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yazı itleri telefonu: 20203 PAZAR 8 - hdNciKANuN 1939 

Sahte vesaikle Türkiye Devlet mubayaalarında 
komisyoİıculuk 

usulü" niçin kaldırıldı? 
Nüfuz kullandırma zannını vermekten başka 
sermaye ve hünerleri olmıyanlar kendilerine 

• • • 
ıçin · yaptırılıp ispanyaya 
satılmak istenen tayyareler 
Adliyenin tahkik ettiği esrarh 
maceranın içyüzü nedir? 

daha iyi bir meslek arayacaklardır l 

F ransada yakalanan Ekrem König ile Ankarada tevkif edilen hariciye 

(Ulus) Başmuharririnin makalesi 
Otoritemizin en büylik meanedi davamızda umiml ve itl~rin izde 
tertemllı olmaklığımızdır. Bu umimiyet ve bu temizliği her türUi 

dedikodularda auk tutmamız Uumdır 

memurunun muhakemelerine yakında başlanacak lcra Vekilleri Heyeti s Klnunusani 
. l>Gıı bir --ı .. ır.a .. ..-.-•• •• Perşembe giiı).ü c~vlet mubayaala.nn· _ !ttuu ... ~ ..._........._ l&ta g&re: namına mparif ederek billıhare İl · da komisyonculuk usulünün ilga edil· 
' MQdafaa Vekfllmizin 1m • - Amertbıwı l.panya ~ peyaya d~tmeyt dilfü.nmüflercl. mesine• karar verdi. 
~ takUd ederek böylecıe h~ • tine ta71are aat:nwma11ndn kendi Fakat Vllfiniton aefaret!mtzin blr cUlus• başmuharriri Falih Rıfkı A • 
~ llarn.ına tayy~ ısmarlıyanlar namlarıu Jftffade •tmeJ'i taaıarbyan teJcr«fı ftzerine h&diee meydana çıJt.. tay bu karan mevzuu bahseden yazı • 

edildi; diyordu. Vf!l'd:iti taflıl.. btr bç kıft bu tqyarelerl Türkiye (Devamı ıo ııncu ıa11fada) sında diyor ki: 
~ · cKomisyonculuğun ilgası hakkında-. D ..................................... .._ ................................................ _ .................. : .. ······················-·····-··········· .. ·········-···· ki karar, büttin memlekette derin. bir 

. aladye Parı·se do·· ndu·· ıspanyada Frankocular memnuniyet his~i uy~cağına fÜ?" 7 he yoktur. Eksenya ne bir sermaye ns-

. •• • hukometçiler muhtelif ~ee~i~:ns~o=:='1~dl~~ 

. Y~ksek harb konseyı istikametlerden ilerliyor ~dı;:;.':~~:1~;:~ın~t'.! 
bır t 1 t k Londra 7 (Husus!) - Katalonya ~. vuıtası tellkki edilmf4tir. Bu hüküm o p an 1 yapa ca besinde Frankocular. E.nramadurda iM hiç ~üphesiz, kC'misyoncuil.uğu meslek 

lia b hilkOmet ku~leri ileri hareb?Uerlne edinen vatandaşlarımızın hepsine ta • 
fa r konseyinin Fransız müstemlekelerinin müda- devam ederek. mübl:m mevkll.r ele,.. mim edilemez. Fakat gene vatandaş -

Sasına müteallik kararlar vereceği tahmin ediliyor çirmi.flerdir. lanmız arasında komisyonculuğun h~
on ç k M h d d h Ad. • • k.k. . . Fr.ankocular. Taragt:ma~ çıok yakın vadan kazancın e!l ~· yolu olduğu fik 

e .. acar u u a ısesının tet ı 1 ıçın bulundukları ve aahlle 35 kiloıne~ yak- rinin yayılmış oldugu da muhakkak • 

muhtelit bir komisyon teşekkül etti ıa1tıklannı bHdirmektecllrler. tır. · 
Diğer t::ıftan, cümhw-:ey.et. lruvvetle- Fransız Maliye Nazın Paul Reyna· 

ri de dün Pozoblanconun 4:5 kilometre ud !On rnaU ıslahat projeler.t aruında 
(Devamı ıı inci aa'Jlfada.) rnilll piyangonun da lAğvmı teklif etti· 

Posta idaresi 
ğt. zaman, bunun sebebini soranlara: 

(Devamı 11 fnd ıayfada) Falih Rıfkı :Atay 

" Namık Kemal ,, 
pulları bastıracak 

Filistinin her tarafında 
otomobil seferleri durdu 
Konferans ay sonunda londrada toplanıyor 

Milliyetperverlerle İngilizler arasında mücadele şiddet
lendi, iki taraf da mütekabil tedbirler alıyorlar 

. t 
~ltia Tunua • LibJI« .P'rcmAı MçM ril'CIT' btaatnacfaa IMr kol ' 

b" •~-~HUsusi) - Başvekil. Dalad· ı Jeıi hususi bir ziyafetten 90IU'& Parllıe 

Kudüs 2 (H~ muhalıirim1m 1azı. -ı ler vı münakaşalar devam ediyor. Bic a
yor) - Londrada toplanacak olan Yu - ralık Yahudiler bu içtimaa iştirak etme-
varlak rnau kon.fer8.Dı8l için müzakere • (Devamı 11 inci ıaJlfcıda) 

~nı 'l'u..1on'da şerefine veri • (Dnoma ıı inci Ntlfada) 

Şair Akife yapılan 
~ hücumların akisleri 
~u::İYat fakültesi doçenti doktor Ali Nihad : " Akife 

ın edenler, vatanperverlik, insaniyet, feragat ve 
Q~te fazilete hücum etmiş oluyorlar ,, diyor 

tite h(i sayfalarında şair Meimıed A
'-~eıe CUın. edUiyor. Daha doğrusu bir 
)'lı ona • U 
b· ll'or. :a· 0 cum edenlere mikrofonlult • 
ı::de ll ır başka gazete de Akifin !e
t lenınTiYatta bulunuyor. Fakat Aki· 
Qı seaıe/ de, ııle~inde de konuşanla -
:t~ Çtkıpı ~ılız. Hiç bir saUhiyet sahibi 

~leaır a •ıneseıe §lÖyledir> veya 
(),.. a denııy 

dU : ıaya at or. 
t §Utıdükı ~lan iddialar hakkında ne 

tarak bue~~i en salahiyettar simalara 
cı 1lt. ..... şı biz ~a.palım dedik 
cıçe ·•ıuhatab • . 

tlıf lltıerulc ıtnız Edebiyat Faküitesi 
u. İşıe .. en doktor Ali Nihad Tarlan 

ı.. ' ~· soyledikleri' 
·ıacrı ır kör d .. " .: .. . . 
t 1~ Se. <!in .1 °vuşudur, gıdıyorl Asıl 
ı-11., aı trı 1 ~ ınnıry~t hududlarının ay
ltıı1 lld- dirı ~üe~.idir. Görüyorsunuz. Av
ık ticen, a·~ tün esaslarile muhafaza e-
"'tı b·· '6er t Utlit} . araftan milliyet kavga-

1dderı 
...... 1 e devam edcy-or. 
"-'ı>yr. 01tıı 8 inci savf ada) 

, 
Doktor Atı Ni1u:r.d 

Büyük 1'atan fQiri Nam.ık Kemal 

Iİaber aldığımıza göre, büyük vat4n 
şairi Namık Kemalin vefatının ellinci 
yıldönümü münasebetile Posta ve Tel· 
graf İdaresi birkaç seri pul tabettiir • 
meğe karar vermiştir. Bu pullar, Ke -
malin muhtelif resimlerini ve meşhur 
bazı mısralarını ihtiva edecektir. Bu 
hususta Maarif . Veklletlle Posta ve 
Telgraf İdaresi müştereken çalışmak· ' 
tadırlar. 

Fethi Okyar dün 
Londradan hareket etti 

Londra 7 (Hususi) - Türkiye büyük 
elçisi Fethi Okyar, bugün refikasile 
bi~likte Ankıu·ayı1 hareket etmiştir. 

Kralın mümessili, Yunan sefiri, Ha· 
riciye Nezareti erkAnı ve Türkiye se • 
farethanesinin yüksek memurlan, Fet
hi Okyarı ui!tırlam·~'~ .,':1 ·-. 

" Millet ,, vapurundan 
-kurtulanlar geldiler, 
faciayı anlatıyorlar! 

Millet 'Vapum ~ndan sağ 1.."Urtulan iki denizci 
Sabri Alımed 

(.._- :.ısı 11 inci &ayfu nt'ıl 1 in' ' \ C ,. • .. • c;"fü~ 



1 Sayla SON POSTA 

~----------------,------------------------------------------------------------!r-·----------------' __ R ___ e_s_ı_rn __ ll __ M __ a_k_a_ı_e_: ___________________________ ~ __ A __ ta __ so_-z_k_r_i_= ___ j Sözün 
Hergün 

--···-
Küçük bir komşu kavgası 

Yaı.an: Muhittin Blrrm 

M erkezf Avrupa.da küçük bir mu

harebe oldu: top, tüfek, mitral

yöz, Çek~avak ordusu bir Macar şeb -
rini topa tuttu. Ne oluyor? A~panm 
gobcğinde bir barb mi çıkıyor? Dunya. • 
nın h~r tarafı karma ltanşık olduğu bir 
z3 manda, ihududlarda böyle top sesleri 
iş t lınes! herkesin yüreğini boplatmıya 
kiifıd:r. 

Fnkat, tel~ mahal yok. Had:57 ma. -
holli ve geçıci bir hadisedir. Alelade hır 
komşu kavgasından başka bir şey dcğil
d r İki komşu arasınd'a hemen her za -
m n bjvle kavgalar olur ve bazan da bu 
k.ıvga ı r ikı lromşunun birbiTlerile kapı~ 
mnlıtrına, ywnruk yumruğa, tekme tek
rnıye r,elmelerlne kadar gider. Bunları 

. yapanlar da ekser"ya çocuklar ~ey~ g:nç
ler olurlar; o zaman mahallenın büyuk • 
len araya girerler, kavga edenleri ayı -
rır ve hatta barıştırırlar. İ~e bu da bu 
nevi kavgalardan biridir. 

* Merkezi Avrupa mahallesinde mukim 

Ço.k nrmeyı delfl. münasib zamanda vermeyi biliniz.. Devenin kıymeti bazan bır, bazan bin akçedir. 

Kapı tokmağı 

Koleksiyonu 

ı r ......................................................... , ı 
Hergun bir fıkra 

Ne söylersen söyle 
Tanınmı§ m.uharrir?enfen. biritıln 

e$ki bir otomobili vardır. Geçende 
bir arkad<I§ını otomobiline almış gez
miye götürmüştü. Otomobil çok eski 
olduğu içtn. makineleri, çamurZuklan, 
karoserlsi ayn ayrı bir takım gan1' 
•esler çıkarıyorlardı. 
Arkadaşı, tanınm1.§ muharrire dön

dü: 
- Bu otomobilin ıes çıkarm.ıyan 

bir tanıfı yok zannederim. 
- Var, korna.at! Bak ba.myım; an 

çıkanrsa ne söylersen aöylel 

Aslanları uyutan 
Hindli 

Macarlarla Çekler ve Slovaklar arasında 
çok eski zamanlardanberl bir geçi~-
11 k vardır. Tarihte bu iki millet. birbir
lerıle hiç bir zaman hoşça egçinememiş -
}erdir. Macarlar, eski tan'hlerl ve eski 
krallıklarile, mensub oldukları ırkın bü
yüklüğü ·ıe ve nihayet Habsburg impa
ratorluğuna karşı ist klal uğrunda yap
tıkları mücadelelerle ütıhar ederler ve 
kendilerini büyük görürler. Çeklere ge
Hnce. onlar da çahskanlıklan, sanayi sa -
hasında elde ettikleri muvaff kiyetlerl 
ve nihayet kültür bakımından faikiyet -
~ri ile mağrurdurlar. :Macarlar. Çelooslo
vaklara uzun uman td1ıreleri altında bu
hmdurduklan milletler gözile bakarlar; 
Çekler de Macarlan: 

c- Ha ... Şu klSylüler mi?~ 
Dtye istihfaf ederler. Her iki taraf ta. 

bilyiiklere karşı diş ~eçiremediklerl için 
blrbirlerile döviısme~ meraklı çocukla
n benzerler. Habsburg imparatorluğu 
Mmanlarında da ka?ga ederlerdi; yinni 
aenedenberi de birbirlerini çekemezler. 

İngilterede pirinçten kapı tokınaklan 
koleksiyonu yapmaya meraklı birisi re
simde gördıığünüz gtbl. evinin kapısına, 
bunlardan b1r kaçını çakmıştır. Şimdi, 
misafirliğe gelenler hangisini vurmak lA
zım geldiğinde tereddüd etmektedirler. 

'----· .. ·····-------· _____ .,_, 
Mehlabdan istifade 
Eden belediye reisi 
Aınerikada Ma

saçosette W abnm 

* Son zamanlarda karşılıklı bu psikolo-
jik va%iyete bazı yeni amiller de karıştı: 
Çekoslovakya. kesemediği eli öpmeğe ve 
mukadderat.mı ona teslim etmeğe karar 
ftrip 9lrtım Abnanyaya dayadığı za -
mandanberi Macar.istana karşı daha kuv
vetle kafa tutuyor. Macarlann da en çok 
güçlerine g'den şey, şu son zamanlarda, 
Çekoslovakyanın en küçük b"r parçası o
lan Rutenya'nın kendisine karşı göster
diği ltabadayılıktır. Bugünkü hududlan 
içinde on milyunluk bir millet olan Ma
caristana ka-ı:şı yarım milyonluk varlığı 
ile, kim oluyorlar da bu Rutenler kafa tu
tuyorlar? Işte, Şövalye Macar, bunu bir 
tfülO hazmedemiyor! 

Fakat bu. Rutenlerin kim olduklarını 
b'r tarafa bırakacak olursak meseleyi 
§öyle görürüz: Rutenler. kendilerini doğ
rudan doğruya Almanyaya teslim etmiş -
lerdir. Almanya onların harnilerid.ir. Bir 
aralık Lehistanla Macaristan bu RutEn
yayı ortadan kaldırıp tıududlannı birleş
tirmek istediler. Almanya bu işe razı ol
madı. Bununla Lehfistana: 

c- O kadar teklifsiz olrnıya1ıın!~ 
Demek is'tedi. Macarl9lana da yan a

çık, yan kapalı şöyle söyledi: 
•- Siz, Avusturya ile birlikte İtalyaya 

dayanıp benim yoluma sed çekmek iste -
d"nfzdl. Bunu unutmadım. Gene siz Nazf 
propagandası yapıyor diye bir takım Al
manlan hudud haricine çıkardınız ve 
Nazflere karşı gayet şiddetli tedbirler al
dınız. ŞJmdl, varın halinize bakın, bana 
teslim olan Çekleri ben teroih ederim'• 

Dedi. Wiçük Ruten.ya da, dayandı~ 

kuvvetin bilyilklüğüne güvenerek gemi 
azıya aldı ve son günlerd'e, Rutenya için-1 
de Leh - Macar davasını tutmak üzere 
tahrikAt yaptıkları babanesilı:> b"r takım 1 
Macarları nudud haricine çıkarmıya baş
ladı. Bu ayın dördüncü günü Rutenyadan 
Macaristana çok heyecanlı haberleT gel -
di: Rutenlt"r Macarlan kütle halinrle sil
rüp çıkarıyorlar ve eilrüp çıkarırken de 
kend"lerine, toplanmak için ancak bir kaç 
saatlik bir zaman bırakıyorlar! Ayni ha
berler. daha §arktan. Slovaklar tarafın -
dan da geUyonfo. Bu haberler. gerek 
Slovakların, gerek Rutl'nlerin. s'ivasr tah
rıkAt yaptıkları bahan('sile Macarları bi-

Bir ro 71ancının eser.1eri 
variJlerine nasıl irad 

tem;·n ediyor? 
Meşhur İngiliz rom~ılarından Edgar 

V:allace'm borçlan nasıl ödenmiştir? .. 
Anlatmaya değer. 

Muharrir 1932 Şubatında ölünce, etra
fa 980 bin Türk lirası borçlu olduğu an
laşıldı. Aradan takriben iki sene geçtikı. 
ten sonra, kitablarm telif hakkından 

112,000 Türk lirası kadar ·bir para toplan
dı. Borçlulardan bir kısmı tatmin ve ra
zı edildi ve yavq yavaş bütün borçlar 
öciendL 

Muharririn dört çocuğunun yegane his
sedarları bulunduğu hususi bir Edgar 
Wallace lim•ted 11rketi kuruldu. Serma
yesi muharririn telif haklan olan kum
panyanın kuruluşundan iki sene sonra 
bütün borçlar temiılendi ve şirket hisse
darlara hisse bile vermeğe başladı. 
=============================== 
rer birer kendi memleketlerine aşırmak 
yolunu tutmuş olduklarını gösterir. 

İşte, bu sırada, kiırı bilir nasıl bir se -
beble, her iki tarafm da askeri -kuvvet -
!eri karşı kar~ıya gelip ateş ettiler. Kav
ganın en mühim tarafı, Rutenya mınia
kasında cereyan et1i. Ancak. endişeye 

mahal yok, kavga edenler, merkezi Av
rupa mahallesinin çocukları veya deli -
kanlılarıdır. Mahallenin büyükleri onları 
ayırmasını bilirler. Zaten bir ı:aınandan
beri :Macaristan da l§i anladı, Almanyaya 
karşı yüz kınştnırnaktan vazgeçti. Bunun 
içın yakında bütün meseleler esash su • 
rette halledilir ve artık komşular ara -
91nda kavga sebebleri kalmaz. 

Muhittin Birgen 

belediye reisi, ge
çen ayın on beşin
de mehtab gayet 

parlak olduğunu 

görünce, tehrlıı 

bütün ışıklarını 

söndürtmüş. •biraz 

da iktısad lazım!.• 

demiştir. 

Fare yavrularına analık 
eden tavuk 

Almanyada Hanover civannda bir ç.itt

likte bir tavuğun kuluçkaya yattığı gö

rülmüş. Çifilik sahibi. bu taYUğunu ku

luçkaya koymadığını bildiği için merak 

etmiş. oradan kaldırınca. follukta 12 ta

ne fındık faresi bulunduğnu hayretle 

.görmüştür. Filvaki tavuk bu :farelere yav
rusu gibi bakmaktadır. 

Bulgaristanda ortamekteb 
kızlarına çaylı danslar yasak 

Bulgaristan maarif nazın Tilof kız or

ta mektebler talebesinin hiç bir v~ile 

g:..izellik müsabakalarına girmemelerini. 

hususi toplantıJara, çaylı danslara git -

memelerini emrelımiştir. 

Bu gözlere, pıerınızl kırpmadan beş 

dakikacık olsun bakabiI:ineniz. bravo sl-

ze! .. 

Zira bu ut blr Hind.odur. Aalanlan u

yutur ve kendi nüfuzu altına alddctan 

sonra burunlarmı ısırır. Şimdi, Holly

woodda, mühim bir ücretle bir konturat 

imzalamış bulunmaktadır. 

Bira ile söndürülen 
bir yangın I 

Almanyada Bavyerada Naabeck şeh
rinde bir birahaneden çıkan yangın bi· 
ra ile söndürülebilmi~. Birahanenin 

arka tarafında bulunan arpa stoklan • 
nın yangından muhafaza edilmesini te
minen birahane sahibi itfaiye gelince • 
ye kadar ateşin üzerine biralan boşalt

tırmıştır. Yangın söndürlllmfiş ise de 
6,000 şişe bira da bu uğurda feda edil -

miştir. 

Padouedeki kulenin yarısı 
kesilecek 

İtalyada Padoue şehrinde bulunan 
ve 942 yaşında olan kule fazla eğilıne

ğe başladığından yıkılmasına meydan 

Hindistanda altın bulundu verilmeme~ Uzere yarıdan kesilecek • 
tir. Bu kulenin kesilmesi, bir hayli mü-

Garbi Hindistanda Dujerat mmtaka-" nakaşalan mucib olmuş be de hükU -

sında altın madeni bulunmuştur. Bom- met kararından vazgeçmemiştir. K.A -
baylı bir kumpanya, yakmda hafriya- nunusaninin onundan itibaren ameli -

ta başlıyacaktır. yata başlanacaktır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Üniversite rektörü seleflerinden hiç lirine nasib olmıyan 

çok güzel bir teşebbüsü başarma yolundad'ır: 
Üniversıtede okumakta olan gençlerin fakirleri arasında 

cidden muhtaç olan 25 ine nakden yardımda bulunulmasanı 
temin edecektir. Kenrusini samlıni~tle alkışlarız. Fakaıt 
bu gençlere yapılacak yardım ayda (15) er liradan ibaret 
olacaktır. Eh kudretimiz bu kadardır, denilebilir. Banıt 

ohnayınca top elbet susar, fakat ayda bu (15) er liraya 

iSTER iNAN, 

alacak talebeden, bu kaynak haricinde hiç bir gelirleri ol

mamak. dışarıda ç~lışıp bu paraya biraz daha eklemiye 

çalışmamak ~artı istenllmekted1r. T~J:i:>ila(l çok güzel 

bulduk, samimiyetle alkışladık. Fakat dbğrusunu Jaterse

niz biz bir Üniversite talebesinin mUD2am bir kazanç bula
mazsa ayda 15 lira ile ıeçinebllecıeline mınmadık, fakat 

ey okuyucu sen: 

iSTER INANMAI 

Kısası 

Ecel tekneleri 

E. Talu 

K aradenizin kudurmuı1 da]galad 

arasında batıp giden cMiUetl 

vapurunun sicilini tetkik edelim. c~il " 
leh elli yaşında im.iş. 4e yaramadığıll' 
fenncn karar verildikten ~~a, bun~ 
önceki sah:bi tarafından çuruğe çıka 
mış. Bir, iki kişi bunu satın alınışlar: 
Parçalayıp ta. ışe yarıyabilccek aksatııı .. 
m satmak için mi? Hayır! Posasını çı 
karıncıya kadar işletmek ve bir, iki sr 
nede, bedelinin bir kaç misli kazanç tr 
min etmek icin! 

Bu zevat~. bugünkü facia karşısınd" 
kendi vicdanlarının isyanını teskin ;çbt 
mazeret olarak tekrar eyliyecekleri ye " 
g~ı1e şey: cBiz de bu vapurla yolcu dr 
ğil, kömür taşıyorduk!> dır. Sanki ~ 
pur kendi kendine işliyebilir, ve içind 
kaptan, makinist ve mürettebatın canlaıi 
can değilmiş gibi!. 
Bır hakikat varsa, bizim armatörlüğiS. 

hususi vapurculuğu çocuk oyuncağı et' 
tiğimizdir. Harbi Umumide bu zena~~ 
mühim k.Iır bıraktığını görüp öğreııd.UC 
ten sonra, bazılarımız, sermayeler.ini bd 
işe yatırdılar. Lakin vapurlar pahfl~ 
çıktı. Yabancı tezgahların csiliııhları ~1 

• 

rakma• prensibine (?) hizmet için bi1 
tün .faaliyetlerini ha:rıb gemileri in.Şasııı' 
husretmele.ri üzerine, tüccar gemileri 1" 
pılmaz oldu. Yapılmasına imkan buluJl" 
sa bile bir vapur bir haz:neye malolaca)ı' 
tı. Bizde bu fedakarlığı yapabilecek b8" 
bayiğit mi v.ar? O halde .. çürük ç.atl1' r 
cel tekneleri pekala işimizi görür dlişilD" 
cesile bunları işletmiye başladık. 

Alakadar makamlar, her nedense bd 
hayati iJe l'fiyık olduğu ehemmiyeti "' " 
rip te, üzerinde durmadılar. 

Bu kepaze tekneler, ekseriyetle arzetı' 
tikleri tam sefalet manzarasına rağın
pupalarınd.ı Türk bayrağını taşıyaraİt 
yAr ve ağyarın gözlerıi önünde birer di ' 
lenci kıyfetile dolaşıp durdular. 

Ve aonra. dün cHiSdr>, bugün de il' 
cMilleb vapurlan zelil bir şekıilde bad 
gıttiler. Zlil diyorum, çünkü bunlar. ; 
çık denizde her geminin başına ge= 
görünmez bir kazaya, bir çarpşnaya. uH 

serseri mayın dokunmasına, zorlu ~ 
tayfuna, bir buz dağı ile müsad'eJJ'l~ 
kurban .gitmediler, fakat hızlı bir d-!,. 
ganın Üzerlerine yüklenınesile, bir tsP""" 
parçasının karenalanna dokunmasile tı.> 
va g"bi cağıJdıl&r. 

Bu yüzden hasıl olan maddi zararın '*' 
la ehemmiyeti yoktur. Geminin p~~~ 
§imdiye kadar sahibine bir kaç ~ 
her halde avdet tmiştir. Lakin nazarı 
bara alınmas• lazım gelen başka bir_.~ 
başka göz yaşlan var. Onların önUJJ""" 
hürmetle, teessürle eğilmeliyiz. 

Bir taraftan hırsı tama, diğer tara~ 
ihıual, bugün yurdda on sekiz aileyi ~ 
şan etmiş, anaları yakmış. zevceleri 
çocuklan yetim koymuştur. , 

Bu facianın hesabını kimden soracJ,JI 
ğız? Hi~! Kaza, kazadıT .. denecek. "'I 
gidene!. 

Aneak bunnan sonrası var. Türk ~ 
ret filosunun b11 süprüntülerden teıııil 
lenmesi zamanı gelmiştir. Şanlı bayr~ 
mızı bu sefil teknelerin üzerinde ~ 
mek istemiyoruz. Hür bir milleti%. 
bP.stii ticarete hürmet ederiz. Fakat ~ 
bcstinin de bir hududu vardır. O bu01"" 
aşıldığı, memleketin şerefi ve yurdda~ 
nn canı hiçe sayıldığı gün. devlet ı:rıi1 
hale eder. • 

Devlet, işte şimdi müdahale e~ 
c:Milleb ayarında daha bir kaç ın<>JOS I 

bette vardır. Onlar, art.ık denizde yit' 
(Devamı 13 üncü sayfa~ ................ -............................... ..... 
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Orta Avrupada vaziyet 1 
yeniden karışıyor ... 

Hitler, Bekle 
neler görüştü ? 

Leh aı· ansı Çeklerin kısmi seferberlik ıu::~ ı:~!!ı~;z:t:;:~~~: 
biri gazetesine şunları bildiriyor: 

Yapmakta olduklarını iddia ediyor Son Beı::11~esgaden mü.Iakatına bütün 
<.>hcmm.yetıru veren keyfıyet budur: Po-

tl 'Budap~te 7 (Macar ajansı bildi -ı Varşova 7 (A.A.) - Pragdan Pat a- k>nya - Ahnanya münasebı:tıeri, ya iyi -
Yor) : jansına bildiriliyor: 1€şccek veyahud da daha zıyade fenala -

dSe~lerin Munkacs'a tecavüzleri ha • Pragm ıyi haber alan mahfellerin ~ T<tcaktır. He: ıı:-ıde ~gün~ vaziyette 
~1 do!ayısile, Macaristanın Prag de dolaşan bir şayiaya göre Çekosılo • kalmasının .un.kanı, hıç bır bakımdan 

~slahatgüzıtn hariciye nezaretine gi vak-ya hükCımeti fen kıt'a lan mütehas • me,•cud değıldır. 
erek Orada haTiciye nazın Şval:kovski sıslarını şahsen davet etmek suretile Bayan Taboui, Oeuvre gazetesinde <fi -
~'nına hareket eden Krno'yu görmüş· kısmi bir seferberlik yapmaktadır. yor ki: 
kf~· ~aslah~tgüzar Krno'ya P~te bü· Polonya hududunda Gec~ yarısı Müm'hten a~~ı~ımız ha~r-
;etınin bir notasını tevdi etmiştir. Praq 7 (A.A.) - Gazeteler, Polony~- lere gore. Aım:ınıar'. bu goruşm~ bıl -

~ u notayı a!an Krno dlan hadise • nm Teşen civarında kıt'alarını tahşıd hassa memnunıyet ızhar etmektedirler. 
ç;den dolayı teessürünU bildirmiş ve ettiğini haber vermekte ve Çek .?u : sını. değiştirmiyeceğini v~. Litvinof ~ya-

kosıovak hükumetinin fikrine gö - dudlan civarında altı piyade ve suvarı Hıtler, PolQnyanın kat ıyyen polıtika· 
: b.unun mahalli bir hadise teşkil et - alavı ile 10 makineli tüfek müfrezesi he.tinin vukua gelmiyeceği teminatını al
&n~ıne rağmen. eğer varsa tecavüzün bulunduğunu 1asrih eylemektedirler. m.ıştır. . . . _ 

.. ne geçmı:>k üzerE: hadise mahalline Fransızlara ~öre !Beck, Dantrz~ !bahsınde Hıtlere çok mu 
~;se~ .. rfübeli bir kurmay sübayı gön Paris 7 ( A.A.) - Münkacs h~tli~- him fedakarlıklarda bulunmuştu~-. 

