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'' -Mi·llet ,, vapuru battı 1 
Facia evvelki sahalı Ereğli limanında fırtına Yüzünden oldu, 

mürettebattan 22 kişi boğuldu, ancak ikisi kurtulabildi . 
................... -........................... . .... .___. ..................... ..__.-.. ·-----··--

Facia esnasında sekiz Dal~~iye~i~ Korsikada 
• soyledıgı nutuk: 

9emı de karaya oturdu "Fransızız, öyle kalacağız" 
"Vatan,, vapuru imdad istiyor 

(Millet) vapuru mürettebatını kurtarmak için tahlisiyeciler 
tarafından yapılan bütün gayretler boşa gitti 

Korsikahlar Başvekilin önünde bağırdllar: 
"Silahlarımız ve karılarımız üzerine yemin 

ederiz ki Fransız olarak öleceğiz,, 

Dun gece geminin şehrimi~deki~~hibni; 
~onuştuk, kurtulanların hüviyetleri henüz 

malom değil, tafsilat bekleniyor 

' 

Mil~t vapurunun Zo'l\gul dakf4 alnı""f bW nnnı 

' . . . 

D4!adJ1~ flç muhtelif pozu 

Daladiye busabah Tunusa ~...,9!19, .. 

varıyor, ilk iş olarak 
tahkimab gözden geçirecek 

Paru, 2 (Husust) - Bu sabah Koralka-
, ................... _ .... -.. ...................... ;········· ya varmış olan başvekil Daladye gerek 

Dolmabahçedekı Ajaccloda, gerek Bastiada on binlerce 
halk tarafından çok hararetli bir surette 

izdiham hadisesinin kar§ılanıruştır. 
• . • • Coşkun te7.Bhürat 

tahkıkatı ·bıttı Fecir vakti Fransız filosu başta Suf-
f ren kruvazörü olduğu halde Ajacclo li-

0 .. d "' S l•h K 1 1 manına .girmiştir. O esnada bir deniz stun ag ve a 1 ı ınç a tayyare filosu gemilere refakat etmiş ve 

bazı idare amirlerinin muha şehrin üzerinde uçm~tur. 

k 1 • 1.. ·· .. ld ·· Bunu rnüteakib Fodı ile Colbert ve 
eme erıne uzum goru u 8000 tonluk üç kruvazör ve bunlara re-

A k 2 (H ·) _ D lmabahçede- fakat eden üç rnuhri:b demir atmlflır. 
n ara, u.susı o :ı...aıı . C · eh f · · 

ki izdiham hadisesi hak.kında yapılan ı1.1 nye nazırı ampın l r: akatınde es- Fran.nz BaşveJcıilinhı ~aha.t e~ 
t~~~bi~~ ~W~mü&tt~&~ ~~~'D=~=a~~~11=i~~a=q=~=da~)~~~=m~m~~k~a=~~"~~~~~~~~~h~~~~~~ 
den Ali Sami Tulumcu ve Saim tarafın- • 

dan hazırlanan tahkikat evrakı Dahiliye nu••n sahalı lzmı•r Je 4 
VekAletine verilmiştir. U ~ 

(Deva~ 11 inci ıayfoda) 
-----·-·-

Belediyede dun bir 
müdür açığa Çıkarıldı 

saniye süren şiddetli 
bir zelzele oldu 

Bir başka müdür hakkında Halk yataklarından sokaklara döküldü, bazı evlerde 
tahkikat yapılıyor, bir çatlaklar hasıl oldu, zelzelenin devamından korkuluyor 

mutemedin de vazifesine t~. 2 ~H~usi) - Sabaha k&rJı hia- şiddetli bir zelzele olmuştur. Zehelenin 
nihayet verildi sedılen hafıf iki zelı.eleyi ınüteakııb ye- istikameti cenubdan wi.male doğrudur. 

_ diye yirmi kala dört saniye devam eden (Devamı 11 inci ıayfada) 
Belediye fen işleri rnakjne şubesi mü

dürü Nusret hakkında müfettişler ta • 
rafından bir rnüddettenl:>eri tahkikat 
yapılmakta idi. Tahkikat dün sona er
miş ve .Nusretin vazifesine nihayet ve
rilmiştir. Bu karar VilaY.et idare heye
tiriden. g~irildikten sonra -verilecek lü-

( Devamı U ine( ıa.yfada) ............................. ·-······························ 
18 inci asırda ecnebi gözü ile 

lstanbul ve Türkler 
BARON DE TOTUN 

HATIRALARI 
-- TercOme eden --

Adliye sarayı enkazmdan çıkan dava 
Müteahhid Said lbrahim ve Hikmet Üstündağ 2400 

lira tazminat itasına mahkum edildiler 

l>enizJerde . ~a~acıe~.iz kıyılarının fı1'tınaıı günıerde manıarası . . Hüseyin Cahid Yalçm 
eden !ı 1 ikı uç gunden.beri devam ciaya scbeb olmuştur. Bu lımanda sekız 
Jtibarenr :d b~lhassa evvelki sabahtan vapur karayn oturmuş, bic,vapur da 24 Pek yakında "Son Posta da 
tna•Ie.seı ~tını artır~ ve bu hal kifililt mürettebatı ile batmış, ·sağ olarak " 

eğU liınanında bir fa- (Devamı 11 inci ıat1Jada) - (Yl.Zlll 11 mci sayfada) 

r 
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Kısası Hergün 

-····-.__. ... -
Gene iç iurizm 

E. Talu 

Köy kalkınması ve 
Alım satım teşkilatı 

Yazan: Muhittin Birg• 

~ iraat kongresi esnasında dikkat 

~ ettiğim hadiselerden biri de. 

Ziraat Vekaletiıniz.in köy iktısadiyatımı-
1.1 canlandırmak için tasavvur ettiği ted
birler meyanında köyle şehir arasındaki 
ınübadele münasebatmı tanzim için, bir 
toplama ve dağıtma teşkilatına müracaat 
tilainde bulunduğudur. Faik Kurdoğlu· 
nun b zzat bulunduğu bir içtima esnasın
da bizzat verdıği iı.ahattan anlaşılıyor ki 
lktısad Vekilimi%. bu arada bilhassa Bel
çikanın Boer Bund teşkilatını pek mü • 
kemmel bir tip olarak alıyor ve bu teş
kilAtı biz m Anadoluda da yapmak isti -
yor. Böyle bir tasavvur. nazar! olarak, 
~k ideal bir Jeydlr. Bir gün gelecek 
• ınşaallah - Anadolumuzda da bu mahi-

tF:!!!!,. eçenlerde, Frar.sada Turing 

~ 'k.iübü üç yüz hinıncı azasını 
törE:nle kutluladı. Bu ıniınascbetle veri • 
len ziyafette cüınhurreisi Bay Löbrön 
zemin ve zamana uygıın bit nutuk irad 
ederek, turizm memleketi Fransayı met
hetti. 

Dedi ki: 

yette teşekküller göreceğiz. Fakat ne za- Geçen IÜlı sizin için talihsizlikle kapanm.Jf olabilir. yeise Tal.ihslz.lik gebe olan bir insana benzer, eberiya tal.hl 
man? Keneli hesabıma, ben ömrümün bu- ka.pılmaymu. doğurur. 

~~§~~?.iE:f; ~c~=s~~~~:===::-:==::=~=:==:==:==:§~~~~=~=@=~===J 

- Hiç bir tarafta, seyyah kendisin! 
karşılayıp ta alakoyacak bu derece ca· 
zib, bu mertebe ruh o.lr.şo.yıcı bir muhit 
bulamaz. Gene hiç bir tarafta, o, bu ka
dar değişık manzar:ı.iarla, bu kadar ko
lay ve iri hakılmış ~ oilar, böyle sakin 
dereler, coşkun şe!iileler, insanı baştan 
çıkaran karlı duruklrır, gilneşli plajlar, 
yemeklerinin ve şarablarının ne!asetile. 
meyvalannm lezzetile, konforu ve ra• 
hatile celb ve cezbeden oteller rastlıya• 
maz!. 

Bunun içJn tahmin ediyorum ki Faik Pola Negri'nin r ............................... : ........................ \ Tenis oyuna 
Kurdoğıu. bu ideal modeli. Türkiye için Bir kiirkçüye Hernün hır fıkra !_. Miyonlug"u 
yaranlaeak teŞkHlta e68S olarak tasav- :1 r 
wr ederken. bu işi bugünün t>ir meseıesı Borcu çıktı Sonradan ganem derler :.i Giderir mi? 

S&yın Fransa reısicümhurunun affına 
sığınarak, kendisine demek isterim ld, 
yollar ve otellerin konfor ciheti müstes
na, bütün sayıp döktüğü güzelllkler, ca• 
zibPler, sade Fransaya münhasır değil "' 
dir. Bunların i\Iası, enfesi, daniskası biz.. 
de, Türkiyede de vardır. Hem de tüm~ 
tümen! 

olarak değil, istikbalde sarf edilecek e - Sinema yU3ızla .. 
meklere güzel bir hedef olarak düşün - rmdan Pola Neg • Arabistandan dönen bir cıdam ga - E Avustralya ka-müştür. ti Parise geldiği yet iyı arabca öğrendiğini söylemişti. ~ dm tenis takımı-

zaman 12 bin Türk Bu sözünün doğru olup olmadığım E nın en genç ele-
lirası değerinde • anlamak istiyen biri; imtihan etti: E manı 17 yqların-

Belçikadaki bu Boer Burul teşkiwh bir _ Pireye Arablar ne derleT? i da bulunan Rose: * 

Neyleyim ki. mahud hikayedeki bak
kalın vaz·yetinde insanlarız. Hani ya. 
herzevekilin biri bak!kal dükkanına gi
r ip te sormuş: 

nevi, emme basma köy kooperatifleri sis- ki r.irkünil tamir - Çok küçük şey sordunuz, bilmi- ~ mary Thomu, te-
temidir. Gayesi, köyün bir takım mahsul- ;-~ ~~e yorum. ! nise bqlaınadan 
lerlni köylünün elinden kolaylıkla top • 0 ernuş. c - _ Peki Ö']/leyse, deveye ne deTleT? ~ evvel gözlük kul-
layıp şehirde biriktirmek ve 6atmak. son- car, kürkü getire- _ o da çok büyük. : !anırmış. Aradan 
ra da köylülerin muhtac olduklan istih - ne bir puala yazıp ·==:. y, ..1-Z : &..ır· müddet geçı·n-errnl .... u... - n.uzuya ne UCT er, onu söyle. : ıu 
l8k maddelerini §E"hirden alıp köylerde v §, ,,~ pus- Dü§ündü: E ce, bir an için göz. 
tevzi eylemektir. Köye, .... l.irle olan mü - layı okuyunca hay : : 'Ut

3

--11- .aezemı·yen 'I'""'• t Jı d Zira - Kuzu iken bir şey demezler, .an- : .1wıu.~ "' 
nasebetlerinde büyük bir kolaylık temin re. ten ayrete üşmilf. kAğıdda ~ radan ganem derler. E' genç kızın götleri 
eden bu emme basma kooperatifçilik. gü- kürkçü: \. :· daha iyi ~rmeğe 
r;el bir şeydir. Ancak bunu biz de, i~nde cl935 Şubatındanberl defterlerimizde ka """.";" ...................................... -····•'' başlamış, sonra da gözlük kullanmak ih-
yaşadığımız devirde tatb0 ke geçmenin lan 265 İngiliz lirası tutan borcunuzu ö- Dunyanın en uzun tiyacı büsbütün kal'kmış. doktorlar, bu-
.tmkAnı yoktur. Sebchlerinl kısaca izah demediğJliZ takdirde, kürkünüzü iade lJ,, y I u adanı l nun. oyuncunun. bütün dikkat hassasını 
edeyim: edem y'.!Ceğiz!. demekte ırnış. Dünyamn en u- tenis topuna toplamasından ileri geldiği-

1 - Her kooperatif hareketi mutlaka Artist mahkemeye müracaat etmiş, ve tun boylu adalll1 ni s6ylemektedirler. 
muayyen bir nüfus kesafetini haiz olan ke~idnin böyle hır borcu olmadığını ve olarak tanıfan Fin ----------
tktısadt bir muhit içinde yapılabilir. Fa- kürkt: olma?.Sa donacağını söylemesine landiyaılı Waino /ngilizlere göre 1938 yılının 
kat. nü!tr.i ke.safetl sadece kifavet etmez. rağmen, davayı kaybetmiştir. Myll'-rine 26 ya • · h • 70 .J en mu cm hadisesi 
Bu nfüusun hM hangi bir jstihsaJ veya smdadı-r. Boyu d'a 
htihlA'k kesafetine de vasıl olmuş bıı~n- ı Fransız Cümhu,.reisi sakin iki metre altmış 
ması lAzırndır. Bu bakımdan Belçika ile beş santimdir. o . 
Türkiye nrasında bir mukayese yapılacak ı ha_11ala avd.!ie hazırlanıyor turacak yer bula. 

olursa görülür ki Belçika Türkiyeye nis· Fransa Cümhurrelsi Lebrun ile eşi. Pa mamakıtadır. Ale-
betle gerek nüfus ve gerek istihsal bakı- · t B · d Bo 1 • lAde normal bı ... rıs e oıs e u ogne e bakan bir yer- :a 

mından, 12 defa daha kesirtir. Beldka insana 40 liraya de bir apartıman k:ralamışlardır. Buna 
kilometre ba~ına senelik iStihsal kıyme- ç1kan bir elbise o-
tile 33,000 Türk lirası :tutuyor. Türkiyede sebeb de, Lebrunun Cümhurreisliği devre na, 150 liraya mal 
!8e bu mikdan 2'70 liradan ibaret olarak sinin Mayısta nihayete ermesidir. olmaktadır. Sabah 
tahmin ediyorum. Şu halde, Türkiycde Frar.sa Cfimhurreisleri yedi senede bir kahvaltısında bir 
kooperatifçilik, o da kaba şekli ile. ancak. kere seçilirler. Lebrun 1932 yılında bu oturuşta, iki kü -
nüfus ve ıstihsal kesafeti bakı-mından makama gelmişti. çilk kavanoz re • 
nisbeten iyi şartlar içinde bulunan bazı çel. yarım kilb 
yerlerd tatbik edileb:lir. Fakat bu da den mü~seseler olmuşlardı. Bunlar, bo- peynir, yarım kilo 
Boer Bund gilı! husust ve ince bir sistem zulup ruhlarını kayıbedeli çok oldu ve tereyağı. bir kıilo 
olmamak şartile. cümhuriyet çürümüş olan bu müessese - francala ~r. A .. 

2 - Her kooperatifçilik hareketi, mut- leri kaldırmıya medbtır kaldı. yakka!bılarının bo 
laka bir fikir ve ahlak hareketine istlnad * yu 66 santimdSr. 
etmeğe muhtaçtır. Bunsuz hiç bir geniş Görülüyor ki köyle fe'hir arasındaki Bu zat. tahminler 
hareket muvaffak olamaz. F ikrin ve ah- alım ve satım münasdoetlerin~ tanzim hilafına vaziye • 
lAkın hazırlamadığı bir mu..lıitte, fiklr ve için 1kt~ad Vekilimizin gözüne pek ca- tinden gayet mem 
ahlAk otoritesi yerine devlet otor'tcsini zib görünen Belçika teşkilAtına g<ire Tür- nundur. Kafasını 
!kame etmek, pek mahdud bir dereceye kiyede de bir hareket yaratmak için mad- sık sık çarpması. • 
kadar ve pek kaba bir kooperat·fçilik dt ve manevi temellerden ıhiç biri yoktur. na, kuleden ba • 
hududu içinde m{lmkün.dür. Yani, ne nfifus ve istih.1al kesafeti vardır; Jı:ar gibi heınlresin 

IJOndrada çıkan Deyli Ek~re.s gazete
si, okuyucuları arasında bir anket açarak 
1938 yılının sansasyon uyandıran 10 mü
him hadisesınin tesbitini istem.iştir. Ga
zeteye göre 1938 senesinin 10 mühim ha
di.sesi şunlardtr 

1 - Münihte imzalanan 4 devlet paktı. 
2 - A vusturyanın Almanya tarafından 

illıakı. 

3 - Cromer uzaklanndaki deni% harbi. 
4 - Almanyada Yahudiler aleyhınde

ki cereyan. (Bu cereyan Parlste Alınan 
sefareti l:Atiblerinden Von Rathın öldü
rülınes 'nden 10nra daha fazla kuvvetlen
miştir.) 

5 - İngiliz hariciye nazın Edenin isti
fası. başvekil Çernberlayn1n İtalyan _ İn
gıliz anlaşmasını müzakeresi. 

6 - fngilter~ • Amerika muahedesi. 
7 - Amerikada casus şebekesinin mey

dana çıkarılması. 
8 - Amerikalı tayya~ Korriganın 

eski bir tayyare ile yanlışkla Atlas Ok
yanusunu aşması. 

9 - f ngilterede meşhur tünel kazası. 
10 - Atatürkiln ölümü. 

Berezilyada bekarlık 
vergisi ihdas edildi 

Bel~kanın Boer Bundu, katolikliğin ne de katolik rü'hbanının. hükmt şahsi - tepesini gömıesi
himayesi altındadır. Yani, Belçikada bu yetine malik kilise ve manastırlar etrafı- ne, uanwni~tle 
harek-et, kilise ve manastır hareketid:r. na toplam~ olduklıın (iktısadt - ruhani) uı!ıatsız olmasına 
Kendisine ruhant müşteri çekmke isti· kuvvet mevcuddur. Tlirkiye, kooperatif- rağmen hiç şikA • 
yen katollklik Belçi.kada, Fransada koo- çflik akidesini, m<>dem bir akide olarak, yet etmemekte • 
peratlf ve sosyalizm hareketlerine iştirak modern bir içt"mat müemese şeklinde ta- dlr. BilAkis herke .. 
eder. Bilhassa miltaassıb katoliği kuvvet- savvur etmeğc mecburdur. Bu şartlar ırin aJakasını çek -
11 olan Belç•kada bu kuvvet, nüfus ve içtnde Boer Bundu bizıe model olarak ta- tiğinden 'dblaY1 

Brezilyada, nüfus arttırmak için yeni 
bir tedbir alınmw;. bekArlık vergisi konul
muştur. 25 inden 65 y~na kadar olan 
ıbekArlardan ağır vergiler alınadak. bu 
paralıır çok çocuklu ailelere verilecektir. 1stthsıl kesafetinden de ist'fade ederek savvur etmek hayale kapılmak demek o- gurur dahi hissettiğini söylemektedir. Bu 

bu hareketi yarıttmıştır. Eğer bizde de lur ki neticenin fena olacağını tasvire tuhaf ve garib meseledir; İnsan oğlu 
vaktill' daha kesif nüfuslu bir alem olan Hizum görmilyonn. meşhur olayım da, nasıl oiuı'Sa o1

-·-.r d;-~wı ,, canlı bir kule gibi dol~p. bir boy kralı 

Anadolunun her tarafın'da yayılmış bu _ Muhittin Birgen. yor. işte misali: İki buçuk metre boyla olmaktan gurur duyuyor. 

lunan tekkeler, es'k.i hallerile tekrar ya· 
ıasaydı bunlara istinr.d kabil olurdu. Fa· 
kat, bu da tekkelerin ilga edildikleri za
mandaki hallerile değil, hiç olmazsa iki j 
yilz sene evvelki vazi~tleri ile m~rut 
olarak! 

Hırfstiyanlıktaki kilisenin mukabili 
mnsınmanlıktt cami değil, tekkedir. 
Müslilmanlıkta rilhban teşkilatı bulun -
madığı için İslArn camiasında ildısaden 
hfikrnt ş:ıh.siyet hJç teşekkül etmemfştfr. 
Yalrm:, eski zaman tekkeleri bir derece
ye kadar kooperasyo.n ruhunu temsil e • 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir dost .söyle<n: 
Dün Eminönünden Edirnekapıya gidiyordum. Tramvayla 

geçerken ana caddenin muhtelif semtlerinde, Belediyenin 
midir. yoksa Tramvay şirketinin midir, pek bilemem. Fakat 
öbek 6bek amele grupları gördüm. Ellerinde süpürge kar 
yığınlarını süpürmekle meşguldüler. Kendi kendime: 

- Bunlann bir haftada yapamıyacaklan ~ bir tek mo-

iSTER iN AN, 

törın sfipürge yarım gOnde yapabilir, diye düşündüm ve 0 

zaman hatırladım ki, BeJedjyemlz Qç, beş sene evvel bir rno
törlü süpiirge satın almıştı. fakat ilzerinde gazeteler tara
fından günlerce yazı yaz.ılan bu ırllpilrge geldiği zaman: 

c- Ancak şu kadar santim kar ohırsa !kullanılabilir. de
nilerek garaja çekil'mişti. Bu motlirljl süpürge elAn ıaraj· 
dadır. 

IST ER INANMAI 

- Yağın var mı? 
- Var. En birincisi! 
- Uunun? 
- O da var. En has nevinden! 
- Şekerin? 

- Mükemmeli! 
- Öylcdır <le, ne diye helva yapıp ye-

miyorsun ?! 
İşte, biz de maalesef öyleyiz: Her şeyi• 

miz var da, helva yapıp yemek aklımız .. 
dan geçmiyQr. Sebebi? Oturan bir mil
letiz. Bunu, yarım asır evvel, müzeler 
müdürü Hamdi Bey merhum müşahede 
ve biz mizahi mütalea ile tesbit etmişti: 

•Bizim ilk sualimiz: Nerede oturursun? .. 
Ne yapıyorsun sualine cevabımız: IDçl 
Oturuyorum!. Akşam ne yaptınız? ın kar
şılığı: Oturduk.. Çocuğumuza baş nasi • 
halimiz: Uslu otur .. Baş.kasına mutad ih• 
tanınız: Otur, oturduğun yerde!. ve 
ilaahirihi..> derdi. 

Ne yapalım? Asyanın gb'beğinden Av
rupa ortalarına kadar durup dinlenme
den koşmuş olan atalarımızın yorgunlu.o 
ğunu çıkarmak vazifesi galLba bize düf" 
müş! 

Bcyoğlundan Yeşilköye, İzmir Kordon 
boyundan Karşıyakaya, Ankara lnu.e 
meydanından Keçiörcne gidip geldiğimiz 
vakit <!uyduğumuz bitablığı, bir seferde 
dünyayı dolaşan Amerikalı seyyah duy. 
mamıştır. 

Lakin bir parçacık kımıldansak, kımıl· 
damağa alış.sak ne iyi olacak! Bundan 
hem kendimız istifade edeceğiz, hem de 
memleket faydalanacak. 

Bizim de bir turi:ng klübümüz var. D!
liın varıp ta, onun reisi olan do~um Re-

şid Saffet Atabinen'e soramıyorum: il.
caba, azasmm yekUnu kaça baliğ olmabo 

tadır? Sonra bu azadan kaçı hakikaten 
faal, ve ne kdarı cgöstennelik> tir? 

Frnsadakf gibi 300,000 den vazgeçtim. 
Şimdilik üç yüze de razı olacağım. Bu 
üç yüz kişi, şu mübarek yurdun 1çerisfl)o 

de geziye çıks:ıfar, başkalarına da ömeJi 
olsalar ne güzel bir başlangıç olurdu? 

(Devamı 10 uncu sayfada) ................................................... -·····-
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Belediye, otobüs 
işletmek için 

Al b . · _, _,000 istikraz yapıyor E 
manya son ır ayua /1 d/ye~7~:ş·y2ü~b~~is:::byu~P1!;~~ e Mısır ve /talga 

Yazan: Selim Ra~p Emet 

' 

bugün dermt- çatma bir halde işleül • t d h mekte olan şehir otobilalerinin imtiyaz B ugün Mısır milletini ehemmi • ar ııya •e a a gapm ış e hak~ı~ı kcndis~in ~Uanması ~çin C:::I yetle meşgul eden mesele. fa. 
'.:I. 1 , Dahiliye Vekiletme DIUl'OC8at etmiıı • şist ftalyanuı prkl Akdenizde ~lı et-

tir. _ mekte olduğu politikadır. Habeş muste!IP AI 1 . b v kruvazo··r ı·nşa Slr Persl Loren Roma lekesile muvasalası yüzünden Süveyş Do m an ar eş aglr nalına şiddetli bir bağlılık duyan İtalya. 
BIJgiJlı elçiliğine bu kanaldan g~ gemilerden aıınınatı-• k. 1 • • ı•ng1·11·zıere b1·1d1•rd1·ıer Tagln edildi ta oıan resmin indirilmesi.ni-Lttiyor. Çiin· ettir Ce erini kü, geçid resmi veren memleketlerin ilk e Londra Z (A.A.) - İngilterenın ~ safında kendisi de geliyor. Bundan bar 

Bir Alman 2azetesi '' 1939 un bize bize neler hazırladığını bilmiyoruz, çünkü 
daha isteyecek şeylerimiz vardır ,, diyor 

kara büyük elçisi Sir Peni Loren, Ni· ka Mısır • Bingazi hududu ilzerine kesif 
san ayında tekaüd olacak olan Sir İtalyan muhacirleri yerleştiriliyor ve bu 
Pert'in . yerine İngilterenin büyük el- mmtakada endişe verici tahkimat yapı • 
çilivine tayin edilmiştir. lı)'!Or. Diğer taraftan Habeşistana yerle-

'b v • • Fak t b"zim henüz şerek Tana gölü vasıtasile Nil mensabına •lfln11on z <A.A.) - ııeuter •lllllll tngiliz am1raılık makamının mümessil· ?1~ını bilmıyo~. a 1 
•• • Na/lada geni tayin hikim olduğu için M>Sınn su vaziyatım Dıııhalıirı bildiriyor: )erile Alman makaınlan arasında Ber- ıstıyecek feylerımız vardır ve mus de hllklııı ohnak vaziyetine geçel>Uec:elı llarııi:re Nezaretinin eksperleri tara- !inde yapılan_gö~ler esna;:ında Al· temlekeler ıı.. bu meyandadır.• • r Ve nakiller gibi görünüyor, bütün bu ahval Mısır ~ hazırlanan istatistiklere göre, manJann ezcuınle agır kru~zorler ıne- Alman bduad Nazırı Komaya cldiyo Ankara Z (Hususi) - Çorum nafıa mllletine, bir nevi abloka altına alınmak ~ile İtalyada bulunan tayyare- selesini ortaya attıklar! soylenmekte- Berlin 2 (A.A.) - &madan alınan mühendislerinden Cevad BuTS&ya, Si· h·ssını vermektedir. halyanm İııgiltmı 

_,,. llliktan Münib anlaşması imza dir. haberlere gön', Alman İklısad Nazın nob mühendislerinden Hamdi Manisa· ve Fransadan Süveyş kanalı için lstedil!I ~ zaman Fransa ve İngillerede Berlln hüldlmetbıin iddiasına göre Funk, haliha7.lrda ikamet etmekte ol • va, Manisa mühendislerinden Şükril resim tenzilAtı ve kanalın işletmesine ııı
... _ .nan tayyarelerin miktarından altı Sovyetler Birliği hali~azırda bu ti~te duğu cenubi ftalyadan avdetinde bu İsparta nafıa mü~ürlüğüne, İ~ir mü· tirak etmek arzusund'a bulunması haki • 
_,,, daha çoktur. 7 gemi inşa etmektedır. Bu hal, fııgı • ayın 7, 8, 9 unda Romada ka!_acaktır. hendislerincHıı Nuzhet Mardın nafıa katle Mısıra matuf bir ist<l<tir. Çllnldl ll:kaı>orıer Sonteşrin ayı içinde Al • !iz • Abnan itill!ı mucibince Alman • National Zeltung, bu m~asebet~e miidürlüi!ün.., Kayseri fen memurla • bu kııııa1, yakın bir atide tamamen Mım "'"."Yaııın binden fazla tayyare inşa yaya avni tipte 5 gemi inşa etmek hak· yaptlması derpiş edilen g6~1e~ nndan Necati Burdunı, Zat İşleri me- hükilmetine intikal edecektir. Blnaena • llttiiını 'Ve bu ay zarfında İngilterenin kına v~nnektedlr. Bu gemilerin ÜÇÜ bilhassa RoınA • Berlin siyasi mihvı;n murlanndan Raşid sicil şefliğine, on • ley istenen fedakarlık daha ziyade Mı • llııeok 250 tayyare yapabildiğini iddia inşa veya teslih edilmektedir. ile yekdiğerlne sıkı ~ir su':'tte baglı dan açılan yere Ali tnvl, Seyhan na • sudandır. Bütün bu ahval .., bir hayli tlıııekteılirler. Al nlann isti .cer. olan iki memleketin iktısadıyatı ara • fıa müdür vekili Enver Malatya nafıa zamandanberi Mıııırda muazzam para .Aıneriıcc1a ayda va,...tr 350, nalyar 

1939 
J'l]mda ma 1 y sında mesai birli~ vilcude getl~lme- mühendisliğine, Yflkııek Mühendis sarfile ftalya lehinde yapıldığı iddia o • 

lla 200, Fransada ftalyadan daha az ..,.ıerı -. si ve bunların~ mazhar edılme- mektebi mezunlarmdan Mehmed Sey- lunan propaganda, denilebilir ki Mısır· 
"'1are ~· edilmektedir. Berlln 2 (A.A.) - Yeni senenin ba· si hakkında cereyan edeceğini yazmak· han su işleri mühendisliğine, Naci Bur- lılann uyku.unu kııçırmalttııdır. Bir an 
t AbnruıJann yeni bir Zll'hJısı şında siyasi vaziyeti gözden geçiren lo- tadır . sa su tŞleri mühendisliğine nakil ve ta- ihmale uğrıyan ordu teşkilAtı. tahkimat 

.ı.nı..; indirili:ror kal Anzeiger gazetesi, bilhassa şöyle Funk'un ziyareti mnn':"., ~ta1yan yin edilmişlerdir. işleri. şimdi hümmalı bir gayretle ilana! 
Derun 2 (A.A.) _ Scharnhorst zırh· yazmaktadır: korporasyonlar nazın Santını 1!-ın Ber- edilmek isteniyor. Zira, Mısırlılar. İtal • !::- 1 Soııkıi!ıunda hizmete girecektir. • ı 9 39 sen..ının bize neler bazırıa - ıın seyahatine lekabfiı edecektir. Ozum !erimiz için kurutma yan tazyitınin 1ıer ııün bir parça c1a1ı. 

• Orhangazide erik makineıeri uetirmyor ::~~ ~1:r::. a!:n::~~ ~ D •• 1 oyada çok Ankara, 2 (Hususi) - Ziraat Vekiletf sakı akdetmek teklifinde bulunan ftal. un spa agvaçları çı·çek açtı üzüm mıntakalannda fazla mahsul ku- yanın bu teklifi akim kalmıştır. ÇünkG. 

d rutmak için bu .seneden itibaren kurut- Mısır, bu gı"'bi vesikalann uyutucu ma-DJ• d de tıı· muharebeler ol u Orhangazi. (Hususi) - Mevsimin kış ma makineleri getirterek yeni ~~ibatla h;yet'I olchığu ve sırasında hemen yırtı. 
'1 ortası olmasın• rağmen burada havala- iizümlerin Zlyaa uğramasının önune ge- labileceklerine kanidir. M. Çemberlay• 

rın milliyim gitmesi yüzünden birçok çecekt:r. . . nin kısa bir zaman sonra Romaya yapa • C ı h .. kA ·ı Ir meyva ağaçlan çiçek açmıştır. Bilhassa Vekalet Kayseri, 'O'rgüb grbı üzümü cağı sevahat esnasında yalnız Avrupayı ubells şehri önünde Frankocu ar . u ~metçı ere e 1 
erik ağaçlarJIUll bazıJan baştanbaşa ba- bol yetiştiren mıntak~l~m satılmayıp alôkadar eden meseleler değiL Afrıbnuı 

dert defa hücum yapınak mecbunyebnde kaldılar, har ççeklerilo doııUmuş, bazı~ fındık kal~cak yaş mahsullennı ele Ankaraya şimali şark•s:n• rahatsız_ ed~n ml!'VZUlaııı 
IJıİllsl h · k J kadar müdafaa ettiler cesametinde erik bile verinişlerdır. getırterek şarap yapacaktır. da temas ed lecekt r. Cünkü son ttalyaıa 

er şe n son urşun anna - . . . matalibatının bir ilıedefi de Şap denizi IJıı 
. . . , Leh gQnerah Sovyet Tahm ve Terbıye h~y~tme Süveyş 'kanalında bir takım iktrsc.dt men-... 'tonc1ra 2 (Hu•usı ) - General Fraıı· Frankist tayyarelen . ele B~~on u .. Uç yeni aza seçıldı !aatler temin etıniye matuf bir manevra 

, dün bütiın Katalonya cephesini tef- b?mbardıman etmişlerdir. 30 olu ve hududunda öldürühnüş Ankar 
2 

Hususi _ Maarif umuınt olduğu zehabını uyandıran e~areler V8l\o ~ etnıişu.r Bu cephede taarruzlarına bırçok yaralı vardır. .. . a. . d( K-2 y d vl R dır. Mwr, işte bundan dolayı pek mkın-
1!.,, · M" k . ,. Po mufettışlerın en =r ur unog u. e- d d t lıbal! -

1 
k anı etmek•• ot:ın Frankocular, bu· GöııiDIUlerl kuntnıl ~ Varşova. 2 (A.A.) - ır owıc;zın • ad Nuri Güntekin. fizikçi Malik Talim tı a ır ve ı.s ..,.~le ~. r,ıı de Conkoııa şehrini işgal etmişler- hükftmetçlleriıı anısında lonya - Sovyet ~usya ~ududu c;vannda !e Terb"ye heyeti ıızalıklanııa ta;fiıı edil- - Selım Ragıp Emeç 

\UI". vukua gelen ölumü munasebetı e gaze- . 1 dir A "k d v • 

Conko takas da Valansiya 2 - Merkez! cephe ile Es· teler, yapılan tahkikata nazaran mumai- mış er • merı a a Uç azgm deh 
1ııGııın. ;;~ m;:~·dfr'."' "*° m tramadura. Endülüs cephe4erini ve ~eyhın ıntıhar etınif 01d~ğuna dair 01~ Hatay Milli MOdafaa ve Dahniye bir hastaneden kaçtılar 

,... .. -o: bahris" · · t ettik· ılk haberin yanhf oldugunu yazmakta 1ıı_ &.11ğer taraftan Lerida'dan Puigcen Cartagene us .. v ını zıyare d 1 Müsteşarı Ankarada Sima (Amerikada Ohio eyaletinde). ı 
""'- " V l · ' · lıniş lan ec- ır ar. (A.A. ·n U d ...:'" __ Clden yolun uzerlnde bulWlllD ten soma a amıyaya ge . o • Zannolundutwıa göre _.ı Mir- Ankara 2 (Hususi) - Hatay milli ) - uç meı:ııun. e erin e ustunı-
:-...aeııs .... \....: önünde cereyan eden mu nebi .ı:ırönüllüleri kontrol komısyonu hu· ko . ..-.. ..ı .. bir mrette Pariste or- .. d f dahili" """ıc.to.. t t lar, ufak baltalar Ye demir çubuklar oı. lıot. _.., . . b • • wıcz. ---....- mu a aa ve ye --...,.arı naye dutu h ld d-rt prdi htı 1111 
.._ ~ taamızun başlaııgıcındanberi kdmetçi!erin ordusuna mensub hiçbır tadan kaybolan ııeneral Kutlep<mm doo- Mürseloğlu bugün buraya g>llmlştir. 

