapurun siparişi işinde 
alakaları ve bu iş hakkında yapılan tah
kikat sırasında bunu teyid edecek bir şe
ye rastlanmamıştır. 

İngiltercye yeni 11 vapurun siparişı de, 
henüz vaki değildir. Banka bu hususta
ki hazırlıklarını ikmal eö.erek İktısad Ve
kaletine arzetmiş, fakat İktısad Vekalet: 
noktai nazarını henüz b:Jdırmemiştir. 

Etrüsk vapurunda yapılan tetkikatın 

safahatı hnk'kında bugiin vazifodarlardar. 
izahat istedim. Bilahare sizi bu hususta 
tenvir ederim. 

Almanyaya ısmarlanan diğer vapur
lardan şu günlerde gelmesi beklenen va
puı yoktur. 

Satiyenin Fındıklıdaki binasının satın 

alınması safhası, benim bildiğime göre 
İktısad Vekaletince tetkik olunmaktadır. 
Ben geldiğim zaman vazıyeti böyle bul
dum.• 

Satie tahkikatı son safhaya girdi 

Denizbank tarafından Satiye şirketin

den 250 bin liraya satın alınan Salıpaza
rındaki Satiye binası tahkikatı son saf
haya girmiş bulunmaktadır. 

Ankara.cJa tahkikatla meşgul bulunan 
İktısad, Nafıa Vekaletleri ve Denizbank 
mümessillerinden müteşekkil komisyon 
bu hususta tetkiklerinı bitirmek üzere
dir. Satiye binasının satın alınması hak
kındaki mukaveleyi Denizbank namına 
imza eden banka Umum Müdür Muavin
lerinden Tahir Kevkep ve hukuk müşa
viri İsmail İsa bu hususta Ankaradaki 
komisyona malumat vermek üzere An
karaya gitmişlerdir. Tahkikat bugünler
de kat'i neticeye bağlanmış olacaktır. 

lmpeks tahkikatı devam ediyor 
İmpeks Limited şirketi hakkında açı

lan tahkikata dün de dP.vam olunmuştur. 

Müfettişler dün de bu husustaki tahki· 
kata devam etmişler ve Süleyman SedP.
nin Denizbanktaki mesai odasından alı

nan evrak üzerinde tetkikler yapmışlar
dır. Bu evrakların bir kısmı Ankara ad
liyesine gönderilmiştir. 

Bir tavzih mektubu 
İmpek.s meselesi etrafında yapılan tah

kikat hakkında dünkü nüshamızda muh· 
telif malılmat vermişti:{. Bu maluma: a· 
rasında isimleri geçtiğinden bahsettiği· 

miz iki İngilizden biri olan Bernard Tu~ 
bininin kanuni vekilinden dün bir mek· 
tub aldık. Mektubu a~ağıda neşrediyo

ruz. Esasen. biz de Bay Tubıniden ve di· 
ğer İngilizden bahsederken bunların bu 
i.§te herhangi bir gayri cabıi alakaları bu
lunduğunu söylemiş değildik. Sadece 
tetkikat arasında bu i'<i zatın da isimle
rinin zikredilmiş oldu~unu söylüyorduk. 
Aldığımız mektub şudur: 
cGazetenlzhı bugünkü 3052 nci sayısında 

cİmpeks Şirketi hl\dlsesinin en son sarhas1ı> 
başlığı ıı.ltınc.o. neşretmiş olduğunuz blr ya -
zıdn ben! hiçbir suretle alfıkadar etmlycn 
bazı ı.,1ere aoımı karıştırmış olduğunuza md
detle itiraz ederim. 
Hakkımda vermls olduğunuz mnlumatın 

knt'i surette yanlış olduğunu ve benim ne 
İmpeka şirketini tanıdığımı, ne de Krab is
minde bir kim.~e !le herhangi bir ~ yapm~ 
oımndı~ımı kuvvt-tle tekld ederlın. 
Denizbankın İngiltere tezgA.hlarına stpa -

riş ettlitı gemiler isine gelince ben yazıldı
ğı gibi Swan Hunteu firmasının mümes.,m 
de~lllm. BlldkiJ benim Türkiyede temsil et -
mekte bulundu~um İngiliz gemi inşat~ 
tezgAhları Hawthorn Leslle and Co. Ltd. nr
masıdır k1 bu müessesede Denlzbankın ynp
tıraca~ı gemiler için teklifte bulunmuş, fa
kat Denizbank raklb Swan Hunters firması
nın tekllflnl daha elverl~ll bulduğu 1çln si -
parlştnt o firmaya vermeyi kararlaştırmış

tır. 

Mr. Tubln!'nln İnglltereye son seyahatine 
ge!lnoe; uzun senelerder.i'Jerl Ti\rklyede 
komisyoncu ... ıfatlle tee<;.süs etmiş ve birçok 
resmt dall'('lerle seneleroenberl iş yaptnlf 
olup T. C N:ıfıa Vekaletince kendLo;ine ve -
rilmiş olan bir de müte::ıhh!dllk vesikasını 

haiZ buhınarı bu zat işi dolayı.cılle her sene 
bir 1ki defa İnglltereye gider. 

Nlleklm son zamanlarda da gene temsil 
et.meıottı bulunduğu firmalardan birinden 
aldı!P davet üz •re Cumartesl günü Londra
yn mütevecc!hPn İstanbuldan hareket etmiş
tir ve Şubatın birinci haftasında gene İs -
tanb.ıln avdt:t edecektir. 
Yukarıda da ynzdığım gibi Mr. Tublnl'yl 

hiçbir sureti" alfıkndar etmlyen bir takım 
ııııere kendi adını karıştırmış olduğunuzdan 
dolayı kanuni vcklll sıfatUe kuvvetle pro -
testo eder ve \şbu mektubun avnen gazete
nizin yarınki nüshasında neşredilmesini e -
hemmlyetle taleb ederim. 

Ankarada tetkikat 

Ankara, 27 (Hususi) - İmpeks Limi
ted şirketinin idarehanesinde ve hı.. şir

!t~e alB.kalı görülen bir şahsın bürosun
da yapılan taharriyat neticesinde elde 
eclilen 25 çuval evrak Ankara Müddeitt
mumiliğinde tetki-k olunmaktadır. 

Matbuat Umum Müdarlüğünden ıkJ 

memur e\•rak arasınd11 bulunan yabancı 
dilde muhaberatı tercüme etmektedirl~r. 
Tahkikat birkaç güne kadar tamamlana
caktır. 

Almanlar Çeklerle 
anlaştllar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

calile yapmış olduğu müzakereler hak 
kında izahat vermiştir. 

Kabine bugün de :toplanmış ve Çe • 
ko - Slovak ordusunun mevcudünü 
mühim bir miktarda rtensike karar ver
miştir. Siibayların adedi yanyarıya in
dirilecektir. 

P azar O la H asan B e y Diyor ki : 

Bu hususta adli tahkikat Ankara Cüm
huriyet MüddeiumumiEği tarafından ya
pılmaktadır. Şehrimizde yapılan araştır

malar sonunda elde edilen ve Ankaraya 
gönderilen evraklar üzerindek tetki
kat ta ilerlemiştir. Bu evrakların bir ço
ğu ingilizce olduğundan mütehassıs me
murlara tercüme ettirilmektedir. 

Diğer taraftan bu akşam gerek Prag, 
gerek Rerlinde neşredilen resmi bir 
~eb)iğde, bundan bö)Ce herhangi bir 
lüzum görüldüğü takdirde, Alınan as -
kert kıt'alannın bilahare Çeko • Slo
vakya 't0praklarından geçebilecek'leri 
bildirilmektedir. 

.. . Yeni alınan vapurla -
~muz için ~ürüktür, sağ -
tamdır diye b1r çok şeyler 
ôÖylendi ..• 

... Yalnız merak ediyo -
rum, acaba bu vapurları 
niçin beyaza boyamışlar? .. 

Hasan Bey - Bu iş1n 

içinden yüzlerinin akı ile 
çıkabilmek için olmalı! .. 

Ankara adliyesi İmpek şirketi hakkın
da ortaklardan başka birkaç kişinin da
hD mallımatına müracaat etmiştir. Diğer 
taxaftaıı Ankara Mfıddeiumumiliğjinin 

bir İngiliz firmasının şehrimizdeki mil
messiline İmpeks şirketi ile teşriki me
sai etmesi hakkında gönderdiği bir mek
tubu ele geçirdiği de biMirilmcktedir. 
İmpeks şirketi hakkında şehrimizde 

yı;pılmakta olan tahkikatı Ankaradan 
gönderilen Maliye VekAieti müfettişle

rinden Faik ve İktısaıi Vekaleti müfet
tişlerinden Hikmet idare etmektedirler. 

Çeko - Slovak askeri kıt'alan da Al
man topraklarından geçmek için ayni 
hakkı haiz olacı,klardır. 

Deniz Müsteşarhği 
Ankara, 27 (Hususi) - İktısad Veki

leti Deniz Müsteşarlığına Gümrilk ve İn
hisarlar teftiş heyeti reisi Mustafa Nu,.l 
tayin edilmiştir. 
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TEŞ Oci 
--------

O na bir kere Köprü üstünde 

raslamıştun: 

- Nereden? 
- Başvekil Ankaraya döndü; onu 

istasyonda teşyi ettim. 
Dedi ve koltuklarını kabarta kabar

ıta yanı.'ndan ayrıldı. Bir başka sefer 
vapurda yanurıa oturdu. Ben sormada.n 
o söyledi: 

- H!-lydarpaşaya kadar gidiyorum. 
- Ne yapacaksın? 
- Dahiliye Vekili An.karadan geli -

yor, onu karşılıyacağım. 
Bir baska sefer telaşlı telaşlı yanım

dan geçiyordu. Selam verdim. Bir an 
durdu: 

- Maarif Vekilini teşyi edeceğim, 
vapura geç kalmıyayım, diye koşuyo -
rum. 

* Bir yerde memurdu. İşile güclle 
meşgul olur, etliye sütlüye karışmaz • 
C:lı. Fakat memleket büyüklerinin hep
sini nereden tanırdı bilmiyorum. Hiç
birinin istikbalinden, teşyiinden geri 
kalmazdı. 

tim. Ankara treni hareket etmek üze
re idL Vekillerden biri trene biniyor -
du. Şehir büyükleri, Vekilin dostları 
teşyie gelmişlerdi. O da orada idi. U. 
zakta durmuş, bakıyctrdu. Çan çal.J.nı. 
dı. Vekil etrafındakilerin birer birer 
'?llerini sıktı. Onunla gözgöze geldiler. 

Kendisini teşyie gelenlerden hiçbi • 
'"İnin elini sıkmayı unutmamak isüyen 
Vekil, ona dikkatli dikkatli baktı:. Ta
nurıamış olacak ki; hiçbir harekette 
bulunmadan vagon~ merdivenlerini 
çıktı. Tren. hareket etm~ti. 

* O, yürüdü. Beni görmüştü: 
- Siz burada mıydınız? 
- Evet. buradaydım! 
Yüzü kıpkırmızı oldu: 
- Buradaydınız demek. 
Neden böyle söYJemek ilıtiya~ 

duydum bilmiyorum: 
- Buradayım amma, dedim, şimdi 

geldim; Ankara treni •hareket et.miştL 
Kızaran yüzü tabil halini alınıştı..: 
- Vekili teşyie gelmiştim, dedL 

Kendisini vakından tanının. O da beni 
sever. Benİ burada görünce çok sevin-* dL Ayrılırken tekrar telcrar elimi sık-

Bir gün Haydarpaşa garına gibniş - tı. İSMET HULUSİ 

u lan biliyor mu idiniz ? =ı 
7 metre uzunluğunda bir sal<al Batakhk ismini taşıyan şehir 

Ne garib §eyler ~--;ıv~~~~~~~~?."~~~ 
iş!Uyor, ne garib 

... 

dalannı ileri 

§eylere tesadüf e
diyoruz. 
Dünyanın en U· 

zun sakallı adamı 
Fransada imiş. De. 
ğırmcncilikle işti

gal eden bu zatıQ 
sakalı ne kadar U• 

zunmuş biliyor 
musunuz? Tam 1 
metre ... 
Hayır yanlış y~ 

m~ık. yedi san 
tim, 70 santim fi. 
1.An değil.. yedJ 
metre ... 

Sakalını tohu
ma kaçmış bir SÜ· 
ılÜrge çiçeği · gibj 
a1<ıbildiğine bıra

kan bu değirmen 
ci bu sakalın fay

sü.rüyor. Uzun sakalı ica-
bında üzerini örtüyor, kendisini ısıtıyor
muş. Yalnız bu faydanın da mahzuru 

Madrldin 30 kilometre mesafesinde bu
lunan ve İspanyol asilzadelerinin sa.ray
larının ve birçok İspanya krallarının me
zarlarının bulunduğu şehre ispanyolca 
• bata1Dlık. manasına gelen cEleskorah 
ismi verilmiştir. Sebebi de İspanyanın 
altın devrindeki meşhur ızgara şeklinde
kı binaların bu bataklık üzerine inşa e· 
dilmiş olmasıdır. 

var: Soğuk havalarda donuyor, bir de ça
buk kirleniyormuş. Fakat o dünyanın en 
uzun sakallı adamı Unvanını muhafaza 
etmek için bu uzun kıl yığınını ölünceye 
kadar muhafaza etmek niyetindedir. 

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

Kocasını aldatan 
Bir kadın 
Üsküdardan cK.T.N.> rümuzile 

mektub yazan okuyucum, işi icabı 

taşrada imiş. On senelik evli, çocuk
Jan da var. Karısı tedaviye muhtaç 
ve ayni zamanda uzun seneler akra· 
balarım görmemiş. Okuyucum. kan .. 
sını, kendi akrabasından birinin ya
runa gönderiyor. Bir müddet geçi -
yor. Akrabası, okuyucuma karısı • 
JID İstanbulda bir erkekle tanışmış 
.,e onunla münasebet peyda etmiş 
olduğunu haber veriyorlar. Okuyu .. 
cum karısını çağırıyor. Kadın der • 
hal dönüyor. Mesele üzerinde konu
şuyorlar. Kadın reddediyor. Koca -
sının akraba.sile geçinememiş olma. 
sı yüzünden onlnnn böyle bir dedi· 
kodu çıkardıklarını söylüyor. Oku .. 
yucum inanıyor. Bir müddet sonra 
kadın, yarım kalan tedavisinin ik -
mali için tekrar İstanbula gitme'k ar. 
ZUSU?"U izhar edince kocası razı o • 
lur, bu sefer kadın kendi teyzesinin 
yanına gidiyor. Fakat gene bir er .. 
kekle münasebeti kocasına duyuru • 
1uyor. Kocası gene çağırıyor. Kadın 
gene kocasını kendisini aldatmam~ 
olduğuna ikna ediyor. 

Bir kere daha kadın İstanbula 

gönderiliyor. Fakat bir tesadüf oku· 
yucuma karısının ihanetini bir vesi. 
kaile isbat ediyor. Kadının yazdığı 
bir mektub mürselünileyhi bulun -
madığından geri geliyor. · Kocası 

mektubu açıyor. Karısının münase
bette bulunduğu erkeğe yazdığı 
mektub. 

Okuyucum; işini gucunu bırakı • 
yor. İstanbula k~yor. Karısı mey. 
danda yok. Arıyor ve nihayet onu 
aşıkile birlikte buluyor ve sergü -
zeşt talak nihayet buluyor. 
' İş böyle iken kadın, gene kocası· 
na yı:ılvanyor. Gene ondan af dili • 
yor. Okuyucum affetmiş değildir. 
Olanı biteni çocukları da biliyor • 
lar. Şimdi ne yapacak? 

* Bir evin yıkılması, bilhassa ço • 
cukları olan bir kan kocanın aynl -
malan iyı birşey değildir. Fakat 
böyle bir vaziyette böyle bir kadın 
tekrar eve alınmaz. Tekrar kan ola· 
rak ıkabul edilemez. Okuyucumun 
çocukları var, onlara bakılmak la .. 
7ım. Fakat ne yapmalı? Bundan son· 
ra ona düşen vazife hem analık, hem 
babalık yapmaktır. Başına gelen bü
yük feiaket kaderin bir cilvesidir. 
Kadere rıza göstermekten başka ne 
çare olur ki! ... 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Güzelliğin 
Muhafazası 

Bu mevsimde nelere dikkat 
etmeniz lazımdır? 

Kış, istifade yolunu bilenler için, mü
ıkenunel bir mevsimdir. Fakat kendini 
ihmal eden kadınların güzelliğine bir 
çok zararlar verir. Dudakların, ellerin 
çatlamasına, morlaşmasma, burun ucu
nun filzarrnasına ve öylece kıpkırmızı 
kalına-;ımı, cildin kurumasına, sertleş. 
mesine, yumuşaklığını ve tazeliğini 

kaybetmesine sebeb olur. 
Halbuki bunlara meydan vermemek 

gayet basittir. Ve her kadının elinde -
dir. Yainız ah şu ihmal olmasa ... 
Soğu~a, rüzgara yani kışa karşı gü

zelliğini korumanın esası yağlanmak
tan, yağlı şeyler sürünmekten ibaret
tir. Fakat bunun türlüsü vardır. 

Birincisi: Hergün veya gün aşın bü
tün yüze, terkibinde lanolin bulunan 
bir krem sürmektir. Bu krem yüzde 
10-30 dikika bırakılır. Hele kremi sür
meden önce yüzünüzü, ufak bir leğen 
dolusu kaynar suyun buharına tutar -
sanız cildin delikleri birnz açılır. Bu 
10-30 dakika içinde kremi daha iyi içer. 

Bu tedbir kuru deriler içindir. Yağlı 
derilerjn yağmı arttıracağı için iyi gel
mez. Fak:ıt dikkat ediniz kuru cil<l. ka
dınlar arasında gittikçe çoğalıyor. Hele 
bu mevsimde derinin kurumaya büyük 
bir meyli vardır. 

Dört kişinin ölümü ve iki kişini 
yaralanmasile neticelenen cina~ 

Mahk~mede ifadesini değiştiren bir şa id ha~ 
ketmi şahadet suçundan takibat yapılaca 

Çatalcanın ÖCüncü köyünde işlenen ve 
dört kişinin ölümü, iki kişinin yaralan
masile neticelenen bir cinayetin muha
kemesine Ağırcezada dün devam edil
miştir. 

HAclisenin suçlusu Hüseyin KAhya, köy 
civarında paylaşıla.mıyan bir tarla yü
zünden, çıkan münazaada Ah, Mehmed, 
İbrahim, Niyazi isimlerinde dört ldşiyi 

öldürmüş, Sellin isminde birile, karısı 

Behiyeyi de ynralanıı~tır. Babası Ali 
kAhya ile, bira<leri de teşvik suretile su
ça iştirakten maznundurlar. 

Mahkeme, dünkü celsede hfıdısey! ya
kından gören şahiodleri dinledi. Bunlar
dan Mustafa, bu feci cinayetler hakkın
da, şunları söylemiştir: 

- Vak'a mahalli olan tarla 150 ila 200 
dönümlük bir sahadır. Çatalca.dan köye 
gelen hükiımet memurları bu tarlayı, 

muhacirler arasında taksim etml§. 23 dö
nüm kadar bir yer de benim hisseme 
düşmüştür. Hadise günü ben, Ali, Yah
ya, Mehmed. Ahmed oğlu Mehmed, Se
lim, Halil İbrahim hep birlikte, hayvan
larımız ve sapanlanmızı da alarak tar
laya gittik. Ali Kahyanın oğlu Hüseyin 
Kfıhya karşımıza çıkarak: 

Mahkeme, dünkü celsede da~·tii 
dınlanaibilmesi için §irketin b\l 
terlerinin bir ehlivukufla te 

rar vermiştir. 'dl 
Atina davasında şahı~ 
ketmi şehadete sevke 

Genç kızlan fuhşa teşviktell sıl~ 
dam Atina ile suç ortaklar.lJllll 
melerine Asliye 1 inci ceza nı 
de, kapalı celsede, dün de dev 

:nı.iştir. 1'e 
Atinanın davasında şahidleri . 

·ıtıı. hadete sevkedenlerdcn Marı d 
bir kadın daha dün Suıtannhllle b 
sulh ceza mahkemesin-de isticva 
rck, tevkif edilmiştir. 

Başka hüviyetle iş görenp 
hakkında takibata başla 
Karagürnrükte oturan Şil~ii(. 

bir adam, başka bir adamın ·aıı' 
takınarak, bir istida ile müddetdıı 
ğe müracaat etmiş ve o ~ahsın f1· 

etmek istemiştir. t 

Fakat, iş anlaşıldığından avu1'~ıı 
nununa muhalif hareketten. sı.ı 
kında takibata başlanmıştır. 

