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C lstanbullular qmı Şefe derdlerinl anlatmaya dün de devam ettiler :=] 

İsmet inonii Valiye: "istanbul kOyliileri 
fakirdir,- bu işi inceleyiniz!,, emrini Verdi 
Çiftçi, amele, arabacı, aşçı, hamamcı, komusgoncu, balıkçı, mensucat, itholô.t ve 

ihracat tacirleri hükumetten, belediyeden istediklerini birer birer anlattılar 

~ ...... Merdive11köylü çiftçi Millt Şefe sordu : .... 
''Köylere birer radyo makinesi 
alınacakmış, neden birer de 

~ harman makinesi alınmasın ? ,, 
• 

İsmet İnönO cevab verdi= i 
. " O da ahnacat ,, . J 

l
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.thalitçılaı:ı.n takas derdi 
Hariciye Vekilimizin 

huzu·ru· ile konuşuldu 
• · Mitıt Şefin. dünka konUff1lı4Uır cınuında cıZınmıt ~ poztan 

Milli Şef' akpm. Üstü ·Dolma bahçeden 0tomobil ile ---···-·---:~--····:···-•••••••••--··•-••H••oo•••oo••••••••••oo•••oooooo•••• ............ - ........................... ,., ............. , •• ,.=··•••••oo••••oooouo 

çıkarak Edimeka:pıya gittiler, dönü!te ~Şişliye Ostundagm Bahçekapıda dort 
~1<~dar cıktıktan sonra saraya c!ondule!' muhakemesi 16 büyük han ve bazı 

•.a 
.. .(tf illi "S~t §ehrm Mrfttuı uz:erınde ıet1oikat yapıyor 

'MU.U Şef İnön~ de Dolmabahçe sa- yük salonda dink!nilecek olanlar hazır bu
~ın~ İstanb~l. hal\s.ımn '1Jimessillerile lunuyorlar:dı. Milli Şef 9 u on geçe s~~o-

Uinıağa devam · e-tti~,ı nu teşrif etti. Hazıruna oturmalarını iOY-
S....t • «a ıene üst btu} bulwıan b:.i- ( Deva.ma 7 inci sayfa.da) 

~~~t~ .... ~ır~.~ıl1~~bul mağazalar -yandı 
Valisi Muhittin Üstün.dağ ile arkadaşları
nın muhakemelerine bugün de devam e

( Devamı 3 ii.ncıi sayfada) --
Bir ana üç ~günlük 

Ateş Atabek hanından çıktı, zarar 
bir milyondan fazla tahmin ediliyor 

Dün gece yarısından sonra Yerli Mal- görmüş ve itfaiyeye haber verilmiştır. 

Çocugv unu öldürdü lar Pazarı karşısında Büyük Atabek ma- o;rhal yetişen itfaiye ateşi söndürme~e 
ğazasından (eski Şamlı mağazaları) çı- ugraşmışsa da muvaffak olamamış ve 

Karagümr'jkte Acıçeşmede oturan Na- kan yangın şiddetle esen rüzgirın tcsirlle yangın gittikçe şiddetini artırmıştır. 
zi.k .lsminde bir kadının üç gün evvel genişlemiş. tehlikeli bir vaziyet a1mı4tır. Saat 1 buçuğa doğru şiddet kcsbeden 

(Devamı 13 üncü. sayfada) 
gayrı meJI'U olarak doğurduğu çocuğunu! Y.angını Ukönce bekçilerden Mustafa (Devamı 13 üncü ıayfada) 

Yazan : Ziya Şakir 

Adı masallara kanşan 
kahramanın hayah 

-····-
Son senelerin en 

aazel tarihi romanı 

Yarın b~şhyoruz 





4 MAR't 

İki yüz senedenberi ilk defa olarak 1 

bir Romalı papa seçildi 
~iman gazeteleri, bir papas olmaktan ziyade yüksek bir 
dıplamat olmakla tanınmış olan yeni papanın inli hrıbı 
ile eski kilise an'ane/erinin değişmiş oldugunu yazıyorlar 

. l_Wma 3 (Hususi) - Kra1 ve Musso- Berlin 3 (A.A) - Havas : 
~· 12 inci Pie'ye tebrik telgrafları Kardi'nal Paçelli'nm ısüratle Papa 
IOndennişlerdır. Kral, mesajında şöyle intihabı Berlinin siyası mehafilini hiç 
demektedir: beklemf'dıkleri bir vaziyet ka.rşıatn -

li «Bu~ünün azameti karşısında Kra - da bırakmışa benziyor. 
çe ve ben devamlı refah temennileri- Gazeteler hadiseyi muhtasaran mev 

:uzi ve en hararetli tebriklerimizi bil- zuu bahsediyorlar. Matbuat tarihte 
irmckle bahtiyarız.> kaydedilen en sert Papa intı1ıabların-

1_iussolini, telgrafında şöyle demek· dan birinin de 12 nci Pie'nin intihabı 
tedir: · olduğunu kaydetmekte ve bir papaz 

«Pa ah w • • • olmaktan ziyade yüksek bir diplomat 
•-ı· P _ ga ıntihabınız dolayısıle ka • olmakla tanınmış olen Paçelli'nin in -
'w ık dunyas d d w • t -tal . mm uy ugu sevınce tihabı ile eski kilise an'ane1erinin de-

ynn mılleti iştirak eder Gerek fa - ;;ı· • ld ~ te1*ırüz ettirm kt 
fist hükfunetinin, gerek benim şah • d8.ış;m~ 0 

ugunu e Er' 
ıınız h kkı ır. 
L,_, a nda duyduğumuz hürmet • Londra 3 (A.A) - Bütün İngı"liz 
-=rı kabul etmenizi rica ederim• . . w • İki .. · gazeteleri, Paçıelli'nın papalıga seçıl -
bir yuz senedenberl ilk defa olarak mesinden dolayı büyük bir memnuni-

Romalı papa seçilmiştir. yet izhar etmektedir. 

Muhiddin Ostündağın muhakemesi 
16 Martta birakıldı 

• 
CBasf8.1"8f1 t inci sayfada) yazılı ltlrazlann nrtd olduğundan mezkilı' 

~. Celse açılır açılmaz Muhittin hükmün ceza muhakemeleri usulü kn.nunu
'Ostündağ söz alarak otobüs talimatname- nun muaddel 328 neJ mııddfmne tevfikan 
il zabıtlarını getirdiğini söyliyerek bun- bozulmamna 9-1-939 t:ırthlnde 2tt11akla ka-
lann ku rar ver1lmll\lr.> 

0 nmasını rica etti. Reis bu talebi Nakz .kararının okumnasından sonra re -
kabul etti. fakat ilkönce fstanbula gön- ıs, Muhiddin Üstilndağa bir diyeceği olup 
:et'ilmit olan mülkiye müfettişlerintn olmadığını sordu. o da: · 
azırlanuş old'ukla:ı. fezleke ile buna aid - Yüksek mahkemenlzln verdiği beraet 

olan bazı kı Jı:arannı bozmak için hiçbir sebeb yoktur. 
evra n okunacağını beyan etU. Bull'Ull ilzer· 'l 

0 
Kararınızda ~rllr etmenlzl rica ederim, de-

okundu ıne 5 sayfa tutan fezleke dl. Diğerleri de bu ricayı tekrarladılar. 
zı : Fezlekenin ve buna merbut ba- Ondan sonra mfiddeaaleyhlerln veklll a-

SON POSTA 

• 
ıran Veliahdi 

Kahireye vardı 
İskenderiye, 3 (A.A.) - Kral Farukun 

hemşiresi Prense.cJ Fevziye ile evlenmek 
üzere Mısıra hareket etmiş olan İran ve
liahdi, cMahrusa. yatile buraya gelmir 
tir. 

İki Mısır topçekeri He Mılan ismindeki 
Fransız muhribi yata refakat etmiştir. 

Milan, l"manm medhalinde durmuş ve 
21 pare top attıktan sonra Benıta avdet 
etmek üzere hareket etmiştir. 

Limandaki gemiler, düdük çalmak su
retile yatı selan\lamışlardır. Bir hava fi
losu, geminin üstünde uçmuştur. 

1ran veliahdi, karaya çıkar çıkmaz 
doğruca Rasetin sarayına gitmiş ve veli
ahd, Prens Mehmed tarafından kabul e
dilmiştir. 

Misafir veliahd, bir müddet sonra hu
susi trenle Kahireye hareket etmiştir. 

Çeko - Slovak hükOmeti 
Sovyetlere silah ve 

mühin1mat satmıvacak 
" Londra, 3 (Hususi) - Pragdan bildiri-

liyor: Çeko-.Slovak hükumeti, önümüzde
ki bir Mayıstan itibaren Sovyet Rusyaya 
silfıh ve mühimmat satmıy~caktır. 

Geçen Eyllılden evvel alınmış obn si
parişleri Mayıs bire kadar teslim etmek 
için, bütün fabrikalar geceli gündüzlü 
çalışmaktadırlar. 

SlovaklurJa ihtilat 
Diğer taraftan Slovaklar ile federal 

hükiımet arasında bir müddettenberi ce
reyan etmekte olan müzakereler, inkıtaa 
uğramıştır. 

Federal h!.ikumet başvekili Beran, Slo
vak nazırlar tarafından teklif edilen m;.ıh
tariyct projesinin kabul edilemiyeceğini 
bildirmiştir. 

Slovak a federal hükumetten ayrıldı
ğı takdrde. Karpatlaralh Rusyasının da 
Slovakyayı takib etmesi muhtemeldir. 

tahkıkat evrakının okunması tam iki vukat Kenan Ömer söz alarak usul hn.kkın
saat sünnüştür. Fezlekede mevzuu bahae- da bir hata ıördü~ünil söyledi ve noktııl na
dilen ruhsatnamenin istirdadı meselesi ~rını lzah ettJ. Kenan ömer bfr saat kadar 
hakkınd .,... _ d süren izahatından natz kararına itiraz et-

a ustün ağ şunları söylemiştir: tt. 
\'~Bir tedbirdir, efendim, Belediyeye Neticede Heyeti hA.ktme müzakereye çekil- Mekteblere tamim 

erilen !b'r hakkın ahar tarafından temi- dl. Blr saat müzakereden sonra şu karnr o-
nlni _tanzim için konulmuş bir müeyyide kundu: 
tedb ·crı • İcabı müzakere olundu. 489 numarn.lı 

ın ır. OtobüsifJleri serbest bir tic'i- kanunun 9 uncu maddeslle i.sUnar mııhke-
ret sahası olarak bırakamazdık. Biz bu meleri ı~lh.eclllmL• ~ tem""~ te.,ı,iH\.tının 
otob" · · · . ı::. • " "&Q ..... 

Ta· e!'Je sık sık derse 
kaldırılacak 

h us ışı ıçın zaman zaman tedbirler a- tevessüünfl dair o!nn kanunun 4 üncü mad-
Yorduk. destnden muhakcmelerlnln temyiz ceza da- Ankara, 3 (Hususi) - Maarü Veka-
Reis, yeni bir 91.lal daha s rd . 1relcrlne ald ve temy17ıen tetkikat kra.sı ce- lcti rnek. teblere bir tamim gi.ındenniştir. 
_ s· . 0 u. za umumi heyetlnE" raci olduğu ve 11 incl B t d 1 . ız affedJlenler yeni hatlara yer~eş- maddesinde dahi teşkill mahak:tm ve hu - u amım e ta ebenin sık sık derse kal-

ttruerek, ondan sonra müracat edenlerin kuk ceza davaları usulü muhakemeleri ne dırılmasının, dersine göre yazılı yoklama 
Jnilracaati kabul edilmiyecek diye karar sair knnunlann bu kanuna muhalif hflkfim- yapılmasının. talebenin yoklamayı m:ite
"lermişs'niz. Halbuki daha sonra bu a- lcrlnln miilgn bulunduğu sarahaten göste - akib aldığı notu öğrenmesinin ve talebe-
danılan :ıc· h rilmlş, olmasına göre taleb veçhlle yerinde ye her ders için h 1 klı bul 
iltinı es 1 atlara yerleştirmişsiniz ve görülmlyen müdafaanın reddine ittifakla d azır 1 unrnak iti-

as görenlere yeni hatlar vermişsi- karar verildi.• ya ~nın ~eri:mesinin pek faydalı olaca.ğı 
~ b:ınun hakkında ne dıyeceksiniz? Bundan sonra Kenan ömer esas hakkın- tasnh edilmıştir. 

stundağ bir müddet düşündükten dakl müdafaasının Vl" ilk beraa.t kararında Mareşa_l_P_e_t_e_n gel-acek 
sonra tekrar sö b 1 d J.'Jrarı istedi. 

- Efen . ze aşa ı: HA.kimler heyeti dt ceza umumi heyet.ı -
Yen· dun eski hatlara eski arabaları. nın bozma .kararına uyulup uyulmaması h f B 
~\.açılacak hatlara da yeni arabaları hakkında bir karar vermek üzere duruşma a ta urgosa giuiyor 
<Ie~ ını diye bir kararımız yoktur be~- 16 Mart Perşembe güntı saat 14 e tallkına 
1nı z tramvay şirketine karşı bir tedbir karar verildi. Paris, 3 (A.A.) - İyi mallımat alan 

0 'N ak :üzere bu karara tevessül ettim T 1 b mehafilden öğrenildiğine göre, Fransamn 
'ne etfced·e iddia makamının talebi ü~eıi- 8 e eye muaşeret Bu~gos büyük elçiliğine tayin edilen Ma-
nü ınuhakemenin 16 Marı Perşembe gü-

1 
• .., ., reşal Peten oradaki vazifesine aid ba1.ı 

ne talikine karar verildi. kaide erı ögretı ecek teferruatın hallinden sonra Paristen ay-
A .. nlacak-tır. Bunun önümüzdekı hafta so-

srı mezarlık meselesi Ank 3 (Hususi) Talebe İst ara - ye mu- nunda vukuu muhtemeldir. Evvelce söy-
tinıl~buldaki Asrf mezarlık yerinin is- aşcret kaidelerinin öğretilmesi husu - lcnildiğinin hilafına olarak mareşaUn 
rek sırasında Belediyenin yolsuz ha- sunda öğretmenlerin titiz davranma - Burgostnki vazifesi muayyen bir müddet
ru et ettiği hakkındaki davanın da du- ları icab ettiği, hürmet izhar ederken, le tahdid edilmiş değildir. Kendisine er-
~ası bugün yapılmıştır. konuşurken, bir ziyaret esnasında, se- kiinıharbiye reisi General Vautier ile ge-

tenı lnıilk meselesi hakkında yeniden ve lamlaşmada nasıl hareket edilmesi ıa. ne erkfınıhrabiyed~n binl>aşı de L'epine 
tun:~:~ tnuhakeme açılmasına sebeb olan zım geldiği hakkında sık sık konfe - refakat etmektedir. 
llUtnekted~;.etın nakz kararında şöyle de - ranslar verilmesi ve her fırsattan is - Harrciye nazırı Bone Burgos büyük el-

er- neıedİyeJe ı 
1 

tifade ederek bu kaidelerin itiyad ha- çiliği müsteşarlığına ve mar~alın siyasi 
tarı .. r ç n menafli umumiye ta- . • . V kA 1 -,. 
1 1 

uzerıne lstımlAk ed1lece1t gayrtm ktıl- line getınlmcsı e a etten okullara müşavirliğine Brüks':!l büyük elçiliği müs-
er n ilci t en . . .. w t l 

le ır, arnfın rızaslle ve pazarlık sureti- tamim edı1mış ve ogre men er mecli - teşan Gazeli tayin etmıştir. 
bük . ,:ıa~nsı herhalde 329 tarihli kanunun sinde görüşülerek bu hususta yapıla- İngiltercnin Burgos sefiri 
ters f~::_,~1 v~ .. 926 tarthll 287 numaralı cak talimatname için hazırlıkta bulu- Londra, 4 (A.A.) - Bağdad Elçisi Mau-
hnz l e uyilk Mlllet MecUslnce itti- 1rn d'] · f · p İ llılm :tu~a.n knraru UYUlarak muamele ya - nu ası emre ı mış ır. rıce eterson'un Burgos ngiliz Büyük 
hldt d <ıyıd ve şartlle haiz olaeaiı'ı cihetle R H • • Elçiliğine tayini bildirilmektedir. 
raı-ı ~ü:rnez.ıtnr kanun hükümleri ve ka - omanya arıcıye 
tıll' . k nderıcnıı nazara nıınmak ~ ıs - Bulgaristanın istiklalinin 
tne • h nnununda tattıh edilen muham - N rı Va rşovad 
fak eyet evvelemlrde mezarlık yeri ola- azı a yıldönümü 

lınnn mah lll t tı ı z:ırlıkt n n akdlr edilecek ikıyme- Varşova, 3 (Hususf) - Romanya harf- Sofya 3 (A.A.) - Bulgar aJ'ansı bil· 
nı k a esas addedilmediği temin edil- . h -

e suretne 1.stlnad olunan fiili hl t1 cıye nazın Gafenkonun seya atı munase. diriyor: 
taYin ve t kd n ma ye rt'b d'lm'..+' R karar a lr olunarak neUceye göre bir betile bir program te ı e ı ı:s.ır. o- Bulgaıistan bugün istiklalinin 61 in· 
nıuam ~~rııınek tcab ederken husus! dairece manya hariciye nazın Varşovada üç gün el yıldönümünü tes'id etmektedir. Bu 

en:nln cereya kll ilk kanununa n şe ne nazaran lstlm- kalacak, şerefine ziyafetler verilecek, münasebetle Sofyada, bükfunet azası -
rara tevtl.kı ve ahiren ~ttlhaz olunan ka- başvekil ve hariciye nazırı ile görüşe- nın ve rE'smi şahsiyetlerin ve kalabalık ranu muameleye luzum olmadığı be-
tı:a.n~ bu noktaların mevzuu bahsed.llme&l cektir. Gafenko Martın altıncı günü öğ- bir halk kitlesinin huzuru ile bir ayin 

una. mugaıytr w tem;vn ltqfha:smda leden aonra :Va110vadan ayrılacakıtır. yapılmıştır. 

Almanyanın eski 
müstemlekeleri 

Bir İngiliz gazetesi, eski 
Alman müstemlekelerini 

iade edelim, diyor 

Londra 3 (A.A) - cDaily Express• 
gazetesi neşrettiği bir makalede eski 
Alman müstemlekelerinin Af.manyaya 
iadesi lüzumunda ısrar ederek diyor 
ki: 

Bu müstemlekeler bizim malımız de 
ğildir. Ancak bize emanet edilmiştiT. 
Bu miistem1ekeleri elimizde tutmak ve
ya İngiliz İmparatorluğuna ilhak et -
mek emniyeti suistimal olur. Alman -
lann bu toprakları idareden Aciz olduk 
lan ileri sürülerek bizim idaremiz al
tına konulmuştu. Mademki Almanya -
nın bütün haklarını tanıyoruz, eski 
müstcml("kelerini de ona iade etmemiz 
I5zımdır. 

Filistin h kkında beyaz 
bir kitab neşred]di 

Londra 3 (Hususi) - Ara.blann Fi
listin Ü7erindeki haklarını isbat etmek 
üzere, bugün bir Beyaz Kitab neşre -
dilmiştir. 

Umumi Harb esnasında fngilterenin 
Mısır fevkalade komiseri Sir Henry 
Makmafıon ile Mekke Şerifi Hüseyin 
arasında yapılan muhaberatı ihtiva e· 
den bu beyaz kitab, Filistinde müstakil 
bir Ara~ devleti kurulacağına dair Sir 
Henry :Makmahon 'tarafından yaınlan 
bazı vec;ikalara istinad etmektedir. 

Bu vp;;ikaların sıhhati hakkında ih
tirazi k,yıdlar iler! süren salahiyettar 
mehnfil. 24 sene evvel yapılan bu mu
iha beratın ba ıca ~yesinin Aira b'an 
Qsnı.:mlı tmparator~uğuına kal"Şl is • 
yana ı:evkPtmeğe" matuf bulunduğunu 
söylemektedir. 

Hitler·n rvinde 
Bir gPcede 2 milyon 
~f;ırk toplandı 

Berl n. 3 (A.A.) - Hitler dün gece e
vinde Alman iktısadiyatının en tanınmış 
simalarını kabul etmiştır. Meşhur Alman 
artistleri ve şarkıcıları konserler vermiş
lerdir. Bu mt.inasebetle fakirlere yardım 
için davetlıler arasında iane toplanmış 
ve bir gecede iki milyondan fazla rayş. 
mark temin edilmiştir. Artistler bu pa. 
rayı fakirlere yardım sandığına yatıra

caklardır. 

Meclis Reisi Çankırıda 
Çanloıı 3 (A.A.) - B. M. Meclisi 

Reisi sayın meb'usurnU% AbdüThalik 
Renda, bugün saat 20,30 da bu müna
sebetle donanmış olan şehrimize şcref
lendı rmiş ve bütün 'Çankırılılann coş
kun ve içten tezahüratı ile karşılan -
mıştır. 

Sayfa 1 

e Çinlilerin geni 
muva/ /akiyetleri 
karşısında 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

r in kuvvetlerinin uzak harb mın. 

V takalarınd'a birdenbire tesirli 

bir faaliyete geçmeleri. bıran için Uzak. 
şarktan dönen nazarları tekrar o mınta 
kaya çevirtti. Çinlilerin yer yer elde et. 
tikleri bu muvafiakiyetlerin bugünden 
yarına harbin mukadderatı üzerinde mü.. 
essir olabileceğini sanmak hatadır. Çin 
kuvvetleri, dayandıkları tükenmez ve ni. 
hayeti gelmez insan kaynakları sayesin, 
de güçlükle tedarik ettikleri harb maJ. 
zemesıni ziyaa uğratmaktan çekinerek 
daima çete harbi yaptılar. Karşılaşan' 
kuvvetlerin bazan büyük cüzleri ihtivı 
etmelerine rağmen bu muharebelerin Av
rupai manada birer meydan harbi olına
O'ığını kabul etmek lazundır. Aksi tak
dirde, son derece modern silahlardan is
tüade eden Japonlar. elverişlı bir sahada 
karşılaşacakları Çin ordularını. beliti de 
şimdiye kadar tirum.ar edederdi. Çin 
başkumand"anlığı, bir defa Şanghay mın
takasında düştüğü bu hatadan mütemadi 
surette sakınmaya ve elindeki kuvvet
lerle bu kuvvetlerin silAhlarını zinde ve 
taze olarak muhafaza etmeye muvaffak 
olmuştur. Buna ise, kabul ve tatbik etti
ği meharetli harb taktikası sayesinde im. 
kan bulabilmiştir. Ucu, bucağı gelmiyen 
Çin topraklarmda tek, tük mantarlar gi
bi muayyen noktalarda birer garnizon 
vaziyetinde kalmaya mahk\ım bulunan 
Japonları esas üslerinden ayıran Çinli
ler, tatbik ettikleri çete usulü muharebe 
sistemine germi vermişlerdir. Uzak :mm
takalarda Japonlarm hergijn bir parça 
daha fazla zayiat vermeleri ve bazı ah· 
valde mühim bir takım istinad noktala. 
rını kaybetmeleri bundandır, Çın kuv
vetleri, yorulmaz bir azim ile istila kuv
vetlerini hırpalarken memleketin taze 
unsurlanndan teşkil olunan yeni kıt'alar, 
Çin devletinin ilerde muharebeye devam 
edebilmesi imkanlarını hazırlıyan bir e
sas oluyor. Son günlerde Japonların bazı 
rnuvaffakiyetsizlikler kaydetrneJeriniB 
sebebi işte budur. 