ıldıgıni hildrirniştir. sinden bahseden Liberte gazetesı dı - Romn 7 (A.A.) - D. N. B. a.Jansının 
"'Macar hükumeti bu hadisenin bir yor ki: muhabiri bildiriyor. 
}'o car - ("~koslovak muhtelit komis - Almanyad~n iek gelen intıbalar, Ber .. ~kin Hitler ve ~i~ntr~la ?'ap~ğı 
b nu tarafından tahkik edilmesini ka· linin bu hadiseden gayrimemnun bu - goruşmeler burada buyuk hır alaka ıle 

Ul etmiştir. lunduğu ve kendi~ini sıkıntılı bir ~a - takıb E>dihniş. ~aka.t hiç bir zaman bir 
ziyette hissettiği merkezindedir. Fıl - sansasyon mah:yetın.i almamıştır. 

Jl Komisyon toplandı 

beh:il~ 7 (A.A.) - Son hadiselerin se
ea •1n1 &:ra~ırmnea memur Çek • Ma
la~. tnuhtelit komisyonu saat 13 te top 

sını Yapmıştır. 

nucıa""" t~ken Jıarekit 
hild' . t""'Ş e ı (A.A.) - Macar ajansı 

t: ırıyor: 
kın~nkacs civarında Klastromalja ya
~h ı:_n~a yeniden Çek askeri hare • 
~l go~lrnekteiHr. Bu harekBtın Var 
ta.~sa ıstikı:lmetinde kıtaat nakll için 
lls rea nehri üzerinde bir köprü in -

ına rnatuf oldu~ uanlaşılıyor. 

Kastamoni Çankırı 
yolu açıldı 

Atık 
llııd ara 7 (Hususi) - Son kar fırhna-
lçı~ kapanan Kastamonu - Çankırı yolu 
latıh~!~ karlar altında kalan otobüs kıur
~;_·U§tır. Yol açılırken bir de cesed bu-

U§tur. 

Çinlilerin yeni 
llıuvaff akiyetleri 

lion 

hakika herkesin bildiği gibi Çekoslo -
vakya geniş bir surette Almanya ta -
rafından himaye edilmekte ve ilham al 
maktadır. 

Almanlarla Slovaklar arasında 
Berlin 7 ( A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Son ::rnmanlard? Slovakyada Alman 

larla Slovakler arasındaki münasebet· 
lerin vahim bir sekil aldığı görülmek· 
tedir. Bazı Alm;n gazeteleri B~vekil 
Tisso'nun •mevsimsiz• ve fena hazır • 
lanmış bir tahrir nüfusu yaptırmış ol· 
masını infi~qıe karsıiamaktadırlar. 

1 Kral Karoi Prens Pol 
ile görüştü 

Londra 7 (Hususi) - Bükreşten bitii· 
riliyor: 

RQmanya - Yugoslav hududundaki ma
likanesinde avlanmakta olan Romanya 
kralı Karol bugün hududdaki bir ka -
sabada Yıugoslavya saltanat naibi Prens 
Pol ile förüşmüştür. 

İngiltere bankası müdürü
nün Berlindeki temasları 

b~ .. g-Rong 7 (A.A) - Çin ajansı 
dırıyor: Bcrlin 7 (A.A.) - İngiltere bankası 

f~,ensi vilayetinin cenubundaki Lin· müdürü Montagu Norman, dün öğleden 
lJ.l..c>~ Jntth:t.rcbeler şiddet'len:miştir. sonra Reichsbang erkanJe uzun bir mil· 
tile rl·}(ong şehrinde iki istikametten lfıkat yapın~ ve .a~am Bale'e hareket et-

ner · · )'al>ıl ıccıenmPkfedir. Çinliler kaçan mışlir. 
diiŞ?n an taarruz düsmanm tam hezime- • ,.. 
taıt·h anı ~en-Kia-Şvang şimaline kadar Bankaların bı1ançoları 

'l'a.~~ınışlerdir. tetkik edildi 
ltkasını·Şan'da!{i Çin kıtaatı birbiri .. .. . 
lt.u.şi• ~a. Ku - San, Hu:ıng-Şuen ve . ~k~ra '1 (~.A.) - Buyuk Mıll~t Mec
'1ila ~1 ışga J etmişlerdir. Kuangtung lisı hutçe. d vanı muhasebat, ık:t.ısıad~ 
de let1.nde Tc;en • Çeng havalisinde maliye ve ziraat encümenleri azalan bu,-
d "'1nhkr ·· h"kA t ~ıı.. 1 ;.,.+;., ı..:ı e et . pı:rr1alı: bir muvaf.fakiyet el- gun u ume muraıwıas arının ~ ..... a11.·ı e 

ıra~:Şlerdir. ? 300 Japon ölmüştür. Türk Cümhurıyet, Ziraat Bankası, Eti-

'°nra . :Men - ~eng"'in is~rdadmdan bank. Sümerbank umumi heyetleri ha -
~ttnioı' Çınliier Manuncr. Gov'u da j!:;cral !inde toplsmmışlardır. 

-Y erd· .,. · 
~n fJrk ır. Son zamanlarda iki düş • Büyük Millet Meclisinde öğleden önce 

"-nhu ~sı d~ irnh<.ı edilmiştir. ve sonra aktedilen bu toplantılarda mez-
~aıns ~ Vfilayetfode Çin'liler birbiri kCır bankaların yıllık b'lançoları tetlcik 
'htıışıar a 'l'ttn~ · - Çeng ve Liu - Ain'i edilmiştir. 
hareket. dır. Hopei istikametr.nde ileri -------
\ou~\l b~ı:ev~m. etmektedir. Buralarda Bir Rus tayyaresi Japon 
ttılar . n Ş!daetli muharebelerde Ja- toprakları üzerinde uçtu 

l'dir. fillndiye kadar 2,000 ölü vermiş 

'~~ lrde vergi 
1 &hsıı11tı 

~r~~ıl~llususi) - Vilayetin 938 yılı 
'Uatta Yiiz:tı 5 .ınilyon 64,000 liradır. Tah 

c l9 artına vardır. 

,, ç 
h ek Slovakya 

'btı 'l' a g '1 " 
~1tllrı hü~~·A.) - Çekoslovak hükfuneti 
~ e~e. Çe:etlere ve posta telgraf dai
Sı •iti ketrn oslovak isminin hundan böy 

a.u °"ak~a. :ı:1~asırıda bir tire ile cÇek-
tt~. § linde Yazılacağını bildir -

Tokyo 7 (A.A.) - Domei ajansı bildi
riyor: Bir Sovyct tayyaresi Sahalinin ce

nubunda Japon topralkarı üzerinden bir 
kac defa uçmuş ve nihayet Sovyet hu -

dudunun PO kilometre cenubunda yere 
indikten sonra Sovyetler birliğine dön
müştür. 

Meta""s:ısın yıldönümü 

Atina 7 (A.A.) - Atina ajansı bildiri-
yor. 

BaıiVekilin isim yıldönüm.ü münase -
betile gazeteler Metaksasın fotoğrafları
nı neşrederek bütün Yunanl'ılık namına 
kendisine uzun ömür ve refah terrwmai • 
lerinde bulunmaktadırlar. 

Edirnede bir bina çatısı 
çökt~, 1 amele öldü 

11 kişi yaralandı 
Edirne 7 (Hususi) - Burada Aziz İş· 

bilenin s;nema olarak tamir ettirmekte 
olduğu bine çatısının iskeleti yağmurla
rın tesirilc yıkı!mıştır. Enkaz altında ka
lan amele:ierden tbrahim ölmüş, 8 kişi 
hafif, 3 kişi a~ır surette yaralanmıştır. 

Had se muhitte teessür uyandırmıştır. 

Ankarada 
Bir cinayet 
Ankara 7 (Husum) - Bugün öğleden 

90llra Ha1k sineması önünde bir hadise 
olmuş, Çorumlu Hasan adlı bir genç 
Bendderesinde yedi numaralı umumi ev
de sermnyl! Abdullah kızı Ayselin üze -
rinc saldırarak elindeki sustalı çakı ile 
başından yarala~tır. Zabıta Basanı ya
kalamış, ynralı hastaneye kaldırılmıştır. 

llasn Aysel ile uzun zamanda·nberi ta
nştığını ve bir kaç gün evvel Ayselin 
kendisini t8'hkir ettiğini ve iğbirar ne -
ticcsi onu yaraladığını söylem'ştir. 

Veni Suriye yüksek 
komisyonu Berutta 

Paris 7 (Hususi) - Fransanm Suriye 
VP. Lübnnn yüksek komi.seri Püho. bu -
gün tayyare ile Beruta varmışlar. 

Yüksek koınisr, Beruttan Şama gide • 
cektir. 

Kaymakamlar arasında 
tayin ve nakiller 

Ankarn '1 (Hususi) - Mucur kayma
kr..mlığına Llıd'k kaymakamı Rauf Sü -
mer, Mut kaymakamlığına, E1'bistan kay
makamı Cemıl Binıgöl, EM:t.stan kayına -
kamlığına birinci umumi müfettişlik em
niyet ınfu;aıvir muavini Baki Kanlıkılıç, 
Çemişkezelt kaymakamlığına Mazkird 
kaymakamı Fahri Tokmakçı, Mazk:rd 
kaymakamlığına Sulhhan kaymakamı A
laeddin tayıin edilmişlerdir. 

Maarif Vekilhıin z;yareti 
Ankar!l '1 (Hususi) - Maarif Vekili 

bugün Maarlf cemiyetinin kollejini ziya
ret etmiştir. 

Almanyada bir id~m daha 
Berlin 7 (A.A) - Bu sabah genç 

bir katil idam edilmiştir. Bu son 6 gün 
içinde Almanyada infaz edilen altıncı 
idam hükmüdür. 

Çorçil F ransada 
Londra 7 (A.A) - Evening Stan -

dard gazetesi. Çurçil'in üç hafta kal -
mak üzere bu sabah Fransava l?ittifüni 
bildirmektedir. 

Egede zelzele 
devam ediyor 

Çandar!ıda yeniden 11 
ev yıkıldı 

İzmir 7 lHususi) - Fasılalı surette de
vam etmekte olan zelzele dün gece saat 
20,30 da Dikili kazası dahilin.de şiddetle 
hdssecfilmişt:r. Çandarlı halkı korku ile 
sokaklara iırlam~tır. Oldukça şiddetli 
o!an sarsıntıda yeniden on bir ev yıkıl-

mış. jandarma dairesinin de duvarlan 
çatlamıştır. Açıkta kalanlar gecelikle di· 

ğer evlere taşınmışlardır. Kızlay ilk yar
dtm olarak 600 lira göndermiştir. 

Belediye kooperatif;nde 
yolsuıluk olduğu 

ihbar edildi 
İstanbul Beledlyesi memurlarının yi

yecek ve yakacak ihtiyacını ucınJCa ve 
kolaylıkla temin etmek için teşkil edil
miş olan · kıooperatil muameıatının epey 
bir müddetteııberi ,orunda gitmediği 

hakkında şayialar dolaşmak.ta idi. 

Altı ay evvel kooperatif muhasebecili
ğini yapan zatın istifası üzerine artan bu 
idc!ialnr, söylenildiğine göre eski Val'i ve 
Belediye Reısi zamanında bizzat Muhid
din Ostündağa da bildirihn~ş ve gene 
söylenildiğine göre iıcabınd'a belediye 
müfettişlerinin tahkikat yapmaları hak· 
kı bulunmasına rağmen bu tahkıikat ya
pılmamışbr. 

Yeni Vali L11tfi Kırdara da Belediye 
kooperatifi hakkında müteaddid ihbar ve 
şikayetler yapılması ürrerine kooperatif 
müdürü Bürhamn işt'en uzaklaştırı1ması 
zarureti ıhasıl olmuş ve dün müdürün va
zifesine nihayet verilmiştir. 

Şikayetlerden anlaşıld1ğına göre koo
peratif için alman eşya ve maliyet fiat
lannın fevkinde g&terilmfş ve memur
lara yiyecek, yakacak ve borç para ve
rilir~en de b!rçok yolsuzluklar y.apılm~ 
tır. lddia edilen yo!Suilukların tahkikine 
Belediye müfettişleri memur ve koope
ratif müdürlüğüne de veka.Ieten Hilmi 
Aziz tayin edilmiştir. 

Urfa be?ediyesi te'tiş ediliyor 
Urfa (Htısusi) - Bir müddettenbe

ri halkın Vekalete vukubulan müteva-

li şikayetleri üzerine Mülkiye Müfet· 
tişlerinden Recai Türeli şehrimize ge
lerek belediye işlerini teftiş ve tetkike 
;.ışlamıştır. 

' Urgübde bir kız kaçırma vak'ası 
Ürgüb (Hususi) - Ürgübün Salur 

köyünden Yusuf oğlu Halil gözüne kes 
tirdiği ayni köyden komşusu Şerif eyi 
yemek zamanı kapı önünden geçerken 
ağzını kapamak suretile kapmış, kendi 
evine götünnüştür. Köy bekçisi tara • 
fından verılen haber üzerine jandarma 
bu işe el koymuş, 24 saat sonra her iki· 
sini de yakalamıştır. Şerife sıhhatli o
larak velisiııe teslim edilmiştir. Suçlu 
adliyeye verHmistir. 

S•yfa 3 

E 
• Çember/aynin Roma 

seyahat: ispanya harbini 
kızıştıracağa benzer 

Yazah. Selim Ra~ıp Em~ 

(El rankonun İspanyada yaptıktan 

U- taarruz nihayet bulmamakla 

beraber ilk günlerdeki hızını bir hayli 
kaybetmiş olduğu anl~yor. Bıufline 
kadar vaziyeti harbiyenin aldığı şekli 
gô'l önüne getirirsek. bu kuvvetlerin da .. 
ha ziyade taarruz mıntakasının cenubun
da ilerle.miye muvaffak olduklları görü .. 
Iüyor. FrankA> kuvvetlerinin taarruzunu 
yavaşlatan sebebler, bilhassa kar ve so .. 
ğuklarla beraber hükfıınetçi kuvvetle ,. 
rin gösterdikleri mukavemettir. Bu ay 
lçtnde ve beş. on güne kadar İngiliz bat
vekili Mister Çemberlayn Romaya gl .. 
dcceği için Franko taarruzunun her hal
de bir neticf.' vermesi taraflarca son de -
rece iltizam ediliyor. Nitekim bundan ö
türüdür ki hızı gevşiyen bu taarruzun 
bugünlerde Frankonun emrine verilecek 
yeni siliıh ve kuvvetlerle tekrar hızlan· 
dırılması beklenebilir. Çünkü muvaffak 
olup hükfunetçi cepbeyi inhizama uğ • 
ratmış bir ·Franko zaferi karşısında Çe~ 
berlayne söylenecek şey başkadır, mu
vaffak olamamış bir taarruzun husule ge
tireceği hilsranlı ve inkisarlı bir vazi • 
yet içinde ona karşı istimal olunacak 11· 
san başkadır. Her ne kadar mevcud şart
lar Çemberlayn ile Mussıolininin m\.\a:r
yen ve programlı bir mevzu üzerinde la>
nuşacakları kanaatini uyandırmıyorsa da, 
böyle bir müzakere esnasında dahi vazi
yetin bir takım sürprizler doğurması ve 
nagehzutıtlr vak'alann baylUietlle taraf• 
ların IMal ettikleri mevzilerde değişik • 
likler husule gelmesine sebeb olması çok 
mümkündür. Bundan dolayıdır 1d hü~
!ılelçi İspanyolJar ellerindki mevzileri ne 
derece inad He muhafaza etmiye çal.ışı· 
yorlarsa, ötek! taraf ta bu mevzileri İf" 

gal etmek için o derece fera«atle harbe • 
diyor. Bu gayretin bir neticesi olarak 
Franko kıteatını1 ilk hedef olarak tayin 
edilen Montsech dağları işgal edilttniş, fa
kat ikinci hedef olan Segre yakinindeld 
Artesa münakale merkezi işgal oluna • 
mamıştır. Halbuki bu hedefi tutmak için 
Frankocular iki kuvvetli kolorduyu tah
sis etmiş bulunuyorlar. Fakat mücadele 
heniiz son sözünü söylememiş olduğu için 
Çemberlaynın Romaya hareketinden e~ 
vel İspanyol sahai har-binde yeni bir ta • 
kım taarruz teşebbüslerinin yapılman 

beklenebilir. Zira bu taarruz beklenen 
neticeyi vermezse o zaman ti ilkbahara 
kadar beklemek lazım gelecektir. 

Selim Ragıp Eme~ 

. Almanyanın en büyük 
zırhhsı 

Bedin 7 (Hususi) - Almanyanın en 
büyük harb gem.isi olan 26 bin tonluk 
cŞıı.m HQrst. zırhlısının inşa ve teclıizatı 
tamamlanmıştır. 

cŞarn Horst> bugün donanmaya ilti -
hak ctmıştir. ........................................................................................................................... .__ 

Sabahtan sabaha: 

• iki lord 
Derler ki İngilterede bütün arazi kırk lordun malikanesidir. Bu kırk lor1 

topraklarını satmazlar. Ancak yüz yıl için kiraya verirler. Ev, çütlik sahibi 
olanların bu topraklarda ancak yüz yıl hakları vardır. Müddet tamam olunca 
ya mülklerini lord cenablanna terkederler veyahud kira mukavele.sini yüz 
yıl jçin tazelerler. Ve bu muameleler için lord bir peni masraf etmez. Bütün 
harçlar, masraflar kiracıya aid'dir. 
Teşbihde hata olmaz amma. çok filkür bizim de bir çift lordumuz vardır. 

E' kaf ''e Belediye! 
Lord Evkaf çok ar'stokrattır. Sah~bi olduğu araziden pek az vergi alır. 

Hatta yıllar geçer, kapımızı çalıp alacağını istemez. Fakat dünya hali bu. 
mal sahibi iken öldünüz mü, varislerinize mal değil, derd bırakmış olursunuz. 
Çünkü o zamana kadar sizden kırk para istemiyen lord Evkaf deriıal elini 
uzatır.ferağ muamelesi yapabilmek için onun bütün birikmiş vergilerini yek 
tahtadan vermek liı.undır. Ölmediniz de hayatınızda iken malınızı başkasına 
satacak oldunuz mu, gene lord Evkaf kendini gösterir. Birikmiş vergileri ver
mcd'kçe intikal muamelesi yapılamaz. 

İkinci lordumuz Belediyeye gelince, o da alacağına şo.hindir. Bekler, bekler. 
turnayı gözünden vurur. Bir yerde yol açılıyor, sızin de orada toprağınız, 
emlükiniz var. Kendiliğinden bir kıymet koyar ve derhal işe başlar. Hiç bir 
masraC kabul etmez. O kadar ki usulcn ve kanunen alacaklıya aid olan Ev
kafın yirmi yıJlık taviz bedel'ni bile kabul etmez. Elinizden malınız alındığı 
halde her muameleyi siz takib eder, her masrafı siz yapar, her zahmete siz 
katlanır VP üstelik birinci lordun yi rml yıllık ~aviz bedelini de siz verirsiniz. 

Allah lordlarımızı bize bağışlasın! Bürhan Callicl 
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İstanbul 
heyeti 

barosu umumi 
dün toplandı 

Adliye koridorlannda yapılan toplanhya 240 avukat 
iştirak ederek idare heyeti seçimi tamamlandı 

SON POSTA 

Dolm.abahçede geniş 
bir meydan açılacak 
Burada lstanbulun ilk 

tiyatrosu olan bina ve eski 
Istablı Amire yıkılacak 

Dolmabah~e sarayının önünde bir 

r 

meydan vücude getirilecektir. Bu c:i -
vardaki rıhtım seviyesi şimdiki meydana 

1 

nazaran alçak olduğundan bir müd'det -
tenberi doldurulmaktadır. Atılan top -
raklarla seviyesi yükseltilen bu kısımda 
.güzel bir rıhtım yapılacaktır. Ecnebi harb 
gemilerinin mürettebatı şehre bu rıhtım
dan çıkacaklar. gene ayni gemilere ya -
p!lan ve gemilerden yapılacak ziyaretler 
de buradan istifade edilecektir. 

Dolmababçe meydanında d'ört yol bir
le§ecektir. Bu yollar Beşiktaştan gelen ve 
Beşiktaşa giden tramvay yolları, şimdiki 
Gümüşsuyu yolu ve Maçkanın altını ta
kiben meydana çıkacak olan kavisli ge -
niş yoldur. Gümüşsuyu yolu Dolmabah
çe meydenına kıvrılarak çıkmaktad4r. 
Yenı meydan açılınca bu yol doğrudan 

Dilnktl toplantıdan bir lıntıbo doğruya Karaköyden gelen tramvay yolu 

İstanbul barosu umumt heyeti geriye demişler, kor.gre retsl avukatlann bu id- ile birleşecektir. 
bırakılan toplantlBlru dün adli~ kori - diasını reddetmiıtr. Meydan açılırken mülga Istaıblı .Amire 
dorlarında toplanmak •uretile yaprnıftır. Yedek azalıklara da 110 reyle Nus:rct binası yıkılacak ve tam binanın bulun-

Evvelce avukat Ali Haydarla, avukat Erk, 107 reyle Ekrem İlhami ve Berat duğu yerden itibaren Küçük.çiftlik par -
Kıbrıslı Cel'Al idare heyeti aeçbninde mü- seçilmiflerdir. kına doğru imtidad eden sahada stadyom 
18vi rey almı.t olduklaRndan. dünkü top- Kongreden sonra kendisini gören bir yapılacaktır. Böylece stadyomun kapı -
lantıda bunlardan biri, tekrar int:ihabla muharririrnize baro reisi Hasan Hayri, sında da dört yol birleşmiş olacak1nr. 
1eçilecekti. 240 avukatın i§tirak et.mit ol'- idare meclisine seçilenlerin bazı avukat- Meydan genişletil"rken kÖ§€ başında bu
duğu toplantıyı baro reisi Hasan Hayri lar tarafından beğenilmediği yolundaki lunan ve İstanbulun ilk tiyatrosu olarak 
açtığı esnada Kıbrıslı CelAlin bir takriri idd~aya §U cevabı vermiştir: yapılan bina da yıkılacaktır. T~yatro bi -
okunmuştur. Celll takririnde idare he _ «-İdare meclisi azası olmak demek bir r.ası yıkıldıktan sonra Sipahi ağası Emine 
,-eti azalığından kendisinin af:fedllmesl.n1 avukatın kıymetli vakit ve savinden fe- aid çeşme, sebU, hatire ve mekteb de 
istemekte idi. Bundan soma intibaha ge- dakarhk yapma~ı demektir. Arkadaşların ınıeydana çıkacaktır. Müzeler idaresi bu 
~§ ve Kıbrıslı Celilin takririne rağ- bu fedakarlığa tehalük göstermeleri ~k vakfın meydanın güzelliği ile mütenasib 
men 113 rey aldı.ğı gıöı.rülmilŞ'tür. Avukat şayanı memnuniyettir. Heyeti umumiye- şekilde tumir edilmesini belediyeden is
Haydar ne rey alarak idare heyetine se- deki söz ve münakaşaların seyri bizi çok temiştir. 
çilmi4tlr. Bu esnada wukatlardan Ha _ sevind:r.mjştir. Bu da avukatların intiha- -------
ffnı Refet. Mes'uıd ve Mümin Mustafa söz ba olan büyük alfıka.c;ını g&1.ermeldedir. Toplan f ılar: 

Kağıd ve selliloz fabrikalarının 
montajlan ikmal edildi 

Açılış resimlerinin Cümhurreisimiz tarafından 
yapılması muhtemel bulunan fabrikalar haziranda 

ışlemeğe başlıyacakJar 

İzmit (Hususi) - İzmitte yapılmak- ! le, Umum Müdür muavini Şakir 1U ' 
ta olan selliloz ve ikinci kağıd fabri • fat Turalı, yarırı Ankaraya hareket t 
kalarının inşaatına ehemmiyetle devam deceklerdir. 
olunmaktadır. Her iki fabrikanın mon- 1 · b · 1 ·ı k 
tajlan nihayet bulm~tur. Çatı aksamı zmır orsası gemş etı ece 
da ikmal edilmPk üzerediT. İzmir (Husu~i) - Tütün ve ~ 
Kağıd ve selliloz fabrikalarının ma- mahsulleri önümüzdeki mevsimden~ 

kinelerinin yerlerine konulmasına baş tibaren borsada satıJacağı için bO , 
lanmıştır. İşlerin bir an evvel bitmesi sarayın·n genişletilmesine lüzum ~ 
için hummalı . bir gayret sarfedillmek • rülmüştür. Şimdiki üzüm salonu 
tedir. misli genişletillecektir. Vekalet bU 

Gerek ikinci kağıd ve gerekse selli- 20,000 lira yardım edecektir. 
loz fabrikalan önümüzdeki haziran a- İncir ihracat 'tacirleri, incirin 
yı içinde i~lemeğe başlıyacaklardır. sada sahlmasmı muarız bulunuy 
Fabrikaların açılış resminin Reisicüm- Tütün tüccarları henüz mütaleal 
hur İsmel 1nönü tarafından yapılması bildirmemişlerdir. 
muhtemeldir. Bir favzlh 
İzmitte yeni kurulan binalar terci - Aldığımız varakadır: 

• 

,, 

han kağıd fabrikasmın bulunduğu ma· .aazetenızın 13-12-938 günlll ""-~..d 
halde yapılmaktadır. Burada yeni te - yılı nüshasında, Bandırmada blr 1~ ı çının standardizasyon nizaınnamestne ~~ ft.... . 
şekkül eden semte (Kağıd mahallesi) kın hareketınde-:ı dolayı ihracat rub8•5P"' ... ıq 
ismi veri1mesi için yakında teşebbüs • meslnln gerl alındığını yaz.maktadır. _Afi' 
lere girişilecektir. Bu yazınıv.la, mevzuu balısedllen ~ tlşti 

Toprak mahsu'ler
•I of"ıs"t madakl ihracatçı H. Hamarat, ihraca , t\ 

ruMatnamesl, ga?:etenlzde tyazdıtınıZ fi 9' bt '! 
Ankaraya nakledildi kilde değn. Ociamw. kendı arzusu u~ ttc 

Toprak Mahsulleri Oflisinin Umum 
Müdürlük te~kilatı tamamen Ankara· 
da yerleşm.i.,,tjir. Ş1mdiye kadar şehri· 
mizde vazife görmekte olan Ofisin U
mum Müdürü Hamza Osman Erfan i-

babda vermiş oldu~ dllekçe&lle, t tır' 
ruhsatnamesini Odamız kanallle Yütsel 
tıs:ıd VeU.Ietine iade etmiştir. , 

Haysiyeti tıcarlsinl haleldar edecek JSil ~ 
h1yettekl, 3007 sayılı niishanızdakl bU _ ~ 
nın, gazetenlzın avni sütununda yaıııJIP"' 
o.zere lfıtfen tashihini rica ederiz. 

DOnkO vesaiti nakliye kazaları· 1 Bir kadın su ısıtırken yaraıe11d1 , 
Şoför D~mitronun idaresinde bulwıan Maltepede Gülsuyu caddesinde ~--

ve Mısır prenseslerinden Sem.lliaya aid bulenin evinde çamaşır yıkamakta ~ 
Kahire 28 numaralı hususi otomobil. eV'- Zeycan suyu ısıtmak üzere iken ~·~ 
velki gece İstinyeye gitmekte iken sü - nın içine birikmiş olan kurum bir ltW', 
vari binicılik erlerinden birine çarparak halinde düşmüş ve ocağın yanında ~ 
ağır surette yaralamıştır. lunan ibenzin şişesini kırarak atet BJP"" alarak: İntihabda bazı ark.adaşlann ihtiraslar.ı-

nın r<>l oynadığı hakkındaki dedikoduları 

reddeder ve arkadaşları böyle bir şey -- Reye i;.~rak edenlerin ~kJaması lis
telerle değil, devam defteri ile olınalwhr, 

Yaralı berayı tedavi hastaneye kaldı - sına sebeb.ryet vermiştir. 
Sehremlni Halkevlnden: J Evimiz gösterit kolu tarafından Pazar gü- rılmış, suçlu şoför hakkında t.ahJcikata Etrafı ihata eden alev Zeycanm ~, 

nU akşamı bir piye.! temsil olunacaktır. başlanmıştır. nü ve vücudünün bir çok yerlerini Y~ 

Şehremi'll Halkevinde temsil 

den tenzih ederim.• 

Poliste: 

Ev baNn haydutların sekiz ki•i 
oldukları enıa,ıldı 

Şehir iflPr/: 

Şehrin temizliGi hakkında mekteblere 
tebligat yllpılc ı 

Ye,ilay Gençler Blrliftinln kongresi * mış, yarası ağır olan kadın HaychltP""" 

le;~~~~r~~ :::~k ~~~::~:ı=!d~~t m~~r ş~~b~b:u~a~:~ ;~a~ :~ : ::.~~~~ •• ~:~~~~~ş~~E.~H .. ~,.R~:~T::l.Y~A .. T .. R.~OS:-: ~ 
1ık kongresini yapacaktır. Her sene çaıı.,ma tanesi civarından .geçmekte iken Deniz- llflllfff 111111 
~~;ı:;.~ıe ~~=n da: g~~~~~~~u!u m~e:t~~ bank m~urlarından Mahmuda çarp _ 

1111111 

, Tepebqı Dram ründis ıJ~ 
Evvelki gce .sabaha kal"fl saat iki bu

"1k aıralannda Eyüb kazasının Kemer -
burgaz nahiyesine bağlı Pirinççi k'6yfuıe 
plerek Halil adında ihtiyar bir adamın 
evini basıp kmnı ve kısrağını kaçırmak 
itltediklerini ve bu arada kızın babası 

Halili tabanca ne 61dllrdük'ten sonra ve 
kardqlerl Yaşar ve Arif ile ~lan 
Mehmedi bıçakla yarabyan haydudlar -
dan Resul. MU&taf a, Mehmed ve Ahmedin 
ıvak'ayı mOtealdb yakalanarak hakların
da tahkjkat ve takibata baflanmıftl. 

