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Kazazede gemiciler "Son P~sta,, I cümhillr~isinin 
Ya telsizle faciayı anlattılar! An!!~~~~)ür~!~cOm-

''Millet vapurundan kurtulabilenler bir ateşci 
ile bir lostromodan ibarettir, diğerlerinin 

cesedleri peyderpey sahile vurmaktadı,. ! ,, 
kazazede kaptanlar anlatıyorlar: "Millet vapuru beş kulaç suda gece battı. Fırtına o kadar ani 
koptu ki nasıl battığını bilmiyoruz. Suyun dışında olan baca ve direkleri de sonradan koptu,, 

hur Umumi Katibliğinden: 
Yeni yıl münasebetile, Reisicüm· 

hur İsmet İnönü, yurdun her köşe
sinde bulunan vatandaşlardan, yük
sek ve samimi duygulan bildiren 
birçok telgraf ve mektub almakta· 

: dır. BundRn pek mütehassh olan İs· 
i met İnönü sevgi ve teşekkürlerlle ! 
i saadet ve refah dileklerinin iletil • i 
~ m~~ Anadolu Ajansmı memur ,. 
: etmiştir. 

\ ...... _.. .............. -................... J 

Egedeki 
Zelzelenin 
Tahribatı 

Candarlı nahiyesinde 2 ev 
yıkıldı, 32 ev hasara uğradı 

İzmir J (Hususi) - Son zelzele vi· 
liyetin muhtelif kazalarında İzmirde
kinden şiddetli hissedilmiştir. Zelze • 
le Foçada cilz'l, Dikilinin Candarlı na
hiy~inde fazla hısarata sebebiyet ver
miştir. Ca11darlı halkı sabahın 6 bu • 
çuğunda korku ile yataklarından fır • 
lamışlar, derhal kendilerini sokağa at
mışlardır. 
Candarlıda bir çok evlerin duvarla

n, camlan çatlamış, 32 ev barab ol -
muştur. 2 .ev tamamen çökmüştür. Ha· 
sara uğnyan 32 evden 30 u fazla mü
teessir olmuştur. İnsanca zayiat yok -• tur. 

Vali, Candarhya, hadise yerine git • 
miştir. Zeizcleden açıkta kalanlar ba -

1 
nndınlmaktadır. 

cScm Poıta.""' nactmıU gön /ado aRC1UM1a •nfU Utnanı (~vamı 11 inci •a'flfada) 

\" alnız Ereğlide 1,000,000 kıymetindel Parti Grupu Rcis 
on tane vapur karaya düştü Vekilliğine seçilen Adliye 

karadeniz sahillerinde agrıca 100 den /azla motör, mav- vekili istifa etti 
llQ Ve sandalın battığı, insanca zagiat olduğu anlaşılıgor Meclis Reis Vekillerinden Konya meb'usu Tevfik 

!<apt 1 "L. b h ld k ld k f IAk il d d ki. d. 1 Fikret Sı'ay Adliye Vekili tayin edildi , · an ar: ıman U a 8 a 1 ça 8 e er evam e ece ır U ıyor ar Ankara. 3 (A.A.) _ ~- H. P. Büyük Trabzon mebusu Hasan Sakanın reldJll 

'"tefe· tc"r~t.nnlat\ Urdi: (Sol4an ı.p do6'uJ lffriftd çarfccs Jfehmed ,Şcıban, dNri Be-, Oea.cı bptaft Tahh', 
n.ıı. . tkiftei çarkçı Jfütd 
l~ ~sar faciasının acısı yürek • müthiş bir fırtına cMilleb isimli 2000 
ht~ Silınrnedeıı, 20 vatandaşın ha.· tonluk bir gemiyi dalgaların kucağın • 
ltal'ılde ~l olan yeni bir facia daha dan alarak ademe yolladı. 
L~.ln 5~ız 8ttlannda oynandı. Denizci· Bu yürekler acısı müessif hAdiseyi 

.......... ~~~~?.~~ .. §!?.:!-!~~-.~~!~~~ dünkü sayımızda bütün tafsilatile ver· 

KENAN PAŞA 
ZAne SARAFIM 

Bir -rnaceraperestin hayatı 
Ya11>- z· ~-&.· (Pek -n: ıya ~ır 
Yaltında cSon Postada. ) 

miş bulıınuyoruz. 

Barzilay ve Benjamen vapur acenta· 
smın MillPt vapuru 25 gün evvel boş 
olarak E~ğli limanına gitmiştir. Ge • 
mi oradan kömür yüldiyecektti. Saat 
6 ya doğru görülmemiş bir şekilde pat
lıyan müthi~ fırtıns, esasen pek de e
m~ olmıyan limanı altüst etmiş, bü -

............ _____ _, IDemmı U inci aa.yftıda) 

Millet vapuru 
neden battı? --Faciadan alınması 
lazım gelen dersler 

(" So~ Posta,, n.m deniz 
· işleri mütehassısı yazıyor] 

(Ya.mı ıı Mci •11fada) 

· Millet Meclili grupu umumi heyeti bu- altında toplandı. 
ı:dln 311/1939 saat 15 te reis Tekili ve (Devam& 14 üncü sayfada) 
:: ................. 1 ..... .-•••••••••• - ........ ..._.. ............................ ..._... ... _ 

Dün telsizle Ereğliden 
aldığımız malômat 

Ereğlide karaya oturan " Tan " vapuru süvarisi 
Aziz kaptan faciayı anlahyor 

r. c: · ~ •. ·..,. ~ 
l'fAJPIA 'llF.J\.\LETI ,f. •• , • tariki 
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Hergün 
/ki yeni 
Vekil 

--···-

Yazan: MaMttla Blrcea 

S 00 gllnlerde Maarif ve İktısad 

Veklletlerinde iki değişi.klik 01• 
d Çekilen Vekillerin çekilme sebehleri 

;gunluk 'ft aıliıat zm:seıeıerile ~ 6: 
dildiğine göre, bu değişmelerde ayası 
Amiller aramay~ mahal yoktur. 

* Her iki yeni Vekil de, şahıs olarak. bu· 

SON POSTA 

Resim il Makale: = ilk hata .. 
r

Sözün Kısası 
--···-

ilk kar 

'7 
E. Ta,u 

Bu yıl biraz geç kalmıştı, galiba! 
Dün sabah, yataktan kalktığım za ' 

man onun beyazlığı gözlerimi kamaf • 
tırdı. Bütün gece, sessiz sessiz, ~ 
sinsi, cana kasdeden bir haram! B ....... 
gelmiş, orta lığı kaplamıştı. 

Penceremin kenarına sığınmış bl 
çift serçe, şüphesiz geçen yazıc ya~ 
lan, nazarlarına yabancı gelen bu be' 
yazlığı, tüyleıini kabarta kabarta, ha1.' 
retle seyrediyorlardı. 

- nkü neslin en mükemmel insanların· 
Tandırlar. Genç Hasan Ali Yücel. 
ince zek&sı, hcıpohbeti, muhitinde ken
disine karp umumi bir cazibe uyandıran 
sempatik §ahaiyeü ile çok iyi bir insan· 

dır. Aynı v~lar.ı. fakat, başka_ ~~~a Fena bir ha!'eket bir kan lekesine benzer, ehemmiyetinin Gerek kendinizde, gerek sevdiklerinizde bir hata başlan-
tezahurlerle Hüsnü Çakırda da goru~z. derecesini anlamaklığımız için yayılıp genişlemesine ihtiyaç gıcı gördüğünüz zaman onu bu jtiyad hükmünü almadan 

O temaşaya ben de iştirak ettim. '111 
karın bende daima hasıl ettiği me1'1 
gene gönlümü sarmıştı. Aşağıki yol • 
dan, kahkahalar atarak geçen genç bÖ 
kayakcı kafilesinin bu candan n~'*' 
bile o melaJi dağıtamadı. 

Her ikisi de birer mütehassısttrlar: Hus- görürüz. Fakat o zaman yara kangren olmuştur, önüne gc- tashih etmeye bakınız. İ'k dakikada fren elinizdedir. Fakat 
nü Çakır bir idare mütehassısı, Ali Yü- ç'lemez. iniş başlayınca artık iş görmez olur. 
ceı, bir maarif mütehassısı. Biri. her~an- ==========================================-=--===-=== 

gJ~~I§~:~füE~&E 
rine vAkıf w insan. G•n,. bir lngilu· r·-· .. ·-······-··----···--.. ---"' 

Ali Yüceli mlinevver muhitimiz çok ~. Y • 

iyi tanır: Mekteblerde hoca, gazete~~de Doktoru tecrübelere i HergUn bir fıkra 
Siz bu soğuk 
Kanlılığı 

Her senPnin ilk kan, uzun bir ma 1 

zinin, bende, sade acılarını uyandıl'd 
Çocukluğumun sevinçli günlerini, ntl 
eli kar topu oyun1anm, evden omuıW 
nan merdivenle yokuş aşağı kızak W 
malan, mangal ba~ında bardak bat• 
dak, götsümüz ağnyıncıya, sesimiz kdl' 
lıncıya kadar yenen pekmezli kar bel 
valarını hatırlamam da, gözlerimin t 
nüne, ufacık ruhumun üzerinde iz bl 
rakan bir takım hazin hakralar geUO 
Her yıl düşen ilk kar, çok sevgili, ~ 
metli anacığımın asil başında ilk det' 

muharrir, maarifte müdür ve teşkilatçı Kurban gllll 
olarak çalıştığı bütün mesleki hayatı, her Bir gafın tashihi Gösterebilir misiniz? 
tarafta kendisine sevgi toplıyan ve her
kese kendisini iyi vasıflarile tanıttıran 
mütemadi bir harekt içinde geçmiştir. 
Maarif Vekaleti. zannedersem. fU son o
tuz sene içinde. kendi içinden ye~<:IJliŞ 
bu kadar kuvvetli bir unsurun Vekil olu
ıunu, • eğer gördüse - pek az görmüş
tür. Genç ve genç olma.sına rağmen. ~k 
ağır başlı ve müteenni; demokrat bir 
insan clarak çok sade, maarif işlerimizin 
bütün içyüzü.nd bilmek bakımından çok 
rikıf; asnn cereyanlarını ve milli terbi
yenin bugün1dl ihtiyaçlarını anlamak iti
barile de çok zeki, çok anlayışlı, çok tec
rübeli bir kafadır. Asrın istediği kudret
te bir devlet adamı olmak için siyaset 
hayatında bel'ki henüz az tecrüibeli, fa
kat. bu bakımdan da yetişmek için her 
türlü kabıliyetlerle mücehhez bir insan 
olan Ali Yücel. yarınki Türkiye için ye
tioeeek genç unsurlann en ileri gelenle-
rinden biridir. • 

Hamile tadın!arm doğururken sana 
çekmemelerini temin hususunda, içinde 

zehirli gazlar bulunan maskelerle tecrii· 
beler yapan genç bir doktor, gene böyle 

bir tecrübe e6Dasında. fen uğurunda öl
müştür. Ölen genç doktor, tanıdıklan a-

rasında ~k sevilen bir insandı. Ayrıca 
mükemmel bir atletti. Londrada eskrim 
klübünün en mahir oyuncularından bi-
ri idi. 

Kumrallar ve sarışınlar 
satranç oynıyamazlarmışl 
Yapılan istatistiklere göre, kum

ral ve sarışın olanların ptrançta muvaf-

fakiyet gösteremedikleri ve asla şampi· 
yon çıkamadıkları anlaşılın~tır. Lomira 

şatranç klübü reisi. 130 oyuncusu arasın

da yalnız bir tanesinin kumral olduğu· 
nu, ötekilerin ise hepsinin esmer ve si
yah saçlı bulunduklarını söylemiştir. İd
dıasınca kumral ve sanşınlar, şatranç o-

yununun ica b ettirdiği liQğukkanlılık 
hassasına malik değildirler. Müsabaka 
esnasında, azamt heyecan yüzünden si· 

nfrlen.mekte ve itidallerini ka,.hetmekt-

tedirler. Halbuki esmerler, hiç umursa· 

mıyorlar. 

ğurda çalışmayı hakikt bir zevk olarak 
tanıyan insanlardır. 

Muhittin Birgen 

Loubet Fnın.sada nriaicümhtırlcn 

biT T'uim aeT"gUini geziyo'rdu. Acemi 
bir ressamın yaptığı fena Mr tablb • 
kar§Utnda biT cın durdu: 

- Bu f'uim de M ~ fmcıl 
Demekten kendini alcımamt§tı. Ru-

Mm yamnda idi: 
- Ben !.Japtım.! 
Dedi. Cümhun-eiai nnama döndü: 
- Bu hepimizin Metimizdir, dedi. 

Bif' feyi beğenip alın.ak Utedik mi 
fazla paTa vermemek içi1ı kötüleriz. 
Bcn de bu .sizin yaptı.ğınız tabloyu aa
tın almak i8tiyorum da .. 

Ve ilave etti: 
- Tabloyu gönderiniz, bedeli M 

ise söyleyiniz. me göndef'eyiml 

'------······--------····----·----' 
Saç buklesini 
lcad eden 
Kadın öldil 
Kadınlarm ak

roş kör dedikleri 
saç buklesinin mu· 
cidi olan ve bunu 
bir attan düşme 

neticesinde alnın

da husule gelen 
yarayı kapatma 1. 
için yapan Vikon
tes Çorçil Londra
da ölmüştür. 

60 senelik bir hikaye 
Sene 1879. Tarih 3 İkinc.ikanun. Saat 

sekiz buçuk. Bir iborsacınm y~anesine 
kırmızı yanaklı bir genç girerek. telaşlı 

adımlarla masasının baf1Da geçti. Bu 1a· 
rih mühimdir. Zira, bu borsacının yanın
da çalışan o delikanlı tam 60 senedir, 
gün, dakika şaşmadan vazifesınin başına 
gelmiş. hiçbir gün ilci dakikacık olsun ge
cikmemiştir. 

Sitenin en tanınmış siması \--e şimdi de 

gördüğüm ak tellerin, seneler so 
h!fızama nakşolmuş aksidir sanınıı* 
İlk kar, idealine kavuşmadan tükeıı • 
meğe yüz tutan ömrümden bir yıl ~ 
ha eksildiğini haber veren ihtarname' 
nin yırtılıp dağılan parçalarıdır. 
kar, okunmadan parçalanmış aşk rne1J 
tublan gibi, meyus ve münkesir Y 
düştükçe, dünyada en acı şey olan 

fasızlığı tem~il eder. İlk kar, gafil a'f 
lanan 'küçük kuşların, fukara çoculda 
rmın düşmam, ve katilidir. 

Onu, gençliğin kayıdsızlığı ve ıı
yecanile sevenler elbette vardır. v,.ı. 
tile ben de onlardandım .. fakat gitgi~ 
onun soğukluğu, hüznü, dehşeti, bd 

. liğirne nüfuz etti. 
İngilter~ tanınmıt, bir ailenin e. me tık kar, bugün, benim için: Has 

sabaha brfı birisinin elinde büyük bir çektiği bahara kavuşmaktan ümi 
mqa. öbürünün elinde i8e bir demir bu- - - k · kesen veremli tnze.. sogu tan şı 
lunan iki ~ırsız. girmi§tlr. Hırsızlar. doğ- minimini ellerini nefesile ısıtmağa ça 
ru ev sahıbesının yatak odasına hücum "k .. k"f . 
~-1.1 rd' Xad "tid Un' ğukk lı lışırken acı acı o suren u ecı çocu 'Cı.uı..,_.e ır. ın ı a ı, ııo an • .. 
lığını muhafaza ederek hlJ'Bızlarla pazar. onunla kendi arasında yakınlık g 
lığa girişmiı: te içlenen yaşlı nine .. ve nihayet, ş'!" 

-- Kocam b:iifik odada ağı:: hasta ola- rin dışında, yol üzerinde, z1yaretc 
rak yatmaktadır. Eğer gürültü etmeden çiçeksiz, gfö; yaŞSlz, alakasız kalmış 
evden çıkacağımza söz verirseniz, mü- süz bir mezarcır! 
cevherlerin yerini gösterlrim, demi~. Ben onu sE.vebilir miyim?. 
Hırsızlar bu teklifi kabul et.mifler, bu- Ah, hay1r'_ 
nun üzerine !ngiliz kad'ım, onlara mü· 
cevherlerinin bu~unduğu yeri göstermiş. 
Bir inci gerdanlık, bir elmas broş. bir yü. 
zük ve yakutlu, elmaslı iğneyı ceblerine 
i nd irişleriııi aeyretmiftir. 

Çalınan mücevherler 3 bin lira değe
rindedir. 

Çocuklarının gerine idam 
edilmek isteyen anneler 

- -
hoğaldu 

bu müessesenin ortaklarından bulunan Amerikada yaşları 19 ile 25 yaş atasın
bu İngiliz, 3 İkincikanund'a işe başladı- da olan be§ genç. Nevyorklu bir polisi 
ğınm 60 mcı senesini tes'id etmiş. yanın- öldürmek suçile mahkemeye verllmi§Ier, 
da çalışanlara mükellef bir ziyafet çek- ve elektrikli sandalyada idmıa mabkUın 
m.iştir. edilmişlerdir. Bu beş katilin anneleri, 

Küçükpazarda keresteci Ahmede 
çift atlı yük arabasını idare eden 

mi, Hal nhtunında motörden çıtaıı 

tileri nakletmek üzere nhtıma Y 
tığı sırada birdenbire hayvanlar i11' 
müş, araba bayvanlan ve arabacısı 

beraber denize yuvarlanmıştır. 
Mister Koton. her şeye ~"lJU§, fakat hükfunete müracaat e~ek otunarının 

Cumartesi sabahı (hafta aonu) tatillerini yerine kendilennin idam edilmelerini is
bir tilrlü kavrıyamamıştır. Bermutad temi§lerdir. Katıllerin affı. cezalannın 

Cumartesi sabahı işine gelmektedir ve hiç olmazsa müebbed hapse çevrilmesi 
daha garibi, son 15 sene içinde yalnız bir hususunda da aynca 15 bin imzalı bir is
kere o da beş gün mezuniyet yapmıştır. tida verilmıştir. 

yı müteakıb arabacı 1rurtanlmış 

de her iki beygir boğularak ö]Jlıill 
tür •• ..... _ .......... _ ......... ·----···---·-

TAKViM 

Hüsnü Çakıra gelince, onun da phsi 
ve meslek! meziyetleri pek çoktur: Mkı
llb hareketleri içinde temiz, vatansever 
ve halk dostu olarak çalışmış bir idare 
adamının birçok iyi vasıflarım zatında 

toplamıştır. Nezih, samimi - bilhassa çok 
samuni - fazıletli bir ahlak onda temiz 
b'r zeka ile elele vermiştir. İktısad işle
rinde mütehassıs olduğu iddia edilemez: 
fakr.t, ne nazarl vukufun, ne de ameli 
tecrübenin yabancısı değildir. Devlet ada
RU olarak kuvvetli fazilet prensiplerine 
çok sağlam bir &Makatla bağlı olduğu ka
dar bir işbaşı olmak bakımından da asla 
bürokrat değildir; Mweki hayatı itiba
rile, kendisinin bürokrasiye düskün ol· 
masmı tahmin edenler çok yanıldıklarını 
göreceklerdir; çünkü. o. işin icab ettiği 

dakikada. abdestinden emin olan adam
lara mahsus bir cesaretle her r.evi mes'u
liyeti sırtına abnaktan çekinmiyen, her 
hangi bir meseleyi uzun uzadıya bürok
rasi elinde süründürmek yerine kesip at
mayı bilen bir insandır. Eğer. bizim ida
re ve devlet adamlarımızda Hüsnü Çakır 
derecesinde cesur, kestirip atıcı, iş biti
rici ve bir bakışta herhangi bir işin ince
liklerine nüfuz edeıbilir unsur!ar çok ol
saydı bugün birçok şeylerden şfkAyet et
me~ lüzum kalma?X:h.!ktısad' Vf>kAletinin 
miltehassıs unsurları, yeni Vekillerinin 
ıahsında, ilk gördüğü bir meseleyi kavra
mak için ~k yorulmaya muhtaç olmıyan 
bir zekA, ihtisasa hürmet eden bir ilim ve 
ihtisas dostu. kAğıd ve kalem tüccarlan
nın hatırlan için bir meseleve aid dos
yalan birbiri Ozerine yığmanın düşmanı 
olan bir i§ bitirici bulacaklardır. r 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
IKINCIKANUN 

* Celil Bayar. kab'nesine iki yeni unsur 
ı~'ştir ki ikisinin de birbir'ne benzi
yen ayı-ı ayı-ı mı-ziyetleri vardır. Her 
ilrts de b"lgi ile fazileti, ciddiyetle sami
miyr-r, en yüksek hadde kadar, ne isle
rinde> toplamış bulunan iki ~y makinesi
dir S"yasetin!ıı bütün temelleri ve he
defl~ri çok malCı.m olan Celal Bayar hü 
1"1lm i, bu iki temiz ve dinç kuvvetle 
kerd ini yeniden takvi~ etmiştir. Dev
let sahnesine yeni çıkan bu iki uıısururı 
ikisi de politika demlen kuvveti. millet 
hizmetine tahıla etmeği bilen ve bu u-

Geçen yılın son gecesi bütün bir senenin hadiselerini hü
lasa edebilmek için gazetelerin koleksiyonlarını karıştırıyor· 
duk, bir'sinin ilk sayfasında: 

c- Eminönü meydanının genişle:tilmesi tasavvuruna Na
fıa Vekiletinin yapacağı yardım> hakkında bir hayli tafsillt 
gördük. Ertesi günkü nüshada gene ayni mevzua temas edi
liyordu. Merakımız uyanmıştı. Biraz dikkatle baktık ve 
gördük ki Nafıanm para vermesı, fstfmlikin başlaması. b~ 
zan mahkemeye düşmesi, nihayet ilk kazmanın vunıhnası 
teklinde .bütün bir MDe hep Eminönünden bahsedilmiştir ve 

iSTER iNAN, 

mesele bitmediğine nazaran anlafılan bu yıl da gazetelerin 
herg'lnkü nüshalarının hiç değilse bir sütununda gene E
rninönünün adı geçecektir. Nitekim ayın birinci. jkinci ve 
üçüncü günü çıkan gazetelerde .l!!mlnönil meydanı tanzim 
edildıkten sonra cami kemerinden nakil vaaıtaluının geçe
miyecekleri yazılıydı. Biz bu vaziyete bakarak ve Eminönü 
için muhtelif zamanlarda tedrıcen ıatbik edilecek dört tane 
plan bulunduğunu hatırlıyarak meselenin daha en apjı 20 
yıl aktüalitesini kaybetmiyecej:ln1 inanı}'Ql"UZ. fakat ey 
okuyucu sen: 
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~ İkincikanun SON POSTA Sayfa 3 

Da dye Tunusta da 1 cumhurreisine devlet 
hararetle karşılandı 

e Amerika yeni bir 
vaziyet alıyor gibi 

1' unustaki lngiliz tebaaları Daladyeye verdikleri 
bir muhhrada, Büyük harbte olduğu gibi tekrar 
elele verip çalışmağa hazır olduklarını bildirdiler 

Varşova 3 (A.A.) - Pat ajansın • 
Ankara 3 (Hususi) - Yeni sene dan: 
·· b t'I Cümh' · · i t 123) ır· müddettenberi Şimali Ame-munase e ı e urreısı sme Gazeteler. Moskovadan istllıbar edl· ıg) 

İnönüne Romanya Kralı Karol, Yu· yor. Dahiliye komiseri Beria, Mosko _ rikanın gerek Japonya ve ge· 
nan Kralı Jorj, Bulgaristan Kralı vn memurini ile eyaletler memurları· rek Almanya ile olan münasebatında 
Boris, Arnavudluk Kralı Zogo ile na Sovyet Rusyada mukim Almanların gittikçe artan bir soğuklaşma göze ça~ 

reislerinin telgraflo.rı 
Yazan: Selim Ra~l> Emei; 

Çekoslovakya Cümburreisi Emil bir listesini üç gün zarfında hazırlama· pıyor. İtalya ile olan münasebatı ise 
. Faris, 3 (Hususi) - Başvekil Daladıye- duklannı ifade eden bir nutuk söyle~ Haha ve Meksika Cümhurreisi larınt emretmiştir. diğerlerinkinden daha iyi değildir. Bu· 
~ ~aınn buiunan cFoch:t zırhlısı, bare- tir. Lazaro Cardenes, samimi tebrik tel· Bunlar, yalnız Almanyada haklan nun sebebi, Şima1i Amerikanın bir de-

l'inde cCo!berb kruvazörü ve diğer üç Başv-ekil, bu nutka cevaben hararetli grafları göndermişlerdir. İnönü bu sakit olmuş :ı-ornünist Almanlar olma- mokrasi şampiyonu olmak iddiasından 
;Ulırib olduğu halde bu sabah saat 8 de bir mukabelede bulunmuş ve Fransanın telgraflara samimi cevablar ver - ytp mütenassıs ve teknisyen Almanlar ileri gelmiyo.r. Bir taraftan Japonya 

Unusun Bizert limanına varmış ve sa- Tunuslulara karşı kat'i ıbir itimad ve em- miştir. da ;isteye ithal edilecektir. ile olan an'anevi anlaşmamazlığı, di • 
hndcn atılan toplarla selamlan~tır. niyet beslediğıni bildirmiştir. l~--------------1.J Bunların adedi bin kadar tahmin 

0 
_ ğer taraftan Alrnanyanın Japonya ile n ı Tu bey nl·n sarayında verilen og .. ~le beynelmı'lel sahada söz beraberligvi et· ~ a adye, Korsı'kada olduğu gı'bi bu· nus ı R• • J t kt d Al l 1 Ş b tt 

~ 1 d B' rf . ıyasetıcu·· m JUr unrna a ır. man ar, u a an e,r. meleridır' ki Amerikayı kuşkulandın· 1. ada da halkın coşkun tezahü,·atına maz- ziyafetini müteakib, Da a ye ıze m cı- vel Sovyet Rusyadan çıkanlacaklar -
:ııar olmu.c::tur. BaQVekH, selam resmini varındaki tahkimatı gezmiştir. yor ve eskiye nisbetle daha mütebariz 
~ eden yerli ve Fransız kıt'alarını tef- ece. aşve ı şere ıne unusun ra • ·~- ·s 'ı'' G b k'l f' T F n Uınuml Ka"t.ıbl"ıgw•ı dır. bı'r .siyaset takib ettiriyor. Şnyed Ja .. 
~ten ve limaııdaki tahkimatı gezdikten sız umum valisi tarafından parlak bir zi· l\foskovnc:la~i . Alman S:faretine, se • pon devleti Çinde bu kadar ileri gi: 

SOl!ra, .ctoğru lıükıimet konağına gitmiştir. yafet ver!lmiştir. Bu ziyafette de hara- Ankara, 3 (A.A.) - Riyaseticümhur farethanede 1stıhdcım edılmekte olan derek çok geniş bir istila harbine m· 
13 retli nutuklar söylenmiştir. Umumi Kıltibliğine Başvekalet l'.füsteşa· bütiin Ruc:lara ~o~ verilerek yerıe:ine rişmemiş olsaydı Amerika bugü~.kü 

l aşvekHin CJtomobıli güçlükle sokak· Uzun senelerden'bcri Tunustn yaşa· rı Kemal Gedelecin tayini yüksek tasdi- Almanvadfm ,:!ehrılecek Almanlar ıka· hattı hareketini ihtivar etmezdi. Çun· 
~tdan geçebilmiştır. Kadınlar ve kızlar makta olan 500 kişiden ibaret İngiliz ko- ka iktiran etmiştir. Kemal Gedelec, bu· mC' C'dilm<3c;i lü:rumunun bildirilmiş ol· kit taarruıi bakımdan, Japonya, A • 
d oınobne çıçek atıyor ve başvekili şid- lonisi de Daladyeye bir muhtıra tevdi e- gün vazifesine başlamıştır. duğıı rivav~t edilmektedir. rn~rikn için kor~labilecek bir kuvvet 
etıe alkışlıyorlardL dcrek. memlekette teessüs etm;ş olan B::ışvcknlef müsteş::ırlığı olmaktan çıkmıstır. Yanıbaşında mev· 

ts ~aladyc h-Gkumet konağında kısa bir Fransız ıdarcsini candan takdir ettikle- Ankara, 3 (A.A.) - İnhilal eden Baş- Devlet devairindeki cud bir Sovyet Ru~a ve mücadele ha· 
~.ah.atten sonra Tunus beyini ziyaret rini ve yüksek hislerle meşbu bulunan vekalet Miistesarlığına Müsteşar Muavi· linde bulunduğu bir Cin, Japonvavı U· 

~1 ıştır. Tunus beyi kendisıne bir ma- Fransız milletile, büyük harbd'e olduğu ni Haydar Günver vekaleten tayin edil- ınafbaalar zun zaman için hareketsiz bırakma~a 
fii~a vermiş ve Tunusluların. Fransaya gibi, tekrar elele çalışmağa bazı:- bulun- m:ştir. kafi {!elebilir. Amerika bunu bildiği i· 

au ve nl'nnet hislerile bağlı bultm- duklanru bildirmişlerdir. Ankara (Hususi) _ Devlet devair <;indir ki düne nisbetle Japonya h~k· 
Jngİlterede ~ enİ ve müessesa~ındaki matbaaların bir • kında daha müc;bet konusmağ'a ve Cin .. 

Yahudi muh 
ıneselesi tetki 

• 
ceretı 

ediliyor 
lllgiltere Devlet Bankası miid iir ü Norman 

birlıaç güne k adar Berlin e gidecek 
b Londra, 3 (Hususi) - İngiltere devlet beynelmilel tediyat bankasının senelik 
~kası umum müdürü Montegü Nor-' toplantısına iştirak etmek üzere, İsviç
t!r. • birkaç giıne kadar Berline gidecek- reye hareket edecektir. 

Oe 1 Diğer taraftan mülteciler ofisi müdürü 
de • Çenlerde Londraya gelen Alman ile diğer üç k•şiden mürekkeb bir heyet 
. "lct bankası umum müdürü Mr. Şahtın . . 
~ıhret b 1 . d d k 1 te gelecek hnfta başında Berl•ne gıderek 'tı.r_ - nı u surC't e ıa e e ece o an .. . . 
~teg" N f 1 b'l·st f d Dr. Şaht ve Görıng ıle Dr. Şl:htm Lon-1.o u orman. ırsat an ı ı ı a e. 
b ttdtada Yahudı muhaceretine ve dığer 
Ueaıı nıali meselelrre mutealhk Dr. Şaht 
ed başlamış olduğu müzakerelere devam 

e::ektir. 

%. tiontegü N<lrm~n. Dr. Şahtın torunu
~ \taftiz merasını nde de hazır bulun
• ~ sonra, Bazelde yapılacak olan 

ispanyada 

drayı ziyareti esnasın.d'a vermiş olduğu 

plan mucıbince Yahudi muh:u~ereti me
selesini tetkik edeceklerdir. Bu pHindn 
evvelii nıshC'ten genç olan kadın ve erkek 
bütün Yahudi işçilerın muhacereti der· 
piş edilmektedir. Bunların miktarı 

150.000 kişi kodardır. 

yeni bir hidis~ 
Sarısebastiyendeki lngiliz konsolosu Frankist 

makamları tarafından tevkif edildi 
~~lldra, 3 (Hususi) - Sanscbastiyen· 
lte !\ İngiliz viskonsolosu Ernest Gilding 
l'afı arısı. bugun Frankist makamlan ta-

? tldan tevkıi edılmişlerdir. 
llıat"kifatın sebebi henüz belli olma· 
lx:ısu: beraber, geçenlerde İngiliz konso
l't h Un çantasında bulunmuş olan aske
d.u~ arltalar meselesıle alakadıır bulun· 
o u ~anneciilmektc<lir. 

\'111,.nf Senedcnberi fahri viskonsolosluk 
-...;1 e. 

Ciil>!Q sın~e bulunan Erncst Gildingin 
lllatık masunıyeti yoktur. 

Gildingin tevkifi sebeblerini öğrenmek 
ve icabı halinde kendisine bir avukat 
tutmak üzere, Burgostaki İngiliz ajanına 
talimat verilmiştir. 
Cünılıuriyetçi tayyareler harb gemi· 

)erini lınsara uğrattılar 
Londra. 3 (Hususi) - Valensiyadan 

bildirildiğine göre hükU:metçi tayyareler 
bugün Kastelion de la Plane !imanını 
bombardıman ederek. burad'a tabaşşüd 
etmiş olan Frankist harb gemilerini müw 
him surette hasara uğratmışlardır. 

4nıt - kabrin Filistinde 
>'<ıpzlacağı yer Çarpışmalar 
~~ara 3 (Hususi) - Ebedi Şef Kudüs. 3 (A.A.) - Dün ve bugün Sa
tı tUrk iÇin yaoıiacak anıt • kabrin mario mıntakssında yapılan askeri harc
c erede "a"'ı}~ : .. .. .. d k' .. 1 kat ve polis araştırmaları neticesinde ta· 
~r J 11 acagı onumuz e l gun er .. . . 

lllde Pa t· · d .... . ~ 1 k b' nırunış tethişçilerden dort kişi tcvkıf e-
~ı-.. r ı grupun a goruşu ere ır d''l . t' ·<1.ra b • . ı mış ır. 