Vaziyete bakarak Çin için yakın bir za. 
fer ümid etmenin lınkim olmadığı gı'tı 

ilerisi için de ufkun aydınlık bulunduğum 
iddia etmek hatadır. Maamafih şu nokta 
yı ehemmiyetle kaydetmek lazımdır 1c 
Çinli iyi harbediyor ve aded tefevvukl 
da hesaba girince Japonyanın hesabım 
şaşırtıyor. Tokyonun son zamanda har& 
katında bir statikleşme manzarası arzet. 
mesinin sebebi de işte btrdur. 

Salim Ragıp Emeç 

Mareşal Göring 
İtalyaya gitti 

Har·ciye Vekili Ankarada Berlin, 3 (Hususi) - Mareşal Görin3-

Balkan seyahatinden avdet etmiş o- refikasile birlikte bu akşam Cenubi İta!~ 
lan Hariciye Vekilimiz Şükrü Sarac- yaya hareket etmiştir. Üç hafta kadar ti 
oğlu dün nkşamlti ekspresle Ankaraya talyada kalacak olan mareşalın bu seya-
hareket etmiştir. hati tamamen hususi mahiyettedir. 
Şükrü Saracoğlu, istasyonda şehri - Maabaza, bu brsattan istifade ederek 

mizdeki meb'uslar ve dostlan tarafın - Göri.ngin İtalyan ricalile temaslarda bu-
dan uğurlanmıştır. lunması pek tabiidi:'. 
····················································································································-····-· 

s.bahtan 1abaha: 

ilk ve son insani 
Arkeoloji ülema!l ilk insanların bll,taklıktaki sürfelerden teşekkül ettiğini 

bildirirler. Yüz binlerce yıl süren iatihale devirlerinde diğer mahlfiklar gibi 

insanlar da tabiatle boğuşa boğuşa ve fizyoloji kaidelerine göre uzviyetleri
ni tekenunül ettire ettire bugünkü insan şeklinJ bulmuşlar. 

İlim dünyasının bu tebliğı taş d~ irlerine, oümudiye devirlerine aid eı. 
geçen dişlere, kafataslarına göre vMilen bır tebli~. 
Arzın bugünkü manzaruı.nı diplomat gözile değil. bir tarihi tabi! müto. 

hassısınm gözü ile görmek te mümkündür. Mücadele devam ediyor. Muht. 
lif insan kümeleri ihtiyaçları için didiniyorlar. Tabiatin yağmuruna, ıoğuğu. 

na karşı önce tüylenen, sonra zekisının ışığı ile yuva yapmasını öğrenen 
ilk insanlarla bugün tatlı canını kurtarmak, düşman sillesi yememek için di. 
dinen insanlar arasında neden ayrılık olsun? 
Yalnız fizyolojideki cDıtlyaç uzvu \evliocfı eder. kaidesi politika sahasında 

cDıtiyaç silahı tevlld eder. şekline girm~tir. Dilnkü insan tufandan, cümu

diyeden, geni§ meddfl cezirlerden korkardı. Bugünkü insan gene kendi ne
vinin ateşinden ve geniş mikyastaki istila meddü ce21i'rleri.nden korkuyor, 

Hayatta d'eğişen bir şey yok. Tab~ tin gazabı medeniyetin hışmından her-
halde daha ehven olsa gerek! Biirh4n Cahid 



SON MART 4 

Bütün ıehir halkını koıturan film .•• 
Tekrar tekrar görmeğe layık ıaheser ••• 

• 
Denizbankta Alman heyetile 

müzakereler devam ediyor 
1 İstanbul itfaiyesi 
ateşte yanmıyan elbise 

tecrubeleri yaptı 

Fransızca sözlD filminde 

ALJCE FA YE - TYRONE PO VER 
ikinci zafer haftalarında muhterem peresUtklrlarını 

SARA V sinemasında DP.nizbankın İzmir şubesinde müfettişler tarafından 
yapılan tahkikat ve tetkikahn esaslan 

Oafyedlyorlar. hlveten: Millf Şefimiz 

t S M E T 1 N Ö N Ü'nün 
Almanyada yaptırılan vapurlar hak

kında temaslarda bulunmu üıere Alman 
hükılnıeti tarafından gönderilen üç ki~
lik heyetle müzakerelere dün de, öğle

den evvel ve öğleden sonra devam edıl
mift:ir. 

Dünkü müzakerelere, Ankaradan gelen 
tktısad Vekaleti başrnilşaviri Fonder Por
ten de iştirak etmiştir. 

Dün mutad Mersın postasını yapması 
icab eden Etrüsk vapuru, şartnameye gö
re tesbit edilen noksaniarın Alman heye
tf1e mü,tereken tetkiki için seferden a
hkonulmUf ve dünkü Mers:n postasını 

Tan vapuru yapmıştır. Alman heyeti bu
giln de Denizbank erkanı ve Deniz Tica
reti Müdürlüğünde müteşekkil vapurlar 
komisyonu azaları ile bırlikte Etrüsk va. 
ı>urunda tetkikler yapacaktır. 
Açıkta kalan memurlara ikramiye 

verilecek 
Denizbankın yeni kadrosuna göre lağ

vedilen se~lerde açığa çıkarılan me
murlara. Denizbank kanununun 16 ve 
17 nci maddeleri mucibince, hizmetleri 
nlsbetinde ikramiye verilecektir. 
Yakında Denizbank memurlan arasın

da nakiller yapılacağı ve b:r kısım ser
mlerdeki memurların IAğvedilen servis
lerin i§leri devredilen ve bu suretle va
zifeleri çoğalan servislere verileceği an
l8fılmaktadır. 

Tahkik komisyon]-. n.porlarmk 
hnırlıyorlar 

Blr milddettenberi Deniz Ticareti Mü
dürlillilnde toplantılar yapan ve Alman. 
yada yaptırılan Sus, Trak, Marakaz va-

Killtllr işleri: 

Şile kazasında 13 k6y mektebi 
yapılacak 

Şile kazasında yeniden 13 köy mek
tebi yapılacaktır. Di~ kazalar, köy -
lerinde yaptıraeakl~ mekteb mJkta
nnı İstanbul Maarif Müdürlüğüne bil· 
d1rmekU!dirler. 
Muallimlerin mesken bedellerinden 

keailacek vergiler 
1ııanekteb muallimlerine verilen 

me,,ken bıedelinden' yalnız müvıızene 

ve tayyare vergisi kesilebileceği al! • 
kadarlara bildirilmiftlr. 
Eski dera malzemeleri tamir edileoek 

Eskimiş ders malzemeleri muayyen 
ate1yelerde tamir ettirilecek ve mek -
teblerde kabili istifade bir ha~ kona -
caktır. 

11aı~ı~rrlllı 
----

Kızılay hanı yıkılacak 

Eminönü meydanındaki Kızılay ha· 
nı yıkılmak üzere müteahhide ihale e
dilmif ve etrafı tahta perde ile çevril· 
miştir. ·······--······-·········· .. ····· .. ··········-········ .... 

NEVYORK SERGiSi 
Nlaan kaflleslnin kaydı kapanıyor 

QUEEN MARY ve 

NORMANDIE 
T ranaatlantikleri 

5 Temmuz Seyahatila 
9 Temmuz TALEBE GRUPU 

için 

biran evvel kayıt olunuz. 

KATTA Sey&hat Acentatığı 
Galatasaray Tel: 44914 

purları O.zerinde tetkikler yapmakta olan 
İktısad Vekileti Mü~viri Mazhar Nedim 
Gökyenelin riyasetindekı komisyon ra
porlarını hazırlaml§tır. Rapor buıün İk
tısad Veldletine gönderilecektir. 

Vapur kazanlan üzerinde fenn! tetkik
ler yapmakta olan İktısad Vektletl fen 
heyeti reisi Abdürrahimln riyasetindeki 
komisyon da birkaç güne kadar tetkika
tını ikmal edecektir. 

İzmir ,ubesinde yapılan iahldkat 
Denizbankın İzmir "Ubesinde de mü

fettişler tarafından tetkik ve teftişler ya •. 
pılmalrta olduğunu yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre, İzmirde yapılan 
tetkik ve teftişlerin esasını fU meselel~r 
teşkil etmektedir: 

İzrnirde, 50 bin lira sarfedUerek yap
.tınlan Konak iskele.sinin iyi bir şekilde 

inşa edilmediği ve çürük olduğu iddia 
edilmektedir. 

Eski İzmir körfez vapurlarından Çan
kaya vapuruna 50 bin, Cümhuriyet vapu
runa 60 bin, Alsancak vapuruna 35 bin 
lira sarfedllerek tamirler yapılmış. fakat 
esasen işe yaramıyacak bır hale gelen 
vapurlarda bu tamirlerden müsbet bir 
netice alınmamıştır. 

Bunlardan başka yüksek masraflarla 
tamir edilen Cümhuriyet ve Alsancak 
vapurlarının çok ucuz fiatlarla satı1dı~ı 
da id.dia olunmaktadır. Çankaya vapuru 
da çalışamıyacak bir vaziyette olduğun
.dan, İzmir Alayhey .tersanesinde bağlı 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Denizbankın İzmir ~
besinin kadrosunda da bazı değişiklikler 
yapılması muhtemel görülmektedir. 

Taksim bahçesi yeniden 
tanzim ediliyor 

Taksim bahçesinin yeni bir şekle ao
kulacağını yazmıştık. Bahçenin yeni 
şekle göre tanzimi 12 bin SOO liraya bir 
müteahhide ihale edilmiştir. 

BeyoGlu kazasında dOkklnlar 
kontrol edildi 

Belediye teftiş heyeti azalarının es • 
nafı kontrollanna devam edilmekte -
diT. Dün Beyoğlu kazasındaki teftişler 
tamamlanmıştır. Beyoğlunda cezaya 
çarpılan esnafın sayısı Eminönü kaza
sından v.dır. 

Pollate: 

Bir hıraız manto çalıp 
kaçarken yakalandı 

Sabıkalı hırsızlardan Zeki, Ungada 
Reşidpaşa apartımanında oturan Dür
danenin dairesinden bir manto çalıp 
kaçarken yakalanmıştır. 

Suçlu hakkında takibata başlanmış
tır. 

Bir d6kDmc0 çıraOı iki yerinden 

lstanbula muvasalatıarı bOtOn tafailltiyle ılsterilmektedlr. 
~---• Bupn saat 1 Ye 2·30 da tenzilAth aatiaeler 41---•~ 

SaD Mle-R Bugün ~ Sinemasında 

En heyecanlı ve en mOeserr maceralar ... 
At , ve maceralardan ric'at etmlyen kadın .•• 

EDWIGE FEUILLERE • MONA GOYA • JEAN MURAT 
Sizi, mevzuu hoşa giden Ye eğlendireu htıyük ve emsalsiz 

AŞK VE MACERA 
filminde ihtirasla dolu iki aaatlik Aşk zevklerini tattırıyerlar 

lıAveten: Milli Şefimiz İSMET INÖNO'nün 
lstanbula muvasalatlan blitiln teferrüatiyle ıösterilecektir. 

BugOn saat 1 ve 2,30 da tenzilltlı matineler 

Tecrübe yapıhrken ----
Dün Fatihte İtfaiye Müdürlüğü bahçe-

sinde, yangınlarda kullanılmak üzere, a- Bugün S A K A R V A Sinemasında 
teşten yanmaz elbise tecrübesi yapılmış- G AR y 
tır. İtfaiye müdür ve muavini ile rnüret- Dahi aan'atkAr CÜ Ü p E R'iıı :~e~üzel 
tebatm hazır bulunduğu bu tecrübede, 

elbiseyi giyen ve alev içinde gezen insa- Markopolo'nun Mu"thı"ş 
nın ateşten müteessir olmadığı görül-

müştür. Bu elbise ile, kapalı bir yerde ve Franaızca Sözlfi Süper film ••••••••-

Maceraları 
kesif duman ve alev içinde bulunan bir 'lllllı•••••••_. 

----------------------------------------=~-------------------------------------------------------------insanı kurtarmak tecr:.ibesi yapılmış, fa-
kat elbisenin ayrıca maskes: olmadığın
dan tecrübe sona erdlrilernemiştir. Mas
ke ile tekrar bir tecrübe yapılacak ve iyi 
netice alındığı takdirde bu elbıseler yan
gınlarda kullanılacaktır. 

Karadeniz ve Ege 
denizinde şiddetli 

fırtına devam ediyor 
Karadeniz ve Ege denizindeki fırtı -

na şiddetle devam etmektedir. Fırtı -
na yüzünden seferde bulunan bazı va
purların yakın limanlara iltica ettik -
!eri haber verilmektedir. Büyükdere ö
nünde !havanın yat .• .,c:m.asını bekliyerı. 

vapurlar dün de yollarına devam ede
memişlerdir . 

Fırtınamn rtesiri1e Boğazdald lbazı 

iskelelerde bağlı bulunan 5 - 6 kadar 
boş küçük sandal batmıştır. Devlet me 
teoroloji istasyonundan, Deniz Ticare
ti Müdürlüğüne gelen malfunata göre 
fırtınanın bugün de devam etmesi muh 
temel görülmektedir. 

TEŞEKKÜR 
Kıymetli kardeşimiz öksüzler babası dayı

cığınuz emekli süvari tuğbayı Cemil Taşo
vanm ebediyete lntlkall dolayWle gerek ce
nazesinde bulunB.4 n gerek telgraf ve mek
tubla taziye eden ltıymetJ1 dootlarunıza. biz
zat teşekküre lm'kAn bulunamadığından bu 
vefakAr dostJ.arıı. kanıyan kalblerlmlz ve göz 
yaşları-nızla canaa.n tefekkürler ederiz. 
Hemşireleri: Nebiye J.şıkveren, Zakire öz

ışık, yeğenlerl: Sıtkı Akçatepe, Hacer ve 
Fethi ÖZJ..şık, Dr. Ekrem Baltacı, MehpAre 
Baltacı. .... -. ...-............... ...----·---------

TÜRKLÜK 
Memnuniyetle haber aldığımıza göre, pek 

yakında Tüı k Allmlert Te ecnebi türJr:olot
ıannın yazılartle Türldyede 1lk defa olarak 
beynelmilel :kıymette &ylık Te seksen aay -
talık mühlm bir kültür mecmuası neşrine 

başlanaca.ktır. .............................................................. 
Balo tehiri 

Türkiye san'at mekteb1eri mezunlan 
oemiyeii başkanlığından: Cemiyetimi
zin bu akşam Taksimde Cennet köş -
künde vereceği balo, Hava Kurumu -
nun ayni akşama tesadlif eden balosu 
dolayısiJe 11 Marta tehir edilmiştir. 

Dün şehrimizde hava kapalı ve fır • ••••••••••••••' 
tmalı geçmiş, rüıgAr şimali şarkt isti • 
kametinden saniyede 1 O - 12 metre 
hızla esmiştir. Sühunet en yüksek ·7,7 
ve en düşük 4,2 santigrad kaydedil • 
miştir. ---.......... -.............................. , __ _ 

DOGUM 

LALE 

Sinem& Tarıhinin en muazzam filmi 
Film teknitlnin en son sozn tst&n
bulda 3 BÜYÜK SiNEMADA BiR-
DEN Gösterilecek olan ilk film 

lnsau ıoznnnn buenne kadar gO
remediti Sahneler tabiattn en mu
azzam, korkunç hadiseleri nefis 
bir aşk ve boynk macera şaheseri 

8 Mart Çarşamba akşamı 
Fransızca NOshası 

MELEK 
Sinemasında 

yaralandı Jamanak gazetesi sahıbi ve başmuhar-

Dünyanın yalnız en büyük 
ıehirlerinin en namlı sinema· 
lannda bulunan otomatik ha
va tertibabnı memleketimiz· 

9 Mart Perşembe akşamı 

i PEK Süleymaniyede Osınana aid döküm- riri Melik Koçun bir kız çocuğu dünyaya 
gelrnijtir. Yavruya uzun ömür diler, ba

cü dükkAnında çıraklık yapan 18 ya - basını ve muharrirlerimizden amcası de tatbik eden ilk ainenıadır. 
şında Mehmed çalışmakta iken döküm Bay Koçu tebrik ederiz. '••••••••••• .. .,,_ 
ocağı: patlamış ve Mehmed kolundan ı:::=~~=====-===-======~;,;;;;;;;;;;;;=-==::::s===-==--=-=='.8"' 
ve gözünden yaralanmıştır · Şehrimizin 2 bQyük Gedlkpafa ---• Şehzadebaşı 

Bir amele dinamitle yaralandı Sinemasında birden AZAK FERAH 
Klsıklıda kireççi Nazımın taş ocak -

lannda çalışan Mehmed Yıldız, dina· 
mitle taş çıkarmakta iken sıçnyan di
namit parçalarile vücudünün muhte -
lif yerlerinden yaralanmıştır 

Yarah~ın müdavalt.(ı yapılarak ta!h
kika ta başlanmıştır .. 

A A a6D l.tanbul11 teıriflerl, yapllaa istikbal 
MilH B~yük 18 M B T 1 N U N U maruiml. _ Unlverai!• gençl_ari~n toza· 

Şofımı:ı: buratı biitüD tefernaatıla 

ŞEVH•N OALU Seali TOrk Ayrıca: 1 U Musikili 

RUDOLPH VALANTiNO ve ViLMA BANKi 
~ 114veten FERAH'ta DOLU DiZGiN ve AZAK'ta ÇiFTE KATiLLER 

va 

SARAY 
Sinemalarında 

TÜRKÇE SOZLO Ntıshası 
Iıır temsiller için numaralı kol
tuklar olmdtden sablmaktadır. 

Telefon : MELEK: 40868 ·SARAY: 
41656-IPEK: 44289 

Eir adam karısını bıçakla yaraladı • E K • Net'• e"lence, zevk, nefis musiki, kahkahalı hareketli, me-AnadOl U Sahilinde p s d " 
Evvelki gece Büyükadada Cami so - Bugün 1 ınemasın a raklı bir mevzu herkesin seveceQI, beğeneceOI bir film 

Kirahk ev istiyorum !a!n!:s:~:a~ı!:~~~~ i~:z~c:::~ ~~ R A D y O M U H A R E B E S i 
Caddebostanı ile Suadlye ara- ga çıkmış ve Ahmed karısı Fazileti bı-

sın<la, geniş bahçeli, pl4jli yakın çakla vücudünün muhtelif yerlerinden v1 11 F yıldı ı SIMONE SIMON ve radyo Kr4lı BEN BERNIE ve Mlllt Şefi· 
yeni, konforlu olması şarttır, se- yaralam1c:tır.. mF~~nlsSızMcaETsOlzNınÖNbOa?no.nroll!sr:a::~a mmuv::~~~an y:pılan istikbal merasimi Şefimizin halkla temaslan btltUn tefer-
nellk tutulacaktır. Mufassal teklif· .., u DO h b ı ı 

1 Yaralının müdevats yapılınH•, S'UÇlu -"atlle Filme lllve olarak: 1 - Foks nya a er •r ıerln (Son Posta darehtmeslnde ..,, "u d 
Al1 HnınQ) adreelne bildirilmesi. Ahmed yakalanarak_ tahkikata başlan- 2 - Renkli Mo a mecmuası 

...._ __________ ,, mıfbr. ,~---------. Bugb aaat 1 ve 2.30 teui!Atlı matineler -ıım--------•r 
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lzmir hergün biraz daha Muşta hu yıl kış 

görülmüyor 
• 
ımar edı•ıı•yor Muı (Hususi) - Geçen sene Şubata. 

yının birinci haftası sonuna kadar tam 2 

İmar h k 1 1 k I metre 58 santimetre kar yağmış ve yerde 
sa asında iki, üç ve dört atı o ara yapı an 97 santimetre kar tesbit edilmişken, bu 

yeni ve modern evlerin sayısı beş bini geçti sene bugüne kadar yağan karlann mec-
muu (29) santim olup kar şehir içinde le
ke halinde ve Altınova da ise hiç yoktur. 

İz . Izmir imar sahasında yiikselen binalardan bir kaçı 
g~ nu.r (Hususi) - Yapılan bir hesaba 

d
ore, son senelerde hususi eşhas tarafın
an · 

y· ~ınar sahasında yapılan inşaat tutarı 
l'Xl1:1111

• beş milyon lirayı aşmıştır. Havalar 
deUsa·~ gittiği için bu yıl, kış mevsımin-

de ınşaat devam etmiştir. 

l 

Kanunusani içinde suhunet derecesi bir 
kaç giln için nakıs l4 de kadar düşmüşse 
de :bugünlerde suhunetin zaid 10 a kadar 
çıktığı görülmüştür. Kır çiçekleri çıkmış 
bir kısım yerler yeşillenmiştir. 

Muş tarihinin hiç kaydetmeğidi bu 
müstesna .havalar, halkı çok sevindirmiş
tir. DavarYar dışanda otmmaktadır. 

Diyarbakıra kadar getirilmiş olan e -
lektrik makine ve mal-zemeleri yakında 
şehrimize geleceği için §imdiden hazırlık
Jn r yapılıyor. 

Bir ıbuç.uk sene içinde vücude getirilen 
rnuht~em ve modern binalar ve eserler 
zaten memleketin çehresini değiştirmiŞ
tir. İlkbahar için programlı planlar ha -
zırlanıyor. 

lzmir fuar evlenme da'resinde 
garib bir ht\dise 

İzmir (Hususi) - İzmirin eski fuar sa
l hası iç.indeki evlenme dairesi bahçesinde 
garib bir hadise olmuştur. 

[Halkevleri bay amı] 

P' İınar sahası adı verilen Gazi bulvarı, 
~ipaşa •bulvarı, Şükrükaya bulvan, 
lla bulvarı, Voroşilof caddesi. Vasıfçı
ka r caddesi, Dr. Mushfa caddesi aşağı yu
!anrı ş~hrin yarısını işgal etmekte; yapı -
lar ıstınıiakler ve yıktınlan harab bina -

Bir genç kızla bir delikanlının nikah • 
ları kıyılacağı sırada, evlenme dairesi 
bahçesinde bekliyen bir kız. evlenecek de 

likanlının yanına yaklaşarak evveli teb

rik etm!~; sonra delikanlıya iki dakika 

vaktini kendisine hasretmesini istemiş • 

tir. Bittabi evlenecek genç kız, nişanlısı

nı bu yabancı kızla yalnız bırakmıştır. 

Memleketın her tarafında Halkevleri bayramı ~un tezahüratla tes'id edil -
rniştir. Yukarıdaki resimler bayramdan birer intıba ve temsil kollan tarafından 
verilen temsillerden birer sahnedir. Altta sağdaki resim Erzincanın Cimni na -
hiyesim:le yeni Halk.evinin açılışını gösteriyor. 