Suçluların isticvablarmdan ve detin -
le§tirthnekte olan tahkikat neticesinden 
haydudlann 8 kl§i olduklan anlqılmış 

ye ıhenttz yakalanmıyanlann M~ A
li, Etem, Niyazi ve Ka)ll8 adlarında ol
mak üzere bOvtyetleri teıt>ıit edilmiştir. 

Aranmakta olan suçlulardan Kaya. 
ıtnn k6prll Qzertnde zabıta tarafından ya
kalanmıtbr. 

Diğerleri hakkında taharriyata devam 
olunmaktadır. 

Komtuaunun p11raaın1 çalan bir 
kadın yııkalandı 

'Osktıdarda Mollasinan mahallesinde 8 
aumarado;. oturan Gülbahar zabıtaya mil
ncaat ederek im eşyalarile birlikte bir 
mikdar al\m liraşının meçhul b(r kimse 
tarafından çalındığını iddia etmiftir. 

Yapılan tahkikat netice9lnde, iddia e
dilen paraların ayni evde oturan Şaziye 
tarafından çalındığı anlqılara.k ,.akalan
mlfUr. 

Para mtaadere olunmUf ft auç:lu h~ 
kında tahkikata bqlanmlfiu'. 

Bir yangın baflangıcı alind~rOldO 

Evvelki g«e Taksimde BekA:r eokak 36 
numarada oturan Agavnıinm yatak oda
aından birdenbire ateı zuhtlr etmiş ise de, 
itfaiyenin gelmesıne lüzum hlaıl olmadan 
evde bulunanlar tarafından söndfirül -
müştür. 

Ateşin se-bebi ruhuru hakkında zabıta 
tahk1kata başlamıştır. 

Şehrin temizliği ile talebelerin de a -
lakadar olmaları için Maarif müdürlü -

ğünde bir toplantı yapıldığım yazmıştık. 
Toplantıda verilen kararlar dün bir ta -

mimle mekteblere bildirilmiştir. Talebe
lc~, sokaklara yemiş kabuğu, ka.ğı.d ve 
saıre atrnıyacaklardır. 

EminftnD hanı yıktırı•ıyor 

Eminönü meydanında Eminönü Hanı

nın yıkılma91 işi üç bin beş yüz lira.ya bir 

müteahhide ihale olunmuştur. Balıkpa -

zan caddesinin başındaki çamur ve top -
raklar henüz kaldırılmamıştır. Toz ~ 

toprak kaldırıldıktan sonra buraya kaldı
rım döşenecektir. 

Mliteferrlk ı 

Belediyede yeni taylnler 

Münhal bulunan· :Lrtantbul belediyesi 

muhasebe müdürlllğüne Maliye VekAle-

ti emlAk müdür muavini Muhtar, Baha

dan açık k lan kooperatif müdürlütüııe 

Hilmi Aziz tay.in edilmişlerdir. 

OtobOscDlerln •iklyetl teablt edfldl 

Otobüsçülerin dileklerini tesbit etmek 
üzere tefltil edilen komisyon fiklyetlırl 
ayrı ayrı dinlemif. vazife..lni mtinniştir. 

Şikiyetlerin bir kısmı hukuki mahiyet 

arzettiğinden komisyon bu iddtalan dai
mt ~ncilmenc göndermiştir. 

BUGÜN 

i P E K'te 
TÜRKÇE SOZLO 
BugOn aaat 11 ve 1 de 

t&nzllAth matineler. 

yerlerinden birçok gençler müracaat ede - mıştır. Agır surerte yaralanan Mahmud rece 
20·'° 

rek aza kaydedilmelerini t.!t.em.ışler ve bu berayı tedavi kaldırıldığı Etfal hastane- A S M O D E arzuları yerine getlrtlmlştır. sinde ölmüştür. Kazayı mütealdb firar 111 l.tıklill caddeıi Ko.-11,0 • • • ırUndüz 15,!!0 ş:_ece 20,0 .. · ...... T.E'Ş'E:"i("i('()°R.............. eden toför Habib a;nmaktadır. 111111111 M U M S O N ~ 

Evlenme törenim münasebetile gerek Vatman Satılmı§ Vuralın idaresindeki O p ER e11 
törene iştirak edenler ve gerek telgraf 165 numaralı Fatih - Beşiktaş tramvaya- HALK 
ve mektub ve kart ve yazıhanemde teb- rabası, Karaköy ile Tnnhane araaında on Bu aqam ••t 

9 
d• ~r büyük operet 

rike gelenler ve kıymetli hediyeler gıön· dört Ya§lannda Bere adında bir çocuta O ç y ı L o ı 1. 
dermek zahmet ve lutfunda bulunan çarparak ağır surette yaralamıştır. Ya- Pek yakında yeni ~~ 
muhterem zevat ve dostlarıma ayn ayn ralı berayı tedavi hutaneye kaldır~ KIZL.1": 

* 
teşekkür imkAnı olmadığından, kendile- tır. 
rlne alenen §Ükranlarımın ibl!ğını muh
terem gazetenizin tavassutundan rica Fatthte oturan Kadir adında biri zabı-

ederim. taya müracaat ederek Fat.iiı _ Harbiye 
Ayvalık: Ekonomi seferini yapan bir tramvayın P'atlıtien 

·-···-················· .. ·······························-- gP.Çerken Aziz ism.iııııd.e bir ~uğa çarpa-V E F A T rak yaralamış olduğunu bildirmJ§tir. Ya-
Büyll Millet Mecllsi Bütçe Encümeni baş _ pılan tahkikat neticesinde suçlu vatman 

kA.Ubi Nuri bugün tedavi edilmekte oldulu tesbit edilerek yakalanmıştır. """""""-
Nümune huta.neslnde ölmüştür. aı:::=========:;:::;;,=====-==-~-===-==========--~~ 

Nuri, t.a.krlben bundan 14 gi1n eıvvel Büyük ,.~---••••••••llliiı•milıiiiilıiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ_ ... 
Mlllet Meclislnden çıkarken maruz kaldtlı 
bir otomobil tazaaı neticesinde bacatıann
dan yaralanmış ve o gtlndenberl Nftmune 
haatanesludı Wda'rl altına aluunıftı. Oör1l
len lizıım 11ııertne yapılan bir operuyonla 
dtln bir bacalı keallen Nuri bugtln saat 1'-1() 
da hayata 10sıerln1 tapam}fbr. 

Müteveffa Nuri Darüt.şefakanm Jetı.,t1r -
cflt1 detertt tahıl.,.Uenlen b1rt 1dl. isttbd&d 
de"fr1nd8 bir aralık Konyaya nefJeclllndf o -
lan Nuri M9fl'\lt1yecym Ulnmı mtltn.tlb t.
tanbula dönmtt.f, mebuaan mecllli tettultı 
içinde eTr&k ml1di1rlt11üne taytn ed.llm1ftlr. 
MHlet Meclı.stndekt ft.Zl.fesine bqladıtJ ta -
rth oı.uı 19'5 den lt1buen Mecll.!hı Btıtee 

Encümeni başkltabetinde bulunm'Uftur. 

Doatlardan borç almak ıan'ati. .•. 
Anide •engin olmak aan'ati. ••• 

Ye ~haua ıtlldürmek san' ati... bunlan ... 

GEOBIES MILTON'all 
CHARPIN ve JOSEPHINE GAEL 

ile beraber çevlrdlGI ve aeylrcllerl kahkaha tufanına garkettlOI 

Dalavereciler Kralı 
net'ell ve eGlencell iliminde g8receksiniz. Bu Çarfamba ak .. "'' 

SCME:R sinemasmda 
Müteveffanııı bir reftkuı ne Ski ımı .,. btr o~uvardtt. ~ .................................................. ~ 

BUGÜN 

MELEK'te 
Fransızca Orijinal Nüshası 

BugOn saat 11 ve 1 de 
tenzllltlı matineler, 



SON POSTA 

Antalgada bir ~ataklıkta 
~kaliptüs ormanı kuruluyor 
~!~ temeli atılan okaliptüs ormanının adı .............. -;~;~:~·;;~:; ............... . 

ySn oba,, kondu. KöylüL.r davul zurnalarla ekmeklerinden 

m~rası·me ı·şıı·rak etıı·ıer şikayetçi 
~ Kaleelitll okuyucularımızdan bir zat 

... Bundan böyle sokak
ları ..• 

dün matbaam~ geldi ve beraberin-
de blr de t'ktnek getirdi. Kalecilcte 
ı;atıl:m ekmeğin blr numunesi olmak 
üzere bize uzattığı bu ekmek 801llU -

nu, ltlrıtf edellm iti blllp gördüğümüz 
ekmekıertn clruı ltlbarlle en fenası 
ldl. Kaleclğln Ankaraya yakın blr za
hire amoarı olduğu düşünülürse, o -
rada satıldığı beyan edilen bu e'kme
ğln bu kadar kepekli ve kara olma -
sının hıkmeLl bir türlü anlaşılamaz. 

Tam kllosu (8,5), kesildiği zaman 
(9) kuruşa satılan bu ekmek.ten mem
nun olmak nıümkün değlldlr. Nıt.e -
kim okuyucumtn da. Kaleclklllertn 
memnunlyetslzllğine tercüman olarak 
ekmeği matbe.amıza getirmiştir. Nü -
rnune nezdlmlzdedir. Görmek isteyen 
göreb1Ur. Bu sureUe Ka.leclklllerln d.1-
leklerl yerlne gellrse, bu ufacık hlz -
metl ita edeblldlğl.m1z için biz de 
memnun olurus. 

Bir köy sel baskmmdan 
kurtuldu 

Diyor ki: 

. . . Tertemiz göreceğiz. 
Hasan Bey - Fakat 

maatteessüf ben eöremi • 
~eğimi 

- Neye Hasan Bey? 
- Terkos kesildiği için 

kendim yıkamp temizlene
miyorum .. Bu halde temiz 
1e>kala nasıl çıkarım? 

Anadoluda kış 
Sivasta karın irtifaı 50 - 60 santimetroyu buldu, 

Merzifonda vakacak buhranı var 

Sıvasın karlı manzaran 

Sıvas (Hususi) - Yakın günlere ka· sile Merzü0ntıa havalar da degiştt. Bb 
dar havalar çok müsaid bir ,şekilde gi· hafta önce dışarıda termometre mır . 
derken birdE>nbire dünden itibaren de- ..dan yukan sekizi gösteriyordu. 
ğişmiş ve ~indetH bir kar ın:m~ı baş· Salı günli hava birdenbire soğu -
lamıştır. Sıvasın her tarafı şımdı kalın du ve sabahleyin evinden çıkanlar her 
bir kar tabakası altmdadır. 
Aldığım 'haberlere göre. kazalardan 

Gürün, Kanfal, Suşehri, Kuyluhisarda 
çok fazla kar yafm11ştrr. Bununla bera· 
ber yağan kAr bölgede 50 • 60 santim 
arasındadır. Çok şdde!li soğuk fadasile 
hüküm sürmektecf'r. 

Kazalara karın fazla yağın.asile bir 
çok köy yollan kapanmıştır. 

Soğukların başlaması ile şehirde ma 
den kömürü bulunmamaktadır. Halk 
bu yüzden çok ı:•kmtı çekiyor. 

Merzifonda 
Merzifon (Hususi) - Yıılın değişme· 

tarafı karla örU:Jü buldular. 

Buradaki halkın kışlık yakacaklarını 
maden kömürü ile odun teşkil etmek • 
tedir. $ehir maden kömürü ihtiyacını 

Çeltek kömfrr madeninden temin et -
mektedir. Kazay.;ı 16. km. uzaklıkta o-
lan bu ocaktan herPün 8 ila 1 O ton kö • 
mür gelmektedir. Gt>cen senelerde kö • 
müre rağbet pek azdı. Orman kanunu· 
nun tatbikinden sonra odun fiatlan 
çok yük~eld!. EvYelce 15 • 25 kuruş o
lan bir yiik odun bugün 50 kuruştur. 

Pr.yasta kaçak eşya yakalan d 
Hataydan geıeTJ yolcuUann bavulla • 

nnın alt ve üst kı~mında gizli kaçak eş 
ya hergün gümrük tarafından yaka • 
lanmaktadır. Bugün gene ayni tarzda 
iki 'iahsın bavLillorında kaçak eşya ya
kalanmıştır. Gümrük yevmiye 3.4 ka
çak vak'ası kaydetmektedir. 

Gönende havalar güzelleşti 
Gönenden yaztlıyor: 
İki gündenberi karlı ve soğuk geçen 

havalar bu sabahtan itibaren ılık ve gü 
neşli geçmeğe başlamıştır. Havalaru 
birdenbire yumuşaması yakacak fiatla 
n üzerine tesir etmiştir. 

Gönende köy çahşmaları devam ediyor 

Gönenden yazılıyor: Burada 938 yılı 
köy jşlcri tamamen bitirilmiş ve bu yı 
la aid hesablar kapatılarak yeni yıl büt 
celerinin tanzimine başlanılmıştır. 

938 yılı çalışma programında yapıl · 
ması istenilen işler de büyük bir mu • 
vaffakiyeıle bsşaı ılmıştır. 

Bir çok köyler.de yeni köy konakla • 

n .yaptırılm1ş, ilk okullar tamir etti • 
rilrniş, eski köpriile· J ~ •ruış ve yerin~ 
beton olara'k yenileri yaptırılmıştır. 

Resim Bo~tancı köyü yolundaki eski 
ağaç köprülerd~n birinin yerine inşa 
edilen beton köprüyü ve Gönen köy • 
cülük bür-0:-.unu idare eden Turgud Öz· 
tufanı gösteriyor. 
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BENZEVIŞLER 
:.. Ben Tunusu alacağım. 
- Hayır alamazsın.. 
- Alamu mıyım?.. Görilnıllnüz, 

. funuau da ahrmı, Cezayiri de .. . 
i » .............................................. . 

B1l sözleri ben de duydum, fakat hiç 
~ karkmadını. ' Çlinkil 
töyliyenler de..ie\ büyükleri değil, sa
&ce birer nd7oya aahib olan kimse • 
"1-dt. 

* - Londraya bayıhyonıın. 
- Paris daha gilzel 

- Nevyorlra btr dtyeceğin var mı? 
- Bilmem amma aon senele-rde Ka· 

bnyi tercih etmeğe başladım. 
- Ben Nil'e baYJlıyorum. 
................................................ 
Bu ~zleri ben de duydum, fakat hiç 

kıskanmadım; çünkü .öyliyenler Lon· 
4!ra, Par:ls, lf"YOrk, Mıaır, Kahire, Nisi 
!otaflDJŞ iMmlaT ~1; $dece birer 
radyoya sahJb olan kimesel.rdi!. 

* Erkek m.uasma oturmuş yazı ya • 
zıyordu. Kanat bir kdltukta örgü örü· 
10rdu Sektt yaşındaki çocuk derse ça· 
htıyordu. Erkek kalemini bıraktı: 

- Beş dakika imralıat! 

Dedi. Kadın yftn argüsünü yanına 

koydu. Çocuk elinden kitabını attı, si· 
cara iskemlesinin iizerinde duran ma· 
denden yapıJmıı vazoya, bir kalemle ... 
"YUrmağa bafladL Her vuruşunda dan 
dan sesler duyuluyordu. 

................................................ 
Bu halt bfıı.n de lfk'düm. Fakat on • 

lann maaile dell olduklanna hükmet
medlm Çtbıld1 bir ndyolan vardı. 

* İki arkadaş konlJIUYorlardı: 

- Ben kutu dfli blliıim. 
- Nasıl şeydir? 

- Bak una da ~ğreteyfın .. Her he-
cede bir defa kutu demek l!zımdıT. 
Farkında mıırın, bu dili bfalın radyo 

da biliyor. 
- Sıztn radyo kutu dili mi bfüyor? 
- Kutu dili MA'ft amma esas kutu 

diline çok benzi,or. 
- Nasıl? 
- Şimdi sana onun dfüle konuşa • 

yım: Düt bu, dtit rs, düt ırl., düt SÜ, düt 
ra, düt rad, düt yo, d1it sil! 

İSMET HUL'C!St 

C Bunlan biliyor mu idinii? ~ 
Garib yoruyuşıu bir ihtiyar 

Okyanusta ya · ' 
ııyan bazı baJ:ık • 

lar, d.işl'eriııi te • 

mizlemeğe me • 
raklıdırl'ar. Y;w · 

rularını çağıra • 

rak dişlerini te • 
:mizletirlıer. 

* Saniyede 2500 resim çeken 
makine 

Amerikada bir makine mühendisi 

yeni ve çok şayanı dikkat bir fotoğraf 

makinesi icarl etmiştir. Bu makine aa

niyede 2.500 resim çekmektedir. 

* 143 yumruk atan artist 
Amerikada bir filin çevrilmiş, bu 

ln«il\erede yqıyan bu 77 lik ihtiyar 

resimde gördfljilnüz gibi. d:i'.zkrini biik
medm, bu vti'lde 500 adını yürür. 

filmde başrolü oynıyan artist Charles 

Bickford bir sahMde ikinci derecede 

artistlerden birine ırka arkaya tam 

143 yumııık vurmuştur. 

* RDzgAr kar topu yapar mı? I * 
Rtlz:(Arm kar ~opu yaIJ>.J,ğınıı hiç 

DUnyanm en eski kıhCI 

lsıydunuz mu? İşte geçenlerde A:me -
nkanuı Montana eyaletinde yağan şid

UtH karlardan sonra ovada belki bin

lerce kar topunun peyda ~duğu ve 
birbb1 ardına dizildiği görülmüştür. 

Çinin Hopei eyaletinde Shansi şeh

rinde dünyanın en eski kılıcı bulun • 
muştur. Bu kılıç, milAddan evvel 4802 

senesinde Çinıliıler tarafından k1'lla • 

nı lnnştır. 

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

Ollagucularıma 

Ce11ablarım 
Manisada Bayan d'.P.• ye: 
- Bir kadın bir erkeğin kendisi· 

Dl MVip 1emıediğini neden anlar? 
tiyonunuz. 

- İWıi ~ğum, ne safiyane bir 
nıal? Sa~ gözlerine bakmak kAfi • 
dir, diyeoeğim. Fakat sevginin dere
eeshıl, mahiy.ttni ve rengini tayin 
etmek biraz ı.crübeye bağlıdır. Ma-
amamı bAhl8 mevzuu olan evllen • 
meğt m1? Niklh dairesine ne zaman 

gideceğinizi sorunuz, tayjn ettiği 
müddetin yakın veya uzaklığı da 
117.e biraz ftkir verebilir. 

* Sinobda Bayan cK. Ç.• ye: 
- Evet, medeni kanunun neşrin· 

den sonra çaresiz kabul edilmiş ba-

zı müktesep bakar, emrivikiler var
dır, bu vaziyetleri mahkeme yolile 
halledemezsintz, dojnıdan doğruuya 
anlaşmak llzun. Fakat aerbestinizıi 
istemeyi düşünily01'38Dlz, yani erke-
fi bir tercih karşwnda bulundur • 
mak niyetinde iseniz bu, her zaman 
için mümkilndür. . * 
Sıvasta Bayan 11.aeere: 
- Bugfm müecb!'l veya mihrl -

muaccel diye birşey yoktur, kendi· 
sini satmzyorsanız, tam hakkınıza 
malik olarak, tam hakka malik bir 
erkek1e hayat ortak!ıb yapıyorsu .. 
nuz, maziye kanıtan müeccel ve 
muaccel mihirlerin yerine nakden 
birşey istemelt mftmkfln değil• mi? 
demeyiniz, erkek lli7ıden frenk u· 
IUlüne teb'an cihaz Hrtemeğe kalkı
şabilir, ziyanlı çıkanmız. 

TEYZE 

BOM POST.& 

V eteri nar diyor ki .. 
Ekinokok nedir, 

insanlara nasıl 
geçer, neler yapar? 

Ekinokok ismi verilen parazıit (tuieyl) 
aslen köpeklerin ınce barsaklarında ya
şıyan 4-5 m.Himetre uzunluğunda ve 3-4 
halkadan müşekkel ufak bir tenyadır. 

Sürie şekillerini insanlar dahil olduğu 

halde 27 hayvanda gördüğümüz bu müh
lik parazit bilhassa insanlar için ehem
miyetle nazarı itibara almması icab e
den bir mevzu teşkil eder. Hastalık, ka
sablık hayv.anlaP<la husule getirdiği a
f atla her sene on b'"ınlerce lirayı aşan ik· 
tısadi zararlar bertaraf, insan sağlığı ba
krmından da gittikçe ehemmiyet kesbet
mektedir. Bilhassa •büyük viI.ayetlerimiz· 
de Avrupa şehirlerinde görülen köpek 
meraklılarının art:ması itibarile ek1noko-

Tevkifhanede bir mevkufu öldüren 
katil .mahkum edildi 

Katil Dursun eski mahkumiyetile beraber yirmi do 
sene yirmi iki gün hapis yatacak 

Tevkifhane cinayetinin cürmümeş -ı içtimai ahkamı dolayısile 29 sene 
hud kanununa göre yapılan muhake-- gün hapis yatacaktır. 

mesıne ~ğırcezaaa dün de devamla Sevgilisini öldüren Rope 
karar tefhım olunmuştur. 

Dünkü celsede Tevkifhane operatö- teCZİJ8Sİ istenildi 
rü Jak Barbut ile gardiyan Hasan şa· Pangaltıda sevgiliSi Anjeli tO 
hld sıfatile mahkemece dinlenm~ler • 1ra:til rinden bıçaklıyarak öldüren ,-
dir. pemn muhakemesine Ağıırcezadlt 

Operatör şehadetinde, ma1dül Beki· ___ : ... l1l 
· k ak d b·""' yırtı" vam edilmiştir. Müddeiurn~ kun sureti intikal ve neticesi hakkında nn ce et y asın a wunan gın _ _ 1 

okuyucuya fikir vermeği faydalı buldum. boğuşma sırasında, maznun Dursunun diasından anlaşıldıgına ~ore, suç 
Köpeklerde kahil şeklini gördüğümüz elindeki bıçakla h~sıl ola.bileceğini söy pen, Anjeli bostanın içınde Y 

bu parazit kasablık hayvanların ahşasın- }emiştir. ve öldürmüştür. 
da bilhassa ak ve karaciğerlerinde halkın ~ahid Hasan iı:e, kendisi tarafından Suçlu Ropen ise: 
su kesesi dediği ve sıkılınca içerisinden B . k d ı b b iki ldP Bekirc: «- Senin eroin sattığını Dur· - ır a ın a era er 
fıskiye gibi berrak bir mayiin fışkır<hğı · 

~un ihbar etth tarzında söylendiği id· me çıktı. Beni dövdüler> de keseler .hasıl eder. Bu keselerin büyük-
dia olunan sözfüı hilAfı hakikat oldu· Suçlunun bu şekilde müdafa lüğü ha:ıan bir çocuk kafası kadar olabi- . 

lir. Kese içer!sinde Echiru:ıcoccus dedi- ğunu beyan ederek: bit olmadığından ve suç delill 
ğimiz ve köpekler tarafından alınınca - Ben evvelcP Dursunun kaymbira· bit edi!lıniş im1unduğı.ıncian 
Echinococcus granulosus adını vert1ig'i· deri A1ide. eroin vaka1amıştım. Bu ci· 4 "'S " ,.ı: d ceza kanununun '* 'lTI1.:-ı ına 
miz kAhil şekli hus~Je getirecek süriele- betten ban..ı muğberdir, demiştir. tevfikan teczivec::! istenmiştir. 
ri ihtiva eder. Şahid1erin djnlcnmeleıini müteakıb Duruc::ma, k~rar tefhim edilrne~ 

Köpeklerin alma şekli koyun, keçi ve söz alan müddeiumumi Feridun Baga· " 
sığırların su keseli ak veya karacigverle· b d"l D re başka bir güne bırala.lrnıştı.r. na, suçu delillerle tcs it e ı en ur-
rini vermek suretile vaki olur. Süneleri sunun ceza kanununun 448 :inci mad· Oynarken dOşen bir çocuOll" 
bu suretle aimış olan köpeklerin ince desine tevfikan, tec.riyesini taıeb et -
bansaklannda para:ti.t kahil şekfini ik- kolu kırıldı 
tisab eder. mi~tir. . . Ha1ıcıoğlunda Suyof.cu sokağınd• 

Köpekler ıu>rçlerini valamak suretile Dünkü celsede maktul Bekmn ve • d H ·ye mektebin r J •1 ... an 8 yaşın a ayrı , 
parazitin binlt-rce yumurtasını dillerine resesi tarafından mahkemeye verı en ·. · . v ka ara1' 
sürerler. b\mdan sonra da evde sahible- bir istida da. şah..:i mahiyette bulun • sınde oynamakta ıken ayagı Y 

dueı.ından radde<lflmiştir. müş ve kolu kırılmıştır. rinln eJJerini ve yemek kaplarmı yala· 
makla }Urnurtaları temas sahalarına bı
rakırlar. Evler haricinde yasıyan köpek
lerin ga:tesile bulaşan mer'alar paraziti 
diğer hayvanlara; eğer sebzelere bilhassa 
salata ve meyvakıra bulaşmış ise bunlar 
çiy olarak yeneceğinden hastalığın in
sanlar tarafından alınmasında ehemmi-

.. Havrl.ye derhal celbedilen ,iım.dadl 
Nihayet, mahkf'mP muzakereye çe • · . . . . taD 

kirmiş ve bir müc.1tlet 50nra, şu karar 'hi otomobılıle Şışlı çocuk has 
tefhim -0Junmuştur: kaldırılarak tedavigjne başlanmıştıf· 

Dursun. ceza kanununun 448 inci ve Bir amele ambara dOştd 
5 ı in:i maddele .. ;ne tevfikan. hadise- Kasımpaşada Kalafat yerinde tı 
de maktulün tahrikleri dolayısile ha • bulunan Şark vapurunda amelelilc ~--...... _ 
fifletid sebe-bler d~ nazara alınmak su- pan Mehmed, vapurun ambarında 

yetli rol oynarlar. • h _ ... f 
retile 12 sene 1 ay rnüddet1e agır ap· makta iken birdenbire müvazeneSJJP 

Bu suretle ahnan yumıırtal:.rdan türlü se mahkum edilmistir. bederek alt kat ambara düşmüştü!· 
hayvanlarla birlikte insanların da muh· tte 

"'--ak. 0-ıd:ü·rmeCU> t~bbüs suçun- med sukut netices!nde ağır sure tE'lif uzuvlarmda akci-ğer, a·mağ ''e bil· .nı~ t-- .....-- 1'• 
ha!=ısa karaciğerlerinde bir yumruk bü- dan hakkına kesbi kat'iyet etmiş lanmış ve Senjorj hastanesine 

yüklüğüne vaallbilen katı su keseleri ha- 20 sene hapis cezası bulunan maznun rılmıştır. 
sıl olur. K<ısablık hayvanların ahşasın· İstanbul polikliniklerinden alınan ista- mek kaplarma süriinmesine mAııi 
da mevcud bu türlü su keselerini patlat- tistiklere göre insanlarda bu hastalık % 91 icab eder. Bu bakımdan evle~' 
mak sureti1e gözlerine bu mayiden kaçır- O.? nisbetindedir. Bu rakam İstanbul gi- pek besliyenlerin senenin muayreı' 
mış olanların göz gışa munzume!erinde bi ilmi müesseseleri en iyi bir şekilde manlarında köpeklerinin gaitelefiDi 
de takarrür E>debilir. techiz f"lunm1J1 bi.T şehir için az gıörül· ayene ettirmeleri lazımdır. 