<>Itn h ngıanacaktır. Bu ışle meşgul Dün gece yarısı askeri kıt'alar müsel· 
ba~1ak Uzerf' teşkil olunan komisyonun lah bir çeteye 1aarruz ederek çeteyi Nab
t~k:ladığı rnpor da, görüşmelere esas lus civarında işgal ettiği kasabayı terket-

ıı edecektir. meğe icbar etmişlerdir. 
D:ğer bir devriye komşu kasaba civa

rında asilere taarruz etmiştir. ~du hizmetinden çıkarılacak 
ayvan·ar hakkındaki kanun Bükreşte Romavari se~am 

tfıı ~ra 3 (Hususi) _ Ordu hizme- Bükreş 3 (AA) - Romavari se -
den k Him, hükfunet erkanının üniformaları 

lıah çı ar:ıtncak 12 yaşından yukan ile ayni zamancla Kral sarayının pro • 
ticııe:nlaı-ın köyJü ve hayvan yetişti - tokoluna ithal edilmiştir. 
)ilıası e sat:lrnac;ı ha~.kındaki kanun ıa- Romavari selam ile üniforma milli 
~~ ~currıenlerden geçerek Meclis teceddüd fırkasına da ithal edilecek • 

esine alınmıştır. tir. 

J leştirilmesi hakkındaki kanun layihası de ötcdenbfı-ri tatbik edile~elen açık ka· 

bı•r fırka pı siyasetin~ nihayet verilecek olursa 

Londra 3 (AA) - Yakında Çem -
berlayn hükfunetinin takib etmekte 
olduğu hanci siyasetle İngilterenin tes 
lihatının kifayetsizliği kendilerini en • 
dişeye düşürmekte olan bütün fırka -
lara rnensub şahsiyetleri bir araya top· 
lıyan yeni bir siyasi grup teşkil edi -
leccği haber alınm1ştır. 

Eden'in, bu yeni grup ile bir alaka· 
sı ycıktur. Bil grup, ancak ikinci pllin
ıfan muhafazakar ve liberal meb'us · 
ları bir araya toplıyacak ve ame'e fır
kasından hiç kimse bu grupa dahil ol· 
mwacaktır. 

Grupa girecekler meyanında Çur • 
çil'in ye~en\ Duncan Sandys ile Ran· 
dolph ÇurçilJ, muhafazakar meb'w:;1aI°" 
dan Harold Mac Millan, Vernon Bart
lett vesaire bir takım zevatın bulundu
ğu söylenmektedir. 
Diğer ta~aftnn Hore Belisha aley • 

hinde yapılan Birincikanun cisyan• 
ma iştirak etmiş olan cbeş genç na • 
zır» dan dördü arkadaşlarının hareket· 
}erini ~ddedcrek Başvekil nezdinde i
tizarda bulunmuşlardır. 

.foponqada 
Kabine buhranı 
Londra 3 (Hususi) - Tokyo'dan a· 

lınan haberlere göre, Başvekil Kono -
ye'nin yakında istifa edeceği muhak· 
kak sayılmaktadır. 

Japon nasyonalistleri, totaliter dev
letlerde olduğu gibi Japonyada da ay
ni usulün tatbik edilmesini, ordunun 
mnli ve pınai kontrolün artırılmasını 

istemektedirler. 
BaşvekaJete, naryonalistlerin şefi Ş. 

Miranuman'ın getirilmesi muhtemel • 
dir. 
Diğer taraftan Çin kabinesinde de 

değişiklikler yapılması beklenimekte • 
dir. 

Belgrad Elçimiz Ankarada 
Ankarn 3 (Hususi) - Belgrad elçi • 

miz Haydar, mezunen buraya gelmiş • 
tir. Elçi burada bulundu~ müddet 
zarfında Hariciye Vekilimizle gö.rüşe

cek ve Hariciye erOı:.:anrl.e tamaslarda 
bulunacnktır. ............ " ......................................... iiiiiiıi 

18 inci asırda ecnebi gözü ire 
lstanbul ve Türkler 

B ARO N D E TOTUN 
H ATIR ALARI 

Tercfime eden ~ 

Hüseyin Cahid V~J 

Pek yakında "Son Posta,, da 

üzerinde yapılan tadilattan sonra son -
aldığı şekle göre. biri Askeri matbaa, Amerikanın Japonva ile münasebatını 

. de(Yiştirebileceği yükc;ek sesle SÖ\•len • 
diğeri Devl,_.t matbaası namı altında ı· w b 1 t Halbuki vni Ame-. . b. 1 rnecre aş amış ır. a 
ki zUrnre teşkil ediıece-ktlr. Bu ır eşme rika. Çin • Japon harbinin bidayetinde, 
dışında da bazı dairelerin iştigal mev • bövle bir ihtimal mevzuu bahc;oldui!\ı 
zularının hususiyetleri veya işlerinin zaman. daima sarih konusmnktan ka· 
müstaceliyeti gibi sebebler dolayıs?e cınmış ve hPt' mütereddid bir lisan kul· 
matbaaları muhafaza olunacaktır. Bı • lanmıc;tır. Buf!iln, .Taponyanm Ameri.· 
lahare tecrübelerden alınacak netice • kava karsı taarruzi bir harekPti mev " 
lere göre birleştirme işi ikmal edile - zuu bahsolamaı.. Almanya ile İtalvanın 
cektir. askf'ri kuvvetleri kafi olmakla bera • 

Birlestir!lecek matbaaların Ankara- ber iktı~a-len Ameıika ile boy ölrüşe
vn nakli Vf: birleşmeleri işi tedricen mezler. Bu sebeblerden do1avı Ame • 
5 scn~de yapılacaktır. rika kendisini kuvvetli görüvor ve bil· 

Genelkurmay, Harita ve Deniz mat· hasc:a ,Taponvnva karşı olan vaziyetini 
hanları, Ac:keri matbaalar, Meclis, onn E"Öre tım2im edivor. 
Dam!Tn matbaalarile Darbhane şimdi • Önümüzdeki günler, bu devletlerin, 
l'k nizamname dışında bırakılmışlar • karş11ıklı mevki alıslannı bize ıtöc;tC' • 
dır. Proje kanuniyet kesbettikten son· recek ve bundan doP'abilecek ihtim'.ll· 
ra haziranrla tatbik cclilmeğe başlanı- leri ı:röıönünde . tecsim edec~ktir. l!· 
l kt mumi siyac:i vazıyet, ~avam dıkkat hır 
aca ır. 

8 
ı· R E 

safhaya giriyor. - c ım ngıp ınıcç 

lngiltere tahtelbahirlere 
karşı müdafaa 

gemileri yapbrıyor 
Londrtı, 3 (A.A.) - Almanyanın tah· 

telbahir fılosuna malikiyet hususunda 
fngıltereye muadll bir vaziyet elde etmek 
kararına mukabele olmak üzere İngiliz 
amirallık dairesinin, 

ı - 500-1000 ton hacminde. tahtelha· 
birlere ve tayyarelere .karşı endaht yapa. 
bilecek 7 pusluk dörder topla müsellfilı 
ufak gemiler, 

/nhisarların 
Varidatı artıyor 
Ankara 3 (A.A.) - Müskirat, Tü -

tün ve Barut inhisarlannın varidatı bu 
maddelerin istihliikile mütenasib olar 
rak her sene biraz daha artmaktadır. 
Aldığımız rnalOrnata göre, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaletinin bu maddeler -
den 1938 mali yılının ilk 6 ayında el • . 
de ettiği safi varidat tahminen 22 bu· 
çuk milyon lirayı bulmuştur. 

2 - önümüzdeki aylar zarfında tez· Manisa Valisi lstanbulda 
!!ahlara konulacak 30 kadar tahtelbahir 
"' Ankara, 3 (Hususi) - Manisa Vali • dafii müdafaa gemileri inşasını derpiş 
etmekte olduğu iyi malfunat almakta o- ı:1 Osman Şahinıbaş İstanbula hareket 
lan mehafilde beyan edilmektedir. etti. .............................................................................................................................. 

Sabahtan sabaha : 

Kargacık, burgacık 
Türk harfleri başlıyalı on bir yıl oldu. Artık bu harflerin okunması. ya • 

zılması kimseye güç gelmiyor. Fakat hayretle görüyoruz ki bazı dairelerde, 
b 'lhassa tahsil şubelerinde bu yazı bizim bilmediğımiz Çin ve İbrani hat· 
Iarı arasmda garııb bir lalin kırması şeklini alıyor. Geçen gün Sarıyer bele
diye şubesinin bir makbuzunu getirdıler. Karakuru, kargacık burgacık bir 
şeyler yazılmış. Fakat bir türlü sökemedim. Gene belediye şubelerinin ver· 
giye, cezaya aid bazı tebliğ varakalarına tesadüf ediyorum. Matbu kısımlar 
arasında memurlar tarafından doldurulan yerler eski Arab harflerınde 

şeceri hatları andıran adeta lamelifli bır yeni türkçe. Hele majüskül, mınüs
kül kaidelerine aldıran yok. Zaten ona hacet yok. yazılar okunur nesne 
değil. 

İşte anlamadığım nokta bu. On bir yılda bir memur her akşam bir karala· 
ma yapsa fimdiye kadar kaligrafi üstadı olurdu. Halk ile temas eden memur
ların halk için yazdıklan makbuzlann, ihbarnamelerin çok okunaklı ve 
muntazam dolması !Azım.dır. Bir resmi dairenin damgasını taşıyan ve resmi 
bir muameleyi ihtiva eden kağıdın temiz, düzglin bir yazısı olınası lAzımdır. 

Bankalardan gelen ihbarnamelere bakıyoruz. çiçek gibi. Belediye şubelerin· 
<!en, vergi dairelerinden gelenlere bakıyoruz. sökmekte güçlük çekiyoruz.. On 
bir yılda bir satır düzgün yazı çıkaramıyanların bulunduklan müessese için 
faydalı birer unsur olduklarından ıüphe etmekte haksız mıyız? 

Bü.rhan Cahid 



4 Sayfa 

Şehrin temizlik işleri 
ıslah olunacak 

Halkevlerinde konferanslar verilerek halkın sokak
lan kirletmemesi istenilecek, sinemalarda temizliğe 

aid filmler gösterilecek 

İstanbul Belediyesi fen heyeti şehrin ı yacı karşılıyacak miktara iblağ ettikten 
temizlik işlerinin ne tarzda ıslah edilme- sonra imar hareketlerini adım adım ta· 
li lizım geleceğini ve mevcu.d vesaitin 1 kib ederek vesaitin motörleştir'.lmesi icaıb 
ıehri temizlemeğe kifayet edip etmiye- 1 ettiği tesbit edilmiştir. Proje Belediye 

ceğini gös~er~n .bir proje .bazırlam.ağ~ ! Reisliği tarafından tetkik edHd"kten son
memur edilmiştı. Fen heyetı bu proJeyı ra tatbikata geçilecek ve her senenin 
hazırlamış ve Belediye Riyasetine ver
miştir. Projede bildirildiğine göre, te
mizlik işleri müdürlüğünün vesaiti ile 
ıehri istenildiği gibi temi?;lemeğe imkan 
görülmem.ektedir. Ayni zamanda temiz
lik vesaitinin de noksan ve ipt~dat oldu
ğu görülmüştür. 

Bu sebeble bugünkü temizlik işleri ve
ıaitinin İstanbulun ihtiyacına göre he
men çoğaltılması lüzumunun bir zaruret 
olduğu anlaşılmıştır. Şehir im.ar edilece
li ve yeni yollar yapılacatı cihetle te
mizlik vesılftinin de bu imar hareketi ile 
bforaber yürümesi zaruridir. Belediye 
mevcud temizlik vesaitini bugünkü .ihti-

MBtef errllı ı 

imar faaliyeti bakımından tak•b olunarak 
vesait motörleştirilecektir. 

Şehir sokaklarının temiz tutulması için 
halkın da bu temizliğe yardım etmesi dü
şünlilmüştür. Halkevleri halkuı irşadı 

vazifesini üzerine almıştır. Halkevlerin
de toplantılar yapılacak, konferanslar 

tertib olunacak ve halka, sokaklara ka-

ğıd. yemiş kabukları vesair pislik tevlid 
edecek maddelerin atılmaması anlatıla-

caktır. Belediye. rinemacılarh da temas 
ederek ha}ka sinemalarda, filmlerin ara· 
sında şehrin temiz tutulması için vecize.
ler yazılı film parçalan gösterilecektir. 

Şehir tı ll'rl: 

Açığa çıkanlan belec9ye miidinmı Eminönündeki ~lar kaldmlmağa 
hakkında tahkikat devam eclqor başlandı 
Açığa çıkanlan belediye muhaseb~ 

clsi Kemalı makine şubeSi müdürü Balıkpazannda bulunan ve meyda -
Nusret ve istifa eden garaj müdürü nın açılmasile alakadar binalann biran 
Tank hakkı,ndaki müfettişler tah:i:i • evvel yıkılması için Bahkpazarı cad
katı devam etmektedir. Nusret, Mez • desinin a.l!zındaki kaldıırıımlar sökül -
bahada halen kullanılmakta olan bas· rnüş, halkın buradan geçmesi yasak e -
külün mubayaasından da mes'ul tu • dilmişti. Kaldırım taşlannm altındaki 
tulmaktadır. toz ve topraklar bir müddet sonra ça-

mura inkılab etmiş ve Eminönü mey
Bir köprti dubası yerinden çıkarılamadı 

danı çaımtrla oolm~tur. , Belediye-, 
Atatürk köprüsünün Azabkapı cihe- dünden itiharen bu çaınurlann kaldı-

tinde bulunan ve bataklığa saplanmış rılması ameliyesine ve sökülen kaldı
olan eski bir duba yerinden söküleme-- rımlan yeniden döşemeğe başlanl!§ -
diği için köprünün yeni dubalan bir 

k k d 
tır. 

türlü yeriıne na lolunamama ta ır. 

Deni:ıbankın vesaiti ile eski dubanın 
sökülmesine başlanmış, fakat bu iş de 
yaıırn kalmıştır. Eski duba yerinden 
çıkarılamadığı için inşaa~ gecikmek • 
tedir. 
Bir sene IÇU.de Viliyetten geçen evrak 

1938 senesi on iki ayında VilAyet ev· 
rak kaleminden 158, 165 evrak geçmiş· 
tir. Bunun 123,24S i haricden gelen evo
raktır. 

Kazalar, yollanmn tamiratını 
yapacaklar 

Vilayet kazalan, hududlan dahilin· 
deki yolların tamirlerini kendileri ya
pacaklardrr. Belediye reisliği her ka • 
zaya bu işe sarfolunmak üzere birer 
miktar tahsisat vermiştir. Bu yolların 
keşiflerini mahalli belediyeler yapa -
cak, inşaat malzemesi Daimi Encümen 
kararile mubayaa ounacaktır. 

Çarşı esnafı yanom tehlikesi atlattl 

DiMi SIGftgmcfcm bir mtık 
Dan Mercanda !mamelt hanının bir ça- kAn müsteciri Omı•nın da handa olma· 

dır im.allthaneli olarak kullanılan bir o- dığı ınlaşılınıftır. 

VilAyet Hıfzıssıhha Meclisi dün VilA
yette Vali Muavini Hüdai Karatabanın 
riyaseti altında toplanmış, şehrin tifo ve 
grip vaziyetini tetkik etmiştir. Son ayda 
şehir dahilinde 35. tifo vak'asına tesadüf 
olunmuştur. Mevsimin kış olması hasebi
le t ifo miktarı çok bulunmaktadır. Grip 
sıı1 gını da devam ettiği halde mek:teble
ı-in tatil edilmemesi nazarı dikkati cel
bctmi ştir. Bu hususta Sıhhiye Müdürün
dl'n izahat alınmış, müdür mekteıbJerin 

tatil edilmesine lüzum görülmediğini bil
d irmiştir. 

ırı·ıtür ltllerl: ... 

3 banndırma odası açıldı 
Banndırma odaları bu sabah saat 

6 buçuktan itibaren faaliyete geçmi~ -
tir. Şimdilik baTindırma odalan İstan
bul 13 üncü, Eyüb 36 ncı, Beyoğlu 9 
uncu mektebde açılmıştır. Amele ço -
cukları he,. ~abah saat 6 buçukta bu -
ralara g<>lecek, aksamüzeri anne ve 
babalan evlerine dönüneiye kadar alı
konacaktır. 

İki mettebfn inşası biöriliyor 

Karagüırırükte inşa edilmekte olan 
orta okul ve Aksarayda yapılmakta 
bulunan 45 inci ilkokul binalan ya -
kında taımmılanacak ve derhal tedrl· 
sata ba~lanacaktır. 

Çatalca ortamektebinin binası ihti -
yacı l;arşılıyarnadığmdan kaza halkı bu 
civarda bir tarlayı satın almıstır. Maa
r if Vekaleti umumi rnüfetti!::lerinden 
Necmeddi?' buıri\n Çatalcava gidecek, 
tarlay1 tetkik edec-ektir Bilf.hare bu ~ 
rada ikinci bir bina inşa olunacaktır. 

Poliste: 

MerdivP-nden dfl!llen bir adam ağır 
yaralandı 

Mehmed ad,inda biıri, Car.şıkapııda 
İskilip hanmı n n,l'rdivenlerini çıkmak
ta iken 2 metre derinliğindeki boşlu -
ğa düşerek ağır surette yaralanmış -
tır. 

İfade veremiyecek derecede varala
nan Mehmed. bPravi tedavi Cerrah • 
p3s:.:ı hast;\nesine ka1dırılm1stır. 

iki yangın ba!l}1angıcı söndUrüldii 
Dün ger~ Uzunçarsıda eklin hanın· 

da 11 numarada sandal~lik yapan 
Artinin dükkanında ateş ~ıkrnıs i~e de 
ateşin büyiirn€sine meydan verilme
den söndürülmüştür. 

* .Bozdoi{.an kemerinc.~e Kimz1ımesci.d 
caddesinde 12 numarah Vasıfa aid ah· 
şab evin fü::t katında yananı solbadan 
ateş sıçnyıara!k dösemf! t"..!fürnıt~ i~e 

de ateşin biiyiimesine meydan bıra -
kılmadan söndliriilrnüştür. 

Eroin alan ve satan iki kişi yakalandı 

Dün Gafatada, Muzafferden 75 ku -
ruşluk eroin almakta olan Rupen adın· 
da biri, kacakçılık bürosu memurları 
tarafından yakalanarak her iki suçlu 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Birbirini döven bir kadın ve bir erkek 
mahkemeye verildiler 

Kadıköyck> berberlik yapan Umbo i· 
le Mühürdarda oturan dans muallimi 
Lefterin kansı Maskonya zabıtaya mü 
racaat ederek birbirleri tarafından d5-
vü ldüklerlni iddia etmişlerdir. 

Her iki suçlu cürmümeşhud mahke
mesine verilmişlerdir. 

Şişhanede birbirini mftteakılt iki 
kaza oldu 

dasmda yangın Çtlmu.. Kapalı ÇU'f1ya yangın derhal itfaiyeye blldirilmif ve 
muttaıl ye çok kesif bir esnaf mubltl o- hldise yerine gelen Fatih itfaiye grupu 
Jan bu mmtaka bdyük bir tehlike atlat- yanm saat adında dUkkAn tamamen 
Dll§tır. yandıktan .sonra başka tarafa sJrayetine Şoför Alinin idaresindeki 5S 1 numa· 
Yaptılımız tahkikata tör• yangın fU meydan vermeden söndürmüştiir. ralı yük arabası Şişhane karakolu 6 -

Yangın tamamen söndürüldükten 90nra nünden geçerken 2S28 numaralı oıo. 
-ı.nde olmucm••: ~ ıı·- enkaz arasında yangının neden çıktığı mobille ça.rp1şrruş ve arabanın dingili 

Mercanda İmameli han.mm ildncl ka· etrafında tetkikat yapan zabıta memur- kırılmıştır. Bu sırada kaza mahallin • 
tında 5 numarah çadırcı Osmanm dilk- ları kısmen yanmış bir halde 4870 lira den ı?eçem1yerek beklemekte o1an şo
kbmdan dün saat on bir buçufa doğru kiğıd para bulmuşlardır. Bu paralann ça- flSr İbrahirnin idaresindeki 527 numa .. 
birdenbire alevler çı.kmala ba§lamıştır. dırcı Osmana aid olduğu anlaşılin!ftır. ralı husus! otomobile de arltadan gelen 
Alevleri garen hanın diğer odalarında Yapılan tahkikat sonunda yangınm 1742 numR.ralı otomobil çarnm1ş ve 
9alışan emaf itlerini bırakarak ateşin dükkan içinde bulunan sobadan sıçnyan hususi arabayı hasara uğratmıştır. Za
çıktığı odanın kapısını a~ak için zorla- kıvılcımlardan çıktığı tesbit edilmiştir. bıtaca ayni mahalde vukua gelen her 
mışlana da kapı Jdlidli olduğundan huna Dükkan sigortasuıdır. Zabıta ve adliye iki kau hakkında tahkikata bqlan • 

Kömür havzasında bir 
aylık faaliyet 

Havzanın dört istihsal mıntakasından lkinciteşrİll 
ayında 135.464 ton kömür istihsal edildi 

Zonguldak, (Hususi) - Kömür havza
mız İkinciteşrin ayında 135.464 ton istih· 
salat yapmıştır. Bu tonajın, havzanın fa
al dört istihsal rnıntakasından Zonguldak 
65.3~2 tonunu, Kozlu 40.067 tonunu, Ki· 
Fmli 17 270 tonunu, Ereğli 12.795 tonunu 
vermiştir. 

Havza ocaklarından çıkarılan 135.464 
ton kömürün 100.951 tonu dış ve iç pa
zarlara sat!lmıştır. İç pazarlara havza· 
nın yaptığı satış, Türk vapurlannın al
dıkları ihrakiye de dahil olmak üzere 
95.677 tondur. 

Ecnebi memleketlere yaptığımız kömür 
ihracatı ise, gene ecnebi vapurların al
dıkları ihrakiye de dahil olmak üzere 
97.162 tondur. 

Bunların dışında memleket dahiline 
7589 antrasit ve 273 ton briket satılmıştır. 

İkinci teşrin ayı içinde liman faaliyeti 

de, denizin mevsim itrbarile ta 
müsaid olmamasına rağmen mühim 
düşüklü kaydebnemiştir. 

İkinciteşrinin başından sonuna ka 
limanımıza $efer yapan motörlü, m 
süz ve buharlı deniz merakibinin sa 
274 tonajı 103.421 dir. Bu sefainin 263 
nesi Türktür. Geri kalan vapur mub 
ecnebi bandırası taşımaktadır. 

İkinciteşrin içind'cki gümrük faali 
miz de şudur. 

İthalat eşyası: 

75.9fı7 lira kıymetinde 293 ten. 
Gelen iç ticaret eşyası: 
1.531.722 lira değerinde 4558 

193.000 aded ve 90::ı8 metre ın\Ult. 
Giden iç ticaret eşyası: 
251.948 lira kıymetinde 11.911 ton. 
Giden iç ticaret eşyası arasında ma 

kömürü dahil değildir. 

Bir adam sokakta bıçakla tehdid edildi! 111/A----------~ 
Hasköyde Dereboyu sokağında otu- Taksim sinemasında 4 hattacı. 

120.000 Azak ile sinemamızda 2 şet 
ran Ka pr: 1, evvelki akşam evine git • 
mekte iken Serkis adında biri tarafın

haftadan 4 haftada 160.000 kiştıılJI 
seyrettiği 

dan bıçakia tehdid edilmiştir. 

AŞK 1 N Suçlu yakalanarak takibata başlan· 
mıştır. 

-··-·······-········-·--···············.---·-··-- GÖZ 
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ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebqı Dram akfam .>. 20, ~0 

ASMODE 
lstildal caddu. Kumed.I 

Gündüz S • . 4 
Çocuk tiyatron 
Cece S 2),~ 

MUM SÖNOO 

TURAN TİYATROSU 
Hamiyet Yü-

Nqid Cemal ..>ahir 'birleşiti 

ZÜPPELER 
Vodvil 3 P. 

Yarın gece büyük operet 

ŞEYH AHMED 

ERTUGRUL SADi TEK 
TİYATROSU 

Taksimde bu gece 

iTAAT ILAMI 
Komedi S perde 

Yazan: Celil Mu•·lıiJ>otlu 

YAŞLARI 
Türkçe sözlQ. Arapça şarkıh nıJPl 
yine binlerce kişlnın görmemdi 

ytızO.nden 

9 UNCU VE SON 
HAFTA OLARAK 

Yalnız Şebzadebaşı 

F E R A H Sinemada 
Tal: 21861 

Bugon matinelerden itibaren ıor 
terUecektir. Bu film ı 1 1kinclk4nUJI 
Çarı;;amba sabahı sevkolunaoağı~ 
uan gOrmiyenlerm istıcal etroeletJ. 

Matineler 11- 1.30 • 4 • e.30 
Suvar& tam 9 da 

11 lkincikanun Çarşamba 
matinelerden 

PAMUK PRENSES ve 7 COC 
ve 

ROBENSON KRUZOE 

Mevsimin en fazla nOktell filmi En f&n komedisi ••• 

iKiNCi BAL AYI 
Fransızca s8zl0 filmidir. 8af rollerde: 

LORETTA YOUNG 
ve TYRONE POWER 

Yarın akşamdan itibaren 

SA R A V sinemasının 
Hakiki nef'e Te zarafet muyaffakiyeti olacaktır. 

iZMiR'de ELHAMRA 
sinemasında CUMA BONO matinelerden itibaren 

1938 senesi Milletlerarası tllm mDaabakassnda 
DDnya birinclllGlnl kazanan, Fransızca a&zlD 

Günahkir Kızlar 
Şaheaerl ba•hyor. 

Operet Haftasına Hazırlanınız. 

TAKSiM 
Onamtızdekt Cuma akşamından ltibıreıı 

MARIKA RÖKK' 
Cazibeli Vals ve şarkılar dolu 

iLKBAHAR GECELERi 
Operet filminde takdim edecektir. 

•• 
Cuma 

PAMUK 
gOnO •o• matinesine kadarO 
PRENSES ve 7 C CE 

·~••• Br1ka • 1
-

1 .r.atuth•alrt!L llll 1 dAtn IMiılaa eıuo• muvaffak olamamıalardır. Bu IU'ada dük,. hadise ttrafmda tahkikat J&pmaktad.ır. mqtlr. " · u _. r • _. 
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Antalyada kültür çal:şmaları 
!~ verimli bir kültür müessesesi olan lise her yıl 

0 gun kültürlü mezunlar veriyor, ilkmektebler~e 
bir yılda 11269 talebe mezun oluyor 

Atı Antalyanın bilgi ve kültür kaynağı olan Halkevi binası 

k ~Ya (liususi) - Kültüre çok bil- sesede orta tahsilini gören 45 erkek ta • tun; E-herntniyet verilmiş olan vili - lebe vardır. Bugün ise 943 erkek. 264 kız 
u llıek dahilinde 103 ilk mekteb vardır. talebe mev.cud bulunmaktadır. 
e, d ıır. tebıe!'den 43 ü vilayet merkezin- Gene cürnhuriyet devrinde liseden 757 

· ıserı 
l hit eri :se kazalardadır. Geçen ders erkek. 135 kız talebe mezun olmuştur. 

Utıyeı'lllıtırf.aki istatistiğe nazaran cüm- Bilgili öğretmenler elinden yetişen bu 
ktebı devr nde vilayet merkezindeki talebelerden bir çokları. yüksek tahsil iç:n 
eıu0 ~en 8034 ilk mekteb talebesi İstanbul ve Ankaraya gitmişler ve bir 
eıaba eı .. uştur. Ve gene geçen seneki kısmı memleket ~in çok değerli ve ümid 
kt~ore 3669 kız ve 7600 erkek talebe verici iş sahibi olmuşlardır. 

bieti deva!rı ctm"ştir. Bazı köy rnek- Spor işleri 
u: :! Uzak olan köy çocuklarını tah- Antalya vilayeti dahilinde dört klüh 

it lt .. ırakrrınınak için bu gibi yerler - vadır. Birisi Elmalı kuasında, ikincisi 

4 
oy lnekteblerı yatılı hale ifrağ e • Korkudellnde. Diğer ikisi de vılayet mer

rtı \te Uzak köylerdeki çocuklann o- kezindedir. Merkezdeki bu iki klüb spo
takıar teın n edilmiştir. Bu çocuklar nın futbol, atletizm, tenis, voleybol, bas-

• Çiy 01
1nı getirdikleri gibi yiyecekleri- ketbol, güreş, denizcilik, bisiklet şubele

t1;nenı:a~ getirmekte ve mektebde öğ- rini ihtiva etmektedirler. Klü.blerden bi -
~ta .nın nezareti altında yatıp kalk- rinin ismi ,Akdeniz spor •• diğerin;n de 
l'lar '\':tıekteb ba-hçesinde çalışmakta - Güneyspordur. Akdeniz spor klübünün 
~atılı köy mekteblerlnin adedi o- · 40 ve Güneyspor klübünün 50 faal azası 
it Ustur. Kültürün kıymetini öğ - vardır. 

abl'Uttı Olan köylü, çocuğunu tahsilden 
l>iter etıneıneğe çalışmaktadır Anta:yada bir kamyon bir 
r kaYll ~raftan Antalyanın büy-.ık kül- kadım çiğnedi 
llÇlere ~ ı sayılan lise de her yıl bir çok Antalya {Hususi) - Şoför Burdurlu 
Qı olgun ve f . r b" h ld d" • \-e-. eyız ı ır a e ıp- Osmanın ıdaresindeki kamyon Burdura 
ıı:...._ .. ·•oektedir L" · · d ğ ı· di ~"'iİn(l • ~semızın e er ı • giderken Antalyaya 22 .Kilometre ınesa -

ltı(ieg n ça!ışmaları sayesinde bu kUI-1 fedeki Kıbns göçmen köyü önünde 35 
~ lesesı cenubun en disiplinli, en yaşında Fatma adında bir kadına çarp .. 

•r::,..,. .. ır. C(l \re f~yjzlf mektebi halini al • mıştır. Genç ka~ın aldığı ağır yaraların 
ltıeltteb lllhur yet!n ilk senelerinde or- tesirile ölmüş ve şoför yakalanarak tah-

otarak temel atan bu mües - kikata başlanmıştır. ' 

Eriyen karlardan Meriç taştı 

POSTA 

1 Orhangazide 
imar faaliyeti 
Orhangazi (Hnsusi) - Kıymetli kay 

makamım17. Fuad Alper kaza merkezi -
le mıntaka dahil.ndeki köylerin imarı 
ile iktısadi vaziyetlerinin inkişafı için 
üç senelik bir program hazırlamıştır. 
Bu programda şehrin imarının bir p1an 
dairesinde yapılması, yazın gayrikafi ı 
gelmekte olan suyun çoğaltılması, ~eh
rin ~lektrikle tenviri, iktısa<ii vaziye -
tin yükseltilmesi gibi bir çok tedbirler 
vardır. Aynca Yenişehirle İzniği İs -
tanbula en !nsa yoldan bağlamak ve 
muvasalalarmı temin etmek maksadi -
le hfüen İznik gölüne kadar olan üç ki· 

lometrelik şose tamir ettirilerek, etra

fına munta1am ağaçlar dikilip münte • 

hasında motörlerin yanaşmaları için 

bir iskele, bir gaz!nc ve bir de plaj yap 
tırılarak Orhangazi ve civar halkına 

yaz için bir mesire mahalli tesis edile • 

cektir. Ayrıcı\ kazanın nümune fidan· 
lığında bulunan fidanlarla mıntaka da· 

hilindeki şoseler v~ yollar ağaçlandın· 

lacaktır. 

Kaymakamımız köylere aid hususlar 
için bütün köy muhtar ve idare heyeti 

azalarını belediye salonunda toplamış, 

köylerin imar~ ile sıhhi bakımdan köy

lerdeki kuyu, çeşme ve belalarla ahır • 
ların, heyet odalarının yapılış tarzla -
rı ve bundan sonra yapılması gerekli 

olan işler hakkında bir görüşme yap • 
mıştır. 

Tokat valisi bir ay 
Mezuniyet aldı 
Tokat (Husu -

si) - Bir hafta 
izinle Ankaraya 
giden vaı:miz Faiı 

Ergun İstanbulda 

gözlerini tedavi 
ettirmek üzere 

mezuniyetini bir 

ay daha uzatmış • 
tır. Değerli vali • 

mize iyi yolcu -
luklar ve acil şi • 
falar temenni ederiz. 

Orhangazide deli bir katil 
mahkemeye sevkedildi 

Orhangazi (Hususi) - Dutluca köyün
de kahvede oturmakta olan Receb ismin
de bir köylüyü tabanca ile ö!düren ve 
Orhangazi cezaevinde iken gece yarısı: 
cBeni .dışarı çıkarın, yoksa hepinizi öl • 
dürürüm!. d,iye arkadaşlarının üzerine 
saldıran katil deli Yusuf Bursa Ağırceza 
mahkemes nde muhakeme edilmek üzere 
Bursaya scvkedilmiştir. 