b la bu saha genişlemektedir. İmar sa -
astnda "k· ·· 

P la 
1 ı, uç ve dört katlı olarak ya -

ı n ye . 
b. . nı ve modern evlerin sayısı beş 
u1ı bulın ibaşb • uştur. Basmahane arkasından 

d ~arak Kahramanlar mahallesine ka-
ar uzıyan kısımda üç yüz kadar tek katlı 

ll'nele evle · 
karıd ki rı yapılmışttr ki bunlar, yu-

İ a yekunun haricinde kalır. 
mar sahasınd h • teh 

1 
h a yukselen yeni 1zmır 

hirı:~i ~r bakımdan modern Avrupa şe • 
~ nı andırmaktadır. Evvelce İzmlrde 
ın apartıman dahi bulunmazken. son za
ll'ıa an!arda cidden güzel, konforlu apartı -
ırı~;d:r yükselmiştir. Kültürparkın Lozan 
Cadde.s~ından başlıyarak Dr. Mustafa 
Jilks ın: kadar eHi kadar apartıman 
<lev elmış ve yenil~ri bunlara iltihakta 
~ .... ~m etmiştir. İzmirde yapılan bütün 
.r ...... ı evler 
tın altı ve apartımanlarla, mağazala -
tlır İ arında mutlaka birer sığınak var • 

· n§aat b tulın k ıı.zı kayıd ve şartlara tabi tu-
tibe a ta -ve p1anları belediye fen heye -

n el tasdik olunmaktadır 
.oe edi · 

at) kn ~e. arsa satışlarını (derhal inşa-
J>acakıYdıle ~apmakta ve yeni inşaat ya
tedir ara bırçok kolaylıklar göstermek-

a.ı1:~~.sahasında şahsi teşebbüslerle yük
leri yn ınaların yanında şehir mücss~se -
tanesi \~imıştır. Belediye bir çocuk has
bir se}ı' . ır hnl santral, bir garaj santrııl, 

~ ır oteı· 
!'ayı ı"nş ı ve rrazinosu, belediye sa -

a etti k \ta I<ut'U rme te~hr. Kordonda ise Ha. 
tehi, 1i ınlku tarafından bir Türkkuşu mek-

a Parı· . tisi ve n ısı tarafından Halk Par • 
•-- .ualkev· b" 1 • . ~afında b" ı. ınası. ktısad Vc_kaletı 
Bunları n ır tıcaret !dübii yapılacaktır. 
ları ha .. n 

1
arsalan satın alınmış ve plan -

.. ır anm t 
ile sonra İ . 1Ş ır. ~uhakkak ki beş se-
alacaktır Zllıır şehrı, yepyeni bir çehre 

iki yeni \'e modern 
Evkaf id cami Yaınlacak 

are · b" sı, ır taraftan şehrin ima-

hrnirdc 

- Hasan B b. 
teci, kadı ey ır .:?cnebi kadın gaze-
Yapın11._ nlanmız hakkında bir etüd 

Esaslı mrette tamir ec:Wen 
Başdıırak camisi 

nna yarayan eserler meydana getirirken, 
öte taraftan da camileri ve din müesse • 
selerini takviye etmektedir. 1zmirde mev 
cud bütün camiler esaslı surette tamir e
dilmektedir. 
Başdurak camisi 4000 lira sarfile ta

mir edilmiş. alçı pencereleri maruf san'at 
karlara yaptırı1ımış ve elektrikle tenvir 
edilmiştir. Caminin dışınöa modern bir u. 
mumi hela yapılmıştır. 
Salebcioğlu camisi de esaslı surette ta

mir edilmiş; iç ve dış tezyinatı takviye e
dilmiştir. Asmalımescid camisi. Hatuniye 
camisi, Kemeraltı camisi ve Esnefı Şii ca
mileri tamir edilmiştir. Güzelyah camisi 
de tamir edilecektir, keşifleri yapılmıştır. 

Evkaf idaresi İzmirde yeniden iki cami 
yaptıracaktır. Bunl:ırdan biri Alsancakta. 

ımar sahası içinde olac:ıktır. Bu semtte 
halkın devam edeceği bir cami rnevcud 

olmadığı için T:ürk mimari tarzında, mo
dern bir cami yaptırılacaktır. Ayrıca Kar. 
şıyakada, Soğukkuyu mevkünde inşa e -
dilmekte olan Atatürkün validelerinin 
türbesi yanında modem bir cami yaptı • 

rılmasına karar verilmiştir. Bu işi Evkaf 
idaresi ve vilayet yaptıracaktır. 

Bu (iki dakikalık mülakat) esnasında 

neler konuşulduğu bilinemezse de bu 

mevsimsiz mülakat kadınlar arasında de

dikoduyu mucib olmuştur. Bu görüşm~yi 
müteakib nikfilı, beklenen hararetile kı· 
yılmıştır. 

Edirnede bir ziraat müzesi 
tesis edilecek 

Edirne (Hususi) - Trakya bölge • 

sının ziraat ve fktAsad bakımından 
mahsulat, mamulat ve iktısadi duru -
muna göre herbirinin canlı nümunele

rini ve tipik olan maddelerini cami ol· 
mak üzere büyük bir ziraat müzesinin 
tesis edilmesi kararlaştınlınış1.1T. Bu 
hususta hazırlıklara başlanmıştır. lzmirde bir verem pavyonu 

inşa edilecek 
İmıir (Hususi) - Sıhhat Vekaleti İz • SögUd köylerinde radyo 

mirde emrazı sariye hastanesine bağlı o- sö~üd kazasının köyleri arasında blr rad-
larak _elli yataklı bir veretn pavyonu in- yo Nkabet.! başlamıştır. Çoğu 300-400 evli 
§8 ettırmeğe karar vermiş; planlan hazır- bulunan köylerin ekserlslnde radyo mn -
lanmıştır. Ayni hastanede vilayet"e de dd Rad aı k- 1 . K- KaU • • :r cu ur. yo an oy er. ure, 19, 
elli yataklı bır verem pavyonu inşa edil- Tuzaklı, Borcak, Akhisar, Gümele, Çukur -
mektedir. Bu suretle veremlilere 100 ya- hJsar, Akköydür. Bilhassa. Sarıkaya köyün -
tak ayrılması mümkün olacaktır. de Ud radyo mevcuddur. 

Konya lise ve orta mektebi takımları maçı 

~~. 

.. ~ 
Geçen Pazar günü Konyada orta mekt eb ve lise futıbol takımları arasında he

yecanlı bir futbol maçı yap~tır. Ortahlar daha faik ve güzel oynamışlar, 

neticede 1-0 galib gelmişlerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

. . . Geçen senelere nisbetle bayanla· 
nrnızın .• 

• . . daha çok güzeUe9ip, narinltitikl&
rini görmU,. •• 

Hasan Bey - Tabii.. hergün yiyecek 
atan bir dükkAn kapantyor, onun 
7erind9 bir güzellik emUtü.tft açılı-

~· 

KarabUkte hayvanlarm 
dostu bir adam 

Karabük (Hususi) - 1''abrika muhiti 
yalnız tcknisiyenle.r, memur ve işçiler 

toplamakla iktifa etmiyerek bunların ta
tfü rniJvellidi olarak bazı 01•.J nalite.er 
de yaratmıştır. Bunlardan biri de derin 
bir hayvan merakının içine gömülmüş o
lan artinist, li.saniyatçı ve tam mana!:ile 
karakteristik bir tip olan ıercüman R,ıh· 
mi Cinyodur. 

Yetiştirmelerinden birile resmini gör
düğünüz Cinyo çok seyahat ederek. uzun 

tecrübeler geçirmiş, malumatlı bir vnt n
daştır. Ondaki hayvan merakını geçici 

bir arzu veya her hangi bir meşgale ola
rak telakki etmekten ziyade hastalık diye 
tarif etmek daha yerinde olur. 

Fa'Bri'kanın kok kısmında hususi bit· 
dairede beslediği köpek. ayı ve kedık lerı 

çok iyi terbiye etmesini bilen ve varını 

yoğunu onların uğurlarında feda eden 

Cinyo onların muti imtizaçları karşısında 

mcs'ud ve mağrur bir haz duyar. Ve 

kendisini seven herkesin hayvanlarını da 
sevmesini ister ve etraftakı arkadaşları 

arasında bu yolda bir seç.m yapar. 
Resimde Rahmi Cinyo ile küçük ayısı 

görülmektedir. 

Dikilideki şiddetli zelzele 
İzmir (Hususi) - Evvelki gece Dıkili 

kazası dahilinde hissedilen zelzele olduk
ça şiddetli idi. Dikili, Çandarlı ve bu ci
vardaki köyler halkı yer sarsıntısı esna. 
.anda büyük korku geçirmişlerdir. 



HAduel· ıcu.-c1a 1 
AKADEMi 

o~ ••• ,. le ce11a6 
İltanbula JÜ1D bOyükçe şehirle

rlmbde birinde oturan bir erkeJr 
okuJ'ucum, Bay el. ~ mektubuna 
fD7le baflamJt: 

..... Bula bir IOllbahar •Jrpmı 

-..-~ ... olmall 
llltlarbn mm f8mdwn • 

lfıl:tubml IClllUDll da tBJ1e Wtiı--- 86Jle -~. Jralbfmln .. 
tepll nam1 lllndlae)imT 

Batla ... ~ anlatmaP 11 • 
mm ,ok. Okuyucuma baca oevab 
.. .,mı: 

- Lnzumu olmıymı yerde edebi• 
Jat yapma. IOD1"a da hayali hakikat 
~bi gbstermelle ça.1ıpna cHazin 
IODblhar alqamııt ile cbarem• deni
len cetwUn yekdilerlle telif edilir 
fll11mden o1machklarmı unutma. 

* ..,.. ....... 1oDMwiı mek. 
tahdabmllllnl~ 

- Mntemmel bir ev kadım ve 
m.flbmmel bir annedir. Fakat iP 
bir ame ohıJor ki kocalı ile araları 
açılmıştır ve adam kadım bırakmak 
tDJle c1ursun, elinden puğmm da 
•im* tefebblldndedlr. 

Mektuba bir defa diba okudum. 

Bvet. yamhnamıpml lpMle ba ... 
cuns~zlilin lebebi he1dnnda tek satir 
,oktur. Belli ola ı.m haJdbtJere 
batarak llelltala .. baları mı • 
Jamak mllmkilndlr. l'abt ~ ma • 
1Gmsuz, tmnmım mıglnılJerle dolu 
muadelmlll ha1U hmb beşıN na • 
811> olmach. cA~ denilen aa • 
lllk Alman lliminJD nazarlJelerinl 
anlamJf oJmılann ..,_ lae, • eiv 
Yyle ~ atlinmedilene • 12 
lrtflden .lbuettir. 

* ., ... y .. ,. 

- Bahaettiğiniz bclmın slzl aev· 
mit ohNsma ibUmal wremem Ko
cuından bqka çocutlarmı da alda• 
tan ve. .. yetim bnbn kadın qfb 
mefhumunu blhmg, Bir dateğe. b• 
pılmıştır. BugGa -- g6riinmesl • 
nbı sebebi .. mt .. 1a.tttr . 

Sizin harmrtlım lııllJt1k bir «SUç. 
tur. Fakat timcll lıılndl evbıizl J1 • 
karsanız cdnayeb olaeütır. Hem 
nafile r.ahmet ebnejlniz: Kendi b· 
muzdan ayrılsanız bile, kanun czl· 
Da• halinde yablandrlmıı bdml• 
nJenmentu mllDI clli™lr. 

-n-ı-zw-

~ 
Kanaviçe çocuk 

elbi-
ıeleri 

Beyooıunda sevdiDi kadım öldüren 
kattlln muhakemesine başlamldı 

Mahkeme suçlu vekilinin talebini kabul ederek katiUa 
mütahecle altına almmasma karar verdi 

Bacaksızın maskaralıklan: Meydan okupUf 
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8 Sayhı 

~ alısı olmıyan, ve kayığa binip 
)J de böyle tcnezzühlere iştirak 

edemiycn zavallılar, nhtımlara <i<>l • 
muş, pabuçsuz ayak?annı denize sar • 
kıtarak oturdukları yerde, mısır, sa1a -
tahk geveliye geveliye vakit geçiriyor· 
lardı. 

Bazan, sahile yakın geçen bir posta 
vapuru, dalgasile bunları ıslatıyor, nh· 
tını. bir an için boşalıyor, .90nra, kaçı· 
şanlar, gene ayni tatlı damlasına mu • 
sallat olan inadcı s:nekler gibi yerli 
yerine dönüyorlardı. 

Günün bu saatinde, kibar tabakaya 
mensub, ortalıkta kimseler yoktu. On· 
lar, huc;u~i hamamlannda, yahud ki 
kendi kayıkhanelerinde denize girip 
çıkmış, açılan iştiha!arile sof.raya otur
muş, tıka basa yemiş, şimdi de tatlı 
tatlı şekerleme kestiriyorlardı. 

Boğazın ~öhret sahibi, dondurmacı 

Emirganlı Arnavud Salibi, tepeden tır· 
nağa kadar beyazlar içinde, kıyı kıyı 

giden sandalından, müşterilerine, geç
tiğini hıber veriyordu. 

Arada bir, açılan bir yalı kapısından, 
ya bir redingotlu ağa çıkıyor, yahud da 
işten şişmiş bir halayık eli uzanıyor, 

Salibi durduruyor ve d<>ndurma alı • 
yordu. 

GünC-iin, gruba kadar devam edecek 
olan kavurucu sıcağı altında bltab du
nm An:ıdolu yakası, yalılannm, birer 
gözü andıran bütün pencereleril~. göl
geli ve serin Rumeli cihetine gıpta ile 
ve adavetle bakıyor gibi idL 

Hava o kadar durgun idi ki, fakir, 
ihtiyar w takatsiz, kalabalık bir aile 
reisi gibi, peşi sıra sürüklemeğe mec
bur olduğu mavnaları bin meşakkatle 
ve istemeye jstemeye çeken köhne bir 
romorkörün patpatı, İstinyede kalafai 
yerinde gemi tamir eden ustaların tok
mak darbeleri Boğazın bir ucundan Ö· 
bür ucuna kadar duyulmakta idi. 

Vakit gittikçe, bittabi geçiyor, lAkin 
farkohr.nnuyo.rdu. Evlerin bir çoğun • 
da saat yerine geçen müezzinlerin ses-

• 

SON POSTb. 

Naşit 

MART 4 

C:EDE~ÖVAT:::J 
Zevksizlik 

YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

meşhur üsta ları 

Bir Avrupa mecmuasında okudum: A
merikada Shakespeare'in bir eserini, çıp
lak bacaklı güzel girl'lerin danslarile süs
liyerek oynamışlar! Amsterdamda da bir 
mektebin kimya muallimi mektebdeki bir 
temsilin rejisörlüğünü üstüne alarak. 
Moliere'in c Ukala Kadınlar:> komedisini, 
Holanda metnine ilave ettiği bir sürü 
coooooh!:t larla oynatmış! Artık mUka • 
!emenin aldığı şekli düşünün! Fakat yal
nız o :kadar mı? Komedinin 12 nci tablo-

edi§imin bir facia olduğnu kastediyormn) 
ardı arkası kesilmiyor. Shakespeare'in 
Romeo ve Juliette isimli trajedisinin bile 
bu şekilde hülUsa edilerek yapılmış a· 
cıklı nürnuneleri birkaç tane l:irden or· 
tada! Buna ses çıkaran da yok! Demek 
ki, para kazancı zevksizlik ve edebiya• 
ta hürmetsizlikle birleşirse her türlü U· 

cubelerin ortaya atılmasına cevaz vere• 
biliyor! 

iç·n rk ı? 

Bunların da çeşidleri vardır: Bir kısmı 
nazmı nesre yakla§tırnıak iddiasile ne 
vezin, ne kafiye •..anıyan «enç şairlerin 
eseridir, bir kısmı da, yeni aynı genq 
zümreden en bayağı fikirleri, sırf dik· 
kati celbetmek ıayesile cŞiır> ba~lığı ;t] .. 

tında neşredenlerin ... Bu ikinci grup için 
baştaki kel, sırttaki uyuz, burundaki kan 

(Devamı 12 nci sayfada) 

Son Posta'nın Romanı : 64 Derenin ağzı, her yeni gelen kayığı, 

"Ah ne bavgın bak.ışın var, ~:~~;~ır.()~~~u!~:i;!:~:~uh~:::c:~~ 1 rakib nereye sığıyordu? Nasıl çarpış • 

~.~ * t f J tJP tlifı ~Ol g&lf"' ot: [t fJJ.?'.dJ :~ô~:o ~~~kı.~;::;·~;zann:s!~:;a;,:7,~~::r~ 
i;::slu~ a bevaz şemsıY elı ! " E :fCtl :: :~i~~;,d:~:~: ~i~:ir~~ ~::: :;;": 

• ı '• yor, kürekler dolaşıyor, hamlacılar, ya· 
Jeri de sıcaktan kı • sı.rcılann kazan do • sakcılar: Dadı kalfalarla haremağaları, 
sılmış, he.r zamanki lulan kaynatıp sat - sinirleniy0r, lakin edeb ve terbiyeye 
gibi ortalığı çınlat - tıkları sütlü mısır • riayeten ses çıkarmıyorlardı. İşte o za· 
mıyordu. lan kemire kemire, man, kayıktan kayığa çiçekler, lavan • 

Maam.afih, nere .. bu mehasin resmi ta ile tatir edilmiş ipek mendiller, ön-
de ise ikindi ezanı • geçidini karadan ce hazırlanmış nameler atılıyor, kaş 
nın okunacağı de - seyrediyordu. Po - göz işaretlerile, sonu ekseriya gelme • 
nizdeki merakib ne.. turlu, saltalı kağıd meğe mahkfun muaşakalara mukadde-
vinin birdenbire de· helvacılarırun ca - meler yapılıyordu. 
ğişmcğe başlama - mekanlannı kuşa • · * 
sından anlaşıldı. tan irili ufaklı ço -

Aşağldan, yu'.karı cuklann haykırış • Açık krem rengi zemin üzerine, ka· 
d&n, mükellef san • malan, az ötede, Kü lın laciverd bir su çekilmiş, kürekleri 
dallar, ikişer, üçer çüksu mesiresinden yepyeni, kayıkçıları, göğsü açık, kısa 
çifte piyade kayık . akseden davul zur • ve bol cbiniş> kollu hilalt gömlekle, 
iar, tek tük sökün na seslerini bastıra- v~ne çiirüğü çuhadan şalvarlar giyin· 
ettiler. Kayığın bi. mıyordu. Orada, ça· miş.Arka güvertesine serili, gene vişne 
çiminden, arkasın • yınn ortasında orta çürüğü rengindeki ehramın uclarına 
daki ehramın ren - oyunu oynuyor, da - takılı, gümüşten balıklan suyun sat • 
ginden, kayıkçıların ha ileride, karako • hında yüzen, şık, zari.! bir iki çüte pi· 
şalvarlarından, ki - lun arkas!.lla düşen d k w • • d ik" 

d .. l'"kt ı.-kk ya e ayıgının ıçm e oturan ı tane me aid olduğu bili· uzu e .uo abaz . 
niyordu. Ll.civerd ehramlı, kenM'111a lan tenteneli şemsiyeyi, çok müteha • (Çiçekcioğlu) elli, alt.ml1 kişilik bir yakışıklı, kıbar ta~r~~ ~nç beyden bi-
kahn, yaldızdan su çekilıni! olan ıu üç lik nazarlara karşı siper edinerek.. bazı gruba hünerlerini gösteriyordu. ri, hızla arkasına donup te, az evvel ge· 
çifte, körfezdeki Mısırlı hanımın, şu i- larmda siyah çarşaflı, kalın peçeli, u .. Göksu deresinin içine doğru dal· çen bir başka kayığa nazar ettikten 
ki çifte, narin yapılı ve filizi ehrarnlısı macı gibi kadınlar .. gene bazılarında la.rıru sarkrtan salkımsöğüdlerin al ~ sonra arkadaşına sordu: 
Bağdad kapı kAhyasının, şu tek çifte burma bıyıklı, plastron boyunbağlı, tında, kenara yaslamış bir sandal dolu- - RanA değil mi idi o, kayıktaki.? 
koyu mavi sandal Rumelihisannda o • çapraz yelekli, şık beyler .. hepsi, hep- su sarhoş, gelip geçen kadınlara laf 8 _ - Hangi Rana? 
turan §Bire Fitnat hanımın, diye, sa • si Göksuya akın ediyorlardı. tıyor, ihtiyar dadı kalfalardan, sırım - Canım .. şu! Mahud .. Benli Seni " 
hildeki seyirciler, geçenlori birbirle • Dere, sğzmdan ta içeriye, cYedi kaı- gibi haremağalanndan tekdir ~ttikçe, yenin evini işleten? 
rine gösteriyorlardı. <leşler> e, hatta daha öteye, Tuğla h~ şuursuz kahkahalarla gülüyordu. - Dikkat etmedim. 

Bazı kayıkta, ince cbi11Cır> yaşmak- manlarınn kadar, kayıktan, sandaldan, 
- , TA u1.aklarda, ba~ ynnık bir sev • - Vallah, tuhafsın Macid? Hiç de 

ıı, yaşmağın altından oyalı hotozun ve suyu görünmez olmuştu. Hamlacııar, 
d.. · b b 1 ~.,0,.. t dazede, bir kemençenin, yahud ki bir senin gibisini görmedim. Sen buraya boyalı ~açlann rengi, gönül çekici bi • arkalarına ontip, ir ir eri.ne ~e 

rer gölg4=' gibi görünen, ağır ipekli fe - vere verP, güç hal ile, kayıklarına bix neyin na~elerine uydurd~ğu se~lni dalga geçmeye mi geldin, eğlenmeye 
racelerinin devrik yakası, pınl pırıl el- geçid bulabiliyorlardı. dağlarda, bayırlarda aksettire ettıre, mi? Biraz etrafına baksana! w 

mas broşu meydanda bırakan, yanın Gökrunun, yalı bulunmıyan ~ 1a .. gazel okuyor .. «Mecnun isen ey dil, sa- - Ne yapayım, Memduhcugum? Ak-
parmaklı eldiven giymiş, süslü, nizam· hilinde, Kandillinin, Anadoluhisannm na LeylA mı bulunmadb di.Yuü fer- lım başka yerde) biliyorsun. 
ıı hanımefendiler, ellerindeki, kenar - halkı, çayırlara dökillmüa. .-na. ma • yad edi)'ardu. · · ~A,.wı !'ar) 

. ,,, - ı. ....... ' • 
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İstanbullular Milli Şefe derdlerini dün de anlattılar 
(Baştarafı 7 inci ıavfada) 

2 - Toprak. 
3 - Harman makinesi. 
4 - Ormanlık. 

Abdi Süren bunlan izah ederken arazı I 
davalarından şikayet etti. Nakkaş çiftliği 
sahibinin maliyeden aldıkları topraklara 
Bahib çıktığını anlattı. Fikret Atlı, Milli 
Şete, vaziyeti harita üzerinde izah etti. 
İsmet İnönü, İstanbul köylülerinin fakir 
olduğunu söyledi ve bu meseleyi incele· 
?nesini Vali Doktor Ltitfi Kırdara emret
ti. 

Takas meselesi 
Bundan sonra, dün. üzerinde durulma

sına karar verilen takas meselesi hakkın
da izahat vermek üzere takas komisyon· 
t'USu Rıza Öz:yürek çağınldı. 
Rıza Özyürek dedi ki: 
- 16 Mayıs kararnamesı ticari işleri 

aksattı 

bnet İnönü BOrdu: 
- Saracoğlu bura:ia mı? Çağırın. 