1 
8 ~ devlet = .;:: ~....." 

·- oa v,tin muharebe olmuştur. beyııebnDel g6nfill0 ve kara, deniz"" tu idi ve o:ıun ortadan kaybohnasın'.1" •· Alikadar bükOmet erk!ııile temaslar- ·~~sonra ~-L lnı-'·-'·~Zabı+:n :::!' 
llL...._ • - · bi b ı ·ı lanl ta kta olduğunu ıddia dan Hata d.. ~a- maaa muvllUAIJI. o ~uu. -. UUll'" -.-lor burada lıq müstahkem hava oıılularmda blçb!r ecne U UD· mı. o an wnıma SODrıl ya on..-..,-. Jann t.!ılikell eon1Jer olcluiuna haJlıa 

~ltımn !!•~sinden ateş eden madığım müşahede etmiştir. ediyodu. Jopon kabinesinde deüişiklilder ihbar elmifllr. Bfiyülı mlln•kallt ,,... 

~ eı:::,::~ 
5

~ Yalnız ~ ! _ve taen.,:ı- : KudDsta lıir lngiliz zalııta bakleniror =· po11s kordoaJarı '"'- .,... ~ Slperıer almdıktaıı. soma da mn nesinde 
2 ecııebı gonüllD bul °' nıaıııaru DldOrUltlD Loııdr1. 2 (Hunııl) - Ja- -.. • • ~ ......,m ıçincıe dımım etmlf tur. nı ıc dliL 1 <AA> _ ı..ııuz --- linin tadili .., daha mn-. -ıar. Nafıa MDsleşar vekıllıli 

...._._ - 1rurşun1arma kadar ev- Diğer blltiln ecnebi ıı&ı111l er, pua- lı:Aıı udu s...ıen. ıtadüaila ffm•llndold dan ıepıu lıakimıdakı :ıııı8za1ıme1oı .. Aııkan. ı (-.ı) - lflfıa MDotepı. 
...... t ... anlerirıden a"" eDlşler • port almak l1lı!re Valaııa!Ja'ya talıfl4 hü;.. ,-olamoblll bir ııeçlılde tevalı- kemmiyetle denm edilmelıtedlr. !Jlına denıieyoUor Ueuet ıı..w -llır. edilmlıılenllr. lıılf _. oldııAa mnda alllaD hlr lıw- Pek yakında, naırlor ıırumıla - Nalti Kootm ftliletea 1aJ1a ocıu...ı. -

Çiallar Japon şartlar1nı • • la aldlrillmapir. delişiklikler yapılmaa beklemnektedtr. zifetine bqlamıpar. 
Ziraat VekAleti için yanı bır ::tu~~;;;.;.;...-.---,.------------.------~ 

kat1Jaı kabul etmiyorlar bina yapıtacak 
(Hususi) _ Kantona mu .. Anbra, 2 (Husual) - Ziraat VeUl~ 
IMlra Marepl Şaa .. Kay· bugiiııkl YeJr.aJ.et blum kAfl aeımedill 

~ telpaf çekerek Japon Baş- fçin alt btı tımımen b4lJGk bir saloa 
~ Konoye'nin geçenlerde olmak tlzere JeDf Mr Vekllet 1tfnuı yap-
~ ettltf prtlarla Çin hüldllneti na· tıracaktır. Bu aa1on memleketin her 19-
~ IU~ mfb.akeresine Cirmek iste- rinden getirtilecek mahsul nfbmmelerile, 
~l llil~~ olan Kuom~tag mec- tablolarla bir ziraat tetkik müzesi haliDe 
~ ~ reisi Vang • Çing • Vey, sokulacattır. 
·~ ~ t...ıedilmiftir. ------

