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.Ereğli faci!lsını gören 
gemiciler lstanbulda 1 
Kurbanlann hakiki_ sayısı 21 kişi olarak teshil edildi, 

cesedleri bulunanlar merasimle defnedildiler 
''Demirhisar , kaptanlar. anlabyorlar ~ 
~-· çok m6tbifti, dal~ gemi direklerinin :raruuıı apyor, rllzglruı korkunç ulıldamıa 1 

Yapurlana lmdad d6dükleri L:anpyordu. Dalralann nrbnda yDbeJen koca ( Sakarya ) nın 1 
PtrTane..Uıin bir tayyare pervanesi gibi havada dand0ğ1hfl g&rllyorduk. Bazı vapurlar direkleri auya 

\ değer bir tekilde 42 derece rana yabyorlardı. Bizim kurtulUfUmu bir mucizedir 
.......____ ~ 
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Pırtı~a dindi, f;1k;tt;k;; Faclamn ilk 
başlıyacağı bildiriliyor mufassal hikayesi 

KENAN PAŞA 
ZADE SARAFIM --illi/dal ..aJJı.neai luırarile 

ü111111 edUMı epis bir NrNf'İllİn 
~· lt!qret maceralara --Yazan : Ziya Şakir 

.Pek :talan• «Son POltu da 

Belgrad mülakatı 
Göring, Kont Ciano, Bek 
ve Macar Hariciye Nazırı 
Belgradda buluşuyorlar 
Sto11adlno11lc'ln daveti üzerine 111/l/Mıat ba 
agın on dolıazunca 11ilnl gapılacalıtıı 

Bek Kont Ciano Göring 
Londra, 4 (Umu.at) - Be]Craddım bil .. Şal Gö~ İtalya hariciye nazın Koot 

dirildiline 86re YUFBiavya bqvekili C!anoyu. Leh hariciye namı Beki ve y., 
Sto,adiııoYiç, AD.an han nuvı Mare- · (Df'11amı ıo tıncu aot/fada} 

Yeni Adliye: Vekili dün 
vazifesine başladı 

Vekil, büyük partimizin ve hükumetimizin ana hatlarını 
çizdiii program dahilinde uht~ tevdi edilen bu 

vazifeyi ifaya gayret edeceğim, diyor 
Ankara, (Hw;.u.. tile izah etmiştir. Benim buna ilave~ 

ıı!-> - Yeni Adli19 .. : "ceğim bir nokta yıoktur. Büyük Pa.rti~ 
Vekili Tevfik Fik· mızin ve hükfunetimizin ana haUar nı 
ret Sılay bugün çizdiği program dahilindıe uhteme tevdi 
~ IOlll"& Ve- edilen bu vuikyi şefierimin müzahereU 

1
_;. -._ ve artadaşlarmun yardımı ıle ifaya gay· 

Wete l".-&"9' ... _.. ret edeceğim.> 
tiz erklrunm, me- Talebelerin nülaı cüzdanları iade 
~m arkadqlan. edilecelı 
nın. daire miJd1r. Ankara, 4 (Hususi muhab"rimizdıen) -
Jerinin w do9tla· Maarjf V-ek!leti mektebl~re k.aydtedilıen 

nDılıll tebriklerini blebenin nü1us hüviyet cü?.danlarınm 
kaıbul etmlftlr. talebe dosyalarında saklanması \BJ"1ü. 

yapdmuı nüfus hihriyet cüzdanlarının 
Yeni Vekil bu- görüf.me9ine ballı bulunan işlerinin geri 

gün ma'kammda Y mı Ac:Uiue VekfU kalmasıını !ntaç etmekte olduğu cihetle 
kendisi.ne müra. Te'Öfik Fikreı Sda.11 bundan böyıe mek'teb?ere girmek tstiyen 
caıt eden ıızetecilere demiştir ki: talebenin usulü dairesinde kayıd:ları ya· 

c- Sayın B!lf\'ekil Celil Bayar adah!t pı1ıdtktan a>nra nüfus hüviyet cüzdanlı· 
cibazımmn nasıl ifl'emesi Jhwn geldiği- ruun kendilerine iadesi lüzumunu l»ld.ir
ni son pr.oeran nutılrunda bütün tafsiB· :miştir. 

Anadoluda soğuklardan 
dört köylü öldü 

Çankın - Kastamonu yolu kardan kapandı, yollarda 
kalanların kurtarılmalan için uğraşılıyor 

' .l.-,ıbamck Jaıım temi.rlnirkn 
Ankara, • (Buıml) - Son a&nıtıttP mıntakalarmcta baun bJd) o1mupr. 
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Hergün 
-····-

Yeni bir icad: 
Otomobil go.1u 

Yıı.an: Muhittin ~en -

SON POSTA 

Resim il Makale: 

Sık sık •:deah den bahseck·riz, fabt .bu kelime :ile kastet

tiğimiz ~a kafamızda kat'iyetle teressüm etmiş değildir. 

Fikrim:ze vuzuh -rerme.k mecburiyetinde bırakıldığımız za-

man bula hla, kendi ehemmiyetsiz şahsımızın ma idi istira

hatini temin edecek emelleri rnla1.ınaya koyuluruı. 

~ idealist insan .. 

Jnsan maddi sahada emnjyet ve huzurunu .teın:n e~me« ar
zusunda haksız değildir, fakat ~ayaJin.in hududlan bu nok· 
tada hitam bulduğu takdırde idealist değil, sadece bir chod.. 
b:n. olur, kendinizi ıhmal etmeyinız. :fekat ayni zamanda 
muhitinizi de düşününüz, cemiyetinize umum için müfid 
olacak oir eser bırakınız. ancak o zaman idealist olursunuz. 

D ünyada yavaş yavaş bir icad 

vulrua geldi. tık h:ıreketi ya

panlar İtalya.'"llar oldular; Autost:rad di
ye ,eni bir yol yaptılar. Bu yolu AJ:man
lar genişlettiler, ona bir takım yeni bu· 
susiyeUer ılave ettiler ve almanca Au~ 
•rase dediler. Her ıki ecnebı kelimenin 
manası da .Otomobil yolu. dnr. Bitler 
iı başına geldiltten sonra, başlıyan bu o
tomobil yolları mpatını, bidayette Al
manya. ipız Almanlara iş tedariki için 
bir vasıta olarak tasavvur ed.yoniu. İlk 
inşaat programı olmak üzere 3000 kilo
metre yol mşa.Yıı düşünıdiiler; :fakat, ya
vaş yavaş. bu yol hakkında yeru bir ta· 
kım fıkirler doğdu ve program uzatıldı. 
3000 kilometrenın inşaatı b tınek üzere. 
dır: Q)u esnada uza.tılması mukorrer kilo
aıetrlerin yekunu 13000 i buldu. Ayni za- =:=:=:==================================-=~==========-
ınanda AhnanJar yeni öir kelime ve bu 
kelıme ile yeni bir münakale ~temi kad 
ettiler: Grossverkehrstrasse, yani büyük 

lkincikinun 5 

Sözün Kısası 

Mufritler 

e. Talu 
D 

U 
frat derec-?ye. vardırılmış mode 
min kurJ>.nlarından bir aile ta 

rum. Uzun bir tetk:kten sonra, size. 
aılenin en kiiçüğünden en büyüğüne 
dar, portrelerini çizme&e çalışacağını· 
ne başlangıcının binbir türlü sıkınt 
arasında belki de biraz eğlenir, oyal 
sınız. 

Aile .teisirün adı eskiden AhJDed 
tullahtı. Soyadı kanunu çıkınca, Z 
oldu. Para!ıclır. Ancak bu devirde 
olmak bir nevı felfiltettir. Onun için. 
Zırter kencllnı bedbaht sayar. Öyle 
Ticaret yok. İthal.it kapısı kapalı. 
cat birçok k.ayıdlarla mukayyeddir. 
kalar az faiz verir. Devlet tahvilleri 
itibarile Eağlamdır amma, göz doyur 

~:E~I~~~?r· münakale yolu. 
Deniz yolu. demiryolu. bava yolu gl>i 

birbirlermden ayrı mahiyette olan }01-
lann yanında, fimcli. bir de büyük m'.l· 
n&kale yıolu, memleketler, tehirler ve 
denizler arasında ot.omobillt? nakliyat 
yapmak üzere, yeni bir yol icad edilmiş 
oluyor. Bu. alelade, üzerinden herkesin 
gidebileceği. filin yeri falan yere bağlı
yan bir yol değil. başlıbaşına bir f3hsi· 
yet ve hususiyet sahibi yeni bir müna
kale sistemidir. Alananya, kısa bir za
mandan bundan 3000 kHometrt! ınp etti: 
üzerinde nakJiyat te"..riit>eleri yaptı; oto
mobil trenlerı ı~letti ve nihayet, bu sts
tcmı şımdHik 13000 kilametre~ kadar 
uzatmaya karar vermiş bulun<luğuna 
göre, tecrübelerinden çok memnun kaldı. 

Yugoslaoga ~-····••OO•H••oo••••oo•oo••oooooooooooH•••H••········\ Saht11kar milyonerin ter. onu bir ucundan yemeğe Jwyu 

Ba111eklll IJB l'QCUlıları i Hergun bı·r fıkra s A kını reddeden kadı tur. Bakalım ne kadar dayana~a!k? 
>' ! : Ş n Bayan Huruşan Zırter, Abdulharnt 

=5 ~ 1 1 • t• : yaverlerinden müteveffa Affan P 
: OyU a ım mı ıs ıyorsuns ı' kızıdır. Mürebbiye ne büyümü.§. iki 

Jfe§hur içki düpıanı dokior F~ E Sörlerde :>kurnuş. biraz piyano derll 
reddin Ker.im bir gün dostlarite ko- E I mı§, anadan doğma medeni. adeta 
r.ıışurken: ~ geçinir. Dedikodulan hep siyasidir. 

- Bu dünyada bulunan meyhane-; rupanın umu.mi politikası hakkında 
Zerin 1ıepsi denize batsa! E beyan eder. Misafire bayılır. Likin 

Demişti. Dostla1'mdan biri dofcto- : 1 teker görüşmesini sevmez. Hattada 
run tıüzüne baktı: s gün evinde toplantılar yapar. Bey 

-Hepimiz kendimizi denize atalım i inun ne kadar tatlısu frenkleri varslt 
da boğulalım mi iS'tiyoraun? i günlerde, salonunu doldururlar. 

\.. • Huruşan geçkındir. Bu geçkinliği t 
--···-·--.............. _ .. ___ ,.,;- eden evlidlanna rağınen o hail g 

umumi harbin saltanatından feragat etmemiştir. 
1 nır, süslenir, erkeklere cilve eder, 1 Fakat, iş bununla da kalmadı. Son gün· 

lrr:ie Çekoslovakya bir kanun hazırladı. 
Bu ~anunla, başlıbaşına müstakil bir 
hukrni şahs"yet sahiıbi olmak üzere bir 
umum müdilr\k tesis ediyor. Devlet de
ın.ryollan ıdarc.sine 'bağlı .olan bu umum 
müdürlük bu memlekette bir cbüyük 
münakale yo!u> şebekesi inşa edecek ve 

Meşhur bir siması yüz buıamadığı, :yıahud ki bu1duğu 
1 cali olduğunu anladığı cihetle. kad 
mn son 9Ckeratını briçle teskine ç 

bunu işletecektir: Tıpkı bir deniz }'Olu Sen Moriste tatillerini geçirmekte o- 1 
veya demir veya hava yolu i'"letir n.."'hi. lan ailesinin yanına giden Yugoslavya ~ ı;;- Sahteklrlık, dolandırıcılık suçi1e tev-
Bu yolun kendisine mahsus nizamları o- başvekili Doktor Stı>yadinoviçi ~zları kif edilmiş olan sabık milyoner Sigfrid 
lacak: Hususi bütçesi, hususi tE:c:kilatı ve büyük bir sevinç ve iştiyakla karşıla· 

'il" Vrezinski. yakalanmadan evvel Ams-
hususi bir tarifesi. Bu suretle, bı ... aiinkü mışlardır. Resmimiz .ayın başvekili kı--- terdamda birkaç ıgü.n zarfında 15 bin lira 
medeniyet. yeni bir icad vücudc getirmiş zıru kucaklarken gıösteriyor. İn!!ilizlerin Harbi Umumide harbiye harcamıştır. Adam. 80nsuz bir qk ile 
oluyC1r mevcud münakale ::rist~mlerinin .. A -L.-- .. + ...... __ ,_ul ,_..:ı_,_, bU .. sevdi~ Eva Bus imıindeki Alınan 

d h • b" 1 .. . d te gore .n.ıuuu-a ue ~ arasUN.A.B..l - l ~ l K ri p t e;• yanıbaşın a ususı ır yo uzerm e • , 'k akli b ola ,...,,.,.,..ek k b ' ldir nazır ı5.m yapmış o an ıçne , e ere- radyo artistine kürkler, elmaslar ve ta-
. d"l k na· k mlis" h"kmi b' yu .n yatı u Y ~~.. a ı · burgda beklemic: olan ve bu emeline. na-

ııs e ı en ve e ı e ıne u a 'l'ıcaret eşyası nakletmek bakımından da . '1f •• •• • nesi 60 liraya alman en nad'ide çiçekler 
§absiyet vücude get'ren umumi bir mü- zırın boğul~as.ıle ~ir türl:.ı naıl. ola~ıyan yağdırmıştır. Şerefine Amsterdamdaki 
nakale ışletmesl. Demek, yeni :cad ar- böyle bir yol demiryolundan ucuz olıabi· :Rus gent'rah şımdı Londranın şımalı gar- barlarda bir'blrl ark . -

l;r pahalı olmaz. b . .,. d k" _ .. k b" d ed asına şampanya zıya 
tık tekemm:U etmiş. hususi bir varlık sa- • • ı:.ın e uçucu ır aır e oturmakta - fetlerı· çekmi-+ır· . Buna ra"-en art'ıst, 

Denilebilir ki bizim memlekette ben- s-• e;au 
bibi olmuştur. .:in yoldur. Benzin Almanyada da ~k- dır. müz'iç aşıkının kendisine gönderdiği bu * tur; Çekoslovakyada da, ne tabii ve ne Rus aristokrasisinin bın türlü şatafatı hediyeleri gerisin geriye yollamıştır. 

Bu şekilde büyük otomobil yolu, as- de sun'i, hiç yok. Bununla buaber, Al- içinde yetişmiş olan üç kızından biri Sabık milyonerin etrafa 100 bin lira 
fal~ı ~l~~ ın.~ e~ekt~n ibar~t bir iş manya da, Çekoslovakya da bu işe ehem- şapkacılık. ortancası tütüncülük yapmak borcu vardır. 
değıldır. Mut"Mlkıl bır nevı n3'kıl ışletme- miyet veriyorlar· . çünıkü bug:i!\ benzin tadır. General Dcss.no :Rus - Japon har- ---- ------
~i~ir. Bu iş büyük b~r teşebbüs. oldlllğu j ~n'i olarak ta ~sal edilebiliyor. Hat· binde bulunmuş, Büyük Harbde Galiç - Bir Elen prensesi k~_9ak 
ı~n her tarafta onu elıne devlet c:rmış bu- ta kimyanın temın ettiği bir tecrıü'be ol- yada harbetmıştir. Ga;iaa cephesinden şampiyonunu gendi 
lunuyor. 13u yıol. cemiryohınun gördüğü :mak üzere benzini bir esas mahsul ola- mühimmat azlığından ş!kayet etmesi ü • 
i~~ri hemen hemen tamamen görebilir Tak değil. bir kenar mahsul _ Nebenpto- zerine, Çar tara~ınd.an ~usyaya davet. o- Elen prensesierind'en, 17 yqlarında 
bır icaddır. Bilhassa sefcrbcrli1< bakımın- dukt • olaark çıkarıyorlar. ;Esk;den bu iş lunmuş. ve vazıyetı a.."l.&tması üzerıne Prenses Alebandra. Sen llo:iste. kayak 
dan kıymeti büyii:ktür. Çünkü zamanımı- güç ve pahalı idi; bugün ise kolay ve u-1 mü~~nın:1a~, cephane toplama reisliğine klübü tarafından idare edilen bir yarış
zın orduları motöde techiz edilmiş ol- cuz olmuştur. MeserA, İstanbul elektrik getı~~~ıştır. Lord Kiçner de bu mesele- ta, meşhur Jı:ayu pmplyonlarmdan Fre
duJdarı için askeri kıt'alar daima kendi santralinin ~nde yakıp berhava ettiği yi goruşmek üzere İngiltereden ayrılmış. di Mak Avoyu yenmiştir. Genç aUet de
nakil vasıtalarının üzerine biıun~ş bir kömürler, yem usullerle, biz<! ayni za- hatırladığınız gibi de bulunduğu gemi • niz sathından takriben 2200 metre yük· 
halde .mlunuyorlar demektir: Sefer ve manda. pek ucuz bir maliyetle benzin. nin torpillenip batmasile denizde boğul- seklikte bulunan mahalden cehennem! 
hareket emri verilir verilmez bu yıoUara en güzel makine yağı vesaire gibi bir ta- muştur. Bunun üzenne General Dessino bir süratle kaymaya başlamış ve 4 kilo
doğrulan kıt'.tlar, demiryolu b!:.>klemeksi- kım mahsuller de verebiliyor. Londraya gönder!!miştir. Ve resmi bir metrelik mesafeyi 7 dakika 34 saniyede 
zi~ !ahmil ve tahliye müşkülatı tan1- şu halde bu yeni icadı 'Iürkiyeye dle misafir olmak sıfatile şerefine ziyafet • katetmiştir. Mak Avoy ile bu mesafeyi 
maksız.ın, süratle tahaşşüd istikametle- sokmak çok iyi bir teY olur. İstanbul ile ler verilmiş. kendisi t.Skerl teftişlerde. 8 dakika~a. slm1~r. Bunun~ beraber ya
rini tutabiliyorlar. Ayni zamanda, bu Ankara ıarasmcia tasavvur edilen ikinci kral beşinci Corç ile uzun süren müll • rışın galıbı. İ!lgıliz tiniversıtelerf kayak 
yollar daha ucuz inşa ediliyor. daha u- Ankara - Bolu hattını evveli böyle bir k2tlarda bulunmuş ve Fransa harb ~akp~kımı Obforclledu Radheddl~'. Yarlfl, 3 
cuz ifletıliyor. daha ucuz nakledebiliyor- yolla tes;s etmek, zannedersem. tetkike meydanlarına gitmiştir. ~a ı ı:ı 14 saniy e bitlrmfftir. 

lar. Milli müdafaa bakımın.dan bir ırezi- ve tecrübeye değer bir fikir olur. Bi?has- Rus ihtilalinin kopmRSile de Rusya- kati bulunmıyan generai hep oturmakta 
yelleri daha: Tahrlbleri çok müşkül, ta- sa bu y<>hın lrltün inşaat malzemem dan kaçmak ınecburiyf'tinde kalmış ve ve üstüste sigara icmekte. rusça. fransız-
mırleri çok kolay. Türk olduktan sonra! Londraya gelmiştir. ca ve ıngilizce ask;ri eseı ler okumakta -* Muhittin Birgen Şimdi 81 yaşında olan ve yürümek ta - dır. 

Bu yollardan bi7.de de yap.Isa? Mese- :;::=========================::=:;::;;::;:;:;:;::=:==============~ 
la, Ankara ·le İstanbulu birbir~ne bağla
mıya kafi gelmıyen bugünkü demiryolu
nu çiftlemek üzere yol üzerinden yeni 
bır demiryolu inşa etmek yct"İne böy!e 

bir yol yapılsa ve bu yol devlet dernir
yolları tarafmdan işletilse? B zde b ' tta
bı Almanyadaki derecede gen:~ yola lü
zum yoktur. 10-12 metrelik bir genişlık 

kufidir. O zaman böyle bir yolun mali
yeti, demiryoluna nisbetle çolt ucuz ola
bileceği gibi huekeıt malzemesi bakı

mından da çok ucuzluk ve koiaylık var
dır. Böyl<' bir ~1, bilhıwa yolcu nakn
yabnda büyük ucuzJuklar temm ettlğtne 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Dün gelen Fransız gazeteleri Paris şehir .meclisin:n son 

toplantısında yıilık beleciye bütcesıni kat'! olarak kabul et
tiğ ni yazıyorlardı, bir arkadaş: 

- 5,372 909,603 frank d·ye okuduktan sonra takribi bir he-
sab yaparak bu m:ktarı bızım paramıza çevirdi: 

- · Tamam, 214,916,384 Türk Hra..C'J eder, dedi. 
Küçük bır hesab yapalım: 
Paris belediyesi tehn temiz tutmak ve birez da imar et

mek için hir yüda (214) milyıon liraya muhtaç olurs:ı rıüfusu 

iSTER iNAN, 

Parısinkinden 6 defa eksik olan İstanbul fehri ayni if için 
ayni miktarın 6 defa <>ksiği.ne muhtaç demektir. Bu miktar 

35 rnılyon liradır. Halbuki İstanbul fe'hrinin variddı, tahsil 

edılemiyen kısımlar gözönüne alınırsa takriben 7 mHyon li

radır, yani lüzumundan tamam 5 defa eksiktir. Binaenaleyh 

bize lazım olan şey şehirliyi hiç sıkmadan, yani vergilerini 

artır.nadan lbugiln.kü varidatı 5 defa yükseltebilecek cWıiya
ne bir cakıh dır. Bu aklın bir gün bulunabileceğine: 

IST ER INANMAI 

Ve iki oyun cırasında, rejimi. h"' .• __,,_ .• 
tenkide, dünya siyasetini istihfafa 

ı bulur. Onun kanaatince, tarihin altııı 
· tı 'kocasına önemli servetini temin 
:-:nrbi Umumi ve mütareke devridir• 

Bay Affan Zırtıer on sekiz yaşın 
Kendisine. doğdu~ vakit. t.aı...ı0..n.ı"" 

paşa babasının adı konmuştur. FakB& 
de onu Affi diye çağınrlar. Galat 
lisesine müdavimdir. Futi>ola ve " 
lüğe düşkün olduğundan derslerini 
mal eder. Kayakçılığa da merakı va 
Azasından i>uiunduğu Dağcılık klü 
Uludağ gezintilerinden hiç birini k 

• maz. 
Kendi kanaatince alimdir. Fiziğin 

seli inbisat k~nunu bilmez de, rug 
bütün kaideleri, en ince teferruatın• 
dar malumudur. Fatihin kim o 
sorarsanız omuz silker, diğer ta 
me~ur kalecı İspanyalı Za.moranın 
cümei halini bülbül gibi söyler. Bu 
28 gol atmq. 1400 met:re seıt>est 
de iki defa rakor kırıp Türkiye 
nu olmuştur. 

Bay Affinin aıblası Bayan Smao' 
isim. annesi tarafından. frenk adın• 
zediği için Jwnulmuştur. Bayan so.ı 
Suzan yirmi yaşındadır. Sözüm ona 
silini evde yapmlftır. Erkek gibi gi 
günde iki paket isgara içer. Zr.maıı' 
keklerinin hiç birini beğenmez. · 
artisti Şarl Bayer'e gıyaben Aşıkbt .. 
bir filmini kaçırmaz ve her birini 
addid defalar &eyreder. Kannlı ~e 
tal okluğu ıçtn babasından nefret 
Kardeıi Affan da, nazaı:mda, aptaJJIJ 
ridir. Türkçe okumaz. Her çeşid 
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Meclis dün Selinik 
anlaşmasını kabul etti 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu mühim bir nutuk 
söyliyerek anlaşmanın hususiyetlerini anlatb 

SON POSTA 

Yılbaşı tebrik 
telgrafları 

Cümhurreisi ile Prens 
Pol arasında telgraflar 

teati edildi 
1-1 An.k~ra 4 (AA) - Büyük Millet ı bütün bu memleketlerin sakin ve yal· 
g e~ıısı Balkan itilafı devletlerlle Bul nız çalışmıak isteyen halkı istifade ede
!i~ı:tstan arAsında 31 Temmuz 1938 ta- cektir. Esa~cn Cümhuriyetimiz kurul • 
n •nde Selanikte icra edilen anlaşma - duğu gündenberi sulbü sükfuı içinde 

1 
ın tasvibi hrıkkındaki kanun layiha • yaşamak politikasını şiddetle takib et -

nını, ~ariciye Vekili Şükrü Saracoğlu- miş olduğu için, bu anlaşmayı ayni za
et un. ı~ahatım dinledikten sonra, kabul manda Balkanların arzularını tatmin 

ınıştır. ettiği kadar bizim prensibimize de ria-

An.kara, 3 (A.A.) - Yeni ~l vesi
lcsile Yugoslav naibi Prens Paul ile 
Cünthurb~karu ' ismet İnönü arasın
da ~ağıdakl telgraflar teati edil.m.iş
tir: 

Ekselans CümJıurıbaşkanı 
Anka ıra 

Yılbaşı münasebetile, samimi teb
rıkleriml ve şahsi saadetaerile dost ve 
müttefik TiiTkiyenin refahı için olan 
en iyi temenn!lerimin kabullünü ek-
selansmızd-an rica ederim. 

:rariciye Vekili Şükrü Saracoğlu a • yetkar ve hürmetkar bir mukavele 
fagıdaki beyanatta bulunmuştur: addediyorum. 

c.\rkadaşlar, c~~ anla~anın bi:. hususiyeti de, 
~Tasv·b· . 

1 
k 1 ~ 'h Selanıkte bır taraftan dort Balkan dev-

ı ınıze arzo unan ·anun ayı a 1 · · t ·ı d y h"k_ ... _ t• eli 
sı beş B l1< d 1 t' d akd etını emsı e en unan u wue ı, -
dil'hiı: al P.bn' ev le 1 arasın ak b 

1 
.. e • ğer taraftan da Bulgar hükUmeti tara-

"' o an ır an aşmanın ·a u une . l~k daırdir B . Tb .
1 

iki fından ımzalanmasıdır. Elyevm a a a -
bı.ı, i.ik ·m u anı.~ştrn, ~as~ 1 d?rı e darların !kisi tarafından tasdik ve im· 

"Bu anayı 1 ıva. ~ m.e. e .~'. za edilmiş olan bu mukavelenin sizin 
ah ?1.amıla:dan bınncısı, Noyı mu • tarafınızdnn da tasdik ve kabul edile • 
~ desının Buıgaristana koymuş oldu- ceğini ümid ediyorum. 
gu askeri ve techizat takyidatının orta cSözlerim~ nihayet verirken, ken • 
~erden kalaınJması manasıdır. İkincisi dimce mühim gördüğüm iki noktayı te 
'Y.e, Lozan muahedesinin Türkiyeye, barüz ettirmek isterim. Bu noktalar -
d unanistana ve Bulgaristana karşı hu- dan birisi, bu anlaşma tohumunun An -

UrUarda bir kısım arazi üzerinde koy· karada Balkan devletlerinin toplandığı 
nıuş olduğu askeri takyidatın kaldınl - bir sırada atılmış olmasıdır. Türk dip
llla 1 manasınadır. lomasisi bu an1a.?manın vücud bulma -

1 
~ ~lkan devletleri, coğrafi vaziyet - smda dosthrımız tarafından dahi mü • 

erı ıtibarile tam bir birlik teşkil et • şahede edilen büyük bir mesai sarfet
zn:ktedir. O anlaşma ile istihdafı gaye, m~tir. İkinci nokta da Montrö'den son: 
c?{{rafi bir birlik gösteren memleketle- ra, topraklanmızda sonuncu olarak kal 
~ Yavaş yavaş siyasi anlayışlarında mış olan beynelmilel bir kaydın tama-
~· bir birliğe doğru yürümek azminde men kalkmış oimasıdır. (Alkışlar) 

0 
.. duklannı göstermektedir. Siyasi gö • cArkadaş1ardan bu mukavelenin ka
~şlerinde hasıl olacak birlik bu mem- bul ve tası:Hkini tekrar rica ederken, 

1 
eketıer arasında anlaşmayı daha ko - onun rnüstacelivet kararile olmasını da 
ay bir ha1e ifra& edecek ve bundan da rica ederim.• • 

• 

Egede son zelzeleden 
yıkılan evler yaptırılıyor 
İzmir vilayeti 5000 lira tahsis etti, açıkta kalan 86 

hane halkı muhtelif yerlere yerleştirildiler 

1 
İzmir, 4 (Hususi) - Çand.arlıda zelıe-

17n:n yaptığı tahT)batm evvelce bilt!Sriılkli-
tnden genıı olduğu anlaşıhnıştır. Evleri 

Y.ıkılan 35 hane halkı yeni göçmen ev1e
~n:, 51 hane halk da diğer aileler nezd· 

1 
rlnde yer-Je.ştirilmişlıerdir. Felfilretızede

:ere Yarcfım devam ebm~. 

çin halk taşını, kirecini temin edecektir. 
Biz de usta parası olarak 5000 lira tahsis 
ettik. Mahalline fen heye.tini göndererek 
yeniden yapıJacak evlerin planlarını ha
zırlatacağız. İnsan zayiatı yoktur. Açık
ta kimse bırakılmaınŞ.ır. 

Zeytindağ nahiyesinde ~Zelzele nnntakasıından avdet ed'en Vali 
nıa-zh 'ifleç bana şu beyan.atta btrlun· 
UŞtur: 

Ankaıra, 4 (Hususi) - Ayın ikisind'e vu 
kubulan zelzeleden Bergam.a.nın Zeytin· 

tıJ. c- Yıkılan cvreri yeniden yaıpmak za· dağ nahiyesi merkezinde beş evin dlJVl3!r'
reti hisıl olmuştur. Yapılacak ev.fur 1- lan yıkıhnıştır. 

lunus hududunda büyük 
bir geçid resmi yapıldı 
Daladye Tunustaki Majino hattını teftiş etti, 

İtalya aleyhine yeni nümayişler yapıldı 
ıa!aria, 4 (Hususi) - Dün gece Tuna& ı Faris, 4 (Hususi) - Başvekil D.alıadıye 
bu hareket etmış olan b~ekil Dalaccye, Cwna saba?ıı Cezayire vasıl olacalatır. 
ll\ :~h saat 8.30 da Ga.bese gel:mŞi ve Cezayir limanında parlak bir suretfu kar
d a alli lıükiimet erkanire bark tarafın- ştlanacak olıan Daladye, bilfilıare ~e 
~ hararetli bir surette karşılanmıştır. çıkarak anubtıe1if kıt'alarr-a mensuh 12 bin 

tıkt alad~. büyük bir ıresmi gcçid seyret- askerin iştirakire yapılacak olan resmi 

811 
en &onra, Tunus istihkfunat mınta.ka- geçidi seyredecekıtiı. 

tıı ıı ~e ~~a hududunun Majiırl'O hattı- Daladye, Cuma gecesi Fransaya müte-
kuı!~Zlniştır. Geçid -resmine hecinsüv.ar \"e<'Cihıen hare.ket edecektir. 
a.lf .yl ar, Senegal nişancı kıt'aları, Tunus Fransız Somalisine ye'li takviye 
tal•l.,~rın~a.n maada birçok tayyareler ve k 
·~ t ö ıt'alan gönderiliyor 

l:laı d ış mak etm'ştir. ğleden sonra 
saba Ye. Libya hududuna en yaııtın ka
ki : 0

•1an Bengardane gitııniş ve burada-
j1Yet ha;kkında izahat almıstır. 

J? talya al.-yhinde tezahürat 
.F'ı-a'-O'Ina, 4 (Hususı1' - Dün Tu~ 
1ile ~z •başvekilinin istikbali mfulnre'be
afey~npılan tezahürat esnasında İltaJ:ya 
tf ttss~~d~ .de niimayişler yapıl!mış ve 
ç'tlf nı ı~ Kont Ciam.o hakıkıruia bazı 
~ .. n SÖiler söy!eruniştir. 
~ay· ·ı ~Un· • ışçı (\r, Tunusta intişar eden 

Sintnı.o~:· İtalyan gazete&nin idarehane
Ut\ln camlarını kırmışlardır. 

Paris, 4 (Hususi) - Fransız So.mal'Sine 
yeniden takviye kıt'nlan gönderilımcsinc 
karar verılrruştir. 

Yeni sevkiyat Cumartesi günü yapıl'a
caktır. İlk hamlede 750 Senegalli asker 
Marsılyadan Cibuti~ gönderilecekıtir. 

Fransanın yeni tayyareleri 
Faris, 3 (A.A.) - FranSiıZ hükCımeü

nin 1938 Mayısında Amcrikadan sipariş 
ett' ği ve ilkbaharda teslim edilecek olan 
yüz av<:ı tayyaresinden iki tanesi 31 Ka
nunuevvcldıe Normaııdie vapunr ile 
Havre gelmiştir:ı 

Paul 
Altes J>rem PauD 

- Yugoslav 'krallık naibi. 
Belıgrad' 

Alteslerinin yeni yıl münasebetUe 
irsal buyurdukları nazikane telgraf
tan çıok rnüteh~is olaırak. hararetli 
teşekkürlerimle birlikte ~hsi saa
detleri ve dla.s't :ve müttefik Yugoslav· 
yanın refahı ha<klkı.ndaki çok samimi 
temennılerimln kabulünü rica ~ 
rim. 

!smet !nönü 

Cümhurreisi sabık Hidivi 
kabul buyurdular 

Ankara, 3 (A.A.) - Şehrimize gel
miş olan sabık Mısır Hidivi Ailtes Ab
bas Hilmi P~a bugün Reisicümhur ta
rafından kabul buyurulmuşlard'ır. 

Ruzvelt mühim bir 
nutuk söyledi' 

Bitaraflık kanunu tadil 
edilecek mi ? 

Lon<ka, 4 (Hususi) - Vaşin.gıtondan 

bildiriliyor: Cümhurreisi Ruzvel't, 76 ncı 
Amerikan kongresinin toplantısı müna
sebetile Amerikanın siyasi durumunu i
zah eden bir nutuk söyılemiştir. 

Ruzvelt, Birleşik Devletlerin beynel
milel sahada işgal ettiği mevkii anlaıbtık
tan sonra, Amerika siyasetinin üç prerr 
sipe istiınad' ettiğini söylemiş ve demiştir 
ki: 

cBu üç prensiıp şuplardır: Din seı:be9-
tisi, demokrasi ve ·beynelmilel hüsnüni
yet. Bu prensiplerin ademi tatbiki dün
yayı felakete sürüklemektedir. 

Geçen senıe. Avrupada büyük b:ır har
bin önüne geçilebildi. Fakat bu, hiÇbir 
vakit sulhün teessüs ettiğine bir d'clil 
sayılamaz. Çünkü d'ünyanın her tarafın
da zulüm, iktisadi ve mali harıb büküm 
sürmektedir .• 

Hatib ıbundan sonra, umumi sulhün te
essüsü için Amerikanın d'iğer devletlerle 
teşriki mesaiye ve bir silahsızlanma llron
feransına iştirake hazıı.r oldutunu söyle
miştir. 

Totaliter .rejimini şiddetle tenkid eden 
Ruzvelt. Amerikanın bitanflık kanunu
na da temas elmiş ve bu kanunun tadU 
edilmesi lüzumunu ileri sürm~tür. Çün
kü bu kanun mütecavizlere cesaret ver
mektedir. 

Ruzvelt, neticede Amerikanın an'ane
vi nürriyetüıiaı müdafaa ve muhafazası 
için teslihatm artırılması, ordu. dbnan
ına ve hava ktnrvetlerinin takviye edil
mesini Jl';temiştir. 

Ziraat kongresine İştirak 
edenlerden 15 mümessil 
Avrupaya gönderilecek 
Ankara, 4 (Hususi) - Büyük ziraat 

kongresine iştirak edlcıııJer arasmda pra-
tik fikirli mü!messiller namn d";kkati cel
betmiştir. Bunlar arasından se9hleck 15 
k!şinın, bütün masrafları hükfunet tara
fından verilmek şartile, Avrupanm zira
at ve ziraat san'atları şubelerinin teka
mül ettiği mmtakalara gönderilııneleri ve 
ken-dilerinin yapacaldan tetkikat neıı;.. 
cesinde istifade edilecek birer eleman o
larak yct~tirilıncleri tasavvur cdil!mek
tedir. 