Oduncuların orman kanunundan 
şikAyetl3ri 

Sıra adını. kömür ve çubuk tüccarı A· 
II?nda idL 

Milli Şef dün halkın derdlerini dinlerken 

yalnız tav~t ettiklerini, i~~al ~akkınııı ı lerinizi yapacak iktıdarda mıdır? 
ihracatçıya aıd olduğunu soyledı. - Eveti 

fsmet İnönü: .Şükl'ü ?aracoğluna: 1 OskUdarh kayıkçılarm derdler" 
- Sor kendısıne, dedı. 1 
Şükrü Saraooğlu: Şimdi Milli Şefin karşısında Üskü • 

Asım verdiği izahatta, Beykoz kazr,sı _ Ne vakit takas vazıyet~ yüzde 70 ol- darlı, kayıkçı ve balıkçı Hüseyin yar. 
arazisinin dar olduğunu, halkının ziraat- du, sualini sordu. - Nerelisin! 
le geçinemediğini, odunculuk. kömürcü- Ö rdi - Üsküdarlıyım paşam! 
liik ve portakal sandığı çemberi yaptık- Rıza zyürek şu cevabı ve ·: 
la - 16 Mayıs kararnamesinden sonra. - Söyle bakalım derdini? 

rını söyledi ve orman kanunundan U· 
2'lln uzadıya şikayet etti. İsmet İnönü Rıza Özyüreğe: - Biz senede 3 ay çalışıyoruz. Bu 3 

A - Tec:ekkür ederim oğlum, dedi ve a· aya mukabil bir senelik kazanç vergi· 
sım, Evkafın Karakulak suyuna mü- :ıı 

d h Ya•a kalkarak •m sözleri söyledi: si istiyorlar, ödiyemiyoruz, müşkül a ale etmesinden ve Şirketihayriyenin " r 
Beykoz ile Yeniköy arasında araba va- - Saat 16 da tekrar gödşeceğiz. mevkirleyiz .... 
puru işlet.memeainden de fik~yette bu- , Sabih Alaçam Arkada~ların bir kısmı mahpustur; 
hındtı. 0 .... gleden sonra.. bir kısmı da kaçak olarak çalışıyorlar. 

· Halk, sa:ıdallara yazın rağbet eder. Kı· 
Çubuklulu amelenin derdi Saat 18,31 da İsmet İnönü salonu tekrar şın oturuyoruz. Köprüye bir merdiven 

Sonra, Miı:tt Şef: teşrif ettiler. Herke,, yerini aldı. Mi!U yapılsa da bize haJkı taşıınağa müsaa-

- ~1 bakalım, Mu9ta1'a Cebeci, dt-di, Şefin karşısına evvela Kartal mümessili de etseler ... 
ne iş yaparsın! Rıza geldi. - Şimdi bırakrmyorlar mı?. 

- Çubulthıda amelebaşıyım. Bir şik5· Şef munis bir sesle vazifesini sordu: - Hayır! 
Yetim yok. Yalnız fab~lta~arda çalı an - Yunus çimento fabrjkasında hattı - OrPya hepiniz sığar mısınız?. 
bekAr amele için bir yatakhane yapılma- havai şefiyim. - Sığ"arız. Esnaf gittikçe fakir dil • 
mu iwttrnam ediyoruz. 2000 bekar amele - Nerelisin?.. .şüyor. Müsaade edersen.iz Bandallara 
?ar. Sefil oluyorlar. - Kartallıy:ım!: kıçtan takma motör takıp halkı ÜskÜ· 

İsmet İn&il bu mesele ile meşgul ol- - Kaç yaşındasın, Kartalda rn: otur- dara 5 kuruşa taşıyalım. Kışın çalışa • 
masını da Vali Lfüfi Kırdara emretti. tiun! mıyoruz Karayelde bir eşya nakliyatı 

KartaUılarla konuşma 
Mllıt Şef IOtlta: 

- Gelin bakalım Kartallılar, dedi. 
Kartallılar geldiler. Kabzımallanrı bah· 
çıvanlan ezmeleri meselesi mevzuu 
bahsoldu. BiJ:ahare inhisarların tütüne 
l!yık olduğu pahayı vermed iği münaka
şa edildi. Kooperatife borçlu bahçıvan
lann, bu borçlannı yüzde 3 faiz ile ve on 
lw!ş senede ödemeleri temenni olundu. 

Vali Lt\tfi Kırdar: 
- Bahçıvanlan kabzımallardan kurtar

tnak için Ziraat Bankımnın halde kredi 
ile para vermesi hususunda Ziraat Ve· 
kili ile temas ettim, dedi. 

Bilahare, sebzecil;ğin inkişafı etrafın· 
da görüşmeler oldu, 

Milli Şef: 

- Ankaraya Bulgarlar geldiler . Sebze
cilik yaptılar. Dünyanın parasını kaW· 
nıp gittiler, dedi. Onlar, sizden dah;ı iyi 
rnı biliyorlar! 

lc;meı f nönüne: 
- Hayır, ne milnasebet? cevabı verildi. 
Bundan sonra Kartalda Feyzullah e-

fendi vakfına atd su meselesi görüşüldü. 
Kartal kaymakamı su hakkında izahat 
\'erdi. Kadıköy Evkaf Müdürü. Evkaf 
başnumarı ile mahallinde kaymakam ile 
beraber tetkikat yapmışlar. Fakat henüz 
!:\'kaf Müdüriyeti Umwntyesinden cevab 
«ehneıntş. 

Vali: 

- MeHUl olalım Paşam, dedı. 
._Bu arada Orman Müdürü de çağmldı . 
"'1llet İnönil, ona: 

. - Oğlum, Valinin anlatacağı meselele
ri tetkik et, emrini verdi. 

Hariciye Vekilinden arman izahat 
Bu sırada Hariciye Vekili Şükrü Sa

racoğlu .gelmişti. Tekrar takas vaıjyeU 
üzerinde duruldu. Komisvoncu Rıza Öz... 
Yiirek izahat verdi. • 

ki~ariciye Vekili Şükrü Saracoğlu dedi 

- Kırk bir yaşındayım Paşam. Karta- yapaca~ız. ona da araba vapuru rakib-
lın yerlisiyim. dir. Arkadaşlarım aç bir vaziyettedir-

- Ne kazanıyorsun?.. ler. Ne üstlerinde, ne başlarında var. 
- Saatte 36 kuruş alırım. Bize Köprüde bir yer versinler, yolcu 
- Fabrikada kaç amele var? taşıyalım. 
_ 600 ka:dar. - Başka ne istiyo~un? . 

- Fabrika size iyi bakıyor mu?.. - Mavnalarımız ayaklı hayvanatın 
'Tlakline mahsustur. Halbuki Şirketi 

- Bir kısmımıza iyi bakar. Bu bakış 
bir kısmımız için iyi değildir. 

- Anlamadım, bu ne demek?. 
- Burada çahşan!.arm hepsi yerli de-

ğildir. Büyük bir kısmı hariçten gelmiş. 
}erdir. Kartalda, Maltepede. Pendikte bi
rer odaya sığınmışlardır. Suyumuz yok-
tur. Mc>sleğimiz pist_i r. Yıkanamıyorlar, 

iyi şeraitte otunnuyoriar. bu yüzden hal
leri ivi d C'ğildir Biz t•vlerimize dönünce 
hiç olmazsa yıkanmak fırsatını bu!uv'>
ruz. Buralarda oturanlar hastalığa nam
zeddirler. 

- Benden ne tstiyorsunm:?. 

- Zatı devletinizdPn, iş kanununun 
sıhhat nizamnamesi henüz ikmal edilme-
mişt ir, süratle ikmslini rica ediyoruz. Bu 
olmadığı için fabrikada sıhhate müteallik 
icler yaptınlamıyor. Kaymakamımız bu 
madde yok diye. uğ'ra~ ı~ halde vaptıra-
madı. İş kanununun 102 inci maddesinrlı> 
mevcud olmıyan. bilhassa Devlet Demir· 
volları ve maden ocaklarında olduğu gi
bi bir yardım kaslsı kurulmasını istiyo
ruz. ~u bizim fabrikamızda yoktur. 

- Amele yevmiyeleri ne kadardır? 
- Yevmiyeler saatt~ 13 kuruştan baş-

lar. 50 ye kadar yükselir. 13 kuruş azdır. 
- Günde kaç kuruş ediyor? 
- Bir lira kadar. Azdır. 
- Yüz kuruş az sayılmaz. 
_ Bir kısmı .da kesildiği için azaııy<'r. 

- Başka arzunuz? .. 
- Bir dL<>panserimiz var. Fakat dok-

tor bir tanedir. 600 ameleye yetişmiyor, 
daha iki doktor isteriz. Sonra doktorlar 
yalnız bize değ1l, efradı aiiemize de bak-

Hayriye imtiyazının müsaade etmedi-
ği yerlere bunları naklediyor. Elimiz· 
den ekmeğimizi alıyor. Öni.ine geçil • 
mesini istirham ederim. 

- Balıkçılık yapıyor musunuz? 

- Evet.. M<:?mleketimizde her bir çe. 
şid balık vardır. Yunan - İtalyan va -
purlan olmasa hepsi kokacak, iki kon-
serva fabrikası yapıp bunlan iç Ana
doluya ihraç etsek iyi olur. Bundan 
hüktımet de istifade eder, biz de.. . 

- NP.rede balıkçılık yapıyorsun?. 
- Nerede olursa .. Balığın pesinden 

dolaşırız. Karadcnize çıkanı, Adalara 
gideriz. 

- f~Jer iyi gidiyor mu? .. 
- Bu sene giizel. 
- B~şka vazifen var mı? 

- 'Üsküdar kayıkçılar ve balıkçıJan 
idare memuruyum. 

- Nicin konserve fabrikası istiyor
sun? ... 

- Biz de, hazine de istifade etsin 
diye ... 

- Yunan ve İtalyan vapurları ne 
zaman alıyorlar? 

- Ne zaman tesadüf ederlerse .. Fa· 
kat bu işi balıkhane ve kabzımallar 
yapar. 

- Başka isteğin? ... 

- Üsküdar vapur ücretleri pahalı • 
dır. Bu yüzden Üsküdar rağbetten 
düştü Şirket ziyan ediyormuş, bu zi
yanı Üsküdar halkı mı ödiyecek. Köp
rüden &bek 5 kuruş, Üsküdar l 1 ku • 
ruş. 

- Üsküdara rağbet azaldı mı? .. - Zatı devletinizin emrile bir kanun malı. 
llyihası hazırlannuıtı. Haiırladığıma gö- Şef, Vali LUtfi Kırdara bazı direk· - Evet paşam ... Eskiden b~k kim-

seler Üsküdarda otururdu. Şimdi Çaırv 
lıcaya gelen bile yok. · 

- Niçin plmiyolaTT 

ııe istianaiJet kabul edllmiyordu. tifl& verdikten sonra: 
Rıza ÖzJ;lrek tthallt meselesin! uzun - Vali bu işle meşgul olacak, dedi. 

AZadı7a anı.uı.. Taba komtayoııcularmm y a1ruz IRı huaul! bir p-kettir. latedlk .. 

- Arada çok fark var.. Sebebi .• 
- Çünkü torik çok .. 
- Torik çok olunca uskumru az mı 

olur? 
- Evet.. Çünkü torik uskumrunun 

düşmanıdır. Şimdi Boğazda torik bol
dur. Giderlerse uskumru kurtulur. Ya 
hud kendi kendine kınlırsa .. 

- Torik kınlırsa iyi mi? 
- Tabi! uskumru kurtulur. Uskum· 

runun ticareti çoktur. 
- Ne dileğiniz var? .. 
- Bir maruzatırnız var paşa hat .. 

retlerL. Dalyanlar üç sene kurulmazsa 
hükfunete intikal ediyor. Kfimse t ica· 
retini bırakmak istemez. Fakat bazan 
işler böyle icab ettirir. İki sene h.-urmu
yoruz. Üçüncü sem: hak elimizden git
~n diye, kurup zarar ediyoruz. Bi. 
zi serbest bırakmalıdırlar. 

- Vapur ücreti pahalı ve sık sık va
pur yok. 

- Şirketten şikAyetçi misin? 
- Evet, 4irket, şehri mahvediyor.· 

Adahlarm ve çiçekçilerin derdleri 
Milli Şefin karşısında Adalar ve 

çiçekçiler mümessili yer aldı. 
- Anlat bakalım! 
- Bendeniz çıiça'kçller ~m1yetini 

temsil ediyorum. Birkaç dileğim var. 
Bir de Adalar hakkında birkaç söz söy 
lemek isterim. 

Çiçekçiliğin kısa bi:r tarihçesini ya • 
pan bu vatandaş dileklerini şöyle hü • 
lasa etti: 

- Ziraat kongresinde verilen karar 
üzerine fstanbulda bir çiçek mezad ye 
ri yap11acaktı. Vekil değişti, kaldı. Çi· 
çeklerimiz artık harice de ihraç ede -
cek hale gelmiştir. Narsis karnelyasın
dan birçok çiçekler yalnız bizde yetiş
mektedir. Romanyaya ihraç edecP.ktik, 
gümrük çok. Sonra haftada bir vapur 
var. Tayyare seferleri de yok. İmkan 
bulunam.'.ldı. 

- Daha başka bir isteğiniz var mı? 
- Bir de vergi meselesi efendim. 

ÇiçekçilPrdcn kazanç vergisi alınıyor. 

Kanunda vergi ticari muamelelerde a· 
lınır kaydı vardır. Zirai muameleler • 
den alınmaz. Vergi istediler, aldılar. 
Şürayı Devlet alınmaması kararını 
verdi. Bu kararı da şahse aid adde
derek. ayrı ayrı karar alınmasını isti· 
yorlar. Bunun önüne geçilmesini rica 
ediyorı1z. 

- Başka .. 
- Bel"' plaj sahibiyim. Heybeliada 

plfıjını işletirim. Plaj işi turist işile a -
Iakadardır. Orta Avn(oadan g4enler 
HeybeliyC" geliyorlar. PlAjın iskelesi 
yoktur. Bir de bazarı Romanya hüklı
metinin bizden alacağı oluyor. Burada 
turist acentaları var. Bunlar Roman -
Yadan gelecek seyyahlar bu paralan 
İstanbulda sar!etsin diyorlar. İstan
buJdan mal alacaklarına, havasına, su 
yuna bu parayı harcasm1ar. Bu nok • 
tai nazarın kabulünü istirham eyle • 
riz. • 

- Adalar için ne istiyorsun? 
- Müzmin bir su derdimiz var. Şük-

ranla haber aldığımıza göre Vali bu işi 
hallcdecf'ktir. Yalm1 Büyükada ile be
raber diğer Adaların da süratle suya 
kavuşturulması daha iyi olacak. 

- Çkekten bahsediyorduk. Nerede 
çiçek yeti~tiriyorsunuz? 

- İst&nbulun her tarafhrlda yeti 
şir. 

- Bu işte kaç kişi çalışıyor. 

- İki yüz elliye yakın! 

Sarıy .. rliterin dertleri 
Dördüncü olarak Şefin hu7.uruna Sa· 

rıyer mümessili Ömer geldi 
- Nerelisin? .. 
- Sarıyerliyim! 

- Eskiden Sarıyer çok kalabalık -
tı, gene öyle mi? 

- Yangından sonra bozuldu. Fakat 
yavaş yavaş ilerliyor. 500 ev yanmış
tı. 100 ü yapıldı. 

- Bu sene balık vaziyeti nasıl? 
- Çok uskumru tuttuk. Günde 100 

bin kilo tuttuğumuz oldu. 
- Bir senede ne kadar tutuluyor?. 

. - Başka .. 
- Gemiler Büyükderede demir yeri 

dlduğu halde geiip safra atıyorlar, kö· 
milr döküyorlar, mani olunsun! 

- Daha başka diyeceğin?! .. 
- Buraya bir d€ bir konserva fab • 

rikası yapılırsa istifade olur. 
- Marmarada var! .. 
- Var, fakat az miktarda yapıyor. 

- İstif ad€ ediyor mu? 
- Evet, fakat harice gönderemiyor?. 
- Memleket yemiyor mu? 
- Hayır, burada taze balık yenir. 
- Taze de yemiyor. 
- Askıerlerimize yedireınn. Çoki 

faydalı olur. 

EyUblUlerin derdleri 
Sarıyer mümessilinden sonra 

mümessili İlyas oturdu: 
- Nerelisin oğlum ? 
- 1stanbuiluyum! 
- Baban? 
- Üsküblü ... 

- Neı ede çalışıyorsun? 

Eyül:> 

- Feshane mensucat fabrikasında. 
- Kaç para kazanırsın? 
- Ayda 60 lira. 

- MaP..şlı mısın? .• 
- EvE>t! 
- Dileğin nedir? .• 
- P~am bizim işçiler gfinde sek!% 

saat çalışırlar. Ayd;ı aldık1arı20 - 2S 
liradır. Arada bazı arızalar olur. Bu 
miktar düşer. Bu para ile geçinemiyor""' 
lar. Eskiden fazla ÇELlışır, fazla alırlal"" 
dı. Şimdı iş kanunu buna müsaade et
miyor. 

- Fazla çalışmağa razılar mı? .. 
- Evft.. Bizim iş yorucu değildir. 
- Peki yavrum, başka söyliyeceğin 

var mı? .. 
- Hayır paşama! 

Hamame1larrn derdlerı 
Hamamcılar namma Osman Gürsan 

Milli Şefe derdini şöyle yandı: 
- Bizim iki derdimiz var; su ve ver• 

gi meselesi. İstanbulda 96 hamnmımız 
var. istanbula üç su akar: Kırkçeşme, 
Halkalı, Taksim ... Hamamlar bu üç su 
kafi gelmediği için Terkos da kulla .. 
nırlar. İki sene zarfında üç su şe}ırg 
akmaz bir hale geldi. Terkos kullanı• 
yanız. Fakat çok pahalıya geliyor. E • 
lim vaziyetlere dUştük. Bu suyu hi9 
olmazsa metre mikabı l 5 kuruştan 
5 kuruşa indirmenizi istirham cdiyo' 
ruz. Bizim işimiz yalnız su iledir. 

Vergiye gelince: Hamamların kazail9 
vergisi hamamların itibarlı zamanlann 
da hesablanmış. Simdi apartımanlar • 
da hamam var. Eskiden 50 gelirken 
şimdi bu miktar 20 ye düştü. Kazan~ 
vergisi ağ1r geliyor. Hafifletmenizi ıi• 
ca ederiz. 

Saat t 8 olmuştur. 
Millf Şef defterini kapadı. 
Aya~ kalktı ve: 
- Teşekkür ederim arkadaşlar, de • 

~- , 
Nusret Safa Coşkun 

Milli Setin tenezzühü 
' 

Reısicümhur İsmet İnönü dün akşam 
saraydan çıkarak Galata, Eminönü, Sir
keci, Sul tanahmed, Beyazıd 1'arıkile 

Edirnekapıya gitmişler, oradan ayni 
yol He Karaköye dönerek Beyoğ[u, 
Şişliye kadar çıkmışlar, Şişliden Tak
sime dönmüşler, Gümüşsuyu yollle 
saraya avdet buyun'.nuşlardır. 

• - Bir sene 65 inllyon obnuatu. $im· 
eti s mib'on.. 

Bu tenezzüh esnasında Milli Şefin 
yanlanıı<ia ref ika~an ile KüHıhya 
meb'usu Vedid. ve yaverleri bulun • 
makta idi -
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C:: 64 sene sonra alevlenen münakaşa :J Hafta ilk Bir 

IF?>ROGRAMO RADYO ----- ---
CUMARTESİ - 4/S/S9 

13.30: Proğrnm, 13.35: Müzik CıDa.na - PU 
l<i: Memleket s--...at ~yarı. ajans ve meteoro
JoJl ho.berleri. 14.10: Türk müm.ği (Halk mu
slklsl - Hal~ Ulrkiilerl ve oyun han.lan>. Sa
di Yaver AtAman tarafmdan.. ıuo - 15.:30: 

'!'tirld~ radyo iiflizyoa postalan 

Ankara radyosu 

'

=- DAJ~A UZUNT ur~ l 
--

rlt be)'tn - Kürdlllhlcazklr p.rtı: Bir hAJet 
ne 81lııdl\ Jine. 8 - •.•••••••... - ...... . .. Alc-
§&l11 Ol!lr g{ineş gider. '1 - Refik Feranın • 
Hft.<ıeJ'tlf f'!'..rkısı: Sabah gtıneş dolarten. 8-
Reflk Perssnın - HUseynJ 1JBrkl: Gözlerim -
den gttmıyor yanaklannın alı. 9 - Renlı: 

Abdülizizin katledildiği 
·iddiaları doğru mudur? 

Müzik (Dans Pl.) l'l.SO: PtoğTam, 17.35: Mfi-
2lk (Dans saati - Pl.) 18.15: Tilrk müziği 
(Slvn.slı A.şı1' Veysel ve İbrahlml, 111.35: Türk 
müzl~ (Fasıl snz heyeti). Tahsin. Karakuş, 

ım a. ıa Kea. ıttt ııtw. 

1 
t'.A .q. 1914 m. 1519!5 Kes. !G ıtw. 
'l'.A Pi. U,71 nı. Ne5 Kea. 10 Kw. 

Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gilr, Bas Cl~n fımtezt. 4 - Heaberger - Şarkda t • 
rl Üfler, H!!m<U Tokay. 19: Konuşna CDl4 simli sfilMen <Ceşmede - parçası). 5 _ zı • 
politika hMiselerll. 19.15: Türk müziği <Mu- ehrer - Der Schatzmelster operetinin vals -
alllm Nuri Halil PoYl'.azl. KIA.sik repertuann- lert. 22.30: Mllzlk (Operetler>. 23: Müztit 
dan seç!Jmf..'} parçalar. Refakat ede~r: Re • <Caf'.bandl, 23.45 - 14: Son ajans haberleri 

Fersanm - Hil.geynt şarkı: Ay doğar ld:rıl d
nl .ıtevmL,ım birisini. 10 - Tilrkil - Sarardım 
ben sarardım. II - .. .......... - saz semafsl 
21: Memleket .saat Ayan. 21: Konuşma. 
21.15: Esham, tahvOAt. tamblro - nukut bot' 
Sa3l <nat). 21.25: Neş'ell pl!klar. 21.30: Mü
zik CXilctik orkestra - Şef: Nec!b A.Mın). 
1 - Walter - Dans eden tnklalar Ctı'o~rot). 
2 - Nlıırmann - Zend damı. 3 - Jonftl -

Müşir Mahmud Paşa hatıra defterine yazdığı 
birkaç satırda Abdülazizln (Kara sevda) dan 

intihar ettiğini müstehzi bir dille lıaydedigorda 
Yazan: ZİY A ŞAKİR 

fik Fersan, Fahire J'ersan. Me&'ud Cemil. ve yannt1 program. 