Bu yeni avukatlık kanunııntlll 
edildiği ilk hadisedir. _..., 
------~-

c- Tarlaya sokulmayın!> dedi ve son
ra arabasının içinden mavzerini aldı ve 
önce Aliye ni§an alarak, ateş etti. Sonra, 
tam 15 el ate§ ederek Aliyi, Ahmed oğlu 
Mehmed, Selim ve Behireyi vurdu. Se- Polisle: 
limle, Behire sadece yaralandılar. Biz de d 
korkudan kaçtık. Sonra, köyde bır ikinci 15 yaşında bir çocuk arl<ıı 
rnünazan daha olmuş ve Hüseyin İbra- yarııladı ~g 
him ile Niyaziyi de vurmuş. amma, hen Taksimde, Ağacamide aşçı5 1' 
bunu görmedim. yanında bulaşıkçılık eden 1 ııf~ 
Şahidlerden Hasan, hAdiseyi ilk tahki- Kemal ile ayni yerde ç~Iışail It'' 

kat ve hazırlık tahkikatı sırasında, yu- Ceial, bfr alacak meselesındell 
karıdakine yakın bir şekilde anlattı~ı tutuşmuşlardır. cidd 
halde, mahkemede eski ifadesini de red Bu kavga sırasında fazla cel 
ve ketmi şehadet etmek :istemiştir. nen Ke..-rnal, bıçağıı:ı çekerek ıarııı 

lfüd'deiumumt, şahid ifadesinde ısrar memesi altından agırca yara t911 
edince, hakkında kanunt takibat icrasıllı Yaralı Beyoğlu Belediye h3_5b o 
istemiştir. nakledilmiş, 15 yaşındaki catl tsf * Mahkeme diğer bazı şahidlerin celbi kalanarak, tahkikata ooşla~, 

İkinci yağlama usulü: Daha basittir. için duruşmayı talik etmiştir. Bir edam mang~la dO,DP yar U1'1 
Makyaj yaparken her zaman kullandı- Ketmi şehadet eden Hasan hakkında, F d Salmatomrukta Ö c 

ğınız kremin verine biraz daha yağlısı- takibat yapılacaktır. k e~erd e, tu H 
1
.
1 

gwlu :ll~~ .. 
k · l h 11 d'l · so agın a o ran a ı o ·-_ı,tc ,. nı ulhmdı~ız mı vmese e a e ı m1~ o- Al ullu Seker 1ıirket'ı minde biri evinde bir bay~ı.v:.ıı 

lur. Bu, yaglı, vagsız, normal her cılde r • • . ' _ iıirıoe 
yaraya~ bir u~uldür. Bugünden tezi aleyhindeki davaya 0Vam edildi cesınde mangala duşerek d ııştl ~D 

k k ] · · · b" ·· <l · · · . İ b 1 M h k t surette yanmış ve CerrahP yo , rem erınızı ır goz en geçınmz. Hazıne namına, stan u u a ema . k ld 1m t 
Yağsız mıydı, aı veya çok yağlı mıydı? Mfüiürlüğü tarafından ta<>fiye halindeki ne~ıne a m . ış ır. ya~'ll 
Her nasıls~, derhal onun az daha yağ- Alpullu şeker fabrikası şirketi aleyhine Bır hırsızla hır dolıındırıcı er) 
!ısmt alıp ~ürünmeyıe başlayınız. Ve açılan davaya Asliye 2 inci Ticaret malı- Muhtelif iki yerden sirkat1

00
11 

eski kreminizi ta baharın en ılık gün. kemesinde, dün de devaJJJ. edilmiştir. Salahaddin isminde biri ile, tsll 
lerine kadar bir yana bırakımı. Ilık Davaya mevzu olan iddia şirketin in- rıcılık suçundan aranmakta 0 ~' 
günler başlayınca cildiniz kendiliğin • hisar resminden biriken paralan ver- kalı Topal İsmail, zabıtaca 1 
den yağlamp yumn~ayacaktır. Onu ku- memiş olması idi. mışlardır. 
rutan h:::ırici tesirler <le ortadan kalk - ~ 
mış olacaktır. O vakit gene eski kremi- rer gibi sürünüz. Bir yanda tüylü, ka-ı ri yenilersiniz. İki üç kere lef ~ 
nizi kullanırsınız. ba bir havluyu çok sıcak bir suya dal - kafidir. Yalnızsanız kompres yıı~ * dmnız. Çıkanp üç: katlayınız. Sa~a .~ bütün soğuyuncaya kadar ıJtttl' 

Üçüncü yağlama usulü: Haftada ve- rımzı bir beıle baglayınız, arka ustu sonra onları çıkanr, ve yatill pe~ 
ya on hes günde tatbik edilir. Öbürle- yatınız. Gazlı bezden her birini yüzü - geçersiniz. Bu usul de kuru, soıı1(' 
rinden bira7. daha karışık, fakat son de- nüzün bir tarafına, boynunuza, alnı - cild1cr içindir. Esasen kış :f ıı,rdıt 
rece favd'llıd1r. Zahmete değer bu usul mza, yanaklarımza, çenenize koyunuz. en fazla müteessir olan bu cilD ~ 
Avrupada güzellik müesseselerinde Üstlerine sıcak ve yaş havluyu yayı - kil: Yaradılıştan yağlı ola? e 
kullamlıyor ve çok kıymet veriliyor. nız. (Tabii ağı1., burun deliklerinizle yağile dışarıdan gelen tesılcf8 ~ Yap1lışı şu: Beş altı kat gazlı bezi gözleriniz açıkta kalacaktır.) Bezler kendini az çok korur. Bu~u~ lt~ 
üstüste koyup mhnız. Biraz besleyici soğumasın için hepsini. bi:,d~? ~.ncecik ~ağlı da olsa, deriyi kış şun~ 1' 
kremi de ateşe yaklaştırarak ılıtınız. bir yünlü kumaş parçasıle ortunuz .. Y~- lıne bırakn~ak o:~az .. ~ıl~ ııstltU 
İkisi de haz1r olunca ılık kremi sıcak nınızda bir yardımcınız varsa bu ıhtı. lanlar da hıç degılse ıkıncı 
k.ompresin üstüne ekmeğe tereyağı sü- yata lüzum kalmaz. Sıcak kompresle - tazaman tatbik etmelidirler'. .... ... ....... r .. ·~~~~·k;;·;·;~··;·~~·;;;~;~·;:~;;;;~ ......................... s:·~:~::~:··::·;;:··;:;:d,? 



l Başvekilin Gazetecilerle Hasbıhali 

Gazeteciler Başvekilin lzaha.tını not ediyorlar 

Gazeteciler toplu bir halde Refik Saydamı dlııliyorlar 

Dr. Refik Saydam bir hasbıhal esrıwımda 

Başvekillmlz izahatını vermekte devam ederken 

~ ~l g~tecU 
erle g6rü§tılelerlnl bitirdikten sonra toplantıdan çıkıyor 

SON POSTA = Sayfa 7 

• 

Naşil 

Peruzun parlak günleri 
!-f alk . daha Peruz sahnede görünür görünmez ondan iki meşhur kantoyu 
ısterdı : " Mısınmı kavururken... ,, ve " Na, sana guguk, na sana guguk! .. ,, u 

söylemesi için bağırır, tepinir, dururlardı 

· ôünkU k;;:u~ hüUisası j 
[Dünkil sayımızda Naşid. Naime Sultanın 

meşhur sünnet dllğllnfinün hikAyaslne de -
vnm etmişti. Kavuklu Hamd.1n1n şa.bslyetını. 
tulfta.tın plri olduğunu anlntml§tı. Bugün de 
bir zamanlnr dillere destan olan IPeruzu o
kuyncaUınız.ı 

(Yazı devam ediyor) 

Bu devirde yetişen meşhur tultlatçılar, 
İmam Haklo, Arif, Atıf, Sezai. Çolak İb
rahim. Saffet, Ali Rıza. elan Dümbüllü 
İsmail ile beraber oyruyan Kemal Baba
nın ağabeysi karag<ll Mehmeddir. Dun -
larm içinde Ali Rıza en iyilerinden biri -
dir. Fakat garibdir ki, bu san'atkArlardan 
hiç biri tek başına firma sahibi olama -
mışlardır. İmam Hakkı, üzerinde durula
cak bir tiptir. Size kendisinin Haseki tek
kesinin şeyhi, Heldmoğlu Alipaşa ca • 
misin.in hatibi olduğunu söylersem şaş

maz mısınız? .. Bu kadar dn değil. üzerin
de bir kaç cihet daha varmış.. komik Ab
di İmam Hakkının derg~hına mensub .. 
İmam Hakkı Abdinin tiyatrosuna gide 
gele tiyatroya karşı merak &arıyor. B• 
merak ve heves o derece fazb ki, tiyat
ro yüzünden şeyhliği, hatibliği. imamliğı 
fedaya bile razı oluyor. 

Abdiye, bu heves ve arzusundan b3h· 
settikçe, merhum bunu şaka. belki de 
san'ata karşı bir sempati addeder. güler, 
geçermiş. Fakat bir gün şeyh efendi mü
ridinin karş1sına dikiliyor: 

- Abdi, oğlum! Ben dayanamıyaca -
ğım artık.. beni de sahneye çıkar. 

Abdi kulaklanna inanamıyor, şaşırı

yor zavallı: 
- Ne diyorsunuz. diye kekeliyor. Ben 

sizin arkanızda namaz kıldım. İlminizin 
ve fazlınızın hürmetkAnyım. Nasıl olur 
da ben sizi sahneye çıkarabilirim. 

Abdi bu teklifi şiddetle reddediyor, 
kat'iyyen onun bu isteğini yapmağa ya -
naşrnıyor. Lakin şeyh H!!.kkı Efendi ka -
rannı vermiştir. Kürkiinü, kavuğunu çı· 
karacak, nyağına beyaz komik donunu, 
başına püskülsilz fesi geçirecek, şeyhlik 
verine ibiş rolüne çıkacaktır. Abdi imam 
Hakkıdaki bu ısrar ilzer;ne çarnaçar onu 
5ahneye çıkarmağa mecbur oluyor. Bun
dan sonrn piyasa, Şeyh Hakkı Efendinin 
şahsında bir tul\latçı buluyor. İmam Hak. 
1o uzun zaman muhtelif kumpanyalarda 
ı:-ynadı. Küçük İsmail Abdiriin pişek&!'ı 
"di. Abdi mabeyne alınınca İm:ım Hakkı 
l{üçük fsmaille oynamağa başladı. 

Zavallının çok feci bir akibeti vardır. 
Sefil bir vaziyette, acınacak şartlar için
fo son günlerini geçirdi ve böylece öldü, 
'!itti. Artık, hazır ismi geçmisken Küçük 
tsmailden bahsedebiliriz. Küçük İsmail 
-:le, hayalci Hacı Yorginin yardağı im;ş .. 
-:onradan orta oyununa ve tulQata inti-
·ab etmiş, Hamdi Efendinin meşhur pişe
ltan olmuştur. Küçük lsmamn tiyatro -
-nuza çok mühim himıetlerı dokunmuş -
•ur. Operetin banisi gibidir. Maskotu fi: 
1an oynamıştır, eserleri vardır. Başlı ba
~ına Edirnekapısında Hamdi ile temsiller 
vermiştir. Ycnibahçede Kehalin bağı de
ıilen yerde mühim dramlar oynardı. 0-
ıun Küçük Hilseyin isminde bir komiği 
·ardı. Zavallının nkibeti de bir çok tu • 
"lıatçılardan farklı değildir; DarüJ1ıceze-

ie ölmüştür. Küçük İsmaıl, Hüseyinden 
onra komik olarak yanına Hamdiyi al • 
nıştır. Küçük İsmail Abdi ile de uzun 
nüddet çalışmıştır. Beraber de bir hayli 
)ynadık. 

Anadolunun, Rumelinin gezmediği yer
en kalmamıştır. O, ayni zamanda iyi bir 
iirektördil. Kumpanyasını iyi idare eder
~i; idareciliği san'atı kadar yüksekti. 

Bir aralık Hamdi ile beraber Edirne -
kapıda temsillerine devam ediyorlar. 
Meşhur kantocu Peruz ela kumpanyaya 
l&hil.. Peruzun adı geçince eskiyi hatır -
lıyanlart bir çOk liatıralannm canlandı -

Küçük lımail, Kavuklu Ali ve k4mbu.r Sadık. 
zametle ve bir imparatorıçe. eıraımaaki. 
lere mütebessimane selamlar vererek ti
yatroyu teşrif et.mi.§.. onun iki meşhur 
kantosu vardı. Halk daha Peruz "sah • 
nede gözükür gözükmez, bu kantoları is.
ter, tepinirdi. Biric Mısırımı kavurur • 
ken .. >, diğeri de cNa sana guguk. na sa
na guguk!> §arkısı idi 

Peruz birinciyi söylemi~ ikinciye baş
lamış .. karışlannı açıp burnuna götüre -
rek 

- Na sana guguk, ::ıa 53na guguk! 
Diye şarkısını bitirirken Hamdı mer . 

hum. kuliste Küçük ismaile: 
- İsmail bu kanto bize.. biı.un ık: 1n • 

giliz gidiyor, guguğun biri sana, birı de 
bana! diyor. 

Peruz parasını almak için Hamc;Jı Efen
dinin yanına gidiyor. Hamdi Efend~ otur
duğu zaman fesini dizine geçirirse, anla
şılırdı ki. hasılat mükemmel: eğer ba
şında ise işler kötü gitmiş demekt•. Pe
ruz Hamdinin fesini bıışında, kendisinı de 
düşünceli görünce: 

Borazan Tevffk - Bugün de mi iş yok? .. Ne düşünü-
ğını duyacaklardır. Bu kadın, o zaman yorsun? Tiyatro ağzına kadar dolu? .. 
bütün İstanbulu yakınqtır. Uğruna va - Hamdi cevab vermiş: 
nm yoğunu, hat.t! canını vernler az de - - Şerefsizim işler fena gidıyor. Aya _ 
ğildi. Kendisi de, sesi de çok güzeldi. Tu- ğıma daha pabuç alamadım. Peruz gül • 
lUat tiyatrosunda yetişen kadın san'at - müş: 
karların en yükseğidir. Hepsine de ho - - Ne kadar da çok ayakkabı eskitiyor. 
calık etmiştir. Lisanı hir Türk derece - sun Hamdi Efendic"ğim. 
sinde muntazamdı. Kantonun mucidi de Hamdi dehşetli içerlı;miş, Peruz.un öte
Peruzdur. Ben son zamanlarına yetiştim. ki ile beriki ile fazla düşüp kalkmasını 
Yani .Aıbdi, o, ve ben oynarken, Peruz telmih ederek şu karştlığı vermiş: 
parlak devirlerinin son devresindeydi. - Bizimkiler her gün yerde .. seninki • 
Peruz mükemmel nota bilirdi. Ayni za- ler gibi havada değil ki .. 
manda çok titiz ve asabi idi. Ona §arkı Yazan: Nusret Safa Coşkun 
çalmak kolay iş değildi. Peruzun sırası 
gelince mızıkacılar te:-Iemeğe başlarlardı. 
Biri küçük bir falso yapsa, ~rkısını ke
ser, şiddetle ihtar eder, rezil eylerdi a -
damcağızı .. 

Bir defa tramboncu meşhur Kirkora: 
- Varbet o si be mol olacak~ Yanlış 

çalıyorsun, diye bir çıkışmış. Adamcağız 
herkesin içinde rezil olınuı. 

İşte o devrin yegAne kadın yıldızı Pe -
ruz da Hamdi ve Küçük lsmailın· kum -
panyasında çalışıyor. Bır aralık hastalan
mış. Peruz Hanım sahnede gözükmeyince 
Hamdi ile Küçük İsmail sinek nvlamağıı. 
başlamışlar. İş fena halde bozulmuş. Ne 
yapsınlar, koşmuşlar Peruıa_ Ne yap. ne 
et gel.. demişler. Bunun üzerine Peruzun 
tiyatroya sarsılmamak içln tahtırevan 
gibi bir şeyle gelmesi kararlaştırılmış.. 
fak at kadının şartı da ağır hani.. hem 
böyle Hind mihracesi gibı gelecek, hem 
de yalnız iki kantocuk sl5yliyecek. piye
se çıkmıyacak, üstelik te iki İngiliz lirası 

alacak!.. ı 
Peruz, tahtırevanma binmiı. kemali a-

t 
l 

Pm..ı Hanım. 
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Postacı elime üçgüz mark saydı. . il 
içki, nadide püro, muhtelif tütün alım (le satım gıı 

şirketinin elebaşısı, ecnebi kaptanın marifetleri 

Sevinçten çıldıracaktım ANLATAN: SABiH ALAÇAM 
• jj: b 

Okuyucularıma, bugün de ecnebi bir 
kaptanın marifetlerini anlatacağım. Bu 
zat, emekli bir deniz albayıdır. Sözü, 
sohbeti yerinde, boylu boslu, harici va • 
ziyeti gayet centilmen bir bahriyeli. 

Gel gelelim. centilmen gemı~ ~ 
organizasyonun tanziminde ufacı . ce ' 
hata yapıyor. Güya nazarı dik.katı )-er 

betmesin diye, az adamla iş yapacar~ 
de, alakadarların tanınmaması bsfl • 
gemiye girip çıkanların sayısını ]ca 

Bu 150 Türk lirası lstanbulda 5 liraya satbğım bir hikayenin Almanca 
tercümesinin bedeli idi. Sevincimden postacıyı kucaklamak istiyordum 

-4-

OUnkU kısmın hUIAsası 
Günün birinde aklıma yazılarımı ecnebl 

memletet.ıerlııde neşrettlrmek ıatett geld1. 
Bir romruı .sattım. Bir yol bllet1 aldım. Ve 
seksen markla Berllne çıktım. Berllnde ya
zılanmla ~şamata karar vermlştim. İlk 
gün ucuz bir pansiyon tuttum. Ert.esl gün 
U11.steln müessese3ine yazı sntmata. gittim. 
İsmimi blld!rlnce beni pek lUbarla kabul et
tiler. Bu hüsnükabulün lı:endl.me aid oldu -
~nu zannederek pek korktum. Fakat eonra 
bunun sebebin! anJadım. Voos g~teslnin 
İstanbul muhabiri, benim Berllne g1ttitım1 
telgrafla kendi gazetesine blldlrm.lş '" hak
knnda bir de makale yazm~. Ben gauteye 
yazılarımı vermeğe gelmLştlm. Halbuki gaze
teden kendileri benden ye.zı isteyince· he -
men meşhur büyük blr muharrir rolü oyna
malı: lAzım geldiğini hissettim. Ve ıstttna 
göstererelı: yazılnrımı hemen c;ıkannadım. 
Birkaç gün sonra verecdlml söyledim. VOM 
gnzetestnin benim Berllne ge1Lş1.ml haber 
vermesi Alman gazeteleri arasında ııahsuna 
karşı alll:a uyandırdı. Bu havadlsl a.tıamış 

olmak teIA.şlie bütün gazeteler bana. muh -
birlerini ve fotoğrafçılannı yolla.dllar. Re -
eimlerlm ve müllikatlanm neşredildi. Yazı
larımı .:nuhtellf gazetelerden l.stedller. P. E. 
N. ltlübüne davet edildim. Fakat cakayı boz
mamak lçln ihtiyar bir muharrir kadını 

evine kadar otomobille götürüp, kendim tö-
1Jeden otomobilden inerek evime yaya dön -
dfim. Param bitiyordu. İki mark ve bl.r Türk 
llrasından başka bir ıeytm talmadL Ha.ttA 
eve telgraf çekip cbana. para J'()llayınızı 

diyecek param bile kalmamıştı. Daha evvel 
de İstanbuln: cÇnlı~mağa başladım., yazıla
nm alınıyor, para yollamayınızf• diye yaz
mış olduğum lçln b\r yerden para da bekle
miyordum. 

(Yan devam ediyor) 

Günler geçiyordu. 
Param gitgide bitiyordu, 

tan harab bir halde idim. 
parasızlık· 

Benim hakkımda çıkan bütün yazıları 
lstanbula gönderir ve bu uğurda paramın 
mühim bir kısmını da harcederken, İstan-

aa 

O teki odaya alınca, sebebini 
izah etmek !Azım geldi bittabi. 

Şimdi de haber gönderen gene o. cGit 
de, söyle, kızını buyursun!• dedi. 

- Utanırım. 

- Allah, Allah! Ne var utanacak? 
Çocuk musun? Aramızda bir aile top · 
lantısı yapıyoruz. Sen de yabancı sa • 
yılmazsın. Pek AU bize katılırsın. 

- Basımı örteyim, bari. 
- lhh! Paşadan mı kaçacaksın? 

Yoksa pinpon Behzad beyden mi? Hiç 
manası yok. 

Gülerek de ilave etti. 
- Bozulaca~c nikahın da kalmadı ki .. 
İçeride, zamanın en güzel, en mües-

sir şarkılarını ar<larda sıralıyan ince fa
kat ahenkli sesi yakından dinleyip 
te, gönlünde durmadan kanayan yara· 
yı tedavi etmek hevesile, vaki ısrarn 
daha ziyade mukavemet edemiyen Ra • 
na kalktı; Seniyeyi takiben öte tarafa 
geçti. 

Mecl;s tamamdı. Geride, sedirin ü -
ıerine bağclaş kurmuş, kranta, torba 
sakallı, kerl~. ferli bir zat kurulmuştu. 

Bunun, adı söylenmeyip te yalnız «pa
şa> lığ1 ifşa edil<'n zat olduğunu, Rana 
görür görmez anladı. Ötegi, nisbeten 
daha genç adam da, hürmetkar bir va· 
ziyette, beri yandaki bir koltuğun üze. 
rinde oturuyordu. 

Bunların karşısında, yanın daire teş
kil eden üç kızdan mürekkeb sazende
ler vardı. Bunlan, o ana kadar Rana 
hiç görmemiş-ti. Zahir, üçü de, Seniye 
hanımın kız1an olacaktı. 

· Pnşa ile kayınbiraderinin önlerinde, 
donatılmış birer rakı tepsisi duruyor · 
du. Bir yandan, elindeki altın kamçılı 
tesbihi çeken paşa hazretleri, öbür yan 
aan da, arada sıracfa diğer elini tepsiye 
uzatarak bir kadeh rakı, bir çatal da 
meze alıyordu. 

Scniyenin ı>e:,<tisJTa içeriye giren Ra -
naya, hırs ile parlayan nazarlarını, yi -
yecekmis gibi tevcih ederek: 

- Buyur bakalım, nazlı niganm e • 

\ Sıcak yemek yediğim yer bir bakkal 
1 dükkB.nınm arkası idi. Önde, sucuk, kon
serve, falan satılıyordu. Arkada beyaz 
örtülü, tem.iz masalarda, peşin elli .fenik 
verilip cbir marka alınınca• üç türlü ye
mek yeniliyordu. 

Suad Det'V~n Berfi.n mecmualarından 
birinde çıkan bir resmi 

bulda benimle alay edenlerin kulağına 

gitsin diye cartık yazılanın çıkıyor, bana 
para yollamayınız> demiştim. 
İstanbuldan para beklemiyordum: 
Fakat için, için: cBenim yanımda az 

para olduğunu biliyorlardı. Onlar beni 
elbette parasız bırakmazlar, diye ken
dimi teselli etmeğe uğraşıyordum. 

Az masraf etmek için gösterdiğim bü • 
tün gayretlere rağmen otuı markı ebe -
diyyen harcetmeğe imkan yoktu. 

İki günde bir öğün sıcak bir yemek yi· 
yordum. 

Buradaki menü bizim terkos suyundan 
çok daha berrak tutulan bir çorba, ya • 
nında iki başlanmış papates bulunan 
irice bir köfte, bir de pırasa veya pırasa
ya benzer her hangi bir şeyin komposto 
idi. 
Alınan yemeklerini en iyı lokantalarda 

yemek bile Türkler için mühim bir me
sele iken buralarda yemek yiyebilmek 
için ancak benim gibi. benim kadar pa -
rasız olmak lazımdı. 

Yazılarım beğenilmedi mi? 
Hakkımda bir sürü yazılar çıkmıştı. Fa

kat benden alınan yazılar, henüı orta • 
larda yoktu. Muhakkak beğenilmemişti. 
Yazılarım çıkmıyacaktı, ümidim ve ce. 

saretim cebimdeki paralarla birlikte e -
riyordu. Her feniği barcettiğim dakikada 
kuvvei maneviyemin biraz daha eksildi -
ğini hissediyordum. Ay bitmek üzere idi. 
Nerede ise yeniden kırk mark lbımdı. 

Param olmadığı için bu bir sürü aca -
yib pansiyonerli pansiyondan ayrılama
mıştım. Ve param eksildikçe burada ka
labilmeği dahi bir nimet sayıyordum. 

Ne delilik etmi~ te İstanbuldan çıkıp 
buraya gelmiştim. 
İstanbula telgraf çekmeği düşünüyor

dum. Fakat bunu da kibirime yediremi -
yordum. Daha yirmi gün evvel oradan 
ayrılırken ne iddia etmişt·m. 
· Asabım pek berbaddı... Geceleri uyku 
uyuyamıyordum. Bunun için sabaha kar
şı evlerine yan sarhoş dönen genç kızlar 
odamda aydınlık gördlıkleri için kapımı 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Yalnız, adamcağızın ufacık bir kusuru 
var: İçkiye biraz fazla düşkün, hem en 
pahalı ve lüks cinslerine. İş bu kadarla 
da kalsa, gene iyi. Kaptanımızın başına 
Yeşilaycılan musallat eder, biz de seyir
lerine bakardık. Fakat, kahramanımız, 

nadide içkileri büyük bir keyif ile içip. 
piposunu tüttürmekle kalmıyor. Yeşil -
aycılara taş çıkartan bir propaganda ile, 
herkesin zevk ehli olmasını, pantalonun 
arka cebinde daima bir alkol şişesinin 

yer almasını istiyor. Gittiği her memle
kette, gemisi ile uğradığı her lımanda 
bu akidenin geniş mahiyette fiili taraf
tarlığını ve üstelik fedailiğini yapıyor. 

Gene unutmamak lazımdır ki bu pro • 
paganda ve tevzi fedailiği az çok ihtiyatı 
icab ettiren bir keyfiyetth:. Gayet zeki 
bir adam olan bizim kaptanımız hemen 
mantara basacak takımdan olmadığı için 
rota üzerinde bulunan şehirlerde adeta 
teşkilat vücude getirmiştir. Onun itima
dını kazanan şahıslar kaptan babanın ne 
zaman gelip, ne zaman gideceğini gayet 
iyi bilirler. Amma bunu nasıl öğreniyor
lar, diyeceksiniz? Kaptan baba, denizde 
iken onlara telsiz mi çekiyor. Hayır, me
sele çok basit. Kaptanın mensub olduğu 
kwnpanyanın acentalarmdan, onun kos
kocaman şilebinin geliş, gidiş tarihleri • 
ni, bir yolcu, bir tüccar, bir komisyoncu 
sıfatile öğrenmek mümkün tabii. 