Devlete bağlı 
müesseselerde 
maaş nisbetleri e Çin harbi Japonyayı 

yıpratıyor 

Ankara 3 (Hususi) - Mahsus bir 
kanunla devletten bir hak temin eden 

Yazan: Selim Ra.,p Emet 

veya ~rmayesinin yandan fazlası dev- n aponya ile Çin arasında Cer& 

lete aid olım banlta ve müesseseler m~ e:::IJ yan eden harbin sahası Çinin 
murlannın maaş ve ücretlerile hizme- garbi şimali mıntakasma yaklaşmak • 
te giriş esaslan ve terfi usulleri hak - tadır. Bu mıntaka halkı azinı ekseri • 
kındaki Iayihalar Meclise gelmiştir. Bu yeti itibarile müslüman ve ötedenberl 
mühim Iayihadaki hükümlerle bu mü - Çin devletine karşı muhalif olduğun • 
es~eselerde çahşanlann dereceleri, ma- dan, harb ateşinin bu mıntakaya yak • 
aştan 150 ve sırasile 125, 100, 90, 60, !aşması Japonlann lehine, Çinlilerin 
70, 60, 50, 35, 30, 25, 20 olmak üzere de aleyhinedir. Burada sakin balkın u· 
13 dereceye ayrılmaktadır. Bu mües - mumi nüfusu 70-80 milyon olup birer 
seselerin umum müdür muavinlerlle askeri Çin valisinin idaresi altında üç 
idare meclisleri reis ve azalarına ve u- eyalete tak~inı edilmiş bulunmakta • 
mumi heyP.t mürakiblerine verilecek dır. Bu eyaletler halkı Çine bağlı ol • 
maaş ve yR tahsisat veya huzur hakla- makla beraber hemen her Çin eyaleti 
rı Heyeti Vekile~ tayin edilecektir. gibi muhtar bir vaziyettedir ve mükel· 

İlk defa bu gibi müesse!=:elere alma - lefiyet itibarile sadece başlarındaki ku 
cak memurlar imtihana tabi tutulacak, mandan ve valilere merbut bulunmak-
orta tahsil görenler 13 üncü dereceden, tadırlar. Bu valiler ve idarelerindeki 
lise tahsilliler 12 ·nci dereceden, üç se- halk Çin devleti ile daima ihtilaf ha • 
nelik yüksek tahsil görenler 11 inci, üç linde bulunmuş olduğu için mümkün· 
seneden fa~la yüksek tahsilliler 1 O un - dür ki yakın bir atide Çine karşı mu • 
cu dereceden alınacaklardır. Yabancı halif ve Japon kuvvetlerine karşı dost 
dil bilenler bir derece fazlasile tayin ~ bir vaziyet alsın. E~asen Japonyanın 
dileccklerdir. Çini muhtelif küçük hü.kiimetlere tak· 

Mafevk dereceye terfi için aranıla • sim edip bunlarla ayn ayn anlaşmak 
cak ehliyetten başka en az dört sene yeni kabul ve ilan ettiği prensibin bir 
bir derecede bulunmuş olmak şart ola- ıcabı oldui!'.ından, bu hal, şimali garbi 
cak, yüksek mekteb mezunlan için bu Çin müslümanlannın işine de gelmek· 
müddet üç sene olarak hesablanacak - tedir. 
tır. Maamafih Japonvanın Çinde azim 

Devlet dairelerinde çalışanlardan bu müşkülat !le karşılaştığı da kabili in • 
müesseselere geçmek isteyenlerden ma kar değildir Bu zorluklardan dolayı 
aşltlar iki derece, ücretliler bir derece istifa vazi~·etine gelen Tokyo hükfune
yukanya geçirileceklerdir. Bu gibi mü- tinin, ordu ve donanmanın ifrat ile i · 
essese memurlarına kanunda sayılan fade edilen noktai nazannı endişe ile 

.. müşahede ettiği gayri kabili inkArdır. 
hak ve menfaatten başka temettü, sa - Ç" k" k h b i t' · ald ;w . . . . . un u gen> ar vaz ye mm ı6• 
tış hıssesı, ıkramıye, tazmınat, fazla k'l k t 'lt ·ı A 'k m • .. • .

1 
k . B se ı , gere ngı ere ı e merı an 

mesaı, ucret vesaıre ven ece tır. u J .. k"l · tt a"rm k aponyayı mu~ u vazıye e "o e • 
Iilyiha kanun haline gelince bu müeese- ten mütevellid olarak takınmaya baş • 
sclerdeki memurların almakta olduk - ladıklan tavır, Japonyayı bilhassa ik· 
lan aylık mikdan bu 13 dereceve uy - tıc:aden huzursuz bırakmaktadır. 
durulacaktır. Aylıklan iki derece ara • 36 bin Japon mabedinin devletce ll
sında kalanlar alt dereceye girmekle zım olan kıymeth madeni eşyayı temin 
beraber bu farkı mükteseb hak namile için kendi mallarım devlete terketme
almakta devam edeceklerdir. leri de göc;terir ki Japonya, döviz nok· 

tı-tc;ından büyük bir sıkıntı içindedir. 
Önümüzdeki ny1a-:, Uzakşarkın bu bü· 
yük devletinin bu sıkıntıdan kurtulup. 
kurtulamıyacağım gösterecektir. 

J aponyanın çekmekte olduğu buh • 
ran şay<>d devam edecek olursa, bu hal, 
Çine karşı t..ıkib etmekte olduğu siya • 
setten ferı:ıgc.t etmesi tazım geleceğini 
ifade edecektir. Japonya, elyevm çok 
mühim bir dönemeç noktasında bulu • 

A k 4 (H usi) 
ıı.K:~-'-al b 1u nuyor. - Selim Ragıp Emeç 

n ara, us - .nı.uıııııı u nanı - ·-

Devlet ŞOrası için 
55 namzed 
gösterilecek 

D.~vlet Şıir~ı-reisti_ği ve aza~aırı lçin. z·ıraat kongresı·nde ı·ıerı• 
hukfımet Buyuk Millet Meclisıne anü .. 

müz~eki ~ünlerde namzedlerini ~re~ su··ru··ıen dı·ıekler 
cektır. Reıs ve azalıklara beşer ntımıred. 
göstermek icab et'tiğinden naamedferin. 
yekunu 55 tir. Seçim Meclis kış tatiline 
ginneden evvel yapıl.acakıtır. 

Devlet ŞU.Tası reisJıiğirıe g&terilece.k 
namzedler arruıında eski Dahiliye Müste
şnrı ve Birin.cı Umumi Müfettiş ve şimdi. 
mebus H"ılmi, Dev'let Şurası daire reisle
rinden İsamil Hakkı ve Saffet bulun .. 
maktadır. Azalıklara namzedler arasın

da da Dahiliye Vekal'eti Umum Müdür .. 
!erinden MUıhta-r, Hasan Faik, eski Posta 
Telgraf Umum Müdü:rıü Edib Cemil, şu. ... 
ra baş.muavinlerinden Talat ve Memduh 
vardır. 

Yeni Japoo kabinesi 
müfrit unsurlardan 

teşekkül ediyor 
Londra. 4 (Hususi) - Bir müdıdet:ten

beri beklenmekte olan Japon kabinesi
nin istifası bugün tahakıkuk etmiştir. 

Nasyonamst temayülle-rile tanınmış o
lan meclisi has reisi Hironuma, Prens 
Konoyenin yerine başvekil tavin edil-• 
miştir. 

Yeni ıka'binenin müfriıt unsurlardan te
şekkül edeceği anla~ılımmıtadır. 

Diğer taraftan Çindeki Japon kuman
danları arasında da bazı değişiklikler 
yapıbruıştlır. Mer.kezt Çin cephesi kllman
d anı Tokyoya çağınlmış ve yerine baş. 
kası tayin edilmıştir. 

Uzunköprü kavunlannın 
bozulmadan ihracı temin 

edilecek 
Ankara, 14 (Hususi) - Ziraaıt kongre

sme Uzunköpriiden gelen murahhas bcı 

mıntaknnm kavunlarına Almazvyadan ta.o 
febler vaki olduğunu, fakat mahsulün 
bozulmadan gön<lerilebi!mesi için me'\'o 
cud vagonılann dahil'inıde kafesli raf ter
tibatının yapılması zaruri olduğunu 00,,... 
lemiştir. Vekalıet bu usul'ün kavun iıhra· 
catma örnek teşkil edebileceğini düşüne.. 
rek lfızmı gelen tertfbaıtm alınması içi.U 
altıkadarlara eırur vermiştir. 

Buruian b~ka İzrnirin Bornova 
murahhası bu seneki tütün mahsuUerinı 
den 50 bin kilo kadarmın satılmadığın
dan ve alııc,1arın lüzumu kadar kıymet 

vermemelerinden dolayı zarar göreceC>
ler" ni söylemiştir. Bunu nüzerine Vekl
let, irlhisarlar idaresine bu tütün·Ierin a
lınması için müracaatta bulunmuştur. 

Çember/ayn Salı 
Giinü Romada · 
Lonma, 4 (Hususi) - B~ekil Çem

berylan, lbera'beriruie hariciye nazırı Lord 
Hnlifaks ve diğer siyast müşavirle' oıJ. 

duğu halde önümüzıdeki Salı günü Ro
maya vasıl olacaktır. 

İtalya hükfuneti, Çmlberlayne pa'l"lali! 
bir lstik!bal merasimi yapacaktır. Başve
k1Un Romaya muvasalatı günü, reemt 
tatil günü ilAn edilecek ve bütün bin .. 
lar bayraklarla süsl'enecektir. 



4 Sayfa 

Su ücretlerine 
miktar zam 

bir 
yapılacak 

~~~~~------~~~=--

Şehrin su ihtiyacının tamamile karşılanması için 
mevcud tesisat tevsi edilecek 

Şehirde birh~ gündenberi Slk sık su· şılıyacak m:ktr.ra henüz iblağ c;iunama
lar kesilmekted:r. Bu hususta Sular İda· d:~mdan geceıeri saat yirmi birden iti
resı Müdürü Ziya şunları söyıemektedir: b:ıren sular !tPı;ilmektedir. 
. - Ayın birine· ve ikinci güııJeri şehir· Ş ı mriiye knclu şehir suyunu .slah için 
c:e su SJKıntısı ~lrnuştur. Buııa da sebeb / iki buçuk milyon lira harcanmıştır. U
son fırtınalar dolayısile Terk.J!i göl'ünün sulrn her elli hın lira masraftan sonra 
fazla karışması ve terşih havu·~1anna şim- suyun tonuna y · rmi parn z:ın.;mctmek 
dıyel kadar görilınemiş bir vaz!yette ça- Hizımdır. Belecfü·e halkııı mc,ıiaz.tine o· 
mur u su_iarın . gelmesi ve filitrelerin a- ]arak ~ mdiye k;dar bu u.sulde!1 i::.tifade
normal bır .şekılde tıkanmasıdıı. Belediye ve kalk ı.,mamıştır. 
sular jdare.ı.i geceli gündüzlü bilafasıla · ~ 
miiteaddid <•kiplerle çalışarak vaz\yeti Beleciıye tara!ından şehir suyu lşletme 
ıslah etmeide<tir. Terkosun Br..>.iediyeye talimatnamesi hazırlamnaktadı~. Tali
devredilciği altı senedcn'beri gölün bu matname hazırlandıktan sonra .Nr•fıa Ve
kadar çamurlu ~-u verdiği vak, değildir. kaletine tasdik ettirilecı:ktir. Yeni tali
Bu yüzden borulardaki sular tamamen matn::ımE-ye göre su ücretforine bir mik
sarfolunmuş, fıtitreler işleme~e başla· tar zom yapılması lazım gelmektedir. 

dıktan sonra bir, bir buçuk g-Jn kadar Şehir dahilindt-ki su tesisatına aid bo
boşalmış olan boruların yeniden dohna31 ruların kuturkırı tevsi .:odilmcktedir. E
yüzünden ~'?bir miktar.ı illi ı.ı alama- yübdeki ame~iye tamamlanmı~tır. Bun-
mıştır.. dan sonra Beyoğlunun boruları değişti· 

Şehir suvu h:tarlbulun ihtiya~.nı kar- rilecektir. 

Mliteferrlk: 

lozan Otelcilik MeUebi MOdOrD 
geliyor 

Denizbank idaresi tarafından otelci -
lik teşkilatını kurmak üzere davet e
dilen lJOz..'ırı otelcilik mektebi direktö
rü Monney bu daveti kabul etmiştir. 
Mütehas~ıs on güne kadar memle -

ketimize gPlecek ve işe başlayacaktır. 
Oniversiteliler Avrupaya bir seyahat 

tertib ettiler 
Her sene olduğu gibi bu yıl da İs -

tanbul Üniversitesi talebeleri daha ge
niş mikyasta oimak üzere Avrupaya bir 
seyahat tertib etmişlerdir. Bu hususta 
lazun gelen bütün hazırlıklar yapıl -
m1ş ve kadrolar tesbit edilmiştir. Se • 
yahat esnasında gençlerimiz, Avrupa -
nm başlıca ~rkezlerinden Bükreş, 
Peşte, Varşova, Berlin, Prag, Viyana 
ve BelgradR uğrayarak oralarda tet -
kiklerde buiunacaklar ve tatil sonun • 
da tekrar fstıınhula döneceklerdir. Se -
yahat yirmi gün sürecektir. 

Kafile sömestr tatillerinden bi1isti • 
fade ayın on beşinde Doçent HıfzıV~ -
detin başkanlığı altında Köstence yolu 
fle Avrupaya hareket edecektir. 

Esnaf cemiyetlerinin kongre 
gDnleri tesblt edlldl 

Esnaf Cemiyetleri Reisleri dün öğ -
leden sonra Ticaret Odası Esna! Şube
si Müdürü Kazımın riyaseti altında 
toplanmış, Esnaf Cemiyetleri kongre 
günlerini, yardım teşkil!tının yapaca
ğı toplantı farihini tesbit etmişlerdir. 

Bir amale ilAc diye tuzruhu içti 

Karamürsel fabrikasında amelelik 
yapan ÖmPr, evvelki gün ilac yerine 
yanlı~lıkla tuzruhu içmiştir. Ömerin 
ııhht vaziyeti tehlikeli görüldüğünden 
berayi tedavi Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Yeni halJlar için 25 bi., lira 
SBrfediJP.ca k 

Taksim, Harbiye, Şişli helalannın 
ka !dırılacağını yazmıştık. Taksimdeki 
asri yeni hela, Taksimde Çeşme soka
ğında yapılacaktır. Yerin sahibi i]e pa
zar1ık bitmek üzeredir. Harbiyedeki 
hela şimd;ld helanm yerinde tahtezze -
min inşa olunacaktır. Taksimdeki hela 
dokuz bin liraya mal o1acaktır. Yeni 
heiaJar için yirmi beş bin lira ayrıl • 
mıştır. 

Belediye zabıtasına talimatname 

daGıtıhyor 

Yeni be!ediy~ zabıtası talimatname -
si r .,üz hllzrrlanmamıştır. Zabıtai be -
lediye memurlarının vazife yapabilme
leri için yP.ni talimatname hazırlanın • 
caya kadar eski talimatnamenin 
maddelerine- riayet etmeleri için hep • 
sine birer talimatname dağltılması ka
rarlaşmıştrr. 

Ole Herin ıslahı glSrOfDlecek 

Önümüzd~ki Çarşamba günü otelci
lerle belediyede bir toplantı yapılacak
tır. Toplantıda otellerin ıslahı etrafın
da görüşülecek. otelciler mektebi ve 
kooperatif açılması için ote1cilerin nok 
tai nazarları dinlenecektir. 

Bir randevucu kıdın yaka landı 

Beyoğlmıda Hiristaki pasajında 14 
numaralı Saidpa~P hanının 2 numara • 
sında oturır. Despinanın randevucu • 
luk yapmakta olduğu zabıta tarafın • 
dan haber alınarak yapılan aramada 
dört erkek ile Öjenya, Marika, Vasiliki 
adlarında üç kadın bulunmuŞtur. Ka • 
dınlar muayeneye sevkedilmiş, suçlu 
Despina hakkında tahkikata başlan • 
mıştır. 

Barındırma odaları dün açlldı 

Odalarda ~oroktara yemek tevzff 

Dan Jl'atıh 13 tbıcll. Eyüb 36 na, Beyoğlu 9 uncu ılkmekteb1erlnde blr.ındırma 
odaları açılınıftır. Maarif Müdur Muavini Muvaffak cun a9lı1m ilk günü. olmak 
nıünasebeıile teftl§ler yapmıştır. 

Bnnndırma cıdalarının sayısı peyderpey çoğa'ituacakttt 

SON POSTA 

Eski harflerle basılmış 14 
tane beş liralık meydana 

-;ıkarıldı 

Zabıta dün bir kalpazanlık hAdisesini 
meydana çık:ı:-mış. eski harflerle basıl· 
rr.ış ol:ın 5 liralık sah te Türk bnnknotla· 
rını ı;J:-ıncğe ~11.ı :şan bir kalpn.::ı:anı yako.
i.ümıc.:~ı r. Dün :;Rböh saat :>ekid~ çarşının 

n sbe::en karanlk bir ınahallinde elbiseci 
Temelin :iükkfınına gelen bir ~ahıs bir 
pardcs:iyü 7 !!raya pazaı·lık etn·!ş ve be-

<!el olarak ılti hP;i liralık vcrı(l:~Hr. Mü;r 
term:n d ~ı "ıa < vvel 10 liranın i~tü olan 3 
lmıyı :stc:nr.;i eibisecinin na7.aTI dikka· 

İkincikinun 5 

Kocaelinde toprak mahsullerinin 
inkişafına . çalışıllyor 

Cümhuriyet isimli buğday tohumlarından 
Arifiye tohum ıslah istasyonu " Akova ,, adlı 

tip bir buj?day tohumu daha buldu 
"'.I'!" ~ 41 •• • • 1 ( A 

sonra 
ikinci 

tıni celbetmiş, 1:-anknotlan tetk:k etmeğe 
b:ı~!arrmtır. Tetkik neticEsind'ı? paraların 
sahteliğinden .:üphe eden Ten-Le-: hidise· 1 . lzmit B<l§iskele çi~lf ği civarında bir harman 
yı zabıtaya haber vermiştir. 

1 

İzmıt (Hususı) -Kocaeli, yurdun pek temayülüne büyük bir rehberlik vazl • 

V k
' , d ed E iki . az vilayetine nasil> olan çeşidli toprak fesini de görecektir. 

a !lya vaz .-ve: en mn.yet n.cı mahsuller· · b' t 1ı rimll 
şuhe mmnurları. tarafından bu iki beş :ti- . mı ır araya op yan ve İzmitte Amasya cinsi elma ne meşhur 
r:ılık banknot tetkik edilince sa!ıte olduk- bır memleket parçasıdır. Ferik ve hariç piyasaların çok tuttuğıl 
l:ırı anla·:ıl:m~. b':l şahsın üzerırde yapı- Coğrafi vaziyeti itibarile mühim bir İngiliz cinsi elmalar istihsaline gayret r 
lan aramada da 12 tane dııha b-lyle sahte mevkide olan vilayet, İstanbul ve Anka- dilınektedir. 
bec; linlık bulunmuştur. Derhat Emniyet ra gibi ıki büyük mahrece de deniz ve Bu elmalara 1, 2, 3, numara diye isitn"' 
M:.idürJu~üne Eevkedilen ve iamınin Ah- kara yolları ile bağlı bulunmaktadır. ler konacak, lezzet, rayiha, manzara iti" 
med r ğ1u İshak olduğu te5bit olunan bu Üzüm. k:raz, vişne, armud, elma, erik. barile fevkalade olan bu güzel mahsul 
<:ahıc; r:ıühim 'J"r kalpazan şebekesinin kestane, nar, fındık. ceviz ve şeftali vi - piyasaya arzedilecektir. 
sürüciiıüğünü !'aptığı ihtıimali!F isticvab layet hududları çevresinde müstesna bir Yarımcanın kirazları da dillere des • 
edilmi!'itir. !<:1...Jl~ bu paralarıu kendisin:? lezzet ve nefasette yetişmektedir. tandır. Az yemek şartile çok faydalı oları 
Bursada Ka lk}ın hanında tütüıı tüccarı Tavşancıl ve Değirmenderenin Sivri - kiraz, Yarımca ve havalisinde müstesna 
\h..'"ned anınd<ı b~ri tarafından alacağına tepe mevkilerinde yetişen çavuş üzüm - bir letafettedir. 
mubi:ıil ver:jdiIPni söyltmiştir. !erimiz, beyaza meyyal açık sarı, tatlı Yurdun senelik kiraz istihsa1Atı 

BuT?dtln )uşka fs'hakın üze·:rıöe gene renkleri ile yalnız Türkiyede değil, bü • 15,300.000 kilodur. Bunun 5.200,000 kilo• 
15 aıl·J hak"ki banknot bulunmuştur. tün cihanda _eşsiz bir \hakimiyet taşırlar. su vılayetimize isabet etmektedir. 

Zabıta bu Uıoıse etrafında tahkikaıtını Vilayet her sene üzüm bayramı tertib Son zamanlarda fındık mahsulü de na• 
genişletmiş, Bursa zabıta ve adliyesin; etmek suretile Körfez sahillerinde bağ - zan dikkati celbedecek kadar bir inkişa• 
Mdisedc n nnbc!"dar ederek orar a da tah- cılığın inkişaf ve ihyasına bi.iyük bir e - fa mazhar olmakta8ır. Değirmenderenin 
kikat tRlebinde l:ulunmuitur. hemmiyet vermektedir. Yurdumuzun 

Y:ıptığımız sc:uştunnaya nazaran sah
tE:: banknotlar ıık bakışta anlaş:lacak ka
dar h,tk"kilermd<"n bir fark göstermekte
d::-. Bununla da kalpazanların iptidai ve
sa tle işe ba::h.d•kları anla)lılmıktad'ır. 

Dükkanları damlarını 
delerek soyan bir 

hırsız tutuldu 
Emniyet 1kinci Şube Müdürlüğü sir· 

kat masası memurları tarafından damla
n delerek dükkanları soyan bir gece hır
sızı yakalanmı~. 

Mihran adında olan bu hırs12, bir gece 
Galatada rıhtım ürerinde bakkal An
drıyanın dükkanının damını d.clerek içe
ri girmiş ve çekmecede bul'd'uğ:.ı 30 lirayı 
çalarak kaçm1şt.ı. Bu vak'&.dan birkaç gün 
sonra gene bir gece, Beşiktaşta Ha.sfınn 
caddesinde bakkal Yaninin dükkanının 

damı delinmek sınetile parası çalınmış· 
tı. Faili meçhul kalan bu hırsızlık vak'a
ları zabıtanın ehemmiyetle nazarı dik
katini çekm~ti. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu her 
iki sirkatin, Mihran adında birı tarafın,. 
dan yapıldığı anJaşıbnış. fakat izini kay· 
betmeğe muvaffak olan Mihran bir tür
lü yakalanamamıştı. Nilıayet zabıta, 
Mihranın Süleyman narr:. müstearUe or
talıkta dolaşarak 'hüviyctini gizl~ğ'ini 

i t:s~.ite muvaffak olmuş ve hırsız dün 
1 curum arkada~ı Muzaffer ile birlikte Ga
latada bir kahvece oturmakta iken sirkat 
masası memurları tarafından yakalan
mıştır. ,. 

Diln Emniyet İkinci Şube Müdüriye
tine getirılen suçlular yapılan isticvah
larında cürümlerini tamamen Hiraf e-t
mişlerdir. Haklarında yapılmakta olan 
tahkikat tekemmül eyledikten sonra ad
liyeye teslim olunacaklardır. 

Bir motlir bir sandalı batırdı 

Dün İshak kaptanın Yılmaz motörü 
Haliçte Denizbanka aid 4 numaralı 
muşamba tevzi sandalına çarpmıştır. 
Müsademe neticesinde sandal parça -
lanmış ve m~arnbalar denize dökül • 
müştür. Yetişen sandallar tarafından 

muşambalar çıkanlıruitır. Nüfu.sca za • 
yiat olmamıştır. 

yaş üzüm mahsulü senede 500,000,000 ki- meşhur fınuıklarından başka, Karasuda 
lodur. Bunun 10,000,000 kilosunu İzmit Giresun avarı fındık istihsalatma baş • 
istihsal etmektedir. lanmıştır. Öyle görfüüyor ki, bir kaç se-

Umumi Harb senelerinde bozulmuş o- ne sonra Karas mun fındığ1, Giresun 
lan bağlar, şimdi tekrar yapılmaktadır. fındığı kanar şöhrPtli olacaktır. 

Vilayetin üzerinde güzel bir emek sar- D'ğer taraftan Arifiye tohum ıslab is .. 

fettiği bir meyva da elmadır. tasyonu tarafından bulunan cCümhuri .. 
Uzun yolcuiuğa fazla tahammül etme- yet~ ısimli buğday tohumları bütün 

si, her mevsimde bulunması ve her sof- memleket hududları içinde hararetle a .. 
rayı süslemesi dolayısile bu meyvaya ranmakta ve her iklimde ekilmektedir. 
layık olduğu kıymet verilmektedir. 

Memleketimizde senevi 121,000,000 kilo Bire 17· 20 \'er en bu tohum hali hazırd8 
elma istihsal edilmekte, bunun 2,600,000 çiftçilerin öz sözü ve mevzuudur. 

kilosu İzmit topraklarından yetişmekte- İzmitten fstanbula, oradan Trakyaya 
dir. ve sonra ta Erzuruma kadar yayılan Cül'Jl 

Vilayette elma mıntakası, Taraklı, Sa
panca, Eşme havalisidir. 

Son defa icra edilen tetkikatta Karasu 
kazasının İzmit körfezine müteveccih 
sathı maillerinden başlıyarak ta Geyve 
boğazına kadar olan büyük bir kısım ara
zide bu kıymetli ağaçların olanca veri -
mi ile yetişeceği anlaşılmıştır. 

Bunu nazarı dikkate alan Ziraat Ve -
kaleti. aşağı Kirazca köyünde büyük bir 
elma fidanlığı ihdas etmiştir. 

Elma ağaçlarına ihtimamla bakmak ve 
onları bir takım hastalıklardan korumak, 
fenni eima fidanı yetiştirmek, ayni za· 
manda cambalaj> usullerini de müstah -
sile öğretmek emeli ile vücud bulan elma 
fidanı istasyonu KQcaelinin meyvacılık 

ŞEHiR TİYATROSU 
Tcpcba~ı Dram akşam .:i. 20,'0 

ASMODE 
letikllil cac.ldoıi Komedi 

Ak~am S. 20· SO 

MUM SÖNDÜ 

ERTUGRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Tabimde bu gece 

iTAAT ILAMI 
Koıııodi 3 perde 

Yazan: Celal Muı•hipo~lu 

huriyet buğdayı tohumunun bereketi dil-
lere destan olmuştur. 

Şimdi, büyük bir memnuniyetle ha.bet 

ahyo~ ki, Arifiye rohum ıslah tstas • 

yonu Cürnhuriyet buğdayından daha ço1' 

\Terimli cAkovı:ı. isimli ikinci tip yeni bit 
buğday tohumu daha meydana çıkarnıır 
tır. ........................................ ; .. ······--·····-
TEŞEKKÜR 

Aldığımız varakadır: İstanbul sıı.ylavlığuıl 
seçllmekliğlın dolayıslle bir çat tebrik meJ• 
tub ve telgrafları almaktayun. TeşekkürlC!
rimln iblAğına gazetenizin tavassutunu eli" 
lerlın. 

İstanbul sayla~ 
Ihım Kan.beklr 

TURAN TiYATROSU 
ı Saa'atklr Naşid 

Cemal Sahir birle,itl 

ŞEYH AHMED 
operet 3 P, 

Dans Solo 

HALK OPERETi 

Bu akşam 

Rahmet Efendi 
Her P1111omhe Halk gccetİ 

JEAN GABiN ve MICHELE MORGAN'ı 

Bu Hafta S CM ER Sinemasında 

SON BUSE 
Mükemmel ve emsalsiz Atk ve Buse filminde mutlaka garünQz. 

t 
t 
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Çukurova bugün 17 inci 
kurtuluş yılını kutlulayor 

11 Yıl evvel, 5 KAnunsani 1922 de düşmandan 
kurtulan Çu'.mrovanın her tarafında bugün 

buyuk merasim yapıhyor 

Çukurova 
kahramanlarına 

abide lazım 1 
bir 

Çukurova lı:urtul114 müeadele.sinln 
en mehabe~ aafhaaı Oeyhana bir 
aaat mesafede bulunan Mer -
cin köyünde geçmlıttr. Düşıuın 

bütiliı kuVTeUertle buraya dot
ru aa.ldırmıv, mllll mücahidle -
rln blr araya geldill bıı ,eri ez
mek lstemlş, burada bir çok ana ku
zuları can vermiştir. Fakat bütün bu 
canlara mukabil dü.fman da bir çok 
zayiat vererek. gert,e ~kllmek mec -
burlyetlnde talmlftır. Bu arada Mer
cin lı:öytinün iQerWnden geçen köprü-
7e Çukurova mtlcabldlerl tarafından 

tonaıı bombalarla köprüden geçmek 
lstcym dü~manın zırhlı vasıtaları ve 
tankJl'!!1 ?>erhava edllmlş, köprtl J1 -
lalmış, bi:- çok dllfman as.teri suya dö 
ilı:illerelt boieulmuştur. işte Mercin kö
yü toprakları düşmana bir adını daha 
ileri attırmamak ı.steyen ve bu uğur -
da can veren lı:ahramanların kemik • 
lerlle dolur!ur. Tarla ve kuru dere iç· 
lerlne gömülmüş olan bu kahraman -
Jnrın kC'UlfkJerfnf toplamak, Mercin 
köyünün ınüna.~lb blr yerine gömmek 
ve bunun üstüm• de bir cŞehldier il - · 
bldesı. tınmak 1Azımdır. A!Akadar • 
ların dllrlmt nazarını oelbederlz. 

.............................................................. 
Akhisarda bir 

Sayla S 

Antalya helediye~i dar 
bütçesine rağmen çok 

çalışıyor • 
ıyı 

• 

antalya (Hususi) - Dar bütçesile a- ı mı.ş ve buz fabrikasını kendine mal et .. 
zami gayret gösteren Antalya beledi • rniş, İsmetpaşa caddesini açtırmış, it • 
yesi uhdesine düşen işleri muntazaman faiyeyi ıslah elmiş, belediye, Tophane. 
başarmakta ve haikın sıhhati noktai na· Hatay parklarile Muradpaşa park ve 
zarından en miihim mesele addolunan çocuk bahçesi ve bin metre murabba • 
içme suyu üzerinde büyük bir gayret • ında bir havuz yaptırmış, iki açık halk 
le çalışmaktadır. Getirilmesine çalışı ~ pazarı, iki buçuk kilometre uzunlu • 
lan :içme suyunun i.stikşafı ikmal edil • ğunda Ali Çetinkaya caddesini, beledi· 
miş ve plfınları yapılmağa başlanmış • ye temizlik hanı, altı aded hela inşa ve 
tır. Şehrin içmt! suyu en kısa zamanda tamir ettirmiş, Cümhuriyet meydanı • 
.akıtılmış olacaktır. nın küşad ve tevsii, umumi mezar' ık. 

Belediyemiz şımdiye kadar şehirde şehir dahilinde yollar, köprüler, su ark 
bir çok yenilikler yapmıştır. Gayri sıh· larının tamiri gib: işleri başarmış ve 
hi vaziyette olan kasab dükkanlannı halkın sıhhatile alakadnr olmuştur . 
kaldırarak yeni yaphrdığı kasab haline Resım yepyeni bir çehre alan Antal· 
naklettirmiş, fenni ~zbaha inşa ettir· ya çarşısını göc:tedyor. \ 

evJenmenİn garib Bursada asabi araz gösteren 
~ıLuı4 Atatürk parkında Milli Mücadcleyl temsil eden heykel hikayesi bir SUÇIU lstanbula gönder[dİ 

U'udağda kar 90 santimet

~~~ (liususi) - Adana ve bütün 1 duyduğu coşkun heyecanı bütün ta~e • Bursa (Hususi) -Geçen gün adliye 
11 ı ~\ra Yarın (bugün) kurtuluşunun liği ile içimizde duyarak kutluladıgı • ------ • 11 • ------. binasındaki nezarethanede çok garib 

reyi buldu 
Bursa (Hususi) - Yeni yıl şehrimize 

mebzulen kar ve bul getirdi. Ayın bi· 
rinci günii akşamından baslıyan kar, 
sabahın srıAt o:ıuna kadar devam ede
rek otuz ~ant.imden fazla bir derinlik 
yaptı. Ovl h:::mbeyaz kar içinqe kaldı, 
Uludağ <>skiden büründüğü örtüyü ta 
zeledi. 

S ~:: Yıldönümilnü kutlulayacaktır. mız bu ~üyük günün manas.ını anlaz:n~k Kayserili hir ermeni •Şükrü• adını bir hadise olmuştur. Bir hırsızlık me • 
'h·d nUsani 1922 Adananın kurtuluş için felaket c'.1lu yakın hır mazının alarak hir Türk kadını ile evlendi selesinden dolayı sorgu hakimi İhsan 
~ 1 

ir. Bu sebeble, her ;ıı olduğu kara günlerine doğru başl..Il11zı yeniden İki ç«>fuk sahibi oldu, fakat sahte Tümkan tarafından sorguya çekilen 
~a- da __ ,_ ıt: d nüfus ile evlenmek suçundan 

~ta ._Aill Adanalılar bu büyük çeyi.m~ öZım ır. tevkif edildi Abdullah adında birisi, jandarma refa-
~ ltlltrın~ kutlulayacaklardır. Büyük harb bitmişti. Anadolunun katinde sorgudqn çıkar çıl~maz: cPolis 

1:t Yıl dün"avı o zamana kadar in- kapısından içeriye düşman ayağı attır· İzmir (Hususi) - İki çocuklu, Bn. bana iftira ediyor!• diye bağırmaya 
~örmedi~i 

1

bir vahşet ve azgın· mamak kaygusile akın akın Torosla~ Fatma adında genç bir kadın Akhisar· başlamıştır. Nezarethaneye girince de 
· , P kavuran büyük har.be nasıl dan süzülerek Çukorovanı~. ortas~~an da mahkerııP.ye müracaatla iptali nikah elbiselerini yırtmaya, kafasını camlara, 
<ı~ ~asıı çıktık? Bunu hepimiz bi· bir sel gibi akıp geçen ve dort yıl çoll~ talebinde bulunmuştur. Bn. Fatınanın ve duvarlara vurmıya. hatta nezarette 

İstanbullA telefon ve telgraf muhabe
ratı kesildı.Dür. aksamdanberi Jıatıaı 
üzerinde çahşılmas1na raemen henüı 

muhabere temin edilemedi. Orhaneli 
yolu kapandı. 

ta( rin kızgın kumlan içinde kuruyan Türk bu talebinde istinad ettiği nokta, bil • bulunan diğer mevkuflara sa1dırmıya 
lt fhndi Adananın on altı yıl önce (Devamı 12 nci ıayfa.da.) meden bir yabancı ile evlenmektir. başlamıştır. Keyfiyetten hakim İhsan 
~ Bursada saylav seçi mı· J Hadisenin mahiyeti şöyledir: Tümkan haberdar edilmiş, nezaretha-
~ Aslen Kayserili olduğunu elindeki neye giderek Abdullahı çırçıplak bir 

nüfusla tevsik eden Şükrü adında bir haılde bulmuştıır. A~1iye doktoruna 
adam bundan altı sene evvel Akhisara muayene ettirilPn Abdullah gösterilen 
gellyor, bir sene kadar orada muhtelif lüzum üzerine İstanbul akıl hastanesi· 

Orhangazi ite Yalova arasında da 
muvasala yoktur. Kar bilhassa Resa • 
diye tepe.;ine fazla teraküm etmiı;tir 

Geçmek imkanı yoktur. fnegöl-Ka ra· 
köy arası kna kapalıdır. 

kimselerle tütün ortakcılığı yaparak ne gönderilmi~tir. Dün giden otomobiller de Kurşunlu· 
para kazanıyor ve muhitte aşağı yukarı 
iyi tanınmı~ oluyor. 
Şükrü bu suretle Akhisarda yerle • 

şince, Akhisarın Re~adbey mahalle -
c:inde oturan CamiibalB.lı 2 7 yaşında 
-qn, Fatma ile evlenmeö-e talih oluyor. 
Güzel bir kadın olan Fatmanın ailesi 
Şükrüyü tahkik ediyoo-lar. Namuslu 
bir adam olduğunu öğrenince nikah 
muamelesine kalkışıvorlar. 