Kocaeii valisi lzmitten ayrıldı 
İzmit (Hususi) - Valimiz Hamid Os

kayın Kütahya valiliğine tayın edildiği
ni yazmıştık. Dört seneye yakın bir za -
mandanbcrl Kocaeli mıntakasında de -
ğrrli calışmnlar gösteren ve halkın sev
g:sin kazanan Hamid Oskayın buradan 
ayrılıcı büyük bir teessür uyandırmıştır. 
Halk kend·s:nc uğurlu yolculuklar te -
mennis nde bulunmuştur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

~' Bev ·1· •• <# a ırnler şim-

.... 

. . . sesle birlikte koku da 
ne§redecek.. 

. . . musiki aletleri keşfet· 

mişler. 

Hasan Bey - Çalgılı yer
lerdeki içki kokusunu gider
mek için mi dostum T 

Sa,ta 1 

Antalya vakıflar idaresinin verimli 
çalışmalarının semereleri 

Bilgin elemanlar elinde gunun icablanna 
bir müessese ha!inde çalışan Antalya evkaf 

~iiyük başanlar elde ediyor 

uygun 
idaresi 

Evkafın fidanlığında portakal toplanırken 

Antalya (Hususi) - Bura vakıflar 

idaresi bllgin elemanlar elinde cümhu
riyet rejim"ni:ı'ı verimli başanlanna uy - . 
gun bir müessese olarak çalışmakta ve 
memleketin iman işinde büyük bir hisse 
&!maktadır. Bu cümleden olarak modern 
bir fırın, 42 beton mağaza yaptırmakla 
işe başlıyan evkaf idaresi beled:ye ile 
de mutabık kalarak şehrin ortasında bu
lunan ve çirkin bir manzara arzeden de
mirci dükkanlarını da yıktırmağa karar 
vermiştir. 

Evkaf idaresi bu dükkinların yerine 
Balibey mahallesinde yeniden 48 dükkan Ev~afın ı;aptırdığı fleni dükkanlarda" 
yaptırarak demircileri buraya nakletmeyi ı bir görünÜ§ 
tasavvur etmektedir. Bundan başıta bir 
çok mabed ve evkafa aid müessesatın ı 17.lenerek 13,000 zeytin f~danı dikilerek 
tamirleri de yapılmıştır aşılanmıştır. Bundan başka bir çok fıstık 

ve harup fidanları da dikilmiştir. Bu sa· 
Şehrin şimal tarafında metruk bir hal- h d h 1 20 000 ı· f"d et"ı a a er yı • zey ın ı anı y ş • 

de bulunan 22.000 hektarlık arazi evkaf j t • .1 kt" N · · · d N- e . . . ırı ece ır. arencıye ıçın e umun 
tarafından ili.ya edılerek bur~d~ zeytın fidanlığında 35,ooo fidan hazırlanmıştır. 
ve portakal, lımon ağ~çlan yı:tıştırilm~ğe ı Arazinin sulanması için getirilecek 0 .. 

başlanmıştır. Bu ~ı arazin·n su ihtı -
1 
ıan suyun. Köpezbaşmda Balinli mev • 

yacını karşılamak uzere Kırkgöz mem • ki ' d 50 60 t · t"f d k t d 
baından su isalesi için açılmakta olan 
kanalların da yakında ikmaline çalışıl-
maktadır. 

Şimdiye kadar 6,000 dönilın arazi te-

Tokatta Kızı'.aym senebaşı 
balosu 

ın e - ' me re ır ı a an su u e e-
ceği nazarı dikkate alınarak bu kuvvet
ten de istifade edilmesi di:C'~nülmüştür. 
Burada zeytinyağı ve sabun fabrikaları 
da vücudc gt>tirilecektir. 

Antalyada bir camiye 
yıldırım düştü 

Tokat (Hususi) - Öğretmen ve mü-1 ~ntalya (Hususi) - Evvelki ge~ yağın 
nevverlerden müte~kkil bir tertib hey şıddetli ~;ağmurla beraber muhtelıf yerle 
eti Tokat merkez Kızılay Kurumu men re yıldırımlar düşmüş ve bunlardan biri 

f t . 1b -1 b" ,,_ 
1 

• t' Paşa cam.sine isabet etmiştir. Yıldırım 
aa ıne yı. :ışınuD ır ua o vermı.ş ır. . . . "k li . b . camının sıperı saı a te nı ve u meyan-

Balo Ordue\•ındt? yapılmış ve çok neş • da bütün elektrik tesisatını tahrib etmiı 
eli geçmiştir. Muhtelif eğlenceler, zen- ve 3 mpulleri k8milen yakmıştır. Şehir 
gin bir program ihzar edilmiştir. Bu dahilinde de bir çok ampuller yanmıştır. 
meyanda, bir de caz takımı getirtilmiş· Civara düşen yıldırımların da bazı ha -
tir. Halkevi sinema salonunda aynca sarata ~ebebiyet verdiği söylenmekte ise 
Sporbirliği tarafından bir de müsame- henüz mütemmim malfunat alınamamış-
re veramiş~it·. tır. 

Ermenak yolsuzluk sıkıntlsı çekiyor 

Ermenakta!l yazılıyor: Ermenak Kon 1 Kaza kıymetli belediye reisinin 
yanın şirin bir kazasıdır. Bol suyu, bağ· sayesinde elektriğe de kavuşmuştur. 

ları, bahçeleri ve latü havasile güzel Ermenik·in en mühim ihtiyacı yoldur. 

bir yayladır. ~ . . . Yazın ancak iki ay müşkülatla makine 
Çalışka~ ve degerlı .b~l7dıye ~Isı E· işler. Muctan bir yayla yolu bulunmak

min Hamı halka ken~ısını. sevdı~~~ - ta ise de bozuktur. Bu sebebten halk 
le oeraber memleket ışlerınde butun . .. .. . 
gayretile çalışmaktadır. Ermenakte zen daıma muşkul vazıyette kalır .. Halb~-
gin maden damarlan bulunduğu tah • ki Mut - Ermenak arasında bır sahıl 
min edilmektedir. yolu yapılsa Mersine daha ziyade ra .. 

Ermenak Konyanın kazası olmakla bıtasL artar~k ticaretin daha ziyade ill"' 
beraber Mersine rabıtası daha fazladır. kişafuıa sebeb olacaktır. Resim Erme • 
Çıkardığı mahsulü Mersine sevkeder. nak'ın sporcularmı göst~rmektedir. 
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1 Hidiaeler Karfuıllcla 

DNADCI 
1 
KEÇİLER 

cİld inadcı keçi uçurumun üzerinde-f hatta işliyen tramvaylar bu noktaya 
ti dar 'köprüde karşılaştılar: I yaklaştıkları zaman biri diğerinden ev-

Keçilerden biri, ötekine: vel geçmek için ild inad.cı keçinin yap-
- Sen geri dön, evveıa ben geçece- tık:larını yaparlar. Biri süratini artı · 

"ilmi nr, öteki daha arlınr. Ve hatların bir-
Dedi, öteki itiraz etti: ieştikleri na'kt:aya ancak bir metre 

J - Hayır olmaz, ben geçeceğim, sen mesafe kala biri süntini keser, diğeri 
teri dön! geçer. 

* - Hayır hayır, ben geçeceğim} 
- Hayır hayır, ben geçeceğim! 
İnadcı keçilerin iltisi de çok hiddet

~lerdi. lmi bir&?n yürüdüler. 
Çarpıştılar ve müvazenelerini kaybe
t.dip köprüden aşağı d~ülcr .. Uçmuın
'da parça parça oldular.• 

' * Eminönünde bir noktada birbirini 
kateden iki tramvay hattı vardır. İki 

Esasen frenleri. sağlanı olmıyan bun-
lardan biri güniin birinde süratini ke
semiyecek olursa dki inadcı keçb ma
salınm hakikatini bir facia halinde ga· 
zetelerde okuyacağızl 

* O günil gl>rmemlı i~ evvelden ted-
birli davransak ne iyi dıacak ... 

İSMET BUL"ÜSİ 

L Bunlan biliyor mu idiniz? =t 
9 1 O çocuk sahibi baba 45 senede 

ancak 16 defa 
doğum gununo 
yapan adam 
Holanda. Mişi • 

ean belediye rei
si Hanri Gerling, 

45 yaşında nazır. 

44 yaşında banker, 

RO• ... ~ 

~ 
Elbiselerin şekilleri 

H<?r elbisenin kendine mahsus bir tar
zı vardır. Model seçerken banu gözö • 
nünde tutmalı ve ondan hiç bir şekilde 
feda.karlık etmemelidir. 

tkiwpl L 

Tevkif hanedeki cinayet 
Ağırcezaya intikal etti 

Katilin mevkuf Bekiri mangal ayağından yapılmış 
bıçakla öldürdüğü tesbit olundu 

1 en memelidir. Katil Dunun mahkenı.e huzurondtı 
Genç kızın henüz Tevkifhanede yeni bir cinayet işlendi- f edilen iddianame. okunarak, clnayetil' 

1 - Genç kız elbisesi... Sade fakat şık 
olmalı. Dümdüz olınamalL Çok ta süs· 

rl <> lı:ttm!aşmamış ğini ve bir mevkufun öldürlHdüğünü yukanda yazdığımız sebeblerl!l tesiril& 
vücudünün ince .. dünkü şehir niishamı7Jda haber vermiş- cereyan ettiği izah edilmiştir. İddian.., 
liğini tebarüz et - tik. Hadisenin tahkikatına el koyan n&. mecre, suçlu tarafından. Bekirin kend~ 

35 yaşında kitabcı, 
y!rmi iki yaşında 

ıair, 20 yaşında 

muallimdi. Ve şim 

tirmelid.iT. Rahat betçi. müddeiumumt muavini tarafından ne bıçak çekmesi üzerine, nefsini müdr 
- giyilmeli, genç yapılan tahkfkat neticesine göre, vak'a, faa maksadile bu işi yaptığına dair bit 

kızın serbest, çe • şu suretle cereyan etm~tir: iddia vaki olduğu, fakat bu cihetin sabit Budkey .krah Musbıdinin 910 tane ~ 
cuğu olmuştur. Bu çocuklardan 500 ü vik, canlı hare • Bir müddet evvel Tophanede, Kumba- olmadığı ve gayri varid görüldüğü dt 

dıye kadar ancak ketlerine en · ufak racı yokuşundaki fınnında arkadaşı Ö· zikredilm;ştir. * on altı defa doğu.. bir rahatsıilık merle birlikte iş!ediği cinayetten dolayı Bundan sonra, maznunun sorgt15uıı' 

11 d b 
· ölU k' munun yı1dönü • vermemelidir. Ağırcezada muhakemesi devam eden geçilmiş. Reis Refik Omay, katile: 

erkek. 410 u kızdır. 

Sene en eri ID Ya ası Ekseriyetle açık Kururaylı Bekir, kendisinin eroin sattı- - Bak, sen dün Tevkifhanede Kuf1Jı" 

k 
:miınü y~amıştır, ll 

görmeyen öy :renk, koyu renk ğına dair Hnpishane Müdüriyetine bir ~aylı Bckiri öldürmüşsün. Ne dersin1'.-
çiinkü 29 jUbatta Jı:1 İtalyada, Bolonya civarında Valdi • doğmuştu. ., olunca da muhak· ihbar yapıldığını duymu§tur. Bu ~a- Diye sormuştur. Katil, cevab verere 

fusa köyünde 1927 yılın<ianberi tek bir kak açık bir gar. rın Ferhad isminde birini öldürmeğe te- - Doğrudur, demi~. biraz durup. dfY 
61üm vak'ası kaydedilmiş değildir. Köy * nitürle süslenmiş olmalıdır. şebbüs suçundan Ağırcezanın kararile 20 şündükten sonra şöyle devam etmiştir: 
tülcr, uzun yaşamalarının, sıhhatte ol- 15 bin senelik agaC 2 - Genç kızların gece tuvaleti... seneye m:ıhkiım Dursun tarafından ya- - Hasta olduğum için, Tevkifhancnfll 
malannın sebebini sıkı çalışmada, bol Pembe, mavi, beyazdan biri olmalıöır. pıldığım da işiten Bekir, evvelki gün saat 8 numnralı hastane odasında yatıyordutd' 
uyku uyumalannda, iyi şarab içmele- Dünyada yaşıyan en eski şey, 15 bin Bu tuvaletin sadeliği içinde göze çar _ 15 sularında, Dursunun yatmakta olduğu Birdenbire, kapı açılarak, içeriye Kurıı-
rlnde ve mümkün olduğu kadar çok senelik oldu~u iddia edilen palmiye a- pan şen, hoş bir tarafı mesela: Geniş 8 numaralı hastane odasına gitmiştir. Be- çaylı Bekir girdi. Kapıyı örttü ve semti 
~uk yetiştı:rmeierinde bulmaktadır • ğacıchr. Avust.rnlyada, Kuvinzlend'de göz alıcı bir sentür'ü, bir çiçeği, etek : kirle Dursun arasında bir münakaşa baş- bana: 
lar. Tamborin dağında bulunmaktadır. lerinin genç bir siluet'in kıvrımlarına, lamı~ ve kavga sırasında. mangal ayağın- •- Sen. b<ınim eroin sattığımı ihbar ~ 
•··---·······-····--·-······ .. ··-.. --··-· .. ••• ......... --·············· .. •••••· .. ••• .. •• .. ••••• .. ••• kımıldanışlaıınn yaraşan bir genişliği nan yapılma bıçağını çeken Dursun Be- mtc:sin> diyerek, ana avrat sövmeğe b .... 

olır..alıdır. Hasılı yıllar ve yıllar geçse kiri. 13 yerinden yaralam~tır. Bekir Tev- ladı. Sonra da, şunları söyledi: 

Kadın vasıta nudır, 

Gaye mi? 
Bu suali bana bir kadın okuyueum 

sordu: 
Evlenmiş, aradan yedi sekiz sene 

ceçmlş. bu müddet zarfında kendisi 
de, kocası da o kadar istenildiği. bek· 
lenildiği halde bir türlü gelmiyen ço-
cuğun ıntizarnıdadırlar ve artık yeis 
te başlamıştır. Müsahabelerde bir acı· 
hk, bir ima sezilir olmuştur. Okuyu
cumun üç dört sayfa yer tutan derdi. 
ili böyle bir kaç satırın içine sıkıştır
dıktan sonra sonunda sorduğu suali de 
hülAsa edeyim: 

- Ben kadını erkek gözünde bir 
gaye. yilVa için bir temel sanırdım. 

Anlıyorum ki kocam bu fikirde değil. 
kadını bir vasıta. kendisini çocuğa u-
laştıracak bir vasıta sanmaktadır ve 
ondan aynlmak, o da dargınlıkla, ağ• 
lamakla değil. dostça ayrılmak isti· 
yorwn. ne diyorsunuz?:ıı 

* Evvelemirde okuyucumun karannı 
kat't bulmadığımı söyliyeyim, aksi 
takdirde bana sormaz, mektubunda 
vaziyeti bir defa daha tetkike hazır ol
duğunu anlatan bir ton kullanmazdı. 
Ve isabet ki, bu haleti ru.lıiy içindedir. 
Fakat burası bir başka mesele, ondan 
evvel esası tetkik etmek lazım. 
· Do~sunu aöylemck lazxm gelirse: 

- Kadının vasıta mı, yoksa gaye 
mi olduğu? şeklinde bir sual ile karşı· 
laşmak i.stemeulim. Ç'::inkü alakadar
lann kAinatı kendilerinden ibaret, vo 
kendi varlıkları ile çerçeveli teiakki 
edecek derecede hodbin olup olmadık· 
!arına göre hem müsbet, hem de men• 
fi cevab vermek, yahud da: 

- Gayeliği vasıtalığından ayırd e. 
dllemiyecek bir halita. demek icııb e
decek. 

Fakat ne olursa olsun okuyucuları
mın fikrini tashih etmesi Jazımdır. Şu• 
nısını bilmesi icab eder ki nasıl her 
kadının karnında bir beşik yatarsa her 
erkeğin kulağında da d>alba" diye hay. 

kıran bir küçük ses vardır. Kat'i mec· 
buriyet, yeis]e dolu bir feragat olma. 
dıkça kadını da, erkeği da bu arzudan 
vazgeçiremezsiniz. Arzu olmalıdır, o
lacaktır. 

Maamafih okuyucumun, izdivaCJ 
takib E'den boş senelerin sayısı 7 de ol· 
sa. 8 de olsa bedbinliğe kapılmaması 
lhımdır. 

Ayrılmayı düşünmeden önce kendi· 
sint muayene ettirmesi, küçük bir tıb
bi müdahale ile tashih edilecek bir 
rahim suiteşekkülü bulunup bulunma. 
dığını anlaması, kendisi hakkında iyJ 
bir cevab aldığı takdirde kocasını da 
ayni muayeneye seıvketmesi icab eder 

Her ıki taraftan biri hakkında, te· 
davi ve tashihi imkinsız bir maluliye, 
tJn mevcudiyeti tahakkuk ettiği tak· 
dirde dahi ayrılmayı d~nmek mec· 
buriyeti mutlak deı'ildir. Birkaç yıl 

evvel bir okuyucuma: 
c- icabında bir iki haftalık, bir iki 

aylık bulunacak manevi bir çocuğun 
da ayni yeri işgal edebileceği> fikrinJ 
telkin etmiştim. Bu okuyucumdan bi· 
lAhare bir mektub daha aldım ki, b1' 
sütunlara geçmesine lüzum yoktu, fa-

kat şimdi sırası ge~en söyliyeyim. 
kendisini çok mes'ud bulduğunu anla· 
tıyordu. Bu genç kadın ile kocası da 
ıbütün ihtiyat ted1birlerini tükettikten 
sonra ayni filcıir üzerinde düşünebi· 

lirler. 
TEYZE 

de bu elbise hatırda şen, taptaze ren _ kifh:ıne hastanesine nakledilerek, (çok •- Hem, sen benim yerime geçrnet.' 
gile Y..alabilmelidir. kısa bir zaman sonra. aldığı derin yara- meydancı olmak istiyormuşsun!> dedi .,. 

3 - Biricik elbise ... Bir mevsimde bir- Tarın tcsirile öbnüş1ür. bunu söyler söylemez elini cebine at~ 
den fa?.la elbise yapamıyanlann tek Had'se etrafında, müddeiumumilikçe Bir bıçak çıkardı. Hatta, bıçağı çeket'" 
robu. Bu elbise, icabında kışın manto bC!'j]anan ırthkiknt, dün neticelenerek, ken. ceketinin yakası yırtıldı. Sonra ürJ'" 
altından, baharlarda ufa:k bir bua ile, katil Said oğlu Dursun Atmaca. Ceuı Ka- rıme hücum edince, nefsimi müdata' 
yaza doğru da beyaz, iğreti bir yaka nununun 448 inci maddesine tevfikan, A- mecburiyetinde kaldım. Ben de. mangal 
takarak kullanılabilmelidir. ğırcezaya ver•ım:ştir. ayağından yap:Jma bıçağımı çekip, orıO 

Bir değişiklik olmak için ara sıra * yaraladım. Bu bıçağı evvelce, simdi tab" 
sentürü değiştirilmeli gah kumaştan, Suçlunun yeni cürmümeşhud kanunu liye edilmiş olan, Mustafa isminde birUS-
gah deriden, gah kendi :renginde, gfilı ahkfunma göre yapılan muhakemesine, den almıştım. 
zıd renkte b!r kemerle lmlfanılmaya dün saat 16 da, Ağırcezada baslanı:ı;ı~r. Suçlu, hazırlık tahkikatı sırasında d" 
müsaid olmalı.dır. Dursun maznun mevkiine gPtiriJd'ikten vnk'ayı ayni şekilde anlatarak, Betdt 

Siyah, Jacivcrd, koyu gri gibi aylar- sonra evvelA, mfiddeiumumilikçe tanzim beni: " 

ı · ·ıs b'J .. b •- Sen, ben;m bulunduğum ko(r\lr 
a gıyı e ı e goze atmıyacak bir rar gı'yebı'JnY>k meselelen· me\•zuubahs -·" ...... :ığ:ı olmak :stiyormuşsun. ben adaJJI>"" 

renkte oima!ıdır. olmalıdır. •1
--barsnklarını dökerim. diye tehdid et-.. 

Kumaş fante1i olmamalı, mümkün İcab edeıse kumaşın en zarifi, en pa- diyordu. 
olduğu kadar di.iı ve düzgün yüzlü ol- halısı, belki de en az dayanıklısı, mo • Bundan sonra, maktul Bekirin ceket! 
mahdır. Bu robun ne biçimini, ne de delin en son modası, en orijinali, hatta mahkemece tetkik edilerek, ceketin sııJ 
rengini son modaya uydurmaya kalkış- hazan en güç giyileni, rengin en tatlı· yakasında bir bıcak kesiği görüldü. 

· mamalıdır. Çünkii: son moda denen sı, en pörülmemişi, ihtimal bir mev • Müteakiben katilden mevkuf şahid Jlr 
şey çabuk gelir geçer. sim belki bir ay sürecek olanını seç - s=ın. mn~kemecc dinlenerek, şunları atı"' 

Böyle bir. elbisede şüphe yok ki pek meyi göze aimalıdır. Başka türlü ha - lnttı: 
tazelik, ncş'e bulunamaz. Fakat mese- reket edilir.:e seçkin elbisenin yapaca- - Bekir, vak'ndan az evvel. bana pııt"' 
le uzun müddet tertemiz görünmektir. !{ı tes:rden fedakarlık edilmiş olur. Ya· ~unun nerede oldu~nu sordu. s nu111" 
Ba~ka bir ~ey değil.. ni manası kalma1~ ralı odada o!duğunu söyledim. Sonra Jt~ 

4 • Seçkin elbise ... Burada P,Öze çarp- 5 • Yaşlı kadın elbisesi: İyi bir ter - fürler savurarak. yanıua girdi. Arndat'ıl 
mak. kendini göstermek esastır. Bunu zi ~linden Çlkmış. mümkün olduğu ka- iki s·gara içim1ik zaman geçm:şti. Jt8' 
da gerek kumaşm, gerek biçimin or:iji· dar sade. modaya pek de aldırış edil - tane odasında kavga var diye, bağırdıJgl• 
nal oluşu, değişikliği, zenginUği temin meden seçilmiş bir model. İşte hakika- Cinayet olduğunu öğrendik. Afı)!Jl" 
edebilir. Böyle bir elbise meselA gece ten yaslı denecek yaşa girmiş olanla - vak'anın nasıl cereyan ettiğini görrP" 
tuvaleti yaptırmak isterken giyince ra- nn (herhal~e altmışı bulanlann) elbi- dim. 
hatlığı, ekonomi, dayanmak, tekrar tek seler:inde aranılacak hususiyetler. (Devamı 10 uncu smrfada) ......................................................... ·-················· ··········· .. . . . ............................... .... -"""' 
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ransa hiçbir zaman 
bugünkü kadar 

tehlikede kalmadı 
YAZAN 

••• ••n• 
C MESELELER =ı 

Vekilinden Yeni Maarif 
halk ne bekliyor? 
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ta, ~-~l- fena görünerek başlamış • 
!'iPa ~bol bol tuttu. Çünkü Av· 
~1"sın1 değiştiren, ehemmiyeti 
IDit DP kadar ısrar edilse az, bir ..._ t::ı.~in yapıldığını gördükten 

isteklerden birkaçı : 1 - Mekteblerde disiplin tesis etmeli, 2 - Tahsil 
sistemlerinde istikrar yolunu tutmalı, 3 -Çocukları kahvelerden mutlaka 
uzaklaştırmab, 4-Çocuğun kafasını IDzumsuz şeylerle doldurmamah 1 

tar~eketin hayatı sonuna ermiş
lbae .edilen bir arzu ile harek~t ~ 
ı.ı.-~~len bir ordudan başka hiç bır 
~~e t11 bi almadan ve bu memle • 
)GJt IUvamnek ister göründüğü bü • 
~ clevıe:ı,.rın ona yardım için par· 
tıt.: O)'nalhklan bıle görülmeden Ber
~den't- Şubatın 12 nci günü A· 
~ ı Başveki !i çağırılmıştı. Bir ay 
~ CrtarJa Avusturya kalmadı ve 

!>iğ ekil Şıı~nig tevkif edildi. 
"1 cı:;. bir :memleket de parçalandı. 
'-t .. hu memleketin hamileri ona 
!aft. etme nasih3.tleri verirken bir ta • 
tarı n da mukavemet gösterme arzu • 
~izhar C!ttiler. Bir zaman geldi ki Al· G~neraı Weygand 
btyttt tale~leri kahul edilemiyecek ma • geçmiştir. Netice teahhur etmedi Iti • 
llllda. e gorüldiı. Kısmi seferberlik. yaı- mad tekr:ır doğuyor. Gizli sermaye 
"at 'bal}arbf'I ramak kalmıstL Bir tavas- meydana çıkm~kta wy~ kaçt?;ğıı d.\ş 
~ iUşrnanm öniine geçti. Fakat Al· memleketten .donme~tedı:. . . 

, ....... _. ................ --.. -·····---.. _ ...... ___________________________ ,,, 

Ncc l da pro~ramını kuvveden fiile Fakat bu. b!r nefes ıle sonebılecek bır 
~?ıllış oldu. Südet Almanları şefle • ü~id ı~ığı~dan ~.arettir. Yapılacak şey Saffet Arıkanın çeltilmesile Maarif cuğa ahlaki telkin yapılmıyor. Her hoca ful• hayati bilgiler 61retmelt, kafasını 
Lı..-: ilk taleblerini ortaya koydukları ~ın. hı~b~n henu~w~apılmamıştır. V~· Vekillilf makamım işgal eden değerli dersini verip Allaha ımıarladıtı çeki • mallylni malbıat sayılan ıYll', zıvır, 
~n itibaren meseleyi genişlet • z~yetın ıstıl1.a.n, ettıgı şey muvakk~t bır kültür adamımız Hasan Ali Yücele, Ve- yor. Mekteblerde disiplin noksanlığı var. saçma sapan feylerle yormamalı. 
"" hukuknn halledilemez hale getir- sılkinme de~ıl, umumt devamlı bır ça· kllet sandalyesine oturduğu giln tele • Çocuk hiç bir ıeyden korkmuyor, gittik· 
~ l'e Yeni bir ilhak ile içinden çık • lışmadır. fonla aormuftuk: çe küstahlaşıyor. Yeni Vekilden süratle Bunu fU O::tle :": miimklln= 
-. .... ._~ 5 aylıkı bir zaman kifayet Fransayı tehdid eden tehlikeler hiç· - Maarifte ne gibi ıslahat ve yem - mektebleriınizde terbiyeyi satlamlqtıra- nıyonım. me e en IOIU'I 
~ . bir zamL--ı bugün~Ierden büyük. ol • likler yapmalı dilşünnyorsunuz? cak tedbirler bekliyoruz. fen. edebiyat diye i1d kısma ayırmalı. Bu 
~let lşle:11' sevk ve idaresinde Alman ~amı~. Bu tehlıkeler, rakıölenmf • Genç Vekil bize fU cevabı vermişU: usulü son sımfta ta\bik etmek sakat bir 
~ • ?eısi Hitler, ahval ve şeraitten z:n kazandtklan fazla ~t;t ile. bi - c- Gazetecilerden dinliyecek şeyle • Dersler çok ağır 1 iştir . 
.._ lilrau karar•, bir cpsikoloji bil • zım zafımı1.. baklonda edınd1kteri .his· rlm var. Onların ikaz ve irpdlannı bek· • Ahmed Cnatl lpelıfiofl• (tul- Gene terbiye meselesi 1 
..._~ 'bir •iddet oo1itikasile istüade ten dolayı bılilds artmıştır. Daha ş1m • lfyorum'• • • azıl • • ) 
~ Y'Olu'nu bulmuştur. diden dfinyanın en ~vvetli kara ve Bunu~ üzerine iki gün evvel yeni Maa- rearnın y mannı iafMnıyor ı • Haliiai Giilpn (Beyoğlu Nm 
~~anı:ı ilhakı üzerinden iki hava ordulı-nna malik olan Almanya, rif Vekilinden neler beklediklerini mü- - Lisede bir olhım okuyor. Bazı za • siya aoluılı)ı 
~ iZ bir zaman geçmişti ki Alman bu ~etleri daha zi!8de artırmağa nnverleriDl!ze .,rduk. Bugün de ayni man kitablarına bir p atıyorum. bazan _ Terbiye.. ted>iye azizim . maaıe. · 
~\ l'eisi !tornada ihtişamla karşı • ve m~~enuneil~frmege çatışmakta- suali çocuk babalarına ve halka teı9cih o bana sızlanıyor. Mesele p: Dersler çok ldarımızda terbiye kıt. İçtimai "' 
~· O tamandanberi iki devlet dır. BızımlP muşterek hududumuzu etml§ bulunuyoruz. yüklüdür Çocuğun kafamı bir takım T . . an. 
~ bOtttn cihanı cevresinde döndür- kat't telikld eden bir anlaşma imzala • Maanf meselesi 6tedenberl bir takım · m aşeret bilgileri noksan. Bunu her 
.. _ later öründ-kleri cBe lln • Ro • mıştır. Faltat sömürge meselesini mu - eksiklikleri doıa--n- umumt allka lOzumsm ,eylerle doldmu,onız. Çocu- (Devamı 10 UftCU IGJ/fada) k:. ı-ın.. g U r llAkta t lAk~ tm ktedf DiX. ta ·lw.A& yı çe- ••••••••••••••••••••••••-- ••••---•us aaaaaaaaaau ... •aa .... --. ......... ----a .. .--eaaaaa .. - .. -
~ .._..~tinin snıtlamlı~m il.in için a .a e" ıu e e r. ser • ken bir meseledir. Bu itibarla çocuk ba-
~ ~tı kaçırmamışlardır. Mese- raftan ftaJ~an~ ba~ı Fransı~ müs • balarının ve halkın bu husustaki dü • 
h35 IOo. hadisesi İtalyanın Fransa ile 1emleke!erl uzenndeki tal~btenne mil· şüncelerini ortaya dökmek faydadan ha· 
htı.: hnzaladığı, her iki memleket zaharet eder glSrünmektedir. Sonra bir 11 delildi. Bakınız ne diyorlar, neler ı.. 
~ entolarının tasdikine iktiran et· kaç haftadanberi Avnıpanm şarkında tiyorlar, neler temenni ediyorlar? .• 
ııa.:...-..hedeyi fesbetmq olması ol • da AlmanyanıTA son teşebbüslerine ta· Ç"fl t d • I k 'd I l f 
~-. kaddüm etmiş olan emarelerin ben • 8 e rısa a Jrl ma 1. * zerleri zuhur etmektedir. Bn emarete- e Liitli. Giner (Aharay imam 
~!'dl re bakarak gelecek aylar içinde yeni •luıiı)ı s: rmfz Pt. ~lışma ve hulya ile bubranlann doğmasma intizar edebi • - Yeni Maarif Vekilimizden 90k 1eJ 
~~evresi ıcın ~n aylar içinde lıriz. Fran'8 bu yent buhranlara an • bekliyoruz. O kadar çok şey kf. biz hanw 
~939 Yıl kb.ı~tler ış!e bun~ardır. cak bütün kuvvetlerine malik olduğu gisini istiyeceğimizi, o da hangisini ya • 
:~~ı ıze kuvvetın emnne da • takdirde karşı koyabilir. pacağını ppracakf Jfaamaf!h en lil S. 
~ 111 ....... k kud??t!>izliğimizi hissettir- * zumlulan hatamıa -lenlerdir Arzede • 
~ n ~-~n .. b' · • r d · d! .,- • e ~ m. z~ .ı~ızın en enn ı- Hesabımız henüz açıktır. Kendi ken· yim: Evvell ne yapıp yapıp çifte tedri· 
' -:a ~tım:ıc;tir .. 1939 yılı kuv· dimize soralım: Münih'tenberi vazife- sat usulünü ortadan kaldırmalıdır. Zira 
~ b~;t e~:~r::.esıne w karşı 1ro : n:'i! olan şevl~r~ ya?tık mı! Dahili ih • öğleden evvel mektebe giden 
"' Olabne r.ı. " do~muna şa tılaflarırnız bıttı mı! çocuklar ~leden sonra. öğleden sonra 
L.~lııld ~ek wmı? _!3a~ ~ar~ler bu· Ordumuzun statüsü el'an Fransa • gidenler, öileden evvel .sokaklarda. toz 
~ edfle~e"e _ ~usaıddır. Zıra _se~e nın Ren boyunda ve Atmanvan1n van toprak. çamur içinde ziyan olup gidi • 
""'Q.lde bi .1~gınden daha musaıd silahlı olduğu zamandaki Jrlbidir. İster yorlar. 
1.... "tıbteıii"'~t,r. bu ordudan, ister iki rakibine de fal· Çocuklan mdmkiln oldufu bdar mele
;:! •?ası !orlukJar Fransa ile f ngı1- kiyetini muhafaza mecburiyetinde o • tebde çok tutmah. Mektebden IODl"a on
~ ~ İn tırt1t mP,,rud ba~lan sıkıstır • lan donanmadan, ister eksiklikleri ma· lar için yer elmadığından 10kaklarda oy· 
~~tler;~~~ hii~ümdarlann:n :anb·~i liim olan hava kuvvetinden bahsedil • nuyorlar, hem llhhatleri, hem ahl4klan 
~ ObJıu 2 ll .a~manı~ muessır 1.r sin, millt müdafal\ tec:ldJAtnnız lüzumu bozuluyor. 
,,kn~· F1"kac gun e~l İngı· olan verimf temin edecek vaziyette ol· Saniyen. ilk ve arta mekteb çocukları-

L.; ~ .ondrada~ . _ maktan uzaktır. nın bOyilklerln Cfttili lfnemalara ahn • 
~ 0 ~le ket arasmdaki munase- Demek kf Fransa. kendisini bekl!yen 1 ı-.ı H u.a -~1 
~ ~llQaı- · ;d· ki h kukt ta h mama annı ıınıyorum. aua ~"'"ııuuarmı 
-..:.trfıt 1

' • ır u _a ~ vazifede çok gecikmiştir. Simdi kay • alıp beraber bu lfnemalara ~türen ba • 
~~tl~ff:Vlnne çıkmıştır. Çunkü bettiği zamanı kazanmak için umumun balan analan tecziye etmelidir Bunu 

l -· 'JJl ?in ayniyetine istinad e~ ı ht t · ' - · • ı:.. · r: de-. ça ışmasına mu aç ır. ızaha luzum yok, netıceleri meydanda 
'qa ' il ıJ~ti. 