~""'*1 Şan .. Kay .. Şek, vanı • M~verayı Erden Başvekili 
~~~~~~~:;:Un:~ Londraya gidiyor 
111.;: ~ • Şam, 2 (A.A.) - Yuvarlak mua kon-
...... _. - feransına iftirak etmek &zere Londraya 

'., .. nİI yeni fevkalade komi- gitmekte olan Maverayt Erdin başvekili 
len -si başma gidiyor Tevfik P• Ebillhücta Şama gelmift1r. 
~ ı ~. · Mumaileyh Londrada diler Arab memle-
~ Yük Uust) - Fransanm yeni ketleri tarafından mildafaa edilen teze 
~ ..,,,!k komiseri Gabriel ~ IMı benzer bir tezi ileri lilreceğinl. fakat 

ı-19111 -:--
0

•1yaya hareket etmiştır. •- M .,; Er-
~~ koıntiİer, Marsilyada birkaç ,nn bundan evvel hlr .mgfliz • avera., .. 
~ aobra doğru Beruta giderek. dün muahedesi aktetmet üzere müzake. 
-.._... baMa geçecektir. relere piıecejiııl beyu etıni§tir. Kar altında kalan lstanbul 



2 Sayfa 

Her gün 
-····-

Köy kalkınması ve 
Alım satım teşkilatı 

Yazan: Muhittin Birgd 

SON POSTA İkincikimun 3 

Resim il Makale: 

Bir dost söyledi: 
Dün Eminönünden F.dirnekapıyn gidiyordum. Tramvayla 

geçerken ana caddenin muhtelif semtler.inde, Belediyenin 
midir, yoksa Tramvay şirketinin midir, pek bilemem. Fak.at 
öbek öbek amele grupları gördüm. Ellerinde süpürge kar 
yığınlarını süpürmekle meşguldüler. Kendi kendime: 

- Bunlann bir haftada yapamıyacaklan Ş bir tek mo-

Talihsizlik gebedir 
r ' Sözün Kısası 

-····-
Gene iç turizm 

E. Talu 
l"r:!!. eçenlerde, FTar.sada Turin8 
~ kjübü üç yüz biuıncı azasını 

törE:nle kutluladı. Bu ınimascbetle veri • 
len ziyafette cüınhllrreisi Bay Löbrön 
zemin ve zamana uygıın bit nutuk irad 
ederek, turizm memleketi Fransayı met
hetti. 

Dedi ki: 
- Hiç bir tarafta. seyyah kendisin1 

karşılayıp ta alakoyacak bu derece ca
zib, bu mertebe ruh okşs:yıcı bir muhit 
bulamaz. Gene hiç bir tarafta, o, bu ka
dar değişik manzaraiarla, bu kadar ko
lay ve iyi bakılmış yoHa:. böyle sakin 
dereler, coşkun şe!fılelcr, insanı baştan 
çıkaran karlı duruklar, güneşli pl§jlar, 
yemeklerinin ve şarablarının nefasetile, 
meyvalarınm lezzetile, konforu ve ra
hatile celb ve cezbeden oteller rastlıya
maz!. 

S&yın Fransa re:sicfilnhurunun affın& 
sığınarak, kendisine demek isterim ld, 
yollar ve otellerin konfor ciheti mil.st~ 
na, bütün sayıp döktüğü güze1llkler, ca• 
zibrler, sade Fransaya münhasır değ.U .. 
dir. Bunların alası. enfesi, daniskası biz. 
de, Türkiycde de vardır. Hem de tümen, 
tümen! 

Neyleyim ki, mahud hikayedeki bak
kalın vaz:yetinde insanlarız. Hani y~ 
herzevekilin biri bak!kal dükkanına gi
rip te sormuş: 

- Yağın var mı? 
- Var. En birincisi! 
- Uunun? 
- O da var. En has nevinden! 
- Şekerin? 

- Mükemmeli! 
- Öyledır de, ne diye helva yapıp ye-

miyorsun?! 

I..ondrada çıkan Deyli Ekspre! gazete
si, okuyucuları arasında bir anket açarak 
1938 yılının sansasyon uyandıran 10 mü
him hadisesınin tesbitini istcntlştir. Ga
zeteye göre 1938 senesinin 10 mühim ha
disesi şunlardır 

l - Münihte imzalanan 4 devlet paktı. 
2 - A vusturyanın Almanya tarafından 

ilhakı. 

3 - Cromer uzaklarındaki denh harbi. 
4 - Almanyada Yahudiler aleyhmde

ki cereyan. (Bu cereyan Pariste Alınan 
sefareti t.atiblerinden Von Rathın öldü
rülmes"nden aonra daha fazla kuvvetlen
miştir.) 

5 - İngiliz hariciye nazın Edenin isti
fası. başvekil Çeın1:>erlaynhı İtalyan _ İn
giliz anlaşmasını müzakeresi. 

6 - İngiltere - Amerika muahedeM.. 
7 - Amerikada casus şebekesinin mey

dana çıkarılması. 
8 - Amerikalı tayyareci Kortiganın 

eski ·bir tayyare ile yanlışkla Atlu Ok
yanusunu aşması. 

9 - İngilterede meşhur tünel kazası. 
10 - Atatürkün ölümü. 

Berezilyada bekarlık 
vergisi ihdas edildi 

Brezilyada, nüfus arttmnak için yeni 
bir tedbir alınmış. bekarlık vergisi konul
muştur. 25 inden 65 yaşına kadar olan 
ibekArlardan ağır vergiler alınaoak. bu 
paralar çok çocuklu ailelere verilecektir. 

törın süpürge yanm günde yapa.binr. diye dilş{lndüm ve 0 

zaman hatırladım ki, BelcdJyemiz llç, beş sene evvel bir lll-0-

törlü süpürge satın almıştı, fakat ill:erinrle gazeteler tara
fından günlerce yazı yazılan bu sftpfuge geldiği zaman: 

c- Ancak şu kadar santim kar ohırsa kullanılabilir .. de
nilerek garaja çekiiınlşti. Bu moUirlp. süpürge elAn garaj
dadır. 

İşte, biz de maalesef öyleyiz: Her şeyi• 
miz var da, helva yapıp yemek aklımız .. 
dan geçmiyor. Sebebi? Oturan bir mil
letiz. Bunu, yar1m asır evvel. müzeler 
müdürü Hamdi Bey merhum müşahede 
ve biz mizahi mütalea ile tesbit etmişti: 
ııBizim ilk sualimiz: Nerede oturursun? .. 
Ne yapıyorsun sualine cevabımız: mçl 
Oturuyorum!. Akşam ne yaptınız? ın kal"" 
şılığı: Oturduk.. Çocuğumuza baş nasi • 
hatimiz: Uslu otur .. Başkasına mutad ih• 
tanınız: Otur, oturduğun yerde!. ve 
iUıahirihi..> derdi. 

Ne yapalım? Asynnın göbeğinden Av
rupa ortalarına kadar durup dinlenme
den koşmuş olan atalarımızın yorgun11Jıo' 
ğunu çıkarmak vazifesi galiba bize düf' 
müş! 

Beyoğlundan Yeşilköye, İzmir Kordon 
boyundan Karşıyakaya, Ankara Ulus 
meydanından Keçiörene gidip geldiğimiz 
vakit <!uyduğumuz tbitablığı, bir sclerde 
dünyayı dolaşan Amerikalı seyyah duy
mamıştır. 

LAkin bir parçacık kımıldansak, kımıI• 
damağa alış.sak ne iyi olacak! Bundan 
hem kendimız istifade edeceğiz, hem de 
memleket faydalanacak. 

Bizim de bir turing klübümüz var. D!
lim varıp ta, onun reisi olan dostum Re-

şid Saffet Atabinen'e soramıyorum: A'
caba, azasmm yekCınu kaça bıiliğ olm~ 

tadır? Sonra bu azadan kaçı hakikaten 
faal, ve ne kdan cgöstennelib tJr? 

Frnsadakf gibi 300,000 den vazgeçtim. 
Şimdilik üç yüze de razı olacağım. B1' 

üç yüz kişi. şu mübarek yurdun içerisill'" 
de geziye çıksalar, başkalarına da örneli 

olsalar ne güzel bir başlangıç olurdu? 

(Devamı 10 uncu sayfada) ............................................. ----·····--
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SON' POSTA Sayfa 3 

Almanya son bir ayda 1000 
tayyare daha yapmış! 

Belediye, otobüs 
işletmek için 

istikraz yapıyor 
Ankara, 2 (Hususi) - İstanbul Bele

diyesi beş yüı bin lira istikraz yaparak 
bugün derrnE" çatma bir halde işletil • 
mekte olan şehir otobüslerinin imtiyaz 
hakkını kendisinin kullanması için 
Dahiliye Vekaletine müracaat etmiş -
tir. 

E 
O Mısır ve ita/ya 

Yazan: Selim Rat!lp Em~ 

1E51 ugün Mısır milletini ehemmi • 
lg} yetle meşgul eden mesele, fa· 

şist İtalyanın şarki Akdenizde takib et
mekte olduğu polifikadır. Habeş müstem-

Almanlar · beş . ağır kruvazör inşa 
ettireceklerini lngilizlere bildirdiler 

L R lekesile muvasalası yüzünden Süveyş k.ao 
Sir Persl oren oma naıına şiddetli bir bağıııık duyan tta1ya. 
Bilyük elçiliğine bu kanaldan geçen gemilerden a1ınmaıt-
Tayln edildi ta olan resmin indirilmesini-istiyor .. ~n· 

kü. geçid resmi veren memleketlerın ılk 
Londra 2 (A.A.) - İngilterenin An- safında kendisi de geliyor. Bundan bat" 

kara büyük eJçisi Sir Persi Loren, Ni· ka Mısır • Bingazi hududu fizerine kesif 
san ayında tekaücl olacak olan Sir İtalyan muhacirleri yerleştiriliyor ve bu 
Pert'in yerine İngilte:renin büyük el· mıntakada end·i§e verici tahkimat yapı -

Bir Alman sıazetesi " 1939 un bize bize neler hazırladığını bilmiyoruz, çünkü 
daha isteyecek şeylerimiz vardır ,, diyor 

çilivine
0 

tayin edilmiştir. lı)"Or. Diğer taraftan Habeşistana yerle-
b · h ·· şerek Tana gölü vasıtasile Nil mensabına Vaşington 2 (A.A.) - Reuter ajansı İngiliz amirallık makamının mümessil· ?ı~ını bilmiyo~z.. Fa'kat izı.m ~~uz lVafiada geni tayin hakim olduğu için Mısırın su vaziyetine 

bıuha.biri bildiriyor: 1erile Alman makamlan arasında Ber- ıstıyecek şeylerımız vardır ve mus • de bMcim olmak vaziyetine geçebilecek 
liarbiye Nezaretinin eksperleri tara· linde yapılan görü.şmeler esnasında Al· temlekeler de bu meyandadır.• Ve nakiller gibi görünüyor. bütün bu ahval Mısır 

lındaıı hazırlanan istatistiklere göre, manlann ezcümle ağır kruvazörler me· Alman İktısad Nazın Komaya gidiyor Ankara 2 (Hususi) - Çorum nafıa milletine, bir nevi abloka altma alınmak ~ya ile ltalyada bulunan tayyare- selesini ortaya attıklar! söylenmekte- Berlin 2 (A.A.) - R?madan alınan mühendislerind<!n Cevad Bursaya, Si- b:ssini vermektedir. halyanın lngiltere 
. n IXliktan Münib anlaşması imza dir. haberlere göl"E', Alman Iktısad Nazın nob mühendislerinden Hamdi Manisa· ve Fransadan Süveyş kanalı için istediği :Udıfi zaman Fransa ve İngilterede Berlin hüldlınetinin iddiasına göre Funk, haliha?.ırda ikamet etJT1€kte ol • va Manisa mühendislerinden Şükrü resim tenzilatı ve kanalın işletmesine it

k lunan tayy:ırelerın miktarından altı Sovyetler Birliği halihazırda bu tipte duğu cenubi ttalyadan avdetinde bu is~arta naf1a müdürlüğüne, İzmir mil· tirak etmek arzusunda bulunması haki • 
ere daha çoktur. 7 gemi inşa etmektedir. Bu hal, İngi - ayın 7, 8, 9 unda Rornada kalacaktır. hendislerind,...n Nüzhet Mardin nana katte Mısıra matuf bir iste'k:t'r. Çünkil 
Eks.Perler Sonteşrin ayı içinde Al • 1iz • Alman itilafı mucibince Alman - National Zeitung, bu münasebetle müdürlüğün~ Kavseri fen memurla - bu kanal yakın bir atide tamamen Mısır 

:1.~~a~ın binden fazla tayyare i~a yaya ayni tipte 5 gemi in.şa etmek hak· yapdması derpiş edi1en görüşmelerin nndan Necati Bu;dura, Zat İşleri me- hükümetlne intlkal edecektir. Binaena • 
tigını ve bu ay zarfında İngilterenın kırın. vermektedir. Bu gemilerin üçü bilhassa RomA - Berlin siyasi mihveri murlarından Raşid sicil şefliğine, on • ley istenen fedakarlık daha ziyade Mı • 

:ak 250 tayyare yapabildiğini iddia inşa veya teslih edilmektedir. ile yekdiğerine sıkı bir surette bağlı dan açılan yere Ali tnvi, Seyhan na - sırdandır. Bütün bu ahval ve bir hayli 
ektedirler. 1939 yılında AlmanJann istiyecek olan iki memleketin iktısadiyatı ara • fıa müdür vekili Enver Malatya nafıa zamandanberi Mıısırda muazzam para 

ila .Anıerikda ayda va11tt .350, fialya.- sında mesai birliği vücude getirilme- mühendisliğine, Yüksek Mühendis sarfile İtalya lehinde yapıldığı id'dia o • 
la ıoo, Fransada ttalyadan daha az şeyleri varımş! si ve bunların inkişafa mazhar edilme· mektebi mezunlarından Mehmed Sey- lunan propaganda, denilebilir ki Mısır • 

'Yare inşa edilmektedir. Berlin 2 (A.A) - Yeni senenin ba· si hakkında cereyan edeceğini yazmak· han su işleri rnühendisli~ne, Naci Bur- Iıların uykusunu kaçırmaktadır. Bir ara 
t Abnmııann yeni bir zaiılısı şında siyast vaziyeti gözden geçiren lo- tadır . sa su ışleri mühendisliği.ne nakil ve ta- ihmale uğnyan ordu teŞkilAtı, tahkimat 

denize indiriliyor kal Anzeiger gazetesi, bilhassa şöyle Funk'un ziyareti !'eSlll:n., ~t'1.1yan yin edilmişlerdir. isleri, şimdi hüınmalı bir gayretle ikmal 
La Bertin ı (A.A.) _ Scharnhorst zırh· yazmaktadır: korporasyonlar nazıı: Santını ~ın Ber· edilmek isteniyor. Zira, Mısırlılar, hal • 
..; 7 Sonkfınunda hizmete girecektir. c 1939 senesinin bize neler hazırla - lin seyahatine tekabul edecektlr. OzUmlerimiz için kurutma yan tazyikinin her gün bir parça daha 

k. 1 . et' il°JOr arttığını Mssediyıorlar. Bu endışenin te-
e o h az·ıde er.ık ma me eri g lr I siriledir ki Mısırla bir ademi tecavüz mi-0 •• 1 d çok r ang Ankara, 2 (Hususi) - Ziraat Vekaleti sakı r.kdetmek teklifinde bulunan ftal • un spanya a a"'açları çı·çek açtı üzüm rnıntakalannda fazla mahsul ku- yanın bu teklüi akim kalmıştır. Çünkil. Q rutmak için bu seneden itibaren kurut- Mısır, bu gibi vesikaların uyutucu ma· ~ı·dd tı• h beler oldu Orhangazi, (Hususi) - Mevsimin kış ma makineleri getirterek yeni te_:tibatla hlyet'i olduğu ve sırasında hemen yırtı. 

'1 e 1 mu ar e ortası olmasına rağmen burada havala- üzümlerin zıyaa uğramasının önune ge- labilnc.•eklerine kanidir. M. Çemberlay· 
rın mülfıyım gitmesi yüzilnden birçok çccekt~r. . .. . . . . nin kısa bir zaman sonra Romaya yapa • 
meyva ağaçlan çiçek açmıştır. Bilhassa Vekalet Kayserı, t.trgüb gıbı üzümü cağı sPvahnt esnasında yalnız Avrupayı 
erık ağaçlarının bazıları baştanbaşa ba- bol yet'stiren mıntak~l~rın satı1mayıp zılfıl·ndar eden meseleler de,ltil. Afrikanın 
har çiçeklerilc donanmış, bazıları fındık kalacak yaş mahsullennı de Ankaraya c:'mali şark1s'n: rahatsız eden mevzulara 

Cubells şehri önünde F rankocular hükumetçilere elli 
dört defa hücum yapmak mecburiyetinde kaldılar, 
ltıilisler şehri son kurşunlarına kadar müdafaa ettiler cesamet'ndc erlk bile vermişlerdir. getirterek c:arap yapacaktır. da temas ed'lC'ccıkt"r Cünkü c:on İtalyan 

- matalibatının bir ıhedefı de Şap denizi i~ 

Leh g nerah Sovuet Talim ve ~erbiye h~y~tine Sü,·cı-ş 'kanalında bir takım iktısr.di men-
ko Lo~dra 2 (Htt""uc;i) - General Fran· Frankist tayyare1eri de Barselon'u "" •• •• •• j •• ÜÇ yem aza SeÇl idi fa tkr temin etmiye matuf bir manevra 
ıa.ı 'dun bütun K"ta onya cephesini tef- bombardıman etmişlerdir. 30 ölü ve h d d da oldurulınuş oldu~ zeh:ı'bmı uvandıran emareler var-
~ş e rn·ştir. Bu c-E'phede taarruzlanna birçok yaralı vardır. u u un Ankara, 2 (Hususi) - Maarif umumi dır. Mısır, fs+e bundan oolaVı ~k sıkın· 

evarn e•-ek•e (l ..... n Frankocular, bu • Gö·nınıu··ı.-....1 k,_..__:ıı k-;c:vnrı,u V 2 (A.A.) M' ko 'cz''n Po müfettişlerinden Kadir Yurdunoğlu. Re· tıdadır ve ıst"kbali düsünce ile karşılı,,...r. uıı w ~" ., .. ınıa .,,. ..... _ _,.~~ arşova. R - h dr d wı. ı d~ !:ad Nuri Güntek:in, fizikçi Malik Talim J-~ de Conko ... a şehrini işgal etmişler- hükfımetçilerin arasında lonya - Sovye~., .. U:Ya .. u u bu t~ılvargın e ~e Tcrb'ye heyeti azalıklanna tayin edil· Selim Ragıp Emeç 
r. vukua gelen oıumu munase e ı e az - . . 
Con - ... takasında Valansiya 2 - Merkezi cephe ile Es· teler, yapılan tahkikata nazaran mumai- mışlerdır. Amerikada Uç azğm deli ıı...::ı.., kosa, Tara"ona ......... . 

~"Qlrn bir mevk dir. tramadurn, Endülüs ceph~erini ve leyhin intihar etmi§ olduğuna dair olan Hatay Milli Müdafaa ve Dahttiye bir hastaneden kaçtdar 
Lı.~if:er taraftan Lerida'dan Pui~ Cartagene üs..-ii bahrisini ziyaret ettik· ilk haberin yaııltl olduğunu yazmakta- Müsteşarı Ankarada Sima (Amerikada Olıio eyaletlnd•). ı 
~ giden yolun üzerinde bulunan ten sonra Valan,;ya'ya gelm~ olan e'.; dı~:~nolunduJ!una göre general Mir- Ankara 

2 
(Hususi) _ Hatay milli (A.A.) - Üç mecnun, ellerinde ustura-

hate Us şehri önünde cereyan eden mu nebi gönüllüleri kontrol kornısyonu hu· kowicz, em-arengiz bir surette Pariste or· müdafaa ve dahiliye müst~an İnayet lar, ufak baltalar ve demir çubuklar ol· 
h be taarruzun başlangıcındanberi kilmetçilerin ordusuna mensub hiçbir ladan kaybolan general Kutiepovun dlJSo Mürseloğlu bugün buraya ~iştir. duJ!u hald:'iı, dö~ ~~ana hü~ •~ilt-

Pılan en ç~tin muharebe olmuştur. beynelmilel gönüllü ve kara, deniz ve lu idi ve o!lun ortadan kaybolmasında a- Alakadar hükfunet erkanile temaslar- tenğsonra fiıok f!!ll.lmet lardastanesız nb en b 89-
11\.._ _ • - • • • b ı · ak ld ğ · dd · _ ma a mu va a o uş ır. a ıta, un-~ll!Utbtler bura~~ beş mustahkem hava ordularında hıçbır ~ebı u un· mı.l olanları tanım ta o u unu ı ıa dan sonra Hataya donecektir. ların tehlike'li caniler olcfulunu halka 

ıı~ttının ~erısınden ateş eden madığını müşahede etmlştır. edıyordu. J k b" · d d ~- "kl"kl ihbar etmiıtir. Büyüt nıilnataı&t }'Ol!-. 
lao.CU!n ı tardedehilmek için 54 kere y 1nız M dridde 9 ve taen hasta • KudUste bir lngiliz zabıta opon a mesm e egışı 1 er rmda polil kordoııları ~. ~ 
~ ebnek mecburiyet~de kalmış - .

8 

2 ;nebi önüllil bulunmuş • bekleniyor miftir. 
~ Siperıer ahnd~ktan sonra da m~ nesınde g memuru öldOrUldO Londra. 2 (HUSWll) - Japon kabine- · • •V• 

~ bsat..ıun içınde devam etmış tur. "1 K d" • (AA) t-.-:llz zabıtası er- sinin tadili ve daha mütecanb umurlar- Nafia Müsteşar vekılhgı "'ı::t natltsı !kadar D'ğ biltün ecnebi gönüllu er, pasa· u us. • - .u~' 
1ezin er'°" kurşunlanna ev- ı er . , tahfid klnındu Sıuıders. Kudüsüıı fimalindeld dan teıkili hakkındaki müzakerelere, e- Ankara, 2 (Husuai) - Nafıa Milltqa11-
lbr »e.cere~rmden ateş etmişler • po:ı almak. üzere Valansiya ya bilyük yolda otomobili bir geçidde tevak- hemıniyetle devam edilmektedir. lıl~a demiryollar ticaret ~lat reı.t 

· edılmişlerdir. kuf etmif olduğu sırada atılan bir kur- Pek yakında, nazırlar aruuıda mühim Naki Kotten vektleten tayin edilerek n-

Çiniler Japon şartlarmı Ziraat VekAleti için yeni bir 
kat'i1e11 kabul etmiyorlar bina yapdacak 

~ndra 2 (Husust) _Kantona mu. Ankara, 2 (Husust) - Ziraat VeUl~ 
~latllltaa •nra Mareşal Şan _ Kay· bugünldl Vekllet binuı klfl ":lmedılf 

e hlr- telgraf çekerek Japon Baş- için alt katı tamamen büyük bır sabn 
~ ~ Konoye'nin geçenlerde olmak tızere yeni bir Vekllet ~inası yap
~ ettıli şartlarla Çin hükUıneti na· tıracakhr. Bu salon memleketin her ~ 
~· 1Ulh milzakeresine ginnek iste- rinden getirtilecek mamul nilmunelerile. 
~ ~1.~rmiş olan Kuomintag mec- tablolarla bir ziraat tetkik müzesi haline 
'-a nı.-~_1"cl reisi Vang • Çing • Vey, sokulacaktır. 
11~ttn tardedilmiştir. --------

t~l Şan - Kay - şet, Vang • Maverayı Erden Başvekili 
~ .. veyain Çin mmeu namına ko • Londraya gidiyor 
11.aı;: ga hiçbir salahiyeti olmaclıgını 

etaüşı-. . Şam, 2 (A.A.) - Yuvarlak masa kon-
811r1y -:- • - • feransma iştirak etmek üzere Londraya 
le . 81Uft J8nt fevkallde komi· gitmekte olan Maverayı Erdiln başvekili 

11 VIZifesi başma gidiyor Tevfik Paşa Ebülhüda Şama gelmiştir. 
ı:a--. 2 • . Mumaileyh Londrada diğer Arab memle-
~e Yük <Huusi) - Fransanın yem ketleri tarafından müdafaa edilen teze 
~ s,k komiseri Gabriel Püo. bu . .. . 

l" }{arsıtyaya hareket etmiştir. benzer bir tezi . ıleri IJUl'eceğınL ~akat 
~d: ko11'tiaer, Marsilyada birkaç gün bundan evvel hır İngiliz - Maverayı Er
~ an 1<>tıra dnğru Beruta giderek. dün muahedesi aktetmek üzere müzak.e-

eıt baıu.a geçecektir. relere iirjşeceğiııi beyaA etmi§tir. 

pnla öldilriilmüştilr. değişiklikler yapılmam beklenmektedir. zifesine ıbqlamlfbr. 

Kar aJtında kalan lstanbul 



4 layla 

Eminönü meydanının 
tanzimine başlanılıyor 

SON POSTA 

Nakil vasıtaları için Y enıcaminin arkasından dolaşan 
yeni bir y9l vücude getirilecek 

Yeni yılın ilk .günile beraber başlıyan Milli bankalarımızdan biri Hataya yapılacak ihracatta 
kar dün şehri baştanJbaşa beyaz bir ta- ınühim kolaylıklar gösterme kararını aldı 
baka ile örtmüş bulunuyordu. Evvelki 

Eminönü meydanının tamamen açıl-ıvakkat kaldırım döşenecektir. Bilahare gece saat 18·30 da başlıyan kar dün sabah Hatayla yapılacak ticari muamelelerde 
n ı ıçin dört plan mevcuddur. Birinci muvakkat kaldırım asfalta çevrilecektir. s~a.t dokuza kad~r ~evatn __ et~iş. k~ ti· hilkılmetim " zin birçok kolaylıklar göste
planda gösterilen !binaların hedmi ta· Yenicaminin arkasındaki yola muvakkat pıs. esnasında ruzgarın suratı sanıyede ren yeni kararlarından sonra Hata,ıa a
mamlanmıştır. Şehircilik mütehassısı kaldırım döşendiği esnada Balıkpazarı 20 metreyi bulmuş, 6-7 santimetre irtifa- na yurd arasındaki ticari münasebat çok 
Prost. Eminönü meydanının müstakbel caddes ne de ayni tarzda kaldırım yapı· ?a. kar yağmıştır. Ba_zı yerlerde ise _kar_ın artmıştır. 
şekline a·d dört proje hazırlamıştır. Her lacaktır. Buradaki kaldırım da bilahare ırtıfaı ancak 4 santımetreye çıkabılmış- Memleketimizden Hataya muhtelif em
planda gösterilen binaların yıkılması ta- asfalta çevrilecektir. tir. tia ihracım• devam edilmektedir. Son 
mamlandıkça bu dört projeden biri tat· Prostun meydana aid dödrüncü proje- Dün şehirde hava ekseriyetle güneşli günlerde şehrimizden yazı makinesi ve 
bik edilecek ve meydanın tanzimine ge- sinde meydan tamamen açılmış· olarak geçm'ştir. Rüzgar ga.rlb istiıkametinden. bazı mahsuller sevkolunmuştur. Milli 
çilecektir. Fen heyeti müdürlüğü Pros· görülmektedir. Yenicaminin duvar- hafif süratte esmiştir. bankalarımızdan biri Hataya yapılacak 
tun projelerini dün Vali ve Belediye Re- larını haricl tesirattan korumak Sühunet derecesi en yük.sek güneşte ihracatta miihim kolaylıklar gösterme 
isi Lfıtfi Kırdara göstermiş, izahat ver· için kemerden itibaren Mısır çarşı- 11,5, gölgede 2.5 ve en düşük sıfırın al· kararını almıştır. Nazilli fabrikası ma
miştir. Birinci planda gösterilen binalar sına kadar bir duvar yapılacaktır. tında 1,5 santigrad olarak kaydedilmiştir. mulatın<lan mühim miktarda basma ya-
yıkılmış olduğundan Prostun birinci pro- Yayalar bu duvarın kapısından geçecek, Dün geç vakit iıse barometre yüksel- kında Hataya gönderilecektir. 
jesi derhal tatbik olunacaktır. Birinci kemerin altından yürüyecektir. Kemerin meğe başlamıştır. Hatay tüccarları, gayri mamul ve ya-
projeye göre Karaköy Köprüsünden E- altından geçen yol münhasıran yayalara Yeşilköy rasat istasyonunun il/erdiği rı mamul tütün istediklerini şehrimizde-
minönü meydanına gelen nakil vasıtala- tahsis edılecektir. malfu:nata göre Doğu Anadolu ile Kay- ki alatkadarlara !bildirmişlerdir. 
n için Yenicamiin arkasından bir yol a- Karaköy köprüsü bilM:ıare şimdiki ha· seri, Ulukışla, Eskişehirde hava karlıdır. Hatayfo ticari münasebete girişmek is-

lerin mürakabesi hakkındaki kanun 
mer'iyet mevkime girmişt:r. Dün sabah" 
tan ıtibaren şehrimızdeki devlet senna" 
yesile işliyen müesseseler bütün muame
lelerini yen kurulan hükmi şahsiyeti ha· 
iz ve mahdud mes'uliyetli idareler namı" 
na yapmağt ba~1amışlardır. Yüksek mil• 
rakabe heyeti dünden itilbaren devlet 
sermayesile kurulan müesseseleri müra• 
kabesi altına almıştır. 

lsveç ticaret anlaşması 
müzakereleri neticelendi 

Bir müddettenberi İsveç ve Türk mu• 
rahhaslan arasında yapılmakta olan ye;. 
ni ticaret ve tediye anlaşması müzakere;. 
leri bitmiştir. Anlaşma bugünlerde An• 
karada imza edilecektir. 

çılacaktır. Nakil vasıtalan caminin arka· llkhanenin önüne alındığı sırada Köprü- Ege mıntak . ··ıA . b" h . . tiyen ibazı yerlere ihracat müesseseleri . t t . ası ıse mu ayım ır ava ıçın- O • k 11 "I h smı takıben ş Bankası stanbul şubesı- den geçen nakil vasıtalan buradan itiba- dedı·r Dı"ğe t ft Akd . . k kı İstanbul Ticaret ve Saınayi Odası vasıta· ammar a 1 ar yag 1 tO Um . _ _ . . . . .. . r ara an enızm şar • . . 
nın onune çıkacaktır. ProJenın tatbıkıne ren en son şekle gore Yenicamiye doğru 

1 
.
1 

K d . sile Iskenderun Ticaret Odasına müra· k · • d"I 
derhal geçııeceğinden bu yeni yola mu- uzıvccak yoldan gideceklerdir. ;ı:; arı e dd ara ;nız ve Ege denizlerinde caat etmektedirler. Uspesı ıste 1 er 

D T k f 
· d ı ına .şı etle: evam etmektedir. Küçük Hataya ayrıca eczayı tıbbiye ve parfü· Danimarkanın merdtezi olan ~pen• 

U•• n ev )• h a n e e hı• r :::;~:r;~~ de Boğazdan dışarıya çıka- mel'Oi del ihraç olunacakt~I · k I hagdan bazı ticaret firmaları şehrimiz• 
Ka la 

ev et sermayesı e uru an deki alakadarlara müracaat ederek şeh" 

k f l d 1 d 
r nn tesirile bir ev yıkıldı U I rimizden mühim miktarda yağlı tohuııl mev u ö Üru•• u•• Dün saat 1 de Bebekte İnşirah soka· m 8SS8Se er ldispesi satın almak iıstediklerini bildir-

ğmda hallaç Ahmedin üç kattan ibaret Devlet sermayesile kurulan müessese- mişlerdir. ~ 

'devkuflardan Ahmed arkadşı Bekiri muhtelif olan 70 numaralı ahşab evinin, yağan 18 ya,ında biri kazaen kuyuya BDtDn latanbul halkı hazırlamnızl 
• kar ve yağmur~ann tesirile alt kat ve dO,Op 81d0 G39 yıhnın birinci bOyOk va 

yerlennden bıçakla yaralıyarak öldürdü duvaJarı yıkılmış, bu yüzden üst kat - Şehremininde Jı"mdıkzade sokağında Zengin programı 
Dün saat 15 de Tevkifh~cle bir, men hıncını alamıyan Ahmed onun tis- lar _da ~ö~?ştür. -Ahm~din hemşiresi oturan 18 yaşlarındaki Hasan kızı A- ZORO ' 

mevkufun ölü.mile neticelenen bir ha· tüne atılmış ve elindeki kanlı bıçağı Emme ıle ıkı çocugu salımen kurtarıl· dilenin ortadgn gaybubeti üzerine dün DUn 
dise vukubulmuştur. yaralı Bekirin rast gele mahallerine mışlardır. mahallinde araştırma yapılmış ve kız 1 1 
Mev~~ardan ~eki~ ile Ahmed ara· sokup çıkarmağa başlamıştır. Gardi - Dört otomobil çamura saplandı mahallenin arsasmdaki kuyuda ölü o· " Ş A R E T " 

sında dun sabah hır agız kavgası başla· yanlar yetiştikleri zaman Bekiri aldığı Dün, Maslakta dört otomobil yoldan ı k b 1 t Adl" d ktoru Tamıamen renkli 
b d h iki · d b. b" . - ara u unmuş ur. ıye o 

~ u ara a e.r s~ e ır ınne ~,?lr yaraların tesirile ölü olarak bulmuşlar çıkarak çamura saplanmışlarsa da sa· Salih Ha imin verdi •. ra ra ve a ı· 
sozler sarfetmışlerdır. Fakat dıger Ah di r d k' b • 'l k l hibleri tarafından kurtarılmışlardır ş gı po y p 
mevkuflar araya girererk bu kavganın ve me e ın e 1 ıçagı e ya a a • - -- · lan tahkikat neticesine göre, hadise bir 
b .. - . d . l mışlardır. e· d 17 182 . k t' . d vuku ım· t' Ce-uyumesıne mey an vermemış er ve . .. . • . . ır sene e serserı aza ne 1C€S1TI e a ge lŞ ır. 
her ikisini de teskine çalışmışlardır Tahkıkata muddeıumurnılık vazıyed 7 a·· d ~. . . ·ım;c+· 

· t · k k t'l' k d". se m eı.ıııne ızın ven ""1.ır. 
Ahmed Bekirin sarf ettiği sözleri e mış ~ere a ı ın ve gere se ıger k k 2 15 O ............................................................ .. 

hazıned~emiş ve onunla tekrar kav· rn~v~ufla:ın ifa~lerine müracaat edil: Öp8 7 7 ŞEHiR TIY ATROSU 
gaya tutuşmak için fırsat kollarnağa mıştır. Cınayetın btr alacak rneselesı k d• • h d·ıd• Dram kısmı 
başlamıştır. Bir aralık Bekirin abdest· yüzünden çıktığı ve bu arada Bekirin • 8 1 ım 8 e 1 1 
haneye doğru gittiğini gören Ahmed ar- Ahmedin istediği eroini vermemesinin 1938 . d hird 17182 rseri A s M Q O E 

d h"d' ·1 l'"'k d ld - .. w •1 senesın e şe e , se 
kasından koşmuş ve bıçağını çekerek e a ıse 1 e a.a a ar 0 ugu ogrenı • k .. ek 2150 k d" ··1d·· ·•ımM ı·· 1937 . m· t' op , e ı o uru uş ur. se-
fıddetle sırtımı saplaımı~tır. ış ır. nesinde tifo ile mücadele yapılmış oldu-
Yediği bıçak darbesinin tesirile Be· Müddeiumumilik Tevkifhaneve bı • ğ d -ıd" .. 1 ked' k"" k 

ki l . . w tl kuld • Ah. . un an o uru en ı ve ope sayısı 
r yere yuvar anarak boguk bır fe~ çagın ne sure e so ugu ve medın dah f 1 d B i . ..J> 24 495 k-
d ko b·ı . hAd. h 11' b k' l t '1 ted 'k tt•W. a aza ır. u sene çınue • o-ya . para : mış ve ıse ma a ıne unu ım er vası ası e an e ıgı pek. 4933 kedi imha edilmiştir. Kö kle-

gardıyan ve Jandarmalar koşmuşlardır. keyfiyeti üzeninde de ehemmiyetle . .. . y. pe 
Bekirin ye~ yuvarlanmasa.na rağ- d kt d rın şehre koylerden geldıgı anlaşıldığı.n· 

-~=-==-===-==-==-=-=====-===~=u=rm=a=a=-ır=.ıı======-=-=====- dan kedilerle ilişiği olan Beyoğlu, Bakır-
Mllfe/errllı ı Şehir l f l l'rl: köy, Eyüb kazalarında köylerden inen 

köpeklerle mücadele etmek için tefki!At " 

alqam ıuat ~0,30 ela 
5 tablo 

ERTUBRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Tablmde hu rece 
i TAAT I LAMI 

Komedi S perde 
Yazan: Celil Muaıhipotlu 

Ymad• iNSAN MABUT 

'. 
' 

J' 
k'a tamamlyle Mekaıkada ı•O" 

Muhtac eak,ert t e kaDd ve eytamına 
k8m0r ve e rzak t evziat. 

Şehir s uyu ihtiyacı kar9ılayacak 
hale get irilecek 

kurulmuştu~ --~--~~~~--~~~----~-
TURAN TiYATROSU 

N .. id Cemal Sabir blrl .. lf'i 

Yeni varyete 

mi• lspanyol danaları ve 911r kt
lar iyla dolu bOyOk kahreme nhk 

ve macer a tllml 

Vali, dün Cerrahpaşa hastanesini 
gezmiş ve hastanelerin daha istifade
li şekle sokulması kararlaşmıştır. 

Poliste: 
Bir Şirket vapuru bir balrtu;ı 

kayıGını batırdı 

YAR l N 
Matineler den itibare n 

ihtiyar Aşık ALKAZAB 
Umum Mütekaidini Askeriye Cemi

yeti, kayıdh azasından bulunan muh· 
taç mütekaidin ile eytam ve eramiline 
kömür ve erzak tevzi etrneği kararlaş
tırmıştır. Tevz~t bu ayın altısından on 
altısına kadar devam edecektir. 

Bundan sonra Sular İdaresine giden 
Vali, Sular İdaresi müdürü Ziyadan 
şehir suyu hakkında izahat almıştır. Dün saat 1 S te Köprüden Ortaköy "1'••••••••K•o•mec1•ı•s•P•.•••miiiiiiiiilll•S•i•n•e•miıa•a•ın•d•a•b•aİı9•lıy•o•P•.•iiiıııt. 

iskelesine gel-en Şirketin Mehmed kap • 
BeycOlu bymakamlılına Bakırk8y 

kaymakamı tayin adlldi 
Çankaya kaymakamlığına 1Jayin e

dilen Beyoğlu kaymakamı Danişin ta
;yin emri dün Vilayete bildirilmiştir. 

Beyoğlu kaymakamlığına Bakırköy 
kaymakamı Hamdi tayin edilmiştir. 

Şehir suyunun ihtiyacı karşılaya • 
cak miktara iblağı için tetkikat yapıl· 
maktadır. En yakın zamanda şehre i· 
sale edilen şehir suyunun miktan zi -
yadeleştirilecektir. 

Toplantılar : 

tan idaresindelti 6S numaralı vapuru, 
iskelede bağlı bulunan --Ruınelifeneri 
Garibce köyünden Şakir Bayrakçının 
balıkçı kayığına çarparak batırmıştır. 
Kaza esnasın•ia kayık sahibi ve tayfa
sı denize düşmüşlerse de kurtarılmış
lardır. 

lzınir valisi ve belediye reisi İznıire Esnaf eemiyetlerl yamı uınunı1 bir ........... - ........ - ...................... _ .. _ 

gittiler toplantı yapaaklar HALK Bu ~ER E TA 

Bir kaç gündenberi şehrj.miz'Cle bu • Şehrimizdeki bütün esnaf cemiyetle.o R,AHMET EFENDi 
lunmakta olal" İzmir valisi bay Fazlı ri yann birleşik esnaf cemiyetleri mer- Pelr yakında büyük op<&ret 

Güleç ve İzmir belediye reisi doktor kezinde bir top1antı yapacaldlardır. O Ç Y 1 L D 1 Z 
bay Behçet u~ Bandırma yolile İzmi:re Bu toplantıd;ı esnaf cemiyetleri müş - MACAR BALESi 

ı Her P•rtombe Halk f~ 
hareket etmiş erdir. terek yardım heyetine ayrılacak tah· 

Denlzbank ummn miidfirü istifa sisat ve 939 yılı faaliyeti hakkında gö- 1131 s ı ı k ta 
etmemlt rüşülecek ve umumi heyet toplantıları· enea ne g rer •n m 

Dün bir Eahah gazetesi Denizbank nm günleri te~bit edilecektir. ayarh ve 15 sene 
umum müdürü Yusuf Ziya Önişin isti- Esnaf cemiyetleri bu yıl müşterek Garantili bir MOV ADO saati 
fa ettiğini yazmıştı. yardım hey~ti için bütçelerine 30 bin He l9a batlayınız. 

Denizbank mehafilinden aldığımız liralık bir tahsisat ayırmışlardır. Altm ve Metal kadın erkek 
malümata göre, bu haberin aslı yoktur cep ve kol saatleri 
!:!.uınd~ıdmiru.-dür vazifesinden istüa et· ıran .Ceneral Konsolosluğunun OSMAN ŞAKAR MÜESSESESi 
~~ ... ,,. bir tekzibi 

M • fi 1 • d" "idi traa pnenl toMOloıd.......,. bDdlrDI· 6 ay v11de ile sablır. OIOrln at arı ID iri yor: istanbat pstetednin buılannda İran· GALATA : Bdnkalar caddesi No. 47 