Elindeki nüfusa göre nikah muame
lesi için Kayscriye müracaat edilince 
«Evlenmesine mani hic bir engel yok
•ur• cevabt alınıyor. 'Bu suretle nik~h 
kıyılıyor, ı?eçen rnes'ud günlerden son· 
.. a iki çocu1darı oluyor. 

Bu aile nıes'ud bir hayat ~irmckte 
:ken, bundan altı ay evvel Sükrü orta-
1an kayboluyor. Bu arada bavan Fat· 
'lla, çocuklarını nüfusa kaydettinnek 
:c;teyince .Si.ikrü adındaki sahsın aslen 
Kavserili bir Ermeni olduğunu ve ha
'tiki ad.ınm Agob olduğu antaşıbyor, 
T<ayseride tevkif ediliyor. Af!obun tev· 
"dfine sebeb sahte nüfus ile evlenmektir. 

Pazar 01a Hasan Bey Diyor ki: 

. . . r-0matizma hastalığınıa 

bırebir geliyormu~ .• 
. .. İstanbulda da bu hasta· 

lığa tutulan çok mu acaba?. 
Hasan Bey - Zannetmem. . 
- Neden Hasan Bey? ... 
Hasan Bey - İstanbullu-

lar hergün çamur banyosun
dan çıkma.zlar da eadan. 

lzm:tlS ş•. ddetlı· kış dan geri dönmüşlerdir. Ankara ile 
Bursanın muvasalasını temin eden Ka· 

İ7.mit (Hususi) - Şimdiye kadar sin· raköve dahi ı?ifmek mümkün değildir. 
si bir yağmurla devam eden hava, dün Uludağla df' dün ve bu sabah telefonla 
(!ece yarısmdan sonra birdenbire de • görüşülememişse de orada kann 96 
~işti ve fırhna ilf" karışık müthiş bir santimi buldui!u söyleniyor. 
kar yağmağa başladı. Sabahleyin göz • Yalova ve 1stanbuldan başka diğel 
lerini açan ha1k. İzınitin her tarafını her yerle muhabere vardır. 
bembeyaz hir halde buldu. =-==ıı:=====-ıı:====-=ıı-==-

Fakat rföı:gar mütemadiyen esmeğe sım telgraf hatları Arızalanmıştır. O • 
baslam1ş ,,e fırtına devam etmiştir. dun ve kömür ihtikln da şiddetle de • 

Körfezde münakale durmuş, bir kı - vam etmektedir. 

( Sivas Halkevinin çahşmaları ) 

Sivas (Hususi) - Sivas Halkevi. yeni ı dan, büyük bir alaka göstermektedir. Bil· 
ve geniş bir programla çalışan Ankara hassa soğuk ve yağmurlu günlerde b:le 
:adyo neşriyatını halka duyurmak ve dakikalarca durarak bu neşriyatı candan 
·ehrimizde de icab ettikçe halkın istifa- dinlemekte ve takib etmektedir. Halkevi· 
lesini karşı1ıyan faydalı konferanslarda mizin bu faydalı çalışması, cidden tak • 
>ulunmak üzere 1200 lira .sarfile ve mo- dire değer mahiyettedir. Resim Halkevi 
· ern bir ampil:fikatör teşkilatı kur· netriyatını eokaklarda dinllyeıı halka 
.uitur. Halkum& MlriJaia .ıt JÜla • &österiJW. 
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(_§ u denizde, bu denizde seneler- ı 
~ ce; insan, hayvan, eşya taşı • 
dıktan sonra:Artık jşe yaramaz! 

- İşleteceğim? 
- İşlemez .. 
- Niye? 

Diye çırağ edilen bir gemi vardı. Ge
miler mezarlığına çekilmiş, hurdacı 
müşteri bekliyordu. Günün birinde 
Türkiyeden birkaç kişi gittiler. Gemiyi 
gördüler: 

- İşe yarar! 
Dediler: 
- Hiç bir işe yaramaz. 
- Hiç bir işe yaramaz mı? 
-Hayırl 
- Fakat biz onu işe yarar hale sob-

cağız. 
- Yeni bir keşfiniz mi var? 
- Yeni bir keşif değil, eski bir keşif. 
- Aman bu keşif nedir? Bize de öğ-

retin .. 
- Öğretmeyiz, sadece adını söyliye

liın: Tevekkeltü!.. 

* 
Mezarlığa çekilmiş gemiyi buraya 

getirdiler. Şöyle üstünkörü bir kala -
fatladıktan sonra bir kaptan buldular: 

- Bunu sevk eder misin? 
Kaptan gemiyi gezdi, ma~lerine, 

uskuru.na, dümenlııe göz gezdirdi; 
- Sevkederim! 
Dedi, sordular: 
- Ne ile? 
- Tcvek'ke1tii ile! 
G€mi, tevekkeltü Ue sefere başladı. 

Bozuluyor, tamir ediliyor; fakat tekrar 
bozuluyordu... Nihayet: 

- Bu gemi artık işleyemez! 
Denildi. Bir kere de bizde çırağa çı • 

kanldı. iıan edildi: 
cSatılık hurda gemi.• 
Biri gemiyi gördü: 
- Ben bunu alırun. 
- Ne yapacaksın? 

- Çünkil elli yaşındadır ve iler tu-
tar yeri kalmamıştır. 

- Ben işletirim. 
-Ne ile? 
- Teve.ldteltü fie! 
Geminin sahibi her tarafa haber sal

dı: 
- Kapt.Rn anyonun, çarXcı: anyo • 

rum, tayfa anyonım. 
Kaptanlar, çark:cılar, tayfalar müra· 

caat ettiler: 
- Biz bu işi yapamayızl 
Diyenler oldu. 

- Neden, dediler, ehliyetiniz mi yok? 
- Ehliyetimiz var amma yapama • 

yır.! 
- Biz bn işi yaparız! 
Diyenler oldu. 
- Nnsıl, dediler, daha mı ehliyetli • 

siniz? 
- Hayrr, fakat bizim bir tılsımımız 

var. 
- Nasıl bir tılsun? 
- Adını söyliyelim: Tevekkeltü .• 

* Tevekkeltü gemi i Karadenizde yü • 
zerken azgın dalgalar da av arıyorlar • 
dı, sağa koştular, sola kostular; kükre
diler: 

- Av istiyoruz, a~ 
Tevekkeltü gemisini gördiller: 
- İşte kolay ele geçecek bir av! 
Elli bir yaşındaki gemi, bir anda dal· 

galar arasında kaybolurken onunla 
hemsin ofan diğer gemilerden gene o 
ses yükseliyordu: 

- Tevekke1tü! 
İsmet Hullısi 

C Bun an bi iyor mu idiniz ? 1 
Agaçlarm budanan yerleri niçin 

çinko ile kaplamr? 
Budanan ağaç -

lann, budanmış 

~erlerine neden 
çinko kaplarlar., 
bilir misiniz?. A • 
ğacın kesilen yer
lerine kaplanan 
çinkolar, bu su • 
retle yağmurun içine girmesine manı 

olur. Böylelikle ağaç kurur, ve tama • 
mile kesildiği zaman işe daha elveriş -
li olur. 

* 
Yıldızların hararet derecesi 
Yıldızlann merkezleri, en hararetli 

noktalandır. Umumiyetle burada ha -
raret derecesi 40 milyonu bulur. 

Kömür ve hindyagmdan ipekli 
çorap yapıhyor t 

Amerikada, kömür ve hindyağından 
ipekli çoraplar yapfimağa baş1anm~, 

ve patentas1 da alııunı.ştır. Amerikalı 

ltimya erlerin iddia ettiklerine güre, 
bu icadlan hakiki jpekten daha kuv • 
vetli ve daha elastikiyetlidir. Kolay 
kolay da yırtılınamaktadır. 

* 
Tarihli yumurta yumurthyah 

tavuklar 
Avustralya çiftliklerinden birinde ye

tiştirilen tavuklar, yeni icad edilen bir 
ctavuk aleti> sayesinde, Üzerlerinde, 
cinsleri ve yumurtladıkları tarihi yazan 
yumurta yumurtlama:ktadırlar. 

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

iki suale iki cevab 
İznıirde, Cunıaovada Bay (A. K. 

O.) ya: 
- Abhmızı düşüncesinde haklı 

görüyorum. Onu dinlemekle iyi bir 
harekette bulunmuş olduğunuz mu· 
hakkaktır. 

Biri kız, diğeri erkek iki karde -
şin veya o vaziyette bulunan kar· 
deş çocuklannm evlenmeleri bahis 
mevzuu olduğu .zaman evvela genç 
kız düşünülür, zira zamanı mahdud 
bir çiçeğe benzer, solmadan atisi te
min edilmelidir. Erkek bekleyebilir. 
HattA kırkım\ gelmiş bir erkek için 
ihtiyar denildiğini işitmedim, fakat 
25 ini geçen bir genç kıza bizde ne
oense binız dudak buruşturarak ba
kıyorlar. 

Esasen sizin yaşınızı beklemeye 
çok müsaid buluyorum. 24 yaşında 

bir erkek daha bir çok seneler inti -
~ar edebilir. Zaten askerliğinizi de 
yapmış değilsiniz. Üzülmeye hiç lü
zum yok. 

• Bnynn HııUdeye: 

Ne gnrib tesadüf. Mektubunuzu aç 

madan beş dakika evvel çocuk an • 
nesi olmamış, belki olmak ümidini 

de kaybetmiş bir kadın arkadaşımla 
konuşuyordum. Tesadüfen bu mev
zua temas edince hayatının en bü -
yük mahrumiyeti bu olduğunu söy -
lüyordu. Bir aralık meselenin his ta· 
rafını bırakarak madcil tarafına do • 
kundu: 

cBugü'l anneme ben bakanın, bak 
maktan ze~k duyarım. O, beni ye • 
gane istinadgaht telakki eder. Ve be
ni karşısında çalışır gördükçe müs -
tcrihtir. Fakat ben ne olacağım? İh· 
tiyarhğımda bana kim bakacak?• 

Yeni evlenmiş genç bir kadını ço

cuğun eğlenceden mahrum bıraka· 

cağı, hayatın en tatlı senelerini ona 
kaybettireceği iddiası Fransız ro • 
manlarında bulunur. Siz hakiki ha .. 
yata bakınız ve inanınız ki en bü • 
yük zevkinizi kucağınızm bekledi -
ği bebeğin şakrak sesi teşkil edecek· 

tir. 
TEYZE 

1 
Makyajın harikaları 

.J:e~hur bir güzellik mütehassı.ın dün · 
ynda iki türlü kadın vardır: cÇitkinler, 
boyananlar> diyor. Yani güzellerin yeri
ne boyananları koyuyor. Bu sÖ7:, hiç şüp-
hesiz, mübalağalı.dır F<K.<.t ınal<yajın. 

daha doğrusu iyi bir makyajın kadın 

l'ilzünü güzelleştirdiği de inkar edile -
mez. Zatan bu güzellik mütehassısının 
cboyanmak> tan maksadı da en iyi ve en 
uygun bir makyajdır. Bunu t>n bariz şe
kilde sinrna artistlerinde görüyoruz. Si· 
nemaya r.lınan her genç artistin makyaj
la adeta tanınmıyacak kndar de~iştiğini 
hepimiz bilir;z. 
Sıncma haricindeki tabii hayatta bu 

türlü mübalağalı makyaja ne yer, ne de 
J;izum vardır. Fakat esas, ikisuıde de bir
d r. İyi makya1ın gayesi, milbali.ğasız da 
c1 

.. 1. yüzün en güzel yerinin kıymetini 

arttırmak, hosa gitmiyen tarafü;rı gizle
mekten ibarettir. Bütün boyalardan, 
kremlerden, pudralardan beklenen ne • 
tice budur. 

Bakınız bunda muvaffak oi.nıak için 
son znmanlnrda nasıl b"r çareye baş vu
rulınıya başh.ınaı. Size anlatayun: 

Artık yüzün her yanı ayni renk pudra 
ile boyanmıyor. Açıklı koyulu. bir iki, 
hatta üç dört pudra kullanılıyor. Açık 
renkler cildin en güzel. en genç ve pil -
rüzsüz kısı - arma sürülüyor. Bi!irsiniz 
kı her şey ışıkta daha çok gö.1.e çarpar. 
Açık pudra koyu renk pudra:iarın yanın
da aydınlık tes:ri yapıyor. Gizienmesi la
zım gelen yer!er, bilakis daha ;.oyuca 
bir pudra He örtülüyor. Mesela: Çjzgisiz. 
ger.iş bir alnı, fakat irice bir burnı.ı olan 
genç bir kadın cı!nına açık renk, burnuna 
ve burnunun bı1tiği yere koyu pudra sü

-- --- - -

Açık saçık fotoğraf çeken ve teşhil 
edenler muhakeme o undu ar 

iddia makamı suçun mahiyeti itibarile davanın gizli ~6 

sede görülmesini istedi, davaya gizli olarak devam edıl 

' 

Suçlular mahke me huzunındcı 

Moiz :isrrıinde bir fotografcı ile İbra- Hadisenin kadınh erkekli bir ÇC~ 
him isminde bir hamamcının açık sa - hidile, kalabalık bir meraklı Jtı:ı 
çık resimler çekerek, umumt ahlAka de, mahkeme kapısının önünde toP 
mugayir hııtrekt-t etmek suçundan, ad • mışlardır. 

!iyeye ve~ldJklerini evve.~ce ~azmışt~. Sahte vesaik kullanan iki sU . 
Bu hadU5e etrafında muddeıu.mumı - . • 

likçe açılan tahkikat silratle ikmal e • mahküm edıldı 
dilerek, neticelendirilmiştir. Tahkikat Ağırceza mahkemesinde, dün bit' 
sonunda bu gayri ahlaki fotografların tekarlık davası, neticeye varmıştır.fi ~et 
fotografcı Moiz tarafından çekildiği ve Hadisenin suçluları Hüseyin . .,,e ıt 
İbrahimin a~ teşhir ettiği anlaşılmış - haeddı'n 1"s1"mlen"nde ı"kı' gcnçtır. 

1 ~ 
tır. Çirkin ~ekiUerde ve tamamile çıp - seyin. sahte şahadetnameler yaP f{ 
lak olarak alınan bu fotografla.rda, iki Bahaeddin "ise, sahte bir şahadetJl!" r ~ 
kadın ve bir erkeğin resimleri görül • yi istimal etmek suçlarından, ınst 
muş ve bu ~ahıslar da tesbit edilmiş - durlar. ., 
tir. Hüseyin hakkındaki iddialaı:8 ~ 

HacHc;ryl~ alAkı:ılı bulunan ba:r.ı şahıs ran. Hüseyin arkadaşlanna aıd J.' 

lann iddiasına ~öre, bu işde husus1 mak erkek lisesi ve Antalya lisesinden . 
sadlar görülmemekte olup, hadise ~ah • m'S '?ahadetnamelerl çalara~. üıe; lltt 
si bir cmerak• m neticesidir. rinde tahrifat yapmış, kendı :nıı tt 

Bu ı:rarib vak'anın duruşmasına As • d · · de 511 
j!ibi göstererek. noter aıresın · t' 

Hye 1 inci ce1a mahkemesinde dün baş lerini cıkarınış ve sonra bunları ic; 
l:ım!mışbr. etmei?'e 1esebbüs etmiştir. ·~ 

Mahkemede. suçlu İbrahim ve Moiz Bcıhaeddin ise, kendisine Hüse~ 
hazır bulunmuc:,lar. tesbiti hi.iviyet ya - 1 "C' k k .. v etme,.. rafmdan veri en. r.r e oıu- t" 
pıldıktan sonra, iddianame ve son tah- kuluna airl bir sahadetname vası 
kikat karan okunmuştur. yPdek sub~y okuluna girmiş ve bir 

Kararda. suclulann suçlan delillerle de+ okumuc:tur. t" 
snbit görüldi.löünden. ceza kanununun Fakat. bilahare hadisede1<i sah 

1 

426 mcı maddesine göre muhakemeleıj lık mevdan~ çık;ırak, suçlu yaW\
1 

istenmek1eoir. mış ve derhal adliyeye teslim 0 

Bundan sonra. rnüddeiumumt İhsan 
l d it.b ri mustur. ~ 

c:öz a mış ve avanm mevzuu l a • Ağ'ıreeza mahkemesi. vanılan ı•. 
le. hafi c-elserle dP-vamını istemiştir. hl" kuf nı ' keme sonuııda e ,vu raoo 1 

ıfahkeme. duruc:manın giı:lt olarak !!er delillerle her ikisinin de stJC 
cereyanına karar vererek; salon boşal· snbit J?önnüstür. 4 tılmıştır. Neticede. Hüsevinin içtimaen 

rüyor. (Tabii bu iki renk arasın<icı da bir bu meşhur art!stin en güzel yerı de göz. 
münasebet gczetilecektir). lcri sayılıyordu. Bu güzelliğin mümkün 

15 gün. B ahaeddinin de 2 .c;e~e ~ 
rı"•fo hımi~lerin" ır~rar ver·lnıı~tı 

Bu, yalnız pudrada böyle de]!il. Allık olduğu kadar göze çarpması içın heı tür
ve dudak boynsında da öyle .. Mesela: İri H: sun'i vasıtaoan, takma kirpık sürme. 
bır ağzın h iç bir vakit açık rujlarla bo • rimelden ıstifar!e edildi. Ve bugün gör -
yı:nmaması ş<ırt konulmuştur. Ağlz iri ol- düğünüz gfü!er meydana çıktı. Joan 
maz da dudaklann kalınlığı ı:.ır~ındn bir Cra\\'iordun ise ağzı kimseye benzemi • 
nisbetsizlik c .. Iu: sa ince dudağı ka~ın gös- yen bir güzellikte idi. Bu iri, fakat güzel 
termek için koyu renj ruj kullanıııyor. ağım • E?Özlerden başka • yfızün bütün 
Fazla kalın ducak, ya daha az boyanıyor, diğrr kısımJa,.,ndan fazla ehemnıiyet al-
ya da r• beten .ıçık bir ruj sürülüyor. ması için hususi bir dikkatle boyandı. 
Makyajın l:üıün hüll€ri bu kaı:lar de- Dütün bunları her yüze tatbik etmek 

~ı!dir. Gözlcı ·n , kaşların, saçların, hasılı mümkündür. Süphesiz birer sıncma ar
güzell .ği yapı.n ve yaratan hPr şeyin tisti olmak, onlar gibi harlkulad<.'leşmek 

1 " d . eırn ~ plik hırs•zhgı avası netıc lr 
İbrahim Ziyaya aid fabrikadatl, 

lira kıvmeUnde inlik çalmaktan · 
bulunan Fahreddin ve Alinin 11

11 

görülen muhakemeleri, A.ğırcezadıt 
neticelenmiştir. f' 

FahrPddin af kanunundan iS 
etmiş, Ali ?c:e. 5 ay müddetle hapSe 
kCım edilmic:tir. 

~~--~~~--~~---
Toolan tılar: 

makyaj ,·asıtas.;lC' en güzel şeKlı:-ıe bü - irin dcgvil, fakat güzel yerlerini e.-ı güzel ,,,rı 
~ Kr bataş lisesi mezuntl'rı 

1 Ü'!lmcsi mümkündür. Sinema artistlerin- haline sokarak, güzel olmıyan t;ı:-afla • 
den mesela Greta Garbonun göz bebek- r.m unutturmc:lr için". Zaten bu mak • Kabataş lls~ı ~~:'!:ı:~ı blrllğtnin ~ 
lerı ,.c bakışı yaradılışından harikulade sadla kullanıJmc:zsa boyanmanın ."l'lanası kongresi 7 İ!tınclkiınun eumnrtes:l gOfl 
güzddir. Fakat kirpikleri azdı. Halbuki kalmaz. ıı Halkevı salonunda toplanacaktır. ,• ... 
·················································································································································································;..:.:-ı 

f Bacaksrzın maskaralıkları: Şapkalı köpek 
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l C Tarihten Sayfalar =:J 
r ka ılarından kaçan krallar 

Hindistanın hakiki 
imparatoru 

S 
Halkı' bir tarafa bırakın, herkesle, her idare ile daima 

araylar n irli çamaşırla. rını ortaya kavga. çıkarmağa hazır hükümdar prenslerin bile 

; döken iki gü Ünç izdivacın hikiyesi Gandhıd~:t1f~~~~~tıe:7niu~:t ~[ b7ı~;!::den deh· 
~ azeıe v• ınecınualard• çıkan t•· Yazan : ingiliz muharriri Richard F reund 

' rlhi yazılar arasında en çok o- Hiç bir Mogol hükümdarı Hindistan-
Stısi hlar Osmanlı hüküm.darlarının hu - da Gandhiden daha .büyük bir nüfuza 
~ tıı ayallarından alınmış meraklı ~k sahib olmamıştır. Onun ne mevkii, ne 
\ı 0~era .sayfalarıdır. Siz de bilirsiniz rütbesi vardır. Fakat sakin sesi; vaiz -
eefü rlerıni binlerce cariye arasında lere taparcasına bağlanmıya alışık bir 
l'etıee~ .. Osman <ığulJ.an hemen ekseri - halkın ta gönlüne işlemektedir. Yetmiş 
"e Çoku~undan fazla kadına düşkün yaşındadır. Bütün bu yaştaki iyi Hind· 
lartn t Sefih insanlardJ.. Bu y.aztmda on- liler gibi, faaliyet merkezlerinden çok 
':ı zıddına olarak kadından ve bil- uzakta yaşcır. Ve köydeki o küçük ku-
~ rılarından kaçan iki Avrupa hü- lübesinden, fani günahkarları tenkid 

~ barının garib ve meraklı hayatın • eder. 
~ahset:ınek istiyorum. İı.divac bayat- Bir memlekettP bir parti dokuz 
~ kr luhaf taraflarını hikaye ettiğim parlemantcr hükumeti idare ederse ve 
~ 

1 

allardan birincisi: Rusyanın en bü- o memleket bu idare şekline henüz iki 
t er d~Paratoriçesinin kocası üçüncü Pi- senedenberi girmiş bulunursa, şurada 
'~ğeri ise Fmnsanın en meşhur kra· burada işler ters gitmi.ye yüz tutabilir. 

abası on üçüncü Lüidir. Bu mmtak3da bir anlaşmamazlık, öbü· 
ründe bir suiistimal baş gösterebilir. 

~ Y~l~n 21 ağustos sabahı büyük 
'e kilisesinin çanlan Rusya veliahdi 
lll\>tt de Holstein ile Katerlna Alek -

r: ~· a<iuu alan Anhalt - Zerbst düşesi 
I ~ ~ın llikaJılanldıklarını ilan ediyordu. 

ı-apatt IİYalı prenses alnında kızıl çizgiler 
)atak ıı.ğır ve kıymettar tacını çıkarıp 
)llları Odasına girdiği zaman büyük hül-

~ tett?tn llın artık tahakkuk ettiğine kanaat 
r ~;şti, Sırmalı kadifelerle güm.üş 
~Yı ların süslediği bu oda Petrograd 

f. '4li§aınnuı en muhteşem bir köşesiydi. Bu 

1 
%e.r onun pek hoşuna gitmekle be
~l EtUruru sevincini izhar etmesine 
~al' oluyor ve çok sakin görünüyordu. 
~r lll~~ı ile başmabeyinci yerlere 
ll~es· eğılip <iışan çıktıktan ronra HC6 
~ 1 Yeni gelini ıs.oyarak gömleğini giy

li~ d "'~.ıonu müzeyyen yatağına götürdü. 
Jl ~~.~ka sonra kocası müstakbel Rus
'"'~ti Urndan üçüncü Piyer. kadın tu -
~ "e ll~en farksız dantelli bir esvab için-
tUr gö llurazamet odaya girdi Onu gö • 
~"ti. ~ Katerina gayriihtiyari titre • 
~a~an Yarabbi! Bu çirkin adam, 
"q- haı UU çıkardıktan son.ra ne menfur 
~l§t alını~tı. Mütemadiyen gözlerini 
:'{l(ı ~~:· ç~k bozuğu. şiş suratı, 
'~~ uyuk Fredr:ğin maymununa 
~ lle~rdu. Mağrur kız. bu iğreneç gen
~ t~t ede ede vardtğıru bir kere da -
lthitıe ~ ?n acı biı şekilde hissetti. Bir

'lıt ~ı.n.~ tamdıklan zaman biri on ya. 
t .. tan oteki de bir yaş büyük. Daha 
c"Q.ıı blŞtıklan gün mel'un çocuk gizlice 
t~~ ~ al.dırmı çimd.'i.kliyerek karşı.sına 
~~ırıtın1ş, onun fena halde kalbiniı 
~ oıl. Büyüdükçe hoyrat ve kaba bir 

~ ~l'i g~ l>iyer, nişanlandıkları günden
h· "~ n uzun zaman içinde bu mağ· 
it i~i ı:thdılmez kallbi kazanacak hiç 

da btiğun .. rekette bulunmadı. 
l'lip yun kına .gecesinde mumunu sön
~ ~at atağa girmeden evvel Katerina· 
"'ltlgı g ~ defterine yaııiığı şu satırlar 
~ •bar~Ye .ne bu çirkin herife vardığını 
~ b~::~1r şekilde .gösteriyor: ~Kalbim 
h~~de • Uk saadetler vadetmi) or. beni 
~trı.Q n Y~lnız ihtirastır, ergcç Rusya 
'·' llrlıgına nail olacağ1mı hissedi -

~~tetlıi * 
h· e oııq. a ertesi sabah gene tam bir ba-
) ~l~ u ak Yatağından kalktı. Ve bu hal 
~b... 2:Un ın:~ı..Jo..J "rd" . ~-:'ta~n uıuuet su u. Bır yatakta 
~ ıJI.! ita a rağmen senelerce tam ma -
~ib "uctı.d~ koca olmadılar. Piyer her ge
~ ~ bir k~· karısına sürünmekten korkar 
'tıı 0 u.;;.eye büzülüp horluyor, sabah
ın. lı t ... 1 IUnadan kaçıyor. ve Katerina 
ı"<llt> ~anı "l ltıı ~it 

1 
• mu e<l "lmez kokusunu duy· 

.t~ hıç.k Çın başını yastıklar nrasma so
:'Qı~ ltıy'Ordu. ru.,··• rator· 
~~ esıt· rçe olduktan sonra nice a • 
~~et lr ıten bu muhteris kadın, uzun 
~l'iliı v oc~sının ihmaline boyun eğerek 

llıı e .kırı· 
~ n ~2:le ı sa: ay muhitinde etrafında 
~~ Renç .. /ce aşıka rağmen tam yedi 
~ 1% ızlık iffetini muhafaza etti. 
' e lleı al Ve istihkar edilen ve ben -
NııJ't~tı :~ya _karşı kabaran bir kin ve 
ti{ ~tf~iııi r. gun biraz daha çoğalıp de-

at!tiarı hıssediyor, hatıra <iefteriııe 
Ya%lyordu: 

Gandhi bunları haftalık mecmuasında, 
ÜC'n:!renin ahlAk bakımından c:Doğru .. 
ltık ve ~iddet göstermemek• denilen 

Katerina 13 üncü Li.ini yüksek prensipleri bırakıp ne kadar I 
c ... Gene çok ağladım. İmparatoriçe 1 dinlendirirse memleketin hali nice olur- asa~ılara düştüğünü yana yakıla gös • 

gözlerimin kızartısını görüp kıocasını sev- du. İhtiy.ır mujikler arasında c Veliahd- termek üzere, nesreder. Politikacılar; 1 
Gandhi 

miyen kadınların böyle daima hıçkıra - sız veliahd~ Kısır Alınan!> fısıltıları yük- ne z~r:ıan hir ihti!afı yalıştırmas_ı için ı G :ıdhi orada dört yıl et ve içki perhi 
caklarnı söyledi. Ah hani annem kol:aına scliyor ve bunu nefret dolu sözler takib kend•sıne baş vursalar, hep sıyaset zine sıkı s1k1 sadık kaldı. Hukuk kitab 
karşı nefret duymıyacağımı temin et -

1 
ediyordu. alemin~en çekildiği. cevabır:ı verir. larının ve gazetelerin haricinde pek aJ 

mişti? Mademki vardım, o halde göz Madam Tchoglokoff bir gün ona bu Halbukı ondan nadıren gerı kalır. okudu. Kansile çocuğuna dönünce a 
yaşlarımı kurutmalıyım!> mühim meseleden ba•hsooerek: Çünkü: Hindlilerin kendisinden başka vukatlık etmiye başl;dı. Aradan çolt 

Evet ~sele imparatoriçenin kulağına - S'zinle açık konuşmak istiyorum um11nıi rehber sayabilecekleri kimse • geçmeden onun hassas varlığında derin 
kadar gitmişti. Bu neticesiz izdivacdan madam -dedi- lutfen beni dinleyiniz! leri voktur. izler bırakan bir vak'a oldu. Bir gün 
bir şey anlamıyan Elizabet, nihayet Ka • Bütün Ruısya sizden bir çocuk bekliyor. Eğer demokrasinin Hindistan için fe- bir İngiliz zabitil~ kendi kardeşinin a· 
terinin guvernantı Tchoglok.off'a şu emri Arzularının geciktiğini gören halk sa • na bir idare ~ekli olacağı korkusu şu rasmı bulmak istiyordu. Zabit onu ka~ 
verdi: bırsızlanıyor. son yıl içinde geniş mikyasta ortadan pı dişarı attı. Gandhi duyduğu nefret 

- Bundan böyle grandüşes kocasının Katerina ona kocasının halini anlata - kalktıvsa bn. muhakkak ki Gandhinin, içinde cenubi Afrikada bulunan bir ta-
arzularına daha fazla itaat ederek, zev- rak kendini müdafaa etti. Zaten Petro - kendine tar::ıf dar olanların şuuru üs • cirin dava!-"ını memnuniyetle üstüne al
celik vazifesini daha hararetli bir şekilde nun ne mal olduğunu bilen ihtiyar sa • tündf'ki nÜfu7.U sayesinde olmuştur. dt. Ve çıkıp gitti. Fakat orada da Hin ; 
ifa etmelidir. raylı bu sefer sesini biraz alçaltarak şu Onun. ac:9ı}1 halk tabakası üzerinne- distanda gördü~ hakaret ve tecavüz· 

Katerina bu emre karşı içini çekip şu kelimeleri fısıldadı: 1 ki kuvveti ~ercekten şaşılacak bir şey· den daha fenalarile karşılaştı. Artık 
cevabı vermişti: - Cür'etimi affediniz madam! Biraz dir. Geçenil!rde bir. İ~giliz misyone~ milli duygusu uyanmıştı. Az zaman 

- Eğer ·grandük biraz sevilmek arzu kurnaz davranın, etrafınızda tercihe şa- anlatıvordu: Gandhıyı tanımayan bır sonra onu insani haklar uğrunda mil • 
etseydi, müşkülat .tamamile ortadan kal- yan bir çok gençler v.ar. Mesela: Leon tcK Hindli bulabilmek için çok aramış cadele eden bir Hind ~miyetinin ba
kacaktı, ben vazifemi daima ifaya hazı- Narychkine, Serge Soltykoff, pekala ikin taramıs. ve anca1< iptidai kabileler a- şında görüyoruz. Afrikada ~eçirdiri 
rım. cisini terdh edebilirsiniz. rasında bir ihtiyarın Gandhi sozunu yirmi sene içinde sivil isyan teknik va-

Gr·andükün budalalığınıa rağmen etra- Katerina şaşırmıştı. cHayır imkansız!> bir yiyecek arlı sandığını görebilmiş! ni knnunu zor!a tatbik ettirme veva 
fmda sevilmek isteyen gençlerin sayı<.:t diye mırıldandı. KendLc;.ine adeta na - Ben hükümda prenslerden bir coğu - kanuna ene:el olma metodu şeklinde 
her gün biraz daha artıyordu. Bilhassa mussuzluk tek.lif ediyorlardı. Birden im· nun muht~Ef zamanlarda Gandhiden inkişaf ettirmişti. Ayni usulü daha 
içlerinde bir tanesi, muhakkak ·ki saray paratoriçenin Serge olan a!akasuu duya- hususi bir ~hemmiyet vererek bahse~ sonra. daha C?eni~ olan Hindistanda 
gençlerinin en güzoeli, nihayet b11 hüsran rak kendisini iskanda ettirdiğim zannet _ tiklf'rini dnvdum. «Siyasi departman> muvaffakiyetlP. tatbik etti. 
dolu kalbi çelmiye muvaffak oldu. Bu, tL Fakat biraz sonra karşısına basvekil ile kavga çıkarmıya her an hazır bulu-• O zamanlar Jngiltere.ve henüz bir 
grandükün yeğeni ve en yakın arkadaşı çıkarak gene ayni meseleyi açınca büs • nan bu adamların Mahatma Gandidcn 

k r h d b·ı .. k kini yoktu. Boer muharebec;ile Büyük 
Ser.ge Soltykofftu. Güzelliği ile bü- bütün şaşırdı. cNe yapıyorsunuz mösyö, gelece en u ak muva aze en ı e or - Harhde eski isyanı telafi mahivetinde 
tün saray kadınlannı teshir eden Serge sizi şikayet edeceğim!» diye haykırdı. tüklerini d~ biliyorum. k 
onu günlerce ve adım adım takib etti. İhtiyar tilki omuzlarını s'Lkıti: Köylüye ırclince: Gandhi köy - Fpek dokunaklı hitabelerde bulundu. 

h d 1 h ıı. a at cA:;ya kararnamesi• nin feshi 
Etrafları o kadar kalabalıktı ki uzun· - Kime şikayet edeceksiniz. beni bu _ lere er o aşmaya çıktıkça Cl- meselesind~ de Transual ve Union hii-
müddet yalnız kalmak imkanını bulama- raya gönderenlere mi? Ben Ko11ıt Sclty • diseler olur. Gandhi bugünler - ktımetlerile var kuvvetile mücadele 
dılar. Kalerina bir gün ormanda yapa • koffun yanınıza kabulü için müsaadenizi de Şimali ~arbi hudud eya· etti: 
yalnız avlanırken arkasında bir çıtırtı almak emri ile geliyorum. Jetinde yani erkeklerinin boyu iki Tolstoyun «Allah, dçinizdc salftanat 

sürer• ini okuyunca bu eserde Hindin 
Ahima ya!md şiddet göstermemek na· 
zariyesini buldu. VE' oradan, yeni siya
set silahı Satvav,-raha yani «Doğruluk 
ve ruh kuvvetine dayanan silahsız mu
kavemebi çıkardı. 

duydu. Döndü, baktı: Ser,ge!. Ne saray entrikası değil mi? Hükumet metreyi geçen. diş süren bebeklerin 
- Ah beni korkuttunuz! diye haykırdı. bir veliahdin doğması için her şeyi göze ellerine kemirsin diye hançer tutuş • 
Delikanlı cazfü bir •bak~la güldü: alnuştı. turulan yerlerde dd,l.aşıyor. O böyle 
- Bu sefer aııtık benden kaçamıyacak· Biraz sonra kulağına imparatoriçenin köyden köye gezdikce, ziyaretcisini a· 

sınız! Sizi büyük bir aşkla sevdiğimi bi- 1 §U sözleri çalındı: ğırlamak için halk birbirile dövüşür. 
liyorsunuz. N'çin ağzıımı ellerinizle k.a • cZeki bir kadın hiç bir zaman b!r ve- Onu söyle b"r görüvermek için yüzler
pıy.orsunuz'! Bırakınız sevdiğimi bir da- liahd doğurmadan ölmez!.. ce çiftçi ırünlerC€ uzaklardan yürüye
ha söyliyeyim. Bütün esrarınızı biliyo • Ondan ıesmcn namussuzluk yapmasını rek eelir. Halbuki Gandhi iliklerine ka· Bu, kör kılıçla ilk büvük kav(fasını 
rum. Konuşunuz madam, cevab veriniz!. istiyorlardı. Bir mü·ddet tcrcddüd etti. dar Hindlidi:-, onlarsa koyu müslüman· kazandı. (Arya. kararnamesi)nf 1914 de 

- Ne cür'et, ne cesaret bu! Belki be- Fıkirlerini aşıklarından sık değiştiren dtr .. . Ve Gandhi kavgayı erkeğin en ortadan kaldırılrlı. Gandhi artık ken . 
nlın gönlüm .başkasında! kaynanasının sözlerine itimad etmek iste- nnz"k oyunu s::ıyan bu kiİtleye şiddet· dine minnetle bağ'1anan tarafdarlannın 

- Ah, hain olduğunuz kadar güzelsi • miyordu. Fakat intikam duygusu, sonra ten tevakkiyi öğre!miye gelmiştir. Mahatması olmuştu. Ve dünyanın üç 
niz. aşk arzusu ağır bastı. Ve 0 gecf' sevdiği Netice şu oluyor: Bütün Hind köylü- kıt' asında, A vruo:ının başına inmek Ü·. 