Bu suretle, arada, yanılmaz bir irti -
bat temini kabil olduktan sonra, bütün 
zorluk şuna münhasır kalıyor: Limana 
girmiş bulunan gemiye, bir yolunu bu
lup kapağı atmak. Rıhtımdaki sandallar 
ist: ne güne duruyorlar? Bütün dava, 25 
kuruşu feda etmekte. Ondan sonra ver 
elini kaptan baba, al şu paracıkları, ver 
konyakları, vermutları, al şu ufaklıkları, 
ver Dünvil tütünlerini ... 

tıkça kabartıyor... 1~r 
İşte bu hal, yani ayni şilebin, Jıe! tı 

tığı seferde bir hayli zairin se1llP~; ~ 
kazanması, gümrük muhafaza teŞ 
memurlarının gözüne çarpıyor. J.ı b:1 
Artık makyaj odasında hulll~8}tBS~ 

faaliyet başlamıştır. Yeşil şeridli O• 
ti, apuletli kostümleri atan atana~ (1 
dadan bu kılık ile girenler nas~ ~ e) ' 

kıyorlar, biliyor musunuz? Soylı~ ,<f' 

Dilenci, ama, anadan doğma )top 
saire olarak... şb' t 

Ondan sonra sıkı bir takib bil ;rsr 
Deniz üstünde şilebi gözliyenle: ~ ııP~ • 
sınız? Üsküdar yolcusu imiş gıbı v d&·' 
run bordasına sürünerek geçen sarı dı> • 
lar mı? Rıhtıma yanaşan bazı s~~ııl 
!ardaki müşterilerin peşlerine dıı,· 

ri? -Yapılan takiblerin neticesinde j~ giP 
nadide püro, tütün alım ve satıfll ~e • 
şirketinin memurları birer birer Jte 
diliyor. ·d ıt 

+ • l Hatta, ııstaribuldaki şebekenın 

merkezi de bulunuyor. ııs1'. 

Ondan sonra enseye el atm:ı fasllt.'~ 
lıyor. Ayni günde, ayni saatte ınll ·r" 
semtlerde muhafaza teşkilatı ıneıntJ 
işt- vazıyed ediyorlar. ıı~ 

Ben de bunları safha safha yazı~~rt~ 
Evveıa, deniz üstünde şilebin ıı~ (! 

çilerinden biri durduruluyor. MeJll 
ruyor: ~! 

- Ahbab, ceblerin neye böyle şiŞ 
-! ... 
- Ver şunları bakalım? 
Böylece seyyar bir gazino 

bulunuyor: 
- Nereden aldın bunları? 
-! ... 

~' ele geÇ 

(Devamı 10 tıftCU say/tJM} f 
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E . b z ··emsıYe 1 EkREM ruyordu. Rananın kulağına eğllV'' 
İs~;BLU~ a e~a y • H TALU ı du_'._ Hangi şarkıyı istiyo~· ıd d'p 

fendim! Bu ne mer· 
tebe istiğna? Hüs • 
nüne bu kadar mağ
rur musun, a benim 
sultanım?. diye ilti • 
fatta bulundu. 

Rana, başı yerde, 
müeddebane selam 
verip, kemençe ça • 
lan kızın yanıbaşın. 

daki iskem1Eye iliş • 
ti. Eğer bu esnada, 
Benli Seniye ile pa· 
şanın arasında giz · 
lice teati edilen işa. 
retleri sezmiş olsay
dı, muhakkak ki o • 
dadan çıkar, hattA 
bu evi büsbütün ter. 
kederdi. Fakat, bi • 
çare, paşanın eda • 
yılık• sıfatına inan • R4n4 korka korka elini uzatıp kadehi aldı 
mış, bu meclisi saf ve samimt sanmışti. mek olur mu? 

- Bir kadeh takdim eylesem, ik • Rana ko.rka korka elini uzatıp, kade-
bal buyurulmaz ml evladım?. hi aldı. O esnada, hafif havalara geçen 

Bu hitabın kendisine aidiyetini tah - kızlar, o vaktin dillerde gezen meşhur 
min etmiy~n Ran5, bakışlarını yerde şarkısını okumağa başlamışlardı: 
tutmakta devam ediyordu. Benli Seni· •Asi Molla! Asi Molla! 
ye kolunu dürttü: Bana bir tek rakı yolla!.> 

- Ranacığım! Paşa hazretleri sana Molla .. rakı .. hepsi birbirine karıştı .. 
ikr:am ediyor. Alsana! kendini şaşıran Rana zavallısı, irade • 
Başım kaldırdı.. kendisine uzatılan sinin yeni baştan zafa uğradığını, mu· 

kadehe ve o kadehi uzatana hayretle kavemet hassasının _kaybolduğunu 

baktı. Mahcub bir eda ile: duydu.. kadehi dudaklarına götürdü .. 
- Teşekkür ederim, efendim!. dedi; kızgın alev gibi yakıcı mayii ağzına bo. 

kullanmam! şalttı .. yuttu .. 
Scniyenin bu seferki ikazı bir çim • Ooh! Ne iyi idi bu! İçini ısıtmıştı. 

dik ş~klinde vaki oldu. Dünyayı başka türlü gösteriyor, sazın 
- Al, kız! Paşa efendimizi reddet • tUıengini kulaklarına başka türlü ak • 

settiriyor, insanlar Rana ezildi, büzüldü.. bır .:,bı, ~ 
yüzünü daha munis, yutgundu .. paşanın amimne hı 9 'P'~ 
daha cazib kılıyor • ten içki ile sarsılan iradesıni oııJ.l' 

1 
du. -etmiş, mukavemetini kırmıştı rJO , 

- Bir tek de ku· gelen ilk şarkıyı istedi. Bunu'...,efe1',. 
b . k w ç . ·· ı banıw t' lunuzun hatırım i • eyın f)nagına, eşınıgu . tiY'flr ' 

ç:tn.. lutfen.. kere • diye ud meşketmeğe gelen ıh teılt ~ 
men.. inayeten.. meni ustadan dinleye dinleye ıcıs9 b, 
• mişti. Kemençe, Nihavendden}..ril lJtl, 
' - Ooh! Nur ol. gezinti yaptıktan sonra, Hacı . ,}.~, 
·ın! Gittiği yer derd yin, layemut şarkısını tutturdıı4,,9rt ~ 

börm.esin! teri düşkün garibim.. Aşıkı J<eflı tl 
Behzad bey deni· ylın .. şehriyanm, sen durur ., 

k . 1 . ? \ len zatın sunduğu ıme ya vareyım ... > ~ı ~ 

bu ikinci kadeh de, O, böyle güç bir besteyi kU5 ~.ıf 
ilki gibi, o aremi a • pürüzsüz okudukça, paşa da. rJef:.

0 
ğıza susuz, musuz bey de adeta gasvoluyorlardı. d•· v, 
gitti. Ve bunun te - da, paşafendi kendini tutarrı6 bPtı~'(I 
ııiri daha da ömür ve gönülden: «Allah, Allah!~ ~eıı J<9ıcf 
Jldu. Molla, ha- dı. Ve şarkı biter bitmez, ye:ınl<erıôi si 
mamcı Osman efen • tı, tepsinin üzerinden kaptıgı .. 0e 01 
di, bunlara aid te • dehini getirdi, Rananın enııfl 1 

ferrüat, sanki, yakıcı ispirtonun tesi - gelerek, sundu.. J<9ôe 
tinden ürlanüş te, Rananın .benliğin • _ o mübarek dudaklarını ~fel' ~ 
den kaçmış, uzaklaşmıştı. Bunları ha· he değdi~ .. Allah için olsun: C etl ''9 

tırlamak istese de, artık zihninde bu • 1una bir iltifat et. Ne imişsın 5 f9ıı 
1 d . deve 
am.ıyor u. hu?! Ne afeti can .. ne fitneı 

Gözleri hafif ma:hmurlaşmıştı. Her mişsin meğer! ~,iiı· 
şeyi, ipine€cik bir dumana bürünmüş Kadının ayaklarına san.1.~.ış0, r, ıı'", görüyordu. Saz ve ses, kulağına daha gözünü onun eteklerine suru.~ te 0pv 
tatlı geliyor, gönlünde, mahiyetini ta • lannda tuttuğu ellerini üstıı~ J!• 
yin edemediği, fakat neş'eye pek ben- R.. .. boyuna· 

1 
" 

zettiği bi!" his duyuyordu, yordu, ana, şaşırmış, ~ ,. }19ll•• I 

- Ey, haydi bakalım, Rana hanım! - Estağfürullah! Eswğf urtlrdı.J. ı;ı.1 ~ 
Sizi de dinleyelim .. b<Syle, görücüye yerek geri çekilmeğe çalışıyo rı1tıl9);,, 
çıkmış gibi oturmak olur mu? na rağmen ayak ucundan ab ~ 
Paşanın sesi yükselmişti. Rana başı· paşa kendisine zorla iki kade } 

nı kaldırdı, baktı. t.tzerine konan na • ha içirdi. '.Ark"sı fJaf 
~arlar alev alev yanıyordu. 



( Yeni bilmecemiz J 
YARLAKO 
Yukandaki kelimeyi okudunuz mu?. 

Manası nedir; şaşırdınız öyle mi: 
- Manac;ı yok! 
Diyorsunuz. Haydi öyle ise onu ma

nalı bir şekle koyun! Bu çok kolay; 
harflerin yerlerini değiştirmekle kabil 

- Nasıl değiştireceğiz? 

Diyorsunuz. Şimdi size biraz yar • 

en Ce!(lan çütlikte yetiştirilen atlann diği paranın havaya uçtuğunu görün • d~~ edelim. Evvela bu harflerden 'iiçü
rii guzeli idi. Daha çok küçükken onun ce saçını başını yolınağa başladı. Bir - nu yanyana getirince kışın yaJ1an be • 

;eı bi .. hayvan olacağı belli idi. den aklına iyi bir şey geldi. Ceylana yaz şeyin adını bulun. Buldunuz mu? 
\tafd~~a~~~1anın çekilmez bir kusuru bir hokkabaz külahı giydirip maskara· Geriye kalan dört harften üçü sokak 
da · ut iş şımarıktı. Akşama ka - lık ettirmek belki iyi olurdu. Hemen cadde manasına gelir Onu da buldu • 
~l ahırın altını üstüne getirir, arka - bir külah bulup başına geçirdi. Fakat İlk b • · . . 
rna ~tına yapmadık muziplik bırak - aksilik yapma~ için yaratılmış olan nuz.. uldugunuza ekleym: Bır tek 
la~ ı. Üc:ıtelik kendisine bakan adam- Ceylfın gayet uslanıverdi. Mahzun, mah harf kaldı. Onu da eklerseniz, içinde 
1ekrn ka~ı gelir, daha kızarsa bunlan zun bçıynunu büküp pistin ortasına çök yatıp uvuduğunuz bir şeyin adı olur. 
kar elerdi. Bütün bu yaramazlıklara tü. İnatcı bir adam olan sirk müdürü Bilrnec:-eyi hallettinizse . gazetedeki 
lik Şl Pek 87. cezalanırdı. Çünkü; çift - günlerce uğraşıp Ceylana bir numara harfleri gazeteden kesip ayn bir ka -
biti sahibi, Ceylan en güzel atlarından yaptırmağa muvaffak oldu. ğıda yapıştırınız, ve altına h$illedilrniş 

c olr!uP:u için onu hep affederdi. şeklini yazıp bize gönderiniz. 
ltlet~"1an biraz daha büyüyünce, kıy -
~arı.1 dahR arttı. Zira mükemmel bir Doğru halledenlerden bir kişiye Son 

'M.ş atı olmuştu. Postaya bir aylık abone kaydedile -
airı ~s•min ilk büyük koşusuna girme- cektir. Diğer bir kişiye bir futbol to · 
li.in~· a!"a!" verildi. Yanş sahasında gö. pu, yüz kişiye de ayn ayn hediyeler 
'1e ~nce herkes Ceylana hayran oldu. verece~iz. Bilmeceye cevab verme 
iın OSlıyıı muhakkak onun kazanaca- ~-- müddeti on beş gündür. Bilmece ceva-

ı .. tahmin ettiler. ~ 
lıe!~t~n atlar dizildi, işaret verildi. bını bize gönderdiğiniz zarfın üzerine 
tı sı ıl~ atıldılar. Fakat herkesin ağ- Tam sirk dolup numara yapsın diye bilmece kelimesini ve bilmecenin gaze· 
tı ac~~ kaldı. Ceylan gali.ha çıldırmış • Ceylanı ortaya çıkardı.klan zaman sirk tede çıktığı tarihi yazmayı uhutmayı
~ ~Unkü var kuvvetile aksi istikame. müdürti müşterilerin hoşuna gitsin di • mz. 
l"tı.ıs ~~uyordu. Bir fO'k yanslar kazan - ye: ............................................................ .. 

llaf'J ıan t'Okeyi ne kadar uğraştıysa da - Haydi Ceylan buradaki en güzel Bir fmdık faresi b:r deveden 1 
e, Ceylanı yola ı:ur.tirernedi. d h k 1 U U Se b- bayanı göster bakalım. a a ço yo y r r 

l'ÜtiiYiı:ner öfkeyle Ceylanın üzerine Ceylan etrafına şöyle bir bakındı. ba 
betsi~.:~ başlayınca, yaptığı münase- şına kocaman has:r şapka geçirmiş kı • 
tı. Co~gı anladı. Kendini dar ahıra at- rım k·rım kırıtan bir kadına yaklaşıp 
\'apt • e~ oturmuş orada ağlıyordu. dişlerile şackasını yakaladığı gibi ba · 
ilk d ıgı ışten pişman olan Ceylan da şından çıkcırdı. Ayni zamanda bir gü-

efa olarak ağlamaya başladı. rilltüdür koptu. Ceylan şapkayı çıka • 
lta~u ~ak'adan sonra pek akıllı uslu bir rırken k?dınm takma saçlannı da be • 
ltairrıgun geçirdi. Eski deliliğinden e~r rahcr çıkarmıştı. --dırn, :ımı~ benziyordu. Sahibi orın kız- Ce.vianın bu münasebetsizlig·i orada 

ad~n gu-nıe t ı· tt' d ' İk' · Bir fındık faresi, bir deveden daha faz-)ar rce a ırn e ır ı. ıncı sivri akıllı bir Amerikalının pek hoşu-
ışta kazanaca;; m h kkak~ la yol yürümeg·e mütehammUdir. \7 ı:> ı u a u. na gitmişti. Utancından odasına sakla-

terı arış ~nil geldi. Bu sefer hakika - nan sirk müdürünü bulup atı kendisi· 
atıld~VlAn bir abilik yapmadan ileri ne satma:;ını rica etti. Bu da adamcağı. 
ili g ı. Fakat tam yan yolda, kendisi - zın canına minnetti. Hemen anlaştılar. 
ku~tru•k isteyen tecrübeli bii atın Amerikalı parasını verip Ceylanı lüks 
)ıp .. ~nu kocaman dişlerile yakala - otomobilin,. bindirdi. Rıhtıma geldi· 
f6rd~Yle bir çekiş çekti ki cokeyi dü • ler. Bin miişkülatla Ceylanı vapura 
ıarr::· ~~1Anın bu marifetini kimse bindirip yola çıktılar. Vapur Cenubi 
<>lac kenı~tı. Fakat bu delilik az rtelmiş Amerikada bir iskelede mal alıp ver -
n"'". a ki Yarışı ka d • . . C r 
"'Tifat üstü . . zan ıgı ıçın ey ana mek için durdu~u zaman geminin için· 

Garib bir h~yvan 

Bu öyle garib bir hayvandır ki, di
li kuyruğu da dahil olduğu halde 
boyundan daha uzundur. Kertenke· 
leyi andtran bu hayvanın adı karne -
leondur. 

ftıitesi . ~~ ıltifat savuran yanş ko - de bir !!ilriiliü koptu: Ceylan kaçmış • 
2alett l'eisının burnunu ısırdı. Bu re • t Am,...;kalı milvoner kederinden ne • 

en &on rt k C l " 1 ı. _,, " 
IOkmaz 01 ra 8 ı .ey anı yarış ara rede ise ağlıyacaktı. Aradılar taradı • ld 1 Krallarının 
dii .. Ük hır· dufi lalr. Sahibı de usanıp pek lar Cevlanı bir türlü bulamadılar. Ça- görünce memnun o u ar. 
,_, at Ce l.A tt s t kendisini görmek istediğini söylediler. 
:;rı adanı 1·p

1

ı·ndae Yk. nı sta ı. a ın a· resiz Amerikalı memleketine yollandı. h · 1 ı kral b ~ıJ'd· B n çe ıp a pazarına ge. .. d k t..l-t Artık ~yice i tıyar amış o an u 
ı. 11 güzel h .. b'·t·· t Ceylan vapur an aç .m.. an sonra akıllı ve cesur atı kendisine veliah' 

ftıerakl · ayvam goren u un a 
Ya ıları etrafına toplanıp arttırma- kendini kocaman bir ormanda. buldu. yapmak istiyordu. Bir zaman yanında 
ftıü b~şladılar. Orada bulunan bir sirk Bir sürü vahşi hayvanlarla boguştuk • alıkoyarak Ceylanın bu mevkie layık 
c~un1 Çok yüksek bir para vererek tan S<'nra geniş bir çayıra vardı: Cey - olup olrn~dı~ını anladı. ~~. bir zam~n 

Sayfa 9 

,. 
Ylldız Ayakkabıcı 

Yıldız ayakkabıcı magazaaına acıtıcı 

olmuştu. Çok seviniyordu. 
Bir kadınla bir çocuk mağazaya gir

diler. Yıldız hemen onları kar§ıladı. 
- Hele diyordu, mÜ§teTilen gelmiye 

başlasınlar, onlara öyle çok ayakkabı 
- Buyurun bayan en gil:eı ayak • 

kabılan bizim mağaıam.ızda bulursu • 
acıtacağım kil 

Kadın çocuğunu bir 

.sandalyeye oturttu: 

- Hele burada otur! 
Dedi. Kendi de bir bat· 

ka ısandalyeye oturup 
yıldızcı dötıdü: 

- Bana e• iyi aya1c • 
kabılannm göateriniz. 

. 
Kadın, Yıldızın getir • 

diği • iskarpinlere baktı. 

Hepaini bi,.er kere aya • 
Oına giydi: 

- Bunla,. olmadı, de • 
eti, ba.şkalıırını getirini 

mu. buyurunuz, buyurunuz .• 

Yıldız, lmıdi kendine: 

- HeJ" halde iyi bir 
mü.fteri olacak diyerek 

gitti, en itli ayakkabılan 
çıkardı. Hepsini birden 

lfÜlcZendi, getirdi. dii§ü • 
nüyorctıı: 

Yıldız, onun bu hare • 
ketindeft memnun okncı • 
mıştı amma, gene gitti. 

Mağaza.da ka!an diğer a
yakkabılan topladı. 

- Her halde btı müş • 
teri en az üç dört çıf ı a

yakkabı alacaktır. Kcn • 
dirine elimden geldiği ka-

dar iyi muamele etmeli • 
pm.. 

Getirdi. Kadın bunlan 
da birer kere ayağına giy. 
di, çıkardı. Yıldız onun 

ne diyeceğim beklerke 

çocuk-

C Anı satın aldı. lan se·.rinçt<:'n ç:ldıracaktı. Kendısi gibi sonra da ı:htıyar kral olunce Ceylan 
it\ eylAn. o günden sonra en ciddi nu- b;r süri1 başı boş rıt bu kocaman çayır - başı boş atların halı ilan edildi. Cey · -Anne artık gidelinı, ben dmlendım. Yıldız ifi anlamıfh. Meğer onun i 
ba~~~ar için sıkı bir terbiye görmeğe da koşu~ oynuyordu. Evvela Ceylana tanı çok seve~ atlar ~~a o kadar mern Dedi. Kadın d4: müşteri zannettiği, çocuğunu. dinlen 
hiç a. ı. !a-ltat CeylAnın adam olmağa hiç iyi muamele etmek istemediler. Fa nun oldular kı kırk gun kırk gece şen · Gidelim! 1. ~ elmıifti. 
lr.a1~1Yetı Yoktu. Yapmadığı zıpırlık kat.ke:ıdılerini yakalamak isteyen kov ·lik yaptılar. -. • kalkt ırme e g 
-.......:.:·Yordu Zav 11 · k .. d .. ·· bo l Ce lanın pek kolay kaçırdıgı· nı * * * Diye ayaga ı . 
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Ü 
ttı11~:""~ birlikti! kıra çık • 
IÖ?dü~ :nıı .d~rıda · bir inek 
~. • neğia bu haline ıaı • 

Bize dilini çıkanyo:-, dıye, üçü 
birden dilini çıkardılar. 

- Oh, biz de ıeninle alay ede
ri.ı. 

Fakat dillerini çıkanr çıkar • 
maz inek kızdıysa diye korkup 
kaçtılar. lnek arkalanndan baka 

. kalmıftı. 

Yağmurlu bir günde büyük 
yaramaz, küçük ~aramazla bir -
likte ıokağa çıkmıılardı. 

Büyük yaramaz şemsiyeyi 

yii)uek ıutsa küçük ulanıyor, al
çaltıcı kendi etrafı giiremiyordu. 

Nihayet bir çar-e b1tldu. Şem 
ıiyeye bir delik açtı, artık kil 
çük te ıslanmıyor, kendi de 
rojı görebiliyordu. 



Kanapede 
Kanapede birbirle

rine yakın oturuyor

lardı: 

• - Sana kalbimde 
bir yer ayırdun. 

- Sahi mi? 

- Evet! 

- Biraz öteye git
sen de kanapede de 

bir yer ayırsan! 

Vasiyetname 
- Ne yazıyorsun? 
- Vasiyetnamemi! 

- Servetini kime 
bırakıyorsun? 

Bilmem 
Karı koca, bir şap

kacının önünde dur
dular. Kadın came
kandaki bir §apkayı 
kocasına gösterdi: 

- Bu ş kayı na
sıl buldun? 

- Bilmem. 
· - Güzel değil mi! 

- Bilmem, üzeri
ne fiat etiketi koy
mamışlar. 

Rafaelin 
Bir tablo gösterdi-

ler: 
- Rafaelindir •. 
- Emin misiniz? 

Hastalandığım _ Kullandığı dudak boyru:ı en adi cin sten: 
zaman benj iyi ede- - Yüzünü göremeden nasıl anladın? 

- Muhakkak, hat-
tA onun satın aldığı

na dair elimizde ve
sikalar var. cek olan doktora! - Kavalyesinin yüzünü gördüm. 

MODA _ ... ıı Yükselmek 
Kadın son s=Jratle geçen bir trene bak-

tı: 

- Ne çabuk geç.ti! 
Dedi ve ilave etti: 
- Tıpkı moda gibi! 

* 

• 

Cenabıhak, erkeğin başına belA 
sun diye yarattığı kadının da ba§ına bir 
bela musallat etmiştir: Moda! 

- Yirminci asırda kadın hürdür, di • 
yenler çok aldanmışlardı!'. Yirminci a -
sırda kadın modanın esiridir. 

* - En çabuk dünyayı dolaşan devli A • 
3.em seyyahı kimdir? 

- Moda! 

* Kadının başındaki şapks.yı gördüler: 
-Son moda! 
Ded.ilcr .. kadın, on adım yürüdü. Şap

kasını görenler güldüler. 
- Demode! 

* - Kadınların erkek elbiseleri giyme-
kri moda oluyor. 

Dediler, çok üzül'düm. Üzüldüğümil 
hissettiler: sordular: 

- Neye üzilldün? 
- Üzülmez olur muyum, derli toplu 

ceketlerimiz, pantalonlarımız da kadın
lar yüzünden şekillerini değ~tirecekler. 

- Nasıl şekillerini değiştirecekler? 

- Nasıl mı, bır gün ceket yakası ma-
vi olacak, hır gün bir kolu pembe, ötexi 
yeşil olacak, pantalonlar sık sık kısala -
cak, uzıyacak, darlanacak, bollanacak! 

- Bir resmimi yaptı~dım. Yanımdaki 
de köpeğim! 
- Sağdaki sizsiniz değil mii' 

- Çok güzel.siniz bayan! •. 

Kadın, arkadaşına kocasından 

du: 
- Eskiden ne idi, şimdi ne oldu? 
- Eskiden bir güzellik enstitüsünde 

pedikür yapardı, şimdi ayni enstitüde 
saç kıvırıyor. 

* Pot 
Yeni nişanlılar buluşmuşlardı. Nişanlı 

kız, nişanlısı er • !J f,~ 
keğe söyledi: ~ ~ --1'. 

- Seninle bu- /' 
gün Adaya gide • ; 
li m ! ı tirot..ı._.. ""' 

- Bu havada A- =-tr~-~~~~ 
dada ne yapaca • 
ğız? 