~ ı.: Pnlitika müşterek fstik1a1imi· Muhafaza edilecek abideler tetkik ·dır. 
~ dt~ bu1

unduru vahdeti herITTin et1myor Mekteblerde disiplin yokl 
t 1'lu~~ak"iv .. hususunda yekdi • Dün Vali, şehircilik mütehassısı e A.ı _a.. rl> 

ıktırlar p M.. 1 M-d·· .. Az' H uil TOR••• vd&lar Doian-. rost ve uze er u uru ız, ase-
""-~ ' ı . . * kideki imaretlerin vaziyetini gözden calar Akarca aolıalı)ı 
~il birı erıınızde 9fvas! karıSlklığı geı;irmişlerdir. Haseki imaretleri ha - - Biri ilk, diğeri orta mektebe giden 
\t::..~11 •ç. t-'·lık zattan ve Fransız rab bir halde bulunmaktadır. Beledi- iki çocuğum var. Küçüğü erkek. büyüğü 
~ ley~eçıTd•<'ti tehlikeden sonra ye, imaretlerin tmnir ettirilmesini te- kız. İkisinin de ahllklarından §ikiyetçi· 
~l" bir d r veni istikamet aldı. fs • min edecektir. yim. Derler ki. terbiyenin başı ailedir. 
~~ ;rec~ verlesmiş görünüyor. Müzeler Müdürü Aziz, İstanbulun i· Siz istediğinizi yapın. ne kad:ır titiz dav
i"'t fırka .;and~n idare edilen bir marı esnasmda muhafazası zaruri olan ranırsamz davranın mektebin tesiri da
~~u!ı ~ alakasını kesmiştir. Bi· abidelerjmi7. hakk1nda LU!fi Kırdara ha kat'I oluyor. Maalesef mekteb aile 
~ ~u enarına kadar götürmüş izahat vermiştir. Vali ve Belediye Re- terbiyesini aatlamlaştırmıyor. bütbütün 
'-'it ~~e~ane ~areketlere aleyhtar isi Lötfl Kırdar. mütehassıs Prost ve sarsıyor. Bu bir hakikattir, bayım. Mek
~ ~lll ~ rn.uzaharetini kabul et· Müzeler Müdürü Aziz, muhafaza edi· teblerde etin ve muahabatı ahllkiye ders
~ ~e 'edır Kat'i. azimkir bir lecek abi4eleri 7erlerinde görecekleroo leri nrine çocuğun ahllk tarafını per • 

UnıUJnl bir grevin önüne dir.. çinllyecek bir dea konnlmamııur. Ço-

Os1tildara ,,,,, oe 
Bakım lbım 
Usküdarda M. Reşad Er yazıyor: 
- Gü7.el havası ve manzaralan ile 

Boğaziçinin tanınmış sayfiyesi olan 
Üsküdar gündüzleri iktisap ettiği 
gü7.elliği geceleri tamamile kaybet
mek zorunda kalıyor. 

Sebebi ziyasız ve bakımsız oluşu· 
dur. 

Öyle sokakları vardır ki güneş zi· 
ya~ı üJtünden mahrum bıraktığı 
dakikadan itibaren dolaşılmaz, hattl 
ayağı alışmamış olanlar evlerini bul· 
mazlar. Bunun için de muhakkak su· 
:rette bir cep fenerine ihtiyaç vardır. 

Bu yüzdaı 'Osküdarda gece hayatı 
yoktur denilebilir. Şehirlerin iman 
üzerinde duyulan müjdeci haberlere 
lJsküdarmnz da dahil ise kendimizi 
bahtiyar addedelim. 

* 
Hastalan muayene etmlyen bir 

hük6met doktora 
Okuyucutanmızdan Gnedenift Br.ı 

ter köyünden Ankara .Mehmed fh)an 
matbaasında mtlrettı"b Cemil Ôtdemir 
yazıyor: 

Geredenfn Mengen Beşler töyilndt 
Uç zat meçhul bir hastalıktan yı.tmak. 
tadır. Bunlardan biri ölmiiş, diğerleri 
ıztırablar içinde inlemektedir. Gerede 
hükumet tabibi yanında bazı zentla 
hastaların bulundula Beşler köy'ln• 
uğramış ve muhtarla. .ihtiyar heyeti • 
zalan doktora resmen müracaat ede • 
rek bu hastalıltn ıarl olup olmadığının 
anlaşılması icab ettiğini ve ıayed' sart 
ise köy halkını bu hastalarla temas 
tan menedeceklerini 1671emı1ı• . .Dok· 

tor mdracaate ebemmıyeı vermiyerek 
cburada hastalara bakmalı imdn yok· 
tur. Bu iki hastayı bir araba ile Ge • 
redeye gönderin• diyerek resmi mü • 
racaati dinlemeden ölüm halindeki iki 
köylüyü 7-8 saatlik mesafeye davet 
etmiştir. Bunun sebebini anlıyama • 
dun. doktorun kanuni mecburiyeti yok 
mudur, yoksa insani vazifesi değıl mJ 
idi? Vaziyeti alikadarların vıcdanla • 
rma srzetmenizi rica ederim. 

* Bir teb~"k kartı münasebetile 
OkuyucularımuJd.an Geyveden N. 

Teker yazıyor: 
Yılbaşı münuebetile ebedi hayata 

intikal eden Ebedi Şefimiz Atatürkün 
resmini havi tebn"k kartları butınla
rak satılmakta olduğunu gördüm. Ra
min kenanndaki siyah çe~ milU 
matemimize bir allmet olantlc konul-
muı olmakla beraber kartın orta ye. 
rinde (Yeni seneniz kutl'U olsun) be 
limelerini okudum ve bu tartı buıp 
satanların bayramla matemi nuıl te
lif ettiklerine f8Şip kaldım. 

Bu kartlar İzmitte kırtuiyeci dQt .. 
kAnlannda satılmakta ve bura fotog
raf cılan tarafından yapıldığı tahmin 
edi1mektedir. Bu mübalitsızbk hak· 
kında alakadar makamatın dikkat na
zarını çekmenizi rica ederim. 

* Okuyucn1amnıza cevablanmız 
Okuyuculanmızdan KüMikmustafa. . . 

paşada Sef erikoz mahallesinde Bay 
Nuri Tetlk'e: 

Şikiyetiniz tamamile phsl mahi
yette olduğundan bizzat Kültür n·rekir 
törlülQne mOracaatınız daha muva
fık olur bnaatindeJia, 
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( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) 
• 
ltilô.f çıların Dahilig.e Nazırı, 
Şehreminine rüşvet teklif ediyor! 

Damad Şerife: " Hiçbir zaman gayri kanuni olarak meb'us intihabahna müdahale 
edemem. Beni mazur görün ve mevzuubahs 3000 lirayı başka bir işe sarf edin,, dedim 

Cemil Topuzlu: 
- İkinci vali vekilliği ve ~hreminli

ğimde başıma gelenler, macera hayatı 
yaşıyanların bile başına gelme~ir, de
di. Beni öldürmeğe teşebOüs eden ke • 
babcı Rum vak•asından sonra da boyu· 
na tehdid mektubları alrnağa başladım. 
Bunların yazılış tarzlanndan Türk ol • 
mıyan unsurlara mensub bulunanlar ta • 
ra!ından kaleme alındığı anlaşılıyordu. 

O vakitler Pangaltıda oturuyordum. 
Bir gün birkaç kişinin, akşamüstleri yolu 
mu beklediğini lhaber verdiler. Mecburen, 
o tarihten itibaren evin kapısı önüne bir 
nokta koydurdum. Yanıma da güçlü, 
kuvvetli ve silahlı bir belediye memuru 
aldım. Bütün bunlar, bana teklif edilen 
vazifeyi tereddüdle kabul etmekte haklı 
olduğumt: gösteren deliller değil midir? 

Size bir kaç vak'a daha anlatacağım: 
Gülhane parkını gezmeğe gitmiştim. 

Bir de ne göreyim? yetiştirdiğim çınar 
ağaçlarının diplerine atlar bağlanmış! 
Hayvanlar, ağaçların yapraklannı, hatta 
gövdelerini yeyip kemiriyorlar. Aded • 
leri de bir, iki, üç, beş olsa gene iyi! 
Belki yüzleri aşıyorlar! 

Bu atların kime aid olduğunu sordum. 
- Fransızlara, ceva'bını aldım! 

Daha ileriye gidince, yani köprilyü 
geçince de büyük Çin çiçek tarlasının 

yerinde on m('tre irtifaında bir kömür 
dağının bulunduğunu gördüm. Bu kö -
mürlerin de kime aid okluğu sualine, ge
ne: 

- Fransızlara, cevabını aldım. 

_.,., Daireye dönünce, Fransız mümessili 
bir amiralin bu gi'bi işlere kanştığını 

tahkik ettim. Kendisinden randevu al • 
dım: görüşmeğe Kuruçeşmiye gittim. A
dama: 

- Silvarilerinizln hayvanları bahçeyi 
tahrib ediyor, dedim. Ayni zamanda. Sa
rayburnu gibi dünyanın en güzel mey -
danını da kömür deposu yapml§Sınız, 

bunları hemen kaldırmanızı rica ede • 
rim. 

l'F\\ iyonım. a canım! Molla beyler 

lb:::V pek kibar insanlardır. Kişiza -

dedirler. Mükrimdirler .. Eviadlık fa -
lan amma, cevahirine kadar vermişler. 

O anda, O~man efendinin içine me -
rak oldu. 

- Peki amma, beni ~eden bul -
dun? Kim sağlık verdi? 

Bohçac1 karı güldü: 
- Bize malum olur. Sağ olsunlar, eh-

Dcımaa Ferid 

Adam, iki elini açtı ve: 
- Yer bulunuz da bunları koyayım, 

dedi. 
- Size yer bulmağa mecbur değilim. 

sözüne karşı hiç bir zaman aklımdan çık-

mıyaeak olan bir cevab verdi: 
- Paşa, bizim galib, sizin mağlQb ol

duğunuzu unutuyorsunuz. galiba! 
- Amiral cenablan, dedim, 1871 de 

Almanlar Parise girdikleri vakit, sizin 
rneşhur Polonya ormanını, galib olma • 
!arına rağmen, bu hale getirmemişlerdi! 

Galib olmak. hiç bir zaman işgal ettiği
niz şehri tahriıb etmek demek değildir. 

Bu adamın yanından büyük bir tees • 
sürle ayrıldım. Ne yazık ki parkın o elim 
vaziyeti Türk askerinin İstanbulu istir
dadına kadar devam etti. 

Ad • hala pablarımız çoktur; halx>r verirler. Si- amcagız 
zin senanızı, meh!"fıme ayalinize karşı mütereddiddi: 
nasıl hünnet eösterdiğinizi hanidir iş i- - Bu işi bir iki 
iiyonım. Eks\1{ olmasın, Ranacığımı da gün sonraya bırak • 
pek severim. Hakikaten de adı gibi ra- sak?. 
n::ı, müstesnadır. İyi bir zate düşmesini - Demir tavın -
gönlüm isterdi. Sizi hatırladım. İnşa - da dövülür. Siz bi ~ 
allah kıc:mettir, olur da, beni de tabii Jirsiniz. Bana kalsa 
memnun edersiniz. bu kısmeti kaçırma-

- !)üphesiz! yın. Kızın çırak çı -
- Şu halr:ie, gideyim müjdemi iste • karılacağı duyul -

yeyim mi? du. Etrafında per .. 
- Biraz düşüneyim. vane gibi dolaşıyor· 
Avantasını tehlikeye koymak, boh - lar. Sizden baskını 

çacı kannırı hiç işine gelmiyordu. A - çıkıverir, kaptınnz. 
damcağızı s•kboğaz etti: Bir daha da böylesi· 

- Bence artık düşürı~ceği, müşiine- ni , İstanbulu altüst 
ceili kalmadı. Bugün uğurlu günmüş .. 
kısmet ayJğma geldi: tepmeyin bana etsek bulamayız. He 
kalırsa. Ha. deyin de, ben de vann bu Ial süt emmiş, kıv • 

Ayni amiralin bir marifetini daha söy
liyeyim: Fransızlar, Kuruçeşmede işgal 

ettikleri yalının yanmıı:sı üzerine, ka • 
yınpedere aid olan yalıyı işgal etmek is • 
temişler. Kayınpederin kızları, çocuktan 
bana müracaat ettiler. Hemen Kuruçeş
meye gittim. Amirali, yaverlerile bir • 
likte binayı gezerken buklum. Beni gö· 
rür görmez: 

- Sizinle gene teşerrüf ettiğimden çok 
memnunum, dedi. Bizim yalı yandı. Er
kannharbiyemle birlikte buraya t3'Şına

cağım. 

- Çok güzel amma, buradan eş-yala • 
rımızı almamıza müsaad'e edin? 

- Maalesef b ir tekini bile verem1ye • 
ceğim. Hatta bu sebeıbden, geldiğinize 

pek memnun oldum. Çünkü buradaki eş
yalar ihtiyacımıza kafi gelmiyor. Mese
lA yalıda 8 karyola var. Halbuki bize 24 
tane lazım. Siz 16 karyola daha alın. ge
tirin! 

Herifin yüzüne ba'ktım: Acaba, alay 
mı ediyor. diye düşündüm. Hayır! Gayet 
ciddi söylüyor. Meoburen: 

- Hay hay, dedim! 

Bu vaziyet karşısında kayınpederin QO

cuklan asgari 30.000 liralık bir zarara 
maruz kalacaklardı. Hatta. Frans12lar, 
binayı. belki de ilk oturduktan yalı gibi 
yakacaklardı da! 

Düşündüm, taşın.dım: Fransızlarla İn

gilizlerin arası açıktı, bundan istif::ıde 
E'tmek istedim. Önceden tanıdığım, İn· 
gili7. mümessilliğ:nde Mösvö Rayan'a te· 
lefon ettim, meseleyi anlattım. Akra -
bamdan bir kac ailenin sokakta 'kalma
sına meydan vermemF>lerini rica ettim. 
N:hayet, yalıyı bin güclükle bu adamın 
elind~n kurtardım. 

Şimdi, gelelim diğer bir gaileye: Ev • 
velce, gayri sıhhi olıduklarından dolayı 

bir çok mezbahaları kapatmıştım. Onla • 
rm açıldığını. hatta şimdi tavukçu dük-
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Yazan: Sabih Alaçam 

racık, eli yüzü düz • 
gün. terbiyeli edeb- Bohçasını koltuklayıp evden çıktı. 

İkineilinun • 

C::E DE~ ÖV AT:::J 
Bir edebiyat akademisi 

kurmaya muhtacız! 
YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

fE:I' vet, cTürk Dili Araştırma Kuru- ı g~yretleri~i . çoğaltmak ve edebiyata ~ 
~ mu> nun yanında ve onun bir nı atılan ıstıdadlara da yarını daha ·' , 

kısım üyelerini de içerisine alacak bir lak bir istikbal halinde gösterm~k. ~aı 
d b. t k dem.isi Bunu ne zamandır kanları da hazırlanmalıdır. O ıstik 

e e ıya a a ... Tü k d b ' Tür" k d bi a~ 
bekliyoruz. Türk edebiyatının yücelmesi ·r e e ıyatının ve e e Y ., 
ve uluslararası edebiyatlar içinde haki· larının milli san'at ateşile özledikle~ıtii1 
ki kıymetini ala•bilrnesi için bu akade - kahdemidkabp~.sı~ıkr bv_e kendilsinb~~yün. kk~8ıet 
mi i kurmağa mutlak surette iıhtiyaç sa asın a uyu ır iman a u >:r , 

Yd beklediğimiz .sayın Maarif VekilimiZ Jl9 
... 

var ır. san Ali Yücel bugün bu arzuyu tahaklt11" 

Türk dilinı sadeleştirmek, Arab ve fars ettirebilecek en kuvvetli bir şahsiyetıif· 
dillerinin kamÜs ve gramerinin esaretin· Zaten Milli Şef İnönünün ona olan se1' 

den dilimizi kurtarmak için, Meşrutiyet· gi ve güveni de bütün Türk münevver' 
ten sonra türkçlük cereyanile başlıyarak lerinin bir tek duygusudur. 
cümhuriyet devrinde tam hızını alan faa- M ü V k'l" . b" k"lt" d _,, o~ . • aar e ı ımız ır u ur a aı~ 
liyetler meydandadır. Bılhassa Ebedi d ğ k d b' Tü" k , t'-A""'dıt .. ·.. .. . . . u u a ar ır r yazı san a JU&•• 
Scf Ataturkün uç Dıl Kurultayı ıle temın d ş . di .. ı~·bk. d t tk"k .. _ı.Jil· . . . .. . . · ı.e a... aır r. us u ar ır, e ı ve ""'' 
ettığı ve nıhavet guneş • dıl tetons ı . d' E 1 .1 k d ' . t ...._ serlt . . . • .. .. cı ır. ser erı e en ını anıuuış ve e 
perçınlcdığı faydalı hareketler Türk kul· . . . ı· h d T" k , tkM ' .. . . rının ın :şar sa asın a ur san a 
tur sahasına en fey.zlı tohumları dağıt· 1 . t ' . k d ır .. diir .. . . . .. arının vazıye ını ya ın an gurmu:ıı 
mıştır. Bu tohumlar, Turk dılının bu - B' . .. .:i ı· kl t andı I 

.. • •• •• ··v·• .. • •v• • ır eserı vuc.- ege ırme e am r 
tün dıllere ustünlugunu, zengınlıgını ld 1 k • . 1 k tl 11ıl ' _ _ . . . manını e e e me ıçın ne ere a a 
gosteren oz kelımelendır. Bu araştırma· d ğ b' · h · · k d 1.. iki bt' 

ı mı ızun epımız a ar ve ue 
ların. bu milli kamusu zenginleştirmele- pimizden iyi bilirler. İşte bin.bir güçJii1'lt 
rin sonu var mıdır? Hayır. Çünkü her a· ve çok kere mahrumiyetle çalışan t>O 
raştırma, ana dilin yeni gizli madenle - Türk yazı san'atkarlarını himaye etııır 
rini, cevherlerini avucumuza dolduru - nin doğrudan doğruya Türk edebiyatJtll 
yor. Her araştırma, bizi, yeni hazinele • himaye etmek demek olduğunu da bUll~ 
rin keşfine sürüklüyor. Pırıl · pırıl, inci ıçin fazla teşr!he lüzum kalmadan tasw 
gibi öz türkçe kelimelerin bu bolluğu, ederler. 

parlaklığı karşısında gözlerimiz kamaşı- Şimdi cTürk Edebiyatı Akademisi> tıl 
yor. İş, sadece, bu dil elmaslarını en işler başarab!lir? Bunun üzerinde JosS' 
sağlam yivlerine yerleştirecek olan Türk ca dıırmak isterim. Bu sualin cevablsf1' 

yazı san'atkarlarının himmetine kalıyor. nı başlıca şu maddelerde toplıyabiliriz: 
Çünkü, bütün o kelimeler, o öz kıymet- I - Usta edebiyatçıların toplanacııl< ' 
ler, tek başlarına nihayet ham birer ma.d- ları akademı azala!'I mümkün o)dul" 
de halindedirler. Tohumsalar ekilecek kadar faaliyetlerini yalnız eserlerine vt' 
toprağı tayin edecek liyakatli ve usta receklerdir. Bu suretle· Türk edebiY'~ 
çıftÇılere, madenseler tam izabelerini ya- şımdikinden daha büyük bir hızla güZV 
parak yeniden kalıplara dökecek anla .. eserler sahibi olacaktı r. 

yışlı işçılerc muhtaçtırlar. İşte o çiftçi - II - Türk edabiyatı akademisi, 'fil~ 
lerle işçiler, Türk dilinin san'atkarları • edebiyatını arsıulusal bir kıymete yii~' 
dır. Onları. o değerlileri b;r yere toplı· seltmek için çalışacaktır ve en yakın •it 
yacak ve bir yerde çalıştıracak olan te· yıl içinde ilk olarak bir Türk eserine ~D' 
şekkül de ancak bir edebiyat akademisi bel mükafatını kazandırmak hususuJlp 
olabilir. Vakıa eserler yazılıyor, Türk e- elinden gelen faaliyeti yapacak, bu JllİıJJ 
debiyatının emekli san'atkarları yıllardır kültür propagandasına azami eıhem.rniYt 
ve yıllardır çalıştıkları sahada uğraşmak- ti verecektir. 
tan geri durmuyorlar, ancak onlarn bu (Devamı 10 uncu sayfada~ 

doğru Ml)lla beylerin konağının ~; 
lunu tuttu. Harem kapısını kendiS~. 
açan kahya kadına göz kırparak, nıiif 
deyi verdi: 

- İş oldu. &cerdim. Çeşmigül b~ 
fendi vukarıda mı? 

- Yukarıd;:ı., odasında dikiş di1'İ 1 
yor. Amma, dur evveıa da, bana an1' 
bakayım, nac:ıl yaptın? 

- Sen de benimle gel, işitirsin. 'P 
Şazimende nasıl na vakit zayi ettirme. 9' 
emniyet edecekti? - Vallah yaman kansın. KorkJll 
Şaşkın şaşkın dü • senden! 
şünüp dururken, Bohçacı, mağrurane güldü.. ·rı' 
bohçacı kan: - Yama.mm, zahir! Ne sandı idi 

- Ey! dedi. Eloğ- TuHuğumu koparırım evvel AIIab! ~ 
tul. Babanın batın Çakıl döşeli avludan loş bir taşlı.~ 
için kendi rahatını girdiler. Alçacık basamakları yer ı, 
!eda eder mi? çökmüş iki taraflı merdivenden ~ ~ 

Bu sözler adam • n, sofaya çıktılar. Sağ tarafta, 501< 1 

'!ağızı ikaz etti. Ba • üzerindeki odanın kapısı aralık dtl~ 
pnı kaldırdı; sil vordu. İçeride, kö~e minderinde ot\1 rıf 
kindi: .. C'rsmigül h3nımefendi bohçacı lt9 

- Bütün dedikle- g~rdü. ~ 
rin doğru imiş! de • - Gel, gel! diye seslendi. Nerele fı~ 

kaldın, ayol? Sokagv a bakıp, yoııı di. Haydi, hayırlısı 
olsun! Söz mü kese- gözlemekten hal oldum. 

Karı, sP.dirin yanına vanp, hanıftl;e 
ceksin, ne yapacak -

san yap da bana da 
tezelden haber ge • 
tir. Al, sana tram -

tekledi. Çarşafımn pelerinini gevşer'~ 
rek, yere çöktü, ve arkasında dıl 
kahya kadına dfüıüp: oetı isi bitireyi:n Q;::;man efendiciğim . Haf -

taya nikah kıvılır. öbür Perşembeye de 
baş f!ÖZ oltırsumt? havırh~ile. Zaten o 
taraf:n düğün . fa)an arzuları da yok. 
Ök<:1iz kızın miirvetini kim görecek? 

li kızcağız. Üstelik de büyük kapıya - Hacer teyzenle kavga, falan mı et- vay parası. 
- Aman, kardeş, bir kahve! of 

Tabanlarım ~ızlıyor. tcerim bayılıJ tJ 
Çeşmigül hanımefendi bu arzuytl 

Hrmamcı susuvordu .. 
- Haydi. a c;ianım! Peki dcviver de, 

ben de işimden, gücümden r:eri kal -
mıyayım. Daha. 1.aptiye nı i.ih ürdarın ın 

han•mma gidcceP.im. Ta. Dizdarivede 
otur uvorlar. S?at kac oldu? 

\l" man efon<li, saatine bakıp ccYab 
verd' · 

- Üç buçuf!u be~ geçiyor. Daha er • 
kcn. 

- A, c>rk,..n olur mu? Altıda ezan o
kunuvor. Öi!len olmadan evvel ~idip 
de döney;m ki, vaktinnen .Molla bey -
lere de müjde götüreyim. 

nisbeti var. Ne olur, ne olmaz? İnsa - tiler? Örme kesesinden çıkardığı meddi • 
nın, günün birinde başı sıkışıverir. O - Yok, hayır. Hürmüzün yaramaz • yeyi, bohçacı karı, temenna edip aldı, 
zaman, gider, kapılarını çalar: cBen si- lığına dayanamıyormuş. koynuna indirdi. 
zin etbainiz:m .. bana el uzatın!• der _ - Bir damlacık çocuğun ne yara - - Bereket versin! Uğurlu, kademli-
sin. Mecburdurjar yar<lım etmeye. mazhğı olur? . dir inşaallah! Ben yarın sabah gele -

- Bilmem Huysuzmuş işte Çok ağ· mezsem, öbür gün, bu vakitler gene 
Hamamcıyı bu laflar da kandırmıya- lıyormuş. Altını da çok pisletlyormu.ş.. mutlaka buradayım .. he.r ikiniz de ka-

cak gibi görünüyordu. Fakat tam 0 es- ben bununla uğraşamam dedi, gitti. dir gecesi doğmu.şsunuz. Neme lazım? 
nada, ağzında sakızı, elinde kocaman - Fesubhanallah! Kalktı, çarşafını çenesinin altına iğ-
kapı anahtarı, Şnzimend çıkageldi ve - Hacer tcyz{:m de Hürmüzü iste • neledi, bohçasını da koltuklayıp, ev -
sor~u sual beklemeden: miyor. O da, başını dinlemek istiyor· den çıktı. 

- İyi ki sizi buldum, enişte! dedi. muş. Eniştene söyle de, çocuğu yanına Zaptiye mü11ürdanna gideceğinin as-
Bulrnasayjım da, hamama kadar gide- aldırsın, diyor. 1ı yoktu. Bu yalanlan, hep, manevra· 
cektim. Zavallı hamamCl beyninden vurul - sına yardım eder diye savurmuştu.Mu-

- Ne var ki? muşa dönmüştü. Hürmüzü eve aldır • vaffakiyetinin verdiği sevinçle, kal • 
- Habbe hanım gitti~ tıp da ne yapacaktı? Onu bütün gün dırımların üzerinde adeta uçar gibi, 

emirle tekid etti: .. ,~ 
- Haydi' Orada k im var.sa, so 

güzel bir kahve yapsınlar! iÇ1ç 
Sonra, bohçacının gözlerinin 

bakarak, sordu: 
- Ey! Dinliyorum .. haydi! . p'l 
- Neresinden başlıyayım? :aıl 

ki! 111' 
- Önce haber ver~ Oldu, b itti 

Olmasa, bitmese, huzuruntıZ~e 
yüzle cıkarım, kadınım? Oldu w~i,tı'I 
de şöyle: VişneH kaymaklı! Degıl. j 
ben üzerime ald1m: Korkma gayr1

•11 
ıin ferah olsun! Kaltak ne alcJ!ld~f} 

(Arkası 
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Filmlerdeki aşk 
sahneleri gündüz mü, 
gece mi çevrilmeli ? 

Holivudda san'atkirlarla sahne vazılan arasında 
çıkan bir münakaşa ve neticesi 

/ JJ 

Filmlerde aşk .sahneleri saat kaçta çev· A ' l,~ ~ 
rilmeli? Meşhur sahne vazıı Frank Bor· ~~' ~ 
7age'a göre aşk sahneleri kat'iyen gece- / ~ ....::: 
leri çevrılmemeli. Gece Aşıkların dörtgöz #!'.; ~ ~ 

ile özledikleri vakit ise de san'atkArlara A ff.i ',-.1 
hiç te yaramaz. ( 1· ~ .. 

Bu sahne vlzıı diyor ki: 
- Birkaç senelik tecrübeden sonra şu 

kanaate vardım ki filmlerde aşk sahne-

\ ' ~~~ 
) lerlnde muvaffak olmak için bunları ye-

Gtdl Ga7-bo . . ---~ 
~ 

-----~~ 
k--ı.. _,___ ... 1c1ızı nib ı·ım mekten evvel çevırmek ıcab eylemekte-

~kurüz.un:uıha 3 " ayb-:
1 

ı çe- dir. Gündüz yorulan san'atkAr gece hu· 
·.•.uıe ere azırlıklara AjUamıştır. ı .. l'ibntn adı: cNinoçkaı. dır. Film muhanir susile aşk sahnelerinde oyle bir bezgin-
lıeıchıor Len.gyelin e.erinden iktibas e- lik ıgöstermektedir ki adeta zorla rol yap-
~tir. Sahne vhililini Ernst Lu- tığı sanılır. Joan Cf'awf01'd 
"tadı yapacaktır. Bu huswıta Joan Crawford diyor ki: Farrell. Helen Hayes, Luise Ralner, Spen

- Bence ask sahneleri saat 11 ile 13 j cer Tracy. Robert Taylor, Margariet Sul· 
arasında cevrilmelidlr. , lavan da aşk sahnelerini muhakkak gün-

Gary Cooper. Janet Gaynor. Oharles düzleri çevirmektedirler. Armand Bernard 
. t ···········-········································-······-··············································-······· .. ---

lrl!f)ıur 8!'!!,.m~.!i' Armaııd Vilyam Povel üçOncu İngiliz hnknmdarları 
;~~=.on ~~da~:::~ defa ameliyat olaca ki H!>livuda gidece 'der mi? 
O.are de l'ER civanndadır. Komediler- Hollywood gene büyük bir teessür J- İngiltere kral ve kraliçesinin Ameri· 
ıılekt f~vkalAde muvattakiyeti ile pek ~Ü· çindedir. Meşhur san'atkar William Po- kaya yapacak oldukları seyahat esnasın
~bır. f5hret k•qnm'f ?lan bu~ a~- ı well üçüncü bir ameliyat geçirmek üze- da Hollywooda uğrayıp uğramamaları 
'1lka ımema açmuı Pariste b~yuk bır re hastaneye girmiştir. Joan Harlowun meselesı sarayda elyevm tetkik edilmek. 
~ uyandırmqtır. Hallt bu sınemaya l 61ümündeıı fevkalade müteessir olan bu 1 tedir. Hollywoodda bulunan sinema 

.. t
c !~ve pJmettedir. Milfterilerini biz· san'atklr. birkaç aydan.beri film çevir· san'atkarlar. namına meş'lı.ur sinema yıl-
auapıda iatikibal eden Ar.ıoond Ber- k 'd' M G M t-d ~ 1 

lerd . meme te ı ı. · · · su y~n-ua çe- dızı Madeleine Carroll bundan pek az 
.__ onlara her tilrlil istirahat esbabını virmek >üzere bulundluğu yeni film de a- t . . . . 
-.aıfn eylemektedir . .. . evvel ngılız ba~ekıli Çemberlayne res-

• ırıelıyatı yuzünden gerı bırakılmıştır. mf bı'r da t kt·~ ·· d · ve name me uuu gon ermış-

Madenden film icad 
edilmiş 1 

A~~~~an pleJa haberlere göre 
·~ fen adamlanndan biri cma
~. den film lc:ld eylemiftir. Bu filmin 
~heleri bile yapılmlftır. Tecrübeler-

ıniiıbet neticelere varılmıştır. Müte
~rm beyanatlarma göre bu filmin 
~k faydalan v.arcbr. Evvell yangın 

~elerini &ılemekteclr. Sonra film
~e daralmak mahzurlan kalmamakta· 

· Mikrofllmt yapmak kabildir. Renkli 
~r yapmak daha ziyade lrolay1at
~· Bilttln bunlardan bqka yeni film
"'Wl'lll 6mrli çok fazla olmaktadır. 

8ir muharrir bir yıldızdan 
3 milyon dolar istiyor 

\tr 'Dnuy111m en fazla para kaza.nan san•at
)i ı llfatmı abnış olan eski patinaj şanı· 
toııl"olnı ve Wıik linema yıldızı İsveçli 
\( Ja Henteıye karp 6ç milyon dolarlık 
~ ZBrar ve ziyan davası açılmıştır. Da
•'- Fred W alton adında bir muharrir
"il'. !serinin af rkat edildilini iddia eden 
~arrir davaya film kumpuyasmı da-

ıtbaı eylemiftir. 

Serj Panin rornam 
filme çekiliyor 

--~e~ur Fransız romancım Georges Oh
tekt nuı •Serj Paninı. adındaki eseri filme 
Ilı lecekttr. Eseri filme hırzırlayan Fr.an 
,_ lrı.Uharrtrlerinden: ChuJes Mere ve 

1ll Schiller'dir. 
.. !!hnde rol alacak bafhea san•atklrlar 
~rdır· 

P>ı • 
~ene Revoir, Sylvia Bataille. Fran • 
lu. Rozay. Serj Panin rolünü hakikf 
tat. Prenslerinden Trubetıkoy yapacak • 

Simone Simon'un yeni filmi 
~Güzel Fransız yıldızı Simone Siman 
~ayın lçintle Framada büyük bir 

ÇevirmeğP. başlıyacaktır. 