Kat~rinanın gözlerinde şeytani bir dü- adamla birlikte imparatoriçenin emrini sü tarihe geçmiye, binlerce yıllık köy, zere olan kıtal belasına çare bulmuş' 
şüncenin izleri vardı: yerine getirdi. kast· sınıf ve aiie cüzütamlarının dı- bir ınsan diye ~öhret a1mıştı. ': 

-- İstediğiniz g:ıbi hayal kurabilirsiniz, * şında bir dostluk duygusuna uymıya l 915 de vatanıma döndü. Ve Hindis· 
buna da mfıni olacak değilim ya!. dedi. Budala Petro hAla kendi aleminde ya • başlıyor. Ortaya henüz kararsız, dene- tanın hümvete kavuşmasında en kısa 

- Müsaadenize teşekkür ederim ma- şıy.ordu. Fakat Seııge Solytk.offun düş • me kabfönnen fakat esas çizgileri şim- yolun «Silahsız mukavemet> olduğunu 
dam. Emin olunuz aşk çok zevklidir. G~ manları onun kulağını bükmekte gec1k- diden be11i bir Hind milleti çıkıyor. Bu telkine başladı. Bunda muvaffak olma· 
!erime bakın, sözlerime razı olun! Be • mediler. Senelerden sonra Katerinanın ko milleti yaratCın Gandhidir. sına ben.:e üç şevin yardımı dokundu: 
nim bütün saravdakilerden üstu··n oldu _ cası olduğunu hatırladı. Zaten onu ko • Gan::lhi biiyük iman mıdır? (Pax • (t) İl · ·· d-:..:ı . J erı sur Ut!u nazanve Hindista· 
ğumu, beni terdh ettiğinizi itiraf edin. calık vazifesinden alıkoyan sıhhl bir Britannica )nın yolları, şimendiferleri, nın her ~ınıf halkına' uvan ~bi~ mistisi7..m 

- Size kaTŞt bir meylim yok değil! Fa- mazereti vardı. Şarktlı, eğlenceli bir .sün- parleman ve matbuat ananelerile onun ve sadelik ltnlitası idi. (2) Aradan alt· 
kat rica ooerim gidiniz. net düğünü ile bu mazereti bertaraf et • muvaf!akiyetine zemin hazırladığı söy- mış yıl geçtiği halde hal~ 0 eski isva _ 

- Hayır! Bana karşı kayıdsız olmadı- tiler. Natamam izdivaç nihayet sona er- lense bile, Gandhinin öz yurdundaki nın hatırac;ile 1itriyen bir halka mües· 
ğınızı kat'i şekilde öğrenmeden yanımz- di. Bir müddet sonra üçüncü Plyerin bir başarJlanna cliyecek yoktur. O be~ki sir yeni bir isyan umudu verivordu. 
dan ayrılmtyacağım. oğlu oldu: Birinci Pavlo! bizim büyüklük telfikkimize uyacak ka ( 3) Sntyagraha (Silahsız mukav~met); 

Belki g-Orülmek korkusu, -belki de yeni 1 l . Xlll 1 1 dar basit değildir. A:aiz sayn'.labilmek karakterinin bir hususiyeti icabı soğuk 
do~an bir aşkın sevki ile Katerina, güzel UI Un ev enmesi için fazla akıllı, politikacılık için fazla kanlılıkla öldürmek elinden gelmiven 
delıkanlının istediği cevabı verdi: o - .. cü L ruhanidir ... f şin karışıklığı şurada olsa İngı'lı'zı'n eıı·ııden sı'laAhını alacak şcvı'n 

n uçun ilinin izdivacı ise hemen 
- Evet hoşuma gfdiycrsunuz! Evet de- tarihte emsaline az tesadüf edilecek de - gerek: Gandhi lüzumundan ya pek faz· ta kendisiydi. Gandhi ile İngiliz ida· 

dim ya, haydi gidiniz!.. r d rib lb' la, ya da çok az tahsil görmüştür. reciler tam birbirlerini bulmuşlar. Hin· 

* 
ece e ga ve ıraz da gül~ bir hi- Ömrünün hikAyesini yeniden anlat-

kfiyedir: Dördüncü Hanrinin oğlu olan d distan mese1fi... Evet mesela başka 
Fakat bütün Rusya sabırsızlıkla Ka ... ·· .. L" · ...a.. mıya pek E' llizum yok. Kathiauvarda herhanm bir Narb de\ıletı' tarafından 

uçuncu uı twıta çıktığı zaman dokuz ya- d ·a 0 ft n• ı:-
terinanm bir evlad dünvaya getirmcsın· i d b' ı... og u. rtl\ sını an ve Ortodoks olan idare olum:a idı' bugu··n Gandhı' bu"yu'"k 

J şın a ır çocul\~u. Zayıf, hastalıklı, ke- ·1 
bekliyordu. Romanof hanedanından kala keme ve mahcub bir çocuk!. Saltanatının aı esi, orada resmi yüksek bir makam bir adam olmaz. çoktan ölmüş bulu • 
kala bir Petro kalmıştı. Eğer 

0 
da kalıbı tutuyordu. Onu on sekiz yaşında Lon· nurdu. 

<Devamı 10 uncu sayfada) draya hukuk tahisiline yolladılar. (De,·am.ı 13 üncü sayfada) 



8 Sayfa SON POSTA 

( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) 

Beni süs merakı ve israf 
ile itham edenlere cevab 

Y urdda Sakız koyunlarını 
süratle üretmemiz lizıJIJ 

"" * "" Memleketin mahdud bir bölgesinde ve oldukça az çapta yetifeO 

fa alka 1 Harbi günlerinde idi. Yöz binlerce muhacir, yaralı ve koleralınıo ia~csi ıehrin omuzla-
1,g} rIJa yükleti!mişti. Bir çok mahalieler, yanırış halk açıkta kalmışh. O kadar parasızdık ki 

hastanelerdeki hastalara ilAc tedarik edemiyorduk. Maliye Nazın Rifat Beye gittim. Büyük bir 
teessür içinde bana: " Paşa de, letin vaziyeti daha vahim, dedi. Askeri beslemek için · Osmanlı tari

hinde iik defa olar<ik ukeri bir klflayı 1atmak mecburiyetinde kalıyorum. ,, 

bu cins koyunlar, çok ıüt vermesi ve daima fazla ikiz doğurmall 
ile tanmmııtır. Sakız koyunlarından Alman yanın Friz koyuıılafl 

gibi bir " aüt ve kuı:u ,, ırkı yaratabiliriz 

Yazan: T arunman 
Türkiyenin genişli-

! ğinde % 38 i bulan 
mer'alardan başka, e-

---------------------------------------------- kil'mcdik duran bir 
ye nazırı Bay Ebubekir Hazım Tepey .. k d d h · · Cemil Topuzlu: 

- İkinci Şehreminliğimrle, mütemadi
yen işgal kuvvetleri müme6Sil1eri ile uğ
raşmak, General Füllerden maada hepsi • 
nin malayutak teklifleri ile üzülmek 
mecburiyetinde kalıyordwn, dedi. 

Nitekim, bir gün dairede iken Ameri • 
ka hükfunetı m~ili Amiral Vilsıoo 

telefon etti: 
c- Siz..nle Çubuklu gaz depoları hak

kında görüşmek istiyorum. Liııkin işlerim 
çok fazla olduğundan ay.rılamıyorum. 

Mümküme, bir kaç dakika i~in bizim 
Beyoğlun.dakı selarethaneye uğramanızı 

rica ederim• .sözlerini söyledi. 
Çaresiz, gittim. Amiral Vilson beni e-v

vela güler yüzle kabul etti. Biraz dereden 
tepeden konuştuktan sonra, sözü gaz de
polarına çevirdi. 

Amer:kadan gelen ve hıfzeclilmek üze· 
re Çbukludaki depolara konan cme'\'addı 
müştaile• den giıya fahiş raim alındığı
nı anlattı. 

Kendisine: 

- Aldığımız resim kanun ve nizamna
melerin icab. tayin ve tasrih ettirdiği 

miktardadır. Amerika eaz kumpa01ala
rından. diğer müesseselerden tahsil et • 
tiğım•z resimden fazla bir ücret te iste
miyoruz, cevabını verdim. 

Amiral Vilson ne dese. beğenirsiniz 
•- BPn, kanun, nizam tanımam. Ame

rika müessescleri, alınan resimden mu • 
tazarrır oluyorlar. Binaenaleyh mev.zuu
bahs ücrıetir. bugünden itibaren yarı ya

Cemil Topuzl11nıın son resimlerinden bıri 

halletmek istiyorsanız. hükfunete mü • 
racaat ediniz. Eğer, talebinizi nazan dik
kate alır da gaz depolan resmini indi • 
rirlerse febiha! SalAhi~titnin haricinde 
olan 'bir şeyi kabul edemem! 

Amiral. talebini, böylece açıkça red -
dctmem üzerine hiddetlendi: 

c- Madem ki isteğimi, salAhiyetinizin 
haricinde olduğu bahanesile is'af eyle -
miy-orsunuz. Ben de yann iki bahriye ne
f erıle depolan işgal eder ve resmi de yan 
yarrya verdiririm. Size başka bir sözüm 
yok> dedi. 

rıya tenzilini ern.red:imz'• 
Onun bu hükmü karakuşisi 

hayretle yüzüne baktım ve: 

Bu sözler ka~sında, ·başıma kaynar 
üzerine sular dökülmüş gibi oldum. Amiral Vil-

- Benden kanuna, nizama mugayir bir 
~ar€'ket ıbeklemeyiniz. dedim. Meseleyi 

- Yatıyllr. Hala kan zayi ediyormu 
amma, az. 

- Beter olaydı, sıllık! Ne ise, bir < 
yak evvel başınızdan defolup gitsin de 

- Herife bir ~y söylemidin ya? 
- A. üstüme iyilik saqhk! Deli miy;n 

ben? Bir şeycikler demedim. Bilakic:: 
Övle medhettim, öyle ballandıra bal 
landıra anlattlln ki, haptoldu. 

- Nasıl ettin? Simdi bir bir anla' 
Önce, burarlan dosdoğru gittin, herifir 
evine .. kap1yı çaldın .. 

sonun yanından, hayatımda hiç bir zaman 
tatmadığım derin bir 8ıCl ve ıztırabla çak
tım. Soluğu, hiddetle, o zamanki dahili-

- Aferin sana! 
- Yo! Öyle kuru 

>ir aferinle elimden 
lrurtulamazsın, yağ· 
rna yok! Beşibir 
·erdemi isterim de, 
c;terim! Alimallah , 
nüslümanı kandı • 
·ıncaya kadar a • 
ııamdan emdiğim 

üt fitil fitil bur -
\ 

rıumdan geldi. Ona 
ralsa, daha karannı 
·crmezden önce bi-

.. nz düşünmek isti • 
vordu. Allahtan ki, 
ben orada iken, ta .. 

o a ar a a arazının 
ranın yanında aldım. . 

- Affınızı diliyeceğim. Amiral Viloo- me;c~d':iyeti' memle. 
na kızdınız ve bunda yerden göke kadar ; ketmıızde hayvan ye. 

haklısınız. Fakat Bay Ebubekir Hazımm ı tiş~ioiliğ:ni~ . ham 
günahı ne? I en ıktısadı bır ış ola~ 

- Onu da anlatayım: Evvelce de ar- rak yerleşmesine. 
zettiğim veçhile ben gerek ilk ve gerek hem de o nisbette ge
ikinci Şehreminliğini. vali vekaletini de niş bir ink ;şa!a giriş. 

uhdemde olmak üzere kabul etmiştim. mesine imkan vt•r· 
Halbuki Amiral Vi~onla konuşmadan mektedir. 
bir gün evve, dahiliye nazırı Bay El>u - Filhakika Ti.irk _,c. 
bekir Hazım (•), İstanbul valiliğine baş- de hayvancılık, ~ 
ka bir zatı asaleten tayin etmişti. Şah • Heri gitmi? olmama· fil!.. 
san, belediye reisliği ile valiliğin ayni Frh koyuna: ısa aoyun AJmanyada yetlştfrllınektMlr~ 

sına rağmen köylü· ...... _ _. .. ft. ., 3 d 
şahıs uhdesinde bulunmadığı takdirde 610 kilodan \'Ok ... ı .....,.-..._,. ve UA.lma "" • Y•ft'll • 

nün iktısadi hayatın- tanınmıştır. Sakı• koyunları da lstikbalfu bu ayarda 
idarede rnuvaff akiyetin mümkün olamı - '-blU 

d:ı birinci mevkii alır. 'bir koyunu o..a ı. ...a 
yacağına kanı idim. Halbuki. bana hü - Küylcrim•zin )'.'E'k çoğunda her sıkıntıyı 1 Hayvan ve mahsullerinin ıhrRCI r 
kümet tarafından verilen sözü, Bay E - · · · d h ı rol ket' · dfrE'Jl önlyen daima oaur Köylünün ekmeğını zun en er yı me e ımı.ıe c· ..,,1t 
bubekir Hazım, sebabsiz yere ihlal etmiş katıksız, ocağını yakacaksız. cebin; harç· ra otuz ırulyon lirayı geçer. Bu da "J ... 

bulunuyordu. Prensibime mugayir olan hksız · bırakmıyeın; kurak yıllarda kendi kiyenin ayrı b!r mazlıariyetidir. 
bu hareket karşısında, vazifeme devam ı 

borcundan gayri evin - tarlanın :,,orcunu Şüphe yok ki bugünldi durumi e etmemek kararını vermiştim. .,. 
da ödiyen; ölse dahi sırtını abasız, ayağını bu kadar yar olan hayvancılığımız, r 

.~a~ınn yanına gi:rdi~im z~~n, ken • çarıksız .komayc.n hep hayvanıdır. O • rın özlenilen inkişafa erifince bir 
dısını ayakta ve o vakt.in hancıye nazın nı:n için ·ki kan'" toprağı olmıyan köylil kat fazlasile faydalı olacaktır. Tilrk ." 
ile lron~.şur bul~um. Hiç bir mukadde • 

1 bıle, önce hir .k~i baş hayvan erli!lmeyi lüsüne hayvan yetiştiriciliğinden til 
meye !uzum gonneden, Bay Ebubekir cEışünür. Çok iyi bilir ki; kuru toprağı bir refah mev'uddur. 
Hazıma: siırüp ekecek. )Cınn mahsulünü biçip ta-

Bılhassa kaydetmeliyiz ki meınle - Madem ki şehir işlerile vilayeti a
yırdınız, ber. de badema hizmet üa ey
liyemem! Çünkü bu vaziyet, kanaatleri· 
me muha?iftir. Derhal istila ediyorum. 
dedim!. 

Ve dışan çıktım. 

şıyacak olan hayvandır. Ve bir sağılır 
in~k veya l:eş on koyun. toprağın kaskatı rnizin zaten pek müsaid olan şartları 
kesildiği yıl !ard& gene ona destek ol - sında, hükılmetin aldığı güzel tedbir 
maktan geri kaJmaz. de, hayvancılığ ımızı hayli harf'Jcete ~ 

Köylünün 1'ayatında bu kadar yer a· tirmiştir. Vergilerinin boyuna aıs ti 
lan hayvan, cevletin bütçe hesabında da ması, yeni damızlıklarla kanlarının 
en ehemmiyetli bir mevrudur. Herkes mizlenmesi, onları kıran türlü haS 

• bılır ki devletin belli başlı varidatından larla .savaşılması gibi nice nice tedbir 
bıri de .hayvanlar vergisi. dir. Türlü sı- bugünkü hayvancılığımız, im~ra~ 

(•) Damad Fer.id sadrazamlıktan istifa kıntılar 1çinde boealıyan kaç dervin büt- günlerindeki mühmel hayvancılıl 
etmiş ve onu Ali Rıza P~a istihlif ey:ıe-ı çes nde hiç r.hamıyan yegane ge:ir, dal- dan çok farklı olmuştur. ) 
m:şti. ma bu olmuştur. (Devamı 13 üncii sayf•" 

(Devc~ı 10 tınru scıyfada) 

Yazan: Sabih Alaçam 

tında yaşayan bedbahtlardan Jı 
hepsininkinin ayni idi. 

Molla ~ylerin aşçtbaşısı ause 
Ağa bir ramazan üstü ~nlaya gide;J 
hanımlarılt" helallaştığı suada }te 

sine: 
- AşçıMşı! denmişti. Gelirken, 

oradan, şöyle akıllı, uslu, derli t 
öksüz bir kızcağız bulursan getir~ 
ona burad!l bakar, iş öğretiriz. ~ 

Bohçacı kan en • ğın içerisinde evlfıd gibi büyür, 
tarisinin yakasını e- da ev bark sahibi olursa, sana d&ı 
lile, ısırdı: de dua eder. . 

- Aman yarab • Hüseyin ağa da, köyünde, fakit 
biın! dedi. Erkek çok çocuklu bir babanın en bilyilk 
kısmı yok mu? En olan Elif'i almış, başında keli, bO 
kişizadesi, en mide- da saracası. sırtında da paçavra e1' 
sizi oluyor. Mundar si ile getirmişti. 
ka11nın nesini sev • MoiJa bPv bu za\'allı hasta cıll1 
miş, acaba? Gül gi- nadolu ço;~ğunun ilk ö~ce aıi;nı 0 
bi karısı varken tirmiş, Rana koymuştu. O vakit _, 
hem de!. dokuz yaşında ol<ın bu kızcağız i' 

- Onun için di • nıp. giydirildikten ve bakılıp bir&S 
yorum: Gönlü var • liştikten sonra, adeta yüzüne . 
ıa kızda, dünyada gibi oldu. Kara buğday renginde .. 
ı;alıvermez. Vakıa mer simasının ü zerinde bir çift, 
i~ti.dadan razı olur bakışlı, gövela gözleri vardı. set• 1. 
gıbı oldu . amma, o külleyip körletmi~ olduğu zekSs1 

vakit ~ böyle ciddi tikce inki5af etti. Rilna, anlayJŞIJ: 
ıieğildi. Kararlaş • hizmete yatkın kulagıv delik te _1 • ' ' bP 

- Yoo! Önceden, mahalle imamı Şaf 
efendinin evine gittim. Hanımısı Gül 
süm hanım bildiktir. Ondan, hamamcı 
nın hakkında ne k: Jazımse öğrendim 
Herif ölen ayaline çok düşkünmüş. O 
nun üzerine eül koklamaj!"a hiç de niv<> 
ti yokmuş. HelP.. çocuğunu da, komşu· 

mm evine yerleştirdikten ona bir d 
tava tuttuktan sonra, artık işini tıkı 
rma kovmuş. f)lünceyedek, bekar kal
maera ahdetmiş. Ben bunlaııı öğrendim 
a? f mamın evinden çıktım. 'köşede 
urum bakkal var. Onun d'ükkAnına gir
dim, otturdum. Hamamcının çocuğu 

hangi evde barınnırdığını tahkik ettim· 
çırağı oraya yofüıvı p. çocuva bakan ka· 
rıvı usulladan çağırthrn. Buradan ruh
sathyım a? Karıya diller döktüm, va · 
düvaidlerde bulundum. avarttım . Ya · 
rın buraya gelecek, beni küçük düşür
mezsiniz helbet. Kararlastırdığımı1 
gibi. onu H~cı Niyazi efendilere kapı-

1a haber gönderdi 
de, hamamcı n;frı i n 

\'ÜZÜ suyu hürme • 
t ine lokmayı yutu • 
verdi. 

- Şimdi? 

mamıştı. ve hamarnt bir kız oldu. Evin 
• Bohçacı kan entariBimn yakuını elile tutup ağzına götürdü,. ıa_ırdı - Bana. 8?r~rsan, işlerinden maada. güzel dikiş de 

- Benim içimde bir şüphe var .. kaç sesi~ı bıle~ çıkarm~z'. Onunkısı bır he- riyordu. Düğünde, bayramda, ~ 
vakittir sanA söylemek istiyorum, di • vestı. _Gelmış, geçmıştır. Erkekler may- lundan getirtilen en meşhur ın . 

landınrız. Derken, efendim: Oradan 
dosdoğru ııittim hamamrnya. Herif ev
de imiş. KPrşı karsıva oturduk. Ben 
açtım çenele'!"rni. Bir dilbazlığım tuttu .. 
bir dilbazhğım tuttu .. sorma gayri! He
rife: cGık!• dedirtmeden. a~zından gir
dim, burnundan cıktım. RanA şırfıntı

sını ballandıra ballandıra rnedhettim. 
Hamamcı ağır ad<:lm. Sofu mu sofu! Hep 
ayni şeyi soruyor· clrz ehli mi? Değil 
mi?ı> diye. Ben de artık o c'heti öyle
sine anlatt•m ki. ard etei!inde namaz 
bilem kılınır olduğuna iyice lnandır
dırn. 

- Şimdisi. söz kesrneğe geldim işte! 
- İyi amma, Molla bey ne der? 
- A. iyi, vallah!. Siz mutabık deği' 

misiniz? 
- Aman! Sen de!. Erkeklerin hm 

nu bilmez gibi söylüyorsun. 
- Bunda huyu, muyu yor artık. K 

naP'ınızın namusu var. Mart kedisi gil 
rlamlara çılnp karnını dolduran yab~ 
nın kaltağını buradan atmaktan ba.şkr 
careniz yoktur. 
Çeşmicrül hamfendinin bakışları b 1r 

denbire dalar gibi oldu. Gözleri du · 
manlımdı, simasını hafif bir hüzün bü· 
riidii. Müşkül bti itirafta bulunacak -
rnış gibi bir ikı defa yutkundu .. 

Hın varmıyor .. dedi. mun ıştahlı olu~lar. . v. . . lann yanın na, y:ıptıklarını birer, 
Bohçacı karı merakla sordu: - Allah versın de, dedıgın gıbı ol - defa görmekle. kapı yoldaşlarnB 
- Ne gibi? sun! Fakat ben bir defa danışmadan, süslü esvabJar biçip dikmiye tn1l .. 
- Ranıinm çocuğu beyden! sana cevab veremem. olmuştu. Bu sevimli kızcağız, b 
'Cadın irgildi: - Pekala! B:_n -~e .. zat~n hamamcıy.a erip de ol~unlaşınca adamakıllı ~ 
- Sus! Nereden hükmediyorsun? O varıııt olmazsa obursu gun haber getı- denecek bir ha'ie geldi. o zamarı ıfP 
bar adam bu kül kedisine tenezzül ririm dedim. ğın içindeki et ve yağ yığını bB11 

ier mi, hiç? - Ben bu akşam beyle görüşürüm. fendile, kakavan darlı ve bacı es1' 
Çeşmigül hamfendi birden coştu: - Olur! bin kapıdan arta kalmış çirkin,; 
- Açtırma kutuyu, söyletme kötü - 5 - halayıklar onu kıskanmağa. çeJ<e 

ü derler; içimdekini boşaltsam şa.şn Bohçacı karının hamamcıya peşkeş ğe başladılAr. Her fırsatta Ran8'1~. 
da kalırsın. Dünden bugüne neler se· •ktiği RAnanın tercümei hali, bundan dilerinin nezdinde kötülüyorlB 
dim, neler! Naziktere sor da sana h' ;,. kaç yıl evveline gelinceye kadar haksız tekciirler~, tc:zirlere, battt 
bir anlatsın. Daha bu sabah, beyin od nakların ve evlerin ekserisinde ev - da dayağa maruz bırakıyorlardı·~ 
sında RAnanın gömleğini buldum. . dlık, ahretlik w besleme namlan al- lA~1clll' 



-·~-
C Garib ve merakll şeyler :=J 
Bir ziyafet için 200.000 

lira sarf eden aile 
Zengin Hıristiyan ailelerinde adettir: 

kıııan ı' -16 yaşına varınca onu res -
ini ınerastmıe ahbab1anna, dostlarına 
laıudıklanna takdim ederler ve bu su
retle genç kız resmen csosyete> alemi
ne dahil olur. o gece mükellef balolar 
\'erilir, ziydetler çekilir, çalgılar çalı
l'lJ.r, danslar edilir velhasıl büyük bir 
lt~rn. yapılır. 

Nevyorkun en zengin ailelerinden 

Ogrenmeden 
evvel 

Kadınlar konuşu

yorlardı. Söz yüzme 
bahsine geçmi~ti, bü ' 
tün yazı deniz kena· 
rı bir sayfiyede ge • 
çiren, yeni evli blr 
kadın: 

- Yazık, dedi, ben 
yüzme blımiyorum, 

Bu yüzden de denize 
giremiyocum. 

- Bütün yazı de· 
niz kenarında geçir • 
diğiniz halde denize 
girmediniz mi? 

• • • • . ·~ 

•1'• • 

e uyuk 
artist 

- Ben büyük ar .. 

tistlın! 

Dedi ve ilave etüt 

- Bir dakika sah .. 

nede keman çalmam 

için tam yüz lira al • 

dun. 

- Yalnız b ir da • 

kika mı çaldınız? 

- Evet, yalnız bir 

dakika çaldım. Din .. 

liyenler o karlar fr 

la ıslık ~aldılar 

I>urr Frazier ailesi, biricik kızlan Miss 
Drenda'nuı sosyete hayatına dahil ol • 
bıası şerefine pek büyük bir müsamere 
t.eıiib eylemiştir. Nevyorkun en zen -
lin sinıalannır.. bulunduğu bu suare i · 
Çiıı :muazzam masraflar ihtiyar edil -
ll'ıiştir, Evveli Nevyorkun en büyük o
leUerinden birinin sal-Onu isticar edil • 
~r. Salonlar 12,000 liraya tutul -
~ttır. Davetlilerin sayısı 'tam 1000 
idi. Sırt pmpanya dağıtmak için mü • 
leaddid barlar yap~tır. Sarfedilen 
laıxıpanyalann bedeli 24,000 lira tut • 
llluştur. Müzik için 4000 lira tahsis e -

- Maatteessüf ha

yır, kocam yüzmeyi 

öğremneden evvel 
denize girmeme ra -
zı olmuyor. 

bir dakika sonra per

de kapandı; ben de 
- - Kayuıva1ıt'!eyle beraber m1t.hıiz? devam edemedim. 
-- Maatteessüf, o bizim:.=le:_:_b.:.:_:.ero..::_b.:_er_!~ •. _______ ..::_ ______________ _ 

·~~~~~~~~~~~--------~ 

Eş giyinmek 
Bay Gezginer, yeni evliydi. KarlSl spor 

dilmiştir. Masarifin mecmuu 100.000 
Türk lirasını ferah ferah geçmiştir. 

meraklısı idi. Ev
lendiklerinin haf-

İngiliz radyosunda 
köpeklere mahsus 

Amerikalılar yeni bir 
takv'm kabul etmek 

:asında tan dem 
iedik1erj !ki k:şi

-~~- tik bisikletlerden 

neşriyatı 

ildılar. Onunla 
gezmeğe başladı-

istiyorlar lar. Bir gün bir dostu Bay Gezgineri ka -
rısile birlikte gördü. Bay Gezginerin boy 

'1kranıızın serlevhasını görünce i · Amerikan alimlerinden bazıları hü - nunda bir tilki kürkü vardı. 
tin alay olduğunu sanmayınız. Hakika- kfunete yapmış oldukları müracaatta - Bu ne, dedi, boynuna tilki kürkü mü 
ten •Britisb Broadcasting• radY<> istas- şimdi dünya~.ı kullanılmakta olan tak· 
Yonu köpeklere mahsus neşriyat tecrü- vimin yerine bir yenisinin ikamesini 

takıyorsun? 

Bay Gezginer cevab verdi: 
- Evet, karımla iki Jcişilik bi~iklette 

beıerine giripniştir. İngilterenin çok taJeb eylemişlerdir. 
kaPek beslenen yerlerinde hususi mik- Bu takvim seneyi l 3 aya taksim ey- geziyoruz da .. Eş giy;nirsek şık oluyor • 
~la.r vaz'edilmektedir. Bu mikrolar !emektedir. Her bir ayın dört haftası muşu~. 

* 
lnünde köpekler havlattınlmaktadır. olacaktır. Her ayın gün adedi ayni o -
~u havlamaların diğer mahallerde bu • Iacaktır. HPrgün de ayni tarihe isabet 
'1nan köpeklerin üzerinde ne gibi te - edecektir. Mesela: Cuma günleri dai - İade 
lirler icra edeceği bakında tetkikat ya- ma ayın 1 - 8 • 15 - 22 s~; Salı günl~ GPnÇ n~an!ı. nişanlısı kızın evine git-
l>ılacaktırf ri daima avın 2 - 9 - 16 • 23 üne isabet ti. Kızın babası ev 

ed~ktir. ~On üçüncü aya cTreciem - de idi. On dört yaşında bir bre• ismi münasib görülmüştür. Bu - Şey, dedi, hn-
• • • • • takvim senede ctarihsiz> bir günü mey nl kızmızı istemi-

ıngıhz ahmı dana çıkarmaktadır. Bu günün ad'.na ~n!eld~~:m te!~ . 
t . t 1 bel •beşeriyet günü» denmesi tensib edıl • vurmuştunuz ha-ngilterede Southsee lisesı a e e • . ı· 

tbı ·· d mış ır. tırlar mısın:z? h d~n Roger Kade dunyanın en e : Amerikan alimlerinin talebi tetkik _ Evetl 

1. •U fakat en genç meleorologu paye edilmektedir. Bir vakitler böyle bir ta- Genç nışar.lı, nişanlısı kmn babasına 
ırıt kazanmıştır. ~eb A vrupada dahi yapılmıştı. Fakat bir tekme vurdu. 
iltoger Kade on dlSrt yaşındadır. Bu pratik tarafı görülmediğinden kabul e- _ o tekmeyi şimdi size iade ediyo -

Yaşta «İngiltere krallığı meteoroloji sos dilmemişti. Bakalım Amerikalılar ne rum. Bu sefer ni§anlımdan ayrılhcağımı 
Yete. si muhabir Azası olmak şerefini fikirde bulunacaklar. söylemiye gelmiştim. 
kazanmıştır. Bu çocuğun bu sosyeteye * 
lıa kaydolunma.!11 keyfiyeti bir hayli Ounya"'" 1 numcrah v E c 1 z E 
dedikoduyu mucib olmuşsa da sosyete 

ltıeclisi idaresi kararında ısrar eylemiş- telefon abonesi· Aık yağlı boya bir tabloya . 
ltr. benzer, uzaktan giiul görünür, 
~Undan takriben bir sene evvel Ro- Amerikada Toı:onto şehri sakinle - yakınltJ§tıkça manaaın kaybeder 

~r kade ,hvali havaiye hakkında bazı rinden Hugh Neilsoıı geçenlerde öl • 
ı.ıÜŞahedatta bulunmuş ve bu müşahe- müştür. Bu adam dünyada ilk telefon 
datı «İngiltere krallığı meteoroloji sos- abonesi olm~k şerefini kazanmıŞtır. Te
)~e. sine gl5ndenniştir. Bu çok ciddi 1Pfon makinesi evine 1877 senesinde 
ı.ıuessese Roger Kade'e gönderdiği mek vazedilmiştir Yani meşhur mucid Gra
tubda tetkikatına devam eylemesini ve ham Bellin icadından tam üç sene son-
11'ti~yi bildirmesini taleb eylemiştir. ra! o vakit telefon abonelerine numara 
iti ~k bu cevabtan cesaret aıa::ak i • konmağıa başlanmamıştı henüz. Teı1e-
~eı bir rapor tanziın ederek gonder- fon abonelerinin sayısı ancak 500 ol

ltlıştir. Fak8t bu defa kendisine «mu • duğundan herkes ismile çağınlrnakta 
~bir azalık> sıfatının bahşedilmesini idi. Bilahare numaralar tevzi edildiği 
~İştir. vakit kendisine « ı. numara verilmiş • 

ita Sosyetenin meclisi idaresi Roger tir. 
de'ın yaşı hakkında tahkikat yap -

lkıaJıc lüzumunu hisseylememiş ve bü • 
~lt bir ekseriyet ile ona bu sıfatı ver
~ti:. İcab eden merasimin ifası için 
fo d~ine bir formüler gö~~erilmi~, 

Sekiz yaşında bir 
ressam sergi açtı 1 

- Medeni kanun çıkmadan evvel er· 
kekler döTt kadın alabilirlerdi. 

le t?tıuler l'.>syeteye geri geldıgı vakit Gerard Singer adında sekiz yaşında bir 
.; \Te azalar hayrete düşmüşlerdir. Rumen çocuğu Pariste Galeri Char -

t Uhabtr aza• sıfabru bahşeyledikleri pentier'de bir resim sergisi açmıştır. 
~ancak con dört yaşında bir tale • Fransanın e!l büyük resim münekkid
~ • olarak meydana çtlonıştır. Fakat !erinden Louis Vauxcelles bu çocuk 
ı.ı:'~ Verilıniş olduğu için geri dönül • hakkında sitayişkarane yazılar yazını~ 

l'rlıştlr. tır. Sergi 19 yağlı boya ve 48 karaka -
"1 ),feselenin asıl dikkate değer ciheti lem resmi ihtiva eylemektedir. Anne 
~~Ur .ki Roger Kade lisesinin temayüz ve babasının söylediklerine bakılırsa 

~rrıış talebelerinden değildir. küçük Singer, iki yaşındanberi resim 
~ger Kade sırf meteorolojiye merak ile meşgul imiş! 

- Evet, fakat o zaman da şapka mo
delleri de bu kadar çabuk deği§mezd'i. 

Bayan için 
Erkek uşağını ça • 

ğırdı: 

- Ahmed! 
- Emredin bay! 
- Bayan birden-

bire hastalar.dı. He
men bakkala koı, bir 
şişe konyak al getir. ı ıı.==-a. 
Uşak durdu: ı 
- Ne duruyorsun -

- 01t bir senelik -evlilik hayatımda 
nıır:ak t•~T tPk şey için üzüld•lnı. 

- •J tek H'Y de nedir? 
- Ev!enmif olmam! 

··························································--
VECiZELER 

Ne aıklu oynanır, ne de alet
le .• 

* Afkla, paraftZlık 6irl:lıte )'Gfl· 

yama"zlar. 

* ln•an ayni :zamanda hem a -
tık, hem de alııllı olamaa. 

* Saadet av hayvanı wibidir, a· 
zahtan niflllt alınuaa lrolay va
rulmaz. 

* Bir kadın, güzelliğini güzel ol-
madığına inandığı gün lıaybe -
der. 

* Dünyaya erkelı gel•eydim di-
yen kadın, kadın olduğunu bil -
miyen kadındır. 