Bütün bunlar nazan d :kkate alınırsa memerdir. K<;pek ·besliyenlerin hayvanlarııı4' 
su keselerini ihtiVa eden kasablık hay- Ekinok<:1lrnn teşhis ve tedavisi pek en- rec-ekleri ıştiha tebeddülleri. uslu 1' 
van ahşalarının mezbahalarda bir daha der vak'alardan sarfınazar edilirse he- lerinin zaman zaman hırçınlaş:rtı'·"•r"l!lo; 
k0peklerin yiyemiyeceqi şek'ilde asidfe- men hemen gayri mümkün gi.bidir. İn· şerçlerinin kaşıntı.sı ve asabi anzs1'' 
nikle iyice temasa getirilerek büyük bir sanlarda 1eşlıis için kullanılan ronf4:ten zarı dikkatlerini cdbetmelidir. Ni"~;~:..,..1.. 
titizlikle niçin imha edildiği kolaylıkla ve seroloji U8lllleri her zaman katı teş- raz bazan kuduzdan bile şüphe et. 
anlaşılır. hıse medar olamamaktadır. Teda:vi bakı· bi, 'ıal alabilir. 

Ekinokok keseleri e~il hayvanlardan romdan bazı ha11erde operatif müdaha· Bu profiJaksinin şehirler haricltı~ 
ziyade insanlar için ehemmiyetHd·r. Zi- leler muvaffak neticeler bahşedebilmek- has!>a ~ürüyü himaye eden çoban 
ra yumurtanın alınmasından pek kısa te ise de; diğer yazılarımda izaha ça1ış- lerinde tatbik olunması ica.b eder. 
bir zaman sonra karaciğerde rüşeyımle· tığım profilaksiyi burada da hatırlatmak muayenesiz et ~emek mevkiinde b 
rine tesadüf edilen mezkur parazit bir ister!m. Bunun için su kesesini ihtiva mezbahasız şehirler ve köylerin b'J; 
kaç hafta zarfında oldukıça büyük ıb'ir ke- eden kasablık hayvan ahşalarının köpek- lü Vlkaye çarelerini hem iktısadf. b 
se husule getirlr. Kese zamanla büyüye- lere verilmemesine dikkat etmek. eğer insım saföğı bakımından ciddiyetle 
rek uzvü normal vazifesini yapamıya - sah"bi hayvanının yemeğine bizzat neza- rinde durulması icab eden mevzUl 
cak bir hale sokar. ret etmivorsa kÔpeğinin ellerine ve ye~ biri olarak ele almaları lazımdır . ........................ ..................................................... : ....................................................................................................... .. 

1 Bacaksızın maskaralıkları: Postacı 



Suı·h istiyorsak 
müstemlekeleri 

taksim etmeliyiz! 
YAZAN 

Fransız muharriri Alfred Salter 

~ Almoaya. ft.o.tya. ve Ja.pcmt14 araSUldaki pcktm imza~ 

' ,:~ ~l1n'ü,ü bugün yalmz üç mem- daha u olan 1ıa'?y ise on sene<!en f azla 
~ıd t:diyor: halya. AL"l\an,., J a- dayanamazdı. 

l Sebeb açıktır. Bu memleketler: 11ımt 
ita '1't, Fransa, .Rusya. Amerika e- (] > Kendi k~ndilerini doyuramazlar. 

'l bııtı::Ularına saldırmak inemiyorlar - (2) ilam ma~de isti'hsallerinin azlığı 
fi halt.. sebeb! var. Bu devletlerin bep- yürınden memleket sanayiini koruya
~ flıt·yacına yetecek kada-r ham mezlar. 

~ ~ah~: ~iyecct veren geruş topraltla- on İhtiyaç~armı dünya :piyasasından 
~ 0 ·Oıd·r:er. Ne Fransa. ne de tngil- dn alamazlar. Çiinkü: Kontenjan vesaire; 
~ cloln.t7Uncu a!>ırda, çrğunu İtal- d3h·lde ~kam (:cncbi piyasalarda satma

·~ ~~ ~ llabeşistanı zaptctti,l!i şekilde _ ~a!"ma ve bu par& ile, muhtoc t>lduklan 
lı.L 

1 
Çırd•k' • - 1 1. ] • • d h ithalatı 1.'apabilınelerine manidir. .-~ltıı} •l'rı mustem er.€: nru a a o1 

lqtl e ı:n:.r bile e:fomem·~lerdir. Mil- Her münevver Al17an bu ha.kikltleri 
"e ahlllıl :-r:ıurabbaiık arazi hala bom- bilıyor. Dünya ekon'Jmisinde esaslı bir 
r. iç ı~ıeti!meır-c: dur..: .,0 r Rusya- değiş klik olmadığı takdirde milletinin 
vtaı - •'"( · • . açlığa ve •nkıraza mahkiim olduğunu göi~ ~arbm ısti~adeli h:ıJe koyabıl-
!!i ~~!r YÜZ yıl ~aba ist~ ... Amerika. rüyor. ' bi'--i.lnyanın belki en zPllgin milleti Sulh yolile de~.işik.lik yapnoaya kulak 

J...~• ~k kaYJ'aklaT.ı elinde tutuyor. asan olmadı. J.H:Jetler Cemiyeti bütün 
~edir~ar.ya, ftruyA, Japonya... Ne ömrünce bu mes<'le üstünde en ufak bir 

taltarrı.er? Bu sualiu cevalımı ~ağıda- harekete cirismec.li. 

~il~ lar 'Verecektir; 193r. da 1 ng"liz parlamentosunda, AI-
~?'il._ 1ıı.ınteı": Fcansa Rusva ve A- manyanın Vt'nıay muahedesinden ve e-'l ""tııın • . 
~1~dnk:ı hnkif!liyet veya Jz;on't.ırollan konomik vaz~yetinden ettiği şikayetleri 
~r~a.;~rqz.i rnl'rnl:.au otuo. milyun mil Cenevede ciinleyip dinlememPk meselesi 
~l\ ~~ fa?ladır ve dür.yanın en münakaşa ediliyordu Hariciye vekili 
llı l'tltıl.i { ad:>nlerlni ipıde ~ldıyan. en Anthony Eden <>lini masasm.ı vurarak 

arı~a, l Prnı.ıardır. Buna mukabil Al· c'ıayırh diye reddetti. 
~•t ta·,.. J M Al d f d"" •. -'alt 'rn, rıponya, Polcr.ya ve a- manya a orta sun şunu usunuyor: 
''b~ tı:-aı·si hep birder. bir mil~n .Sulhten bfr şey bekliyemeyi7_ Yaşamak 
.tı.h ı 'kı hı!(. bulmaz. Bunu" .. :ır.üh "m bir ve kalkınmak hakkımızı kolum.uzun kuv
""t!I b~ott J clJ:-. H m madde. rn~den kay- vetine dayanarak korumalıyiZ. Başka ça-
~tlıı. ta,~ "ll ı lan fakirdir. re yok.> 