- Çok mühim bir şey .. benim arkada. 
şım Zehra Adada oturur, ikide bir bnna 
•Seninle nişanlanacak budala dünyaya 
gelmemiştir!> derdi. 

* 
Düşünce 

- Tuvaletinizle fazla meşgul ahıyor, 

fazla vakit kaybediyorsunut. 
- Bilal-is bay şef, burada çalışmıya 
başlıyalı bir hafta oldu.; iiç kişiden iz
divaç teklifi aldım. . ........................................................... _ 
1 BOYA' J 
Eskiden sokakta durmuş bakıyorlardı: 
- Neye bakıyorsunuz 
Demişlerdi. Duranlard~'l bir! cevab 

vermişti: 

._ Boyalı bir kadın geçiyordu. 
Şimdi sokakta durmuş bakıyorlardı: 
- Ney b:ıkıyorsunuz. dediler. Durnn -

!ardan biri cevab verdi: 
- Boyasız bir kadın geçiyordu. 

* . 
Kadınlar ne tuhaf mahlüklar, erkekle-

rin ancak gözlerini boyıyabilmek için, 
kendilerinde boyanmadık bir yer bırak -
mıyorlar. 

Erkek, kıza ilanı aşk etti. Evlenmek 

r:ı \.~~!!l istediğim söyledi: 
~f L:.J ~e: .. ~ - - Ban!l varır -

Q pr, · . sanız, ded:, bütün * 
~: • J hayatımı sizi sev- Ressam bir kadın portresi yapmıştı. >'t • ""I 

· · • • İnekle gcçircce • Ressamın kansı portreye baktı; 
ğim! - İyi amma, dedi, dudakları olmamış. 
Kız düşündü: Bana bıraksaydın, ben daha güzel bo • 

- Ne düşünüyorsunuz? yardım. 

- Ben o zamanda ne ile vakit geı;irc -
ceğim. 

* Aksi 
İki ayyaş konuşuyorlardı. Birinci ay • 

yaş. 

- Ben fazla 
içersem, uyuya .. 
marn! 

Dedi. ikinci ay-
yaş: !. , 

- Ben de tama-~ 
mile aksi, dedi. JAıııllııııllll~ 

- Demek uyursun? 
- Hayır onu demek istemiyorum, yani 

uyuduğum zaman içki içemem! 

* Diyojen sağ olsaydı, ve elinde fener 
dolaşsaydı; sorsalardı: 

- Diyojen ne anyot'Sun? 
Cevab verecekti: 
- Boyasız bir kadın arıyorum. 

* Çocuk yeni boyanmış camekana 
kağıdı annesine gösterdi: 

- Anne burada ne yazıyor? 
Annesi okudu: 
- Boyalıdır dokunmayınız? 
Çocuk düşündü: 
- Anne, anne! 
~Ne var? 

asılı 

- Sen neye yüzüne böyle bir kağıd 
asmıye>rsun? 

{Ba.~ 8 ind sayfada) 
vuruyorlar. Benim sabah erken, erken 
pi§irdiğim kahveyi birlikte içerek bana 
hususi hayatlarından ve hususi dcrdle • 
rinden bahsediyorlardı. 

iki genç kızın hayatı 
Birisi vaktile lüks iç çamaşırı işinde 

çalışırmış. Diğeri ıerzi imiş. Şimdi ikisi 
de işsizlik bürosu~dan aldıltlan hafta 
lıkla geçinmek mecburiyetinde kalmış • 
lar. Kumralı; Ria: 

- Allahtan evli bir dostum var, diyor. 
Her hnfta bana yirmi mark yolluyor, ken
disi Berlinde değil. ayda bir Berline ge
lir ... 

Grete ise. o büsbütün başka bir alem, 
gündüzleri dans lokallerine, geceleri bar
lara bir müşteri gibi gidiyor. Orada or -
tada dans ederek milessesede bir canlılık 
bir hayat yaratmağa gayret ediyor ve 
biraz para alıyor, yemek yiyor! 

- Amma her zaman ~ bultmmuyor. 
Diyor. Ria da bu arkadaşına geceleri 

refakat ediyor. Onlara kim bilir, kim iç
ki içiriyor. Perişan, yorgun bir halde ev
lerine dönüyorlar. 

Böyle pansiyonda oturulmaz. oturul -
maz amma, parasız nereye gideyim. .. 
Hangi pansiyonu tutayım. 

Berlin sokaklarında dolaşmalar 
Cebimdeki para sonuna geld .. Çanta -

mı ümidsizce karıştırırken kenarında bir 
Türk lirası buldum. Bir servet bulmuş 
kadar sevindim. Bu Türk lirası ile iki gün 
daha fazla geçinebilirim. 

Niçin param daha bolken telgraf çek
medim? 
Arlık bir yerlerde duramıyorum. Sinir 

avaklanma lndL Mütemadiyen yol yürü
y~rum. Saatlerce Bertin sokaklarında ga
yesiz, gayesiz dolaşıyor, vitrinleri - san
ki bir şey alacakm~ım gibi - seyrediyo • 
rum. Dolaşmaktan yoruluyorum. Eve dö
nüyorum. Beş kat merdivem çıkıyorum, 
odama giriyorum. Dört duvar :ırasına gi
rince bütün derdlerim tazelen?y0r. Yeni
den merdiven1erden a~ağıya iniyor, ye -
niden a~ yollara sapıyorum, dönüp do-
laşıvorum. 

Çıldırmak üzereyim! .. 
Cebimde iki mark, bir de Türk liraSl 

kaldı. 

Parasız kalanlara bir tavsiye 
Parasızlık hiç çekmiyenlere şunu söy

liyeyim. Parasız kaldıkları zaman hiç te
Jaş etmesinler. Çünkü her parasızlığın ve 
her büyük para sıkıntısının sonu muhak
kak Amerikan filmleri gibi Happy Ernd 
ile neticelenir. 

Tevekkeli cAllah bir karıncasının bi
le rızkını verir!> dememiıler. 

Bana rızkımı ne verdi b\liyor rnusu • 
nuz? Bir Alınan bankasının bir kaç gün 
lçjn tediyatını kesecek vaziyete düşmesi.. 

Gene bir sabah parasızlığın verdiği can 
sıkınhsı içinde dalgın, dalgın dola§Irken 
bir binanın önünde büyilk bir kalabalığın 
toplandığım gördüm. Ne oluyor, diye o
raya yaklaştım. Ben de bakındım ve et-

rafımdaldlere. ne var diye sordunı ! de
- Danat Bank tediyat yapmıyor! 

~~ ~ 
İçimden: cBana ne. diyerek omuı.l t• 

mı silktim. Fakat meğer bu i§in be~ 
alAkası varllll§. Almanyanın bu ın 
kriz anı işte bana yaradı. • 
Omuzlarımı silke,rek oradan uzakl~ 

tım. Gene bütün gün kederli, kederll dl1" 
delerde dolaştım. Ak.§aın evime gel f011 
Bir küçük francala ile on feniltllk pe • 
aldım, yattım. Yirmi gün uyku uyuııt' 1' 
mıştım. O gece aksi olacak parasıWk ~ 
kumu kaçırmadı. Bilakis bir uyuduın. ll1" 
uyudum ki ... Sabahleyin oda kapıma d'° 
lı hızlı vurulduğunu işiterek yatağım , 
fırladım. Vakit epey gecikmişti. 1st~ 
buldan mektub var, diye seviniyord 

Yüz elli liraya bir hikaye 
- Kim o? .. diye sordum. 
- Para postacısı ... dediler. 
Para postacısı mı?.. 

1 
• 

Pijamamın üstüne rop dö şamb: ! . 
mağı, ayağıma terlik geçirmeği düşiill 
meden kapıya koştum. boylllt 
Kapının önünde şişman, uzun 

iyi yüzlü bir adamcağız duruyor. 
Elinde bir pembe kağıd: 
- İmza atınız. 4 
Diyordu. İmzamı attım. Bu ltAl' • 

Voss gazetesinden geliyordu. Sonra P05 

tacı elime Ü!; yüz mark saydı. 
Üç yüz mark!!.. J.l
Ben Voss gazetesine İstanbuld~. be~.s!JS' 

raya sattığım bir hikayenin tercuır.e 
vermiştim. • 

Üç yüz mark. O zaman. bizim pat' 
mızla aşağı yukarı yüz elh lira idi· 0 

Postacıyı kucaklaıruık istiyorduJJl. • 
sevinçle eline epey bir bahşiş sıkıştır 
fum •

8 Bir müflisin işine yarayan hAdı5 
. ete

Saat on ikiye doğru Voss gazetesın ~· 
lefon ettim. Mösyö Monty Jucobs'un 
tibesini aradım: 

- Yazı çıktı mı? Ben görmedun. 
- Yazı yarın çıkıyor. 

- Gazetenizden para aldun da ..• 
Güldü: t • 
- Evet, dedi, katibeleriınizden .M~ 

mazel Löwenthal sizi dün Danat Ba. ıgıJ' 
önünde görmüş, çok sıkıntılı ve da ıtl'' 
bir haliniz varmış. Selam vermi~. selB ~ 
nı almamışsınız. Her halde parası o b ,
kada idi, alamadı, ecnebidiı, can sıka.c , 
bir vaziyette kalmasın di)'e sizi ~üş{l~l· 
müş, bize de söyledi. Biz ı::le işinıze 

ki yarar diye avans yollad:k: ,iP 
- Çok haklı imiş, dedim. Bütün pat' 11"' 

orada idi ve müthiş parasız kalınlfi 
Bu çok iyi bir sürpriz oldu. ~-~ 

İşte bir bankanın tediyatını bir 
1161

11 
gün için kesmesi bir müflisin işine 
yaramıştı. 

* ,, Şimdi bir musevi için Pariste bul~r' 
Luzi Löwenthal benim o günden sO ~ 
Almanyada en çok sevdiğım, en 1' 
arkadaşım oldu. 

Suad~ 

çakç lar ve ha a a me rıarı 
arası . da ne er gördüm ? 

o, 
(BCl§tarafı 8 inci sayfada) 1 ortaklar boy sırasile muhafaza baf2l p 

Tabii bu sükut ta çok devam etmiyor. dürlüğü binasından içeri giriyorıa.r. 6' 
Satl§ membaı, seyyar gazinonun dilile tık umumi ~yet içtimaı aktedilJ1li~ 
çözülüyor. meldir. Başta kaptan baba olmak " 

Sonra şilebi arama faslı başlıyor. yolda yakalananlar, gizli tevzi depO' ,. 
- Aman knptan baba, sizin içkilerinize da enselenenler, bunları alıp satanl•~ 

i~rcndik doğrus; _şunlardan bize bir kaç Odanın bir köşesinde içi dolu bil' jJ~f 
şışe ver, bakalım· stoku var: Sual, cevab, sual, cevab··· • 

Kaptanda bir hiddet ki sormayın. La- lece, kumpanyamızın küçücük bir ~ 
kin ufak bir arama, geminin gi~li ~arını rihçesi de yapılıyor. Ondan sonr9 
da meydana çıkarıyor. Kapısı kılidlı, an- elini müddeiumumilik ve mankerne··· 6-
tresi öteberi ile yığılı bir koridorun ar - Nih k k daıılatl• ' , 

·zı · uf k b" h'. · . ayet aptanımız ve ar a :s ""' kasına gı enını§ acı ır ocrenın gız- ,. . kırmı b'I" b"nrnelt ,... 
. . . ııyenın zı otomo ı me ı Iı yolu keşfediliyor. Orada neler yok. ne- ef' . k lar 

1 ? B b _.__ · . . i k"l r ını azanıyor . ...fi er. oy oy, ~ cıns, nevı nevı ç ı er.. b"n•)V' 
Lakin kaptan baba, 0 zaman da feryada Bereket versin ki hapishane" ! ı;Dl ' 
başlıyor: dan deniz görünüyor. Yoksa butil:ı 'jfl 

-J3unlar, §ahsl malım? Ne hakln mü- rünü Okyanuslarda geçirmiş bulun cı1'· 
dııhale ediyorsunuz? tan baba can sıkıntısından patlıY8 y<I• 

O zaman denh üstünde yakalanan ve Böylece aradan bir kaç 6ene g.çf l 'oJI 

- Ben böyle yalanlardan hiç hazzetme mJ 
- Çok çirkinsiniz. 
- Terbiyesiz, defol/ 

- Yakında evleniyorum, müstakbel kocamın tıel~ yap
tığını bir bilsen.! .. 
,_ Biliyorum budalalık, aptallık, sersemlik, delilik. 

bülbül gibi dalavereyi itiraf eden ortak Nihayet, maceramızın sonu gnze '$11' 
ortaya konuyor. Böylece parlak bir du- tesadilfle tatlıya bağlanıyor: SaYJJl ~ 
ruşma yapılıyor. tan, evvelce süv~ olduğu §UeP:eJ'l • 
Kaptanın keyfi kaçadursun, bir yan . culuk etmek fırsatını bulmaktan 

dan da gi.z11 §irtetın idare merkezindekl nun, memleketine dönüyor • 

• 



1011 POSTA 
• 7. 

Refik Saydam "a~inesinin ~rogramı 
(BQ.§ta.rafı 1 inci sayfada) 

~ne !tarar ve~tir. Meclisin 
bewınei intihab devresinin son içtimaını 
t&fkiı eden bugünkü toplantısında, cel
lfJUn açılmasını müteakib ıöz alınış olan 
Ba§Vekij Refik Saydam mühim beyanat-

Italyan-Fransız gergl:ıliği 

ta bulunmuştur. Başvekilin beyanatı u
~~ tasvib sesleri ve sürekli alkışlarla 
-qllanrnıştır. 

Başvekilin beyanatı 
Ankara, 27 (A.A.) - Büyük Millet 

l.teclisinin bugünkü toplantısındıı celse
~in açılmasını mütea!db kürsüye gelen 
af\'ek.iı Refik Saydam aşağıdaki beya

natta bulunmuştur: 
.Arkatlaşlanrn, 
Sele!itn sayın CelM Bayarın istifası ü

lertrıe teşkili bana revdi buyurulaı:. kabl
lltyt Yüksek huzurunuza getiriyorum. 

Kabinenin programı 
d ltabinein programı, şınıdi} e kadar ol
uğu gibi, ıncnsub olduğumuz Cümhuri

;::~alk Partisinin programını tahakkuk 
-.emek gayesine dayanmaktadır. 
lrık.ılab kanunlarının milli bünyede sar

:~az bir şekilde işlemesini ve adli teş
lıt·ltın devamlı inkişafını temin yolunda 
h ihaı. edilmiş olan tedbirler:n tatbikine 
~~Yetle devam etmek azmindeyiz. 
~h~dafaa kuvvetlerimizin teslihat ve 
td ızat programının tahakkukuna devam 
b il~ek, milli müdafaa kuvvetlerimizin 
lrb i"~bl ·· t• t• ·1 · 1 n el k· - arına gore ye ış ın mesı yo u. -
a 1 rnesaiye hız verilecektir. 
V Anarşiden, cebirden uzak . 

b atanda geniş mikyastl müstakar bir 
tıUzur v~ sükön temin etmek. vatandaşla
~arşıden ve cebirden uzak bir emniyet 
anı 8111 içinde bulundurmak progr:ımımı-
lagt başında gelir. Rejimimizin teşkilatı e- : 
'1U Ye kanunu ile tesbit ettiği umdelerle 

(Baftanıfı linci sayfada.) danında toplamn:ı.ş!ar ve. cKorsika ki· 
anmncıa mevcud olan ,erginliği bir kat mindir? Bizim:. diye bağırmışlardır. 
daha artırIDlfbr. Mussolini. üç kere balkonda görünm\lf 

f,t mallllna.t almakta olan mehabl ve şiddetle alkışlanmıştır. 
Pransa hükfunetinin 1talyan metalibatı Cenavada itfaiye efradı. tesis edılen 
mesel.esini halletmek için Münih kon:fe- polis koııdonuna rağmen Fransa konso
ramı tarzmdıa bir dörtler konferansı ak- loshanesine yaklaşmağa teşebbüs eden 
~ aleyhtar olduğunu beyan et- talebeyiı hortumlarla su sıkmal:c suretila 
msıedir. Dün mebusan meclisinde Bone geri püskürtmüşlerdir. 
ft Dal.adye tarafından akdi teklif edil- · Fransada yaşryan ilttj1yan)'arıın 
mif olan beynelmi:lel konferansın gaye- teşekkürleri 

ainin bütün milletleri alakadar eden ve Paris 27 (Hususi) - Azası 45 bin • 
Avnzpaya· mMeallik bulunan meselelerin den fazla olan Fransada yaşıyan İtal. 
kıffesine pmil olacağı söylenmektedir. yanlar birliği, Başvekil DalAdye ve 
Hwn.ı.st bir mevzuu tetkik edecek mah- meclis reisi Heryo'ya birer telgraf çe
dud bir konma.na ak.eli meselesi kat'iyen kerek, meclisin dünkü !oplarlJ'ısında 
ırıevzuubahs değildir. Başvek!l tarafından İtalyan milletin& 

SaiA.hiyettar bir membadan bildirildi- karşı izhar edilen dostane duygular -
ğine göre, Fransa 1935 tarihli Fransız • dan dolayı kendisine teşekkür etmiş 
İtalyan itilAfının feshini tanımaktan im- ve İtalyan milletinin de Fransaya kar
tina etmektedir w İtalya ile ancak doğ- şı ayr,.i duygularla meşbu olduğunu bil> 
rudan doğruya müzakerelerde bulunma- dirmiştir. 

J• amadedir. İngiltercnin tcşebbiisüne cevab 
Frankonun İngiltereye müracaati 

Par.is, 27 (Daill Mailin Paris nüshası Londra 2 7 ( A.A.) - Times gazeter 

Yazıyor) - İspanyanın istikbali ve İtal- sine göre, Rmnadaki 1hıgiliz elçisini• 
yu. w Alman g6nüllülerinın vaziyeti yaptığı teşebbüse cevaben İtalyan hü· 
halmnda fevaıtde ehemmiyetli müza- kCı.meti 60 bin ihtiyatın münhasıran ta· 
kerlerln baflamak üzere olduğu haber lim için silah altına çağınl.mı.ş oldu ~ 
verilmektedir. Franko, Londrada bulu- ğunu bildirmiştir. 
nan Dük Del'be vasıtasile İngiltere hü- Fransa, Arncrikaya istediği kadaı 
ldDnetine müracaat ederek, İspanyol a- tayyare sipariş edebilecek 
.Jıalisinin üçte ilUi tarafından kabul edi- Londra 27 (Hususi) - Vaşington • 

\len bir muvakkat hükOmet tesis edebil- dan bildiriliyor : 
diği zaman memleketinden bütün gönül- Ruzvelt, gazetecilerle haftalık mu • 
ıtnerin çekilmesini temin için bizzat te- ıtad hasbihcıl esnasındaı_ Fransanın A • 
ıebbüslerd~ bulunacağını bildirmiştir. merika f:abrikalarma istediği kadar 

Komada nümayişler tayyare sipariş edebileceğini bildirmiş. 
Roma. 27 (A.A.) - Havas ajansının tir. 

muhabiri bildiriyor: Birkaç yüz yüksek 200 tayyare daha 

b\ .. ~ içtianai nizamını korumak en 
ı. u un işim.izdir. İdare makınesinin mun
b\~ ve bilgili bir surette işlemesini te
d:rı ~ecek çareleri dikkatie teemmül e
rr:eğız. '\7azüelerin ehillerine tevdiine ve 
~~Urların terfi ve terfihlerinde adalet 
ee~akatin esas tutulmasına dikkat ede-

· tahsil tale~si ve mektebli sokaklardan Bir müddet evvel sipariş edilmiş o-
Ba.rvekil gazetecileri•ı ıu aılerine cevıcıb ~enyM geçmişler ve Fransız sefarethanesine lan 600 tayyareden başka, Vaşington• 

tuf mesaiyi en kısa bir zamanda tahak- kuvvet verici ehemmiyetli bir mevzu o- yaklaşmak istemi§l.erse <le kuvvetli bır daki Fransız askerl ataşesi, bugün ikf 
kuk ettireceğiz. !arak telakki etmekteyiz. polis müfrezesi, talebeyi dağıtm1ştır. N{i- yüz tayyare için yeni bir sipariş imza· 

Al-elfunum. tica.d mübadelelerde nor- mayişçiler bundan sonra Venedik mey- larruştır Maarif 
Memlekeümiz'in maddi refahı ve iktı

sadi kalkınması ancak kültür ıeviyemi
zin bunlarla müvazi olarak yürümesi1e 
mümkün olacaktır kanaatindeyiz. Türk 

~ÜYü Dış politikama çocuğunu daha ilk tahsil yaşında iken 
~ k bir itina ve dikkatle tesbit edil- mektebe alarak zekA, istidad ve faaliye-JeL. "lfe uzun senelerin tecrübelerile mem-
~eun Une uygun bir silsile tak.ib ettirmek ı._ "'·d ... nıenfaatlerini en iyi bir şekilde 

'O." u memleketin ilim, san' at ve pratik hayat ı.ın gu vazıh bir surette anlaşılmış bu-
_.._aıı dış politikamız, tuttuğu yold:ı de: ve teknik faaliyet sahalarında görülen 
.... , ed k eleman ihtiyacını onların yetişkin var: ~ ece tir. Cümhuriyet hükümetinin 
~ ~ kadar yaprriş olduğu bahhüdler lıklarile kar;şılamak, maarif i'lerinde 
la, ~r .sadakatle ifa edileceğ: gibi, tees- tutacağımız esaslı yoldur. Bu yc·lda e
'1i21 ~ş bulunan dostluklar da an'ane- min yürüY"bilmek için, ilk tahsili öğret
t .. _ 11 ıeab ettirdiği vefalı şekilde muha- men ve eğitınenl-erimizle verrneğe çahş
~ \1e t k makta devam edeceğiz. Mevcud liseleri, e AmüI ettirilecektir. 

keyfiyetçe olgunlaştırmak ve yüksek 
ltaı· . Maliyemiz tahsil müesseselerini tam hazırlayıcı ht ıye:ın.ızin ana prensipini, cümhuri: 

t.......~nın ilk olarak memleketimi?.de mektebler haline getirmek emelindcyiz. 
~ \te · Ankara, İstanbul Üniversiteleri ile diğe: ~ la . :una ile muhafaza ettiği hakiki 
~1rnırnı manası ile denk bütçe esasl yüksek tahsil mekteblerinin inkişafları 
lactaıt edecektir. Taahhüdlerimize olan yakıDdıan takıl> edilecektir. Türk çocu
ti:h.I_ at. t~iyelerimizdek! intizam saye- ğunu ahllkı temiz, ruhç:ı ve bedence 
~ littik sağlam, millebine, vatanına. cümhuriye-

~~te:i b çe artan devlet itibannm tak: te ve inkıllba sadık yetiştirmek maari· 
lı"bi i~ u e.~n büyük bir hassasiyetle ta- fünizhı başlıoa hedefidir. Tarih ve dil 
>tı. lıt ınurnkün olabileceği kanaatinde- inkıli'bımızın mil:li ruhun doğuşuna ve 
l'e \IJn ertıleketimizin her sahada inkişaf 
'-n. b tanına matuf mesaı programlarımı- kuvvetlenmesine verd;ği hızı artıracağız. 
ltlr111~ •ahalann her birindeki ihtiyaçtan Demiryolu 
hlkıınd tahakkuk ettirecek şekilde ve mali Demiry'Olu inşaatı cümhuriyet devri-
h\tel~ an sıkıntısız karşutyabilecek çer: nin çizdiği büyük program dairesinde 
~ içinde devam ettirilecektir. Demiryollanmızın 

tanzim etmek azmindeyiz. iktısa<ii ve teknik esaslar dahilinde i,1: 

brnuınt Veq1 Jtikihıft tahfif kişafı için başlamış olan harekete kuv: 
.~ "llıid hizrnetierin ifasını temin ede- vetle devam olunacaktır. 
~Ü at menbalannı tanzim ederken Memleketin en ziyade muhtaç olduğu 
~l ta ve vatandaşla:-m tediye kabiliyet- ve tahakkuku halinde en yüksek ve fe'fi ?Yfk etıneıneğe hassaten dikkat yizli neticeler vereceği tabii bulunan su 
"11 ~~ :ergUerinıfzde daima müteka- işlerine B. M. Meclisimizin gösterdiği 
llf 8e\ııiy~ ndaşlarla devlet hukukunu ay: büyük a1Aka sayesinde geniş bir planl:ı 
' d koruyacS'k tarh ve tahsil nsul- başlanIIllJ olduğu malfununuzdur. Bu 
~k nıaı:"ea:rnlı. ıslaha~ı tahakkuk ettır- mesaiye devam olunacaktır. 
~larıy rnizın en ha~ta gelen iştig3l Diğer nafıa ve Amme hizmetleri üze
~le ile n~a~ birini teşkil edecektir. Her rindeki çal1§D1alar da ayni hızla yürUyc-
~ ~rgı çı:ı~ v__e köylü vatandaşlarımı- cektir. ' 

