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• 

le:=' rzurum belediye reisinden 

u;;. bir mektırb aldım. Bu mektu • 

bun ve ona mel:fuf uzunca bir yazını~ gaı
yesi, Tortum felAlesi hakkında malu~at 
vermek ve bu şeıaıeden Erzurum şehn • 
nin istifadesini temin eylemektir. M~h • 
terem belediye reisi, şeialenin kudretı ve 
Erzurumun, şiddetli bir iklim içinde çek
tiği fakirlik ve y~adığı bayattaki iptidai· 
hk hakkında malfunat verdikten sonra 
ıelaleden istihsal edilecek elektrik kud· 
retinin bu havaliyi nasıl canlandıracağı· 
nı anlatıyor. Kudretten Erzurum ayd.ın
lanır. ısınır ve ucuz muharrik kuvvetıne 
istinaden sanayi vücud'e getırebilir, di • 
yor. Yalnız, lbu iş için bir hesaba göre iki 
milyon, diğer bir hesab,1 göre de bir mil· 
yon lira para lhımmış. 

Bunu Erzurum belediyesi yapamaz; §U 

halde devletin yapması lazımdır. Devlet 
te lbunu Erzurum şehri için yapmaz; olsa 
olsa. orada fabrika veya fabrikalar ku -
rar. elektrik sarfiyatını bunlar vnsıtasile 
temin eder, ara yerde Erzurumun ihti • 
yacı da temin edilmiş olu.r.. .. .. 

Muhterem belediye relst, bana butun 
bu izahatı verdikten. elektrik kilovatı • 
nın ne ktrdar ucuza temin edildiğini, Er-

Ticaret 11eminde esaalı bir kaide vacdır: 
- Lüzumsuz muraflan kesmek, varidat kaynaklarını Jse 

imkan nilbetinde artırmak muvaffaklyet düsturlarının alfa
besi sayılır. Hakikat te bu merkezdedir. Fakat bazıları bu 
diısturu ters tatbik ederler. Varidatı artırma.c her zaman 
mümkün, hele kolay değildir, onu yapamayınca karı, kazan
cı, masrafın lüzumBU'L olmıyanlannı kesmekte bulurlar ve 
derhal iptidailiğe dü§mÜŞ olurlar. 

GP.rek işinizde, gerek hususi hayatınızda israf addedilebi-

lecek hiçbir §ey yapmayınız. Fakat aynı .ıamanoa da ışınizi 
genifletebilecck, hayatınızı hemayar ve hemseviyelerinizin 
derecesine çıkarabilecek masraflan yapmaktan da korkmayı
nız. Çıraksız dükkan ile bir lokma ve bir hırka kaidesi orta 
asrın muvaffakiyet düsturu idi, yeni zamanın istediği geniş 
görmek, geniş düşünmektir. Bütnn gayreti.n1%i kazanç .kay
naklarını artırmak noktası üzerinde teksif ediniz, unutma
yınız ki, masrafı kesmek kazancı artıramıyan iptida! insa. 
nın işidir. 

zurumun nuıl aydınlanıp, nasıl 
ısındığım anlattıktan sonra, be-
nim bu meaele haklnnda ve Erzu· 
rum davası ~ine mütaleamı soruyor. 

Ben de, bu mesele munasebetile bazı 
fikirler söylemek istedim. 

* ŞelA.lenin 'kuvveti büyük, bundan istlh-
aal edilecek elektrik kudretinin ucuza 
malolacağı muhakkP.k, Erzuruma ye
ni bir hayat temin edeceğinde 
de fÜphe yoktı.ır. Ukin, en as 
btr milyon lira santrala para ver
mek. IO!lra da istihsal edilecek kudretten 
tam iatifade için bir kaç fabrika tesis ~ 
mek. hiç fliphesiz, başlı başına bir pl!n 
demektir. B~yle ibir plln için saha var 
mıdır? Bu saha nereden ba~layıp nereye 
kadar .gidebilir ve ne kadar bir sermaye 
ister? Bütün bunlar ayrı bir meseledir. 
Bu Dleftelenln halli, şelale kuvvetinden 
elektrik istihsali kadar basit değildir. 13\l 
cihet. mütehassıslar tarafından yapıla -
cak ve uzun sürecek tetkiklerden sonra 
alınacak neticelerle belli olur. Benim, bu 
me.seleler hakkında söz söyliyebilmeme 
lmlı:ln olamaz. Oradaki şartlar hakkında 
trtç bir esaslı maltlmatım yoktur. Yalnız 
fUnlan söyllyebllirim: 

Bu nevi. bir merkezden büyük kuvvet. 
te enerji istihsal edip etrafa dağıtma esa
ıına istinad eden santral teş~bbüsleri için 
her §Cyden evvel iki şart lazımdır: Nüful 
kesafeti, iş kesafeti. Erzurumda bunların 
lkiai de yoktur. Nüfw; kesafetinin yoklu-

Yedi yaşında yaman 
Bir hokkabaz 

Yedi yaflannda baluılan bu hokkabas 
kız, birçok pifkin. hokkabazların, göz bo-

yayıcılarm önünde wrdiji bir milsame.. 
rede öyle marifetler göltermiştir ki, mes

lekte üBtad oyunculann hayretten ağız
ları açık kalmıf. hepi de bu çocuk. fakat 

dAhi (!) mealekt8ıflarını hararetle alkıg. 
lamışlardır. 

r---................................... -" 
Hergun bir fıkra 

ilk defa soruluyor 
Meşhur mmikişinas Bethofene bir 

gQ.n ru suali sonntı§lar: 
- ·Musiki!ı'i sever mirin? 
Bethof en düşün mil§: 
- Neye diişünüyorsu.nuz, deml§ler, 

bu suale cevab vermeJc ıiıin için çok 
kolaydır. 

Bethofen gtllmü.§: 
- BiWci.8, demi§, ba1k414n arada 

nrcu:fa bu suale maruz kaldıklan için 
verecekleri cevabı b.Uirler. Fakat ba
na bütün ömrümde ilk defa aoru.lu
yor. 

\. _ _... ....... __ ..... _______ .) 

700 senelik 
Kilise canları 
İngilterede Hampfir köy{l 1300 ktflllk

ttr. Köy halkı 700 senelik olduğu iddia e
dilen kilise çanlarile öğünür. Bunun için 
de geçenlerde, köy ihtiyar heyeti bir si· 
gorta kumpanyasına müracaat ederek, 
hava taarruzlanndan vukua gelecek za
rarlara karşı bu kıymetli çanları sigorta 
ettirmiştir. 

ğumı iş kesafeti ile telafi etmek ciheti ise, tısadi teşebbüslere girişme6i ve millet ler. Bu şirket, Erzuruma, günde muay -
bir hamlede kurulacak sanayie bağlı ol - sermayesini rastgele f\lraya veya bura- yen bir kilovat kudreti verecek bir te -
duğundan büsbütün ayrı bir dava olur. ya dökmesi demek dPğildır. Devletçilik sisat vücude getirir. Bu usulde koopera
Şu halde, Tortum şeln1eler!nden, Türki- demek bir takım ticaret veya sanayi işini. tif şirketleri Avnıpada, hemen her işte 
yenin yakın zamanlarda istifade edebi- millet hesabına, fakat tıpkı bir tüccar gi- muvaff akiyetle tatbik edilmiştir. Bizde 
leceğini zannetmiyorum. Koskoca bir e. bi devletin üzerine alınası demektır. Dev bunun adını ckooperatif rejisi> diye, 
nerji kaynağının, orada her gün ölü bir let. bütün teşebbüslerinde bir ticaret ve- bundan altı sene evvel ilk defa ben mey
kudret halinde akıp gı!mesi, ınsanın yü- ya sanayi rnüteşebbiai gibı düşünecek ve dana attım. Bu usulün bizde de çok mu
reğini sızlatırsa da he.sabların ilk gö- ona göre h~ab yapacaktır. Bu hesabların vaffakiyetle tatbik edilebileceğine ka • 
rünüş şekli, bunun şimdilik içtinab edi • arasına, mllıt ve uınumt menfaatler mü • niim. Memleket bunu henüz tanımaz, 
len bir hadise olduğunu göstermektedir. llhazası da girebilir; fakat, bu mülAha- halbuki ibu usul Colombonun yumurtası 

Muhterem belediye reisi. davasını her zalann dozu mahdud kalmıya rnahkfun - kadar, masanın üzerine kolay oturtulur 
taraftan ve bütün delillerile nıiidafaa e • dur. bir şeydir. Avnıpada bu usul ile dağ de-
derken hiç bir noktayı üımnl etmemiştir. * virirce_,ine işler görülmüştür, eğer bir ke-
Bu arada Erzuruınun Türk tarihinde oy- Buraya kadar aöylediklerim, maalesef, re de bizde bir tecrübesi yapılsa, dev -
nadığı role, uğradığı istilalara, halkının Erzurum belediyesi için sadra şifa vere- letçlik tatbikatı için ele ne milkernmel bir 
kahramanlığına. gürbüzlüğüne de dikka- cek sözlerden olamadı. Şimdi bir de bu Alet geçeceğini herkes görecektir amma. 
ti celbediyor ve bu itibarla devletin Er. meseleye başka bir taraftan bakacağım: ne yapmah, her yeni sözü duyuracak ku-
:ıuruma yardım etmesi Hlzım geldiğin1 Tortum şelalelerinden daha küçük mik lak bulmak müşkül oluyor! 
güzelce anlatıyor. Bunların doğrulukla - yasta istifade etmek, tesi3atı şimdilik kü- Her yer, her şeyi devletten beklerse hiç 
nnda hiç şüphe yok. Yalnız. memleke- çük tutmak mümkün olabilir. Eğer bu bir taraf istediğine nail olamaz. Biraz da 
tin her tarafında Erzurumdakine benzi • imkan varsa, 0 zaman Erzurumlulara ben herkesin kendi göbeğini kendi kesmeği 
yen şartlar !bulunduğu, Türkiyenin her şunu tavsiye ederim: Erzurum vilayeti, öğrenmesi lfizım. 
tarafı imara muhtaç olduğu da muhak • Erzurum beledliye.si ve Erzurumda umu- HülAsa, Tortum şelAlesi §imdilik yalnız 
kaktır. Bütün bu sebebler, devletın yar- mi bütçeden tahsisat alan daireleri tem • şu iki işe yarıypr: Erzurum belediye reisi 
dımını acil bir hareket .. ekl nde bir farz silen devlet ve nilıayet Erzurum halkı lle için kendi hesablannın propagandasına 
haline getirmeğe kifayet edemez· bu tak- fabrika ve atelye sahibleri hep bir araya ve benim için de ckooperatif rejisi> fik· 

Vsla bir fotoğraf 
Meraklısı 

Londrah tm fotograf merakJ.111. btr yıl
dırım isabeti ile tutufall bir balonun res
mini almaya muvaffak olıruı'1ur. Evinde 
otururken, bir infillk duyan meraklı, 
hemen makinesine sanlıruf ve balonun 
tutuşmasından 30 saniye ıonra ilk resmi 
çekmiştir. Burada, balonun tutu,tuktan 
sonraki safhalarını göriiyonunu. 

Dünyanın en pil şehri 
Dünyanın en pis tehri nvelee Ameri -

kada Ditsburg fehrl iken, timdi bu sıfatı 
gene Amerikada Ckveland febri kazan -
~tır. 

Bu şehirdeki pü;l.ik halkın pilliğinden 
ileri gelmemektedir. Buna sebeb buralar. 
da bulunan aayısız: fabrlkalardır. Bu fab
rikaların yüzlerce, binlerce bacalarından 
çıkan koyu ve kara dumanlar her tarafı 
boğına'ktadır. Cleveland ,ehrlnde bir 
milyondan fazla nüfus bulunmaktadır. Bu 
şehirdeki fabri'kalann bacaian bir sene 
içinde 50,000 ton kunım aaçmaktadırlar. 
Bu rakam ciddi bir Sl.ltttte tesblt edil -
miştir. Bu kıJnnnlar ~ odaların iç
lerine kadar yayılmak.tadır .. 
Halkın teseınmümü harıç, korumlar -

dan husule gelen zarar muhakkak suret
te 10,000,000 dolara baliğ bulunmakta • 
dır. 
DükkAncılar serbestçe cameklnlar ya

pamamaktadırlar. M.ağazalann tenteleri 
bir hafta :lçfnde simsiyah olmaktadır ... 
Her hafta tenteler değiftirllmektedir. 
Kadınların. edteklerin iç gömlekleri. ça
ma.şırlan bir gilnd'e adamaltıllı kirlen • 
mektedir. d1rde devletin yüzlerce milyonu birden gelerek bir kooperatif şirket yapabilir - rinin neşrine! Muhittin Birgen 

harekete getirmesi icab eder. Bu yüz - -==========================:;;:;;;;;;;;;;;==:==:;;;;;;::=:;;::;;=======~ 
lerce milyonun elimizde bulunduğunu 

farzetsek dahJ, bunu, uzun uzun he
sablnr ve plAnlarla sarfetmlyecek olur • 
sak, sadece israf edeceğimiz muhakkak
tır. Kaldı ki, bu memleketin umumi küt
lesi, Erzurum halkından çok daha zengin 
değildir ve par.w israf edilmemek lazım
dır. 

Her §eyden evvel §UDU bilmemiz lizım: 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMA
0

I 
Gazetelerde satılık bir mülk ilanı gördük. 'J'abrnin edilen 

takrıbi fiatı 250,000 Türk lirasrdir. Bir dakika tereddüd ede
rek evsafını araştırdık. Baktık ki fabrika değildir, imalAtha
ne değildir, büyük bir otel değildir, o halde mesela bir ban-

iSTER iNAN, 

ka tarafından da satın alınamaz. Bu vaziyette, değeri bu ka. 
dar yüksek bir mülkün kolaylıkla m<ışteri bulacağına, tesa
düfen çıkabilecek bir mü~erlnin de gözü çekmekten kork
mıyarak ileri atılabileceğine: 

iSTER INANMAI 

Mart 3 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oltluıu için ~ 
Bugütt Kottamadı _J 

........ ·-···-·······························-········ .... 
Cümhurreisi Hariciye 
Vekilini kabul ettiler 
Bükreşte yapılan Balkan AntantJ! 

dalıni ko~~yi toplantılarında hükfı "' 
metimizi temsil e~ olan Hariciye 
Vekili Şükrü Sa?açoğlu, Belgrad ve A • 
tinayı da ziyaret ettikten sonra, bera
!berinde Bayan Saraçıoğlu ve maiye'U 
erkanı olduğu halde dün akşam cSa • 
varona> yatile lıınanumza muvasalat 
etmiştir. 

cSava.rona> yatı tam saat 17 de Dol
mabahçe sarayı önünde demirlemiş • 
tir. Bu esnada Riyaseticürnhur başyeır 
veri Cel81 ve İstanbul Komutanı Ge .. 
neral Hahs Bıyıktay cSakarya> motö
rü ile yata giderek, Hariciye Vekiliınt. 
zi karşılamış ve saraya kadar kendisbı 
ne refakat etmişlerdir. 
Şükrü Saraçoğlu, saraya muvasala 11· 

tını müteakıb Ciimhurreisi İsmet tru;... 
nü tarafından kabul edilmiştir. 

Hariciye Vekilimiz bilahare, kendi .. 
sini ayn bir motörle denizde karşıla " 
mış olan şehrimizdeki Romanya, Yu " 
nanistan ve Yugoslavya general kon,ı 
soloslarım kabul etmiştir. Dost ve müt;. 
tefik devletler mümessilleri, validele
rinin vefatından dolayı, Hariciye Ve cı 
kilimize taziyetlerini beyan etmişler • 
dir. 
Şükrü Saraçoğlu, bilahare gazeteci c 

lere şu beyanatta bulunmuştıtir: 
Hariciye Vekilinin beyanatı 

cKomşumuzun ve müttefilderimizln 
devlet adamlarile tanışmak ve onlar'.1$ 
memleketlerimizi alakalandmın mev 
zular üzerinde konuşmak fırsatını b 
na vermic; olan bu seyahatimden meın 
leketim hesabına memnun olarak dö 
nüyorwn. 

Türkiye Cümhuriyeti her yerde iti 
bar görliyor ve Türk mUletlnin sulh 
ve medeniyete hizmetleri takdir edi 

1 yo~alkllnlann tek bir aile teşkil etti 
fikri Bükreş içtimaınKIGin sonhı 
ileri gitmiş bulunmaktadı;r. Ve kan 
etime göre, Balkan Birliği fikri gü 
geçtikçe daha kat'i bir ihtiyaç ve b 
zaruret olarak kendisini tanıtacaktır. 

Türkiyeyi temsil eden ben ve ar. 
daşlarım geçtiğimiz her yerde büyü 
bir samimiyetle ka~andık Bilhas 
Yunan halkı ve devlet adamları tar 
fından bize karşı gösterilensıcak teza 
hüratı tebarüz ettirmeği borç bilirim. 

Atina 2 (A.A.) - Atina ajansı bil 
riyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Saraçoğlu 
nun validesinin vefatı hakkında ha 
beri veren gazeteler sami.mt taziyet 
terini ilAve etmekte ve :bütün Yun 
efkan umumiyesjnin vekilin · ve ai 
lesinin kederine iştirak etmekte old 
ğunu kaydeylemektedirler. 

Bursada bisiklet müsabakası 
Bursa (Hususi) - İdman bölges· 

bu sene için terlib ettiği bisiklet birin · 
geçen Pazar günü Bursa - Mudanya §O 

sesi üzerinde yapılmıştır. Başlangıç y 
olarak sta<lyomun önü intihab edll 
Müsabakaya saat 10 da başlanmıştır. M 
safe 25 k.nometredir. Birinciliği Acar İ 
men 1dübQnden IDkmet, ı'kinclltği Akı 
spor klübünden Bahaeddin, üçüncülü 
de Acar İdmandan Ahmed kazanmışl 
dır. ...... ·-······-·-..................... , __ _ 
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3 Mart 

Almanlar da Libyaya 
asker gönder~yorlarmış ... 
Mareşe\l Göringde Libyaya gidecekmiş, İtalyanlar 

hirkaç sınıf asker daha silah altına çağırdılar 

Roma, 2 (Hususi) - Harbiye nezareti
nin emrile 1918 doğumlularh 1919 sene
sinin birinci dört ayına mensu'b sınıClar 
•ilah altına çağınlmaktadırlar. 

Bunian "Daşka 915, gır, ve 917 sınıfları
nın bakayası d'a silah altına alınacaktır. 
Yapılan bu davetlerin seferberlik mahi-

1Yet inde elmadığı tAsrih edilmektedir. 

Libyaya Alman askerleri 
gönderiliyormuş 

Paris, 2 (A.A.) - Lıbyaya İtalyan kuv
velterinin gönderllmeı;i hakkında Figaro 
gazetesi şöyle yazıyor: 

İtalyan kuvvetlerile beraber Libyaya 
Alman kıtaatının da gitmekte olduğuna 
dair Lond.ra ve Parise endişe verici bir 
takım haberler gelmektedi!". Ayni zaman
&fa Libyaya Almanlar mühimmat ve ınüs
~mleke askerleri elbiseleri de gönderi-
1orlar. • 
Diğer taraftan Mareşal Göringin ıtal-

yaya yapacağı seyahat esnasında Libyaya 
da gideceği haberleri teeyyüd etmekte
dir. Bu cihet te Almnyanın bu meseleye 
gösterdiği alftkayı isbat eder. 

İngiliz ordusu 
Londra 2 (A.A.) - Times gazetesi dün 

neşreıt·ıen muvakbt bütçc?yi tetkik e
derek diyor ki: 

İlk defadır ki İngiltere karı ordU5U i
çin donanmasından fazla masraf yapıyor. 
Bu. Avrupa kıt'asındıı harbetmek üzere 
mecl>uıi aakerlik hizmetini terviç eden
lere bir ihtardır. 3ugün İngilterenin dai
m! ordusunda talim görmüş 600 bin asker 
vardır. Buna müstemleke kuvvetlerini, 
Hinctıstan ordusunu ve müstemlekeler
deki yerli kıtaatı :Jlve etmek Ibımdır. 
Maltada topçu kuvvetleri artırılıyor 

Londra. 2 (A.A.) - D. N. B.: Maltad:m 
bildirildiğine göre, hilklimet adadaki top
çu kuvvetlerini artırmak tasavvurunda. 

dır. 

Mareşal Peten 83 yaşmda Franko 
nezdine sefir olarak g~diyor 

Fransız Harb Akademisinde F rankonun hocası olan 
Mareşalin tayini ehemmiyetle karşılandı 

Paris, 2 (Hususi) - Franko hükfuneU. I tirakile yapılan resmi geçidin, İtalyan a.s
~arepı Petenin Fransanın Burgos bil- kerim için son bir merasim olduğunu 
bk e1'flijine tayinine muvafakat ceva- lhna et.miftir. 

ı verlijinden, kabinenin bugünldi top- CGmburreiıi namzedi teÇildi 
lantısında bu tayin tasvib edilmiştir. Madrid. ! - He.men hemen dainıl su-
Mar~ı Peten, ttendislne tevdi edilen rette toplanmakta olan nazırlar meclisi

bu vazüeyi muvakkat bir müddet !çln nin bundan böyle !oplanacağı mahal hak 
kabul etmiştir. Ma .. eşal 83 yaşındadır. kında bQy{lk bir ketumiyet izhar edil-

1General Franko, Fransız harb akademi- mektedir. 
~inde mareşalın talebesi olmuş ve Rif Negrin, yakında memlekete hitab e
yerlilerinin (Fas) isyanınd:ı da, Fransız.. den, bir beyanname neşredecektir. Kabl
İspanyol müşterek tedib hareketi esna- nenin dün geceki toplantısında, Corteslcr 
~ında mareşalın maiyetinde bulunmuştur. reisi Martinez Barlo cilmhurreisi nanne-

Franko Frans.aya teminat venni~ di seçilmiştir. 
Paris, 2 (Hususi) - Hariciye nazın Almanlann Marepl Peten · 

Bonenin dünkü izahatını dinlemiş olan hakkındaki takdirleri 
hariciye encümeni azalannın ifşaatına g5- Berlin, 2 (A.A.) - Alman matbuatı, 
ll'e general Franko, İtalya ve Alman g6- Fransanın Burgos bOyilk elçiliğine l\fare
ııiillülertn en kısa bir zamanda İspanya- şal Petenin Burgos haberini ilk sayfalara 
dan çekileceklerine dalr Leon Berarda derç w bu :mnnasebetle mareşalın portre
kat'i teminat vermiıtir. tıini neşretmektedir. Gueteler mareşalın 
G;neraı Franko, İspanyadaki İtalyn Umumt Harb esnasında yurduna yaptığı 

kıta lannın umum kumandanı General bayük hi2'!1'lletlerl ve 83 yaşınd:.ı olmasına 
Gam.bara vasıtaslle bu kıt'aların geri a- rapen bu siya.si TUt.fe için de memle
~ması i.çln Mussoliniye haber gönder- ketinin himıettne koştuğunu bilhassa 
mış ve Barselonda İtalyan kıta'lannın it- kaydetmektedirler. 

Japonyada riıüthiş 
bir infilak 

Tokya. 2 (A.A.) - Dün Osakada mft
himmat deposunda şldd'etli bir infilak ol
nıuştur. Bu inflllk hakkında neşedileı:ı 

resnıı ibir tebliğde 200 den fazla insanın 
~aralandığı hil~iliyor. İnfilflktan son-

:ı Y~ngın çıkmış ve 600 ev yanmıştır. Ö-
erın sayısı henilz belli olınama'k.la be-

~aber yüksek bir yek11na baliğ olmasın
an korkuluyor. 

rn !0~yo, 2 (A.A.) - O saka civarındaki 
uhıınınat deposu infilakı hakkında en 

~~n ~lınan resmi malumata göre, 10 kiti 
ını ş. 42 ki§i ağır surette yaralanmşıtır. 

500 1 d h . •8 ar d'a hafif yaralı vardır. 48 kifl 
~nuı bulunamamıştır. Harab olan evle

r ~ iedi de 900 kadardır. 

Çin harbi Japonyaya neye maloldu? 

.'I 'cyo, 2 (A.A.) - Şimbun gazetesi, 
Çın '1arbi için hüktlmetin istedıği mun-

tam tahsisatı mevzuu bahsederek, şimdi
re kadar Çin ihtlAfının Japonyaya 11 rnil-

)'.ar 990 milyon ven:! maloldug~Ünu ycıni 
tlÜf w • 

us başına 120 yea isabet ettiğini yaD-

~r .. v• bugüne kadar olan maaratıarm 
tün Çin - Japon harbi masrafla.rmm 

)'edt mJallne halli olduğunu kaydediyor.. 

Yeni Papa dün 
intibah edildi 

Roma, ~ (Hususi) - Yeni Papanın in

tihabatı bugün yapılnuı ve Vatikanın ha

riciye nazırlığı makamını i§gal eden kar
dinal Paçelli. Papa seçilmiştir. 

Kardinal Paçelli 83 yaşındadır. İtalyan
dır. Pi on ikinci ismini almıştır. Uzun 
müddet Ahnanyada Papa Nonçiyosu ola. 
rak bulunmuştur. 

Irkçılık ve nasyonal-sosyalizm aleyh
tarı temayüller bcslediğf söylenme'ktedir. 

Halaydan barice gidecekler 
25 lira götürebilecekler 

Antakya, 2 (A.A.) - H:ıtaydan ecnebi 
memleketlere gidecek yolcuların 25 Türk 
lirasından ziyadesini çıkarmaları yasak 
edilmi§tir. 

-·········· .. ·e·a·uai-oaır·-·········· 
Adı masallara kanşan 
kahramanın hayab 

Yeni romammıza yarm 
başhyacağız 

SON POSTA 

Devlet masraflarında 
tasarruf için 

verilen kararlar 
Her daire mali yıl sonuna 
kadar yüzde on tasarruf 

temin edecek 

Ankara: 2 (Hususi) - İcra Vekille
ri Heyı:>ti, devlet masraflarında tasar
ruf temini maksadile bazı kararlar it.. 
Uhaz eLınişt..ır. İçinde buJunduiumu7' 
1938 maJi senesinin geriye kalan üç 
ayında tatbik edilecek olan bu karar
lar 1939 mali yılı zarfında da m~r'iyet 
mevkiinnE> kalacaktır. Resmi dairelere 
tebliğ edilmiş bulunan tasarruf kara -
rmın e.sa~ları şöyle hülasa olunabilir: 

1 - Daireler yeni teşkilat kanun 
projeleri hazırlıyarak mevcud teşki -
Iatlannı genişletmek teklifinde bulun 
mıyacaltlardır. 

2 - Knt'i bir zaruret hastl olmadık
ça münhallere kimse tayin edilmiye -
cek ve münhal memuriyetlerin maaş 

veva ücretleri mahfuz tutulacaktır. 
3 - Tatbik mevkiinde bulunan ka -

nunların emrettiği otomat~k rerHler 
hariç, idareten terfiler yapılmıyacak • 
tır. 

Her dairenin, 1938 bütçesinde mali 
yıl sonıına kadar yüzde on nisbetinde 
bir tasarruf temin eylemesi de mev -
zuubahstir. 

LAzkiyeye Alevi bir va~i 
tayin edildi 

Sayfa 3 

Eski Vali Üstündağın 
muhakemesine Temyiz 

dördüncü cezada başlandı 
Lüzumu muhakeme 

okunması bir 
kararına aid olan mazbatanın 
saat 20 dakika sürdü1 

Muhiddin Üstündağ uzun süren müdafaasını yaph 
Ankara 2 IHU.'iUBH - Eski İstanbul Valls1 

Muhiddin Üstündağ ve eBkl Belediye reis 
muavini Ekrem Sevencan, belediye fen he
ye.U mfıdürü Hüsnii Keserollu Te belediye l 
varidat müdürü Neş'et Altu haklarında İs -
tanbul otobüsleri 14lerlndeti bazı yolsuzluk
larından dolayı mUha.kemelertne bugiln 
Temyiz mahtemeal 4 l1nca ceza dalre&tn -
de saat 10 da ballandı. Riyaset makamı 
nı Mecdi l!eydeş iışga 1 ediyordu. ABalıklarda 
NaU Tarhan, Ce?det Baybtıra, Blmid K6 -
set ve Osman Tallı, iddia mabmmda da 
Başmilddelmnuml muavini .Artf Oe.nt:aya 
bulunuyodardı. 

Ktılabahk bir halk kütl~ ll&lonu atzına 

kadar doMurmu!tu. Reis eneli. mMJmmla
rm adlarını ve adreslerini 80rdu. Daha 80ll
ra Devlet Şfırası umumi heyet mazbatası -
nın okunacağını 36yledl. Lftzumu muhake
me k2rnn olan bu mazb&tada masnunlann 
yotcıt1'1hık iddialan madde tıaHnde tıesb!t e
dilmekte idi. Muhiddin frettindata ald klSlm 
9 madd<>dl" toplantnlftı. E8ki V cıU V ıt4f'ldaD 

Mazbatada. maznunlardan vali ?e bele
diye reisi Muhiddin 1tst11ndalm mtUld,e da- mflracaatılıe taleb edtlmMfntn bu ~ 
lre.slnr.I" llizumu muhakemeyi mftstelzim gö- lara aebebl7et ftl'dil1 s6r1llmellne, 
rillen suc1arından: 8 - Oeu tatblldnde mQeanta riaJet olun 

ı - Otobüs I.şlerinln bir elden idaresi be.- mamatta oldutu lbalrlnndut iıd41a1'& plln-
hanesill" merke-ıe ahnmıştl. ce: 

2 - Otohfüı talimatnammnln 5.2 ncl mad- Muhiddin ttattlııdatm bımıen tahtl ttt _ 
desine istinaden otobüslerden beledlyett ı.s- razında bulunan muameleler lmmenln ael"9 
tenlldi~ Z"man ruhsatname istirdadı salA.- met ve menfaati namına yapılmış olup fs _ 
hlyettnl bahseden talimatnameler alınmuı tanbul ı1b1 btıJ{lt bir §eht!'de otobO., !kaza.
ve bunun kanuna muhalefeti hakkında vak- lannın başka suretle öntlne geçmek :tabii 
tne nnzan dikkati cıelbolunan belediye r1 - olamıyacatmi beyanla, miUkt,.e dalreWl1n 
yas.et makamınca bu taHmatmı.melerln, 1934 ceza kanununun 228 lncl maddesine tevfl • 
senesinden itibaren cnada niyabet usul11nil tan ittihaz etti.il ıtızumu muhakeme ltara
ihdas eden bir maddenin dellletlle gene a - nnın men'ı muha.kemeye tabvlll meyllrıcM 
hmnakt.a ~evam edfle~k itanuruuz hare - bulunan azadan Süreyya, daire kararma 
kPtte 1srnr olunması teyn,ett. t&raftar bulunan b1r1ncl deut dalrtlll mat 

3 - Miilteml! ft mOltezhnlere ...erUmes1n1 Saffet Tuncay w uadan tbrahim Nuri Ka-

Berut, 2 (A.A.) _ D. N. B.: Fr:ı.ns1z temin için ruhsatnameleri ıaıt.lrdad olunanla- ya, Emin Arda ve Dr. Farulun muhalefet re-
ali komiseri Puaux ile yeni Suriye hükfı- rın eski hatların tezy1dlnden .ııonra yeni ~ kal'§l vazife thmalt mahiyetinde gö _ 

hatlar acı1ması . rülen bu fiillerden dolayı Muhlddln 1tston -
meti arasında Alevi topraklarının m:isa- 4 __ Markn _ Beya-ııd hattının açılması 1- da!P.n hnunu mer.körun 230 uncu madde
lemetleştirilmesi hakkında yapılan gö- çln bn71 klmsele~n 18-8-11l3'7 tarfttll mii~te- sine tevfikan muhakemesinin tadUen Dbu -
rüşmeler neticesinde, Lazkiyeye Hk defa rek bir nr7uhal tıe yaptıktan miiracaat ken- liine ek.sertyetıe karar verilm1'Lir. 
olarak bir Alevi vali tavin edilm i şt ir. Bu fü c;i tnrafırıdnn kabul Milmtş~n bu mU • 9 - Mezkftr otobiislertn zabıt vara.kaslle 
valinin ismi Münir Abbsstır. Evvelki va- racaattPn 11 gtln sonra aralanna eski e.TZU- tcsblt edllcn aykın hareketJerl yapmala -. . . . I halle 1mT.a1ıı.rı bulunan 3 ldşt dıe dabll olmalı: nnda b!.lhassa patronların Amil oldutu tah-
lı. Mardam Bey kabınesmın sukutundan fiTRre mlifl'addld e~has tarafından 29-6-193'7 kik nctJoeslnde öwenlldlğinden bahlsle M-

biraz evvel muhtariye~çilerin muhalefeti tarihinde müştere~ verilen lklncl b\T ar- hlblerl hakkında muktazl muamelenln lfa
sebebile istifa etmişti. zuhal iizerlne hattın açıldığı. sına dair emniyet mMllrltitünden rtyMe • 

5 - Emirgfı.n - Eminönll hattının açılma- te verfl:ntş olan sı ve 38 numaralı m&Lek-

iplik ve kaput bezl0 ri 
narhtan kaldırıldı 

61nda vuku'1 iddia olunan yolsm: muamelele- kerelerin tekrar tahkikata t!bl tutulmuı 
rln k 1:1 ra rda yazılı olduğu iizere.muavin Ek- ve tahklkat netlcelenlnclye kadaT otobila 
rem Sevencan tarafından ~ıldığı anl[l.Şll- sablbler1 hakkında bir muamele yapılma:ma
mnsın::ı. ve Muhiddin 'ttstilndağın bu mua- 81. 