'-~ baıt-.lll!'lı,r topn'lc ve mı.ı<it>nlerin ilı- Avam şöyle diyor: cFaşizm! sevmiyo-
h.. · ~il.--~1rdan rıe kadar n~betsi'z tak- ruz. NazTğin de hoşumuza f?itmiyen ta
~~~~ ~•!;ır, · acıkça göstermektedir ve rafı pek çok. Amma yaşıyabilmemiz ve 
'll~~: 1 ~E-tlerara:.ı güçlük.erin baki- yarınımız için (Hitlcr) e ve metoduna 

tı;\''thlı: ?lı ortaya koyrnaktaciır. müzaheret etmekten başka ~are göremi
ttı:r Çu11~~hi~i. devlet tab!~ ki sulh is- yoruz. Bunun !çin ister istemez. sil5h
~:s, h u "'hı~e bütün ihtivacını kar. lanmaya ve or.un icab ettirdiği fedakar-
. ~ a•e • • 
~ ıı b~ · a :~tiyac·:ıdan da fazlasını lıklara katlamycrruz .• 
L ' a,.._1 

10
tltc.k var. cVarlıf'a erişemi~ )I,._ 'Y•~t • 

~ "llgi'lı '~ ~iphesiz topra~ ve ta-
'~ (Jl\la;~letin yeniden bölüMilmesini 
~ '~'1 ' n serbecrt serbest istifade o
'~:~~!•~or Ve söyle diyor: <M1!et
' 

1 ht;. '• lenr•r. devletlerin. yağma· 
,~·h?ıe] '~·!nan kendilerinP. inhisar et-': ~~:ı .i<-ır icad e-dilmi'.: bir mü
~ a 1~a ltl:nızrnıısıdır. Versayı dünyayı 
~altı)}%. (!an. ve culaşamıyan:. diye iki 

,. ~ ,,... E:-rı,...,_ cıdp bu tak~rnin bozul-
~ \ın (''" d 

hıt il §.k· 'r. en geleni yapıyor.> 
. ~ l'""te 

~ah ~an" ~varlıT lç"nde. kiler hep 
ıt J lltr, _al'ıl·çn veya köri1 körüne şu 

~ lh,.~llı..ı ~'l. Jc r· cMalımızı vermeyiz.> 
t 11liıt t'ı;. 1 

'"2 d..:ha dermle!;tirelim: 
d ı Jc~e. >:ı"Jni Şaı Unrı kökünden de
~ ~~2-a , 1 ~e .f:. 'rnanya, ne Japonya, ıie 
>o.ıall ~~i:ı:ııı.ı·ııik varlıklarım muhafa-

~)~ ~ bıı ın:·~~An:ıerikan banka komis
~ ı- ;ı~ı~t -t'vı lt:tkik etmi~, şu .neti-
tı. • . ~ ır: Rv . . '-"qq :ısı:"'r J-:. • Pr Al.manya tek bır sı-
'~ l>a.ra ,·<'ZJrlan-.asa,. askerlik uğu

l~ ' l !.:i ı..ırca:nasa idi on beş yılda 
i ~derdi_ Tabii «aynakları 

* 
Bütün büyük milletlerin içyüzünde 

:fuk!r halk kütleieıile hali vakti yerinde 
toprak ve ar&zi si':hibleri arasında müte
madi bir mücadele var. Ayni mücadele
nin bir eşi de mi!letler arası sahada. pr0-
leter memleketlerle (Hitler de Mussoli
ni de aynen bu tabiri kullanmışlardı) 
zengin imparatorluklar arasında kendi
ni gösteriyor. Çünkü bugünkü taks;m, 
hak ve adalet b~kımından asla müdafaa 
edilecek -5ekı!de değıldir . 

Hitler, Alman halkının 90 da 85 ine 
dayandığı ıcindır ki ayak direyebildi ve 
knrkuttu. Alman görüşüne göre, bugün 
Führer en ağır bir davaya girişmiş bulu
nuyor. Biz hak ve adalet teklif ederek 
bu davayı ortadan kaldırırsak Alman 
halkı; harbe sürükliyen jest ve macera
hıra arbk yüz vermiyecektir. 

Çek hükümeti Südetlere karşı feda
karlık göstermeye başlar başlamaz o vak
te kadar tek bir vücud halinde hareket 
eden Südetlcrde derhal bir aynlık baş 

'Devamı 13 üncü sayfada) 

SON POSTA SaJfa 7 

Bir filmin hikayesi 
Filmin senaryosunun tesbitinden 

gösterileceği güne kadar neler olur? 
( "Son Posta,, nın sinema muharriri yazıyor ) 

Film yapmak için evvelemirde iyi biri 
mevzu. jyi bir hikA.ye bulmak 18.zım gel
mektedir. Stüdyolar için de en mühim 
ve halli en g~ mesele budur. Aınerika
Ja ht!r film kumpanyasının muharrir, e
debiyat müdürü. okuyuculardan ~ürek- I 
keb bir nev:i cerkAnıharb> heyeti var - I 
dır. Bunlar bir mevzu bulabilmek için 
bütün gazete ve mecmuaları birer birer 
gözden geç.irirler. Bu çetin çalışmaya 

rağmen iyi bir film vücude getirecek 
münasib bir chi.kaye>, bir cmevzu. bul
mak çok m~küldür. Çünkü mevzuun 
yalnız güzel olması kafi değildir. Ayni 
zamanda !ilmin manzarası itibarile cazıb 
olması iktıza eder. 

Senaryo kJUığı o derecededir ki, blr 
film mevzuu bulunur bulunmaz. kimin 
tarafından çevrilebileceği, ne vakit çev
::-ilebilcceği, düşünülmeden hemen satın 
ı.lmır. Her şeyden evvel ciptidai madde~ 
tedariki lhım gelmektedir. 

Bir cMevzuun> filme çekilmesi karar
laştırıldıktan sonra prodükför onun ihza
rmı muavinine havale eder. Prodüktör 
muavininin ilk vazifesi bu mevzuu se -
naryo haline sokacak bir cadaptatör> bul 
nıaktır. Bu müŞkül bir şeydir. Öyle bir 
adaptatör bUlmak icab eder ki onun dü -
şüncelc.ri ve mebareti filmin mevzuuna 
uygun olmalı; senaryoyu tamamile be • 
nimsemeli. 

Holivudda binlerce muharrir vardır. 

Bu adaptatörü stüdyoya mensub olan 
muharrirlc.rden. yalıud serbest muhar -
rirlcrden seçmek de bir :meseledir. Çün
::...-ü seçilecek olan muharririn mevzuun 
filme çekilmesi için bütün tadilatı me • 
naretle yapması icab eylemektedir. Fa -
kat iş bununla bitmez. 

Prodüktör muavini diğer senaryocular
dan cScnaryo:. hazırlanması emrinde 
istifade eder. Bu senaryocuların her bi· 
ri bir cyen"lik> getirmektedir. Kimi mev 
zun başka bir çeşni verir. Kimi muhave
reyi tanzim eder. kimi de senaryonun 
son vaziyeti olan dekupajı hazırlar. 

Fakat buna rağmen iyi bir senaryo el
de edilemez. Her bir senaryocunun ayn 
ayn noktai nnzarı bulunduktan sonra 
mevzua her hususta bir düzenlik. bir bir
lik verilmesi güç bir meseledir. 

Birkaç muharririn i?lleri arasından 

geçmesi dolayısiledir ki Holivudun çı -
karmakta olduğu filmlerin ekserisinde 
tokluk noksanlığı, havailik görülmekte -
d:r. 

Senaryonun developmanı sahne vazıı
na havale edilir. Sahne vazıı mevzuu 
ckfığıd.dan cfilm>e nakleylemekle mü -
kelleftir. Sahne vazıı film kumpanyası 

müdürü tarafından seçilmemiş olduğu 

takdirde bunun tayini prodüktöre aid bu 
!unmaktadır. İyi bir adaptatör bulmak 
kadar iyi bir sahne vazıı bulmak ta müş
ı~üldür. Unutmamalıdır ki csahne V8Zll> 

fılın prodüksiyonunun en mühim şahsi -
yetidir. Filmi çevirmeden evvel onu göz
lerinin önünde teces.süm ettirmelidir. 
Sahne vazıı filmin mevzuunu tamarnile 
chist eylemediği takdirde filmi halka 
anlatamaz. onu halka sevdiremez. 

Sahne vazılannın her biri kendi tar -
zındaki filmde muvaffakiyet gösterebil -
mektedir. Modern komedilerde varlık 
gösteren sahne vazıı muhakkak ki psiko
lojik bir dramda muvaffak olamaz. Bazı 
k<'re. senaryo kat'i şeklini almadan sah
ne vazıı angaje edilmez. Bazı kere de 
sahne "azıı senaryonun kendi arzusuna 
göre tadilini, yahud yeniden yazılmasını 
taleb eder. Bunun içindir ki sahne vazıı
nın ta b::ışlarrgıçtan itibaren muharrir i
le temasta bulunması çok iyi bir şeydir. 
Bu .suretle stüdyonun fazla vakit ve pa
ra kaybeylememesi temin edilebilir. 

İyi veya !ena olsun, sahne vazıının şah 
si idaresi tahtında olarak film çevrilece
ğinden ve fılmin muvaffak bir eser olup 
olmaması da onun elinde bulunduğundan 
bu hususta onu serbest bırakmak daha 
büyük faydalar temin eder. 

Ha, bir mesele daha var: Film müzi • 
ği deyip geçmemeli! Müzik filmin en bü
yük muvaffakryet amilidir. Eşhası can • 
landm:ıcak olan, onlann rollerini tebarüz 
ettirecek olan müziktir. Çok defa büyük 

' 

1"ilmlerin görmed~miz, ııe bilmediğimiz kahramanlan: Film çevrilirken sahne 
vazıı, muavini, operatörler, scıhne katibe len ve diğer teknisyenleT 

bir san'atkann mühim bir filmdeki ro - için hiç bir şey emgenmez. adaptatö • 
lünün başlıca sahnesinde müziğin falso- r~n il~ _proj~i, p:odü~yon. bür~suna 
su o san'atkann rolünün ehemmiyetini gonderılır. Fılmlenn butçesı bu buroda 
baltalamıştır. İşte bunun içindir ki film kararlnştırıhr. Muhtelif servislerin me -
kumpanyaları muzik kısmında pek bü • saileri ~ahi bu büroda ~a;ızim edi~.:r. 
yük bir titizlik göstennek'tedirler. · Bu buro, mevzuun hulasasına gore f l-

Sen3ryocu ve sahne vazıı senaryonun min ne gibi ihtiyaca, ne gibi levazıma 

kat'i şeklini teSbit eyledikten sonra, fil- lüzum göstereceğini te~bit_ eyler. . 
min alınmasının baş meıiıalesini teşkil M:.ırahhas aza: produksiyonun biıtce -
eden teknik dekupajı yaparlar ve bu de- sinin tetkik ni, bu yüzden husule gele -
kupajı (f ım müstahsilleri birliği) ne cek mcsailin hallini muavinine havale e
götürürler. Bu müessesenin başında A • der. Bu sırada sahne vazıı dn kend.ne 
merikada büyük bir şöhreti haiz Mösyö bir muavın seçer. 
wm H. Hay bulunmaktadır. Mumaileyh Bu muavin ile mürahhns aza da ma 
yahud müşavirleri filmi kontrol ederler. münakaşa halındedirler. Biri filmin tam 
Muhtelif Amerikan devletleri sansürle - mannsile muvaffak bir eser olınası içın 
rinm nizamnamelerin€ vakıf bulunan hiç bir fej::ıkarlıktan kaçınmamasını ta -
heyet azalım filmin bu sansürlerce uy - leb eder. D ğeri ise her işde büyük bir 
gun görülmiyecek olan kısımlarının çı • idarei maslahat siyaseıi takib eder. Ni
kanlmasını taleb ederler. hayet filmin bütcesi de tesbit edilir. Bun 

Bu S3nsür heyetinin Amerikan film • 
!erinin günden güne rağbetten düşnesi
ne sebeb olduğunu söyleyenler çoğal -
nıkatndır. Her ne ise fibnin senaryosu bu 
daireden çıktıktan sonra asistan bir ça -
lışma ccdveli tesbit eder Buna (belue 
print) derler. 

Sahnelerin ve rollerin başlama tann -
leri. dekorların tcferrüatı hep bu cedvel
de yazılıdır. Sahne vazıı bu cedvele göre 
filmi çevirmc.ğe başlar. 

Script g"rl tesmiye edilen csahne kA
tibesiı. her bir manzaranın tef errüatını 
defterine tesbit eder. Bundan maksad bi-
lfıhare resimlerın birbirlerine eklenmesi
dır. 

dan sonra muhtelif kısımlar faaliyete ge 
çerler. Her kısım kendi uhdesine isabet 
eden ışi görür. Bir taraftan da sahne va
zıı filmin müzik aksamının hazırlanma -
sı için stüdyoya merbut müzisyenlerle 
temasa geçer. Ekser zaman filmin müzik 
kısmını bir müzisyen hazırlar. Fak3t tam 
manasile cşarkılı ve müzikli. bir film 
için ayrıca kabiliyetli malfun müzisyen -
ler angaje edilir. 

Prodüktör filmde rol yapacak olan san 
atkfirları seçtikten sonra rejisör tali rol • 
!erin tevzintını yapar. Her şey hazır ol
duktan sonra f~lmin çevrilmesine başla
nır. Film çevrilmesi bir aydan fazla sür
mc.>z. Bazı hususi ahvalde bu rnuddetın u-
zadığı vakıdir. Sekiz saatlik mesai gı.i • 

Sahne vazımın ilk vazifesi chikaye:. nin nünde çok kere ancak on, on beş da ki • 
ilk projcs"ni senaryocu ile rnJnakaşa ey-ı kahk film çevrilir. 
lemektir. Ası! prodüksiyonun esasını teş Işıkların ayar ed lmcsi. Kamera ma • 
kil eden ihzar işi bu münakaşadan sonra kınesinin tanzimi, sesin zaptedılmesi ko
vukubulacak konferanslarda taayyün e • lay işler değildir. 0 Sahne vazıı bir sahne 
der. Bütün servislerin, san'atkarlarm, j fregrr:anını tekrar ettirir. Bu hazır oldu
senaryocularm, sahne vazıırun filme ha- ğu vakit operatör filmi çeker. Teknis • 
zır bulunmaları için Jıiç olmazsa, üç dört yenlerden biri en ufak bir itirazda bulu
aylık bir müddete ihtiyaç vardır. nursa filme yen~ baştan iptidar edilir. 

Holivud stüdyolarında cteferrüat> a Sahne vazıı, salim noktalarda montörün 
büyük bir dikkat atfedilmektedir. Tam yanında bulunmasını ister. Muhtelif sah-
manasile bir chakikat havastt yaratmak (Devamı 13 üncü sayfada) 



8 Sayfa SON POSTA İki ne· 

1 Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları 
... 

Akife Şair 
hücumların 

yapılan 

akisleri Tevfik Paşa ile sulh müzakereleri 
için Versaya nasıl 

orada nasıl karşılandık? 
Edebiyat fakültesi doçenti doktor Ali Nihad : '' 
hücum edenler, vatanperverlik, insaniyet, feragat. 

fazilete hücum etmiş oluyorlar ., diyorlar ve gittik 
Cemil Topuzlu: \ 
- Mütareke seneleri idi, dedi. Avru-

paya, eski sadrazam Tevfik Paşanın ri· 
yaseti altında gönderilecek murahhas 
heyetinin azası meyanında ben de var-
dım. 

Yola çıktık. Yanımızda, İngiliz. Fran
sız ve İtalyan devletlerinin, g(iya seya
hatimiz esnasında muavenet etmek üze
re bize terfik ett "kleri irtibat zabitleri 
vardı. Üç hükumetin de birbirtne itimad 
ve emniyetı olmadığından, hepsi, bu su
retle yanımıza birer tarassud memuru 
koymuş buhmuyoriardı. 

Göz hapsine alınmış bir halde ve yolda 
h · ç kimse ile görüşmeden Parise vardık. 
(1 Mayıs 1920) . Fakat. Fransızlar, heye
tımizi Paristcki büyük istasyonda indir
mediler. Herkes cışan çıktıktan sonra 
treni tekrar hareket ettirdiler. Gerisin 
ger: gittik. Diğer bir şimendiler yolun
dan, adeta mahfuzan Versaya vardık. O
rada Otel öe Rezervuar denilen binaya 
indik. 

Tevfik PD.§a 

ı de ayni salonda, ayni vaziyette kabul et
mişler; fakat kılını kıpırdatan bile olma· 
mış! (•) Bize de &yni hakaret yapılma
makla beraber, hepimizi hususi surette 
yapılmış ve salonun bir köşesine yerleş
tirilıniş bulunan kürsü gibi bir yere çı

kardılar. Halbuki. ben, sulh konferansı 
için ayrılmış olan salona girince, yeşil 

çuha örtülmüş büyük bir masanın etra
f :nda toplanacağunızı. İtilaf devletleri 
murahhasları ile ~arşı karşıya oturacağı
mızı ve muah,,den;n her maddi:>si için ay
rı ayrı müzakere ve münakaşada bulu
nacağımızı zannediyordum. 
Meğer, bu, bir hayalden ibaret imiş ve 

hakiknt, acı hakikat, başımıza inen bir 
tokmak gibi bu hayali silip süpürece-k 
imiş! 

Nitekim, heyet• hakime huzuruna çı

kan bir maznun gibi muamele görüyor 
ve muahedekrin maddeleri etrafında 

münakaşa ve rnüzııkere etmek yerine bir 
ültimatom ahyorJuk! 

Bakınız, k·sa b•~ vakfeden sonra, elin
de bir tom:ır ktıqıd olduğu halde ayağa 
ka1kan KlPmıınso ne diyordu: 

c- Efend Jer! Siz de harbe, sebebsiz 

(BQ.§&arafı 1 inci ıayfada) 
Din hi~ bir zaman milliyete mA.ni de -

ğildir. İslamiyetin hakiki manzarası yük
rek ahlaktır; yüksek ahlAklı bir insan 
akıl ve fazilete ıstinad ed-er. Akıl ve fa
zilet sahibi lnsan da elbette en evvel va
tanını ve milliyetini sever. 

Dincidir, milliyetçidir, diye bir 
insanı ayırmak doğru değildi. Fil
vaki dinde kavmiyet meselesi mev
r.ııu bahsolınaz, fakat bu di -
nin istilA. zamanlanna aid bir fikird'ir. 
Bu fikrin bütün insaniyeti kucakhyan 
ileriliğıni inkar edebilir miyiz? .. Bunun 
birinci merhalesi de milliyet mefhumu
dur. 

Mehmed Akif hiç şüpM:! yok ki, klasik 
belagatin nümunesini vermiş b "r adam -
dır. Bir mısramı değiştiremezsiniz. Tut
tuğu ekolün en ileri nümunesini vermiş 
bir şairdir. Onun ekolüne itira-z edile -
bilir. Niçin sembolist değiifi, ne bile -
yim, niçm fütüTiSt değildi? deneb;lir. 

Akif 

rini almak ister. O, mede~yeıe; 
hayrandır. Ancak kendi öz yu ili 
nun aklının alamıyacağı bir dehi' 
dıran medeniyete: ~ 

cMedeniyet dediğin tek dişi k .ı .. t. 
navar!> diye kükrer ve ıhücuın eu--
sız mıdır?.. ....t 

Akifi şair olarak tanımıyan d(i.· 

Fransızlar, Alınan murahhaslarını da 
galiba bu otelde misafir etmişler. İçeri 
b .z girdikten sonra, kapıya da sün.gülü 
bir asker konuldu. Bu suretle Fransa, 
misafirperverliğin~ bizden esirgememiş 
oldu! Lakin cmis:ıfirperverlik> sözü sizi 
fanıltmasın: Otel masraflarını bitz öde
yorduk! Ve sıkı b1r kordon altına dd a
lınmış idik. Değil Parise gitmek. hatU\ 
Versay bahc;:~sine bile çıkmamıza müsa
ade etmiyorlardı. Nerde kaldı ki herhan
gi bir şahıs ile mönasebette bulunalım 
ve göriişelırn! Esoıret hayatımız. ertesi 
gilne kadar devam etti. Fakat artık sab
rımız kalmamıştı Vaziyeti protestx> et
tik. İrtibat zabitlerine: 

muzu bildirniler! Meğer, Alman murah
haslarından bu hududsuz atıfeti de esir
gemişler! Zavallılıır, Fransada bulunduk
ları müddetçe. ayni binada oturmak. fa
kat ne ıçer·, ne di§arı çıkamamak ıztıra
rında kalmışlar! Ve ne de bir ferd ile 
görüşebilm:şierl 

girdiniz. Çanakkaleyi yıllarca kapattınız. 
Muharebenı::ı dört sene uzamasına, mil
yonlarca ins:ının flümüne sebebiyet ver
diniz! Bundan dolayı, bugün size teklif 
etmekte olduPıımuz muahede şartları 

çok ağırdır. f cindeki maddelni asla mü
zakere ve kat'i ye:rı münakaşa etmiyece
ğiz! Onlarl'ı, bir keli:nesini bile değistir
miyeceğiz! Kül ha' inde ve aynen - birkaç 
gün içinde tPtkik ettikten sonra - kabul 
eylemenizi ı~tiyoruz!. 

Fakat, o tamamen zamanın ve zamanının 
ihtiyaçlarının şairiydi. Koca bir impara
torluğun inhitat zamanına gelmişti . Fe
nalığı ve felaketi sarahatle anlatacaktı. 

Akife hücum edenler, onun kendi ek.o -
lündeki belagate uygun olmıyan bir tek 
mısra, insaniyet ve fazilet mefhumfanna 
münafi bir tek fikrini göstersinler, biz 
de haklarını teslim edelim Diyelim ki, 
Akif fena bir şairoir, Akif fena bir a -
damdır. Akife karşı çok manasız isnad -
larda bulunulu)'Or. Onun körü körüne bir 
ak"deye saplanacağını tasavvur etmek 
doğru değildir. Hatt~ halkın hurafelere 
olan temayülünü daima tenkid ve onunla 
!stihza eder. Azimden sonra tevekkül par
çasında dini yanlı.ş anlıyanlan tembel
likle, cihan ilerlerken geride sayıklıyan
lara en kuvvetli hilıcumu yapan gene A
kiftir. Türk askerinin benzeri olaruyan 
kahramanlığı karşısında kahraman ru -
hunun en asil heyecanı i'le coştuğu zaman 
biliteredd'üd Kabeyi .alıp Türk askerine 
mezar taşı yapar. Türk fetakete uğradığı 
zaman Allaha isyan eder. Garbin ilim 
ve irfan sahasında her türlü terakkile -

re vardır. Bundan ihtifaldeki ~.11 
sımda da ':>ahsetmiştim: Biri 1' ... 

dalına, fikirlerini, daha doğru9U 
rlni meclis meclis dolaştıranlar. 
kalben kendi sözlerine inanııı',,e 
halde ya rekabet veya kim bilir 
beble ·bu davayı ileri sürenler.. . '1 

Bu iki zümreden birinciSi cahil 
vaha değmez. ikincisi ahlaki zaf• 
teladır. Onlara cevab vermek 
zahmettir. Üçüncü ve dördündi fi'I 
gelince: Onlarla bu hususta he~ 
ğilim. Bence insanı saran, vecde 
her hadise şiire membadır. Her 
insani tekamülüne göre bu ın 

- Dünya siyaset tarihin':le, şimdiye 

kadar, bir '!ıeyeti rnurahhasaya bu tarzda 
muamele yapıldığı .görülmemi§'tir, dedik. 
B z, buraya hapsolmak için mi geldik. 
yoba sulh konfnansında bulun.mağa 

mı? 

Nihayet,· Klemır.aonu.n lOtfen bezleyle
diği m~saade neticesinde, aerbe9t olduğu-

- Sonra? 
- Bir ge~lik gömleğini bırakmış. 
- Ne münasebet? 
- Onu size sormalı. 
- Ben ç:ı.rnaş1r ustası mıyım? ne için 

kovduğunu kendisinden sorsanıza. Bel· 
ki de yanlışlıkla benim çamaşırlanmın 
ara'ima kımştı? Bundan bana bir hissei 
mes'uliyet mi ayırmak istiyoTımnuz? 
Çeşmigül hamfendi başını salladı: 
- Siz. öv1e ço'k bilm1'siniz ki!. Usta 

bir hırsız gibi, ne yapıp vapıp ev sahi
bini bastırırsınız, maazallah! 

Molla bev temkinini bozmuyor, bu 
hücumlara, hakaret Amiz sl:Szlere yu • 
muc;akcasınq mukabele ediyordu. 

- Hanım! ded!. Görüvorum: Bütün 
kadınlar gibi, !itz de, blSvle vaziyetlerde 
muhakemenizi kavbedlvOTSUnu!. Hak -
kımz var. Kı~karıçlık, erine itimadsız· 
lık cinır;tntze hAs olan zAaflndandır. 
J .~ktn. bir azıcık dUŞ'Onme zahmetini 
fhtivar ehl'iS olsımız, zannınızın but -
tanı carcabuk v~ olanca bedahatt ile 
,tSzlerintıe rrlSrOrıOr. Siz de kanaat ge
t1rlrsinfz ki benim bu i~de zerre kadar 
alAkam yoktur. nınlevin. bakın! Sizin 
bfisnl1csma11nizdf"n, me olan fartı mec 
}()btvettmd,,.n. hu meclilbiyetin nettcei 
tabliyesi bulunım sadakatimden bahse
de~lt deitt11m. Ec;asen mahsus ve malô
munuz o1mAsı 1Azırn ~len bu şevleri 
temr et~em ilıerinizde hf~ bir tesir 
yapma:r. ve kanu\ttnizi kat'iyen değtş
tirmel. Üs'elfk ek:. 

- Bunlar masal! 

Bari, otel denen nesne de güzel bir bi
na olsaydı, yüreğimiz yanmazdı! Orada 
her yer pis ve bütün eşya eski idi. İnsan, 
böyle b 'r mahalde uzun mü1det oturmak 
mecburiyetınde kalsa, mutlaka çıldırırdı. 

Her ne hal ise, birkaç gün sonra İtil'af 
devletlerinin murah!hasları. gene Versa
yın tar"hi salonunda bizi kabul ettiler. 
Loyd Corç. Klernanso ve o devrin he -
men hemen bütün diplornatlan hazır bu
lunuyorlardı. İ9f!ri girdiğimiz zaman. a· 
yağa kaikmak nezaketini lutfen göster
diler! Çünkü Alman murahhas heyetim 

Kleman.sonun bu sözlerınden sonra 
muahede metnln1

• daha do~rusu idam 
hükmümüzü havi dosyayı bize uzattılar. 

Tevfik Paşa ay:ığa kalktı. Verilen bir 
deste kağıdı eline aldı. Fakat, zavallının 
zaten titrek olan vücudü, zangır zangır 

(Devamı 10 uncu sayfadn.) 
Yazan: Sabih Alaçam 

(•) Bunu, o zaman Fransız harlcJye ne -
azretl protokol §efi olen zat aöylemtşt1. 

suyu içer. Bu membaın en uZ'ri fi 
şahhas şekli cinsi heyecandır. ,Jt 

Mücerred, beşeri ve terkibi şe 
tan, din, . fazilet ve insaniyet ~.ul 

(Devamı 10 uncu •atlfP'~ 

mahrum olacağur_ Bu gece betJi 
etmez misiniz? Hayli vakittir 
oturup da konuşmadık ... 

- Emredersiniz, efendim! _.1.,r 
Molla, arabasının içine kU~ 

rulmaz. derin bir oh çekti. A.r°J 
da kendi kendine söylendi: blJ 

- Yamansın, be MoJla! Eğer 
bu marifet sende varken, ınii~ 
olamnzı::an günün birinde, ya 

bir erkekle evlendi- :esis ve idame et - sun sana!. 
r.ilınesine derhal, mektir. Size ne tür- * 
tav'an rıza g&terir lü merbut bulundu- RnnA, üç, dört gün süren ~ 
mi idim? Ve niha - ğumu bilenler bun- müteakıb kalkh. Yüzü sars~ 
yet, karnındaki ce - dan muztaribtirler , leri içeçriye çökmüş, dudakl8~ 
nin benim sulbüm- emin olun! Onların m çekil.misti. Eli., avai!ı titriVO . . t• 
den hasıl olmuş ol- elinden de her şey neviyatı da fena halde bozulc 
sa.. Cenabıkibri - gelir. Aramızı aÇ • disine rnüstehziyane ve mulı.~ 
vanın dört izdivaca mak, bizi birbiri - bakan nazarlan'l'.l altında ezill • 
rağmen bugüne ka- mizden soğutmak is- idi. Kimse kendisile konuşt118oJf 
dar bu hakir kulun· terler. O zaman, bir miyordu. Birine hitah edece1' 
dan esirgediği ni • hizmetci gömleği rım ağızla ccvab alıvordu. . ~ 
meti zürriyeti cana dahi işe yarar. Da • Maamafih. bir iki hafta içefl

5 

minnet bilerek mez- ha fazlasını söyle - lendirileceği. münac:ib bir koc• 1 
bure Rana hatunu miyem. Maşallah, duğu ve söz kesildiği kendisi" 
kendime tenkih ey· fetanet ve diraye - verilmişti. Bu. onu tamanıile • 
lemez mi idim? tiniz, bu kadarcıl< bırakmıştı. İçinde>, insanla~ 

- Şeriat adama malfunat ile, her istisna • bütün insanlara }ca d 
dört kandan fazla muammayı halle bir nefr~t vardı. Vakit vakit 
vermiyor ki!. kadirdir. ğü çocuğa acıyordu. Keş'ki 0~~ 

- Evet amma, fe• Kadıncağız, ~itti- masaydı. doğurup 'büyütıe~ 
riatte, talaka da Molla Bey güldü. Kansına do~ bir iki adım atarak arkasını sıvadı tiği bu sözleri, zih- kendic;ine hayatta bir ide~l. nııO' 
cevaz olduğunu unutuyorsunuz. Hu • nım? , ninde, şöyle bir toparladı; düşündü.. ı:;ad. bir destek olurdu .. gonl 
danckerde, tevehhüm buyurduğunuz Bu esbabı mucibe Çeşmigül hanıma - Ya?! Demek ki... tuğunu doldı;rur, ruhunun sO 
vaziyet olsaydı, siz müstesna, diğer ha- kuvvetli ve muk.niğ görünmüştü. Fa- - İşte artık, siz de uzatmayın! Niyet mı 1c;ıtırd1. ·{ti 'I 
remlerimden birini tatlik etmek zaru- kat birdenbire kabul etmiş <>lınamak ve hislerim şunun bunun tıflane hare· Şimdi, bilmediöi, ızörMrd1 

- İnayet buyurun, güzelim!. Üstelik 
reti hasıl olurdn. Binaenaleyh, görü • için, gene sordu: ketlerile asla değişmez. Bütün bunla- enva varacekti. Mukadderatı -» 

Ç 
t. • i"oıv-. 

yorsunuz ki hiç de, mabudenin ham - - Ya, gömleğin, sizin çamaşır do1a- rın zararı mütecasirleredir. Ben eş· ve mechul bir safıırıyn rrır J 5e 
linden, macerasından fütur getirmiş bınızda zuhur etmesine ne diyorsunuz? migülümü hakikaten nadide bir gül gi- da ne yapacaktı? o adnt?1 et 
değilım. E&ısen bu gibi davalar hare- Molla bey güldü. Karısına doğru bir bi ve kendi gözlerim gibi daima seve- cekti. Sevmedi"i adam n hıı~s 

de, ittthanı altında bulunanların, o it
hamı redde".I<'celt. çilriltecek kavi delil
ler ortaya koymaları ~erektir. Muhab
betlm1 tevid atrnemlc, bana isnad eyle
diğ:iniı töhmeti cerh eylemiş olmam. 
:lmdi, buna binaen nazan dikkatinizi şu 
noktaya ('('lbE'derlrn: Benim., Rflnflya 
karşı edna mertebe temayülilm, ken -
diıtle hAştı milnasebetim olmuş olsa ... 

- Ne olı\ra'ktı? 

- Konaktan defedilrnesine, başka 

me aiddir. oraca hal ve fasledilir. Kız - iki adım atarak, arkasını sığadı, ve;: rim! vaT olm::ı'k tp C?i.:ç olacn1dı. 11.c;lt 
cağıza münasib bir cihaz verilmesi - İlahı çocuk! dedi. Çocuk .. vallahi, Molla, ihrnz eylediği zaferin gururu- de çocuğu o1dui1unu ~öv1er11~çi1l 
hakkındaki temennilerime gelince, is- çocuk! Dört kanlı kocanın evinde, bun- nu doya doya içine sindirmek için bir yabancı oiçle hon Ti hat~ 1

"" 

temedim ki, bu kapıya azçok hizmeti, lar olağan şeylerdir! lahza durdu, karısn1ın yüzüne tebes- şaraktı? Kı.>ndisire tesc~~ı fiti 
emeği sebketmiş bir biçarenin, çınl· - Şimdi de, müsaadenizle ben anla- sümle baktı ve sonra, ilave etti: şey, bu konağın, arMt goıle '((I,,. 
çıplak çırak edilmesi.le haricde bir ta- madım! - Maalesef şimdi acele işim var. Ad- görünen muhitindf'n unıkl~ş pı 
kım çirkin fakat haklı kılükallere - Haydi, haydi! Aranıza nifak sok - liye nazırı merhum Hami paşanın bir mediği hanm'fendilcrinin, )<~ 
sebebiyet verilmiş olsun. İşte, bu ka - mak istemem. Benim vazifem, bilAkis, tereke meselesi için kapıya gideceğim. larının yüzlerhli bir dahail111ı4l 
dardır ol hıkayet! Anladınız mı, sulta- haremlerimin aruıDM taııı bir ahenk Sizin, doyamadığım aohbetinizden batan sözlerini işitmemek 



Çok şık bir 
Taggör modeli 

'ranör ~r mevaimde giyilen en güzel 
tQ rahat sokak eH>l.ae8idir. Bir etek, bir 

Ceketten ibar-et olan tayyör ufak tef ek 

farklarla her yaşta kadının g1yebileceği 
bır Şeydir. 

Çok sade keeilrniJ olan bu tayyör kaba 
k~ 

Utklerle sfiBlenmiş b>llar ve ceblerile 

Çok şıktır. Bu tayyörü klŞın da giyebile

Oeğiniz gibi baharda da istifade edeli.lir
lin' le ·z. Son senelerde kışın da açık renk-

rin ınoda oluşu bu iJi kolaylaştınynr. 
b· Bu sene kısa ve bol etekler olduğu gi· 

1 dar ve düz eteklere de tesadüf edil -
blektedir. 

'.k.ı 'l'a~r, b'lhasu genç kadınlar ve genç 

h. 'l.lar için kış mevsi.m1nin en güzel so • 

~ k elbisesidir. Orta yaşlı, ve yaşı geçkin 
dınlar yaz mevsimindeki kostüm g;i· 

Yehilirler. Velhasıl lı:mtüm, her meıv -

~de giyilebilen, ~r yqtaki insanın gi
tehilecaM elb' d" ...._ '"6• 1se ır. 

~ 1 

Ağır, fantezi kumaştan lbır bluza bu kadar saae bir biçimden daha çok yaraşan 
olmaz. Kruvaze göğüs, ne dar, ne enli reverler, ne koL ne bir süs. 

Her kadın bilmelidir 
1 - Soıtan doğrarken gözunuziı ko· 

rumak için onu su dolu bir kabın i· 
çinde doğrayınız. 

2 - Kurumuş cilaları kullanılır bir 
hale koymak için içine birkaç damla 
sirke damlatınız. 

3 - Kışın yıkanan çamaşırı don -
maktan kurtarmak için çamaşır su -
yunun ıçi11e bir avuç iri tuz atınız. ! 

4 - Sobalarda yakılan kömürün i
yi yanması ve az kül bırakması için 
kömürü once tuzlu su ile sulayınız. 

5 - Çiçek vazolarının çiçek kırın

tılarından kokmamasını ve çiçekleri

nizin daha uzun müddet muhafazası

nı isterseniz vazonun dibine bakır bir 

para koyunuz. 

Saç tuvaletleri 
sadeleşiyor 

. .nun zaman deği:şniyen ve taranması, 
düzeltilmesi en ıgüç olan saç tuvaletleri 
artık yerlerini daha kolay ve ayni za -
manda eskileri arattırmıyacak derecede 
güzel olan saç tuvaletlerine bırakmıştır. 

Bir zamanlar bukle bukle aşağı doğru 
inen saçlar moda idi. Bir zamanlar bu de
ğışmiş saçlar düz olarak tarandıktan son
ra rulo halinde başın etrafını çerçevele
mişti. Bu da pek uzun müddet devam 
etmemiş. Yukarı taranmış saçlar moda 
olmuştur. 

Yukarı taralı ıac;lar gittikçe daha sa -
deleşiyor. Bunun sebebini, biraz kuva • 
fürün yapılışındaki küçüklükte aramak 
lhımdır. Saçları aşağı tararken bukle. 
dalga yapmak daha kolaydır, yukan ta

rarken daha gUç. 

Bu_ndan başka düşük saçlarda çok dal

ga, bukle hoşa gittiği halde tepede o ka

dar güzel görünmOyor. Geniş geniş ve 

hafif dalgalar, iri. seyrek bukleler, hat

ta dilz taralı saçla:r daha güzel duruyor. 

Bu iki tesırle he1'giln biraz daha sade

leşen yeni kuvafUrlere artık kimsenin 

cıpratik değil> demeye hakkı kalmıya -

cak. Umumileşmesine engel olan rnah -

zuru ortadan kalkın~ olacak amma ba -

kahm umulduğu gibi taammüm edebi -
lecek mi? Mesela: Amerikalılar hala es
ki saçlardan vazgeçmediler. Bak!ilım bi
zim kadınlarımız neye karar verecek • 
1er. Eskide devama mı, yeniyi kabul-

"? mu. 

Resmini ko~uğumuz kuva:für tanın -
mış bir Fransız kuvafürilnün bu ay or -

~Orth•:ın 
•tı:ı\lzları k harDnılAde güzel blr tuvale ti. Beli i~lemeli yollu, geniş 

0rdonlu, 6nü erijinal bir ~kil de büzülmil§ ibir kx>rsaj. ]

taya çıkardığı modeldir. Yandan yuka -

bir etek. n taranın!.§ olan aaçlar iri bir bukle ha
linde tepede toplanmıJ. 

Yakışanı yapınız 

dekoltt si yüzünüz Tuvaletin izin 
kadar vücudünüze de uymalıdır 

Bir elbisenin yaka açıklığı o elmsenin 1 
giyene yaraşmasına çok tesir eder. "Bunu 
hazan kapalı yakasını açar açmaz birden
bire güzelleştiren bir !'Obunuzda, açık ya 
kasını kapayınca yüzünüze daha iyi gi -
c!en mantonuz.da, daha bir çok değiştir • 
melerde elbette ki kendiniz de farket -
mişsinizdir. 

Gündüzlük elbiselerde bu kadar göze 
çarpan bu cihet, dekolteye mühim bir 
yer ayıran, büyük bir kıymet veren ge
ce tuvaletlerinde daha mühim bir rol oy 
nar. Çünkü orada, açıklık yalnız yüze ya 
raşmakln kalmıyacaktır, vücude yakı§ -
ması da lftzım gelecektir. 

Bunu kadınların hepsi bilir. Bildikle -