ısaden ~kunu tahfü ve köyleriznizin İktısad 
~\ "e ha ratıe kalkınmasını temin et- İktısıtdt sahadaki çallşmalanmız, isti
S. tktısad Yat. ueuzluğunn matuf tahfif- kametini her i§imime oldu~u gibi Parti 

lirıde nıu kaıdelerin!n salim istikamet- programının ana hatlarından alacakt1r. 
taı lall'lhnt ternadiyen tahakkuk ettirmek Devletçilik preneipine dayanan mevzu-

E!'?nellenm!z arasındadır. Jarda faal'lyetimiz ~tivaçlan. ehemmi-
l.tıuı Paraınız istikrarı ' yetlıerlne ve bu babdaki imkanlara göre 

aı... Paramızın fi·1· • 
--C ba,ı ı ı ıstikrannı koru- sıraya koyarak temin etmek ve devletin 

ıca Utndemizdir. :ktısadt teşelkkülleıinin işlemelerini ve 
~t b l\faa, ve ilefttler · bunların üzerindekıi kontrollan kuruluş-

'-- - ,__ üt--.._"' 1 lanndaki maksada cevab verecek şekiJ-~~le ;;qıll!Qen veri en maaş ve 
,q~&eleru klet serrnayesile kurulmu, de ve ıartlann müsaadesi nisbetfnde te-
.. ~erık tes~ı i,;aaş ve ticretler arasın- kemmül ettirmek yolunu takib edecek-
\......:111 lali:nı bu esnada bu müesse: tir. 
~i . tı~ir surette itlemesinin de ToprabltJ lel"Vetied 
-..~ bir e ehenımıyetle tevakkuf Toprak altı servetlerinin istismannı 

:ıne'V%Udu B iktısadt kalkınma plAnmıızın bflhusa te-r. u gayeye m:ı-
diye müvazenesi bakımmdan hazineye 

mal yolları takibe taraftar olmakla be- mi§, ideali ve birbirine itimadı tamam caat edilerek hükU.mete beyanı itimad 
raber ayni zamanda dünya ilrtısadl prt- bir kabine olarak huzurunuza çıktığımız olunmu~tur. 
!arının icabı ol.arak karşılıklı menfaatler itikadındayız. E~. bizi bu vasıflarımız- Tasnitiara neticesinin bildirilmesin· 
ve müsaadeler yolu ile tediye bilançosu- la Türle vatanının ve milletinin yüksek den sonra da Hasan Saka (Trabzon) 
nun müteva2Jin olmasına dikkat edeceğiz. maksadlarına hizmet edecek kabiliyette ve arkadaşları tarafından verilmiş o -
Diğer taraftan mahsullerimizin dış pi- ve kuvvette görüyorsamz itımad reyleri- lan şu takrir okunmuştur: 

yasalarda revaç ve itibarını arttırmak nizle taltif ve takviye ediniz.:. «Büyük Meclis intihabatının yeni • 
için mühim ihraç mallarımızın standard- Başvekil Refik Saydamın sık sık sürek- lenmesine karar verilmesini dileriz.• 
!anması yolundaki faaliyetlere vüsat ver- li alloşlarile karplanan bu nutkunu ta- Takrir reye konularak ittüakla tas. 
mek kararındayız. ki'ben bazı haUbler ıöz almışlardır. vib olunmuş ve celse yarım saat kadar 

Normal faaliyetlerile memleketin ik- Kabineye itimad tai.il edilmiştir. 
tısadi nizamına faydası olan hususi te- Neticede tayini esamı ile reye müra- İkinci celse 
şebbüslere kıymet ve kuvvet vereceğiz. caat olunarak hükıimete 341 ve mevcu- Gene Reis Abdülhaılik Rendanm 

Tıbbi ve içtimai yarclmı dun ittifakiyle itiınad beyan edilmJfti!". başkanlığında olarak ikinci celse açıl· 
Cümhuriyetin teeaüsündenben mem- Sürekli alkışlar arasında bu neticen~n dığı zaman encümenlerde tetkikatı ik· 

lekette yepyeni bir devlet sıhhiyeciliği bildirihnes.i üzerine kürsüye gelen Baş- mal edilmiş olan bazı kanun Iayihala· 
kurmak ve halkın hayatını korumak ga- vekil şu sözlerlıe teşekkürde tulunmuş- nrun ehemmiyetlerine binaen ruzna • 
yesi ile takib edilen program dahilinde- tur: meye alınarak milstaceliyetle müzake
k! çalışmalara devam oiunacaktır. Bu a- cArkadaşlanm. gerek bendeniz ve ge- resi istenilmiş ve bu tasvib e~lerek 
.rada billıassa ıtıbbt ve içt!mai yardım mil- rek kabine arkadaşlarım hakkımızda gfü:- bunlard~m damga resmi kanununda ta· 
esseselerinin ve sıhht mucadele teşekkül- terdiğiniz itimada arzı şükran ederiz. dilat yapılması ve bazı bütçelere mun· 
lerinin ihtiyaçları ve imkanlar dahilinde HıE:r vazifemiz ve her işimizde bu itima- zam tahsisat konulması hakkındaki k~ 
lnki~afına gayret edilecektir. cmm muhafaza etmeğe ve ona layık ol- nunlar müzakere ve kabul edilmişler· 

Ana yurda getirilen ırktaşlanrnızın re- mağa çalışacafız.• dir. 
fah ve saadetlerinin temini hükfunetin • M··~akıbe H s k (Tr b ) 
ehemmiyetle takib edeceğ: Merdendir. Hatibferin SIZl8rl u w n a~an 8 a 8 zan 

'S un aşagıdaki takriri okunmuştur: 
Mali imkanlar nisbetinde bu gayenin ta- Ankara, Z7 - Başvekilin beyanatını cBundan evvelki ceisede intihabın 
hakkukuna da çalışılacc>ktr~. müteakib ilk sötz alan Refik Şevket İnce yenilenmesine karar vermiş olan Bü • 

Gfünriik ve inhisarlar (Manisa), Büyük Atanın ebediyete ka- yük Mmet Meclisinin ruznamesinde 
Gümrük mevzularını ve muame!eleri- vuştuğu tarüıtenberi geçen ikı buçuk ay müzakere edilecek mühim bir madde 

rıi ıslah ve tanzim ve inhisarlarda malt ilerisinde Meclis huzuruna gelen ikinci kalmamış olmak itibarile Nisanın ü • 
olduğu kadar iktısadi ve sıhhi hedefleri bir hükumete itiınad reyi verilmek üze- çüncü p3~rtesi günü fevkalade içti • 
de gözönünde tutarak rasyonel çalışma- re bulunulduğunu kaydederek bu vazi- maa başlamak üzere inikada nihayet 
ğa devam edeceğiz. Sert içkilere karşı yetten mana çıkarmak istiyenlere karşı verilmeı:ini teklif ederim.> 
rnakul tedbirlerle fenni ve içtimat bir su- verilecıek cevabın cTürkiye baştan aşağı Talkriıtiıı reye k<mularak Me~)isin 
rette mücadele etmek emelindeyiz. muayyen bir idealin. C. H. Partisi idea- müttefikan tasvibine iktiran etmesi fi. 

Ziraat itleri linin, sarsılmaz bir taraftarıdır ve T=..ir- zerine dl!? Reis Abdülhalik Renda al • 
Ziraat işleri, üzerinde önemle, itina ile k!ye Millet Meclisi onun timsalidir> ola- kı.şlarla karşılanan şu söz'lerile saat 

duracağımız büyük davalarımızdan biri- cağını söylemiştir. tam 16,30 da B. M. Meclisinin beşinct 
dir. Çiftçinin emek ve vaktin! kıymet- Müsta'kil mebus Hüsnü Kitapçı t1z- intihab devresi içtimalanna nihayet 
lendirmek, istihsal kudret ve kabiliye- mir), okunan hüld\me! programının bir vermiştir. 
tini artırmak, kazancını ve yaşa~a sevi- Parti hüktimeti programı olmayıp bütün « Muhterem arkadaşlar, intihabm 
yesini yükseltmek ziraat programımızın bir na.illet ve memleket tarafındar. be- yenilenmesine v.e inikada nihayet ve • 
esas ve gayeler.idir. nimsenen bir program olduğunu işaret rilmesine dair ittihaz buyurduğunuz 
Ormancılık siyasetimizde halk ihtiyaç- etmiştir. kararlarla bugün B. M. Meclisinin be-

larını dalına ve basiretle gözönünde tu- Halil Menteş (İzmir) cmüstakil me- şinci içtima devresi sona eriyor. Bu 
tarak, korwna ve devlet işletmesi ana buS>, şimdiye kadar şahid olduğumuz devrenin her içtima senesinde reisli~e 
prensiplerimizdendir. büıtiln çahşmafan, muntazam ve nezih seçmek suretile hakkımda ~stermek 
Arkadaşlarım. iş görmek evsafı mümeyyizesini tapyan lfitfunda bulunduğunuz büyük itirnad 
Bütün bu arzettiklerım hükUınet faa- Refik Saydama ve arkadaşlarına itimad ve teveccühiin kıymetli hatırasını dai· 

liyetinde göze 9l1rpacak ana hatlardır. reyi vwmek benim için bir zevktir, diye ma minnet ve şükranla muhafaza ede
Bunların yanında, millet hayatının lil- söze başlamış, çiftçinin kalkınmasını ta- ceR-im. 
zum gösterdiği daha binbir mevzu var- min edecek tedbirler Ozerinde hükume- Çok ~zi7 arkadas1arım, bugün sizle. 
dır. Onları tafsil ederek sizi yoracak de- tin daha yakın bir alAka göstermesini is- ri ~rlarken herbirinize ayrı ayrı de
ğilim. Sözüme bati.arken işaret ettif..m tiyerek bu hl16USta bazı temennilerde bu- rin sayıp ve samimi sevgilerimi suna
gibi, biz, C. H. Partisinin programına sa- lunmu§tur. rak sıhhat ve selamet ve muvaflaki • 
dık ve onun tahakkukuna çalııan insan- Ruşeni Barkam (Samsun), hükll.met yetler ter.ıenni ediyor, ittihaz buyurdu. 
lanz. Partimizin bhıe çizdiğı hatlar dah~- programının en mtlbim noktasının mil- ğunuz kararlar dairesinde Nisanın ü -
linde ve Türk milletinin refah ve saade- 1i müdafaa kuvvetlerimize verilen e- çilncü Pa'1artesi günü toplanmak üzere 
t!ne matuf mesaide sizin vereceğiniz di- hemmiyet olduğunu tebarüz ettirmiş· B. M. Meclisinin beşinci devresinin snn 
rektifier dairesinde çalışmalarımın tan- tir. inikadına nihayet veriyorum. (SürPlr-
ziın ve inkipf ettirmek pyesile Mrlq- Bu beyanatlan takiben reye müra ~ Ii alkışlar). 
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na gülümsemesini ömrümün sonuna ka
dar unutaınıyacağım .. hele o patikleri ... 

Adam sesini yükseltti: 
- Hilda... Sussana artık.. aklını başı

Kadın küçük çocuğun yanına diz çök
tü. Yakasını, kasketini düzeltit gibi yap
tı. Fakat bunun bir bahane olduğu gün 
gibi görünüyordu. Bu sırf onun ayrılışını 
bir parça daha geqiktirmek için, onu ok -
şamak, öpmek, ona dokunmak için ya • 
pılmış bir hareketti. 

- Uslu duracaksın, iyi bir çocuk ola • 
caksın, annen orada olmasa bile, yara -
mazlık etmiyeccksin, değil mi? .. diye fı. 

sıldadı. 

' na topla .. onu her zaman yanında bulun
duramıyacağmı hatırla .. tabiatile ilk ön
celeri yadırgıyacak, fakat sonraları alı -
şacaksm .. insan neye alışmaz ki ... 

Bu, beş altı yaşlarında kadar bir erkek 
çocuğu idi. Kocaman, yuvarlak gözleri 
vardı. Olan bitenleri sanki anlıyormu~ 

gibi bir hal takınmıştı. 
- Olur anne .. sözünü tutacağım. Uslu 

duracağım, dedi. 
Adam, çocuğa efini uzattı, sonra kadı -

na dönerek: 
- İşi güçleştiriyorsun Hilda <iiye, sa

bırsız bir sesle söylendi. Haydi yavrum, 
Billi.. annene Allaha ısmarladık, de de 
gidelim. 
Kadın yalvaran gözlerle adama baktı: 
- Ne olur, bir dakika, bir dakikacık. 

fazla değil diye yalvardı. 
Ve çocuğu kollarında sıkarken, dudak

ları titredi, gözlerinden yaşlar boşanarak 
ağlamıya başladı: • 

- Ah Corç, Corç, diye inledi. Onu gön
deremiyeceğim.. o benim yavrum, me
leğim ... Bunu siz erkekler anlıyamaz, du-
yamazsınız ..• Ben annesiyim onun.. da • 
ysnamıyorum .. Onu kabil değil bırakamı
yacağım .• 

Adam sabırsızlanıyordu. Çocuğun ya • 
nmda diz çökmüş olan kadına bakarken 
kaşlarını çattı. Ona, densiz bir adam de -
nemezdi. Çocuğundan ayrılan bir anne-
nin ne haller geçireceğin!, kalbinin nasıl 
sızlıyacağını pek iyi takdir ediyordu. 0-

Kadın ağır ağır doğrularak söylendi: 
- Haklısın, kocacığım.. biliyorum .. 

* Kadın pek genç idi. Alnına doğru dü-
şen kakülleri de onu yaşından daha kü -
çük gösteriyordu. Kimse onun bu yaşta 
bir çocuk anası olacağına inanmazdı. Yoı·
gun bir sesle konuştu: 

- Evet Corç, aklımı başıma toplamıya 
çalışıyorum. Evet her şeye razı oldum. 
Er geç böyle olması da lazım. biliyorum. 
Biliyorum amma, yavrumdan bu kadar 
güç ayrılacağımı ummuyordum. 
Çocuğunun başım okşıyarak, sanki o -

dada kendisinden başka kimse yokmuş 
gibi mırıldandı: 

- Ne şeker şeydi yavrum ... Hatt~ doğ
duğu zaman bile, diğer çocuklar gibi kır
mızı. şiş suratlı değildi. Yumuk yumuk, 

' pembe beyaz yüzü vardı ... 
Adam omuzlarını silkti: 
- Bunlar boş lakırdı.. bizi nafile yere 

bekletiyorsun .. dedi. 
Kadın, kocasının bu sözlenni duyma

dı bile ... Konuşmasına devam etti: 
- Hastabakıcının yavrumu ilk defa o-

Kadın başını salladı, ve acı acı gülüm
sedi. Sonra tekrar çocuğunu kucakladı, 
hiç olmazsa bir kere daha öpeyim yav -
rumu? .. diye yalvardı. 

Çocuk titrek bir sesle fısıldadı: 
- Allaha ısmarladık anneciğim ..• 
Adam, Hildaya bakmachın, tek bir söz 

söylemeden, kolunu çocuğun beline sar -
dı, ve birlikte odadan dışarıya çıktı. 

* Sokak kapısı kapanınca, kadının yüzü 
büsbütün sarardı, soldu. Bir müddet ol -
duğu yerde kalakaldı. Sonra, oturma o
dasının penceresine koştu, tül perdeleri 
çekerek dışarıya baktı. 

Çocuk, otomobilin ön tarafına binmek 
üzere idi. Hilda, o sırada direksiyon ba· 
şında oturan kocasının farkında bile ol
madı. Yalnız ve yalnız yeni elbisesi ve 
şapkası ile bir kat daha gürbüzleşen ço
cuğunu gördü; ve inledi: 

- Nihayet gitti.. oğlum gitti... Artık 
benim yavrum, benim çocuğum olmıya • 
cak o... Sonra, dönerek evin şimdi büs
bütün ıssızlaşmış odalarında dolaşmıya 
başladı. Ağlamamak için kendisini zor tu
tuyor, ve içinden: 

- Acaba, çocuklannı ilk tlefa olarak 
mektebe gönderen analar, illr günü hep 
benim gibi mi olurlar? .. diye soruyordu .. 

r A&INld HÜSllAMIZDA: 

" Bremen ,, de bir hadise 
Yazan: L. Kurt 

rrnn için mümkün mertebe kendisini tut
mıya çalıştı. Amma, ne zamandı:- bekli -
yordu. V.akit te geçiyor, acele etmesi la
zımdı. 

larak kollarıma verdiği günü hatırlıyo • Çeviren: H. hlaz 
rum. Ne kadar sevinmiştim?.. O minik l, ) 
dudakçıklarını açarak, sonra büzerek ha- ---------------' 

Biraz sertçe konuştu: . I '. 1 ' • 0 • ,' > ' 1 o •• ~; -~. f'.~, ... ··--=~- .. : .. -~ ·: ... ~. · .. · •i 

' ·- ... ' ..... , - Bana bak Hilda, dedi. Çocukluk et
me .. ne var sanki? .. Bu hareketMrlnle bi
zi müşkül bir mevkide bırakıyorsun, ay-
rılmayı güçleştiriyorsun, doğru mu ya?. 
Kadın, göz yaşlarile ıslanmış yüzünü 

kocasiha çevirince, erkeğin hiddeti, sa -
bun kôpüğü gibi bir anda eridi, söndü .. 
daha avutucu bir sesle sözüne deva metti: 

RADVO;LiN 
;.. . . . . . . 

. . ~;.. . ' 

- Hilda, biz bu işi bütün etrafile ko -
nuşmadık mı? .. Peki böyle ol.sun ... diyen 

ile SABAH, ÖÖLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

de sen değil misin? .. Şimdi neye mızık -
çılık ediyorsun? .. 

• : : • • • ,ı • ... : .. !' . ~ • . . - "!"'" • ~.. .-

Son Postanın edebi romanı: 40 

. Aşıklar yolunun 
yolcuları 

Yasanı Halici Falari Omn_,,y 
Necla kızdı: - B:f!la ağız etme, Süheyla.. eniş -
- Ne demek? .. Hanım kız değil mi- tem sana kur yap1yor değil mi? 

yiın? Sinirli sinirli güldü: 
- Hanım kızsın amma, arkadaşını - Daha da neler! 

üzüyorsun. - Saklama lxmfien.. ben her şeyi 
Maksndım zaten Neclayı biraz sinir· hissettim. Hatta eniştemin bu a]cyım 

~endirmek, k1zdırmak ve mümkünse niçin seninle bir arabaya binişini... 
buradan uzaklaştırmaktı. Dediğim de - Ha .. mesele o mu ... Ne yapayım, 
oldu. Neclayı bırakamazdım ki ... 

- Sen zaten böylesin, ağabey .. ar • O zaman, irademi kaybederek, çam· 
kadaşlarll!lla şaka etmemi bile çok gö- lann arkasında kolunu şiddetle tut • 
rürsün... tum: 

Böyle diyerek yamaçtan yola atladı - Sana ilk ve son sözüm, Süheyla!.. 
ve hidcıetle kahvenin bahçesine girdi. Enişteme yüz vermiyeceksin .. 
Şimdi Süheyıa ile nihayet birkaç daki- - Alla~ Allah .. bırak kolumu ca -
ka sürmesi lazım gelen yalnızlığımdan mm .. ona yüz veren de kim? .. Şimdi de 
istifade etmeli idim. kıskançlığa mı başladın? 

- Süheyla, dedim, niçin benden ba- - Evet .. seni kıskanıyorum .. bilhas-
zı şeyle,.i gizliyorsun? sa eniştemden .. Hem bil~ olasın ki ... 

- Nasıl şeyler? - Ne:ti? 
- Eniştemin Pazar günleri plfıjda Onun bilmediği o acı haki.1$ti söyle-

scninle buluştuğunu... memek için dudnklanmı sılonıştım. Fa. 
Birdenbire şaşırdı: ' kat o, birden uyanan 'bir tecessüsle an-
- Peki, ne çıkar bundan? Plaja her- lamak istiyordu: 

kes gibi o da gelemez mi? - Neyi bilmiş olsam? .. Söylesen e ... 
- Gelir amma, sen bana bunu söy. Artık saklayamıyacaktım. Ne olursa 

liyecektin. olsun bu sırrı ona söyliyecektim. 
- Yaa!. Bu o kadar ehemmiyetli bir - Az ~k tahmin edebil.irsin., dedim. 

mesele ır.i idi? Vallahi bilse idim söy • Zaten sen de bana slSylemedin mi idi? .. 
lerdim. Annenin 18.VlSU Asıklan olduğunu ... 

Bu sözüm üstüne yıkılacak gibi ol -
du ve düşmemek için bir çama yaslan· 
dı. İniltili hir sesle yalnız: 

- Nasıl? .. diyebildi. Yoksa enişten. 
lede mi 

- Evet... 
Gözleri ay ışığında inci gibi yaşlarla 

dolmuştu. Sesi titriyordu: 
- Ah, bunu da mı yaptı bana an -

nem?. Ben ki bir gün sizin eve gelin gir
meği b!le düşi.i.nmüştüm. 

- İşte anlıyorsun ya, bilhassa bu • 
nun için eniştemden uzııklaşmalısın. 

İstikbalimiz. saadetimiz için .. hem sa. 
de ondan değil, herkesten, anladın mı? 

Sesimin perdesi yükselmişti. Sühey
la derh:ıl elini ağzıma kapıyarak: 

- Sus. dedi, karşıdan duymasınlar. 
Bereket versin ki arabacılar da kahve
de ... 

- Pekala, sen de gözlerinin yaşını 
sil.. belJi olmasın ağladığın!. 

Elimi tutarak sıktı ve hararetini bu 
yumuş:ık sıkışla bütün etime geçirdi. 
Sonra, tekrar tatlılaşan o ahenkli sesi· 
le ta ruhuma fısıldadı: 

- B:ırıştık mı? 
- Euet.. yalnız yarın seni beklerim. 
- Çamlıkta mı? 
- H:ıyır, Beyoğlundaki odamızda .. 

ne yapıp yapıp bir bahane bul, İstan • 
bula inmeğe .. . 

- Çalışırım. 

- Çnlışınm değil, gelirim de! .. Mu-
hakka~· .. söz veriyorsun ya?. 

- Peki .. öğleden sonra bir kırk va
purık inerim. 

- Qlur. Ben seni öğleden evvel da
ha evvP.lki vapurla inip odamızda bek
lerim. Deha çok konuşacaklarunız var. 
Manalı bir gülüşle.: 

senelik ydklamalanna 6 Şubat 939 da başlanacak. 15 Mart 939 da bitecektir. 

2 - Yoklama günleri aşağıda yazılıdır. 

3 - 310 (dahil) dan 330 (dahil) yerli ihtiyat erlerinin tayin edilen günlerde 
nüfus cüzdanlariyle birlikte §Ubeye gelmeleri ve yoklamaya gelm~yen erlerle 
bunlardan hükU.met ve hususi müesseseler fabrika ve şirketlerde müessese , .. 

mirleri de askerlik kanununun 93 üncü maddesi mucibince cezalandınlacakur· 

4 - Yok.lamalar saat g dan 12 ye kadardır. 