19.45: Tiirk: mü@ tilı:l tanbtttla. IU eserle- SA't1 - 713139 
rl), Refik Fersan, Mes'ud Oemll. 20: Ajans, 1!.30: Pro«tnllI' ... 12.35: Türk mflzlfl - Pl. 
meteoro~c)l haberleri, zlro.at borsası en.at), 13: Meml11kPt saat Ayan. a1ans, m~teorolojl 
20.15: Temsil mtmya~ pirince giderken ... ). haberleri. 13.15· Konıı.mıa <Kadın gatf -
Yazan: Georges Menuan. Adıl~ eden: Bk - Pl.l 13~"0 - J4: Milrllt (Xanşılt promm Pi) 

rem Reşid. 21 .15: Memleket .saat lyan. 21.15: 18,30: Pro!!ram, 111.35 M'ftznı: - Pl. CMelodl
Eshnm, t:ı.hvll;\t, kambiyo - nukut borsası 1er, Halke\'fnden naklen). 18.45: Müzik fFJOt 
(flat), :n.25: Folklor (Halll Bedi Yönetgen ·- ,;nJo - Ahmecı Andfc~). · Rlyasetıclimhur 
!Aşiret:. muslkls!ı, 21.45: Müzik CKiiçük orkes- Bnndo!!lınr'nn. 1 - M1chel Blavet - Sonııta 
tra - Şef: Nel'ib Aşkın). 1 - Ole:ssmer - Kır N. 2. AJJ('rn:ınde (Allc!','l"ol, G:ıvotte (I,e.o; ca
lnngıçl~nn vedaı. 2 - Mlroslav Shlik - is - mrnt.s). Sarnbnnı1e fLargol. Fln.-ı.le <Aile"' -
t>anyol clfmsı. 3 - Naundod - ArzU - Vals. rol, 2 - C0s:ır Clnrdt - Karnaval (Varyns -
il - Dohnanyı - Rapsodi (Rudolf Hunıby ter vonlar). 19: Konnsma (Tftrklve post.a.stl, 
t.lb[), 5 - Schn<:!lder - Meşhur Röfrenleroen- 19.15· Tür'< mfizlret fFaml hevE-tll. Tnh"1n 
1>otpı.ırt. 22: Hrıftalık posta kutusu. 22.30: Mft Karakul! vr S..-ı.five Tohvın tst!Taklle. 20: A
Bik <Senfonik plO.klıırl. 23: Mii'Ztk (C&:ı:b:ı.nd'- 1an&, metMrolofl haberleri. :rJraat borsası 
Pl.) . 23.45 - t4: Son ajans haberleri "Ye ya - f!'tatl. ~ 15: TOrk mtlztl!t. Cala.nlRr: Veci -
nnkt program. he. Ruşen Fe.rlt. Kam, Cevdet Kman. Oku -* yanlar: Mustafa ra~Jar, Radife Ne)"!lk. l -

o.sınan bevtn - Nlha vent ~ren. 2 ...:. Fa Ut 
PAZAR - 113131 bey - Nihavent beste: Vl<mll yano.. 3 - Rakı-

12 30: Pro~rnm, 12.35: Milı1t (Xftcilk or • mın - Nihavent sarkl.!1: Ne yanan kalbime. 
kestrn - Şef: N"ctb Acık.ın), ı - Hartmann- 4 - Arif bevtn - Nlhaw.nt. ımrkı: Sövle ne -
Parl:ı.k güne~ mf,ında daruı - Entennezzo, dlr bal.m ahın. 5 - Vecihe tarafından - Ka
l - H!pomnnn - Ormanda bir eftce dnru - nun tamimi. 6 - Rahmi beyin - Nlhav,.nt 
yor - RııJk sarkı.<ı? üzerine nriya.c;yonlar. "!arkısı: sn.-fanna baifTanah ev oerl. 7 _ :ts-
3 - Mlchell - (',('rnk ovnnlan. 4 - Wlnk - man Hnkh bey - Nihavent ı:ı~r st"!Tlal: Re-

-4-

aene operetinden potpmt. 4 - etıopın - Başkatip Ataf beyin hatıraları 
Noktume. 5 - Leopold - Yem dtinyanm es-
ki şartıl!ln. e - Llncl::e _ Ei!ll"..noelt ma~. Bu esrarengiz vak'anın en mühim ph-
7 - Pachf'm~ - Viya.banın caztbesl. 22.30: s'iyeti olmak itibarile üzerinde fazla<:a 
Mü'r.ik (Soll ve Lider - Pl.) 23: Mtlını: <Caz- durduğumuz Fahri Beyi muvakkaten bir 
band - Pl.l 23 4.5 - 24: Son aJnM hAberlerl, tarafa bırakarak. diğer malfunat memba-
ve yarıntı proğram. 1 . * anna ~hm: 

CUM ~ _ lOl!/!9 Sultan Azizin baŞkAıtfüi (Atıf Bey) de 
bir hatıra yazmıştır. Bu hatırada. gerek 
Sultan Azizin ve gerek o devrin hususi~ 
yetleri hakkında pek kıymetli malUmat 

vardır. 

12 :ıo: Pro~ram, 12 35: Tfirk mtlz!ğl - Pl. 
13: Memlf'k"t saat A.van, aJanc;, meteoroloji 
haberıe~ı. 13.15 - 14: Mfmk <Hnnf müzik -
Pl.l lR.3-0: Program. 18.:tS: Mı;7Ak <Kabare 
ve Müzik hol - Pl.l 19: Konumıa <Tayyare
ci konu!uvnrl. 19.15: Türk ml\zil!I <.İnce saz Atıf Bey de, Sultan Aztzin intihar et • 
fnslıl. TahITTn Karakns ve S~five Toknyın ı.,- tiğine kani<iir. Fakat bu kanaati, müşa
tlrak!Je. 20: A1aruı. rt"f'teoroloıt haberleri, zt- hedesine müstenid değildir. Ç11n1d, 
raat, borsası (fl!ltl. 20.15: Ttirk mftzt!! matk vak•a esnasında bu zat ta sarayda bulun· 
musfkt31 - 8adl Yaver Atamanl. Bozuk '"' On · ·· hl-
rura'da htlk hRTalan 20..so· T!irk üzt~ mamıştır. un için, bu kanlı aMlm 
<:alanlar• ,..ahire Fer.ı:an, Reffk Fersa:. Cev~ disesini - o zamanm gazetelerinde yazıl
d"t Ca~la. Okuvan: Halftt Re<".al. l _ 0s _ mış olan tekilde tasvir ettikten sonra 
mnn beyin - Hlcazklr pe~evi. 2 - 1'alk be- şu satırlarla tamamlamıştır. 

y1n - Hlcazk~r ağır semaı: Benim eervll h1- [V k• · f t bu bil ı..a...x... k • ramanım 3 _ _ Hl kA k . a aı w a ın veç e o uu6 .. , a . .... ...... .-a:r r ~ar ı. . 
~vdl~lm Azndf'I lı!crırnrm. 4 _ Kemen~ tak pı önünde bulunanlar tarafından defatla 
ıdml - Fahire FProıan tamfından . 5 _ ......... - valideme hikaye olunmuştur. Orada bu-

• ler - Donnn Chlcnılta tc;oanyol uvertfiril . 13: nl hilkmil P"E'l. R - SaJft.haddin Pınar - Kür 
Memlnk~t s:ı:ıt Ayarı, atanı!, meteoroloji ha- dlllhlcatkA.ı sar!ı:ı: A"kınla vanan kalbime. 
berll'rl. 13.15: Mfü~lk CKOcOk ~kestra - ~f: 9 - Salrth:ıttın Pınar - Kl\rdlllblcn,.lrl\r sar
Nee!b Aşkın - dev:ım). ~ - Lehar - ~r OM- kı: Ne ~1en var ne 'haber. 10 - S"lA.hat•1n 
tergntte oncrı-t'nden J)Otnurl. 6 - Llncke - Pınar - KürdlllhlcazkA.T şarkı: Aham gene 
Kaprt CSeren~(ll, 7 - Föderl - 'Vfyana sar - a.kııam 11 - ~ooh - Ktirdlllhtcaz'kar: Oyun 
kısı 8 - Llnrlı:P. - Darılma (P'antezn. 13 so- havası. 21 : Memlf'kPt saat dyarı. 21 · Ko.,n~-
14 30· Türk mfizli!I. ('nlanlar: Vectbe. Oev - mCL (Huku:r ilmini vn:rma kurumu\ 21.15 E~
oet Kozan, Crvdet Cn~la, Oktmln: Sadl Hoş- ham, Uı.hvtl~t. kamb!vo - nuknt borc:ııcıı Cfl -
ses. l - Tanbuti t,hakın Gülizar pesrev1. at). 2125· Ne 'eli plAklar. 21.30: Milzlk (Rad 
!2 - nederln - GüHz:ır şarkısı: Reha bul - m orke.!tran - Şef: Ha.ııan Ferld Alnarl . 1-
dum. 3 - S:ılf\hnadln Pınarın - Gt\11-mr sar- O. P'r; Hımdel : Concerto Gros.so. o-p. 6, Nr. 2. 
kısı: 'Rlilbülün derdini sormayın gülden. fa majr>r. Andante J,arghetto. Alle~o. J,ar-
4 - CevdPt C<ıl'rın t!lratından - Taksim l5 - rro. Allegro ma non troppo. :? - R. s. Hu -
Kazım Uz - n-,vn~l-ıraban sarkı: Ayrılık . ma.nn: 1 inci senfoni, .sl bemol majör. An -
6 - Fiicıt'vtn Fahrinin - Muhavyer Rıtrk1: dnnte un poco mea.stoso Allegro. molto Vl -
Uzaktnn baktı ırittl. 17 30: ~am, 17.35: vn.ce. I.arf"hetto. Scherno, Trio 1 v~ 2 .. All<'g
MÜ2'1k <P.,Z!"lr rnvıl, lR IS: Kon~a (Co - ro nntmato e Ornrlo..,o 3 - Otto Nlcol:ıl: 
cuk c:a'.ltll, lR4!'i: M~.,lk <Pazar çavı deft - «Vlndsorun şen kat'lınlıtn• onerasından u -
mı>. 19.15: TOrk mfi"'itl <Fasıl hevetf - Sul- vertflr. 22 SO: ımztk rvırtUozlnr - Pl.> 23: 
tnnl:VPl'~h fnı;lı). C'"l!'ıl Tokses, Ha':kl DeT - Mfi~k <Cız.bnncl - Pl.l 23.45 - 24: Son aJall.'I 

M!lhur şarkı: Trllf ec!ebll~m feleği. e - ...... lunan Fahri Beyin ve merhum efendı -
Mahur şarkı· nün vine günlimüz geçti ~ - mizle hazmedarlanndan (At"ZUniyaz) kal- B<I§71ıabeyinei Hafıı .ıtf~hmed Bey 
rııber. 7 - Refik 'Fersa.n - ı=:az semat.'>i. 21: fanın. tarafımıza vuku bulan ifadatı beT- . . .. •. · 
°M'">nlPltet tı'lııt tıvnrı. 21: Konu"Tna. 2ı.ı5 : be§ıncı gunu. mutadı kadunlerl veçhU. 
Eoıhnm, t .. hvUttt. knmblvo - nukut bors:ıın veçhi muharrer bu-hm.muştur.] l lihyei hümayunlarını (1) düzeltmek için 

<ffatl. 21 2s·. NP~'Pll plaklar. 21.30: Miizlk Görülüyor ki burada başlıca şahid, bir ayna ve makas taleb buyurmalarile. 
fRl:vasetlcümnur Flarmonllt Orkestra.~> 6ef· F h · B yd' nx ..ı... ...1 d' f ) d 1 P t rt . · · a rı e ır ·•• , .. .neuıum ıt:'ıen ım z e yanında bulunanlar, şu talebden hiç bir 

rne o us. 1 -- Ant. Dvorak. Viyoloo.o;eI ıçın d d"ğ' (S lt A · ) dir H lhuk' s lt e ı ı u an zız . a ı u an i lık .. 'd ed · k · t d'ğ" ı rı knıı'lı>rto sJ ma11k nn. 104. al Allegro. ib) A- A . ·r d ed ef i..+ir rı. ena umı emıyere ıs e ı ı şeye 
<tııf't:! t l ,.,., zız. ı a e verm en v at etrn <i• • ~ • lm 11 •1 1 ird k o ma non ronoo. c ".nal, Allegro mo - vermış o aran e, evve em e ma ası, 
füu·ato. Solfc;t: Davlı1 ?'.lrktn: 2 _ Ant. Dvo- nun için bu cümlede bir yanlışlık olup, lihyelerinin bir kaç cihetine dokundur • 
rnk: 5 lnl'I SPnfonl «Yenl dfınvadan. (Anıı ihtimal ki (merhum) efendimizle beraber .. 
Aer n" w ı•) 

1 1 
,._ b 

1 
(Ar k duktan sonra, - çunkü maksadı asli sakal 

" .:Ul'n E' • m m nuı, op. 95. al Ada. - u unan zuniyaz alfa) demek iste-
J?lo - AJler-ro Molto. b) Largo. c) Scher?ıO, miştir. düzeltmek olmayıp, telefi nefs olduğun • 
Mnlto Vivnce. çl Allegro Oon 'Pııooo. 22.30: * dan - evvel6 bir kolunun. ve badehu di-
M;iz:lk <Slrıema ses! ve cazb:ı.nd). 23.4!5 - 24: ğerinin kan damarlannı makasla keserek 

bu hali feci ile itlafı nefsi göze aldır-Son ajans hnberlerı ve yannkl program. MUş"ır Mehmed Paşanın 
* hahraları mışlar ve ica:bını icra eylemişlerdir.] 

CUM~RTF.Sİ - Jl/3/39 
man. E'rrl'f "R' drl. Ha_cmn GftT, Hamdı To _ haberleri ve yannlı:l proğram. 

Elimizde. lbir hatıra defteri daha var. Ne bir müşahedeye ve ne de kuvvetli 
Bu da, (Altıncı ordu kı.nnandanı müşir, bir membaa istinad etmlyen tasvir, bu -
Mehmed Paşa) ya aiddir. Bu zat, yüz • rarla bitiyor: F:kat, burada böyl~ce (intl
ba,şıhk zamanından itibaren, hayatının har) kanaati gosteren Ahmed Mıtbat E • 

ve muhitinin milhim hadiselerini kurşun fendi, bir kaç satır aşağıda, şu ehemmi
kalemle bu büyücek deftere günü günü- yetli ve çok dikkate şayan mütaleayı yü-

tay, Thm tine .... 20: Afnns, meteoroloji ha- * 13 30: Proıttam. 12 35: Mfizlk <C!.,.an ve -
herle!"\. 20.15· Tfük mfirlııı:ı. Calanlar: Vecl _ sall"f' - Pl l 14· MP ... Jeket saat Avan, a1nn.oı 

" ÇAJl.tlAMBA - l~/39 t 1 •ı h be, Rnı:t'n Feri Kom, Cevdet Ko'Zlln, oım _ rno eoro o.ı aberlerl. 14.10: T>irk mü711tl 
yanlar: N"'C."111 Rlza Ahıc;knn, Semahat öz - 12.30: P:-o~ram, 12.~: Tt\Nı: müzlğt - PJ <Fa~nl hevf'tn. Cnlıınlnr: Vecihe, Rn""'n Fe-

d 
13: MemlckPt saat Ayan, ajan.cı. meteoroloji rtt Kam. Cevcfet J{C'7:ın . Okuvan: Melek Tok 

enses. 1 - Tnnbtırl Osman beyin U~k nee hnberlf'ri. 1315 - 14: Rtv ... et•cu-mhnr s-nn -revl. 2 - R.lfat bev!n - Ussnk şarkı: Düsdt\m d k___ ... , 
1 u gö?: 1410 - 15.llO: Mü7.fk fC<ı'7.bnnd - Pl.l 

yine htr UeU rnec;huru cihana. 3 - Artf be- osu - Şef: ınsan Xtinç-erl. ı - Roooe'11elt - 17.l\O: PrMnım. 17 :t5· Müzik mans ea.n.ti Pl.l 
ytn - Uc;.om'k ıı=ı,.lo: B!,. melek sima peri. 4 - Mars. ! - Offenb:ıch - İntermezzo ve bar- 18 15: Tı1rl!: mi\zHtı <Faml hey"tl - Celô.l Tok 
n.u en Ferit Kn"1 - Keme~ tahimt. 5 _ karol. 3 - Suppe - Rv sahibesi uvertürü. smı ve arkada"'Jnnl . IP· Konncım'l rnıcı nolltl-

ne kaydetmiştir. rütüyor: 
[Halayayı umura vakıf olanlardan ha· 

zı.lan dahi. Sultan Abdülbiz Han haz • 4 - M. MP.!!..c;ager - İsolln opera.oıının b'.l.lesl k ...... dl ı Tanbmi AU efendi - Usşak ~rkl: Sen ey 18 30
. Pr ftr 

18 35
. n mı se Prll. 19 rn· TOrk mf\zl~t <Hal~ mu 

servi ~"vnn. 6 - Kamposun - U~k sa?: ıııe- · • 0 am. · · · Müzik: <Oda müz.rnı slk1c;t). Orta Anadolu k<ı"lma VI" ti\rkfllerl. 
tnnlsl. 7 - LPyl!i hnmmın - Htm'.am şarltlsl: :~·>h 19: Konnsma. 19·15: Türk müztm <Fa - Saz ~llrt Slva.c;lı Atıık Vevsel ve İbrnhlm. 

A'bdülazfain ölümti. sırasında, sadrazam 
Rüştü Paşanın damadı ve sadaret serya
veri olan ibu zat, tarihin en mühim hll
discsini şu :lakaydane satırlarla defterine 

geçirmiştir: 
Harabı fntfznr <'Mum. 8 - Artt bfovtn Hil?; - n leyet1). Tahsin Karakuş ve Sanye Toka- 19 30: Tt'ırk mü'l'i~l. Calanlar: Vecthe, Rnş('n 
!am FarkL<'l: Meftun olalı. 9 - Artf beJin - yı şt1raklle. 2n: Ajan.!, meteorolo1! hnber - F<'rlt Kam, Cevdet Kozan. Mes'ud CemU. O-

. lert, ziraat borsası <nntl 20 15· Tür'- müzl •-Suzlntı.k ~arkısı: P3pusıına ermek fl?Jere ey · · · "' - .... ıvA.n: Nm1 Halil Povnıv.. l - ····· ···· - Za- [23 Mayıs 92 ye•,.....,; Pazar • alessabah ıtt. QalanlP.r: Veclhe, ll'ahlre Fersan Reflk 11 v .uu 
yar. 10 - .. ............ - Saz semaıst. 21: Mem Fersan oı...~ M İl • V pesrevt 2 - Fallı: bevtn - Zavtl k~rl: Yak t 1 2 dd l · d A""d l* 
leke ~aat Av~n. 21: Nes'e1! plA.klar - R. 21.lD: ' ... u,,. ... n: uzaffer kar. 1 - Tan - dı cnnn bı>?:ml. Oüft(' Nedimin. 3 - Hııı1m saa - ra e erın e, .u ü uziz hauet-
MllT:llı:: (Rlvnsett.-ümbur bandosu: 13ef: İhsan ~~~ ı:ııf beyt~-1!:.zk~ peşrevi. 2 - Ze- beyin - Z:.-vtl ımrkı: İstersen ırel A"td,.llm. leri, müptela olduğu (kara ı;evda) dan 
Kün<',.rl 1 _ F von Blnn _ Marş 2 _ A n n - ca a.,.r semnLoıl - Gül- 4 - Dedenln - Mahur şark"l: <l1inü1 a"lı bfil mıd·ır, bilemem.. bir küçük mik-
Mnım nİ - M..,~ırlrtı - Kn.:orls - Kltı;lnet. ~ şende hez<ır naıtmeı dem saz Ue mahsus. bOllim var. 5 - .... . ..... - F'""'"''lroe t1lı1dl - ras (makas) ile sol elinin bfiklüm 
Ccsar Frnt"k - MPlun avcı - Senfonik par - 3 - Ra1<:ımın - HlearJı:Ar şarkısı: B"kle • teri 20· A1nncı, rne rorolo1t lıııh .. rlPrl, rlrn- yerinden.. yani, dirsek üstünden 
ç=ı. 4 - O Pl,. .. n,. - Ramunço. 5 - Rachma- dlm fecre kadar. 4 - Sadl"ttln Kaynaı?ın - at bnr~aıı:ı <flatl. 20 15: TE"m~n <FüzuU r,ece-
nıno" - Pl"f'l ild 22: Anadolu nfe.nsı <ımor Neve3er şarkt: Hicranla harap. 5 - ......... - sn. Tertlb E'den: Th"ahlm DeUdenlz. Tem'llle oyarak sinir ve damarları bütün bütün 

cıl • • HlcnzkAr sru: .o;cma.tsı. I! - Osman Nlhndın - katederek ~ line dahi ' l' t 
servi l. 2210. Mil~k <C3zbandl, 22.45-23. Nihavent şarla. Yln ııkt b An'kıra radvo'ltı ·llmE' o'kltV'll<'ltlan M cı'ud • sa5 e aynı ame ıya ı 
Son ajlns haberleri ve yarınki pro~am. · e a ana duda!Pnln Cemllin !d::ırestnde 1~tır~k l'dPrt>ktlr. 21 15: i~rn etmiş ise de, ne çare ki, eceli o yüz-

Ftın. 7 - .......... - Nll\avent yllrük semaı: * Bllme.,dlm füiim. R _ ....... ..... _ Nlh!!vent Mt>mll'ket saat ~varı. 21 15: F.<ıb'PTI, tnh.vt - den olduğundan saat iki buçukta irtihal 
F \7 \RTF..Si _ 6/3/39 saz .c;('malc;I g - R,.flk Fersanın ovun hn • ırı+. 'kamb'vo - nnknt boro;ası <flıtl. 2125: eylemiştir.] 

12 o.ırı: Prolh°:lm. 12.35: Türk müziltl - Pl. vnc;ı. 21 : 'Memleket .ımat Ayan. 21: Konusma ~olklor sııntt fl:ı''llk mu~ı'l{•>nl"ı: ve Onrb mu- O tarihte (miralay) rütbesini haiz olan 
13: M mlelı::"t sant O.varı, n!a"'•, meteorolo·•I 21.15: P!c;ham, tnhvllftt. kambfvo - nukut bor c: lı::I teknır.n. Tinl'l B"dl Yönet .. ,.n. Sa(lt Ya- • ' '"" ~ ver Atam"n Cemal R ıt 22 .. .,. rt ı.. ost sa'1aret seryaverli1M ve sadrazam damad-
ha.berlerl. 13.15: Müzik (Uvertürler, opera &.'1'11 <nn.t}. 21 25· Ne<ı'ell plllıkl:ır. 21110: Tem- " • e'! · : ,-,-ı a ı .,. P a 

5
• 

arynlan ves:ı.lrf'l. 
13

.
45 

_ l4ı: Müzik (Caz _ sn <Tilki Mehmed - Yazan: Ahmed N9.lml . kutusu. 22 30: Mfül'lk <Kficllk orkestra _ $ef: lıl;rı gibi mühim bir mevkh!e bulunan bir 
b:ı.nd _ Ptl 

18 
30: ProfiTam, · lB.!5: Müzik 22: Müzik !Küçük orkestra - Şef: Necib A.,,- Necib Askln}. 1 - Kochmann - Her zaman adamın, bu tariht hadiseyi böyle bir iki 

<Hafif müzlk - Pl.) l9. Konusma (Doktorun kın). 1 - Leuschner - Mazurka <fııntez!). için dost <Marş). 2 - Bhıme - Ot\ne<ıde satırla geçiştirmesi.. bahusus ölüm hAdi-
saam, 19.15: Türk mfiztğl ('Halk musfktsl: 2 - Dohn:ı.nvt - Ptrerettın peçe.si pantoml _ CVl:'l.'I). S -Thaler - Ku'kuk pollı::a. 4 - Voli- • • " . 