Ankara, 2 (A.A.) _ İktısad Vekaletin- melelere bır gtina tem~ ft bunlardan ma- Mazbata.nın tıra&U 1 saat 20 dakika sür-
lümatı olmadı~ı <yolundaki müdafaası vaôd dfi. 

den bildirilmiştir: görülmesine binaen, ftrıdl.slnln 240 mcı mad Mütealaben iddianame okunmuştur: İd -
de ne lüzumu muhakerneaine dair miilklye dnaname 4udur: Endüstriyel mamulatın maliyet ve sa

tış fiatlannın kontrol ve tesbiti hakkın
daki 3003 sayılı kanunun Vekaletiınize 

verdiği salnhiyete istinaden tesbit edil
miş olan ve 22.11.1937 tarihindenberi 
mer'iyettc bulunan iplik narhlariyle 
5.8.938 tarihinden itibaren mevkii mer'i
yete giren kaput bez narhlan 3 Mart 1939 
tarihinden itibaren kaldırılmıştır. 

Çemherlayn Sovyet 
elçil"ğinde 

Londra, 2 (AA) - Rusyada Sovyet re
jiminip teessüsündenben ilk defa olarak 
dün akşam bir muhafazakar başvekil 
Sovyetler Birliği büyük elçiliğinin bir 
resepsiyonunda hazır bulunmuştur. Grm
ten ınuztarib olan Lord Hnlifaks Çem-
berlayne refakat edememiştir. 

Kızılcahamam Ziraat Bankası 
köylüye yardım yapıyor 

Kızılcahamam (Hususi) - Kazamızda 
geçen sene vukubulan seylAb birçok 
köylerin mahsulltını harab etmiş ve zür
ra çok müşkül bir vaziyete düşmüşti1. 

Hük\ımet bu köylerin bu sene ilkbahar 
zeriyatını yapabilmeleri için ellerinde 
mevcud tohumlukları olmadığını anlaınıc 
ve Ziraat Bankası vasıtasile kendilerine 
yardım yapılmasını !kararlaştırmış ve ka
zamıza mühim miktarda havale gönder
miştir. Derhal faaliyete geçen banka me
muru Hayri Yazıcı ile muavini Cemil Do
ğu gayet seri bir surette k~yliinün ihti -
yaç defterlerini tamim etmif ve hiç bir 
köylünün velev ki ibir gtin bile olsa mer
kezde kalarak mutazarrır olmamalan 
için bir intizam altında her gelen köyün 
sıra ile bir iki saat içinde işlerini görerek 
paralarını tevzi ve köylerine avdetlerjni 
temin etmiştir. 

dniresince verllmi§ olan kararın bu elbete «- Mnayyen maddeleden vazifelerini flt
taallfı k eden kısmının nakzı ne men'i mu - mal ve sutı.sthnalden wçlu İ&tanbul Vall ve 
hakemew tahTillne ltti1at1a tarar verllın!J- Belediye Reisi 'Üstftndağ ve beledtre. reı. 
tir. munvlnl Ekrem sevencan ~belediye fen ı.,.. 

6 - Sabur Samlnln Tophane - Tak.sim lerl müdürii Hllsnft Kese~u ve belediye 
arnsında ckaptıka9t111 işletmek 1steıne61nln Varidat müdiirll Meş'et hak1annda Dahlllye 
de.ha evvel ba.şta.sı tarafından bu yolda vl- VekAlctl celllt:Sinln em1r ~ tensibi ne ya -
ki .. kap+ı kaçtı• ı.,ıetmet mftracaatırun tıer- pılan tnhkiht tızertn~ ~ ŞQra.!J umumi 
vlç edilmemesine raP.znen ~rvlç evrakının heyet dalttslnce oeza kanununun 230 ~ 240 
muameleye sevkinden Sabur Samlnln yuka- ıncı maddelerine teTflkan eon tahkllaıtın 
nda adı g<>c;en Etem ne da!ı.a enel - Be - dairel altyelerlnde açılmuına 7-12-38 t.art
yazıd hattı için :raı>tılt mukaftle,.e be.şka hinde karar ~ olmakla mum&
bir .hat alırsa kendls1n1 terf1h edece~ne dair lleyhlerlnln celbl de c:turuşmalarmın lcraaı .,. 
bir madde derceylemlş bulunmuından etap sııçlannm stı!Jfftu ~ temdktt cea 
tı kaçtı• işlet.met üııere bu ha.t iç.in alA.ka- olunmuı ta.ıeb ve evrak ~ melfufat pueıluı 
darlardan vft.d sldıtmm a.n1aşılınakta bu- muclblm>e tevdi olunur. 
lıınrlul!u. İ611aname okundu~ eorıra n"9 el!e-

den sonra saat 14 ~ muhalı:eme3"11 denm 
olunacatı blldlreTek celseye nihayet verd1. 

.hdNct CEl.81!: 
ötıedm 90nra aat tam 1• te celae 9'_;tdı. 

Rels Mu.'ılddtn it&ttındala blr dly~ olup 
olmadttını eordu. Muhiddin 1tstiindat ha'Zlr
lamıt olduitu n bir •atten fazla atıren mü
da.faanamw.nl okudu. 

t1sttin4al'm müdafaanamesi 
Muhiddin fütlndal, İstanbul Beledlye.l 

hududla.n dahUlndelti otOOfta iş'\erlnin sure
ti teatd, sevk ve idaresi haltklnda nnd1 ta
ra.tından vt.tt olan taleb ftrıerlne Dahlltye 
Veklletımn gtmderd1R\ milfettiş!ef' tara -
flndan raJ>ıl&n ~hkltat aonunda IOOO say
falık bir tabtibt nra.kll• '160 sayfalık bir 
fezleb me;Jdana ıeldl#tnl. halbuki bu işle
rin mftndeeca.tma nazaran bir, nihayet lld 
maddede h1llAsa edllmesin1n peklll mftm ... 
ktln ~dutunu ~~. hak'Jnnda l{kıumu 
muhakemP kararının IW.hulna eeu olarak 

Ek 
• gösterllmlf olan esbabı muetbe hldlselerinln 

ttm ."5ft>ncon hakikatine ve mahiyetine tnatn'k ~ tıeıa.. 

'1 - Gerçi Muhiddin 'O'.sttindatııı mndafa- bulı: etmedltl gibi meftUSW. ,_. Yf!.r tıeM!b 
ası veçhllE' mezkt\r mukuelenam-elertn Re - Te tatbl.k feklllerl de bnunıa.nn nıbuna 'N 
fete otobüs işletme ruhs&tnamesi ftrllmez • metnine "" hukuk! ntır .,. tıellkldlere U1 -
den bir buçuk ay evvel a.ktedlldlğl ve Refetin gun deRlld1r, dem'4Ur. 
bn hatta çıkardılı ara.balann Kantarcıol- Sabık ...ıı. bakkmda Umumu mubakeme 
ıu Reıattan satın abnmı.t mal ifUras:ı oldu- taran verilmesine ~b ola.n, eJfl ~ "1flr
ıuna dair noterlikten m_.ıda:t ""8lb 1b- .siz muamelelerin -nıtuanu men, tl;1n ı,ehlr 
raz edildiği aablt »e de mumatıeyh RAtfetln Meclı..tn1en tud1kH bir taltmatnaıne yapıl-
9-10-937 tarihli Jstidasmda yaadığı v~ mamıst, trtıbatmı ve tntıamınz emlrlerie 
bu hattın kendl!ine verDecetıntn belediye- idare et.meli: BUTetlle bir tu:ım telıebzübler 
re kendtatne vacledflmiıJ olmMmm Te oto _ wkuuna meydan verditl uytıyetıerin1 111 
büs tallmatnameslnln ~tmetı maddesi mu- diler lthalrları reddeylemlfUr. 
cibln.ce o'tdbm tıw>arrut ıveııUııaJ,a.nnıı lb.ln1 (Devamı S ind ~fada) 
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Belediye teftiş heyeti 
esnafı kontrol ediyor 

Yalnız Eminönü mıntakasında elli dükkanın belediye 
talimatnames~ne aykırı hareketleri tesbit edildi 

Çamhca 
hazin 

sularının 
hali 

Bir okuyucumuz blld1r:lyor: 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar es- athane, kasab, fırın. lokanta, tuhafiyeci. 
nafln temizliği ile yakından meşgul ol- manav, sebzeci, balıkçı, bakkal, mahal- · 

Bundan bir müddet evvel Ça.ın.ııca 
sulan büyük masraflar yapılarak bir 
ara.ya toplandı. Bütün bir tehre ki -
tayet edecek lruıan beli kadar talın 
bir su cereyanı meydana geldi. Fakat 
bu su o halile bırakıldı. İ.stitade edil
meksizin akıp gidiyor. 
Çamlıca sulo.nnm bir araya top -

lan.mast bir makaad için yapılmışsa o 
ma.ksad elyevm ihmal ed1lm1ş bulun
maktadır. De~llse, büyük masraflar 
lhtlyann:ı. lüzum yoktu. Dağınık su· 
lnr eski halinde bıra lalablllrdl. Ma -
demkl bu lş yapılmıştır. Tekrar bir 
hlmrnet edilerek bunların Üsküdar ve 
Kad.ıköyüne 1nd1rl.lıru!lerl temin olun
malıdır. Bu yüzden o .semtlerin ibya 
olacağı şüphesizdir. 

maktadır. Şimdiye kadar tektük yapılan lebı·c· LPk '!..--= 00. k . d~kk· 
ıı.. . . . . ı, "'i em~. re çı. aşçı :.ı ClTI-

:teıuşlere hız verılmış. esnafın hıleye lannın k" ·1 t ..... d"lm · dikk t " . ~ amı en euış e ı esme a 
sapmasına manı olunmaga başlanmıştır. 
Zabıtai belediye memurlnrı arasmd'a ya- edilmiştir. Esnaftan Belediye zabıtası ta-
pılan yoklamada, zabıtai belediye tali- ı limatnamesine riayet P.tmiyenler tesbit 
matnamesini bilen memur sayısının pek edilerek cezalandırılmış, bazı dükkanlar 
az bulunduğu anlaşılıruştır. Memurlara muvakkaten kapatılmıştır Eminönü ka· 
beş yüz maddelik Belediye zabıtası ta- zası dahilimfe, Belediye zabıtası talimat
limatnaınesi tamamen öğretilecektir. Po- namesine riayet etmiyen üç kahve, dört 
lis Müdürlüğü ve Belediye teftiş heyeti kıraathane, beş kasab, altı fırın, dört lo· 
bu işle esaslı surette meşgul olacaklardır. kanta, iki tuhafiyeci, iki manav, iki seb-

Zabıtai belediye memurlanndan baş- zeci, beş balıkçı, üç •bakkal, dört mahal· 
ka, Belediye teftiş heyeti de esnafı kon- lebici, iki işkembeci, dört börekçi. üç 
trola başlamış ve Eminönii kazası dahi- aşçı. bir lokantacı dükkanı hakkında za
llndeki esnafların teftişı bitirilmiştir. bıt tutulmuş, ceza kesilmiştir. 

Tefti§ heyeti azalan 'her esnafla ayrı ay- Bugün Beyoğlu kazasındaki esnafın 

n meşgul olmağa, aatı~ları kontrol et- teftişleri ikmal edilecektir. Ayrıca sıhhi
meğe, malları gözden geçirmeğe çalış- ye müfettişleri de teftişlerde "bulunacak. 
nl.lflardır. Kaza dahilindeki kahve, kıra- lard.ır. 

Daimi resim 
galerisi 

yarın açıhyor 
Tanmnuş ressamlanmızdan ve hey • 

ultraşlanmızdan mür\ekkeb bir grup 
yann Taksimde abide karşıamda dai· 
ml bir ~sim galerbıi açacaklardır. Bu 
galeride Nurullah Berk, Zeki Faik, E
lif Naci, Zühtü, Nusret, Ercümend 
Kalmuk, Cemal Tollu ve daha bir çok 
reasamlanmızm rMimleri teşhir edile
cekt.b'. Eserler her hdta de~şecek • 
tir. 

Memleketimizde ilk defa olarak açı
lan bu, daimi resim galerisi sabahtan 
akşama kadar halka açık bulundum • 
lacaktır. 

Jltl.t~f l'rrlltı 

Karadeniz ve Ege 
denizinde şiddetli 
bir fırtına başladı 

Evvelki günden itibaren Karadeniz ve 
Ege ·d'enizinde şiddetli fırtına başlamış· 
tır. Fırtına yüzünden Karadenizde bazı 
ufaktelek kazalar vuku bulması muhte. 
mel görülemekle beraber, dün akşama 

kadar limana kaza vukuuna dair bir ha
ber gelmemiştir. 

Deniz Ticareti Müd1rlüğü, keyfiyeti 
~ni2cilere tam.im ederek müteyakkız bu
lunmalarını bildirmiştir. 

Bazı küçük vapurlar fırtına yüzünden 
dün Karadenize çıkamamışlardır. Vapur. 
lar Büyükd'e-re öndnde havanın yatıpna. 
sını beklemekiedfrler. 

Deniz işleri ı 

Denizbank tahkikatı 
hakkında 

bir tebliğ neşredecek 
Denizbankın lağvedilen servislerinden 

açıkta kalan memurlar dünden itibaren 
vazifelerini devretmeğe başlamışlardır. 

Banka Umum Müdürü Yusuf Ziya Er
zin, dün Umum Müdür Muavini Hamdi 
Emin Çapla beraber Bankanın bütün ser
vislerini ayrı ayn gezmiş ve bilhassa lAğ. 
vedilen servislerdeki işieri tetkik etmiş
tlr. 

Umum Müdür Bankada lAğvedilen fU• 
belerdeki 10-15 yıllık eski memurlardan 
bazılarının tercümei hallerini istemiştir. 

Bu eski memurlara diğer servislerde va .. 
zife verilmesi muhtemeldir. 

Kadro vaziyeti yüzünden evvelki gün 
maaılannı alamıyan memurlara dün ma
aşları verilmiştir. 

Ahnanla:rıla müzakereler 
AI.manyaya ısmarlanan gemiler dolayı

sile mevcud ihtilafları halletmek üzere 
birkaç gün evvel Almanyadan gelen he
yetle başlanan müzakerelere dün de 6~
led'en evvel ve öğleden sonra devam e
dllıniftir. Bu müzakerelerde bir müd
dettenberi Deniz Ticareti Müdürlüğünd~ 
çalışan vapurlar komisyonunun raporla
rı da .görüşülm~ür. 

Şehrimizdeki lranhlar 
ve 10 Muhar rem 

Bugün mutad Mersin postasını yap-
Karadl!niz BoGazında kopmuf ması i.cah eden Etrüsk vapuru da, gemide 

bir ••man c:' ıra g8r 01d0 tetkikl.er yapılmak üzere seferden alıkon-

Bugün Muharremin onu olmak do -
1ay.ıgfl.e şehrimizdeki İranhlar, tatil 
yapmışlar, ve Seyid .Afımed deresine 
giderek kabir ziyaretlerinde bulunmuş 
lardır. 

Belediye kooper atifinin 
t er zlllk fube•I 

Belediye koopera1if mftdilrlüğüne 

bağlı olarak idare edilecek terzilik şu
beli birbç güne kadar faaliyete geçe
cektir. 
MetrQk Ç&f me yalakları kaldırılacak 

Metnık çeşme yalaklan pis bir man
zara arzettiğinden, tarih! olanlann mu 
hafazası, diğerlerinin ka1dınlması ka· 
rarlaşmıştır. Müzeler İdaresi tarihl çeş 
mele.rin listesini hazırlamaktadır. 
----· - 11 . . . ............ _ ........ ... ............... _ 

Edebi Seyahat Romanı 

Yaprak Aşısı 
Bür.han Cahid 

Karadeniz Boğaz1 haricinde kopmuş muştur. Bugün Mersin postasını Tan va. 
bir şamandıranın Boğaza doğru geldi- puru yapacaktır 
ği görülmüştür. Deniz Ticareti Mü - Teftisler 
dürlüğU, şamandıranın çıkanlması için Denizbankta yapı~akta olan teftişle-
alakadarlara emir vermiş, ayni zaman- re dün de ıd'evam edilmiş ve yeni gelen 
da vapurların bir kazaya uğramama· müfettişlerle çalışmalara bir kat daha 
la.Tl hurusunlda dikka$ davranılması h1z verilmiştir. Bu teftişler de son ıııafiıa. 
nı bildirmiştir. ya gelmiş bulunmaktadır. 

Gilmrilklerde: 
Yeniden on iki aOmrOk llDvedlldl 
Gürnıiik ve İnh!sarlar Vekaleti Kef

ken, Ağva, Şile, Erdek, Marmara, Ka· 
racabey, LApse.ki, Tavaklı, Edeköy, 
Çaltderf", Malkoçlar ve Midye gümrük 
!erini 1Ağvetmiştir. 

Evvelre 1ağvedilmesi ka:rmö.aŞtıırıı • 
lan Gelibolu, Enez, Karabiga gilmıilk
lerinin lAğvı şimdilik geri bırakı~ -
tır. Lağvedilen gümrüklerden açıkta 
kalan memurlar, peyderpey açı!acak 
münhallere tayin olunacak ~ bu ~ 
murlar tama.men yerleştirilmeden ha.. 
riçten memur alınmıyacaktır. 

Kil/tar tıterl: 

Müfettişlerin raporu Vek:Alete gönde
rildikten aonra, Denfzbs.nk işleri bak.kın
da octaya ablan bir sürü iddialar ve ih
barlann hakiki mahiyeti VekAlet tara. 
fından bir tebliğle efk:Arı umumiyeye bil
dirilecektir. 

To,plsn tılar: 

DftrdDncO GOlhane mDsamereaı 
Gülhane T:ıtbltat mektebi 'fe lcl1n1l1n1n 

senelik m&ıameresinln 4 ttncftsil 3-3-939 Cu
ma günü aaat 17,30 da. Oülhane konferans 
salonunda yapılacaktır. 

Orkestra konaerı 
Eminönlt Halkevinden: Ev1mJa orkestraaı 

aylık konaerinl 8 Mart 939 Ça.rşamba ıa.t
§a.mı sut • 20.ııo da Cağalothındatı salo _ 
numuzda nrecettır. 
_. ...... -..... ·--··-·~-----

Dış piyasalardan pamuklu 
m-ensucat ithalitı arttı 

Sanayiimizin korunması için uzun vadeli ve az faizli 
sınai kredi müesseselerine ihtiyac hiss !diliyor 

Bir müddettenberi pamuklu mensu
cat üzerine hariçten ithalat artmış ve 
dış piyasalardan mühim miktarda pa· 
muklu mensucat getirilmiştir. Ellerin
de fazla miktarda pamuklu mensucat 
stokları bulunan toptancılar da son ay· 
]arda yerli fabrikalara siparişlerini a • 
zaltmışlardır. Bu vaziyet karşısında üç 
ekip ile çalışmak suretile istihsal mas
raflannı indirerek ancak piyasaya mal 
verebilen ve har içten yapılan ithal!ta 
bu suretle rekı:ıbet edebilen husust fab
rikalar, sl.parişin azalması üzerine ça -
llştrrdıklan tezgah ad'.edim ~nkise 
mecbur olmuşlardır. 

Binnetice bu gibi fabrikalann masa. 
rifi istihsaliyesi de artmış ve ithalAta 
rekabet edemiyen yerli hususi fahri· 
kalar daha mü.şkill ~rait içinde çalış • 
mak zaruretinde kalmışlardır. 

Bu gibi sanayiiin kredi ihtiyacını 

doğrudan doğruya karşılıyacak ve sı
nai müesseselere çok az faizle ve uzun 
senelere raci taksitlerle kredi temin e
decek bankalar olmaması sebebile, sa • 
nayi işlerile ilgili müesseseler, kısa va
deli ve niı;beten fazla faizli ticaret kre
dileri kullanmak zaruretinde kalınak· 
ta dırlar. 

Her ~ kadar sanayi işleıile ~tigal 
eden bir .bankamız mevcud ise de, bu 
daha ziyade sınat tesislerle iştigal et -
mektedJr. 

Sermayesini makine ve tesisat ve 
diğer demirbaş eşyaya yatıran fabri -
kalarda mütedavil sermaye azlığı ve 
bunu temin için karşılaşılan müşkül • 
ler hakikaten nazan dikkati eh-emmi • 
yetle bu mesele üzerine çekmeğe de -
ğer bir mahiyettedir. 

Memleıkıetimizde, hük:Ctmetin ~n~ 
bir gümrük himayesine ma2'Jlıar olan 

bugünkü genç ve yeni san'at şubeleri • 
mizin durumlannı muhafaza edebil ~ 
melerl için çok az faizli ve uzun vade
li sınai krediler temin edecek müesse-
8E!lere ihtiyaç hissedilmektedir. 

lngiliz - Alman 
kömür anlaşması 

Londra 2 (AA) - Times gazetesi
nin yazdığına göre, geçenlerde imza -
lanan İngiliz - Alman kömür anlaşna
sı dünya piyasalarını İngili.ı ve Alman 
kömürleri için şöyle taksim etmekte
dir: 

Bugün Avrupanın ihraç ettiği bO.tün 
kömürler,.n yüzde sekseni İngiltere ile 
Almanyadan çıkmaktadır. Bu mikta • ··························-···················--···,········ 

nn yüzde 65 ini İngiltere temin edeceliı 
ve yüzde 35 ini de Almanya. · 

Alman - İngiliz anlaşmasından evvel 
Almanya kendi kömürlerini dünya .Pi• 
yasasınd:m daha düşük bir fiatla satı• 
yordu. Şlındı ise her iki memlekete de 
kar temin edecek müşte~k bir fiat tes
bit olunacaktır. Bunun için cie bir kar.' 
tel teşkil edil~ktir. 

Yerli sığır derisi fiatları 
yükseldi 

Har içt("n ağır v e kuru sığır derilert. 
nin iht imalinin azalması sebebile yeril 
deri piyasası hararetlenmiştir. 

Fiatlann ıevşek olması dolayısile 
bekliyen stoklara talebler vuku bul "' 
muş ve kuyruklu , kafalı olan bu mal • 
lar 5S kuruş ikeıı 60 - 65 kuruştan sa • 
tılrnağa başlanmıştır. Son ~nlerde .fO~ 
bin kilo kadar y~li sığır deri.si satJaı 
olmuştur. 

Dünkü piyasa vaziyeti 
Dün Anadoludan 6 vagoo buğday ve 

arpa belmi.ştir. Buiday piyasa vaziyea 
tinde bir de~iklik o~ ise de ar • 
pa, gerek dahili istihlak ve gerekse ın. 
raç için aranmaktadır. 4, 15 kuruşa arw 
pa için rlış piyasalara sevkedilmek ü • 
zere talebler vardır. 

lngiltere için tiftik satıldı 
Deri malı tiftiklere İngiltere için ta• 

le'bler vuku bulmaktadıı:. Bu cins ArY 
kara ve havalisi mallan 75 - 76 kurufo 
tan ve 2 700 kilo kadar satılmıştır. 

İngiltere takasının çok yakında kat• 
iyet kesbedeceği hakkındaki haberleJ 
piyasayı canlı tutmaktadır. 

·····················-·· .. ·········-·· ........... _ .......• 
' EHIR TfVATROSU 
Te,.!tqı Dram lcıımı 

akıam ıaat 20.3() da 

ANNA KARENiN 
7 taltte 

lstildil caddeli Komedi kısmı 
Aquı Pat ~0.30 da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 
4 perde 

-·········································-·····-·-··· ... 
Bugün 

" T~::· A S R 1 Sinemada 

HABA N ERA 
Z AR.A H L EA N D E R 

'NüH" UN .. G Ei i sr 
tamamen. Ttırkçe sözlO. tarihin 
bUytık ve heyecanlı uta hab 

lzmirde ELHAMRA sinemasında 
f i l iM M0SABAKASJ BAŞLIYOR 

1 inoi film : BUGÜN matinelerden itibaren 

ORMANLAR PERiSi · 
Tamamile tabit renkte bir aşk ve 111ncera taheserl 

Baş rolde ilAhl ylldız DOROTHY LAMOUR ........................... ~ 
Arkadaşımız, romancıımz Bürhan 
Cahid.in geçen yaz İtalya ve Fran
sada yaptığı seyahati esnasında 
yazdığı bu yeni tarııdaki aşk ve te

yahat romam çok güzel bir şekilde 
ve resimlerle ltitab haliinde çlilrtı.. 

Mearlf ŞOrae1na hazırhk toplantıları 

Ekalliyet ve ecnebi mekteblerlnin li
se ve orta kısımlarında türkçe mual • 
lirnliği yapanlar dün aaat '' te Sen 
Benuva lisesinde toplanmışt}?'. Maarif 
Şt1rasına gtsndeıileoek :rapor etırafında 
k<>nuşınuşlardır. 

Bu •ene ıöıterilen bGtün 
alakadar edecek 

.Oper filmlerin en feYkalAdeai... Her •ınıf sinema merakhsım 
Iİlıemacıhk Alemi ıon 10 aenenin en muaı:za• eıeri : 

Bütiin kitabcılardan isteyiniz. 
Tevzi yeri: (KÖROOLU) matbaası 

Anadolu Sahilinde 

Kirahk ev istiyorum 
Caddebostanı ile Suadiye ara

sında, geniş bahçeli, pl4ja yakın 

Maarif memurlan da bu maksadla 
bir toplantı yııpln1'lardır. 

Bir tramvayla bir kamyon çarpıttı 

HARP DÖNüSü 
Alman • Fransız ordulannın c Maren • de Top, TQ.fek, Mitrıılyöz Tayyare 
bomba ynğmurları arasında gtızeran eden kanlı ve tüyler ürpertici sahne
ler •.• Aşk, sa~akat, harp ve casusluk filmi, Vatani ve Milleti iQin göğsünü 
dO.şmanlar~ sıpe~ ed~n. kahramanların ölmez destanı... EvlAtıannm cansipa
rane menkıbelenyle ıftihar eden vatanperv13r bir babanın hazin ve talihsiz 
romanL .• Seyredenleri mütemadi göz yaşlarına, helecan ve heyecana gark 
edecek ve şlındiye kadar yapılan harp ve kahramanhk filmlerinin en 

dehşetlisi... 
yeni, konforlu olmam şarttır, se
nelik tutulacaktır. Mufa88al tekllf-
lerln (Son Posta ldarehanesinde
All Btııntt) adresine bildirilmesi. 

427 11umarah vatmanın idaresfndekf. 
95 nurnaTS.lı Ş~li - Tünel tramvaya • 
rabası, Şif].id~ Osınanıbey caddesinden 
geçerken şoför Alinin idaresindeki J 
No. h kamyon ile m<lsademe etmi§ • 
tir. Kaza neticesinde her nmt de ha • 
sara ~ w ııabııta tabklls:a:t;a 

Bu akşamdan itibaren T A KS iM Sinemasında 
Pllme llAva olarak ı MILLT ŞEFiMiZ iSMET INONO'nDn fehrimlze muvasalat. tekmll t eferrDatile. 

- -· . --- ... 
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.Bitlis bu yıl elektriğe 
kavuşmuş olacak 

Muşa gidip cezaya 
çarpılan 

bayram kartları 

Eski Vali OstündaOm muhakemesine 
Temyiz dördüncü cezada başlandı 
( Bqta afı 3 tbıctl uy fada ) 

Muhiddin tİaUlndat demiştir ti: 
ot- otobüs işlerinde mamuliiblh 

muele71 ttattlndal uzun uzun tep1h etm.lt. 
bAdlsentn ıafhalarm: anlatmıftır. 