* Evli erkek, bekar erlrelrten da-
ha I da yafQmaz, la/tat evlen -
diği andan itibaren günler ç~ 
balı geçmediği için, lada Ytıfa • 
dığına z.ahib olur. 

* Kadını aldattım zanneden er-
kek kadına aldanmlf olan er -
kektir. 

* Uzun 11üren bir qlı en lotns 
olanıdır. 

* Çirkin kadına ((çok giiul.ua!» 
deyiniz. Güler•e akılau olduğu
nu, gülmezu akıllı olduiana an
lanınu. 

Tövbeli 
Ev sahibi bayan, kendisini ziyarete ce

len erkek misafi • ~ , u). 
rile konuşuyordu. ~/, ır::~ 
Bir aralık bayan JJ1_ ,(~~ . 
sordu: ~~ 

- Beni kaç ya - " t~ 

şında tahmin e· 
dersiniz? 

Erkek ccvab vermedi. Bayan ıarar ettll 
- Niçin cevab vermiyorsunuz? 
- Tövbeliyim bayan. 
-- Tövbeli mi? 
- Evet bayan, bir kere daha bir b• 

kası bana ayni suali sormU§tU. Tahmt • 
ni.mde on yaş yanıldığım içln masama 
üzerinde durftn bir vazoyu kaldırmış H• 
şınıa atmıştı. İşte o zaman bir daha bö,
le bir suale cevab vermemek iç!n tövıbl 
etmiştim. 

* 
Tanımış olsaydı 

Kadın - Gazetede bir yazı okudum. 
Erkek - Nasıl 

bir yazı? .. 
Kadın - Uzun 

bir makaleı, maka .. 
lenin serlevhası 

cHer kadın gü .. 
zelleşebılfr •. 

Erkek - Kim yazmış? 
Kadın - Tanımıyoyrum. 

Jt~t kc·k - Her halde o da sizi tınımıyo .. 

Kadın - Nexeden bildin? 
Erkek - Tanımış olsaydı, böyle l>lıt 

makale yazmazdı da. 

* VE C iz E 

• 

Giiul görünme.UU 6il.n h • 
dın, güzel kadınlar araauaJa M 

l(riulidir. 

Kadın - Sigaı·aya ı•erdi{Jbı paraya 
acıyorum, duman olup gıdiyOf'. 

Erkek - Ben de senin pudraya vn
diğin paraya acıyorum, toz okıp gidi.o 
yor. 

Saat kaç ? 
- Saat kaç? 
- Saatim yok! 
- Dairede ış za • 

manmın bittiğini na. 
sıl anlıyorsun? 

- Dakllloya bab 
yorum. O nıj tbatonu.
nu çıkar1p dudap 
nı boyamıya başla • 
dığı zaman, ben de 

'ıştır. Bu vüzden diğer derslerini ================= 
t1lt l eylemektedir. Fakat çocuğun is- sosyetesi de bu kanaatte bulunmakta • 
loj~al~e dünyanın en bilyük meteoro - dır. ~u~,., tesbit ey~emiş oldu.ğu n~k 
~t 81ırnıennden biri olacağı muhak • talar şımdıye kadar bır çok Ali.mlenn 

koşsana? - Gene budalaca konU§UıJOf'ıtın1 
- Bayan için bir - Senin, söylediklerimi '1/i anlaman 

şey JAzı.m delil mi? için • diUa konuııum. 

- Annen fU duba gibi kadının sa - defterleri kapıyol\ 
lındaki mi, yoba aolıındaki mi? daireden dışım çıkı • sayılınaktadır. Esasen meteoroloji gözlerinden kaçmıı buhınınaktadır. - Ortad4kU yorum. 



10 Sarfa 

Eski Şehremini operatör Cemil 
Topuzlunun hatıralan 

(Ba§tarafı B ittci sayfada) 1 kışlası ile Talimhane meydanını ecnebi 
~ay Ebubeki~ Ha~ ~iki bu sözleri- bir şirkete ver.dik! Böylece bir kaç yüz 

mı, ona karşı müıııfaıl ol.dugumdan dolayı bin lira el'de ettik! Yarın da Dolmabah -
söylediğimi zannetmiştir. Halbuki böyle çe Gazhanesı Kadıköy rıhtımı ve Borsa 
bir hissin kat'iyyen tesiri altında değil • hanını satm~k için bazı şirketler He mü· 
:ctlın. Nite~ sırası_ geli~, söyliyece. • zakereye gır;şeceğinı! Şay-ed muvaffak o
~itn veçhıle, mumaileyhın hayatına ai.d lursaın. gize de biraz yardım ederim . .Mr
bir meslede gayet mühim bir rol oyna • si takdirde, kendi yağınızla kavrulmak -
malt fır~~~~nı elde et.tim w Bay E~~kir tlın ba~ka çareniz yoktur!> 
!J'.~zınu ~]umde~ ~rtar~~ Ken~ısıne,. o Rüat Beyin bu sözleri karşısın.da, onun 
gun barıdane soz ı;oyleyışım., Amir.al Vıl- teessürünü azaltmak ümidile işi latifeye 
sonun manevi !köteğinden ileri geliyor - boğdum: 
au! Amerika hü~ümeti mümessiline o ka· - B~fendi, dedim, galiba cSatar A· 
liar kızmıştım kı acısını adeta Bay Ebu· U:t oyununda olduğu gibi. hükUmete aid 
J>ekir Hazımdan çıkard1;'ll! ne var, ne yoksa okutmağ.a bakıvorsunuz! 

İşte, ikinci defa denihde ettiğim Şeh- Ben de bizim Şehremaneti b;n~sını sat
:reminliği vuifesinden de bu suretle ay· mağı düşündüm amma, para etmez, gene 
rılmış <>ldum. elimiz böğrümüzde kalır! 

Yalnız Şehremanetine aid hatıralanma Rifat Bey: 
nihayet vermeden önce bir noktaya daha c- Paşa, ne söylesen, beni nes'elendi-
iemas edeceğim ki o da beni alayiş ve reme?:Sin, mukabelesinde lbulund~! Yal 
Blls merakile itham edenlere karşı birce- nız, şimdi a'klıma bir şey geldi. Vakıa ec
vab olacaktır. nebi hankaiar, }\ükCimete, harb dola-

Cemil 'l'opuzlumın son cümlesini fırsat yısile para vermiyorlar. Lrurin belediye-
telakki ettim. Kendisine dedim ki: ler müstakildir. Belki, Şehremaneti na 

- Filhakika, Şelvemaneti namına. iki mına bir istikraz yapılabfür. Bana 24 saat 
aefa ıbirer milyon I.:ra istikraz yaptığınızı~ mühlet ver. Tanıdığım bir kac sirlret ve 
belediyeyi borca soktuğunuzu. paralan banka mümessiller.i ile g6ru.Şfu., ywın 
Cla israf ettiğin-izi ~y.ıüyorlar. Bu riva - telefon ederim• dedi. 
yetler, a<!aba doğru mu? Maliye nazırından bu suretle ayrıldım. 

Eski Şehremini ve nafia nazırı.. T.iziln- _ 
ae geniş bir t~ olduğu halde §11 

cevaıbı veTdi: 
Vakıl, Şehremaneti b'l.ı.ndan 25 sene 

ewel birer milyoo lira olmak üzere iki 
(lefa istikraz yapmıştır. Fakat, bunlar ~ 

Şişhanede büyük bir 
çocuk bahçesi yapılacak 

'dan yalnız biri benim zamanımda ol • Vali, dün çocuk bahçelerile meşgul ol-
muştur. İlk bir milyon liralık istikraz, muştur. Yanında fen htyeti müdürü 
meşrutiyetin ilAnını mütealob, yani 1908 Hüsnü olduğu .t.:de Akaretlere, Mecidi
senesinde ve zannedersem Halil Beyin yekcY"lne, Şişhane~ gidilerek 90CUk 
Şehrem.inliği esnasında bir İngiliz ban - bahçelerinin yer~eri görülmü~5r. 
kasından alınmıştır. Bu para. o zamanki Şişhanedeki ~ccuk bahçesi cok büyük 
belediye varJôatının kifayetsizliğinden olac kt A bu h a ır. nynca sa ada trnntazam 
Ciqlayı !bir iki senelik ıbüt&e açıklarını zar- t:ir yeşil saha vücude ge1ıiril'e··t'.k. suyu 
zor kapamağa bile yetişmemiş. eriyip git- denizden .lhnan bir hamam yapılacak, 
ıniştir. ~elaleler ''Ücude getirilecektir. 

Hatta, ben. Şehremini tayin edildiğim Vali, bundan sonra Err.inöniircleki faa· 
zaman, ilk bir mılyon liralık istikrazdan l' ıyeti göz:?en geç:rmiştir. Emi·ıünü ham 
metelik bile kalmaroıştt! dört yüz ıira mukabilinde bir müteahhid 

Şehreminliğim esnasında yapılan bir f d tara ı:ı nn y:ı!<mda yıkılacakttr. Kızılay 
rnilyon liralık istikrau gelince, bunun h:ınının ıstimlaki de bitmek üzeredir. 
si:ııe ufak bir tarihçesini yapacağım. Çün· ..................... .. 
kü. mesele çok enteresan.dır. / ....................................... .. 

Evvelce de söyl~iğim ~çhııe 1912 se- Ankara borsası ' 
nesinde tehrin başına gelmem. çok mO.., 
him ve nazik bir zamana tesadüf etmiş
ti. On se~ Şt>hremaneti veznesine giren A("ıb•· kapanıt fiatlan 4-1 • 939 
hakiki varidat (.180,000) lira idi. Masraf-

Açılı J 
5.85 

Kao. ,, , 

ç EK f, E R 
lar (450,000) lirayı aşıyordu. Geçen r-----_...;,--.=--=--=----_J 
seneden ise tamam (280,000) lira borç bı
rakılmıştı. Bulunduğumuz yıl içinde de ~~~~ 
'(250,000) liradan fazla bütçe açığı vardı. Parla 

Cenene 
Amtterda~ 
n.rllll 
Br11kHI 

~te, tam bu esnada Balkan harbi pat· MUlno 

lak '·erdi. Yüz binlerce muhacir, yaralı 
ve koleralınm iaşe ve tedavisi şehrin üs-
tüne yükletildi. 

Gene bu sırada şehrin bir çok büyük 
mahalleleri yanını~ idi. Perişan bir halde 
bulunan harkzedeler arsalanndaki eN

lerini yaptırm~k için sokaklarının bir an 
evvel açılıp tesviye edilmesini ve arsa 
çaplarının verilmesini istiyorlardı. 

Atına 

8oty& 
Praı 
Madrld 
Varto?& 
Budapeı\ı 

Bülı:reı 
Bdgrad 
Yokoh&ma 
oıcholm 

~~6 1!f71S 
!1,1125 
6,64 
~8.6Jö 

68.6<>25 
50,6/2ö 
U,2875 
1,0671: 
t.6376 
4,3:.!6 
fi t-2.) 

~.76 

~<.S 26 
l ,896 
LSO 

!.4 12.> 
::.o.ıııo 

s 85 
1~6 1976 

!1,3121S 
(ı,6;125 

~8 615 
t8 "8~6 
so 6/ 25 
:..1 28 .; 

l,\.16 . 5 
1 6376 
4 321) 
ô 82i) 

t3 76 
:..4 8J.2ö 

1.. 8 ·5 
~,80 

!14 126 

3u 127ö 

Belediye var·datı ise o kadar azalmış. 
parasızlık öyle bir raddeye gelmiş idi ki 
memurlara, çöpçülere maaş vermek şöyle ~to•koY~ 2 ,a.2;; 
dursun, hastane deki hastalara bile ilaç ı ı---ı--.s-·-ı·-ı-h._K.....::....A_Z_L_A_.K_..:__:::_:_ 
ve yiyecek tedarikine imkan kalmamıştı. 

Bu hale çare bulmak için, hükUmetten 1 "'''"' ....... ,., , ... , 

80N POSTA 

'!ü...-Jdye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
~ DALGA UZUNLUt ... J 

1639 m. 183 Kes. 120 Kilw 
T.A.Q. 19,74 ı.n. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 11465 Kc.!. 20 Kw. 

Perşembe - 5 - 1 - 39 

12.30: Türıc müzllU (-Pl), 13: Saat, ajans 
haberleri ve meteor - Anka.ra, 13.10 - Uı: 
Müzik <Küçük orkestra). 

tlr•1w•ı • ._ 1 

Tarihten sayfalar 
. (Baıtarafı 1 inci sayfada) 1 miyeceğim.iz - açık bir lisanla anlatır: 
ılk seneleri anasının vasiliği altında geç- c ... Evvelki Çarşamba günü k.r.alııı 
ti. On dört yB§ına girdiği zaman onu İs- hemşiresi ile kocasının zifaftan icra kı
panya prensesi ile evlendirdiler. Fran • lındı, Gecenin geç bir saatinde kral ye
sızlarm hiç bir zaman sevmedikleri bu ni. evlilerin yatak odasında bulunmak ar· 
sanşın vı;: çapkın kız kralla hemen ayni zusunu gösterdi.• 
yaşta bulunuyordu. Zifaf gecesi, on üçün· Kralın kalbi biraz yumuşar gi.bi ol -
cü Lüi için çok sıkıntılı ve azab verici muştu. Nedimleri bu sefer bütün kuvvet
bir hayatın başlanıgıcıı oldu. Mukarribl'e- lerile dayandılar. O bu ısrarlara gözle .. 
rinin sonsuz ısrarlarına. ailesinin teşviki rinden yaş gelinciye kadar mukavemet 
ile yapmadığı fettanlık kalmıyan Andot· etti. Fakat ellerinden kaçamadı. Toy de
rişin bütün cilvelerine rağmen. tam dôrt likanlıyı adeta kız kaçınr gibi zorla kra
yıl onunla lbir yatakta yatmaktan çekin- liçenin koynuna koydular ve kapıyı ü • 

18.30: Tfirk müziği - CKarlŞık program), di. Günah çıkanCl.Sl papaz Arnouxnun zerlerine kilidlediler. Bari bu sefer is .. 

san Gilr, Basri Üfler, Ahmed Tokay. 
19

; Ko- ifadesine göre kral. on sekizinci baharı- divac netice:encli mi? Saz heyeti: Hakkı Derman, Eşref Kadri Ha-

nuşma (zlrat.u saati), 19.20: saat, ajans, me- nın en cazib ve en hararetli bir devresini Gene sözü ·bu meselenin. en meraklı bir 
teorolojl ve ziraat borsası haberleri, 19.30: yaşıyan sarışın prensese karşı hiç bir müşahidi olan Papa sefirine bırakıyo • 
Türk müzliU - <ince saz heyeti - Mahur fas- cinsi alili duymuyordu. Halbuki başta rum: 
hl, 20.15: Konuşma, 20.30: Saat, esham, tah- bütün Fransa ve Papa olmak üzere Bur· c ... Dün mülakatım esnasında Majeste 
viHU, kambiyo - nutult borsası (flat), 20.40: Müzik (oda müzl!U>, Çalanlar: Piyanl.9t <Fer bonlar ile rabıta tesisine çalışan Habs - ile biraz bu bahis üzerinde görüştünı-
hunde Erkln), Viyolonist (Necdet Atak), bes burg hanedam ve daıha binlerce kişi on- Sözlerimi fena karşılamadılar. Hamde şa· 
tekl\r Piyanist (Ulvi Cemal Erkin), piyano lardan sabırsızlıkla bir velia!hd bekliyor· yan olan bu işin hüsnü neticeye erdiğini 
ve keman için sonat: cmvı c. Erkin ve Ne- lardı. Genç kralın bu anormal ve sebat- öğrenme-kle, mukaddes pederin fevka .. 
cll K§.zım) • piyano sesleri piyano solo sonat, kar imsaki gitgide sarayın duvarlarını a- lade mah.zuz olaoaklarını kendilerine te-
21.40: Saat, esham tahvlllt, kambiyo - nu-
kut borsası flatları, 21.50: Türk ml1z1it1 _ şarak adeta siyasi 'bir mesele halini al • min etüm.• 
<yurd havalan), Okuyan (Mahmud Karın _ dı. Nihayet Papa, Paristeki sefiri cBen- Evet, galiba! Bu mühim mesele hüs -
daş), Çalanl9.r: Kemal Niyaz!. Seyhun, Ru - tiviglio• ya papaz c.ArnnUX> nezdinde nü neticeyt' iktıran etmiş ve kral izdi -
şen F. Kam, Sadl Yaver Ataman, 22.25: Tem- tahkikata girişerek bu mühim mesele vacından tam dört sene sonra zifafa gir .. 
sil - bir Drıım • tlvuyan kadın - yazan· h kkı d · aha lm · · Fak · · (Andre dö Lor), H.4Ô: Milzik CRa.dyo orkes~ a . n- a ız t a asını emrettL Derhal mışti. at hır çocuk. bır veliahd lazUI)" 
ırası _ Şef: Hasan P. Alnarl, 
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_ u: Son tahkıkatm neticeSi.ni. Rıomaya bildiren dı. Fransızlar bu nazenin veliahdı taJD 
ajana haberleri ve yarınki program. Bentiviglionun raporunda şu enteresan on dokuz sene beklediler. Kral o gece
-······· .. •••••••• .. -·········· ......... _ .... __. .... - satırları okuyoruz: den sonra ahı sene içinde kraliçenin ya-

Polisfe: cDün Senjerınen.de nihayet kralın tam nma bir kaç defa gitti. Ve on iki sen• 

Sobadan çıkan ate, dB,emeyl 
tutu,turdu 

Arabcamide Fütuhat sokağında 12 
numaralı evde oturan Zülfikar Demi • 
rin odıısmd.ıt yanan sobadan sıçrayan 

ateşler döşemeyi tutuşturmuş ise de, 
ateşin büyümesin€ meydan bırakılma
dan söndürülmüştür. 

Bir çocuk tramvaya atlarken 
aftır yaralandı 

Vatman Hayrinin idaresindeki 95 
numaralı Şişli - Tünel tramvay araba
sı Taksimden geçerken 1 3 yaşında 
Dragil adında bir çocuk tramvaya at -
lamak isterken birdenbıre müvazene -
sini kaybenerek düsüp yaralanmıştır. 
Ağır surette yaralanan Aragil berayi 

tedavi Şişli çocuk hastanesine kaldırıl-
mıştır. 

KBprO GstDnde bir otomobil 
kazası oldu 

Şoför Mustafanın idaresindeki 2122 
numaralı otomobtl Köprü üstünden ge
çerken Arif adında birine çarparak a -
ğır surett~ yaralamıştır. Yaralı berayi 
tedavi Gülhane ha~tanesine kaldınl • 
mış, suçlu şoför yakalanmıştır. 

Bir otomrbn 10 yasında bir 
çocufta çarptı 

Soför Ha..c;an Tahsinin idaresindeki 
1666 numaralı taksi otomobili Etye • 
mez caddesinden geçerken, birdenbire 
öniine çıkan O!l yaşında Levi a -
çhnda bir çocuğa çarparak hafifce ya • 
ralamıştır. Yaralının müdavatı yapıl
mı~. suçlu soför yakalanmuıtır. 

Bir benzin tenekesi parladı 

Sirkecide Demirkapıda Nöbethane 
sokağında oturan Hamide, gaz oca funa 
benzin kovmak isted i ği sırada, odada 
yanan sobanın tesirile benzin teneke • 
c;i parlamıc:: icıe de ateşin bi.1.vümesine 
meydan bırakılmadan söndürülmüş -

li.i.r. -
Fınt!ıkht'a bir undıtl devrildi 

manasile kraliçenin lrocası olmıya karar semtine bile uğramadı. Sıhhati bir türlU 
verdiğine artık hepimiz inanıyorduk. Fa- düzelemiyen bu sa.kin ve hastalıklı a .. 
kat ıbelki de-hicab, belki de sıhhi bir ma· dam. Fransa ve hükfunet aleyhinde bit 
zeret dolayı-sile bu mühim mesele neti - çok komplolara karışan ve kendisine yap
cesiz kaldı. Kraliıçe ve yanındaki İspan- madığı ihanet kalmıyan hain ve sarışın 
yol kadınlan, kralın hiç bir şeye yarama- karısından adeta nefret ediyor, ancak'. 
d1ğını söylediler. Anınux bu hale bün - karıları öldükten sonra tekrar evlenen 
yevt bir mazeretten ziyade hica.bın saik kralların hayatını okumakla teselli bu • 
olduğunu izah ederek lk:ralın diğer biç bir luyordu. 
kadına bir II!eyil ve al8kıa duymadığını Kraliçenin ise bir yandan güzel eil.Ah-
sôyledi ve bu huswrta beni temin ettb şorlarla. diğer taraftan kralın kardeşi ve 

Bir kaç ay sonra kralın kız kard~i ev- İngilizlerin meşhur huvardası Duc d• 
leniyordu. Papanın sefiri bu vesile ile Buck.in,gham ile geçirdiği maceralar yıl
kralla yaptığı bir mülakat hakkında şu larca tarih romancılarına bi.l: mevzu kaY 
satırları yazıyor: nağı oldu. Fakat ıbir veliahdın yokluğun· 

c ... Dün kralla hemşirelerinin dü~nü dan fena halde endişe duyan hükUıne& 
hakkında görüşüıiken: (Majeste -dedim- adamları nihayet kralı adeta tuzağa dil'
siz bir veliahda nail olmadan hemşireni- şürerek karısının yanına celbettiler. Bit 
1.in bir cığiu olması gibi bir mahcubiyete kaç ay sonra kraliçenin gebeliği Uan e
elbette ıazı olmaz.sınız). Kral kızardı ve dildi, nihayet beklenen çocuğu doğurdu. 
buyük bir hüsnü teveccühle: (Böyle bir Kral oğlum. adeta şüphe ve teessürle 
mahcubiyete <lüşmiyıeceğimi ümid edi • karşıla.mı.ştı. Bu çocuk Fransanm en mef 
yorum!) dedi.. hur ve en uzun ömürlü kralı. on dör .. 

Bir kaç ıgün sonra 'bu izdivac büyük düncü - Büyük Lüi old'u. Fakat bir çok 
merasimle kutlulamrken yeni ev-likrln kimseler tam c72> sene saltanat süren bU 
sevişmelerini krala bir saadet nümune- hükümdarın on üçüncü Lüi gibi hasta bir 
si olarak gösterdiler. Saray erkam &l"- adamın evladı ola.mıyacağını iddia et>
t;k bu mahcwb kralın yüzünü gözünü aç- tiler ve tarih bu hususta kat'i bir şe1 
mak., o kalın hicab perdesini yırtmak için söylemekten çekindi. Meşhur tarih~ 
her edeb.sizUği göze almışlardı. Paristeki .. Michelet. cdevlet benim> diyen bu a -
Venedi.k elçisi hOOnimetine gönderd..i.ği damın nesebi haıkkında co devlet fikrinin 
bir mektubda •bu çapkın nedimlerin neler oğludur• deyip işin içinden çıktı. 
yaptıklarını • bizim aynen tercüme ede- Ha.ran. Adnangiz _ 

Anadoluda soğuklar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Merkeze gelen malfunat ve tafsimta gö
re yağan devamlı kar yüzünden Çankırı -
Kc:stamonu yolu kapanmış. İnebolu, A
raç ve Tosyada kamyonlar yollarına dle
v<rrrı edememi.şlercPir. Yollarda kalanla
nn yardımına lroşulımuştur. 

Tosya pazarından köyüne dönmekt.e o
lar.. köyiülerden 30 yaşında İ.brahim., ka
rısı Şerife ve Hasan Bacak ıle Hayrllar· 
lar köyünden Hamdi soğuklan do~ 
lardır. 

Belgrad mülakatı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

car hariciye nazırı Kont Şakiyi, bir a~ 
partisine iştirak etmek ii0ere bu ayıll 

19 unda Belgrada da-ret etmiştir. . 
D. N. B. ajansının verdiği malumat 

yardım yapılmasını, hiç olma~ avans ·nrıt borcu I P•tl~ - _ 
para verilmeslni istedim. Buna, asla im- •• • u • - - Hasanın idare~indeki 432 numaralı • • •ad•l• - k w Çankın - Kastamonu yolunda 
kAn olmadığı cevabını venfler. Hatta. sandal dört küfo ıspana yük1ü oldurru 
bir gün mal'iyıe nazın Rüat Beyi • şi.m- halde Fındıldı soğuk hava deposu ö - Çankırı, 4 (A.A.) - Vilıayetin her ta-

Belgrad, 4 (D, N. B. ajansından) -
Belgrad siyasi rnehafilindle, İtalya harici' 
ye nazırı Kant Cianonun yakı.oda Bel'
grada yapacağı ziyaretin fevkalade fj.l"' 
mullü siyasi neticeler vereceği.ne dair 
son günlerde bazı e.cneıbi gazetele.rdle çı" 
kan ve bir kısım Yugoslav gazeteleri ta' 
rafından da iktibas olunan haberJere. 
pek ehemmiyet ~rihniyÔl'. 

Ciiki Hariciye VekaJetıi umumi katibi Nu- ,uımuuuımuuuuuumuuımumuıııımc• nünden geçerken.. fırtı~anın tesirile a - rafında birdenbire şiddetli b ir kış baş
man Menemenc' oğlunun bahası . görme- ·- QS ! labura olmnş. denıze duc;en sandalcı ar- lam.ıştır. Kastamooudan gelen posta 
ğe gıtmlşfün. Nazır. i>eni dinledikl<>n son- ~ MANLI BANKASI ~ kadan yetişen sandalcı Mustafa tarafın- kamyonu şiddetli tipi yüzünden 22 inci 
ra bakınız rıe1er söyledi: ı:. TÜRK NİM : dan kurtarılmıştır. kilometrede kalıruş. kamyoruiaki yQlcu-

. . 1: ANO ŞİRKETİ = Bi t• b. d • d . d' !ardaırı bir k:ı5rn1 Doğdu jandarma karalro-
c- Paşa, b z sızden daha vahim vazi - 1:. : r mc ur ır san a ı evır ı : TESİS TARİHİ 1863 - 1una. bir kısmı da civardakıi bır hana ili. 

yetteyiz. Askere y :yecek tedariki için iher ::- : : Küçükbebekte ()turan Artin evvelki · , : Sermayesi: ıo.ooo.ooo in - ' tıca etmiştir. Şoför ve muavininin hayat. 
gün saa.tlercc.. çaba.lıyorum . . Hat .. ta şimrl. i ~ glliz llr. ası _:.:· !!Ün sandal ile Emirganda balık tut - 1 : " arından <.mıdişe edilmekt~dir. Posta kam-
askeri bır muteahhıde vcrılınek uzere bm IE _ ı: makta iken, Kemalin idaresindeki 440 yonu ile şoförleri kuııtarmak için Dgaz-
ltra aradım, buramadım. Veznemiz tam -1~ '§ sayılı molör çarparak sandalı devir - dan iki araba yola çıkaırılmıştır. Araıba-
takır. kunı bakır. Maliye, kendi yama- '. Tiirkiyenin bacılıca ı::ehı'rieıile -- miştir. 1 d , . ){ ){ ar an birisi Doğdu jandarma kaıraJoolu~ 

larını yamıyamıy~r,. n:rede. k~ldı ki şeh· ! ~ Paris, Marsilya, Nis, Londra ve ı:: Art in, etraftan yetişen sandalcılar na varabilmiş ise de aıtları &0ğuktan te-
re muav~et cdeb lsm: Halimı~ ~ Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak, ~ tarafından kurtarılmış, suçlu kaptan lef olmuş. arabacılar da jandarmalar ta-

g < '1duı muhtacı hımmet bir dede, : İran. Filistin ve Yunanistan'da : yakalanmıştır. rafından kurtarılmıştır. 
<Nerde kaldı gayriye himmet ede.• 1: Şubeleri, Yugosla'""", Romany", : ··············••••••••••........................................ 1 ı: ·J- ... kinci arabanın Bıkı.beti hakkında bir 
Sözünün timsali müşahhası! Muharib ._ .- Suriye ve Yunanistanda Filyallerı =~- ~ "' DIŞ TAB1Bl - 2L ,_. ..J 

1 
t ld v .. " ~ haber alınamamıştır. Kazazedeleri kur-

..,ır uev 'i o ugumuz ve henüz sulh im • ·: vardır. -za edilmemi1} bulunduğu için de, hariçten : - E RA TJP TÜRKOGLV tarrr.ak için Çankırıdan hareket ettirilen 

istikraz akdi mümkün değil! Hatta. cofa. 1 ~ S_:- Sirkeci·. nafıa kamy<D'.lu 19 uıncu kilometrede tipi ... . _ Viyana oteli sırası. ve bora .. ·· - ..l Jd' kalmı 

'den gizlemeden sövliyeoeğim ki Osmanlı : Her tUrlU banka muamelelerı· 5 No. 26, Kat 1 de ber!!Un or.ıeden yuzuuuen yo a ştır. V.ila· 
mal" t 'h. d 'Ik d f 1 ı. : - 6 yet. kazazed~ kamyon i.lıe vatanda~arın 

ıye arı n e ı e a o ara ..... askeri : 5 sonra saat 14 den 2ı> va kadar ku b ı ek · · _,_ • b' kı 
1 

• yapar : .... 1 rtanbnası için mües;ir tedbirler aı..,... ...... 
es em ıçın, a::>Aen ır ş ayı satmak ~ • : hutaıan kabul eder. ..,, .......... ıne h ·yetind kalı ı -n:; .. • il .. tır. Yolun kardan temizlenmesl isine hız 

c urı e yorum ...,....u, &akBim 11111111111 ···ı 111111 ••••• _ &..••••••••••••••"' _______ • verilmiştir. 

.Mezkılr mehafi1de ka~lunduğun• 
göre, İtalya hariciye nazırının Belgrad' 
yapacağı ziyaret tamamile hususi mahi" 
ye-t.tedir ve Stoyacfincwiçin İtalyaya yaf"' 
tığı hurusi ma.'ıiyeUeki ziyaretin blr iB" 
desi suretinde telakki edilmek lazımdır. 

İki devlet adamının hu fırsattan isU' 
fade ederek siyasi vaziyeti tetkik ecJ.eıce1'
leri muhakkaktır. 

Macar • Yugoslaıv münasebetlerinin i' 
yileşmesi meselesine gelince, saWıiyet
hr mehafilde mevcud kanaate göre, 1>tl" 
na mani olacak ortada hiçıbir engel ~ 
tur. Esasen herkes bilir ki. gerek 1ta1Y" 
gerek Almanya Belgrad ilıe Budapeşte il" 

rasında bir yakınlık husulünü iltizaın e' 

diyorlar. 

Gene kaydolunduğuna göre, esaseıı. 
Yugoslavya lmm~ulanndan hiobk to9" 
rak"isteğindle değitdir. Ancak hiç ~ 
ye de kendi topraklarından bir pey .,et
mek iste:miyıor. 
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Faciamn ilk mut assal hikayesi Kult~r Bakan~ığı tabir~ Fırtına dindi fakat tekrar 
yerıne Maarif VekAletı w ' • • •• ~ (Millet) 1 18 vatandaşla bera

ber :TUttuktan sonra hırsını alan azgın 
ltaradeırlz!n elincJen kurtulup, lrendini 
lh4a~an içeri aUnış bır geminin 'limana 
>'•kl.,ıığı ha'berim alınca, telişla rıhtı
ll:ıa indim. 

Düyük ve me~·um fırtınayı müıt.eakib 
.8otaıdan ilk içe~· giren ve :faciamn taf
lllllt hamulesinı yüklü bulunan bu va
Purun ismi (Demidıisar) dı. 

Arın.atar keresteci Kasım ~ ve or
ttklan Yusuf Ziya Başak. Hasan Nuri 
k~ ve Osman Onaran acentasınm ma
h olan 600 tonluk kÜ'çük gemi boyuna. 
'bosuna bakınıya.rak. Karaden.izin fren
~ gayzına karşı Jr,ooy.rrak, çabaia
!ruş. :rnuka~t etmiş. makinesinin kuv
~ u~ yalt88lnı kurtannağa muvaffak 
Olarak kapağı İstanbul& atmış. 

lUııhında'ki eski bir gemici kahvıeei o
laıı (Seifulik) ~ lbüyük bir kalabalık 
(İ)enılrhisar) m kaptanını bekliyor. 

Banlann arasında kimler yok! 
Genı.Heri Karadenizde olan bütün ar

l'llatör 1'e.r, cMillıeb v.apuru mürettehatı
llın aileleri, Kara0("Jlizin ve karaya dü
len vapurların akıbetini öğrenmeğe gel
!hif liman riyaseti memurları, gemiciler, 
ll'ıerak.lılar ve ben .. 

<Den11rhisar) ın süvarisi Nazmı kaptan 
l:afe~n dönen bir Roma imparatoru 
heybeti ile kahveden içeri giriyor ve 
kendisini be>kl'iyen ıkalabalık tarafmd'an 
hararetle karşılanw.yor. Nazım kaptan, 
iri Yarı ga-yet şişman. çehresinden kan 
datnlıyan, İngiliz tipli, sevimli bir adam. 

Rer taraftan: 

- Geçmiş olsun! 
Sesleri yükseliyor. Yanaldarını ~ptır 

fUJJur öpen-Jer bile az değil! ..• 
Nazrrn krrptan. h"Çbir 'J'!Y olmınruş gibi 

~ava oturuyor. Nargilesini M>kurdatır
en ~nuşuyıoruz: 

- Geç.mis olsun Nazım kaptan!. Büyük 
bir felaket .. atlatrmşsmız, Miilet vapunı
tıun başına ge1E'tl faciayı gör:mü~nüz, 
bize anlatır mısınız bunları? ... 

Günlerce> dt>niz üzerinde ölümle pen
ç,leşen tecrübelı crenizıci, Kadıköyünden 
lehniş gibi dipdiri, taptaı.e .. 
Anlatıyor: 

- Ayın birinci Pazar günü. ZonguI
dakta çi.mento hamulem.i tahliye ettim; 
tahliyeyi müıtakib (Alacaağzı) ocağın· 
4an kömür yiiltfomek üzere 'Ereğliye gıit
ttlt. 13 ü beş geçe Zonguldalrtan kalk
ınış, sakin bir havada. iki saat kırk beş 
«ak;kada Ereğli;re muıvasalat etmiştik, 
~~rnirledik. Dışan çıkıp pratika vemrk. 

U sırada barometre dü.şmeğe başlaımştı. 
.\kşam 19 da gemiye geldim. Saat 17 de 
~az eeıyordu. Foyraz eseıiten batı. ve 
~llrayel o.imasına imkan yoktur; şimrlıiye 
lldıtt bu pek az gö• "lmüştür. Büyük bir 

~ttına çıkacağına hiç ihtimal verırruiym
ti k. Yalnız barometıoen"n ziyade düşm<'
clt batıdan bır fırtına çıkacağı.nı işaret e-
~u. 

dıı nu suretle gece 3 e kadar vakit geçlr-
'k. 'Oçte evvela Jıcdbstan esmeğe başh

hn !'Üz.gar bir müddet sonra batıya çe
\'l~k azmağa ve ş· ddet:ıi dalgalar ha-
111 etil'}('~ ibaşladı, çifte d€mir attık. Sa· 
::, ıs te rü~r batı kar337el oldu. Dalga
) büsbütün zıyade.l'efti. Kuvvetli blr 
.:r~trıur hoş ndı. Bu esnada limandtı 
Q arı>, •Kapian., cAtıila>, c Yelkenci•, 
'tt alata>, ,Zonguldak>, .Mete,, •Şark:., 
; bah, ·Anadolu>, cSamsun>, cSakıar'1•· •Şule>, .. Millet>, cilgaz:. vapurlar·re 

11 
Yunan ve bir İtalyan gemisi bu1u

~~du. Bunlar ve ·Anadolu. ile cYel
~t cı> hava.nın patıamasile beraber de-

r alarak denize açı1dıl81' 

11 
•Şuıe>, cSakarya. vapurları demirle

rt\ tı.ı kestiler; kaçan kaçtı, kaçamıyan li· 

1 
~tıda .kRkJı. Manzara çok müthişti. DalL 

~~ ıı~ J,'l'mi direklerinin yarısını aş~. 
~ 'I"! kar.anhk içinde, gürültüsü ayu:ıta 
4ttı ~Yor, rüzgarın Jshğı. vapurların jmdad 

1:ıukleri birbirini takih ediyordu. 
l>u 1k defa Sadıkz~lerin cKaplst1ı. va-
1tı l"unun demir" kesildi. O smKia yağ
~ bora, rfü~gAr kıya~t kopt.ryDrdu. 
~ inin sabile do~ sürüklendıp>ini f!jr
-.ı ). (Buzhane) rnevltiindıe e.ski (Cene-
-ı: devrinden lı:aba bir d6küntünün 

k•TŞ•!E;k~:;~::.:~;:: tabiri kullanılacak başlıyacagı bıldırılıyor 
batmasına sebeb bir gemi enkazı mı?.. Ankara .ıf (Hususi) - Maarif., daire· 

- Hayır, kat'iyen! cMill~t> bir Yumm lcrine yaptığı bir tamimde bundan böy
vapurile çarpıştı. O sırada arkasında bu· le (Kültür BaklUllığı) tabiri yerine 
?unan Yunan \rapurunun demirler.ine bir (Maarif Vekfüeti) tabirinin kullanıl • 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
turmasını ve birçok denizcilerlmız.in ö
Himünü intaç eden büyük fırtına dün 
sükun t.uhnu~ur. 