İktısad Vek!letinin verdiği karar mu- Aa.ld petrol madenlerinden blrin,1 lşle&mek Voyvoda han zemin kat 

dbince petrol flrketleri dünden itibaren için tranblula Tirklerden minıüıeb bir BEYAZID ı Oniversite caddesi 
motarinln çift tenekesinin her şehir ve lleJetln a.kkll edeeetine dair bir baber No. 28 
bW>ada-ki satıı fiatlarmdan Qn bet ku- 1n:....eı:·11abN'bı .... Glmactlmıılan KADIKOY ı iskele caddesi 
l'Uf tenzilAt yapmlflarchr. tebibiDl r1oa ededs. Ne. 88/2 

SUMER S iNEM ASI 
Yarın akpm en bilyük iki FranllZ artisti 

JEAN GABiN va MICHELE MORGAN'ı 
Sinema müsaQakısında senenin en mükemmel Fransız filmi olarak tesbit 

ve PIERRE MAC· ORLAN'ın meşhur romanından lkbbas eden 

SON BUSE 
( Quai de. Brumea ) 

bUyUk aşk filminde takdim edecektir. 
Yerlerin eırvelden aldınlmuı rica olunur. 

BDyOk Afk fllmlerlnln yıldızı, " HABANERA., filminin 
MARLENE DIETRICH'in Rakıbı 

ZARAH LEAN 
kahramanı 

ER 
• ___ M_e_vzuu, Ltlka ve lhtışamı ve Şırkıh.rı Kat'iyyeıı Unutulmıyacak 

AŞKA TAPAN BADiN 
l-sAKırRV0A P·s1~·e;~mda 
it, Fiatlar: 35 • 25 ve Localar 150 Kur uftur . 

~etr 
•uyu 
lılrıı 
llıişıı 
den 
bak 



Ak denizin en 

SON POSTA 

Konyada zeng:n maden 
damarları bulundu 

güzel 
şehri : Antalya 

~talyada zirai çalışmalar hızlaı:dırıldı. Ormanlar ıslah So?daj ameliyele~i ~eva~ 
tdılcli, hayvancılığa ve madenlere ehemmiyet veriliyor edıyor, madenlerın ışletıl

mesine yakında başlanacak 

Antalyanın en yeni bin.alanndan Kara Ali oğtu Park gazinon 
Antalya (Hususi) _ Antalya 36-37 de- krom madenlerinden başka memleketi • 

~e arz dairesinde ve 28-34 tul derecesi mime daha bir çdk maden vardır. Fakat 
'rasındadır. Mesahai sathiyeısi 19,419 dereceleri ölçülmemiş ve işletilmeğe baş
l'cletre murabbaıdır. Çok verimli, bol !anılmamıştır. Mevcud olan Tekirova 
•Uyu olan Antalya Anadolunun bazı kı- krom madeni istikbalde Türkiye için bir 
•unıarı ,gibi üçUnC'Ü devirde meydana gel- servet membaı olmağa namzeddi:. Şeıhre 
~i§t~ .. Nüfusu 242,609 dur. Selçukiler - yedi sekiz saat mesafed~ o~an bu ~ad~~ 
ban • Urklere ınirns kalan bu arazi ziraat çok zengin cevhere malıktır. Henuz bu-

k lllından Türkiyenin, b rinci derecede tün lcvazımatını ikmal etmemiş olan bu 
~evıc ını ihraz etmektedir. Mesahai sat- şirket şimdilik noksan tesisatla çalış -
,;~esin~~ nazaran kabili zer kL<;mı % 25 maktadır. Lfıbor~tuvar bin~sı y_en1 ya • 

l>. dıger kısımlarını yani % 75 ini or· pılmaktadır. Makineler de bır iJcı aya ka
:anlar ve dağlık ve bataklık kısımlar dar gelip yerine takılacaktır. Bu suretle 

§k. 1 eder. ilk devrede ayda 600 ton 50 derecelik 
b kabili istimal kısımlarda mebzulen hu- krom cevheri istihsal olunacaktır. İpti • 
tı. \lha.t, sanayi nebatları, pamuk. pirinç, dai şekilde çalıştığı halde şimdiye kadar 
~.renciyenin bir çok kısımları, sebze ve muhtel'f ecnebi memleketlere 6000 ton 
d ~e Yet şir. Evvelce bu ziraatler ipti • krom ihraç etmi~r ki memleket 10,000 
l'~ Şekilde yapılırken. cümhuriyet dev- liralık döviz girmiştir. İleride bu mik -
Ci de açılan nümune fidanlığı ve naren· tarın daha fazla l!rtacağı muhakkak sa
~e ile sıcak iklimler nebatatı ıslah is- yılmaktadır. 
rtt Yonlarının delaletile asra uygun su - ---------
tı.ı~ .ziraat yapılmakta ve yetişen mah· Karaağaç köy eğitmen okulu 
Ct Pıyasada rağbet görmektedir. Evvel- LUleburgaza nak:edilecek 
<li ~k len muzlar meyva vennez)ken şim-

Edirne (Hususi) - Karaağaçtaki 

köy öğretmen okulunun Alpulluda da
ha müsaid olan yeni okul binasına nak
li Kültür Bakanlığından bildirilmiştir. 
Önümüzdeki yaz mevsiminde de Lüle
burgazdaki Türk Geldi çiftliğinde ya
ptlmakta olan mekteb binasının inşaatı 
biter bitmez oray!l geçilecektir. 

Konya (Hususi) - Beyşehrin içinde, 
mahalle aralarında ikişer yüz metre ara 
ile tam dört yerde sondajlar yapılmıştır. 
Bu ameliyenin sonunda altı metre de · 
rinlikte kömür - linyit tabakalarına rast
lamnıştır. Kömürün aşağı tabakalarda 
27 metre derinliği olduğu görülmüştür. 

Yalnız her dört metre kömür tabaka.c.1n -
dan sonra b!r metre kalınlıkta toprak ta
bakası da vardır. Kömür tabaka ve da • 
marlan Beyşehir gölünün sularının alt • 
tıncia da bulunmaktadır. Kömür damar
larının uzunluğu 60 kilometre, enliliği 
20 kilometredir. 

Diğer taraftan Ulkerles köyünde kül
çe halinde demir bulunmuştur. Ayrıca 

Karadiken köyünde de demir madenine 
rastlanmıştır. 

Diğer taraftan Doğanbey nahiyesi mer 
kezine çok yakın olan Candarönü ve Bey. 
demir köylerinde de hem demir, hem de 
gaz damarları bulunmuştur. Gene bun • 
lardan Beydemir köyünde ve iki buçuk 
metre derinlikte kömür d&marlanna 
rastlanmıştır. 

Bu zengin kömür damarları Yenişeh -
rin yanıbaşında köprü yapan bir İn"ffliz 
şirketi memurları tarafından, köprü te
'mel yeri Elçtırılırken bulunmuş, c;on .. 
dajlar da bunun üzerine yapılmı.ştır. 

Konyaya da kar düş~U 
Konya (Hususi) - Son günlerde ha

valar ilkbahar havalarını andıracak ka
dar güzeldi. ;Fakat birJncikaJ1 .ınun 
28 inci günü akşamı yağmur çiselemi
ye !>aşlamış, 29 gecesinde ise yağmur 
kara çevirmiştir. Yağan kar sekiz san· 
timetreyi bulmuştur. Her taraf bembe
yaz bir haldP bulunmaktadır. 

' 

Orhangazide say~av seçimi 
Orhangazi (Hususi) - Bugün Or • 

hangazi belecHye salonunda toplanan 
müntehibi sartiler Bt~a saylaV,J.ığına 
partinin namzed olarak göstermiş ol· 
duğu emekli general Naci Tanas'ı müt
tefikan Bursa saylavlığına seçmişler • 
dir. 

ııo eheri dört, beş salkım vermekte, 
ltrttakaı, ınaıı<ialina, limon gibi meyva
rec d.a esk:isilc kıyas edilem~yecedek de
)11~ • e daha vcr·mıı ve daha leziz ve bü· 
CUıı kıt'ada bulunmaktadır. Pirinççilik 
IUI"den güne terakkı etmekte ve tava U· 

~~ u .Y~ılmaktadır. cAkale» pamuğu ga
~tv 1Yi Yetiştiği gibi memleket için bir 
ı~t t~kn edecek derecededir. • ..... o.ö.fiuCia .. yeti"Şt"i·~·ii"en .. eaH·m·a·n·i8r""i"Ş8 .. iia"ŞiaCi~Ta"r ..... 

ttt~'ik~ .böcekç!liği de oldukça mühim 
~· ı tşgal etmekte ve böcekçilik mek • 
1)lrn ~en her sene bir 90k talebe mezun 

a11;tadır. 

'h.. Onnanlar 
'Utti 
~ f)l Y~n_in en zengin ormanlarına ma-
~tr ~ ''ilayet'. mi2ıde fazla derecede çam, 
ke~n. rnese. ard!ç, pirnar, sandal akça 
tin ~· tesbih, zeytin, marya, sakız, mer
\~kı~ıbi ağaçlar yetiş!r. Kereste ihracatı 
\tıı lllındarı cck zengindir. Cümhuriyet
ihr11:\'\'~. bila!stisna her ağaç kesilir ve 
\a,be .edılırken bugün hükılmetin müra· 
ltes 1~1 altında fenne uygun şekilde 

I> Uırac edilmekted'ir. 
ı18 Hay,•ancılık 

llıtış ~an cinsini ıslah maksadile kurul
ltıer'k0 an aygır deposunda rnüteadd~d at, 
tott et>, sığır, mevcu.d olup bunlardan 
~ liseneıerue alınan iki atın bedeli 1633 
f-ı ;acıan 3266 liradır. Bu hayvanlar sı· 
'btı a.ınanla.nnda kaza ve köylere tak
~ış~lerek hayvan cinslerinin ıslahına 

aktactır. 

lial· Madenler 
1 hazıraa işlemekte olan Tekirova 

Pazar 

Kars (Hususi) - Cilavuz eğitmen kursunu bu S€nP muvaffakiyetle biti· 
ren eğitmenler Kars, Çoruh, Ağrı vilayetlerinde tayin edildikleri köylerinde 
ki vazıfeleri başına giderek tedrisata başlamış.1ardL Y4ka11Ldakiı resim 
Ci!avuz kursu binasını ve eğitmenlerigöstermektedir. 

Hasan t::::iey Diyor ki: 

Sayfa 9 

C Yurddan Resimli Haberler =:J 
Sarıkamışta öğretmenlerin toplantıları 

SarıKamış ( Hususi ) - Öğretmen nümune cfer.;Jeri verilerek bu derslerin 

toplantıları dPvam etmektedir. ~n planlan ve tatbikatı üzerinde müzake
çarşamba ~ünü ispekter Sabri Kolçak 
öğretmenlere modern terbiyte ve yeni reler yapılmış-tır. Yukarıdaki resinı 
mekteb mevzu!an üzerinde konferans- ıSankamış öğret.menlerin! bir arada 
lar vermiş, öğretmenler tarafından göstermektedir. 

Diyrikte beş kaçakçı yakalanaa 

Divriği (Hususi) - Bir çok kaça&çılık 
vak'aları ıle suçlu iken bu defa kazamı· 
zın Şahna köyünde jandarma ve inhisar
lar tak:b memurları tarafından alınan 

mevsuk haber üzerine yakalanan Toka • 
dın Tayyare köyüm:len kaçakçılık ile şöh 
ret bulan Ali oğlu Ati Yurdakul ile ayni 

Trabzoncla 
Kleptnmaniye müptela 
Bir aşçı yakalandı 
Trabzon (Hususi) - Belediye parkı 

karşısında Şark Lezzet lokantuı sahibi 

İsmail Hoşlaş ay • ~~-
lardanberi zaman 
zaman lokantaSJ 
için alınan. ye • 
mek, içki ve ya • 
kacak malzeme • 
sinin akşamdan sa· 
baha azald'ığını 

hıssettiğ-inden ge
celeri lokantası .. 
nın tarassut altına 
alınması hususun - Hasan Şen 
da zabıtaya müracaat etmiş ve bizzat 
kendisi de lokantasını kapadıktan sonra 
parkın duvarı aı ~.asından tarassud ederek 
nihayet hırsızı cürmü meşhud halinde 
yakalatmıştır. 

Elinde bir teneke: et, kömür ve şeker· 

le dolu olduğu ha?d'e yakalanan hırsız lo

kantanın eskidenberi aşçı ustalığını ya

pan ve itimad kazanmış Kelkitli Hasan 

Şen kırk lira aylıklı ve arazi sahibi, ge

çimi yolunda olmasına rağmen her gece 

etrafta el ı.yak çekilince lokantayı açar, 

ertesi gün içın p'şecedc yemeklerin erza

kından hissedilmiyecek şekilde azar a • 

zar çalıp evine aşınrrnış. 

Öğrendiğime nazaran maaşına üç ay 

köyden 4 arkadaşı ve 6 hayvanları ile t 
yük kaçak tütünleri yakalanmıştır. Bu 
yakalanmada yapılan müsa<leme netice
sinde kaçakçı Ali yaralanmıştır. 

Resim meşhur kaçakçılarla kıymetli 

müfrezemiz ve iş görür inhisar memuı 
ve komutanını bir arada gösteriyor. 

Bay··amiçle zengin 
Bir simli kurşun 
Martf'nl b11lu.,,du 
Çanakkale (Hususi) - Bayramiç 

kazasına bağlı Evciler nahiyesi civa -
rında simli kurşun madeni bulunmuş • 
tur. Buraya g~Ien maden miihend;slerl 
uzun bir ~tkikten sonra bulunan ma· 
tlenin çok zengin olduğunu görerek 
tetkiklerini bitirmişler ve iki ay sonra 
faaliyete başlamak üzere avdet etmiş
lerd!r. 

Kırkagaçta aile topfan'ısı 
Kırkağaç (Hu~usi) - Yılbaşı müna· 

sebetile okullar himaye heyeti tarafın· 
dan okullama bulunan fakir çocuklar 
menfaatine hüyük bir aile toplantısı 

tertib edilmi~, bu toplantıya mernleke
tir! bütün münevverleri iştirak etmiş
tir. Toplantı Halkevi cazının iştirakile 
çok eğlenceli ve çok nezih bir surette 
~eçmiştir. Bu toplantıyı hazırlıyan o-
kullar himaye heyeti hem zengin ve eğ· 
lcnreli bir gf'ce geçirilmesine ve hem de 
fakir talebelere yardım teminine mu· 
vaf fak oimuştur. 

Karabnkte yı'başı 
Karabük { Yususi ) - KaTabükfe 

yılbaşı çok E>ğlenceli geçmiştir. Yeni • 
şehirde bir balo verilmiş ve ayrıca Ka· 
rabük spor klübünde bir toplantı ya· 
pılmıştır. Spor klübü toplantısında 300 
biletlik bir rfo piy&ngo çekilmiştir. 

~:, ·;.~i~. ~=Ü y::;::-,;::·bi~:,~: ... fKü-~ük ... M:~·i;k;tH~ı ri f 
vazgeçememiş ve lokantada fırsat bul • Manisa Halkevinde Mehmed Akif lbtlfall 

dukça tabak, içki, et. kuyruk ne bulur- Çanakkale ı1ehldlerl şairi Mehmet Akif ı

sa bunları ~alıp evine götürmiye devam çln şehrimiz Holkevı salonlarında bir lhtJfaJ 
yapılmıştır. Bu ihtifale bütün Manisalılar ça. 

etmiştir. Adliyece sorguya çekilen Hasan ğırılğırılmıştır. İlk .söz Azmi Önakın tarafın-
Şen, yirmı gün hapse mahkum edilmiş • dan söylenml'S. müteakiben muhtelif hatlb-

ler şairin ş!irlerln! okumuş, hayatını izah et.. 
tir. Mahkftm•yeti müteaki.b serbest ka- m!şlerdlr. 

Trab7.onda riektrik ucu7.latlldı 
... , lt 
'~ ~an Bey bir haftadır 

~Yoxum_ • 
... İstanbuta geceli gün

düzlü durmadan yağmur ya• 
ğıyor .. nihayet kar da başla .. 
dı. 

... Ne tarafa baksan su .. İ&o 
tan·bulda bir kuru yer kal· 
madi .. 

Hasan Bey - Yanılıyor· 

sun, dostum, iki gündür ter· 
kos musluklarını görmüyor 
musun? .. 

lan hırsız lokantayı bir ara tenha bula • 

rak tekrar bir tencere çalıp kaçmıştır. 

~asan Şenin $arfi> o_rduğu kadar entere
şan bulunan bu haleti .ruhiyesi muhitte 
derin bir hayretle karşılanmıştır. 

• 

Trabzonda ş!mdive kadar kilovatı 17 kuru· 
şa satılmakt9. olan elektrik; elektrik şlrlı:e&t 
idare heyeti kararlle 12,50 kuruşa lndirilmlf-
~ir. . 

Şirketin bu kararı muhitte memnun:yet 
le iar~ılanmıştır . 
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CHidiıeler Karp1111da 1 

u ar oynıya r 
:8aba gazete okuyordu.. 't.tç yaşın • Baba güldil. Tekrar gazetesini oku-

dnki oğlu odaya gmii: mağa ba~dL 
- Baba, baba.. - Baba o okuduğun nedir? 
- Ne var oğlum? Babası okuduğu rerlevhayı bir kere 
- Hani bahçede !kocaman bir erik daha okudu: 

ağacı var ya! c Yılbaşı gecesinde kumar oynıyan-
- Hangi erik ağacı? lar yakalandılar.• 

K ı be 
.... _ ... _,h Babası serlevbanın altındaki yazıyı 

- --z -

~Dli 
Evlık ceketler E . k .1. "' d 
~ ışte atı ı agır ceza a 

·~ :, muhakeme edilecek 
Katilin kansı ile kızkardeşinin de cinayette alakaları 

dolayısile muhakemelerine birlikte bakılacak - ocamarı o anı, ra0t:ı- 'Ud çeye ku rd ,_ k o yo u: 
çıJctığı.mız z.aman sen :!\.Uca !ayama~- Yılbacıı gece~nde Osmanbeyde b'ır cl t b d 1 ,_,. 

ğa "' .,. Çarşı.kapıda vukua gelen bir naye umun a talyan ftJandıralı KapopllP' 
tın; ~ 0 8 

ç... ldu? kahvehanede yap1Ian araştırmada dört htıdısesi etrafında, attllyece yapılmakta vapurile, İspanya bandıralı Magallcnol 0 

- Be aruı; neko ı· · işinin poker oynadıklan tesbit edil- olan tahkikat, neticelenmiştir. vapuru arasında vukua gelen ve Kapopl-
- n o a~a.cı es ıın. h d :L.- A k'b ta b 
_ Sen mi kestin? miş, aklarnn n -nunı ta ı a aş· Bir müddet evvel Çarşı.kapıda. İplikçi nonun ıbatıruısile neticelenen kazanıll 
_ Evet 1 laımılştır.• . • . hanında Ali isminde bir adamı hemşiresi muhakemesi, Asliye İkinci Ceza mabke' 
Baba .:İcın ~ Çocuk, serlevhanm manasını anla - Evde, ıbıldığınuz kla~k ceket yenne Fatmanın eski kocası olan Ahmedi bıçak- mesinde neticeye varmıştır. Mahkeın6f 

gu · mamıştı: robunuza uyııun kumru;lardan yapaca - ak ··1dü - suçta Fatma ile kati- bugünlerde karanın vererek, taraflar' ~ 
- Ne gülÜfOTSUıl baba, vallahi bil - _ Baba cYtlbqı gıecesinde kumar ğınız şu değişik cc1tetlerl giyiniz. Daha ~yar 0 :uş.. de kavgaya karış- tefhim edecektir. 

lahl ~ ~'- k - - - .. - lın karısı ~.uunenın , 
:ıı.esı..ı.u:ı. oynıyanlar yakalandılan ne clemcldir? şı gorunursunuz. k ile. w.t" akl · .aörüJmfiı:ı tıer -------! 1 1 1 ! L ma suret "il' .. ır erı ~ _., 

- · · · . . - Sen de, biraz evvel buna benzer Sold:ı: Yün jerseden yapılmış kruvaz üçü cürmümeşhud !kanunu ahkAmına gö- Bayramiçfe Arabca tedrisat 
- İnaruna~an oda~a getn:cyun. bir şey .söylemiştin.. . ve göğüsl5 bir ceket. Uçlı.rı sentür gibi re, Ağırcezaya verilmişlerdir. 
Çocuk. koşa koşa_ gıı:~· Bınız sonra - BahçedPld erik ağacını kestim, de- arkayı dolaşıyor. ı;c;nra ge!ip önde bağla- Adliyece yapılan tahkikata göre. mak- yapan 3 İŞİ yakalandı 

elinde bır dalla görundu: miştim. nıyor. tul Ahınediıı vak'a günü suçlu Alinin 
- İşte, gördün ya baba, kesmemiş - Bu da tıpkı onun gtbi bir söz ! Sağda: Bu düvetindendir . .Bir kordon handaki ardiyesine giderek: 

Çanakkale (Hususi) - Bayramiçt' 
Şefika, Hafize ve Ali hoca adında i19 
kişinin, evlerinde gizli olarak bazı ÇO" 
cuklara arabca tedrisat yaptıkları hır' 
ber a1ınm1ş ve haklarında cümhuriyeC 
müddeiumumiliğince kanuni takibatı 
başlanmıştır. 

miyim! ismet Hul(ısi yakasını. robasını, kollarını süslüv~ ve c- Benim eski karım ve senin karde-

C Bunlan bi iyor mu idiniz? =ı 
Herşeylerile birbirlerinip 

ayni adamlar 
llk defa saat kordonu 

taşıyan adam 
_,,...;.;_-_ 

llk defa saat 
kordonu taşııyaıı 

insanın imn1 Oli -
\'ıcrdir. cCeb saa
ti. saatin icadın • 
dan çok sonra ya • 
pıJmıştır. İlk ya-

,._. ,,_. pılanlar bugünkn saatlere hiç ben .. 
t t lbCMaOIC»ı C.l QJCAAROSOI" . zemezlerdi. Bunlar blb, çiçek, hayvan 

Teksas şehirlerinden birinde iki dok· şekillerinde yapılırlardı. Bugünkü oeb 

cor vardır. Bu ild doktorun da isimle- saatleri tarımda aaa't!ler ilk defa Nü • 
ri aynidir. Ayni senede doğmuşlar, ay- renberg'de yapıldL 

ııi senede tıb tahsillerini bitirmişler - * 
dlr. Her ikisi de dahili hastalıklar mü- Selam makinesi 
tehaSSJsdırlar ve bir apartımanın ayni 
katındaki karşılıklı iki dairede oturur- 1916 senee>in • 
!ar. de bir makine mil 

* 
~tomobil garajı yapılan 

ağaç kovuğu 

hendisi bu icadı
nın ihtira bera -
tını Vaşington -
da alın.w bı. r. Mil). 

hendisin icad et • 
tiği ve ihtira be
raf 1 nı aldığ\ ma- ~ ;;> &JCŞ 

.. 

kine elleri cebinde dolaşan bir insanın 
ellerini cebinden çıkarmadan şapkası
nı çıkanp birini selAmlamak için şap
ka içine konulan bir Alettir. 

* 

belinde fiyonga gibi bağlanıyor. şin Fatma ile karın Emine, randevu ev

Yün ceket 
lerinde dolll§l}"Orlar:. demesi htıdiseye 
sebeb ()lmuştur. 

Ali ıbu söz üzerine. kız kardeşi ile ka
nsını gidip evlerinden alm~ ve akşam 
üzeri tekrar hana döndUklerinde. Ah· Bir randevu evi meydana çıbrıldı 
med ile aralarında şiddetli bir kavga Karagümrükte Beyceğiz mahallesiıl 
başlamıştır. de Saray caddesinde oturan Servet!ıf 

Bu sırada kaVtga birdenbire büyüye- gizli fuhuş yaplırmakta olduğu zabıt' 
rek, Ali sustah -bıçağını çelonif ve sabık tarafından haber alınmış ve evde yr 
eni.§tesini muhtelli yerlerinden yaralı- pılan aramada iki erkek ve iki ka~ 
yarak, öldilrınüştür. bulunmuştur. 

Bu badisQnin muhakemesi Ağırcezaya Kadınlar muayer.eye sevi:<>aunarJ 
intikal ettikten sonra. duruşma sırasın- suçlu Servet hakkında takibata baş 11 

da. suçlu şu iddiada bulunm~cıtu: Ianmıştlr. 

- Maktul aldığı yaraların tesiriyle. Bir hlzmtci kadm bir çocuGu yarated• 
ölmemiştir. Ölümüne sebeb, kendisinde 
eskidenberi mevcud olan şeker hastalığı- Üsküdardı:ı Hacıcafer mahallesind' 
dır. Bu hususun tetlk.ik ile aydınlatılma- oturan Fikr'nin 13 yaşlanndaki e,N dı 
sını taleb ederim. manevisi Nesrin, zabıtaya müracaat e' 

Bunun üzerine, mahkeme tahkikatın derek ayni evde hizmetçi Hacer tad' 
tekemmülü için. davanın umuml ahka· fından başına faraşla vurulmak sul1" 
ma tabi tutulmasına karar vermiş ve ev· tile yaralandığını iddia etmiş, suçld 
rak sorgu hlk.imliğine sevkedilmiştir. yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Fakat, yapılan tetkikat ve alınan ra- Bir tramvay bir otomobile çerptı 
por neticesinde, maktul Ahmedde ~ker -
hastalığı •bulunımadığJ ~bit edilmiştir. 61 numaralı Taksim • Fatih tranı. 
Diğer taraftan maznun Ali de. yeni- vay arabası evvelhi gece 1stik1tıl cad: ' 

den sorguya çekilerek. şunları anlatmış- desinden gP.çerken Hüsnütabiat Jokd 
Bırbirine uygun her istediğini'Z üç tır; tası önünde durmakta olan doktor Ctl 

renk yün bu bluzda gi.izel görünür. Me - _ Hadise gecesi Alhıned, benim üzeri- vada aid plakasız bir otomobile çal"P' 
'Jela san - açık kahvE>rf'ngi • kahverengi me çullandı. Bu vaziyet karşısında. ben rak çamurluğunu ezmiştir. 
yaparsanız, jllesini, içlerh!de en açığı o- de nefsimi müdafaa zaruretinde kalarak. Zabıta, ~aza :hakkında tahklka~ 
lan, sarıdan örersiniz. Yakanın iki kat bıçak çektim. başlamıştır. 
oluşu, kollarla korsaj çizgilerinin birbi- Suçu, delillerle sabit olan Ali. 4 üncü Bir otomobil bir çocuCu yarı-Jadı 
rine zıd istikametlerde bul ınusu, düz sorgu hakimliğinin kararile yeniden, suç Şoför Hasanın idaresindelô tı.6°'' 
renk jile hep birer ayrı ~ıkhkhr. ortaklarile birlikte Ağ1rceza mahkeme- b 1 İ 'klA 1 nftct • numaralı tak.c;i otomo i i stı a """' 

sine sEM<edilmiştir. <lesinden geçerken, Ali adında bir çd Bu genç ve şen örgüyü bir kere baş • 
!arsanız sanırım hiç din zoen bırakmı - Duruşmasına, bugünlerde baş.lanacak-

Arzm gllneşin kutru yacaı.sımz. ~etice. C'~eğinız;n rengini de 
' bluzdaki renklerden b'•ine (en iyisi ya 

cuğa çarparak hafifçe yaralamıştır. tır. 

20 ev soyan eski muallim hak- Yaralının müdavatı yap~, suç • 
Arzın kutrunu 108 ile zarbetti~ en açığına, ya en koyusuna) uydurursu

zaman güne,in kutrunu buluruz. Gu - nuz. 
neşin kutrunu da l 08 ile zarbettiği -

Kalif . d b" iftlik h"b' to miz vakit de, arz.dan güneşe kadar o - Her kadın bilmelidir: 
ornıya a ır ç sa 1 1 0 

- lan mesaf evi elde ederiz. 

lu ~oför yaka1anmıştır. 
ktndaki tahkikah devam ediyor Bir otomobil bir arabacıya çarptı 

Beşiktaş ve civannda yirmi n eoyan Dün saat 11,45 te Mısırçarşısınm ~ 

mobtı. ganıJı olarak çiftliğindeki iki ı 08 He z~rbedilen ayın kutru da arz 
bin senelik bir ağacın kovuğundan is- ile ay arasındaki vasai mesafeyi tayin 

Bulgar tebaasından sabık muallim Abdi pısı önünde şoför Mustafanın idare et 
hakkındaki tahkikata eorgu hakimliğin- tiği 1 7i2 sayılı otomobil, Cibalide ~6 

Ge\'şcmis bir c örgiisünü nasıl ce devanı edilmektedir. Tahkikat netice- şiltulfımbada oturan arabacı Aliye çsf' 
sıklaştırabilirsiniz? sinde suçlunun evvelce Bulgari.standa parak yaralamıştır. Yaralı Cerrahp8~ 

lifade etmektedir. eder. Bazan ürganün her taraf1 birden bol • bır ılkrnoktebde muallim olduğu katı o- hastanesine kald1nlm~, şoför yakn 
-····················-·········· ......................... _,, .............. - .......... _.................................. laşır. Baza".! örülüşteki bet" harigi bir A- !arak tesbit edilm~tir. Suçlu İstanbulda lanmıştır. 

fi rıza yüzündc.>n (şiş cE>~iştlrmek, yün de- işlediği cürilanleri naçar kalarak. sefa- Bir cıtomohil lıir tramvaylı! çerpıftı 

Zorla mu haf aza 
Edilen namus 
Ankarada Bayan, yahud Bay uŞ. 

e .• ye: 
- Tazyik altında zorla muhafaza 

edilen ciffeb in kıymeti elleri ke • 
lepçell olduğu için çalamıyan hırsı· 
zın namusuna benzer. Açık fahişeyi 
gWisine her zaman için tercih edi· 
nlı. Hastalık hiç değilse meydanda
dır, tedavi edebllirsiniz. Deri altın
da kangren olmuş vücudü bekliyen 
akıbet ise ölümdür. Kadına 20 nci 
asırda 15 inci asır hnyatı yaşatamı· 
yacağınızı unulmayıruz. 

* Bay uC. K.ıt a: 
Mademki Ağustos avında İstanbu

la gcleccktfı. O vaki l gazetelerle ça
resiz nlıikadar olacak demektir. Bi· 
rcız bek!eyin!z, ilanınızı o zaman 
yollarsınız. Yalnız size mutlak ola -
rak tekrar edeyim: Adresini öğrenir 

de oraya şahsan mümcaat edecek o
lursanız kızı lekelemiş olursunuz. 

* Knrabilktc Bay •R.B.• ye: 
- Yürilttüğilnfiz muhakemeyi 

doğru bulmadım. İnsan bütün saa • 
det şartlannı elinden geldiği nisbet
te bir yere toplar da o vakit evlenir. 
Buna rağmen mes'uti olmıyanlar 
vardıT, diye saadel2 şa.rtJ.arını hiç 
aramadan sergüzeşte atılmayı anla
mam. 

Elln1ze geçen para tahsili, görgil
sü kıt, muhHI dar bir aileyi geçin -
direbilir, mcs'ud da edebilir. Fakat 
sizin vaziyetinizde bir genç için ye
tişcC€ğı çok şüphelidir. Biraz bek -
leseniz dah:.ı iyi olur, derim. Maarna
flh insan kendi mukadderatının ha
kimidir. Israr eden;eniz gene yapa -
bilirsiniz. Bu takdirde yazınız ve 
eğer ilan iBtiyorsalll% onu da gönde
rini~ 

TEYZE 

il ğiştirmek, örnek ıiPği .. m?~i) yalnız bir Jete dayanarnıyarak yaptığını a'5ylernek· _11 
" t a· s 1..ak· l'ııı.: d B "kt Ih Vahabın idaresindeki 688 numaı:v kısmı bol düşer. Yahud d!ll ronradan bol- e ır. orgu mt ım ı5' e, eşı 8f su -r' 

...... hususi otomobil, Bahçekapıdan ae~~. taşır. Sıklaşurrnak t!;in bu bol yerin fu;.. ceza hakimi tarafı.ndan ~~kif olunan f 
tüne ıslak. kalın bir tmbf'nd koyunuz. maznunıJn mev:kufıyet halının devamına ken 108 sayılı Si~li • Beyazıd tramV'll 

arabasile çarpışmış, otomobilin çaroıJf Üstüne sıcak üfüvü basarak asla'klık yüne karar vermiştir. 
iyıce işleyjnciyew kadar tutunuz. Sonra Tahkikat tekemmül etmi§ ve deliller luğu ezilmiştir. 
tülbendi kaldırınız. örgüye elinizde is _ toplanmrştır. Abdi Asliye Ceza mahke- Tutuşan baca söndOrOldO 
tediğini7 şekli, büyfıkıüğil veriniz. Dikiş rnesine, sevkedilecektir. Kasımpaşada Taşmekteb soka~ 
yerlerini düzeltiniz. o halde ufkt bir ye- Bir vapur kazasma aid 7 numaralı evde oturan Eşrefin odas::; 
re bırakmız. Kuruduğu vakit istediğiniz . • da bulunan soba alevinden baca tut •• ,. 
kadar küçüldüğünü, SJİtlnştığını görecek- muhakeme netıcelendı muşsa da ateşin büyümesine mey<l' 
~iniz. Bir müddet evvel Çanakkalede Nara bırakılmadan söndüıiilmüştür. 

iki ahbab çavuşlar: Acemi hokkabazlar 



Para ile 
~brıe söyledi: 
"-Q;;., hu e•\Ul\1 balıkya. 

*1,_!~n. sana on 
...... lif ~ririın. 
· <;oc..... k" "k il "'~ uçu kar-er.nm ı..._, 
liıd!: ""u.ıağına e .. 

...... Batıkyağını be
b!ın Yeıinıe sen i.r on l "Y• 

ben uruŞUıı yansını 
' sana veririm. 

Ezilsin 
~ ...._ '.Bnba. baba, ta. 
lltıda le 

&!ıı <>caman bir 
ek var ..• 

Hangisi 
Kocası hiddetle o • 

daya girdi: 
- ~en bir erkekle 

mektuplaşıyormuş -
run? .. 
Kansı: 

- Bir erkekle mL 
asla ... 

- Gelen mektubu 
gördüm. 

- Kimden getiyor
du, Aliden mi, Hü -
seyinden mi. Nihat
tan mı söyle baka -
yım? .. 

Ta bil 
- Amcam tabii 

bir ölümle öldü .. 

..,.., 
Eğlenceli Bir Deneme 

Dostlarınızın samimi 
olduklarına emin niisini? 

Siz de onlara karşı yüzdeyüz güvenilebilecek 
iyi ve hakiki bir dost musunuz ? 

H er şeyin rakam ve ölçü ile if ad~ edildiği dev
rimizde isterseniz dostluğunuzun derecesini de 

ufak bir deneme ile ölçebilirsin,·z. Bir Fransız kadın 
mecmuası bunun için kadın okuyucularına mahsus 
olmak üzere şu sorgu cetvelini hazırlamıştır: 

A. Bu suallerin hepsine "Evet,, cevabını veren
ler yüzde yüz dost sayılabilirler. 

B. Hayır cevabları arttıkça dostluk ta kuv~etinden 
kaybeder . .... - l3ana ne söylü • 

,,orsur ü 
bnı '.' zerine aya· 
~ ezılsin! 

Kddın - '"Gazetede ·Dayağa müstahak kadı'I'?.• oaş!ı1..lı bir !Ja~ı ı:ar. 
- Otomobil mJ 

çarptı? Traqıvay al· 
tında mı kaldı? 

C. Ayni denemeden kendinizi de, başkalarını da 
geçirebilirsiniz. Hem bir eglence olur, hem de umu
mi bir görüşe göre aşağı yukarı hakikat ortaya 
çıkar. 

Erkek - Merak ettim, oku da dinliyeyim. Yazıda senin ismin dP g~çiyor mu? 

' 

I 

- -- .., ·---· 1 ~ bale artısti tahta siliyOT 

Orada çal 
~)'~ 
b~ çalmasını 
llt erı, fakat bu ~ 

:ta~ 
' _en her za. 
~ lliYano çalan 

' bir an durdu. 
' hı._. laıete oku -

-~Q\!. Ona döndü: 

~ ~i çiçekler 

~k fı)'dalı imiş .. 
81: llll cevab ver. 

Sobanın karşısında 
İçelim demle çayı, 
Sobanın kariısında .. 
Yiyelim şu pastayı; 
Sobanın karrıısmda .. 

Oturalım yanyalia, 
Sen bana bak, ben sana 1 

Az değil. Kana, kana, 
Sobanın har~ısında .. 

Bilmezdim meğer neymiı; 
Bunu herkes bilseymiı, 
Seuiımek çok lıoı feym ·f, 
Sobanın ilar~ıs:nda.. * * 

- - ,,. -

-----....... 

.Mısafir - (Ev sah•bine) benim iyi 
bir hokkabaz olduğuma §İtndi inan • 
dınız mı bau? .. 

D. Anc12k cevab verirken son derece samimi ol-

1 - En samimi arkadaşınızı, bir gün 
kendisinden en ufak fayda göreceğinizi 

1 bir an bile aklınızdan geçinneden mi 
seçtiniz? 

2 - Size muhtac olan (Meseli hasta) 
arkadaşınızın yanında kalabilmek için 
b:r eğlencenizi, hatta faydasını görece
ğiniz bir ziyareti fedaya hazır mısınız? 

3 - Kendinizin sebeb o1madıgın:ı. 
bildiğiniz bir zararı tamir etmek için 
arkadaşınıza gücünüzün yettiği kadar 
para yardımına her zaman hazır mısı· 

Anlayıverdin ruz? 

Marsilyatı sıcak bir kahvede oturmuş- 4 - Arkadaşı:ıızın kusurlannd~n sı-
tu: j kılsanız bi!e. hır melek sabn goste -

-- Biz Marsılyalılar üşümek neclLr, bil- rip susnbili:r misiniz? 

roeyiz! 1 5 - Size sırlarını söyliyen bir arka· 
Dedi. ::Marsilyalının karşısında oturan daşınızı, dinlerken, anlatmak isteme -

sokakta titriyenleri gösterdi: diklerini sormadan durabilir misiniz? 
- Ya bu tıtr:yenlere ne dersin! o - Eviniz dostlarınıza bir sığnak 
MarsHyalı r.;üldü: aibi her zaman açık dllnlr mu? 
- .. Onların Marsılyalı clmadıklannı sen 1 b 7 _ A k"1daşınıza içinizden hiç de 

de an1ayıver4in değil mi? öyle düşü:mediğiniz' halde herhangi 

Dururmuş bir şeyini beğendiğinizi söyler, sonra 
dostca ve yoJile, icab eden, tavsiyede 

- Kız:unlaı evlenmek istıyorsunuz. fa. bulunur musunuz? 
kat söyleyin bir meslekte u-zun zaman 

t.":..ltı 16yJedin pi • durabil:r misiniz? 8 - Arkı:tdaşınızın stı"lannı sıkı sıkı 
.. ~'ll ll. -- .Affedtt8iniz bay hatib, d1n1e1.·nlt·Hniz: h"atib i.Bkam- - Dururum bayım, tam üç senedir İ§. saklar mısınız? 

'.4' ~ •mçeyı bil biliyorıa konfera~ kessin, dc>rt kol iskumbil oynıya.- 6lzim, bir gün bile başka bir meslek a· 9 _ Kendı derdinizi unutarak arka· 
6-~ çal! lım! diyorlar. rrtmadım. daşınızın elemlerini dinliyebllir misi • 

J 

------------------------------------------------------------------------------------· nu? 
Ou inanmazsanız ~-' \Jırıl Yemiş mi? 10 - ATkadaşlannmn daima güler 
~ d' 41 yüz gürünemeyişini1 söz verdiği saatte 

' bç deniyordu: i ~ İki kadın yürüyor- gelemeyişini hoş görebilir misiniz? 
~ ~ RÜndür ağzıma bir lokma ek • "ff ~ lardı. Yanlanndan 1 it - Sıkıntıdan kurtardığını% arka· 

...._ l\ Ylnadım. •• J .\'!'ı 
~~ '"'· · • - · '~ üstü başı eski, sakal- daşınızın karşında lutfedenlere mahsu.9 

...._ '"64U :mu söylüyorsun? d b lir misi . ' 
v.an.'L • ; lan uzamnı yu" zü ·~ bir tavır takınmadan ura i nı.z · bı.... ~i doğru söylüyorum, inan - -r e. ı 

-~•ıı k zü kirli bir erkek 12 - Bütiin arkadaşlannızı umum ht.ı..-=. .. ~ köşedeki doktora sorun. Ekmek h A b ram günl. erinde hatırlar 
·~ g....+t - Kadın?ardan ve ususı ay o bana tavsiye etti. · ... ".... mısınız~ 

"'* biri: 13 - Felakete uğnyan arik:adaşınıza 
- Zavallı çok fa " bir anne şeflcati gösterir misiniz? 

kirleşti, altında bir (Devamı 10 1Jncu sayfada) 
~ Ya'ancı 
~ 3'~ ...... Se dnki c;ocıığwııa sordum: 't rı. l.fıle devruı:n hımgi senelere 

ettiğ· . b ...... ~il · ını .Jm:yor musun? 
...... sa ıyorum. 
...... ~e ôyle .se. 
~ndan evvel! 

4ralarındaki 
li fark 

'l'~ll:en Çtkan -
~d~ ksene hapis .. 

liJ aldunı 
9'ıı:4 ~~tçi - Ne sa. 
~ıtlbu.1tj adaın?nışsın; 
ta l ! ben h~r haf
h~ ı-e,,d~ 
-~. egıştıri 

. lt!!z~etçi 
tit'1: lçı odaya 

....... ~ 

~t :' kapıd, bir 
,,lı:•t. Si.tinle k.o

iat.i ....._ bf Yo11tıuş. 

Radyo müdürüntin dai:t:losu - J:üdür 1dmın)i kabul et
miyor, dedım nm:""la! Hani .:ı testere t!c çalgı çalan adam 
var yrı .. cBen ne ııapar, vapar, mt1dıirün <1ccuına gire -
rim> dedi. 

ot mmder bile kal .. 

mamış" dedi. 
Öteki sordu: 

lçindekJnin hepsi .. 

ni yemiş mi 

Bilmediği halde 
Evli erkekler konuşuyorlardı: 
-· K&rın poker bilir mi? 
- Hayır. 

- Öylcyse şükret! 
- Neye? 

- Bilseydi, benin1ld gibi her akşam 
poker rr.asasının lbaşından ayrılmamı. 

- Keşki karım senin karın gibi olsay· 
dı. Bcn:mki poker bilmediği halde po -
ker oynıyor ya! 

* Sevinirim 
Çirkin erkek gazel kndır::ı: 

- Ben S:1!n ıçin ddnyanın 5bllr ı:cunı 