Ekrem Snenr.aıım mtidalaasa 
olmak Bundan aonra Ekrem 8eTencan ayata kalk 

ti"ere daill"J encOme-nden tasdlt ve ledar o- tı ve htlllsaten şu sözleri .söyled1: 
MU,'ltan yazılıyor: lı•nan kararların gayrikanuni oldutuna ft •- Devlet ŞQrası umumi heyettnln hak -
c- BUha&Sa bayram tebriklerinde tıunurt hangi sebeble reci ve tptall IA.zım gel- kımda.tı karannı dinledim.. 330 muam.elA.tın-

Be. ledı·ye az tahsı·satla çok ve büyük işler ba_ şarm.ıya kullanılan kartvizitlere yazılacak ya- dl'tlne dair ltlmmu muhakeme lı:ararlarm- dan dolayı bana atf ve ima.d olunan suç -
zılann beş kelımeden fazla olmamaaı ela •~ık, lı:at1, sarih bir kayıd ft hilkilm mn tanlan birincisi İbrahim l.amlnde blrlsını 1 

çalışı ş h . .hti cıda yavaş yavaş onlenıyor post:l t.allmatnamesı icabından iken "•td olmadıitı üzerinde muhterem hAt1mle- Bakırtöy - Strtect hattında otobfta fflet -l yor. e nn su 1 ya ötedcnberı bu elbet tatbik edilmemlş, rin na?an dikkatini celbedertm.. ?Mkteyken 30-3-37 tarihinde rubaatnamele-
Bitlis, (Hususi) - Bundan evvelki ı . halt da buna alıştırılmamıştı. Muş Sabık vali devamla: rt ısttrdad ve blllhare cezalan attedollmJ4 o-

ltllarda bütçesi 20 bin lirayı aşmayan posta ruemw-luğuna yeni gelen bir er- Muamelltta tatbik olunan mukarre- lan 3268, ~353 numaralı otobtlslerln gene es-
teh.ritniz belediyesi, Reis Suphi Men • zat bti nok.tliY} ehemmiyetle nazan rl\t dahi encilmenden tadar olunan ve m~e·· ki.al gibi Bakırköy hattında tştemealne m'i.-
teş dikkate aımı.,, beş kelimeden fazla ya- Jlsd arzedBen tallmatnunıedıen ibaretti~. saade ıtuını blr istida ~ taleb ettlltl hal -ın devamlı çalışması sayesinde için.o zıia.n kartvizitler bilaistisna iade kı - ~ lt."lnl iddia hllltı hakikattir.• de tararımdan Bakırköy hattına verllmlye-
de hulunrluğumuz bu mail yılda 28,900 lınınış ve kanun hükmü yerine getı - Demi,, otobtla lıılert tıalimatnameırtnln ha- ret: Topka.pı _ Strkec\ hattına verllmesl tey-
liraya çıkarılmıştır. rll:ne~e baılanmllJtır. "•rlanm8Bll"'da 11:österdlt1 iddia edilen ihmal ftyetldlr. Bd adamın arabalarının Bakırköy 

Hiç şüphesiz şehi.r işleri için ~ az Kanuni olan bu muamele~n dolayı ı hamını reddeylem!stır. hattına Terllmemesinln sebebi şudur: 
olan bu tahsisatla azami ~ .. ıer yapıl • hiç bir kl~enin bir şey demete hakkı Muhiddin 'Ostftnrtaıt. trtlıbatals ve mtl - Bakırk6J hattında çalıtan otobOs sahlb-
lbıas ~ yoktur. .,.amsız emlrJerl" lı1are etmek anretUe b1r lerl demtryollar idaresinin YJ.ptıtr büyüt 1 diişilnülmekte ve buna çalışıl • Fakat geçen kurban bayramında t.akun tP7.ebzOO>l~,. .. sebe'b dlma.sı lddluına tenv.lllt dolayıslle bu hatta geçinemedlkle -
lllaktadır. muhtelif küçük ve büyük merkezler - temas ederek kendisini şöyle müdafaa. et - rinden bal'.lsle 18-8-9.37 tarlhll bir istida ue 

Bu Yıl. şehrin muhtelif yerlerinde den Muşa gelen kartvizitlerin be" ke- mlşt!J': belediye relsllltlne mil.racaat ederek yeni hat-
IUsuzluğa karşı gösterilen ihtiyacı: ön • itmeden fazla olanlarından bazıları .:- Tezt>bzt\b, madde taytnt euretlle lrae lar açılmuını "R anbalanmn 0 1ıatlara tab-
lern k cezaya tabi tutularak b r kısım me - edlllr... slaint tst.edller. 

e için demir borularla şehre SU mur ve halktan ıı er, 12 şer turu4 ce- Lftzumu muhakf!me kararnamesinin fldn- Bendentx atfolunan nçlardaıı ltlncta 
letirılrniş ve bu meyanda hükdmet bi· Bitlil belediye reW Su.phi Jılmtef za alındıktan sonra karUar verilmiş et madt'le11lndekl kevn hıı.reket. oto.bftslertn Ahmed Benoto imzası ne 23-7-m tarlbln -
Jıasına, halkevine. askeri mahfele, jan- Halkevine, spor klüplerine bazı yardım ve bir kısmı kart m\irgelünlley'hlert hodbelıod ıttcaretten mıel'\P-dUdtlM lddtal:a1'l- de riya.ete verillp tarafımdan bfab işleri 
darına dairesine ve belediye oteline de kl ük H f bulunan bele • taraf!.ulan. kabul ed~rek posta- nı da dofru bulnııvan ~abılı: beJadtye ret.st, mfidürIOı-ttne havale edUen arzuhalde Ke -
taz Üt' lar yapma a m e ' e neyıe talk kılınmıştır. uzun mmn bu hareketlerin asıl ma~rlnt, resteclle.r .. By't)b baıttınıda ı.temelctıe Bten 

Y ıe su verilmiştir. diyemiz beslemekte bulunduğu birçok :\oluştan gönderilen kartlar için ta - b!!ledlyeee alınan tedıblrlerln kanuni o1dulı:- ruhsatnameleri latlrda.d ve bu tere at ve 
Ayrıca şehre 1 S dakika mesafede ve fakirler; de iş hayatına alıştırmayı dü. Iimatnamenin tatbiki kabul edlleb! - ıannı anratm14tır. iade olunan 3274 '19 3888 r numaralı araba • 

bir SU kenannda aeri bir mezbahanın ka lirse de hariçten ve bilhassa baş şeb- KararnPmentn fteftncft madde~nd.ekl Ak- lann ,eni açılacak Maçka - Beyazıct hat • .... _ ıı şünmilc.: ve bir ciş evi• açmayı rar • . izm ı1 ınd .. -me en atılmış ve ikmaline pek az ...., rlm!z olan Ankara ve lstanbul, tr ımray - Y1ldız orobi\8 hattının aç maa a- tında çaııştınıma.sına mOsaade ısted15• bal· 
bir şey kalmıştır. . lajtırmıştır. gi"' ı1eha büvük yerlerden gönderilen kt muamelenin voL•mzlutu lddlwna bqı de kendisine cevab vertımeme.sldlr. 

Şehrin. elektrikle tenvirini' 937 ,...,,,,.._ Bu maksadla İlrtısad Veklletinden tL"t?lzltleıde kelime fazlalığını ora - Muhiddin ttstiinda~: Bu adamın bu hatlan betentp açılaca • 
d ;ru.u.,. da.ki memurlar nazan dikkate almaz _ Bu babdalı:l müdafaamı blmtthi karar tını lşlttı~ Maçka hattına Terllnieal haklı:m 

a ele almış olan Belediye reisi, bu yıl beş el tezgahı istenilmiştir. Bunların da kabul eder ve Muşa tadar gönde- teşkil efmoltte ve bana söı bıratme.matta - dakt taJebtnln ts'atına kanunen TeJ& ldart 
lnerkeze yaptı~ı müteeddid seyahatler- gelmesini müteakib faaliyete geçile. • rtrıerse, memurların vazifelertn.ı karşı dır .. 11ı>lrl\.,rle cevablandırınttrtır. blr zaruret dolayıstıe bir mecburtJet mi v'\r 
le( bu işi neticelendirmegve çalı<nnurı. ve ik ..:ıı-"-·- ııı- yııptıkları bu ~maz ve günahın ceza- Macka _ Beva~d otobüs hattına ald. mu- dır 1d tenıc; edilmemesi suç teşkll ediyor. ls-

40 o -r- cek ve bu tezgahlarda ipl' uvAuıııa .,. b ad k1 halk tıd b n esı k - tae be ' 00) liralık bir istikraz akdine aını ur a veya memur mu avtn Ekrem Sevencanla mfuıterek meziyet - uına ceva ver mem e,,... n • 
nu.tvaffak olmuş, mukavelesini de im _ leri yapılacaktır. Bitlisin yetiştirdiği çekmeye mecburdur?. lerlne temas eden ıttzmnu muhakeme tara- denizin şahsan meşgul ve mes'ul ola.blleee-
ıal d · 1 Reis Suphi Gelc:a kaıtvl:!ltler takaalı ~H. pul- rı 4 üncü maddec;ine uzun boylu 1tıra7ıda bu- Rim blr mevzu da değlldlr. ., 

anııştır. çok temiz biri arecı 0 
an ludur. Ceza almak lcab ediyocsa bu lunan .sabık belediye reisi, belediye reis mu- Reli - Kaç araba için rubaat Yerdlnl~ . 

Proj~CJİ hazır olan bu mühim işin 939 Menteşin: el attığı bu işlerde mu~ • CHanın mahreç merkev.c:teki memur - avtnlertntn kanun ve muamellt lı:ar.şısmda ıo araba için, sonra ftat meseleli de 01· 
fllı nih::.yetine doğru ikmal edilmiş ol. fak olacağına şüphe yoktur. Kayaoelu dan aranılması ıcab etmez mi? vaztyetlertnt tesrth ve tahlll etmlt: .Maç _ le ... Biz en az para ne adam taş'ıyan bu · 
rnas~ için şimdiden bazı şirket ve mü- Bu mesele burada gönün dedikodu- ka _ B~yaınd hattının muamelltımda mua- raya gellln demedik. Hattın açılmasına ne 
e v 1 &U okn1]4lur. Oeret ~murlar, ~rek vtntmce teŞ!'ik .t1urettle bana te~ccilh edil- ben, ne de Vali taraftar deltldt.t. ~eselerle temasa başlanmıştır. Borsada meyva agaç arı halk bu mevzu berinde durarak hak- mek Lstenllen mes'uliyet her bakımdan gay- - Petı Karaefttm otulan ile Hayri Er 

h -~iç şüphe~iz memleket böyle bir var ÇİÇBk &Çtl lı tenkldlere başlamışlardır. P. T. T. rl varld ve merduttur. nokta! nazannda canda.n baska tallb yoktur, diyorlar. 
gd kav1,ştugu gün; bu i!:.in başarıcısmı Umum Müdürlüğünün naiarı dikkati- bulunm~tur· - Var efendim, dört tallb daha var. 

dah Y i) G nlerde bil • nl celbetmeyi faydalı buluruz.• · - Şu Sahur Sami meselesine gelelim. Br 
· a bUyiik bir sevgi ile anacak ve va- Bursa (Husus - eçe Muhlddi11 'tl'stündalf, kararnamen.in 8 ncı adam otobllslen ne vakit sefere çıkardı. ruh-

ki hi7.1l1Ptini şükranla karşılayacaktır'. dirdiğim gibi Bursa çevresinde hava - ~b~I madde~ınde Kurtuluş - B~vazıd hattınına- sat ne zaman verildi. 
Mevcud teşkilatilc esnaflan sıkı bir ların çok müsaid gitmesi bir çok mey- Karacabeyue ir ame e ~ılmagmda ve Sal)ur Samıye işletme ruhsatı - Bu kabil muameleler riyaset makamı • 

kontrole tabi tutan, lokanta ve kahve .. va ağaçlarının erkenden çiçek açması• verllmes!nttekı muameleleri tetkik mevmu na vlkl olur, birisi müracaat eder, vali mu 
lerin temizliğinE' itina eden ve bu işler na sebeb olmuştur. Bu gidişle bir çok bı·r ç;,ftl i~· I· a· hy~· sı :ı ı etmesine, belediye işlerinin hil.cınt\ c:_reyan- vafık görürse muamele yürür. Bundan son-
1izerind b" "k k ~~ ..... 11 lıı.rtndan kanu""'" mecı'ul tutularak Turk ce- ra encilmen kararı alınır, arabalar muay~ 

e uyu bir hassasiyetle çalı • sebze çeşidlerinin piyasaya çok er en m kanununun 240 ı.ncı madde~ıne tevflkan ne edllk ondan '80ftl'8 da mü.taade -edlllr. 

tan belediyemiz, ay.t:'ıca bM 7ı1hk J>ir'. dökü!ee9it dmtthnaktBdır. ~ za • ölHUr60 ~n ıtıımmu ırıühabme bnın114' itlru - Yam sinde bfttikı ışter l>ttmJf diyor. 
Çalışma programı vücude getirmiş w manda zirai birçok hareketlere de yol eylern1s. 1Dendıstne lımad edilen. vazife suUa- lar? 
"'laııl b' lmı i 17----b . H thnalt, halka karı,ı kendllerlnt memurlar tl - _._,.tm yarım '""'nde de olur 15 gün-
,. 

1 ır faaliyet yolu tutmuştur. açı ştır. . Bursa (Husus ) - ~~ eym o- zerinde nafiz birer şahsiyet olarak tanıtan - ı:.u•uu &... .' 

Su işlerinin ikmali, şehir planının Ezcümle; birkaç senedenben ş~ftali tanlı köyüne bağlı Balta çiftliğinde bir a~Qözlertn, balkın eırtmdan gec:inerek, ha- de df! Eol~. telefonla emt:r verllml.4. bilet ve· 
Ya~ılrnası, elektrik işinin bitirilmesi, ve dut ağaçlarına musarlllat ol~ Dd ı1yas- cinayet olmuş, çiftlik kB.hyası evvelce vadan para kazanmalanna fmat ve tm - rllmls. ve ' 
asrı bir hal ve otelin vücude getirilm~ pis haşeresine karşı aç an muca e eye orada çalışmış bulunan bir amele ta - .lı:A.n ve bu yolsthlukiara meydan verdtli - Ben b1let ffl~n vermedim. 11 

ve şehir vollannın yeni baştan yap • hız verilmektedir. Ağaç~ erken • rafından tabanca ile öldürülmüştür. hakkı~d~ iddialan kabul etınem1', demiş- _ Sabur Sami bu otob~rt nereden r;e • 
lı:rılrnası bu program dahilinde olan iş· den illçlamnası muvaffakiyet derece - Geçen gün bu cınayetin muhakeme - tir lı:l. ttrmts? 
lerdir . e iyi tesir yapacaiı söylenmekte • . Agır~ cezada başlanmıcztır İddiawıı •-Belediye bu isler dısında cereyan eden - Nereden getirdiğini Iytce bllmiyo . 

B · sın sıne . ·-~ · ".- safhasında'!\ halı:lkateıt haberdar mıdır? Bir rum 
--=.Unlardan maadtl kendi bütçesinden dir. göre Hilmi i~mı.ndeki genç amele b_~r takım mftnarulılr o1muetur. E~er mııtIU:a _· !fat.tl '°fHTlert de beraber trettrmı". 

. müddet bu çıftlıkte çalışmış, fakat gu· blr yolswıluk bahsedilecek 1.~. onu mutlalca _ Bfttiln bu muameleler rlya.,et mata .. 
lzrn•tt Y •t ki binin "Anneler çayı,, nün birinde kihva Zeynullah amele • belediye hartclnde ve tş yapanlara matuf ve mım ali.kadar etmez, muayyen bürıolara tA· 

1 8 anı Uran m a 8 den birisine kız;rak Hilmi ile beraber müteveecth olarak tştn bilnyestndıe aramak bl re•aen yapılacak ısıerdlr. 
. . k k t Hil lbımdır. Belediye bu münazaalan evvel - Reis "1mdan sonra Muhldclln ttatünda~a 

6 kişıye yo! V:~rere ~~uş U.~. • - rlen öğrenmek imkAnma ve flr"Jabna ma - dönerek: · 
minin 23 gunluk yevmıyesı verilmemış Jlk olamayınca, ötrenmedl diye bu muame- _ SabuJ' Sami meselesinde telefonla emtı 
hattı çamaşırlan da çiftlikte kalmış • lA.tı tam edUeme,;. Vall tettt.ş menünde verdl~ntz d~ru mudur? 
tır Bumm üzerine Hilmi Karacabey demen. icra ve sevki idare makamı.n4a.dır.. _ Hayır, vermedim. 

ka. '--ymak ml ;ıı...na b' · tid .1 Kararnamenin yedinci madde&lnde Şif - fsttanal muameleler yanılmış ft b6.t1ln 
zası ı= d ak 

1!"tt'ı·kt ır 
1
18 

a ıve Jt - Fatih hattında Refet Halı:ola, on araba bunlar yanın günde bıtml4 diyorlar, ne der
müracaat e ere çı ı e o an alacagı ı~ıetrnek tçtn verllen müsaade, ~bs .stnta? 
ile ça..rrıaşırlannın alınmasını istemiş • _ Efendim yarı'Tl gün~ de olur. beş giin-
tir. Bu istidası Hotanlı köyü muhtan- dan fevkalade müteessir olan ffilmi ağ de de. Bunun blzfmJe allkası .,oktur. 
na havale edilmiş, muhtar da köy k6- :amı.ş ve he.)lecaıııla~ır. tv'aziyetŞ. - Art.balar s13fere ç_ıktıkta.n bir aJ' aoınra 
nıcusunu Hilmi.nin ytanıma katarak gören korueu Hilmiyi dışan ~kararak .rahsaHt teztb..!!.dest ~aıerflınt§ . -dut'· tıt: mua-

• "-(11. ~--- • k . . de \.~ - a ıuu a ... an şey .. - . ~liğ'e gönnermı~. 1\ .pVlf' .~,..BuU'.aıha- teseııı etme ıstemışse ~raı scmı:a mele tıetemmiU etm{4, muayeneleri ~ .. 
müracaıt edilm iştir. M'll1ı1:ann tel>li - Hilnıi birdenbire içeri ginnış, taban .. mak. ondan .sonra rııhsatn~ dolduml
@ab ke!ıdtsine anlatılmış, bu ame1enin casını çekerek kahya Zeynullahıa ü • inak ı~ın hiçbir zamana tht1'J1Lc; kalmamış -

' parasi1e camasırlatmm kendisine tes • ?erine sfuatle dört beş el aıteş etmiş • tu. Telefonla Iı:lme emir verilmiş, 1ı:1me -re -
t_ k . : . . . K"h t . v"h ld v 1 t · ·ı hi- rilmemt11 bunu balmat llsmıdır. Bu mua • ilk UJ111it (Hususi) _ Şehrimiz Yenituran ve mihalle çocuklaJ'Uldan kurtarma limi bıldınlmıştır a va arabacı s • t ır. Q.a va a ı~ı yara ann k esı1n e daY melPvi ben yapmadım. Halka azamı yardımı 

... Okf' ulu beşinci sınıf talebesi anneleri için karşılıklı bir dertleşme ofmuı ve ta. maili çamaı:ırrhaneye E!iin<tererek Hil- birşey söylemege muvaffa o ama n dibJt\nerek vesaiti. mtllyentn btr an evvel 

.,..re ıne bir minin camaşırlarım getirmesini söy • derhal ölmüştür. faaliyete geçmesi tçtn mttsaade edUınJş, bıı 
Bu rnüııas~:!uziy~ğeti verm~irH. di j lebe!erden Yılmaz, Yavuz, Püryezad ta - letniş, fakat bir taraftan Hilmiye kıza- Hilmi de dısan fırlıyarak kaçmış - itolaylıtı yapmış, olan varsa, bu t6til bir 

annelerL . e ~ retmenlerı a ye, rafından şürler okunmuştur. kib edil k detlldir 
b a= 8anıinıt bır konuşma yapmıi? .. . rak fena halde küfür etmeğe başlamış, ıtır. l{orucu tarafından ta ere şey · 

1 1 
bl var mı bu 11-

u, Çocukları İYi' llard d h il · j Resim bugünün guzel bır hatırasını tes- namus ve mukaddesatına bir hayli tutulan Hilmi Adliyeye teslim edil - - Babur Ba.ın n n r suçu 
teınıı b' . yo a a a erı ve . 

1 
kti te" 

> ır §ekılde çalı§tmna, sokaktan bit etmektedir. k:avlen tecavüzde bulunmustur. Bun • 'llisf:ir , Karar bilahare veri ece r. ~ Beledlvenlu bir müracaat vlkl oldu. 

~~ Bey İspanya harbi bitti sa· 

Pazar oı~ Hasan Bey Diy or ki: 

..• fakat şimdi bu zavallı memleketti' 
•çlık baf!amq .. 

. . . yiyecek, içecek. tükenmek üzere 

im.İf··· 

Hasan Bey - Öyle ise harb daha bit
medi sayılır.. erzak& ihtlyac olduğu
na göre daha canh mahlGk var de
mektlrl 

Bana Rf!ldi ·Son bir taç turu'1Jm Tar. Bunıı 
ylyecett'll. mftaaade ed1n1s de otobfts ., .. _ 
tıeytm, dedi. Ben de bu itler 90k brışıktır. 
bunlara brıŞJna, dedim. Falı:at o ısrar ettl, 
nasibattml d1nlemed1. Şahsan bendentze vA.
ld olan ml\racaat bundan ibarettir. 

tTıtftndatın 66zlerl burada bitti. Bundan 
sonra ten heyeti mi\dürtl Hftsnil KeseroRlu 
ve v&rldat müdtlrtl Nea'et Altul söz a1ar&k 
bu lşln kendllerlle aJA.kasını izah ettller, 
kendilerine ısnad edilen suçu tat'lyyen gay
rtvarld oldul'unu Uert stlrd1ller. 

Muhakemeye yatın saat 9.5 t& -deftlll o -
ıunaeaktır. -------

Orhangazide bir dispanser 
yarıhyor 

Orhangazi (Husust) - Memleketin en 
mübrem ihtiyacını gömnünde bulundu -
ran kıJ'IDetll kaymakamımız Fuad Alper 
bir dispanser yapılmasına karar verere'lt 
tahsisatı bütçeye konmuştur. 



--- - - ··------- ------ -

• Bayla 

1 HAdiaelor Karıısında 1 

RAKAMLAR 
.ı - 2,, 

Tal1Ml.z mekteb çocu.ğunun alacağı 
tıotlardrr. Büyükler iç.in, ayak üstü bir 
tanıdıktan bort olarak alınan paranın 
miktarı, bir evin ancak bir günliik seb
ze parası olabiıtr. .s. 

Çocuklar cankurtaran simidi adını 
ija Vitrirler. Üzerinde bu 't'akamı para 
olarak taşıyan insan için, güven mus· 
kası taşıyor; denilir. Ayın ilk günü ay· 
bklı memur borçlarım ödedikten sonra 
,cebinde bulursa çok sevinir. Sarhoş o • 
Janlar şeşi onun gibi görürler. Kardeş 
~kelimesile mtıterafi'k olduğu zaman 
hayra al~t değildir. 

.ıo,, 

İki · odah evini kiraya veren ev sahi· 
binin hiç:bir zaman tenezzül etmediği 
bir nesnE:'dir. Bazılan arada sırada gös
terip başkalarının gözlerini kamaştır • 
snak için ceblerinde tasırlar. Erkek e -
ltnde urun zaman day~nırsa da kadın 
ıllnde b!r iki ıaatin içinde eriyive • 
rir. 

.30. 
Aylıklının alacaklartle buluşmak i -

çin tayin ettiği zam&n; kan koca ara • 
sında hesab yüzünden çıkan kavgala· 
rın tekerrilr ettiği gQn.. 

.100. 

Bazılanna gBn bil- servet, bazılarına 
göre bir günlük cep harçlığı. Eski za
manda Aksarayda sekiz odalı bir evin, 
değeri, şimdi en kahne mahallede beş 
odalı, konforsuz btr apartımarun bir 
aylık kirMı. 

• 1000> 

Bir bat belası; at atılmaz, bir irad 
al alınIIl'lZ, bankaya koysan getirdiği 
faiz diş kovuğuna girmez. Bir otomo -
bil getirir amma, benzinini buldurmaz. 
Adada bir yaz için bir ev kiralar am -
ma, kiralanan eve eşya nakline kAfi 
gelmez. 

10,000 

Bir kuvvet 
100,000 

Bir servet deni}irse de ekseriyetle 
başa b'ela olur. Sahlb olduğuna olaca • 
ğına insa;ıı pişman eder. 

İSMET HULUSİ 

SON POSTA 

~ 
İlkbaharın ilk 

tayyörleri 
İlkönce ceketle. 

ri gözden geçire -
lim: 

1. Erkeklerinki • 
ni andıran, önü 
yuvarlak verev, 
arkası iki dikişli 

klasik tayyörler . 
2. Boyları daha 

kısa, biçim biçim 
cepli, sıkı belli, 
nisbeten süslü ce
ketler. Bu ceple • 
rin çeşidlisi var. 
Kimi fermuvarlı, 
kimi düğmeli, ki • 
misi de şerid, kürk 
veya pli ile süsle
niyor. 

3, Truakar ce
ketler. Bunlann u 
mumiyetle yuvar· 
lak yakaları, dört 

C Bunıan biliyor mu idiniz? 
cepleri var. Ve ar
kaları bol, birkaç 

1 
senedir bu tarz ce- · 
ketler model koleksiyonları arasında 

--- muhakkak kendini gösteriyor. Fakat bu 

Üstünden şimendifer geçtiği \ 
~alde hiçbir şey olmı.van adam 

Alfred Meredith 

ismini taşıyan bu 

~rlkalı utm 
Wilmingtonda ba. 

caklan ~en 

bftyftk bir marpm 
dJz treni geçmesi • 

ne rağmen, ka -
4isine en ufak l>tr 

zarar bile olma • 
mlftlr. Aııcak bir 

müddet do~ o • 
tarak yürllyeme • 

mlf ve iki <Wjnek 
kullanmak 

burlyeünde 

Qllftır. 

mec • 

-

* insandan değerli hayvan 
17 l:ı.ci asırda Aııkarada bir ihtllll çık· 

ıtır.. Kadı. ih~llcilerden korunmak için 

kaleye kapandı. bir kılım halkı da kaleye 

aldı. Fakat bu devirde büyük bir nüfıs 

ıahtbi olan Bektaş Ağanın atlan kale dı-

Uğrunda 2 bin kadmın 
öldügU mihrace 

Hind mihracelerinden güzelliği, satve
ti.. zenginliği ile DlA!fhur olan ikinci Hari 
Barinin hareminde . 2 bin karısı vardı. 
Her blrW, birbirinden güzel olan bu ka
dınlar, mJhracenin öldüğü gün yan.mak
ta olan ateşe kendilerini atarak intihar 
etmi§lerdtr. 

* Paris sokaklarmm pisliği 
18 inci uırda Paris, Avrupanın en pis 

ve babınsı.z ıehri idi. Sokakların orta
smdan ma.ıevves bir l!'tı akıp gider ve so
kalı ikiye bölerdi. Bum evlerde kullanı
lan. sulann toplanma.sınd'an hasıl olurdu 
ft deracDder üzerinden, ortaya konulan 
taflara ·buılarak .geçfltrdi. 

* •• lihin harikası ,, bir delikanlı 
lirkadyada Mer 

tal Marvel ,ehriıı
clt oturaa Ameri • 
kalı Deae 1mıin • 
deki bu dıel1ka.nh 

•zihin harikaaı> 
diye anılır .. 3 ıaat 
'9iJıde önilnden ge 
çıeıı bet J6s oto • 
:mobilin pJJka nu

flllda kaldı. Kadı kaleye atlar yerine in- marasını. ,.arım 

anlan aldı diye asıldı. saat sonra aynen tekrar etmiftir. ............................................................................................................................... 

"Hollgvood,a gitmek 
istiyoruz l,, 
BugQ.n eıım. geçen mektublardan il

kınln aşk oyunları ile al~kası yok. 
Bu mektub Ankarada oturan iki ar

kadq tarafındın yazılınııtır. İmza ye· 
r1Ddıe birisi H. ikincisi de M ile başla
mak tuere bir llirü harf görüyorum. 

Bu olruyuculamn bilmem ne kadar 
evvel bana bir mektub yazmışlar. İçin
de ldm bilir ne kadar garib şeylerden 
bahsetmiş olacaklar ki benden: 

- Evvela iyi yazmayı öğreniniz, 

şeklinde sert ıbir cevab almışlar. Bu 
ikinci mektublan iyi bir yazı ile yazıl
mıştır ve ilk mektuıbun bir ıauzib ar
kadaşları tarafından yazıldığını anlat. 
maktadır. Asıl derdlerine gelince: 

- Sinema san'atkarı olmak istiyo .. 
rur&. Hollywooda gitmek arzusundayız. 
Ş!ındiden bir kumpanyaya angaje o
lamaz mıyız? Aksi halde nasıl hareket 
etmeliyiz? İki bin Ura kadar masrafı
mız olacağını tahmin ediyoruz, işe na
sıJ başlamalıyız? 

Safiyetin bu derecesine kızmamak 
için gülıneli.siniz. 

Şüphesiz Hollywooa gitmeden anga
je edilenler vardır, fakat onları cyıl • 

dız sıfatını kazanmlf, sayısı mahdud> 
bahtiyarlar arasında bulabilirsiniz. 0-
lruyuculanm kendi zarar ve k!rlarma 
gideceklerdir, demektir. Fakat bunu da 
kolay sanmasınlar. 

2000 lira yol param iki arkadaş için 
bir defa azdır, fakat yetiştiğini farze
delim. Fakat ·bunu Amerikan parasına 
tahvil için ıbankaya gittiğiniz zaman 
sizden ckambiyo idare> sinin mü.saa -
desini sorarlar. O dakikadan itibaren 
imkansızlık başlam.Jf olur. Kambiyo 
idaresine gidersiniz. Size Amerikada 
ne yapacağınızı sorarlar, anlatırsınız, 

o zaman da mevcud cdolar~ olmadığım 
söylerler. Cebinize Türk lirasını ko ·• 
yup gidemezsiniz hudud haricine mü
saadesiz para çıkarmak yasaktır. 

Fakat çocuklarım. bu.gün beni bu 
mevzu üzerinde görüşmeğe sevketmek 
1Uietile, gönül işlerinden benden şifa 
bekliyen bir çok kifileri küplere bin • 
dlrmiş oldukunuzu tahmin ediyor mu
sunuz? 

* Su!tanhwrda Bay cA .• ya: 
Zenginin yolunu tercih ediniz. Her 

teYden evvel yaşamak lazım. Göni.il 
Werine sıra sonra aellr. 

l'EYZE 

senekiler daha fazla süslü. Bazılarının ya
kası kadifeden yapılıyor. Bazılan ıda baş
ka kumaştan kesihniş bandlarla süsleni
yor. Şayed geçen seneden yeni kalmış bir 
truakar varsa onu kendi rengine uygun 
veya ba§ka kumaşlardan bir yaka ile, bir 
kaç bandla yannki modaya uydurabilir-
siniz. 

* Yeni etekler üç türlüdür: 
1. K1oş etekler. Bunlar bildiğimiz şe • 

kilcle kloş olduğu gibi plisoleyli veya düz 
dar plili de oluyorlar. 

2. Geniş plili etekler. 

3. Düz etekler. Rahat yürüyebilmek 
için bunların çoğunun önünd~ gizH bir 
pl'i yapılıyor. Bazan galon, bazan da bro
de ile süslenmiş olanları var. 

* Tayyörlük yeni kumaşlar: Düz yünlü
lerin, tüvitlerin, gabardinlerin yamba • 
şında sık, sertçe, yüzü pürüzlü kumaş • 
larla onların zıddı o1an ~muşak, kadi • 
femsi kumaşları görüyoru~. 

Uzun zaman çocuk, seyahat ve erkek 
elbiselerin.den. ve bazı örtülerden başka 
şeyıde göriilmiyen ekose bu sene tayyör • 
lerde göze çarpan bir kumaş oluvermjş
tir, hazan da etek bunlardan yapılıyor. 

Renklerden siyah ve siyaha bakanlar, 
(uzaktan bakıhn~a hemen hemen sjyah 
denilebilecekler) abiyye tayyörler için 
çok moda.dır. 

Pratik güzellik bilgileri 
Tırnak cilanız bitmiş olabilir. gidip alını 

ya da vaktiniz yoktur. Bunun göreceği işi 
başka bir şeyle zahmetsiz ve külfet.sizce 
görebilirsiniz. Biraz pudra ile oğunuz: 
Tırnaklarınız hem cilalanır. hem de par
lar. 