ri içindir ki içlerinde şu bu teferruata 
aldırış etmiyenler bile elbiselerinin de • 
koltelrinde titizlik gösterirler. Kim bilir 
kaç kereler siz kendiniz de yakaS'lnın a
çıkhğı köprücük kemiklerinizi meydan -
da bırakıyor. göğüs tahtanu:ı çirkin çir
kin ortaya çık.arıyor, ne bileyim daha 
bin türlü sebebler yüzünden sevdiğiniz 

bir tuvaleti yaptırmaktan v:uıgeçmişsi -
nizdir. 

Haklısınrz. Bu meselede ne kadar ttthı 
davransanız yeri vardır. 

'R;,. bir vakit, hiç bir şey pahasına yü
'"'rıuzu değil, vücooünüzü bile güzel gös 
termiyecek bir şekle razı olmama11Btnız. 
İhtimal diyeceksiniz ki cbenim omuz 

başlarım. veya kürek kemiklerim, yahud 
da köprilcüklerim nasıl olsa dekolte bir 
tuvalet giyer giymez ortaya çıkıyor .• 

Bu sözünüz bu yıla gellnclye kadar 
belki biraz doğru olabilirdi. Fakat bu se
ne terziler dekoltenin ehemmiyetini göz 
önüne alarak öyle kurnazca modeller 
hazırlamışlar ki iyi aeçersenfz açık elbi -
se giyinmiş olduğunın; halde kapamak 
istediğiniz kusurunuzu pek ili gi21.iye -
bilirsiniz. 

İşte bu sözümüzü teyid edecek iiıÇ ör • 
nek: 

1 - Göğfu kemiğini gizler. 

2 - Bir tarafı tamamen açılt olduJu 
için sakın öbür tarafın kape.lılıtı hiç 
bir şeye tesir etmez sanmayınız. Bu de -

kolte omuzu da, göğüs kemiklerini d~ 
hattA kürekleri de hiç değilse göze ça~ 
maktan aaklayabilir. 

3 - Hele bununla. çıkık köprücük ke
miklerini de, küreklerin.izi de bütün ~ 
tün gözden gizleyebilirsiniz. 

Bu da Molinö'nfln g~ kadınlara çok yaraıan bir tuvaleti. Kloş etekte bir! 
dar, biri genif :iki sıra kırma. İncile iflenmiı korsajı iki ınce askı tutuyor. 
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RADYO 
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PROGRAMI ------

~-tiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

DALGA UZUNLU~U l 
1639 m. 183 Kc&. 120 Kw. r-:.Q. 19,74 ın. 15190 Kco. '8 Kw. 1 i!.P. Sl,70 m. 9465 Ke& IO Kw. 

ÇARŞAMBA 11-1-39 
12,30 Ttlrk mllzltı CPl) - lS,00 Saat, aJans 

haberleri ve meteor Ankara - ıs,10 - 14 Mil
zlk (RlyasetlcOmhar bandosu. Şef: İhsan 
KOnçer> . 1 - Marş C.ddet,en CJ. P. Sousa) . 
2 - Val3 Le.9 pntıneuM" <Valdtöfel). S - Bat'
blye d6 SevtU.n UTtrtftrft (Rosstnl). 4 - Me
lodi (0. B1zet). 5 - Offenbahvana. CJ. Of -
fenbah) - 18.30 TOrk milztfi. Yurd havala -
n '"' halk tOrktlltrl - 1-2-3- Oyun havalan. 

PAZAR 
8
-l-SI oea Sadt Ya.ver Ataman. 4 - Halk tüt'lı:ilsil - A· 

12,30 Müzik Ckt\çük orkestra.) 1 - y1r ıı~rln bafll\mamt ı - Halk ttirki\&il Ey ae-

BOM POSTA. 

Sahte vesaikle Türkiye 
için yaptırıhp ispanyaya 

satılmak istenen 
tayyareler 
(Bqtarafı J inci ıayfada) 

mtşh. suçlular aranmıştL Bir ta • 
nesi Hariciye Vekılletlnde Dl• • 

murdu. tutularak mahkemeye veri~ 
mişti. Diğeri ise Ekrem Köniıg imninde 
bir zattı. onun da tutulmuına tqeü>O. 
edilmiıtt. fakıat Fransaya kaçtığı öire • 
nilmi§tJ. Ve nihayet bu zat Fransanın 
Nim 19hrinde vukua gelen bir otomobil 
kazası neticesinde orada hiiNiyeti e.nlaşı-

.nltlnde.ı Blldahda akşam hulyum& dalış. Tenler 8erenlet e _ HAllt tftr1ı:ibil fkt lı:arpu~ 
ı - Afrika süit ı- Nurmahal"ln şarkw 2

- '1 _ H;lk tOrltft.!t\ Billbftl ne ı?eZeTSin ÇUlı:ur
Moreslc dan..c:ı. 3 - Afrlta şarkısı (6. Oolerld- ovada 8 _ Hftl!ı: ttirktıs11 BOlbDie tardum tu
se - Taylor> J,; Artok. tertibi. S - M:=~ ,;aftı 9 _ Tllrkt\ Ay d<>Mu batmadt mı 10 -
fa.ntezi (T. Robert Leuschner). 4 - Tnrkft Gfilısen bahee.!inde 11 - Türkü Ge -
dltden hazln nl! <E. KOnnete) P. Maraza. venllk Yolıt 22 - Tftrkt\ Sinemde bir tutuş -
Ter. 11.00 Saat. ajana haberlerl. meteor - muş yanmış Ocılk olaydt. Okuyanhır: MO _ lınca tutulmuştu. 
Ankara - 13,10 Milzlk (tilçftt ormtra de - zeyyen SPnar. Mnmfa Odlar _ 19,15 saat. Meslekdaşımızın verdiği haber "1~ 
n.m>. 5 - Kukkuk;Polka Ulana Tb.a1er ~· aJanı hl\berlerl, rn"tPOroloJl ye drnt bor - yok ki bir kısmı halk için yeniclir. Fa -
U B. Hartmım tert.bn. 8 - Çamlıkta ırtı eş suı (t111tı - 19,25 Konmnna - 19,40 Türk kat daha bir. bir buçuk sene evvel ga -
'.Qtarl Blumeı . 7 - Calı lcufUnun ött11111 dl- mozııtı: incesaı; taslı: aeddt Araban. Oku - zctecllerle zabıta ve adliye mahfelle -
ıar operetl!lden potpuri (P. Lehar). 8 -r yan Ye crılnnlar: Tahsin Karatrns, Hakkl 
trahlra entermez~ <L. Slede w. Gör~ te - Derman. E~rcf Kadri, HMan Gür, Hamdi rinde g:lnl.erce söylenmişti epeyce U"ZUn 

&lbl). 13,45 1 ürk m\\?lğl. 1 - Tamburi ~ • Tokay, Bas"! tl'nor _ 20.30 Milzlk (rndvo or - bir mazisi vardır ve bu ana kadar sırf 
mil - Pe~ev. 2 - Supht Ziya - ŞarkL Bah - kehtnlsı) Şef: Prattorlus. 1 - İl Slenor yapılnıaktn olan tahkikatı işkal eıtrne
oenbde bir gül olsam. 3 

- Osman Nlhad - Rrmchlne - uTertftr (Ros.sfnt> 2 - senfoni mek maksadile neşrinden çekinilıni~ir. 
Şarkı. Akşam güneşi. 4 - Arif Bey - Şarkı Fa mln15r - r.a Pas.!fon <Haydnl. Adat?lo. Al- Fakat madem ki bir defa ortaya atılmış 
Bırma aac;h y~e kim haber. 5 - M~~Aoe- le<?ro dl molto, Menuet Trto. Fınal Presto -
mu - Tambur takslml 8 - Rahmi ıacY - 21 .00 Saat, esham tah'f11At. kam'btvo _ nu _ bulurunaktadır, artık tafsilatı verilebilir. 
l&rlD Söyle ey mıtnbı nazende. kud borsası <nat) _ 21,15 Mil'rlk rrndyo or - * 
t - Saz s~maı.sı. Okuyan: M~n ke•lef <ıı devam) 3 - Pastoral d'~~ mo - Mesele ilk defa olarak geçen sene Tem-
Senar. Çalanl&r: Vecihe, Rllfen Ka1;j negger>. 4 - Naotmustk <gece mftrl~ <We - muz, yahud Ağust-os aylarında şayi oldu 
o.mteı Koz:ın, M~'Ud cemıı. 14•15 - 14• dlı~) _ 21 .45 Konuşma (mizah saatn - 22 00 
Eonu,ma (eT kadını saati) - 11.30 lıfllzlk MOzlk fknctilt orkf'!'tra) 1 _ Raksan sOltden ve rivayt halinde ağı2Jlarda dolaştığı için, 
(da.nalı paZPr ~ayı) - 18,30 Saat, aJan.t ha - Blö &ndante <E Kftnnelı:e). 2 _ o& tıyı _ hnkiki şekl:ni bir hayli değiştirerek ma
lm1erl •e m!!teor - Ankara - 18,40 Tllrt mtı- ıannda <Kart Btımel. 3 _ Bantell~ faalı:al sal halini aldı. O vakit işittiklerimizden 
slll. lncesaz fuh: U~lc. Tt.htıln Kara~. mostn Llndnf'r). 4 - lhcchanale <aanıb bug-jn hatırımızda kalanlara göre: 
~kb Derman, ~f Kadri, tB~)GGr2Ö :O 11Ahı Balrlls ~ref'ln dana <G.LJ. 5 - Preliid Bir gün gümrük idaresiM hükOmet 
ıufter - 19.45 Konusma CQocu aaaw • • 0 n No 4 (A Scrlablne) T H1ırtman ter- . 
TQrt mtlz1"": Kllslk program. 1 - Tamburl n. · :.. .,..1 d · ._ rt ,,,. hesabına Ame!'ıkadan gelecek tayyarele-

6' ta tlbl.8-Çat'eyıÇoper.,cnen~"·n •r. N 

1 1
. b" "'ddt 

Ze1d Mehmed M~a ferahfeza pefl'M1. t - - ~har) O. Ltndeman tıertıbl _ 23,00 Mftzlt re aid bazı vesıka ar ge ır,. ır mu e 
aıaD Dede - Birine! be.rtıe. S - Alır ııemat - <haftf parçalru- _ PU. beklenilip te bu vesikalarda bahS geçen 
lmıan Dede. 4 - Kemal Ntyazl - TakBim. * tayyarelerin meydana çtkmadığı g6rü • 
ı _ lsmau ~de - YürOt aema1. ı - Tam - . . - a

1 IMırt oamı.n Bey _ saz aemalal. ' _ Dede - PP.'RSEMB'! 11-1-39 lOnce neticesi MıHt Mıüdafaa Veki:I e -
IDcu Jtlrtık aem:ııst. 8 - Şakir Ata - Pe - 12,30 Müzi!ıc <~lr vlrtt\oron pUklanl - 13.00 tinden eorulur. Milli Müdafaa Vekaleti-
nhnat ytlrtıt ttmals1. 9 - Zekll Dede - Saat. aians haberleri ve ~teor Ankarn - nin kanalı ile iş hariciyeye intikal eder. 

1s.ıo Tftrk m0z1'1 <Pn - ıuo - 14 Mthtt Cu-acem &flran be.!te. ıo - Nbmı Efendi - vertllt'ler _ PI>. tahkikata giri§:lir ve o ı:aman gttib bir 
lıbbayyer beste. 

11 
- Sadullah Ata - Mu- 18,30 Müztk !dana pllklan) - 18,55 Konuş- mesele karşısında kalındlğı görülür ve laar1ft' semaı •e ~mı. tartılar - 21.00 sa- . 

lll. u1ı tAhTllAt. tamblJ'o _ mıtud bor _ ma (ziraat ııaatn - 19,15 Baa.t, ajana ha - anlaşılır ki: 
<ft•ı:,· 21 15 MOztt cıu,uettctmıhur bet'lerl, meteoroln11 •e ziraat borsa.~ rnat) - Tıpkı meslekdaşımmn söylediği şe -

::daa:. ş;f ihs!ln Kilnçer). ı - Marş -
19·25 Tnrkst:"~:ıtt~":~~ı:~~ ~~~e: kilde Amerika ve Kanadanın her iki fs

lf&lter Loufoc (J. Bouehe]). ı - Dana - Bla- !'!ıı~?.an F~ de C~> ~reiime eden panyol hükümetine de tayyare satışını 
ftlche No. 

8 
<A. Dvorak)Le. S h- ~~ : .. M:_ -1 Bedia Ştat.c;t-r • 2{1.30 Tiirk mOrl~: Muhtel\f yasak etmesinden kendi hesa.blanna is • 

-'»re ~. Satnsl. 4 - an • ...,, auewa ..... K k ,.. 1 • d•-;...,; bi k k' . b lJI'. Casadesus>. 5 _ Jl'antezt d& P'el'Vaal (V. şarlı:ılar. Okuvıtn Ta ... ,,ın ara us - va a'Tl- tifade etrneyı "'i' .. nen r aç ışı u 
l>'lndy> 8 - Dlv .. ıl<ı.oıeman Çigan (0. ~) Iar: Hakkı Dermftn, ı-ref Kadrl, Hasan Gilr tayyareleri Türkiye hesabına sipariş et -
a,oo MOzik Cm:ıhteltt pllklar). H2 am5d9ı Totkayh, Bası-it h~~~t 2!~!:ı~;~~~ : mişler ve Kadıks limamna çıkartarak 

* ı ı aa , es am, a . - ·"'-- . d · ı d' 
kud bor.<mst <flat> - 21,30 Tiirk mfizf~I: Yeni Franko ookwııdıne evretmış er ır ve 

l'J\?'ı\RTF.St 9-1-11 sarkllardan seçllm\Jı parçalar. OkuyanlaT: bu zatlann içmde Hariciye Vekalet'n -
12 30 Mfizlk ıbtr senfoni - Pi) - 13,00 8aat Radife Neydik. S~dt H~e.s. Calanln.r: Cev- den bir zat ile Ekrem König isminde Nr 

ajans haberıt-rl ve meteor - Ankara - 13 10 de~ Cdla, R~nıı: Ptnran. Jl'ahfre Fersan. E,- diğer zat bulunmaktadır. Hariciye me • 
lfllı!k Cooerı-tlPr - Pil - 13,30 - 14 Tl1rk mt\- ref Kadri - 22,00 Mln:tk (ltfü;ük orkestra>. t tul Ekr K- "ği ise 
lll1 (hallı: tftrkil1"r1 - Pl). 1 - Viyana ~rutı ı - KftçQt ~ld remıt 2 - muru u ur, em onı n mem-

18,30 Müzik ıhaflf pllk:Jar) - lt,15 Ko - Operada balet mDzlf!f 3 - Grabende gezin- leket haric"ne çıkını§ olduğu anlti§ılır. 
nuşma Cdoktonın .ııııatn - 19.30 Tllrk mftzi- ti 4 - Praterdc atlı kannca. 2 - Ren lcıvı- Geçen sene işitip te yulcanıya kaydet • 
il: İncesaz faslı <Sehna~ ta.atıl - 20,15 Sa - lannd:ı ben evfmdey1m - melodi (C. Frt.) tiğimiz rivayetler arasından, meselenin 
at, Ajans habel"J,. .. I m~~rolojt "" zhılat bor op. 275 3 - Lejlyoner amr - val! - CP. Frl- nasıl anlaşılml§ olduğuna müteallik kıs-
asa ('f!atl - 20.2'\ Tı1rk milzttt. t - Maman es) R. Rolano .serti. 4 - BerUn ?e Viyana ıhh ün" t' tm' y 

1 41& Şevkefza ppc:revt - 2 - Dede Hft.mtlza- vals (Adolf Grunowl op. 125 5 - Mavi el - mın s a ı garan ı e tyoruz. a nız 
an gibi - 3 - Tamburi Hikmet Bey Ben e- blsell hemstreler operetinden Ma. Ar. Fi - ŞU kısım doğrudur: 
llr.I handtnlm - 4 - Lem'1 Ş1tAyet etme - nal. fi - Kelebek an - balet mfmtf CKe - Mesele meydana çıkınca Hariciye Ve
a - Ruşen Kn.,-ı Tak.'!tm - 8 - Rahmi Bey ler Bela) - 2J,OO MÜ'llk (opera parçalan-Pi) kaletinde tahkıkat yaptlır, şifre dairesi 
By vnm nPvbalııır an - 7 - Mahmud Bey 23,20 Müzik <cazband - Pl>. m cmurlanndan birinin Amerikada'l gel-
8' ~em ~l Vf'fa - R - Dede Sen ztnm an- * . . .. . . . 
be ı ı _ g _ ~"'1 Dr>d!' sevkefza saz semai- CUMA 13_1_39 mrş hır telgraf; Ekrem Konıg ısmındeld 
81 r_ °okuvan M "~ffer İlkar. Çalanlar: Ve - ıuo Türk ~t\zl~l _ Pi _ 13,00 Saat, ajans arkada~ma gösterdiği, Ekrem Köniğ:n bu 
clbe. Rt~:td E "r J<u•en Kam. Oevdet Ko - habtrlerl ve meteor - Ankara - 13,10 - 14' telgrafa kendi imzaSile, fakat Vekalet 
san. 21.10 Müz k (s?.k<:oforıtst Nihad Esen - Ml\ztlt <kansıt program - Pll. nrımma yauldığt zehabını verecek bir li
Sln resital\ - ı -- S'i1!J.enmt~ Koral melodt - 18.30 Müzlıc (tğlenceU plAk:Jar) - 19.15 Sa- sanla cevab yazdığı, tayyare siparişinin 
al. 2 - Sol ,. •"in ımrltısı 3 - 8th1rll balet, at, ajans haberleri. mebeoroloH, zlraa.t bor- b - . k ı•· t k ibetmi ldıı-
11,30 Konu.,mn - 21 .ıs Müzik nt\c;ilk orlı:~- RMı cnatl - 19.25 Türk mfrz1ğ1: S'l.Z eser - unun uzcrıne a ıye esı ş o gu 
tra>. 1 - J f''li "fhmfl on operetindtn pot - len 'Ye prkllar Ye t'Ortftler. 1 _ Pe$?'CV, 2- anlaşılır. 
purl (E KOnrPlrpl 2 - Vals fınltılan (Pol saz semal'li şarkılar. Olı:uyayn: MahmU<l Vekaletin müdürler encümeni mesele
Llnk .. l. 3 - 'P.>r n ınt silltlerlnden (Grleg) Karındaş 3 - Saz semal'1 4 - Udt Ahmed nin encümende tetkik"ne lüzum görür. 
op. 46. 1 - s h.,h "l' len 2 - Ose'nln ölft - Yeter Çt$Ttlanmla sayd eyle.sln 5 - f;ıahan~ fakat Vekil hadısenin dana evvel adli -
mtl 3 - İnı> .. 'lıı f Prva,dı 4 - Arab dansı. gözler tiirkü 6 - Karanru ovlum ovlum -
5 - Anltrnm'l c'.,rı"l 6 - Da' kralının ma- Tiirlı:ft Okuya!l!l\r: Mahmud Karındaş- Sn
larasında 7 - Per Gfint memleket a'Vde - nye Tokay. Türk mthlıtt çalanlar Refik 
ti - 22,45 Slnemn. sesi. Fersan, Fahire Fersan. Kemal Nlvnzt Sey -* htın, E. Kıır!rl 20 00 Konu~ma <haftalık spor 

ı:ı.\T.I 10-1-39 saati) - 2015 TOrk mliztğt: İnce.<ıaz faslı· 

yeyi al.fıkadar ettiği düşüncesinde bu -
lunur, ve mesele derhal adliyeye verilir, 
ayni zamanda hükt'.'tmet Anadolu ajaııS'l 
vasıtasile, Amerikaya yeniden tayıyare 

s pariş etmediğini ilan eder. Şim<li me -
sele kanuni safhalarını takib etmekte -

12 30 M07flt (!llololnr - Pl) - 13,00 Saat, a - Karcıbr. Okuyan· Tahsin Karakuş. Çalan
l•M haberlı>,.I Vf' meteor - Ankara - 13.10 hr: Hakkı Derman. E3~f Kadri. Hasan Gür, 
tren mfüo:l&f (l:ırı.ıınr - Pll - 13,40 - 14 MO- Hamdi Tokay, Bani Ufler. 21,00 Saat, e3 - dir. 
alt <melodllf'r - 'Pll - 18 30 Tiirt mftzlıtt: tn- ham, tahvıl!t, kambiyo - ntılı:ud borsası (fi- Ekrem Köniğe gerince; o sırada onun 
msu: Aeg!\h fn~11 Okuvan: Tahsin Kara - at> - 21,15 Konuşma - 21,30 Mflzlt (Rfya • da aranmasına teşebbüs edilmişti. Hatta 
bf. Qala;ılat': P11 1"lı:ı Derman. Eşref. Kad - aetlcftmhur tillrmonnc <rlce.strasl • Şef: vekilinin üzerinde durulmuştu. N"iliayet. 
il. Hasan Ollr. H Tokay - 19,15 saat. ajans Praetorlus. 1-4 Oncft aenfonl (Orijinal met- t f . 1ııt '-'l . ml k t h .. 
tlaberterl m•tPn"l')'o1l ve zinat borsuı en- nn - CA. Bruckntt). Hal'eketu. Andante. a sı i:I mt ouı mıyoruz, me e e al"l'Cıne 

at> - ıo.2s Mi\z11t roneret parçalan - PI> - Schenıo, Ftnal hareketll - 22,30 Müzik (tQ - çıktığı anlaşılınca nereye g"tmiş olacağı 
..tl,15 Kontı"mn <l'ıu"'uk tlml yayma tura - çUt orlı:estra) - l - Tatil glinlerl sillt l - aranmıştı. Anlaşılyor ki bir tesadüf neti
mu> - 20.00 Tem"ll ' Bit' karagöz~- Ter- İşte ddlu 2 - Beklenllmlyen bir te<ıadüf cesinde Pransada bulunmuştur. 
llb eden (~rom Re"ld). İatanbul Şehir Tt- 3 - Suların silkfınett 4 - Avdet (E. Fışer> 
ptM.ro san'nL'!ttı .. ııırın"an H1ızmı Kfümilk- 2 - Flfreler - marş CP. Dietrlch - op. 24) şen Ferid, Mes'ud Cemll. (TürJt müziği kü
Olnftn temsili - 21 oo Saat, ~ham. tahTllAt. L. W. Enln~r tertibi. 3 - La Paloma şar - me okuyucuları, radyofonik temsil kolu t.ş
bmblyo - nıtku<'l borsası <nat> - 21,1!5 Tnrk kısı ftzerlne fantezi CPepl Müller). 4 - Köy tırak edecektir) - 21,00 Saat, esham, tahvt -
mtızıtt: Şarltı ve türkfiler. 1 - Lemı Seni eTlnde ı.şıkhr vals nı: Sorge) E. Ar. Matın- Jl'ıt, kamblyoy - nukud borsası (flatı - 21,15 
anu eder bu dlr' 0 m 2 - Lemı Gftnler geçi- dorf tertlbt. 5 - İlkba·har - melodi - CR Müzik (oda müziği). Piyano: Cemll Re -
Jm' 3 - Lem'ı R ıhnnda blıldum - 4 - in- Becker - op. 3. No. 3). 8 - Güzel san'atJnr ~td - K~m9.n: Necib Aşkın - Viyolonsel: E
dim yArtn b h('eslne - türkil. !5 - Tar.elen- töreni - Uvertür <W. Oııernlk> - 23,30 Mil - dip Sezen. 2 ilci tt>rtib Si bemol majör CMo-
dl tabı ft.lem u - R'lhml Bty Bahat' oldu. zlk Chatlt pUk:Jarl. zart> Allegro, Larghetto, Allegretto - 21.45 
T- Av d ıt1u b-ıt-:rıııı'ı mı? Halk tOrkllstl 8- * Konuşma (haftalık posta kutusu) - 22.00 
Ytlrll dllbPr - H 'lı: tflrlrü.stl. 9 - Ya kız gel CUMı\'RTESt H-1-39 Müzik <küçi\k orke.rtra). 1 - Ormanda a.şk 
p kız - T rkü O'·t1vanlar: Bemaba.t, Sadi. 13 30 Müztlt Cmüzlkhal parçalan) - 14,00 CCI. SchmalsUchl. 2 - Kiipldon ft Pstşe 
Çala lar: V " l'ı" RP11'ld Erer, Rusen Kam, saat, ajans habe .. lerl ve meteor - Ankttra - 5 ktsımhk aşk hlkl!.vesl (Cl. Sch>. 1 - Yak
Cevd t Ko n ?t •'i K'ı:ınusma (Tftrk!ye pos- 14,10 TÜ'"k müziği CP}) - 15 - 15,30 Mllzlk taşma % - Aşk valsi S - Başba.şa 4 - Ge -
aal - 22 00 M1-..r'.lk <küçük orkestra) - 1 - (operetlt-r - PJ). ztn~t 5 - Kavg-acllık ve t>arı.,ma. '3 - Bar -
l'uJl - San""' etr"'ında müzik sesleri tante- 17,30 Müzik <dam saati - Pl) - 18.00 Ko - bele - folka CR Munke]). 4 - Venedlk ba -
il CE. T.>. 2 - H-ı7ln val! (Alots Pacher - n~a (dış politika hldl3elerl) - 18,15 Mü- tırası - .serenad - CH. Munkel) 6 - Dle 
nen>. S - Prrnıı İgor operasından Kon - ztk (dans saati dtvam> - 18.30 Saat, Ajans Hydropathen - vnJs (J. Oung'J) op. 149 6 -
ptnvnamn ı.oa,.lı:ısı (!Borodln). 4 - Çigan haberleri: meteoroloji Ye ziraat borsası Ut- Aşk h&berl - balet mftziğl (L. Blede) op, 
lnlbl (A. Fe~'"1 cıl. 5 - ivanoy - serenad at> • 18,40 Türt mftzltl. tncesaz Nfhuend 68 Wentnger t.ert!bl 7 - E.mıeralda - ba -
(A. Amadel - F. H.,Pnsch tertlbtl. 8 - ftal - ra.o;lı. Tahsin Karakuş, Hakkı Derman. Eş - !etinden atır vals CR. Drlgo) Pol K. tertl-
7& .sarkılan - pntnıırl <Dl O. Mlchell op. 37)- Tef Kadri, H. TotaJ, B. ttner. 19.46 Nedim bt. 8 - lflnnt (A. OTl!'t.l ve İ.!l>an)"Ql dana -
tl,00 Mttzlt lcazband). aecell: Tanall. llll, milzlk. lltnıım Bıelid. Bil- lan - 23,00 Mtı.ılt (,,.,.._, ~. 

Eski şehremini operatör cemll 
Topuzlunun hat1ralan 

(Bqtcı'l'flfı 1 fncf ıa1f1:ıd:ı.J 

oynamafa baılaınıJb. Bay Ahmed Reşid 
ve benim yardJıınımız ile iskemlesine otu
rabildi! 

Manura, hakfbten çok feci tdf. Bir 
taraftan. Kleman90nun ~led'iği ckat'i
yUimefad• çok alır ımlerin kAıbusu kar
§ısında :dlk. Blr tnaftan da. İtillf deY. 
Jetlerinin murahh11slan aras•nda yer a. 
lan VenizeJot ile Nobar Pap (Mısır Er
menilerinden w orada nazırlık yapm1"9 
tır) nın keyif ve ne(e ile bize bak.arak 
gülmekte oldaklı\nnı glSrüyor idik. 

Bu vaziyetten o kadar mfiteessir ol
muştum ki ben de Tevfik Paşa gibi. o
turduğum yerde titremeğe, ter dökrneğe 
başlamışt:m. Buraya geldiğime de, gele
ceğime de bin kere pf1man olmuştum. 

Utanmasam. bir çocuk gibi hüngür hün
gür ağl•yncak idim. Orada duyduğum 

yeis ve 1ztır:ıbı. bu tarifi ksbll olım1" 
derin acıyı hiçbir zaman un·ıtrnaJdlJIOI' 
imkAn yoktur! 

Tevlit Pıp, heyecanını bıru tll1d9 
ettikten sonra. ır~uahedeyl tP.tkik ile er 
vab vereceğimizi ancak birkaç kellin• llıl 
söyliyebUdJ. 

Ve salonda sanki bir cenazf" varmlf #' 
bı, derin hır süktlt hbıl oldu. Bu süıcG
tun ezic:Jiği, galib ile mağlubun ne dr 
mek olduğunu; daha doğrusu hem mftcl
aei ve hem d~ hlkinı ıı!atlannın bir at*' 

ya gelmesinden doğall haksıtlıJın ne dr 
mek oldu:Unu pek güzel ihlu ve i,ı,.t 
ediyordu! 

Nihavet murahhaslar h~ birden a,r 
ğa kalktıiar. Biz de bır reveran. yaptık. 
salondan çıktık. Artık idam hükmümüıl 
tebelluğ etmiş bulunuyorduk. 

Şair Akife yapılan hücumların akisleri 
(e.,tuafı 8 lnd ~da) 

Mehmed Akife pir vasfını venniyen ü -
çüncü zümre müphiıutan. mücerrede 
geçemıyenler, yani cemiyet ve din at" 
kını bir heyecan membaı olarak kabul 
ctmiyenlerdir. Bunlar mazurdurlar. Çün
kü Akifin dolqtığı llem onlara yaban
cıdır. Akife pir diyemiyen ikinci Eilmre. 
vazih, açtk realist sınıfına ktymet venni
yenlerdir. Bunlar da mazurdurlar, sıfatl 
telakkileri budur. 

Bir insanı lekelemek için lekeyi gôs -
termeli. Zannederim ona gençliğin mef
tuniyeti manasız bir fl!Y değildir. 

Manastz bulanlar, manasınt anlamağa 
çalışmalıdırlar. Hldiseyi tetkik etmeli. 
gençlik Namık Kemalle Akife ihtifal yap 
tı, hiç olmazsa bunlann müşterek nok -
talarını bulmalı, gençliğin kıymet hü -
kümleri!li. kimiere ve ne suretle verdi -
~ini ınlamalıdırlar. 

Yazılarında ve hayatında tamamen ku
sursuz olan bu adamı lekelemekten ne 
çıkar anlamam ki? .. Sonra gençliğ:n he
yecanına köstek vurmak... Bunwı ne lü
zumu var?-

Bence gençliğin heyecanı ,çok samimJ
dir. Kıymet verdiği şeyler vatanperver
lik, insaniyet, feragat ve fazilet gibi en 
yüksek mefhumlardır. Akife hücum e -
denler bu mefiıumlara hücum etmiş olu-
yorlar. 

Burada Ali Nfhada sordum: 
- Milli de deAildir, deniyor!. 
- İslamiyette kavmiyet olma%, ~ziln-

den cür'et alıyıorlar. Halbuki bu Aikifin 
siyasi cephesidir. Akif, bu yurdda yaşa
mış; bu yurdd:ı yetişmiş, bu yurd için 
çarpışmış: bayrağı bizim bayrağımtZ şe
refi bizim şerefimiz, dili bi7Jim dilimiz. bu 

dili en büyük muvaffa.Jdyetle kullanllllf 
insanlardan bir;dir. Akil cmilll değildlr&
dersk kimi millidir diyeceğiz? 

Hangi şair b:ze onun kadar bu mfll,. 
için övünmüş. bu millet için 1%1.ırab çeJıt 
miş, bütün menfaatlerini feda et.miftitf 
Bu hücumları idrakten Acizim. ha~ 
almıyor. İnsan ne .kadar dalilete dilşrnr 
li ki, bu kadar manasız hücumlara ltaJJof 
mış olsun! 
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vocudDnOz bir tehlikenin yaklaştığmı haber veriyor: 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, sotukalg1nhl1 ve aln1ann emn1yet11 

lllcı ASPiRiN alana ı Asplrln'in iyi tesirini pek az sonra 

ıöreceksi niz. 

ısrarla 

isteyinizl 
20 ve 2 tabletlik 'el<it1erde bu1unuf. 

tier ~ Ostand.W EB rwkası MldlONZ mila 
hiıklkl ............... '-' ......... pranUlidif. 
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" Millet " vapurundan kurtulanlar 
geldiler, faciayı anlatıyorlar 

Devlet mubayaalarında 
komisyonculuk usulu 

niçin kaldırıldı? 

Daladye Parise döndü yüksek harb 
konseyi bir toplantı yapacak 

!re~ll lınıanındaki obüyük fırtına esna- tan köprüsünü denize götürdll. Heptmiz 
llnda batan Millet vapurundan kurtulan birbirimizden ayrıldık. Ben enkazın al • 
IÜ\>erte lostromosu Ahmed Aydın ile a- tında kalml§ ve başımdan yaralanmış -
~şç· S bri Snrı dün sabah Antalya va- tım. Bu sırnda süvarı Besimle çarkçıbaşı 
l>urııe linıanmu

0

za gelmklcrdir. ve iki ateşçinin bir tahta üzerinde kur • 

( Ba,ıtırajı l '1ıci aavf ad4) 
- Onu bir mali tedbir değil, bir 

ahlfild tedbir telAkki ediyorum. Fran· 
sız vatandaşlan bu memlekette alınte
rinde.n gayri kazanç imkAnlan dlduğu 
fıkrinden kendilerini ku.ı1a.rnıalıd! -

(B41tıarafı l inci sayfada) 

hareket etmiştir. 
Başvekilin Parise muvasalatını mü -

teakıb, yüksek ha.rb konseyi bir top • 
bntı yapacaktır. Daladye, bu toplan -
tıda Afrika seyahatinin intıbalannı an
latacaktır. 

tiği telgraf ta da ezcümle şunlarl sny. 
lemiştir: 

cTunus hallo, tezahürleri dıkkatle 
takib etmekte olan bütün dünyaya, 
büyük Fransız camiasının bir uzvu o • 
larak yaşam::1k bahsindeki kırılmaz azı. 
mini isbat etmiştir.> 

..., ·· dü bu onları Çok bitkin ve heyecanlı bır halde bu- tulmağa çalıştıklarını go_r . m. afı 
lunan fa ah:i:dleri kendilerini gör _ son görüşüm oldu. Gemının baş t:rr n-

cıa Ş 1 d b" birer denıze at-lrıek üzere sandallarl.l Antalya vapuru- da bulunan nr a ırer 
na gider, gazetecılerden hü1viyetlerin· giz- l yorlardl. . . . . "zmeğe 
leın ler hıç bir kımse ile görüşmiyerek Ben iyi yüzme btidığım ıçın ~ d 
landaıa 'biıunişler Karaköye çıkmışlar - b şladıın. Boynumda bir yelek v "e-
lilr. • nizde bir simid de yakaladım. Bunun ~ -

t.. zerine oturarak bir müddet dinlendı.m. .t.ıtı gemici Karak.ö.....ıe evveli Barzilay 
~"' Sonra biraz ötede olan Şadan vapuruna "'Pur acentuma uğramı§lar ve buradan Şad 

ı doğru yüzmeğe ~ladmn. an vapu -
..... erine gamişlerd r. runun kıç altına ) anaştım. bir ince ip 

Güverte lo tromosu Ahmed. Küçük • merdiven attılar. Bu kısa gefdi; ucuna 
lrıUstafapaşadaki evinde kardeşi Sefer, bir halat bağladftar. Bunu yak.alıyarak 
dayısı ve diğer akraba lan taraf ında.n SC- tırmandım. 
linç göz ya ları içınde karşılanmıştır. Fakat tam gilver.teye yaklastığım sıra-

.Aiııned. ewnde muharririmizi ~krar da ip merdh1en koptu, ben tekrar denize 
~ında görünce da~ anamıyarak fa - düslüm. 
Cla)l .nakle rası olmuş ve §Unlan anlat- İp tnfidivenin halkaları boynuma ve 
~tır: belime dolanıruştı. boğuluyordum. Son 

- Vapurumuz ayın birinci günü E - b r p:ayretle .boynumdaki :ipi çıkardım ve 
~ll limanında demirledi. Yunan bnn - pantalonumla beralber belimdeki ipı de 
dtralı Nıkolaos Nomikos vapuru da biz - attmı. Belıınc bağlı olan 140 lira kadar 
d n biraz sonra Ercğliye geldi ve bulun- parayı da sulara attım. Y lnE d<>nla kal
duğuınuz Bumane m vkiinde bizim 40-50 mıştım. Sahile doğru yümıeğe başla -
ltıe~ rkamızda dem r aUl. Pazar günü dım. Artık kuvvetim kalmamıştı. Bu es
h va iyi idL Rüzgar poyrazdan esiyordu. nada dalgalar beni tekrar geriye sürükle
~ce yarısından sonra b:ırometre b:r • di ve Şadan vapurunun yanma kadar so
d"nbire düşmeğe ba ladı ve fırtına yıl - kuldum. Aklımı ka}fuetmek üzere idim. 
d~ kar yele çevirdi Bundan sonra va- Büyük bir dalga beni sahile fırlattı. Ora
ıtyeUnıiz çok ciddileşti. Her an Yunnn da sonradan Mustafa kaptanın oğulları 
'lııpuru fle çar.pışmak tehlikesi vardı. Bi- olduğunu anladığım ild kişi beni yaka -
ıl.tn zincirlcrmüzdcn birisi altı, d"ğeri layıp kaldırdılar ve evlerine götürdüler. 
dött p rça idi. ( parçayı altı parça yap - Bir müddet baygm kalmışım. bC:U t'e -
ltlak i "n kaloma verd"k. Fırtına gemile- davi etmişler. Arkadaşlar.ımm ugradığı 
tin b ş taraflarını rii7Jg~ra doğru çevir- ielfıketten çok mil.ieessirim.> 
CJti için Yunan vapurunun burmı, ınl- Kurtulanlardan ateşçi Sabri de nasıl 
~ V-0purunun kıç tarafına yakın b"r kurtulduğunu şöyle anlat:nnştı:r: 
"

8tiYete gebniJtl. Biz Yunan vapurunun c- Gemi batmak ürer iken on üç ar
ler·ye gitmesi için düdük çaldık ve ba - kadaşla beraber baş{lstünıde yelekleri gi
lırdık. Yunan vapuru bizim işaret.imize yerek birer b rcr daize atladık. Ben iyi 
lldırtnadı. Bunun üzerine süvarimiz Be- yü1.me bili)ıordum. Ateşçt Dursun kaptan 
llın kaptan: kösküniln altında kayooldu. Ben yüz -

•- 'Yunanlılar aldırmJY'Orlar, çarpışa- mekte iken biraz ileride ~a:ı ~n:e
Ca~z biz kalkalım. dedi ve hemen de • de rasf.g€Jdim, bana sanlcfı, ıkımız bır-
'Nr alarak açılmağa ~ladık. den boğuluyorduk. Mecburen onu hıra~ 

au 4 30 ] .,.ı. B" den tırn. Denfz üzerinde bir buçuk saat kal -sırada saat , o mus ... u. ır - . 
hıre a..L. 1 f---..:a b" sınh icrittik. dırn. Sular benı hYJYa attı, ayağa kalk -
~ •-.:a ara m.ı.uua ır sar r k . d" -ıı k 1 d B 

bu ı...... ft d . 1 le ma ıste ım. ınuvcaua o ama ım. a • sırada ~ ara a emır er " . . 
tn._ Jd:ı_ ~- 1- a aldı vılmışım. Gözlenmı açtığım zaman los-
i":~· hwuberim.~v~e abnvapdunıDemin y~rl . 

1 
- tromo Ahmedlc kendimi Muetafa kapta-

~··1Qaıı a · iz o a 1. r en a - . 
fıltt.a nın kulUbesinde ~rdtlm. Sonradan öğ -
k. :n sonra ırUvarinin yanma kaptan rendiğime göre. beni Mustafa kaptanın 
~ne geldl:m. Besım kaptan bu sırada lki ~l ku t 

1 
rin ötil -na· 0 6 u r anmş ve f!V e e g r -

· müşler. Bunlar Amasralı A'hmedi de 
' - Oğlum, kotı kıç tarafa bak! dedi. kurtarmak {nere iken sular .r:avallıyı a -
.._ n iltnıbarlara koştum ve 4 numaralı am hp götürmüş. Ben hayatımı Mu!'tafa kap-

ra açılan büynk bir yaradan sulann tanın ~oouklarma ft ailesine borçluyum. 
:;atıe dolmakta olduğunu gördüm. Ar- Ailes· bana çok i}"i baktı. Birim felAkete 
~ ~nin batmak üzere olduğunu an- uğramamıza se'be-b Yunan vapurudur.> 
..__ 1flım. Hemen süvarinin yanına koş ~ 
"\IJ?l 'l/e c batıyoruz. dedim_ Karaya oturan vapurlar kurtanlıyor 

Sü'1ari bana: Ereğlide karaya oturan vapurlar:ı.n kur-
h ..... Gemtyi karaya bindireceğim, sular tarıhnası işine devam olunmaktadır. Şa
~l'akınıyor, gemi iskeleye oonmüyor! de- dan ve 1kbal vapurlarının bugiln yüz -
t ~üsademede geminin dümeni de par- dürülmeler:i muhtemeldir. Mete vapuru 
~ lannuşıı. Süvariye snncak tarafına dön- da Geyve tahliSiyesi tarafından kurta -
>."tini söyledim. Besim kaptan böyle nlmaktadn. 
tttJ>tı 'l/e karaya doğru vapuru hareket Kaplan, 7..onguld'ak ve Galata vapur
~ 11'di Bu SJrada fırtma da şiddetlen - larının vaziyetler.i muayene ed.ilrn'iş, ü
hı ~ı. Dalgalar güverteyi aşıyor, müdhıiş çünün de tehlikeli bir şekilde karaya o
,1 r ltar tipisi etrafımızı görmemize mani turduklan, tekne, dtlmen ve bodoslama 

U:tordu. aksamının çok hasara uğradığı ve şim -
~ liennı 10-15 metre kadar ilerlemiştik diki halde JrurtanlmalarJ milmkün ola -
a auıar dört numaralı ambardan sonra mıyacağı anlaşılm.,tır. 
t~ ııuınal"alı ambara da dDlmağa başladı tu; l numaralı ambarlara d.a su hü -
~b ettı. Gemi artık batıyordu. Müret -
'la atın bir kJQIU baş tarafta fX>planmı~. 
~tun kıç tarafı tamamen suya bat -
~ 1

• dalgalar kaptan köşkünü vuruyor-

Sah.iıa 
~\ta en yedi sek z yüz metre kadar a-
~ Idık. Süvari Besim, çarkçı-başı Şa
~ at(.şçı Aziz, ateşçi Dursun, kamarot 
1-ııd'Urı ve ben kaptan Jropriisünde toır 
~\! ık. Sular kaptan köşkünü yıkıyordu. 

sırada süvari Besim: 

)t~ ı:;Ocuklar, metanetıniz.i kaybetme -
ile rtulacağız, diye bağırdı. 
~4 'babanın bu sözleri bili kulağımda 
~lı )or. Ben anık kurtubıf ümidi olma
~~· anıaınıştmı. Bütün arkadaşlara b~ 
~~~r tahlfmye yeleklerini geçirdim. 
'llı •başı Şaban bu sırada bana sanl'dı. 
fttdıbı kaptana da yelek ve tahlisiye giy-