-- ,:iz oldlığu .. 
"' k- ~rı anladın? 

."""4Cliai aöl' ledi. 

Atl~n kıınn - ller mil'al>cıkaya gfnMM itin1z etmı • bile gider!m. 

yMtLm amma, lan 'nüaıtakaJI' kazJanrnaıan, mrnizde • - Ee:ıti~n arek r,lmık için delil mJ 
dGM rahat olaaığlı/ Buna ııe kadar 1evininm. 

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

Çamur deryasına 
Dö11en sok ak 
Okuyucu-larıımzdan Samatyada Bes

tekar Hakkı sokağında 10 numarada 
Şevket İmer yazıyor: 
Sokağımızda vücude getirilen hav

lu fabrika binasından kazılıp çıkarı

lan birkaç ton toprak ve moloz fabri
kator tarafından geçen .yaz bu sokağa 
dökülm~tü. 

Yazın toz yapan bu topraklar fim· 
di yağmur yağdıkça çamur deryası 

halini almıştır. Bu sokağın yaya kal· 
dJrımlarından biri de hem yüksek ve 
hem de yürünmiyecek derecede gayri 
rnuntazarndır. Diğer kısmın da bir 
miktar yaya kaldırımını ayni fabrika· 
tor molozla örterek bu ciheti de ça .. 
mura boğmuştur. HaJkın zararına o-

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

)arak vücude getirilen ve geçenlerin 
hadsiz ve hesabsız müşkülatını rnucib 
olan bu arızalardan kurtarılmamız için 
alakadar makmnların nazarı dikkatle
rini celbederiz. 

* lt:nranhk bir cadde 
Okuyucularımızdan Üsküdarda Pa

zarbaşı mahallesinden Bay Rıza bildi
riyor: 

Üsküdarda Pazarbaşı ve Bağlarb~ı
na kadar olan tramvay caddesindeki 
havagazı lambalarının gayet seyrek 
olduğunu ve direkler mevcud olduğu 
halde fener mevcud bulunmadığını 
bildirir ve bu çok işlek olan caddede 
her an karanlık yüzünden bir kaza 
çıkmasından endişe edilmekte oldu
iundan alakadar makamatın dikkat 
nazarını çE!kmenizi rica ederim.' 



8-0N POSTA 

( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) 

İkinci Şehreminliğim 
Mütareke günleri idi. Şehirde dolaşırken Karaköyde bir Rum kebabcının açıkta 

kebab pişirdiğini gördüm. T alimalname ahkamına uyarak derhal camekan 
taktırmasını söyledim. Herif elinde sopa ile üzerime yürümez mi? 

Cemil Topuzlu anlatmasna devam etti: Bu sebebden Damad Feridin Nişanta· 
_ Artık günlerim Cenevrede isti - şındaki konağına - eski hariciye nezare\i 

rahat etmekle tteçiyordu. Memleketim olan bina - gıttim. Damad Feridi evvelce 
hakkında istediğim kadu malfımat ala- tanımıyorcium. İlk görüşümde bende bı· 
mamak ve harbin aleyhimize neticelene· rakt~ intıba şu idı: İrı bıyıklı, gayet 
ceğıni tahmin etme-k en büyük üzüntüm uzun tırnaklı. fazla şık giyinmeğe me • 
id". raklı ve kibirsiz lir adam. 

Maalesef bu üzüntüm. acı bir hakikat Darnad Ferıd, Şehrcm:nliğin; kabul et· 
halıni de aldı. Mağlub Almanya ve A - tiğim için müteşekkir olduğunu söyledi 
vusturya • Macaristan imparatorlukla • ve: 
rının yanında yer alan Osmanlı iropara- c- · Paşa, dedi, İtHaf devletleri şeh • 
torluğunun enkazı b!r harabeden fark - rin bütün idaresine müdahale ediyor • 
sızdı. Yanlış atılan ndımların, yapılan 

1 

lar. Ecnebi tabiiyetinde olan ve ekalli -
gafların ve kaçırılan iırsatlarm sonun - yetlere mensub bulunan esnaf ta bu yüz. 
da. evvelce kaybettiğim,z iç;n yürekle • den şıma~lar. Sizin himmetıniz ile bun· 
runizi sızlatan Rumellnin yanına daha larm bertaraf e:ôileceğine ve şehir işle· 
nice nice vilayet ve kıt'alar da iltihak et· rin!n ıslah olunacağına kaııJ'm.:. 
mışti. Damad Ferıdin yanınöan ayrıldıktan 

Umumi iıarbin doğurduğu fecaatlerden sonra şehri dolaştım. Neticede, belediye 
uzun azadıya bahse lüzum görmüyorum. işlerinin hercümerç olduğunu gördüm: 
Mwtarekenin ıztırablı günlerini hepimiz İlk Şehreminliğim zamanında yaptığım 
beraber yaşadık. talimatnamenin hükmü bile kalmamış. 

İşte, vatanın kara günlerj henüz bit- Bütün şehır, büyük bir anarşi içinde. Si-
memişti ki, o zaman ıııhbiyei askeriye ze, haylltımı tehlikeye sokan bir misal de 
reisi olan doktor Sülynuın Numan Pa - arzedeyim: 
şadan cevablı bir telgraf aklım. Mumai- Evvelce söylediğim ı.·eçhile, döner ke· 
leyh, bunda cİzzet Paşanın sadrazam ol- babı ocaklarını dükkln iç"ne aldırmış ve 
duğunu ve müşaninileyhir beni, Şehre- önlerine de camekan koydurmuştum. Bir 
roanetine getirmek .iatediğinh söyliyerek, gün, Galatadan geçerk~n. ilk Şehremin-
muvafakatimi, hemen bildirmemi rica e- liğim zamanından tanıdığım bir Rumun 
diyordu. Tevfı1c Pqa dukkanı gözüme föjti l•"i dükkan Kara-

Sütten ağzı yananın yoğurdu üflemesi kôydeki Bebek tramvayları durak ye • 
kabılinden, ademi muvafakatimi hemen olarak sadrlzaın Tevfik Paşa medıum • rinden 20 metre kadr.r ileride idi. 
bıldirdim! Bu hadise, takriben 1918 se • dan bır mektub ta alınca müşarünileyhe Önce, emsali gibi camekan yapmağa, 
nesi Kinur.uevvel ayında cereyan et • müsbet cevab verdim ve yola çıktım. bu suretle kebab pişirip satmağa mecbur 
mişti. İstanbula 1919 mayısının 3 ünde var- kalan bu Rum. fırsatı gaııimet bilerek 

Lakin, Şehremanetini kabul etmem mış bulunuyordum. Fakat ben gelinciye cameı..anı tekrı;.r atmış. Kenrusini çağır· 
için yapılan teklifle.."iıı arkası kesilme - kadar hükıimette .değişiklik olmuş. Tevfik dım, camekanı niçin çıkardığını sordum. 
di. O devrin, bir çok tanınmış zatların • Paşa merhumu Damad Ferid istihlaf et· Cevab vermed:. Bunun doğru olmadığını, 
dan. hükumet e.rkamnc!an boyuna telgraf miş! ikincı 'bir teftişimde ayni vaizyeti görür
ve mektublar alıyordum. Hepsi Şehre • Sirkeciye ayak b~sar basmaz bunu !em kendisini tecziye eöeceğiın.i - bu 
manetıni kabul etmemde musır idiler. öğrend•ğim için Feridi görmek lüzumu - tembihe haeet olmadığı halde - söyledim 
Hattl VeJiahd bile yazdılı bir melrtubda nu hıssettim. Çünkü, benı Şehreminliği- ve yoluma devam <:ttim. 
bu noktaya temas ederek: cfstanbul Şeh- ne çağıran ve kendisine muvafakat ce - Şel.nemini iker., verdiğim ermrlerin 
reminliği vazifesini reddey.Iemeyip bebe· vabı verdiğim zat Tevfik Paşa idi. Aca - yapılıp yapılmadığını kontrol etmek i . 
mehal kabul ediniz!• diyor~u. ba, diyordum, ayni mütaleayı yeni sad· ,Devamı ?n uncu sayfada) 

Böylece aradan beş ay geçti. En son r:ızam da serdedecek mi? Yazan: Sabih Alaçam 

Birçok dedikodulara 
sebeb olan bir 

gönül macerasının sonu 
Fenerdeki manasbnn eski rahibi ile madam Eleni 
hapishaneden çıkbktan sonra beraberce dükkan 

açıb ticarete mi başladılar? 
- Evet bayım. 16 .yaşına kadar asil bir ı 

ailenin refah içerisinde, bin ihtimamla 
büyüttüğü kızı; sonra, tam 20 yıl, iyi 
kalbli bir kocanın, mes'ud karısı olarak 
yaşıyan ben kuru tahtalar üstünde yat· 
tım. Sefaletin en feci şekline düştüm. ! 
Evladl"arımdan ve artık unutmağa mec
bur olduğum yuvamdan uzak. hayatla 
pençeleştim. Tevkifhanede geçirdiğim sı· 
kıntılı aylardan sonra, bu azab günleri, 
beni bitirdi; bana yalnız maziyi değil. 

kendimi bile unutturdu. Amma, asla baş
ka kadınların saptıkları, mecbur kalarak, 
içine düştükleri yola atılmadım. Çocuk • 
!arımın annesi olmak. mücadele için ba· 
na kuvvet verdi; yenilmedim.. Aleyhim
deki ağır iddiaya ve hak!kımdaki 4 aylık 
mahkıiıniyet kararına rağmen, yalnız bir 
şeyim elimde kaldı: Namusum. 

Devam edemedi. Bir senedenberi bo
ğazında düğümlenen hıçkırıklar, birden
bire boşanıvermişti. Bu göz y~larına ben 
sebcb olduğum için üzüldüm. 

Bereket, mazeretim., kuvvetli idi: 
- Gazetecilik!. .. 

Muhatabımın sükfuıete avdet.ini, bek • 
ledim. 

* Bu kadının, kim olduğunu tahmin e -
dersiniz? .. 

Bir sene evvel. Fenerde bir manastır 
rahibiyle geçen gönül macerası adliyeye 
kadar intikal eden, gazetelerin birinci 
sayfalarında yazılan, Madam Eleni. İti
raf edeyim ki, muhatabım, o vakitk.i ckah 
·raman> ınıız Madaım Eleniye hiç te ben
zemiyordu. Yüzünde bulabildiğim tek 
mana: Safiyet ve ıztırabdı. 

Onu, şimdi niçin ve nasıl bulup konuş
tuğumu merr~t etmiş olacaksınız? Anla· 
tayım: 

Bir dostum, geçen yıl Eyüb asliye ce
za mahkemesinin zina suçuyla 4 der ay 
hapislerine karar verdiği Fenerdeki ma
nastırın rahibi Dositeos'la, Madam Ele-

nının, hapishaneden çıktıktan SO 

Taksimde müşterek bir dükkln aç 

hayatlarını kazanmağa başı-..-~ 

söyledi. İnsanlık tecessüsüme, gal~ 

lan meslek tecessüsü, beni ıbu haberin 

şinden sürükledi. Taksim civarında 
tığım küçük tahkikat ta, havadisin 
çek olduğunu gösteriyordu. 

Eleninin ufak, fakat zarif dükkA 
bulmak~ pek güç olmadı. 

Konu~ak! Sorulacak sualler ha 
getirilirse. iş n ne kadar güç oldulU 
!aşılır. Fakat, Madam Eleninin nulk 
biati, benim soğukkanlılığım. bu ,OÇ 
de, hafifletti. 

(Devamı 12 nci 1ayfacla) 



Habeşistan ne halde? ('--_Y_en_i_S_e_n_e_n_in_S_aç_M_o_d_aı_a_rı _ ___,, 
İtalyanlarla çarpışmakta devam eden Habeş 
çeteleri arasında bir gazetecinin gördükleri 

'' Kadınlar ve ihtiyarlar, muharibleri dağlara kaçırhp 
• tayyareleri kendi Üzerlerine çekiyorlar, 

bir de Habeflerde milliyet duygusu yoktur, derler,, 

Ha.bq muharibleri 

Ptan.ıa paetecilerinden J. f'. Renaud istediğim kadar yanında kalabileceji-
Yaıı10r: mi söyledi. Kaldım. 
ti~ faşist mabatUi İtalyanın Ha· Habeşler, modern hiç bir vasitalan 
ti,~~ ~başa kontrolu altına al· olmadığı halde İtalyanların karşısında 
~ Yerli halkın İtalyan ordusunu siper harbine girişmiş olmak çılgınlı· 
~l~ ~ haber verip ğından hakikaten ibret aJmışlar. Artık 
duruyor. İşin ulını kendi gözümle gör· memleketlerinin sarp dağlanna dipsiz 
~ için Habeşistan& kadar gitmeğe vadilerine çok uynn o korkunç Mikalı 

r verdim. çete harbine dönmüş bulunuyorlar. 
Yeni İtalyan imparatorlu~un bu, Metodlan Pade ve emin: Ellişer kişi· 

hen(iz zapt.olunmamış kısmına varınca• lik guruplar halinde İtalyan J.ı:ontrolu 
h kadar neler ~ktim uzun uzun anlat· altındaki araziye gizli gizli sokuluyor
lrııya~ Cibuti yolile gitmiye im· la. Harmanlan yağma ediyor, sığırlan 
klıı yoktu. Hudud kontrolu pek sıktı. önlerine katıp getiriyorlar. Bu tAbiye 
8inaenaleyh trenden tutun da oyulmuş 'bilhassa, faşist makantlarm, 1!talyan 
•hçtan yapılma vahşi kayıklarına ka· ordusunun girdiği yerden geçinebilece
der her tftr1ii vuitaya baş vura vura ğine dair kurduğu pllnlar düşiinülün
~dan içeri firdim. Ve müstakil Ha· ce, büsbütün makul görünüyor. 
~nm muharibleri erasında bir kaç Asi çe.teleril\ faaliyeti yüzünden bu 
hafta geçirdim. sene beklenen mahsul, normal zaman· 

Bu nıilltakil. Habeşistanın b" hükfı· lardaktnden yftzde ancak otuzunu bula
lr\et ve 1~ t killtı, b" ~ e bilmiştir. Müstahkem garnizonlardaki 
Oo-.:ı b" bA,_,_et ırk .0r. usuy vı asker ve siv~h göml~klilerin bati hiç de 

4-~e ır uAı.uu mer ezı var er- · . . 
!itene birll\ıt B 1eod M .c hoşa gidecek bır şey değil. Bazı nokta· 
Jıttbt ~ u ltal ega~a k e- Iarda vaziyet o kaöar ciddileşmiştir ki 
1'aJıa k da t kmen ilDlll takyan arazd. a. Adis Ababa yolu kesilince askere mec-• a r e mm ayı ge ım · . ir 
'Ve fta"--ı d _,_ .. ha buren tayyare ile un getirilmişt • 

&.fan arı oyu.-m-. uzere zır· * 
la~ harmanlann darmadağın edil· 
4il:lııt gard'im Megadan gelen tavva· Bir gece Habeş çeteleri gene b1r ya~ 
~Ier1n mukabele bilınisil ma~dile ma yapmışlardı. İtalyanlar bunun acı· 
~ıık araziyi bombaladığı~ çalı1ıklan sım çıkarmak için hemen ertesi gün 6 •za boğduğu gördüm. büvük tayynre ile hücum ettiler. Yük· 

B nu . . seklerden uçarak bütün vahşi çalıhk· 
-..: biir Habeş muharlblennın. neye lan her çapta bombalarla dövdüler. 
l'ı'1 dıklarmı bilemiyen bir Eritre ala· Yer delik deşik oldu. Fakat bize bir şey 
~ kılıçtan geçirdiklerini ~ördüm. olmadı. 
daL_ ll'a'kat bımlan rastm_e sayıp B "T k 1 -1.;l' "di . 

..::·1ueğe ne lftzum var? İşte sevaha • .... u ? um uş arı 'ır"""'' ıp gı nce sm .. 
tbn\ıe futtulum o1i ı 1'e b""tQ. dıgımıı yerlerden çıktık. Bombardıman 
~PlikJı.-.ıı h k kant· 81\.. ş u n sahasını dolaşmıya başladık. Odun top-

51 e 8 i · ]arken vurulmuş bi-:- kadının bir insana 
lia~ l.yaklanmın dibine serilen su su; aid olduğu güçlükl~ seçilen paraınpar
~1\.:arın uzunca bir leke ha~inde :~s· ça cesedinin yanı başında korkudan 
~'4~ Ruddlf gl:Jtüdiıır. 1Uı1a ttngılız kendilerinden geçmiş üç çocuk gördük. 
bir~nın dalgalandığı bu yer~~rde Bir kac dağ keçist 61üsü, bir de. bar$ak· 
~ lll~eniyet sona erer. Oradan ıtıba· lan deşilmiş bir aslan bqlduk. Ölüm, 
l'i1n ~lıyan sahrada ·Ganalı rehbe • bu sonuncuyu uykuda bulmuş olacak
ded· ~hmed Hasanm cHÜT adamlar• tı. 

1939 11hnın 11ıç modası nasıl olacüT •• 
1936 daıiberi dO.nya kadm1aruıa yeni 
yeni aç pk:illeri bulmakla f5hret kua· 

nan Furman, 1939 un modellerini tayin 

etmiftir. Fo1ıograflarmı to,dulumm bu 
saç tuvaletleri. her yüze ve her 7llf8 p 
decek tı>ir pkilde haml'amnıfbr. J'urmaıı 
di,or ki: cFakat. tmmr., kız kardepnis 
yarm. abfirgün a?elAeaib bir uç tuvaleti 
ile bquma çıkarsa. kabahatı bana bul
ınaymız. •• Zarif olan, 8ade o1uı her f81ln 
Jiizel olduğu muhalıbktır. Bundan bllf
ka Jter tuvaletin her çehreye ~ 
ttni de unuilnamalk Ihrmdır. Onun tı;fD. 
kadınlar modelleri iyice miltalaa etmel1 
Te .kendilerine yalnpnını aeçmeJidirler.ıt 

Beyaz Ruslann seçtikle~ Çar inaliteredekl kadm masonl 

llt~ı ·Habeş kabileleri, Gallalar. Da· Rövle dolaşıp dururken rehberim 
~ ile, İsalar yaşamaktadır. Bütün Mehmed Hasan birden kolumdan tutup Son Cflnlerde ParfBteki beyaz Rualar tarafmdan Çar ilin 
1anı ~lar eski kan davala~ artık beni uza~a ~Pktt Tayyareler geri dön· edilen GraJıdük Vladimirden gazeteler eık eık bahırecliyw

Lonc:t:rea.. Westmbıater'd•kl 8*i muonlar karclefUk 
miyetiniD (:muon mabedi) ~ ıtınlerde büytlk mer 

phld ~ madam Beton Çelen. delifmez kadın bl 

o.tadlılma (MqnkıbAm) aeçllmiith'. 

~~ unutmuş, İtalyan !stıilAsına müşlerdi. Ben l'ince yanımdakilerin ni· lar. Grandük VJadimlr kimdir? .. 
bıs8'ı-u l1tma~ çabaltyarlar. Acaba 'bir çin tepelere doitru nrmandMtlaruıa Grandük Vladhnlr lm te lrenctlaint bAtiln Bualann 

ftrünCe ne bal takınacaklar? şaştım. Sonra işi ~nladım. Bu sefer atı• bnparatoru olarak il4n eden ve Rua hanedan ailelinin reisi ... ~ i' defa çalılıklar arasında dola· lsn bombalPr sade patlayıcı cinsinden bulunan Grandük Sirilln ojludur. 21 yqmdacfar. Grandiik 
~~h bir müfıae farketti. Bu değildiler. Tiiyler ürperten garib bir Vladimir, bundan üç ay evvel babumm ölmesi berine rad
~9U8Ş!b insana emniyet vermekten vızıltı ile düŞtükçe sahrayı zehirli ga· yoda verdiği beyanatta, l>abuı gibi bütün mes'uliyetleri ka· 
~ ~ Be b .. rd bul edecejini bildlrmifti. 
~ reket ftrSin rehberim ze oguyo u. Grandük Siril öldüğü zam Vladimir Londra iiniverli· 
~ ed: Ha.Clall çenesi kuvvetli bir a· Bütün ırtin ayni sesi dinledik. Kafi· tesinde lktı.sad okumakta. ve~rin chfmda Kewda teYJJe&i-
ltatya OnJan her beyaz insanın mutlak lemizin farkına varan İtalyanlar onu Din evinde oturmakta idi. buna itiraz etmektedirler. 

dııar n ~dığma inandırdı. Beni al· iyice temizlemeden dönmek istemiyor- -----------==---====-===-=---=====-=--=---====---=====----.... katıbn Dciru şeflerine götürdüler. Su lardı. Fakat, istediklerine erişemediler. 'bomba yağdırmağa başladılar. Yere 1 Bir de Habeşlerde milliyet duygusu! zırlanmıştL Şaşılacak bir el çabu 

Cemiyet 1913 te çlml§tır. (Eski Maısonlar Xanlefllt 
miyeti) 7abus kadınlara mahsustur. Bu cemiyette er~ 

bulunmaz. Fakat çahpna usulleri diğer mason cemtyetl* 
nin aynidir. Bununla beraber İngiltere (Mapıkı•dımı) 
kadın Mason Cemiyetini tanımış değıJdir. Kadın mason 

~~-bir Habeş olan şefin mü • Kadm, çoluk, çocuk, ihtiyar bütün köy parça parça cesedler serilmedikçe . çı· yoktur, derler. ve sessizlikle de başanJ.dı. Bir el 
ee .ırransızca konuştuğunu görün halkı tayyare hücumunu kendi üzerle- kıp gitmediler. * patlamadı. Takviye (kuvvetleri 
~ '8ftınt Partste iken Habeşistanın rine çekmek için çalılıklara koşmuş • Onlar çetenin kökünü kuruttuklannı Bu gece bmm taraf bir baskm yaptı. yakındadır korkusile bütün i§ G 
21ıeıtıu:!1 N..arkeonnenden tavsiye tardı. Çok yükseklerden uçan tayyare- sanarak dönerlerken, kurtulan muha· ve yirmi beş cAskerbyi (İtalyan hesa• bançerlerile becerildi. Dahası var. 
~ ıı,, .... olmıştım. Onlan gösterdim. ler onlann karartılannı bizim muha· ribler hücum plAnlanna devam etmAk bına askerlik eden yerlil-_r) ced1erinin haneden tasamıl etmek llzım. B 

---. 16zden geçirdl. Sonra bana ribler kafilesi sandılar. Ve tepelerine üzere Jşe koyuluyorlardı. yanma yoll.tJ.dı. Tuzak mükemmel ha- (Dffcı1n1 ıo •tıe:U ıtı11fa"'1.} 
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Eski şehremini operatör Cemil 
Topuzlunun hatıralan 
~ Manisa Halkevi . 

Türkiye radyo düiizyon pootalan calışmaları devam edıyor 
Ankara radyosu ~ 

(JJa.!ftıt'afı g l11ci .ayfada) 
ifet!m idi. Bu sebcble, ertesi günü gene 
Karaköye geldim. Otomobilimdeıa eski 
Kredi Liyone Bankası önünde indim. Ya· 
ya ve yalnız olarak • ki bu hata idi -
kebabcı dükkanına gittim. Bir de ne gö
reyim? Kebabcı, sanki l,ir ıgün evvel keı1-
disıne camekan koyrnesını tembih etti
ğım adnm değilmiş gibi, bermutad ke • 
babını açıkta dôndilrüyor. Beni görür 
görmez. evvela hiç aldırış etmedi! 

- Sözümü niç:n cii.nleınedillt diye sor
Hum. 

Ben. otomobilime atladığım gı"bl hAdlse 
yerinden adeta kaçtım. Kebabcıyı ne yap 
tıklnrını da bilmiyordum. 

Aradan 20 efın ya geçmiş, ya geçme • 
m1ş idi. Emanet :makamında bulundu -
ğum bir sırada. kapının önünde bir ka· 
dının ava7. avaz bağırdığını ~şittim. Zile 
bastım, gelen hademeye bu feryad ede
nin kim olduğunu so!"dum. 

- Bir kadın, mutlaka sizl görmek is -
tiyor, kim clduğunu ve nicin içeri gir -
mek istediğini soruyoruz, &Öylemiyor, ce
vabını verdi. 

Güldü ve galiba beni tanım~ ol • Merak ettim ve: 
mnlı ki: - Gelsin, dedim. 

DALGA UZUNLUCU .. l 
1839 m. 183 Kca. 120 Kw. 

.Q. 19,74 ın. 15195 Kca. 20 Kw. 

.P. 31,70 m.. 11465 Ke& 20 Kw. 

12.30: Mllzlk (Oda mfiz1R'l - Pil, 13: Saat. 
Ajans haberleri, Meteor - Ankara, 13.10 
Türk mfizlğl (Pil, 14: Konuşma <ev kadını 
saatn, 14.15 - H.30: Müzl.t (operet eeııw -
Yi>nlan) • 

"" 
Sah - 8 - 1 - 39 

12.30: Milztk (solo - Pi), 13: Saat. aJan~ 
haberleri, meteor - Ankara, 13.10 - a: Mü
zik <Riyaseti Cüm. Başkan. Bandosu. Şef: 
(İhsan KUnçer). 

c- Gene mi anafora geldiniz?. ceva· İ<:eri zayıf, orta yaşlı bir Rum kansı 
bmı verdi! · d ' B .. JS.30: Türk mfiztğl Unce sa~ - SegAh ve 

gır ı. rni ~orür görmez, hemen diz çö- Hilzzam :faslu, 19.15: Saat, ajans, meteoro -
Çarcsız. yalnız olduğum için, sustum 'küp ayaklarıma kapanmak istedi Geri lojl ve ziraat bors::ı.sı haberleri, 19 30: Türk 

\re gerı dönerek bir bciediye zabıtası me- çekildim: müzlğl <Saz eserıerll, Çalanlar: Vecihe, Mes
muru ile b r çöpçüyü yanıma alarak tek- - Kalk madam, ne JStiyorsan onu söy- ud Cemli. Ruşen Kam, Cevad Kozan, 20: Ko-

o 

rar dük.kana geidım. Çöpçüye: le. dedim. J,akin kadın oralı olmuvnr, a- nuşma. CHu~uk Uml Yayma Kurumu>, 20.15: M 
.J~ Müzik <Radyo orkt?Strasi _ Şef: Praetorlus), ~ anisa, (Hususi) - Şehrimiz Halk- lisi olan LO.tfi Kırdar tazimle anı~ 

- Kebabı, süpr.intü arabasına at, em - yaklarıma yapıc: p v , ı • apışıp: 21.15: Saat, esham, t::ıhvilM, kamblvo • nu- evi metodlu çalı.şmalanna devam et- tır. 
rini verdim ve otomobilime binmek üze- A p k ı. 1ro 

c- .-ı.mnn asam, aman avmen - kut borsnsı Ulat>, 21.25: Türk müzlğt <Şar - mektedir. Evin Manisaya sağlık cihc- İdare heyetinin eskisi gibi kalması 
re yürüdüm. Bu sırada aıkamda bir gü • camı kurtar!. feryadını basıyordu! k1 ve takslml, 21.55: Konuşma (Türkiye pos- . d ~ . .. . . ,ı_ 
rültt1 koptu, ortaiık b:rbirine gir.di! Ba- - Niçin acaba? ta.ı;ı), 22. ıo: Müzik (Küçük orkestra), 23.10: ı tın ~n olan alcı.kası vılayetımızut: mem- kararlaştırılmış ve boşalan iki üyeliğe 
vınu çevirince hir ce 112 göreyim? Ke _ _ Anlatayım. Meğer kebabcıyı İngiliz Mtlzlk <cnzband). 23.45 • 24: Son aJa.ns ha - ı nunıyet uyandırmıştır. Çocuk bakımı, e

0
kseriyetle ec1acı Sadeddin ve Hüseyin 

babcı. gözlE'ri Y"rı"ndcn fırJamış, elı"nde ı· 1 1 berlerı ve yıır.nkl program. dahiliye hasta1ık!an, hariciye hastalık- zlimeü seçilm:ştir. _ ~ po ıs.eri 1apsetmi~ler. 20 gu-ndenberi yal-
k · ...................................................... -...... lan muayeneleri yapılmak.ta ve mecca- Toplantıyı müteakıb açık görüşme 

oca bir sopa. bana saldırmıyor mu? ruz b•r öğün kuru ekme it verip ne istin- E"""' I ı · b • d 
Hatta sopanın başıma inmesine ancak tak ediyorlar, ne de adliyeye veriyorlar- g ence 1 lf eneme ni ilaçlar temin edilmektedir. Fakir ve ~asınd~ borsa komiseri Ahmed ta~· 
bır karış kalmış. lıe!"ifin kolunu, ilk ön- rnıo;.' kimsesiz çocukların ibtiyaclanru karşı- fından zurraın depoya karşı olan mub-
ce bir Ermeni avukat yakalamış: iki, üç Bana gelen 1-:aı:lın da onun karısı imiş. (Baştarafı. 7 inci sayfada.) lam&k 1çin yıfoaşında yardım ve sosyal rem ihtiyacından bahsetmiştir. Valimiz 
k~i de yetişerek ona yardım etmişler! 'T'&bii hrrıfın dükkanı krncın,, .. ,:: bu ks- 14 - Arkadaşımz sizden fakirse ona kolu .. .arafından bir balo verilmiştir. ise memieketin umranı için her ne ya· 
Bu suretle muhakkak bir ölüm tehlike • dm da -n~ çocuğu .ile beraber aç kalmış! yeni satın aldığınız şeylerden, evlene- Hoparlör wısıtasile yayını neşriyatı pıln~ak lB.zım gelirse y_apılm~ı içi_n .a
sıni atlatmışım! O zaman İtilaf devletleri tarafından memiş yaşl~ bir kızsa aile hayatının da muntazaman devam etmektedir. Bu zamı gayretle çalışacagını soylemıştır. 

Gürültü arasmdıı. hayatımı .kurtaran İngiliz Gen,..rali Fiiller polis ve belediye zevklerinden, çocuğu olmuyorsa çocuk- pazar günü evin salonlarında kitabsa- Bilahare sporcu gençleri kabul eden 
bu Ermeni avukat kP.ndisini de bana terk- işl'?rinln amiri tayin edilmişti. Ona tel~. larınızm size nasıl neş'e verdiğinden rayı kongresi yapılmış, kongreye vali vali gençlerle ayn ayrı a!Bkadar olmuş
diın ettiği hnlce, heyecan ve telAş:ımdan fon ed~rek, kebabcıyı affettiğimi ve şah· bahsetmederı durnbilir misiniz? riyaset elmiştir. Ruznameye nazaran tur. Vali vilayet i~leri etrafında veka· 
adını hatınmda tutamadım. O zat. eğer si davam da C'lmadığım söyledim. ıs _ Yanınızda çekiştirilen arkada· rapor okunmuş ve ekseriyetle kabul e- Jetlerle 1emasa geçmek üzere dünkü 
bayatta ise ve bu yazılan okumak fır- İltimasım üzerine, General Füller ere şımzı, görünüş aleyhine bile olsa, mü- dilmiştir. Müteakiben bütlce müzake- gün Ankaraya gitmiştir. Resim Halke-
s.ıtını buluyorsa, e'·ime kadar gelmek herifi serbest bıraktırmış. dafaa eder misiniz? resine ~eçilmiş ve aynen kabul edil • vinde muayeneye getirilen fakir çocuk-
2ahmetıni ilıtiyar cunesini ayrıca rica e- Bır hafta sonra, gene oradan geçiyo~ 16 Ark d d t• i .. 

1 
mi!itir. Raooru:'! kıraatinde İstanbul va-

1 
lan gösterm~ktedir. 

ö.eceğim! d K b L- h . . - a aşınızın saa e ın , guze -um. e aU\.:ı atınma geldı. Otomobı- 1.w. . kl w kıs.kanın d .. 
Gelelim bahsim;ze: Vak'a mahall~ne ı· d - l d-kk~ ıgını veya ~ı ıgını a an gore- so··zu·· n kısası .· ı ım en, yan /!OZ e u Hn& doğru bak - bT .. . ? 

blzun ·polisler, .ingıliz poJi~leri ve halk Ü· tım: Kebab ocağına camekAn takılmış .. 1 ır mısınız· 
§iiştüler, orası böylece mahşere cröndil. tı! 17 - Size karşı bir kusur yapan, Gene ·ıç tur·ızm 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ al~hi~zde bulunan v~a ~zi ~~tan 

Habeşı•stan h ld ? arkadaşınızı affedebilir misiniz? (Baş tarafı 12 inci sayfada.) n e a e 18 - Hasta arkadaşınıza iğrenme- Mesela, bu ayın sonlarına doğru. porta-
.. • den, hastalığın size de bulaşacağından kal da bollanınca Mersin. Adana, Silifke, 

korkmadan yardım edebilir, bakabilir Tarsus ve bfüün o havalinin en güzel 1 

(B41 tarafı 9 uncu sayfada) para alacak. geriye keseleri dolu dö- misiniz? mevsimidir. Oraları şubatta sıcak olur. 
en mühim mesele cephanenin eksil - neceklerdi. Biz Cebel köylüleri çok fa- Manzara harikuladedir. Şöyle böyle kon-
m id. ki · ç w 19 - Mü~kül bir vaziyete düşen ar-es ır. rız. ogumuz sevinçten hoplaya hop forlu, bannacak yer de vardır. Neden o-

Habe fi ıı.. kt d t--=ı· ı ı b - d k kadaşınızı kurtarmak için yalan söyli· Ş şe "UU 11<> a a ıı~ı ız ere aya u soze uy u . Fakat Dessyeye ra""a bir kafileıgitmesin? Kur.ban bayramı 
ka d d w · b bir k k b yebilir, hatta kendinize zarar gelmesi- " rşı uy ugu gayzı ana ço ere- varınca aşımıza gelenleri anladık. Me- tatili bu yıl tam bir haftadır. Toros eks-
ler t w b' ne razı olabilir misiniz? aç ı: ger ızi köl~ gibi tutmuşlardL Sabahın presi insanı yirmi dört saatte Yeniceye 

- Cenevrede bcvuna milxakere mil- aydınlığından akşamın karanlığına ka· 20 - Ansızm fakir düşen arkadaşı- iletir. Buradan Mersinin, Tarsusun. Silif-
nakaşa edil~ğine bize biraz silah yol· dar durmafüm çalışıyorduk. Başımızda nızı eskisi gibi glirmiye gider misiniz? kenin ve Adananın yoll~n ayrılır. Temiz 
lansa idi.. J<,akat bu mes'uliyeti üstüne askerler bekliyordu. İbadete bile izin Birlikte sokağa çıkar mısınız? Evinize ha.va almak. kafayı dinlemek, ağaçtan 
almak olurdu. Avrupalılar mes'uliyete yoktu. Bir şey bekliyorduk, bol para çağırmakta devam eder misiniz? henüz kopmuş taptaze portakallanmızla 
wı ......... ekten pek hosJ~nmazlar. Vakti ,,.. alacaktık. ·······················---·····························--- k bütün b · &&&&u " "- vitnmin kürü yapma • ve u nı· 
lince unutmıyacağız. Ay sonu geldi. On para yüzü görme- metlere ucuz ucuz nail olmak. hattayı 

Geceki ~ayret boşuna gitmedi: Yir- dik. GOya ücrP.timiz ihtiyat kasada bi- evde hır gürle, gazinoda, kahvede tavla 
ml beş ölü c:Askeri~ demek yirmi beş rikiyormuş. İkinci ay söy'lediklerinin Z E N 1 T H şakırtıları. brı~ kavgalan arasında du-
otoma tı'lc tilfekle. yirmi beş dolu fişek- üçte birini verdiler. Bunun üstüne ~n eski ve bttlihazırıia en man yutarak geçirmekten iyi ~eğil mi • 
lik demektir. Hahfı~ler ölülerin üstünil kalktım, beyaz şefe gittim. Evime dön· mOtekftmll ve dOnytmın her dir? 

Karabükte çocuk 
balosu 

soyarlarken ben bövle mühim bir kuv- mek istediğimi söyledim. Benimle alay tarafuıcla en fazla ııranan İç turizm! Eğer biz bunu canlandırır -
vetin nasıl olup dn bir beyaz insan ta- etti. Ve kamçisile üstüme yürüdü. Ben radyodur. Yalnız Beyoğlun- sak. o da muhakkak ki bizi. ve bizimle Karabük, (Hususi) - Karabükte bu· 
rafından idare edilmediğine şaştığımı de o gece k::ıçtım. (Eli hançerinin kab· da BAK ER Mağazalarında beraber memleketi, memleketin ekono - lunan İngiliz mühendisleri Yenişehir-
~lzlemedim. zasına gifüyor.) Fakat korkmayın pa- ·sablmaktadır. mik faaliyetini canlandıracaktır. ı deki oteld~ çocukJar için bir çay ve 

Şef, dudaklarında gaddar bir gülüm· ramı aldım da öyle yola çıktım. Ah, ne güzel. ne cennet gibi yurd bu , kostümlü eğlenti yapmışlardır. Bu eğ-
seme ile: * '1a ,, da, yazık ki kadrini bilmiyor, 2evkini çı· lentiye anne ve babalarile iştirak eden 

tşt b
- 1 d' İt 

1 1 
G Mehmed Hasan üç gün evvel bir .............................................................. karamıy<>ruz! 25 yavruya büyük bir misafirperver-

- e oy e, ıvor. ayan ar ra- bo b .1 1 -ıd- Bu .. 
i li• 1 .,_ t' :~_... 2500 m a ı e vuru up o u. E{Un, cesa- ~ lik gösterilmiştir. Miniminil€rin resmi zan ye yapı an ~mr.as uı:ı~une ti . . 1 . • .. • 

H be .. k ·ı -ıd·· .. b' d re enm, metanet ennı oğrendigim, s a ?.:: geçidi ile b~şlıyan toplantıda muhtelif 
a şı ış e11c-e ı e o urunce ız e şu h • ·· " - 1 . 1 d . ~ 

k . t'k A 1 • •1 . ··ıd- va Ş1 gorunuş erı atın a tatlı bır sade- • n~ egwlencelerdr:?n sonra yapılan kıyafet 
ararı vermış ı : Sı{erı en o urece- l'k b 1 w . ....._ 

,.1 F k t ft 1 1 h . .. .. - ı u dugum bu ınsanlann vanından müsabakasında Cengiz Gökkent birin· 
s z. a a a vanan er şeyı gozumu- yüreg·im ve'sle dol larak dw - - ~ercoat .. n. Çatalçeşme sokalc.. 25 ı··· k t 

l d .. d. . 1 • W• 0 ı u o onuyo .............................................................. ci ıgı azanrrıış ır. ze a ıp ırı m e P. eecırecegız. va- • -···- • 
kittenberi brn bi .. çok hücumlarda bu· rum.• Yevmi. Slynsl, Havnals ve Halk gazetesi 'J'l:'Tf ,olllİZ Ve zengin Bu çok neş'cli ve samimi toplantıya 
1undum. Ftıt'kat bu mın1akada s:izden Ed" d . 1 t ~TAN BUL Bı·r kaza: Sile diğer çocukh.r için de hususi surette 

ırne e grıp sa gım h l · h a· ı t ·· ·1e b~ka beyaza ra!;t]amadıın. Gazetemizde çıkan )'azı ve Ş!lc (Hususi) - Buraya ilk gelenin azır anmış zengm e ıye er evzu 1 

rumBo:ğazım kurur gibi oluyor, soruyo- Edirne (Hususi) - Grip hastalığ'ı resin ~~rin büttin hakları gözlerine çar.pan şey kasabanın temizli • nihRaeyseını· t vekr~~~ş~~u:. çocuk balosuna 
hissedilir derecede çoğalmış ve hatta mahfuz ve gazete:nız<~ aiddir. ğidir. YQilarda hiç bir yerde bir çöp bile 

- Peki ya elinizp esir düşen olursa?. saimn halini almıştır. -··- görmek kabiı olamaz. Kasabanın bu u - gelen yavrulardan küçük Aylav Uğur-
- Bu bahsı bırakalım, diyor. Okullard:ı t;ılebelerden birçoğu bu ABONE FIATLARI mumi temizliğinde kaymakam ve bele- ::::el=i=g~ö=st=e==ri=y=f')r=.========= * hastalığa yakalaneırak yatmışlardır. diye reis: Rebii Karatekinin yakından a· Şilede günden güne artan bir köy kal-

Bu ~abah Stdaıı J!Ö~üne doğru gidi
Yatılı okullRrda gripe yakalanan ço- 1 6 3 1 lakası derhal anlaşılmaktadır. Denebilir kınması dikkati çekmektedir. Bu.gün ş·ıe 
ruklar revırle~ doldurrnustur. ~ene Ay Ay Ay 

yorduk. Çalı!arın ara~ından bir adam ı··············Y····e··n.::·1~····n··e···ş··r· ·1:·y··a···t············· ı fırladı. Ayaklarıma kapanıp arabca bir _ 

Kr. hr. t..r. hr. ki İstanbulun en temiz ve derli toplu ka- ve köylerinde meyvac1lığa ve nümune 

şeyler söylenmıve bac;ladı. Gallalardan Yakacık mektublan _ Mahmud Yes:ırlnln 
biri hançerini cek~i. iıc;tüne yürüyordu. Yakacık san:ıtoryomunda iken yazdığı hatı
Rehberim ~fohmed Hasan - ki o da yan rn1nr ve hakiki hnyattnn aıınnı~ blklyeler 
arab yan Sı:ılladır - önünü aldı. Adam nefis bir şekilde n~şredllcU. 
Yemenli olduüunu, italyanlann ken • Yeni Birlik - Üçüncü sayısı, yenl bir 
Cfuı· bol para e .. · · d" t tt kta merhale te~ku edecPk dolgunlukt::ı., tam bir 

ı .. · v • ırız ıye u u n ihtimam mahsu1ü olarak çıkmıştır. 
sonra kole g!bi ca lıştırdıklannı söylü- ............................................................ .. 
yor ve yanımıza aimamız için yalvan- /1 • DIŞ T ABlBl < ~ 