* İş yaparken elinizi bıçakla kestiniz, ka-
nıyor. Yanınız.da bu kanı dindirecek bir 
şeyiniz yok Hemen çiy patatesten yaprak 
gibi ince .bir parça kesip il.9tüne bastırı • 
nız, derhal kanı keser 

* Sabun yanıklara çok iyi gelir. Bir par
ça sabunu merhem haline gelecek kadar 
ısıtınız, yanan yerinize sürünüz, ve yanık 
yerin altından yeni deri çıkıncıya kadar 
buna devam ediniz. 

= 

Beyoğlunda genç bir kadım öldüren 
Rahim sorguya çekildi 

Katil meşhud suçlar kanununa göre muhakeme 
edilmek üzere bugün ağırcezaya sevkedilecek 

Evvelki gün Beyoğlunda işlenen ci
nayetin faili Rahim, evvelki gece tes
lim olmuş, hakkındaki zabıta tahkika
tı ikinal ve katil adliyeye teslim edil
~tir. 

Hadi~f'nin tahkikatına el koyan müd 
deiumumi muavini Fehmi, ilk nazarda 
kanşık bir mahiyet arzeden cinayetin 
tahkikatını derin leştirmi.ş ve süratle 
tekemmül ettirmiştir. 

Akli vaziyetinde müvazenesizlik ol· 
duğunu iddia eden suçlu, diln Tabibi 
Adil E!lver Kanına muayene ettiril -
miştir. Muayene neticesinde suçlu da 
mfuıahadP. altına alınmasını icab etti • 
recek akli hiçbir vaziyetin bulunma • 
dığı anla~ılmıştır. 

Maznun, yapılan isticvabı sırasında 
hadiseyi te'vil yoluna saparak, fUillan 
anlatmı~tır: 

- Sa bahat1e seviş:ixclik. :Fmdiseden 
evvel iki gece benimle beraber kal -
ıruşiı. Ertesi günü yanımdan kaçtı•. 
Bunun üzerine, ben de onlann evine 
giderek, eski ricalarımı tekrarladım. 

Sabahate, benimle birlikte memlekete 
gelmesini söyledim. Teklifimi red ve 
bana küfür etti. Sonra, bütün ev halkı 

Bursada bir kereste tUccarmı 
öldürenler meydana çıkarıldı 
Bursa (Hususi) - Mollafeneri de -

nilen ma "halde, Hamdi Mollanın koru -

luğunda kereste t.üccan Rizeli Osma • 
nm paraya tarnaen öldürüldüğünü bil· 

dinniştım. Günlerce devam eden tah • 

kikat sonunda bu cinayetin esrarı çö • 
zülmüş, eşkiya:ıktan 4 seneye mah • 
kı1m edilerek müddetini ikmal edip 

çıkmış bulunan Rizeli Yaşar adında 

birisi katil suçile Ağırceza mahkeme • 

sine veri!mi.ştir. Yapılan tahkikata gö· 

re hadise şöyle cereyan etmiştir: O 
günlerdP Yaşar, Osmanın kereste sata

rak yanında 600 lirası bulunduğunu 

tahkik etmiş ve Oflu kalaycı Hüseyin· 

le sözle~erek kadın eğlencesi bahanesi

le Osman, Hüseyin tarafından kandın

larak bir akşam ezanından sonra ha • 

dise yerine götürülmüş, Yaşar tarafın· 

dan da bir parabellum tabanca.sile öl

dürülmiis ve cebinden parası alınmış • 
tır. Ertesı gün kalaycı Hüseyinin dük· 

kanına gelerek Hüseyine yalnız sekiz 
lira vermiştir. 0~111an., Fadra köyüne 

giuniş, 4 gün sonra orada yakalanmış· 

tır. 

16 yaşında bir esrarCI 
Bursa (Hususi) - On altı y~ında 

Sabatay oğlu Rafael adında bir yahu· 
di çocuğu zabıtanın şüphesini celbede. 
cek bazı hareketlerde bulunmuş, bu • 

nun esra1· içmekte olduğu anlaşılmış -
tır. Bir kahvede yakalanarak üzeri a -

.;;;,-- i :ii2 

üzerime hücum ettiler. Beni dövme~ 
kalkıştılar. Ben de, onlan korkutmak 
maksadile, şakadan tabancamı çek.tim. 
~te bu sırada, silah kazaen ateş al~ 
hadise vukua geldi. Fakat, kasdi bir ş& 
kilde hareket ederek, bu suçu iş1em1' 
değilim.> ' 

Katil Rahim, bugün cünnü.meşhu~ 
kanunununa göre Ağırceza mahkeme ! 
sine verilecektir. 

Bıçakla arkadaşmı yarahyan 
suçlu tevkif edildi 

Galatada Yağkapanmda, arkadaŞtJ 
Halidi bıçakla ağır suırette yaralıyaı» 

Mustafa hakkında zabıtaca yapılmak • 
ta olan tahkikat neticelenerek, suçlv 
adliyeye teslinı edilmiştir. 

Galata sulh ceza mahkemesinde sol"' 
guya çek.Hen Mustafa: 

- Halid ile aramızda kavga çıkmış • 
tı. Benim de elimde kör bir çakı bulu. 
nuyordıı. İtişip çekişme sırasında kazf' 
ile Hahdi yaralamış, demiştir. 

Hakim, sorguyu müteakıb Mustafa· 
nm tevkifine karar vemiş, suçlu hak • 
kında ilk tahkikat açılmak üzere 4 
üncü sorgu hakimliğine verflmiştir. 

Bursada bir çocuğun 
karm yarıldı 

Bursa (Hususi) - İki yaşında bir 
köylü çocuğu evinde eline geçirdiği bir 
sopa ile oynarken her nasılsa yere dü.f' 
müş ve elindeki sopa karnına saplan• 
mış; zavallı çocuğun midesini delmiş • 
tir. Mide.,i dışarı fırlayan Ali derhal 
memleket hastanesine kalclırrlmış, ope
ratör Ekrem tarafından hemen yapı • 
lan bir ameliye ile yavrunun midesi 
yerine getirilmiş ve çocuğun haya~ 
kurtarılmıştır. 
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• • Niget çeken kuşlar 
e 1 senede 600,000 niııet 

Eskiden Çok Bügü~ Sagılan Ve kliğıdı sarf edigorlar;,,ış! 
Bugün Sadece Bır Yol Olan 

Akdeniz Nege Sönügor? 
Yazan: Fransız mütefekkirlerinden Cami ile Mauclair 

E VVelce Akdeniz çok büyük 
sayılırdı. Eski gemiler, hat -

~ on dördüncil asnnkiler bile en. 
~e açılıp bir sahilden karşı sa • 

e geçmeyi göze almazlardı. Sa -
hil boyunca ağır ağır giderler, 
seyahat tC' uzun sürerdi. SahH halkı -
IU ayıran o geniş mesafeler- milletJ~ri . ' ' rnızac, ihtiyaç VP karakter noktasından 
birbirinden ayrı tutar ve adeta her 
milleti kendı aleminde uzlet ve inziva 
fçinde yaşatırdı. Bu itibarla mesafenin 
Uzunluğu bazı ideallerin müdafii idi. 
' . Halihazır her şeyi değiştirdi. Elde e
dilen sür'at sayesinde zaman ve me -
Bafe mefhumu altüst oldu. Mesafenin 
ku.aıması milletlerin birbirile eskisine 
llazaı-an kolay ve daha çabuk birleşip 
llılaşaca!J, kardeş olacağı ümidini u -
rndırdı. Fakat çok sürmeden inkisar 
aş gösterdi. Birbirlerinden uzak ve ::li inzivada yaşarken aralarında şüp-
' hasecı ve rekabet olınıyan millet -ld· teınaı;a gelir gelmez içtimai, iktı • 

aa ı ve arazi bakımından istihkak da • 
~sına kapıldılar ve birbirinden kork
:-ıra başladılar. Bu korku; karşılıklı 

hlanmayı doğurdu ve bir hercü 
illerce Yol açtı. 
(i Zamanla kin, hırs, tamah arttı. Eski
l~~ komşu \'eya rakib iki Akdeniz mil 
! e ~ arasındaki ihtilaf bunların birbir
,:;ıe 'r3rpışrnac;ile biterdi. Başka mil -
k 

1 
er vasıta olmadığı için ona bigane 

8 a ~lnr, talih ve istikballerini, geniş 
C:fı; ıkl'lrı bu dünyada, hadisatın te -
ae ~~\'~tın~ .. bn:akırlardı. Şimdi fildrler 

. E!Iştı. M11letler, kendi hududları i · 
~1:de kendilerini daracık meskenlerde 
lbo gulınuş gibi görüyorlar. Dünyada 
ra ~ -sayı}a.cak hiç bir yer yok. Buna 
.. 1grnen hır iptila, bir fikri sabit halini .. an " , 

sur at mefhumu insanları onun saadet ,~d , 
'\ a ı:ı+miv~m hedeflerine çılgın-ca k v 

.0şturuyor. 
iV' B·r zamanlar kıvılannda bütün dün
,:Yı . birleştirmiş ğibi görünen Akde • 
ııı:ı şımdi küçük bir göl olmuş, korsan
d a~ eser '{1lınamış, deniz tehlikesi 
he hıçe indirilmistlr. Buyük vapurlar, 
aı-b 0 "'.,....;le · b" k ·· · · d ~ e-'-'a.ı ,.ı, ır aç gun ıçın e tay -

~r~:r, birkaç saatte, telsiz telgraflar 
u ırbç sanivede bir ucundan öbür 

:nCUna gidiyorlar. Bu itibarla artık o • 
un ne ge . ı·~· 

tır. · n ş ıgı, ne de esrarı kalmış -

n v ~~le o hakiki medeniyetin, fielsefe 
a~ dının de·nizi olmuştu. Bugün ise 
bir nyayı, sırf. Atlan tik ile Hindistam 
rti~:şti1:11 v.~ .. büyük.~ ~evleÜerin hırs 

und~ böluşemedıgı, sırası gelmce 

ltaly® ıahille1tnden Akdeniz 

de tayyarelerle, deniza.ltlan ve sabih 
torpillerle paylaşmaya kalkışacakları 
bir yol oia:tak alakadar ediyor. 

Evet sadece bir yol, fakat sahillerin
de yaşayım halkın hiç bir zaman eri • 
şemediği zenginliklere götüren bir yol. 
Eski Akdenizin mucizesi, kıyılarını 
çevreleyen halkın faktrliğine rağmen, 

büyük ~eyleri yaratmış olmasında idi. 
Bu hal'k, fakirlikten korkmuyordu. 
Çünkü ihtiyaçlarını elindekine uydur
masını bi!iyordu. İberya sahilleri, Fran 
sanın sahil eyaletleri, İtalya sahilleri, 
Yunanishn, Şimali Afrika sahilleri fa
kir meroleketlerdi. Yalnız Nil nehri iki 
çöl arasında Mısm yaşatabiliyordu. Bu 
gün bi1e gene öyledir. Akdeniz kıyıla· 
n üç bin senedir şarap, yağ, portakal, 
kiremit, biraz da buğday yetiştirir, bu
nunla iktifa edilir, sanayi ve sanayie 
yarayan harn maddeler hiç d~ünül • 
mezdi. Halbuki şimdi hep birbirine 
benzer mahsul mübadeleleri yapan ve 
hep ay::ıi maddeleri hariçten getirtme· 
ğe muhtaç olan bu memleketler ara -
sındaki ticaretı gümrük tarüeleri re • 
kabetine müncer oldu. 

Bir mic;al olarak petrolü ele alalım. 
Yer vüzünün en esaslı transit vasıta • 
sı ve. motör harbinin biricik silahı ha
lini alan bu madde, Arabistan petrol 
membalanna sahib olmanın büyük e -
hemmivetlni açıkç:ı gösterir. Yunanlı· 
Iarla Rorrıalrlar eslihai cariha ve yel • 
ken devrinde bunun farkında bile de
ğillerdi. İspanya ve Fransa ~trol m~ 
baları olsa da bunlar Aikdenızden zı -
yade Atlantiğe tabi idi. İşte bunun i · 
çindir ki Roma; Akdeniz çevresinin i~
tısadi kifayetsizliğini anlayarak hır 
metod dairesinde kendine zahire am -
harlan kmin etmek üzere askerlerini 
Gole, Tlınusa, Asyaya Tuna ve Ren ne 
hirleri istikametlerine göndererek u • 
cu bucaiTı belirsiz kıt'ala.ra yayıldı. Bu 
ölçüsüz weenişleme yüzünden de niha -
yet parç~landı. 
Şu halde Akdeni:r sadece bir yol ve 

kin ve ihtırasın tamamen halloluna -
matlığı tuhurata tabi bir harb meyda· 
nıdır. Zira galib kim olursa _olsun bu 
deniz onun emeğini ödemez. Inhitatı i· 
le de kimseye fayda vermez. Bu su -
retle hayat kaynağı olmasına ırağmen 
hırs ve tamah yüzünden kendini bir Ö· 

lüm mıntakası haline getirenden, inti
kamını sezdirmeden a11l'. 

Faşist İtalya, Akdenizde Roma im -
paratorluğunun yeniden dirilmesi ha -
yal ve ümidini kovalıyor. Fransanın ve 
islAm Aleminin varlığına ve Cebelütta-

rık, MaltA, Kıbrıs, Filistinin sahibi İn· 
gilterenin Süveyşe gitmek için serbest 
yol hakkına rağmen c:A.kdeniz bizim • 
dir!» dive iddia ediyor. Fakat Sicilya 
ile Rodosun mevcudiyetine ve kuvvet
li denizaltı ve hava teşkilatına rağmen 
bir harbde İtalyanın gerek muvasala 
hatlan, gerek upuzun ve dar bir .şekil· 
de u1.anmış olan ana topraklan hücum· 
lara uğrayabilir. Almanya ile müttefik 
olsa bile büyük zorluklara göğüs ger -
meden harbedemez. Mısırın önünde 
İngiltere, Bizarte önünde de Fransa 
Habeşistan ile Trablusgarbı fena bir 
vaziyete düşürecek ve İtalyayı, hasım
larını bulmak için kendi üslerinden u
zaklaşmaya mecbur edecek bir Akde -
niz ablukası vücu~ getirebilecekler • 
dir. İşte o zaman İtalya, emperyalist 
la.·slarının bir hayalden başka bir şey 
olmadığını görecektir. Onun şirn<liden 
görünür bir tehlikeyi göze alarak bi:r • 
leştiği Almanya, Akdenizde sahili bu
lunan Avrupa devletlerinin de sürük • 
leneceği ve islam milliyetperverlerinin 
hazırlaya<'ağı kıyamlarla nerede karar 
kılacağı belli olmıyan bir umumi fela
kette bakalım kendisini ne dereceye ka 
dar taki.b edecektir? 

Açıkç~sı Akdeniz limanlan gittikçe 
düsüyor. Eski zamanlarda bu deniz bü
tiin sahillerini transitle yaşatt1 ve sa • 
hil halkı; olanca gayretini, korsanlık 
devrine 1<adar, inhisarı elden ele ge • 
çen, bu transitin serbestisine hasretti. 
Finikelilerden Kartacalılara, Romalı -
!ardan Venedik ve Cenevizlere gelin • 
ceye kadC:lr geçen otuz asır içindeki bü· 
tün deni'Z muharebeleri ve deniz ha -
kimjyeti rekabetler.. de hep bu yüzden 
oldu. Fakat bu transit de şimal liman -
larına nisbetle gittikçe azalmaktadır. 
Evvelce 1:ldı sanı olmıyanlar şimdi bü· 
yük san'at milletleri halini aldılar. A -
merika kesfolundu. Avrupa - Amerika 
mübadelesi, Akdeniz lirnanlanna uğ • 
ramadan İngiltere, Holanda ve Alman 
limanlarite rnerkeı1 Avrupa kanal ve 
demirvolları vasıteslle yapılıyor. Ro • 
ma - BerHn mihveri İtalyanları, Al • 
man transitinin Triyeste ve Ceneve -
den geçeC'eği ümidine dümrdii ı<'..,~<ıt 
Triyeste daha şimdiden durgunlaşıyor 
ve komşulukları tehlikeli sayılan Bren 
nerdeki Almanların bunu telafisi de 
hoş görülmüyor. Eğer Alınan hükiıme
ti kalkındıktan sonra kendine bir felA· 
kete mal olan Şarka doğru yürümek 
hülyasında yeniden ısrar ederse Tuna 
nehri yolunu takib edecek ve Cenub 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

Kuşcular: "Biz falcılık yapmıyoruz. Ortada 
varsa bizim değil, kuşlanndır. Mahkemeye 

gittik de beraet ettik,, diyorlar 

suç 
bile 

Nuruosmaniye camii avlU5Wldan ge • 
9iyordum. Her uman gördüiümüs küçük 
satıcıların ba&ua bağıra etraflarına top. 
ladık.ları kalabalık buiÜJı de bir başka 
köşede görü.nüyordu. 

Nunıosmaniye camli avlusu s&tıcıla -
rını bilıniyen. görmiyen yok gibidir. Bun .. 
lar ya otomatik kravat çengelleri. ya oto
matik nakış yapan iğneler, yahud da ku
maş üzerine iste<liğiniJ: fotoğrafı masse~ 
tirecek sabunlar satan adamiardır. Mal
lannın hususiyetlerini ballandırarak an
latırlarken geleni geçeni bunlardan birer 
tane almağa t~ edici söuerl• oyala -
mağa çalışırlar ... 

Bugünkü kalabalığın aebebi başka idi. 
Tam baskükünün karşısında duran bir 
kuş niyetçisi halkı etrafına toplamıştı. 

lier zaınan, her yerde tesadüf ederiz. 
Yolun lbir kenarında dururlar, hiç davet 
etmeden müşteri beklerler .. dört beş göz
lü kafeslerin.in içerisinde muhtelif cins
lerde kuşlar, hayvanlar vardır. Bunların 
en orijinallerini seçerek kafeslerin üstle- Nuruosmaniye avıu.sımdan bir 'lroşe 

rine oturturlar. - Kaç senedir bu iştesin? 
Ben de kalabalığın içine karıştım. A • _ Dört beş sene oluyor. Boş durmak • 

dam kapaklardan birini açıyor, çık.mı ku-
1 
tansa ne yapalım ekmek. tütün parası Çl 

şa bir dan uzatarak, önündeki aralıklara kıyor ... 
sıkıştırılmış kiğıdlardan bir tane çekti • _ Bu niyetleri kimler yazar? 
riyordu. V c kağıd sahibleci. okumak bi - _ Biz y.ıızarız. Bir çokları da evvelce 
lenler okuyarak., bilmiyenler ise nıyetle- yazılmıştır. Bizden evvelki kuşçulat 
rini ya oradakilere okutarak veya çanta- düzmüşlerdir. Bunlann birer kopyası 
larına koyarak uzaklCl..ı,<;ıyorlard.ı. 1 matbaada ıdurur. İlave edilecek olursa 

Niyetçi ile konuşmağa vesile olsun diye yazar veririz. Bu kağıdlan vaktile Tah -
kafesin üstündeki küçük kırmızı ibikli İs- 1 takalede bir Arnavuddan tedarik ederler. 
penç horozunu işaret ettim: miş. Şimdi Babıalide bastınyoruz. 

- Benimkini bu çeksin! dedim. -1stanbulda kaç kuş niyetçisi var? 
Adam: - On be§i geçmez. Yazın Anadoluda 
- Başüstüne o çeksin! gezeriz. Oldukça da iş yapanz. Fak.at e. 
Cevabını vererek eline bir mısır ta - saslı işimiz 1stanbu}dadır. 

nesi aidı, hayvanı kfığıdların arasına bı • * 
rakarak: Adı Ahmed olan bu kuş niyetçisindeıı 

- Sen çek oğlum, aslanım, haydi hay- kendilerine aid bir hikaye de dinledim.. 
di durma! sözlerile okşıyarak teşvik etti. Daha adliye sarayı yanmadan çok ev-
ç~ an niyetim hiç tı fena değildi!.. vel şimdi ölmüş bulunan İlhami isminde 
Niyetim yeşil kağıdlı ve 50 numaralı birini niyetçiliğin de bir nevı falcılık ol-

tdi. duğu iddlasile mahkemeye yerm.işler. İl· 
Üstünde şu yazıları okudum: hami müdafaasında şöyl~ mukabele et-
cEy bu niyeti okuyan. senin talihin a. rniş: 

çık. Fakat arkadaş cihetinden şansın yok. - Ben falcılık etmiyor:ım. Kuşlara niye1 
Aleyhinde bulunanlar çoktur.. onların çektiriyorum. Bu kuşlar da benim eme -
sözlerine kulak asma..,. ğime mukabil bana vazifelerini ifa edi. * yorlar. Onları ben terbiye ediyorum. Ken 
Yarım saat geçmeden kalabalık dağıl - dilerine rahat, kolay bir hayat temin e -

mıştı. Kuş niyetçisinin etrafında üç dört diyorum. Zahmetsiz vücude getirilen bir 
kişi kalmıştı. Her halde bunlar da müş.- yuvada yaşıyorlar. Yiye~kleri önlerin -
teri kızıştırmağa memur adamları i~. de ... 
Kuş sahibine sordum: Elbet ben de onlardan hizmet bekliye-

- Bu kuşlar herkesin ıansını naaıl ta. ceğim. Bu hizmetleri de müşterilerimin . 
yin edebiliyorlar?_ gönüllerin'Cfeki arzulara göre birer kağıd 

- Ediyorlar işte!. dedi. çekmektir. 
- Nasıl?.. Bu hareketim hiç lbir zaman suç sa • 
- Nasıl olacak ..• Onlan biz terbiye e- yılmaz. Ben fal ibakmıyorum. Eğer orta. 

deriz. Bir kuş vazifesine kolay nu alışı - da bir suç varsa benim değil kuşlanndır. 
yor, sanırsınız? Davanın sonunda İlhami beraet etmiş. 

- Peki onlan nerelerden alırsınız, ne Bütün niyetçiler de rahat bir nefes al • 
tarzda ter-biye edersiniz? mışlar. 

- Yenicamidelti kU§ pazanndan satın Ahmed: 
alırız. - Öyle ya diyor, müşteriler bize biı 

- Çok mu pahalıd.ırlar? kuruş veya yüz para uzatırlarken kuş -
- On beş, yirmi liradan, elli, yirmi be§ lardan alacaklan cevablara inanmıya -

kuruşa kadar bulunur. Bir de kuşların bilirler. Biz onlara dil dökfip onlan kan
modasına göre pahaları biçilir. Bir mev. dırmıyoruz. Geliyorlar, gönüllerine ra -
sim bakarsınız çaylak geçer, bu on be§ hatlık verecek bir damla yalanı kuşlann 
l'iradan fazla para eder .. bir de kuşların gagalarile çektikleri kağıdlardan bekli -
ustası, eskisi makbuldür. Arkadaşlardan yorlar. 
biri, diğer birinden bir çaylağı 25 liraya Para kazanmak ile teselli bulmak ih • 

satın aldı. tiyacınd'an meydana getirilmiş bu küçük 
Kuş var bir saatt& terbiye edilebilir, çaptaki esnaflığın mahiyeti işte bundan 

gene kuş var ki çok kalın kafalıdır, in- ibaret!.. 
sanı pek fazla uğraştınr. Merak ettim, bu kuşlann çektikleri ni 

- En aksi olanı? yet k~ğıdlannı ibasan matbaayı buldum. 
- li'1orya... Anladım ki bütün Türkiyede senede 
- Tavşan, kobay, bunlar güç mü ter- 600 bin tane niyet kağıdı sarfediliyor . 

biye edilir? mUiJ .•• 
- Hayır. Öteki kuşlar kadar zaman 

sarf ederiz. 
- En makbul ban.güıidlr? 
- Bizim aramızdaki itikada göre kar-

tala çektiren 9Qk para katanU". 
- Neden? 
- İşte öyla, kim bilirt 
- Günde ne kazanırsınız? 
- Gün olur, meVIWl olur lirayı çıka-

rırız. 50~ kazandığ:umz &'(inler aı. Yfr. 
mi beş kuruş çıkarırsak u All!_ 

Ne1frnan Hikmet ............................................................. 
4 yaşında bir çocuğun devirı iği 

manga'dan yar.gın çıktı 

İstinyede, Emirgan caddesinde otu • 
ran Ali Yılmazın 4 yaşındaki oğlu Er
sun, otlarla yalnız bırakıldığl bir sıra • 
da mangalı devirmiş, sıçnyan ateşlerle 
yorgan ve yastıklar tutuşmuştur. 

Ateş, evde bulunanlar tarafınaan 
söndürülmüştür. 



1 Sayhı, .iON POSTA Mart 3 

Şef dün 
lstanbulluların 
Milli 
• 

beş saat 
derdi erini 

müddetle 
dinlediler 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
Kırdar, İstanbul kumandanı General Ha
lis Bıyıktay, General Ali Yuad, Osman 
Tufan, Bolu mebusu Fethi Okyar. emek
li ~neral Ali Hikmet, Fuad ve Refet, 
teh.rlmiz.de bulunan mebuslar: Emniyet 
Direktörü, Üniversite Rektör.i, Müddei
umwru, Milli Şefin hemşiresi Bn. Seniha, 
biraderleri ve akrabası, matbuat erkanı 
göze çarpıyor ve bunlardan başka resmi 
daireler ileri gelenleri. Üniversite genç
liği, Darüşşafaka mektooi ve istasyonu 
dolduran binlerce halk. Milli Şefi karşı
lamak için sabırsızlıkla bekliyordu. 

Dahiliye Vekili Faik Öz.trak, Milli Şefi 
tehir hududunda karşılamak üzere Pen
diğe gitmişti. 

Tren gara gir1 rken 
ReiaicUmhuru getiren tren, tam saat 

J0,20 de ~asyona girdi. İstasyonda aıra
Y'I •;ı.ıı~ bulunan !stikbal heyetinin 
başımPa Vali, generaller bulunuyordu. 

Milli Şefi, Vali, İstanbul komutanı ve 
Emniyet Direktörü, vagonun merdive
ninde karşıladılar. Bn. tnönüye Bn. Lutfi 
Kırdar bir buket verdi. 

Re:lsicümhur he razamanki sevimli te
bessümü ile kendisini karşılamağn gelen
leri sellmladılar ve iltifatta bulundular. 
Mlllt Şef, Üniversite gençliğinin önün
den geçerken gar. alkıştan çınlıyordu. '(}'. 
ntverslteli gençler: cfsmet İnönü çok ya-
1ıh diye bağınyorlardı. 

!n&ıil çok beşuş. çok ne~'ell bir halde: 
c- Sizler de çok yaşayın!:.. mukabele

sinde bulundular. 
Ge~liğin ve halkın samimi Te candan 

tezah<lratı arasında gardan çıkan Millt 
Şen merdivenden rıhtıma kadar dlzilmiş 
bulunan Darilşşafaka gençliği kartıladı. 

Den~zbank vapurunda 
ReiafcUmhuru, Dolmabahçe sarayına 

götiırecek olan Deniz'bankın Suvat vapu
ru, Haydarpaşa rıhtımında hanr bir va
sfvette bekliyordu. 

t&met İnönü ve maiyetinqelrl zevat, 
gençliğin ve halkın içten gelen sürekli al
kışlan arasında vapura bindiler. Suv1lt, 
tam 10,35 te Dolmabah~eye mütevecci
hen hareket etti ve saat 11 de rıhtıma ya
naşh. Reisicümhur beraberindeki zevat. 
la Dolmabahee saravını teşrif ettiler. 

Do'mabahçede 
Milll Şef sarayda öğle yemeğini yedik

ten sonra saat (15) e kadar istirahat bu
yurdular. 
Yukarı katta bulunan büyük salonda 

İstanbul kazalarını temsil eden otelci, si
nemacı, çiçekçi. fırıncı, sanayici vesaire 
gf.bi muhtelif meslek ve san'at erbabı, 
kna kaymakamları. Parti memıubları 

toplanmıslardı. 

MilU Şef İsmet İnönü saat 15 te salonu 
teşrif ettiler. 
Salonda hazır bulunanlar, hazırlanan ka
napelerde yerlerini almışlardı. Ortada 
büyük bir masa vardı. Yesil çuhadan blr 
&rtü ne 'kaplanan masanın ftstilnde 1stan
bulun muhtelif harita ve krokileri bulu
nuyordu. Not almak iç.in kAft miktarda 
kUıd desteleri ve kalemler konmuştu. 

Masanın ortasında veşil fanU&lu bir masa 
llmbası bulunuyordu. 

Halkla temas 
Mlllt Şef salondan !çeri girince, ken

dtıini karşılamak iç.in ayağa kalkan ha
Dnına oturmalarını rica ettiler. 
İsmet İnönOnün refakatlerinde Dahtli

ye Vekili Faik Öztrak, Kütahya mebusu 
Vedid, eski yaverleri çiftçi Fikret A t1ı ve 
muhanir Nasuhi Baydar bulunuyorlardı. 

Millf Şef, Vali LUtfi Kırdara· 
- Kaç kaza var? diye sordu 
Vail: 
- On bir! cevabını verdi. 
Milli Şef: 
- O halde. buyursunlar, konuşalım! 

dediler ve ilave ettiler: Birer birer gel
ainler ... 