'l'ah~ 
'-t~Ut. Y~. sandallannı denize indirmek 
~iler lrl~dhi§ dalgalar sandallan de -

· Şıddetlf bir dalia bir an.da kap-

Vapur nav'Junlan yilbeldi 

Vapurların karaya oturmUl yüzünden 
kömür nakliyab az vesaite inhisar ettiği 
için vapur navlunlan y:ikselmeğe başla
mı.ştır. Evvelce kömür nakliyatı Ereğli -
den buraya tonu 2.15 liraya, yapıılı.rken 
şlmdi 4 liraya yükselmiştir. Fırtına yü
ztinden bozulan vapur seferleri de intiza
ma ıg:rmektedJr. Gilneysu vapuru iki gün 
rötarJe dün öğleden ıJOnra gelmiştir. An
talya vapuru da Ereğliye utnyarak li -
manımrza gelm1'tfr. 

İktısad Vekaleti tedbirler ahyor 
Dün de yazdığımız &ibi .İlatıead Veka

leti Karadenizde acı felAketlerin teker -
rür etmemesı için tedbirler almağa karar 
VE'mıi§tir. Vekil« vapurlaruı Zongul • 
dak ve Erefli limanlannda ık>plu bir hal
de' bulunmıyarak. sıralar.mı Büyükdere 
önünde beklemeleri hususunda Deni% Ti-
careti mildürlü.ğil vasıta.ille tet!lökler 
yaptırmaktadır. Bu hUBUlta yakında 

kat't karar verileoü ve ~ *l>irler Ji
tihaz olunacaktır. 

lar, dıyordu. 
Ankarada milyon aşın bir münaka -

sayı mühim b\r fark ile kazanan ve fab 
rikasından doğrudan doğruuya gelen 
bir Fransıı, muvaffakiyetinin sebebini 
şöyle izah etmişti: «Teklif ettiğim ra -
kam içine tercüman ücreti bile koy -
madım!> 

Fabrikalar ve büyük milcsseseler 
herhangi bir komisyoncuyu seçerken, 
onda ba:ıı:ı hususi vasıf ve kabiliyetler 
aramağı Adet edinmişlerdir. Asrrdide 
parlamento mürakabelerinin bile me • 
nedemeclıği ve sık sık iskandallara mey 
dan veren Trafic d'infiuenre (nüluz 
tüccarlığı) nın başlıca vesilesini böyle 
mubavaa tavassutlan ve bu tavassut • 
ların bimayesi teşkil eder. 
iKomisyonculuğun ilgası, 

1 - Sermayeli ve işgüzar vatanda~ 
Iarımızın kendi para ve emeklerinden 
memleketi daha semereli teşebbüsler -
de istifade ettirmelerine, 

2 - Nilfuz kullandırma zannım ver 
mekten başlra sermaye ve hüneri ol -
mıyan!lann daha iyi bir meslek aft • 

malanna, 
3 - Devletle ona mal verecek mü -

csseseler arasında daha pü:ilzsttt, da
ha emniyetJı ve ciddi münas<"betl« te
sis edilme~ine hi:zmet edecektır. 

Tek partili rejirniz İçti.mat bünyenin 
derinlerine kadar islıyen rnloJ!blar 
yapmışızdır. Otoritemizin en büyük 
mesnedi, davamızda samimi ve itleri • 
mi:ıı:de tertemiz olmaklığımızdır. Tam 
ve kat'! olduğun" şüphe olmıyan bu 11a 
mimiyet ve temizliği, her yerden daha 
fazla ml\dafra etmek, ve onu her tür· 
lü dedikodulardan uzak tutmam!% ll -
zımdır. 

On beıt küsOr senelik tecrübe, lkb
dar ve milrnka be adam1anmıza bu hu
suc;larda kafi karar ve tedbir salAhi· 
yeti vermiştir. Onlan hulds ne taldb 
edelim. 

F. R. ATAY 
-------- ·-

ispanyada F rankocular, 
hUkOmetçiler muhtelif 

istikametlerden ilerliyor 
(Başta.rafı 1 inci :myfada.) 

garbinde Hin Nal8Cqtıillo'yu işgal eıt -
tikten sonra mühtm bir kasaba olan Gren 
julla'yı da zapte~erclik". Cümhurıi -
yetçiler Almorchon - Cordoue ş mendi -
fer hatt'mı ıkıi kere kesmişler ve Bada -
jos mıntakasına gimı.iŞlerdir. 

Karabiga iskelesi tehlikeli 
bir hal aldı 

Karabiga (Husus1) - Aylardanbe -
ri çökmüş blr halde bulunan ahşab va
pur iskelesi, son günlerde bütün bütün 
harab olmuş; artık kullanılamıyacak 

bir şekil ve tehlikeli bir hal almıştır. 
İskeleye artık vapurlar da yanaşama 

makta olduğundan yolcu ve eşya va -
purlara kayıklarla sevkedilmek1e ve 
İstanbula gönderilen kasablık hayvan
lar da büyük ve müşkül şerait ~de 
vapurlara yükletilebilmektedir. 
Havanın bozuk olduğu zaman ve bil

hassa geceleri inen ve binen yolcula -
rın çektikleri zahmet tasavvurun f ev
kindedir. Bu hal yolculan canından 
bezdirmektf' ve ufak çocuklann vapu
ra inip çık::ırken duçar olduklan teh -
like görenl'?ri merhamete sevketmek· 

Bu iskele Biga gibi 100 bin nürulu 
bir ~ehrin yegAne mahrect olduğundan 
uzun müddet bu halile kalması cais de 
ğildir. 

Konseyin, Fransız müstemlekeleri -
nin müdafaasınR müteallik mühim ka
rarlar ve.receği tahmin edilmektedir. 

Almanlara göre 

Ikrlin 1 (AA) - Havas ajanmwı 
muhabiri bildiriyor: 

Daladye ihtisaslarını Çcmhcr1ayn'e 
bildirecek 

Paris 7 (Hususi) - İngiliz Başve -
kili Çe.mberlaV!' fle Haricive Nazın 
Halifaks'ın Romaya gitmeden evvel 
Pariste tevakkuf ederek. Daladye ve 
Bone ile görlisccclClerine dair verilen 
haber, burada büyük bir memnuni -
yet uyandırmıştır. 

İngiliz nazı-larının bu karan, Fran· 
sa ile İngiltexe arasın<la mevrud sıkı 
bağların yeni bir delili sayılmaktadır. 
Fransız ve İngiliz nazırlanmn Pa • 

riste yapacaklan gölr'üşme esna..~nlıa, 
Daladve Afn"ltadaki son sevahatinin 
ihtisaslannı Çe.m~ayn'e bildü-eceJo. 
tir. 

Çembcr1ayn'in tavassutu 

Londra 7 (Hususi) - Romadaki fn
r iz sefiri Lor<l Pert. bugiin tekrar 
Ha"T"fcfvc Na?.tn Kont Ciano fle görü • 
şcn-k. Ba~vekll Çembe=r1avn fle J.ord 
Halifaks'ın Roma rlvaretinin son tefer
rüatmı da tPsblt etmişlerdir. 

İta van mnhfelleri. Cernberlavn ve 
H111if~kc;'ın Parlste Fransız nazır1ari1e 
yapncaklan mUlakattan memnun gö -
rünmektedirler. 

ftalyanlar, bu rnillAkatm Fransız • 
İtalvnn 1!ertnn1if!lnin izalesi hususun -
da Başvekil Çemberlavn'in tavassutu • 
na yeni bir vesile teşkil edec-ei!i kana -
a tin<ledfrler. 

Daladye'n1n telgrafları 

Paris 7 (A.A.) - Başvekil Dalad • 
ye, Tunustan hareket ederken ~~h 
kruvazöründen Reisicümhur Lebron'e 
bir telgraf çekerek Tunusta son da • 
kıkaya kadar yapılan halk tezahürleri
nin samimiyetini ve halkın Fransaya 
bağlılığını t~barüz ettirmiş ve cbütün 
bir halkın hissiyatını size teyid etmek· 
le bahtiyanrn• diyerek telgrafına niha
yet vermiştir. 

Başvekil, Tunu!! genel valisine çek -

Alman matbuatı İtalyanın Frama -1 

ya karşı :taleblerine müzaharet ':e Da • 
ladyc'nin seyahati hakk-ında ltaly&11 
matbuatının yazılarını iktıbas etıne~ 
devam etmektedir. Bazı gazeteler İtaJı 
yan taleblerile İspanya meselesi ara ~ 
sında bir münasebet görmekte ve MD 
denizde kuvvetlerin rnüvazencsini i<J. 
me etmenin lüzumundan bahsetmektec 
dirler . 

Matbuat resmt İngiliz mabfdll~ 
Barselon lehinde kanaatlerini değiş ~ 
tirdiklerini kaydetmekte, İtalyanın ı.. 
panyanın cbolşcvizmin elinde bir aıe~ 
olmasına razı olamıyacağını tebarüz etı, 
tirrnektc ve İtalyanın Akdenizde bol 
şevikHğin bir şubesinin yerleşmesini 
istememektP bak1ı oldujunu ilave eYt' 
lem ektedir. 

Völkischer Beobachter gazetesi d1 " 
yor ki: 

cİspanya meselesi Çemberlayn U. 
Mussolini arasında yapılacak gör~ 
lerin esaslı mevzularından bizini teş -4 

kil edeceh-tiT. Harbin sun'i bir şekilde 
de\ am etmesL'ıi intaç edecPk olan garli 
devletleriniıı bir cephe alması ihtima~ 
1i Akdeniz meselelerinin müzakeresini 
bir kat dahR güçleştirecektir.> 

Deutsche Allgememe Zeitung, ~ 
Oe yazıyor: 

cAlmanyanın Akdenizde menfaatle
ri yoktur. Fakat İspanyada bolşevimı 
için bir sahanın hazırlanmaması lA " 
zım geldiği noktai nazanna i.cltirak et ~ 
mektedir. Mihveri teşkil eden iki ~ 
let İspanyada çarpışan iki tarafın si • 
yam kuvvetlerinin yer değiştirmesinin 
aki!t er hasıl edeceği kanaatindeclr t1 
Jer. 

Daladye istifa mı. edeoek? 

İngiliz gazetelerinin yazdıklanna gf1 
re şimdiki Fransa Maliye Nazın ReJJ 
naud'un, Pf'k yakında BaşvekAlete ge ~ 
Oeceği, Daladye'nin de istifa edecef:I 
söylenmektedir. 

Filistinin her tarafında 
otomobil seferleri durdu 

(B41tcıTajı 1 inci sayfada) 
m~e karar ver.mit görünüyorlardı. Hal
buki son zamanlarda, bunlanaı araların
da iştirake mütemayil bir cereyan h~ 
olmuştur. Eğer Londradaki Yahudi ko -
mitesi buradaki ibu cereyanı tasvID ede -
cek olursa onlar da iştirak edeceklerdir. 
Diğer taraftan başınü.ftünün, taraftar

ları vasıtasile Londra konferansında tem
sili fikrini İn,gll'tere nihayet kabıl etti. 
Ancak, başmüftünün ~at konferansta 
hazır bulunmasını jsti~n mücahidler, 
henüz bu husustaki kararlarını ilan et -
mediler. Bu şekilde lbir temsili kMi gıörüp 
g6rmiyecekleri meçhuldür. 

İngilizlere gelince, onlar da Londra 
kf'nferansın:t :iştirak edecek Filistinlıileri 
aralarında ıhtılMa d'üşürmek ve bunları 
konferansta parça parça temsil ettirmek 
üzere bütün gavretlerini sıarfetmektedir
ler. Bu hususta Naşa.şibi ailesinin muh -
telif kollarından istifa.de etmek üzere 
sarf'ettikleri gayretler, dağıtılan paralar 
vP. menfaatlere rağmen, ancak kaplum -
bağa yürilytl~le ilerliyebiliyor. 

yet vesıkan almalarını emret::rnlf1erC 
İngilizler, bu tedbire toförledn, 8Ulkıuif 
ve istihbarat işlerinde mücahidlere ~ 
yardımları olduğundan dolayı müracaal 
eylemiş bulunuyorlardı. Ekseriyet!le ~ ~ 
rablann şoförlfik etmererin"n men'i :Dl 
neticelenen bu tedbire mücahidler h11 • 
kUmcti, mukabil bir kararın ilam sure.. 
tile mukabele ettiler' Bu tedıhirde, mO. 11 

cabidler JıükUmetl teşkilatından seyrüseı. 
fer V<'.Sikası almaksızın otomobil, otobOll 
ve kamyon kullanacak olan şoförlerin 
idam edileceklerfain ilanından ibarettı. 
Bu kararın i1anmdanberi İngilizlerin ver
dikleri müsaadenin hükmü kalmadı 'N 

otomobil münakalesi durdu. 

Konferans toplanm1yor 

Londra 7 (A.A.) - Press AşSkJciationun 
verdiği malfımata göre, Filistin konfe • 
ransının Kanunı.mani sonunda açılacaJI 

ümid edilmektedir. Konıferansa .müs • 
tf'mlcke nazın Malsolın Macdonald baş.o 

kanlık E>decektir. 

İskelenin bir an evvel inşası için n -
gili <>lanlann harekete geçmelert aru· 
reti vardır . ........................................ ________ ....... . 
J Koçuk Memleket Haberleri 1 

S6ttidcle taJin)ew 
Söğüd Kaymakamı BalAhaddbı Ged1tın 

Kars'ın Göle tazaaına tayin ohınm.., ibıe
rlne Göle tazası taymaJraım "l'1lltıt Acar 
Söllld taym&tamlılma t&JID edlleıU w. -
zlfeslne başlamıştır. 

Malmüdürtt Fem Dota.nın. t.ernan ToQa-
1a taytnl tnertne 8öPd lfalmtldtlı1Q1lne 
Atyontarablsar Muhuebe Mldtlrtl Hamdi 
Yelin ta)"in edJlmJt w ile 'betl••lfbr •. 

MncadeJeye gelince, bazan yumuşa -
mıf görünmekll' beraber, zaman zaman 
~ddetleni~r. Mücahidler, her ıtarafta bü 
ttın kuvvetlerinl muhafaza ediyorlar. 
Yahudi 15ldürmek. koloni basmak, İngi
lit werkrfne pusular kurmak tarzın -
datı taarruzlar !On g"Jnlerde gene pek 
çoğaldı. Yeniden ikıl İngiliz tayyaresi dü
,OrOıııtn. Mncahfdlerin memleket içinde 
tesis etti.kitti otoriteye bir delil olmak 
Uzere fU anisalf de kaydedeyim: 

Çemberlayn Romadan dönüm:e FiJle. 
tin meselesile hususi surette memul o. 
lacaktır. 

Kahire 7 (A.A.) - Yüksek Arab ko .. 
mitesinin katibi Fuad Saba Bey beya • 
r.atta bulunarak Seyşel adalarından ge. 
len F "list.in rüesasının FNınsadan mü .. 
saade alır almaz Beruta gitmek tasav • 
vurunda bulunduklarını söylemiştir, 

Bunlar, J..ondraya gidecek olan bütün A· 
rab :nemleketleri mümes9illerinin işti • 
rııkile K.ahirede toplanacak olan ilk kon 
feramrtan evvel hattı hareketlerini tayin 
edebilmek üzere büyük müftü ile görü
şeceklerdir. 

Son zamanlarda İngillıler, Filistin da -
hlllnde şoförTük eden herkesin İngı"'liz 
memurlarından telcrar birer siyasi ehli -
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Mis Vilyam yıllardır hayır işlerile uğ
rqır. Oraya buraya koşar. Fakir fukara· 
ya yardım eder. Erkek kardeşi meşhur 
bir doktordur, ve mesleğinde usta bir ço
cuk mütehassısı olarak anılır. 
İki hafta kadar oluyor. Mis Vilyam, bir 

sabah erkenden evinden fırlamış, şehrin 
en uzak ve ücra semt:nde oturan fakirleri 
ziyarete gitmişti. İkindiye doğru. yor -
gıın, argın, köhne l:>ir apartımanın 150 a
yak merdivenini çıktı. Beşinci kat dai -
renin kapısını çaldı. İçeriye girince de 
gördüğü manzaradan yüreciği sızım sı -
zım sızladı. Bura-da bir ana, bir baba, üç 
te küçük çocuktan mürekkeb bir aile o
tunıyordu. Baba altı aydır işsizdi. Mis 
Vilyamın evine geldiği sıralarda bir iş 

bulm:ık için sokağa çıkmıştı. Zavallı ai
lenin yiyecek. içecek paralan yoktu. Za
vallı kadın, gıd:ısızhktan çok za)'if dil~ 
müştü. üç çocuğun, en küçüğü, şipşirin 

iki yaşlarındaki kızcağız da, öksürükten 
ciğerleri sarsık sarsıla. nöbetten yüzü al 
kadife gibi kızara kızara yatakta yatı -
yordu. 

Bebek pek cana yakın bir şeydi. Zaval
lıcık çok ta hasta idi. O kadar ki Mis Vil· 
yam dayanamadı: 

- Kadınım! ... dedl, yavrucak pek has
ta .. Bir çocuk mütehassısı lazım ... 

Fakir ve basit kadın anlamadı. Yanm 
yamalak bir ingilizce ile hiç duymadığı 
bir ~eyden dem vururmuşcasına sordu: 

- Çocuk mütehassısı mı? .. Bu da ne 
demek? 

- Miltehassısı, yani, çocukların hasta
lığından en iyi anlıyan doktor .. böylele
rine çocuk mütehassısı derler. Hemen ça
ğırmalıyız .. Zira çoeuğunuz pek hasta, 
zavallı ... 

Fakir kadın, ümidsiz bir tavırla omu;r,.. 
larını kaldırdı: 

- Biliyorum madam, biliyorum. Çocu
.ğum, pek hasta .. amma, o, mütehassıs de
diğine verecek paramız yok ... Yalnız bu
.na mı, ekmek alacak paramız da yok. 

Mis Vilyam. düşünceli düşünceli başını 
salladı. Kadının hakikati söylediğini anla
mıştı. Meşhur çocuk mütehassısı olan kar 
deşin! aklından geçirdi. Ona o kadar çok 
angaryalar yüklemişti ki, yüzü kalma -
mıştı artık. Bununla beraber, yatakta i~ 
pazmozlar .JÇ:nde titriyen yavrucuğun o 
yürekler paralıyan hali pek dokunmuş -
tu kend'sine .. Ne olursa olsun, bir kere 
daha yüzünü kızartacaktı. 

Acele acele: 
- Dinle bcnı kadınım. Kardeşim dok • 

tordur. Melek gıbi bir adamdır, belki gi· 
der, onu kandırır. ve buraya getiririm. 

Son Postanın edebi romanı: 20 

Söz vermiyorum amma... Her halde ç~ 
lışacağım. Size biraz da yiyecek. içecek 
göndereceğim .. Cemiyetten de elbise fi
lan uydurabilirsem onları da yollarım.. 
Tanrı yardımcın olsun.. dedi ve çıktı. 

* Bir saat sonra, Mis Vilyam kardeşinin 
muayenehanesinde bulunuyordu. Ona 
rastladığı, gözlerile gördüğü faciayı an • 
latmıştı. Gönle, serin bir su giıbi akan kan 
dıncı bir sesle: 

- Vallahi billahi Corç! .. Sana bu an -
garyayı vermek istemezdim amma .. Yav

llON POST&. 

kalbli misafirini neş'e, ve minnet dolu 

gözlerile karşıladı. Kocası da küçücük bir 

iş bulmuştu. Gene bir şeydi.. Bir çırpıda 

bunları sıralıyan kadın biraz yutkunduk
tan sonra: 

- Hanımım. dedl Biraderiniz dokfur 
pek iyi, efendi o.dam .. Kendi elceğizile 

çocuğuma ilaçlar getirdi. Üstelik, gider
ken de bana on lira verdi. 

Mis Vilyam gülümsedL Yüz.lerce lira 
ile oynıyan. mü.~terilerinin çokluğundan 
başını kaşıyacak vakit bulamıyan, ve 

rucağı o halde görünce yüreğim parça - mütemadiyen para alan kocaman bir çe>
landı. Dayanamadım. sana koştum .. Gi- cuk mütP.hassısı. bir hasta çocuğa beda -
dip bakacaksın değil mi? .. diye yalvardı. vadan bakıyor, ilaçlarını gene kendi ce -

Eve gelince vizitesi 100 lira olan, ken- binden yaptırtıyor, üstelik te para ve -
di muayenehanes!nde 50 liraya bakan riyordu. Bu ne muazzam, ulvi b:r şeydi .. 
meşhur çocuk mütehassısı şapkasını ba - Sonra, fakir kadına baktı. Sordu: 
şına. paltosunu sırtına geçirdi, ve gülüm- - Peki. parayı ne yaptın? .. öte beri mi 
siyerek: aidm? .. 

- Kardeş. diye söylendi .. Sülük giıbi a- Fakir kadın başını kaldırdı ve gayet 
dama yapışıyorsun .. Fakat o kadar tatlı mağrur bir eda ile: 
konuşuyorsun ki, sözünü kıramıyorum.. - Hayır kadınım. diye cevab verdi. 
Bugün çok yoruldum. İstirahate muhta- Bana verdi~iniz öğüdü unutmamıştım. 
cım.. Fakat gidip göreyim hastayı.. Ad-
resi ver bakal•m... Köşebaşındaki eczaneye gitt"m, ve bir ço

cuk mütehassısı?? bulup getirdim .. 
Yanın saat sonra. Mis Vilyamın o gün . 

"k' d' kt' · t tm' ld v köhn' Yazan: c.Marko Helltnger. 
ı ın ı va ı z yare e ış o ugu e 
apartımanın önünde duran otomobilden 1 r ~ 
meşhur çocuk mütehassısı doktor Vilyam ı·ARl~Kt ?1.1İıo:RAM17.DA: 

çıktı. Yüz elli ayak merdiveni tırmandı; Çok ace'e yardım 
ve hasta çocuğun bulunduğu daireye gir-

1

1 y .. 
di, kendisini tanıttı: Yazan: u. Herman . 

B d k V ·1 d · K Çevıren: R. Maz - en o tor ı yamım. edı. ız kar 
deşimin tavsiyesile geldim .. Hasta nere- '---------------""' .............................................................. 
de?. 

Fakir kadın, doktoru hasta yavrusu -
i J. AN 

iktısnd Vı-kiilrtf İç Tkaret. Umum l\lüı1iir-
nun yanına getirdi. Namlı müt~hassıs lülfündı-n: 30 lklnclteşrln 1330 tarfüll kanun 
çocuğu inceden inceye muayene etti. Kaş- hükümlerine tevfikan Türklyede çalı.şmnsı -
lannı çattı. Kendi kendisine bir şeyler na izin verilen ecnebi şirketlerin ıThom -
mırıldandı. 150 ayak merd'venden inerek mcns Uhrenfıı.brlkcn A. G. Tonur.cns saat 
köşebaşındaki eczaneye gitti. Eczacıya !abriknln.:ı _An<ınlm Şirkct1D bu defa milrn -
k d" ...... ·· d b' k .1A 1 1 cantle Turklyedckl raaliyetıne nihayet ve -

en ı gozu onun c ır ta ım ı aç ar yap- rlldlğlnl bildimıiş ve Hl.zım gelen ves:Ukl ver-
tırdı ve gene o bitip tükenmek bilmiyen mlştir. • 
merdivenleri tırmandı. İlaçları açtı. ve :nu şlrkP.tle aH\ltnsı oıanıano İstanbul, 
kadına bunların nasıl kullanılacağını iyi- Bahçckopı, •raşhan No 22 de mezkı.ir şl:rkc -
den iy:ye tarif etti. Evden ayrılırken de: tın Türkiye umumi veklli Emil Meyer'c ve t-

cabınd:ı İktısad Vekfilet.ine mürncnat etme- Dediğim gibi yaparsan çocuğun ça-
Ierı 11Cm olunur. 

bucak iyileşir. dedi. Sonra elini cebine a-
tarak, bir on liralık çıkardı. ilave etti: 

- Şunu da al kadınım, dedi, belki la
zım olur .. Dur. yahu!.. Ne yapıyorsun? .. 

Zavallı kadın, doktorun elini öpmeğe 
çalışıyordu •. 

* 
Aradan tam bir hafta geçti. Mis Vil-

yam, tekrar geldi. Hasta çocuk iyileşmiş
ti. Kendi kendisine oyun oynuyordu. Fa
kir kadın da memnundu, mes'uddu. İyi 

lstanbul İkinci iflas Memurlu-
ğuodan: 

Beyoğlunda Hammalbaşın.da 52 No. da 
mü.skiratçılıkln iştigal ederken iflasına 

karar verilen Dona Vayaki firması hak· 
kındaki muamelenin ikmaI:ne binaen 
m3h'kcmece iflnsın kapanmasına 5/1/939 
tarihinde karar verildiği ilan olunur. 

(13761) 

da, yukqrıya doğru Aşıklar Yoluna bı -
rakırken: 

- Gözler·nizi sil n. evde görmesinler! 
Dedim. Biraz sakinleşti: 
- Merak et.meyin. diye ellerime sarıl

dı. göz yaşlarımı kurulmasını çoktan öğ· 
rendim. 
Ayrılıyorduk. Son defa, yalnız, hafif, 

çekingen b r öpüşle saçlarını kokladım: 

1 
- Sizi seviyorum, Süheyla hanım, sizi 

Yaza~: Halid Fahri Ozan~oy ne olsa seveceğim! 
- Sizi göl'mek arzusile yanıyordum. - Annem .. babama kızdığı bir ak - Bu sözü bütün kalbimle sesim titTiye-

Gôremeyince. pencerenizi sımsıkı kapa- şam... rek söylemiştim. Başını kaldmp. bir lah 
1ı bulunca, ycsime mağlllp oldum. - Bunu başkalarına da söylediniz mi? ze gözler:ni, karanlık çöken yolda gözle-

- Çocuksunuz vallahi! 
1 

- Hayır .. ilk defa yalnız size söylü - rime dikti. Yarabbi, ne hazin bakıştı bu! 
- Tabii siz n gibi... Fakat sizi kuşlar- yorum. Bu derdimi dökmeğe ne zaman- Yalvararak sordum: 

ian korkutan sebeb ne, anlatır mısınız? danberi öyle muhtacdım ki ••. ve size bi~ - Yann akşam gene gelirsiniz değil 
- Sormayın. Bu. uzun bir hikayedir. mem :ıecien. o kadar itimadım var ki ..• mi? 
- Kısa t:öylersiniz. bu dakikada adeta hafiflediğimi duyu - - Evet, dedl, gene orada .. o çamın di-
- Fakat cok acıklı bir hatıramdır bul yorum. Ah daha bilseniz.. bilsenil'... ben binde ... 
Sesi titriy~rdu, yüzünü okşadığım va- ne bedbaht bir kızım! Ve bir tereddüdden sonra ilave etti: 

kıt parmaklarımın ıslandığını hissettim. Fazla söyleyemedi. Hıçkıra hıçkıra - Kim bilir. belki bunlan daha uzun 
- Nasıl? .. Ş'mdi de siz ağlıyorsunuz? dizlerime kapandı. Onu daha ziyade söy- konuşuruz. 
- Evet .. babamı hatırladım... let:mck te istemedim. Öğrendiğim bir Bu sözün arkasından, babasının fena -
_ Gene :ni?. Bu kuş hikayesi ile onun tek hakikat, hayatımın en tatlı aşk ak • la~tığı gün gibi bu akşam da o yoldan, 

bır dlakası var mı? şamını bana zindan gibi karartmıştı. Aşıklar Yolundan yukarı koşarak uzak -

- Evet .. babamın b~ına bir kuş kafe· 
sı fırlatmı~lardı. O darbenin beyninde 
yaptığı. sarsıntıdır ki. .. 