Tnnburncı O!mlnn P"hllvnn _ Takdim ve ı.,- menlnc!en vaLo:. S - Vnlente _ Kırmızt ışık _ grnf - Kalbim aı;kla doldu (A~ır va~). 5 _ sesını - mustehzi bır lisanla - (kara sev-
tırnk eden: Sadi Yn· ~ '.taman). 19.40: Tt\rk lar sacan yakut. 4 - Bnı...oısem.ans - Fele - Btzet - Arlezven siHtt N. ı . a) PreJude. b) da) ya atfetmek fı1temesi, cidden şayanı 
müzl~ <Ssz f'Sf'rl ri vr oyını ban.lan), Hak- menk sültlnden <Aşk gölfi). 5 - :U>hr - Mem Mentı"tto. el Adagletto. d) Carlllon. 23: Mü- dikkattir. Çünkü: Sultan Azizin <5lümü • 
kı Derman, F.sref Kadri. Hnsıın Gür, Hamdi leketten :memlekete - Muhtelif memleketle - zlk <Cazband - Pi.) 23.45 - 24: Son ajans 
Tokav. 20: AJnns, meteoroloji haberleri, zı - rln melodflert üzertm~ Rapsodi. 6 - Llnoke - hnberler1 ve ynnnkl proırram. nü (katil) ile izah edenler, - mabeynci 
rant borsası mat>, 2015: Türk mfızlğt: (Ki! Ollmplyadlarda <Marş) '7 - Lehar - Paga _ ••••••••• .-.............................. ·-··----- Fahri Bey ve Ar:zuniyaz kalfa gibi _ sad-
s1k pro~r!tmH Kflme okuyuculan (korol, ça- nlnl oper,.tlnden potpurl. ~3: Müzik <Caz - Tuzla ve HavaUsi İçme Maden SuJan razam Rüştü Paşayı da katil hadisesinde 
tanır· Vecihe. Reşad Erer. Fa.hlre Fersan, b-ınd - PJ.) 2345 - 24 : Son aJam haberleı1 fstisrnari T. A. ş. nden: alAkadar göstermekteler.dir ... Buna bi _ 
Refik Ferscın. Ruşen Kam, Cevdet Ça~la. İ - ve yarmkl protram. dnrc eden· Mcs'ud CcmU. 

1 
_ Tnnburt Ce _ * Blrket1mlz hl.'-Sedarlar umum! heyeti 21 naen, en ehemmiyetsiz h!diseleri uzun 

mu _ Bavntl p"şrevı. 2 _ Bektr ağa _ Hü _ PERŞEJ\IBE _ 
91313

!> Mart 939 Sah gilnl\ saat 10 da oaıatada 6 satırlar'Pa defterine geçiren Mchmed Pa-
seynl beste. 3 - Şev~ bey - Hüseyni ~rkı: 12.90: Proğram. 12.35: Türk ml\zt"I _ Pl. ncı Vakıf hanında şirket. merkezinde adiyen şanın bu meseleyi böyle kısaca ve -

15 toplanacaktır. Slrket csa,, mukavelename - ' rnup-
Nedlr bu hfllE••ın. 4 - Şev'kf bey - Hüseyni 13: Memleket saat rtyan, ajans, meteoroloji .sinin 61 inct maddesi mucibince en az 25 hem satırlarla kaydetmesi, pek manalı 
şarkı: Gülzara nazar kıldım. 5 - Rahmi bey- haberleri. l3 15 - 14: Müzik (Kanşık proğ - hls!eye sııhtb hls.sedarlann m~ ..n-de görülebilir. 
B:ıyntı arnban şarkl: Bn.nn seyran cemn11n- ram - PJ.) 18 30: Proğram. 18.35: Mfizik - &"-'' 

dlr. 6 - ............ - Kemençe tnkslml: Kemal (Şen od! mflzlğt: İbrahim Ö7.gür ve Ateş bulunmnlan ~ tçtimad&n hlr hartı& evvel 
Nlya .. l S. 7 - Hlio;eyin Sadettin Aro1 - Baya- böcekleri). l!l: Konuşma. 19.15: Türk müd _ şirket merkezine hisse senecDertnı te'Vdl ve 
ti şarkı: Mücessem ruhsun tlırumH anmı. 8 - ğl (Fasıl heyeti). CeJAI TokBes ve arkadaş - dühullye varakası almalan rica ve llA.ıı olu-

Ahmed Mithad efendinin 
söyledikleri 

retlerinin vef atl'an kendi kendilerine sui
kasdden neş'et etmeyip, hariçten bir ye-

di kasd ile şehid edildiği fikir ve itika -
dında bulunmakta olduklarından, böyle 

mfi'him ibir meselede, itikadı mezkfırun 

da meskutuanh bırakılmaması )azma 
gelir.] 

[Olbabda etibba tarafından ita olunan 
rapor dikkatlice mütalea olunursa, şu 

itikad, bir kat daha kuvvet bulabilir. Zi
ra fenni tıbbın delalet eyliyece~i veçhile 

bir adam, eğerçi makas gibi bir kürük a
letle iki kolundan birisinin knn damarla
rını açabilirse de, şu halde, mecruhun 

kuvveti failiyeden muattal kalan kolu ile 
diğerini dahi cerihadar edebllmesi, mils
teb•addir.] 

Gfüülüyor ki.. iki fıkra arasında. bfi • 
yük bir tezad vardır. Bu tezadın sebebini 
aramak lbımdır .. değil mi? .. 

Bereket versin ki, Ahmed Mithat Efen. 
di. bunu da şöylece izah ediyor: 

[Ancak.. biz; bir padişahın, öyle biı 

muamelei gadre düçar olmasını tecviı 

değil, tasavvur lbile etmek istemediğimiz 

cihetle. olbabda arzolunan riyavetlerden 
biı'inci kısma rüchan verilmesini ve, ha.
kanı müşarünileyhin, kendi kend1ni telef 

eylediğine rıza gösterilmesini tavsiye et
mek isteriz.] 

Diyor .. yani; 

[Bu adam (katı) edilmiştir, amma. 
gelin biz buna (intihar) etmiştir, diye • 
lim ... ] 

Demek istiyor. 
Müzakere nızn.amesı: 

Rahmt b•vtn - RL~r şarkı: Blr nevctvn.n - lan. 20: Afnns, meteoroloji haberleri, ziraat nur. 
sın. 9 - Karn İo:mafl ağa. - Hüseyni ntı:klş bo~ (fl~t). 20.15: Türlr mftzl~. Çalnnlar: 
yürük s~al: Gönüller uğru.su btr yar! bta - Vecihe, Fahire Fersan, Refik Fersan, Kemal ı - İdare meclisi ve murakıb raporlan -

nın okunmMı. man. 10 - ............ - BM semaı.st. 21: Mem- Niyazi &>yhun. Okuyanlar: Müzeyyen Se -
ieket sant fı.van. 21: Konuşma. 21.15: E,, - nar, Mahmud Karındaş. 1 - ............ - Kfir 2 - 1938 bll~nçosunun, k!r ve sarar he

sabının tasdik ve 'kabulü lle idare m.ecll.s1, 
murakıb ve mftdtıriln ibram. 

Çok dikkate şayan olan membalardan 
biri de. (Ahmed Mithat Efendi) tarafın.. O devri yaşamış, o günleri görmüş v• 
dan yazılmış olan (Üss<i inkılflb) ismin _ bütün hAdiselcrl tahlil edebilecek dere • 

deki kitabdır. Bu kttabda da aynen fU sa- cede olgun bir hale gelmiş olan Ahmed 
tırlar vardır: Mlthat Efendinin, bu bilyük tarihi hadi-ham. t:ıhvll'ıt. kamblvo - nukud borsam (n- dlllhlcazkfir peş-ren. ı - Buphl Ziyanın -

atl, 2ı.2s· N-·eıı plAklar - R. 21.30: Müzik KürdUlhlc3zk{ı.r şarkı: Bahçenizde bülbül ol 
<Kürrııt orkl' 1 rn - Şef: Necib A.fkml. 1 - sam. 3 - Osman Nlhadın - Kürdllfhlcazkfır 
Kalm'l.n - Cambazhane pr-en.sesl <potpuri), şarkı: Akşam güneşi kalmalı. 4 - Boğusun
., - Stolz - Vlyanada ilkbahar. 3 - Kutsch- KürdlllhJcazk!U" ıartı: GWler aç1Dl4. 5 - A· 

S - Çıkan azaların yerlerine yeniden ya
hud tekrar kendilerinin lntihabL 

' - Murakıb lntıhabL 

[ ..• Tattı saltanattan feragatlerinin se hakkında gösterdiği kaçamaklı üade. 
tarihin hoJ .göreceği bir şey değildir. 

(1) Lahye, (3akal) demetttr. ( ATkası vaT) 



Ho kabazın yemekleri 
Hokkabaz - Ka • 

~=nhabc::r :: ~\ 
-:--:.-- ./> 0lınaz mı? Teyzemin r. 

h ~·,.~ ... /.\·~ alasının kızının, t ,,....., .J 

1.mcasınm üvey oğ· 

lunun baldızının ke • 
··~ 

~ disı dotrurmuş. 
Rokkaz - Uğurlu 

kademlı olsun amma v~ 

ben sana onu sonnu-~~:.. ...... .lııL;;ı;;;.:::::b== .... .c:::::=::~====~~==~~ 
Yorum. Evde sen yok 
ken yaptıklarımdan haberın var mı? 
Kansı - Ne haberim olacak, kim bilir 
~ hokkabazlıklar yapmışsındır. 

Hokkabaz - Hokkabazlık yapmadım 
!karıcığım. senin i le .. ıni kolaylaştırmak 
lstedim Evi tem"zle-c:l"m. Yemek pişirdim. 

Kansı - Aferin sana. nihave' bir iş 
Yapablldın hal Peki amma sen yemek pi
fhınes:ini b'lme?<lin? 

Hokknbaz - ö r~::ıdim. 
Knrısı - K"mden? 
Hokkabaz - Ben·m çırağımdan, o ga-

Yet ivi yemk p"şirirm:ş. 
Ka.,,sı - Sahi mi -övlüvorsun? 
Hokk baz - Ev t. k ndısi söyledi, ba

na da senin hiç bilmed"ğin yemekleri ta
rif etti, yaptım Hele sen şu sofrayı kur. 
Kansı - Pek' ş;m:ii sofrayı kuruya • 

rum ~en vemekleri ı:?e1ir! 
Hokkabaz - OMu derril mi? İşte bu 

Çorbayı pişirdim. Şekerli sarımsak çor • 
bası! 

Kanc;ı - Ne dedin. ne dedin; şekerli 
sarmısnk çorbasl mı? 

Hokkabaz - Şekerli sannısak ç~rbası .. 
biberli i kembe çorbası, tuzlu şehrive 
çorbaS1 olur da şekerli sarmısak çorbası 
olmaz mı? 

Tencereye su kovdum. On tane c;arm1-
tak attım, bir kilo da şeker koydum. pi
lirdim. Ha az kalsın unutuvordum. Yanrn 
kilo da zeytinvağı 'katmP.yı unutmadım. 
Kansı - Hele sen şu çorbandan bir ka· 

Pk at 
Hokkabaz - AlaVJm. 
Karısı - Beğendin mi? 
Hokkabaz - f nc;snın kendi 

heğenınesi avıp olmaz mı? 
yapfığını 

zaman pirinci katmayı unuttuğum aklı • 
ma geldi. Köfteleri zamkladım, pirincin 
içine koydum, çıkardım. Pirinçler ettJ 
sıkı sıkıya yapılmışlardı, ben de tavaya 
koyup pişirdim. 

Karısı - Ne diyeyim sıma bu da ol • 
mamış. Olmadığı bir reY değiL ete, pirin
ce yazık. 

Hokkabaz - Zarar yok karıcığım. pi • 
şirdiğim baklavadan bir iki lokma yeyin· 
ce bunların acısı çıkar. Öyle bir baklava 
oldu ki sorma! P'ınncılar bile, fırında pi
şird'kten sonra baktı baktı da .. cBen öm
rümde bövle baklava pişirmedim> dedi. 

Kansı - Baklavayı da çırağından mı 
öğrC>ndik? 

Hokkabaz - Yok. çırağım baklava 
yapmasını bllmfyonnuş. Ben düşündüm 
buldum. 
Kansı - Ya sen mi dii~nüp buldun? 
Hokkabaz - Baklava unla şekerle, 

yağla. cevizle yapılmaz mı? Ben de bir 
tepsinin içine yağ kovdum, un koydum. 
seker koydum, daha da eeıv:iz koydum, 
fınna verdim. 
Karısı - Hele getk baklavayı! 
Hokkabaz - İşte al da bır lokma, ağzın 

baklava görsün! 
Karısı - Üzerindeki bu toparlak to • 

parlak şeyler ne? 
Hokkabaz - Ceviz! 
Kansı - Cevizi kırmadan, ayıklama -

dan mı koydun? 

Hokkabaz - Bak bak. cevizi kınp ayık 
lamak hiç ak1ıma gelmedi. 

Karısı - Peki amma bu baklava kar-
ma karışık, hamuru açmadın mı? 

Hokkabaz - Ne dedin, ne dedin, ha -Karısı - AYıp değil, ayıp değil! Söyle! 
R mur nasıl açılır? 

okkabaz - Doqrusunu istcrı;en karı • 
ı?ığı be Kansı - Unu btT kaba koyarsın, su m n pek beğenmedim. 
Karısı - Hele ik'nci yemeği de bir ile yoğurup açarsın. 

tetir de yiyelim. Hokkabaz - Ben öyle şeyler yapma • 

Hokkabaz - Getirdim. İşte bak du • drm. 
:ıa~nı da ne güzel tütüyor. Buna pirinçli Karısı - Ya ne yaptın? 

te derler. Hokkabaz - Unu, tekeri, yatı. ceviz-

Bıkarısı - Pirinçli köfte mi, bak o olur. leri tepsiye koyuverdim, fırına götürdüm. 
r tane alayım.. Kansı - Fırıncının ben ömrümde böy-
Rokkabaz - Nasıl beğendi!l mi? le baklava görmedim; demekte hakkı 

d Karısı - Şey, konuşamıyorum; dilim 
anı lr.~ varmış. Hokkabazlık senin nene yetiş • 

t:r ~15uııa yapışıyor. Bu nasıl §ey. 
le ~LOkkabaz _ Söyledım ya, pirinçlı küf- miyor ki., benim ifime kanşırıın. 
~çırağımın tarif ettiği gibi yaptım.. Hokkabaz - Hakkın var karıcığım. 
y ~ ba gı.ttiın, bir kilo et aldım. Evde eti bir daha bilmediğim iflere kanfJllam! 
; Urduın. Tavaya koyup kızartacağım * * 
C:: Yeni bi mecemiz =:J 

.Aslanı P<U'ça parça etmişler.. Sakın lun; sonra bu nsml bize fÖDderin. Bir 
::::; aslanı zannetmeyin, aslanın res - kişiye bir kol saati, y(lz ~ de ayrı 

1 
l, sonra ayni resmi birle~tirmek iste- ayrı güzel hediyeler verecettz, Bilmeceye 
~1~· Blrleştirmişler amma olmamış. cevab verme müddeti on bet gündür. 
1arı di bu ~ size kalıyor. Resmin parça • Bilmece cevabını bize ı~nderdilfnl.z zar
b ~~ te~ar. ayırın ve yeni baştan bir fın üzerine Bfimece kelimesini ve bil -
Ya fl ~ UZ~rıne parçaları doğru olarak mecenin. gazetede ~~ak • 

Plf ırıp aslanın asıl resmini yapmış o- kak yarmalısınm. r 

Kedi ile fare 
Bir kedi, bir de iare, 
Dod oldular bir kere; 
Çok akıllıydı kedi, 
Kendi kendine

1 
dedi. 

«Neden bu düftnanlılı lıep.)J 
«Nedir ki buna se~bı» 
«Anlaıalım artık biz,» 
«Kedi lar.e hepimi:z.» 
Fareye pek rızaktı. 
Bunları açlı bir an. 
Fare düıündii dedi: 
«Pekala olur kedin 
Ba iı oldu bö)•lece. 
Fare çıktı gizlice. 
G

0

tti kediye gece: 
Oturdular ~raber •. 

Bu ite de kim ne der'!. 
Fare «acıktım» ıledi. 
«Ne yapaak'> dedi, kedi. 
Fare dolaba baktı. 
Kedi onu btraktr. 
Girdi hemen dolaba. 
Burun soktu her kaba ı 
Karnını bir doyurdu. 
Doyurdu hem pir doyurdu. 

""'* Ertui aabah herke•, 
Uyanınca evde •es, 
Duyuldu. «Bu hal nedir? 
«Görmedik kaç senedir;» 
«Biz böyle bir rezalet.» 
«Şu hale bak da. seyrel .. » 
«Fare yemi,, ne varsa •• >• 
«Kim bulacak ararıa •• » 
cc Yiyecek b 'r lokmacık.» 
Kedi baktı az.rcık, 
Gördüler onu, «Alçak. 
Dediler, ne olacak. 
Bunadı artık bu da, 
Ne İfİ var, hem burJA. 
Atalım kapıJan ona, 

i 
Budur bu iıin •onu .. >, 
O giin bagiindnr İfle, 
Kedi oldu artık .. 
Fareye gene düsman, 
Fakat sebeb hep in•an! 

Necmi Duran 

/ Dilencinin sadakası 
Öğle yeınefinden 

henüz kalktım. 
Uğultulu bir rüz • 

gir camları sarsıyor. 
Sağanaklı bir rüz • 
gir, her tarafı kam • 
çıhyor. 

Cadde ilmlnd~ki 

odama geçtim. Yan • 
da kalmış olan bir 

mektubu tamamlı • 
yacaktım. Fakat da-

ha evvel, pencerenin 
önüne gittim. Cad -
dede, sağanaklı yağ-

murdan kaçııanlara 

göz gezdirdim. 

Ialak kaldınmlar, 

bomboştu, Herkes. 
sağanaklı yağmu -

Yazan: lJlga Ziya Şakir 

run kamçılanndan kaçıyordu. 1 karşı, merhamet ve teessür değl mi? •• 
Gözlerime, birdenbire garib bir insan Zavallı kız, tramvayın durak yertnıl 

ilişti. Bu insan vücudü, iki koltuk değ - yaklaşmııtı. Orada, tramvay bekli,,_ 
neğinin arasında, boş bir çuval gibi sar • bir iki kişi vardı. 
kıyor .. sağa sola çarpılan ayaklarını, bü- O, sükülene sürüklene bunlara yak ,. 
yük bir güçlükle sürüklüyordu. laştı. Bıraz duraladı. Fakat bunlarda 

Bu, genç ibir kızdı. Başmı, kirli bir ör- hiç biri de onunla alAkadar olmadı. 
tü ile sarmıftı. Ka11ıdan, .beyaz sakallı bir ndam p. 

Dilenmiyordu. Kimseden, hiç bir şey liyordu. O da, elindeki değneğe dayana 
istemiyordu. Sadece, yanından gelip gc • dayana yürüyordu. Lime lime kıydt ,... 
çenlerin yüzüne bakıyor. Ve sonra, ıslak tinden, onun da bir dilenci olduğu anı.. 
başını göğsünün üstüne eğiyordu. şılıyordu. 

Ona karşı. alAka gösteren yoktu. Her- Bu iki zavallı, köşedeki tütüncünün e.. 
kes. yağmur.dan bir an evvel kurtulmak nünde karşılaştılar. Evvela, birbır1erllı• 
için acele acele yürüyordu. uzun bir nazarla baktılar. 

Caminin kapısından çıkan iki kişi. bir- Kız, alil vücudü:ıü sürükliye sürükli)ı9 
denbire duraladılar. Evvela dikkatle bu geçip gidecekti. Fakat öteki, derhal • • 
zavallıya baktılar ... Bu bakışları. onu ü- nun önüne geçti. Değneğini, önüne ela • 
rnidlendirdi. Koltuk değneklerini daha yadı. Elini, ceplerine sokarak uzun a. • 
kısa fasılalarla atarak, ayaklarını biraz zun arandı. Çıkardığı parayı ona usattL 
daha yavaş sürükledi. Ve, hiç bir söz söylemeden yoluna devua 

Fakat bakanlar, sanki acayip bir mah- ederek, bir kaç adım uzaklaştı. 
lOk görmüş gibi duruyorlardı. İnsanla - Sonra, birdenbire durdu. BS§ını te:t:n. 
nn şefkat ve merhameti karşısında, alil ona çevirdi. Koltuk değnekleri arasmdılıa 
vücudünü sürükliıyen bu bedbaht kıza boş bir çuval gibi sallanan o muztaıQi 
daha hfılfı dikkatle bakıyorlar, bu sefa- vücudil, bir kaç saniye gözlerile tU:al 
let manzarasını. nasıl tefsir edeceklerini etti. Tekrar yoluna devam ederken. .. 
bilmiyor gibi görünüyorlard.. nin tersile gözlerini sildi 
Kız geçti. O zaman, bu iki kişinin na- Za\l"allı ihtyar dilenci, ağlıyordu. ÇO.. 

zarları birbirine çevrildi. Şu anda bu iki kü kendisi de ıztırab çektiği için, hiç tDI 
adamdan ne beklenebilirdi?.. Iztıraba hesiz ki ıztırabın manasmı o anlıyordu. 

Bay Gi:ner'ın otomobili 1 

Bay Güner kaıabanın zengini idi. 
Kendine bir otomobil alm&Jtı. Otomo
bille Jcaaabadıı dolaşıyordıı. Bay Gtl
ner iyi otomobil kulianmannı bil • 
mediği için otomobil zikzak gid'1for, 
büyük küçük hcrkeı kaçıfı11cwlar._ 

Bay GaMT belediye rNinıft ycmıMa 
iken, bof JcalcM otomobUtne dolm-.
lar, otomobia ite Ua vılrfUiWOP • .ıs.. 
niı,ıcwlardı. 

Belediye TM, bu hali penceresinden 
görmüştü. Belediye ~avuşuna emir 
verdi: 
- Durdurun fU otomobili, otomobıli 
kullananı da bana getinn, dedi. 

Bay Güner belediye f'eisinin yanın
dan çıkınca btı hali gördü, §~rdı. 
K6mürcü, otomobilini benim dtiJcka
.. kMJArntL deciL 

Bay Güneri belediye reisinin yanUIG 
çıkardılar. Belediye reisi BaJJ Guu, 
re çıkı§tı: • 
- Evveld, dedi, oto1rJJbit kullanma • 
sını öğren, ondan ıonra ortaJJa Çilli. 

Bay Güner otomobiline yer buldu{ll 
için sevinmifti. Fakat evine gidmoeı 
halini gördü. Kömürcü onunla kon.,. 
§Urken ellerinin kara.c:ım üzerinr?P. t. 
mide.misti 
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·rı•n"'" "Son Pesta,, nılİ Hikayesi "llllmuwaı---m-nııııımııııİ Edebiyat: Zevksizlik 

il S A N A A C 1 Y O R U M §1 (Baştarafı 8 inci sayfada) - Ne şaheser! Aşkojsun şaire! Gördü-
çıbanı pekala şiir mevzuu olabilir! Neti- nüz mü yeni şiiri! = 5 cede, vücude getirdikleri, hep zevsizliğin n .. ıu11u1101~IDIDDllllJ111h.. Yazan : Muazzez Tahsin Berkand .dfllll-Dİii ve basitliğin nümuneleridir. ' Artık eski Romalı Seneka gibı felsefe. 