Sinemacılarm söyledikleri 
İlkönce Beyoğlu kazasından s3z söyli

yecek olanlara başlandı. EvvelA sinemacı 
Naci İpekçi İsmet İnönü tarafından ka
bul edildi. Reisicümhur, Naci İpekçiye 
h!taben: 

~~~~~~~~--~------------------------~----------~~~-
- Sinemacıyım. 

- Anlat bakalım. ne söylemek istiyor-
san hızlı söyle. 

Naci İpekçi cevab verdi: 
- Sinemacılık iyi bir yolda yürüyor. 

Halk rağbet ediyor. Vergilerin inmesi 
hem halk ve hem sinemacılar için faydalı 
oldu. Hükumetin bu hususta gösterdi~i 
kolaylıktan memnunuz Sinemncılarır.. bu 
s<'ne vüz1eri güldü. Va!iyetimiz iyi. Hiç 
bir sikAvetimiz vok. Beledlyı'? ve kaza 
kaymakamı, biitün arzularımızı is'af ed'i
vor. Fakat blJha~a fiatlann inmesi fize
rinde ısrarla durmak isterim. Bundan 
cnk nıfü:h .. t neticeler 'hAc:t1 oldu. 
İsmet f nönii. vakit vak!t not alıyorlar

dı. Tekrar c;ordular: 
- ~inemalar geç vakte kadar açık ka

lıvor lar mı? 
- Muayyen olan saatte yani 11 de pay

dos yapıvonız. Filmler on birdP bitivor. 
Halkın cıkmac:ı da bir cevrek sürüvor. 
nn biri cevrek gece kapıları kapamış bu
lunuvoruz. 

- Demek i!ec kalmıyorsunuz? Ben An
karada birkac kere gecikildiğini gördüm 
de ... O halde ivi Esasen. dü-nyanın hiçbir 
VPrinde sııb:ıhlara kadar oturulmaz. Ca
lu:kan memleketler. saat 23 te her işleri
ni biHryY\ic: n111rlar ,,,,. bıı lazımdır. 

TerbiyP-vf fHm mesafesi 
'BPn. ötedenberi bi:- ıı;ikAvct icıltirdim, 

~ocuklar icin terbfvevi film gPtireme
T"'nkten bahc;Pd\lir. Siz, tf"rbivevt filmi bul 
mak, rretirmelt iı-in ne dürunüvorsunuz? 

- Programa ilAve olarak gfüderllebntr. 
Husu~1 seansa kimse ge1miyor. 

- Kimoıe l!elmivor ammn çocuklar için 
bulamaz mıvız? 

- Hiçbir şirket bunun ile meşgul ol-
muvor. 

Vali Ltitfi Kırd'ar: 
- Amerlkada varmış, dedi. 
Naci İpekçi cevab verdi: 
- Bütiln ııı!rketlerin fl!mleri bb:e ge1tr. 

Olsa bilirdik. Sfrketler. tfcat'f mahiyette
dirler. Fazla menul olmazlar. 

Mill! Sef sordu: 
- Yani bu me!ele ameli kıymeti olmı

van nazarl mahiyette bir temenni midir? 
Bnhude yere mi tırlHüvoruz? Yahud biz 
çaresini mi bulamıvoruz? Cocuk1arımızın 
hem s1hhatlC'ri ve hem ahlAkları tehlike
ye mi maruzdur? 

- Evvelce Almanyada terbiye filmleri 
ile u~raşan müessesele!' vardı. Onlar d'a 
şimdi nropaı?anda filmleri yapıyorlar. 

- Bol çocuk filmi çıkarmıyorlar mı? 
- Maatteessilf, havır. 
- Her fırsattan istifade ettiniz mi? 
- Her zaman, her sevahatlmizde u~-

raştık. Bir çoklanm getirttik. Fakat mil
temadiven ayni şeyleri gö,termek çocuk
tan tı>+min etmlvor. 

Bizim fi'mcilifi;miz neye 
ink· şaf etmiyor? 

- B1r şey soracağım. Bizde filmcilik 
inkişaf etmiş midir? 

- Bizim seviyemizde olan hükQmetler 
bizim kadar da yapmamışlardır. 

- Niçin endilstrimizi kuramıyoruz? 
- Harice film satamıyoruz. Dahill fs-

tihlAk ile de masraf korunmuyor. Lisan 
meselesi ... Yalnız. Yunanistan Mısır Su-' ' riye filmlerimizi istiyor. 

- Bir film kaça çıkar? 
- Otuz bin liraya. 
- Dahilde kendi filmlerimiz rağb~t 

görüyor mu? 
- Az masrafla film yaparsak, ancak 

hayır görebiliyoruz. Evve~ce büyük mas
raflar ettik ve zarar gördük. Şimdi ecne
bi filmleri de türkçeleştirlyonız. Böylelik
le Türkiyenin her tarafında faydalı bir 
faaliyet göstermiş oluyoruz. Esasen yerli 
film yapmak için bol artist bulamıyoruz. 

- Tilrkiye, .!enede film için harice ne 
kadar para verir? 

- Senede 250 1'Um a hyoru:rh 
- Bunlar için ne kadar para veriyo-

ruz? 
- Tetkik ve t~ebbü lı\zım. 
- Tahminen? 
- İki yQz em bin lirayı bulur. 
- Biz, ne kadar film yapıyoruz 1ene-

de? 
- Bu sene ~ film yaptık. 
- Me fad:«lt!r't • 

~.~~~~.--"~ .. ~ 

- Türkçeye çevi.rdikleriniz de dahil 
mi? 

- Hayır. bark. 
- Ne kadar çeviriyorsunuz? 

remeyiz. Filmin im.illeri razı olmazlar. 
- Peki oğlum, te§ekkür ederim. 

Otomobilcilerin derdleri 
- Gelecek sene programımızda beş Naci İpekçi ayrıldı. Motörlü nakil va· 

film var. satıları cemiyeti reisi Hakkı Erdemir ça-
- Yerli filmler iç.in, endüstrimizi kur- ğınldı. 

tarmıyor diyordun. Milli Şef İsmet İnönü dedi ki: 
- Masrafı kıstık. O zaman dahilde - İşin, san'atın hakkında fikir ver ba-

kurtardı. Fakat harice yollamadık. Bü- kalım? 
yük. azametli film yapmak kabil değil. - San'atımın en mühim ihtiyacı, en 

- Hangi memlekette geçıyor türkçe mühim meselesi parça. yanı yedek ak-
filmler? sam meselesidir. Memleketimizde motör-

- Yunanistanda. lü vasıtalara ihtiyaç var. Fakat maale-
- Çok güzel. l3a.şka? aef parça bulamıyoruz. Anadolunun her 
- Mısırda, Suriyede, Irakta, Iranda. hangi bir köşesinden pa'!'ça istiyorlar. El· 
- O halde epey müşter! var. Türkçe lerde otomobiller kınlıyor •.• Fakat iate-

film bulunursa istiyorlar mı? diğimiz aletleri bulamıyoruz. 
- Fakat onları memnun edecek büyük - Parçayı bulamıyonunıu, öyle mi? 

filmleri yapmağa malt vaziyetimiz ll:Afi - Evet. 
değil. - En çok hangi markalar revaç bulu-

- Ne lrudrette olınak istiyorsunuz? yor? 
- Beher film için 60-70 bin lira !Azım! - Elimizdeki mallar, Amerika mamu· 
~ Amma Avrupalılar, Amerikalılar lAtıdır. Rağıbet bulanlar bunlar. Son za-

milyonlar sarfediyorlar. manlarda ise parça gelmiyor. Anadolu-
- Onlar, bir filmin bir sahnesi için nun her yerinde motörlü vasıtalarla nak

binlerce metre çekerler, biz ise daha az. liyat yapılınak isteniyor, yapılıyor. Fa
Artist yevmiyesi. elektrik sarfiyatı da 0• kat bunlar yenilenemiyor. Türkiyenin 
na göre. bütün nakil vasıtaları, kamyon ve oto-

- Bunu veremiyorsunuz, l5yle ın1? Ne büsleri, parça yokluğu yüzünden fevka
kadar masraf yaparsanız sizi kurtarır? lAde müşkülat karşısındadırlar. 

- 20 bin liradan yukarısı kAr bırak- - Hangi markalar? 
maz. - Doç, Ford, Şevrole, Kraysler ... He-

- Diğer memleketler böyle yapmıyor- men hepsi Amerikan mamulatı. 
lar mı? Mesel! Macaristan. - En çoğu Ford mu? 

- Bize filmleri gelmiyor. - Hayır. Anadoluda Şevrole çok tu-
- Dünyanın her tarafında var amma. tulmuştur. Zaten, Amerikan mamulatı, 
- Almanca çevkiyorlar, müşterisi dünya t1,.omobil rökorunu kırmıştır. Sade 

onlar. TürkiyeJe değil, dünyanın her tarafında 
- Komşu memleketlerde film endüı- bu markalar tutulmuştur. Alman, Fran-

trlsi ne halde? sız malları o kadar sürülmez. Fakat söy-
- Hiç birinde yok. Yalnız Mısırda var. lediğim gibi bunların parçalan gelmiyor. 
- Güzel mi? - Neden Ameri'lı:Gn alıİııyorsunuz? 
- Bol para sarfed'Iyorlar amma daha - Gelmiyor. 

bizim derecem izde film yapamadılar. - Niçin? 

"Niçin seyyar sinemaC1hk - Döviz meselesi. Burada ise bunlar 
yapılamaz, imklnsızdır. Amerfkadan da 

yapmıyorsunuz?,, gelmiyor, piyasada bulunmuyor. Bulun-
- Niçin aeyyar sinemacılık yapmıyor- sa bile nadiren ve pahalı olarak 

sunuz? Seyyar tiyatro trup lan var... - İhtikAr var, öyle mi? 
Köylere gitmeğe niçin heves etmiyorsu- - Evet. 
nuz? - Niçin Amerikadan alıyorsunuz oto. 

- Bu imklnsızdır. Blzden bir §ehir mobilleri? 
için tllm kiralarlar, on şehirde gösterir- - Daha &ağlam. daha ucuz. Biz, zaten 
ler. Bu, başka bir san'attır. Bizim için şasi getirtiyoru:ı. Karoseri burada yapı. 
kontrol kabil değildir. Onun için Fırka lıyor. 
sinemalanna, Halkevleri sinemalarına .. Otomobil yedek parçalarmı 
film gönderiyoruz. Kendi makineleri var, b d 
gösteriyorlar. ura a yapamaz mıyız ? ,, 

- Seyyar olarak yapabildiğiniz bu, lSy- - İstanbulda bir Ford müeasesesi var-
le mi? dı. Duruyor mu? 

- Evet. - Duruyor. 
- Bu vaziyetin ıslahı ihtimah var mı? - Parçalan yapamaz mıyız burada? 
- Vardır. - Yaptınyoruz! Fakat çeliğe o suyu 

" Çiftçi için film yapamaz veremiyoruz. Büyük teşltilit ve para me
selesi... 

mıyız? " - Çelik alalım. yapalım. 
- Resmt vasıtaların seyyar sinemacı- - İ~ çelikte değil, teknik itçillkte. Ka-

lığa yardım edebilme.si için filmde mak- ba işleri yapıyorus. Otomobilciltğln ince 
sad olmalı. Terbiye. siyaset vesaire... tatafian vardır. En mühim ricamız bu. 
Bunları yapabilir miyiz? MeselA çiftçi ....... Betiiin için bir feY söylemez misin? 
için öğretici filmler... - Ewelce pahah idt. fimdi indi. Bet 

- Bunu bizim sermayelerimiz yapa- litre benzin 120 kuruf iken fimdi 78 ku
rnaz. Çünkü kar getirmez. Ufak ıermaye Mlf. Hük11ınet ·bu meaele ile allkadar ol-
ile sinemacılığa bu şekil verilemez. du, memnunuz. 

. - İstediğimiz. gibi terbiyevi, siyast "MotörlO vasıtalar artıyor mu?,, 
filmler yapmak ıçln ne kadar para ister? · _ Motörlü vasıtalar artıyor mu? 

- Bu, yalnız para meselesı değildir. Bu _ Artın ı !Azım. 
işten anlıyan rejisör, pedagog lAzımdır. 88 

Biz tücearız. - Uzımı bırak. Artıyor mu 7 
- Artıyor. 

- Ne gibi engeller var? - Tamir san'atı ne halde? 
- EvvelA, para. - Ufak mikyasta tamirhaneler nr. 
- Takriben ne kadar? • _ Ne tamir edersiniz? 
- Yanlış olur ıdtye söyliyemlyeceğim. 

Hiç düşünmedim bunu. Sımra teknisyen 
meselesi ... 

- Yani! 
- Eser meselesi, rej1s~r mesele_,f. 
- Eser elde olursa sinemayı çevirecek 

adam yok mu? 
- Yok. Avrupada da öğretici 1ilmler 

için pek az teknisyen vardır. 
- Artist bulunuyor mu? 
- Fennt film için artiste ihtiyaç yok-

tur. 

- Motör vesaire... Sökeriz. yenisini 
koyarız. Hepsinde muvaffak oluyoruz. 
Yalnız dişlilerde muvaffak olamıyoruz. 

Ya sert oluyor, yahud peynir gibi yumu
§ak ... 

- Anadoluda tamtr meselesi nasıl hal
ledillyor? 

- Buraya gelip alırlar. 
- ' Anadoluda büyük tamirhaneler yok 

mu? 
- Var. 
- Nerede? 

- Terbiyevi film için? - Eski§ehirde, Trabzonda. Izmirde ... 
--:- Vardır. Fakat pek az. Daima ayni Onlara !Azım olan parçalan buradan is-

artistleri kullanmalı: mecburiyetindeyiz. terler. Gönderirtı., yaparlar. 
-. Diler milletler, Türk film mt ~ . _ Peki. tqekkttr ederlm. 

:;~: ~ .. ~ fllmım - · Fınicıllr· dirırlar ki 
._ -~ atm ..... P=WiT n •ı trsıs *6{~ 

Milli Şef: 
- Gel bakalım Ahmed Rıza Tola.)', de. 

di ve şöyle başladı: 
- Anlat oğlum ... Ne iş yapıyorsun? 
- Fırıncıyım. 

- Bu san'atı bilir misin? 
- Evet. 
- Amele misin, .sermayedar mı? 
-Sermayedarım. Amelelikten yetiş-

tim. Küçükten -Oaşlatfım işe ... Evvelce si .. 
midcilik yapardım. Şimdi ekmek fırınım 
var. 

- İstanbuldaki fırınlar ne kadar? 
- Yüz seksen iki tane. 
- Nerelisin? 
- Safranbolulu. 
- Peki. Anlat bakalım. 
- İstan:bulun günde 3000 çuvaı un sal\ 

fiyatı var. Şehirde 182 fırın mevcud. Bil 
sene evvel eu miktar 190 dan fazla idJ 
Fakat zarar ettiklerinden kapattılar. 

- Neden? 
- Fırınlar çok. un az. 
- Ne için? Un vermiyor mu Belediye1l 
- Hayır. KAr azd'ır. Biz de rekabet ya..1 

panz. 
Vali Lutfi Kırdar bu noktada narka da .. 

ir izahat vereli. Ahmed Rıza Tolay sözle~ 
rine devam etti: 

- Filhakika Belediyenin verdiği ücret 
azdır. Zarar ediyoruz. Fınnlan tahdid 
etmeli Nitekim Yunanistanda, Roman.
ya·cl'a tahdid etmişler. Bizde ise bu yok . • 

Vali Lutfi Kırdar gene söze kanşaral 
dedi ki: 

- İstanbulda fırın çok. Bu sebeble, fı 
nnlar tahdid edilirse kAr ederler. ÇünkQ 
beher fırına çok ekmek isabet eder. İs 
tan bulda yüz fırın olmalı. 

Fırıncı Ahmed Rıza Tolay: 
- 130 olınalı. dedi. 
Vali LUtfi Kırd'ar devam ettı~ 
- Y ahud, dediği gibi 130 olmalL Sıh~ 

hlye Vekaleti evvelce eczaneleri tahdrcl 
etmişti. Fırıncılar da şimdl ayni §eyin 
yapılmasını istiyorlar. 
İsmet İnöoo sordu: 
- Halk ne kazanır bundan) 
- İmaliye ücreti iner. 
- Ne farkeder? 
- 20 para kadar. 
Reisicümh ur: 
- Bu. benim meselem değil. dedi. Ara 

nızda halledin. Şimdi sen söyle bakalın 
Ahmed Rıza Tolay, kaça satıyorsunuz ek, 
meji? 

- Dokuz buçuk kuruşa. 
İsmet İnönü Valiye hitab etd: 
- Görüyorum ki bu mesele ile uğraşı'ı' 

yorsunuz. Evvelce bu hususta ben de u~ 
zun boylu tetkikat yapmıştım. Un fiatı. 
nazarı dikkatimi celbetmişti. 

Peki, anlat Ahmed Rıza Tolay, bu 
yüz seksen iki fırında kaç kişi çalışıyor~ 

- 1800 kişi, 
- Ekem fabrikası yapılınası hakkındı 

ne dersin? 
Vali bu hususta da ızahat verdi ve: 
- Fabrika kurulursa ekmek belki daha 

ucuzlıyacak. Lakin belki de fırıncıl&r. iş
çiler i.§siz kalacak. dedJ, 

Ahmed !lu:a Tolay twılan söyledi: 
- Faarika aüyük olur, masrab aa b~ 

Y!i kolur. Baylar onu 'Dilmez. Ufak ufak 
fabrikalar elınalı. Çünkü aüyük ve tek 
bir fabrikanın nakil masrafı :fazlam. :Bir 
çuval un en kuruşa &ider. lıir ~val u
nun ekmefi Jse elli kuruşa nakledilir. 
Fırınlar fa9rika sistemine çevrile9ilir ki 
dotrusu da ltud'ur. Zira. İstan'bula ailyüi 
yerdir. 
İsmet İnönü: 
- Demek Da§ka meselenız yok. dedi. 

Teşekkür ederim. Gel bakalım Said Dar. 
men. 

lthalAtçmın söyledikleri 
Said Dormen geldi. Milli Şef: 
- Otur azizim, otur! iltifatında bulun· 

du. 
Sonra söyle bakalım ithalatçı, sen ne 

iş yaparsın? 

- Avrupacfan sanayi makineleri ve bl· 
lllmum fabrika malzemesi ithal ederim. 
Dünyanın iktısadl vaziyetine nazaran 
çok müşkülat çekiyoruz. Para vaziyetin· 
den ... Kontenjan, klering meselelerinden. 
Fakat bunların çaresi b~zim elimzide de
jil, beynelmilel derdler. 

- Am~ anlat, bileyim. 
...;.. Eak1den tkaret aeiMlt W. Şimdi 

Mill. İktuMI hhranlar, tk:anU kompllıo 
• 01sı•ı • ~ :Allf laj 
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Milli Şef dün İstanbulluların derdlerini dinlediler 
( Bqtarafı 8 inci sayf ad_a ) ı - Sıcak su. soğuk ili. her odada te-ı - Sahibleri - ikisi . müs~es~ • Türk 

te bir hale getirdiler. Esk.ioen ne istenek lefon. değil. Yalnız gün geç1rmeğı dÜf{inüyor· 
alırdık. şimdi vermiyorlar. Parasını na- - Yemek veriyor mmun? lar. Seri debagat yapıyorlar. 
sıı göndereceksin! diyorlar. İngiltere. - Evet. - Nasıl kontrol edilir bu? 
Belçika, Fransa mal yollamıyor. Elimiz. - Ucret. - Küçük san'atlar kanunu çıkarsa va 
de bir Almanya var. Biraz da Çeko-Sl~ - Hepsi dahil 3.ı5 ltra. san'atta ehliyet aranll'1&! 
vakya ve Holanda ile İtalya .•. Hususi ta- - Hepsi hariç olursa? Yalnız yatmak? - Neden? 
kas kanunu, iş vaziyetini bozdu. - 1 lira. - San'atta parazit umurlar kalmaz. 

- Misller söyle. - Daima milşterln nr mı7 - En çok ne yaparsınız? 
- Hususi takas gayri Türklerin elin- - Var. - İakarpin. Ekseriyetle bunlan 6ç 11-

ae ... Birkaç Musevi tacirin inhisan al- - Ecnebilerden? raya satarız. 
tında. Komplike hesablara bizim aklı- - Onlar da gelirler. Yalnız personel Bundan sonra çarılm llzıın olup ol-
mız ermiyor. Takas almak için Muaevi işinde :rnüşküllt çe1dyorum.. Garsonlar, madığı meselesi ilzerinde duruldu. Büyük 
tacirlere gitmek mecburiyetindeyim. Yüz hep meyhane garsonu. Hılhuk! ot.al oar- Halkalı köyünden çifti Abdi Sürenin 
de seksen takas vermek için... sonlufu çok farirlıdtr. fikri soruldu. O, tarlada çalıpnak için 

- Anlat. ne demektir o? - Ne yapmalı? çarığın lazım olduğunu söyledi ve :lskar-
- Klerin,g zorluğu. Gümrükte mallar - Melrteb açmalı. Başka memleketler- pinlerin dayamp dayaıunadılı tetkilr 

bekliyor. Bir, iki, üç ay geçiyor. Merkez de bu var. MeaeIA Yunanistanaa 700 ta- edildi. 
Bankasına para depozito edersek ancak lebelllt... Bilahare Abd\ıllah Vahdi ·Anman öl-
26..28 ay sonra alabiliyoruz. Klering de Vali: çiller kanunundan şillyet etti. İsmet 1-
serhest değil. Takas işi ise çok mütldll- - Bir ı?arMn me~ebf açmaıtı Oiisünü- nönü ıbu hususu yani ölçüler kanununun 
dür. yoru~. dedi. tafüikinde görillen aksaklığı aynca not 

- Meseli? ismet fnnnft SOTgulınna devaır etti: etti ve sordu: 
- Meseli, İngiltereden bln İngiliz li- - Baska? • - Başka? 

ralık makine getirtecektim. Altı ay evvel - Yeni otel btnalan llznn. SlrkeciCle- - Halk ayakkabıS!nın Uzun olduğunu 
81p~ verdim. Ozaman taba yüzde 35 kf bilttın oteller ahşap ~ eski. Faka~ s"r- söylemi§ idiniz. Bu irşadınız ilzerinde 
idi Bugün mal gümrükte duruyor. Malı maye sabibled otel yapmıyorlar, apartı- durdum. Fakat halk ayakkabısını yapa. 
vakıa sattım, :fakat müşteri henüz çıkar- man yapıvorlar. Bu. dıha klrlı. Otel va- mayız. Çünkü bir çift ayakkabıdan alı
tamadı. Takas ise §imdi yüzde (75) e çık- panlan, birkaç ııene nrgiden muaf kıl- nan vergi ve gümrük resmi vasat! 25.ı5 
tı. Müşterim. bana, farkı sen ver, diyor. malı. lturuıtur. 

- Fark ne ediyor? - Anadoludald oteller hakkında bir - 3 liralık ayakkabıdan alınan vergi 
- (1000) lira (1350) obnUfhl. Şimdi fikrln var mı? ne kadardır! 

ise (1850) ye çıktı. - Mfürterile fikAyet ediyorlar. - O d'a 70-80 kunı,. Bir de muamele 
- (850) lira ne oluyor? - Otellerin temi'rllti personel mese- vergisi var. 10 kişiden fazla çalışbramı-
- Takascıya gidiyor. lelf midir" Yoba aaınıve meselesi mi? yoruz. Açık sl>ylnyorum. muvazaa yapı-
- Senin kesenden ne çıktı? - l!!vv:?!A otelciler, otelçWJr.ıc~ a'lla- yoruz. Muamele vergili yüzünden zorla 

vam ediyor. Hususi firketler ise nihayet J - Anlat bu 1§1? 
iki. üç gün bedelsiz ediyorlar, o kadu. - Evvelce iplik imal ve ithali aerbeat 

- Başka sebeb var mı? idl Her nevi vardı. Sonra ithalitı tahdid 
- Hayır. ile muafiyeti kaldırd'ıla:. Yerli ipliğe raj 
Bundan aonra ı:.,uen vergi mJttarı g~ bet edildi. Yerli fabrikatörler fahlf fiat. 

rüşüldil. Defterdar ve bir hesab müte- istediler. Vekllet nark koydu. Şlmdi nark 
hassısı keallen ftrgi mi.ktarıhın doğru o- harici para alarak satıyorlar. 
lup olmadığını ~tkik edip İmıet İnönünı - Nasıl oluyor bu? 
arzettiler. - Biz ahnadığımız için bilmiyonıı? 

Mensucat fabrikacllarmm derdi - Biltrsin, anıal 
- İplik fabrikalan btmıyorlar, tüo-

Bilihare pamuklu mensucat fabrikası 
Müdürü Suad Da.zman çalırıldı. 
İsmet İnönil sordu: 
- Nerelisin? 
- İstanbullu. 
- Peki, anlaL 
- Biz pamuklu kumaı yapanz. giydi-

ğiniz elbiselerin tak!idmi... 
- Yün kullanmaz mıaınız? 
- Kat'iyyen. 
- Yarın getir on larda:ı. 
- Peki. 
- Kaça çıkar bundan bir ervah? 
- 2,5 liraya. 
Fabrikanın sermayesi nı kadar? 

- Dört yüz bin lira. 
- Ne kadar ifÇi var? 
- 350. Çünlr:il iplik yok. 
- Çok ıey! 
- Sümerbank yalnu birkaç numara-

yı yapıyor. Biz 700 amele kulianabUiriz. 
- Ne kadar beygir kuvvetin var? 
- 400 beygirden fazla ı 
- Demek derdiruz iplik? 
- Evet. 

cardan faila .fiata alıyoruz. Nark kalk
malı. fabrika yapmalL 4000 iğlik fabrika 
lAzım. Bir milyon lira da para. Haleıa. 
malların nefaseti de bozulıı:. 

- Sümerbank yapmıyor mu! 
- Yapıyor amma y~inız dört numara 

ll2'Jerlnden-
- Bunlar iyi değil mi? 

- İyi amma ·ihtıyacı karşılamu. 
- Anlamak L!tediğiın şu: Nüfus başı-

na ne kad'ar dokuma kul~anılıyorr Bir r.,. 
kam söyle. 

- İki misli arttı. 
- Rakam. 

- Babama sorayım. 
- Sor. Yamı cevab gettr. 
- Peki. 

Saat 20 yi 16 ,geçiyordu. Mim Şef b1f 
aaattenberi çalı§makta idi. Nihayet aya. 
fa kalktı. Tuttuğu notlan topladı ve: 

- Sizi yordum arlı:adql.ar. yarın aabala 
tekrar bulU§Ur, ~rüşürüz. dedi ve refa,, 

katindeki zevatla birl~kte salonu terkettt. 

Sabih Alaçıım 
- 1850. 1000 i fabrikanın. 850 lira da malıdırlar. vergi kaçakçısı oluyoruz. Halbuki atelye 

müteva~bn. - Yani? sahibi işçi adedini artırmalı. Veni meb' uslarda . b 1 d h lk 
- Hangi mal üzerine taku olacak! Bl- - Otel ic;leteceıı: aaım voll:. Abdullah Vahdi Arımandan aonra kar· ıne Q u a a 

lir misin? _ Baska? • yola ve madent eşya fabri.ka31 ıahibi dok- aranacak VC.Slflar d h 1 · 1 
- Ekseriyetle bilmem. Zaten talr:u a - TercOman m~~lem var. Vapur a- tor Halli Sezer çağm?dı. Halil Sezer, fab- ers ane erı açı ıyot 

leyhimizedir. Hemen hemen milfteri bu- centalan meselesi vH ri'kasının inkişaf ettiğini söyledi. (.Bqtanfı 1 inci sayfada) İnebolu (HHususf) _ Halkın her ha-

lamıyacağımız mallar (izeriııe yapıhDJf- - Ne yapmah? Toton amelesinin söyledikleri meb'uslann zaman ve mesailerini Bü- susta bilgilendirilmesini düşünen llalD 
tır. - Kolaylık g&termelJ. Yol glıneren yük Millet Meclisi faaliyetine hasre- vimiz. erkeklere haftada üç. kadınlara 

- Aradaki fark nereye gidiyor! b~ler neşretmelt. İstanbulda 500 ldşl- Doktor Halll Sezeri mütealdb Avus- debilıneleri olacaktır. iki dera olmak üzere hl okuma azmi 

- Bir kısmı ihracatçının ziyanına ı.- ye ziyafet verecek bir tele otel bile yok. tru - Tnrk TU«lıı §irketi amelulnden biri p rti nJ · · 4 Ü " f ç Y 
a.. ldı a zamnaınesının ncu a! • bilmiyenlere okuma yazma "l'h- tilmeJı 

kırbül ediyor. Bir kısmı da miltevasıntın. Van, Cırağan sarayını ote: yaptırmak çaıs.n · lmda Parti meb'uslarının yapaınıya • :ı..ı bllenl 06 
.. e 

Bunlar ekseriyetle birkaç kişidirler. icin tetkiklerd'e bu1unduğunu söyledi. Reislcümhur sordu: cak1arı i~ler tasrih edilmiş bulunmak· ve ~raz ere de hesab. türkçe w 
' - Umumi kontenjan mı iyidir. hwus! fsmet fnönil tekrar sordu: - Ne i~ yapıy.:>rsun? tadır. Bu fasılda bulunan 126 ncı mad- hayati ıbilgiler dersleri gösterilmek üzen 
kontenjan mı? - Ecnebiler. bizim ot•_l'erln pahalı ol- - Tütün hastalığına bakıyorum h lk d h l . dede sermayesinin çoğun1uğu devletin a ers ane erı a91'llıştır . 

.:_ İkisi de zararlı. duğunu sikAyet ede .. ler. doğru mu? - Nerede öğrendın bunu? 
On 

olan kurum ve ıirketlerde meb•usla - Dersler, erkeklere 1smetpaşa ilk oku • 
- Nas! düzeltebiliriz bu vaziyeti? - Bizde her şey pahalı. Ondan oteller - sene evvel Dilhan ffrketinde. 

B.lh ~~:ı~ ""-... -ı.ı.. n- ~ rın idare meclisi azalığı ve murakıblık lunda 6 Şubat ve kadınlara 8 Şubat 931 
- Arzetmiştim. Çaresi elimizde değtl de pahah. - ı assa .u..ı "" ıuuMa '"SA uıs Ua··-

t.- lmiı K d .. ,...,"? gıöi vanfe aıamıyacaklan zikrotun - tarihterinde a.. .... 1.yaoaktır. 
µoc,ue . el buhran .•• MetelA Romanya. Un Ur&etlann SllJf&dilderİ ,,..._-..._·et. -,.u 
petrolunu, buğdayını ihraç edemiyor. Bund aad ~v muştur. Bu defaki 5eÇimde bu mad - - ----
~mıan~n da ayni vaziyette. Vahdi ~::;lmldL unca Abdullah - Ne gilndellk ahyonun?' dedeki bydin teşmili ile meb'uslann AkSlrlJ hasta08Sİ f p 1r&tÖrSÜZ 

- Bız 4e çok ıztırab çeba JDillMJs.. lmıet Lı&ıe ....m: - 141 kuruf. hiçbir §!!ket tdare medisi azalımalğında Abaray (Husud) - Aksaray meml• 
rumda mıyız? - Pazar gOııtl de ahr mum? 'ft'Y8 murakıblığmda b~an bt hutanesl atöril Münü A 

- lfereli.m? - Hayır. prensip olarak bnrlaşmıf bulunmak- oper r tama • 
- Evet. - Konya J!relllllftdentm. _ Ayda kaç ltra bıanıyonunf tadır. nm KilWıyaya tayini ilzerine bofalın 
- Çaresi? _ Kaç MMC1ir kud11raabk JQıyor- _ 28 llrL Abaray memlebt hutanesi bqbekim w 
- İthalltçılar, ihracatçılar bir araya ' ı- 1~~-;.. h - bir d-'-

h ... sun. - Günde ka4J saat çalıflyol'SUllT lzmitla kıymetli bir heykel opera or-6~e enuz u..tor tayine-
gelip konuşmalı. halle çalıtma J1a. - 11. dtlmeml§tir. Operat&- yolduğu halkı bir 

&irci de para derdidir. - Kerede atıeadıa bmnı't : ;lr~ rta~ eder bu esua 6yle mt? bulundu çok murafJar ihtiyarile Konya veaair o-
- Peki. Teşekkilr ederim. - Konya KreflUhıde. Sonra Acfanıya _ Evet. fmıl& o .. ıbaba mearblmda toprak aı - peratıörlil butanelen Citmele mecbw 
Said Dormen yerine oturdL Fakat ta- gttttm.- daha mnra ela btanbula geldhn. muta btr beJbl bal11111DQ11tar Menwdell 

anet İnönü kend'islnl tehar çalırdı ve a- _ Aferin ... Kendi ltwbma mı çalıp- - Çalıftılm firket ameleyi f7i tuna- J'IPllmıf olanı. 11911 he)....bı m...m bA _ etmektedir. Abarayhlar bir operatör tao 
mumt kontenjan ile hususi bntenJanm yol'IUllf nan flrketlerden Hyılır mı? dmdulanndaa ı DCll M'Drmnendt aid alda- yiıılni Sıhhat Vetlletimlen beklemekt. • 
farklanm yeniden ıımdu. !ald DonMn -11 aene mtbtaktl tahJtım. Bet 1ene- - Sayılır. lu Wnntn edWJor. · Clirler. 
Bedi ki: dtr kunduracılann kO?peratif nrlld5rltl- - Kaç amele nr flrkette? 

- Blokaj yok. Umumi koateJınm ltlnCl yapıyorum. ltooperatifte 217 mil• - Yazın 1800. Şimdi lftmlz yoktur. 'O~ 
mabzurlan çok. Memieketfn kredi flıtt- ._ nr. ay kadar ameleyi dağıttılar. 
,acına da temas edeceğim. Bugtln Al- _ Nedir bu lll6~ler! - Ne yapanrmız bu tlı ayda? 
manyadan fabrikalar hesabına kom~n- _ Biz i§ veririz. ı, alanlınn ..,anlann- - Diğer ma~ı3larda fı bulurnk çab-

a d riln an 1 . J pnz. yoksa lşsk kalını. 
culara, tacirlere gun e m ar çın da lT-18 kişi vardır. Sonra mallın toptan 
MerkE'Z Bankası 3 vcva 6 ay için mtbaade Anad'oluya sevkedcorlz. - Bu vaziyet :ievam ediyor mu? 

-Evd. 
veriyor. Getirilen mallar, yazı makinesi, - Bu sanayi makineltşmii midir? 
motör vesairedir. Maiın cinsine g6re e _ Kısmen. - Ailen kaç k~? 
ll! 12 ay vade vermek Uı:r:ım. Tikcar deha - Bir va11dem var. 

- İhracat yapıyor musunuz? - Evli deMI misin! 
malı satmadan, parasını vermek mec:bu- 6' 
tiyetinde kalıyor. - Kontenjua usuUinden evvel Ame- - Hayır. Sonunu dOJÜnfiyonım: Geçi-

- Çaresi nedir bunun! rikıya işlemeli terlik, balet ayakkabısı n~eylz diye. 
- Fabrikanın tediye fartlannı MeP- gönderirdik. Bilahare thracat durdu. Se- - Bu. ceaaret me.lesidlr. Bet yilz ll-

feız Bankası da kabul etmeJL nede 500.000 dolarlık mal da müşterisiz ra da kazansan cesa~ln olmaaa evı. 
kaldı. nemezııin. Peki, kardeJlerin var mı! 

Sıra otelcilerde 
Beyoğlu kazası namına a aöyliyenler 

bitmişti. Şimdi sıra Emlnl>nfl kazası na
ımna derdlerini anlatacaklara gelmişti. 

Özipekpalas oteli sahlbi Osman Bilir ça
ğınldı. 

Milli Şef sordu: 
- Nerelisin? 
- Bigalı. 
- Kaç senedir !stanbuldasın? 
- 25 senedir. 
- Kaç senedir 1~ yaparsın?. 

- 21 senedir otelciyım. 
Vali Lutfi Kırdar: 
- Sirkecide çok ifizel bir otel! 

CSedi. 
İsmet İnönü devam etti: 
- Ali. Okuyup yazman nr ~ 
- Var. 
- Otelin kaç kişilık? 
- 50. 
- Tabil konfor var. 

var, 

- Yazık. GiUıel bir mtlfteri kaybet- - Var. Biri çiftçi. biri inhiarda ame-
miplniz. Şimdi kaç k1fl çalıpyorsunuz? le. Çiftçi olan evli. J'akat. inhilU'da 1n-

- 2000. mtye az. 
- Ne kadar iş yapruıız? - İnhisar senin emaline ne ft!'tyor? 
- Bir senede 450 000 liralık ciro yap- - Eski amelelere yflz elll bnıf8 ka-

tık. Fakat piyasada U'l'l.umiyetle organf- dar Terlyor. 
zasyon yok. şuurlu rekabet yok, miıte- - Dışarıdaki işçlltt De lnhiardU1 ı,. 
vassıt maliyet fialını kırıyor. KlSylüye çllilrten hangt.!i iyi? 
yaptığımız ayakkabıları hiç sormayın. - Dışarıdaki. 
Yed5ğimiz ekmek helAl değildır. Fakat - Neden? 
bunları kontrol edecek müessese yok. - İnhisar hntlhınla amele ahp btr ıı-
Ankaraya her gidişimde başvurmadık ra veriyor! 
yer bırakmadım. Köse-le tipi de mevcud - İ§Çiliğin kıymeti dilşer.se ne olur! 
değil Bize veriletı köttele on beş günd' - Bir kilo tütünü bir amele yedi ku-
kınlırsa işçilik kaç para eder? Beykoı nışa i§liyor. Evvelleri 15 kurup işlerdik:. 
fabrikası yalnız palamut ile kösele yapı· Böylece tütfincü~üğiln kıymeti dtıfQyor. 
yor ki bu usul artık yery'.izünde mevcud - Kaç iKf. var Utanbulda? 
değil Bu yüzden Yedlkuledeki :fabrik1.la- - 20,000. T,000 i inhiaarda. ;randan 
nJl esiriyiz. :fazlaa husmt flrk•tlerde. 

- Onlar nHll? - Nedenf 
- Şimdi onlar da fena. - İnhisar, amele ufak bir hata yıpanı 
- Neden! yevmiyeyi indiriyor. Bu hal aylarca de-

Hariciye Vekilinin annesinin cenaze merasimi 

Hariıci)e Velrfltmldw ann.u.Jn vefata habar1ni dD.n tees.arle yumıftık. Yu. 
karıdakl restmler cenaze merastmhıl ve eenueyt takib eden llac1ia Rellıl. S.,. 
vekil, Veldllar ve meb'ualan göstermektedir. 
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Sinema Yıldızlarına Göre Şehir Tiyatrosunda 
Kadın/ar Sevilmek An!!~= ~~~~~in 

İçin Neler Yapmalıdırlar? 
On dohmmau Milrda dolan To:ı.toy 

urmm ilClyQk bk fÖhreU ol:dıu. Hocuı. 
Jhncı?xh. Daha on bet yqmda iken 
Volteri. RlMIJ1'l okumıya bqlamıftı. Yir
mi dört y8f1Dıda eÇocukluk:. adh eMrlni 
~ koydu. Anna Karenin'i yaıdıiı 
ZUD1D kıtJt dıOkm yapna gelmi§U. lıluh· 
telif .eyahatlıar 1apDll:f. Rua arisıtokra -
lfatDi yakından :tanımıfb. Tolstoy dnrl
• bir ablAkgııa ayni amanda da a 
tu9l'NIU.i romanom olarak tanındı. 

* Talstıoy Alma Karenin .isimli H8'1'iııde 
Rum IOIYetellinZ içinden g&ülınii§ teb
lol:annı çiııdi F&bt yalnız bunu yap -
JDlf oJsaydı, Alına Karenin bugünkü ka
dar tanınmaz. beynelmilel -bir rağbete 

madıar olmadı Tolltoy Anna Kanm.Jni 

Dm camiası arumda yaşatıyordu. Fakat. (Anna Karenin) de en çok muvaffak old 
bu camia sadece Rua olarak kalmıyorlar, san'atkdrla.nlan Hüseyin Kemal 
iDAD olarak ta görünüyorlardı. --~ n..~ 

&" .. _ .uow.w Halide Pişkin 
Hayat, lwyecan. &iyaeet. afk, budalalık, Kurt Mehdi Yeşll<Uınlz 

gurur, hırs wlhacıl iuan ruhunun ip ıcamıın · R Kemal otıremc 
W köto. teahürleri Anna Kartminde Lkil NeclA. Ontan 

mevcuddu. Ayni amanda da roman W... Serael l'er1h Egemen 

ril.k.Leyici bir mnzu.a dayanıyordu. VaeW LUıldf Müfit Kiper 
Amla Karenin bir çok lisanlara tercüme Ka.pıt.oniç Ka.drl Ö~elma.n 

Glonlçef MuhJp Arcıman 