Yoklama günleri Doğum 

6 - Şubat - 939 dan 310 -320 
15 - Şubat - 939 a kadar 

16 - Şubat - 939 dan 321- 325 
26 - Şubat - 939 a kadar 

27 - Şubat 939 dan 326-330 
15 - Mart 939 a kadar 

Beşiktaş Askerlik şuı.ksmden: 

Mahallesi 

Cafer ağa, Rasımpaşa, Hasanpa~a, tkba• 
liye, İbrahimağa, Osmaniye, Mecidiye, 
Osmanağa ve Kızıltoprak. Erenköy na· 
hiyeleri. 

Caferağa, Rasımpaşa, Hasanpaıa, tkba· 
liye, İbrahimağa, Osmaniye, .Mecidiye, 
Osmanağa ve Kızıltoprak, Erenköy na" 
hiyeleri. 

Caf erağa, Rasımpaşa, Hasan paşa, fkba· 
liye, İbrahimağa, Osmaniye, Mecidiye, 
Osmanağa ve Kızıltoprak, Erenköy na· 
hiyeleri. 

1 - Bu sene askerlik çağına girmiş olan 335 doğumlular delikanlılarla asker• 
lik kanununun 14. rnadtlesi hüküm ve tarifatına göre 310 doğumundan 330 dahil 

doğumuna kadar ihtiyat eratın da yokla malan yapılacaktır. 
2 - Yoklamaya 6 - Şubat - 939 Pazartesi gün başlanarak hergün sabah ,.at 

9 dan 12 ye kadar devam etmek üzere 15 - Mart - 939 dahil nihayet verilecektir. 
3 - Yukarıki maddede doğumları yazılı ihtiyat erattan 6 - Şubat - 939 ga .. 

nünden 15 - Şubat - 939 dahil gününe kadar, 310 doğumundan 320 dahil doğuıil" 
!ular 6 - Şubat - 939 gününden 26 - Şubat - 939 dahil gününe kadar, 321 doğuıJ1" 

dan 325 dahil doğumluların 27 - Şubat - P39 gününden 15 - Mart - 939 dahil günil" 
ne kadar, 326 doğumundan 330 dahil doğumluların yoklamaları yapılacaktır 

Yoklamaya gerek muvazzaf hizmetlerini bitirerek şubece ihtiyata kaydedi.lJnİI 

ve gerekse herhangi bir sebeble kayded!lmemiş olanlarla muhacir ve mülteci 
olarak yurdumuza gelmiş ve nüfus sicilline kaydedilmiş olanlardan askerli)' 
kanununun 2. maddesi hükmüne göre ihtiyat sınıfına nakilleri yapılan ve he
nüz yapılmamış olanlar çağınlan günler de geleceklerdir. 

4 - Yoklamaya çağırılan bu ihtiyat 1Jrattan resmi daire ve müesseselerle bU" 
susi daire ve müesseselerde ve bilfunum fabrika ve şirketlerde, resmt ve hususi 
teşekküllerde ve ticaret ve müesseseleı de ve mağazalarda ve san' at erbabı yan· 
larmda çalışanların çalıştıklan daire ve müessese funirleri ve fabrika ve ıirket 
direktörleri ve ticarethane ve san'at sahhibleri bunların yoklamalarını yaptır 

mak ve yaptırdıklarını nüfus cüzdanlarına yazdırmağa mecbur tutacaklardır 
5 - Şube merkezine gelip ihtiyat yoklamalarını yaptınnıyan veya yukarıda 

yazılan daire ve müesseselerde müstahdem olup ta yoklamalarını yaptırmağa 
mecbur ettinniyen ve göndermiyen daire ve müessese amirleri ve fabrika ve 

şirketler direktörleri ve dükkan ve mağaza sahibleri askerlik kanununun 91. 
ma-ddesi hükmüne göre Türk Ceza Kanununun 231. maddesi mucibince cezalan" 
dırılacaklardır. 

6 - 3. maddede gösterilen günlerde 335 doğumlular da ilk yoklamalarını 

yaptırmak üzere şubeye müracaat edeceklerdir. 
7 - Yapılacak olan bu ihtiyat yoklamalarda bir fevkalade1ik yoktur. Ancak 

askerlik kanununun hüküm ve emirlerine göre İstanbul mıntakasının senelik 
yoklaması oloduğu ilan olunur. 

- Oo!.. oran malfun.. 
Dedi ve yanımdan aynldı. 
Yola inip kahvenin bahçesine gider

ken arkasından uzun uzun baktım. San
ki çamların koynundan denizin gümüş 
rüyasını'! doğru en güzel bir ışık parça
sı uçmuştu. 

Ay, yukarıda, tozlu yolun üstünden 
uçan bu canlı ışığa benim kadar hay • 
ran, gülümsüyordu. 

ÜÇÜNC-0 KISIM 

1 

Gece saat on ikiyi geçmişti. Klüpde 
bir ernrihayir menfaatine veri.len balo, 
iki saatti:- tam bir neş'eye kavuşamayı
şınm hmcını çıkarmak istiyormuş gibi 
asıl şimdi coşmuş ve bu anda bahçeden, 
bütün kapıları açık ve apaydınlık 
içeriki salona geçen cazbandının du -
v.an1ardR · akisler yaparak daha fa·f a 
gürliyer. uğultusu, derinden derine 
sampanvalarm patlayışı ve kahkaha • 
larının cınlayışı ile asıl şimdi gülüp 
eğlenilecek bir toplantı olmuştu. Fa -
kat ben bahçedeki setin parmaklığı 

önündeki bir ma5ada, ar.kadan, Maden 
tarafındar. vuran yarım ay ışığında kur· 
şuni bir parıltı almış sulara karşı dü
şünüyor ve yanımda hiç durmadan ko· 
nuşan Dnver ağabeyimle Neclanın an· 
neme bile ara sıra cCanım, bu kadar 
lakırdıyı nereden de buluyorsunuz? 
Biraz susun d1 cazbandı dinli~lim» 

dedirten g.eveze'lik1eriıne bile hiç ~ 
lak asmıynr<lum. Ancak gene de sözle
rini işitmemek kabil değildi. Neler ko· 
nuşmuyorlar, ne dedikodular yapını -
yorlardJ, Allahım! Mesel.A bilmem kar-

şıdaki hangi masada bir kaç yahudi ıcı· 
zı ile oturan delikanlıyı bu üç kızks.l"' 
deş aralarında paylaşamıyorlardı, bil" 
tün Ada bunu biliyor, bundan bahse " 
diyordu. Şa bayan şu ötdki bayanııl 
rakibesi idi., fakat birinin kocası aidıt"' 
m1yor, ötekininki plajda bile metres"' 
nin yanından ayrılmıyordu. Arada hl" 
yanet gören kadın da galiba son giit)ot 
lerde başka taraf ta kendisine bir g6 " 
nül tesellisi bulmuştu. Sonra, şu ~ 
boylu !;enç bir bankada az maaşlı bit 
memurdu, fakat demin dansta Davet ' 
ağabeyimle Neclfinın iki ağızdan iŞit
tiklerirıe göre bu delikanlı bu akşBJll 
buraya mutlaka fraklı gelmek ıste& 
ğinden fstanbuldaki bir dostundan sı: 
tındaki frakı iğreti almıştı, onun iç~ 
böyle topuklarına kadar bu elbiseni.O 
çuval gibi içine gömülmüştü. Şu hartt" 

m 1n saçları daha geçen hafta styaht~ 
halbuki bu akşam ne de çiy plAtin re1l 
gine boyanmıştı! Şu yaşlı, şişınarıcSr 
gözlüklü adam... .. 

Artık dayanamı:ıdım, adeta haykır 
d~: ~ 

- Yetisir canım .. bu dedikodular bt! . e 
,genç kızın ağzına yakışmıyor. Hayr , 
Daver aP'abevim de gülüyor bunlıırB· 
Hem i.istelik kendisi de yenilerini or " 
taya atıyor. ıA 

Annem birdenhire şaşaladt. N'~. 
sustu ve D~var ağabeyim hayr~tle fıt 
züme baktı. Çiinkii ona belki ılk d~ıı· 
olarak böyle sert bir lisanla tari:de ffe 
lunmu~turn. MClamafih sözümu 18 :ı 
ile kap:ıtmak istedi: !" 

- Ne yapalım. canım, baksana .~;,, 
kes masalarında hep karşılarına ~tl" 
masada 1tileri çeki.5tiriyor. Biz de r) 
ya oyalım dedikl (Arkan"° 
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Son Poata'nın tefrikası: US 

~aron de.Tott'un hiltıraları 
·~erfGmeedenı -~ ..... 

1ıı.. Bir günlük kazancımız 
tGn Ct!b~ hdar uygun gitmişti ki; bü • 
IEtıe do;::zn, Tayyarenin verdiği şey. 
~ ao" :uı.. bu muvaffakiyeti o da 

LAie bahçelerinin zevki 
Gece eglencelerine sahne olan harem bahçesinde, 
geşillikler, tabii 'CJeya sun 'i çiçeklerle dolu türlü türlü 
saksılar onu ne getirilen bir sürü fener le, renkli 

o l'ereJt· 

~ h~ ;eter. 4Jn cılkını çıkarma· 
~~~ 88VU.Şup gidelim. 

~Ugij * idi: "..kil kazancımızın hülAsası şu 
1 

adP<f 1~itnden &ilim~ para ke
l ~. 

2 : ~tiyan para çantasL !li el, diğeri siyah bezden pa. 
2 , kesesi. 
l Deri para cüzdanı. 
1 ' Pakfon saat 
2 ' Giiznu . 

a Ir . ş saat. 
1 , 'r ehlıbarlı gümüş sigara ağızlığı 

ba ~~k maden.inden sigara ta-
~ı. (Tayyare, bunu gümü.ş 

:n~erek aprnı14. Tombak 
!ha dugun.u görür görmez fena 
Ba~e hiddetlendi. Yere atıp 
~bin:. ağız dolusu küfürler 
dı k okçelerinin altında ez -

.) 

' ItenarJan mineli altın kadın 
~ara !aatt. 

tiııd~· k~selerinin ve cüzdanların i • 
>tı11~ ~talan saydık. 

)()'Para' gümnş, banknot o1arak 4 7 lira 
'ttiıer j:;ihOr etti... Bu, bizim gibi ser· 
11..~erh<\ldn bir servetti. 
~Jaın1ş e artık vicdanım kararmaya 

b-e ban olacak ki, bu servet birden -
~llin a da cazib geldi. Derhal Tay -

...... 'r en~r:ine sarıldım: 
~ ... ~~'kar ederim, Tayyare ağa • 

°Diye bııııt. senden aynlınam. 
~~ --ısırdım. 

ilet · ' <>na ve...:ı · - · ıle 
0 

1'-'ıgım bu meş'um temi • 
~Ya knun neticesidir ki beni bugün 

i)tol'Unı adar sUrükJedi. Hiç şüphe et· 
~ ltadar ki, ~~da darağacının altı
~i bu sGrup gotürecek. 
~o Sefil siif}f isin iğrenç çukuruna a-

e .. ~ k seı-s:nye o teminatı verece. 
t.' Ali . e.ndımi ona raptedeceğime: 
-,lediın Ziın!. Darda kaldım. Bir günah 
:i)'o~~k b.? yolda yürümek iste • 
~ ~erı ne / 3u gunahta benim his~erne 
!l'ıtıra bine~ onu ver. Şuradan bir va -
~gidey~· Memleketime ve anne • 

l>e Ye Yal 
bo~ltt~ \'an~ yakarsavdım, gençlik 
bt:ll'laYacı 0 nıulevves çukurun içinde 
bı hayat aktıın. Sakin, temiz, rahat 
~ boYn~a.şayacaktım. Buı!ünkü gi -
dı'i~~a"aca';JPe vermek tehlikec:inden 
-"i\ltıc<.'siz un ... Ah, kafa .. cahil ve 

kala ... 
~a~ ıfr 
~n~ nıeşin ct1zdanlan, deri pa -
~ leli bt '• ibrişimden örme ve bez 
"~ ~ k r Paket yaph. İçine büyük 
~lıe a:3rak sımsıkı sardı. Bun lan 
~: tak, böylece imha etti. Sonra 

'ta ~i lk. rkielint, 
.\; . 

--~dalti '\' iç bir Jnu1tave~ mucibince, o· 
tlın tlltaek\a~ 90rmadan takib ettim. 
~ tı11 Otta runın merdivenli voku • 
~ ta~fta sına kadar çıktık. Orada, 
&?ııı,.. ' bnyncek bir........ . d"'k 
~\.,"" altınA- ....... ırncı u • 
\'ıı .. ~l1l ua, iıbe gibi küçük bir 
~t<ltıı ll.lnı~ivenıennden indik. Ta· 
rıı.:s "e t~r lArnba ile tenvir edi· 
~ 1t ~arı rdç lrokulu bİr dükkAna 
'1ı.ı. ~ 11~ 8 a, renk renk çeşid çe
~,' lr~şede, kn elb!~eler asılı duruyor • 
'"uy~ •akafı'lt btr sedirin üzerin -
~ OrrJu.. 1 ilıttyar bir adam otu-

tı~,8~a~ An , eıı bı.... • '\lu'kkAndan a;,,.._ · 
......_ ".. •r les'k! 1 " .... "'... gırmez, 
İh vattt~ se Anı ~rd1· 

~ tty8.,.
1 
'!{ haYn>'Jırun, Ba~'noçi. 

~kt1. So~a:ıtn yüzüne dikkat • 
~d '1a'ltitler h ftfçe gfllümsiyerek: 

~~dttı.?. ~k 8Yl'Olm.ın, Mustafa ... Ne 
1ıa, dt burılan tanımı görünmedin. 

....., Qa b~ledı· 11 ft1'Uında şu g.arib mu 

~çt ~Yhn de ne -~ı " llraya eli yapa.yun, be Ba. 
•l~ bt btr •Ydanb boş gelinir mi? .. Hal 

r it)! ~bir 1t yapıp ta 
ki ... 

Tayyare §iddetle koluma ça r,_,ıı ve sert bir aesle bağırdı 

- Bu çocuk kim? .. 
- Yabancı değil... Benim çırak. 
- Hadi, hayırlı olsun. 
- Eh .. bu oğlan, bana hem hayırlı 

hem uğurlu geldi. Dün, Tatav1a pana -
yırında epeyce iş gördük. Sana da bir 
kaç şey getirdik. 

İhtiyann, gözleri parladı. Yerinden 
kalktı. Ayaklarını sürükleye sürükleye 
giderek kapıyı sımsıkı kapadı. Hrrs ve 
heyecan.dan titreyen bir sesle: 
- Çıkar bakalım. İ~e yarar şeyler mi? 

Diye, mırıldandı. 
Tayy3re, ceblerindeki saatleri, ağız

lıkları oradaki o pis sedirin üzerine sı· 
raladı. Baronaçi bunları birer birer e
line alarak lambanın solgun ışığı al • 
tında muayeneye başladı. 

Muayene bittikten sonra: 
- Ne istiyorsun, bunlara!_ 
- Sen ne \'eriyorsun? .. 
- Ağızlıklar, on para etmez. Amma, 

hatırın için bunlara beşer kuruş vere
yim. 

- Bu saatler de gümüş değil.. tene • 
ke... Hadi bunlara da, hatırın için on 
beşer kuruş vereyim. 

- E .. bu altın saate ne dersin? .. 
- Hangi altın .. bu zamanda altın sa. 

at taşıyan kabadayı var mı? .. Bu saat, 
halis vakfon .. altın suyuna batırmışlar .. 

O zamana kadar sükunetini muhafa
za eden Tayyare, birdenbire parladı: 

- Yahu!.. Senin gibi insafsız adam 
görmedim. Her zaman, böyle yapar -
sın. Bize, zerre kadar acırnazsın. Kelle
mizi koltuğumuzun altına alarak aşıra. 
bildiğimiz ~eyleri, bedava elimizden al 
mak istersin. Fakat bu yüzden ele geç
tiğimiz zamnn, yediğimiz dayakları, 
yattığımız hapisleri, aklından bile ge -
çirmezsin. Ne taş yürekli adamsın be ... 

(Arkası var) 

izmirde kansmm aşıkmı öldüren 
73 lök ihtiyar mahkemede 

(Baştarııfı 5 inci sayfada) ve aile:nizm geçimini o temin ediyor • 
c- Size her şeyi anlatacağım. Ben mu~. Hatta hastalığımda yavrularım • 

72-73 yaşlarında bir adamım Bir za • dan 14 yaşındaki Fatma, kanının Sil· 
nıanla~ dinç bir balıkçı idim. İhtiyarla· leymanı okşadığını bile görmüş. 
dım. Şimdi elim ayağım tutmuyor. Dört Sfüeyrnarı evden tardetmek istedim. 
yetişmiş çocuğun. ve 45 yaşında Naci - Karım ka~ıma dikildi: 
ye adında bir karım var. Şimdi ba 'ık - Bunu yapamaZEın, dedi. O bu ev
ağlannı tamir ederek günde 50.70 ku - den gicierse ben de giderim. Evimizi i· 
ruş kawnır ve tütün bile almadan pa- dare eden odur. Otur oturduğun yerde, 
ranın hepsini evime sarfederim. bir topak ekmek ye .. yoksa acından ö. 

Geçimimiz dar olduğu için karım lürsün. 
hazan tütüne gider, bazan da evde kom Meğ<"r bu yaştan sonra başıma bu da 
şu1arın çamaşırlanw yıkar. Bir: Süley • gelecekmiş .. Sülcymanı evden kovun • 
rnan var. Ben onu halim selim, na • ca kan~ da çocuklannı alarak heınşi-
muslu bir adam olarak bilirdim. Bir reı::-inin evine iltica etti. Çocuklarıma 
gün ça"l'laşırlarrnı yıkamak üzere bana telkinde bulundu. Gfıya ben kız ço • 
yalvardı. Çamaşırlarını kapımıza kadar cuk1arıma ve karıma namussuzluk if • 
getir<li. Ben de alarak karıma yıkat • tirası etmi~im. Reis bey bu yaştan son· 
tım. Bn suretle üç beş kuruş istifade· ra namuslu bir adam, hiç beraber koca-
miz oluyordu. dığı kansırıa «edepsiz• der mi? 

Bir aralıl: hastalanmıştım. Htirnma Hadise günü Süleymanı Bostanlı 
nöbetleri içinde yatıyordum. Bir gün kahvesirıde gördüm. Tavla oynuyordu. 
evimizde bu Süleymanı gördüm. Pek Kaıımı feda ederniyeceğini, hatta ye -
Iaübali idi. Kendi kendime: (Acayib tişrniş kızım Fatmayı bile baştan çıka. 
~ey, neden bu kadar samimi görünü - racağını söyledi. Deli gibi oldum ve 
yor?) dedim. kendisini öldürdüm.• 

İyileşince her şeyi öğrenmiştim. Ben HadisC'den sonra katilin eşi Naciye 
hastalandığım zaman karım Naciye, ve kızı Fatma şahid sıfatile istima e -
çamaşırlıınnı yıkatmak üzere getiren dilmişlerdir. Fatma babasının sözlerini 
Süleyrnanla konuşmuş, onu eve kabul teyid etmiştir. Karar yarın verilecek • 
etmiş. Beninı evimde yatıp kalkıyor tir. 

Fenni ve sıhhi bir surette imal edilen 

V .iRO%A 
Bllimum yanık!an, tırq yaralan T.I. 

TEDAVi EDER ViROZ:A 

lambalarla i < nvir edilirdi 
Halayıklllm havuza attıkları ıeyleri k:ı- ve adetlerini kabul etmek istiyordu. Fil • 
pıprulk müsabakasına girlşJrJşlerdı. Ge- bakika, Hanım Sultanın etrafında Tür
ne erkek kıyafetine girmiş kadın kayık - kiyede kadınlar arasında hüküm süren 
çılann çektikleri küçük hir sandal Av .. fiddetli bir kıskançlık göze çarpıyordu. 
rupalı kadınlara su üzerinde gezinmek Konupnak arzu etmiş olduğu Madame de 
zevkini de verdi Tott'un başını bizzat giydirmek hususun-· 

Nihayet. misafirler tekrar sultanın ya- da :ısrar etmesi kadınlarının içinde en çok 
mna göıürüldüler, mutad merasim ıle sevdiği bir kadının hiç hoşuna gitınedi, 
sultana veda ettiler. Geld!klerı yolıarö:ın O derecedeki teessüründen düfilp bayıl· 
geçirilerek ve ayni tertibata riayet e:ii- dı. Madame de Tott, sultanın sarayında 
lerek kendilerini saraydan dışanya çı - vP cariyeleri arasında hüküm süren hat
kardılat. met ve debdbeden ziyade sultanın ken • 

Bu levhadan anlaşılıyor ki barem ağı:- disine gösterdiği alAka eserlerine bay • 
ları sultarıa karşı koyacak bır vaziyette retler içinde eve avdet etti. 
bulunmaktan ziyade onun emırlerini irra O tarihlerde İstanbulda cCEcuml!~ 
ile mükellef bulunuyorlardı. Bu harem patriklik makamını Kirlo işgal ediyordu. 
ağaları Türk.iyede bir lüks eşyasından Avam halk tabakası içinde doğmuş ve 
başka bir şey değildirler. Bunkr da an- taassubdan istüade ederek bu tabaka a· 
cak padişahın ve sultanıa saraylarında rasında kendisine bir parti vücude ge • 
göze çarparlar. Küberanr:ı gururıarı bu tirmek yolunu bulmuş olan bu adamken· 
sııhaya ds §Amil olmuştur. Fakat azla kR· di milletinin ileri gelenlerine korku tel· 
naat etmektedirler. En zengınlerde bııe kin etmişti. Onlar kibir ve gururları do .. 
&ncak iki üç zenci hadımağaı:.-ı. mevcud - layısile Kirloyu istihkar ederlerdi. Sinod 
dur. Daha az biçimsiz ve çirkin olan ak- meclisinin bazı azalannın yardımilc su• 
ağalar pudişaha mahsus bir halde hl - ya batırmak suretile vaftiz yapmak lü • 
mışlardır. Bunlar sarayda ilk kapıların zumunu düşünmüş ve müdııfaa etmişti. 
muhafızlarıdırlar. Fakat ne kadınlara Bu meselede İstanbulda Papa ve Fransa 
yaklaşabil:rler, ne bir memunyete geçe- kralı ile bütün katolik prensleri aleyhin· 
biJirler. Halbuki zenciler icin kızlar ağa- de iradettiği lanet maiyetindeki sürüyii 
lığı gibi bir rnansıb vardır. Bıı ewE:i on- tekrar vaftiz olmak emeline sevketti. Her 
1ara bir şevk kuvveti göriır. Bu hadırn:t- zaman daha ıiddetli surette sofu olan ka· 
ğalarının huyları daima ter.; ve zalırndu. dınlarla kızlar bu kudsi merasime akın 
Onların şahsında tabiate karşı gösterilen akın koştular. Bazı dedikodu müptelalan 
tecavüz daima bir muahaze avazı çıkarır ise bunu dillerine dolıyarak patriğin ve 
g:bidir. onun fikrini kabul edenlerin aleyhinde 
Padişahın arada sırada tertib ettirdiği söylemediklerini bırakmadılar. 

Çırağan eğlenceleri (1) padişahın harem Hakaret etmiı olmaktan başka hiç bir 
dairesı hakkında bir hüküm vermeğe kA· gayesi bulunamıyacak bu aforoz küstah· 
fi gelemezlerse de bu eğlencelere aid taf- lığından başka milletinin taassubunu 
silai padişahın nasıl eğlendiğini biraz muttasıl tahrik emelinde bulunan bu 
anlatmak itibarile alakaya değerli gö • patrik katolikleri uğrattığı mezalimden 
rülebilir (2). dolayı Türklere mükAfat veriyordu. Kili-

Şüphesiz ki Esma Sultanın bahçesin - 1eJ1ine mensub pis'keposlara da tecavüz et 
den daha !büyük olan, fakat muhakkak ki meğe başladı. Çünkü bunlar onun emel
ayni surette tanzim edilmiş bulunan ha- lerine hizmet etmemek cür'etini göster· 
rem bahçesi bu gece eğlenclerine sahne mişlerdi. Bu zavallı despotlar gayet za • 
teşkil eder. Tabii veya sun'i çiçeklerle do- limane barbarlıklara maruz kaldılar. 

lu türlü türlü saksılar önüne getirilerek Bunların arasında Amasya başpiskeposu 
bir sürü fenerle, renkli lambalarla ten- Kalinico da vardı. 
vir edilen yeşillikler de ilave edilirler. Kalinico kendi.sini Sina dağına gönde
Cam boruların içine mumlar dikilerek recek tevkif emrinden kurtulmak için bi· 
mahsus tertib dilmiş aynalarla aydınlık zim mahallemize iltica etmişti. Padişahın 
çoğaltılır. Şenlik münasbetile kÜçük dük- IQtfüne sığınarak tekrar başpeskoposlu • 
kanlar yapılarak içlerine bir takım eşya ğunu elde etmek maksadile kayınbirade
konur, bu dükkanları harem kadınları iş- rimin Hanım Sultan nezdinde şefaatte 

gal ederler ve eşyayı satacak esnafın es- bulunmasını rica ediyordu. Bu şüphesiz 
vabını giyerler. Sultanlar, hemşireler, bayırlı bir if olurdu. Eğer Kirloyu kov • 
yeğnler, yahud kuzinler padişah tarafın- mak arzusu zulmettiği adamı kendisine 
dan bu eğlenceye davet edilirler. Onlar rakib haline sokmağa bizi sevketmmiş ol
da padişah gibi bu dükkinlardan elmas, saydı, ihtimal ki onun sergüzeştine hiç 
kumaş satın alırlar ve birbirlerine he - alakadar obnıyacaktık. Kayınbiraderim 
diye ederler. Aıicenablıklarını padişahın Hanım Sultanın padişah nezdindeki nü • 
yanına kabul edilen, yahud dükkanlarda fuzundan ıstifade ile bu iti temine çalış • 
bulunan kadınlanna da teşmil eylerler. tığı sırada, Kalinicoyu kaçırmak için pat. 
Danslar, musıki, bahsettiğim havuz o- riğin tayin etmiş olduğu adamlar bir ak
yunları tarzmda mücadeleler ile bu eğ- ıam onu benim evimin civarında yakala· 
lence gece geç vakte kadar sürer: esas mağa kalkblar. Kalinico kendisini benim 
itibarile, hüzün ve melAle mahkt1m gibi evime zor atabildi. Çatıntn altında yapıl
görünen o harem hayatına muvakkat bir mış bir kötkte onu saklarnağa karar ver-
nevi neş'e verir. dim. 

Bu tafsilatı da Madame de Tott'un an- (Arkan "ar) 
lattıklanna göre kaydediyorum. Ona da -·-··00

-·
00
----,··-·---···-··-····-··-··--

amcail tarafından pek sevilen ve yukan-
da bahsi geçen Hanım Sultan hiklye et
miştir. 

Kayınbiraderim bu prensesin kethü • 
dasile dost olmuştu. Onun kredisinı dost
lan lehine, yahud kendi işlerinde kulla
nıyordu. Haremağalarının ,efi de ona 
karşı d~ane hissiyat besliyordu. Sultan 
kendi6ini kafeslerin arkasından bir kaç 
kere görm~ştü. Güzel bir yüzü vardı. 
Sultanın teveccühünü celbedebilecek bü
tün evsafı kendinde cemetmiştl Bir oğlu 
ve bir kızı olduğu, kocasından uzun mild
dettenberi mahrum bulunan bu prenses 
onun gaybubetinin te!ellisini bulmak ve 
kendisini hususi ferdlere yaklqtıran 

mevkiinden istifade ederk onların ahllk 

(1) LAle eıtıenoe.el, btr 9198k tıarhnu tenvir 
etmekten ibaret oklulu iOlD bu ad Teı1lmlt
tlr. Türklerin en çolı: aevd1lı:ler1 çiçek budur 

(2) Hatıl\, denUebııtr t1 Weleri ~nvir tu· 

Nabıtci eczaneler --·--Bu reoe n~bettl olan eosaııeiler pn -
lantır: 

İstanbul elhetlndekller: 
Aks&n.7da (ljeref), Alemdarda <ıAb -

dfllkadlrl, Beyazıdda (Cemil), 8amatya
da (Rıdvan>, Eminönünd• (Bensaaon), 
Eyübde (H1k:met Atlamaz>, Fenerde 
<Hü.cıameddln>. Şehremininde <Hamdi), 
Oehzadebafında et Ballll, Karagümrük
te (Arif), Kügilkpazarda (Necatı Ah • 
med>, Bakırköyünde <İBtepa.n). 

Beyotla clbetlndeldler: 
İ.sUklAl caddesinde (Della Suda), Te -

pebaşında (Kinyoll), Kara köyde <Hüse
yin Hü.mü), İstiklAJ caddesinde CL1mon
clyan l, Pangaltıda (Narglleclyan), Be • 
fiktaıta (ıNall Halid) • 

~--••••••••••••••••••••••••• tettıe padlp.hın duyd$ bY1ıf "N ll8ft her " aman ıördQtl .keyiften deha~. 

Botad9I, Kadıköy ve Actalardakller: 
'ttsküdarda <İakelebafl>, Sanyerde (Nu

ri), Ka.dıköyünde <Moda, Merkez), Bfl
ytikadada <Şinasi Rıza.), Heybelide (Ta· 
Daf), 
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Deni.f Şeytanı 
-···,. .. -. "" • .,_ Dllm•• Fener - Galatasaray bil ry r de çı ıyor ! Pazar karşılaşıyorlar 

.1:atta kruvazör bizi görmemişti 1 Gemimizin çok muktedir telsiz ope- fora daha çok yakın olan Kent (*) Her i~ takım da bu maça hazırlıksız çıkıyorlar• 
Fenenn daha fazla avantaja malik bulunınaSl 

galibiyeti kendisine çevirmiş bulunabilir • 

I!~z~.m taıassud postamız kruva - ratörü benimle birlikte bu yolda bir kruvazöründen bir çok muhabere me. 
rzorunkmdeıı daha keskin nazar • plan hazırlıyordu. Buna göre sanki bir tinleri elde ediyorduk. Bizim rotamız, 
[ı olduğunu ispat etmişti. Bu - İngiliz gemisinden geliyo~uş hissini Şili sahilleri ve And dağları rüyet sa • 
~ .bil~~ar~ . ~.u~.tali o11?uştuk. verecek surette, havaya elektriki ce - hamızda olduğu ·halde, şimale müte -
Şımdı hızım ıçın gulunç ve fecı olabi- reyanlar verilecek ve: veccihtL Dümenimizi takriben Gala • 
llecckbbir ~d<ızi1yet5vardı k~ 0 da bu delice crSOS • SOS. Alınan dnizal...> pagos adalarına doğru idare ediyorduk .. G~latasaray ile Fenerbahçe Pazar Beşiktaş stadı: Kasımpa.şa -~ 
cenu a gı ış e eead1erın bir aysberg Denilerek ve kesilecekti. Münasib ve Robinson Brusoe, San Luan Fer - gunu Fener stadında karşılaşacak • A takınılan saat 13 hakem Necdet. 
la~afınrlnn kazıklanmış olması ihtimali bir fasıladan sonra da Şili sahili açık - nandez adasınd.ı gemimizin provasını l'?'dır. Seneni~ .en mü~~ maçı adde • Anadoluhisar - Davudpaşa .A t~ 
~- Fakat ta~i henüz bizimle beraber- larında bir Alrna;ı denizaltı gemisinin doğuya döndürerek yelkenlerimize de dılen bu maç ıçın her ikı takım da tam lan saat J 5 hakem Adnan .AJolL 
• • Fırtına bıraz sonra kendi kendine faaliyette bulunduğu rapor edilecekti ona görf' bir açış şekli vermiştik. Haf- şeklide hazıırlan,mı.ş oey1 diJflcr. Be • B t r u 1 <lurmuştu. . talarca hiç bir gemiye raslamaksızın den Terbiyesi Umum Müdürlüğünün . ~ aru Q IC maç arı ; 

B 1 b be h"'l"' Bu hud'a, Llovd'un ücretlerini tek • Pasifigvin sonsuz' aenh:lı"klerın· de sey ~ son kararilc zayıf bir kadro içinde ka .. - Önumfizdeki Pa:r:ar günü yapdacal' 
unu., a era r. a a, tehlikeli mm .. . .; . "' ""t ıar: 

lakadan çıkmış degı· 'ld'k B f t rar yukselttı mı. Ve lırnan1ardan çık - retmiştik. Telsiz aletini ara sıra yok • la.n. Ga. latasarayın bu nıa. çta çok. bu - B . . "111 ı . u ır ınayı, h 
1 

• •
1 

. t k k b ef arutgücü - Harbiyeyılmaz A tv' 
ıbu tehlikeli mıntakadan tamamile çı • ma azır.ıgı yap~n gemı enn e rar layan tıkırtılar müstesna olmak üzere yu • ır or sarfetmesı ve o nısbette 
ilap kurtulmak ve kanadlarımızı Pasi - dpalama:ıparını lbaglam~lan.na bsebheb ol- dünya üzerinde yapayalnız bulunu - fedakfu- oynaması lazıım gelmektedir. la~:::t~~~üte: Bakırköy Rwn 13 ti 
Jiğin vasi sulan üzerinde açıp a abil- u mu. apuç arınız uzeıene a se tu- yorduk. Maamafih havanın ve sinirlerin de bu kımlan saat 11 de. M 

mek içi:ı günler ve günler :~işti. ~abbilirsindiz k! olltdu! .. 1~tle ~a dsı~a habu Telsiz aJetimizin anteni beynelmilel hmaakçktakbüyülmk bktir rod 1 oBynhıyaftcağı mbu - Beden Terbı·yesı· MOdUrlUg"Od" 
Kruvazörler şüphesiz halA b" . t • na enzer, enıza ı gemı enne aır vaziyet safhaları hakkında malfımat a sayı a a ır. u a a ve ay. 

, ' i:l ızı aras be l k d"" 1 k"' ""k k d ıl cak 1 b" sud altında bulundurmaktan bira b". r er uçurara uşman a uçu şa a· sahibi olmamızı temin ediyordu. Koca ram a yap a maç arın programı şu- ır kararı . "~ 
"e h"l" d v.

11 
d' B" . . . b nl 

1 lanmızın yaşamasını temin ediyorduk. deniz ürerinde işsiz gu"çsüz geçen bü • dur: diil'lıı: ıı. a ı egı er ı. ızırn ıçın aş ıca 29 t 1939 p ı cak la Beden Terbiyesi Umum Mü ,..,f 
mes(}le, onlDra - yani kruvazörlere - Bütün bu yaptıklanmız, ufak tefek tün bu uzun günlerimizde oturup şi - - • • azar ~apı n maç r ıtalebe ve askerlerin kUüp vhtJYeµv, 
Rartalımızın kokusunu duyurmamak - incitmele~den ibaretti. Zaten biz de mali Amerika Birleşik devletlerinin a- Fencrbahçe stadı: Istanbulspor. Top- hakkında yeniden bir tamim görıti' 
lı. düşmanı, mümkün olduğu, elimizden leyhimiz0 olarak harbe iştirake doğru kapı ~ takımla.:: ~?at 13 

hakem Ah : . . 

ld 
v k d gı'tmekte oldugvunu düşünmek hiç de m.ed Adem Gogdun.. Yan hakemlen mıştır. .flıU 

Seeadler, yirmi tane can kurtaran ge igi a ar tazib etmek ödevile mü - z K 1 Fik Ka 1 Talebe ve asker olup da herha.n~·t.ıff k ı 1 d • . Biz gemiciler, gar- (Arkası vıır) ıya uyum u ve ret yra . 1 ev sandalı taş•yor, külliyetli miktarda da e.e egil miydik? Işte bu da bir iz'ac Fenerb'lhçe _ Galatasaray A takım • yerde memur gibi gösterip tesçt t' 
cankurtaran simidi veya gömlegıV• bulu- yolu idi. Tek yelkenliden daha fazla l t 14 45 h k T k Ö mek suretile resmi müsabakaJıır8,.i'f - <•> Ncw York sun gazetesinin 24 Mayıs - an saa , a em an zcren • aJlB"' 
nuyordu. Bunlar bizim gemi zabitan ne bekleyebilirsiniz?.. Her ne ise, bu 1928 ta'i'!hll nü<;haınndan: aİnglllz donan - gin. Yan hakemleri Fahreddin Somer kabil sporcu sokan klüblerin 

5 ı.ıı>'' 
ıve rni.ir(\ttebatmm ihtiyacından çok gibi şeylf'r bizim için iyi bir spor teş • ması mensublanndan Kaptan Phllllps bana ve Ekrem Ersoy. da elde edecekleri dereceler 58"1

1 

!fazla idi. Filikalardan on'u zaptolunan kil ediyordu. dedi ki: aKoy.t Luchner, görünmeden gemi- Bcsiktns stadı: Boğaziçi • Galata yacakhr. . # 
.
1 

d - 1 sini seyrettirmekte devam ettimiliJ bulunma- · · Bu g"b' kl"b] ~r bit~ {gemı er en igtinam olunmuştu. ca • sından dolayı tebrlke !Ayıktır. Zira onu ya _ Gençler A takımları saat 9,30 hakem 
1 ı u er aynca en a~ rt"'.. ibında esirlerimizin kullanmalarına A • XXII kalamak için bütün çarelere tevessül edilmiş Adnan Akın. kilde terziye edilecekleri gibi ~ ımade kılmak için idi. Bu fazla olan fi- PASIFiK AKINLARI ve elden gelen her şey yapılmış idi. Kontun Karagümrük. Feneryılmaz A takım· müessec;eleri iğfal suçundan h~~ 

[ikalann, her birinin üzerine gemimizin . . bahsettiği !>ütün bu haberler Kent'ten değil !arı saat 1 J 15 hakem Şazi Tezcan. da kanuni takibat yapılınası C e4İ' 
adını yazarak, güverteden denize at • Telsız muhabere aleti enteresan ol • Lanca.st<>r kru•1a~öründen geliyordu. Ben o Süleymanlye • Vefa A takımları sa· yet Müddeiumurniliğinden taleb 

makt be d d B · ı tl ak" vakıtıer o g"P.mln.n kumandanı icllm. Akın . 1 kt · 1 ımştık. Umuyorduk ki bunlardan bir • a t evam ı. u a e e, o v ıt • gemisi, biz Ş!Il sablllnln garb kıytlannda ya- at 13 hakem Ferıdun Kılıç. Yan ha • ece . ır. • ~ kaçı nasıl olsa ele geçecek ve bu su • ler tam bizim cevelan sahamızda bu • tark~n bizden 200 mll uzaktan g~mtş ol • kemleri Halid Uzer ve Neş'et. lngıltere f:Jtbol Cemiyeti JS 
ıretle Horn burnu açıklarında denizin lunan sularda ve hakikati halde kom • malıdır. Bc.şikfaş - Beykoz A takımları saat • • • • 
fübini boyladığırnız zannı hasıl olacak- 14,45 h1lkem İ. M. Apak. Yan hakem - r01Slnl SBÇİI tf'I. 