yordu.w. RA TiP TÜRKOOLl 

Tt"RK'YE 1400 75v 400 lJU 
YUNANİSTAN 2lHJ 12:;?u 710 270 
EC:NEBİ 27 ı , 1 40 830 'JO J 

Abone bedeli peşındı:. P dres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara tf) kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. ifstegı yan•ldı. Karnı doyunca Ye -
ınenli şunl"n anlattı.: 

- Bir kaç ay evvel San'aya İtalyan
lar geldiler. Ame!e toplamak için Ye
men imamından izin istediler. Kabul 
edenler Habeşistnnda çalışacaklar, bol 

."_. .............................................. ~ 
Sirkeci: Viya'la otell sırasL ; Posta. kutum : 741 tstanbw i 

No. :ı::6, Kat ı de hergnn Oğled~ıı j Telgraf : Son Pc.sta i 

hastaları kabul eder. .. 
sonra saat 14 den 2ı> ya kac1a: 1 : Telefo'll : 20203 

1
! 

._ _____________ ., "' ... , _______ ........................ - .• ~ J 

7.aforından biri de ş.Iedir. ş·ıe İstanbula tarla gibi ışlerc büyük bır faaliyetle de· 
71 kilometre mesafede oJmr.sına rağmen vam edilmektedir. Bundan da gaye köy
yollarda insanın canı sık1lmaz. Çünkü bir lüyü kalkındırırken &almasının hafiflet • 
defa Üsküdar - Şile yolu göze görünen mesine doğrıı adımlar ntmaktndır. Or -
bir faaliyetin eseridir. Yol da düzgün ve manların muhafazr.sı için köylü odun ve 
daima yeşillikler içinde gönlünüzü fe • kömürcülükten vazgeçerek fındıklıklar 
rahlandırarak seyahat etmiş olursunuz. ve sebze bahçeleri tesis etmektedir. Hal
Şilede cHanımsuyu:. diye anılan tatlı bir ka dağıtılan damızlık Rod ve Ligoren ta· 
su da vard:r. Bir çok k:ıza~arımızda ol - vuklarınm ürehlmesine çalışılmakta, bu 
fağu gibi burada su sıkıntısı çekilmez. işe de ehercmiyet verı1mektedir. 

Bütün bunlarla beraber ve Şile köylü- Burada evlerde el tezgahlan ile bez do-
lerinin odun ve kömürcfüükle meşgul ol- kumak iş! ':ie ehemmiyetlıdir. Bu husug. 
"llas:na rağmen burada halk odun ile kö- ta teşkilat yapılması düşünülmektedir. 
nürün pahahh~ndan müştekidir. Odun Kaymakamlık ve Parti te-şkilatı bu işin 
ve kömür tedariki hususunda sıkıntı çe- iyi bir düzenle yürümesini temin için 
kllmektedir. ciddi alakalarını esirgememektedir. 
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D~ladiyenin Korsikada söylediği nutuk: 

" Fransızız, öyle ka acağız ,, 
Belediyede don bir 

müdür açığa çıkarıldı 
"Millet,, vapuru battı! 

(Baffıcırafı. l inci sayfada) 
(Ba§tarafı 1 inci .ayfada) anca.it iki tayfa lrurtal"}labilmiştır. Batan 

zumu muhakeme kararına göre Nus· gemi Millet vapurudur. Barzilay kum
retin muhakemesine başlanacaktır. Ya panyasma aiddir. Ereğli ile İstanbul ara
pılan tahkilu~t neticesinde ileri sürülen su:da kömür nakletmektedir. 2000 ton
iddialara göre Nusretin uzun zaman • lul tur. 

burnu arasında bir yelkenli parçalan
mıştır. Evvelki gece Tarabya açıklı!. ,. 
nnda denizde feryadlar işitilmiş, bu• 
nun üzerine zabıta ve Liman İdaresi 
tarafından derhal bir tahlisiye mo~ 
rü çıkarılarak Şirketi Hayriyenin 66 
numaralı vapurile beraber istimdad ı:
vazelerinin gelmeh.-te olduğu tarafa gi
dilmiştir. Yapılan aramada deniz üze
rinde birkaç kişinin çırpınmakta oldll'" 
ğu görülmüş ve bunlar yetişen vapur 
tarafından kurtarılmıştır. 

ki . (Ba§tarafı 1 inci sayfada) eynletlerinin hür ve muhtar birleşınele-
d ltorsıkalı nnzırlordan Pietri ve Lan- rinin mevlududur. 
h~ty ile Korsiknlı bazı meb'uslar olduğu Basfü:da 

rak~e l'lbtınuı çılonı.ştır. Bütün şehir bay- Bastia, 2 (A.A.) - 30 bin Bastialı, saat 
dnnberi kendisine in1aç edilmesi için .Millet vapuru evvelki sabah diğer bir 
verilen evrelo yo'\t etmekfA:> olduğu tes· takım vapurlarla beraber Ereğli lima
bit edilmiştir. Bundan başka itfaiye runda kömür alnıağa hazırlanırken saat 
teşkilatı için bazı makine aksamı mu - 6 sularında fırtına birdenbire müthi§ bir 
bayaa edildiği e.snada Nusretiıı 'bu alış- şcltil alım~. liman altüst olmuştur. Li
vcrişte suiistimal yaptığı ve temizlik manda demirli bulunan irili ufaklı gemi
teşkilatı için dalın! encümen kararile ler, karaya düşmemek için açılınağa ça
bazı ve.'init mubayaası esnasında alım .lı,'şnıışlar, bir tlll'aftan da telsizi bulu
satım evrakı üzerinde tahrifatta bu • nanlar S. O. S. i§areti çekmeğe başlıınıış
lunduğu da idrlir ohınma.ktadır. Nns· !ardır. 

kütı:~a donamnıştı. Heyecanlı bir halk 15.30 da Foch kruvawründen karaya çık-
Si resını zevatı alkı .. 1 amıştır. kb ı 

~ mış olan Daladyeye hararetli bir .istı n 

1 Saat 8 de başvekı1 Daladye bir motör· yapmıştır. Campinclıi ile aralarında Kor
e F'Ociı'dan ayrılmış ve top atılmak su- sikanın yekdığcrme rakib iki temayülü
~e~lc s~amnıştır. Biraz sonra başve- nün .şefleri olan eskı bahriye nazın 

karaya çıkmış ve halk tarafından ha- François Pietri ile Adolp'he Landry, saat 
~retıe İkar§ılanmıştır. Askeri kıt'alar se· 15,10 da Suffrcn ve Colbert kruvazörlc-

nı resmini ifa etmiştir. rinden karaya çıkmı§lar ve üç renkli çi-
C Daladye refakatinde amlı'al IDarlan, çeklerle donanmış olan rmtımda bele
h eneraı Georgcs ve Wuillemii olduğlJ diye reisi ile mahalli memurin tarafın
b~lde evveıa Büyük lJar.bde ölen kırk dan istikbal edilın~lerdir. Bu esnada...bir-

Tahkikat neticesinde Öınerı kaptan 
idaresinde bulunan bir yelkenlinin f.rr
tma yüzünden Kireçbu.rnu önlerinde 
demirlemek istediği sırada demir tara• 
yıp karaya düştüğü ve yelkenlinin ala .. 
bora olarak tayfalann denize döküldü• 
ğü anlaşılmıştır. Kaza etrafında Liman 
İdaresi tarafından tahkikat yapılmak· 
tadır. 

ret ihmal vP vazjf eyi suiistimalden a • Fakat alınan tedbirler fayda etmemiş, 
çığa ç1kan'mıştır. k·sa bir müddet içinde Anadolu, Galata, 

ın Rorsikalı iÇm dikilen heykelin önü- denhire atılan 19 top, başvekilin yattan 
lle gitmiştir. karaya çıktığını il.an etmiştir. 

K tunr mutemedinin vazifesine Şadan. İkbal, Mete, Samsun, Zonguldak. 
onserva ihavet .idi Tan vapurlnrı dalgaların şiddetine da-

n • ven yanamıyarak muhtelif yerlerde knraya o-

Dnladyenin nutk-u 

lrıtaat tarafından yapılan geçid resmi
~ ınüteakıb Daladye belediye dairesine 
~ıtıni~ ı· . . . :n " ve umumi belediye mec ısı rcısı 

oecı a-serra tarafından §U sözlerle kar
§1 rınını..~ır: 

1 - 'Vatanperverliğimizin hararetli ne
~~ .nda.nuzın semasım kaplıyan siyasi 

ılanar sisini izale etmiştir. Bugün Kor
ıııkan 
t ın ruhu anavatanın mukadderatına :rn bir itiınadla hükOmet şefinin önün-

e eğilınektedir. Korsikn ~ocuklarının 
~da katı .. ilı . . 'ı. -ı·· !tJ nıuşterck tar imızın uu un say-

ilrında kanlı harflerle yazılmıştır. :e· ılık ın seııedenberi geri kalını§ olan Kor-
t anın ıki asırdan daha az bir zaman 

1 
arrında bu noksanım tamir eden Fran-
allın Yardun ve vesayetini hiçbir zaman 

~~utrnıyacağıı. 19 uncu asnn bidayetin-
1. ecdadınııı devrin bütün terakkiyatına 
ıgfaıe iken bizi ibütün Fransa depart-

~anlarının nnil olduğu iktısad1 refaha 

ha'IUituran ınemleketin bu iyiliğini de 
er za d tnan hatırlıyacağız. Bura a mev-

CUdJye1· • K 'k lll ınızle ana vatanın orsı anın 
rıı tıkadderatına hiçbir zaman lakayd kal-
1Yacağına dair bize kat'i teminatı ver-

~alş oluyorsunuz. Memleketimizin çocuk
!1 d~ 

Ve un olduğu gibi yarın da Fransaya 
b· lllüesseselerine karşı gittikçe artan 
ır Sad k · ~ı 1ıkı 8 at, gittikçe büyüyen bır ba6 ı-

a tnukabele edeceklerdir .• 

lt vt"rdiğj Cf'vn'bda Daladye kendis'ne 
t:rşı gösterilen hüsnüka!bulden dolayı 
Şc:kkür ·k ·· 1 d · tir ki: eıtı ten 60m'a ezcurn e emış-

11; ~angi eyalete men.crub olursak ola
k 1 b·2: her ~eyden evvel Fransızız. Fi-

r C'r' i 
1 nı z arasındaki münasebet ne o-
lıl"sa ,_ 
y1~ 0~ı· her şeyden Fransaya bağlı-
k 1 llep:ıniz Fransızız ve Fransız olarak 

ca~ıı b l' . 

r n ~~d~e. Fnınsa ve müttefik milletle· 
\ır Utrıyeli tçin ölen Korsikalıların ha-

SJ.tıı selfunlıyarak şöyle demiştir: 
l • A.~anızın mukadderatı üzerine şefkat
erıı ~~1hnenılzi isted•niz. Bu hususta bize 
nınrı1; t edeb"lirs iniz. Fransa hükfimeti
erııı ız hususi bir şefkatle baktığından 
n!' ~ 0~b l"rsiniz. Çünkü Fransız tarihi 
h ad"r . 1 • . t i ını 1 zengın olursa o sun sızın ar • 

l e d b. k · 1 · ı· ır at daha zengın eşmış 1r •• 

tıe'Sarvek l mütC'akiben beled iye da;resi-
!Mnıtş . . . . 

ll'n ı... ve orada 'kendısıne ikram edı-
v<>tabı içm•şti 

llt:] ı r. 
:t'l r:ıoıedıye birin<:i reis muavini Faibrani, 
tırn e~n l:nüzesı haline getirilen mera
buıu~a onunda lıoşamedi temennisinde 

muştur 
'BaŞ\tek·ı . 

helede b 1 
• hevecanlı bir nutukla rnuka-

?tıişıtr: ulunmuş ve ezcümle şöyle de-

\.. - Siz'nl "'ii ~ e biraz akrabalığım var. çün-
ce\1e}fln kla:ırnın kanında Korsika kanı 
):>arat edıyor. Frnnsanın selamını im· 
d~nız 0;1~ğuna €Ötürmeğe giderken Ak
't!bbilsn: ~.nrıtıda, bu yolların Fransız te
l'oUarı hun \>e Fransız kahramanlığının 
la Şiııı. aline gelmesi amnda, ana vatan
la!'\ adalı Afrika arasında tabii rabıta o-
l> anıza ~ 

tılz bı 
1 

. lı 5ramamazlık edemezdim. 
du~ 2: erı b"rhirimizden ayırmakta ol-
l'a ıı:annında bulunmayınız. Tulon ve
İi'ı-allsız~Yadlln Acaccioya gitmek bazı 
6Yıran lb epartmanlıırını yekdiğerinden 
~ır, F'rana7.1 dı:ı~ınrı asmaktan daha kolay
/1ttudur. ~ ideal ve ümid blrliğjnin mev
ter lleaatından~. bı.r takım tarihi tesadüf-
anın azaın a? doğmuş değildir, beliti va

etıni temın etmiş olan bütün 

Amiral François Derlen ile generaller 
diğer yatlardan karaya çıkmışlnıdır. 
Korsikalı üç genç kız, başvekile bir çi

çek demeti takdim etmiştir. Müteakiben 
başvekil askeri kıta;tı teftiş etmiştir. 

Mızıka Marseyyezi çalınış ve halk marşı 
r.ep birde~ tekrar etmiştir. Halk, çok vel
veleli bir nüm:ı.yiş yapmıştır. Yirmi da
kıka sonra halk, polis kordonunu yara
rak baŞ\;pkile yaklaşmış ve: c Yaş asın 

Fransıı. yaşasın Daladyeı. diye bağırmı~
tır. 

Daladye, bir insan dalgasının sürükle
rnesile maktuller abidesine gitmi§ ve ora
da bir çelenk koyarnk bir teemmül vak
fesi geçirmiştir. 

Eski Korsikalı muharlbler reisi Fe~ 
racci. bir hitabe 
miştir: 

irad ederek §Öyle de-

- Silfıhlanmıza, kanlanmıza ve be
şiklerimize yanin ediyoruz ki Fransız 
yaşıyacağız ve Fransız olarak ölece -
ğiz. 

Halk, hep bir ağızdan: cEvet, yemin 
ediyoruz• diyE' haykırmıştır. 

Daladye, ınüteakıben çiçeklerle be
zenmiş ve bayraklarla donatı1mış olan 
caddelerden belediye dairesine gitmiş -
tit" .. 
Kalabalık o derecede fazla idi ki 

Başvekil Belediye daires~ girmeğe 
güç hal ile muvaffak olmuştur. 

Bastia belediye reisi, bir hoşamedi 
nutku irad ctrni~, bunu müteaktb Baş
vekil kısa bir hitabe ile mukabelede 
bulunarak K0rsikanın kendisini hara
retli surettP. karşılamasına telmihte 
bulunmuştur. 

Başvekil, akşam ~at 1 7 de, tekrar 
halkın coşkun tezahüratı arasında Tu
nusa hareket etmiştir. • 

Tun usta 

Daladye, yarın 'l'unusa varacak, res· 

Konservntmır mutemedi Ahmed ~ turınuşlıırdır. Millet vapuru da limandan 
bnlarda vnkı1mak üzere 60 çeki odun aç•lamanuş, ağlebi ihtimal bir gem! lcşi
mu'>aya; c:.tmiş, bunlardan 6 çekis~ ne takılarak devrilmiştir. Millet vapuru· 
evine naklet+iği iddia olunmuştur. Mu· nun ıbattığını gören sahildeki tahlisiyeci
fetti"?ler yapttklnn tahkı1mt ne~ccs.~n- ler faaliyete geçmışle.. kazazede gemi
de Ahmedin bu suçunu sabit gormuş- nın mürettebatını kurtarmnğa çalışmış-
ler, vazifesir.e nihayet Yerilm.ştir. lar, fakat şiddetli fırtına yüzünden te-

Geredede siddetli kar ve fırtına 
Gerede, (Hu°susi) - Geccdenberi ~d

detli fırtına ve kar devam etmektedir, 
Kar 50 santimetreyi bulmuştur. Yollarm 
kapanmasından korkuluycr. ~~ 

gelmemt,tJr. 
--------------------

Garajl:-r miidürü istifa etti şebbüslcn aklın kalmış. hi9bır hareket- Vanan adliye sarayı 
enkazı yüzünden 

açılan dava neticelendi 

Belediye garaj ve atölye mildüril te bulunnmamışl&rdır. Nihayet gemi su
Tarık hakkında belediyeye aid atölyede 1ar arasında kaybolmuştur. 
hususi bir takını kimselerin otomobıl- Ereğli tahlisfyecileri bundan sonra da
leTini tamir etmek suçundan müfettiş- hi kurtarma teşebbüslerine devam etmiş~ 
ler tarafından tahkikat yapılmakta i - ler, arasıra da denizde gördükleri Millet 
dı. Dün tahkikatın devam ettiği esna· vapuru mürettebatını kurtarmak için her Sultanahmedde yanan adliye arsasın
da Tank istifa ettiğini belediye reisli- türlü tedbire müracaat etmişler, netice- daki molozlar yüzünden zuhur eden bir 
ğine bildirmiş, istifam Vali ve Beledi· de ancak ıki tayfa karaya alınabilmiş. dava, geçen yıl İstanbıil Asliye 2 inci Tl
ye reisi Lfttfi Kıro?T tarafından kabul derhal tedavi! ıi yapılarak bayatlan caret mahkemesine, ıintikal etm:i$.i. 
olunmuştur. Tank istifa etmekle bera· kurtarılmıştır. C:reri kalan mürettebat 1stanbul muhakemat müdürlüğü tara• 
her hakkındaki tahkikat devam ede - sular arasında kayibolmuşlardır, fınden, yanan binanın enkazını kaldırma 
cektir. Djğer birçok jehirlerimizle olduğu gt- işini üstüne alan Said İbrahim ve Hik· 

Oiln sabah lzmirde 4 saniye 
suren şiddetli bir zel zete oldu 

('3aştarcıfı 1 inci ıayfada) 
Bu esnada halk uy::ı.narak yatakların

d n fırlamı~. sokaklara dökülenler ol-
muştur. 

Ayni saatte Torbalıda da ~elzele hisse-

dilmiştir. 
İzmirde bazı evlerde çaUaklar hhıl ol-

muştur. 

İzmir sismografı 22 buçuk milimetre
lik bir hareket sahac::ı tesbit etmiştir. zel
zelenin devamından korkulmaktadır. Ha
v'3 kapalıdır. denizde :fırtına devam et
mektedir. 

* İstanbul, 2 (A.A.) - Kandilli rasatha
nesi bu sabah saat altıyı 36 dakika 45 sa
niye geçe §iddetlice bir zelzele kaydet
miştir. Merkez üstünün İstanbuldan 290 
kilometre mesafede olduğu tahmin edil· 

bi Ereğli ıle de telefon muhaberesi yapı- met 'Üstündağ aleyhine a~ılan bu dava· 
lamamaktadır. Telgraf muhaberatında da nın mevzuu şu idi: 
teahhürler görülmektedir. Bu yüzden ka- Muhakemat müdürlüğü, miiteahhidle
za kurbanları ve hüviyetleri hakkında ;in, mukavele ahkamı hilafına hareket 
fazla tafsilat alınamamıştır. ederek. nakledilen molozlar meyanında 

Diğer taraftan karaya düşen sekiz va- parmaklık. duvar ve dikili ağaçları da 
purun vaziyetleri de çok tehlikelidir. Ye- kaldırdıklarını iddia etmişti. 
ni bir .fırtına ile bunlardan bir kaçının Karşı taraf jse, muhakeme sırasında 

parçalanmasından korkuluyor. 'böyle bir şeyiı;ı vaki olmadığını bildir· 
Fırtına esnasında Vatan vapurundan mi§. dava karara kalmıştı. 

S. O. S. telsizi alınmıştır. Vatanın nere- Asliye 2 inci Ticaret mahkemesi hM1-
de bulunduğu, ne vaziyette bulunduğu seyi tet~ik etmiş. tarSlflar~ dinledikten 
mal&n değildir. Ancak evvelki geceyi 8 • sonra, dun kararını vermiştır. . 
çıklarda geçirdiği ta:hmin ediliyor. Mahkeme, dava mevzuu olan ıddia~ 
Kııraden!zde fırtına dinmiş, ckalın de- yerinde görerek, Said İbrahlm ile HU:-

nizll halini almış bulunmaktadır. met Ustündağın 2400 küsur lira tazminat 

Bat sahibi di 
., vermelerine karar vermiştir. nn vapunuı ne yor. 

Ka1.azede cMillet> vapurunun sahibi ~ 
İ. Barzilay, dl.in gece kendisine müra· ~ 
r.aat eden bir arkadaşımıza şunları söy
lemiştir: SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi : 1888 
mi kabul merasiminden soran Bizer - mcktedir. 

- Bugün, (dün) öğleüzeri aldığını 
kısa bir telgraf, Karadenizde bulunan 
cMilleb gemimizin battığı kara habe
rini bildiriyordu. 

• te'deki-tahkimatı ziyaret edecektir. --------
Daladye, Tunus beyi ile hususi bir Dolmabahçedeki izdiham İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

mülakat icra edec.-ek ve bu mülakatta hadisesinin tahkikat\ bitti 
yalnız bir tercüman hazır bulunacak -

Ereğlide bulunduğunu bildiğim ge
mimizin ve bilhassa fedakar ve çalış • 
kan mürettebatımızın akıbeti hakkın· tır. Başvekil. Tunusa resmen girdikten 

sonra saat t 9.30 da Tunusgrad otelin
de bir nutuk söyllyecektir. 

Daladye, çn~amba gününü tama -
mile cenubi Tunusdaki müstabxem 
mevzilerin ziyaretine tahsis edecektir. 
Mumaileyh, perşembe günti Sfax. Eld· 
jom, Sousse'rle kısa bir müddet kaldık
tan sonra Bizerte'ye gidecek ve orada 
tekrar Fransaya dönmek üzere Foch 
kruvazörüne binec.-ektir. 

Komadaki Fransız elçisinin nutku 
Roma 2 (Havas ajansından) -Fran

sız sefiri Fr.:ınçois Ponoet, yılbaşı mü
nasebetile Romadaki Fransız . kolonisi· 

(BQ.§t4rafı 1 inci aayfada) 

Müfettişlerin :fe?.lekesinde bazı idare da esaslı bir malfunat edinmek üzere, 
amirlerinin hadise esnasında vazifelerin- derhal Ereğli limanına telefon etmek 
de ihmal gösterdikleri ve bu halin lüzu- istedim. Hattın bozuk olduğunu söyle
mu muhakemeyi .icah ettirdiği kaydı var- diler. Başka vasıtalara başvurdum. Şiın 
dır. Vazifelerinde ihmal gösterdikleri di bunların n.eticesini bekliyorum. 
bildirilen Emniyet tımirleri arasında es- cMilleh gemisi geçen ayın 7 sinde, 
ki İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ Jle kömür yü.kle~'k üzere Kanadenize 
eski Emniyet Mildürü Salih Kılıç, mül- hareket etmişti. Diğer birçok gemiler 
kiye amirlerinden Rıza Ünal. eski Beyoğ- gibi Ereğli limanında nöbet bekliyor
lu Emniyet Müdür Muavini KAmraıı du. 
bulunmaktadır. Aldığım telgrafa nazaran dünkü fır~ 

Evrak muamelesi ikmal edilerek bir tına çıkınca, kaptan limanda banna -
kaç gün içinde Devlet Şfu-asma gönderi- mıyacağmı hissederek ve geminin ka· 
lecektir. raya düşmesi ihtimalini gözönün.de tu

ni kabul etmiştir. vi ve maddi mirasını müdafaa ecie -
Mumaileyh, bu münasebetle bir nu· 

tup denize açılmıştır. 

Bu sırada limanın 500 - 600 metre 
açığında, bir gemi leşine takılarak bat· tuk irad ederek ezcümle ~öyle demiş • cektir.> 

tir: I•'ransızlara göre Hab~istanda vaziyet 
Cibuti 2 (A.A.) - cl!avas ajan.vm -c- Müşkillatı 1aydalı bir surette hal

letmeğe. Fransa ile İtalyanın arasını dan» : 

mış olması çok muhtemeldir. 
cMilleh 2000 tonluk bir gemidir. 

Süvarisi Besim kaptan da dahil oldu
ğu halde, biltün mürettebatı 24 k~i • 
den ibarettir. Bu rnero ve çalışkan ço
cuklann alubetleri hakkında hiçbir 
sarih malfunatım yoktur. 

açan mücadP.lelerl ortadan kaldırma - İktısadi hayatın para fıkda.nı yil -
ğa, iki memleket anısında tabit alaka- zünden betaat kesbetmiş olduğu Ha -
ların münasib ifadesinin bir istitalesi beşistanda bir nebze galeyan hnküm 
olmaktan başka birşey olmıyacak olan sürmektedir. Büyük merkeıi mü.stes
ahenktar bir mesai birliği vücude ge· na olmak üzere memleket, itaat altına 
tirmeğe muvaffak•olacağıını il.mid edi- alınınannş bir haldedir. 
yorum. Her nP kadar ahval ve şerait, Cibuti'nin iktı.sadl hayatına karşı bir 
şimdiye kadar bu ümidlcrin tahakkuk boykot hareketi teressüm eder görün
etmesine müsaade etmemiş ise de biz rnektedir. 

Gemimiz (Asikürazione) Şirketinı w 

de 25 bin liraya sigorta edilınişt.i. Fa- ~ 
kat bu paranın bence hiçbir kıymeti ; 
yoktur. Bunun bir mislini daha verme- -
ğe hazırım, tek bizim çocuklar kurtul- : 

başlamış olduğumuz vazifeyi bıraka - Transit komJsyonculanna bütün 1 -
cak değiliz. tal.an mallarını Habeşistana doğru yo-
Fransanın zayıf olduğunu tahmin et- la çıkarmaları emri verllmi.ştir. Bura

mek abesle iştigal etmek olur. Fran - daki İtalyan General konaolosu, Ro • 
sa, kendi istirahatini hiçbir bahaya sa· maya gitmıştir. 
tın almıyacakbr. ~a. kendi mül- Cibuti halkı, lilkftnetini muhafaza •~ 
künil, mevrus malını, mazinin mane- mektedir. 

muş bulunsunlar.• ; 
fstnnbulcLı da bir yelkenli battı = 

Karadenizdeki brtına yüzünden de- = 
nize açJlanuyan ·birçok gemiler Bil • = 
yükdere önünde demirlemişlerdir. 

Evvelki gece limanımızda da bir de
ni% kazası olmUf, Tarabya ile Kireç -

----

Türkiyedeki Şubeleriı 

İSTANBUL (Galata ve Yenlcaml)' 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanidandaki Şubeleri: 

6ELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TF.Sts TARİHİ : 1863 
sermayesi: 10.000.000 İnglllJ llraa 

Türkiyenin başlıca §ehirlerlle 
Paris, Marsilya, Nis, Lomira ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerı 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

1111111111 111 111111111111111111 



) 
r 

' t 
1 
e 
~ 

( 

• 
' ~ 
1 

1 
1 

1 

12 Sayf" SON POSTA 

11n .. mu,.· "Scrn Posta nın Hikayesi -. .. 11111111 .. 11111111 .. 1111111-mmıı .. 1111~ 

1 i POLiS HAFiYESi ; 
Birçok dedikodulara sebeb olan 

bir gönül macerasının sonu 
5 Faik il == iiUfl 111111111111 Çeviren : ercmen .cdllll .. llHfiE (Ba.ş!arafı F. inci sayfada) ı - Peki, rahib Dositeos ne oldu. o !i .. 

Melon şapka.sile, burundan gözlük· 
leri ve siyah pardesüsile Mösyö Bor • 
nibo, kamşul arı:'lın nazarlannda tam 
manasile hakiki ve efendiden bir me· 
murdu. İhtiyP..r hizmetçisi Emma ile 
beraber oturar. Mösyö Bornibo, gayet 
muntazam bir hayat sürüyordu. Bütün 
gün dairesindE' ça1 •sır, akşam saat beş· 
te işten çıkıııcrı rıhtım boyunda biraz 
dolaştıktan sonra hemen evine döner
di. Amma onu bü~bi.itün salak zannet· 
meyin! Onun ela bazı hususiyetleri yok 
değildi. Mese!a, polis romanlarına deh· 
şet1i tutkundu.. Şarlok Ho'lmes, Nat
pinkerton ve bun:ı benzer bütün cinai 
romanların ht-Tısini okumuştu. Usan -
mak, bıkmak bilmez, evinin her köşe
sini dolduran bu çeşid romanları tek· 
rar tekrar okurdu. Geceleri uykusu 
kaçtığı \-e korkunç rüyalar gördüğü 
hal~ gene bu sevdasından vazgeçmez· 
di. Gangster diynn olan Amerikada 
doğmamış V"' y~şamamış olduğuna her 
fırsatta keder ve ec;ef ederdi. 

Dün akşam da cMasajcının Çocuğu• 
adlı bir poHs lı lkavesi okumuştu; zev -
kine doyam::Hitb bu tatlı hikayenin te
ferrüatını mac:asmın başında oturmuş, 

gözleri yarı kam1 lı bir halde canlandır
mağa uğraşıyorrlu. Akşam daireden çı· 
karken hava r•ılutlu idi. Bu bulutlu 
hava kafac;ındaki macerayı büsbütün 
esrarengizl.,,c;tirMişti. Kendini sokakta 
bulunca şöy1 e bir düşünceye vardı: 

cPeki yahu. b"nirn başkalarından ne 
eksiqim var? Bundan daha basit bir 
iş yoktur şn cJünvada .. Mesela Masaj· 
cının Çocu~rt!n-1~ki hafiye Net Valton'a 
görE', insaı: sokakta rasladığı adamları 
takib edeMe muhakkak ki bunların 
yii:zde ellisi süohel:. ve mücrim cıkar. 

Şu metodu b0 n de takib edeyim baka· 
lırn, Net Vnlton h&klı mı?> 

Elde baston. melon şapka sol kulağı
na doğru haff~ eğilmiş olduğu halde 
Mösvö Bornibo düşündüğünü hemen 
tatbika savaştı. Bn düşünce ile Mad· 
len meydanına cıktı. Bir sürü kalaba· 
hk sağa sola gidiyordu. Mösyö Borni
bo hangi istikameti ve hangi insanı ta· 
kib etmekte rnütereddid kaldı. Orada 
gözüne kimseyi kestiremeyince Kon • 
korcl meydanına geldi. Artık bir karar 
vermeliydi. S::ıat altıya gelmişti. 

O ara 11k öniinden. elleri cebinde, 
kasketi iaşlarmm üstüne eğilmiş bir 
delikanlı geçti. Ansızın bu delikanlıyı 
takibe k ;rar verdi. 

Hem tcıkıh ediyor ve hem de Net 
Valton'un rnctodunca önündekinin iç· 
timai ve ehlfıki hüviyetini tahlile uğ · 

Son Post3nın edebi romanı: 15 

raşıyordu. cEh, yirmi, yirmi beş yaş - deh tokuşturuyorlardL Evvela Mösyö 
larında var, diye di.işündü. Ne ameleye Bornibo söze başlayıp: 
ve ne de bir aile çocuğuna benziyor. - Haydi bakalım, olanı biteni an -
Bir mağazadR satıcı olmalı; veya odacı lat! dedi. 
filan .. Günliil .. işini bitirmiş; herhalde/ - Anlatacağım, anlatacağım. Evve
arkadaşlarile kafayı tütsülemek üzere la, suratın, b içimin hoşuma gitti. Sa· 
bir meyhaneye gidiyor.> niyen deliğP- tıkıldıktan sonra ilk is -

Sözde hafiye dalmış giderken, takib ~intakta seni şahid de gösterebilirim. 
ettiği adam onu Sen Lazar istasyonuna Işin doğrusu koca karıyı öldüren Ban
doğru sürüklüvordu. Bir sokağa sap - kal'dır. Bana sadece araklama ~i kal
tıkları vakit Mösyö Bornibo memnuni· dı. 
yetle gülümsedi: Tam üstüne bastım, - Deme~ Banka~ da seninle beraber 
diye mırıldandı, düşündüğüm gibi çık· yatak odas111daydı. 
tı. Herhald~ Klişi meydanına yollanı - - Tabii. beraber girdik. Fakat ben 
yor.> hiç de öldürmek taraftarı değildim. 

Bu meyd:t!la vardıkları zaman de - Hatta Bankal'a bırak da koca kan se -
likanlı ayatcta ~arab satılan bir mey - yahate çıksm, ondan sonra evini tara· 
haneye daldı. Oradan çıktı; ve karma· rı7., dedim amma dinlete~dim. Bari 
karaşık sok3.k1ara g'irmeğe başladı. uykusu ağır clsaydt cadalozun? Ne ge
Mfü;yö Bornrbo onu gözden kaçırma - 7.er! Tam i~imizi bitirmiş giderken bir 
mak için pek yakırıdan takib etmek kapı gıcırtı'iından uyandı. Henüz se • 
mecburiyetinde kalıyordu. cBövle bur- lamete erişmediğimiz için ne olursa ol
nu dibinden gidersem nazan dikkatini sun cadalozu temizlemek lazımdı. 
celbedeceğim .. diye düşünceye dalını~- Vallah yemin ederim ki bu işi yapan 
ken. tam köşebaşında delikanlı zınk Bankal'dir. Ben iki düzüne .ı?Ümüş ka· 
dedi, durdu: şıkla koca karının elmas1.annı kaldır· 

dım, o kadar. 
- Hişt b:ına bak babalık, anlaşılan - Hepsi hn Kadar mı? 

en~elendin. Beyhude kendini yorma. _Evet. Daha ne olsun! 
Mösyö Bornib!) muhatabının bu söz· - Peki, Bankal nerede! 

)erinden birşey anlamamıştı. Hızlı yü· - Vallah baba1ık hiç haberim yok. 
rümekten çok terlediği icin terini sil· Adres bırah.-m::ı.dan sıvıştı köpeğin oğ • 
mek niyetile mendilini cebinden çıkar· ıu. 
mak istedi. E!ini cebine daldırınca de· 
likanlm•n tes!;m mahiyeti nde kolla • 
rını havaya kaldırdığını gördü. 

- OyuncR{~nı çıkar ben, görüvorsun 
ki na~usluca konuşuv<>rum. İs'r,!'Sen 
üstümü ara, bir cakı bile bulamazsın! 
Kuyrufrum-ı takıldıihnı ~örür ı;!Önnez 
cHey Julo dedim. kanana ,E?irdin!> O· 
nun için durdum. Gel şurada bir iki 
kadeh atalım da sana olanı biteni anla· 
tayım. 

Delikaniı L·ı söziinü henüz bitirmiş· 
ti ki, ıı.nsızın me.vhaneye iki polisin gir
di~i aörüldii . Biri: 

- İşte! d iye bai!ırdı. 
Öteki cevab Yerdi: 
- Dikkat et de kaçınnıyalım! 
Hırsız uslu uslu: 
- İstihka:ıı& hacet yok be, dedi, 

kacmak n ivetinde olsaydım buralarda 
geıer miydim? 

·O aralık aya~a kalkan Mösyö Bor • 
niboya polisler süpheli bir nazar fır • 
!attılar. İc;leiinden birisi sordu: 

- Siz de kimsiniz? 
Ju!o bu suale bir kahkaha atarak: 

Madam Eleni, d"yor ki: zinle beraber değil mi?.. Evlendiğinizi. 
- Başıma gelen felaket, bazı düşman- ı ortak olarak çalıştığınızı, söyled~ler de .. 

Iann ve iki papaz arasındaki yer kavga - - Yok, efendim, ben burayı yalnız 
sının, neticesidir. Yoksa, ıbu söylenenle - başıma jşletiyoruın. Rahibe gelince, pa· 
rin hiç biri mevcud değildi. Ben, daima 
çocuklarımın anneliğ"ne hak kazanmış 

bir kadındım; öyle kaldım. Ve daiına da 
öyle kalacağım. 

Kuzum, manastır, herkese açık olan 
bir uğrak, bir misafirhanedir. Orada bu
lunmak, bir §ey ifade eder mi?.. Fakat, 
ne rah!b, ne de ben iyi Türkçe konuşa
mıyorduk. MeramımıZJ anlatamadık. 

Hem, ortada böyle bir hak'.kat olsa bile, 
kuzum efendim, bu ilk defa olan bir şey 
değildi ki işi, bu kada~. büyülttüler. Kal
dı ki, hepsi asılsız. Artı'k, unutmak l~ -
zırn, her şeyi yok farzetmek. Fakat, bu 
da olmuyor ki... Küçük bir dükkanım 
vardı, onu satarak, burasını açtım. Ham
dolsun. kazanc ta fena değil. Çalışmak, 

beni oyalıyor. Mükemmel hesab da öğ -
rendim. İşi büyütmek istiyorum; fakat, 
geçmişteki hadıseleri unutabilirsem .. Ço· 
cuk.larırrı. arada beni görmeğe gelirler; 
işte, onlan görünce, yen.iden fenala • 

rasız bir adam ne iş tutacak? Allaha te
vekkül etmiş .. Yeni papazla da araların· 
da bir dava var .. İddiasına göre, yeni pa· 
paz eski rahıbin paralarını ço.lrnış .. A .. 
damcağız, hacrse olduğu gün. kasasını 
bile kilidliyememiş. Şimdi, bu davaya 
Eyüb mahkemesinde bakılmakta.. Ah! 
bayım, size yalvarırım artık sormayınız. 
hatırlatmayın bana o günleri ... 

* Ayrılırken, yeniden evlenmek niyetin• 
de olup olrnad:ğını sordum: 

- Hayır! dedi. Bir ıgayem var .. artık e
bed!yen ayrıldığım evime dönmek değil .. 
Fakat, daima onlara layık bir ana oldu· 
ğum için; bir gün çıocuklanmıt kavuşa • 
bilmek!... Gavsi Ozansoy 

Ekrnoml istişare komisyonu tcp·end 
Ekonomi istişare komisyonu dün sa· 

at 1 7 de tekrar toplanmış, me<;aisinlf 
devam etmiştir. Bundan sonra pazarte
si, perşembe günleri muntazaman top
lanacaktır. 

krldı. 

fakat 
di: 

Kekeliyert"k bir şeyler söyledi;/ Gözler şiş, beti benzi sapsan evinin 
bu sözln polisleri ikna edeme - kapısını çalıiığı zaman, hizmetçisi Ern· 

ma, onu bu halde görünce bağırmak· 
- Kafi, kafi diye çıkıştılar; sizi de tan kendini a1amadı: 

tevkif ediyoruz. - Ah, Mösyö nerede idiniz? Bütüıı 

Bizim hafiye ancak işi anlıyabilmiş· 
ti. Mucize kabilinden bir tesadüfle bal· 
tayı taşa vurduğunu çıkarabilmişti. Ni
hayet, okuduğu r")manlardaki macera
ların birini o da yaşıyacaktı. Öyle ke -
yif duyuyordu. ki şu vaziyeti 'bir lej· 
yon denör madalyasına tercih eder • 

- Vay anasını be, kendi dostlanna 
da bilez:k geçirecekler. dedi. 

Apar topar onu da otomobile attı - gece meraktan öldüm. 
lar. Araba müdiriyete doğru giderken Bor:nlbo bir koltuğa çöker çökme:& 

iki polis hafi~resi memnun memnun bir hovarda ağzile: 

di.· 
Bütlin ccc;aretini toplıyarak müm -

kün mertebP H\kayd bir eda ile: 

Bu sözden polisin birşey anlamadığı
nı gören Jub ilave etti: 

- Ne alıklaştın be, o da sizden. 
- Ya; emniyetten misiniz? Hüviye-

tiniz nerede? 

gülümsüyorlardı. Doğrusu ya işleri tı· 
kırında gitmi~ti bugün: - Eh, aldırma, dedi, benim de eğ .. 

Bütün geceyi uykusuz geçiren Mös· leruneğe hakkım yok mu? Diın gece bit 
yö Bornibo ertesi sabah ancak istin • arkadaşla şöyle bir alem yaptık ta .• 
taka çekildi. Neticede zabıtanın hata- ~ 

- Peki, dedi, §U meyhaneye girelim 
amma patırtı etmeğe kalkışırsan .... 

- Julo namusludur; verdiği sozu 
tutar, diyerek delikanlı elini yemin ma· 
hiyetinde kaldırdı. Ve sonra yere tü • 

Bizim gönüliü hafiye: 
_ Ben Mösyö Bornibo'vum, dedi. sı anlaşıldığı için onu serbest bıraktı· 

Senper sokağı 2 7 numarada oturuyo- lar. Fakat bir daha kendisine aid ol • 

l:A&INU NÜSHAMIZDA: 

Kahve fah 

kürdü. 
On dakika sonra karşı karşıya ka • 

rum. mıyan işlere burnunu sokmaması hak· 
- İvi amm'.:\ bu haydud1a i~in ne? kında uzunuzadıya nasihatte bulun -

v • 

Mösyö Bornibo cevab vermekte sı • dular. 

tr.laşlı ayak sesleri merdivnlerde ve so
falarda tahtaları sarsıyordu. 

Yazan: Muazzez Tahsin Berlccmd 

Derhal hpıyı açtım ve sofaya b.rla • 
dım. 

Aşıklar yoluriun 
..,~~;:-.~ 

yolcuları 

Namık Beyi müdafaa etmek, onu hiç 
değılse bundan sonra korumak arzusu 
içimde o kadar kuvvetli ki ... Fakat aca· 