1rf Lo edilıc:Uği gi'bi iılit.kçeye de tercüme edil -Ccı1'0le Lomf>t.ır4 Joan Cnrwfo'l'd. yma y -ı ........ ·u:e Türkivede ..,.,,lr okunm~·a+ur. V1ad1mfr Necmi Oy 

... _ ..... ._ v· " ~ ·w;r~ Ka.m.panettl Necdet M. Ayral 
8inema yıldızları g(izellikleri, ffrinlik- I c- Sima, .Uüet. eüzellik. sevimlilik. 1 yacak kadın kendini erkek ile müsa~ - * Serpukof.sltoT HAdi Hiin 

leri. caziıbeleri için ıiıf seviliyorlar? Yok- bir erkeji ~ ıeylerdir. Flk.at tacak olan kadında herhalde daha fula Şimdi cAmıa Karenini> bir tiyatı-o e- M&trona Muazzez Ar9aY 
la hassasiyetleri, zekllan için mi?.. ancak kadındaki plıll)'et erteli bağlıy~ sevilecektir.:. teri olarak elıe ala1ttn AnU!lka Bamlye Ginener 

Bu suallerin cevabını kendi ağızların- bilir. * ıı:vwIA §UDU 66yliyelim ki: roman ro- Nlkol1L Nevzad Okçuill 

dan .ifltmek herhalde hoş bir şeydir. Zaman güzellikleri yavq yavq siler, Bir vakitler kalbur üstünde olan ve A,. man olarak. üyatro tiyatro olarak yazı- Qocut Madlet Tibet 
Franaız ainema yıldızlanndan Blanche fakat gene zaman manevi meziyetleri da- merikaya YllPDUf oJdulu seyahatten ICJll. lzr. Romandan yapılan tiya:roda romanın Tevziat insanı birdenbire şaşırtır: 

Montelden bqlıyalım: ha fazla tebarüz ettirir. ra şöhretini biru kaybeden güzel J'ran- bir çok yerini feda e'bmek mecburiyeti - Bu kadar phıs sahneye mi çıkacak! 
Genç san'atkAr Jean Pierre Aumont Asil olunuz. Erkeklerin alil kadınlar· nz yı1ıdlzı Simone Sim.on diyor ki: vardır. Bu böyle olm~a beraber roman. Evet Anna Karenin piyesinde bu ka-

tarafınd'an çılgınca sevilen bu güzel yıl· dan ne kadar hoşlandık!annı ve sırnaşık c- Sevilmek için kadın kendisini un dan tiyatro yapıJması hiç te yanlı§ bir dar şahıs sahneye ç*ıyor ve bu da ese. 
dua göre mesele §Udur: k d ka ıklannı bil· ettirmesini bil.melidir... · bereket sayılamaz. Nihayet tiyatroda o rin temsilini kolaytlaştırmıyor. Bilakis 

- !inilmek için evvelmirde bir şah- kad~~lardan ne a ar çmd Bir dellkanlı sizi davet ıyledili takdir- romanın havasını yqatınak ka·bildir. Ve güçleştiriyor. Şehir tiyatrosu, piyesin 
alyete malik olmak lizımdır. Ancak ph- senız..... de, ilkinde daveti kabul ediniz. Fakat romandan yapılan tiyatroların en muvaf- temsilinde dıraın kısmında çabfan eı .. 
ldyet aayeainde aevlmlilik elde edilebilir. * sonraki defalarda reddediniz. Ancak bir falı, romanın havasını en iyi yaşatanı - manlarinm e8ki vıe yeni hemen hemen 
Bot .J'apta gibi hareket eylemekten daha Tino Rolli ne qk maceruı dillere kaç denemeden .10nra o:;amimiyetinden e- dır. hepsine az vıeya çak rol verıniftir. Kalı-11r: b~. ~Y var mıdır hiç?.. destan olan güzel un'atk!r Mlreille Bal- min ola:bilirsiniz. .. Hain olmaksızın, ka- * balık sahnelerde en acemi ile en usta ara 
Kan ~sınız: Haşansınız? Atılgansınız. Un diyor ki: dm kalbini verecek olan adamın ahllkı- Anna Karenin piyesi, Edmond Gui • tisti karşı karşıya görüyorduk. Bu yb 

eli kendinizi tetkik ediniz. Fabı bu _ s-.bf,.t vermeden bir -f1mı mey- mn tathhfmı, tabiatinin clflzgünl(1j0.Dd raud'mcbr. İlk defa 1907 aenesinde Antu- den de bazı ah.neler .iltenilenf, beklen• 
tetkik şevkinizi kırmamı. Hayat sizi ol- dana çıkmasını görmek ne kadar zevkli bilmelidir.. van tiyatrosunda oynanmıştır. ni vermiyordu. 
cunlattırnuştır. Bu olgunluğu muhafaza bir weydir. Ben fU kanaatteyim ki iltifat. * Düşündüren, cerzbeden, ağlatan, hiddet- Anna Kareninde çok muvaffak oı.. 
edbıiz. OOzellik mühim bir noktadır. Gü- ları cezbeylemek ancak onlan aramamak . lendiren romanın piyesi de düşündürür, san'atkArlar vardı. Bilhassa Anna rolün& 
•lltk katd'elerinde tipinizi, tabiatinizi ile kabildir. Erkekler kolay elde edilen Kadınların en bahtiy~ ze~celerin en cezbeder, ağlatır, hiddetlendirir. yapan Neyyire, Anna'nın oğlu rolünl. 
iGzönftııde bulundurmalısınız daima... ah:ıa..1__.a_ h-1 .... - zı anlayışlısı olarak tela~ edilen gllzel Piyes müellifi, cıovi .... iye romanın yapan 1-0:. ... ~ F,.....;ı. Karenin rolünü ..,.,. 

Aynaya baktı .... ·- zaman kendinız" de aşklardan, tea uu.u:ıu..ıı ~a ar. Myrna Loy fU nasihati vermektedir: -J~~ .. "~- ~...., ,, • 

.._ __ . s~~ Kadınlar ne kadar durgun dunırlarsa, ne . . özünü verir'ken sahneye çıkanlamıyan, pan Hüseyin Kemal piyesin ana diret-
•l.&llUl"lar gördüntız de~l mi? .• Hiç müte- c- Çok meziyetlennız olsun, fakat fakat atılmasına ~in olmıy(ln pasaj - leri oldular. 
-.tr olmayınız. Bu noksanlarınızdan isti- kadar alakasız davranırlarsa «kekler 

0 
mükemmel bir kırdin olmayınız. Erkek· !ardan bazılanm IÖZ yapDllj, karakter • Fakat §UD.U da ilave edeyim ki.. Anna 

fadeyt düşününüz... İnsan kendini iyice derece Üzerlerine ctnfele~. Bfitftn kadın- leri mük~el bir kadın kadar sinirlen- lerin tebarib: ettiri•lmesini de sahneye Kareninde ufak rollerini muvaffakiyetla 
tanımalı, kendini tenkid eylemesini bil- lann bu çok sade a19tem ile muvaffak ol- diren bir feY yoktur. Kocanızı. nişanlını- çıkan eşhasa lbırak:rruftır. başaran ~ltd:i gibi, Cahide gibi, Müfid 
ineli, takdir eylemesini d'e bilmelidir! malannı 1-ter~. Çftnkd 0 vakit sırf ken- zı, işığınm kendinizden fazla emin bırak- Anna Karenin romanının piyesi sahne gibi, Şaziye gibi, Samiye gibi san'atkar. 
Q(\zel olmaksızın bir kadın fevkallde ıi- dileri için sevi1dJlderini samrlar ..• Hem mayınız. Siz de kendisinden çok emin °1· için bir iğıreti 1ayı1sa bile, potunu pek lar da onlara destek oluYorlardı. 
ıhı olabfllr. Bu firinlik te erkeklerin en 6yled1r de.... * mayınız... Ancak bu sayede sevile-bilir- belli etmiyor. KAni, Vırmıski rolünü yaptı. Bu çol 
~a giden şeydir. sisiz.> * genç san'atklra ç<* ağır bir yf1k yüklma 

Kendinizde .bazı meziyetler sezer f se- Sehhar sinema yıldızı Carole Lombard '* Piyesin tercümesine gelince~ miftl KWIUl'larmı görmek habızlık olut., 
atz nıubakkak ki bahtiyar olursunuz. bu da diyor ki: Douglas Fairbankszade ile Franchot Güllü Agobdan bugüne kadar sahne- ' ' .......... --... - .............................. _ 
llleztyetleri uataca istimal ediniz... c- Susunuz ve dhıleyiniz ... Erkekle- Tone'nin anlıyaınadıkları. zaptedemedik- mizde oynanan tercüme eserlerin bir Elvira Popesco 

Şıklık mfthim bir şeydir. Şıklık beğe- rin hepsi kendilerinden. işlerinden, inki· lerl bir kadın "olan Joan Crawford diyor resmi geçidini '9Ptıl"sat. pek çofunu ta"-
llihnek faslında kadınlığın en mühim si- sari hayallerinden, muvaffakfyetlerinden ki: cüme hatalarile dolu. lisan itibarile çok 
lllııdır. bahseylemekten hotJanırlar... c Sevı'lmek ·çın .1 k .ı. iti zayıf buluruz. İyi tercüme sahnemize~ - ı , seçı en er e5 e - di 

Btr kadın kendisini seven erkeği an· Samimt olBun, oa1t olsun kadınlarm madda bulunulması lazımdır. Bu erkek r çıkar. . 
tQ bu mezt.-ıeri iyi kullanması saye- kendilerine karp g&terdikleri aJ!ka ni- .sizi korwnalıdı · 't' d t Ik' 1 Bundan iki tiyatro mevsımı l'YVel Se-lll'Jde ,,-=-.... . . r, sıze ı tma e m eye- hir t' atro.mnde VilA Ndreddinin tercil-

kendlne bendedebillr.a pnelerbmten boflamrlar. Erkeli evinde melıdır, onun huylarını. kusurlannı hot cy •. * ve dlfarda anhyacak ve bu hususlarda görmelidir. Onu muhabbet kadar qk ile me ettığıA cAyak ta~ arasında> oynan-
Anıı. H•-'~-... dlv,,..r ki·. kendlstne bah-dllen ehemmiyeti kavn- de sevm lidir mıştı. Valanın o pıyesinde lisan, temls 

-~ ,,.., r- e ···• ve pürü7.SÜZ bir tnrkçe idi. Anna Kara. --- Din de .gene ayni mütercimin ka]emın.. 
den çıktı. Türk9f!~ hlklm bir muharrir 
olaıı VAla NO:reddJnin tercümesini d~
mak bir zevktir. 

* Yedi tabloluk piyea, değişen dekor-
lar içinde oynanıyor. Dekorlar e.eıiıı 
bünyesine çok uygun. fakat zengin de
ğil. meselA ikinci tablonun dekoru daha 
güzel olabilir. 

Son tıwblonun dekoru güzel amma tren 
geçme sahnesini daha iyi idare etmek 
icab eder. 

Tevziat: 
Bet yqmda daııaör Te şarkıcı olmuftul Kolan 

cPal of ay cradle Duys> prkısı ile bel- Gril& 
)'Qk bir fllıret kaunmıftı. Tek1ifat1JOe Tan.ra 
h«itiln ~'atkArlana localannd'a dolquı = 
Jdl.çük an'atklr oın1ann btıtün etvar ve Mani 
hareketlerini milbmmel IUNtte taklid Levia 
eylemele bıfl•mlfbl Pıw ljerblaolll 

Bet ~ J'8IUlda yazma okumata ~ Şeri> 
b&f lamıfb! Arma 
Altı yapnda Lo8 Angeles'te wm Mor- M1yanka 

riasey's Revue'ye dahil oldu! Bu rllvilda ~= 
altı mevmm arka arkaya roller ya_ptıı Pavfbı 

(Devamı 14 tbidl aufada> Bwb4acl 

* 
Nmn Metaya 
Nevzad OJDoulll 
.Madlet Tibet 
TaW Ar.tıeme1 
Cahide Artemel 
Hak.tı N. Aiumaa 
Bual'f Tedtl 
BAd1 Bin 
:NacfJ'8 B6ltlkba41 
8am119 Oilvener 
Neyire N. Ertutruı 
şaz1ye onremen 
KAn1 8. Kıbçak 
Sa.mi Ayan~ıu 
OeW Balkır 
Muhip Arcıma.n 

.., 
Aslen Rumen olan g(U.el .!'lvira Popem. 

co bugün Fransanın en değerli san'at
klrlanndan biridir. Müteaddid pıyesle111 
de rol alımştır. Çok beğenilmektedir. Son 
seneler içinde muvaffakiyetll bir surette 
filmler çevirmiştir. Gerek tiyatroda, ga. 
rek sinemada almış oki.uğu rollerle Fran· 
sız ha.rsına ve propagandasına büyük hiz
metler yaptığını takdir eden Fransa hü. 
kfuneti bu san'atkarı bir ni§an i!e taltif 
eylemiştir. 
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1 ASIK NECMi ı - -im .. 11nnunn_-.U .. mhh.. Çeviren : Nimet Mustafa .~1t1ın .. 1111iii 
Üstü başı perişandı. Dalgın gözlerle 

etrafına ıbakınıyol1du. Nasıl oldu bilmem; 
yüz yüze, göz göze geldik. Onu tanllIU§
tım .. yirmi beş sene evvel ayni mektebde 
okuyorduk. Adı ... Bir an düşündüm. A -
dını da bulmuştum. Adı, Necmi idi. 

- Necmi beni tanımadın mı? 
Ürkmüştü. Bir adım geri sıçradı. Gene 

ayni dalgın gözlerle beni yukarıdan aşa
ğı süzdü: 

- Birdenbire tanıyamadım. Gerçi çeh
reniz bana pek yabancı gelmiyor amma. 

- Nasıl tanımazsın Necmi, Sıdıkai 

Meşverette seninle ayni sınıfta değil miy 
dik. düşün hele .. 

Benim adını İlhami, 138 İlham.il 
Dal,gın gözleri biraz daha daldı. Yüzü

nün ha tlan gerildi. 
- Sensin ha İlhami, söylemeseydin im

kAru. yok tanıyaınaıxhm. 
- o belli! 
- Sen de halimden başıma gelen fe -

l!ketin büyüklüğünü anladın değil mi? 
- Evet, halinden bir şeyler anladım 

amma ... 
- Başıma gelenleri bir bilsen, her şe

yimi, her şeyimi kay'bettim. 
Eski mekteb arkadaşımın halinden de 

belli idi ya .. her halde kayıbı çok büyük
tü. İşinden mi olmuştu, iflas mı etmişti, 
servetini mi kaptırmıştı, yoksa büyük bir 
aile faciası mı başına gelmişti? 

- Ne oldu Necmi anlatsana! 
- Sen benim eski arkadaşımsın. Başı -

ma geleni sana anlatmıyayım da kime an
latayım .. onu ben tam sekiz senedir se -
viyorum. 

- Sekiz ~nedir? 
- Evet tam sekiz senedir, bir gün gör-

mesem içim rahat etmezdi. Karşısına ge
çer onu dakikalarca, saatlerce seyreder -
d.im. 

- O kadar güzel miydi? 
Diyecek olmuş, fakat iyi karşılamazsa 

diye susmuştum. Fakat benim bu suali
me hiç te lüzum yokmuş. O anlattı. 

- Saçları gü.r ve kıvırcıktı. Hele sol 
kaşının üzerine düşmüş bir tutam saçı 
vardı. Elimle onu tutsam zevkimden ba
yılacağımı hisseı:ierdim. Alnı açıktı, be
yazdı, kaşları bir kalemle çizilmiş gibi 
muntazam dururdu. Hele gözleri, işte be. 
ili çıldırtan onun gözleriydi. Ne vakit o 
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gözler le karşılaşsam. gö.z.lerimin içine 
baktıklarını hissederdim. Gözlerimin içi 
daima gülerdi. Ve ben onlara bakarken 
içimin güldüğünü hissederdim. Gülerdi. 
Hep gülıdüğü için inci tanelerine benziyen 
dişlerini ve dişlerini çerçeveliyen kızıl 
dudaklarını görürdüm. Dudaklannın iki 
kenarında hasıl olan iki ince çizginin gü
zelliğini nasıl tarif edeyim bilmem. Ar
kasında yukarısı açık ipek bir robu vardı. 

Bu rob bahsi !bana tuhaf gelmişti. 
- Senin onu tanıdığından bu ana ka -

dar hep ayni robu mu giyerdi?. diye sor
mak istemiş. fakat sözünü yanda kesme
mek için kendimi tutmuştum. 

- Robunun yakası açıktı demiştim, de
ğil mi? .. Ha, az kalsın unutacaktım. O -
muz başlan da kesikti, ve omuzlan görü
nürdü. İşte bu kadar. 

- Peki Necmi, ıbu sevgilin neredeydi? 
- Hele benimle beraber gel nerede ol-

duğunu sana ,gösteririm. 
- Ya dernek gene ayni y<::!rtle? .. 
- Yazık, artık o ayni yerde değil, ne 

oldu. nereye gitti. Onu benden kıskan • 
dılar. Benden kaçırdılar.. bunu düşün • 
dükçe çıldırcu:ağım.. seviyorum. delicesi
ne seviyorum. Fakat ne çare bir daha o
nu göremiyeceğim .. 

Eski mekteb arkadaşım gitgide daha 
co~uyordu, teselli etmek istedim: 

- Belli olmaz Necmi, dünyada insan
lar. her şeyi kaybettiklerini sandıkları 

bir zaman kaylbettiklerini birden karşıla
rında görür ve şaşırırlar. 

- Hayır, hayır İlhami ben iyi biliyo
rum. Onu bir daha göremiyeceğiın .. çal -
dılar onu benden! 

- Peki amma Necmi, neye almadın? 
- Alacaktım. fakat cesaret edemedim. 

Belki verrne;ı:ler 1dıiyordum. 

- Niçin vermesinler? 
- Evet herkes paraya tama ediyor. 

Kesemin ağzını açınca belki verirlerdi .. 
~te ne bileyim hata ettim. 

Kolumu tuttu, ciddi bir tavırla sordu: 
- İlhami onu sakın başkası almış ol -

rnasın. 

- Anlattığına bakılırsa her halde baş
kası alınış olacak. amma sen daha iyi bi
lirsin! 

- Nereden bileceğim .. evet amma baş
kası a~ ta olabilir. 

; . 

""' ~~ ~ 

•ı=;;;;;;;;;=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ ~~ ~ Nakleden : ~ . ~ Muazzez Ta hain ;;;;;;;;; 
Fakat Cevad şimdiye kadar onla -

n n hepsine karşı lak:ayd ve uzak kal -
mış, yalnız onların krskançlıklanru 
tahrik ederek buna seyirci kalmaktan 
keyif duymuştu. 

Bazı bazı bir kadma kur yapıyor, fa
kat bu da bir mevsimden fazla devam 
etmiyordu. Onun bir kadına yaklaştı
ğını gören arkadaşlan: 

- Cevad. gene tetkik edilmeğe de -
ğer bir ıkadm buldu; gelecek romanın
da ve~'a piyesinde bize onu yepyeni bir 

1tip halinde ortaya çıkaracaktır. derler· 
di. 

Hakikaten de o, bir tek kelime veya 
bir cümle ile, insanlığın bütün zifla -
rını, bütün gülünç taraflannı tasvir 
eder, bunu kendisine mahsus müsteh
zi bir tavırla yapardı. Bunun için, bil
hassa kadmlar, onun1a !konuşurken 
aykm bir şey söylem.emeğe, kendile
rini ele v-erecek bir imada bulunmama
ğa çok gayret ederlerdi 

İşte Naile hanı.mm MuallA için tehli
keli bir koca olarak gördüğü Cevad, 
böyle garib bir insandı 

Cevai elindeki fotograflyi di.'kkat1e 
mmıyene ediyordu. Müfid beyin dedi
ği gibi bu, on altı yaşlarında çok zayıf. 
yüzünün hatları henüz tamam.ile te .. 
şekkül etmemiş, ciddi ve güzel gözlü 
bir kızd.ı. Hayat acılarının gölgelediği 
mahzun yüzü, yumuşak bir sag yığım 
tle çerçevelenmi~ti. 

- Cevad kendi kendisine: 

Resimden bir şey anlamak ka· 
bil değil. Bahusus ki böyle fenası o -
!ursa. Maamafih poz hoşuma gittfio. 
En mühim rol oynıyan gözler gü
zel. .. Bugünlerde İz:mite gider ken -
disini görürüm; ondan sonra ne ya
pacağımızı düşünürüz. 

Yanma yaklaşıp uzun yüzünü kor
kak blı' tavırla dizine dayayan güzel 
av köpeğini dalgın dalgın okşuyordu. 
Oiıun köpeğe karşı bu iltifatı, halının 
Üi!erine yüzü koyun uzanmış ve gözle
rini Cevada dikmiş olan Feridi kıskan. 
dırmıştı. O da yavaş yavaş ve bir ker
tenkele gibi sürünerek efendisine yak
laştı, fakat Cevadın onu görmediğini 
ve gözlerinin uzaklara daldığını anla
yınca içini çekerek tekrar yerine dön· 
dü. 

Cevad için av köpeği ile küçük zenci 
Ferid, apartımanını dolduran lüks eş
ya gibi şeylerdi. Köpeğini mühim bir 
para mukabilinde nasıl satın alınış ise; 
Feridi de iki sene evvel Mısıra yaptığı 
bir seyahat esnasında açlıktan ölmek 
üzere olan ailesinin arasından bir kaç 
altın mukabilinde çekip İstanbula ge
tirmişti. Onu da köpeği kadar sever, 
onu da apartıma.nım ~slemelk için 
yanında alakoyar, onun da karnını do· 
yuyur; fakat onuma da köpeğinden 

fazla meşgul olma2'dı . 
İçeriye bir bizmetd gılrlp Cevada 

yaklaştı: 
r-&4kit lwmme11endt 1lelrit etti 

- Öyleyse ne yaptılar, kutuya koyup 
rafa çıkarmadılar ya? 

- Kim tbilir .. belki de kutuya koymuş· 
!ardır. 

- Necmi sen saçmalıyorsun. · 
- Hayır .. aklıma gelenleri söylüyorum. 

Hem bak gene ka1'bim çarpmıya başladı. 

- Neye, ne oldun? .. 
- Onun yerine yaklaşıyoruz.. 
- Peki amma sen onunla hiç konuş ~ 

maıdın mı? 

- Çok konuştum. Ona neler neler söy
lemedim .. 

-Ya o? 
- O hiç bir şey söylemezdi ki. sadece 

gülerdi. 
- Dilsiz miydi? 
- Hiç aklıma gelmedi amma. zannet -

mem! Of. fena oluyorum. 
Koluma asılmıştı. Ayakları birbirine 

dolaşıyordu. Düşecek gibi idi. 
- İşte o buradaydı. Gösterdiği tarafa 

baktım. Bir fotoğrafçı camekanı vardı. 
- O buradayıdı. 
- Nerede? 
- Nerede olacak, camekanda. 
- Yani fotoğrafçıda mı çalışıyordu? 
- Hayır, camekanda dururdu. Artık 

yok! 
- Bir fotoğrafa mı !şık olmuştun? 
Yaşlı gözlerini gözlerime dikti: 
- Evet, dedi, hem bu bir kabahat mi? 
- Yok, kabahat değil amma .. başka 

'bir tanesini sevsen, mesela şu yandaki 
tuvalet giymiş sarışın kadın .. 

- Hayır hay1r.. ben ihanet edemem. 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelya 
Yulaf 
Pirinç nişastası 
Kornf lör 
(Mısır hülasası) 

Bakla 
Fas u ly 3. 

r'\'ohut 
k\rpa ve saire 
Hububat unları 

ben onu seviyoı·dum. Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii 
Yanından ayrıldığım zaman: •h • 
_ zavallı Necmi, dedim, amma haki- ı tıyacınızın hakiki karşılığıdır 

katen zavallı mı idi? Senelerce sevmiş, fa . Tarihi tesisi: 1915 M. N UR 1 Ç A P A Be,lkhlf 
kat sevgilisinden ihanet görmemişti. Sev. 

gilisi için hiç bir masraf yapmamıştı, 1- - - - - -

sevıgilisile kavga etmemişti . 
Fikrimi değiştirdim: 

- Mes'ud bir ~ıkrnış, gene böyle bi -
rine aşık olsa da gene mes'ud yaşasa!. de-
1dim. 

Yannki niishamızda: 

Sana acıyorum rsaş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Yazan: Muazzez Tahsin· Berkand Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

L_ _________ ,_, 1- - İcabında günde 3 kaşe alınabilir. - -

beyim. Kendisini kabul edip edemiye
c<.~inizi soruyor. 

Cevad kısaca: 
-- Buyursunlar, dedi. 
Elindeki resmi masanın üzerine koy

du ve haiı üzerinde yatan Feridi aya .. 
ğile iterf>k yerinden kalktı. 

Cevad misafirini karşılamak için 
ilerlerk-en küçük zenci de bir köşeye 
büzülüp oturdu. Gelen, orta boylu in· 
ce, çok zarif giyinrn~ sarışın bir ka -
dıfıdı. Elini Cevada uzatıırken gözle
rinde mavili yeşilli bir ışık yandı; fa
kat Cevadınkiler tamamile soğuk ve 
lak:ayid kalmıştı. 

- Sizi evde bulamam diye öyle kor
kuyordum ki! Sizi mutlaka bugün gör. 
mek istiyordum; sizden büyük, çok bü
yük bir IU.tuf istiyeceğirn Cevad bey. 

Belkıs hanım Cevadın ablasile birin
ci karısının çocukluk arkadaşı· idi. Hat
ta onun anncsile Cevadın annesi ara
sında ufak bir. akrabalık bile vardı. 
Cevaddan ancak iki yaş küçük olduğu 
için çocukken onunla oyun oyn~, 
ilk gençliklerinde birlikte ata binmiş
ler, tenis oynamışlardı. 

Cevad Belkısın kendisini çok beğen. 
diğini ve hatta sevdiğini bilıniyor de -
ğildi, fakat bunu hiç bir zaman anla • 
mı_ş gibi görünmezdi. Yinni beş yaşına 
geldiği vakit Müzeyyenle evlenince 
Belkıs i.lmidsizlikle ölecek gibi olmuş 
fakat sonradan ailesinin ısrarına daya
namıyarak zengin ve sefih bir adamla 
evlenme~e razı olmuştu. Kocasını hiç 
sevmemiş ve üç sene sonra onun ölme
si üzeri~ dul kalmıştı. 

Bu müddet zarfında kalbinde Ceva· 
da karşı olan aşk büyüdüğü cihetle, 
ertesi sene onun da karısı ölünce Bel
kısın ürnidleri yen,idenı canlanmış ve 
Cevada karşı o1an yan müşfik yan 
mültefit tav1Tları büsbiltün manidar 
bir şekil almıştı. Genç kadın ona rastlı
yacağını ümid ettiği bez. yere gidiyor, 
bin ·bir türlü hile ve desiselerle onu 
kendisine çekmeia çahfıyOI', bwııın I· 

çin hiç bir fırsatı kaçınnıyordu. 
Boş yorgunluklar! Cevad Belkısın 

iltifatlannı da bütün öteki kadınlaruı 
bol bol sarfettikleri tatlı sözler gibi bi
raz alaycı ve mağrur bir tavırla ka:rşı
layordu. Şu farkla ki Belk.ısa karşı, ço
cukluk arkadaşlığ1nın getirdiği teklif. 
sizliği ve samimiyeti esirgemiyordu. 

- Benden bir lUtuf mu istiYQrsunuz? 
Rica ederim ... Size ne gibi b ir hizmet
te bulunabilirim. 

Bunlan söylerken kaqısındakj. kol
tuğu gı:mç kadına gösteriyor, terbiyeli 
bir ev sahibinin yapacağı gibi onun o
tunnasına yardım ediyordu. 

Belkıs arkasındaki kürkı kapı kol
tuğa bırakarak yerleşti ve yüzlerce 
defa gördüğü ve her defasında ayn ay
rı tanıdığl odaya uzun uzun baktıktan 
sonra söyledi: 

- Bunu öyle çok istiyorum ki rica
mı redcletmiyeceğinizi umuyorum. 

Önüne doğru eğiliyor, gözlerile yal
varıyordu. Cevad gülmeğe başladı: 

- Ne olduğunu hele bir söyleyiniz. 
- İşte: Gelecek ay yoksul çocuklar 

menfaatine bir m\.ic::amere tertib ediyo· 
ruz. Bunda bir de edebi kısım var. Bu 
kısım için bir peTdelik bir piyes yazma· 
nızı ricı:t etmek cesaretinde bulunuy<r 
rum. Bunu reddetmiyeoeksiıriz, değil . ., 
mı. 

- Teessüf ederim, fakat kabil değil. 
- Niçin Cevad bey? 
Cevadın kaşları hafifce çatıldı. Her

hangi bir şeyi reddettiği zaman bunun 
sebebinin sorulmasını sevmez ve tec
viz etmezdi. Bunun için soğuk bir ta
vırla: . 

- Kabil değil... d!iye tekrarladı. 

Müsamerenize ırevnak verecek başka 
birisini b ulabilirsiniz. 

- Hayır, h iç kimse Sizin gibi yaza
maz. Sfa kabu l etmiş olsanız ve prog
ramın üzerine sizin isminiz yazılı olsa 
fevkalAde bir şey olurdu. Geçen sene 
Beykozdaki çiftliğinizde verdiğiniz kır 
balosu münasebetile !h.azır1adıiımz u-

facık piyesin ne kadar büyük bir mu· 
vaffakiyet kazandığını hatıırlıyor mu~ 
sunuz? 

- O piyesi tekrarlamanıza müsaade 
edi~orurn. 

- Ben görülmemiş hi.r şey istiyor -
dum.. Bilhassa ve münhasıran benim. 
şey.. bizim için yazacağınız bir şey ... 
Cevadın dudakları müstehzi bir gü· 

lüşle açıldı ve alaycı bakışlan ile kar
şısmda kendisine yalvaran mavi ve ye
şil ışıklı gözleri önüne bakmağa mec · 
bur ederken ağzından şu sözler dökül. 
dü: 

- Ya! Demek siz bi.Jhassa csiz;in• 

için bir şey yazmamı istiyordunuz öy· 
le mi? Ve bu sizin gururunuzu okŞıya· 
cak, herkese karşı «Cevad beye bunu 
ben yazdırdım!» demenize vesile ola· 
cak değil mi? 

Belkıs gözlerini kaldırdı· ve heye · 
candan kısılan ateşli bir sesle: 

- Evet, bunu biraz da benim içir 
yapmanız. istiyordum, dedi. 

Bir iki saniye için Cevadın müte · 
hakkim ve yakıcı gözleri Belklsm 
üzerindf> durdu. Kendi kudretini tama. 
mile idrak eden bu adam, karşısındakı 

kadının kendisini taparcasına sevme · 
sinden . ve kendjsine yalvaracak kadar 
alçalmasından bir zevk duyuyorou san· 
ki. 

Fakat hu pek az sürdü ve alaycı bir 
gülüşle dudakları büküldü: 

- Siz olmıyacak şeyler istiyorsunuz 
Belkıs. Tekrar ediyorum. Teklifinizi 
kabul etmeme imkan yoktur. Başka bir 
muharrire müracaat edin; bunu mem
nuniyetle yapar. 

Belkısın ince yüzü hafifce kırıştı, 

dudakları titredi. 

- Öyle yapmak lazım gelecek... Fa
kat ben sizin kabul edeceğinizi ümid 
ediyordum. Ne ise, sizi rahatsttz etti .. 
ğim için affedersiniz. 

(Arkan vcır> 
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bir cinayet haberi 
Boyarlar ve Prensler 

Boyarlar memleketin büyüklerini gurur (Je ıösteriş 
ile temsil ediyorlar. Halka karşı gayet mütecaviz ve 
zalimdirler. Pek nadir ola!ak Prens/erile igi geçinirler 

Yalnız, ablamın evine girer girmez 
"e onu karşımda görür görmez; 

1 ~-Alı, 21çak kadın!. Sen, beni hırsız-
1~? 8_E>vkettin. Koc<:n da, dünyanın en 
~U~hış CİJ"lavC'tine sürükledi. Ben, ce
a~: e çakı ta~tmaktan bile korkan bir 
.. dnı<lL--n. Mel'un kocan bana tabanca ver . 
b·· .!· O tabanca, başıma dünyanın en 

uyuk felaketini getirdi 
Diye haykırdığımı çok iyi hatırlıyo • rurn. 
Ablaın, fena halde korkmuş ve şa -

:uınıştı. Benim, artık her tarafı kan 
laokan bir cani ve katil olduğmnu an

ın ıştı. 

Derhal vaziyetini deği.ştirdi. Her za
~anki sert ve mütehakkim tavrına mu 
d abil şimdi müşfik ve siyanetkar bir 

1 
ost hali alıyordu. Perişan saçlarımı el. 
erııe okşıyarak: 

- Ne söv1üyorsun, oğlum? Yoksa, 
çı1ldırdın mı?. Otur şuraya.. anlat. Ne 
Odu? 

Dedi. 
d" Zaten, ayakta duracak halde değil
~: Oradaki köşe minderi.ne yığılıve:r-

k Başımı ellerimin arasma aldım. Hıç-
ır~ hıçkıra ağlıyarak, yaptığım cina

~etı anlatmıya başladrm. 
lt"O kadar derin bir teessür içinde idim 

.1• baygınlıklar geçiriyordum. Sözle -
tün· ı sık sık kesmiye, ve cayır cayır ya-
~ kalbimin ateşlerini söndürmek i
~~n, bard~k bardak su içmiye mecbur 
~lıyordum. 

Ablam, herhalde halimden çok kork
rnuş olacak ki; guya bana teselli ver
lrıek istiyordu. Her ı:amanki gibi, men
fi v~ hakikate a.ykın duş'" üncelerini •• 1 • 
~y ece ızhar ediyordu: 
-N· · ıçın bu kadar rnütee!'sir oluy<>r • 

ırun, ayol. Kaltak, peldll kurşunu haket 
ınt,. · · Sen. onu memnun ve mes'ud e
d:biJme\ için o kadar fedakarlıklar 
~OS'lennişs;n. Bunfara mukabil, seni 
~takıp da pis bir marangoz çırağmı 
k~k, revayı hak mı!. Oh olsun. şı11ık 
ite l>eyP. • • • Sen '1mdi onu bırak da 
t ndine bak ... Ne yap&eak!m?. Bu iş-
'n Yakanı nasıl kıntaraalksın?. 

Diyordu. 

Ya~rtık ~ok iyi biliyordum ki, bu işten 
B ~ı kurtarmak ihtimali yoktu· ... 
dt:şı~ta, meselesinde, o kanlı Şişli ha
d esın~ ele geçmediğim için. bunlar
~n dolayı günün birinde yakalansam 
f'i>..:~ahkcmeye sevtolunsam bile, .bu 
- ..... umlertm.i tnklr edebilir: 
ttu:ba Hayır... Ben, bir müşabehete 
dun. n o1uyonrm. Böyle ~ler yapma-

DJyebi1irdJm. 

ka~akl at, bu fecf vak'a, bmılarla klyas 
u edecek d -..ı- d ··1d· ç·· kü" eve erec~ egı ı. un , 

~v<ı~V~et edecek olan teyzem, o kadar 
~ğı kızını al kanlar içinde görür 

ez, her hakikati ortaya dökecek· 
-B . ' 

dir u ı§i yapan, meşhur Sarafim • 

Diyecektt 
Ablam . · 

Yordu • ışhı avukatlık tarafına kaçı-
l<>ru~ 'Ve bana mütemadiyen 5ualler 

,, vrdı.J.: 

~~· kurşunu y~ yemez öldü mü? 
dıu. .. ~ Yavaı, aklım başıma geliyor
l&v:f ku atırlıyabildithne nazaran, Eli· 
Çünİtü ;:nu Yer yemez ölmemişti. 
~l . · • d~l1 gibi koşarak merdi
onune.rJ. inerken, arkamdan inler gibi - l~ ~imi~ .. zannedersem: 
kıydı ,h, Sarafim ağabey .. bana niçin n. 

n· ıye ı~,lenınicrH 
Abl ~~,. 

_ ~~ bana teseıu veriyordu: 
~· 8

'll sen de .. Madem ki kız öl
kurtı~· Şu halde, yakalansan bile. ucuz 
kars ursun. Bir kaç .ene yatar, çı· 

ın. 

Diyordu. 

* iç~d geceyi, sabaha kadar buhranlar 
tiın. e ieçirdtrn. Ve n.bahı, iple çek -

En·şt . 
İki ı ern, gelmemtştt Ablam gitti. 
rla~~ aldı, getirdi. 
aaeteıer, (cinayet) beji ığı altında 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid ~a,çm 
ötede beride göze çarpan hayal bize duna kadar bana yerini terfik eiebilirdf. 

§ehri haber '.veriyorlardı. Arabanın üze - Besara'oyanın sultan seraskerine bir sil 
rinden geçtiğini hissettiğim direklerin göndererek Moldavya hakıimeti hudud • 
sesi gene katibe sual sormağa beni mec- larına birisini izam etmesini rica eyle .. 
bur etti. Birbirine yakın ve sokağın e - diın. 

Elisavi, kUT§U11U yer yt!meZ oLmemişti 

nince konmuş olan bu direklerin bütün Bu tedbirler alındıktan sonra, prensin 
sokakları kaplad1klannı bana anlatu. yollamış olduğu bir arabaya blniim. A .. 
Çünkü Yaş şehri gayet çamurlu bir ara- rabanın etrafını istediğimden pek fazla çu 
zi üzerine bina edilmişti. Buna ilaveten hadarlar ve ayak hizmetçileri ihata et • 
verdiği malUmata göre, ahiren bir yangın mişlerdi . Bunlar beni saraya fÖtü:rdüler, 
şehrin büyük kısmını kül etmışt~. Şimdi Beni bekliyen Türk merasiminin uzun -
yanmış binaları tekrar inşa etmeğe çalı- luklarından kurtulmak için acele acele 
şıyorlardı. Fakat evler daha modern bir içeri girdim. Rumların gurur ve azame1ıl 
zevke göre yapılacaklardı. Bana evlerin bana böyle bir merasim hazırlamıştı. 
plfınlannı muf assalan anlatacağı sırada Prensi kardeşi ile ibir apartıınanda ya~ 
arabamız birdenbire dönerken yangından nız buldum. Burasının haşmeti lbl ku· 
kavrulmuş bir duvar parçasına takıldı ve maş ile örtülü iki muazzam koltuk kadar 
bizi misyonerlerin manastırına soktu. dik.kate şayan değildi. Koltukların ehem. 
Ben burada oturacaktım. Dünyanın. en miyetini derhal takdir ettim. Fakat bunı. 
çok sarsan bir arabasından ve en müz'iç lardan birine oturmayı kat'iyetle redde "' 
bir komplimandan kurtuldnğumdan do - diyordum. Prensin kendisi de 'başka biJI 
layı son derece memnun oldum. sandalye aldı. Muhaverem!z eski hatıra.. 

vak'ayı yazıyorlar; 

tasvir ediyorlardı. 
acıklı bir lisanla bu mel'un, bu meş'um yoluna benı. ev

Elisavi, hastaneye nakledilirken ve
fat etmişti. Hiç bir ifade vermemişti. 
Fakat teyzem, her şeyi söylemiş: 

- Evladımın katili, Sarafimdir. Ka
na kan isterim. . 

Demişti. 

Gazeteler, kendi sahsi mütalealannı 
ilave ediyorlardı. n;. umet kuvvet • 
lerini hiçe sayan, yaptığı cürüm ve ci