~alcade d'Amour lmıinde olan bu 
rejisörü Raymond Bernarddır. 

Korkulu filmler gene 
moda oluyor 

Seyircileri korkudan titreten Fran • 
kenştayn Drakula !ılm!eri herkesin he • 
nüz hatırından çıkmamıştır. Bir vakitler 
bu filmler J>f'k revacta iöi. Sonradan bun 
lar da unutuldu. bu c;eşid filmleri kimse 
be~enmez oldu. ve stüdyolar da çevir • 
n:ekten sarfınazar etti. 

Holivudda g~n ay bu filmlerin yeni· 
den canlandırılmasına teşebbüs edildi ve 
tecrübe büyak bir muvaffakiyetle neti • 
celendt. Bu tt'Crübeden cesaret alan pro
düktörler bu f;Jmleri yeniden çevirme • 
ğe karar verdiler. 

Holivudun en büyük stüdyolarından 

biri ıimdi CFrankenştayn'in oğlu) adın • 
da büyük bir film çevirmektedir. Bu 
filmdt,kt baş -:-oller: Karloft. Bela Luga
zi, BazJl Ratbom gibi oyunlarında korku 
ve deh§et saçan san•atkArlar tarafından 
yapılacaktır. 

tir. Bu yıldız hükümdarları resmen 
Hollywooda davet eylemektedir. Hü
kümdarların Hollwooda gelmelerini mu-
hakkak sayan sinema san'atkirlan fim· 
diden hazırlanmaja başlamışlardır! 

Boris Karlofun çektiği eziyet 
San'atkftr Boriı Karlofrun rolü çok a • 

ğırdır. Düşününüz bir kere: Boyunu u • 

zun göstermek için g!ydiği demir ve çe
likten elbiseler, bu l'lbiseierin içine dol-

du .. ulan kum ve otlar, ağır çizmeler tam 
64 kilo sikletindedir. 

Rolüne başlamadan ev"el dört saat 
mekyaj yapmaktadır. Zavalb san•atkAr 

akşam saat sekiz olup ta yr.tafına girdi
ği zaman hemen hemen bir ölü uykusu • 
na dalıyor. 

İstirahat saatinde bıle .Jtthatı yoktur. 
Diğer aan'atJtArJarm rah:t\lannı bozma • 

mak için yemejini ayrı hir mahalde ye • 
mektedlr. 

[ İngiliz gazetecileri maceralarını anlatıyorlar] 

Gazeteci nasıl atlar? 
Yanlış anlamanın doğurduğu çok 

garib ve gülünç bir hikaye 
Beıt>ad, kötünün 

kötüsü, Bodmin '° . 
sesi, biıi>frine 18 ki • 
lometre mesafede 
bulunan Trenaseu 
Poltru köyüne ulat
tırır. İnsan meci>ur 
olınadakça da Pol • 
truya gitmez. O ka • 
dar tevimsiz. 11Sız bir 
yerdir burası. .. 

Bir Ağustos aq.. 
mı idi. Ba§llluhanir
liğini. sekreter, sek• 
mer muavinlifini. 
muhbirliğini. ilh 
memurluğunu, hl • 
sılı her İ§İnl gördü • 

liim haftalık cSon 
Haberle!'» gazetesi-

1 

nin idare~i tepil cB.-llf ıtermcln açnpaJc Jaaybtcfı.... 
eden biricik Odamda ohmmıf, ıazeteyt - Ne denin, bir iki kadeh ataak mı? .. 
iiolduracak yazıları hazırlamakla met • Yolbapnde bir meyhane var •.• tleclim. 
guldüm. Kapıtn vuruldu. Arasıra bize - Olmaz! .. Burada beklemeliJim. ~ 
haberler getiren Gamet içeriye girdi. liJ bana buradan bir ,ere kıpırdamama 
Ostü bap sır&klamdL Bu yaz ıününde mı tembih etti .. dedi. 
nadir görülen yağmura aldırmadan 4 ki· Adam. galiba kaza phidlerlnclen "büda 
lomeırelik yolu yayan tepmifti. Eh, ne o!malı... diye- düşündüm.. Sobia tıktım. 
de olsa ayakteri olarak her halde bir Sular kararmıştı. meytıaneye glnUm. 
papel koparacağına emindi. Soluk solu- İçeride bir kaç müfteri vardL Şunlartlaa 
ğa: belki bir haber sızdınrım, dedim, Wı a,. 

- Patron! .. dedi (beni hep böyle ça • tun.. 
jırırdı). Paltruda müdhif bir kaza oldu, * 
otomobil kazası... Gürültüs-lnü yarım - Ha!.. Evet, dediler, 'bir etomobll 
saatlik yoldan duydum... Hemen sana hendeğe yuvarlanmış. Amma, iyle cldcll 
koştum. surette yaralı filin yok.. Belediye 4ok • 

Bu haber kıtlığında, hiç te fena bir toru. kazada ufak tefek yara, bere almJf 
hadise değildi bu... Okuyuculara yeni olanları muayene ve tedavi etti. Mühim 
ve heyecanlı bir vak'a sunmak Allnın A· bir teY değil. .. 
lası bir muvafiakiyet sayılırdı. Rakit> ga- Biramı bitirdim. Tekrar karakola cl'in.
ıeteleri de atlatmıı olabilirdim. Kendi düm. Meçhul adam daha hAIA erada idi. 
kendime ıı.öylendim: - Yahu, kimse ölmemi,! .. eledim . 

- Dostum, şimdi bisikletine atlasan Fena halde köpürdü. yerinden ııçrı • 
Poltruya gıtsen, vak'ayı bizzat anlasan yarak bağırdı: 
ve b :r saat içinde de tekrar gazetenin 1 - Utan be!,, Yalan söyleme .. ben biU. 
başına dönsen. nice olur??.. yorum.. Parça parça. olmq ceaedleri ben 

Ve, o bardaktan bopnırcasma yajan kendim gördüm.. Bekle, Con ,elsin, ve 
ynğmurun altında. acuk gibi Jllana ıs- rica ~erim. sus! .. Martaval atma ... 
lana var kuvvetimi pedallara verdim ve Sustum, yanm saat böyle geçti. Der • 
Poltruya vardır. Poltnıdaki polia kara • ken. odanın kapısı açıldı. ve polia aö • 
kolu köyür. ortasında. ve küçük bir ku· nindü. Sular damlıyan ve mraıklam ol • 
lübededir. Fakat kulübenin kapısında. muı olan muşambasını çıkardı. Sonra, ı.. 
buranın neresi olduğunu gösterecek en kemlede oturan adama döndil: 
ufak bir işarete bile rutlıyamazsınız.- - Seni beklettim. Cim.. Kusura bak • * ma. Sedye ve otomobil buluncıya kadar 

Karakolun bütün mevcudu bir polis • canım çıktı .. dedi. 
ten ibarettir ve kulunuz da bu polisi ta- Bu arada beni gördü: 
nımazdım. Poltruda, §imdiye kadar, ga· - Emriniz efendim? .. diye ııorctu. 
zeteye geçecek bir hAdise olmuı delil • * 
dl ki... Derdimi anlattım. Polis bilyilk bir ne-

Her ne hal ise, karakola girdim. İçeri· zaketıe not defterini bana uzattı. Bu • 
de. key~fli keyifli yanan ocajın yanında. !' rada 6lülerin hüviyetleri yazıb idi. LA • 
gözlerinı ateşe dikmif olan bir adam o- zım gelen şeyleri defterime ıeçirdim. 
turuyordu. Ben içeriye girer girmez göz· Kendisine teşekkürler ederek ayrıldpn. 
lerinl kaldırdı. ve: Bisikletime atlarken. polisle adamı eı. 

- Ne ınüdhış değil mi? .. diye mınl • ele tutuşarak. kapının önünde bekliyeıa 
dandı. b'r otomobile doğru yürüdüklerini gör • 
Herifçioğlunun o vakit havadan balı- düm. 

setmemi' olduğunu blWıare anladım. İdareye umduğumdan daha ıeç bir ft4 

SOrdum: kitte döndüm. Hadiseyi ballandıra bal • 
- Ölüler nerede?.. landıra yazdım, sayfalan ballatbm, iDi• 
Adam gülümsedi. Ve ancak o zaman kineye ~rdim. Kend'im de evimin yo • 

gözlerine dikkat ettim. Ağlamaktan kıp- lunu tuttum. 
kırmızı olmuf. ffşmiştl bu gözler... Ertesi sabah. cbakalım içlerimie ne vuc 

- Orada. Hoç çiftliğinde ..• diye mı • ne yok! ... diye rakib bir gazeteyi açına. 
nldandı. ıaşlunlıktan dona kaldım: Gazetenin en 

Sözüme devam ettim: gilzel yerinde şöyle bir haber vardı: 
- AnlJŞılan, ce3edleri Bodmin mor- Poltra çillliiinJe iiç ölii •• Katil din 

gwıa taşımak için tertibat alıyor olma - gece tevkil eJ 0lJi. 
lı?.. Cim Hoç, 38 yaşlanndaki konıı JIClt' • 

Adam istifini bomıadan cevab verdi: tayı, 16 11a~lanndaki kızı Bella.yı ve 40 
- Evet... İhtimal... Hem nerede ise ya.şlannda1ii yanaşnıan TOit1iki elidir \a 

gelir, sanıyorum.. mek ıruçile dün gece tevkif oZtmtn1&ftuP41 * Cesedler, Hoc çiftliğinin, şimaline dil • 
Cebimden sigara paketini çıkardım, ve ıerı Gf'7>a ambarında bulunm.tımır. Kata, 

meçhul adama bir tane ikram edecek ol- nezaret altında olaf'ak otomobille Bod • 
dum. Adam o kıpkızıl gözlenle bir kaç mine sevk~dilmiş1Ar .• 
saniye beni süzdü, sonra birden sanki Yazıyı bir daha okudum, ve. karakal
söyliyeceklerini unutmaktan korkar • da gördüğüm meçlıul adamın bir &ad 
mışçasına, acele acele birbiri arkasına kulaklanm.da çınladı, herif: 
ipsiz sapsız söylenmeğe başladı: - Ne müdhiş. değil mi? .. dememiş mt 

Ölüler üç tanedir. Hepsi de geberdiler. idi? .. Nah kafa! .. 
Lokma lokma dolt"anmış bir haldedir • Haftalık cSon Haberler. ıazetesinbı 
1 A eh ldi nl b başmuharriri. tahrir müdürü, muhbi_._ er... rnma. m e o ara u ... Gör - "~ 
düm onlan, diyonım size ... Con gelinci- ilan memuru olan bendeniz rakib gaze • 
ye kadar beklemeliyim. Onunla birlikte ~yi şöyle b·r buruşturdum, dertop et. 
otomobil ile Bod.mine gideceğiz... tım ve var kuvvetimle teldona fırlattım, 

Herıf. Adeta hastalanmış giıbi idi. Ga- isabet ettiremedim ve bövleJ"kJe 24 saat 

\ 
!~ bir hali vardı. Yüzü aözil delimnif- içinde ikinci defa olarak hf'definl bula • 
... mıyan bir ıayret sarfetmfş ,,ldum. 

Ceviren: lbnahitla Hovl 
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Meseleler: Yeni Maarif Vekilinden 
halk ne bekliyor ? '!'iekiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

Fotoğraf tahlilleri 
Kitab.arile alakalanmak kaydHeı Tok gözlü bır tip 

AlaşehiTden Re- 1?.mitten Celal, 

(Ba~tarnfı T i"td ıayfcıda.) t üç de:~i ha!l~~ek dünyanın duasını al-
Qretemez d yelim. Mektebler bu işi ni· mak ıçın katıdır. DALGA UZUNLUCU ~ 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

fet muvaffak olup muvafjak olup ol-
olamıyacağını ıo- ı mıpacağını soru -

çin €Örmes:.nıer;. mcktelb yaınız insana Gençler kahvelere gitmemeli ! 
malfunat mı temın eder? Çocuklarımızın T .A Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 

T.A.P. 31.70 m. 9465 Kes. 20 K'VF. 

ruyor: f:t.>T 

C!ddt mevzu " Tok gözlülük . . • 
lar üzerinde dur - malden doğan bir Qış hayatına bakıyor musunuz? Ne laü- e Kudsi Ozer (sabık defterdar -
mak ve okuma ça- istiğna olmadrltça 

bali ve ne cüretkar1ar. Akşamlan bir lık memurlarından): 
Çar~amba - 4 - 1 - 39 ğının b!itün icab- telkin edceği iti -

aakika durunuz da mektebden bir boşal
malarına bnkınız.. Mekteb kapısında böy 
le olurlarsa ötesini vann kıyas edin! Ço
cuklanmız ziyanı yok. az malOmat '.!_· 
hibi olsunlar, fakat bir parça terbiyeleri 
olsun. Gittikçe terbiyeleri bozuluyor. Bu
na sebeb mektel>lerdir. Çünkü çocüla 
hiç meşgul olunmuyor. 

Oniversite parasız olmah 1 
e Ali Nô.zım (Hukuk Falıültuin

Cle talebe): 
- Yeni Vekilden Üniversite tahsillnin 

parasız olmasını r ca ediyorum. Talebe
<ien alınan para Unıversiteye yüz güldü
ren bir varidat temın etmiyor amma, ta
lebe için, oilhassa fakir gençler için çok 
ağır oluyor. 

Mesken bedelleri verilmeli 1 
e Salim Ata (eski öğretmenler

den): 
- Bedbaht ilk mekteb öğretmenleri -

ilin mesken bedellerınin verilmesi, ida
rei bususiyelcrden maaş alan öğretmen
lerin perişan vazıyetten kurtarılması Ja
ırundır. Bir de k tab ışinin düzelmesi, bu 

- Gençleri kahveden kurtarmalı ev - 12.30: Milzlk (bir konserto - PI>, 13: Saat. 
velA •• Bunu istiyorum. Dikkat ediyor mu- ajans haberleri Te Meteor - Ankara, 13.10: 

k kü Mk t kilerden koca Türk müzlğl Ch:ılk türküleri - Pl), 13.45 - 14: 
sunuz, pe çu yaş a : .. Müılt hant parçalar. 

delikanlılara kadar bütün talebenın om-
rü kahvelerde geçiyor. Bu çok fena bir 
şey. Bir çok tedbirler alındı, faydası gö
rülmedi. Biraz daha ciddi ve esaslı ted
birler alınmalıdır. Yeni Vekilimiz bu iş 
üzerinde her halde duracaktır, saruyo • 
rum. 

EvvelA istikrar 
e Kemal Tezcan (Bakırköy, Ce-

''~ağacı): 
- Evvela maarifte istikrarı temin et-

18.30: Tilrk mlizlğl (şarkılar ve saz eser -
leriı, Okuyon: (Sadi Hoş.ses), Çalanlar: (Ve
cihe, Fahire Fersan, Re!lk Fersan), 19: Ko
nuşma, 19.15: Saat, ajans, meteoroloji ve zi-
raat borsası haberleri, 19.30: Türk müziği -
<Hicaz faslı) -, Saz heyeti: Tahsln Karakuş, 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Bas 
ri Üfler, Ha.rıdl Tokay. 20 30: Konuşma (Mi
zah saati), 20 45: Miiz!k (küçük orkestra>. 
21.20: Saat, eshnm, tahvll~t. knmblyo - nu -
kut bors!l.Sl (flat>, 21.30: Temsil - Ver ter -
Yazan: (Goethe>. Küçük orkestra refakntlle. 
22 30: Müzik tblr senfoninin takdimi>, tak
dim eden (Cer.1ai Reşid), 23 20: Mi.ızlk (eğ -
ıencell plıiklııri, 23.45 - 24: Son ajans habcr
lerl ve yannki proı;rnm . .............................................................. 

farına bağlanmak mad ile muvaffa • 
kayc!ile muvaffa- k.yet muhitini ya-
kiyet bir bak olur. ratabilir. 

* istidadı derecesinde muvaffak 
olan bir tip 

Hasan Işık mu

vaffak olup okı 1. 

mıyccağını soru • 

yor: 

Yspabile· 
ce~inden fazlası .. 
nı istememcık kay 
dile istıdadı dere
c-.ı.ir.cle muvaffak 

* 
Kafasile çahşmakta muvaffak 

olması muhtemel bir tip 
Erbaadaıı Nu. • 

ri Çakmak, hangi 
meslekte muvaf • 
tak olacağını 60 • 

ruyCJT: 

meliyiz. Her sene imtihan şekilleri de -
ğişiyor. Her sene türlü türlü yenilikler 
çıkıyor. boca da, talebe de şaşırıyor. Son-

ra talim, terbiye dairesi denilen bir te
şekkül vardır ki, şimdiye kadar işleri kar
ma karışık etmekten başka bir şey yap

~------------, <ı:abilir. 

* 

Bedeni ve ame
li ışlerden ziyade 
knfas·ıe çalışmak 

ta muvaffak ola .. 
bılir. Mesela: İy 
bır öğretmen ve -

Ankara borsası 
mamıştır. Bu teşekkülü yeniliyerek Açılı•· kapanış fiatla:-:ı 2 - 1 • 939 

Açı.ı 1 Ka'> l u J 

Lond1' 5 85 s 85 
Nn-Yo~ :~6 Oı15 ~60J7fi 

ır.ernleket bünyesine uyan yeni bir ted- ç ı-; ıc L ı; ıı 
ris sistemi bulmağa memur etmeli, mek- 1-----.;_--.--------ı 
~ebi, mcayı, talebeyi tecrübe tahtası yap
masının önü.ne geçmc!liyiz. 

Nu-Scı-Co. Par1s S,31 3,31 

GUze1 ve cazibeli bir tip 
Çamlıcadan Yü .. 

cel kaTakterinl so-
1 uyoT: 

ya her hangi bir ilmt mes ... ek sahibi ola

bilır. 

Son Posta 
Fotograf tahlrn kuponu 

• • • • • 

Edebiyat : Bir edebiyat akademisi 
kurmaya muhtacız ! 

Mlllno 
Cenen• 
Am.•Uırdam 
~rlln. 

Brtıbel 

Atına 

6,6 ... 75 6,6,75 
~8.447G f8,ol4 /ö 
68.b 215 (8 u :.!6 
60 62 /5 so 6215 
:..ı.2-'3 :.1 24ö 
1.omı 1,0675 

Giydiğini ya • 
kı.ştmr. Daima 
r.eş'eh ve sevimli 
kaimak ister. Ar -
kadaşlarile şakacı 

ve dlaycı olur. Sev 
gi h •slerini iıJhar-

da kıskanç davra-

İsim • 

Adres • • • • 

DiKKAT 

• • • 

Fotograf tahllll için bu kuponlardan 
f. adedinin gönderllıuesi oarttır. 

(Ba~aTafı ! inci .ayfada) 

m - Roman, p yes. şiir, tetkik. her 
edebl neviden eski ve yeni mühim eser
Jerimizi Garba tanıtmak için en güzel 
tercümeler yapac~k. yaptıracak ve bu ee 

1erleri dünyaya yayacaktır. Bu işte tam 
muvaffakiyeti tem n edebilmek için, u
llWl tetkik ve münakaşalarla bir liste ve 
INr program hazırlıyacaktır. 

iV - Türk edebiyatı akademisinin, 
lürk dili üzerinde araştırmalar yapan 
lyelerle b:rlikte başaracak.lan en mü-

linı bir iı te, bir an evvel Türk dili ka
musunu ve gramerini tesbit etmektir. 
~yni zamanda, gerek kelimelerin, gerek 
ilil kaidelerinin tesbitinde varacaklan 
kat'! netic<!ler. hariçteki neşriyatta phst 

kanaatlere meydan vemıiyecek surette 
eksiksiz kabul e:Hlecektir. İmli meselesi 
de (mesela ecnt'ti ismihasların yazılışı 
gibi) ancak akademinin kararlan ile te
bellür edip kökleşecektir. 

V - Akademinin bir vazifesi de, yük
sek san'at eserlerini himayedir. Bunun 
çin de edebi mükafatlar tesis edecektir. 

Vl - İlmi ve edebt değeri olan eser
lerin bır kısmını kendi himayesinde ba
sarak. san'atkarları istismar eden bazı 
k.itabcılarm ihtikirını önliyecektir. 

VII - Bütün bu işlerin yapılabilmesi 
için lbım gelen tahsisatı Maarif Veka
leti bütçesine ilave edilecek olan mun
zam bir bütçeden bekliyecektir. 

İşte görülüyor ki, netice, o munzam 

Botya J.64 1.64 
Praı 4,3226 4 ... :u5 
Madrtd 6 83 6,8;; 
VarfOT& 13.76 "16 
Buda~ ~.8 ı5 lı.4.8)25 

BU!tret (.,8Y{i ",8•ti 
Btlırad ~.ev 2,80 
Tok.ohama ~4 1523 S4 1S26 
Btokholm so.ı:rn> 30 127ö 
Mo.slı:oYa :..3,7ö•5 23, 7676 

t S T t K R A Z I~ A R 
bütçeye dayanıyor. Bunu gelecek yıl te- 1--------.ı..----~-.,-ıu.-,-ı 
min etmek, ne 6ayede mümkündür? Han- nç•·• ı 

Ttrlr borcu t ııeıı~ -
gi fasılda.r. nakiller, yahud bütçeye ila- • • u • _ 
\•eler yapılabHir? Benim. sadece bir ede- • • • yad, , -

biyatçı sıfatile, bu rakam i.şlerine hiç ak· 

NOT: Telgraf hatlan bozuk oldu -
ğundan dünkü borsa fi.atJan gecik -
miştir. 

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

lım ermez. Bu yazımda belirtmek istedi
ğim nokta, yalnız. bir ede'biyat akademi
sine olan kat'i ve milli ihtiyacımızı gözö
nüne getirmektir. Ötesi, ilim ve san'a.t 
A§ığı olan en büyüğümüzün, Milli Şefi-
mizın ve onun salahiyetli yardımcısı sa- Biga icra Memurluğundan 
yın Maarif Vekilimizin takdir buyuru- Blga Eytam Dairesine izafetle hazineye 238 

lira Termeıte tnrçtu Mehmed oıtlu Hasan ve
caklan bir iş, milli bir kültür davamız- re.sesine aid Biga tapusunun Nlsan 338 ta -
dır. Onun için Türk edebiyatının istik- rlh ve 20 numarıuıında kayıdh Blganın Tek
baline ş:mdiden emniyetle ve göğsümüz kcci mah:ılleslnde şarkan yol ve garban Ka
scvinç ve ütıhardan kabararak bakıyoruz. ıeclkU Hacı Halll ve şlmalen İsmaUnğa ve 

Halid Fahri. Ozansoy cenuben yol ile çevrlli 112 zira me.~ahadakl 
-= arsanın mahcuz olup vercseye ald altı hLs -

se lt\barlle dört hissesinin açık arttırma su
retlle paraya çevrllmeslne karar verilmiştir 

Gayrimenkulün muhammen klymetl: 150 
lira. 

~vsnfı: Çarşıya çok yakın btr mesnfedc 
ve iki i<:lek caddenin blrleştlğl köşede y{ik -
sek mevkidedlr. 

nır. Ve arkadaşları ~arafından da bazan 
~ekilemez. kıskanılır. 

M3hkemelerde: Tevkifhanedeki cinayet 
ağır cezaya intikal etti 

(Baştarafı 6 ncı sayfoc1a) 
Hasanın mahkemede söylediklerile. 

tahkikat .;ırasında verdiği ifade arasında 
mübayenet vardı. Sorulduğu zaman: 

- Yanlış söylemişimdir, eroin içmiş
tim. dedi. Ve, yırtık elbiselerine bakarak: 

- Üstümüzü başımızı ona veriyoruz. 
diye ilave ettL 

Hasandan sonra, katilden mevkuf bı
san ve Rıfat şahid olarak dinlenildiler. 
Hadiseye eroin meselesinin sebeb oldu
ğur..u, kav.gayı duyarak, 8 numaralı odaya 

koştukları zaman, Dursunla Bekiri boğu
şur gördüklerini, dışan çıkınca Bekirin ye 
r~ yıkıldığını söylediler ve Bekirin elinde 

de bir bıçak olduğunu, ancak tunun baş-
gardiynn Osman tarafından alınarak 

saklandığını da gözlerile gördüklerinde 
ısrar P.ttiler. 

Şahidlerden gardiyan Sabri: 

- Bilmiyorum. 

Bu sırada suçlu Dursun. b'rden'bire •· 

yağa kalkarak, şahid İhsan için: 

- Bununla aramızda kan davası var. 

b'Jrada, ne duruyor. Verin idam hülrınil
nü. Ben gidiyorum. dedi. 

Bu sözleri müteakib, maznun mevkiirı
den, dışarı ablrnıık istedi. JandarrnalaJ 

müdahale ederek bu harekete marn ol
dular. 

Müddeiumumt Feridun Bagana, söz • 
.ı.arak: 

- Ferbadı öldürmeğe teşebbüster• 

mahkememizce 20 sene hapse mahkiltı' 

e-i ilmiş olan suçlu Dursun un bu kara ti 

Mahkemei Temyizce tasdik edilmiş '\l'C 

kesbi kat'iyet etmiştir. Ceza Kanununutı 

69 uncu maddesinin tatbiki bakımından. 
kararın tasdiki: suretinin celbı lazımdır. 
dedi. 

Aksırık, öksürük, burun akması. düskünlük 

©[?o r?J 

Satış açık arttırma suretlle yapılacağın -
dnn ve :ırt.tırma bedell de peşin olduğundan 
arttı~ıaya lştlruk cdeccklel'ln muhammen 
kıymetin ytizde ycıtl buçul;u nlsbetlnde pey 

- Bekirin e!inde bıçak görmedim. Şa
yet olsa, o da hasmına, bir kere olsun 
saplamaz mıydı? .. dedi. 

Mnhkeme bu talebi kabul etti, şah d 

lerden Kel Hasan ve Tevkifhane operata 

rünün celbleri için. duruşmayı talik etti 

tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu blfmfyormusunuz? 

Grtpe karşı koymak için hemen A S p J R 1 N arınız ? 

Grip, soğukalgınlığı ve ağnlara karşı en emniyetli Haç budur. 

ısrarla 

1 

~ · 

~PİRİN 
isteyiniz! 

20 ve 2 tabletlik 'ekillerde bulunur. 

Her .. klin OstOndekl EB markası aldığınız maba 

hakiki oldutunun ve iyi teslrinin,,prantisidit, 

akı:esl ver:neıerı nva milli bir bankadan te
mlnat mektubu getlnneıerl icab eder. Gayri
menkule o.hl vergi borçlan, belediyeye ald 
tanzlfnt Te tenvfrly .. ile vakıf borçları borç
luya ald olup .sat:§ bedelinden tenzil olu -

Şahidlerden, ihtilastan mahkt1m Şe~ 
ket, maktulün ceketindeki kesiğin Dur
sundan yediği bıçakların tesirılc olduğu· 
nu ·beyan ettL 

Nihayet başgardiyan Osman şahid olanor. 
Blrln::J arttırma: 6/2/939 tarihine rastlı - rak dinlenerek, evvelce hapishanede bu

yan Pazartesi günü saat 9 dan ı t e kadar lunduğunu, Tevkifhaneye hadl~e günil 
dairede icra edlleoek ve muhammen kıy - girdiğini söyledi, vak'ayı anlattıktan son.. 
metin yüzde yetmış beşini bulduğu takdirde 
üstte bırakılacaktır. Altst halde atış 2280 ra; 
numaralı kanuna tevfikan 15 g{in tehirle - Ben. maktul Bekiri tanımam. Elim· 
21-2-93!> t:ırlhlne rnshynn Salı g{inQ .saat de bıçftk olduğu da, asılsızdır, dedi. 
9 dan ıı e hdar dairede icra edilecek 1klnct .Bunun üzerine Osmanla. şahidlerden 
arttırma aonunda yemlnll Uç ehllvuıtuf ta- R"f t fhs"n ve Hasan müvacehe edilerek: 
rnfınctnn tnkd!~ olunan kıymetin yüzde yet- ı a • " . w _ • 

mlş be;lnl buldu~u takdirde en fazla arttı - - Başgardiyan dogruyu soylemıyor. 

.......................................................... .-
1939 SeneEirıe girerken ta~ 

ryarlı ve 15 sene 
Garantili bir MOVADO sa<'!ti ile iş• 
başlayınız. Altın ve Metal ka&ıll 

erkek cep ve kol saatleri 

OSMAN ŞAKAR Müessesesinde 
8 ay vade ile satılır. 

GALATA : Bımkalar caddesi No. 4'1 
Voyvoda ban zemin kU~ 

BEYAZID : Üniversite caddesi No. 
KADIKÖY : iskele caddesi Ne. 83!" 

r.anın ü;ııerlndıe bırakılacak ve akEI lhalde Bekir, onun hemşerisidir. BtÇağı alıp, BULANA MÜKAFAT • 
mezldlr kanuna tevfikan borç beş senede rnkladı, dediler. 1 Kanunusani 1939 Pazar gOnll Gıı· 
ve beş mfisa~ı taksitte ödenmek üzere satış Reis. Osmana: ıatasımıy v~ya Tt ksın. cıvarında bır 
tehir olunacaktır. s· 1· • i d. d pırlqnt ılı kol saati kaybedilmiştir. 

2004 s.:ıyılı kanunun 126 ıncı maddeslne tev - ız nere.ısın z. ıye sor lL Aşıığıd ıki ııdrese getıreııl~r menı· 
nk·m ha~:ın tapu sıcııne sabit olmıvan ala- Başgardiyan, cevab vereli: nun edılecektir. Adres: B Jımer 
caklılaria dlğt:r aUıkadaranın l!A.n tarihin - - Malatyalıyım. TOrk Endllstrl ve Tecım A. Ş. 

~n IUb~m ~rml ~nurhnda ~bşuya =~~K~u~ru:ç~a~y~,~M:a~l:a~~~a~y:ş~m~ı~t~Ahl:·~d=~~?~~~~~~~B:a~h~çe=k~a~p~ı~-=T;n~ş~h:n~n~~= kıymete dair ltlra7 ve iddialarını dairemize 
blldlrmeit.;-i, blldlrmedlklerl takdirde hakla -
rı tapu stclll ile sabit olmıyan alacaklılann 
satış bedeli paylaşmasından hariç kalacak -
lan VI'! aaha fa71a izahat almak isteyenlerin 
2/11939 tarihinden itibaren Blga tcra daire
sinde asılı bulunacak şartname ile dairemi -
zln 937/3!>3 sayılı dosvasında mevcud evrakı 
görüp a.nlayacaklan 1llo olunur. 

Zonguldak Belediyesinden: 
60 !ira ücretli münhal belediye zabıta memurluklarına polis kayıd ve kabu14 

hakkındaki ~eraitle memur alınacaktır. 1stekl.1erin 15/1/939 tarıhine kadar fo ' 
toğraflı vesaıki ile Zonguldak belediye rıyasetine müracaatları ilan olunut. 

.40. 



(Bqtarafı 1 inci ~ayfada} 
tGn gemiler gibi cMilleb de karaya 
düşmemek için demirini alarak sahil· 
den uzaklaşmıştır. Ancak karaya otur
?naktan kaçan bedbaht gemi, daha 
biiyük bir felaketle karşılaşmış, Ereğli 
limanında her an bir kazaya sebebiyet 
vennesi muhtemel olan beş gemi en -
lt<ızından bir Yunan vapuruna aid olan 
leşe çarparak delinmiştir. 

Facia nasıl oldu? 
«Milleb elli bir senelik ihtiyar bir 

g~tnidir. Hatta Denizyollan işine ya • 
l<ltnadığı için satmıştır. Barzfüıy ve 
Benjamen bu gemiyi bundan dolayı eş
Ya naklinde kullanmaktadırlar. Eski ve 
Pek de· bağlam olmıyan gemi, dalga • 
1~.rın da azgın hücumu karşısında, kü· 
Çuk bir rahne ile kurtulamamış, delik 
büyümüş ve o anda içeri hücum eden 
Sular gemiyi hiçbir manevra yapması· 
tıa ve mürettebatının tahliye simidle
line ı;arılmalanna meydan bırakma • 
dan sularrı gömmüc.tür. 

DiğP:r vapurJann vaziyeti 
Facianın en acıklı cephesi şudur ki. 

batan geminin ch".ı.rmda birçok gemi· 
ler olduğu halıie, hiçbiri gözlerinin Ö· 
nünde batıp giden arkadaşlarına yar • 
dun eckmeinek vaziyetinde kalınışlar
dtr. 

. Zira, her vapur kendi başının çare
stne bakmakta ve telsizi olanlar etrafı. 
tan SstimdaC. istemektedirler. 

Kimler kurtnnldı? 

. la7fa ;t i ' 

de gemiciler "Son Posta,, ya 
s·zıe faciayı anlattılar! 

4 - İkinci çarkçı, gene deniz kıdemli 
yüzbaşılığından mütekaid Murad Er • 
can. 

S - Güverte lostromosu Ahmed Ay· 
dm. 

6 - Makine lostromosu Bahaeddin 
Gülçen. 