Karşılarında Marmaranın güneşte gü - topraklar üzerinde. bizim aramızda ya • biraz güç değil mi? Peki, cevab verme lerini koyacak çerçeve bulamayıp bir pi-
müşlenen mavi suları, altlarında plajın şamakta olduğuna hayret ederdim. Tam yavrum; esasen buna ne lüzum var? Se- ' - Hayretten parına.k ısutıcı tenldcller yes içine sıkıştıran yeni temaşa müellifi, 
güne.şte altınlaşan ince kumları •.. Bu pla- altı ay seni böyle uzaktan seyrettim.; sa- nin gibi bir kızın bugün benimle bu pli- Bunlar da, gösteriş şiirler gibi gös- kitabının kabı üstüne kübik şekillerle 
jın tenha bir köşesinde, bronz vücudlü iki na yaklaşmak imkanını bile aramağı ta - ja gelmcğe muvafakat etmesı bütün bu teriş için yazılmış tenkid makalecikleri- çizgiler ve karmakarışık boyalar tabetti
ge~ uzanmış: Kadının dlrseği kumlara hayyül edemeden, seni başka bir alem- suallerin cevabını vermiyor mu? dir: Herkesin beğendiği (herkesten mak- ren orijinal muharrir, hikayesinin nok· 
dayalı, gözleri etrafla, etraftakilerle pek den bizim yıldızımıza düşmüş fevkalbe- Seninle ne kadar mes'ud olacağız bil • sadım, hakiki zevk ve külfir sahiblel'i- talarile taaccüb işaretlerini doldurmak 
:r:neşgul; erkek yalnız yamndaki kadına şer bir mahlUk gibr görerek uzaktan sa- sen Semra! Evlenir evlenmez seni alıp bu dk) eserleri beğerun±yenlerin tenkid~e- için mürettiphanedeki kasanın muhtP.vi
bakıyor ve konuşuyor, çok konuşuyor; na taptım. O günleri hatırlıyor musun muhitten uzaklara, ::ıenin ya1nız bana aid ri ... Bu münekkidler için, başta cgöste· yatı yetiş.miyen fütürist hikayeci. nükte 
kadın kısa cümlelerle cev:ıb veriyor, fa • Semra? olacağın bir yere götüreceğim. Orada 
kat vakit vakit sarı bukleli saçları ara - - Evet... kimse seni tenis oynarken görmiyccek; 
sında parlıyan mavi bakışlarını erkeğin - Bazı günler sana klübde rastlardım. kimse senin denize girdikten. sonra vü -

riş şairleri. ilk methedilecek çehrelerdfr. 
Bitlerini ayıklıyan dilenciden bahseden 

diye eşek hikAyeleri anlatan fıkracı veya 
mizahcı, mecmuasının içine, dışına. hA. 

gozlerinde şefkatle, merhametle gezdiri - Arkadaşlarım beraber oynamamızı teklif cudünde yıldızlar gibi parlıyan su tane. 
yor. ederler, beni seninle karşı karşıya bulun- !erini seyredemiyecek ... Oracla sen rnuhi-

şairi ene mükemmel!> diye göklere çıka
rırlar. Hatta Emil Zola'ya taş çıkartacak 

sılı her sayfasına münasebet düşsün düş. 

mesin bir sürü kartpostaldan alınma ka 
dın resmi dolduran asri mecmuacı, bütütı 
bunlar ayrı ayrı zevksizliğin yapılmasına 

sebeb olan ammerdir ve vek tabii olarnk, 
yüksek san'at mefhumunun önüne diki· 

len bu sedleri yıkmadıkça asil ve derirı 
zevki haklın kılımığa im.kan yoktur. Bu· 
nun için de bir tek çare şudur: 

- Beni bugün dünyanm en mes'ud ada- durmak isterlerdi; fakat ben, sen oynar - tinin değil, benim yalnız benim olacaksın. 
mı yaptın Semra; bir senedenberi tanış- ken dışarıda kalmağı, senin her raket sal- Semranın gözleri hayret ve istihza ile 
tığımız, altı aydanberi seviştiğimiz halde layışında kalbimin büyük bir heyecanla açılmıştı. Delikanlı bu bakışlarda büyük 
ilk c!efa olar.-k benimle plaja gelmeğe ra- çarptığını ve :beklediğini duymağı tercih bir alaka canlandığını zannederek deıvam 
zı oldun; sana ne kadar teşekkür etsem ederdim. Ben de raketimi alıp oyuna iş - etti. 
azdır. tirak edersem, kendimle meşgul olacağı- - Senin benimle yalnızca plaja gelme-

- Hayır, hiç teşekkür etme! mı ve senin oynadığını seyretmek zevkin- ği kabul etmenle hayatımızı da birleştir· 
- Niçin? Bunun benim için ne büyük 1 den mahrum kalacağımı düef.inmek bile meğe razı olacağını anladığım için banka 

ve erişilmez saydığım bir saadet oldu - , benim için bir işkence idı. Sen koşar, yü. müdürlüğüne müracaat ederek beni Ana. 
ğunu anlamıyor musun Semra~ Dü~ün rür, hazan elinle saçlarını düzeltir, hazan doluda~i şubelerden birine nakletrneleri
bir kere, ta geçen sene tenis kurdunda sa- gayri şuurl bir hareketle beyaz yün blu- ni rica ettim. Orada seninle sakin, mün -

zevi ve mes'ud bir ömür geçiririz. Ge
çen gün sana ne kadar kıskanç olduğumu 
ve her hangi bir erkeğin san:ı fazlaca bir 
dikkatle baktığına tahammill edemiyece
ğimi söylememiş miydim? 

na rastladığım gündenberi seninle bera - zunun düğmelerile oynardın. Bu hareket
ober denize girmcği, sulara gömülerek !erinde öyle bir hususiyet vardı ki bir sa. 
seninle yanyana yüzmeği haya- niye bile gözleri.mi senden ayırmak, ken
tımın en büyük bir emeli olarak görüyor- dimi büyük bir zevkten uzaklaştırmak de
dum. mekti. O zamanlar benim seni çılgınca 

Genç kız, dalgın gözlerini biraz ileride sevmeğe başladığımı anlamış mıydın sen 
!kumlara uzanmış olan ve Ferdinin arka- Semra? 
sının dönük olmasından istifade ederek Genç kız. uzaktaki yanık vücudlü deli
kendisini dikkatle süzen yanık vücudlil kanlıya tebessüm ederek Ferdiye cevab 

Genç kız, uzaktaki adamın işaretlerini 
anlamak için bütün dikkatini sarfediyor
du. Gayri şuur! bir hareketle Ferdinin 
saçlarını okşıyarak cevab verdi: 

realizmi şiirde de hoş görebilirler. Mese
lA, gösteriş şairlerinden birisı şöyle bir 
kaç beyit yazdı diyelim: 

Mahmud baba. düşürdü takkeslni cumba.dan, 
Fatma ~ su çekercU bahçede tulumbadan. 
Havada kel leylekler boyanmıştı kızıla., 
Be!en.m!yen bu şllrl gidip çöpçü yazıla.! 

İşte bunu okur okumaz, chayretten par
mak ısırtıcı münekkid.. in yazacağı ilk 
satır da şudur: 

Zevksiwğe hücum! 
Halid Fahri Ozansoy 

bir gence dikerek lakaydane sordu: verdi: 
- Beraber denize girmek bu kadar bü- -Tabii... 

yük bir şey mi senin için? - Hain; bunu anladığln halde neden 

-Evet ... 
- İşte sevgilim, bugün o sözlerimi bir 

defa daha tekrar ediyorum. Ben çok. pek 
çok kıskanc bir adamım? Evlendikten 
sonra benden başka bir erkekle görüşmi
yeceğine bana şimdiden söz v~rmelisin! 

ile SABAH, 6GLE ve AKŞAM 
. - Ne diyorsun Semra! Yoksa sen, bir· gene bana karşı o kadar soğuk ve kayıd
birini seven iki gencin elele verip sulara sız tavırlar takmırdın? Niçin benim mev
doğru koşmasını, sonrn da yan çıplak bir cud-iyetimden haberdar değilmişsin gibi 
halde açık havada ve kumlar üzerinde u- yüzüme bile bakmadan yanımdan geçP!' 
zanıp yatmasını az bir şey mi sanıyorsun. giderdin? 

-Bilmem... - ... 
Genç kızın sesi dalgın ve mütereddid

di. Dinlediği sözlerin ve verdiği cevabın 
pek farkında olmadJğı belli idi; fakat a -
teşli aşıkın heyecanı her saniye arttığı 

için bunu görmesine imkan yoktu. O. da
ha ziyad~ kendi zevki içinde ve kendi saa
det dünyasında yaştyor gibiydi. 

- Seni tenis oynarken uzaktan seyre
der ve yanına yaklaşmağa cesaret ede -
mezdim; o kadar mağrur, o kadar başka 
dünyadan gelen bir kız idin ki senin bu 

- Cevab vermiyorsun~ fakat ben senin 
dudaklarındaki bu muammalı tebessüm
den ne demek istediğim anlıyorum. O za
man bana karşı büsbütün lakayd görüne
rek beni kendine bağlamak i.stiyordtın 

değil mi? 

Genç kızın hülyalı gözlerinden bir bu· 
lut, sonra da bir şimşek geçti. Yanında.Ki 
romantik lşıkını dinlemediğı görülüyor
du. 

- Bugün bunu itiraf etmek senin için 

Genç kız, uzaktaki adamla anlaşmış, o
nunla buluşacağı günü kararlaştırmıştı. 

Bunun için Ferdinin son sözlerini işite -
bildi ve birdenbire bir kahkaha kopara -
rarak sordu: 

- Evlendikten sonra mı? O da ne de. 
mek? Seninle evleneceğimi söylemiş miy 
dim ben? 

- Fakat .. sen .. buraya beraber gelin
ce .. . 

- Buraya gelmekten ne çıkarmış? Plaj 
herkesin gittiği yer değil mi? 

- Evet, amma sen benimle geldin ... 
- !!? 

"Son Posta,, nın 
Edebi 
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Şurada:ı buradan biraz konuştuktan 
sonra Naime hanım birdenbire sordu: 

, L' ' ' ~~./ Nakleden 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ~ Muazzez Tahsin ;;;;;;;;;;; 

Kürk kapını alarak yerinden kalktı 
ve o dakikada gözleri masanın üzerin· 
deki resme ilişti. Cevad, Belkısın göz
lerinden meraka, tecessüse benziyen 
bir ışığın geçtiğini görerek gülümsedi 
ve çok hünrtetkar bir tavırla: 

- Bilakis, ziyaretinjzden pek müte
hassis oldum Belkıs hanım.. bu akşam 
Perapal~staki baloya gelecek misiniz? 

- Tabii. Size bir dans ayırayım mı? 
- Minnettarınız olurum; ancak ben 

pek ğeç geleceğim, haberiniz olsun. 

- Ziyanı yok. Kaçta gelirseniz gelin. 
Şimdi sizden başka bir şey istiyece -
ğim: Bana \•azonuzdaki bu güzel çi -
çeklerden bir tane verir misiniz? Bey
kozdaki 1'ahçıvanınızın böyle nadide 
ve emsalsiz çiçek yet~tirmesine hay • 
il'amm. 

Cevad elini uzatarak masasının üze· 
rindeki kıymettar vazodan iri bir san 
karanfil alıp Belkısa uzattL Genç ka
dm göğsündeki viyolet buketini hemen 
çılrnrarak yerine karanfili il~tirdi. Bu 
çiçek biraz sonra arkadaŞlarım kıı.5 -
kanciırmAğa vesile olacak, ondan son. 
ra da bir kitabın yapraklan arasında 
pamukl~r içinde itina ile kurutulacak 
ve İstanbulda büyüyen bu monden ve 
kibar yirminci asır kadını vakit vakit 
o çiçeği gizlice öpüp koklıyacak ... 

Sarı karanfili ceketinin yakasına iliş
tiri rken bir defa daha durup masanın 
üstiindeki resme <likkatle baktı. 

Ce,•ad Belkisi kapıya kadar geçir • 

dikten sonra odasına geldiği vakit res
mi tekrar eline alarak uzun uzun sey
rettL 

- Hah tavrı kibar bir kıza benziyor. 
Bu, ·bana kafidir. Eksik olan şeylerini 
de kendi istediğim gibi tamamlarım. 
Asıl mesele onun kafi derecede itaatli 
ve akıllı olmasında. 
Mas~ üzerinde, Belkisin kasden ve -

ya unutarak bıraktığı viyoletler duru· 
yordu. Cevad bunları alıp köpeğine 
fırlattı: 

- Al, bunlarla eğlen Cin. 
Koltuğuna gömülerek bir iki dakika 

Cinin çiçekleri halı üzerine yaymasını 
ve didiklemesini alaycı bir gülüşle sey
rettikten sonra uşağını çağırdı:: 

- Şunları topla ve şoföre arabayı 
haz1rlam~sını söyle. 

* Ayni saatte Cevadın annesi Naime 
hanım Müfid beylerin evinin kapısını 
çalıyordu. Naile hanım müz'iç bir baş 
ağrısile yatakta olduğundan misafiri 
Müfid hey kabul etti. 

- Naile hanımın dün akşam Sedad 
bey le re gelmemesini pek merak ettim 
ve onu sormağa geldim. 

Müfrl bey bir taraftan teşekkür e -
derken diğer taraftan kendi kendine: 
cBizden ne istiyor acaba?• diye soru • 
yordu. Çünkü güzel olduğu kadar so -
ğuk olEın Naime hanımın başkası için 
böyle sebebsizce raha'!Sız olması sık sık 
tesadüf edilen şeylerden değildi. 

- Ku?um Müfid, siz de Naile de taş· 
ralarda p<'k çok gezmişsinizdir. Ahbab
larınızın kızları arasında, iyi bir zevce 
ve iyi bi.r ana olabi!ecek ciddi ve sade 
bir kız tanıyor musunuz! 

Müfid heyin göz kapaklan gözlük -
!erinin arkasından titredi. 

- İyi bir zevce ve iyi bir ana olabi· 
lecek kızlar mı? Hamdolsun tanıdıkla 
rım arasmda bu ehliyette pek çok kız 
var. 

- Evet amma burada hususi bir me· 
sele var. Cevad tekrar evlemnek iste
diğini söyledL Fakat bu iefer kendi· 
dine zavallı Müzeyyenden büsbütün 
başka türlü bir kadın lazım. Cevadı ta· 
nıyorsu'111z ve bir kadının ona kendi
sini sevdirmeğe çalışmasının lüzumsuz 
bir zahmet olacağını biliyorsunuz. O, 
sa<lece kızına bir ana bulmak ve ayni 
zamanda -sizin de çocuğunuz olmadığı 
için • k~ndisile birlikte kaybolacak 
cKartah ismini devam ettirmek için 
evlenmek istiyor. Binaenaleyh kendisi
ne ne sı:ı 1<mlarda eğlenmeği seven hop
pa bir l<ız, ne de üniversiteyi ikmal et
miş alim bir kan lbun. 

- Biliyorum. Bu gibilerden Cevad 
nefret eder. 

- O genç kızın bütün ömrünü Bey· 
koz civarındaki çiftlikte geçinneğe, kü
çük kıza bakmağa, kocasının serbestli
ğine en,Etf'l olmamağa razı olması rn -
zımdır. Fakat onun kafi derecede akıllı 
olması da şarttır. Çünkü Cevad abdal 
bir kızla evlenmeğe kat'iyen razı ol • 
maz. 

- Anlıyorum. Vasat derece.de zeki 
olacak. Güzel olsun mu? 

Bu suali sorarken Müfid beyin göz
lerinde gizli bir istihza ışığı parlıyor ve 
göz ucile yengesine bakıyordu. 

Bir kaç defa büyük anne olmasına 
rağmen hAlA. genç ve güzel kalmış olan 
Naime hamm.ın ince dudakları hafifce 

Her yemekten ıonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

- Yani.. benimle yalnız geldin... ı tedin: niçin beni seviyor gibi göründün? 
Uzaktaki adama işittirmek maksadile Genç kızın yüzü karıştı. ayağa kalktı 

&ert, şakrak ve hain bir kahkaha... Fer- ve gözlerini .büyük bir merhametle Fer • 
dinin kaşları çatılmıştı. Rengi soldu, hid- diye dikerek, bir senedenberi ilk defa o
detle karışık bir teessürle doğrularak na hakiki duygusunu söyledi: 
Semranın yüzüne baktı ve birdenbire rü- _ Sana acıyorum Ferdi. 
yadan uyanıp hakikati gören bir adam 
ciddiyetile sordu: 

- Beni sevmiyorsun öyle mi? Hayır, 

cevab verme; bunu pek iyi anladım şim
di. .. Yalnız senden bir sualime cevab ver. 
meni istiyorum: Altı aydanberi niçin bü
tün hallerinle, sözlerinle ve hareketle • 
rinle bana yakın olduğunu anlatmak is-

titredi ve heyecanlı bir sesle cevab ver
di: 

- Hay:.r hayı:r, kat'iyen güzel olma
sın. Çünkü güzel bir kadın Cevadın ü· 
zerinde müessir olmak hevesine kapı • 
lacak ve ş1marıkhk1arile oğlumu öfke 
lendirecek. Maamafih, büsbütün surat· 
sız bir şey de olmasın. 

Bu son cümlenin söylen~inde biraz 
üzüntü v-e tevekkül seziliyordu. Müfid 
beyin yüzündeki istihza biraz daha de
rinleşti. 

- Tabü ... Gelin hanım pek çirkin o
lursa Cevedla aralannda tezad müthiş 
olur. Sizin, daha doğrusu Cevad.ın işine 
gelecek. genç kızı şhndi iyice anlıyorum 
ve kanma da bu şekilde anlatacağım. 
Fakat size Cevadm da bu meseleyi ha· 
na açtığını ve kendisine taşrada tanı
d1ğım bir hanımı tavsiye ettiğimi söy· 
!emeği bir vazife biliyorum. 

Naiıne hanım telaşla sordu: 
- Sahi mi? Kimmiş bu kız? 
Müfid bey bir gece evvel Mualla 

hakkında Cevada söylediği sözleri tek· 
rarladı. Naime hamın, belli ebnek is
temediği bir telaş ve alaka ile onu din
liyordu. O bitirince sordu: 

- Si?; de bir resmi var mı? 
- Bu sabah Cevada yolladım. Maa· 

mafih dört sene evveline aid bir fotog· 
rafı idi. 

- Zararı yok. Herhalde bir fikir e
dinebillTdim. 

- O halde oğlunuzdan isteyiniz yen
ge. 

Naime hanımın gözlerini bir dakika 
için bir gölge kapadJ ve güç bir iş ya· 
pıyormuş gibi sıkılarak cevab verdi: 

- Cevad kendi işine kimsenin karış
masını istemez. Hatta kendisine bir ka
rı aramak vazifesini bile bana yükle -
mediği için benim size bu müracaatim
den onu haberdar etmemenizi çok rica 
ederim. Fakat anasız kalan küçük Zey· 
neb için onu evlendirmek istiyorum 
ben. . . Hem.. sizden niçin ı;zJiiyeyim, 
kendi haline bırakırsam Cevadıiı ilk 

Yarınki nüshamızda: 

Kirli yakalık .. 
Yazan: Leonid Lenç 

Çeviren: H. li.laz 

karısı Müzeyyen gibi b.irisüni seçme
sinden korkuyorum. Etrafında öyle 
kurnaz ve hoppa kadınlar dolaşıyor 

ki... Me:;ela Belkıs gibileri. Söz ara • 
mızda onun oğluma karşı olan düşkün 
lüğü ortalıkta epey dedikodulara da 
sebebiyet veriyor. 

Müfid bey gülüm~edi: 
- Müsterih olunuz yenge ... Oğlunu· 

öyle hoppa ve koket kadınlara tutula 
cak iföan değildir. Kadın entrika ve 
manevralarının onun ciddi ve ne yap
tığını bilen his ve fikirlerine dokunma
dan geçtiğini hergün görüyor ve işiti

yoruz. O zavallı Belkis hanım yalnız 
vaktini değil, ayni zamanda şeref ve 
haysiy-etini de kaybediyor. Allaha 
şükretsin ki karşısındaki cidden kibaı 
ve yüksel(: bir adamdır, yoksa bali ha· 
rabdı onun. Ne kuş beyinli, ne şıınanlt 
kadın o .. Ben de Cevadın öyle birisi\~ 
evlenmesine razı değilim doğrusu. 

Naime hanım gülerek yerinden kalk 
tı: 

- Ku~ beyinli nıi? Zannettiğiniz ka· 
dar değil .. . Cevada olan aşkını bir ta
rafa bırakın, onun oğlumun servet ve 
şöhııetindcn istifade etmek te başlıca 
emelidir ve bunun için muntazam biı 
program takib ediyor. Düşününüz biı 
kere f::ı k!r bir dul kadının Cevad Kar · 
talla evlenmesi ne boş bir hayal. 

Kapıya doğrJ. yürürken tekrar du 
rup kayinbiraderine baktı: 

- Sizin taşralı kızcağız için de bu 
hayal çok harikulfıde bir şey olacak 
azizim. 

- Evet, zavallı kızcağız için hakika· 
ten umu1madık bir saadet... Maamafih 
onunla evlenmek Cevad için de büyük 
bir değişiklik olacak ... Kimbilir, belki 
de yavrucak giyinmesini, salonlarda 
görünmesmi bile bilmez. 

- Bunun ehemmiyeti yok. Nasıl ol· 
sa c;iftliktc yaşıyacak. 



Pamuk ipliği ve kaput 
bezi n~rkı kald1r1Id1 

Narkın kaldınlması her cinsten mal bulunmasını 
temin ve mevcud dar:ığı izale edecek 

22 Mart 93'1 dcnberl lpllk ve 2 Atustos 938 kedllm1ştlr. Oönderllen eşyalar meyaınında 
denbert kaput bezi üzerine mevzu nark dün- Ankara EtnoAr~fya, İstanbul ~rı Atika, 
den itibaren taldınlmq bulurunaldadır. Top~a;:ıı, Tiirk IdAm &erleri Muzelerlle E
Bunıar endti8triyel mamulltın maliyet ve dlrne ve Konyadan getlrllen nadide eserler 
1&t14 !tatlarının tontrohı hakkında.ki ka - mevcuddur. Bunlar meyanında mi11ıeler~ -
nunıa htısad Vekftlet! tarafından konulmuş mlzdeki tıJinetıı eserlerin mulaJ~.arı da ıon
'te aon günler1e plvaııada bu eınt1ada darlık derilmlş olup. bunlar teşhiri mutea.kıb ~ -
huauıe gel~! ü~er1ne tetkikat yapılarak merik:ın müze ve kültür müesseselerine Turk 
Ankaraya davet edilen allkadarlar da din- muze VI'! ktiltilrünün hediyesi olarak bıra -
lennınl4lerdl. kılacaktJr. 

llu suret~ beş ıwmedenberl zaman zaman Dün gönderilen eşya arasında Etlbankın 
PlJa..ada görülen ve bazan bir buhran hali- maden cevherleri ve mamul maden nümu
nt alan ipıtt va bu arada kaput bezi darlı- neleri, Kütahya çinileri, Türk halıcılık ve 
lı tamamen önlenmiş olacaktır. Esasen mev dokumacıhğının eş.siz örnekleri de vardır. 