Cenevizlerden kalına eskıi menclirek dö
kiı ntüsünün şimalinde ktmıluğa oturnnı,.. 
tur. SümcrJn mürettebatı sahilden roket 
atılarak birer birer kurtarılmu;lard'lr. miktar daha kalome [zincir bırakma] e- masıru bildirmiştir . 

dince. Yunan gemisine yakın düşm\iş., Vekalet dairelerinin adlan da ~ • 
kıçı Yunan ,mpurunun başına çarparak Iat kanunurıda yanlı olduğu şekilde 
onun baş tarafını ve kendi klçmı sakat- kullanılacaktır. 

Fırtına yüzünden bozulan te!cfon ve 
telgrnf ihaUan dün de tamir olunamadı
ğından vukua gelen facialar hakkında 
henüz resmi malumat alınam2rn.1ştır. 

Sadıkzadelerin Kaplan vapuru mendi• 
rcğin dış tarafında baştan kara etınrlt. 
Zonguldak ve Galata Yapurlan da biıbi
rini ınüteakıb Kaplanın bulunduğu yer
de karaya otunnıuşlardır. Bu sırada Kap. 
lan, Galata, Zonguldak vapurları birbir
lerıne kıçtan bindirmişler ve yaralan• 
mışlardır. 

-------------------lamıştır. Bu esnada c.Mi?let> vapurunun 1 
bir demiri lresilnıi;I. diğer demiri alıp Yeni rak Dahiliye Nazın Karadeni:ulen ilk gelen ııapur 

Dün. fırtınadan sonra. Karadenizden 
Tlrk bandıralı bir vapur ilk defa olarak 
limanımıza gehneğe muvaffak olmu§tur. 

deruı:e açııımak. ~re m~kmesmi ~~- Ankaradan aynlıyor 
mış ıse de, ikinc:ı demır de kes.ıhniştır. 
Denize doğru açı-'nak üzere ıken maki- Ankara 4 (Hususi muhabirimiz • 
nesin~ suların hücum ettiğini süvar.iye den) - Irak dahiliye nazırlığına ta • 
haber ver.mi:ş1€r, geminin batacağını his- yin ~di.len Naci Sevket Cuma akşamı 

şehrımızdcn aynlı:tcaktır. 
seden süvari karaya oturarak, tehlikeyi 
lSnlemek istemiş ise de alınış olduğu ya
radan pek kısa bir müdd'et zarfında gem.f 
sahile •00-500 metre mesafede su!ara gö
mülmüştür. Maalesef arkadaş1anmırzxlan 
ancak ık.isi kuı1ulabi1ımiştir. Bunlardan 
b!ri .güverte loStromoıru Alh.:med, diğeri~ 
bir tayfadır. 

- Peki hu esnada tahlisiye yetişe -
metli mi? 

- Hayır!. 

- Siz nıı~ıl lrurtu'ldunuz'?. 
- Gözümüzün önilnde cereyan eden 

facialar h~pimizin sinirlerini haddi a • 
zamiye kadar germişti.Biz de artik kur 
tulmaktan ümidimizi kesmek üzere i· 
dik. Sahile doğru bakıp içimizi çeki .. 
yorduk. Hayat orada idi. Biz öJiimün 
kucai!ındaydık. Kurtuluşumuz bir mu
cizedir. AUabtan gemimiz yeni.. daha 

"Ik seferimizi yapıyoruz. (Demirhisar) 
bir buçuk ~ene kıc:men haricte, kısmen 
Denizbank•n çok mükemmel havuzla -
nnda tamir edilmi§, ~eni bir vaziyete 
so'ku1muşt•ı. 

Bu şiddetli fırtınaya mukavemetini 
eeminin bu hususiyetlerine medyunuz. 
12 mil süratimtz var. Çok cesim dal • 
ralar arasmda gece ücten ertec;i aksam 
ııeç vakte kadat" çalka'landık. İlk de • 
mirlediğimiz verden demirle:rimizi ta
rnvarak sahile doğru sürüklenmiştik. 
Bir gemi Jeı::•ne demirlerimiz takılarak, 
sahile doğru sürüklenip karaya otur • 
mak tehlikPsinden böylece kurtulduk. 
Bunu da zincirlerimizin yeni olması bi 
ze temin etti. Ba~ ırgadımız parçplan· 
mtştı. 7.inciTlere halat bağlıyarak ge -
minin direk ve babalarına bosalayarak, 
bir müddet makinevi çalıştırarak ge • 
mivi kurtanmık carelerine başvurduk. 
Akşam saat 16 bucuktan sonra hava sa 
kinlemi!2. fırtına siddetini kaybetme~e 
yüz tutmuştu. Barometre de yükc:el • 
mei!e baslamıştı. Ara sıra sağnak ha • 
linde yağmur boşanıyordu, boşanıyor· 
du amma bir rıkşam evvelki kadar teh· 
like anetmivord11. Demirlerimizi a1a • 
cak ır!!at ma'·~~inin narçalanmış ol • 
duöı.ınu ı::övlemi!ttim. Bundan istifade 
mümkün dPailc1i. vinç makinesi1e zin -
cire bir tel ha!At baittıvarak zincirleri 
bir m1kdar ::\ldık. FRkat gemi enka7ı -
mn arkasına dolaşan zincirlerimi7J 
kurtaramıvac"hmızı kestirdik. Enkaz 
üıerinı> bir dA1ınç indirdik, bu suretle 
zincirlerimi~ kurtararak. daha salhn 
bir yerde demirlemek üzere yola çık • 
tık. 

Faltat ff'1flt maki-n~mizin orada tami· 
rine im~an voktu. 1k;nc\ bir fırtma zu
hurunda eerninin tehlikeye düşmesi • 

nin öniiTle ""C'mek için bos olarak ts -
tanbnla ha.-rl<et ettik. HRfif de>niz var-
dı. Mak;n.:-111i7"n kuvveti ve ~ür'atlmiz 
bu <lalrralrm venebildi. Kendimizi bo • 
vnzrlan ireri ~thk. 'Fırtınadan ilk kur • 
tulıın f c:tRnbula eelP.n ıremi biziz. Tek
rarı:wavıM ki. hu fırtına cok zaman -
füınbe>ri ec:iyı0 tec::ıHfüf etmediğimiz de
recede mü~histi. Kat"Sılaşbğımız manza 
T'a en nic:k;" ı:remici1erin bile asabını 
bonıC'ak k~rlar f('<'İ idi. Gözümüzün ö -
niinde !?cmiler karava otun1yor, tahli· 

Gazetelerde ilan pulları 
Ankara 4 (Hususi muhabirimiz -

den) - Maliye Encümeni, gazetelerin 
ilan pullarının gazetelerdeki damga res 
mi kanununun tadili hakkındaki Hak· 
kı Tarık Us'un teklifini müzakere ve 
ilfuıların santimetre üzerinden resme 
tabi olması esasını kabul etmiştir. 

Ziraat müsteşarlığı 
Ankara 4 (Hususi muhabirimiz -

den) - Ziraat müsteşarlığına Sümer 
Bank Umum Müdür muavini Halidin 
getirileceği söylenmektedir. Halid, kim 
yager ve iyi bir idarecictir. Almanya -
da tahsil görm~ ve kelebek hastalığı· 
na karşı ilk ilacı keşfeden beynelmilel 
şöhreti haiz bir alimdir. Evvelce Bay -
tar Fakütesi Rektörü idi. 

Limon bahçeleri 
Ankara 4 (Hususi muhabirimiz -

den) - Ziraat Vekaleti, Adana, Sllif • 
ke gibi sühunet derecesi sıfırdan aşağı 
dii§miyen kuytu ve muhafazalı yerler
de limon bahçelerinn tesisi için teşeb
büsata girişmiştir. ----------

Adliyede tayinler 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Sivas Adliye Reisliğine Adilin, 
Kayseriye Hayrullahın intihabı hak -
kındaki karar Heyeti Vekilece tasdik 
edilmiştir. 

limanı bir facia sahnesiydi. 
- «Şebab vapurundan haber alına -

mıyor, akıbPti hakkında malfunatınız 
var mı? .. 
Nazım kaptan cevab verdi: 
- Bir şey <>lmadı. Amasmdadır. 
cSebab m 8kıbetini merak edenlere 

bu müjdeyi vermek için not ederken, 
düşündüm, 

Dü~ündüm ki, kendilerini merak.la 
bekliyen aHclerinP bir an evvel kavuş· 
malan 15?.ım gelen muhatablanmı 
daha fazla işgal etmek insafsızlık ola
cakiı. Bana düşen, notlanmı toplayıp 
Allaha ısmarladık, demekti. Öyle yap -
tun. 

Ntasret Safa Coşkun 

•Çanakkale~ mürettebatı neler 
anlatıyorlar? 

Fırtına esnasında Amasra limanında 
bulunan Denizbankın Çanakkale vapu· 
ru dün öğlerlen sonra limanımJz.a gel • 
miştir. Çanakkale vapuru evvelki ge • 
ce EreğliyP uğramış ve bir saat kaldık· 
tan sonra yolcu ve yük alarak İstan -
bu1a hareket etmiştir. Fırtına sırasında 
Ereğli önünde karaya oturan Galata 
vapuru tayfalanndan dört kişi de Ça • 
nakkale vRpurile dün şehrimize gel -
mişlerdir. Dün görüştüğümüz Çanak • 
ka1e vapuru mfirettebatından Kasım 
f rtına hakkında bize şunlan söyle -
miştir: 

- Fırtına çıktığı zaman biz Amasra 
limanında idik. Bu esnada Amasra li . 
manmda bulunan Tavjl zade, Galatasa
ray ve ZoğRl vapur1an fırtınadan ha -
1at1arı kesilerek bizim Çanakkale va -
purunun Ü".erinP doğru gelmeğe başla· 

sive ı!emilel"inin attıqı ro'ketlerle ar - dılar. Kaptan iyi bir manevra ile bu va 
kadnc::larım1 71n ktırtanldıklannı görü - purlarm bize bindirmesinin önüne geç
yor ve dal<1alann S'lrtmda koca (Sakar- ti. Yoksa bir felaket te Aınasrada ola
va) nın pervan~c;info bir tavyare perva caktı. Am:'lsra limanında bulunan Kı • 
nı>c:i l!ibi havada döndüğünü görüyor • zılırmak, Sebat vapurlanna bir şey ol • 
duk.. . _ . . .. mam:ştır. Vapurumuz dün gece Ereğli-

İkıncı kaptan Munır Egemen ılave ye u~radı, bir saat kadar kaldık ve fs. 
etti: tanbula hareket ettik. Fırtına süknnet 
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Fırtına koptuğu zaman Ereğli limanın
da bulunan ve Millet vapuru :faciasına 
b:itün tefenüatne şahid olan (Demirl:ıi
sar) adlı bu vapur, fırtına biraz yatıştık
tan sonra evvekU akşam Ereğliden hare
ket etmiş ve denizle bir hayli mücade?e 
ederek 12 saat oonra dıün sabah Boğa:ıdan 
içeri girmiş, Kunıçeşme önünde demir· 
lemiştir. 

Bu suretle yazdığımız gibi Ereğli li
manında batan (Millet) vapuru müret
tebatından yalnız iki kişinin Jruı tı;ld'uğu 
ve 18 ki§inm boğulduğu kat't olarak an
laşılınıştır. 

Tan, Mete, Şadan, Samsun, İkbal va
purları sahil~n cenubundan itibaren sıra 
ile kuınhığa baştan kara etmişlerdir. 

Facia kurbanı Millet vapuru da bu sır .. 
da demir yerinde barınanııyacağını anJ!r,. 

yarak denize açılmıştır. 
Dün limanımıza gelen Demirhisar va

puru süvaTisi Nazım kaptanın ıfadesine 
göre, Millet vapuru denize açılırken li
manda demirli bulunan Yunan bandıralı 
(Nikolaos Nomilros) vapurunun üzcraı. 
düşmüş. Millıet vapuru klç ve Yunan va
puru baş tarafından sakatlanmışlerdır. 

Bu sırada Millet vapuru yara atdığınm 
farkına varmıyarak denize açılmakta da. 
vam etmiş, su vapurun makine dairesine 
hücum etmiştir. Gemi süvarisi Besim 

Kurtulanlar güverte lostromosu A'h· kaptan ounun üzerıne gemiyi karaya o.. 
med ve ateşçi Sabridir. Bu iki kazazede turtarak batmaktan kurtulmak istemif,; 
halen Ereğllde bulunmalatadırlar. Los- fakat buna da muvaffak olunamıyanıJi 
tromo Ahmed ve ateşçi Sabri kaza sıra- gP.mi az bir zaman sonra batmıştır. 
sıncia başlarından yaralandıklarından E- Karaya oturan diğer vapurların vad· 
reğlide tedavi altına alınmışlardır. Ereğ- yetlcri tehlikede değilliir, bunların ekse-o 
liılen telsizle gelen malümata göre keza risı kumluk üzerine oturdukları için 
kuıl>anl.anndan dün ancak yedi kişinin kurtarıhnaları kolay olacaktır. 
oesedleri ~ıkarılabilmiş ve bunl~r hükU-
metin emri üzerine yapılan büyük bir EreğliJe talıliıiye gemileri laaliyet• 
cenaze merası.mini rnüteak.ib defnedil- geçtiler 
rr,jşlerdir. Evvelki gün mütehassıs espektörlerlt 
Diğer taraftan fırtına sırasında Ereğli beraber kaza yerine gönderilen Gemf 

limanında bazı motör ve sıandal?e.rm da Kurtarma şirketinin Hora tahlisiyesi :Z.. 
battığı ve bu motörler mürettebatınt:tan :reğliye varmış ve kurtarma ameliyesine 
üç ki~inin de boğulduğu anlaşılmıştır. başlamıştır. Karaya oturan vapurlard'aıı 
Bu suretle Millet vapuru mürettebatın- ilk olarak Tan vapurunun kurtanklıtp. 
dan rboğuJanlarla beraber fırtına kurban- dün geç vakit telsiz.le bildirilmiştir. 
larının 'bilinen sayısı 21 e çıkrnaktadlJ'. Hü.kUmetin alakası 
Limanın Çobançeşme ağzanda bulunan İktısad Vekfilet; hadise ile çok yakJ.nı. 

bu ağaç motörlerindeki miiretteba<t, fır- dan al'altadar olmaktadır. Vekllet kaza 
bna koptuktan sonra sandallarla karaya etrclında müteaddid defalar telgrafta 
çıkmak ıste,m,,şjer. fakat bu sırada Os- Deniz Ticareti Müdürlüğünden malümat 
rnan kaptan idaresindeki motörde bulu- ıstemiş ve dün akşam üzeri de İstanbUI 
nan Ahmed ce Hüseyin adlı iki tr.y.fa ile Deniz Ticareti Müdürlüğüne yeni bir 
Osman knptan ve diğer bir motörde bu- telgraf göndererek Denizbankın Ereğti,o 
lunan 1ay.falıer $andal'lann devrilmesile ye gönderdiği tahLsiye vasıtalanna DiP 

denize dökülmüşlerdir. iBu esnada üç tay- mi teshilat göstermeleri llizumunu t>ildll\o 
ra kurtulamıyarak ~ğulanuş. Osman rniştir. 
kaptan ve diğer tayfalar sahilden atılan Akt-bctinden haber almamıyan Sebat 
roketler vasıtasHe kurtulaıbilmişlerdir. vapuırunun da Amasra .limanında buluıı-

Facia nasıl cereyan etti? duğu snlaşılını,tır. 

21 kişinin hayatına mato'Pan fırtına Pa- _ KaTadenizden gelen ikinci gemi 
zartesi gecesi saat 3 teın sonra ba§lanuş- Fırtına esnasında Amasrada bulunall 
tır. Rüzgar eVV€la poyraz iken l<><k>s ol- Çanakkale vapuru da dün akşam l"manı· 
muş ve .lodostan bMı karayele çevirmiş- mıza gelm.!ştir. 
tır. Bu sırada Ereğli limanında nöbet Karadeniz.de fırtına Jeuam eJeeel 
beklemekte. olan gemi~n Vatıaı, Şu- Dün Ankara rösad istasyonundan rüao 
le. Yelkencı, Ilgaz, Bakır, Anadolu, Sa· garların Ak.denizde cenubdan kuvvetli 
kaeya ve Italya şilebleri denize açılmış-, olarak esmesı ve Karaden.uzde ise karayel 
lardır. fırtınasının daha mutedil olarak devam 
Limanın §imalinde em.in bir )'Erde bu· etmesi muhtemel bulunduğu bildiri~ 

lunan Demirhiaar, Kutlu, Genç, Atili tir. Deniz Ticareti Müdürlüğü mevcuc! 
v<ıpurlar.na fırtma ş:(Y.aru ehenmıiyet vesait. le keyfiyeti süratle alakadarlara 
bir zarar ıka etmemiştir. Sümer vapuru tebliğ etm ştir. 

Memleketimizde 150 
çeş:t uzum yetiş[riliyor 

An'kara, 4 (Hususf) - Ziraat Vekileti 
bağcıhğın inkişafını temln maksad'ile 
mevcud zirai bölge)erde mevcud bütün 

üzüm çeşidlerinin kalite ve nevi itiba
rile isimlerile tesbitine baflam.ır. 

Yıapılan tetkiklere göre 'Iü.rkiyeye 
mahsus üzüım çeş'dlerinirı adedi 150 yi 
geçmektedir. Bu üzümlıerderı yemeklik. 

şaraplık, Jrurutmağa elverişli ve ihraca
ta yanyanlar ayn ayn tesbit ediloeookttr. 

Nakliye vasıtaları.na yıMruı olan mın
takalarda ibuhınan üzümler ihraç tipi <>
larak alınacak ve ıslah edUecektir. 

. 
Saray kazası hükumet 

konağı yandı 

Suriyenin yeni yüksek 
komiseri Barutta 

Paris, 4 (Hususi) - Marsilyadan et. 
niz yo)u He Suriyeye hareket edecek o)an 

Fransanın yeni yüksek komiseri Pf~ 

zamanlarda Sur iyede vuku'bulan kar . .-,. 
lıkl.ar dolıayısile hareketini tacil etmit vt 

bugün tayyare ile Benıta gitmiştir. 

Ankarac!aki sefirler 
arasında değişiklikler 

Ankara 4 (Hususi muhabirimiz 
den) - Bir rnüddettenberi rahatsız bu
lunan sab·Jt Fransız sefiri Ponsot yann 
Parise hareket edecektir. 

l\u ırıa giro :b.-;:tan karaya bindirmişti.Bu 
l';ı •Sümer:ı. -; puru taxib etti. O da ka
h..!a oturdu İmdad clidıükleri antmış, li
-'<ltı.ı trı -tiı 
~ U Ş bir Vt>lveJe kaplamıştı. cSü-

t~ " ~it apurunun tayfa.l"armı tablisıiyeler 
, tlerle kurtanyıorlard~ 

1'11~? Mıllctı. nasıl bat.1ı. Lütfen onu an· 

- Bazı vapurfar direkleri suya de • bulmuştur. Batan Millet vapurundan 
Per bir se~Hde 42 derece yana yatıyor- bir ateşci ve bir makine fostromosu kur 
lardı. «Kaplan•, «Zonguldak•, cGala - tulmuş1ardır. Bunlardan Ahmed reis 
ta» birbirlerinin Ü7.erine düştüler. Yek başından yaralanmıştır ve Ereğlide te
diğerlerini sakatladılar. Kısaca Ereğli davi olunmaktadır.• 

Tekirdağ 4 (A.A.) - Dün akşam çı· 
kan bir yangın neticesinde Saray ka .. 
zası hükfunet konağı yanmıştır. Kasa 
ve kıymetU evrak kurtanlmıştır. Yan
gın hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Ankara 4 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Çek sefiri Faycer merkeze nak
ledildiğinden yakında buradan ayrıı.
caktır. 

Ankara 4 (Hususi muhabirimiz -
den)-Danimarkanın Ankara elçilt w ine 
Peter Durlovu tayin edilmiştir. Yakın· 
da gelecektir. 
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TAM BiR MUVAFFAKiYET 1 kurtuluş yılını kutlulayor 
=-as .• cfllll .. llfli~ (Btı§ tarafı 5 inci sayfada) Çeviren: H. Alaz hürat içinde kutlulayacaktır. 

Geçen yılbaşı gecesini cKırmızı Vita- ı dan t>iris:le cNo~ dansları. oynıya • !arı alkışlamaktan bile kendini alauu .. 
tilin> adlı b"r isti.rahat evinde kutlula • caktık. yordu .. 
mıftun •. Bu. o!dukça iyi, rahat; ve güzel İşin içinden nasıl çıkacağımı düşünür- 1 Kocakarı bütün 'bu numaralara mü -
ıbir istirahat evi idi .. Dışarıda bulunan ken. tam 31 Birincikanun günü istasyon· kemmel tahammül etm'.şti .. Sadece kon
lıerkeı yllbaşı gecesini binbir eğlence j dan , f s• irahat evh nin direktörüne tele- j serin &onlarına doğru başı biraz dönmeğe 
içinde ku\lularken biz .de. elimizi ~o.lu • fon et~ıler .. Ve İstir~at e~~e gelmekte 1 başlamıştı .. İstirahat evinin doktorların· 
muzu bağ.ıyarak, vaktımızl uyku ıçınde olan bır }O!cuyu getırmek uzere, otomo- dan biri. bu halin, konserden ziyRde ye -
ıeçirmeği muvafık bulmadık. bilin ıstasyona gönderilmesini rica etti - diği çöreğin mahsulü olduğunu temin e~ 

cİstirahat evi> nde bulunanlardan bl- ler.. ti.. 
rişL kendi aramızda, kendi vesaitirni%le 
bir konser organize etmemizi teklü etü .. 

Tabll herkes bu teklifi büyük bir se -
vi,nçle kabul etti .. 

Konseri organize etmek itl bana hava
le. edildi. Derhal istirahat evinin en gö
rQ.nür bir yerine bir ilan asarak, konser· 
de rol almak ıstiyenlerin bana müracaat 
ederek k.aydedilmeİerini rica ettim .. 

İlfını aaar asmar, cİstirahat evi. nde 
istirahat etmekte olan bütün istirahatçi
ler, konserde şu veyahud bu rolü deruh
de ettiklerini bild"rerek yazıldılar .. 
.Akpmıı doğru .fstirah&t evi. nln ida

recı kadrosile bütün doktorlan gelip 
kaydoldular .. Geceleyin de İstirahat evi
nin, bulaşıkçısından tutunuz da bilmem 
nesıne kadar olan müstahdemin kadrosu 
müracaat etti.. Gece yarısına doğru da, 
İstirahat evinin gece bekçisi 1van Tro • 
fimov yazıldı .. İsminin kenarına bilmem 
ne danstan yapacağı kaydını koydurdu. 

Bu tehacüm karşısında ne yapacağımı 
fllfJrdun. Öyle ya, herkes konserde rol 
almak ısted "ğine göre konseri kimler sey
redecekti?. Hatırıma 9(iyle bir tedbir gel

eli: Sahneye çıkma sırası gel.ino!ye kadar 
herkes .salonda oturacak ve ancak çağınl
dıkça sahneye çıkacaktı.. Fakat benim 
bu fikriır.e kimse iştirak etmedi. 

- imkanı yok, dediler, böyle bir ge • 
cede biz seyirci vaziyetinde duramayız! .. 

Hepımiz heyecanlı olacağız.. Sahne ile 
ıalon arasında mekik dokumamıza im -
kAn yok .. 

İst"rahat evinin baş doktoruna müra • 
caat ettim: 

- Ban siz bana yardım ediniz de bir 
kaç kişinin salonda seyirci vaziyetinde 
kalmasını temin edelim. 
Baş doktor başını menfi manada sal -

ladı: 

- Bu aahııda benden hiç bir yardım 
pemezsin1 z, dedi. Çünkü bu akşamki 
konserde benim de rolüm var .. Ben bu 
aqam cŞıh Nadir, operasının tenor ro
lünü yapacağım .. 

Çok fena bir vaziyette kalmıştım.. Ben 

cle"salonda seyirci vaziyetinde kalamaz -
dını .. Çünkü ben de bu konserde rol al· 
mıttıin. cİst!rahat evi. ndek.i kadınlar -
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.-İstirahat evi> nln otomobili istasyona Konserimiz büyük bil" muvaffakiyet 
uçtu .. Ak§ama doğru da, btirahat evinin içinde t:onuna erdL Herkes vaziyetten 
yen~ ~üştcrisile .geri dönd~. Bu, fe~kala- 1 memnundu. Herkes ayni derecede mu
de ihtıyar btr kadındı .. B:lmem bır kaç vaffak olmuştu. Bu suretle aı-aya kıs -
gün sonra yüz ~aşına basıyordu. kançlık girmem~ti .• 

Ben, yeni bir yolcunun gelişine fev • 
kalade sevındim .. Kendi kendime: 

cGene taHh:miz varmış, diyt? düşün -
düm. Bir seyirci bulduık demktir.> 

Kadının yol ~rgunluğwıdan kurtul.. 
masını bekledikten sonra. elime bir da
vetiye aiarak odasına yollandım. Kadı -
nın ruç bir şeyden şüphe etmemesi için 
de davetiyenin üzerine koltuk No. 145 
kaydını koydum. .. 
Kadına bileti verirken gülmemek için 

kendimi zor tuttum.. Öyle ya. 57 koltuk
luk koca salonda topu topu bir tek seyir
ci bulunacaktı .. 

Bileti verctikten sonra kocakarı bana: 
- cTeşekkür ederim. oğlum, dedi. Çok 

naziksiniz! .. Fakat salon fazla kalabalık 

olmasın!. 

- H '.ç merak etmeyin nine, dedim. Bi
zim salonda kendinizi, düz bir odanın 
içinde tek bır ağaç gibi hissedeceksin!z! .. 

Konser, tam saat yedide başlıyacaktı. 
İstirahat evinin duvarlanna &stığı.mız el 
yazması &fişlerde de bunu böyle ilan et
miştik. 

Daha saat beşe varmadan konserde rol 
alacak olanlar, sahneyi ağzına kadar dol
durmuşlardı. Yedi~ tbeŞ kala sahne per
desinin de1iğinden salona baktım: Koca
karı salondan içeriye giriyordu. Salona .gi 
rince, hayretle, ıtalonun içindeki tek san 
dalyeye baktı. (Çünkü diğer bütün san· 

dalyeler kor.sere iştirak edeceklerin o •
1 turması için sahneye alınmıştı). Kadın 

Konser bittikten sonra bütün oyuncu
!ar sahneye toplan.arak tek seyircimizi 
şiddetle alkııladık .. Kocakarı ·aynğa kal
karak karşımızda birer röverans yaptık
tan sonra: 

- Size çok teşekkür ederim. dedi. Kon
ı:erinizle beni fevkalade memnun ettinioz!. 
Ben! cok mfüeheyyiç ettiniz!. Fakat, bü
yük IUtfünüze karşı benim de ufacık bir 
ı;ükranla s1ze mukabele etmeme müsaa
de etmenizi rica ederim. 

Kocakarı. yüz yaşından umulmaz bir 
çevıklikle ayağa fırladı. İki elınf bir -
bir·n~ cırparak, cRus köylü dansı. ru 
yapmağa başladı. Demal kocakarının et
rafını çevırerek olanca kuvvetimizle onu 
alkşladık. Tabii kendimizi tutamyıarak 
sorduk: 

- Nine, dedik, bu yaşta bu ent>rji, bu 
ranlılığa .hayranız doğrusu. ne kadar gü
zel dans ediyorsunuz!. Hem de en ince 
noktalarını bite mmal etmiyerek ... 
Kocakarı ~ ldü: 
- Çocuklar, dedi, artık ben de dans 

bilrne1.sern kim bilir? Ben, tam kırk ae -
nel"k M. Talerin. Kırk sene sahnede d.3ns 
ettim .. 

Velhasıl. o gecck: konseri.m:z tam bil' 
muvaffakiyetle sonuna ermiştir. 

Bu bir şaka mıydı ? 
Çeviren: lrnıet Hulun 

bu tek sandalyeye oturarak elındeki çö- \... ______________ ,,, 

reğini kucağına lcoydu ve dinl~meğe ha- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zırlandı. Üç metre yOkseUen d :.fen 

Ne olur ne olmaz. kocakarı coşup ta biri yaralan l I 

sahneye çıkmasın diye. biz cndan önce Kadıköyünde Bahariye caddesinde 
davrandık. Hemen işareti vererek per - 59 numaralı köşkün enkazını bekle • 
deyi açtık .. Ve, adeta makineli tüfekten mekte olan İbrahim, dün sabah enkaz 
ateş eder g"bi, ardarda sahneden koca • arasında dolaşmakta iken, üç metre 
karıya, muhtelif şarkılar, oyunlar şeklin- yüksekUkten yere düşerek ağır suret • 
de ateş etmeğe başladık.. te yaralanmıştır. 
Kocakarı pişkinmiş.. Tatlı tatlı dinli- Yaralı berayı tedad Haydarpaşa has 

yor, gülümsüyor, hatta beğendiği parça- taneslne kaldırılmıştır. 

A$ıklar yolunun 

güzel çehre ve bir hayli düzgün omuz, 
kol ve bacak vardı. Fakat bunların ara -
sında plaja daha yeni geldıkJeri vücud -
lerinin ç!ğ beyazlığından belli olan şiş • 
man, sakil vUcudlerle biçimsiz. kalın, 
çarpık bacaklar ve yapıştıkları bele is
yan etmiş taşkın kalçalar da eksik değil
di. Öyle ki ilk bakışta gözlerime çarpan 
güzelliklerden duyduğum hazzı bu çir
kinlikler bir lahzada bozmağa ki.fi geldi. 
Ressam ruhum, bu manzara karşısında a

yolcuları ·~~UJj 
Halid 

Maamafih bu cevabı verirken biraz 1 ları görünü'Yordu. Hele bir an geldi ki, deta ürperme geçirmişti. 
gevşediğimi, h!raz daha ısrar ederlerse 1 bu tarafta, snğda, tamamile denize, Dile, Annem, ablam ve Neclii soyunmak için 
peşlerine takılacağımı hissediyordum. 1 Ayayorgi tepe.sine; ve beri yanda, ild kendi kabinelerine girdiler. Ben de, ar· 
Nasıl ki öyle oldu. annem bir taraftan, yükseklik arasındaki boğazdan, deniz. kadaki kabinelerden birine kapandım. 

ablam bir tarnftan ısrarı çoğalttılar, Nec- ufuk ve gök bo§luğundan sonra İsa tepe- Soyunurken, uzaktan plajın uğltusunu 
1l da koluma girip beni s~rükleyince hep sindeki Rum Yetimleri Mektebinin bu • bastıran fena ayar edilmiş bir radyonun 
beraber y9la koyulduk. lunduğu çamlıktaki solgun geniş bir ka- çığlığı ile kulaklanmın sağırlaştığını du

Sıra köşkleri geçtikten sonr.l, geceki bartma ıgibi sırta karşı bütün tozu ve kız- yuyordum. 
falmurla to1luı yatışmış olan Aşıklar gın güneşile açık kalmış bir noktaya va- Kumluğun sol tarafında mümkün oldu. 
Yolundan aŞ"ğl, çukur yerlera('ki küçük rınca sıcah.'"tan gözlerimin tutuştuğunu ğu kadar boş bırakılmış bir noktada he· 
IU oırlkintner.ni atlıyarak, hafif nemli hissettim. nüz oturmuştum ki, Necla koşarak yanı
toprak ve çam kokuları arasır.dan ilerli- - Çabuk yürüyelim, dedim, burası in~ ma ıgeldi. Cici kardeşime mavi mayosu ne 
70rduk. $anki bu gök dün gece bütün sanı yakıyorl de yakışmıştı! Doğrusu ona karşı bu sa-
hınc le sularını boşaltan gök ve bu top- * bah kalbimde her zamanki ağabey sev • 
rak o sulan i~en toprak değild i . Bir iki Plaj, bu sa.bah, akşamki fırtınaya rağ - gimdcn daha fazla bir şefkat uyandığını 
balr kfaşmış verinden baıika her tarafı 

1 
men, denizi ve kumluğu dolduran ka - hissed 1yordunı . Hem ü.stelik onun. İs • 

kurumuş. kaı •! cmıg, avaklarırnızın altın. • dın, erkek ve sayısız çocuk kaiabalığile, kelede ve evde ekseriya sinirlend!ğlm o 
da t kır takır öıüyordu . Anlasılan Taşo- 1 sahilde yarı çıplak insanların toplandığı geveze saka kuşu cıvıltısı her zamandan 
cağını ve Kaval arı ~eçip te kösEdE'n Lu- • r.cayib bir m1ting yerine dönmüştü. He- fazla kulaklarıma dolsun istiyordum. 
nap ka dönen, asağıh vukarılı grn"şle • 

1 
men bütün kibar Ada halkı, tanın~ Cünkü ne de olsa, bu Yörükali plajının 

ki taraflı sık çam konısuna kadar, cchrelcrilc her tarafta göze çarpıyordu. uğultusu içinde Ncclanın sesi ve hiç dur
maç arıı , nda gü,., 0ş· ta'luımile kar- Doğrusu \'akt:le, bu yeni plaj kurulma- madan telaşlı telişlı lwnuşması en az 

pına almış rı 1 nn bu yolda sıcaktan böy- dan evvel, Yürükalide hiç lbu kadar kala- başımı yoracak bir ıgürültü idi. 
le d-.Jıa epeycE- bunalacıktık. balık görmemiştim. Hakikaten ne alemmiş bu plaj! Şura-
Ş mdi, solurrıuzd2ki c-amlık, b 'lzı yer - Son moda şık mayolarla güneşten yan- da delikanlılarla 90Cuktarın Mösyö Jak 

lerı c•smerleşe~·ek, yanık sarı bir şemsiye mış vücu<ilerini meydana uzatm:ş, kimi diye çağırdıkları gözlüklü, çopur suratlı, 
_.," d::ıllannı açmıs u:r.ıınıyor, sed sed yu- yan yatarak, kimi manasız yere yüzüko- orta yaşlı bir adam kocaman lastik bir 

rı,•a. doğru vükseliyor. sağımı1.da aşa· yun ıslak kumlara gömülerek yanında • topu rastgele karşısındakilere fıdatıyor, 
P. inen çamların arRlıklarından ise, kilerle konuşan veya uzaktan çocukla • topu tutamıyanlara kızıp s~ylenlyor, -tıe
kta. erimiş civa haUnde deniz parça • nna seslenen kadınlar içinde bir hayli le kahkaha ile gillenlere buuk franaız • 

ordusunun son damlaları geri dönmüş, 
ve Adanayı da arkasında bırakarak 
geçip gi~mişti. Mehmedciğinı altı 

delik çarığı Adana topraklarını, kesik 
nefesi Çukurovanın havasını terkettiği 
bu andan itibaren; Adana için, hiç ta
nımadığı bir acı, bir felaket başlamıştı. 