Tayfalar: 
Ahmed Ürer, Mehmed Ali Erterzi, 

Ali Başkaya, Osman Başkaya, Ali Kel, 
Dursun Camkıran, Hasan G€veze, Ha
lid Başkaya, Osman, Sabri Sangil, İz· 
zet, Mehmed, Rıza Yılmazçelik, Dur • 
sun Baykar, Hüseyin. 

KBZazedeJerin aileleri 
Karadenizin 1939 kurbanı olan cMil 

-z,i1ıciıu XESiMılB~i ootAn4:ıu. &m1rd ABRA~ ıu.&ıx oı.•unlırlftfA• 
ıu:c:Bt71Wr Gütiitç DntJS,i ~KtiJO:ı.1 ~ ~"'· lllLLl'l 

leb vapunmun ikinci çar3içısı bulunan Milleı vapurunun •ahibi Banıilay kum.p anyasına gelen w ~Y' bildiren Wc: 
deniz yüzbaşılığından mütekaid Murad telgrafın kopyaıı 
Ercanm ailesini Belediye civannda Bo· 
yacıahmed sokağında bulduk. Evde sinde tahli51ye gemileri aevketmiş • rin batan bir gemiden dökülmüş olup 
tarif edilm<'z bir heyecan ve teessür tir. olmadığı hakkında tahkikata b~lan • 
hakimdi. Saıbahleyin Muradın büyük Yüzlerce kayık battı mı~tır. 
oğlu Rifat, gazetede (Millet) vapuru • Dört gündenberi Karadenizde de .. Tokadda 
nun battığını okumuş, kardeşi şekerci vam eden çok şiddetli fırtına bir çok Tokad 3 (Hu.~i) - Bir müddet .. 
Saim Ercana söylemiş, bu suretle aile hasarata sebeb olmu.ştur. Aldığımız tenberi gorülmemiş bir şiddetle baş -
hachl..~eden hnbemar ıOılınuş. Dost'!an malUmata göre Karadeniz sahillerin • lıyan fırtınayı müteakıb gece kar yağ· 
kendilerini, öJen1erin henüz rnallı.m ol- <le yüzlerce motör, yelkenli, kayık mağa başlamış, sabaha kadar kann ke
madığını, babalarmın kurtulanlar a • batmış, bir çok insanlar boğulmuştur. safeti 25 santim yüksekliğini bulmuş • 
rasında bulunması ihtimali bulundu • Ancak muhabcratm henüz dürüst bir tur. Kar devam etmekte4ir. Haı'aret 
ğı.mu ı;:öyliyerek teselliye çalışmakfıa .. şekilde yapılamaması, ölP.nlerin adedi- sıbrın altında beştir. 
dırlar. Murad ETcanın oğlu Sa'im bir ni ve kazaya uğrıyan gemileri tesbite Her tarafta kar 
arkadaşımı1.a şunları sövlerniştir: imkan vermemiştir. 

c- Sabahleyfa dükkanı açmağa ~i _ Fırtına devam ediyor Ankara 3 (Hususi) - Memleketin 
derken hadiseden haberda.,. oldum. A • Yeşilköy meteoroloji 5sta.syonu hava muhtelif mıntakalannda kar yağmak· 
ğabevime rasladım. Gözleri ağlamak _ vaziyeti hakkında şu mali'ımatı ver • "tadır. Boluda kann irtifaı 35, Bilecik· 
tan kızarmıştı. mektedir: te 15, Geyvede 7, Esk~ehirde 6 san -

- Ne vor. ne oldun? « Hava, yurdun Akdeniz kıyılan ile timetreyi bulmuştur. 

Son vaziyet : 

18 kişi boğuldu 
D~ geç vakit Ereğliden telsiı.le geı 

len malı'.imata göre, Millet vapuru mü~ 
rettebatından ancak iki kişi kurtula • 
bilmiş, ı 8 kişi boğulmuştur. Kurtu İ4 
Janlann kimler olduğu henüz belli 
değildir. 

1 

Gemi Kurtarma Şirketinin Hora taJi. 
lisiye gemic;i kaza yerine hareket et '4 

miştir. Ayrıca fuhlisiye ensp~-törlerl 
de Ereğliye gitmişlerdir. 

Dün .gel.'e de geç vakte kadar Ereğli 
ile telefon ve telgraf muhaberesi yap
mak mümkün olamamıştır. Kaza et '4 

rafında bugün mütemmim malfunal 
beklenmektedir. 

Egedeki zelzelenin tahribatı 
(BD.§tarafı 1 inci sayfada) 

35 aile :ıçıkta kaldı 
Ankara 3 (Hususi) - Bugün Dahle 

liye Vekaletine gelen malumata gö1'4t 
İzınirdeki zelzeleden Dikilinin Candal'I 
lı nahiyesinde bükıiınet binasının du 11 

van yıkılr.uş. okulun bncası devrilmif. 
duvarlanndan biri çatlamış, halka aid 
34 ev oturulma?. hale gelmiş, ayr.ıca Sl 
ev ehemmiyetli h~sara uğramıştır. Da
ha bir çok evler de sarsıntıdan müte "' 
essir olmuş, 35 aile açıkta kalmışsa da 
icab eden tedbiı'ler al.inmı>ltnr. 7...aııd 
19 bin lira tahmin edilmektedir. 
Bayındır ve Foçada ehemmiyetm 

hasarlar vardır. 
L •Mmeı. mürettebatından 1bir kısmı 
~ndi.sini denize atmış, bir kısmı da 
gerninin direklerine tırmanmıştır. Sa· 
hilden cM.illeh in imdadına koşan tah
lisiye müfrPzesi dalgalarla mücadele 
~derek haciise mahalline yaklaşıncaya 

adar bunlardan h€lllen hepsi boğul· 
lnuşttır. Yalnız direkte bu1ı.manfar 
lturtarılım~lardır. Son dakikaya kadar 
~uhaberat münkati bulunduğu cihet-
1e kimlerin öldüğü, lclmlerin sağ bu -

Dedim. Gazeteyi uuıtfa. Okur oku • Ege civarında çok bulutlu, Trakyada 
maz ak1ım başımdan rlit;i. Acentıı:lya kapalı, diğer bölgelerde yağışlı geç -
kostuk. Hfıla muhabere tesis edilme • rniştir. Rüz~fırlar, doğu ve cenubu şar
mişti. Ge1t1; direğinde birkaç kisi vat' ki rnıntakalarında ve Orta Anadolunun 
mıs. babamın J..."Urtulanlar mı, yoksa Ö· şarkında cenubi, diğer yerlerde garbi 
lenler arasında mı bulundu~nu bil • istikametten kuvve1$ııi olarak ~ .. 
direcekleri ce\•abını verdiler. Bcs kar- tir. Akdenizin şarkında garbden, Ka
desi1_ Babam 5 7 yaşındadll'. Bir buçuk radeniz ve Ege denizinde de şimalden 
yıl evvel alınan Millet vapuruna ikinci gelen fırtına hüküm sürmektedir.» 

Millet vapuru neden battı ? 

Unduğu öiirenflcmern;ştir. 

Şehrimizde teessür 
.. Vak'a şehrimizde duyulur duyulmaz 

'buyük bir teessür husule getirmiştir. 
~mi rnüst.ahdeminin ai1eleri derin bir 
~.?er ~çinde ncentaya, Deniz Ticareti 

Udür1üi1ünc basvurmuşlardır. Fakat 
lı;endilerine rnüsbet bir şey söyleneme· 
~iştir. Son dakikava kadar bu zaval • 
•lar büyük ıztırablanna katışan bir • 
~ç ümid zcrresile babalarının, koca· 
!t<lııntn, kardeşlerinin, çocuklarının a· 

tbetini beklemektedirler. 

çarkçı old11. Eskiden denizci &di.n ICarnya oturan vapurlar 
Bemm kaptanın ailesi matem içinde «Millet. vapurunu batıran fırtına -

nın birçok vapurları da karaya düşü~ 
cMilleh vapuru süvarisi Besim kap- düğü söylenmektedir: 

tan Ortakövde Karakaş sokağında 36 
Alaplı istikametinde Sarıkumluğa 

numaralı Karakaş apartımıanmın Ü • Samsun ve Mete şileplerl, biraz daha 
çüneü katmda oturmaktadır. Dün b'r 

aşağıda kayık iı;kelesine yakın bir yer-
arkadaşımız Besim kaptanın evine gi.. de Şadan, Galata. Zonguldak, İkbal şi· 
derek ailesile görüşmüştilr. lepleri, Çobançeşrne ağzında Vatan şi

Besim kaptanın akrabalan, kayın - lepi, bira7. ötede Atilla şilepi ve Yu • 
biraderi Zeki ve komşulan kazayı öi{· 

nan bandıralı Süper ~ Namikos fi -
rendikten sonra ailesinin yanına koş - lepleri karaya düşmüşlerdir. 
muşlar ve kansile çocuklannı teselliye Knraya düşen bu vapurlard~n Gala-
başlamışlardır. Evde umumi bir matem 

Gemi s:ıhibi ne diyor? havası hüküm sürnı(>kte ve herkes!in ta şilepi 1800, .~nguldak şilepi 1400 
'S tonluktur. Her ıkısi de Kırzadclere a • 

<:! ir arkadaşımı?. Ovakimyan hanın • gö!}:~ yakşlı btulunrnailkt~ iBdi. z ki tiddir. Vaziyetlerinin çok tehlikeli ol _ 
aki acentasında (Millet) vapurunun .oot:sım ap anın a esı ayan e 

&ah k' .. 1 d b' 
1 

· duı!u gelen haberlerden anlaşılmak • ~k.,..inden bulunan Barz:ilay ile gö- ~ye, ~oz yaş an arasın a ıze şun an tadır. 
8\i üştür. Mumaileyh aşikar bir tees- soyledıK: h be . . t 

1 
d ku Mete vapuru 5500 tonluktur. Kal 

r içindedir ve şöyle demektedir: c- aza a nnı aaze e er e o 
d k B kl t-

1 
d" • kavanlanndır. Sankumda karaya otu· 

b .. ':- Reder ve ızbrab içindeviz. Fakat ~ . en. ve çocu arım ç~ gına on - ran vapurım vaziyeti eğer hava müsa-

blltün hunlnr maddi kıvrncti şu veya duk. Evlı olan kızım Bedıa Kuzgun - ·d md t hl'k 1. d v.ld' 
.ı ı k ı ...,. erse c ı e 1 egı ır. 

f o an l!emi için d"''!il, çok kwmetli. cu ta oturur. O da hftdisevi ~aber alın· Samsun vaounı Aldıkaçtı oğullan • 
~dakar mr.sai arkadaşlarımızı kaybet- ca hemen buraya koştu. Besırn kaptan- nmdır ve 1700 tonl ktı.ı İkb 

1 
şil 

li ~kt~n mi1tevc11iddir. Riıi b;raz teset- dan Bedia adlı bir kızım ve Bedi adlı p' 5300 t 
1 

kt u Bar. T aB .e • 
ı C'den hiç olrnn7sa iclerinden ktc::mıa· bir oğlum vardır. Bedi Kabatas .Lise· ~en 'kumpo~ uas ur. el rzŞaı ~ e;1a;, 
'>~llıının k11rtulmuş olması ümididir. sinin 9 uncıı smıfmda okumaktadır. Sadık d 

1 
a y 'dınd~n ı3:;.3··00 t nl kştuı eyı 

<.ıra b k 1.3 ~ 1 . d İkb z . b d 2 5 .. za e ere aı ır. on u r. )\ . mız a 111V"'m te sız e al va- ,evc1m un an gun evvel sefere y ı:k ·ı · 1 V ta ·ı . 3700 "lltu · k Ka . er encı enn o an a n şı epı 
süvariı:i ~ vazıvor. cı tı. za esnasında bazı kimselerin tonluktur Çoba ç~ d . ~ 

'b' (ZinC'irin ke"nıne~ do1av1sie ıtPmi- kur'uldugwunu f k t b ı · · 1 · n -,.rne eresı agzın • .rı b . . h .. · aha un ,ğuann ısım e - da oturmustur. Bu şilep su tanklarını 
ı.. <ı ramak imkanı olmad1t1'ındnn mec· nnın emız meç ul oldu nu haber 

5 
·ı d ld k A 

"'llre • d' . . u ı e o urup araya vurmuştur. • 
ı._ ~ n •Gülünç» deresi önünde kum • ver ıler. Zevcırnın de kurtu~anlar a· ı·ıı" .1 . 1800 to 1 kt y '"" 
·u~q . . ı a şı epı n u ur. unan !i' -
d ' oturtulmuc;tur. •Milleb vanımız- rasm<la bulunmaSl ıçm Allaha çok leplerinden Namikos 3800 tonluktur. ç: batnııshr. Mürettebatın bi~ kımı1 valvarıyorum. Zevcim aslen Selanikli 

rrııu'kt ndır.) ve eski bir denizcidir. İki yıl evvel 
le ~armuk öivf' remici li~anında dirc-k- cMilleh vanuruna süvnri oldu. Ken -
'trıtırı Üzerindekl inlere derler. Bir kıs· disi miitekaid bahrive vüzbaşısıdır. Gö
tıı.h~r?va iltka ettik1e!'ine J?Öre elbet rüvorsunu~ ki bu haber bizi pek peri
<!a 1~Ye onları kurtarmıstar. Arka- ~an etti. Fazla bir şey söyliyemiyece • 
~ sJarımızrn b.ısına e-elen bu cok feci ğim.> 
uzaa w 

4~ an orılar 'he<:abma duvdu(!tımuz 
hır ~-nde fazla söz sövlemeğe derman 

11""1lıyo:r ~ 

.\ Of.mide bulunanlar 
~ ~nta~a gemi mürettebatının liste
ıu;.. adığından Deniz Ticareti Müdür· 
'latu Sicillerinden cMilleb te bulunan 
Ce andaşların isimlerliırl tesbiff ettik. 
'%~ kumanda ~yeti ve mürettebat 

'1l'dır· 1 • 
){i - Birinci süvari deniz kıdemli 
~~haşılığın<ian mütekaid Besim Öz • 

2 . 

Ilahcr bekliyorlar 
Acentaya ve Deniz Ticareti Müdür· 

lüğüne mürettebatın aileleri tarafın -
dan müracaatler yapılmakta, gözleri 
yaşlı itadınlar ve çocuklar acenta ka -
pıs\nda heyecanla haber beklemekte
dirler. Son dakikaya kadar gelmiş hiç
bir haber yoktur. Fırtına hafiflemiş ol· 
rnakla beraber gene devam etmekte ve 
harab olan teller yüzünden telgraf mu· 
haberat.ı.nı temine .im'kAn bulunma • 
maktadır. 

Denizbank vapurları 
Denizbankın cEge> vapuru Sinob 

limanına iltica etmiştir. Orada hava -
mn sükunet bulmasını beklemektedir. 
Di~r gemiler de muhtelif limanlara 
sığınmışlardır. 

Refah bulundu 
Dün sabah bir ar:kad~z cRefah• 

vapurunun akıbetinden haber alına· 
madığını yazıyordu. Geminin Zongul· 
dak ]imanında bulunduğu, havanın dil· 
zelmesine intizar ettiği anlaşılmıştır. 
Fforya açıklarmda aamaıı bolyaeri 

bulundu 

Son fırtınanın hafızalarda bıra· 
kat'ağı acı hatıra bir tane değildir. 
Bunlan Ereğlide batan ve kar3ya 
oturan gemilerimiz. ölen vatandaş
larımız ve bir taraftan inkişafına 
uğraşılırken diğer taraftan darbe 
yiyen ticaret filomuz olarak sıra
lıyabiliriz. 

Bu bir facia, feci bir kazadır. Fa
knt biz bu gibi vak'alardan mem
leket hesabına ders çıkarmazsak, 
çıkarmazsak netice katmerli olur. 
Felaketler birbirini takib eder. bü-
yür ve bizleri tarih müvacehesin
de kabahaUi mevkie sokar. Biz bu 
husustaki fikirlerimizi söylemekle 
iktifa ediyoruz. Bizim vazifemiz 
bu kadardır. Bir de bu gibi faciala
rın tekerrürüne mani olacak ted-
birler, bu tedbirleri alacaklar var
dır. Öyle zannediyoruz ki onlar da 
bizim gıl>i hareket ederleı:se, • ki 
bundan şüphe etmiye kimsenin 
hnkkı yoktur • m~erek acılann 
önüne geçilmiş olur. 

* Facianın iki cephesi vardır: 
1 - Teknik. 
2 - td'art 
Bunlardan birincisi denizcileri 

alakadar eder. Meseleyi bu cephs
den rnütalea ederken kazaya uğrı
yan gemilerin hepsinin de kömür 
nöbeti beklemekte olduklan naza
rı dikkati celbetmektedir. Gemile-
rin hepsi de rü7.gann sürprizi ile 
mi karşılaştı? 
Hayır ... Karadenize bu aylarda 

çıkan gemilerin her an harekete 
hazır olarak demirli yatmaları icab 
eder. Evet gerçi d'eniz işleri üstün
körü tenkide müsaid değiidir. Bu
radan. Ercğlideki deniz faciası i
çin bir şey söylenemez. Bununla 
beraber bütün ~emilerin f>'jrprizle 
karşılaşması insana tuhaf gelmek
tedir. 
Eğer Ereğlide vaziyeti idrak e· 

debilen bir .baş olup ta bu gemile
ri fırtınayı denir.de geçinneğe ve 
hatta Sinoba kaçmağa icbar etsey
di herhalde tehlikenin ve felaketin 
derecesi az olurdu. Madem ki fır-
tına limanın içine kadar giriyor, 
artık orayı llman addetmek doğru 
dcğ'ldir. Hususile Büyük Harbden
beri batan gemilerin leşlerıni sine
sinde muhafaza eden Ereğlide ..• 

radeniz gibl ekseriyetle Türk ge
milerjnin dolaştığı bir denizde, bu 
denizdeki sahillerimizde b~ 
meteoroloji istıasyonlan kurulma za 
manı artık gelmiştir. Bu suretle 
inkjşaf halinde bulunan deniz tica
retimizin seyrüsefer emniyeti Hn
san Babanın tecrübesine değil. fen 
ve ilme istinad ettirilmelidir. 

İdari cihete gelirsek mevzu 
biraz daha genişler. Deniz ve de
niz işlerinin idaresi çok müşkül
dür. Hariçten 'bakan gözler denizi. 
Florya plajı. Marmara havuzu globi 
hoş görürler. Onun külfetini, çıka· 
rablleoeği müşkülatı takdir etınek, 
o engin sularda senelerce gezmek
le ancak mümkündür. Bu müşku
latı görmeden denizleri ve deniz 
vasıtalarını kullanmak istiyenler 
bu gibi facialarla karşılaşmaya 

müstahak olurlar. 
Buna mani olmak için ne yapma

lı? Bu sualin CPVabı basit olmakla 
beraber, her nedense, teslim edile
mez. Arzularımız şud'ur: 

l - Deniz vasıtalarını J..-ullanan
lar denızci olınalı. 

2 - Sivil kumpanyalar~n gemi
leri ve deniz faaliyetleri denizci 
ve emekli deniz sübaylan tarafın
dan kontrol edilmeli. 

3 - Liman reisleri emekli deniz 
sübayJarından olmalı ve bunlara 
sık sık h~va vaziyeti bildirilen 
broşürler göndermeli. 

4 - Liman reislerinin bağlı bu
lunduğu makam ba§ında en kıy
metli ve emekli bir den:z sübayı 
bulunmalı. Ancnk bu makam bir 
donanma komutanı gibi denizde 
bulunan tekmil 1.icaret gemilerı.ı 

nin selametinden mes'ul olmalı, 

onlara. 1.aman zaman. hava vaziye
tini ve icab eden emirleti vermeli. 

5 - · Nihayet Ereğli ve Sinob li
manlarına mendirek yaptırılması 

hususunda artık gecikmemeli! 

* 
Böylece arzulanmızı sıraladık

tan sonra tekrar faciaya avdet <'

dersek kendi kendimize sorabili
riz: 

- Acaba bime böyle bir teşkilat 
olsaydı, bu derecede feci bir kaza 
mey.dana gelir mi idi? 

Bunun cevabını okuyuculara bı-3 - İkinci kaptan Tah!:r Kepez. 
~ıJ':' Çarkçıbaşı deniz kıdemli yüz • 

ıgından mütekaid Mehmed Eren. 

Karaya oturan diğer dokuz geminm 
kurtarılması için Gemi Kurtarma Şir· 
keti hemen faaliyete geçmiş, mahalli 
kazaya mütehassıs bir kaptan idare • 

Dün, Florya açıklannda dalgalar a
rasında batJp çıkan bir ~k saman bal- i 
yelerinin sahile gelmekte olduğu mın· 
taka muhafaza memurlan tarafından 
görülerek zabıtaya haber verilmiş, bal· ı 
yeler denirlden C]!kanlarak muhaftıza 
a 1tına alınmıştır. Keyfiyetten Liman 
idaresi haberdar edilerek, bu balyele- ~~,..,_~~~~~'W'lll..,.._.~~'W'lll..,.._.~~~~~~~~~~rıJ 

rakıyormn. A. T. Bundan başka zannederirr. ki Ka-
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Kardeşim Samiye, Geçen sene biz Divanyolund~ki C\rf -ıhalle~ o kadar k:bar ve dürüsttü k! u: 
Sana bu mektubu yazarken ellerim mize tasınd:ğımız zaman tesaduCen Se - zak \,)ır akraba demek olan bu gencı, nı· 

saadetle titriyor. Her zaman oldukça niha yc~gemle komşu olduk. Esasen an· hayet onlar d1 samimi bir &urette kabul 
muntazam yazımın bugün bir çocuk yazı· nemle ~·cngem her zaman b1rbirle:ıle çok etmeğe başladılar. . .. . ., 
sı gibi ııcemı ve t itrek olduğunu, satırla· seviştikleri için bu komşuluğu bıraz da 1 Mıthatla tam manasıle flort ett~k mı .. 
nn doğru bir çizgi takib edecek yerde eğ· onl:m n tertib ettiklerini zannediyorum. Hayır ... Yani ne ben ona karşı, bır genç 
rildiğinl görünce belki de şaşmış. Nec - Yeni eve geçtiğim!zden bir kaç gün 1 kızın beğendiği b'r .gence karşı haklı ola
miyeye ne oldu diye kendi kendine sor sonra. yen(?emin üvey oğlu, hem yorgun- rak yapabileceği kok:~~iğ.i yaptım; n~ .d~ 
mussundur. Necm ye mes'uddur bugün. luğunu dinlendirmek, hem de bir ba • o, bana, beni beğendıgını veya sevdığını 
On~ heyecanlandıran ve te~landıran bu taklık civarında açtığı yolun inşaatı es- ima edecek b'r tek kelime söyledi. Yalnız 
OOfkun saadettir. nasında yakaladığı sıtmayı k<Ikünden tc· .b:r~b:_r olmaktan memnun, hatta mes'ud 

Evet mes'udum kardeşim ve bu sevin· davi ~ttirmek üzere bir müddet için İs· gorunu:yordu. 
cimı sadece kendi cesaretime borçlu ol· tanbula gel'p yerleşti. Fakat bütün bunlara rağmen niçin be
duğumu cüşündükçe daha çok seviniy<r Mithat öteı:lenberi hoşuma giderdi. Ak· ni a:lemden istemiyordu? İşte annemi, 
nam. Düşün b:r kere, ben de Mithat g 'bi Jında kalm ~sa. sen bile kocanı sevml'den 1 hattfı b:ıbamı . sinirlendi~en b~ idi. 
çekin.gen b r insan olsaydım. ikimiz de evvel bu genç ve biraz vahşi adama ha - ı - Madem kı sık sık b zc .gelıyor, kızı
birbirimizi böyle del:cesine b ir aşkla sev- fif t erfb tutulmuştun. Fakat seni temin rı:ızdan ~oş~anıyor demektir. O ha~de ni
diğimiz halde bunu söylemeğe cesaret e· ederim k i Samiye, ilk zamanlan onunla çın resmı hır taleb yapmıyor? Neyı bek • 
demiyecek ve birleşemiyecektik. sovişl'ceğ:miz aklımdan bile g~emişti. liyor? 

Fakat sana böyle b 'r bilmece söylüyor- Zaten 0 , i!!Ünlerini ve gecelerini kah oku· Hakları vardı. Nitekim, bir kaç hafta 
mui gıbi arka arkaya muammalı cümleler m ... klq, kah evin dışındaki arkadaşlarile bekled 'kten sonra Fll'hri Bey meselesini 
7azmakta devam edersem halimi anlata • geı- r !r , b ;zim aramıza kanc;mnzdı. Zanne- açığa vurdular. 
mıyacağım, asıl söylemek istediğim şey- derim ki (söz aramrzda) benim gt.bi tam B:ısen ne kadar üzüldiim, ne kadar ağ
leri söyliyemiyeceğim değil mi Samiye? manastle bir İstanbul kızı. onu b iraz da ladım Samiye! Fahri Beyi reddetmek için 
O halde bu .sözleri bırakıp işte sana me- korkutuyordu. Hııkkı da vardı; düsün bir ortada makul bir sooeb bulmadığım için 
1elcyi olduğu gibi ve sırasile anlataca • ke>re, ömrünü süslenmek ve gezmekle ge- isyan ediyordum. Hatta bir gece, onun 
ltm.. ç:ren bir genç kız ... Yakından tanımadı~ı teklifini kabul etmeğe bile karar verdim. 

Bundan evvelki mektubumda sana, ai- fçın, adamcağız benim harici hallerime Fakat ertesi gün, tesadüfen m 1• kim bilir! 
lemin beni ; thri isminde bir gençle ev- aldanı;~r. hakikatte benim de ekser vak- Mithat geldi. Ne kadar meyus, ne kadar 
lendirmek ısted klerini, bu maksadla <r tini c ıddi şevlerle geçiren ve ruhunoa muztarfb bir hali vardı. Elimi tutan eli • 
nunla beni b!r çok defa ayni salonlara, temiz, hatta basit lbir köse g'zliven bir n:n titredi~1 ni, gözlerime bakan gözleri· 
ayai ahbablara davet ederek görüştür • taşralı j!ibi ciddi ol~blleceğimi tahmin e· nin bulandı~ını gördüm. Bir şey söyle • 
Dıek ıçin vesileler icad ettiklerini söyle • ciemiycırdu. :rneden masanın yanındaki sandalyeye o - ı 
mit ve ben'm b~ gençle birle.şmeğe pek Bir gün o biraz hasta imış, evden çık· turdu. Konu~amıyorduk. Bir söz söylesek 
gönlüm olmadığını senden gizlem~ - mamış. Ben dt> koltu~da veni ald•i?ım ikimiz de ağlıyacaktık. 
tim. b ir yığın kitab olduğu halde yen.gemi Bır ara l!nncm bir iş için mutfab gitti. 

Affet beni Samiye, bunca senelik sa - görmeğe gitmisiim, ~e ilk bulusmamız (Mutlaka annec"ğ'im bizi yalnız bırak -
mimi dostluğumuza rağmen ben senden o gün oldu. D'kkat ediyorsun değil mi? mak lstemistl Samiye) yalnır. kaldığı • 
bile, Fahri. Beyden başka birisini sev • Görüşmemlr. demivorum: çünkü o güne mız zaman Mithat yüzüme baktı. 
mekte olduğumu g"zlemiştim. Bu benim kadar bir cllk defalar onunla karşıla mış- - N1şanlanıyormuşsunuz Necmiye Ha
.kalbimin en gizli köşesinde gömülen de- tık; fakat birbirimizi bulmamız o gün ol- nım. Dün rıkşam annemden haber ~ldım. 
rin, içli bir sırdı. Bunu hatta sana bile du. Fahri Bey ook değerli bir genctir. Ken • 
açamadım. Mithat elimdeki kitablara, sonra hay • disini tanıyorum. 
A!lem beni Fahri beyle evlendirmek isti retle yüzüme baktı ve yanakları biraz kı- Yarabb: ne k"dar içli. ne kadar muz-
yorlardı. Bu, onların çok meşru bir hak - zararak hana şu sözleri söyledi: tarih bir ~esi vrırdı. 
ları idi. Cünkü, kendisini sevmediğim - Siz böyle ciddi eserler okur musu • Wrdı>nb1re n:ısıl oldu bilmivorum. s:m. 
halde, Fahri Bey·n her hususta itimada nuz Necmiye Hanım? Sl'k gibi bir f°kir be,•nimden gcctı: hemen 
llyık bir adam olduğunu ve bir kadını Bu <'Ümle belki de bir hakaret S3Vlla - karar verdim ve neş'eli bir tavır takına
m~'ud edeb!lecek meziyetleri haiz oldu- ,blJirdi, fakat onun halindeki havranlık ve rak ce\•ab vPre' m: 
tunu itiraf <'tmek mecburiyetindeyim. ~ö1leri~deki temiz "fade bana bunun bir - Henüz kat'i bir ~ev yok Mithat Bey; 

Fahri Bey iy1 bir genç; fakat ben onu iltifat olduğunu derhal anlattı. şimd! s'z bu sözleri bırakın. Size bugün 
sevmiyorum ... Sevd!ğim adam da hiç bir Ne kadar olsa İstanbul kızıyım de~il hir maharetimi göstermek istiyorum. 
hususta ondan aşağı değil; yalnız biraz mi Samive? Bir erke~in ~özlerindeki ma- Kahvenizi içtikten sonra fincanınızı ka -
çekingen.. nayı derhal okuyacak kadar kurnazlığım pa~·ınız, falınıza lb.akacağım. 

Sen Mithatı tanımazsın değil mi? Ha- ve fett~nlığım var. Afalladı. O kadar sasırmı'ltı ki vfi.,üme 
yır, yanlış söykdirn, onu tanır, fakat ha- lşte o günden sonra, benim çek'ngen bakan ~özleri Adeta büyümüı:;tü. Güld~m. 
jırlamazsır. belki ... Hani Seniha yenge- mühendislmde blr de~siklik oldu. Yen - - GörP.ceks"niz, size bütün sırlarınızı 
min, bütür- ömrünü Anadoluda yol yap- gemle birlikte, evvela büyük fasılalarla. c;öylivecc.>ı!;m. 
malda «eçiren bir üvey oğlu var ya? İşte sonra:fou sık sık bize gelmeğe başladı. - Ciddi konuc.-uyorduk Necmiye Ha • 
mühendis Mithat o ... Bugün benim n1 • Annem ve babam bir şey derler diye fe- ııım, eocukluk etmeyiniz. 
pnlım olar. Mithat... na halde korkuyordum, fakat Mithatın - Hayır, mutlaka falınıza bakacağım 

.. _. ·1c- 4 
pıncı anun 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ANKARA 

1 - Kurumumuz: talebeleri için aşağıda isimleri yazılJ (4) kalem elbise, palto. 
tayyör kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 10/1/939 Cumartesi günü saat 10 da rektörliik binasında müteşekkil 

komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel (18536), teminat (1290,20) liradır . 
4 - Teminat ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine tes -

lim edilecektir. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Yurd l· 

mirliğine müracaatları c5225> (9352) 
C:nsi adet Beherinin muhammen 

Fiatı teminatı 

Erkek elb:sesi 434 Takım 30 Lira 

Eııkek pa:ito 139 32 lt 

Kız talebeye palto 10 32 > 1390,20 

Kız talebeye tayyör 34 22 > 

- - - - - -

Boş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün a}rılarınızı derhal keser. 

- - lcabn:Ja günde 3 kaşe alına'.>ilir. - -

İstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 
Mık.carı Cmsi Tahmin bedeli 

Lira Ku. 
İlk ieminat 

Lir&. Ku. 

330 Yün !ımi!P. ipliği 291 00 €6 83 
ı - Cinsi, mikdarı, tahrnir. bedeli ve ilk teminatı yukarıda yaz.lı nümune ve 

evsaf !ı.: ıoar~nam('sme uygun 330 kili) yün fanila ipliği J4/l/939 Cumartesı 
giinü saat 11 de G"6ikpaşadaki İstanbul Jandarma satınıım:a komisyonun• 
ca açık r-l:s:ltme i!e satın alınacaktır. 

2 - Şartnamcsilc nümune her gün &dı geçen komisyonda görülebilir veya 
parasız aldın"ab1 ] :r. 

3 -- isteklilerin ılk temlrıat, mektub ve:ra makbuzlarile !azılı giın ve ısaatte 
adı geçen koın!syonda bulunmaları. (9508) 

Mithat Bey, pek merak ediyorum. olan ve bundan sonra da bütün gençliğini 
Şımarık bir çocuğun manasız bir kap- gene Anadolun~n sarp dağlarım delmek· 

rlsini yerine get:rmek için fedakarlık ya- le geç:recek olan bir mühen:iisin kansı 
pan bir büyük adam tavrile fincanını ka- olmağa razı mısın? Kulaklarıma inana • 
padı ve bekledi. mıyorum. Ne kadar mes'udum bilsen ..• 

İşte bundan sonraki komediyi oynamak Demek benimle beraber geleceksin? De· 
çok güç oldu Samiye. Bütün cesaretimi mek aylardanberi başımın içinde yaşat • 
toplıyarak ve saadetimi kazanmak için tığım hülya bir hakikat olacak? 

manasız gurur ve izzeti nefis nazariyeleri Saadeti bulmak için cesaret gösterdi -
ni bir tarafa bırakarak ona, sözde finca- ğ'me hakkım varmış değil mi Samiye? 
nında okuyormuşum gibi bir ço~! şeyler İşte bugün dünyanın en mes'ud km be
söylemeğe başladım. nim :ve .Ou saadetimi kendi azim ve meta· 

Ne mi söyledim? Bir:sini sevdiğini, o- netime ·borçlu olduğumu düşündükçe da· 
na aşkını itiraf etmekten korkt~öunu: ha çok seviniyorum. 

fakat bu korkunun lüzumsuz bir vehim· r--------------.... 
den başka bir şey olmadığını; o genç kı· l."Aıtl'Sttt NtlSRAMIZDA: 
zın da kendisini sevdiğ'ni ilh ... 