nayetlerlf' zabıta sicil defterlerini dol
duran bu az!lı cani mutlaka ele geçmeli 
ve C<!zasır.ı görmeli.) 

Diyorhlrdı. 

Şimd', ablam da mütaleasım kat'i
yetle ~yan ediyor: 

- V~ziyet, çok f.omı. Artık, durula
maz. K;ır;.. nereye kaçarsan kaç... ca
nını kurtar. 

Diyordı: ... 
Ah alçrık kadın .. havatın bu menfur. 

vela o sevketmişti. Kocası olacak al -
çak herif de, havadan para kazanmak 
hırsı ile elime sı!ah vermi.ş, adeta zor
la beni, bu kanlı cinayete sürüklemiş
ti. Oldukça iyi bir sör bizı bekliyordu. lan yad ile başladı. Bu eski r~ltıta onu 

Bu kadın şimdi bana, hiç utanma - Kralın himayesi ve propaganda teşkiJatı- şimdiki vaziyetinin zorluklarından bana 
dan: nın idaresi altında Yaşa yerleşmiş olan mahrem surette hahsetmeğe sevkeyledi. 

- Kaç! ..• 

Diyordu . 
Faknt. kaçmanın da kolay bir iş ol

mad•oını bilmiyordu. 
Artık münakaşa edecek ve hesab 

görecek ?.aman germişti... Ablam, öy
le vicclan~ız bir kadın idi ki; ş;mdi ba
na kacmayı tavsi . oıforken. usulhcık 

giderek benim btı!Pda olduihımu 7.:Jhı

taya h:.ıbt-r verebilirdi. 
Ha<ta; 
- Evime cebren girdi. 

(ATf:(l t.:t '"Qt-J 

ttalyan Cordelilerler.i bize ayni derecede Kolaylıkla anla'dım ki kardeşinin en• 
iyi yatacak yerler de hazırlamışlardı. Yat trikaoı taassubu bu vaziyeti hakikaten 
mazdan evvel, salimen muvasalatım mü- çok müşkül hale sokuyordu ve istik'oa~ 
nasebotile prensin yeni bir komplimanına için kendisini büyük tehlikelae maruı 
nail oldum. Sabahleyin gözümü açar aç- bulunduruyordu. Bu muhave-reyi benim 
maz şehr.in valisi ziyaretime geldi. azimetim için elzem olan tert.iıOatı dil • 

Zengin takımlı b!r ata binmişti. Çu - şünmek suretile bitirdik. Sonunda bütttn 
hadar kıyafetinde bir sürü hizmetkar fs. Türk merasimine katlanmak mecburiye. 
tanbulda gavet zayıf bir halde tanımış tinde kaldım. 

Akde!liıin hi 

olduğum bu Ruma · refakat ediyorlardı. Bu merasimin en mühimmi, en b~ytıll 
İ 1k isi şimdi etrafındaki şark darat ve hürmete delAlet eden kısmı şerbet takdim 
debdebesine beni hayran bırakmak olu- edilmesidir. Arkasından <:!aiına gülsuyu 
yordu. Onu budalaca b ir gurur ile bu ka- ve sarısabur (aloes) kokusu serperlel\1 

d:ır ~işkin bulmak pek tuhafıma gidıyor- Avrupada sık sık bahsedilen, fakat ne 
du. Bu sırada Ali ağa gelerek huzurile olduğu pek az bilinen bu şerbet §ekerle 

aA ye s ı• 1 her Sf'yj berbad etti. yoğurulmuş yemiş sularından terekkü~ 
: Yukarıda verdiğim tafsilattan da anla - eder. Şerbeti suda eritirler. O kadar mlslt 

1 
şılmış olacai!'ı üzere. bu Türk Moldavlara kokusu vardır ki insan ancak ltlr yudwn 

(Baş tarafı 7 inci sayft'!.da). ı fi kıymetlerin altüst olduğu bir za - karsı pek vüksekten davranıyordu. Fa - alabilir. Onun i~. bardak bir kere dol. 
deniz yollarından istifade etmek iste - manda koçınılmaz sayılan bir tevek - kat Yaşa gelince onun ehemmiyetinden I ~uruldu mu, bir haftalık misafirlere klfl 
miyecekt;r. O zamana kadar da ticaret küi \'e t~~limiyet yüzünden mahvolma- ve imtiyazlarından bir parça kaybetmiş gelir. Kahveye refakat eden reçellerden 
istikametlerini nehir yollarile Baltık ya yü7.tutmuş bulunuyor. olacağını zannediyordum. Fakat böyle bir de gayet az alıyordum. Çünkü ltunlann 
denizine ve Holandaya tevcih edecek - Latinliğin, Şimale doP'ru yer değiş • şeye ihtimal vermekle ona karşı gene kaşığını hiç bir zaman deflştirmezler. 
tir. Arıl>ÇA görülüyor ki: Alman hüku- tiren büvük nüfuz1an rnüvazenette tu- hata etmiş oluyordum. Güzel bır esvabla, Maamafih, intizar odasında Deni.ın up. 
metinin menfaatler Sarktadır. Her - tabilm~ için, medeni sanayiin maddi vakur bir tavırla. haklmane bir sesle ğıma karşı da tekrar edilen ltütün bu me
halde kendine yeni müttefik olan ve faikiyctleri önünde cephe alarak hiç meydana çıktığını görüyordum O bir sa- rasim onun tarafından hiç tasaJTuf ve 
Avrupad<ı kendini zayıf düşürecek ve değilse krndinin üç bin senelik san'at rav adamı idi ki vezir olabilir. Moldavya iktısad mülAhazası olmadan bol 'bol ka "' 
belki de öaha fena bir vaziyete soka • dehasını ve niizellik eserle . . .. d _ (Boğdan) prensleri tavin ed·ebilirdi. Daha bul edilmitti. O kadar iştihası vardı kf 

t · 1 w h rını mu a · d"d k d' · · l d - - hl b" · dd trn dl V ·ı cak olan ~aly& ~1:1p~rator ug;m~n yar- faa etmf'_c;l icab ederdi. Halbuki ş.imdi şı.~ .. ı en en ısını o prens er en üstun Ç ır şeyı re e e . erı en zencefil 
dımına baglı degıldır. Hele Ingıltere - ondan vazgeçmişe benziyor ve Latin goruyo~u. • lerinl sildi süpürdü. Bütün §erHt 
Fransa vakınlaşması ve İspanya vazi • kefaleti müşt k . . ... 

1
.. • İşte bovle br ruh taşıdıgından dolayı • bardağını bir hamlede boşalttı. Prensin 

ere esı çozu U'\lor. d k ' h . 1. . t d çıkt ğı yeti, işleri bi.isbütün kanştınyor. • ır ı şe nn va ısıne pek fena muamele apar ıınanın an ı m zaman, saraY. 
Yunanistan zayıfdır. Eski bir Roma etmek suretile işe ıbaşladı. Sebebi de ba~ erkanı hAIA hayret içinde idiler. 

Bilha5"s?. şu noktaya işaret etmek is
terim: Vaktile milletleri her manada 
birleştirmiş olan Akdeniz, bugün öyle 
bir emniyetsizlik içindedir ki bu emni 
yetsizli'k yüziinden kıyılarındaki halk 
iztıraba sürüklenecek, kendinin de a • 
sırlarla süren vazifesi sona erecektir. 

Verimli toprakları olmadığı için deniz 
ticaretile ya~ayan fı::panyol, Slav. Yu· 
nan1ı ve Suriveli kavimler arasında 
şimdiden muhaceret ihtiyacı baııgös • 
termiştir. İskelelerin gittikçe ıssızlaş • 
tığı görülüyor. 

* 
Akdenizde iktısadi ve coğrafi kıy • 

metlerin hercii rncrcinden sonra - Mı
sırın ilim ve bikmetile Yunan hariku -
Iadeliğinin Rumen usulü birleşmesi 
dernek olan- Latin iehasının karşısı· 
na Şimal dehası dikiUyor. İşte Akde • 
nizin k:uşılaştığı üçüncü tehlike. 

Akdeniz; asırlarla müddet ferdin in
sani haklPriie cemiyete karşı olan va -
zifelerini telif elmiş ve liberal mede • 
niyete be~ik olmuştu. Bütün bunlar bu 
gün bir taraftan materyalistlerin teca· 
vüzü, dieer taraf tan iktısadi ve coğra -

kolonisi olan Romanya nehirle avrıl • imparatorun kendisini prens ile mülakata Cordelierlerin yanına döndücJm vaki~ 
mış münferid bir vaziyette buluyor. götürecek alayı henüz hazırlamamış ol - tanıdıklanndan bir çok Rumu eracia bul. 
Fransadan ayrılmış olan İtalya, arada- ması idi. dum, '!Deni bekliyorlardı. :8azılarını ye • 
ki derin mizaç, tabiat, ve rekabet ?Jd- Vali bu kusurun kendisine taalluku o!· meje alakoyduın. Sonra iade edece11Jn 
diyetini hiçe sayarak müc:-kül siyasi madığını boş yere söyleyip durdu. ziyaretlerde bana refakat ettiler. 
~artfar cfaire~inO<' Almanya ile ittifak Ali ağa cevab verdi: (ATkuı t>cıf') 
etti. Yarcı larından kanlar sızan tspan. - İkiniz de ibirbirinizden beterıiniz. Fa- - .............. - ................... - ... --·····---
ya. uzun bir baygınlıktan sonra ihti • kat ben işi yoluna koyanm. 
mal basübadelmevt sırrına erecek fa - Çok şükür ki o kadar arzu edilen bu 
kat belki de partizanların hatası, on • alny göründü. Güzel bir eyer takımı vu
lan Fransız dostluğundan uzaklaştıra- rulmuş bir beygir ile prensin dört çu • 
cak veyahud vaziyeti i); gören diplo • hadanndan terekküb ediyordu. Bunlar 
matlar gene dostluklarını temin ede • klme refakat edeceklerdi? Kotchin Pa-

şasının çuhadanna. Halbuki Kotchin Pa
cekler. Bugün için muhakkak olan bir 
şey varsa o da bir Latin hareketinde şası bile ancak ikinci derecede bir pa-
İspanyanın uzun müddet rol oynaya • şa idi. Fakat bir Türk ile bir Rum ara • 
mıyacağıdır. Yani, Latin milletleri için sınıd.a hiç bir derece yoktur. Türk her şey-

dir, Rum hiç demektir. 
artık müştereken başarılacak bir iş 
kalmam~tır. Hiç bir zaman itiraza uğramıyan bu 

kaide hasebiledlr ki Ali ağa tuhaf bir a· 
Açık olarak görillüyor ki Şark, ~h- zamet ile ata bindi. Tesadüf ettiği kim • 

resini değiştirdiği ve yeniden doğduğu selerin kUfesi ona yerlere kadar ıellm 
bir zamanda Latin dehası s<:inüyor. Onu vermek için duruyorlardı. Bu hfirmet -
vücude getiren mi!Jetlerin birbirinden k~rane tazimlere o hafif bir ba~ işareti 
ayrılrna5ile ~rin tekAmülünde oy • ve lUtüfk!r bir tebessüm ile mukabele e
nadığı şerefli rol de yıkılıyor. Ve Ak- diyordu. 
denizin talihi karanlığa gömülüyor. 

Neyyir Kemal 
Prensi ziyareti ona hediyeler veriline -

sini intaç etti. Yaş fehrinde attığı her a
dun şahst tere.f ve haysiyetine hAdJm ol· 
duğu kadar menfaatine de hizmet edi • 
yordu. Benim mihmandarım faydalı feY
lerle hoş şeyleri böyle blrbirfne mezcet
tJn-t tnrada, yoluma devam için ben onun 
yerine başka birini bulmakla meşgul • 
Citim. 
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-···--
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Deniz Şeytanı 
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Bizi öldürmek istiyOr? 
TamŞvar takımı Ankara 
muhtelitine 4 - 2 yenildi 

Biriai devrede muhtelit çok güzel oynadı ve üstü 
Halkın ~~m o kadar bliyüktü ld ~~eri siviller tarafından muhakeme' t.erhıde kom'f"'Amak için -- mdr 3 ıol atb. Rumenler ancak ikinci devrede bir gol 

memurlar 9ızı Deoonpandald mhri,e edilir mi? alnuflardır. Eğer Seeacller w•++da 1.-- iki . . 
laşlatarmU. saklamak mec~etinde - Kont, dedi, onu efkin umumiye bir şey söylemeğe muktedir oJaWlecek ... ,. gol çıkarabıldıler 
blm.ışlar ve biWıare ~ ·gizlice- o el- icbar ediyor. Halle; sizin bu memlekete bir adam varsa o da benim! AJ11i abn1 ,,_ 
varda bulunan Motoihı nam adadaki muvasalatum.ı takib eden üç gün zar- ve tenit altmda askerlerin.be a,m em. .&abra ......., - ild _.. J"VZ·- 1 - 1 - Ankara - 1daımal DU1bt.e11U1ıt 
ilsera t:ırargAhma gön~ Bu tında Winma vapunmuıı nerede ve o- ri wnnif olsamz fiiııhesiz ld, .... ı. =--= ::.=;.nr,;:.. ~ !!~=-:==- ~ftll·ndll• 
mnada ahali ım1az7ATD bir toplantı ya• mm içindekilerden bir 1ek imanı kurtar nim adRmlanmm pptı:klan llM, me hPH• t • ı ....,... Glll sa • Somer. 
parak. cllnç> edilmek üzere bizim ten· madan niçin. batırmış olduiumızu itMt et.'llit o1maJarmı Jltrmltula. O* .... '* ı.w:ta w ...._ .,ırcl lbldell&t _. edwt •llda lııl&alwl 
clilerine teslimimizi taleb etmekte bu- meydana '--·-·a tenlik sizin Se- _ SeNcl1er baklanda --~ .._ _ bas • J•• tra • ..... • ..._. ınt- sıJı tutbolcularm aat 14 de futbol ın... 
Jamn lam. . w3u.-uı • ~-. • •lln' imla lılr W .............. Jarlle lılrlltte Tablm SW'Jndı bam bul 

~ eadleriıı nerede bahmduiwm bilmek tenecek adam stzslnia 6y1e mi! 11 1111r. ADbn la1ll*lnl ..... q,ır- malan tebUI oıanv. 
Lltif Mr kara parçacıb olan bu Mo- istiJW. _ Evet! * ma tnaa ~ tc* 111ı:1 "* ~ llelunecl AH. Osman. Bllntl. ı.em. 

t.aihi adası ço~ bir çok sivil Al· - Fakat, diye cevab vermiştim, ben - O halde bana ~ e, neıe- t111 il l8l1e .......,. 1 - 1 plllı(JıUe lıMlıdl. Jldls, a.d. Mm. DlraD. leref. lfeede&, lla 
manlarm. ıtecriclgihı dlm\Jlbı, Bunlar Welruna vapura hakkında hiç ltir feJ de9 :Rlnal baftaJllDda dlılla .m w ..-.. flf· et. L6tft <Vefal. Budurt. l)abab, 
SmnoaU ve cenub denizlerinin diler ı.:•-'--·- On • namata balb1aa Tampar Oittt 'ın. auh apıam Bllllldlr). . 
aksammö. A1maR1ara aid bul da ...u&U.fV& uau. U ben babnnedım. BU - Kaotan! Mürettebatıma ihanet e- tem ~ bdnlandül ,_... tadlWtan Ankara muh!eılt tatmıı S ilan Omu -

tn T unup esir aldığımız gemllerkı bütün tayf.o denem bu yer yüzünde yasaınaımh • dolan a.Jwnbt!Dten tıııUftde De ub ar - ntl aqam.ı saat 20 • llaJdarpqaJI 
harb ~ls.r ~lamazgı ızler tara • 81111 kendi gemimize ahr ve onlan ge- yun.. size hürmet ederim. i19rSb be. bJa m 911 b;rdlden* ı - ı ......, ... ctr- salat edecektir. ~mı. memul> ldlp 
fmdan ~edilen adalardan esir ad· ~·-.a- '-'-- '-da . . . 1 d 11..x le ~- ll e11ır. nhhMJarm.an b1'J)ama ............ 
•lunarak getirilmitJ,erdi. Ommdan utı.ıuı~ yer -uu.~ - r ıu: nım esınn o say mız uuy uu- na ll'atat, CUler taraftan taandıtlan Ost1ln- bulunmalan rlea ohuıur. 
Jelmişine kadar her yaşta bulunan bu taktan IDIDra elde ettlj'imiz ~ bir soramazdım. 1llil elden b.Jbetmet latıemlyen Ankaralı - AıDbra • t.&anbal ....... mlnewbeme 
atvilleıin kimiai tüccar trimlll çiftlik pml ile herhangi bir limana gitmeleri- - Kont, dedi, adamlannız, gemici • ıar raptıttan mutabn bir atmıa bir soı da- Kart Pazar canı ~ Jıtednla 
-L.:b1.-..a bira da ' Lan- ne müuade ederdJk lerimize iyi bir örnek oldular. Vaziye- ha bJodent abadan • - t pa ~ ~ ltı nanı mtsabab 1a1nıacatm. 
-..u ~ ve zı m•mnr ~. . tudller. . 1 - AnadolDhllar - Ka.mnpafla .&. 

Bunlar 1abi ~ bir iftihu ve Dl\1" - Watınma71 batmmıdılmızı ılly • tinizi anby<>r ve takdir ediyorum. Dl- RcaalaJl]l m11anrıer ltlnel b•ltıp•- lan aaı 1.38 dL Büıem: Adnan Ma. 
lwbbet lıialeri1e ~ ft bQ. ıt,onunuz ÖJ'le mf? siplinsever denizciler o1du1darmı bu ıumı CQmartell cnna ..- AnUra mmte- ı _ Ol.1ata aaoı- • ~ A. 
.... c1aha çat JZtJrabenglz duygularla - r.vet? Hatıl bu gemi hakkında hiç ane kadar ittihaz ettikleri etvar ve ha- lltDe ,apacatıardlr. lan aaı lUI de. Jlülm: ,-.idim KıJJo. 
bizi selAınlamıllardı. Onlar bidm ~ bir teY lşltmif bile deiiliz! rekltla ispat e:miş bulunan adamlan· Cumartesi ve P11ur11 Aırupı attre, ''"'DİYORISlll 
pa dlzlleceğimizden emin buluna • - Bana bunun için şerefiııfz il7Jerl. nız, bu!ldan böyle 1Ayik olduktan en v · ._a,._ 
~l~unu 1'itince bh'n'M ile ne sftz verebilecek misiniz? ivi muameleye mazhar olacaklardır ve ı 11pı/acak maçlar hazırlık muR1N1lralan 
&filmekte kendimi alamamlfbm. - Bnnu size derhal veriyonun. ümid eci4'rim ki bizzat siz, aramızda hoş Beden Terblyesı ish.nbul B61geıll l'ut;bol Yll·layor 

_ Allah Allah. bizi kim &dürmek - Pek!IA, kont, bu iyi. bir vakit l'?ttiret"ek ve bundan şikAvet ~antııından: Ankara muhtelit fut.bel ta -
. ed b"l k h·ç b"r e bulamıyacaksı tunlle bl>lgemlz mubtPli& fuıbol taJmnJ wa- oırea Pedel'9a?Oml .. ,.,,. ~ il 

ı.tiyor? Euıette bir harb emini kur- - Fakat adamlarımı neden zincirler e 1 ece 1 1 ş Y • anda • n 5 uan tariblerlnde w .,. aJDl nıectıerle. bJllll& dahil o1m1;raa ~Mdlıl 
tuna diaehi1mek için ne ll1!l .ebebler içinde bulmıduruyorsunuz? nız. ıtm!erde tthrlmlzde bulunacak olan Ta - arumda Mı aome ~ 
elabllrT. - Seeadlerin nende olduğunu bil· Ve sonra konındor, mahkeme heye- mıvar Rumen ~ede 5 Mart tar1b1n .. Ye bu mlbabatanm aonanda. Ollo'da J& 

Diye .-uyo~ mek istiyoruz. tine dörterek: de blr mtıaabata icra edlleceıct!r. pılacat Awqı,a flmplJıoaumı& 
..nı~ . . Bu m61abataıarın Proiraml ı..tlda p - ayn1m19 olmıealmr. 

Fakat ahvalin pR 5 ....._- "'*11 ol• - Şunu size arzetmek ist.erim ki, a- - Ef.encMer, demifti, d.fvanıharb va- teıilJldftlr: 11 Martta rapllacat 1"I m' • ,,.,. 
mad•iı 1lir milddet soma anlaşıJmJIJtı. damlınm bu bmusta biı' şey söylemez• zlfesini b!tirmtştir. 4 llu1 1939 C..ned nt eaut o.re 11 tDDd& B111Jm. a 
Bu küçOk adaya ve sivil t.n karar• den ö't>cekle-dir. Onlar, bu mevzu il • f Af'lcası .,., 1 _ Galata.saray _ Jloiulçl llılaleıl .. , da Ya..,, 88 ttıoda Yuaf Allan. TahJ& 
llbma tptirilctikten ta ilkiz saat 11,38 da. Hatem: Nf'edet o-.ı. 72 ttıoda 8a!rn de PecleıuJloa tuıaftn 

:i ~=: ~~~ [~] Bir doktorun gUnluk :E:~;:§"~~ ~: ~~i"!: ııeliy 
tatr istasyona isal ~l swada ~ ~ : : : ~ : : : : ~ : : notlarından ,..ıı rutbolcwıann •• , ı..- • ıatboi ıe • oıaoa~ Anblü milaftdlr 
blndiril4iğimiz bir manşandiz trenile 1 2 8 ' & 8 ? S 9 10 ftZ1mlarfle blrllkte T kslm atadında hazır 1"'1flt'8~lt" brit'l\nadıiltal'dtr. 
UZak ve beyaban bir yere getirilmiş ve ı balunmaıan tebııt oıumn·. Galatasaray mOrPklba heyeti 
~de iki yataiı bulunan bir yük va. Sar'a: 4 H1lsameddln. Annanat. ı.ttrı. Hüsni. Mu-
pl\ID& naklolunarak kflidlenmıiŞtik. : Sar•ar.ın ıorüne!l tınıerı. n6betıerl et- ~:.e:~b~::ı·. =~rı.°'=.dia.Aıı Dl;:: le!'lantlSI 
Bu suıvtle hareket etmelerinin Mbebi aertyetle f'!OObet yqında ballar ton bet <Takı}ll lı:aptanı Hüantldir.) OalatuaraJ Spor Kllbt idare Be,re\t al 
aleyhimizAıe ~aleyan halinde olan bal· 4 fa.llanndo.) · Maamaftb bundan ttıçtllı: 5 Mut 1939 Pmr ywttnden: Esas ntamnamemt-
tuı hücmnundan korumak ~ olduiu· ı J84t3 da OUk sar'a görtllmilşttır. oenç 1 - Matbuat takımı - BeJOllaspor mite- Martın tik hafta.il tcııpıunnu leU 
mı ~ihorlardı. Bütün - devam e- t oocut birdenbire dtışer. dtişmnden bidlerl saat 12 de. Hatem: Ahmed tbean. Jlmata'be ıw,.tlndlllı toıı- 'lılm' 

...,1.. • e-- tendlalne an& denDen b~ bal ptllr. t -~ - BJrlnet ur nndıtıelStl .... CUmartıeııl ......... it .. m•lllls 
den tıa yoleuluğvnda 80l1l'a Yenl 'i Sar'alılar her yerde dilferler: 8Gtakta. 11 de. m.tem: Şam Tnean. Yn ... .._...,: tntnde JapılacalJndan. a&Jlll lll 
Ze~ teşkil eden ikl b6ylk ada • • merd1Yende, soba tenarmda, mansal 8amlm Tal11 .,. llalld Ölııb&Jbl. he,.U ısanıızın gtln w aatl melltbta 
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3 Mart SON POSTA Sayfa 

Her sabah alacağınız bir tek KESKiN KAŞE Uşütme, grip, nezleye ve ağrllara bire birdir. SALiH NECATi 
Bahçe kapı 

-
İstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 

Cinsi ve mikdıırı Tahmin tık tııaıe gnntı 

ve saatl bedeli teminatı 
Li. Ku. Li.. Ku. 

Ynz beş kilo balmumu, ikiyO.z elli kilo 
çiriş, ikjyüz yirmi kilo çam sakızı, yüz 
elli kilo parafın, on beş kilo kahverengi 
ynn boyası, uçyUz kilo pnp. 806 25 

lkı milyon beşyUz bin adet kapsul dört· 
Ytlz bin çift sustalt kapsul, ikibin dokuz 
Y_üz kırk kilo monta çivisi, ikibin ikiyUz 
bır kangal ağaç çivi, beşyUz elli kilo 
06llk çember, dokuzbin ilft onbir bin 
b~şyQz kilo kabara çivısi, bin sekizytız 
k~lo ö <çe perçin çivisi, sekizyüz kırk 
kılo ökçe takviye çivisi, altı bin UçyUz 
metre zıınpara kağıdı. 11092 64 

Seksen bin Ua yUs beş bin çift 
nalça. 3150 00 

iki bin yUz kilo burgu~u tel çıvi. 

Beş)-llZ na Allıynz yirmi kilo dokuz 
katlı, bin ıHl bınyuz otuzb "'ş kilo üç kaUı 

2625 00 

keten ip.ik, ynz kilo ağ ipliği. 10173 o~ 

60 47 

831 95 

15-3-939 Çarşamba 
saat: 11 
Açık eksiltme 

15-3-939 Çarşamba 
saat: 15 de 

Kapalı zart 

236 26 saııt: 11 de. 

1

16-3-939 Perşembe 

Açık eksiltme 

196 88116·3-939 Perşembe 
saat: 13 de. 
Açtk eksiltme 

1

16-3-939 P~rşembe 
saat: 15 de 

762 98 K ıpalı zarf 

1 - Cinsi mikdarı tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı c20> yirmi 
kalem malz~me hizal~nnıd'a gösterilen gün ve saatlerde iki kapalı zarf ve üç açık 
eksiltme ile İstanbul Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunca alına
caktır. 

2 - Nümune ve şartnameler hergün adı geçen komisyonda görülebilir veya 
bedelsiz aldırılabilir. . 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin kapalı zarflarını ihale gün 
ve saatinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz karşılığı olarak verme• 
leri ve açık eksiltmeye gireceklerin vesika ve ilk teminatlariyle yazılı tarih gün 
ve saatlerde komisyonda bulnnmahm. c 1305:11 

Tashih 
28 Şubat tarihli nüshamızda yukarıdaki ilanda Kapsül Monta çivi,si ağaç çivi 

çelik çember vesairenin şekli kapalı zarf. olacak yerde sehven açık eksiltme ola
rak çıktığından tashih olunur. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ita.1ları 

Vagonların tahmil ve tahliyeleri için verilmekte olan mühlet senenin Eylul, 
Birinciteşrin, İkincit~rin ve Birincikanun aylarında Haydarpaşada ve İzmirde 
(8), d'iğer istasyonlarda (6) saattir. 

Senenin diğer aylarında bütün istasyonlarda sekiz saattir. Bu saatlerde araya 
giren öğle tatilleri dahildir. Am.barların kapalı kaldığı muayyen gece saatleri ve 
tatil günleri dahil değildir. 5/Mart/939 dan itibaren bu suretle tatbik edilecektir. 

Buna muhalif olan ilan ve emirler mülgadır. Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilebilir. (1403) 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup malzeme her 
grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 22.3.1939 Çarşamba günü saat (10,30) on bu
çukta Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her grupa aid hiza~ 
larında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar ko -
Inisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar ıbinasındaki komisyon tarafından pa-
rasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 1300 kalıp beyaz sabun, (takriben 325 kilo) 4ROO kilo arab sabunu: Muham
~n bedeli 940 lira ve muvakkat temina •1 70 lira 50 kuruştur. 
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2 - Kalıp ve toz nişadır, göztaşı, saf hamızı kibrit ve tuzruhunda~ mürekkeb 
kalem malzeme muhammen bedeli 477 lira 40 kuruş muvakkat temınatı 35 lira 

81 kuroştur. (1397) 

~ 
Türld:r- radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
r- DALGA UZUNLUl: .. J l 
1 ım m. 183 Kca. 120 Kw. • 

1 
'l' .A.Q. Ul,74 m. 1519!1 x:a. 20 ıtw. 
'l' .A.P. 11,'"/0 m. 9465 Kc.s. 20 ıtw. 

-CUl\IA - 313/39 
12.30: Prcığram, 12.35: Türk müziği - Pl. 

13: Memleket saat Ayan, ajans ve meteoro
loji haberleri. 13.10 - 14: Müzik <Küçük or -
kest.ra - Şef: Necib ~kın), 1 - Carlys - Dül 
sineye serenad. 2 - Ferra.rl.! - Çigan sevgisi. 
3 - Siede - Nahlra - İntermezzo. 4 - Becce
Notturno. 5 - Rahmaninow - Seren1M1. 6 -
Arnold Me\ster - Bohemya raıposodisi. 7 -
Llszt - İkinci Macar rapsod!si. 18.30: Proğ -
ram. 18.35: Müzik (Sololar 'n! Lieder - Pl.) 
19: Konıışına (Çocuk Esirgeme Kurumu), 
19.15: Türk müziği (Fasıl heyeti - Acema.şl -
ran), 20: Ajans, mel;eorolojt haberleri, ziraat 
borsası (flf'.t), 20.15: Türk müziğ;i. Çal.anlar: 
Vedhe, Refik Fersan, Cevdet Çağla, Fahire 
Fersan. Okırrn~lar: Halfık Reca!, Safiye To
kay. ı - Gambos - Uşak peşrevi. 2 - Hacı 
Arif - Uşak ~arkı· Meyhane mı bu bezın1 ta
rabbaneyl cenımi. 3 - Haldun - Suzinfilı: şa.r 
kı: Söyle e; cananı ruhum. ~ - Şemseddin 
Ziy:ı - Mahıır şarla: Çıkdı bb- feryadı. 5 -
Fahire !"ersıın - Kemençe taksimi. 6 - Hacı 
Arif - Rast şarkı: Nihansın d.ideden. 7 - Re
fik Fer.san - Rast sa7 semaisi. 8 - Rakını -
Uşak şarla: Bana hiç yakışmıyor. 9 - ......... -
Uşak .şarkı· Şfthane gözlere gönül ba~Ia.d1m. 
10 - Udi Ahme.:i - Saba şarla: Gülza.n ha
rabeyleme. 21: Memleket saat Ayarı. 21: Ko
nu'?llla CHeftJ\lık spor servlsll, 21.15: Esham, 
tahv11M, kambiyo - nukut borsa.~ı mat), 21. 
30: Konuşm:ı <Konserin takdimi - HallJ Be-
dl). 21 45 · Müzik <R!yaseticümhur Flarmo -

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Tuzlalanmız için şartnamesi mucibince 90 aded vagonet açık eks;ltı oı 

usulile &atın alınacaktır. 
II - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 lira ve muvakkat t~ 

minatı 352.50 liradır. 
III - Eksiltme 10/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 te Kabata,ı. 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergi,;11 sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen fumalann fiatsız tekliflerini, detay veı' 

eb'adını gösterir resimlerin ve vagonetler'n yatakları hakkında aynca mufassal 
izahat He detay resimlerini ihah günündPn bir hafta evveline kadar İnhisarla• 

Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri Vf' tekliflerinin kabulünü muta,. 
:ıammın vesika alınalan lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatte % 7,5 güvenme pa-< 
raları ve Tuz Fen Şubesinden aldıkları vesika ıle birlikte yukarıda adı geçeQ 
komisyona gelmeleri il.an olunur. c515.-

Cinsi Adet Muhammen 
Fi atı Bedell 
Kr. Lira 

Beyaz çul (başı bağlı) 115 ıoo 70 3:i033 
(Kilosu) (Takriben) 

Teminatı 

Lira 

2477.48 

I - Yukanda yazılı çullar için 27 /Il/9 39 tarihinde kapalı zarfla yapılan müna• 
kasada teklif olunan fiat hadöi layık görülmediğinden pazarlıkla mübayaası ka~ 
rarlaştırılmıştır. 

II - Pazarlık 7/III/939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta Levazım Müdüriyet 
binası alım komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Talihlerin teminat akçelerile birlikte belli günde komisyona gelmeler! 
ilan olunur. (14-05) 

lstanbul Vakı.flar Direktörlüğü ilanları 

nlk orkestrıısı), Şef: Hasan Ferid Alnar), 1- Semti ve mahallesi cadde veya sokağı No. su Cinsi 

muhammeu 
kirası 

Lira Kr. 
K M. von Weber: Euryanthe uvertürü. 2 - · Jı:yUp, Kızıl mescit 
W. A. Mozart : Keman konsertoou, La majör. 

Kalenderhane 47 SokuUu tcırbe 10 
meşrutahanesi 

00 
a) Allegro anerto. b) Adagio. c) Tempo dl 
Menuetttl. Sollst: Enver Kapelman. 3 - L. 
Van Beet,lıvvrn: 5 inci senfoni. do minör, op. 
67. a) Allegro Can Brlc b) Andante Con Mo
to. c) Allegro (Scherzo) - Allegro. 22.30: Mü
zik <Romarı.<ı, halk şarkıları ves'.lire - Pi.) 
23: Müzik <Cazband - Pl.) 23.45 - 24: Son a-
jans haberıerı ve yarınki proğ'ram. 

······················································•······· 
Sallhk Şapka Pres Takımı 

1 kol pres, 1 kum pres, 2 kavçuk kalıp 
ve 5 madeni kalıptan mürekkeb yenı de
necek kadar az kullanılmış ve yeniden 
farksız pres takımı 250 liraya satılacaktır. 

Arzu eden İstanbulda ise bizzat, Ana
dolu veya Trakyada ise mektubıa aşağı
daki adrese müracaat ve kendi adresleri
ni bildirmeleri rica olunur. 

Z. Akışık 
Şehzadebaşı Turan tiyatrosu yanında 

No. 24 
İstanbul 

~le~i~~,~~;ŞIS~~d~~1~u°.g~!.:' 
1 ~esin 'e öğleden sonra hastalarını 
--• • kabul eder. 

Kastamonu icra ve tnas memorlolundan: 
Kastamonuda oturmakta ve tuhafiyecilikle 
meşgııl bulunmakta olan Fuad Gürcanın if
lasına ve mallarının basit şekilde tasfiye.sine 
karar verilm1ştir. 

Müflisten alacakları olanların işbu llA.ıı ta-
rihinden itibart"n kırk beş gün içinde icra 

• 
• 

Dllğmeciler Oluklu b .yır 
Topçular 

Mllddeti icar : Teslimi tarihinden 939 senesi 

Sayım ocağı KüçQk kOy eivarınd11 

6 Meşrutahane 
Cumi avlusun
dıı oda 

Mayıs sonuna kadar. 

10,5' hektar 
tarla 

mUddeti icar: Teslimi tarihinden 9!1 senesi K1tsıma kadıtr. 

s 00 

2 00 

Seneli~ 
lira 

42 

Yukanda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 7/Marf/ 
939 Salı günü saat on beşe kadar Çcnberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlü~ 
ğünde Vakıl Akarlar kalemine gelmeleri. (1391) 

Üniversite Rek' .. örlüğünden: 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Enstitüsüne bir desinatör alınacaktır. Aylık iio

reti 80 liradır. Güzel San'atlar Akademisi Dekorasyon veya Tezyinat kısmı me. 
zunu olmak şarttır. İsteklilerin Fakülte Dekanlığına müracaatları. (1388) 

Belediye Sular İdaresinden : 
Kapalı zarfla münakasa ilanı 

İdaremizin Katane ter~tlı havuzlarında yaptıracağı inşaat için satın alınacu. 
175 metre mikab kalın Sultan çütliği kumu. 
300 metre .mikab ince Sultan çiftliği kumu. 

650 metre mikab inşaat çakılı. 
Kapalı zarfla münakasayn konmuştur. 
1 - Bu iş için tanzim edilen şartname i~aremiz levazım servisinden parası2 

olarak alınabilir. 

L İ İlanları 1 ve ınıı.s dalrMlne müracaatla. 1ddialannı bil-
_________ s_t_a_n_h_u_ı __ P_e_I_e_d_iv_e_s_i ___________ ~- ~~~~~~-~-~--~~---

2 - Talihler 1artnameye göre bazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü olan 
27 /Mart/939 Pazartesi günü saat on beşe kadar Taksim Sıraservi caddesindeki 
idare merkezinde müdüriyete vermi§ olmalıdırlar. Bu saatt~n sonra gelecek ka .. 
palı zarflar ka·bul edilmez. 

ILA N 
Keşif bedeli 3333 lira 22 kuruş olan Pangaltıda Dershane sokağının katranlı 

şo~e insası açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evral~ile şartnamesi Levazım 
Mudürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanuno~a yazılı vesikadan başka 
:F'en İşleri Müdür1üğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret odası vesikalarile 
249 lira 99 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10/3/939 Cu -
llıa günü saat 14 buçukta Dalıni Encümende bulunmalıdırlar. (1176) 

lstanbul Üniversitesi Pazarlık Komisyonundan : 
Keşfi 

Lira 

Ünive 't 139 10 F· . rsı e meydanında parke yol yapılması . 
A ızık Enstitüsünde vantilasyon ve tamirat 480 
'I';vary~~ binasında tamirat 105 

b Fakultesinde oturma sıraları 280 

Yukarıda yazılı tamirat ayrı ayn pazarlıkla yaptırılacaktır. İsteklilerin bt.. 
f'd'lbi, işler yaptığına dair ellerindeki vesikalarile 6/3/939 saat 11 de Üniversite 

arı ve ınali işler direktörlüğüne gelmeleri. (1395) 

Belediye Sular f daresinden : 

1 
. Kapalı zarfla miinakasa ilanı 

k daremızce Kağıthane terşih havuzları için satın alınacak 1100 metre mikab 
um kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1
1 - Bu iş için tanzim edilen şartname idaremiz Levanın servisinden parasız 

0 arak alınabilir. 
2 - Talible.r şartnameye göre hazırlıyacakları kapah zarfları ihale günü olan 