Süheylii.nın gizlediği, söylemek iste - !aştı. 
yip de söyliyemediği başka derdleri ise XII 
kim b 'lir bu zindanı daha ne kadar de -
rinlcştirecekti! Bilhassa kendime bu ız -

- Nasıl? .. Ne diyorsunuz? .. diye hay- tırabı yedıremiyordum. cAh daha bilse
kırdım. B bımz bir otomobil kazasında n•z .. bilseniz! .. • Peki, neyi bilecektim? 
b mı çarpmıs değ"l mi? 

Havır, o yalanı aleme karşı uydur -
dul r. Asıl h, k'kat, babamın başını ze -
del v n bir pop ğan knfesidir. Onun ba
şına fıriatıl n ..• 

HayretimC'Pn ve dehşetimden adeta ne 
fes m kesıım;!;ti. Bir an evvel anlamak 
fstıvordum: 

- O kafes kim fırlatmıştı? 

Anasını mi kasdediy-0rdu? Anasının na -
mussuzluğunu mu? Babasına ihanetleri
nı mi? Yoksa? .. Şimdi bu düşünce ile 
birdenb're ıçime dişlerini saplayan bir 
şüphemin de hakikat olmasından korku
yordum. 
Artık hiç bir şey konuşrnakslzın, çam

lıktan, aşağı dar bir keçi yolundan Taşo· 
cağı meydanına inmiştik. Süheyllyı ora-

Aşağıda, sofra başında idik. İki kanadı 
açık taraçadan bahçedeki ağaçlan ve 
ta dipteki bir çamın üstüne takılı gibi 
duran büyücek hilali görüyordum. Bir 
aralık: 

- Ne güzel hilal! 
Dedim. 
Ablam güldü, şaka etti: 
- Galiba yeni yapacağın tabloya mev

zu buldun? 
Yeni yapacağım tablo!. Bu söz bana 

derhal Süheylayı hatırlattı, SilheylAyı ve 
bütün konuştu.klarımm ••• 

lkincikAnan 

. 
lnhisarl~r U. Müdürlüğünden : 

J - 1caremizin Çamaltı tuzlasına getirilecek içme suyu ıçin şartnamesi ıno
cibince 750 metre font boru açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

I1 - Muhammen bedeli 1150 lira ve muvakkat teminatı 86.25 liradır. 

III - Eksiltme 13/l/939 tarihine rastlıyan Cuma günl sant 16 da Kabaıaşt& 
Levazım ve Miibayaa Şubesindeki Alım Komisyonunda yap1Jacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün İnhisarlar 'l'u7. Fen Şubesinden alı
nabilir. 

V - Eksıltmeye iştırak etmek istiyenlerin fiatsız tekliflerini ve bu işe aln k•· 
taloğlnrını ihale gününden :ı gün evveline kadar İnh:sarla:- Tuz Fen Şubesine ver
nıelerı \'e tekliflerinm kabulünü mutazammın vcsıka almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin e-ksıltme için tayin edilen gün ve !-aatte ı;; "l,'i güvenme pa-
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri i:iln oıunu.ı.·. c948b 

~ 

I - İdaremizin Paşaıbahçe fabrikasın.da :mevcud 3000 adet müstamel galvaniS 
ve saç bidon 500 adedi derhal ve mütebak:si de en kısa bir zamanda kaldırılmak 
şartile satılacağından kapalı zarf usulile arttırmıya konmuştur. 

rr - !vtuhammen .bedeli beheri 2.50 lira hesabile 7500 lira ve % 15 temin.atı 1120 
liradır 

HI - Arttırma 20/1/939 tarihine rasthyan Cuma günü saat 16 da Kabataşıla 
levazım ve mübayaat.. şubesin<le müteşekkU satış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Arttırma şartnameleri parasız olarak her gün sözü ge~n şubeden alınır 
b'leceği gibi bidonlar Paşa.bahçe fabrikasında görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektuıbunu kanuni vesaık ile % 15 güvenme parası. :rnak• 
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale 
günü en geç saat 15 şe kadar yukarıda adı geçen satış 'kıomisyonu ~ 

makbuz mukabilinde verilmesi lhım.dı r. c84. 

Miktan 

440 aded 15.840 M3 
135 • 3.921 > 

135 > 3.510 > 

710 23.271 > 

Ölçü.sil 

400 x 30 x 30 
400 x 28 x 0,026 
400 x 25 x 0,026 

I - Yukarıda eb'ad ve miktarı yazılı 23.271 metre mıkabı tahta açık eksiltrnl 
usuliyle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli beher metre mikabı 39 linı hesabiyle 907.60 lira ,,. 
muvakkat teminatı 68.07 liradır. 

IH - Eksiltme 13/I/939 tarihine r.astlıyan Cuma günü saat 15.45 te Kabataştı 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacağından istekli
lerin tayin eciilen gün ve saatte adı .geçen komisyona gelemeleri ilan olunur. 

cl67• 

- --- - -
/Jaş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- Rl$1J icabında günde 3 kaşe alınabilir. Q -

,...1 lle~~d~~ki~~.·=~te~~~:ı 
rr.ektcb kitablarmın ve kırtasiyenin 1 

l
Ankara satış yer3dir. l!ndervud ma
kinesinin n<.'entasıdır. _____________ __, 
İçim yeniden sızladı. 
Babam, el ndeki kaşığı bırakıp. başı -

nı bahçeye, uzağa çevırerek: 

- Hele ay büyüsün de asıl o zaman 
seyrine doyum olmaz! 

Diye mehtabı hatırlattı ve bu hatırla -
tışı. nasılsa bu akşam sofrada bulunan 
eniştemi coşturmağa kafi geldi. Şimdi 

hiç durmad:ın o söylüyor, bu ayın meh
tabmda nasıl eğleneceğiz. nasıl araba 
turları yapacağız diye programlar çizi -
yordu. N.hayet sözünü: 

- Tabii, diye bağladı, bu ayda geçen 
ay gibi mehtabda miskin miskin otura • 
cak değiliz ya .. elbette .gezeceğiz! 

Allah Allah. bu akşam ne olmuştu e -
nişteme? Ne de atıyordu ya! .. Çünkü ha
kikat şu idi ki bizim evde de geçen meh
tabda miskin miskin hiç kimse oturma -

mıştı. Bütün ev halkı, arabalarla, gece -
leri Adanın etrafında birkaç büyük tur 
yapmıştık. Yalnız işin tuhafı, şimdiki 

coşkunluğun aksine, bu turlarda enişte -

mi aramızda görememiştik. O, daima bir 
bahane He, akşamdan kay.bolur, ya o -
telde arkadaşlarıma davetliyim, ya bir 
iş için filan bayı göreceğim diye kapıyı 

çekip gidiyor, yahud •da hiç Adaya gel· 
miyerek, son vapurdan sonra cLliboratu· 
varda gece işlerim var, gelemiyeceğim> 

diye telgraf çekiyordu. Hal böyle iken, 
bu ayın mehtabında bizimle beraber bu
lunmak istemesi herhalde boşuna değil -
di! Nasıl ki tahminim doğru çıktı, baba· 
mın son bir sözünü yakalayınca kendi -
si de ağzındaki baklayı ortaya çıkardı. 
Babam demişti ki: 

- Mehtabda büyük tura ben de bayı -
lıyorum. Fakat arabalar rahat olmalı. 
Hem geçen mehtabda iki arabay pek 11-

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

Göz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydıfl 
1': ksım - Talimhane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urra apt. 
Tel: 41553 

kıştıktı. Bu ~efer üç araba tutsak!. Dadl 
ile Hafızı da gezdirelim bari .. zaten orıı.
rı bu sy bırakacak değilim. 
Hafızın bütün geçimi, babamın anasın• 

gönderdiği aylığa ilave olarak kendisi" 
nin de başkaları hesabına Evkafta, Ta.P" 
dairesinde bazı işleri tak bden elde etti" 
ği pek az bir kazançtı. Bunun için dadııtl" 

dnn evvel o teşekkür etti. Eniştem de ba" 
bamın araba lfıkırdısını şu suretle U" 
mamladı: 

- Hakkınız var, beybaba, bir arabad• 
nihayet beş kişi oturur, fakat bir tarafta" 
kiler gene sıkışmak şartile... İyisi oıt. 
poker oynar gibi kare olmalı!.. Hatta bl" 

na kalırsa ôört araba tutsak .. o zaın•11 

Namık Beyleri de çağırırız. Bi1'1asısa 1'1" 
mık Bey .. ne iyi adam değil mi? 

Yüzüm ne renk aldı bilemem. yalıt*' 
bu sözü üstüne içimden eniştemi bol'" 
cağım geldi. Bilhassa Namık Bey defiL 
bilhass=ı Naciye hanım diyebilse idi, bel• 
ki tam manasile hakikati söylemi§ oll" 
caktı. Artık ailemin saflığı ile, hele ell 

fazla ablamın körlüğü ile açıktan açıl' 
alay ed:yordu bu adam!. .. Fakat bu te~ 
lifi babam da pek acayib bulmuştu: 

- Nasıl olur? dedi. VakıA adann:ağıı:I 
ben de çok sevdim.. melek gibi insafl-' 
fakat hasta.. ya gece yarısı arabada ft" 
n:ı.laşıverirse ne yapanz? .. Hem de tatıl 
büyük turun ortasında .. Allahın kayalafl 
dibinde •. 

Eniştem hiç sarsılmadı. dediğinde de" 
dikti: 

- Aldanıyorsunuz, diye cevab verdi· 
Namık Beyin fenalaşması. en fazla, gii" 
neşten müteessir olduğu zamanlardadıt· 

( Arkıın f)Of J 

' 



Sarafim macerasını anJaiınaia 
bafladı! 

Hayat1mda; muhtelif mahkemelerde, 
istintak daJrelerinde, polis merkezle • 

BON POSTA 

* KiMiN OOLUYUM? .. 
Romın, buradan başlar. 
Bütün inaanlar gfbi ben de, nasıl 

doğduğumu bilmiyorum. 
Fakat, ilk varlığımı idrak ettilim 

gün, kendimi limon ve portakal ağaç
lanıun altında buluyorum. 

'Arkan VCP') 

Sayfa 13 

Sulh istiyorsak müstemlekeleri 
taksim etmeliyiz 

Bir gripin •imadan ewel 

Iztırabın ve atnmn en fid
detlilinl en lr:olaf ft pbak 
n en uou aeotnaenln oe
ıe.ı bir tqe ctRIPIN aı. 
makbr. Mideyi bosma-. bOb
ıelderl T• kalbi fonalL 

manlık yerine ekonomik mesai birlikleıl 
kurunuz. Kendinizden fakir memlekQ. 
feri kendi yağlarile kavrulmaya zor:ıa. 
maktan yazgeçiniz. Yeni bir cdünya eko
nomi konferansı> toplayum, kontenjanı 
azaltmayı veya kaldırmayı. tabii kayna». 
ların fazlasından müsavi surette istifade
yi, dünya piyasasını bölilpneyi miizab. 
re etsin.• 

Bütün bunlara ila\•eten neden dünyaı. 
da henüz el sürülmemiş duran arazi bllıo 
hassa bugün müstakil b~ idareleri bu,. 
lunmıyan trop!k müstemlekeleri hep biri
den ve mılletlerarası biT s"vil teşkillta 
tabi tutularak cMilletler Cemiyeti:t niD 
kontroluna verilmesin? Neden her Jlli).. 
Jete - gene milletlerarası bir emniyet ve 
muhafaza dahirnde - buralarda müsavt 
ithalit, ihracat hakkı temin edilmesin! 
Bütün bu araz.nin idaresi, neden ba§'ta 
yerli halkm, sonra da bütün insanlJlul 
mutemedı sıfatile cMilletler Cemiyeti> ne 
bırakılmasın? 

Sulbü, ancak fedakarlıkla ve empeııı. 
yalizmden va~eçmekle elde edebilir .,. 
bu suretle de cvarlığa ulapmıyan. lana 
hakkını vermiye nihayet hazır oldQla. 
muzu göstermiş oluruz. 

Hele bu hakkı verirken biraz da clı
merd davranırsak netice o niabette b~ 
leşi!'. 

Alchktaa bet dakika eonr• 

Ucuz - Teslrll-Zararsız 

lc•bınd• gUnd• 3 kat• alınabilir. 
l.mıae cllkkat. taldltlerbıclea ukwmnu T• Grlpln yerine batka Wt 

marka •erlrlene flddetle recldedhılz. 





SON POSTA Sayfa 

GRiP ... NEZLE •. ÖKSÜRÜK ... :~ V ALDA PASTiLLERi sayesinde 
kabildir. 

...______ Hakiki YALDA umi 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ANKARA 

) - l< hay uru:mumuz talebe ve müstahdeminin KAnunusani 939 dan 31 Mayıs nl-
tcr·ıetıne kadar aşağıda gösterıldiği üzere 7 grupta ayn ayn ve hizaların<in gös-

ı en sek'ld b. · k · 2 _ 1 e ır kısmı kapalı zarfla. ıbır kısmı da açık eksiltmeye onuımuştur. 
tQ . İhaleler her grup hizasında y~zıJı gün ve saatlerde Yüksek Ziraat Ensti

SU Hekr l .. k 3 _ or u b nasında müteşekkıl komisyon larafmdan yapılacaktır. 

4 Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
lcc k-· Teminatlar ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona tesl•M edi

tır. 

lt~d- O.ma fazl ı -...at ve par ~sız şartname almak istiyenlenn Enstıtil Da!re 
U'"}u~· 

C sUne miır t atları. ...5224» c935h 

t- _, M kdan F'iah Teminatı İhale günü ve ı:.aati 
"krr k ----------

9,73 kuruş 548,44 9/1/939 Cuma günü snat 10 

5 00 • 
1000 > 

5000 , 
2000 > 

110 
140 

60 
40 

> 

> 

---
5"00 > 40 

ırı o > 37.5 
1000 > 100 

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

30000 Aded 2 

> 

> 

> 

> 

• 
> 

712,!lO 

507,00 

221,25 

kapalı zarf usulü. 

9/1/939 Cuma günü saat 11 
.kapah zarf usulü. 

9/1 /939 Cuma günü saat 12 
kapah zarf usulü. 

9/1/939 Cuma günü saat 14 
açık eksiltme. 

--------='--------------
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1000 • 35 

~~~ helva 1000 > 35 > 

st~z 1000 > 15 > 

• 

lk'" 3000 > 40 • 
~lce il% 1000 • 20 > 

llaı-b ıooo > 30 > 

435,00 

998,00 

9/1/939 Cuma gilnü saat 15 
kapalı zarf. 

9/1/939 Cuma gilnü saat 16 
kaoah zarf usulü. 

lıtıya 3000 > 12 > 

l>-ı.~ ----- ------------
~ 10000 > 8 
" Rö~ ...... 
(~ '-'-J 1000 • 3.5 
-.~ ~ata 7000 Aded 5 

~h.~ 2000 Kilo 10 
l>l~ it 5000 > 15 

~~-lla 5000 > 10 
'"? 3000 > 8 
•4~ 2000 > 17 
~il 4000 > 8 
lıtt~ <>tu 10000 Aded 5 
~)danoı 1000 Demet 2 
"\~ 2000 • 2 
~ 2000 Kiro 
lıol'takaı 2000 • 
~ •SO•lik 10000 Aded 

15 
25 
6 'l' atı 

~e ... 6000 Kilo 7 , ... erdaU 
' lt 1000 > 25 

\?'tlıe ayısı 1000 > 30 
ltirıız 1000 , 30 
~ll'ar 1000 > 30 
~~e bakla 1000 Aded 5 
'°- ~elye 2500 Kılo 15 
S1gınar ı ooo > 20 

8 ~ltılak 5000 Aded 25 
aıatrıur 250 Kilo 25 

;:~~ v a Yaprak 500 > 25 
~'ll'p • aprak ıooo • 20 

~~bahar 2000 Demet 6 
~ 3000 Kilo 20 

r. HAFIZ 

> 

> 

• 
> 
> 
> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

• 
• 
> 
:ıt 

> 

> 

> 
> 
> 

• 
• 
• 

701,00 9/1/939 Cuma g{ln[l .;aat 17 
de kapalı zarfla 

Son Posta :Matbeuı 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 
S. Ra.gıp llMEÇ 

IABİPLEIÜ: ;t. .lkrem J]ŞAKLIGU. 

Ozerinde uru ediniz. Her mühim eczanede bulunur • 

WOLANTSb BAN~ 
JNi NV. 

Oaylar 1 
Dünyanın en se~lem 
Sıhhi lastikleri olan 

ÇQ/1-TEX 
Prezervatlflerlnl 

daime tercih ediniz. 

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

Son Posta 
Yerebatan. Çatalçe.şme sokak. 20 

Yevml. Stya.s!, Havaoıs ve Halk razetesı 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

Tt'RKtYE 1400 760 iOO 
YUNANİSTAN 2341.1 1220 710 
ECNEBİ 270J 14011 800 

Abone bedeli peşindir. .Adreı 
değişürmek 25 kunqıur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
aoo 

Gelen cvralı geri verilma. 
ilanlardan mu'uliy,et alınma. 
Cevab için mektublara tO kul'.Ujluk 

Pul illvesl lizımdır. 
, ............................................ , 

~- +_ : Poıta ku.tuw : 741 utanbul 

I• Telgraf : Son Posta 
Telef on : 20203 

\ ....................... -........ -.......... .,/ 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu• tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 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: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyllıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çckilec:ektir. 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden : 
Kapalı zraf usul1le eksiltme illnı 

ı - Eksiltmeye konulan iş: (Antalya - Serik yolu Km. 20 + 000 de Z~raat V& 
kaleti sıcak iklim nebatlan ıslah istasyonu lbinası ikinci kısım inşaatıdır.) 

2 - Bu inşaata aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işl~ri genel şarıl.namesi. 
D - Hususi şartname. 
E - Keşif cetveli. 
G - Proje. 
16347.85 lir.alık keşif bedelinden müfrez. 

K~if bedeli muhammeni: 15375 liralık tesisat nis'betinde inşaat istiyenler 
bu şartnamelerle ev.rakı 4 lira mukabilinde Antalya Nafıa Müdürlüğ'ünden 
ala-bilirler. 

3 - Eksiltmede 23/1/939 tarihinden (Pazartesi) ·günü !aat (16) Nafıa MüdürlO.
ğündeki eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1153.12) lira muvakkat teminat ver. 

meleri bundan başka aşağıdaki ves'ikaları haiz olup getirmeleri lazımdır. 
Tkaret Odası vesikası ve ihaleden en az sekiz gün evvel vilayetten bu fi 
için ehliyet vesikası ve yaptığı işlere aid bonservisler. cl5> 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dOşkOnlUğtıne 

relllll 
Konaıu 
l.tiyeoleu ölçü 

tarif•I göııderilir. 

EmlnönU 
ızmir sokattı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos · 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

~-----,,, 
Dr. Ihsan Sami 

ISTAFILOKOK AŞISI 
ıstafilokoklardan mntevellid (er

genlik, kan çıbanı, koltuk alb çı
banı, arpacık) ve bütün cild hasta-
bklanna karoı pok tesirli bir aşıdır. 

~-· Dlva•roıu No. 113 ... _..,. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• • 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

fSTANBUL (Galata ve Yenicami\ 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Y ananistand aki Şu bel eri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

• 



ıs 8ayfa 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmaktır. 

Radyolin dişleri Dişler çehreyi 
Güzelleştirir. 

Radyolin dişleri, Dişler mideyi 
Sağlamlaşhrır. 

Radyolin diıleri temizler ve parlabr, mikroblan 71i:ıde yliZ 61-
dürür. Diş etlerini buliyerek hutalanmalanna mani olur, ağız 

kokusunu keıer. Sabah, öğle ve akşam her yemekten ıonra 
RADYOLIM 

Bqınız mı ağrıyor ? 
Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendi ? 
Dilinizin ağnsı aizi çok mu ra
hatsız ediyor ? 
Hemen bir tek kaşe 

____,,..,,..,...._.,,,....,..~-~ 

ALiNiZ 
NEOKÜRİN: Bütün bu rahatsızlıklan derhal gf"Çirir ve W:e sıhhatinizi 

iade eder. Günde 2 • 3 kaşe alınabilir. 

NEOICÜRİN: Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tek kaşe 6, altılık 
kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

W E O K Ü R 1 N ismine dikkat 

DAiMA SAGLAM KALMAK 
İstlyenlere, midelerinden muztarip olanlara, hazımsızlıktan şik!yet eden· 
lere ve kBlori al'.lmıyorum diyenlere; Kan ve can verici, meşhur Akçe. 
burgaz ç:ftl ı ği mer'alarında fenni bir şekilde yetiştirilen binlerce koyun· 
ların eri.ıden yıy>ılınış olan 

: H 
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1 
u 

KÇ 
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A 
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tavsiye olunur. Tenekenin yan tarafındaki etikete dikkat ediniz 
Satış mahalli : TUtllngümrtık · No. 10; Telefon : 23581 
Merkez yazıhane : Merkez Hal No, 75, Telefon: 23717. 
Tophane, BeycClu, Cihanc:ir, '9angaltı, tl.açlı.a Kurtuluf, Şi,li, Mecidiye
klSy, Şehremaneti ve Beyazıda hergOn KAMYONET SERViSiMiZ vardır. 
Bir gUn evvel telefon ettiğiniz takdirde Yoğurt evinize kadar gelir. 

SOM POlt'A 

SAGLIGINIZI 1 
I< U UNUZ: 

~n hoş ve tabir meyva usar&o 
lerinden yapılmıştır. 

Tnklid edilmesi kabil olmayan 
bir fen harikasıdır. 

1NG1LJZ KANZUK ECZANESi 
BEYOÔLU • l~T AN BUL 

'--------------·~ 

Kadın olmanm lıiitüıı mahzur lannı ortadan kaldıran 

(ADET ZAMAN) nmula bizi birçok üzücil meşakkatlerden~ 
arttk ayın bütün gü.ulerinl birbirinden farksız yapQ. J)I 

ince e]biselerimiz albnda sezil miycn FEMİL, mikrobsuz bir pkildt 
yapılan ve bütün hareketlerimizde tam bir serbesti veren bir ideal -
dir. Lfttfen her ecuhane ve büyük ticarethanelerde ~ 

FEMiL ve BAGLARINI 
arayınız. 

• ı ~ • • • . ... ' . ' • 1 
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Başka kim 

• 
1 ? • 

• 
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Bayan Marcıua, nasd ıo 18' daba 
geaçıeıUllDI aalab1or 

Bayan Marcllla'nın yil· 
zündeki §ayanı hayret 
güzellik tebeddülünil. 
gösteren fı>tografları 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz 
LGtlea bunları okayanaz 

Cild unsuru oı.ıı 
pembe ~teP 
Biocel'll To~°' 

60 - 70 yaşlarındaki kadınlann buru· Kremini kullandığımı anlattım. Bir Ço~ 
şuklukları altı hafta zarfında zail olmuş- lan bana güldüler, fakat bizzat tect'1 c6 
tur. İşte, hastanelerde tecrübesi yapılan edip şayanı hayret semeresini gllril11 dJ' 
ve bir Viyana Tıb mecmuası tarafından hepsi de hak verdiler ve memnun k•1 tı' 
ilan edilen şayanı hayret neticeler ... Cil- lar. Geceleri yatmazdan evvel . perıı1,. 
din BİOCEL cevheri ile beslenmiş olma- renkteki Biocelll Tokalon kreminı ~ fC 
sıdır. Bu kıymetli cevher, pembe renk· nınız. Siz uyurken cildinizi beslel' 
teki Tokalon kreminin terkibinde vardır. canlandırır. ,1' 

İşte bu kremi kullanan ve yü.z'.indeki Her sabah biraz daha gençleşmlt,;,., 
şayanı hayret güzellik tebeddülltını yu- kacaksınız. Gündüzleri de beyaz ren tll 

tslNfR AGRILARI kandaki fotograflarında görülen Pariste Tokalon kremini kullanınız. Bu ~ 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER Bayan MARCİLLA'nın tecrübe.ı:ıini anla- cildiniz yumuşamış ve beyazlaşmıJ el" 
BAŞ DÖNMESİ tan şu mektubu okuyunuz: Bütün siyah noktaları eritip açık ııı _..,. 
BAYGINLIK cBu, benim için bir harika oldu. Tak- meleri sıklaştırır. Binlerce ahvalde P~ 
ÇARPINTI riben ild ay oluyor; alnımda ve gözle- len tesiri kuvvetli bir garantidir. ged' t" 
UYKUSUZLUK Ye rlmle ağzımın etrafında buruşukluklar bugünden itibaren her iki kremdeıı bi fCI 
SİNiRDEN vardı. Bugün ise bütün arkadaşlarım vazo alarak tecrübe ediniz. 'Birkaç b~ııl' 
ileri ı?"elen bQtün kadife gibi yumuşak ve buruşukluklar- zarfında faydalı tesirini görmed111 ef' 

'
JlllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllll~ Rahatsızhkları dan ari olan yüzüme takdirle bakıyor- takdirde bayiinize iade ederek parayı 1 

Tu .. rk Hava Kur m = lvl EDER lar. Hepsine ne yaptığımı söyledim. alabilirsiniz.> 

.. ~ - .. • u u ~' , ------------------~ 

ı Bu Y U K P ı YAN GOS U I ............. ,;·~~--~~;~~~~;~············· 1 Üçüncü Keşide 11/lkincikanun/939 dadır. ; 

~ Büyiill ihram/ye: 50.000 Liradır ••• ~ 
~ Bundan baıka ı 15.000, . 12.0JJ, 10.0[)) liralık ikramiye• ~ 
~ lerle ( 20.000 Te 1 O.O)()) liralık ilci aded mükif at Tardır... §§ 
e Yeni tertibdeu bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal et· ~ 
§ meyiniz. Siz de piyangonun meı'ud ve babtiyarlan ara.sına 5 
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BEYKOZ 

Deri ve Kundura Fabrikası 
Türk Anonim Şirketinden : 

Fabrikamızda mevcud (5) aded müstamel lokomobilln 11-1·939 
tarihinde saat 11 de açık arttırması yapılacaktır. Şartname, bergQn 

----·-·Fabrika T.caret Servisinde iOrUlebWr. 41-----

Tek ılltnn sant!ml 

Birinci aahi/e 
ikinci aalıil• 
V ,üncü aahile 
Dördüncü aahil• 
iç aahifeler 
Son aahil• 

400 kuruı 
250 )) 
200 )) 
100 )) 

60 )) 
40 ,. 

Muayyen bir müddet ı:arfında 
faclaza mikdarda ilAn yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. '!'am, ya?:un 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'mn ticari ilanlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıincılık Kollektll Şirketi 
Kahramaıuade Baa 

An.kar• caddeal 

~--•:> lstanbul ve Taşra Halkına ~--~ 
İstanbul için hesab edilen vakitler diğer arzlardaki şehirlerin evk.atıD1 

kat'iyyen göstermez. elinizdeki b:itün takvimler bu hususta kat'iyyen i~iıe 
yaramaz. Bulunduğunuz şehrin evkatını doğru tayin edebilmeniz için anc~ 

RasM~~d~~kece Gökçe Takvimi 
ile kabildir. Gece vaktini tayine mahsus cetveller vardır. Bulunduğull~ 
şehirde kitab bayiinden, ~a.J:ud 10 kuruşluk posta pulu göndererek lstanbıl 

-...----~ ŞARK KUTUPHANESiNDEN isteyiniz. ~----.,.. 

DENiZBANK 
....,,..-: ~ 

Muamelat Servisinin Nakli 
ve yeni telefon numarası . 

Bankamız Deniz Muamelat Servisi Haydarhanı karşısınd•"1 

boş istasyon binasına nakletmiştir. 

Yeni telefon numarası : ( 43281 ) 
Yeni Adı es: Y ağkapanı "Böş istasyon Merkezi. 