Bir gün, ellerinde zafer çelengi, iç
lerinde bir panter ihtirası ile dört yıllık 
facianın muzafferleri Adanayı işgal e
diverdi. O giinden sonra Adana da bü
tiin Türk yurd•ı gibi düşman körüğü
nün ateşlediği bir cehennem halini al· 
dı. Ve sonra ölüm, vahşet, ıztırab hu
dudsuz bir şekil aldı. Adana üç buçuk 
yıl bu cehennemin ?çinde yaşadı. 

Fakat bir gün (5 kanunusani 1922) 
birdenbire iniltiler durdu, zafer nara
larını bu dPfa Çukurovanın öz sahibleri 
atıyordu. 

İşte Ad:ınalı ve bütün Çukurovalı 
yarın (bugün) böyle mutlu bir günün 
on. yedinci yıldönümünü büyük teza· 

- - -

Yarın (bugün) saat 9 da önde Halk
evi bandosu olduğu halde kurtuluş sa
vaşında dövüşen kahramanlar, kurum· 
lar, esnaf teşekkülleri, mektebliler, iz· 
ciler, Adananın tarihi bayrağını bele
diyeden al.qrak, eller üstünde Saat ku
lesine götürecekler ve çekeceklerdir. 
9,30 da şehirdeki bütün fabrikalar ve 
vesait sinyaller yaparak bayram töre
nirıi nan ~ecektir. Saat kulesi etrafın· 
da toplanacak halka nutuklar söylene
cektir. Bunu müteakıb Atatürk anıtına 
gidilerek çelenkler kunacaktır. 

Müteakiben şehir Hipodromuna gi'
dilecek ve orada büyük bir .resmi geçid 
yapılacak, gc"le söylevler verilecektir. 
Bayram gecesi · fener alayları şehri.il 

sokaklarınna t~zahürler yapacaktır. 

Halkevi de bugünün şerefine çok par
lak bir gecP. verecektir. 

Köylerden, kasabalardan gelen bin
lerce kahraman köylü Halkevi tarafın
dan misafir edilmektedir, 

- - -
Boş, D~-ş, N ezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

- - lcabnda günde 3 kqe almabilir. 

derhal keser. --
Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 

K•pab .zraf usulıle eksiltme ilAnı 
ı - Eksiltmeye konulan iş: (Antalya • Serik yolu Km. 20 + 000 de Z'raat Ve:

kaleti sıcak iklim neıbatları ıslah istasyonu binaısı ikinci kısım lnfll&bd.ır.) 
2 - Bu inşaata aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme §artnames.i. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnameıt. 
D - Hususi şartname. 
E - Ke§if cetveli. 
G - Proje. 
163-47.85 lir.alık keşif bedelinden müfrez. 
Keş'.if bedeli muhanmıeni: 15375 liralık tesisat ni3betinde inşaat IJtlymler 
bu şartnamelerle ewakı 4 lira mukabilinde Antalya Nafıa Müdürlüjündm 
alabilirler. 

3 - Eksiltmede 23/1/939 tarihınden (Pazertesi) günn saat (16) Nafıa Müdilrlü.
ğiindeki eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksıltme kapalı zarf usulile ve vahidı tiat üzerinden yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gir8bilrnek için isteklilerin (1153.12) lira muvakkat teminat ver· 

meleri bundan başka aşağıdaki ves'ikalan haiz olup getir~leri lizundır. 
Ti<:aret Odası vesikası ve ihaleden en az sekiz gün evvel vilayeUen bu il 
için ehliyet vesikası ve yaptığı işlere aid bonservisler. cl5• 

casHe avazı çıktığı kadar gürıüyordu. 

Biraz ötede, alnının üstün.den gözlerine 
mukavva çerçeveli ve mika camlı bir gü
neşlik geçirmiş olan uzun boylu. esmer 
bir genç, kendisi giıbi yüzüstü uzanıp, el
lerile. ıslaklıktan içi pelte lı aline gel • 
miş kumları karıştıran bir kızla pek de
r 'n ve hararetli bir sohbete dalmış gö • 
rünüyorou. Daha ötede de, kadın erkek 
oldukça kalabalık biır dost meclisinin 

sürekli kahkahalarından, denize dalma -
dan evvel haftanın Ada dedikodularına 
daldıkları anlaşılıyor<lu. Bilhassa, uzakta 
bir kadınia bir erkeğe bakarak gülüşü • 
yorlardı. Belli ki orada yeni bir aşk ma· 
cerasının dumanı tütüyordu. Ayaklarını 
kuma uzatarak, kB'binelerin önündeki taş
ların üstünde oturan ve yarını saattir a
rabalarından ve arabacılrından bahse -
den grupun c!a arasıra §U sözleri kulağı· 
ına çarpıyordu 

- Bizim araba .. . 
- Bizim arabacı .. . 

- Bizim araba kaçta gelecekti? 
- Fularimi arabada unutmuşum. 
- Ara·bacıya söyliyelim de bizi yarın 

çamlıktan getirsin. 

Denize gelince, orası da, yüzenler, top 
oynıyanlar, birbirlerine avuç avuç su 'a

tanlar ve yengeç gibi birbirlerini kova
lıyanlarla allak bullak olmuştu. Bir iki 
sandal da bu kalabalığın arasında dola· 
şıyor ve k':ı.fösmı küreklere çarpmamak 
için denizdekilerin telaşlı atılışları görü
lüyor, bağırışları işitiliyordu. 

Bu anda yanımdan, yüzünü farkede -
rnediğim bir kadın geçerek. ortadaki tek 
incir ağacının gölıgesine doğru yürüdU. 
Necll. derhal kolumu dürttü: 

- Tanunadın mı. alal>e1? dedi. Se -
niııldf 

- Nasıl benimki? 
- N.aıılı var .rw? .. Vaftiz anan .. hanisa-

na isim takmııtı. külüstür ressam diye ... 

- Ha .. §U mahud kız ... 

Uzaktan bakıp ta sinirlenmiyeyim di
ye ı;rkamı ağaç tarafına döndlim. Fakat 
Nedi benim görmediğiml görüyor, ha. 
berini de yetiştiriyordu: 

- Kız şimdi hiç bu tarafa bakmıyor. 
Anlatılan b!r arkadaşile yolladığun teh
did haheı-i faydasını göstermiş! 

- Tehdid mi? .. Aman etme! 

- Evet.. ağabeyimle uğraşma&ın, yoba 
gagak bumile karikatürünü yapar dJ.. 
ye ... 

-Yok canım! 

- Vallahi öyle! 
NeclAnın bu sözü hepimiz.i güldilrdil. 

Sonra annem ayağa kalktı: 
- Haydi çocuklar, güneşte fazla dur· 

mıyalım. Zaten kaç gündür fazla yandık. 
Dedi. 
Hep beraber, denize inen merdivene 

<!oğru yürüdük. 

Su, ~ılgınca çırpınışlardan haylice bu
lanmıştı. Fakat ilk üşüme hissinden son· 
ra çok tatlı bir seri nliğin vücudümden 
sinirlr:ınc işlediğini h'issettim. Nihayet 
böyle sulorı yara yara biraz iledemiş • 
t im ki etrafımı saran ve yüzerken kollan 

ve omuzlarile bana çarpan kalabalık için· 
de, arkamdan hiç beklemediğim, hiç um.
madığım bir se.s işittim: 
Süheylanın sesi!.. 

Döndüm ve heyecandan kalbim çar • 
par.ak: 

- Nasıl .. Siz mi$niz, Süheyll Hanım! 
Dedim. 

(Arka. e&rl 



Yurdda Sakız koyunlanm 
süratle üretmemiz ıazım 

lfA....__ fBartOTGfl 1 fncf ıayf ada) 
~~ bu yolda hiç durmadan ça· 

"- htt lfin görillüp duruyor. Bu
~ bir dava olan cMerlnos ye -

ili hatırlamak, bu yoldald 
ıtUL ciddiyetini teyide Wdir. Kal

___ .,.__,, ba)'Van cimlerinde ve muhtelit 

de ayni gayretle ça ıışılmakta· 

ğu pamuk siyasetinde, ne kadar muvaf
fa ~olduğunu anlatmıştım .. 

Geçenki yazımda pamu.kçuluğumu -
zun mazhar olduğu inkişafı ilç bakım • 
dan mütaleayP girişmiş ve ikisini göz • 
den geçirmiştim. Buğün bu mevzua de 
vam ediyorum: 

c 3 - Ziraat metodlannın tekemmü • 
lü: Ziraat metod!arının tekemmülü bek 

8'a * tardan alınan hastlatm artamsile bir 
.~ mevzuu bahsetmek i&tedi- taı:aftan teşvik edilebilecıem ~bi fenni 
~koyunları. da. cümhuı iyetin ziTaat aletlerinin pamuk istihsali mm· 
hfbaıneune mazhar olması beklenen ta!calannda gitgid~ artan satışı da bu-

_.,.;,-. .... 
hayvanlanmı2Xlır. Yurdumuzun na delil ohuıık gösterilebilir. 
bir bölgesinde ve oldukça az Ziraat V~kaleti bilhassa pamuk ma-

11 .. Jetiten bu ırk. çok sü.t vermesi livet fiatını azaltmak için Pereken her 
-ıııı fazla ikiz doğurmasile tanın - teclbire b-aş vurmaktadır. Maliveti a -
ta~ iyi önteklerine tzmirh1 Çeş- za!tmak kin yüksek randımanlı ve ka
~~da rastlanan Saloz koyun- Ii+eli cesidlerin ekimi, toprağın iyi bir 

llrlllt.b-...._.ı"'-'.. fakir köyliimüz ıçin elde şe1"ilde hazır]anmasına yarayan maki -
~ pek el'Veriflidirler. ne ve aletlerin kullamlması, bilhassa 
~ .söyledllim gibi köylümü • tohumdan ve el eme~nden tasarruf te. 
~ edinmete merakh ve muh· m:n eden maki!Je ile ekme ve çaoalama 

_ __ ı...._-.aa...~ onu bu .,aradılıftalti hay- en 7·vade müec:qr bulunmaktadırlar. 
lılencnrtr. Çünldl e1rseı' köylü • Bunun için 7.~nat Veklleti pamuk 

~--"-8._ _ w alı! gtb! esul1;1t'Ue sürü teskilatı bulunıın mıntakalarda ve mü· 
....._ takatte dellldfrler. Edindik • es!i!eseleri V&Sltasile muhtelif makine • 
..., Clll koyunu ttlı etrafı ~tle çev· ~r. Kültivat5,.1P-. ~m alet~ ve bil· 
~ kth yaJmı tarla ve dere hassa ekme mı:tkinelerini tanmmanlara 

otlatarak geçindirmek ve tanıtmıs ''e bu fTl"'lkinelerin k111lanıl -
"~-boylu b;r külfete katlan • mac:ı ,y;tı:.rine R"'"""'K vrı'unu tu•mus • 
-naııtttne yetecek kadar koyun tur. Eıte bölf7esinde dRha ileri mcHerek 

it.:". 'lnıak isterler. - pamuk müesseselerinin ve teşkilatının 
~bir mmtakanm iki ~.den fazla direktifle!'i alhnda bueün, eıncraline her 
ı..~ köylü üzerinde yaptığım vechile üstün \•er~i ekme makineleri • 
~ik; bunlardan ~ ellisinin 50 nin imaline biie başlanmıştır. Pamuk 
ı:.,~ olduğunu g&termştir. % ziraatinde a~le masrafından tasar • 

.... -..ncıe koyun mevcudu 100 den a- ruf: ma livet: a7.a ltmak volunda en mü· 
"'G. 4ııcak geri kalan " yirmi be • hinı amil oldui'i1ına göre rasvonel bu 
lllıt denecek bdar koyun vardı. makineleştirme sıvasetine bütün hızi • 

'idi ki bu mmtabda koyımculu- le devam edilecektir. 

~~ 90banile il tutanlar sayılı o- BuPÜn ec;ki tohumluklar ekcıPrlvetle 
' lyet ziraatlerl arasına beı on de"istin1mfs bulunmaktRd1r. Zinlat Ve 

katanlardır. Şu halde biiyle bir kaleti parnult clftcileri"e daihthih çe • 
~ kallwıdırmıya kal· şidlerin safivctinl muhafaza icin bun • 
n kilçilk IOrilleri birleştirip la:"'! her be9 ~e bir deiti~inneyf 
~rec:ek tefki!at kurmak, oro"ramnı:ı kovmuc:; bulunmaktad1r. 

8011 POS~A 

Hindistanın hakiki 
imparatoru 

(Baı tanıft ' mel •vtacra> 
Bu memleket İngiliz elinde olduğu 

için, 1919 da - İngiliz karakterinin bir 
başka cephesini ortaya çıkaran • şid • 
detli bir kanşıklık ve tedhişe sürük • 
lendi. !Amrltsar facldmdan sonra 
Gandhi, yetiştirdiği kütlelerin (şiddet 
göstennemeğe) elverişli olmadığım 
itiraf etti. Ve derhal bir terbiye cidali· 
ne girişti. O vakittenberi bütün endi
şesi budur. 

Fakat 1920 de hilafet kanşıkhklan 
müslümanlan da Congre kampına kat
tı. İlk sivil isyana beraber giriştiler. 
Gandhi artık kont7renin mutlak lideri 
olmustu. Gaye demsıniş, cYurda naki
miyet•in vPrine mi11i istiklal konul • 
mustu. Hiiki'ımet bu harekete iki yıl 

sevirci ka tdı. Sonra Gandhiyi hapse 
tıktı. 

İki sene sonrR hapisten çıkan1an 
Gnn~tı· ""'l" eskh~i ~bi halk kütleleri• 
ni hükt1 '1'1°t a 1P.vhine kısk•rtmıva ko • 
yoldu. A rlnı c::ından iki sivil icnrı:ın dal\a 
çıktı. G~nr.thi ven;den baos,,.dildi. Ru 
sefer 'ierbcc:t hıT'AkılınC':' faal Hde,.l'k • 
ten .ceki1d; lçendini Hindin en asaqı t&
bı> t-asının hilrTivetine ve ölü köy sanat
lar•m diriltmeye \-erd1 . 

CTerci tarn.fdarlannın hensi cŞiddet 
P.'Östf'rmemek • veminini tutmamıslar
dı . Fakat arala,.,Tld?.n bin'f"T' ve binler-
CP"i C'ezalarını el ka'dırmadan ve güler 
yüzle karsıladılar. 
Ganolıi övle bir itimı:ıd telkin etmiş· 

tir ki Pecen senP Beneal hükUmeti; 
fCon'!l"e ida.,.esi deiTil) vü7.1Prce ted -
1'ıicıcivi s1rf onun. halle,.ini düv•ltecek-
]erine dair ken~icılne söz verdiklerini, 
temin etmt-cıi üstüne serbest bıraktı. 

Bununla beraber, Gandhi sivacıetci • 
111Tinde ka'!n,.,,aıta sanmıva hazıTdır. 

Hakiki hüc;niiniv""te hfümünive+le mu· 
knhele eder. fakat tı1tmıvacaih vAde 
s1!hnd1ih dq vakidir. Yiik~k kalbli ol· 
sa bile. onu inanmak istediPi ve bac::~a
lannın kendic;ini inanır PÖrmek iste~:'!(. 
len •evler<' inantiır~n kafaı;ı vanm bil· 
l'iden tehl•kPli bir hal altmı;t1r. 

'- birincilerle ikincileri ayıraı'ak Bundan ba!i!lta çi~le- tnte• ktivve-ı.._ '"" .....,. Konuşma111, mühim vaz;vetlerde, 
uu- taldb altına almak geıektir. ti mıı'"8ntili. trivafa tabi tutulmus. kon· lfennosçuı ..... ,. lcab ett;rdiı..ı t-o~ korkunç bir mu~lakiyete bürünür. 

ıu__ -- vtiOI&&& &• trol edilmis pamu'klal'Jn tem;n;rıi de 
~ ve itina bu küçük -v..+t..+i İvic0 ı;onro dP.rlnlestirmezseniz, tari· 

11 "'"':• - göz önünde bulundul"J'l'laktati1r. Ge,.Pk 
1111... L-L0ı__;. Onları ken~ı1..... hi der:-i ·tirebilecek bir sey söyler de 
~ ~.L~., .. ~.,-. w"" muhtellf ıtlıcı memleketlerin Vf' "'e~k-

-.ıa ır ..... _,. elan lda b ak farkına varmazsınız. 1936 da valilerin 
aa-_. ~-~ '10 rr • se mHJi dolru1T'a sanavii'"i" iht;vaclan· 
--'lrlG!r yeni vi~, .. ~t idatelerindeki salah;vet -

'- • nı her vec1'ıil~ karcı1lavacak ı>amuk ve-
~ yetiftiriciler (bize koyunun tiştirmevt Ziraat V4>kAlt>ti kendine ga· leri meselcı:inde işte bövle oldu. Kanu· 
~ce ıatılahllecek bir k•ç ku • v~ ittih!:'"' etmieo bu11,,.,.,,...~1rtadır.• nun inceliklerini o k~dar _iyi bilen Sir 
~ır) derJer. Onlar bu sütün fs~t fnfüıünün f Pamuk d~vam1zı Tej Sapnt bile Gandhhıin itirazlarını 
U. 1lbo ldlçtık derdlerinl körhyecek, en kısa bir nt11"RndA baqnnak amıin • bir a~ız kalabalı~ı saydı. Halbuki so • 
~ besliyeeek; üç~ ku· devit) dedi~ ~n~rl. henüz -pek S?eride nunda hü!Wmet işi ele alınca bir kaç 
.. "r Dıtiyldanm karphyacak _ bıralnnad1;;,m1zR oöre. Cümhurivet hü- maddeyi ~niden tanzim etmenin mu
~leJ.\aleyb bu bıbil. üç 'be1 ko _ kiimetinin bizi ulP.shrdı~ bu nf"f;ee do~ kaveleyi Y"lnız demokrasiye döndür • 

Jldkyala bmltyen köylü • ru.c;u e:ok !l'P.Vindtrcl ve bir o kadar da mekle kalmayıp on~ ta~dik eden ~li-.:!' ~ yaım11U çok, yetJstiril· iftihara değer mahiyettedir. lere ve mem1eket..-11mdiye ,kadar mub-
ltolay bir ır.o,an ırkını v~k . Tan"'tnaft hem btr if~de halinde kalan muhtar 

~. ---·-.... - ............. _.. • .. _. idareyi getirdiğini de gördü. 
liıİ lbabada en elnrifll nk Sakız Garb, nıuhakemeye havrandır; şark 

• llerinai s1bi JDnü kıymetli e·ır doktoru gOnlUk tse ruh tuv~e daha çok bymet ve-
tııa Jin6iı ')'6lllek kalitede -ye- rir. Gandhi bu bakımdan tarihe Hindis-

lı-.i bazı ttfnaluı icab etti - notlarıJa tanm en büyük lideri olarak geçecek. 
..... bu gfbt iablm yerine ge - Ü tir. 
~ llrilere blnkınM da.'ıa ı. ... l=============I 

· Me•ane naleal 
Çeviren: Neyyir 
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Gayrımenkul sabş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Ölü Bay İbrahim Halil tarafından Sandıfmmdan 21329 hesab No. aile salbtında 
alınan 1200 liraya karp birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu idememe
ıinden dolayı yapılan takı1> tizerine 320'A No. lu kanunun 48 cı maddeaialn matufa 
40 cı maddesine töre 81.tılmuı icat> eden 13etiktqta Teşvikiye mahallesinin Ha· 
cıemln sokalJnda eski 8 yeni 8 kapı No. lu iki d6kkAnı oı:n kısmen kirp, ]08. 

men ahf&p iki bölüklü bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
konmuftut. Satıf tapu ıicil ka,.tma f!IJre yapılmaktadır. Arttırmaya lirmek i-. 
tlyen MO lirıa pey akçesi verecektir. Millt bankalanmızdan birinin teminat meirıo 
tubu da kabul olunur. Birikniiı bütün vergilerle belediye resimleri ve vakııf 
lcareai ve taviz tutan w tellAliye borçluya aiddir. Arttırma prtnamesl 11/1/931 
tarihinden itibaren tetkik etmek lstlyen lere Sandık Hukuk İşleri aervislnde aç& 
bulundurulacaktır. Tapu sicı1 Jr.aydı ve sair :üzumlu izahat ta prtnamede w 
takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bun lan tetkik ederek satı~ 
tığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her ıeyi öğrenmış ad ve itibar olunur. Bl· 
rinci arttırma 3/3/939 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kAin San. 
dığımızda saat 14 den 16 ya kadar yapı Iacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmeal: 
için teklif edilecek bedelin tercihan ahn ması icab eden gayrimenkul mülı:ellefl• 
yeti ile Sandık alacağını tamamen geç miı olması şarttır. Aksi takdirde 8GD 

arttıranın taahhüdü baki kalmak ıartile 21/3/939 tarihine müsadif Salı tn• 
nü ayni maha1de ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 

gayrimenkul eın çok arttıranııı Ostiinde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile 
sabit olmıyan alikadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklanm ve hususile 
faiz ve masatjfe dair iddialannı illn ta rihinıden itibaren yirmi gün ıpıde ~ 
rakı müsbitelerile beraber dairemi2Je bildirmeleri Jhımdır. Bu smetJe haklarım 
bildirmemiı olanlarla haklan tapu sicil lerile ahit olmıyanlar abf --~ 

· paylaşma11ndan hariç kalırlar. Daha fu la mal6mat aJmak istiyenlerin 9:r1 ı• 
da&ya numarasile Sndıimus Hukuk ft !eri lel'ViaJne müracaat etmeleri ~ 
mu .alin olunur. 

*** DiKKAT 
Emniyet S.ndıfı: Sandıkta aJmua ıa yrtmenkulil ipotek t&ıtennek ~ 

re tahmin edilen kıymetin yarmna bdar lkru yaparak uuHIM t6re lı:ıolayhli 
göatermektedir. (59) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
I - İdaremizin İzmir tiitiln fabrikuı için (8) adet elektrik mot6ril prtnamıe

si mucibince pazarlıtla satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beheri (100) lira hesabile (600) lira muvakkat temi• 

natı (45) liradır. 
lll - Eksiltme 20/2/939 tarihine rwıd a7an Pazarteai günü saat 14 de Kabata,. 

ta levazım ve mübayaat §Ubeaindeki ala. komiı)'Onunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün .wözü geçen §Ubeden ahnabWr. 
V - Elaııltmeye iştirak etmek lstlyenl erin !!atsız teklif ve katalollannı tetkik 

edilmek üzere ıhale gününden 10 gün f!VVeline kadar İniıisadar umum mild1ll'
lüğü tütün faobr;kalan §U'besint: vermeleri ve tekliflerinin kabulünil mutazam • 
aun vesika almalan llzmıdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 pvenme para• 
larile birlikte yukanıia adı aeçen k.omiay ona pbneleri ilin olunur. c88• 

---I - İdaremizin PBflbahçe l'ahrikuı için prtnamesi mucibfnee IMm ahnacali 
c50. ton Sömikok açık eksiltmeye konmuftur. 

II - Muhammen hedeli beher 1ıo81ı d4» lira -hesabile cl200• lira ve muvakbt 
teminatı c9Ch liradır. 

m - Eksiltme 20/1/939 tarihine 1'8111ayan Cuma günü saat 11 de Kabatqta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komia,onunda -yapılacakbr. 

IV - Şartnameler param olar• her tün IÖZil C89l'n §Ubeden aJınıılJUfr. 
V - İsteklilerin ebiltme için tayin edilen lfln ve saatle% 7,5 lfl.vemne pa. 

ralarile birlikte yukarıda adı pçen Jramb:yona gelmeleri ilAn olunur. cU• 

---I - İdaremfzin Paf8bah9e fabrikuuwla mevcud 3000 .ıet me.tamel pivuM 
ve ıaç bidon 500 adedi derhal ve mtltebaımt de en kJA bir zamanda blılırılmall 
prtile utılacabndan ka~ aarf usum. arttırmıya lıonmlJlhır • 

Il - Muhammen bedeli beheri 2.50 lira hesabile 7500 lira ve " 15 teminatı 1129 
liradır 

m - Arttırma 2D/t/939 tanııtne ruıtıayan Cuma günii aat 11 a Kabata,e. 
levazım ve mlbayaat ~nd• ..... , eıetkU ut11 komllyonunda 7apliıcütır. 

IV - Arttırma prtnameleri parama olarak her glln .cszü geçen fUIMıden aııı.
bileceli fibi bidonlar Palli>abçe flllriUmnda görtilebiltr . 

V - Mühürlü teklif mektubunu bnunl veaaık ile " 15 ,clvmmıe par-. ~ 
buzu veya banka teminat mektdfmı11 il ttva edecek olan Jı:apah zarftarm fba1ıt 
,Onü en geç saat ıs te tadar yubncla adı pçen aatıı lmmisyonu blfbnbfmt 
m•kl>uz mukabilinde "Nl'llmell lAzmMb r. cM.' ~ ddbnl mutedil. ve sa· ,., Jı d illi' L b c-k oıım,aa yerlere :yi ge- r ega a ••il '·. 

11.&_:--~an ziyad<' kü- Srteklerde e~tle bellolutlutu 
~zUnk~ası: Mu&ü~r~~~~~~~~~~~~ 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı lstanbul 
;:_~ Jetiftlrmi:ye elverif]1dirler. lhUWı netlcesl oldulu llbl mı•nede te- (Bat tarafı ı? inci aayfa&ı) 

49 ~ ....... __. rattm eden tqlardan da ftphud me-
bl... .. ~lerinde. etrafı çıtlerle ane cıvımndati anvlann UW..bınm azca Vf: mg:l!JJCe gazete ve mecmualan-
~~da, JÜJD tarla ve kıyı • lntıp.rmdan da mea.ne lltilıabl ftt1 o - na abonedir. Nildimıe (çıplaklığa) cevaz 
.·~ isterler. Bu .kovunlann lor. Kadınlarda ebertJetle Qbafı • - wnnediği ıçin 18Ymedill bu memleket-
~ kiloya kadar ıRit verdik· manlannda ftJÜucl bunun barle1 va • ten fırsat bulup ta kaçmak ister. Kendi 

L "-.~ ahvalde süt verimleri kitlerde apttan plen .eotH allınhtıa. kafas1nda iki Ü'" ahbabı vardır. Acaib 
~~ nnda JaD1 çıplak aJHia rtıtubetıı yer - 11 

.. ~ lilrer. Elıllerlya ikiz ve bir lerde dolf\Jmak gtbl ftZ1J8Ueıde .sık .sık tanıda döşeli odaanda onlarla kapanır ve 
6.aı~ da ilçOz yavru dolunırlar. mesane Dtıııabı g6rtlltlr. saatlerce. memıebtinl. yurdd~annı 
;-,.aç &Jannda. J&nleri C. kali • Aram .fU(lur: Sıt m idrar etmek lhtt- çekiştirir. 

JaC1 ve idrar ederken rahatms edecek 
tadar yatarlık duymak. Ktlçlk kamı Zırterlerin ~tçileri. qçıları, §Ofö-
tızeı1nde de bafU aln .,. lılaulyet hu- rü de kendileri gibidir. Oda blzmetçlsl 
auıe gelir. Haata aıt aıt .,. ıaııarat idrar MiljgAn lpktır. Bbnem hamCf banka dl
etmetten ıacıs olarak dottora mer.caa\ rektörftniln toflSrilııe vurgundur. pazar. 
eder. lan izinli çıkar ve ıevgiliaile bull.JIUp, 

Tedavlsl bol mldrtr tefler 19mettlr. -leri - döner. Greta Garbo ile ken-

Sabnalma Komisyonundan 
1 - Deniz vasıtalan için satm alınacak 380 ton lavamarin kamtlrilnb 1/1/831 

Cuma ıaat 11 de ebiltıneal yapılıcaktır. 

2 - Evsaf ve prtnamem koıni.lyondadır. Garülebilir. 
3 - TahmJni tutan 4950 lira ve .lk teminatı 3'71 lira 25 lruruftur. 
ı1 - İsteklilerin g(ln ve aaatinde tlk teminat makbuzları ' ve kanuni vesiblarile 

Galata eski ithallt IÜJDl'Ülil bJnasındaki komi.yona gelmeleri. c9!8Cb 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Dit Tababeti mektebinde 1ki am.tanlık ve 40 lira flcretll bir daktiloluk açıktg, 

cDaktilolulu istiyenlerin Franmaca. hıat li7.ce. Almanca lisanlanndan btme v&. 
tıf ve tercümeye muktedir olmw prttır.• Taliblerin Tıb Fakültesi DekanlJiını 
milracaatlan. c3• 

dahllen tlrotroplr .,. ıhlamur, mwr o--- •-11 

pilatillfl ook lyt ıeJlr. A;vak banJOSU aıcak di arasında ufacık bir mflpbebet bulmu~ ---------=-----------------
oımat ıartlle eot lytdlr. KOçtlt tann tl tur. Saçını onun cibi ondüle ettirir. Mak- vugeçmiı; işi qçıbia vunDUf. Bunu dıa. 1 lırsa. Çarın h8888 alayında yOzbap fmll. 
zerine &ıcat tomprealer de 171 reıır. Me- yajı ve avantası - teaadilf z6hir ·Bayan oldukça kıvırır. Eauen. bu evde bu zana. Hayatta tek dfl.ıı,..,-; .. ın.ı.n ar..1..-"" ıar..a.a 
ıane nezleıd ~ uas1ı bir aebebe mer- H inkl in ynfdir P"'"' &O&t -., • •.r-
but dettıae bir taı; gOn tçlnde ceoer 11- urU§an n a • at güç delildir: .Herkea bir rejim takib ~ktikten 80ftra oturup kafa11 ttltatllt-
der. Patat haftalarca devam edlyoraa 0 Aşçı Kari dudu kahw falına iyi bak· eder. Bayın tana,ıonu yil)mektir. Bü,Jük ' 
saman batta bir aebebe mert>uttur de - mat. nrlistakbel hadieeleri kep!etmekle bayan haflama .,er. Kilçdk bayan me,.ta mektfr w rakı bulamadJlı vakit benzla 
mettedlr. Derhal onun tethlll ft tedavi· meflıuırdur. Her .-1>111 ve her «Sile yeme- çöplenir, pkerlis gay içer. Affi iae, ne fçtlfi gMlmtlftilr .. 

.... mı_e_ba_ıcm_a_lıdır_. _______ .. lini milteakib, Bayan Burupnın tenine ııtramu lı1 yemek J9DM1i mnmu Nh- itte me modern bir aile! 

.,.... ....,.. ..,..... ,.... .... ,. .. _,,""' .... .-.. ........ 

... lllıMır' ' tdrt lnle'r'llll 

kapatıp bıraktJiı flneamn ~ o- 10lunl 
nun talihlnl otur. Vaktile.c Blnwlalm4a- Şoför, kald:ıuu deliftlren beyaz llm
ld mnde, ~ ti ~ amm1, ~aruhr. Mı Ra4l Petbıf iken. Ba7 :at.. 
hl1rtlıMt 1111 liliOal- ... ~ pellof ..... Kepa ................ 
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Deniz Şeytanı 

Yeni düşman kruvazörü 
Keııdi kendimize de neden bütün bir 1 Doğrusu mharri zabiti vazifesini çok 1 mirlere göre yalnız yelkenli gemilere 
saat beklem~k mecburiyetinde olduğu- kibarca ve çok güzel yapmıştı. Hiç bir taarruz edf"C'3k ve onları batıracak idik. 
muzu sormamıştık. Hatta Lloyd'un ce- denizci yol~tur ki başka bir denizciyi Buhar!ı gemilere karşı bir yelkenli ile 
:ride~i hakkında bi1e hatırımıza hiç bir gülünç mcvkic düşürmeğe çalışmış ol - harekete geçmek gülünç bir iş yapma
şey gelmemişli. Taharri zabiti belki sun! Biz övle mükemmel bir kılık de - ğa kalkışm~k demekti. Yelken gemile
gernisinde bu cerideyi yoklamakta ve ğiştirrni.ştik ki onun bizden şüphelen - rine taarruz etmek ve onları zapteyle
frrnn adlı bir gemi aramakta idi. Hal- mesine imkarı yoktu. Onun yerinde ben mek ıçin alabandalanmızda toplann 
!buki böyle bir isim de o ceride de yok- olsaydım, omm başına gelen bana da bulunmasına ihtiyac yoktu. Topça nok
tq! vaki olurrlu, herhangi bir zabit bu va - ~anımızı, cu iki topu maharetle, dikkat 

Günlerdenberi güvertede fırtınaya ziyet karşısında aldatılmış bulunacak- ve sıhhatle kullanmak suretue telafi 
\•e buzlu mıntakanın acı ve donduru • tı... etmeğe çalL~ıyorduk. 
cu soğuklarına gö~s vermiş bulunu • Şimdi Noeli kutlamak sırası bize gel- Topçu cfradımı7, fasılasız talimlerle, 
yordum. Bu ~on yanın saat içinde ise mişti. nişan alma ekzersizlerile meşgul olu-
onclan daha da?!da[i'alı, daha üzüntülü - Haydi. çocuklar, dedim, Noeli kut yor, icabında toplarımızın iki misli 
anlar geçirmiştim. Ve iste şimdi her şe- lulayalım! kuvvette bulun<luğu hissini vererek 
yin tavazzuh eder gibi göründüğü bir Kereste hamulesini denize hediye et- düşmanı aldatabilmek için (sür.at, ha
zamanda gö.,üme semalar tekrar kara tik. Güverteyi büvük ve kutsal bir gün reket ve cndaht) melekelerini iktisab 
görünüyor, midemdeki tütün lokması için temizledik. Gemimizde bir de No- ediyorlardı. 
tekrar pis vazifesini yapmağa başlı - el ağacı vard1

• Bunu bilhassa evden ge Tarassud mahallerimizin mükemme-
yordu. tirtmişlim. Ağacı yerine diktik. Seead- liyetine diyf'cek söz yoktu hani. Grandi 
Küpeşteye dirseklerimi dayayarak ler limanı terketmezden evvel Fra~le- direğinin hemer.. hemen ta tepesinde 

Klüplerinden ayrılan 
talebe oyuncular neler 

düşünüyor ve söylüyorl 

(iürbünle A'1cnızer kruvazörünün ve - in Betha Krupp, her nefer için bırer (Karga yuvası) dediğimiz bir yer var· 

1 
receği işareti pö7lemeğe koyulmuştum. Noel hediyesi ihtiva eden kocaman bir dı ki içinde yainız bir adam rahatca o- Bülend Sulhi 
Ellerim titriyordu. bir olan düşman sandık göndermişti. Onu meydana ko· turabilir ve etrafı gözetlerdi. İkinci bir Mekteblilerln spor teşkilatına dahil ot. dığını zamanda kendimi topla!Il~ 
krm·azörünü üç ~örüyordum! .. Niha - yarak açtık; elbiseler, purolar, pipolar, tarassud mahalli de pro,_.a direğ~nde I mamalarına dair verilen karar:n sporla güç, belki de mümkün olmıyacs~ 
yet dürbünl.i J...eudemann'a uzattım. O sigara kutuları, çakılar. likör vesair idi ki burcına bir küçük zabit vazife meşgul olanlar üzerinde bn·aktığı tesir Verılen karann orta mekteble, 
bakarken ber. de jşaret verilir veril • hafif içkiler ve müzik aletleri.. görüyordu. devam €tmektedir ve bu karar neticesin· tat'biki, yüksek tahsilde olanlara ;si 
mez bunım mahiyetini hemen anlaya • Hayatımmn en sen, en mes'ud noe- Bu 5ki mutarassıddan herhangisi da· de klüplerin haricinde kalan matuf spor-1 mil olmaması lfı2ım gel'irdi. 
ibiln,ek için (Kud kitabı) elimde oldu- Iini idrak ediyorduk. Yo-Hoyu taganni h!l evvel bir geminin. göründüğü habe- cular teessürlerini iihar etmektediı:iler. Ben de herkes giıbi vaziyetin 
ğu halde küpeşteye dayanarak bekli • ederek ve bir çok rom şişelerini neş'e rini verirse ona on Ingiliz lirasile bir Bu meyanda görüştüğümüz sporcular di- bek.liyeceğim.> 
yordum. ile. saadetle boşaltarak ve ckorsanlar> şişe şampanya mükafat vereceğimi yorlar ki: * 

Bilmiyorum .. ne kadar zaman geç - rolünü oynamak üzere cenuba tevec- Yadetmiştim. Binaenaleyh bu iki rasıd 
mişti... On be~ dakika mı, yoksa bir sa· cüh etrni5 bulunuyorduld araSJnda b~r tarassud yanşı başlamıştL 8 Galatasaraydan Bülend: e Vela takımı merkez mrı 
at mi? Fakat geçen bu müddetin neti- Her ikisinin içind~, bilhassa o şampan- cBeden 'I'erbiyesi Umum Müd~rlüğü- Sullıi: 
cesinde işaret savlosunda üç filamanın XIV ya şişesine malik olmak ihtirası yanıp nün verdiği karan beni mütee..ı:.sir etti. cBu karardan dolayı çok müt~ 
yükseldiği görüldü. Tel~ nedir bil - tutuşuyordu. Bütün gün bir gemi gör- Türkiyede futbol'ün ilerlemesi için daha dun\. Üniver.sitey.e devam ediyorutıl' 
miyen arkadaş Leudemann, sükunetle GLADYS ROYAL VE I~UNOY mcğe müştak gözler ufukları tarayıp· ziyade çalışan talebelerdi. Bence bu ka- kozda muallimim. 
dürbiinünü çevirdi ve nihayet hece • fı..ANO GEMİLERİNİN ZAPTI duruyorlarru. rar doğrudan d<:ığruya futbolun. ilerle- Bu vaziyetten sonra ya ünive 
ledi: İkincikanunun dokuzuncu günü, Ce- mesine sekte vuracaktır. Kiirar yüksek veyahud da klüpten ayrılmak ıcıı1' 

_ B _ M _ Ta. - Bütün efrad güverteye! be1üttank açıklarında, tarassud ma • mektcb talebelerine tecrn.;ı edilmemiş ol· k ki h 'k" · d be · · · ""• ~ ce er ı ısı e nım ıçm Y-

Kud kitabını kaba kaba karıştırıyor- Çocu'klanm, maymunlar ~bi çar " hallinden aşağı doğru bir haykırma işi· saydı daha iyi olurdu sanırım. him bir karar olacaktır. Temenni 
dum, bana bn B. M. T harflerini as1a mıhlara tırmanıyorlar, armalara çıkı • tildi: d kı' bu 1·ş:n y~•nlıc:Jıgı" r.::ı.buk an: .. ı:!· · Biz mektebliler esasen futbolu şlın i- - '$ r- .~-s 
b 1 m Vaca,. m cribı' gelı·yordu Fakat yorlar .. kıç güverteden bir kumanda - He .. v. '·· Ileride bir gemi varf u a . ı. "' ı ı:.• • ye kadar zevkimiz için e>ynardık. Bizler ııJ 
iste bulmustum. Manası .. seyvareı>. yükseliyor: İskele 1arafımızda büyük bir vapur futbol sahasından çekildikten sonra ta- Aksi takdirde bugün içinde b rSİ 
Ne saçma ;r;y .. (".seyvare• nin bizimle - Gabyıı prova yelkeni fora! bize doğrn gelmekte idi. Norveç ban- ğumuz vaziyet karşısında Ünive . 