ba bu duygum, s:.dece ona karşı bir in
sanlık hissimdcn mi do~uyor? Bunda 
bilhı::ssa kızın:ı karşı 'beslediğim kuvvetli 
al8k n:n da ·bir tes:ri yok mu? Evet, 
çarrr..1kta o haz'n t~sadüfümüzden sonra 
Sühc-ytaya karşı önce fnzla bir temayül
le bsşlıyan ciuygum. böyle biroer.bire bir 
aşk halini alıp ş!d:i~tlenince babasına 

olan n:erhame.tiın de çoğaldı. Demek ki 
tam oıtaraf ceğilim. işin içine benim 
şahsım ve şahsi menfaat'm de karışı • 
yor 'Xe ciıyeyim, sefil insa.'11ık! 

Yazan: Halid Fahri Ozanıfly 
gim iki aile araı:ındaki rabıtayı bir ma
kasla kesmekliğim değil midir? O zaman 
benim Süheyla ile görüşmeme de imkan 
kalmaz. Bana demezler mi? c- Ya sen 
niçin a!akanı kesmiyorsun?. O zaman 
bu. suale ne cevnb vereb"Jirim? cBana 
bakmayın, ben kızın peş;ndeyim• mi di
yt·c€ğim? Evet, bu suailcrıne başi<a türlü. 
düzg":ln bir cevab veremem ki! .. Hasılı şa
şırdım gitti. Ne yapacağım? Hiç değilse 
anarr.la, kız kardeşlerimı bu kadınla gez
mekten ve en çok. lskeleae beraber gö
rünmekten !corumaiıyım. İy:i amma na· 
sıl? N~ suretle? İşt~ henüz bunu da hal· 
ledemiyorum. Bakalım, ciiişüneceğim. 

dım. duvarlara baktım. Şu tabloları ya
pan ben m 'yim? Şu Napoli levhası, şu 

dağ poşadı ve şu Ad:ı manzaraları ... bü • 
tlin bun1ar benim !ırçamdan mı çıktı? 
Tabiate bu kadar i'ışılt c!an ben, bu son 
duygumla, ı:;an'utımdan l:ıczdim mi ar • 
tık'! Niçin günlerdir yE'n. bir esere çalış· 
mıyorum? Niçin .gene Adanın çamlıkla
rında tuvalime renk ve ı~ıkla aşkle ak
sedecek yc..ni bir güzellik. bir perspektiv 
aramıyorum? Fırçam o kadar mı yorul -
ciu ve bcr o kadar mı maddileştim? Hani, 
nerede o, yaratıcı rışk':' Yoksa benim Sil· 
heylaya aşkını manevi öliimüm mü ola
cak? Anası, babasının ısmini, şerefini öl· 
dürm~. bu kız da lenım san'atıını mı öl
dürecek? 

Yarabbi! sen bana ecı! .. 

Odayı gündüze çevlren yeni bir şimşek 
ışığında pencereye coğru koştum ve çam
l:ğı baştan başa tutuşmuş yanıyor gör -
ciüm. Şadan halamın perileri sanki sis -
ten ve dumandan lıarman:yelcrini bu kı· 
z1llıklara tutmuşlar ve böyle sırtlarından 
ve saçlarından ateşler ~a,·urarak çamlık· 
larır. içinde koşuşu,\'orlardı. Ardı arası 

kes!lmiyen gök filri.ıltüleri ise bu kor -
kunç kafilenin oandosu, clev alev yanan 
çamlar onun toprağa cd.ili meşaleleri 

idi ve her şimşek sö:ıü~ünde hepsi bir -
den sanki yedi kat yf'rin dib!ne .geçiyor • 
lar, sonra yeni bir ~·angınla tekrar topra
ğın üslüne fışkırıyorlarcı. 
Nıhayet gök kubbesi çatlamış, arza çö

küyormuş g!bi sC\n bir çatırtı boşluk_ları 
inim inim ınletti ve barc.Jaktan boşanır • 

Gecenin ortasında, kabusJu b!r uy1cu- cas:na yağmur yağmağa başladı. Ak • 
dan, kıyameti andıran gök gürültülerile şamki boğucu sıcaklık, artıık, bu tufan 
uyandım. Gözlerimi kamaştıran bir şim- akışı ile serl:lliyec~kti. 
şek parıltısı kızıl bir kı!ıç gibi odamın O zaman ağrıyan ve ateş gibi yanan ba
sessiziiğini yardı ve yata~ımın karşısın· şımı soğuk cama dayadım ve hali parlı
daki su başında Nemfo tabloou şehvani yan şimşeklerin gök gürültüleri karşı -
b:r ürperişle çerçevesınde bir uzandı, bir sında Tanrının bu ta§kın rahmetine ku • 
gerindi. Sonra birdenbire odaya karanlık lak verdim. Şimdi yalnız bu uğultuyu 
çökta ve ta yakınlara dü~en bir yıldırı- işitiyor, yalnız o semtteki damı ve pen • 
mın aksi kulaklarımı sağırlaştırdı. ceremln önündeki uzun taraçanın çinıko 

Ben önde, dadı b.rkada, acele merdi "' 
venden merek halamın odasına girdiği .. 
miz zaman, biçareyi, k0rkudan eJcktril' 
bi!e yaktırmadığı :çin ha~ucuna koydur
duğu b r mumun ışıgınria uzanmış bul "' 
duk. Dudaklan arasından bir takım dua' 
lar okuyor, hizmetç:ılerder. biri de hiÇ 
durnıadan k'Jllarını ve C'nsesini kolon}" 
ilP. oğuyordu. Ayak sesımizi duyunca ,ka" 
palı gözlerini r.çtı ve benı görür görmes 
ağlamağa başladı. Der:n derin soluya "' 
rak: 

- Ah, ah. cinler, ~eytanlar bastı dün " 
yayı ... dıye mledi. Kiır. blJir kimler peri 
padişahını kızdırmışlar: Bu kıyamet on• 
dan, evladım! 
Halamı teskine ça!ı~tım ve böyle cin "' 

lere, pedlere inanmamasını söyledim: 
- Dışarıda yalnız gök gürlüyor ve şint• 

şek çakıyor, dedim. ~imdi de yağmut 
Jaşladı. Arlık ~üri.i~tü kPsilir. 

O, benim bu sözlerimi dinlemedi bile ... 
Son bır gayretle ~ ataümda doğruldu 'il 
gittikçe eriyen b:r scs~e: 

Bır de ~unu cü~nmeliyim: 
VakıA ~Uhe\·la !le başlar gibi olan ma

ceramın nasıl devam edip, nasıl neticele
neceğinı he:lÜZ bilmiyorum. F&kat bu • 
gün içir. emin oiduğum bır şey varsa, be
nim ailemle bu ll:Jenin komşuiuğu ve ta
nı:-ık1ığıdır. Annemle ablam, Naciye Ha
nıl"l~a artık ıshleye beraber inecek ka • 
dar dostluğu ilc·rlettllcr. O halde ben, bu
nu bılc bile.' nasıl olur da bizimkileri 
ika?. i,tmem? 

P"kat ıkaz <:tmek ıstePcm de artık ede· 
bar mfylm? ÇünkU tmamın ve ablamın 
kar«ısına ;ıkarak onlara .Bu kadınla ko
nu~mayınız. fena şöhreti varı. dernekli· 

Sonra bu !şte yalnız &namla kız kar • 
deşlerim mi var:' Ya eniştem? .. Şimdiden 
Namık Beyin nastalığma alakadar görü
nC'n eniştem? .. Sözde hastaya seromlar 
yapacakmış! Lal! Bunların hepsi bahane! 
Asıl mesele, o köşke serbl'stçe girip çıka
bi!mck .. bu da, tfipbesiz, Nacjye Hanımı 
gözüne kestirdiğinden ... 
Düşündük~e çıldıraca~ım. Kafamı yor

dukça bu davaya düğüm düğüm üstüne 
v-~ıruyorum ve her d~ğüm kal>imde çö
zülmez bir ıztırab c:uyor. 
Artık yoruldum. Bu defteri bu gece için 

kapamalı ve masamın gözüne kilitleme-
11 yim! Şimdi ·bir lAhu. gözlerimi kaldır-

Hemen yatağımdan fır tadım. Şimdi sathını kudurmuş ıslak· brbaçlarla dö • 
ikinci bir şimşek, cırkaEından bir üçün· ven ve şarıl şarıl o~uklardan boşanan 

cü. bir dördüncü ve hiç ura vermeden di- yağmuru işitiyordum. 

ğerleri parlayıp sönüyorlar, müthiş gök Bu esnada kapımın vurulduğunu duy
gürültüleri yeri gökü inletirken, odamın dum. Adeta yumrukluyorlardı ve Gül • 
camları gürültüden ve a:evden patlıya ren daciının sesi: 
cak gibi şişiyor, kabarıyorlardı. - Oğlum uyandın mı? .. Uyandınsa ha-

Evin içinden de, dışar>daki kıyamete lanın yanına in .. çok korktu zavallı ... 
tempo tutan başka gürültüler işitiyor - Diye yağmurun ve fı:-tıruının uğultusu 
durn. Açık pencereler pervnlara çarpı· iç!Rde çaUak blr flüt sesi gibi ·yükselmeğe 
)'Or, kapılar çatırtılarla açılıp kapanıyor, çahııyordu. 

- Hafızı çağırın da b<ına bir nefes et" 
sın, y:.>ksa fcna!aşıyorum! 

Dedi. 
Bir lahza sonra bütün ev halkı halamııı 

kapısı dışında toplanmışlar, korkudan 0-
lecck diy0 ağlaşıyor1ardı. Bense bir ta " 
rafLm Daver .ığabeyimle onlara derd an• 
latınağa çal:§ıyor, bir taraftan da baba
mın, ortada, beyaz gecelıği içinde fır fıt' 
dönerek ve !ıizmetçilcri etrafında göre
meyince tkayıptakilere stslenerek cKıı" 
lar, neredesiniz? Kapayın şu vuran peD" 
cereleri be; !ıhmak kar:lar!• diye bay " 
kırı§ııı.i sinit!eniyorduın. . . . 

... 



SON POSTA 

ilk Türk kadın casusu 

Muallime maskesi altında 

Tercih dilmesindeki 

Gri pin 
. Bütün ağnlara, has
talık bqlangıçlarına 
karşı tesiri yüzde yüz 
olan ve biç zararsız 
en kuvvetli müsek

kindir. 

GRiPiN 

sebeb 

Nezle, IOiuk algınlıtı, rriP rahataıdıldumda bat, dit. 
maful, romatizma, hap Ye adale ağnlarmda lcabanda 
ıOnde a kaıe almiıbilir. l.mine dikkat, taJdidleriDclea 
AklDIDız ve Gripin 1erlne bqka bir marka •erlrlene 

tiddetle reddediniz. 

Sayfa 13 

[Fotoğraf iahlilleri -
Kendini meydana vurmayan Ameli sahada muvaffak 

bir tip olabilen bir tip 
Akıehir

den M ehmed ka • 

gan w bl olur, 
gururunu n .,__ 
liğinı 11eVer, ta -
iıakküme ve fld " 
dete gelemn. 

* iyi kalbli bir yaıru 
Bt.milc:Nn T°'"'" 

riı Erem karaJ 
mi aonıyor: 

Hile ve pytaıı .. 
lık bilmiyen " 
oldulu gibi ,arlı· 
nen halleri varda 
Vakitli nldtm 
küçük bahanelerJa 
lfller. Asara. _.. 
dire pek ,.,.,... 
çabuk rlıızıhk,ellt ..,..._ertr .... Km ...,_ 
~ bir bDıt nıdlr • 

* Ellenceyi savan bir tip 
Ma~AK 

urüt11 W '°"' • 
SiM: 

Gamh "b -
derli ..,teıe peJI 
ıeıemez. JDOmldln 
olta dalma etmı
cell vakit eeçh" -
met t.ter. 1taılm 
eevpi bahtalerine 
lAtayd blmn, ka 
dınlarm hU1U8iyetJeri.18 allludar olur. 
Şıklıktan ve kendisini a&terial laare " 
ketlerd81l hazzeder. 

Ni:;pten Hilmi 
muvaffak olup o-

Atıkaf'ada" Ne • 
aahat Yükffl fo .. 
toğrafm\f& tah li1 • 
.. iıtiyor: 

Zeki Ye sev ı. . LI 

bir yavnı. Uysal 
ve yuır uşak hal .. 
lerile kendisini 
kıo!aylıkla sevdi • 
rlr. Çabuk utanıl' 
-n IÖz anlar hal -
leri de vardır. 

* Çekingen bir tip 
A Ncaf'adan Mu. 

amme? karakte -
ntı1 sanıyor: 

Mabçup ve 
ktngen tavırıarı 

vardır. Mücadele 
Ye münaka4aya 
ballı çetin ifler le 
utrqmu, daha 
ziyaae olunma 
ballanmak .ister. 

* Nikbinliği seven bir tip 
A Mcınld4'ı zı -

~ddm muvaf • 
/ak oh&p olcnm114-
~ «>nıJIOf': 
İhtirua kapıl -

mam* kaydlle 
benlilfni le'V8D1er 
mi:&cadele,e ballı 
~rde muvaft* 
olma yolunda bu
hmmut olurlar. 

').. 

Enerjisini kullanmak kaydile 
Vaftcfn Sd mu 

t'a/falt olup olmı
~ tonıtjOr: 

Derli ve toplu · 

Jaluna enerji ill-

* Kapıla bir tip 
A~ Jl. O. Ç. totof1nlfıaıa dmi 

.. ütem'wor: 
Bldt8ellr brpmnda lhun olan U,. 

ouu meJdana vurma, bir it tbertnde 11 
pm boJlu blmaktan akılır. Ka~ı bil 
rebtJarlle btr flldr telkin etmez. en• 
jlltnl tatvtye etmem llzımdır. 

Son Posta 
F otograf tahlili kupona 
t.lm • • • • • • • • 

• • • • • • • 

DİKKAT 
ro~ı tablW ıç1n bu t\IPODlaıdu 
ı aded1n1D pderllmeal p.rttlr. 



14 Sayfa SON POSTA 

•Son Posta. nın deniz romanı: 55 

eniz ta 
Türkçeye («'Tiren: M. Surena Dilmen 

Gemi taharri ediliyor 
Hayır, biz--:-, rökordmen de, 
şampiyon da lazımdır 

1'······················································································································· . 
- Evrakınızı görmek isterim kaptan! ı - Bu evrakın hepsi iyi kaptan! 
D.yordu. Tam hu esnada gramofon O anda duyduğum heyecan yüzün • 

dönnıeğc başfamıştı. T:pperary'yı çalı ... den ağzımd,q çiğnediğim tütün lokması 
yordu. Zabit de ı~Jık!a buna iştirak edi· boğazıma kaçmasın mı?. Hay Allah be· 
yordu. Askerler mutfak yolunu tutar - lfısını versin! Bir şey değil.. bunun, bil· 
lnrkfn ben de iki zab ti kamarama bu - tün sahteliklerimizin meydana çıkma· 
yurun edıyordum. Hunlardan kamaraya sına sebeb olabileceğinden korkuyor -
llk başını sokan eli burnunda olarak ge- dum. Ne olduğunıı belli etmemek için, 
ri t~k.lıyor '·c: evvelce soğuk almışım gibi öksürüyor-

- Bu ne cehennemi koku: yahu? dum. Eğer hir Norveçli kaptanı deniz 
Dıyordu. tuttuğunu gören bir bahriye zabiti bu 
- Affedersıniz zr.bit efendi. diyor - hale ne der, ne hüküm verirdi? O es· 

dum, bizim wba bırnz bozulmuş.. hem nada muavirıim Leudemann, elinde ge
de silin g bı <'C'ntilmen misafirlerin bu- mi jurnali olduğu halde yanımda di
gün z'yaı etle biz~ ~~ref bahşedecekleri - kiliyordu. Ona, İngiliz zabitinin tale
ni tahmin edemed'ın, bi halinde verilmek üzere bu jurnali 

- Oo .. nevir maynd kapiten.. olrayt hazır bulundurmasını söylemiştim. Le-
olravt! udemann ban::ı bir hal olduğunu anla -

Yani czaran yok. zsran yok kaptan.. mış ve İnrriliz zabitinin dikkatini başka 
pekı pr.kfü c:l'yorıardı. tarafa çekecE>k kadar zekaya malik ol· 

Evvelce )!kattığım iç pantalonumu duğundan derhal cjurnali• zabite uzat
-gUya kuruması !Çin- bıliltizam zabitle m t z b't ış ı. "a ı .: 
rin gözlerine çarpacak b;r yere astırmış- - Oo yec;, demişti, gemi jurnali! 
tun. Bu surefü• onlar, Knuasen adının Ve sayfaları çevirmeğe başlamıştı. 
uor.un kemerine ·şlenmiş bulunduğunu Bu esnada tütüT\ lokması hançerem-
göreceklcrdi. de aşağı, yukan hareket ediyordu. Ken-

Taharri ~efi olan zabit kamaraya ayak di kendimle uğraşıyor ve zahiri süku· 
atınca, b'rdenl:-ıre lepiska saçlı, ş~ ya- netimi göstermiş olmak için Leude -
nak·ı, dizlerinde ba!tar.iye olduğu halde mnna Norveç dilile: 
oturmakta lmlunan sevgili zevcem (!) - Zabitin şu kokoletalı ve deve yü· 
Josefcenayı ırörrntiştü. nünden mamul kaputu bende olsaydı .. 

- Oo .. af buyurun efendim. hani Kutub rnıntakalannda ne işe ya-
Demişti. rar, ne sıcak tutar insanı bilsen! . 
Derhal ilerledim ve: Diyordum. Gemi jurnalile meşgil o-

- Zevc!!m, zabıt ciendi, dedim, ferra 
iliş ağrısından ıztırab çekiyor zavallı ! 

Ekı;er İngil zlcr gibi o da nazik ve 
terbiye!: bir cenizci zatiti idi. Bu bizim 
çapkın Schm•dt ~Nine b:r saraylı bayana 
hitnb ctmeğı • "zı ~-akı~acak olan zabit: 

- Münasebrt, z b r vr:k!tte sizi tasdi 
ettiğime mütC' · ,. M madam .. fakat va
zife yapmak ın ftb rj\ eti... 

Sf'vgili ze\·r m v rı c:arpıttığı ağzının 
bır k es:ndrn çatlak b·r sesle: 

- O ravt! 
D'v zabTn söz~nü ke:omişti. 
Znbit: 
- Aman kan+ n. c"ivordu, bu ne hal?. 

Az knlsın !··ur1r1T'1zı bile kaybedecek -
mfas niz .. çok f :ıa bit h&Vct ile mücadele 
etmfsc;iniz' 

- Ne divo'"<iunuz zabit efendi! .. Öte
kiler ne ise TI(' amma .. su evrak"1ma bir 
baktı! .Hepc:i sJrsıklam o1dular, buna 
müteec;sirim. 

lan zabit: 
- Yarmur ve serpinti için de iyidir. 
Diye söıe karıstı ve bu sur.etle Nor· 

veç dilini de lbiidiğini tebarüz ettirmiş 
oldu. 
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İngilizierin ne dikkatli insanlar ol • : Bizde Koca Yusul, Finlandiyada Nurmi, Jngilterede David Jak, 
duklannı takdir etmek gerektir. Zabit, : Amerikada Padek, Fransada Koıe, ispanyada Zamora gibi beynel" 
gemi jurnalinin bütün sayfalarını göz- E milel töhrete •ahib •porcular çıkm asaydı onların peıinden birbirinde' 
den geçiriyordu, bir aralık: ~ yüksek yüzlerce, binlerce genç yetiıir m: idi? 

- Bu nasıl olur kaptan? dedi, tam üç "''······················································································································· 
buçuk hafta boşuboşuna limanda kal -
mışsınız? 

Deutschl.ımd denizaltı gemisinin av
detini beklemek için bahriye nezare -
tinden aldığımız emir ve abluka hat· 

tındaki uyanıklığın artması neticesi o
larak gemi jurnalinin tarihlerinde bir 
tenakus vnrdi. Burasını düşünmemiş -

tim. Bu kadar s•k dokuyup ince eledi· 
i(miz ha;:ırlıklarımız için tedariki ih· 
mal edilmiş bir madde vardı. Hatta o 
anda s:ıpac;aı1Jam bulunsaydım bu su-

n le ne ~va b vereceğimi bilemiyecek • 
tim. Vürudümün içinde yu.varlanan 
mahud tütün lokmasından dolayı yal· 
mı Allahm yarclımını dua ediyordum. 

Bereket versin Leudemann tekrar va
ziyeti ku~ardı. Bu arkadaş, küçük ya· 

pılı, basit vür{'kli ve fakat yüksek ka· 
rakter sahibı lbir ndamdı. Fena anlarla 

karşılaşıldığı zaman Leudemann imda
da yetişirdi. Başın uzun boylu İnı:{ilizin 
yüzüne kaldrrPrak kuru bir tarzda: 

- Biz orada zevK için kalmamıştık, 
dedi, son talim3t verilinceye kadar ha· 
reket etmememiz için patrondan tel -
graf almıştık. 

- Neden? 
- Size o vakit Alman kruvazörleri 

hakkınd:ı tebl;ğat yapmamıslar mı idi? 
(Arkası var) 

~------.,..------------------

Gün oluyor, sporu; hariçte kendimi· ziyette bırakan bu çürük nazariye 
zi temsil ettirmek için yapmak isteme· nin bugünkü şartlar içinde yeri yôl 
diğimizi ileri sürüyoruz. Bize rökord· tur. 
men, şampiyon, yıldız Iaz•m değildir Maksadsız ve hedefsiz bir spor t1I 
diyoruz. niyeti içinde kimse elini ve ayağını 1' 

Zaman geliyor, Olimpiyadlarda, Bal· rinden bile kıpırdatmaz. 
kan oyunlarında, beynelmilel müsaba· Üstad Selim Sırrın'n dediği f.9' 
kalarda der.e<><' alamadığımıza üzülü • ckürek çeken kayıkçıya• sporcu deri 
yor ve kahırlanıyoruz. 1 mez ve diyerniyeceğiz! ... 

Bu, tıpkı uçma1~ ve yük taşımak is • Ömer Besidt 
temiyen devekuşu hikayesine benzi -
yor. 

Zaman zaman spor dirijanlarımız: 
cBiz beynelmilel müsabakalarda dere· 
ce alarak yi1ksek sporculara malik ol
mnk istemiyoruz. Biıde yüz metreyi 
1 O saniyede koşacak bir atlet olacağı -
na, bu mesafeyi 18 saniyede koşan yüz
lerce atJet dı:ıha lüzumlu ve faydalı -
dır!ıo deyip o an için işin içinden çıkı -
yor1ar. Sa~lam VP sıhhatli bir memle· 
ket gençliği için söylenmiş olan bu bas
ma kalıb söz, bütün dünya için böyle
dir ve umumidir. 

Beynelınile1 spor temnslannırı en 

Ankara lig maçları 

Demirspor Ankaragüca 
ile 1 - 1 berabere kaldı 
Ankara (Hususi) - Lig maçla~ 

ikinci devre müsabakalarına bu paff! 
Muhafızgücü sahasmda De:mirspO! ..ı 
Ankaragücü maçile başlandı. HavaVl 
yağmurlu olmasına rağmen sahay~-1~ 
peyce kalabal;k bir futbol meraN"". 
doldurmuştu. Çünkü bu oyunun neti 
cesi şampiyona üzerine tesir edec~ 

geniş bir manada umumi toplantı yeri ti. 1. 
olan Olimpiyadlann her 4 senede bir, Saha bir çamur deryası halinde 
evvelkinden daha parlak ve cazib bir Topu kontrol çok güçtü. Hakem ıJ1' 
şekil alması, bu sönük nazariyeyi sı- zafferin idaresinde başlıyan oyun,.::,, 
kıştıklan zamım k€ndilerine güzel bir savvur edilmez bir güçlük içeriSt 
'siper yapan idarecilerin yanlış ve ha- cereyan etti. Demirspora nazaran ~ 
talı diişüncelPrini meydana çıkaran en murlu sahada oynamıya daha alıŞ 
canlı bir misaldir. olan Ankaragüçliilcr oyunu hasun ~ı 

Bizle Kocı:ı Yuc:uf, Fin1imd~yada sıf sahasına intikal ettirmeğe muva~ 
Nurmi, İngilterede Davidjak, Amerika- oldular ve birinci dev.renin sonlarıı· 
na Padok, Frınsada Ko.'ie, İsnanyada doğru ilk gollerini yaptılar. Devre r/Jf 
7.amora gibi beynelmil<'! şöhrete sa - lece bitti. 
hib sporrular ye+işmesevdi bunların İkinci devrede Demirsporlular ~ 
pesinden birbirinden yül~c;e>k şah~iyet- berlii1i temin ctm~~ .~r·n çok çalıştıle; 
ler gelmesi mümkün olmazdı. Üzüm gayretler caMur yumnden semere 11 ıı' 

Kalb v11ruşlar1nda ü?iime baka baka kararır sözü boşuna miyordu. na~ta. oyunculan tanımak. 
j nfizamsızilk c;övlcnmiş bir darbıme~l dePildir. le kabil .olmuyo~du. Nihayet Dt-TI1

1ef 
S mpiyon olmak, rökor elde etmf'k, spor, lehıne venlen penaltıyı gole _ .. d 

Sık sık rııst gelinen blr haldir. Kalbin beynelmilel sporcu olmak, nihayet O .1 virerek beraberliği temin etti ve or 
muntazam olmak icab eden ritmik h:ıre-
katı bazılarında bu intizamı kaybetmiş limpiyad müsabakalarında derece al • 1-1 bitti. ~ 
tir. Meselft on darbe muntazam gelirken mak zevkini bu mertebeye gelmemiş Bu karşılaşmadan sonra Demi 
on birincide b!r tavakkuf hali gorülür. olanların bilmelerine imkan yoktur. 18 puvnnla gene birinciliği muhaf$ı# 
Ve yeniden darbeler başlar. Bu muhtcllf Yirmi sen~ sonra yalan mı söyliye- ve Ankar::ıgücU de 1 7 puvanla ontJ 
~hasta m•ıhtellf şekillerde vô.kı olur.. lim? Ta küçu .. k yaştanberi yukarıda kip etmektedir. 

Kalbin vuruşlarındaki ademi intizam dt 
mühim olnxıık tctfıkk1 edilmek ıcab eder. savdığım noktalara erisrnek için icab Yazıyı bitirmeden şunu da kaYfl 

- Bu kadar f•rtınadan sonra bunu 
anlamamak miimkün mü? 

- Evet ıab:t €fendi, siz bunu anl1ya
biHrsiniz. Çiin1-ü avni fırtınayı siz de 
gördünüz .. f:-k:lt P"elgclelim sonradan 
tes1ıdüf edebilPref'im arkadaşlannıza 
bunu nasıl anlatmalı bilmem ... Onlar 
bizim karştlAc:hi!ımız fırtınayı görme
miş balunacı:ık1arma nazaran sözlerime 
ne dereceye hrfar inanırlar .. işte beni 
tlzilntüve Sf'"lrPderı cihet! 

Gerçi bir çok dem bu kalbe ht\klm olan eden her türlü fedakarlığı yapmadık deyim ki; Beden Terbiyesi Umurn ti 
asabın vRzlfelerlndeki teşevvüşünden mı?... dürlüğünün mekteb talebelerile ~ 

~olda~rı~~~:ıen, Kadıköy ve Haydarpaşa ~:~k:h~~= b~~:nm!~:sık~i~~.a~~:- Sıhhatli ve sağlam kalmak için spor lerin, klüplerle alakalarının kesı ts 
vapurlan idaresi _ Vekil. kl kalbin darnbanındakl ademi intizam vaparken muazzam stadlara, avuç do- hususun:la ve:miş .o~duğu karar, il 

- Oo .• ft~Jmevfoi~. kaP'tant. Size, 
evr;:ıkmızm ne serait altında bu hale 
gfrdi~ni fza'h Pder bir muhtıra verece· 
ğim .. gene talihiniz varmış ki geminizi 
ve hayahnı,, kurtara bilmişsiniz. 

t~te tam ~im istediğim bir muhtıra 
idi bu. Bir .dPl>a ne vakit aranacağımızı 
kimı:te bilcmP?.di. 

Bütün evr~1'1mm kurusun diye, lal· 
maramın 7.t'minine yavmıştım ve zabi· 
te her kaöıd !'ımuc:umda yere tntı1n 
ussaresi tüklinivw.dum. Zabit kendisi· 
ne verilen ka"ıcf1cın idmanlı ıröz1erle 
mwı.yene ed;vor, baı;ı. ka)'lıCtlan not 
üefterine geoirivordu. Defterin her 
sayfası bir :f!Cmi kindi ve anladığıma 
göre şimdivE' kcı-i:ır bu zabitin muaye
nesinden otu7-krrk ır<>mi geçmişti. Çün
kü defterinnPn bu kadar sayfa 'kulla -
n1lmış old110u P"öriilüvordu. Evet, bu 
!şde tecrüb!'li 7rıbitti bu. 

Bntün e\"Tn k hirer birer gtSzden geç
miş ve en ~on hir ''€Sikaya sıra gelmi!1" 
tL Bu, Koperh:ıcr tnıriliz konsolosunun 
trnznsmı ve .. "Rritic:h İmperiah mfihü
rilnfi ihtivn Pdivnr, İrma gemisinin ha· 
mulesi olan kr>r<>c:tenin Avu!turalya hü
kUmeti icin rıitnıf'kte bulunduğunu be
yan eyliyordu. 7ıhit bu italrıdı da oku· 
duk tan sonra birdenbire dönerek: 

2 - Klzlb • Demek oluyor ki. bir çok defa da adalet kalblyenln yanı lusu para verilen antrenörlere, sıcak tanbulda oldugu gıbı burada dB 
s - coşan - Bakın beyazlatan maden. bizzat kalbin müzmin hastalıklan neti- duş ve masajlara gösterilen bu itina klüpler~. fazlA sarsmıştır: ~ 
t - Tayyarenln iki yam - Sarhoşun at- cesidlr. Bu takdirde ~ tabll dalla ziyade neden ileri f!eliyor? Bu cumled€r olmak üzere Gala ~ 

tı~ı. ehemmiyet ke.'lbeder. Böyle olanlar tans- Berlinde Yaşann, İtalyada süvari • ray, Güneş, Gençleroirliğini göster'. 
., - Savuran - Kateden. yonlannı sık sık muayene ettirmeli, id - h ~ h - taicıınJ a _ Tartı • Kapıyı tutan demir. rarlarmı tahlil ettırmell. Yokuş çıkmak- !erimizin şerefli bayrağımızı dalga • liriz. Bil assl\ fo afızgücu (ti: 
9 - saçı dökülmilş - Ay. tan, heyeca.n ve lhtira.sattan uzak kal landırdıklan zaman duyulan sevince oyuncularının hepsi askerdir • ftJ tl 

10 - Bilytik blna - Şehrin etrafındalci du· maktan, ko~aktan, apar yapmaktan mukabil, kaybettiğimiz müsabakalar • faaliyetin~ bir müddet .. t~ti1 ettn:tr 
varlar. ibaret olan u.mamJ tedablrl tatbik etme- da duyduğumuz ~ssilril burada izah Bu vazıyettt' Ankaragucu ve J)eP~ 

Yabrdan aı,atı: ildir. etmek bana de~l, alakadarlara düşer. spor karşısında rakib olarak Y' 
ı - Atııau bqm zahmetlnl çeken - Ka- Aqam yemeklerinin baflf yenllmeal, H b fd Yurd k 1 kt dıt· 

pıcı. sigara ve alkol kullanılmamuı çok lA _ Her fırsatta ilerl atılan ve her bey - ar iye man u a ~a a """ 
ı - Tehcermln büyüğil - Terzilerin ya- zımdır. nelmilel müsabakada bizi mü~kül va- Selım T~ ~ 

·----------------ı ........................... ·············································································· ....... ······· kayı dile tutmak için yaka içine 
dlktiklert. • 

S - Baha - Hafta tatlll günil. 
4 - Yflzün ilcl tara tı - Ka Tga. 
'1 - BeW - Teces5ils. 
a - Kalın tereate - Göt. 
9 - Hatırl:ır - Acele. 

10 - Yalvarmak - Ha.ııgt yer. 
l ? P " r , -;- ~ 9 10 
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EwPlki bulmacanın 1uılledilmiı şekli 
---·-············ ... ··· ... ·························-

Alaşehlrde eski eserler . 
Al*hlr taza&ı bırçot tarihi eserlerle do-

1 udur. Eski eserler özertnde Halkevl tarafın
dan incelemeler yıtpılma.ktadır. Eserler der
lenmekte ve bunlara a1d ıotografiar albüm 
halinde *">planmakıadD. 

('~••b tsıc1•• olu11acuJarunı.aın ,.ata 
'"'• ,.,ıiaıııealanaı rica ederb. AW tajı. 
4ltd• lttektMI makabelMb b••Wür. 

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

Nöbetci eczaueler 
Bu gece 11ikt(I olan eaa"el• tunlar· 

dır: 

istanbul clhrilndekller: 
Ak.sarayda (Ziya Nuri>, Alemdarda CE

sad l, Beyazıdda (Asador>, Samatyada 
C'l'ıeofilqs) ı .Emlnöndnde CAm1n83Ya). 
Eyübde CArtf Betlr), Fenerde <Emllya
d.1), Şehremininde CNlzım>, Şehzadeba -
şında Ci Hakkı), KaragümrüktA C.Su -
ad>, Küçükpazarda (Hlk.met Cemil), Ba
lcrköyde <Merkez). 
Beyo~lu clbeUndekDet": 
İstlklll c:ı.ddeslnde <Della Buda>, oa -

ıatada (H~yin Rüsntl), Taksimde UJ
monclyan), Pangalt.ıda CNa.rstJeclyan), 
~ktaşta (Süleyman Receb). 

Boğaz.içi, Kadıköy Te AdalardakOer: 
Üsküdarda <Selimlye), Sanyerde <Os

man>, Kadıköyünde (Sıhha\, Rlfat.), 
Biiyükadada <Halk>, Heybelide CHaik). 

Afyonda spor çahşmaları devam ediyor 

Afyon bölgesine dıe gönderilmiş bulu lan stadyomun açılına.silt spor ~ 
nan antrenörlerden Bay Füruzan İnci'nin liyecektir. 1 
idare ve nezaretinde Kocatepe ve Af - Basketbol, atıcılık ve dağcılığa 4'-/: 
yonspor klüpleri ~çleri programla ve hemıniyet verilecektir. ~nçliğin ,,, 

1 
muntazaman e.kzersizlerıne devam et - k bed h eketl ri 1 . b' 8 - 1...d(!, 

k ed
. 

1 
ın en ar e çın ır ~ 

me t ır er. 
Bugün an<:ak. futbol. atletizm ve bent- çılması da dü§iinülmektedir: ~~ ~ 

bol ekzersizleri çok iyi bir vazfyettedır. catepe ve Afyonspor gençlerını bit 
İstasyon ittisalıiruie ~ edilmekte o- gösteriyor. 

l' 

b 
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iŞ BANKASl'oın 
K. TASARRUF -K A iY PLA 1 

32, 00 Lİ A N ÜKAFAT 
Kuralar: ı ubat, ı yıs, 1 Temmuz, 26 A" ustos, 

1 ikinc~teşran tarih erinde çekilecekt~r 

.4.Jlllntnm i K R A M i Y E L E R : 111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111u~ 
$E' = 
§ 1 Adet 2000 lirahk = 2.000 lira = ;:::: = 
~ 5 " 1000 " - 5.000 " ~ 
§ 8 " 500 " - 4.000 " = 
§§ 16 " 250 " - 4.000 " § :::::: -
§ 60 " 100 " = 6.000 " = 
~ 95 ,, 50 " - 4.750 " = 
~ 250 " 25 " - 6.250 " ~ 
§ 435 32.000 ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111ın1111111 m ıw 
'f. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olınaz, aynı zamanda talihinizi de denem·ş olursunuz. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
l 

tıa.ş - . Şartname ve ı ümunesi mucibince satın alınacnğı ılfın cd len cl8.000> kilo 
&I'~Pı 25/X/938 tarıhinde ihale edilemediğinden yeniden pazadık usulıle ek • 

'ıı eye konmuştur. 
"akk - Muhammen bedelı beher kilosu -60- kuruş lıcsabile clO 800 lira ve mu. 

llı at temmatı ('~no. !in.dır. 
ta Le - Eksiltme !l/1/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü şaat 14 de Kabataş

l\1 Vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapııeıcaktır. 
€ibı : Şartnameler pa-rasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabileceği 

..... 
11uınune de görüleb!li:'. 

v - • 
tala:yıı t~te~lilerin cık~.ltme için tayin edilen gün ve saatte % •ı,rı güvenme pa-

e bırlıktt: yuka:ıcia ad: geçen komi~yon:ı gelmeleri ilan olunuı·. c9513> 

ltA/liıN 

ı_ş 
~ artnarne ve nümunesi mucibince satın alınacak 25000 kilo bel ipi kapalı 

lJ. Usuliıe eksiltmeye konmuştur. 
t<!lrı!n-1..fuharnrnen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabiyle 14750 lira muvakkat 

l'h atı 1106.25 ·ı d ~ J ra ı.r. 

!.ev~ Eksiltme 16/1/939 tarihine rastlıyar. Pazartesi günü saat 15 te Kabataşta 
l\1 Ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

bt na; Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği gi-
\1 une de görülebilir. 

butu ~ Mühürlü tckUf mektubunu kanuni vcs:...ik ile % 7,5 güvenme parası mak
gunil ~Ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme 
ll'ıUitabıt geç saat 14 e kadar yukanda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz 

Dde Verilınesı lazımdır. c9485> 

~ \:insı 
•
1

~kiiı~ 
• u) 

> • 
, \Otomatik) 

·lns ~<tartan) 

Şaı~r 
tuıııu (200() ~rlik 3 bı-
lunper rneh...._ 

Mikdan 

l adet 

1 > 

1 > 

1 > 

) 

1 > ) 

Tartma 
kabiliyeti 

300 Kg. lık 

500 > 

300 > > 

Muham. 
bedeli 

100 

110 
700 

50 

960 

500 

% 7,5 
teminatı saat ----

72 

37,50 

) 

) 

) 15 

) 

16 
l .. ~ (2000 amperlik 3 > ) 

ltı10ı; İdar~zin İzmir Fabrikası için bir adet 300 kiloluk kollu, bir adet 500 

Cibaıı f ko~u. bir adet 300 kiloluk otomatik ve bir adet insan tartan baskül ile 

l>~ ll'ıe~brıkası için 2000 amperlik 3 kutuplu şalter ve 2000 amperlik 3 adet am

clllttır. c §artnruneieri mucibince a}Tl a}TI açık eksiltme uırullle satın alına • 

~ - ~ulıatıımen bedellerile muvaklrat temlnatlan hizalarında giisterilıniştir. 
aaaue::; ksıltme 23/1/939 tarihine rastlayan Pazartesi günü hizalarında yazılı 
l>~Caltt~r Rabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya-

l\1 . 

V :~:~aıneler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
lhaıc gn h 

1lnıeye iştirak etmek ist.ye>nlerin fintsız fennt teklif ve kataloklan 

!neleri vnunden bir hafta evveline kadar inhisarlar tütün fabrilkalar şu-besine ver

\rı _ ; tekliflerinin kahulünü mutazammın vesika alınalan Jli:zımd1r. 
baı-aıarııc s~liler eksilıtme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

li\te Yllkarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfuı olunur. (30) 

GOZELL G_NlZ 
iÇiN 

Bütün diiuyaca takdir edilmiş sılı· 
lıi güzellik kremlerid;r. Gece içi.n 
yağla, gündüz için y ' ~sız ve halis 
ncıbedcm çeşidleri hususi vaw ve 
tiiple.rde satdır. 

iNGİLiz KANZUK ECZANESIJ 
BEYOGLU - lST ANBUL _ 

&•' 

(Lokman He~) 
Dahiliye mfoteııasanı: Pna.rdan maada 

terııün 12 - tı Dtvan1ohı nu.'Tlara llM. •f ~
<l'fonu 2:l!98 - 2J°'4 

İlan Tarif em iz 
Tele siltun unt•-t 

Birinci aahile 
/kinci ıahiltl 
Üçüncü ıahile 
Dördüncü ıahile 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
Muayyen bir müddcı zarfında 

faclaza mıkdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. '!'am, yarım 
ve çeyrek sayfa il3.nlar için ayn 
bir tarife derpış edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilfuılanr.a 

aid işler için ili adrese müraca.ı: 
edilmelidir: 

illıımhk Iollektlf lllrkeU 
~dellaıa 

Ankara caddea 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ANKARA 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemlnin Kanunusani 939 dan 31 Mayıs nJ. 
hayetine kadar aşağıda göstenldiği üzere 7 grupta ayn ayrı ve hizalarında g(d. 

terilen şekilde bir kısmı kapalı zarfla. bir kısmı da açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhaleler her grup hizasında y:ızılı gün ve saatlerde Yüksek Ziraat Ensti

tüsü Rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - Teminatlar ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona tesl•.m edi

lecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve pardsız şartname almak istiyenlerin Enstıtü Daire 
Müdürföğüne müracaatları. c5224:ıı c9351:ıı 

Cinsi Mikdarı Fiatı Teminatı İhale günü ve saati 

Ekmek 75000 Kilo 9,75 kuruş 548,44 9/1/939 Cuma günü saat 10 
kapalı zarf usulü. 