~~~art/939 Çarşamba günü saat on beşe kadar Taksim Sıraserviler caddlesinde
:1 ıdaremiz nıerkezinde Müdüriyete vermi..i olmalıdırlar. Bu saatten ıoma geti~ 

rı ecek zarnar kabul edilmez. (1401) 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize ciddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

ı::ene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
ı---ı--

TÜRK.İYE 14üv 75() 4Vll 100 
YUNANİSTAN 23·V 1220 710 270 
ECNEBİ 27 ) ı 4 ı{) 800 ı-JOO 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 ku.r.l§tur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
llmzlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilivesi !hım.dır. 
., ..................................•......... , 

"'' : Posta kutu.su : 741 lıtanbul 

1 1 Telgraf : Son Posta 
i Telefon : 20203 

'-···-... ············ .. ····-···-·············' 

OSMANLI BANKASI: Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet 
arzusunda olan OSMANLI BAl'ff:ASI, Aile Sandığı (Tasarruf Cüzdanı) ht::>sabına: 
tevdiat yapanlara kur'a keşidesi suretile aşağıdaki ikramiyeleri tevzie karar 
vermiştir. 

Keşideler 2~ Mart ve 25 Eyllıl tarihlerinde icra olunacak ve her ke§idede qa• 

ğıdaki ikramiyeler daittılacaktır: 
1 adet T. L. 
4 > > 

5 > > 

25 > > 
50 > :t 

Yani cem'an 85 adet T. L. 

1000.- Türk lirank 
250.- > > 

100.- > > 

50.-
25.-

5000.-

> :t 

rfi.irk liralık ikramiye. 

Aile Sandığı hesabındakı mevduatı kur'anın keşide edildiği tarihe takaddüm 
eden altı ay zarfında: 
T. L. 50.- Türk lirasından a~ağı düşmemiş olan her mudi bu keşidelere ıştirak" 

edecektir. 

Erzincan Belediyesinden : 
Belediyemizin 108 lira ücretH veterineri münhaldir. Labarotuvar 1şlerinder. 

anlar bir Veterinerin tayini için belediyemize müracaat etmeleri. t1312ı> 

TURAN Tiyatrosu 
Bu akşam 

Ertu~I Sadi Tele n 
arkada~lar• 

Büyiik muvaHalciyetle 
devam eden 

iNSAN MABUD 
J p. ı taWe Fiatl.uda ... Jobar· 

HALK OPERETi 
Cumarteai 16 da akşam 9 <ıs 

SIRIN TEYZE 
' 

yakında: Balkan yıldııı 

ZOZO DALMAS 
Halk operetlııd• 



' 

ı : 

~ 

ile SABAH - OGLE - AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA muntazaman dişlerinizi tırçalaymız . 
.;,fit. l :- • . l ' . '\ ~ . . ., • . . ... . . : ' ". • • • • .. ·- ~ .. . , • - . , .. ~ ... : 
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G R i P 
N I•• Nezle - kırıkhk evra JI Baş ve diş ağrıları 

Soğuk algınlıklan - Kırgınlık ve bütün ağrılara karşı 

E~iViÇARE 
bir kaşe 

Dır 

ismine dikkat ediniz. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıkların mikroblannı kökünden temizlemek 

için ( Helmohlö) kullanınız. •• 

Karat:"iğer, böbrek. taş ve Jrumlarm• 
dan miltevellid sancılarınız, damar 
1ertliklm-i w fişmanlık ıtkAyeUeıi • 
iliz! U B t N A L ile geçirh:ıiz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kam te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Kitab Resmi Hazırlama müsabakası 
Maarif Vekilliğince hazırlattırılan Fransızca ders kitabla.rı için 36 tane renk11 

levha yaptırılacaktır. Bu levhaların her biri için malzeme Ressam taı:afından te
min edilmek üzere on lira telif hakkı verilecektir. Bu işe talib olanların yapıla.. 

cak resimlerin, pran ve şartnamelerini görmek üzere 6-10 Mart 1939 tarihleri 
arasında Galatasaray lisesi müdürlüğüne müracaatları lizımdır. Talihlerin ala • 
cakları izahata ve tesbit edilen prtnameye göre hazırlıyacaklan ikişer örneği 11! 
Mart 1939 tarihine kadar Galatasaray lisesi Müdürlüğüne teslim etmeleri icab 

Böbreklerin çalışma kudretini artırır, ltadın, erkek idrar zorlU.k!arını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltibftbını, bdl ağm~ını, sık sıK idrar eder. 

bozma1r, va bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Kitablan hazırlıyan komisyonca yaptığı resim maksada uy,gun görülen ressam 
idrarda kumun, mesanede taşların diğer tabloları da yapm.ağa memur edilecektir. Beğenilmiyen res.imler sahibl.e-

rine geri verilecektrr. (686) (1335) 

Sıhhat V ekAI~~?: k~~!~b~~ b:::!~ İ He~ I ~~~nede bulunur. &IJlllUlllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllUHIUllllHllllJllllllllllllllllllUlllllllUll~ = Türk Hava Kurumu § 
-------------D-1-kk_•_'_=_H_e_•m_o_b_•ö_· ,_id_r_•n_n_•zı_t__,e_mı_·zı-iy-e-re_k_m_av_i_le-'ti-·r-ir. __ 1_ BU ... .._ y ·u· K p i y AN G osu 1 
PAST. L KATRAN HAKKI ökaürOkleri k6k0nden 1 1 k•••• teorObolidi•. 1 Beşinci Keşide : 11 /Mart / 939 dadır. 

~--------------------~,----~~~~-iB•~~~-~so.ooo L~~~ •• ~ 
Avrupada en Çok Hamldiye köyündenim. Nüfus kağıdı ve a&- 5 B d baıka: 15.000 12.0ll ıo.o:n liralık ikramiy .. a 

kert vesikamı zayi ettim. Yeni.sin1 çıkaraca. _ = un an • ' • • ' • 1 5a 
ku ilanı lan tımdan esklslnın hükmü yoıctur. § lerle ı 20.0JO ye IO.O >O) lıralık ıkı aded miu:~ht •ardır... 5 

Poker 

~ POKER 

Traş 

Traş bıçaklan mem1eketimizde 

dahi en çok sevilen 

Bzçağıdır. 

Tabib Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlüğünden: 

Ankara. Kırıkkale ve Küçükyozgatta istihdam edi1ma üzere ü~ tabib alına· 
cak:tır. İsteklilerin şartlan öğrenmek üzere tifahen veya .istida ile Umum Mü • 
dilrlüğe müracaıatlan. (1280) 

ADEMİ iKTİDAR 
BELGEVŞEKLIGiNE KARŞI 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 
kutusu 1255 Hormobln ) Galata, latanbul 

Tevfik oğlu Sabri Katamahmud § Bu tertibden bir bilet alarak iftirak etmeyi ihmal et- § - -.............................................................. 3 meyiniz. Siz de piyana-onun meı'ud Ye babtiyarlan arum
8 

§ 
§S ıirmİJ olursunuz... S 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santitnl 

.alıile 400 kuruı 
ıahile 250 ,, 

V çüncii ıahile 200 »> 

Dördüncii aahil• 100 » 
iç ıahileler 60 >> 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilA.n yaptıracak· 

lar ayrıca tenzil!th tadlemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilil.nlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son. Posta'nm ticari .lanları.:ıa 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

bincılık Kollektlf Ş:lrke&a 
Ka.bramanzade Baa 

Ankara caddesi 

~-······················································-······ 
Son Posta Matbaan 

Neıriyat Müdürü: Self.m Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEC 

&ABİPLEBlr A. Arım UŞAKLIGtZ. 

'1iu111111111111111111111111111111111111ı111111111111111111111111111111uı1111111111uı111111111111111111111111111111W 
Belediye Sular daresinden : 

Kapah zarfla münakasa ilam 
İdaremizce Kağıdhane terşih havuzlarında yaptırılacak hafriyat kapalı u.rfla 

münakasaya konumuştur. 
ı. _ Bu iş için tanzim olunan şartname idaremiz Levazım Servisinden para-

sız olarak alınabilir. 
2. - Talihler şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günil 

olan 22/Mart/939 Çarşamba günü saat on beşe kadar Taksim Sıraserviler ead\. 
desindeki İdare Merkezinde Müdüriyete vermiş olmalıdırlar. Bu saatten mnn 
:getirilecek kapalı zarflar kabul edilmez. cl400~ 

lstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 
Mikdarı ve cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

cl4364t on dört bin ilç yü:ı seksen dört 
kilo fanil! yün ipliği. 

Lira Kuru~ 

38836 80 

Llra Kunq 

2912 76 

' 1 - Tahmin bedeh ve ilk teminatı y-.ıkarıda yazılı tl4384. on dört hın üç yQs 
seksen dört kilo fanil! yün ipliği 9/Mart/939 Perşembe günü saat 15 de İstanbul 
Gedikıpaşadak:i Jandarma Satınalma Komisyonunda kapalı zarf eksiltmesiylı 

satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümune her gün adı geçen komisyonda görülebilir veya 
•194:. kuruş ıbedel mukabili aldınlabilir. 

3 - 2•90 sayılı kanun §artlarını haiz isteklilerin usulümı göre tanzim edecek
leri kapalı zarf teklifi mektublarını ihale günü saat 14 de kadar ınak.bu.ı karsılı~ 
olarak komisyona vermeleri. c989> 