- - b b ı b!atile bu ze,•kli bir hareket olmaktan · d.d t münasebeti ne idi?. Tekrar oku baka - - Alesta kaptan a a.. dıramızı uc:urarak onu karşılamak için rın spor yapma51na ma e en 
lım şu işareti. 

Bilmiyomm, o anda duymakta bu -
Iunduğum farh heyecandan mı, yoksa 
karnımdaki o mahud tütün parçasın • 
dan mı nedir? Gi.ttikçe vücudüm kesi
liyordu, kuvvetten düşüyordum. Bu 
defa Leudem:m::ı şöyle okudu: 

-T·X-B. 
Sayfalar, sütunlar gözlerimin önün -

de dumanlanıyordu İşte nihayet bul -
muştum. 

- Yolunuza devam ediniz! 
Şimdi kalbimin bir yerinde iki valf 

olduğunu ve ikic:;in!n de delice çalışmak 
ta bulunuyor gibi hissediyordum. Yı • 
ğılır gibi yere cöküvermiştim. Derin, 
derin nefes altyordurn. Mürettebatım, 
mutad vazifelerinin başlarına gidecek
leri yerde sevinçten Hindliler gibi ba· 
ğırrnayı arzu ediyorlardı. 

Hello, bu da ne?. Yüz bin beygir kuv 
vetindcki m:ıkinelerin sürüp götürdü • 
ğü 15.000 tonluk Avenqer kruvazörü 
tam üzerimi.,., rseı;yordu! Geminin üç 
bacasından müthiş dumanlar ve kıvıl
cımlar saçıJıyor. kazanlarındaki tazyi -
kin ifratınd~-.n emniyet süpaplan kes • 
kin sesler husule getiriyordu. Bu ko -
cam~n tekne tam tepemize binmiş va· 
ziyette iken birdenbire dümen kırdı. 

Kıçtan bir ıdnya1 yükseldi. Kud ki -
tabına ihtiyar.ırn yoktu, bu işareti ez
berden biliyordum: 

- Mes'ucJ yolculuklar! 
Biz de Jrnrş1'ık vermiştik: 
- Teşekkürler! 

Ve Norveç bayr&ğımm üç defa in • 
dirip kaldnarP-k düşman gemisini se -
lamlamıştık. 

İngilizler b;ze karşı centilmence ha • 
reket etmişlerdi. Üzerimize gelirken 
toplarını bize çev!rmiş olmalan -zan
nederim- küclik bir Iatife idi ve bizi 
bir saat bekletmiş bulunmalarının se
bebi de -gene zannedersem- bizim. 
:Alman kruvazörleri ve tahtelbahirleri 
hakkında verrP§;imiz haber hakkında 
'telsizle maliımat edinmek maksadına 
iptiıia ediyordu. 

f çıkacak, bir kazanç membaı §eklini ala- kt u f b .. jSİ - Açiv~la ve Stralya yelkenleri o- rotamızı t~bdil etmiştik. Gelen vapu- yo ur. zun ve şere li irex ma .. 
",,. caktır. k ra! run ne bandJrası, ne de adı vardı. u· lüplerimiz. memleketimizde rrıe 

Yelkerıler şimdi kasa iskota ediyor zerlerinde bir isim olmadığı halde ge- Tabii bu karar. Türkiyede pnlfesyonel- lan ve birçok beynelmilel müsab 
ve rüzgarla dolarak şişiyorlardı. mi dolaştıran yalrutz İnııflizlerdi liği doğuracaktır. da bize şeref kazandıran bugünldl 

Gemimiz, rüzgar önüne düşmüş ve (Arka.t; ear) Henüz daha istenen mertebeye çıka· yeti senelerin uzun emek ve çal 
yan üstün.? yatmış bir vaziyette olduğu ............................... _............................. mamış olan futbol, bizim memteitetimize nndan sonra an<:ak temin edcb· 

;~~EZ~~~J:§~~E ~ ~~:;:i::;::~::nv:: ::~n~:ı:~lıf~~ rı:=: ::: 
b k d b rl f arkasından koşan ben, yavaş yavaş Her· yapmak çok ,gu"çtu··r ve hattl! m~ 

maskelerinin a ayasını a e ara 1 2 B 4 fl f; 7 H 9 1 O " 

d b Alın lemic:ı ve mensub oMu~, ...... klübün birin- v ı ·· ederek bir kaç gün için e, ir an '$ 
5 ""'.... g. aır. 

muavin kıuvazöriinda bulunması la • 1 ci takımına kadar yükselmiştim. İstanbul bölgesi. yirmi klüp içiJI • - - - - - -• • zım gelen tertemiz bir duruma sokmuş 2 Bu müddet aşağı yukarı on seneyi bu- dört sahada üstüste yaptığı miiS3. 

h yi · t' k ·dik il lur zannederim. Kendim1 alıştırciığmı bu 
ı-- - - - - - -• ve er şe ın 1zamına oymuş ı n güçlükle idare ediyor. 

İrm d - ·ıd· 4 spe>rdan ayrılı§1m beni müteessir etti. _..iL 
Ckmirnizin adı artık a egı ı. Üniversitenin bu karardan bSJ.-Y 1-

Fakat şimdi Seedler idi. Onun prova- 6 Kararın bir an evvel değişm;;>sini bek· kılmasını temenni ediy.:>ruz.• • • • - - - -• • • • sindaki -biz~ o kadar güzel hizmet ifa 6 liyenlerdıenim.:t 

* etmiş ve uğur getirmiş olan- ismin si
linmesinden dolayı manevi bir ıztırab 
ve acı duymamış değildim. 

Gemimizin motörü üzerinde devamlı 
olarak çalışmak mecburiyeti de vardı. 
Bize verilen makine yafu, kalite itiba
rile en aşağı bir yağdı. Her türlü eşya 
ve malzeme gibi yağ da Almanyada 
nedret kec;heden krynıetli bir madde 
olmuştu. Bizim tE-şebbüsümüz, bahriye 
nezaretinde yalnız bir kaç memurun 
sempatisinP. mazhar olmuş ve yardım 
ı;ıörmekte bulunmuştu. Diğerleri ve ek
serisi ise bunu vahim akibe~ uğramac;ı 
mukadder bir teşebbüs olarak telakki 
ediyorlardı. 

Bundan dolayı da gemimize layık 
olduğu masrafı v-e fedakarlığıı yapmak 
istemiyor]rırdı. Bunların arasında • ne
zaretin yağ ve benzin gibi mevaddı 
mahruka idaresinin şefleri de vardı. 

Yelkenlerini şişirerek hareket eden 
bir gemi ekseriya bir tarafına yaslana 
rak seyreder. Bu takdirde yani böyle 
yaslanma vaziyeti motörün çalışmasına 
mani olur. Bizim bütün bu S€ferimiz 
esnasında ekser seyirlerimiz motörsüz 
olarak cereyan etmişti 

Gemimizde ikı top vardı ve bun]an 
herhangi bir hasım aleyhine kullanmak 
icab ettiği zaman ikisini birden kullan
mak mümkün değildi Bize verilen e-
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Soldan uğa ve yukanda.n aşalı: 
ı - Manıılı iş görmemek. 
2 - Hnvva.ı.ru kocası - diğerleri. 
3 - Nazım ohnıyan - ısım. 

-
-
,_ 

4 - Memurun büyüğü-fesad çıkaran. 
5 - Yıl. 

6 - cıishbm b~an ~te 1ld&1 - ilmin 
karde}l. 

7 - Tazmin eden-keder. 
8 -

0

İslmlerden sıfat yapmak için 1s1mle
r1n sonlarına getlrllen 1§.hikalardan 

e Galalcuaraydan Salim: 

c Verilen kararın doğuracağı neticeyi 
düşünmeden yeni hadiselerle kar.şıllli" 

mak beni şaşırtmış oldu. 
Dün Taksimde hiç tanımadığım ·bir zat 

bana büyük ıb!r oostlukla selam verdi. 
Şi:mtliye kadar hiç görmediğim bu zat, 
nasılsınız demeden: cMektebi bitirdiğin 

gün seni yanıma memur alacağım. dedi. 
Bu yabancı zatın koyu bir klüpcü. daha 
doğrusu futbol meraklısı ol'duğunu anla
makta tereddü.d bile etmedim. 

· biri-dilek. 
9 - Dost ve kom.şu bir 

yerden geri dönen. 
10 - Yeis-göğüs. 

cHenüz verilmiş bir kararım yok:t de
devlet - çıktığı yip ayrıldım. 
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Evvelki bulmacanın Jıalledilmi1 §ekli 

Galiba bu yolu tutacağız. 
Spora olan bağlılığım beni bir takım 

fedakarlıklara sevkediyordu. Şimdi bir 
takun kayıölardan kurtulmuş olduğumu 
hissettiğimi söylersem inanın!.> 

* e Be~iktaflan Hakkı: 
cBu karar tam randıman verecek genç 

oyuncuların badema s,por yapmalarına 

ciddi bir mani teŞkil edeceğinden bizim 
gibilcri müteessir etro4tir. 

Cezalı bir oyuncu gihi bu müddet zar
fında idman yapmayacağım için, bir 
müddet sonra nizam! vaziyetimi kazan· 

Balkan 5000 metre biri• 
Parise gidiyor ~ 

Romanyamn me~hur muıka\'eıı' 
şucularından ve Balkan 5000_ .. t 
şampiyonu Kristea, Kanunt,1.SBv; 
nunıda Pariste yap?jlaca.k beyli 
kros müsabakasına iştirak ed 
················································ 

Nöbetci 
--····--Bugün nöbetcl olan ecza.ncleı' 

dır: 

İstanbul ciheılııdekiler: • __,,,. 
Aksarayda: lSarlm), Alemda.ru 

rı Asım), Bayazıdda: CBellos}, 
yada: <Erofllos), EmtnönUnde: 
Necatı>. Eyübde: (Ari! Beşir>. 
(Vitall>, Şehremininde: CN!iz;ıtJl~· 
debaşında: (Üniversite), Ka.rag ) ~ 
(Kemal), Küçükpazarda: (Yorgi' 
kır köyünde: tHtlfıU. 
Beyoğlu cilletindekiler: 
İstlkllil caddesinde: <Kanzu~>; 

tada: <İsmet), Taksimde: <Nl1'S~e: 
Kurtuluşt.a: (Necdet), Yenışe.bi' 
run ak yan J , Bostan başıtıda: < 
Beşiktaştıı.: (Ali Rıza). 

Bopzlçi, Kadıköy ve Adalatd 
Üsküdarda: ıÖmer Kenan), 

(Asaf), Kr..dlköyünde: (Saadet. 
Hulüsl), Büyük.adada: (Halit)· 
de: (Halk). 
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Son çıkan son derece müessir BESBIN BAŞELEBI UşUfme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SALİH NECA rJ 
Bahçekapı 

lQrkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
31 

A KTfF 

- BirinclklJnıın - 1988 Vaziyeti 
PASiF 

~: 
~: Ban tnogram 17.151,803 

Ut~ 
24.136.354,39 
10.765.721,-
1.239.410.~ 

Lira 

36.Hl.485,67 

Sermaye: 
fJ> 4ivat Al-cesi: 
Adi .e tevk~JA.de 
Hususi 

ı. 712.234,11 
8.000.000,-

Lira 
15.000.000,-

8. 112.JM,11 ~ Mababider: 
'llrt llraa 572.682,20 5'12.682.20 T~avüldeki Banknotlar: 

~ Mahahirlu: 
-.: ean ~ 1.0M,&H 

~ tabY!ll tabii .ubat 

12.736.036,33 

Deruhde edllen etn.b nakdiye 
Kanunun 8 - 1 1ncJ maddeleri 
ne tnııta.n b.u1ne tarafından 

•W t.edJyat 

158.748 563,-

ı~.004.lıl.-

~·~l' dOYbier ft Borçta kllrlnC 
qtJYelerı 

29.0.f~,91 Deruhde edllen nrab nakdlyı 
bakiyem 142.7441..442,-

~iQe Tahvilleri : 
ka l'Uhde edilen evrakı nakdiye 
t 'lılı~ı 

7.162.00G,'19 19.927.655,03 

158.748.563,-

Kaıştlıtı tamamen ııtın olarak 
1lbeten tedaYilJe vuıedUen 
Reeskont mukabW UA:teten teda. 
vazed. 

19.000.000,-

43.000.000,- 20f. 741.+t2,-

' 11unun 8 - 8 ıncl maddele
:: tevrıt:ı.n haz\n• tnııtınd4D 

tedlyat 16.<tof.121,-

Türk l..irası Mevduall: 
Dö\o·iz taahhüdatı : 142.744.44a,-

25.Ml.388,'?5 

~t Cüzdanı• 
Altına tahvlll tabU döv1%lcr 3085.,47 

'l1 • 
C4P.,t SENEDAT 97.388.603,44 

D ğer dövizJer n a!'rı>.klı .kllrlnr 
baldyelert 21.682.577,94 21.685.863,41 

~ ve Tahvilit Cüzclam: 

4 fl>eruhde ~emen ewakı nat-
- Ccl11~nln hrşıutı ~ham n 

it <Tııhvll \t itibari kıymetle) 

4 - Serbest esham n tı.hvllaı 
•attsıar: 

.\!tın 

41.607 .845,33 
7.546.731,54 

97.388.603,44 

49.154.576,8'1 

'ra •e Döviz ~:ı..-rıne 
lf· h'1Jat tlzertnı 8.072.688.M 

11laseuarlar : 4.500.000,-

174.850.20 
7 .807 .836,44 

lllıteıü : 11.207 026,44 

8 
v cinin ._ıı._a_9._709 ......... 1_58_.29 .... 

Muhtelif: 94.525.430,0~ 

c 369.709.158,2., 
"il Q ~2'iıetteki erkAm, sene sonu iabr.-
dea· tanzim oru.ıacak kat'f bilanço i.e 1 Temmuz 1938 tarih=nden itibaren: 
~ektir. Iskonto haddi o/o 4 Altın üzeriı:e avans C/c 3 

Oevıet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ila!l ları 
Devlet Dcmiryollan Umwn Müdürliiğünden: 
Iran Transit yolunda cer servisine nezaret ve cer müfettişliği vazifesini ifa 

tlırıPk üzere motör işlerinde çalışnış tamir ve bakım hususunda tecrübeli ya 

ltıernıeketimizde, yahud yabancı bir me m1ekette mühendislik diploması alınış 
~ahud motör işleri ile alakalı bir sahada tahsil görmüş kimselerin diploma ve 
"'VllServ"slerinin şimdfük birer tasdiks'z sureti krcümei:hal ve kartpostal bil -

~Üğünde bir boy fot.oğraflarile 20/1/939 .tarihine kadar Devlet Demiryollan 
tnunı Müdürlüğü cer reisliğine müracaatları füın olunur. cll> 

lstanbul Defterdar!ığından: 
Senelik muhammen kirası 

Lira Kuruş Kira M. 

~~ldire-kte: Hobtyar mahallesinde tarafları Hoca han, 
~ke ve Acunu.sluk sokaklarile İstanbul Erkek lisesi 
~~le çevrilmŞ 2449,75 metre murabbaı arsa. 110 00 

nbuı Ta.pu Müdürlüğü dairesinin a:ıt katında'ki pul 

:tı~ gişesi (Senelik kirası iki taksit'te verilCC'C'ktir.) 
d el'fköyünde: Çiftcceviz1e~ Bulgar hastanesi arkasın-

3 Sene 

900 00 2 

~ l'3ahnumcu Çiftliği müştemilatından 38100 metre 
~·ı.ırabbaı tarla. 57 15 3 > 

~:Ukarıda yazılı yerler hizalarında g&ter'le~ kira ve. ~detlcr ~zerinde?. a: 
~ll'fınna usulile ayn ayn kiraya verilecektır. ls:nkJ·lenn ve tedıye seraıtını 

be ~l'lı.ek istiyenlerin herıgün ve müzaye<leye gireceklerin de 12/1/939 ~erşem
le günü saat (14) te Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona muracaat-

~(M.) (9395) 

lzmir VilAyeti Turistik yollan inpabna ait kapalı z:arf 
1 usulile yapılacak eksiltme ilanı 

~lr Vilayeti Daimi Encümen•nden: 

'li ~iltJneye konulan iş: 26 + 000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk yolunun tes
İıı~~ı türabiye, sınai imalat ve rnakadem şose 5 + 800 kilorni!trelik Güzelyalı -
t•ı ıraıtı ve llıca Branşmanı yollannın asfalt kaplamalı şose, 11 + 975 kilomet
tı ik l\:ar§ıyaka - İzmir yolunun asfalt kaplamalı şose ve kısmen p:ırke, 4 -L 850 

te~trelik Mersinli - Bornova yolunun asfalt kaplamalı ~se, 1 + 283 kilomet-
: ~ls:ıncak • Şehitlik karakolu kısmının par'ke kaldırım inşaatı. 
n eşıf bedeli: (1194090) lira (67) kuruştur. 
~ıl işe aıd eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır. 
ll~ leapalı eksiltme şartnamesi. 
e l.rutawle projesi. 
't) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

) Şose ve sınai imalat yapısına aid umumi fenni ıartname asfalt beton 
b) iartname. 
Q ll~sust şartnameler. 

) liulasai keşif, mesaha. silsilei fiat cetvelleri ile malreme grafikleri ve 

ı,~~~~:ı;~u eksiltme evrakmı İ=ir - Ankara ve lstanbul Nafıa Müdürlük· 
~:n 50 lira rnuka:b lindc tedarik edebilirler. 

'&at 
1

11trnenin yapılacağı tarih, gün, saat ve yeri: 20 Şubat 939 Pazartesi günü 
tJt . de İz.mir Vilayeti Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktr. 

~ı Sıltııı.<'ye girebilmek için: İsteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü sureUe ıfa ve i.k
ehı· ettiklerini tevsik edecek evrak ile İzmir valiliğine müracaatla alacakları 
~et ;es·kası ve 939 yılına mahsus Ticaret Odası vesikası. 
'l'ek.' :kat teminat: (48423) liradır. 

lel'i h~·ı.! :rnektubları: İstekliler 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 34 üncü madkie
llı~d Uküınıerine göre tanzim edecekleri tc'klif m~ktuhlarmı yukanda beşinci 
'1ıll l'de Yazılı saatten bir saat evvel İzmir VilAyeti Dalmt Encümeni Başkanlı
~ttir llıakbuz :mukabilinde verilecek ve postada vaki gec.ikmeler kabul edilmiye-

. (9358) 

~t:LAN ... BAN.~A~I 
Tesis tarihi : 1888 

• 
fcfare Merkezi : İSTANBUL (GALATA ı 

Tiirkivedt>ki S•rbeleri: 

İSTANBUL (Gllata ve Yenicaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

1;ELANIK - ATINA 

o 
Her nPvi banka muamf'l<>leıl 

Kiralık kasalar servisi 

Göz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Tuksiın - 1 alımhane. Turlubaşı 

cnd,lesi No. 10 Urra ı.(lt. 

Tel: 41553 

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

Son Fosta 
Yereoal.ııin, Çatalçeşme sokaı. ti 

Yevmi, Siyasi, Havaab ve Halk gazete.si 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin hakları 

mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

f-en" Ay Ay Ay 
Kr. 1 r. l:r. Kr. 

TÜRK'YE 1400 750 400 100 
YUNANİSTAN 234..ı 122o 710 270 
ECNEBİ 27ı>J '4ü ı 800 000 

Abone bedeli peşindir. hirea 
değiştirmek 25 kuruitur. 

Gelen evral geri verilm•2. 
ilanlardan mespuliyel alınma~ 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul illvesi lazımdır. 

.,!'···;;~~~;·;:;;;;;:·;·:;4·i·i~~~i,;;j ... , 
Telgra:f : Son Posta ı 

: Telefon : 20203 ,, ........... _ ......................... _ .. .) 

Gayrımenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bayan Amine Nezahaün Sandığınmxla n 21352 hesab No. sile aldığı 4000 lira 
borcuna .karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 
dolayı hakkında yapılan tak.ib üzerine 3202 No. Ju kanunun 46 mcı maddesinin 
matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icab eden Aksarayda Muratpaşa ma· 
hallesinin Sofular caddesinde eski 10 yeni 14. 16. 14. 16/1. 14. 16/2 ve No. ta} 
14. 16. 18. 18/l kapı ve 879 ada 15 parsel No. lu altında fabrikası olan apartıman 

ile bahçe derununda bir evin tamamı ile derununa car! yarım masura suyun 
dörtte bir hissesi ibir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmu~ur. Satış tapu 
sicil kayJma göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (900) lira pey ak· 
çesi verecektir. Milli ban:kalarırnı:lldan birinin teminat mektubu da kabul olu.. 
nur. Binkmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve tavia 
bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 27/12/38 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyen ~ere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık 

bulun<:lurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve 
lakib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bunlan tetk"k ederek satı• 
lığa cıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenm·ş ad ve itibar olunu~. Bi· 
r :nci arttırma 20/2/39 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kAin San• 
dığımızdn saat 14 den 16 ya ke.dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi 
için teklif edilecek bedelin tercihan alın rnası icab eden gayrimenkul mükellefi· 
yeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son 

arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 9/3 m39 tarihine müsadH Perşembe gü· 
'nü ayni maholdc ve ayni saatte son art tırrnası yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde 'bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerıile 
sabit olmıynn alakadarlar ve ırtifak hakkı .ı;ah;blerinın bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarif~ dair iddialarını ilan ta r"hinden itibaren yirmi gün içinde ev. 
rakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmelerı lazımdır. Bu suretle haklarını 
bildirmemiş <>lanlarla haklan tapu sicil lerıle sabit olmıyanlar satış bedelfain 
paylaşımsından hariç kalırlar. Daha fazla malfımat almak istiyenler·n 927/368 
dosya numsrasile Sandığımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzu• 
mu ilan o!unur . 

*** DfI<KAT 
Jo~mn"yet Sandı;:rı: Sındıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek istiyenlere 

tahr ·n e~:ıen kıymetin yansımı kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
gO.s,crmektcdir. (81) 

C. ZjR; AT BANKASI 
Kurutuş tarihi: 1P88 

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 
50 liras• bulunanlara senede .f 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 ,, 

DİKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazl::ı.sıle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylw, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Hazi.nııı 
tarihlerinde çckilec:ek:tir. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İil Tütün Gümrüğü 

* Her türlü l>ania ifi * 

Akba kitab evi 
HC'r d~lden kitab, gazete, mecmua. 

rr.ektcb kitnblarmın ve kırtasiyenin 
Anknra satış yeridi.r. Undervud ma
kinesinın arcntasıdır. 

·························································-··· 
Son Pcsta Matbaası 

Neıriyaı Müdürü: Selim Ragıp ETM1 

...... +.. ERİ: S. Ragıp XMEÇ 
SADJ.CL • A. Ekr'ena VŞJlK._,c.;UJ 



T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMIYE PLANI 
32, 00 LiRA ÜKAF AT 
Kuraları ı Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylQI, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

om i K R A M i Y E L E R : ı•ı .. 11111111111nu11•••1111111uu11111111111n~ . 
=-

1 Adet 2000 llraltk - 2.000 llra a 
6 1000 - 5.000 i 

" " " § 
§ 8 " 500 " -= 4.000 " § 
~ 18 " 250 " ==- 4.000 " ~ 
= 60 " 100 " -- 6.000 " -== 
~ 95 " 50 " = 4.750 " = 
s 250 25 = 6.250 ~ = " " " -§ 435 32.000 ~ 
= = ~ lfllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllMKlllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllWlllllllllllllllllllllllUlllfıf 

T. iş Bankasına para yatırmakla, y~lnız -para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,, 
Eaki ve yeni bf.tiln 6kıürükleri 
geçirir, balgam 16ktilrilr, bron~an 
temizler, nezle ve lrJ'İpten korur, 
g6ğibleri ı:ayü olanlara bilhauı 

fayam taniyedir. 

INOIL.iz KANZUK l!CZANESI 
Beyollu l•tanbul 

. 

~ 

Taşra Halkına 
İstanbul için hesab edilen vakıitler diğer arzlardaki tehirlerin evkıatını 

kat'iyyen göı;termez, elinizdeki batü n <takvimler 4>u hususta kat'in'en işinize 
yaramaz. Bulunduğunuz febrin evka tını doğru tayin edebilmeniz için ancak 

Rasathanece musaddak Gökçe Takvimi 
ile kab!ldir. Gece vaktini tayine mahsus cetveller vardır. Bulunduğunuz 

tefıirde kitu bayilnden, yahud 10 kuruşluk posta pulu göndererek İstanbul 

~-----. ŞARK K0T0PHANESINDEN isteyiniz. 411 ____ ,, 
- ----· -

. ~ . . .. . . . . . 

: N E·::O:.K U-R.I:. N , 
. • .·• - ' 1ıt • . • . ~ ~.. • • . 

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

1 kaşe 6, altıllk kutu 30 kuruştur. 

Edirne Vilayetinden: 
Kapah zarf usulile eksiltme ilAnı 

1 - Keıan - Malkara yolunun o+ooo Ua e+soo üncü kilometreleri arasında
ki 7000 m0 trelik kıiJTlınm blokaJlı şose inşutı :kapalı zarf UJUlile eksiltmeye Çl• 

-karılır.ıştır. Ketlf bedeli 347~3 lira 84 kuruştur. 
2 - Eksıltme ıartname.11, mukavele projesi ve keşif evrakı Edirne Nafıa Mü

dürlıllünden görülebilir. İsteklilere 1'10 kuruş bedel mukabilinde gönderilir. 

3 - Bu işin Jhalesi 20 İkincikanun Cuma günü s&at 15 de Edirne Vilayet ma
kanunda toplanacak olan Vilayet Encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye g:rmek için 2610 liralık tem.inat vermek ve aşağıdaki vesaiki 
haiz bulunmak llzımdır. 

A - 938 seneaine aid Ticaret Odası klğıdı. 

· B - !haledeıı en az sekiz gün evvel 12/İkinn1tinun tarihine kadar bu ~ gır. 
rr.ek ıçin Edirne VilAyetine müracaatile alınacak fennt ehliyet vesikası. 

24• sayılı kanuna göre hazırlanmı~ teklif melrtublan 20 İkincikanun Cuma 
,ano saat on 46rde kadar Villyet makamına verilmif tlmuı veya eönderilmui 
lizımdır. Posta .. ~cikmi.f mektublu ksbul tclilmeL •mi• 

BİOCEL'in 
tesiri şayanı hayret 
Olduğunu bayan 

Mareilla 
diyor: 

Bir kaç gün zarfında yQ:r:ümdeki kG
çük b~ukluklarım ve çizgilerim 
kaybolmağa başladığını gördüm ve 
birkaç hafta sonra 10 ya, daha genç 
göründüm. 

Biocel, büyük bir Viyana Prof esö
rünün ke,fidir. Pembe renkteki Toka
lon kreminin terkibinde Biocel vardır. 
Her alqam yatmazdan evval bu Jr:re. 
mi ve sabahları da beyaz renkteki To
talon kremini kullanınız. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde çabucak 
bir ıençlik parlaklığı ve canlı bir taıe 
lik vererek yumuşatacak ve beyazlata
caktır. .............................................................. 

ilan Tarifemiz 
Tek •ilt11n aantımı 

Nltüe 400 lıunıı 
ta/aile 250 n 

VPlnd aalıile 200 )) 

DörJincü aa.laile 100 )) 

J, ..Jıileler 60 )) 

Son •itile 40 » 
Muayyen bir müd ıc, .ıarhnda 

facla.za mikdarda ılin yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
U;tifade edeceklerdir. ':'·am, yanın 
ve çeyrek sayfa illniar için ayn 
bir tarife derpiş edilm~tir. 

Son Posta'run ticari ilanlarına 

aid ijler için ıu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ilbcdlk K.aekW llrkeh 
~ .... 

on Pişmanllk Para Etmez! 

Diş Doktoru 
diyor ki: 

Dlşl"r çQrOmete bllŞ!amadan çok 
enet itiaa ıortır, herıtın ve batta 
Conde blrkıç defa hrçalanarat 
m.Ucroplar, zararlı salyalar ve lfr"" 
zat t~miıJeoirse ıağlam ve g!lzel 
olarak mabataza edilebilir. Dişler 
çtlrOdQlrtea ıonra artık it ı11ten 
recmittir. Buaun içindir kt dişler.fa 

• RADYOLIN • dit maeunile her n
ball, Ol·• n ıtşam her yemekten 
IOara bol bol hrçala11ma11D1 ısrarla 
tavsf ye edlyorus. 

Daima RADYOLi 

Aylık temizliklerimi:ıde candan 
gele11 bir sevgi ile kullandıimı&J 

ve BAGLARI 

1 
Ellerinde 

İstant uJ 

Balolarda lılile en ince elbiaeleri111il 
altınc!a ıe&ilmes, her hareketimizi kolar 
laştınr, mikrepa•ı, temiz Ye mhhl bit 
idealdir. 

Sıhhatiain luymetinl takdir eden lael 
bayua uaam dibı7a bayanlannın ... 
ranla kullaadıldan 

FEMİL ve BAGI nı 
Daima kcllanırla r. 

l elediyesi Uan!arı J 
{137 damgasını taşıyan ve 939 senesinde damgalanacak 

ölçüleri bulunanların aaz.1rı dikkatine 
14828 iayılı ölçüler nizamnamesinin 17 nci maddesine göre ellerinde Basıkill

Kantar, Terazi, Litre, Ölçek. metre ve tartı gibi yıllık mua~neye tM>i ölçülef 
bulunan bütün ölçü sahihlerinin Eminönü. Fatih, Beyoğlu. Kadıköy ayar me • 
murluklarından birine müracaatla ölçü beyannameleri alıp kullandıklan veY' 
kullannuığa hazır ı'bir halde bulundukları ölçülerin cins, numara, marka, boy ~e-

ya çekenini ve mikdannı mezlolr beyannamelere slliksiz ve temiz bir surette 
mürekkeble yudıktan sonra 1/1/1939 gününden en geç 31/1/1939 günü akşamıoJ 
karlar tab" bulundukları ayar memurluklarına kaydettirerek müracaat kağıdı 
almaları lüzumu ve mezkflr ldğıdı almıyanlar hakkında kan.unut takibat yapı-
lacağı ehemmiyetle ilin olunur. cB. • c9498• 

Daire adt 

,.,.,,,,. 
Keşif veya tah

İşln cinsi ve mahiyeti Keşif v~ya tah-
Lira K. Lira 

Yalova .kaymakamlık konnğının noksan 

Alınacak .e' 
Alınacak vesi-

K. Lira JC. 

ve kusurlu yerlerinin ikmal ve ıslahı 583 42 43 78 508 
Dairesi adı ve keıif bedeli yukarıda yazılı bulunan iş pazarlığa JtonuJmuştof· 

Pazarlık 12-1-939 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümeıxle yapıJacakU!' 

Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Mü4ürlüğünde görülebilir. İstekliler 'JAf/IJ 
sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu .işe l>enzer iş yaptığına dair etsilt .. 
meden 8 gün evvel vilayetten alacakları fen ehliyet ve 938 yılma aid Ticaret O
dası vesi'kalarile 43 lira 76 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile befJ .. 
ber yukarıda yazılı günde saat 14.30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar'. 

(İ.) (9473) 

OENiZBANK 
MERSiN POSTASI 

6 Jkincik!nun Cuma günn saat 10 da Sırkec1'1ea kalkmıısı lAlllD pleO 
Mersin Postasını yapacak (SADIKZADE) np11rY yalnız bu defaya mahSIJI 
olmak Uaor8, ayni gon aaat 17 de Otlata Rıhtımından kalkacak v• Jım~ 
Cumutesi akt•mı yerine Pazllr sab ıhı Taraeaktır. 

Nafıa Vekiletinderi: 
g Şubat 939 Perşembe günü saat 11 dıe Ankarada Nafia Vekaleti binaaı içind' 

malzenıe müdürfüğiı odasında toplanan malzeme tks:ltmr komisyonunca ı"40 
lira muhanunen bedelli telefon 18boratu var malzemesi kapalı zar( usulile ekSflt-' 

meye konmuştur. E!ksiltme §artnamesl ve te!errüatı bedelsiz olarak Ve-kllet )ı{al-' 
zeme Miidürl5ğ'jnden alınmalıdır. 

Muvakkat tem.inat 108 liradır. 

İateklilerın teklif mektublannı muvakkat teminat ve ısart:ıa.:nesinde yuıh .,e
sa.lk. ile birlikte aynı gün nat 10 ı kadar mezkflr komısyona makbu.z mu.tabiliO" 
de verllmeal lhımdır. c525b (9W) 