Ben .söyledikçe o sapsarı oluyor, büyü- Tam tir muvaffak:yet 
yen gözlerinin iki tarafında yaşlar biri· Yazan: Yakov Radin 
kiyordu. Birdenbire sözüma kesti: Çeviren: H. ii.laı 

- Sahiden sana yaklaşabilir miyim 
Necmiye? Ömrünü Anadoluda geçirmiş 

16 r"ni görüyordu. Acaba Süheylanın odaSll' cası ve bütün güverte kısımlan fırtına - ıslak çam serpin~ili toprak üstünde kalı· 
şım beni harab etmişti. Başım şiddetli 

ağrıyor, bütün vücudümde bir kırıklık 

duyuyordum. 

Yazan: Halid Fahri Ozan~ny 

da bu tardta mıdır diye düşiindlim ve bu 
pencerelerden biri açılır da belki onun 
güzel ·başı şu fen erimin ışığında Şadan 
halamın bile tahayyül edemiyeceği en 
güzel bir peri 1ıureti gfüi belirir diye ü • 
midlendim. 

Fakat ümidim boşa çıktı, hiç bir pen -
ecre açılmadı ve ben, ansızın bir sinir 
buhranı ile. önümdeki ilk çamın dibine 
yıkıl..,rak ıslak çam serpintileri üstünde, 

Doğrusu ya bu kıyafette, bil • 1 şeytanlar benim de ~·anımdan uzaklaşır • ilk 0 "·,, için için bir kız için ağladım. 
hassa halamın uğradığı bu deh -1 ıardı. Boğuşursam onJarh boğuşur, öl-. _ 

1 

.. .. . .. .. .. .. Bu s:nir buhranımda, bu göz yaşlarımda 
şet karşısında açı k pencerelerı du • durursem onları oldurur, olursem bu özlenen bir vücudün, geciken bir isalin 
ıanecek akıl km.de Laimı~tı ki?... meçlıul kuvve~lerin el:nue ölürdüm. b s et· d v a r ı var ı. 

Neyse Hafızın c!uası.nriar. sonra halam Maamafih karanlık gece, artık pc~< u • . . . . . 
bir '"k- h "d b "dd t k f ki d 1 . ki . Kım bılır orada, o çamın dıbınde ne nz su uı: u: u ve ır mu e geç n- za u u ar a par ıyan ş.mşe erı ve sa- k d k 

1 1 y ~ d' 
h 'tk" b" h 'd · · yık d ğ ı d · d d . d 1 "k a ar n mısım. a5 mur ınmi~, yavaş c,, . ın ır nı e :ıen·oe& u uya a- ır aşan, erın en erme uyu an go 

labildi. Yağmur da artLk hızını almıştı, gürültüleri ile biraz evvelki dehşetini yavaş ortalık ağarmağa .başlamı.ştı. 
• · k ı d ~·1ır. t 1 kl k b t · t" y ğ ~·· b··ı·· h 1 Sanki uzun, cok uzun stiren karanlık bir ya.nız çın o ar a ,..,J ur ,•par a ar yu • ay c mış ı. a mur -u:.ıs u un ızını a - • _ 

varlnnır gib: tatlı sesler işitiPyordu. mış, demin pencereden baktığım zaman uykuda~;~~:a, korkulu bir r:.ayadan uya. 
Herkes yeniden odasma çekildi. Fakat yokuş aşağı seller akıttığı yolda yalnız nıyor gı ı ~ ım. 

ben tekrar yatağıma yatamadım. Sinirle- ıslak tülbendlerile alnımı serinleterek Kalktım ve hemen çamlıktan inip eve 
rim fena halde bozulmuştu. Pijama pan- yağıyordu ve karşımdaki çamlık, bu ha • gir~ed~n, ~şümüş, ıslanmış. uyuşmuş~
talonumun paça:arını kıvırarak, sırtıma f;fliyen musiki içinde şimdi bana, sade- c~dum~ bı:az harekete getirmek içın 
pardesümü attım ve aşçı kadınla iki hiz- ce. bir dehşetten sonra bir aşk sahne • k~şklerm h~z~sı~ca Aşıklar Yoluna doğru 
metc . şimdi, en .1~a~ıcia, kovalar ve sil- sinde değiştirilmesi unutulmuş muhte • agır ağır yurudum. 
pü.rgeler, sokak 

0

i\apısının altından taşlı- şem bir opera dekoru ıgtbi görünüyordu. Bütün köşkler sessizdi. 
la dolan suları ~üoürur·erken onların Küçük cep fenerimin ışığını sağa sola Böyle. sağımdaki köşkleri ve solum -
f~kın bakışlarına n!dırmadan kapının çevirerek yürüdüm, yürüdüm ve nihayet, daki çamlığı seyrede ede Aşıklar Yolu • 
sürgüsünü çektim.. çamlığın bir yamacında. ininin kapısını nun Dile ve İsa tepesine bakan ilk kıvrım 

A' "'klanm, kö-;kün c.iniındekf kaldın • 
ma dl·ğince !'andım ~i kanatlandım. Fa -
kat bu. vahşi hir kusun kanatlanışı idi. 
O z mana kadar hisC'rtme.-ciğim bir yık
mak. devirmek ıırzusu. ilk ceddim:n ma
larv :ıki ruhu ben1ığimciP uyanmıştı. Bu 
henl ''e evde kalamazdım. Yağmur, şim
fek 1 '· yıldmm içinde dolaşmalı idim. 
Belk. <> ~aman 'bnlannn etrafını saran 

bulan yorgun bir canavar gibi bir par • noktasına varmıştım. Orada durdum ve 
maklık önünde durdum. Burası SüheylA- uzaklara baktım. 
nın bahçesi idi ve şu iki katlı ufak köşk Şafak sökerken, şimdi, bu ilk ölgün pa-
onun oturduğu köşktü. rıltılarda l>!itün bu yüksek çamlıklar, bu-

Bilmem buraya düşünerek, bilerek mi, rada, karşıdaki denizden daha hakiki, 
yoksa ayaklarımın mihaniki hareketine yemyeşil dalgalı, kabarmıı bir deniz hey 
uyarak hiç farkında olmadan mı geldim? bet!nde idi v,_e bu yolun tl ucunda, ti so
Bcynim uğultu içinde idi ve gözlerim bu n~dakl henüz sisli, kabarık çamlı te -
anda yalhtz bu parmaklığt, bu ka

0

pıyı ve pede, Rum )'etimlert Mektebi. alt ka -
arkadaki köşküiı şu ikinei kat pencerele- tında bir tek ıflk 7an8n pencerulle, ba • 

dan yıkılıp uçmuş bir gemi kadavrasına 
benziyorciu. 

Nihayet fecir gittikçe genişledi ve ha
fif, mahmur ·b ir aydınlıkla geceki kabus
tan sıyrılan ve dallarından inciler g bi 
yağmur taneleri damlıyan yakındaki çam 
lar yeşiller giymiş birer gelin gibi par -
&adılar. 

Çok uzaktan b ir horoz öttü. Yakındaki 
bir fakır kuliibesinden bir kuzu meledi. 

Tabiatte artık sabah oluyordu. Fakat 
benim ruhum hala geceyle dolu idi. Yal
nız sinirden boşanan göz yaşlarım din • 
mişti. 

Dönüşte, son defa olar~k Süheylanın 
köşküne baktım. Köşk gene, bütün pen
cereleri kapalı ve sessizdi. Süheyla kim 
b'lir, geceki fırtınadan sonra şimdi ne 
tatlı uyuyordu! 

x 
Denize geç kalmış olan Necll, bahçede, 

elindeki plaj çantasını sallıyarak deliş -
men delişmen parmaklığa doğru yürü • 
yor, bir taraftan da: 

- Haydi eğabey, bugün sen de gel bi
zimle plaja! 

Diye haykırıyordu. 

Neclanın peşine takılmış olan annemle 
Ablam bu söz!! tasdik ettiler. 

Annem: 
- Sahi. dE>di, ağustos ta girdi. Sen hl

la denize başlamadın. 

- Siz g din, dedim, bugün sinirlerim 
bozuk. Hem ben denizden hoşlanmıyo • 
rum. 

Ablam şaştı: 
- Niçin? Deniz bilakis sinirlilere iyi· 

tlir. 
Necla :srar etti: 
- B zi kırma, ağabey! Haydi! 
Annem lıdeta homurdandı: 
- Sinirlenmez de ne olursun? Fatma 

söyledi, fırtınadan sonra bfz yattığımu 
halde sen sabahlara kadar yağmurda do
laşmışsın. Allah vere de hasta olmıyasın! 

Fatma ı-.nnem!n ahiretliği idi ve küçük 
hizmetçimiz Zeynebin aksine çok geve• 
ze b ·r kızdı, ağzında 1: akla ıslanmazdı. 

Sabahleyin, anahtarı od'1mda unuttuğum 
için. köşkte içeriki kapı:rı ba!la o açmıştı. 

Annem söylenmesind ! devam ediyor • 
du: 

- Ablanıc yerden göğe hakkı var. 
Bütün yaz ı.kşamJara l'adar çamlıklarda 
dolaşılır mı? İnsan ıssdıktan, sıkıntıdan 
senin gibi hPyheyli olur. Hem canım. 

çamların altı gündüz çok sıcak .. biraz sa· 
bahları olsun denize g:r de serinle! Bak· 
sana, dün gece çamlığı seller götürdü, 
şimdi ise iki saatte ortalık kurudu, gene 
cehennem sıcağı başladı! 

Annemin hakkı vardı. Daha öğle ol -
- Hem biraz eğlenirsin. Her gün çam- madığı halde hava bir f ınn gibı ısınmış, 

lılcta dolaşmaktan bıkmadın mı? kızgın güneş gözleri yakıyordu. Son bit 

Ablam da: 

Diye söylendi. itiraz edecek oldum: 
Akşamki fırtınanın dehşetL onu takib '"7' Çok doğru söy)üyorsunuz amma o 

eden uy~usuzluğu~. hele hiç yoktan bu- plaj da kim bilir ne gürültülüdür! JWncıe 
dalaca bir sinir buhnni ile SüJieylAnm bilfrsiniz sükundan hoflanırım, gürültü· 
evi brpamda. Jıkı.lıjım vı uzua mO.ddet ye hiç ıelemeın. (Arkaa ..,., 



SON POSTA 

am macera romam:, 

ilk Türk kadın casusu 

Aşk 
t' Böylece aradan, tam sekiz haf la geç-
d1: ~.Dokuzuncu hafta, Nizameddin gel- ' 
b~gı zaman, halinde bariz bir şekilde 

1~ teıaş ve heyecan görülmekte idi .. 
f . en, mütecessis görünmüş olmamak 
Çın, kayıdsı~ bulunuyordum. Her za
ra~. olduğu gibi ona çaylar, keykler, 
ngı.lız budingleri ikram ediyordum. 

1 ~ır an geldi ki, Nizameddin artık his
ş~ne ve iradesine hükmedemedi. Be
erı zafına mağlub olarak: 
~ - Biliyor musunuz, Mis Melek.. ben, 

,.,.kadar ıztırab çekiyorum. 
uedi. 

Birdenbire durdum, ve sordum: 
d - liayır, dostum ... Şu halde, müsaa
e~ ederseniz sorayım .. hasta mısınız? .. 

Uenni yüzüne kapadı. 
:mi°; Evet.. hastayım ... Hem de şifa ü-

1)~ Pek az olan bir hastayım. 

Y&za1'\: Ziya Şaldl 

ve vazife 

lad 1Ye, hıçkıra hıçkıra ağlamıya baş -
ı. Dirseklerimi masaya dayayarak sükunetle ceuab verdim. 

lt ~ıçkırıklsm dininceye kadar bir tek bizi altında ezse ve hurdahaş etse bile, 
~ ırne söyle!neden bekledim. Ve on- gene bu mucize zuhur edecek .. milli 

n sonra, bütün ciddiyetimle: varlığımız ~0nüp gitmiyecektir. Biz bu 
Si- Benden ne bekliyorsunuz azizim? düşünceye, hem islB.m ve hem de insan 

mevkiimi, tabiiyetimi değiştireyim, 
beraberce Anadoluya geçelim; bir kö • 
şeye çekilelim; ömrümüzü orada sil • 
kfin ve huzıır içinde geçirelim; diye • 
~ktim ... Fakat, artık buna da cesare • 
tim kalmadı. 

~ ne yapabilirim?. imanı ile merbutuz ... Binlerce, yüz bin 
edinı. lerce. milyonlarca kardeş kanının, ay -

) O, hislerinin verdiği h~ ve he- ni felaket kazanmda kaynadığı bir za-
ecan arasınd1 söylendi: manda, nasıl olur da kendi ha!asımı, 

Derhal mukabele ettim: 

•şk Sizden .. yalnız bir şey istiyorum .. kendi refahımı, kendi saadetimi, ken -
tıi "· !lica ederim, bunu reddetmeyi - di aşkımı düşünebHirim?.. Bırakınız, 
'ka 'l.. Sıze olım sevgimin, ebediyetine Mister Nizam.. Allahın takdiri, yerini 

naat has1l ediniz... bulsun. 

- Buna n~ lüzum var, azizim ... Aşk
larımızın, kalb1erdc: yaşaması daha doğ 
ru, daha temiz bir şey olmaz mı? .. 

Nizameddin, artık bu sualime cevab 
vermedi. Yalnız, içli bir çocuk hassasi
yeti ile, derin derin içini çekmekle ik· 
tifa etti. 

111~ğır ağır bir sandalya çektim. Çay Nizameddin. başını önüne eğdi.. gö -
fç- sasında, onun karşısına geçtim. rüyordum ki, derin bir nefis müca<le • 
\t;~ae duyduğum derin bir acı ile ce- lesi geçirmekte idi... Dakikalarca böy • * Verdim: le kaldıktan sonra, sesi titreye titreye Ertesi gün, mektebe giderken Emin

önündcki ecz~neye uğradım. Oradan 
şu kısa emri aldım: 

Se - Mister Nizam! .. Çok ciddi bir bah- şöylec~ ı;ıuk?.bele et~.i:.. . 
l3a temas ettiniz. Şu halde konuşalım... -; Sızı.n !uksek .. d~şuncenız karşısı~-

na olan sevginize kanaat getirmiye- da, .cendımı çok kuçuk buluyorum, Mıs 
:~ .• kadar basit bir kız değilim ... Eğer ~-elek ... B~na~ .~.i~liye:p~rverl~ğin e.n 

- Bu akşam, Horhora uğrayınız. Re 
is bey, mutıaka sizi görmek istiyor ... 
Sakın ihmal etmeyiniz. Verilecek emir, 'l.ı ıı bir vazivett~ olsaydık. bu aşkını- yuksek fazıle~ım ogre~nız... s~.ze, bı.r 