~~~iff~EE~:it.;~g~~ ~] 1 ~1~2~ •• ~',~'··~·~1~110 ~1~2i~:;~:;;:;:~uv•:::· ~fü~~:E~::i;:~:; 
Oerden biri bu filikalardan birini bul • ~ ~: ~ : : ""' ~ ~ ~ ~ • " , Beşiktaş stadı: Orta!Wy • Go!ata çin Marinin biraderi Athlon seÇi 
muştu. Birkaç gün sonra ayni filikalar- '!'Ü?klye radyo d.ifüzyon postalan 1 Gençler A takımları saat 11, t 5 hakem tir. 
Ban ikisi, bir gün sonra da bir üçüncü- A k d 0---• Şahab Şişmanoğlu. Yeni reis 64 yaşındadır. ~ 
sü bulunmuştu. Artık bütün Cenubi n ara ra yosu 2 Kasınına.şa - Boğaziçispor A takım - Futbol cemiyeti reisliğine aJl11euı# 
J\rnerika sahillerinde, kaybolduğumu - ı- DAl..GA UZUNLUl:lJ l E lan saat-13 hakem Halid Galib Ezgü. liçe Mariniıı biraderi Athlon seÇ 

za hükmolunuyordu. Takibimize me • 1 1839 m. 183 Kc,.,. 120 Kw. 
4 ---• _ Anadoluhisar - Beylerbeyi A takım- tir. ersıt# 

mur kruvazörler de bu takib işinden 1 T.A.Q. 19,74 ın. 11519~ Kes. 20 Kw. t • lan saat 15. Hakem Necdet Gezen. Yeni seçilen reis Eton üni~. 
b~o~~arwşim~e~~~~ U~Sl~~~~~~ t ----~ =3=~=-=19=3=9~C=n~m=a~~~1=n=ü~y~n~p~~=a=~=k=~=ç~l=M=d=e=~=h=s=il=d=~=i=~=n=s=cl=a=ç~ı=k=o~~~~ 
stim ka1dırmış1ardı. CUMARTESİ - 28/1/39 'iıı-ı-1---1--1-=ı Şimendifer güzergahında Haziranda geniş bir irnar 

Bu böyle olunca yol da bizim için 13,80 Program, 18,85 Müzik (eğlenceli plt\k- l.ıı--ı--ı • k 
!her türlü engellerden temizlenmiş de • lar), 14 Memleket eaat ayan. Ajans, meteo- ll • yapılacak istimlakler faaliyeti başhyaca. J{ll 
mekti. Bin~enaleyh, şimdi, ferih ve fa· roloJi h:Cberlerl, 14,15 Türk müziği. 1 - Tan- 10 ı-ıı-ı--- Sirkeci ile Yeşilköy banliyö hattı gii- Vali ve Belediye Reisi Ltıtfi ~~ 
ihur v~i deryanm en muazzamı olan burl Büyük Osman Beyin - mcaz pc,,rcvl, zergahmda bulunan ve hat boyunca bil- rını. İstanbulun imar! için :ilk i'tlf,ı~d 
:n :f~kt 1tı 

1 
tü" 1 2 - Faiz Kapancı • Hicaz ~arkı - Okşadım s ld saka 1d 5 .. ~ :ı.-ası ı e ceve an anınıza, avan r e - saçlarını 

8 
_ aad tti K k • M h _ 0 an : yük bir çirkinlik teşkil eden teneke ev- yapılacak ış" leri tesbit etmiş oustJSl4 

. . d d b'l" dik. ' e n ayna u ay 1 - Gazetede çal~an. J'.'~tf' ırımızc evam e e ı w yer şarkı - Ne zaman görsem onu. 4 _ Fn- 2 _Tekdir_ Pi§man. lerin istimlak edilmesi hakkında yapılan yazmıştık. LUtfi Kırdar bu h p~ 
Horn burnu dolaşıldıktan on dört hlre Fcrsan - Kemençe taksimi, 5 - Refik 3 _ Tatmin eden _ Şarab. tetkrkler tekemmül etmek üzeredir. Bu zahat vermek üzere 13 Şubatta e f.'. 

gün sonra çok enteresan ve biraz da Fersan - Gülizar şarkı • Sabnh gün~ do - 4 - Kasabın sattı~ı - Bl..İ:' nevi şekerleme. hususta taD?Jm olunan plana nazaran, ta- raya gidecektir. Hükiimet, şeh~d~ 
. b" t 

1 
. ıı.. be . ld et ~arken, 6 - Tiirk(l - Da.ğtar dağımdır bentın 5 _ Ffend1m _ İki sadalı. ~ 1 · · ik _ _.ı., ~. ımıı_ am. maengız ır e sız na ne e Okuyan: Mahmud Kannd ... , Çalanlar.· Re~ sarlanan istimh1k muame esının ne m - pılması zaruri görülen işleıu• . .._~tf 

k 
~ 6 - Bl.r nevi tüyl!i kuınq • Bl.r nota. l ,.., ttı.k d ı 1ft ~ m1ştı : ""d. Erer, Fahlre Fer.ıan, Refik Fers"n, tar bir para ile yapı aca". a " a ar ar- masına karşılık olarak verece!5· c , 

V"" .. 7 - Ekseriyetle yatak odalarına k:onula.n ıı <ıSeeadler, bayrak1armı dalgalandı - 14,45-15,20 Müzik: - <Hafif orkestra - PH, ve odada bir bölme yapan §ey. dan sorulmuştur. :yı, Hazianda bir bütçeye kOY' e'ft ~, 
ıra dalgalandıra Okyanusun derinlikle. ı7 ,3o Program, 17·35 Müzik: (Dans snatl PU, a - Aileler - Füruht et. 1stimllik muamelesi kuvveden fiile çı- Önümüzdeki Hazirandan iti?arti t>'1 

• . • . • • 18,05 Konuşma (dı~ polltıkn Mdlselcrl) 18 "O 9 Sö k 1m d - P t t f d t t b ld ' b' im f 1 ,,-e :rınc gıtmiştlr. Gemının kumandam ı1e Türk mUzlğl (İncesaz faslı _ Suzi ~k "" - z arası. arı a an once, ros ara ın an an- an u a genış ır ar aa ıJ ~1 
mürettebatı esir edilerek Montevideo- Hüzzam fasılları>. 19,20 Romantlknmu-zıvke lO - Nahiye - Nefaseti oıa.n. zim C)lunan projenin esaslan gözöI;)ilndc lıyacaktrr. . 1 

Yukardan nşağı: T "'tf 11 
ya müteveccihen yola çıkarılmışlar - h~kkında müsababe ve konser • Nurullah 1 _Taksin. yapılırken söylenen _ Akçe. tutulacaktır. Belediye tarafından istim· Vali ve Belediye Reisi uı.ı 

1
• efı' , 

aır.> deniliyordu. Şevket, cevna Memduh, 19,55 Temsll • Deniz 2 _Paydos _ Kaymak masdarından cm- lak 'kanununda yapıhnası teklif edilen dün Defterdar Şevketle bel~~~ 
"' B 

1 
b"l' .. hasreti • Ynznn Sadri Ertem, Radyo için rlhazır. tt'.dilat kesbi kat'iyet eW~i takdirde, for- zun bı'r go··ru··şme yapmı....+ır Gö 

- u, ne 0 a 1 ırr terttb eıten - Avnl Dllllgll 20 25 Türk ü _ -
5 

i• • cJ, • Diye dü~ündüm. zlğl 
1 

_ Tanburt All Efe'_ Suzidil ~evi, S - İHive - Mecruh. maliter muameleler, bu esas üzerinden de Dolmabahçede yapılacak sts~ ~ 
_.... 4 - Bir mE'yva - Dalmak mnsdn.rındnn ıs- tekemmül ettirilerek kısa bir zamanda simde vücude getirilecek eğ.ıen~; .. ~J 

_ Joh..'1 Bull dünyaya koca bir yalan 2 - Tanbur1 Ali Efe - Suzidil ikinci beste • mitall. v,,. ııı· öolması yutturmak istiyor! John Bull, Bilmedik yfirlki, 3 - Tanburl All Efe _ Suzl- 5 _ sarfm kardeşl ve bu yıl içinde hat güzergahının iman leri etrafında görüşülmü~iır. rııii~ 
b .. 