~~~~~~~~~~~ 

Sadeyağ 

Tereyağ 

Zeytinyağ 

Zeytin ianesi 

Dana eti 
Koyun eti 
Kuıu cıti 

Beyaz peynir 
Kaşar 

Süt 
Yoğurt 

Yumurta 

Uskumru 
J,üfer 
Torik 
Tavuk 
Hındi 

5000 > 

1000 > 

5000 > 

2000 > 

110 > 

140 > 

60 > 

40 > 

5000 > 40 
10000 > 37,5 
1000 > 100 

1500 > 50 
1000 > 70 
2000 > 20 
2000 > 25 

30000 Aded 2 

2000 Kilo 50 
1000 > 50 
1000 Aded 70 

3000 > 55 
1500 > 130 

> 

> 

> 

"> 

> 

> 

> 

> 

> 

712,50 9/1/939 Cuma .günü snat :U 
.kapalı zarf usulü. 

507,00 9/1/939 Cuma günü saat 12 
kapalı zarf usulü. 

221,25 9/1/939 Cuma günü saat 11 
açık eksiltme 

435,00 9/1/939 Cuma günil sant ıa 
kapalı zari. 

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

Kesme !eker 
Toz şc>kcr 
Kuru safuiye 
Un 
l\fokarna 
ŞeJ.r re 
lrmik 
Ar o rot 
Çay 
Kekik 
Mercimek 
Bulgur 
CPv z:çi 
Fındık 

F:stık 

Sirke 
Limon 1uzu 
Tarçm 
Karab bcr 
Kırmızı biber 
Salça 
S.:ıbun 

Tuz 
Buğdav 

Nohut 
Kuru üzüm 
' 

Ta han 
helva 

Dcknıez 

Reçel 
Börülce 
TU'C'"U 

Enrbunya 

Patates 
EhegömP-ci 
Yeşil ~alata 

ve marul 

3500 Kilo 32 
10000 > 28 
4000 > 12 
2000 > 15 
2000 > 26 

500 > 26 
500 > 22 
100 > 50 
150 > 380 

25 > 60 
1000 > 15 
1000 :t 11 
400 > 50 
500 > 110 
200 > 220 

2000 > 12 
50 > 110 
25 > 150 

100 > 110 
100 :t 30 

1500 > 30 
2000 > 42 
2500 > 6,5 

500 > 15 
2000 • 15 
1000 > 30 
1000 > 35 
1000 > 35 
1000 > 15 
3000 > 40 
1000 :t 20 
1000 > 30 
3000 > 12 

10000 > 8 
1000 :t 15 
7000 Aded 5 

Balknbnğı 2000 Kilo 10 
Jspannk 5000 > 15 
Pırasa 5000 > 10 
l ahann 3000 > 8 
Kereviz 2000 :ıı 17 
H.ıvuç 4000 > 8 
Limon lOOOO Aded 5 
Tere otu 1000 Demet 2 
l"!"ydanoz 2000 > 2 
• vva 2000 Kilo 15 
Elma 2000 > 25 
Portakal .80>Dk 10000 Aded 6 

Soğan 6000 Kilo 7 
Taze Zerdali 1000 > 25 

> Kayısı 1000 > 30 
Vişne 1000 > 30 
Kiraz 1000 > 30 
Hıyar 1000 Aded 5 
Taze bakla 2500 Kilo 15 
Bezelye 1000 > 20 

Enginar 5000 Adcd 25 
Sarımsak 250 Kilo 25 
Salamura yaprak 500 :ıı 25 
Taze yaprak 1000 > 20 
Turp 2000 Demet 6 
Karnıbahar 3000 Kilo 20 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 
> 

> 

:t 

:t 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
:t 

> 

> 

> 

998.00 9/1/939 Ctnna gilnü saat 16 
kapalı zarf usulü. 

701,00 9/1/939 Cuma gilnil .:;aaı l7ı 
de kapalı zarfla. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Diş Tababeti mektebin.de iki asistanlık ve 40 lira ücretli bir daktiloluk açıktır. 

cDaktiloluğu istlyenlerin Fransıu:a, İngilizce, Almanca lisanlarından birine vl· 
kıf ve tercümeye muktedir olması şarttır.> Taliblerin Tıb Fakültesi Dekanlığına 
milracaaUan. c3:ıı 



ti Sayb. 

1939 senesinin Piyango Kraliçesi 

N 1 M E T G 1 Ş E S 1 Sahibi: Bayan 
• NiMET 

Bu ydbaşı keşidesinde dahi 12 büyük ikramiye vermekle yine bayiler arasında ampiyonluğu kazandı 

• 

Bu sene de zengin ve mes'ud ettiği- başlıca vatandaşların isimleri: 
500.000 LiRAVI 60.000 LiRAVI 15.000 LiRAVI 

14415 No. lu biletle Bay Naciye 

30.000 LiRAVI 
16939 .No. lu biletle Fincancılar yok~u 50 No. 24573 No. lu bileUe Tütün amelesinden 15 kifiye 

100.000 LiRAVI 39524 No. lu biletle K. Köyde Mühürdar Cad. 
147 No. da Dr. Bay Niyuiye 

Bay Antuvana 

10.000 LiRA YI 
%4481 No. lu bileUe Üsküdarda Paşakapısı Sulta

niye .çoka.k avukat Bay Nunnin kızı kilçük Gülere 20.000 LiRA YI 
18863 No. lu biletle Bebekte İnşirah sokak 

41 Ne. da Bayan Ayşeye 

25259 No. biletle Tophanede Deniz Bank 
Bay Niyaziye 

10.000 LiRAYI 
70,000 LiRAVI 

20.000 LiRAYI 
18948 No. biletle seyyar satıcı Bay Ahmecfe 

%4481 No. lu bilet 100.000 LİRA KAZANAN 
Bakırköy Hüsereviye Cad. Villyet Nafıa 

Mühendisi Bay Osman 

29881 No. lu blleUe adresini vermeden giden 

bir vatandaşa 
18863 No. lu biletle Beykoz kundura fabrikumda 

Bay Osman ve arkadaşlarına 

10.000 LiRA YI 
18948 No. biletle Konyada Bay Servere. 

K A Z A N D 1 R D 1 V E H E P S 1 N 1 Z E N G 1 N V E M E S' U D E T T i . 
Siide talihli bilet almak ve kazanmak N • MET G • Ş ES• N O EN AL 1N1 Z 

isterseniz biletinizi daima l 1 l • 
~_.Adrese Dikkat: lstanbul Eminönü Tramvay caddesi No. 29/31 Tel: 22082 NiMET GiŞESi SAHiBi NiMET ABLA.~ 

S0MERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk ipliği .Satışı: 
Kayseri Bez Fabrikası mah 
NaziU Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 
1 O Balyalık siparişler için 
15 .. " " 

12 No. Paketi 415 
· 16 ,, n 480 

24 
" 24 
" 
" ,. 

" ,, 

" 
" 

580 

580 
515 
570 

25 " " " 565 ., " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

50 .. " " il il 56() " 
Flatlarla fftbrlkarla teslim ~artiyle satılmaktadır. iplik mostehliklerlnln 

yukard'\ yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç
ları nisbetiııde iplık sipıtrişi verecekleri ve 24 numaradan ince ve 
muhtelif maksııtlııra yarayallHecek pamuk ipliği mnstehliklerinin de lh· 
liyaçlannı yine aynı şarUıula yalnız Breğli Fabrikasına sipariş edebile
cekleri ilan oıunur. 

Türkiye 
F RI 

Anonim Şirketinden: 
Müessesemiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi ıekeri ıa· 

tın alınacaktır. Şartnameai Bahçekapı Tathan 42 numaradan iıtiyen· 
lere verilir. 

12 Sonkinun 1939 Pertembe günü saat 11 e kadar teklif mek· 
tubları !artname cıaılanna ıöre kabul c-dilecektir. , 

,..-~ MESHUR HACI BEKiR TiCARETHANESiNDE ~--.. 
' fevkalade leziz 

MEVVALI NUGA 
Fiatı 120 kuruş. 

• 

DENiZBAN·K 
Gemilerimiz için Kamarot, ·ahçı ve 

Metrdotel ye.tiştirilecek 
Denizbank gemileri için mütehassıs . ahçılar, kn.marot ve metrdoteller 

yetiştirmek üzere açılacak kurslara kayıd ve k<lbul şeraiti; 
1 - Denizbank umum müdürlüğünce Avrupada:ı suıeti mahsusada mü

tehassıs muaUimler celbediJ.mek suretile nazari ve ameli kurslar tesis e-
dilecektir. • 

2 - Bu kurslara kaydedilmek için asgari ilkmekt~b mezununu (terci -
han ortamekteb mezunu) olmak şarttır. 

3 - Kayıd şeraitini muhtevi ve kurslara gireceklerin müstakbel hukuk 
ve vezaifini müş'ir talimatnamenin taleb edilme.c::i ve alakadarların 15 
İkincikinun 1939 tarihine kadar Denizbank kamara servisine müracaat-

ları nan olun ll". , 

HER SABAH 
DAHA GENC 
görünüyorum. 

Pari.ste: 

Bayan Grebert diyor ki : 

cUyanır uyanmaz, hE'.men e-1 
aynama sarılıyor ve yllzüm
deki buruşuk· 

luklarımta çi:!:-
gilerimb gün
den güne kay
bolduğunu ke
mali hayretht 
görüyorum..• 

cBir hafta zarfında nıucl7.:e 

denecek bir tarzda gençleşip gü· 
zelleşmeme cidden şaştım. füi· 
tün arkadaşlarım buna nasıl 

muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor· 
lardt.» 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin· 
lerce kadınlar, bir hafta zarf ınria 
birkaç yaş genç!eşmi.J bulu
nuyorlor. YilzierJnc!eki buruşuk
luklarla çizgilerı tamamen kay
betmişlerdir. Alimler, buruşuk -
luklarımızın ancak ihtiyarlamağa 
başladığımızda meydana çıktığı-

nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayati cev .. 
herlerini kaybeder, bu cildi besle· 

Hayatın esa~ım teşkil eden 

K A N 'ın Miktan 
Sağlam bir insanda (30 milyar kırmızı ve 50 milyar beyaz yuvar 

dan mürekkeb olmak üz.ere) taknôen vücucl sıkletinin 11 de biridir. 'f 
fesi, vücudü teşkil eden her hüceyreye llzım olan gıdayı derhal yQrii 
ve ölmüş hüceyrelerin enkazlarını da sürükleyip harice atmaktır. Aynd 
vücudün Iüzum gösterdiği mıntakalarda yeni uzvi i.rujalar yapmak kucfre 
haiz kımyevt maddelerle yeni hüceyreleri ihtiva eder. Demek bir ilLlaD 
tanatının bütün azamet ve §CVketiyle yaıarnası için bu 80 milyarlık nı 

fız ve imarcı ordusunu iyice koruyup bakması ve dalına tazeleyip oojal 
lazımdır. Bunun için: 

Kan, Kuvvet ve iştiha şurubunu tavsiye ederi 

- FOSF ARSOL, Umum Dünya Daktorlarının müttefikan taıcd' 
ve milyonlarca vatanda9a ~timadla taniye ettikleri en mükeın 
bir hayat ekıiridir. Daima kanı t.ıv.zeleyip çoğaltır, kırmızı yu 
lacıkları arttırır, tatlı bir İ§tiha temin eder, vücude gençlik ve di 
lik verir, zeki ve hafızayı yükseltir ve parlatır. S:Oir ve adelel 
kuvvetlendirerek uykusuzluğu ve fena dütünceleri giderir, Grif' 
Nezle ve Enflüenza gibi hastalıklardan konır. Vücud makine•' 
lazım olan bütün enerji ve kuvveti vererek insanı daima aziın fi 
irade ıahibi eder, Mide ve Barsak tenbell:ğinden ileri gelen Ol~ 
annid kabızlan geçirir. Bel gevıekliği Ye ademi iktidarda pv 
ehemmiyetli faydalar temin eder. 

FOSF ARSOL'u diğer bütiln kuvvet ilaçlanndruı ayıran başlıaa ıı.5' 
devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin f'tmesi ve azami üç ı". 
içinde bir mucize gibi tesirini göstermesidir. Tifo: grip; :r.atürree; sıtıtı' 
ve umum kansızlık ve halsizlikle neticelenen tehlikeli hastalıklann n' 
hat devirlerinde şayanı hayret faydalar temin eder. 

Sıbhııt VekAletinln resmt mnsaadeslnl haizdir. Her Eczl'lnede bulunof· 

---------yip kuvvetlendiriniz, hemen ta -
zeleyip cençleşir. İşte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayanı hayret 
keşfi olan ve BİOCEL taeir edi • 

-. -

len ve genç hayvanlardan JstihsaJ 
edilen cild hüceyreleri hülasası. 
bugün pembe rengint'eki Toka-
lon kremi terkibinde mevcuddur. 
Her aktam yatımazdarı evvel tat-
bik ed.iniz. Siz uyurketı cildiıaizi 
besleyip gençleJtiri.r. Ve buru .. 
fUklukları giderir. Bir haf ta niha
yetinde on yq daha gençleşmif 
göiilneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalon kremi. 
ni kullanınız . . Siyah noktalan e.. 
ritir, açık mesameleri sıklaıtınr 
ve birkaç gün nrfında en esmez 
ve sert bir cildi beyazlatıp yu . 
muşata<'3ktır. 

······························································ Son ~ost:l Matbaası 

N~riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞA.KLIGIL 

--
~ Üçüncü Keşide 11 / lkincikanun / 939 dadır . = Bügiik ikramiye: 50.000 Liradır ... 
§ Eundan bııka: 15.')00, 12.0) ), 18.00) liralık ikramiy.,. 
~ ı~rl• 4 20.0JO Ye 10.0 JO) Jiraltk i '<i aded maldf .d Yadır .•• 
= Y eai tertibdeo bir bilet alarak if tirak etmeyi ihııW et

~ meyiniL Su de piyangonun mes'ud Ye babtiyarlan aruıo' 
~ gfrmiş oluraunuz. •• 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllWJUllllllllllllllllllllllllllllDllP 

Almanca B~len Daktilo 
· Aranıyor 

Gl'lrbt Anadoluda BDyOk bir mt\essdse •Anonim Şirkeb Bilhts!iS& Türk~ 
deu. Almancııya tercümeye muktedır Almanca mutıab~ra memuru ar~ 
maktadır. Alakalı bay veya bayanlardan makinede sür'atli yazanla 
176 posta kutusuna c U. F. '>6 • ruuıuzu altındı, tercnmei halleri, resiıır 

!erile beraber bntnn şartllırını bildirmeleri. 

Son çıkan son derece müessir BESBIN BAŞELEBi üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 54:!h~ 