Si'l.tnemnuniyetle kabul ederdim. Fakat şey daha teklıf edecektım.. Rutbem1, 
~~~~~~z~.~mı~a~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~YYYVVVV~ 

mühimdir. (Arkası ııar) 

"ar~~a imkan bulunnuyan bir uçurum T • c. ZiRAA T BANKASI 
O, ınler gibi bir sesle mukabele etti: 

ı-u-;; Biliyorum .. çok iyi takdir ediyo -
ttaa · ·· Zaten, onun içindir ki. şimdiye 
)ak ar hislerimi yenrniye çalışıyordum. 
~ ~t, ne yapayım. mağlfıb oldum. İş
tı~ ~Yatımda ilk defa olarak huzuru -
\g~ ağlıvorum ... Ne olur?. Liituf -
'ili ~k edini7.. Benim bu göz yaşlarımı 

?ıız ... 

........ 1'Ta!';ıl. Mister Nizam?. 
li;- 'Pek kolav .. sizinle, izdivac ede 
tad·· doITT-uca. Hindistana gidelim. O -
"ara Vüksek ''C şerefli bir mevkiim 
t'rıcİ Servetim, sizi büyük bir refah i -
ti d E' Vasatmcıya müsaid ... Bahusus si
l'tıa; burava rapteden hiç bir sey kal -
h·ıe ı. Görüvo~umız va, hükfimetiniz 
i~hı.cı attık gö~üyor. Mcchul bir istikbal 

]{ e nasıl ya~ayacaksmız? .. 
Sett·Ulakıar1mda, derin bir uğultu his -. 
'J'a'l. i· Sanda lyamı, masaya doğru bi· 
day aha ÇPlttim. Dirseklerimi masaya 

:ı.varak süklınetle cevab verdim: ...... M. 
~<>tu ıster Nizam! Ac;kınıza. inam -
~otu rn. Vadlerinizi de, çok cazib bulu
l'at rn ... R-:ıttA. Si"e açıkça şunu da iti -
\>e <>edevim ki, bahsettiiTiniz tehl"keyi 
~ltı rnechul is!jkbali görür gibi oluyo
hib· "· Ancak şu var ki, ben ideal sa -
)al>~ ~ir kızım. Tıpkı vaktile sizin bana 
dil'o 

1 ~1nız ~bf, vazifeyi aşka tercih e -
bil' rurn ... ~ni buraya rapteden hiç 
ltaıoŞey. kalmadığını söylüyorsunuz. 
tQtf Ukı, çok yanlış düşünüyorsunuz ... 
•ı )~şu pencereden bakınız ... Şu kar
l'eJer da ı?Ördüğüniiz camiler .. mina -
'el\riİ. şu Topkapı sarayı .. şu sıra sıra 
~!lgı~r .. sonra, Marmaranın bu tatlı 
lııııa ·· şu harab binalar .. şu toprak yı -
ha~·· Ve nihayet, Karacaahmeddeki 
bağla ırı ıneıan.. Bunlar, beni yurda 
\ı., h!an o kadar kuvvetli rabıtalar 
\ı~d 11 ?~nlarla alakamı kestiğim da
hi~ aıan ıtıba.ren hayat benim için bir 
~l'or ur.:· HükOmetiniz ,bile artık gö
"llil'abt ·dıyorsunuz. Bu, doğru ... Fakat, 
~\t~ lı ki Şark, mucizeler diyandır. 
~\ıClıt biitdn rublanmız birleşmi~. bir 

Öekliyor. Bu bük\unet ço'kse .. 

Kuruluf tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO lira31 bulunanlara senede " defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
d"şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

uKur'alar senede 4 defa, 1 Eyltll, 1 Birinc:kinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Sayfa 13 

~ski Şehremini Operatör Cemil 
Topuzlunun hatıraları 

(Baııtarafı 8 inci ıayjad"' I 
kanlanndu olduğu gibi, kasab dükkan • 
larında da koyun kesildiğini gördüm. 
Bunlardan bir çoğunun, bahusus Galata-

daki mezbahaların sahrbleri ecnebi tabii· 
yetinde idiler. Onlara bir türlü söz geçi
remiyordum. N.hayet, çaresizlik yüzün-
den mecburen General Füller'e - evvelce 
adı geçmişti - müracaat ettim. Beraberce 
Galatada, dar sokaklardaki mezbahalara 
gittik. O gün de tesadüfen sokaktan kü
çük bir dere gibi kan akıyordu. Yandaki 
arsaya da mübalağasız dört, beş metre 
yüksekl;ğinde hayvan boynuz ve tırmık-
lan yığılmıştı. General Füller bunları ve 
mezbahaların içini görünce: 

- Paşa, hayatımda ilk defa böyle bir 
manzara karşısında kalıyorum, dedi. De-
mek, biz bu etleri yiyoruz? Sizin icraa -
tınıza bütün kuvvetimle müzahirim! 
VakıA, şehirde belediye işlerini tanzim 

etmek için ecnebi bir elden istifade ve 
istiane etmek çok ağırdı. Fakat. ne ya • 
payım ki başka çare yoktu. Beni müte-
selli eden bir cihet te şu idi: Belediye 
nizamlarına riayet etmiyenler Türk vatan 
daşlarımız değiJdi. Ecneıbiler veya işgal 

ordularının bayrağını çekmek alçaklığı
nı irtikab eden bazı gayritürk unsurlar 
mensubları idi. 

Bu sözüm ona meztahaların hepsini 
kapattım. İstanbul cihetinde yalnız bir 

oldu da bu savede İ'3tanbul halkı temi2 
ve sıhhi ete kavuştu. Ayni zamanda be
lediye de senede 1,500,000 lira varida1 

membaı buldu. Bu sebebden Haydar Bey, 
merhumu daima rahmetle anarım. 

Ben, mezbahayı yaptırırken sadrazam 
Damad Ferıd, boyuna: 

c- Paşa, meibahalan kapatma! Bana 
bir çok tazy'kler yapıyorlar, bu işten 

vazgeç!> diye telefon ediyordu. 

Avni zamanda. çocu'klarımın hizmet • 
~:sine şu teklifte bulunmuşlar: cPaşaya 
r;i'vlc. mezbalıa yap.maktan vazgeçsin, 
kendisine 30,000 lira, sana da 5000 lira 
veririz!> 

Bu. yetmiyormuş gibi, o sırada çıkan 
gazetC'lerden biri cCemil Paşa, beledi • 
yeyi mezba:taya götürüyor!> başlıklı ya• 
zılar ynzmağa başladı. 

Hal böyle iken, yani kimse mezbaha • 
!'tn yapılmasını istemezken, ben inşaata 
fasılasız devam ettim. 

Bu sırada, bir de cintihabı meb'usan. 
mC'selcsi ortaya çıktı. Dahiliye nazın 

Damad Serif (paşa) beni çağırdı. 
c- Paşa, dedi, İttihatçıların kazanmalr 

ihtill"ali çok. Buna mani olmanı istiyo • 
rum. Size, t~hsisatı mestureden. şahsı • 
nıza aid olmak üzere ayrıca 3000 lira ve• 
receğiz! Aman. İttihatçılar ekalliyette 
kalsınlar!> 

tane mezbaha bıraktım. Üsküdar • Ka- Dahiliye nazırına şu cevabı verdim: 
d.ıköy taraflannda ise, Selimiye kışlası- - Hiç bir zaman gayri kanunt olarak 
nın önünde bulunan ve evvelce askeri meb'us intihabına mü<laohale edemem. 
me~baha olarak kullanılan binayı açtır- Beni mazur ıgörün Ye mevzuu bahs (3000) 

dım, temizlettim. muvakkaten sıhhi bir 
mezbaha haline koydum! 

lirayı da baska bir husus için sarfedin! 
Neticed", İttihatçılar ekseriyet ka • 

zandılar. Bitprnf kalmakla vazifemi yap-Tekmil Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 
kasablarına burada kesilen koyunlan tığıma kani olduğum için, iktidar mev • 
kamyonl;ırla yolladım. Fakat, etin fiatı kiinde hangi hükumet bulunursa bulun• 
artmasın. ôiye okkada bir kuruştan fazla sun, vicdanen müsterih idim. 
resim almadım. Eski Şehremini muavini Hafız Raif 

Bu sırada Eytam Bankasından 300,000 Bev, ne vakit beni görse, bu hadiseden 
lira borç aldım. Sütlücede şimdiki mez- bahsederek: 
baha binasının inşasına başladım. Maale- c- Sizin, meb'us intihabındaki o dü • 
sef Emanetten çekilince bu teşebbüs, rüst ve bitaraf tarzı hareketinizi hiç bir 

1 
yüzüstüne kaldı. Aradan seneler geçti. Ni zaman unutmam ve herkese de söylerim 
hayet Haydar Bey merhum Şehremini paşa!> der. 

Bütün gağO. has
talıldanna yol 

açabilir. 
Fakat bir tek 

GRiPiN 

Baş, di}, adale ağnlarile diğer ağrıları en kısa zamanda ve en 
kat'i tekilde dindirir. Nezleye, ıoğuk algınlığına, gripe ve 

emaali hastalıklara kar.p bilhaasa müessirc#r. 
icabında giinde llç kate alınabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerden sakınınız. 

DENiZBANK - ...-. -- --- ..-._ -- - -- .......... ~ .... L ... H-~~ ,,........_... 

Trabzonda Sis Düdüğü Tesis Edilecek 
Trabzonda bir sis düdüğü tesis edilecektir. Şartnamesi Tophanede Deniz 

hanındaki Materyel şubemizden hergün parasız olarak alınabilir. İsteklilerin 
teklülerini en geç 20.1.939 tarihine kadar mezkCır şubeye ver~eleri lizımdır. 

KARADENiZ POSTASI 
5.1.1939 Perşembe günü saat 12 de kalkması lazım gelen Karadeniz Pos

tası. yalnız· bu defaya mahsus olmak üzere. bir gün sonra 6.1.1939 Cuma 
günü saat 12 de kalkacaktır. 



14 Sayfa.. SON POSTA 

•Son Pruıfa• nm deniz romanu 56 

Deniz Şeytanı 
Türkçe7e çnlHD: iri. Sürena Dilmen 

Atlatılan tehlike 
- Bu da ne demek? ı - Bizim botta yalnız budalalar var tırmağa mı çalış1yorsunuz? Hay Allah 
_ Almanlı:ırm Ml)ewe ve Seeadler bugün... müstahakmızı versin! 

muavin kruvaıor!eri hakkında bir şey Zabitin bu söylenişine içimden: Mürettebatın aş.ağıda, geminin her 
işitmediniz mi? - Evet olabilir, diyordum, belki de tarafına koşuştuklarını işitiyordum. 

Taharri zab?ti bana döndü: içlerinde en budalası da sen olabilir - Birisi cevab verdi: 
-· Sizin muavinin bu söyledikleri ne sin! . . . . - Bombals.nn fitillerini kesiyorlar 

kapt1'n? .. . . Mıdc"! şımdı n~rmall_;şınışti. O-~~ .• ve su valflarını kapıyorlar. 
Simdi, Leudemannın soyledıklerile dar mes uddum kı hatta mahud tutun Bomh f"t"ll . ., S lfl ·· - · ı . - - !l ı ı erı mı. u va ar• 

midPmdeki bui:mtının yatıştıgım hisse- okmasını da hazmetmış bulunacagımı , All h All h" B d . b tt"' 
b d i h" d" d G.. t d k" · ·ı mı. a a ... u ne en ıca e ı. 

diyordumt . Binaenaleyh en ettayn .ısse ıy?r um. uverl e e ı gkemıc~. e - İçlerinden bir başkası atıldı: 
sur<'+le n{!il;:ı-e j~ri bir dolma yu ura- rım sevınçtPn uçuyor ar, şar ı soy - . . . • 
biler nimi düc:i"nı'"üm ve: lüvorlardı. Fakat kruvazör bizi tama - - Fa~at yukanda_n bıı;sı ~~a~ya 

- Biz nıPm'PkPtte, Norveçte iken mile bırakıp uzaklaşıncaya kadar ge - her şeyın mahvoldugunu soyedı. Son· 
iki " ım~~ knıv:ı'lörile on altı denizaltı mimizde bir fevkaUıcklik olmadığını ra bizzat siz cnçm• diye bağırdınız .. bi1 
gerr .;nin l•rn· .,..ı.:ın cıkmıs bulunduk - ihsas etmek için herkesin vazifeleri ba- zannettik ki siz csu valflannı açın• de 
lan!''\ dair bir rh·avet vardL !';tnn gitmeleri emrolunmuştu. Gemici- mek isfyorsunuz .. 

Bu esnaı:l'l ı.rnrn·tranm ötesine beri- lcrim o kadar sevinç duyuyorlardı ki &roba fi~Hleri sekiz dakikadanberi 
sin "\ı:tT1J'T'I "' '·'., ,.hn rılıa"Ti wı-.;t:., ; ., yü1lerindeki tebesc:üm zail olmuyor, yanmakta bulunm·orlarmış. Yüzlerce 
arkı:ıiaşı bunlan ic;itince yanımıza gel· al!ızlan kulakiannn varıyordu. galon su da ambarlara hücum etmektf' 
miş \'e birde.,ı ıre: !Ik dü~üncem bu mes'ud neticeyi, a- idi. cHer şey mahvoldu> diven gemici· 

_ 7ft;ın~00,.;.,.. ki artık gı"tmeliyiz ..• ş:ımda, karanlıkta bekleşen çocukları- . d 1..l. ·t· f tt·· 
' d b"ld" kct" B · · · 1• yı ara ım, ge uı ve ı ıra e ı. 

D mişti. Taharri şefi de: ma a ırme L unun ıçın gız ı _ .· _ 
lumbar kaoaklarından birine gittim ki - Ben asagıdakı adamlara seslen 

- Yes. içeriden bnnlanmış idL medim, dedi, ben sadece kendi kendi -
Cevabını VPM'?'ic: ve kamaradan çır b •• 1 d" - Acın! me soy en ım. 

kan1k güvC'rtt-vc yürümüştü. Diye. havkırdım. Aşağıdan müphem - Allah Allah! Her !>eyin iyi gitmek-
B11'11ar pern ·r;ıM<' c:ual sormağa veya sesler gC'liyordu. te olduvu bir z.ıımanda ceyvah .. her 

onlarıl\ eşyalar1 ""ı karıstırmağa teşeb- _ Aç·n .. açın! şey mahvoldu!> denir mi be oğul? 
büc: tmernic:ler~i . Zabit: n:ye tekrarladım. Bunun üzerine bo- - Bay kaptan! İngiliz zabiti bir saat 

- Fvra.k'ınız volunda kaptan .. fakat ğuk bir sesin: beklememiz lüzumunu bildirdi~i vakit, 
bizden iş:ıl"f" ~ 1 '"""avn kadar burada - Su valfüınnı açın! kendi kendime düşündüm ki bizi bek -
bir .-.,at lmd'ir b'"kliyeceksiniz! Dedi:Yini ~ittim. letmekten ma~adı Kooenhag'a bir tel-

Divcrdu. Bu işidiş beni deli gibi etmişti. Ba - si?: göndererek İrma hakkında mallı-
- lfaşüstür.4' 7 ., bit cfen<li! ğırdım: mat istemektir. Bövle bir gemi de ora· 
Ötedenberi bPıfh;n olan bir gemici - Ulan .. o da ne. oluyor?. Ne var .. ne da olmadığına göre? 

bu konuşm-:ıv1 ic:itmi!; ve kaınaramdan oluyorsunu.,? Açın ambar ağzını! B d d - b 1 
k ' k .. k k b " l k eli - M "b h - u a ogru e. uza ac:ır en yu ·se ce ır sese en Ambar agzı açılmıştı. uzları çe -

kendine: relerle kar,ılaşmıştım. Suyun gürül gü Hakikaten geçirdiğimiz heyecan yü-
- Eyvah her şey mahvoldu! rül ~eminin ambarlarına dolmakta bu· zünden ne ben, ne de zabitlcrim telsiz 
D rııic:ti. lunduğunu ic:itiyordum. hakkında hiç bir şey d~ünememiştik. 
Aşa-ıda ic:('. kıranlı1'ta beklesen di- - Aman Yarabbi!.. U1an gemiyi ba· (Arkası var) 

ğer mürettcbrı t v rd ı Bunlar tam gü -
vertrnin altmn 1: 1 ı .. 1,1 annı yapıştırmı~ 

far, ('ÜV{'Tİ<>it> n 1 1'1 hi1C'nlerden bir şey 
öğrt>nebil'r mi~ iz cı iye bC'klemekte bu· 
lunmuşla:dı. 

- Eyvah }'ıPr ""V rn· hvoldu! 
Cümle!';ini i" ··ııcP bunu, hilenin mey 

damı çıkt•lıı h:">.1.\kın~a kendil<~rine ve • 
rilmP1-te bu'uııın rec:rni bir haber te -
18kki etmic;'erdi. B t takdirde yapılma
sı 15.ıım f!Clf'n ic:i bildikleri için hemen 
gemiyi tahrib flnC'cek olan üç bomba -
nın fitillerini ·~kmışlar ve filikalara 
koşmak üzere rmbar ağızlarının açıl -
masmı beklC'mC'"<" baslamışlardı. Fitil
ler on beş d"lı;•kal k idiler. 

İn~ilizler snndallanna girmişlerdi, 
gemimizin borrhc::ından aynlmak için 
çahşıyorlarrtı. Fakat malfun ya bir va
puru tuttu~urmı E'ibi yelkenli bir ge -
mivi oldui!u vPrdc tu mak mümkün 
de· ıldir. Bu cine; bir geminin hareket· 
lerl velin ve c:uvun hareketlerine bağ • 
lıdır: Biri üfürür. diğeri götürür. İşte 
bizim Seeadlnr de bu durumda iken 
karnında hac::ıl o1rın annforlar, İngiliz • 
terin sandalm:n açılmasına mani olu • 
yordu. 

Bu vazivet M7im icin çok fena idi. 
Sandal kıçn dl'j!ru gidiyordu ve eğer 
onlar kıç boıfoc;lamava kadar aşağı dü· 
şerlerse mulırıkk k ki bizim geminin 
pervanesini pörPcPklerdi. Pervaneli bir 
yelken gemisi ha? Evet, bu, hazari ola
bilirdi. Fakot bunun için tekrar sor -
guya çckilmek·en kurtulamıyacaktık 

Ye o vakit her şev meydana çıkmış ola
caktı. Çünkü E>vnıkımızda gemımızın 

pervaneli olduğuna dair hiç bir kayıd 
yoktu. 

Derhal bi:- halat yakalıyarak onlara 
doğru alıyor ve: 

- Çimayı alınız zabit efendi! Çima
yı alınız! 

Diye bağırcırsk g(ıya onlara kabaca 
yardım etmek i~tiyordum. Bu halim 
halatın başlarına düşmesinden sakın -
mak için yukarı b:..krnalanna saik ol -
muştu. Halatı tekrar çekerken onlar 
da gemimizın kıçından dönmü.şler ve 
açılmışlardL 

Zabitler tf'şekkür ediyorlardı. İçle .. 
rlnden biri f•Jiknv1 bordadan kolaylık· 
1a ayırmağa muvaffak olamamaların -
dan dolayı askerlerine ö.fkelenmi.ştL 
S öyleniyordu: 
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2 - Bllr;t - Tenekeleri blrblrtne yapl§tı-
ran ftJ. 

S - Fıçı - Hayret nidası. 
' - LA~ - İstifham nldaSt - Tavlanın 

dl)rt tö~lerl. 
S - I<ab!r. 
8 - Tefrika. 
'1 - NRU ola - Yakalan sertleştiren. 
8 - EslrHlc - İstasyon. 
9 - Rüyük baba - Evde glyllen ayak.kıı

bL 
ıo - Arz - ,oyukı un oon yansı. 
Yukardan aş:ıfl: 
ı - SlpahJ - Kraliçe. 
2 - Afiş - Ksteden. 
3 - İhtiyar - Emlr. 
f - Olnıvacak duaya söylenllmez - Ce

mi ~da1.L 
5 - Blr C':-kek ismi - Kasabın sattı~ı. 
8 - VllAyct - İlA.ve - Çok lnce demir 

çubuk. 
, - Kasabın aattıtı. 
8 - ız•ırab nidası - Rüstem M o~lu -

dur? 
9 - Memleket - Dinle hiikfunet. işlerini 

blrt:1rın~ kar111tırmıyan. 

10 - Ye!lllemck - Tefrik clhcUerL 
1 ? P ' r ı -; f: Sl 10 

" Bir dol toru günlük 1 

notları a 
Yemek zanıanlarında 
Neş' e ve rulı 
,Siihüneti lazımdır 

Ncfcnln umumt hayatımız üzerinde -
ki ehemmıyet.ıl rolü asla 1nklLr edile -
mez. BUh.ı.ssa hazını cihazı ve hazım !1-
ziyoloJW üzerindeki müessir vazlyeU her 
zaman gözle gönılebllecek el ile tutula -
cak derecede aştkftrdır. Dikkat ediniz, ga
yet sakin, m:ş'ell ve normal bir tarzda 
yemek ye:Uğlnlz esnada ani olarak fev -
knlade mues.>Ir bir hddlse, blr kaza veya 
blr felAkct haberi alırsanız derhal işti -
hanız kesilir. Yalnız 1şUha kesilmekle 
kaımnz. Bazılarında derhal midede bir 
tıkanıklık, bazılarında da biraz ileriye gi-
derek midede bir sancı, kay ve gasyan 
gibi o.lfmıetıcr başgösterlr. Demek ki mi
dedeki hazım derhal durmuştur. Hazmı 
yap:ın usaratı mldevlye Ani ve asabı bir 
buhran tes1rlle artık akmaz bir hale gel
miştir. Hunun d:ıha çok misalleri zikre -
dlle?>lllr. Yemek zamanı çok neş'ell ol -
malı, r,llzel konu.sınalı ve ruban çok sa -
kin ve dsude bulunmalıdır. 

( ~Tab hlt:••n okınucularımuın 11oı &a 

"ıd" yc.hamalarını rica ~derh. Auı t•lıı· 
4lrd• lstcklul mllkAbel•b Ul&bllir. 

Nöbete] Ecza~e~cr 
Bu rece nöbetçi olan eczaneler fUD -

lardır: 
fstanhu1 cibetindekiJer : 
Aksnrııyda: cŞeref), Alemdarda: <Ab· 

dülkadlr), Bcyazıdda: (Cemil), Bamatya
da: CRıdvan), EmlnönUnde: (Bensason), 
Eyübdc: (H\kmet AUamaz>, Fenerde: 
CHü.sruncddln>, Şehremininde: (Hamdi), 
Şehzadeb:ışıııda: (Asaf}, Karagümrük -
te: <Arif), Kiıçükpazarda: (Necati Ah -
med>, Dakırkoyünde: (İJ>tepan). 

Ueyoğlu clhctindekiler: 

lstiklö.l caddesinde: (Galatasaray, Oa
rth>, Galat:ıda: <Hidayet>. Kurtuluşta: 
(Kurtulu~>. Maçke.da: (Feyzi) , B~1kl.al
ta: {Nall Halidl. 

Bofulçl, Kachköy nı AdalardakDer: 
üsıcüıfarda: lİskelebaşı>, Sanyerde: 

(Nuri), Kadıköyünde: <Moda, Merkez>, 
Bürükado.da: CŞlna.si Rıza), Heybelide: 
(Tana§). 

İldndklnua • 
1 

lngiltere ve Amerika, Japonyaya kan 
müşterek tedbirler alıyorlar 

" .. 
Amerika Ayan Meclisi Hariciye Encümeni Reısı 

Japon mallarına ambargo konmasını istiyor 

Vaşington, 3 (A.A.) - Ayan meclisi 
hariciye enclimeni reisi Pittmnn, beya
natta bulunarak demiştir ki: 

cJaponya, Çinde açık kapı siyaseti ta
k\b edilmesine dair tevdi edilen notaya 
muvafık bir cevab vermediği takdir.efe 
.\merikanm Tokyoya karşı mukabelebil
misll tedbirleri alması ve bilha~a Japon 
mallarına ambargo koyması lazımdır. 

Japonya da Amerikaya karşı rnukabe
lebilmisil tedbirleri alabilir ve meselfı bi
zimle diplomatik münasebetlerini kese-
':ııllr. Fakat 'bize hiçbir zaman harb ilan e
demez. Çünkü biz, Japonyanın bize bü
vük OkyanıLc;un öbür tarafından taarruz 
edernlyeceğini pekala biliyoruz.> 

Londra, 3 (A.A.) - İyi malumat 
makta olan mehafilde Çindeki İngiliz 
nafiinin himayesini temin maksadile 
rita ile Craigie arasında yaptlan gô 
melerin akim kalması dolayısile ve 
merlkanın da Çindeki kendi mell 
hakkında lrnygı içinde bulunması 
bi!e İngiltere hariciye nezaretinin Js 
ticaretine karşı Amerika ile müşter 
mukabelebilınisil tedbirleri nlmak t 
vurunda bulunduğu beyan edilmelct 

İyi malUm&t almakta olan meb 
Tokyod'an gelen bütün malllınatın: 

1 - Japonyanın iktısadt vaziye 
gitgide müşkülleşrnekte bulunduğunıJ· 

2 - Japonyanın Çindcki vaziyet 
Pittmanın beyanatına, mebusan mecli

dnin açılması arifesine tes:ıdüf ettiği Japon tebhğlerinin inandırmak iste 
"cin hususi bir ehemmiyet alfedilmck-t !eri kadar kuvvetli olmadığını isbat 
tedir. 1 mekte olduğunu beyan etmektedir. 

Parti Grupu Reis Vekilliğine seçil~ .. 1 

Adliye Vekili istifa etti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) kişilik bir encümen intıhab ediiınesi 

EvveUı Ba~ekil Celfü Baya!" söz ala· yaset makamından teklif edildi ve bıJ 
rak münhal bulunan grup reis vekilliği- çım muamelesi grup id'are heyetine t 
ne Ge:ıb:ışkur tarafından Adliye Vekili dı olundu. Bundan sonra Büyük 
ve Seyhan mebusu H:lmi Uranın nam- Meclisi encümenlerinin kanun ve ıe 
zed gösterildiğini beyan elti. Umumi he- l li'ı.yihalarını tetkik tarzına da!X 'fo~ 
yet. namzedjn rais vek:illığini ittifakla nıcbusu Galıb Pekel tarafından veri!Jil 
kabul etti. Adliye Vekilinin bıı tarzda olan takrir müzakereye konu!du. :M~ 
namzed göstenilmesi Partinin yüksek üzerinde hirkaç hatib söz aldıktan ~ 
mahfellerinde Meclisteki grup reisliğine gelecek içtimada müzakereye cevaıJl 
istikbal için hususi bir ehemmivet veril- dilmek üzere celseye nihayet vcrildi-
ciığinin ifadesi olarak telakki olunmuştur. YPni Adliye Vekili 

Bundan sonra Hariciye Vekili Şükrü Ankara. 3 (A.A.) _ Adl:ye Vekili 
Saracoğlu söz alarak geçen içtimadan:be- han mebusu Hilmi Uran, Büy~k '1li 
ri cereyan eden harici hadise!er hakkın- Meclisi Parti grupu reıs vekilliğine 
da ızahat verdi ve izahat umumi heyetçe hab ed!ldiğinden Adliye Vekilhğindell 
~ssvib olundu. Ebedi Şefimiz Atatürkün tifa etmiş ve yerine Büyük Mil!et :t-1 
anıt-kabrınin yapılacağı yer hakkında si reis vekillerınden Konya mebusu 
mütehassıs encümenin hazırbdığı rapo- fi.k Fikret S layın tayini yüksek tıısdi 
run tetkiki iç.ın, grup azası i~inden 15 iktiran ctmlştir. 

Dün telsizle Ereğliden aldığımız 
cSon Posta. telgraf ve telefon hatları- Ereglide liman yapılmadıkça facı 

nın bozuk oimasından dolayı Ereğlideki teke:rrür C'decektir. cTan da kcnoinı ~ 
fac.ia hakkında tam ve doğru malümaıt tarmağa raiışıyor. }.;-"') 
:ılnbilmek için bütün vasıtalara müraca- --
at etmiş. bu arada Ereğlide bulunan ka- Alınanyada casusluklt 
zazede vapurlardan telsiz vasıtasile taf- itham edilen Nikişin 
s i Jfıt taleb etmiştir. Jı 

Gönderdiğimiz cevabh telsiz telgraf- muhakemesine baş}aJJO' 
1arına cTan> vapuru ilk cevabı vermiştir. Londra 3 (Hususi) - Casus1ukl1 

Ton vapuru süvarisi Aziz kaptanın tel- ham ediletı Nikişin muhakemesıoe 
sizle verdiği cevab şudur: gün Berlinrle başlanmıştır. MuhsJC 

Tan vapuru telsizi. 3 (Gece saat on bir gizli olarak cereyan etmektedir. 
buçuk) - Bir milyon kıymetinde on va- Nikişin, Nazi rejimi aleyhine ~ 
pur karaya gitmiştir. Millet vapuru Gü- makta olan gizli cHürriyet> partıS 
lünç deresi sahiline .varmadan beş kulaçta mensub bulunduğu ve bu partinif1 
gece batmıştır. Nasıl battığını bilmiyo-1 }ere karşı bir suikasd hazırıarnı~ 
rum. duğuna dair verilen haberler, ~ 

Son vaziyeti: Gemi tamamen batmış. makamları tarafından kat'iyctle 
direkleri. bacası da sonradan koprn'U.:1- zib edilmektedir. 
tur. Güverte lostroması ile bir ateşçi Nikiş'in diğer on sekiz arkadsŞI 
kurtulmuştur. Diğerlerinin cesedleri pey- ha vardır. Bunlann duruşması d• 
derpey çıkmaktadır. kında yapılcıcaktır. 

Sivasta Çocuk E~ i rgeme Kurumunun çahşma11 

·ıırıeJ 
Sivas (Hu~i) - Şehrimiz Çocuk E- yavruya eibtse, ayakkabı ve.rı d': 

sirgeme Kurumu yıldan yıla faaliyeti· retıle giyim ıhtiyaçları gıaerUJJJ.f 
ni arttırmnktadır. Geçen yıllar olduğu Resim elbi~e te\·zi edilen 
gibi bu yıl da ilk okullarda okuyan Kurum idare heyelile bir aradl 
kimsesiz yavrulardan yüzü mütecaviz termektedir. 



~· ~ 80Jıl POST& Sayfa 

Son çıkan son derece müessir KESIUN BAŞELEBI oşotme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SALİH NECATI 
Bahçe.kapı 

İnhisarlar U. Müdürlü" ··nden : 
Kıkd'an Muhammen bedeli " 7,5 teminat 

s;------- Lira Kr. Lira Kr. Saat\ 

aJtında kullanılmağa mah-
:- elektrık kapsülfi 10000 acie.l 

22 ~'k uzun Ni§3n ~ 450000 • ) 
lik Kısa Nişan Fişeği 50000 > ) 

MO 

3400 

~ 50 

255 

14 

500000 
1 - Şartnameleri mucibince satın a ıtıı~cak 10000 adcd au altında kullan•!ma

:• ~ahsus elektrDtJi kapsül ile 50000 acı.?d 22 :i.ik (5.6 MiM) uzun ve kısa uışao 
l"ğı ayrı <ıyrı açık eksiltmeye \.Jı.ımuştur. 
11 - Muhammen bedelleri muv.:ıkkıt teminatları hizalannda gösterilmistir. 
~l - :tksillme 6/1/939 tarihine rasclıvan Cuma günü hizalannda yazılı saat

e Kab:naşta Levazım ve Mübayaat §Ubcsindelti alını komisyonunda yaµıla
t:\ktır. 

bi 1~ - Şartnameler parasız olarak hergUn sözü geçen şubeden alınabileceği gi
;1§an :rışeği nümuneleri de göriil01:ı:ı·r. 

la -1stckfüerin eksiltme için tayjn edilen (!Ün VP saatte % 7,5 güvenmı:? para-
l1le hırlikte yukarıda adı geçen komiı:yona gelmeleri ilan olunur. c9190> 

Miktarı 

~ 

Muhammen bedeli 
Befıeri '!utan 
Li Kı·. Li. Kr. 

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

Eksilt"'Tle 
Saati 

~Ya dolabı 3 aded 150 - 450 - 33 75 15 
?a \alemi 22 kalem - -- 400 - 30 - ıs;,o 
) - İda•emizin Yavşan tuzlası için şn;-tn;tmesi mucibince yaptırılacak 3 aded 

~a .dolabı ile Tekirdağ Şarap Fabrikası için satın alınacağı ve 20/10/938 tarı· 
tlb e :ııaıe edileceği ilan edilen 22 'kale:u boya levazımının müfredat lıstesi ta\·· 

edılerek yeniden açık eksıltmf>ye konmustur. 

~ - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarında gösterılmşitir. 
le lI - I<~ksiltme 6/1/939 tarihine rasthyan Cuma günü hizalanndn yazılı saat
~ rkde Rabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonundn yap!la· 
a tır. 

~\r - Şartname ve listeler parasız oları.ık hf'rgün sözü geçen şubeden alınab lir 
ta] -:--1steklilerin eksiltme için tayin e~ilen ~ün ""e saatlerde % 7,5 güvenme pa-

arıyıe Lırlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c9.~04> 

T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMIYE PLANI 
32,000 LİRA MÜKAFAT 
Kuralar: ı Şubat, ı Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 

ı ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

~1111111111 ; K R A M i y E L E R : lllRllHllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllUQ(!:. 
~ 1 Adet 2000 lirahk -= 2.000 lira ~ 
§ 5 " 1000 " = 5.000 §§ 
§ 8 " 500 " ı:::= 4.000 : § 
~ 16 " 250 " - 4.000 " § 
§ 60 " 100 " - 6.000 " § 
§ 95 " 50 " - 4.750 " § 
§ 250 25 - 6.250 § 
- " " " -~ -435 32.000 ~ 

~ımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111ııııııııııııııımııııııııııııııııonıııııııııııuııııuuııunuuııııınınnınııııııi 
T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

ti~· - İ.Caremizin Çamaltı tuzlasına getiril0 cck ir;m~ suyu 1çin şartnamesi rnu
lınce 750 metre font boru açık eksiltme usulıle satın uhnacaktır. 

1
1 - Muhammen bedeli ll50 lira ve muvakkat teminatı 86.25 liradır. 

1 Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları BANKA 

KOMERÇiYALE -
le lI - Eksiltme 13/J/939 tar'hine rastlıvnn Cuma gün:i sant 16 da Kabataşta 

1"az.ını ve Mtibayaa Şubesindeki Alım K'"'mıc;)-cnunda yapılacaktır. 

Muhıınunen bedeli 4 köşe maktalı olduğu takdirde 14400 yuvarlak maktalı oı.. 

b L.V - Şartnameler parasız olarak hergün İnhisnrlar 'l'uz Fen Şubesinden alı
auılir. 

ITALVANA duğu tak1irde 16200 lira olan 90000 adet kestane ağacından mamul tırfon yatağı 
17/1, ~J39 Salı günü snat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarc.da İdare binasında 

Tamaroen tediye edllm~ sermayesi: satın ;ılınacaktır. 

t i - Eks•ltmeye iştırnk etmek istiyenlerin füıts1z teklıflerini ve bu işe ain ka
: 

0~Iıırını ihale gününden 3 gün C\rveline lnıdar İnhısarlar Tuz Fen Şubesine ver
~Erı ve tekl'flerimn kabulünü mutazammın vcs.ka nlmaları Jazımdır. 

700.000.000 ita yan L reti 

Merkezi : l\llLANO 

Bu işe girmek istiyenJcrın 4 köşeli için 1080 yuvarlaklar için 1215 liralık mu
vakkat teminat ile kJnunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,:)(} n !tadar Kom·syon Heisliğ'ne vermeleri 18.zımdır. 

~ lal.- 1steklilerin eksiltme için t:ıyin cdılen gün ve saatte ~ 7,5 guvenme pa- Bütün İtalyadn İstanbul, İzmir, Londra 
ve New-York'ta Şubeleri vnrdır. 

Ş:ırtnameler parasız olarak Ankarada Malzcrr.e c?aires:nden, Haydarpaşada 

a rı}Q birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ı:an oıumu. c948h 
Tcsell~m ve Sevk ;,iefllğinc~n d'ağıtılacaktır. (9552) 

~ 

~ Jiariçtckl Bankal:ınmız: 
l 1 BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

~. - daremizin lc1.anbul Başmüdürlüğü b!nası ve ambarlar He Levazım ve <Frnnce> P:ırls, Mnr.seıııe, Toulouse, Nice, 
tdubayaat Şubesi bınası orasına şartname ve resmi mucıbir.ce y&ptınlacak 3 Me:ıton, Monaco, Montecnrlo, Cannes, Juan-

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eks!ltme s&ati aşağıda yazılı 
lokomotıf ·ıe vagon banda~ları 17/2/1939 Cuma günü kapalı .zarf usulü ile An -
~arada İdare binasında syrı ayn satın alınacaktır. 

~ dernır camekan işı kapalı zarf usulifa eksiltmeye konuJmustur. Ies - Pins, vuıerranche - sur - Mer, Casab-
,,....1 ·- Keşif bedeli beheri 3912,97 lira ht:sabile 11738.91 lira ve muvakkat te- lanca <MıırocL 
'''1llat ıı Bı\NCA COMMERCİALE İTALİANA E RO-ı u81 liradır 

lıt ' MENA: Bucıırest., Arad, Bralla, Brnsov, Cluj, 

Bu 1şe girmek istiyenforin aşağıda yazılı muvakkat teminat He kanunun tayin 
ettiği vesıknları ve tcklifler:ni ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğıne 
vermeleri lazundır. 

l.e - Eksiltme :16/1/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Co.~tanza. Gnlnz. Slblu, Ttmiehoara. 
;;zırn ve Mübayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. BANCA COMMERCİAI..E İTALİANA E 

Şartnameler 485 kuru,a Ankara ve Haydarpaşa vczneler:nde satılmaktadır. 
(9464) 

İsmi Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

1 - Lokomotil bandajı. 165,204 lira 9.510,20 lira ) 

> 6.099,60 lira 

Saati 

15,30 

te h"": Şartname ve ıesimlcr 59 ~ bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım BULOARA, SOfla. Burgns, Plovdlv, Varna. 
ıvıubayaat Subesmden alınabilir. BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 

\1 • L'EGITI'O. Alexandrle d'Egypte, Elkahlre, 
)Ük - ~tiltmeye ışt!ra'< etmek istiyenlerin diplomalı yiık!!elt mühendis veya Port - Satd. 

2 - Vagon bancajı 96,992 ) lrı st'k m;mar olmalı!n, olmadıkları tnk:Urde ayni evsafı hruz bir mütehassısı BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
~U~~ak~Md~miclu~~~~~da b~ndurn~a~ ~~~n ~~.~M,Pi~~~k -----------------------------
·-add 'BANCA coMMERCİALE trALiANA Üniversite Rektörlügv ünden : bu • a~ bir taaiıhüd l~fığıdı ile temin etmeleri ve bundan başka 8000 liralık TRlTST COMPANY, Pihiladelphla. 

ltrı gı'bı ınşaat yapmış <.lduklarını gösterir vesaik ihnle günün<lrn 8 gün evve- BANCA COMMERCİALE İTALİANA Diş Tababeti mektebinde iki asistanlık ve 40 lira ücretli bir daktiloluk açıkbr. 
fene kadar İnhisarlar Umcm Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca TRUST CO'MPANY - New-Y<>rlı:. cDaktiloluğu ıstiycnlerin Fransızca, İngilizce, Almanca lisanlarından birine vi-
V~r ~liy:t ~:" m .. ün.ı~a!>aya iştirak vesika:ı almaln.rı lazımdır Miişterek Bankalar kıf ve tercümeye muktedir olınası şarttır.> Talihlerin Tıb Fakültesi Dekanlığına 

la:ıt Muhurıu eklif ır.ektubunu kanunı vesaık ıle 5 ci macdede yazılı in- B.ınque Française et İtaılenne pour l'ame- müracaatları. c3> 

~~~~i~~alı~~~~sil~eyeişUrokw~~~i~n~k~w%~ rl~~ı~P~n~~~ R~~ ~ ---K--------------------------
~l>alırrıe parası, _n1'1kbu~."·eya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan Sant~ re. ayıp aranıyor 1 
to11 13 

:tarfların ihale gumJ en geç saat 15 e kadar )-Uklirıda 11ciı geçen Komis • BRESİLYA,da: Sao-Pau}() ~başlıca tehir- Knsımpaşada Kamerhatun mahallesinden 
aşkanlığınn mal:buz mukabilinde Yerilmesi lfızımdır. .S514:. lerlT\~e .ııubeler. olup 20 sene evvel Adapazarına gelen ba -

' CHILI'de:. SanUago, Valparalso. bam avukat Ahmed Sadık. evvelce İstanbul- 1================1 
ıııııwıw COLOMBIA'da: Bogota, Barranqollla, Me- da iken ayrı o.nadan başka kardeşlerlm ol-

Son Posta 
11 - ~.~ . 'b' 1150 k l deDln. duğunu, ayni semtte bir amcamın da bulun- Yevmi, Siy· ... , H-av·~~ls-ve Halk aazete·• - ırıa ;ı.'cU"Ulamesı mucı ınce i o bergamut esansı pazarlık usulile satın URUGUAY'da: Montev1deo. nı bil nı ın So ...,, • ~ c" t tr .. ._ dulh·nu h:ıber aldım. Bu an e er n 1 S T A N B U L 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 

h «lt ll'. B\NCA DEi.LA SVIZZERA Al.d.nNA: 6
u 

.. J. Postayn blldlrmelPrinl insaniyet namına rl- 1------- --------. 
1:ıi'ta-ı Eksiltme 19/l/939 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14 de Kaba • 'Lugnnn. BelUnzona, Chlasso, Locarno. ca ederim. 

11 ~ Zurlch, Mendrlsio. Mazaffer igüı Ilı aıuıı ve müıbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. BANCA lJNGARO _ ITATJANA s. A. 

l'l - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. PPste ve başlıca Şehirlerde Şubeler: İ ı. A N 
llaraı~ı İst~k~lerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme HRV:a=. :=. D. D. Harema~alan Teavün Yurdu (Eski Emek-
~·rlıkte yukarıda adı geçen komisyona geJmeleri ilan olunur. c46> .BANCA İTALiANO _ Lll\IA dnr Yardım Birliği) Unvanlı m&eccel Ce -

- Llma CPerou) da ba.,lıca Şehlrlerde Şube- mlyetımiz nizamname! esaslslnln 3512 numa-

llltHlllllllJIHllllllfllfllltlllf lllf IJlllf llHllllflllllllllflfHllHf lf lfllflflllf lfllllfllfllflllllf flJHf l:llb:, Ie~.\NCA iTAI.IANO - GUAYAQUIL ~:!~ c;~~~~~~u~n~~;:;n g~~~k!~:~~ :ı~a; '= ouayaqull. cemlyeUmlzln merkez' olan ıstanbulda Fl -Türk Hava Kurumu = lstanbul 1\lerkezf: ruznğo. mnhaUes\nin Divanyolu caddesin -

B 
• ""' • .,. =- Galata. voyvoda Caddesi, Kar.ak6y Palas. de kô.ln 43 numaralı birlik merkezl.Cumbin~;tıesln-u U K da 7 - ı - 939 tarihine müsadif "" 

§ Tei::::b::S:~nmı: günü sant on üçte toplanacaktır. 
:= A'aleıncia" Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 cemlvetlml2'C mukayyed azanın meıki\r 
§ 8'yolJu Biiron: gün ve saatte merkez binasında bulunmala-

Ü c- •• •• K •d 11 / ı·k. "k" / 939 d := İstncm Cad~ No. 247. Telefon: 41043. n blldlrlllr. ~Uncu eŞI e lDCI anun adır. ~ Kasalar icarı: ftaıya. ve Macaristan için Ruzn mel müzakerat: 
8 ·· •• o 5 ve Tourlstlque çekleri ve B. o. i. TRAVEL- Cemiyet ntzamnemel esas1sinln tndllL 

"Yll.k ikramiye: • Liradır ••• § LER's çcklcrı. 
~ ı, 

1 
Euncaıı başka : 15.'l )Q, 12.0J;), 10.0JQ liralık ikramiye- ~ -------------

~ r; \~O.O u Ye JO.OJO) liralık iki aded mükAfat Yardır... ~ Dr. HAFIZ CEMAL 
§ enı tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et- = 
§ !ltyitıiz. s· d . 5 
'§İı ~ ız e pıyangonun mea'ud ve bahtiyarlan ara.sına := 
'{qll ,, f ohırsunuz.... .§ 

lla111111u111111111111111111111111111111111111111111imm111111w1111111m1111111u11111uonmmnnutw 

(Lokman Httldm) 

DabWJe .ıw.a.ıaı Puar.dan mua 
buda (1 • t> Dl~• DUJDU'll I°' W ... 

ll!OU 11181 • 11811 

, • Doktor 

lbrahlm Zati Öget 
Eelcdtye tartısında, Plyerlotl 
uddealnde 21 numarada berillll 

u~leden ıoorı haatalanm kabı&! 

~'••••_. eder. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazete:nızC? aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. hr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

----·ı--ıı---. 

TURKfYE 14uU 'if>U 400 loO 
YUNANİSTAN 23-!J 1:!2u 710 270 
ECNEBİ '27 > ) '4 800 000 

Abone bedeli peşindl!'. 1' dres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme1. 
ilanlardan mes'uliyet alınma1. 
Cevab için mektublara 11) kuru§luk 

Pul ilavesi lazımöır. 
", ......... ·-··············-··········---·-..\ f Posta kutusu : 741 İstanbul •

1 i Telgra.J : Son Pusta • 
l Telefo" : 20203 j 
,."••••••••••••••••.a•••••••••••••••••••••••••••••r 



IOW POIT& 

Kansızlık, kemik 
Titaminsidikten 

luae"' 

• Ewet brde)lm, doktora 
tnaiye8i üurhe IMrpa S 

defa ditleriml 

RADYOLiN 
dı. macunllo fm;alaıuta Mt
ladılda11 IOnra di' etlorlmdeo
ki iltıhablarla atsundakl leaa 
lreku tamamen geçti. Zararla 
.. ıyılar da durdup için m .. 
.. m düzeldi, iftibam açtldl 

Ditlori::n Hlci parlalı:lıp 

telı:rar ku&Ddı 

siz de her ye
mekten sonra 
RADVOLiN 

haatalıklan, dimağ yofl'ıınlu 'dvı ile 
doinı• biltila &aJlflıklara brp 

KUVVET ŞURUBU 
KAPINIZ ÖNÜNDEDIRI 

ONU UZAKLAŞTIR INIZI v • 
1 TAL N • 

1 
Biraz NEZLE ve Y ah11t Biraz ATES 

Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet şurubudur. Çocuk• 
larınıza Vitalio kuvvet ıurubu vermekle onlan sağlam, l'ür 

büz ve nq' eli yetiJtiriuiniz. 

Hissettiniz mi VIT ALİN KUVVET ŞURUBU 

HİÇ DÜŞÜNMEDEN 
Mektep çaitndaki l'ençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlanll 

hayaU kudret ye kunetlerini arb:ır. 

ll\GlLlZ KANZUK ECZANESl 
BEYOCl.U • lsT ANBUL 

BiR KA E 

Alınız! ·. 

. Hem Korur-Hem GRİPI Geçirir 

Almanca Bilen Daktilo 
Aranıyor 

Gara.! Anadoluda 80ytıt bir mtıeaaae •Aneai• Şlr'Keb Bllhuaa TtlltOI" 
den Almancaya terctımeye mukte:Ur Almuea muba'bsr• memllN arar 
maktadır. Allkalı bay veya baya:ılardan aaklned• sOr'aW Juanlarlit. 
116 posta k11tusuna c U. F. 26 • rıımmu alllrı•a, tercQmel halled, l'8llUr 

Jerlle beraber bQtQn prtl•rıoı ilııildirmelerL 

ı ŞOKOLAKSIN~---GRIP'TEN 
ismine dikkat ediniz. En muaentd kabızlarda bile tesıri kat'!, ! Jzıeti gayet !Atıf raklpstJ mO-l 

Bir adedi mDleyyin - iki adedis mOhildir. 

f/1 leyyin, mnshil çikolatasıdır. 8 adedı 20 Kr. Ecunelerden ar4yınıs. 

ADEMi iKTiDAR .-------------~ı~~~~~~~ 
Emsali ara11udıı un güzel ve şık ıı... T ·ıfemı·z 

Mobilyalar satan an ar 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI (ESKi HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazalan 
Ziyaret edinl%. SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımlanwn ıen· 

ıtn çeşlclleri ber yerden iyi tuUar 
·ye ucuz ftatlarla buluraunın. 

HO • 

Tabletleri w .aanecle ara,.a. (P..ta kutun 1255 Heniebin) 
Beyoilu Biriad SuDa Hukuk B&ldrp. 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM u~=Ma-Jat,Hema' rette, w 
BeJOllu Şahtull ınahalleslnde BilJOkhen -

Tornacı alınacaktır. 
det IOkalında, H Mo. da Hayim tm Roa. 

1 
ZAYt - 1811 namanh arabamın pllta - Ye arnl mahalde Aroll otlu Pepo Rotenberst 

mu ayl e&Um. YenJmıt oat&raeatımcWı u- aleJhler11\e a~bll inlet f11f11 dMUtnın cart 
kla1n1ıı hülmali JOttur. duruşmuı muanda: Mahtemece t9'1t icra 
------~"!-' hu _ edilerek rapor nrtldtllnden. bahll Ue, on bet 

Soia Peeta Matlıiua cnn middeUı Jllhen maameıeı cınp taran 
tebllllne tarar ftl'llmlf oldutandan mabte-

Nepila& lııfiid'1ril: SeU.. ~ ••t me gilnb olan ıa - ı - 939 saat 11 de blnat 

..ı.ıı. 

-1til• 
o, .. e1 ..Aile 
~iftCI ..Jail• 
lr .-u.ı. 
S... ..NI• 

Muanea ltw mClddn urlJJlllll!I 
tacı.a mikdarU ilb 7antı"~ 
lar a)Tle& temilith tui.Jfemiı.
tstifade e41eceklerdir. '.'.'am, 
" çeyrek uyfa ill.nlar içia 
~lr tarife derpif ediJmlfUr. 
s.. Pesta'nm ticari illa 

alt ifler için iıa aclrele mOr 
e4ilmelldir: 

tlı\.....ııkK.a.ldll ........ 
~ ... Kınkkalede ı.tlhdam Mtlm•k Dzere tornacı alınacaktır. l'abrlkalanmıza glr • 

met Jattyenlerden lstanbuldaldleriıı Ze~umu fatarituma. İzmirdetilerin 
lanir ltWı f~ ._ır Jerükilma • u_. -clOrıot. mtlncaatlan. 

.uM. 
8 ıt.,. ......,.,. Tef& bUntlle ıetmenl~ muamelel cıyap ta· 

~ · --~ ran makamına talnl olmak tıaere llAA olu - c...~~~,,..ııwıı~~~~; 
._ Ama lfl#U/OU. nv. 81111441 . 