1 
bi 

1 
.. led" v. b h dil ağır semai - Kant yMı leblnle, ~ - eev- 6 - Genişlik - Az pi~ yumurta. ameliyesi 'bitirilecektir. ayn lan Defterdar, fen heyeti "''J" 

oy e r ya an soy ıgı zaman, a se det çağla - Taksim, 5 - ismet Ağa. _ suzidil 7 - üste verilen - Oi?nişUk _ Nota. •••••••0··,·,·,·,·1·1·1·1·1·········ş··EHİ°R···TİYAT.RÖsÜ···· Hüsnü ile beraber Dolmabahçe 
ıfutuşabillrsiniz ki, onun mühim bir se· şarkı - Ülfetın geçti efendlm, 6 - ~ak.l.r A- a - Temacll ettirmek • Temiz. · · 'Y 20 on sim cıvannı gezmıştir. ~ 1 Jj 

bebi vardır. Bu itibarla, o sebebin ne ğa - Suzidil şarkı - Sevmlşlm bir kaddl mev- 9 - Mefkilre - İsyan eden. Tepc:baıı Dram ııkınm S, ıJ'V =---- ıP 
olabileceğini bulmak için imali fikre • zun, 7 - Ali .Efe - Suzidil şarkı • f!er bl.r 10 - Arzu - Süküt. ~ıı ııııI~ l H A y D u T L A R Du"n maaş tevzı·ab yıı~~t~ 
Q' d l 'h t dı - t' bakışında neşe, Okuyan: Muzaffer Dknr Ça ı 2 p 4 6 f\ '1 8 lttıJJAI eaddoıl Komedi -r , ıyor U ~ Ye nı aye var gunız ne ıce ınnıar· Vedhe Reşa(f Erer Ruşen Kam ~ ın 1 Gündüs Se:_14S.ço2c0u'lı:. aotiyatr<>1111 Maa~l.ann ayın yirmi yedislıtdflB' ~~ 
şu olmuştu ki bizim bir müddettenberi det K~?.an, 20,50, Ajans, ~etcoroloJl, 'zıraeva-t 1 _ ,, ıgrB p· 

1, 
~ ceğine dalr kanun dün te 8,ş 

Koca Atla.c; Okyanusunda yarattlğırnız borsnm Ulat). 21 Memleket saat Ay~. 21 2 IUUI o a L u M u z yete tebliğ edilmiş ve hemen ııı 
korkuyu izale etmekti. Bizim salıver • Milz1k (Küçük orkestra - şef: Necib Aşkın), g öiğimiz esirlerin Rio'da verdikleri ha - 1 - Salnt saena • Kahramnnlar marşı, 2 - ıı-:-+--ı--4-"~=-ı HALK O P ER~ T' zlatı yapılmıştır. 

l d 
. k l Heaberger • Şarkta süitinden - Rnltseden 4 

"'$1 Limısnde batan geminin '" ~ Bu aqam 

ber, L oy sıgorta umpanyasının 5 • kızlar s - Johannes Brahms - M d 
gorta ücretlerini düşürmek ve liman • m No.' 9, 4 - ~ıer Bela - Mabed~~:: 
larda bağlı kalan gemileri harekete ge- uvertür, 5 J, Breuher - İtalyan şarkısı, 6 _ 
çirmiş olmak için felakete duçar oldu· Hermann Do.>tal - Marş,., - Gounod - Bach
ğumuz yalanına, zemin ve zamana uy- Ave Mana, 8 - Rafaele vaıente - Uza.k blr 

memleketten - Berenad, 9 - J. Strauss • 
gun bir şekilde boyalı bir libas giydi- san'atkO.r hayatı- Vals, 22 Hn.ftnlık postn 
ırerek ve otıu daha kanaatbahş surette kutusu, 22,25 Müzik CDaM, tÇlgan :'- Pl.), 
!hayali harçlarla süsliyerek bütün dün· 23,45-24 son ajans haberleri ve yn.rınkl 

~twelkı bulmacanııı halledUm«, ıeJczt 
yaya neşretmek acısına katlanmışlar • program. 
61. =================================-=====-:::ıı===:=:;:::== 

Samsun Belediyesinden : - Olrayt John Bull!, dedim, elbette 
ki senin bu yalanına karşı biz de 'bir 
çare düşünürüz! 

Şehrimizin 250 lira tıcretll Elektrik mühendis ve işletme müdilrlllğO. münhal· 
dir. Talihlerin vesi.kalarlle belediyemize müracaatlan. .(638). 

odern Kızlar 
şen operet 

Cumartesi Poz.ar matlnıı 16 da 

TURAN TiYATROSU 
Bu akşam 

Ccımal Sahir lsmall 
Diimbüllü birlikte 

Okuyucu Buı haıı ınz heyeti 

BiNNAZ ÇELEBi 
Komedi S P. 

Yoııi Yn.ryeto ııumn.ralnn 

1 • 2 - S Şubat gecaleri Hamiyet Yüceacı 'H 

aıkadqlan Ccımal Sahir t.mall dliıııbiilli 
birlikte 

çıkeırıldı ıJ. 'I 
Bir haftn evvel limanırnızd~c;i e~ I' 

neticesinde batan Yunan gefilQ.et11ı ti 
zı dün denizden çıkanlrnı.ştır·1vniJ samı üzerinde bugün bir ebl 
rafından keşif yapılacaktır· ~ ' 

(Kurb~n derisi) deyip g. ~ 
niz. Göstereceğiniz ufak ~tfJ ~ 
hava ordumuza birkaç tDP ..... fi ti 
zılaydan imdad bckliyenle~ 
kakta kalmış yavrulara yır.> ..... 
min edecektir. 



28 İk' 'kA ~ıncı ·nnun 

Gayrımenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

taBay Mehmed Nurinin 20747 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (350) li
la Ya karşı birinci derecede ipotek edip vsdesinde borcun ödenmernes;nden do • 
iOYı Yapılan takib üzerina 3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin matufu 
ikr ıncı maddesine göre satılması icab eden. Hasköyde Kiremitçi mahallesinin 
fat aı senedinde cHasköy caddesi> tapu kaydında Yağhane sokağı halen Kala -har haınamı sokağında eskı 5, yeni 1, 3, 5 No. Iı evvelce iki ev, bir dükkan, 
tur en ahşab iki evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuş • 
lir~ Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gh-mek istiyen (96) 
kab ~ey akçesi verecektir. Milli bankal :ı rımızdan birinin teminat mektubu da 
ta\1·u olunur. Birikmi' btitün vergilerle, belediye resimleri ve vakıf icaresi ve 
tc.ri~· bedeli ve dellaliye rüsumu borçlu va aiddir. Arttırma şartnamesi 30/1/39 
huı ınden itibaren tetk.k etmek isti yen 'ere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
takiUndurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve ı;air Jüzumlu izahat da şartnamede ve 

lığa b dosyasında vardır. Arttırmaya g:rm·ş olanlar, bunları tetkik ederek satı
:nlli çı.karılan gayrimenkul hakkında he; şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Sa~cı arttırma 16/3/39 tarihine m:.isadif Perşembe günü Cağaloğlunda kf1in 
ı>ılab~rmızda saat on dörtten on altıya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
kııı 1 ~esi için teklif ed"lecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimen -
takrlllukellcfiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi 
l>az ırde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 3/4/939 tarihine müsadif 

ctrtesi mi ·· • h · k B 4rttır c:-~nu aynı ma alde ve aynı s.:atte son arttırması yapılaca tır. u 
&İciij ~ada gayrimenkul en çok arttmmın üstünde bırakılacaktıt. Haklan tapu 
Ve h el'iJe sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiblerinın bu haklarını 
f~lld Ususile faiz ve masarife dair iddialannı ilan tarihinden itibare:ı yirmi gün 
hcık~ e\Tra~ı .müsbi~elerile beraber dairemize b:ldırmclcri Iazımdı~. Bu suretle 
bedeU ~ bıldirrnemış olanlarla hakları tapu sicillerile sabit oırrı•yanlar satış 
(tJ7123 nın paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
1i lü 

6 
dosya numarasile Sandığımız Hukuk işleri servisine müracaat etmelc-

ıurnu iltin olunur. 

** 
ler~iyet Sandığı: Sandıktan a:;!nKg~~:enkulü ipotek gQstermek istiyen-
1lzer lll.uJıammın1erimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını te.::avüz etmemek 
ltıE:kte ı~tirak bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göster -
~ (668) 

• 

VOcudOnüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

• 
liernen ASPiRiN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emnfyetJI 

ilacı ASPiRiN alınız! Aspirin'ln iyi tesirini pek az &onra· 

göreceksin iz. 

1srarla 

20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her ~eklin üstündeki E6 markası aldığınız maun 

hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

İstantul Eelediyesi ı.an.an 1 l!:rnın" 
Üııcij donünde Şeyh Mebmed Geylani mahallesinin Sabunhane sokağında 403 
lıı.ae :~~~ 4 Parsel, 8 eski, 10 yeni kapı numaralı gayri menkulün 938/10080 
de~e.r p~bı Saim Hakkı ile 938/10080 hisse sahibi Bedriye müracaatla kanuni 
~l"ri a olan 3150 lirayı kabul eylemi~tir. Tapudan alınan kayda nazaran bu 
ıteıun:n;ıınn geri kalan 8204/10Q80 hissesi Mehmed Bahaddin ile Ahmed oğlu 
1le lledrf ail uhdelerindedir. Bunlar aranmış ise de bulunam3Jllış ve Hakkı 
1t ll'ıar·fye. de bunlann nered:? olduklarını bilmediklerini söyledik!eri gib~ zabı-

1 etııe y t 1 . . 
rıllınar 1 ap ırı an tahkıkat netıcesmde bulunamamış olduğundan 2497 

~ ıo~ kanunun 5 inci maddesinin emrettiği hükmü kanun! ifa edilmiş olmak 
ll'tucfbin numaralı hukuku usul muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi 
fiyet ilfıce alakadarlarca maltlm ve tebligat makamına kaim olmak üzere key-

n olunur. c614> 

Senelik ııww 
Şair ~eti ~hammen kirası 144 lira olnn Kadıköyünde Caferağa mahallesinde 
nıilddetıe ~~ ağında bağ r.ınhalli ve ahır teslim tarihinden itibaren bir sene 
\ta2:l?n M" ~aya VerilmPk üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Le • 

~z Veyau~~lüğü~de g.örülebilir. İstekliler 10 lira 80 kuruşluk ilk teminat mak-
eiin-ıende bktubile beraber 9/2/939 Perşembe günü saat 14,30 da Daimi 

'-----... ulunınalıdırlar. (598) 

Askeri Müze Müdürlüğünden r 
~ert ııı·· 

uze Bayramın birinci günü kapalı, diğer günleri açıktır. 
•80h cM3t 

SON POSTA 

Sözün Kısası 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

dnhude se!Ameti için elzem bulunan hu
zur ve istikran temin eyliyecek mahi
yettedir. 

Zaten, İsmet İnönünün, sonsuz vatan 
aşkile ancak ölçülebilecek olan metin 
iradesi ve dürüst seciyesi, hepimize reh· 
her olduktan sonra, hiçbır şeyden kork
mayız! 

.............................................................. 
Sanayi Birliginirı toplanhsı 

geri ka!dı · 
Dün, Milli Sanayi Birliğinin senelik 

umuini heyet toplantısı yapılacaktı. 
Fakat içtimada ekseriyet hasıl ol • 

madığından toplantı tehir e<lilmiştir. 
İkinci toplantıda. nizamname mucibin
ce mevcud aza ile içtima aktedilecek -
tir. . 

Yang'n sigort" 1 rı artıyor 
l\ILilli 1easürans müdürü Refi BayaT, 

dün Avrupadan şehrimize gelmiştir. 
Refi Bayar öğleden evvel reasüransa 

giderek şirket meclisi idare reisile ida· 
ri meseleleri konuşmuştur. 

Yaptığ'ımız tahkikata nazaran 1938 
senesi bilançoları reasüransı serbestçe 
hazırlanmaktadır. Bu hususta henüz 
muhac;ebe tetkikatı bitirilemediği ci -
hetle acled ve hasılat ile hasar miktan 
kat'i sı1;ette anlasılımş değildir. Yal
nız, 1938 senesinde yangın sigortalan
nın arttığı muhakkaktıır. Bu fui'J1a!lık 
hem aded ve hem de hasılat bakımla • 

1 rmdan olmuştur. Bu nisbette hac;ar te. 
7avüd:.i de görülmüş1iir. 1938 senesin· 
dP'ki hıc:ar miktan. 1937 senesine nis
bet eci'diqi ta\tdirde iki misli bir faz
lalıi!m miisalıede olunacağı tahmin o
lunmaktadır. 

Keraya « turan vapur kurhırılc.'ı 

İki giin evvel Karadenizden limanı· 
mıza E!PlmPkte iken Karaburun civa • 
rında Kıınduzder~ rr.evkiinde karaya 
oturan bul1day yüklü Yugoslav bandı
ralı Sir>PÜlt vapuru, dün Gemi Kur • 
tarma Şi::-ketinin Hora tahlisiyesi ta -
rafından yüzdürülmüştür. Vaour öğ -
leden ~onra limanımıza gelerek Beşik

Cenubi Amerikada 
zelzeleden 

30 bin kişi öldü 

Sayfa 

--......-.. .... VERESİYE--
Eve ait Elektrik ve Havagazı 
aletleri, AViZELER , Elektrik 
MotOrlerl, su tulumbaları, Elek· 
trlk saatleri, masa saatleri, 
Altın ve Metal kadın, erkek 
cep ve kol saatleri 

(BCl§tarafı ı inci sayfada) OSMAN ŞAKAR 
Santiago .Şili- 27 (AA.) _ Chillan Mile11es11lnde 6 •r Hde ile .. blır 

~ecrinin hemen kamilen ortadan kalk- GALATA Bankalar cad. No. 47.ı 
~ Voyvoda han ZemJn kat: 
tığı teyid edilmektedir. Bu şehiroe Ö • BAYAZIT Gnıveralte cad.N. 2~ 
}enlerin adedi 1 O binden fazladır. Ti- KADIKÖY iskele cad. No. 83/2 

yatro binası yıkılmı.ş, enkaz altında Meşhur Alman HORNYPHON 
428 kişi kalmıştır. ve BRAUN Radyoları ve 8 Pl!k 

Chillım civarmda kain Kulnes ka - de~iştiren Elektrik gramofonları 
sabası tClmamile ortadan kavbolmuş - 1 12 ay Veresiye 
tur. Bütün yollar derin yarıklarla ke - 5 - 40 mum garantili Ampullar 

silmişti.... -~:~::_-_-_ ..... _~_1_9 __ k_u_r_u_s~~::--~~:~-~~ 
Concentinn şehrinin başlıca bina1an, 

harab olmuştur. Cıkan bir yangın mü
him tah'"ibat husule getirmiş ve şehrin 
suyu. elektriği ve telefon hatlan ke -
silmiştfr. 

Santia~m ta1ebe1eri Amerikanın bü -
tün talebelerini kaza~delure yardıım 
efmej!e davet etmislerdir. 

Tavvareler. harab olan mıntakalara 

doktor, hactabakıcı ve vivecek taşı • 
maktadır'1ar. Va1'paraica'c1'ln kalkan 

tahte1bıthirler, kazazedelere erzak gö -

türmek-tedir ler. 

Schirler harnb oldu 

Santiago .sm- 27 (AA.) - Ze1ro • 
leden harab olan mıntakalardan gelen 
haberlerde bütün şehirlerde tesadüf e
dilen yeis verici sahneler tasvir edil -
mektedi'!". 

Hinares ve Parral şehirleri tamami
le harab olmuştur. 

CamoueT'es zelzele neiicesinde yok 
olmuşt~r. Her tarafta ·atan cesedler, 
taaffün etmei!e baslamıştır. 

San Carlos kasabası da harab olmuş 
ve milvonlar sarfedilerek Nuble nehri 
üzerin-le inşa edilen köprü 400 met -
relik bir mesafeye kavmıstır. 

Chilla"'l şehrinde zelzelenin tahriba· 
tı korkHnctur. Çünkü burada zezele 
dakikalı:ırca devam etmi ve bu müd-
det zarfında derhal vangınlar çıkmış • 
tır. Bulnşık hastalıklar çıkmaması için 
cesedl~ı- müşterek bir çukura defne • 
dilmiştir. 

Conception'da er(kaz rJ ıJida kalan 
200 ölü henüz çıkarılamamıştır. 

ZAl.'İ - Nüfus kağıdımı zayi ettim. Yen1-. 
sini nlncağımdan esklslnln hükmü yoktur. 

B:ındırmn Sun'ulla.h truüuille.!l 
Mebmed oğlu ömer Demtral 

Hafiflik - Rahat\il< , 
J . R o 11 • • • 1 Konalnlııde -k (Oalne). c!rl lncftebllecetı ne 

• ~ bıllnı ne de Mçtılr taryllr ro• 
tur, Bu lıoraıler. •Goııdvnıızır 
ı.\mabızın tıneeObDnQıO la• 

\T?:Jceltlr •• gO§ıOnOıO hnetıenc!lolr., 
Fiyatı ı 25 llt1da11 ltUıarn. 

Satı• rerl )'alru• ı ' 

lnANBUL, Blrqğlu 
TGrıel me1d8111 12 Ho:ıu. , 

Mı§aıımızı ılyorıt edlıılz ,,.J~ 
ı:ı No.lıı tarlfemtıı latlJlnlz. 
l'lyıtlarınıızda tıDJGlı teıırlllL 

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

on Posta 
Yevmi, Slyasi, HavadJs ve Hnlk gazetesi 

Yereb:ıta.n, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

fene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. KT. 

1400 760 400 .160 
23-!J 12~v 710 270 
2i'Ju 140J 

TÜRKİYE 

1 YUNANİSTAN ECNEBİ 800 800 ======::::::!======-Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kur•Jştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlardan mu'aliyel alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

taş açıklarında dernir1emiştir. Karaya Sokekl? ra temiz'ik levha'arı asılacak 
oturdufn.ı sırada ~ayalara düşerek ya- Belediye tarafından sokaklara hal • 
ralanan vapur, dun dalgıçlar tarafın - kın temizliğe riayet etmesi, tükürme • 
dan muayene olunmuştur. Vapur bu- · · 'ht ed levhalar asılacaktır. 
gl"ın Dc'1ı'z Ticaret: fen heyetı' tarafın- mess ınkı kıl ar tü"ken .. -k kut 1 l ........................ - ..................... 11 

Pul ilavesi Iazım::lır. 
' ~ \ 

dan te rar muayene o unaca ve se • ak b k k 1 t"k" b"l k l k o ·a ara uru u an ası a • •• t Posta kutusu : 741 İstanbul 1 
fere devamında bir mahzur olmadığı c ' er es anca ora ara u ure 1 e • i Telgraf : Son Posta 
anlacıldığı tak<l;rde hareketine müsa· ccktir. Sokaklara tükürenlerden zabı- l Telefon : 20203 İ 
ade ~dilecektir. tai belediye taliınatnamesi mucibince ~ ............................................... , 

, para cezası alınacaktır. \.,._ _____________ _,ti 

San'at ar M91ok lyi'eşti 

Geçenlerde bir müddet evvel ken • 
disine pr-;:ıfesör Nissen tarafından ame
liyat yanıldığını, bilahare de ciğerle -
rine ha\•ıl verildiğini yazdığımız Şehir 
Tiyatrosu san'atkar'lan'ldan : Me\eğin 
sıhhatinL"l gittikçe düzelmekte ve iyi • 
1iğe yiiz tutmakta olduğunu memnuni
yetle habe:- aldık. Genç san'atkara bir 
an evvel ivileşerek çok sevdiği sahne -
sine dönmesini temenni ederiz. 

······························································ 

Ankara borsası 
-···---

Arılı•· kaı>•nıı fiatla·ı 27 -1·939 
ÇEKLER 

Açııı, Kn 'l .... 
LOnd~ li,92 s $2 
K•Y-Yorll • 6 6.25 ~6 6.ı.2ô 

ParLI ~.-450 l,!M60 
~oıl1llno ! 66 6,66 
Crnen• ~8.5ı7ö !8.IS7711 
Amsterda" 68,21211 t8 2126 
n.rıtn 50 675 50.676 
DrOtı~ U,4(115 1ı,4075 
Atına 1,08 1,Cı8 

Botya 1.li575 U6711 
Pnl ,,s,c ·'·"' Madrtd 5.92 5,92 
Varton 23.9;il u.92 
B;dapef14 26.0626 25.062fi 
Btucret \.,905 0,9()6 
lkltT&d ı.sm 2,8325 
Yok.ohama ~56 S466 
S\okholm . S0.49:;&li S0.4926 
Moakon '3,~ 2J,89 

lSTİICBAZLA.a 

Ttft llOr09 ı petln 
• • 11 • 
• • ı ... u 

kapanıı 

19 30 

At~~-~ SÜMERB ANK 
Birleşik Pam k ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ip iği Satışı: 

Kayseri Bez Fabrikası mah 
Nazil.i Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez Fabrikası " 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasmda: 
1 O Balyahk siparişler için 

" 
,, 

" 
, ' " " 

12 No. Paketi 
16 ,, 
24 
24 

" ,, 

,, 

" 

,, 

" 
" 

" 
" 
" 

15 
25 
50 

" " " " " 

415 
480 
580 

580 

575 
570 

65 
560 

Fiatl8rla fabrikada leslfm şartıyle satılmaktadır. 

Ku~ 
,, 

" ,, 

,, 
,, 
,, 

" 
iplik mOstebliklerinin yukard'l yazılı fabrikalara gönderecekleri be

delleri mukabilinde ihtiyaçları ntsbetfrıde iplik siparişi verecekleri ve 24 
numaradan ince ve muhtelir maksatlara yarayabflecek pamuk ipliği mns
telıliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı fartlarla yalnız Ereğli l<'abrikasına 
sipııriş edebilecekleri iHln olunur. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ı - Yüksek Enstitü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabılan 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedel (3575) ve muvakkat teminat (268,15) lira. 
3 - İhale 14/2/939 Salı günü saat 11 de RektörlUk binasında müteşekkil ko 

misyon tarafın.dan yapılacaktır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenleri Enstitü Yurd 

amirliğine müracaatları. (619) 
Cimi Mikdan Muhammen bedel YekUn tutan 

Erkek talebe 
Kız talebe 

415 çift 
34 çift 

8 lira 
7,5 • 

3320 
255 

357, 
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GB.iP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATİZMA - NEVRALJİ - BAŞ - DİŞ 
ve bütün ağrılan derhal keser. isim ve markaya dikkat. GRIPIN yerine ~aşka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. --§fJ - ; • • -
~ile saadeli lasartu 1a~'kaimdir. 

BAYRAM iÇiN EN 
MÜKEMMEL HEDiYE 

Bir MOVADO saati 
Erkek - Kadın - Altın ve Metal 

15 sene garanti 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

her ~cıanede arayınız. (Posta 

Gripi ve nezleyi, baş, diş, ve romatizma 
ağrılarını derhal geçiren en iyi ilaçlar. 

1 kaşe 6, altlllk kutu 30 kuruştur. 

Türkiye 

Kzlay Ce · "yetind n: 
Hastanelerimiz için diktirilecek b88ta abalarında kullanılmak nzere: 

5.5 me 
(Yerli veya ecnebi malı) satın alınacaktır. Talihlerin numuneyi görmek 
ve tek!lfte bulunmak nzere 24 / ı / 939 Salı gOntı saat ( 15) e 
kadar Yenipostane karl)ısında Kızılay İstanbul Deposu DirektOrlOğOne 

mnracaatleri. 

• 

1255 Hormobin) 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun santl.m1 

aahile 400 kurut 
aahile 250 » 

Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahi/e 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar aynca tenzilitlı tal'ifemlzden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarını 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari !.lAnları:ıa 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıancıllk EollektU Şirtetl 
.Ka.bramanzade ilan 

Ankara caddesi 

6 AY VADE 
OSMAN ŞAKAI 

GALATA : Bankalar Caddesi No. 47 
Voyvoda Han zemin tal 

BEYAZIT: Üniversite caddesiNo. 

1 KADIKÖY: İskele Cad. No. 33/2 

, ..................... w 
BIRAKINIZ 

İsraf ettikleri paralarının. 
heder eyledikleri ömürlerinin 

faydasız olduğunu ve 
uğnyacakları 

SUKUTU HAYAL'in 
azami elbet btr gün 

anlıyacaklardır. 

MUCiZE 
devri geçınıştir. Rat'iyeti fen

niye dururken hayatatla 
uğraşılmaz. 

KREM PERTEV 
Hiç bir zsman s1zlere 

muhali \'adetmedi. 

FAKAT 
her daim sözünü ispat eyledt ,, ........................................................... 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp gmeı; 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
. A. Ekrem uşAKLJGl~ 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüı yol· 
larile ~eçen hastalıklardan korur, grip 
ve boiaz rahataızlıklannda, ıea kısıklı· 
ğında pek faydalıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

Baylar 1 

Dünyanın en saaıam 
Sıhhi lastikleri olan 

Prezervatiflerini 

daima tercih ediniz. 

lat•nbul 

, Doktor 

· lbrahim Zati Öget 
Beledlyı tarşısında, Piyedotl 

· caddesinde ~1 numar4dı berJUJI 
uciedea sonu hastal:m:u kab» 

~---•~ 9der. ~---...,. 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFAJiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECA1i 
• , 