CUd darııt kısmen mevcud fabrikruann ığ Bu eserl"r sigorta edilmiş olmakla bera -
ll'ltktannın dahil! htlhllkAta k!fi gelmeme- ber ~ir heyet refakatinde yola çıkarılmış -
atnden 1lert gelmekte ıae dıe, 800 zamanlar- tır. Uçü?cU parti eua önümüzdeki Çarşam
da Parnut fiatlarının yl)belmesl üzerine da- ba günu yola çıkarılacaktır. 
hiU fabrikalar d~ 1'tlhs&l miktannı büsbü -
:n tahcliô etmisler "' fazla olarak evvelce Galata maı·ıye tahsil 

riçten get!rilen lpltklerle te11fl edilen nok-

san da, taku prlm1ertnln yübelmesl ve ne- şubesı·nı·n çatısı yandı ttce olarat tthaıltın uaımuı tızerine büa -
bil tün artmıştır. 
Narkın kaldınhnuUe ,eril fabrikalar her Dün ~ece Galatada, Balıkpazarında 

etnaten ve bilttln lsUbaal ~taslle çalışa - bir yangın olmuş, Kardeşler sokağın· 
rat darııtı izale edebllecıeklerdir. Ayni za - daki Maliye tahsil şubesi binasının 
inanda narlnn lı:alkmuı kalitenin düzelme-
llnt ve b1ru flat yütaekllltne rağmen her çatısı tamamen yanmıştır. 
taleb ed1lecct numarada malın bulunm~- Yangın saat 9,30 d&. çıkmış ve Gala-
ıu teminde Amil olacaktır. ta kulesi tarafından görülerek Beyoğ· 

Maamanh natıann bir yükselme göstere- ıu itfaive grupuna haber verilmiştir. 
!'et fahLt bir raddeJf! gelmesi ihtimali de va-
rid İtfaiye grupu derhal yangın yerine olabWrae de bu ta.mlrde meveud t.ataa 
lınklnlarından İ.stıfade edilerek Yunanı., _ gE>lerek harekete geçmiş ve havanın 
tandan tolaylıkla n diğer memleketlerden rüzgar1ı olmasına rağmen yangının ge. 
de hnklnJar nlsbetlnde mal ithal edilmek nişlemesine mani olmuştur. 
~~tün ~ bu da flatlan normal bir se - Yangın 1 saatten fazla devam ettik· 
·>,~e tutmata kln ge1ecıelttır. • .. 
D . • . • • ten ve bina çatısı yandıktan sonra son· 

Un Neıyork sergısme ıkmCI dürülmüş, kargir olan binanın diğer 
parti eşya gönderildi kısımlarına bir şey olmvamıştı:.. 

Be10elnılleı N rt rgtalnd ~hlr _ Yangınm neden çıktıgı henuz anla -
dUnıet 1bere ba~:::n: etranıne ikinci ;.r- ş:ıılamamı.ştır. Zabıta tahki.katn baş-la
'!:1 <Hin Bka!rya npurUe tehrim12ıden sev - mıştır. 

Hayatım : T uloatın meşhur Ustadları 
denizden niçin korkarlardı 1 • 

('Ba.•ta,,.•:tı ~ J,ır4 ttn'l4 'l i • • 

ınt auhuletl gösterdi. Ertesi akşam (Bin
bir direk vat'ası) ile temsillere başladık. 
Daha bir gün evvelden biletler alınmıştı. 
Cece, gişeyi açmağa lüzum görmediler. 

1'akat seyahatlerde benim talihim yok
tu. İznıtrde bir ses kısıkh~ı burnumdan 
letirını,tı, Bursada da mahud kum san -
tılanın başladı. Evvell hafiften işe giri -
ten sancılar, o derece şiddetlendi ki, ıztı
~bdan karyola demirlerini bükecek ha
t.. ifellyordum. Sancıyı durdurmak için 
"t'tidat çarelere bqvurduk. Fakat ne 
lrıünıkün' 
lı Öyıe bİ~· hale geldim ki, avaz avaz ba
O rıyordı.ıın. Süreyya Beye haber verildf. 

1 
da Bursa llhhlye müdürü Kemal Beyi 

; 11> geldi. Urun gelen tedavi yapıldı. 
anı bu mada lia tiyatronun dolduğu, o

Jıına başlanacağı haberi gelmişti. Sıhhi
Ye tniidürü: 

~Bu vaziyette gidemezsin! 
di. 

ett Itendfsinden bir morfin yapmasını rica 

neden çekilmiş bulunan merhum Şişman 
Halid ve Remzi tutarlardı. 

Ben bu rağbeti görünce kışın da maaş
la bir yere bağlanmayıp, kendi hesabıma 
çalışrnağa karar verdim. Komik Fahrı de 
Anadoru turnesinden avdet ederek, he -
yete iltihak etmişti. Kuvvetli bir kadro
muz vardı. İş yapabileceğimi ürnid edi • 
yordum. Kbım ve Şükrü Beylerden Mil
let tiyatrosunu haftanın beş gecesi yüz -
delikle tuttuk. Biz yaz sezonund'a çalıştı
ğımız sıralarda, Şehzadebaşının o zaman 
yegAne sineması olan Milli sinemanın 

gördüğü rağıbet karş1S1nda Şükrü Bey 
Şark tiyatrosunu sinemaya tahvil et -
miıti. Biz haftanın beş gecesi Millette, bir 
gecesi de Alkazarda oynuyor, mükem -
mel kazanıyorduk. önümüzde bir de 
Ramazan vardı. İşimizin fevkaladeli
ğini gören bina sahibleri Ramazandan bir 
hafta evvel bize ·bu şeraitl~ tiyatroyu ve -
rerniyeceklerini söylediler. İstersek ken
di emirlerinde maaşla çahşabilecektik. 

Biz de naçar kabul etmek mecburiyetinde 
kaldık. 

( 1! rka.n t'ar.> 
Nusret Safa Coşkun 

Bir ana Uç lfUnlflk 
çocuğunu DldUrdU 

(Bqta.rafı 1 inci sayfada) 
boğm~ olduğu zabıta tarafından haber 
alınmıştır. Çocuğun cesedi morga kaldı
rılmış, suçlu ana yakalanarak takibata 
başlanmıştır. 

AtJk~rlllt işleri: 

6 
hn. Bir akşam evvel Bursa halkından 
~ rtnüş olduğum teveccüh bana sancıla -

11 
1 ıınuttunıyordu. Muhakkak gitmeli, 

11;eye çıkmalı idim. Yataktan kalktım, 
leld~~ aneı devam ediyor. Tiyatroya 
lert ıfinı zaman kantolar bitmişti. Elbis~ 
k t nıı değiştirdim, sancı gene başladı. Fa 
b a lahneye çıkar çıkmaz halkın alkışlan 
J~k gibi kesivermi:Jti. Rolüm bitip içeri 
d ~ ıancı başlıyor, sahneye çıkınca 
kuruyordu. Bu i§te böyle san'atsever bir 
B uın sancısı idi. Taş mesaneye inmişti. 
la Ursadaki temstner bitince arkadaşları 
la~nıbula ~önderdim. Tam 17 gün Bur -
t a tedavı edildim. Mübarek ne inadcı 
n&şrnış,. tam 17 nci giinü düştü. Biz de o
bıı~ ıd(işmesile İstanbula düştük. İstan - Sarıyer askerlik şubesinden: Şubemizde 
b· t avdet eder etmez Oksen Şahinyan kayıdlı 313 ve daha yukan doğumlu olup, 
...,~ lhkte çalışmamızı teklif etti. Mtıntazam terhisi lkl rJı aşmış olan, topçu ve muha -
uır eyeıı bere Yd. Atgm. (Yr. Sb.> lann, 6 Mart 939 
dık B' e mesirelerde oynamağa başla- Çarşamba günü behemehal şubeye gelme -
llatız ~.o se!1e _sanyerde hanende lerl. 

Şubeye davet 

iş edin Bülbül parkında çok iy! ========tf=A=L=K=l.=P=E=R=E=T:==I = 
di~a:ık. Haftada bir defa oraya gider - Burün 16 da 1ılı:pm 9 "• 

~ ir hafta evveliıinden sahnenin ön Ş I R I N T E Y Z E 
ır ını gilzide zevat angaje ederlerdi .. 
~ftanın bir günü de Mısırlıoğlunda ça- Pek yahuda: 

0rduk. Bu bahçeyi fimdiki Turan ti- ZOZO DALMA& 
1ıtroau lllıibt Raaim Day, o zaman sah- Halk operetiıade 

SON POSTA 

Bahçekapıda dört 
bUvük han ve bazı 
mağ zalar yandı 

( BQ.§taraf ı 1 irıci sa?Jfada.) 

ae~, birbirine pek yakın olan bine 
lan yalRmıya başlamış, itfaiye yangı -
nın ilk çıktığı binaları söndürmeğe ça
lışırken ateş Şam'lı !hanı sokağındaki 
binaların saçaklannı da tutuşturarak 
geniş!emiştir. Bu sırada Şamlı hanının 
bütün katları birdenbire parlamış ve 

büyük bir çatırdı ile kızıl bir alev sü· 
tunu etrnfa yayılarak civardaki bina· 
lan da tehdid edici bir mahiyet almış
tır. 

Yanli{lrun korkunç bir mahiyet al -
ması üzerine İstanbulun bütün itfaiye 
gruplan, Beyoğip, Bakırköy, ve İstin
ye itfaiyeleri yangın yerine gelerek 
büyük bir gayretle çalışmışlar ve üç 
koldan ilerleyen ateşi önlemeğe koyul· 
muşlardır. 

Bu sırada yangın üç sokak aşın Ho· 
ca hanı sokağındaki Kendiros hanının 
da damını tutuşturduğu gibi, Aşir efen· 
di sokağındaki Dilsizzade hanı ve biraz 
sonra da Kaputçular sokağı başındaki 
Sel8nik bankasının pencerelerini tu -
tuşturmuştur. 

Ateşin genişlemesi dolayısile itfaiye 
grupları muhteJif cadde ve sokaklara 
dağılarak yangınla ayrı ayn mücadele 
zaruretinde kalmışlar ve her grup yeni 
yeni çıkan yangın başlangıçlannı sön
dürmek için bütün vesaitile çalışmışlar 
dır. 

Büyük bir şiddetle esmekte devam 
eden rüzgar mütemadiyen ateşi körük
lemiş buna rağmen itfaiye gruplarının 
cansipernne çalışmaları ilk semereleri· 
ni vermeğe başlıyarak yün ve ipek ma
ğazasındaki ateş kısmen körletilıniştir. 

Bu sırada Ata Refik mağazası, Şamlı 
hanı ve çorab fabrikasının bulunduğu 
han tamamen yarumş bulunuyordu. 

Saat ikiye dofferu yangın bunlardan 
başka A~ir efendi sokağındaki Dilsiz -
zade ve Küçük Ticaret hanlarının üst 
katlarile Katırcıoğlu hanının pencere
ve saçaklarını Sultanhamamın meyda
nındaki Sovyet bankasile, Bankoc\i 
Rornanm bulunduğu binalan ve Şark 

halı kumpanyasının üstkatını. Selanik 
bankac:ın:ın bulunduğu bina!larda da 
tahr"batına devam etmekte idi. 

Muhtelif istikametlerde <kvam eden 

ateşin etrafa saçtığı alev ve kıvılcımlar 
büyük bir ticaret merkezi olan bütün 
bu havaJiyi ayn ayrı tehdid ediyor ve 
itfaiye grupları tu!uşan yerleri sön -
dürmekle meşgul iken, küçük müf~ 

zeler de hanların damlanna, peicere -
!erine tırmanarak yeni sirayetlere ma
ni olmafa çalışıyordu. 

Fakat bir aralık rüzgarın biraz ha -
fiflemesi üzerine itfaiyenin çalışmala .. 

n da daha verimli bir şekil almış ve yer 
yer çıkan yangınlar teker teker söndü
rülerek ateşin körletilmesine muvaf.fa· 

kiyet elvermeğe başlamıştır. 
Saat 2,25 geçe yangın mevzii bir şe

kil almış ve ateşin sirayeti imkanlan· 

nın önüne geçildiği gibi yanmakta de
vam eden mahallerin de söndürülmesi. 

ne ba~lanmıştır. 
Ateşin genişlemesi ve tlmlikeU bir 

vaziyet alması üzeı;ne yangın yerine 
vali LUtfü Kırdar, emniyet müdürü 
Sadri Aka gelmişle!' ve büyük bir inti .. 

zamla çalışan itfaiye gruplarının faali· 
yetlerini kolaylaştırmak ıçın alınan 

~rtibat11> meşgul olmuşlardır. 

Son dakikada bu korkunç yangının 

öğrenilen pilançosuna göre, ateşin çık
tığı Ata Refik ve Ş&mlı hanile çorap 

fabrikasının bulunduğu han tamamen, 
yü:rı ve ipPk mağazasının bulunduğu 

bina, Şamlı sokağındaki binalar, Dil -
sizzade, Kendiros ve Şark halı kum -

panyasının bulunduğu han, Suraksi 

Son Poata'nın te:rlkasıı 

Baron 
• 
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Tatar prensi 

• • 

Prensin himayesi Boyarlar için cezadan masuniyet 
demektir. Fakat bunun ücretini tediye etmek lazımdır 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 
Çamurlu bir arazide kain olan Yq ıeh-1 - Kendi gözün:izle bunu törür, anlar• 

ri etrafında her taraftan kır manza- sınız. dedi. 1 
ralan aneden tepelerle muhattır. Bura- Derhal hayvanını sürüye dolru koş • 
larda gayet hoş köşkler inşa edilebilirdi. turdu, sürüyü dağıttı, arasına karıştı. En 
Fakat bir kaç sürüden başka bir şey gö- lbüyük koyunu gözüne kestirerek onu ko
rülmüyor. Yalnız prensin maiyeti sıra, valamağa başladı. Dörtnala arkasından 

onunla birlikte Moldavya ganimetlerini yetişti. Eğildi, tüylerinden yakaladı, biıı 
paylaşmak üzere İstanbuldan gelen Rum el ile yerden kaldırdı, eğerin üstüne boy. 
ların oturduklan binalar var. Şehrin sair lu boyunca önüne aldı. Kendisi de eğere 
balkı büyük bir sefalet içinde sıkışıp ka- iyice yerleşti. Dörtnala geldi, bana ye • 
lıyorlar. ti§ti. Hayvanı sahibine iade ettirmek, ya. 

Boyarlar (1) memleketin büyüklerini, hud parasını vermek için beyhude yere 
büyük bir gurur ve gösteriş ile temsil e- uğraştım. Benim ince düşünüş:imle ej • 
diyorlar. Fakat hakikatte oldukça zengin lendiler. Muhafız hayvanı muhafaza etti, 
arazi sahiblerinden ibarettirler ve halka O akşam arkadaşile ala bir ziyafet çe]D. 
karşı gayet mütecaviz ve zalimdirler. Pek tiler. ( AYki1$a vıır) 
nadir olarak prenslerile iyi geçinirler. 
Entrikaları hemen daima prensin aley -
hinde netice verir. Manevralarının mer
kezi İstanbuldur. Her parti şik8yetle -
rini ve parasını oraya götürür. Besarab -
yanın sultan seraskeri Babıalinin sükQn 
ve asayiş namına feda etmeği müna.sib 
gördüğü Boyarlar için daima bir melce 

......... a.ü·il ..... s.ahi·k·ari····uç·· .... -
h ı rs ı z yakalandı 

Dün zabıta tarafından, müteaddid hır. 
sızlıkların faili oldukları anlaşılan sabı· 
kalı üç hırsız yakalanmıştır. 

t~kil eder. Tatar prensinin himayesi Bo- Bunlardan Rifat adındakı sakıbalı E:tı. 
yarlar için cezadan masuniyet demektir. madağında inşaat katibi Mehmedin yor. 
Fakat bu himayenin ücretıni daima tediye 
etmek lazımdır. 
Boyarların halka zulmederek telifi ey

ledikleri !bu muhtelif masraflar, senevi 
vergiyi ve ıbahsettiğim sair masarifı tes
viye için prensin koyduğu resimler Mol
davyaya o kadar ağır bir yük teşkil e · -
yorlar ki toprağın zenginliği buna zor -
lukla kifayet edebiliyor. Bu vilayetin ve 
ona muttasıl olan Eflak villyetinin her 
ikisi de Rum prensleri tarafından idare 
edilmek ve ancak mutedil bir vergiye tl
bi tutulmak şartile ikinci Mehmede tabii
yet arzetmeleri bu muahedeleri yapanla
rın ümid ettikleri kadar ucuz bir iş teş. 

kil etmemiştir. 
Hiç şüphe yok ki bu muahedenameyf 

yapanlar Rumların gurur ve nahvetinln 
bu vilayetler valiliğini müzayedeye çıka
racağını akıllarına geti:'?llemişlerdi. Pa· 
dişahın valileri azledebilıneğe hakkı ol -
ması şartının da ne kadar meş'um neti • 
celer tevlid edeceğini düşünmemiş ola -
caklardı. Paraya haris bir müstebld ile 
canının istediği zaman prensliğe yükselt

ganlannı, Tarlabaşmda apaTtıman kapı .. 
cısı Emrullahm iki takım elbısesini, Ci· 
hangirde diğer apartıman kapıcısı Beki· 
rin bir takını elbisesini ve Cihangir cad· 
desinde Anıelyaya aid elbıseler~. ÇarliSlo 
ton Ahmed ile Macid de, Devlet Hava. 
yolları telsiz istasyonunun battaniyelerl-

i, Beyazıd ve Soğanağa semtlerinde 
muhtelif evlerden eşya çalmışlardır. 

Suçlular hakkında takibata başlanmı§· 
tır. 

Hitlerle Mussolini yakmda 
hududda buluşuyorlar 

(Ba.ıtarafı 1 inci •ay/ada) 

nın bitaraf kalacağına dair Bekten temi· 
nat ta alamamıştır. 

F rankonun Taziyeti 
Diğer taraftan general Frankonun da 

Musolini ve Hitler ile görüşmek istediği 
ve bu görüşme neticesinde Roma - Berlin 
mihverine karşı kat'i vaziyetini tesbit e
deceği anI.atılınaktadır. 

tiği ve istediği zaman azlettiği mağrur ve ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİimİİİİ;;ı: 
kibirli köleleri arasında müthiş bir pa-
zarlık. 

Filhakıka görülüyor ki prenslerin azli
nin kabil obnası. bu vilayetlerin vergileri
nin süratli bir tezayüd ile gayet ezici bir 
nisbete çıkmalarını ıntaç edecekti. Bu da 
umooıt bir irtikAb ve tecavüze sebeb o
lacaktı. Onun için, bu ikinci derecedeki 
hükumetlerin bütün hüneri bu müthlt 
tecavüzü tacil vasıtalarını ele geçirerek 
onlan tatbik etmekten ibaret kalıyor. 
Boğdan ile Eflik vaktile bir Roma ko

lonisi idiler. Burada bugün hAIA bozuk 
bir lltince konuşuluyor. Bu lisana Rou -
mie, Roma dili diyorlar. RomaWann ağır 
boyunduruğu altında bedbaht olan bu za. 
vallı villyetler bugün çok daha zalim ve 
çok daha zillet verici bir zulüm ve taz
yik altında inliyorlar. Çünkü muvakkat 
ve kıymetsiz bir otoriteyi haiz ikinci de-

recede memuı'lar tarafından tahrib edil
mektedirler. 

Yoluma devam için icab eden her feY 
hazırlanınca, Ali ağanın yardımlarına 
mükAf atını vererek kendisine veda et • 
tim .. Yanımda prensin hassa kuvvetlerin
den iki Yeniçeri ile beni teşyie memur 
bir Rum olduğu halde yola çıktım. Bu üç 
kişi geçtiğimiz her yeırde Moldavlara uy
gun gelen büyük prensipleri tatbik edi-

Vncud1lnOzde ağn, uncı, sızı, 

kırgınbk, Orperme hiS1eder 
etmez hemen bir kaşe 

aJınıs, rahatsızlığınız hemen geçer 

yorlardı. Fakat bu yeniçerilerden birinin 
mağa1.as•, Sovyet ve Banko di Roma, yaptığı bir iş ve pkavet bilhassa hikaye 
Selanik bankası kısmen yanmışlardır. 

edilmeğe .değer. 
Yangının çorap fabrikasından çıktığı Hoş bir vadiden geçiyorduk. Etraf te-

tahmin c:dilmekte ise de henüz sureti pelerle mUhattı. Müteaddid çobanların 
vukuu anlaşılama1?1ıştır. muhafazası aitmda sürüler otluyordu. 

Gerek yarian bmalann CVe gerekse Yeniçerilerden birine bu memlekette iki 
bu mağaza ve imalathanelerdeki zarar yapağı çıkıp çıkmadığını sordum. 
ve ziyan mikdarmm bil milyon liradan 
fazla olduğu ve hepsinin sigortalı bu- m Bllyük arazi .sahiblerlne bu ad verilir. 
lunduğu tahmin edilmektedir. Bunlar bir nevi as11zaded1rler. Servet.lerln -

. . . . . den başka bir liyakatleri yoktur. Fakat ser-
İtf a ıye hAlA yer yer ve ıçın ıçın yan- vet her teYl kendine rlm ediyor. En tuvvet-

makta olan ateşi söndürmek1e meş - 11 mtiesaes blr düzeni bile ona llOl'lutla m0ıı 
guldür. tavemet ıöstereblllr. 

Baş ve diş ağrılanna, grlpe, soğuk 
algınlığına, romatizmaya karşı en 

tesirli ve hl Q zararsız il4çbr. 

Aldanmayınız, RaGbet gBren her 
,eyin taklidi ve benzeri vardır. 
BRIPIN yerin• ba,ka bir m11rk• 
verirlerse •iddetle reddediniz. 
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iz Şeytanı .. 

Atletizmin canla nacağı ı 
Türkçe1e ~ntren: M. Surena l>ilıDU 

esaret hayatı artık ümid ediyoruz 
"",.········-····································································································· .. ····· 

Dört adam evvelce getirildikleri ada-1 alacağımı1 adamlardan birinc•si bu ~ 
ya ıade olunmuş ardı. K.ircheiss ve ben cuk olaca' tı. Bu motorbotla adadan U· 

de geldiğimiz sivil üsera kampına gön· zaklaşmanın zor bir iş olacağını san • 
tlerilın..ştik. mıyordmr.. Gerçi adarım her tarafında 

Motoihi adasında hayat şartları o ka- nöbetçi er vardı amma biz bonları at
dar fen-:ı değildi. Bize verilen gıda fena tatacak ve aldatacak hileıer bulmakta 
olmadığı gibi disıplin de pek ağır de. müşküliıt çekmiyeceğimizden emin bu 
ğildi. lunuyorduk. Her şeyden evvel tekne • 

Tu:ner adınd~ ol.an ka~~ kuman~a~ ye çok m;ktarda yiyecek ve içecek ve-
nı; elı altında bır çift hakiki harıb esın . "h' t 'dh 1 ed b'lm k ınt· 
b 1 d d ] b .. "k b' 'ft' snır mu ımma ı a e ı c ı • u unmasın an o ayı uyu ır ı ı -

yacını duyuyorduk. har duyar gibi göı ünüyordu. Doğrusu 
ya onun m€mnun olmasında, derin bir Bu isi motör eksperi, makine ile meş 
haz duymasında scbcbler de yok değil- gul olmak bahanelerini ileri sürerek, 
eli hani.. onun kampında düşman do - yapabili .. d! ve malzeme motorbotun 
nanmasmE mensub zabitler bulunu - hava hücreler!nde saklanırdı. Bu işin 
yordu ve rütbec;i de ahiren cyar • en güç o~an tarafı bu kaüar erzakı. mü 
bay>1ığa terfi ve kumandasındaki mu· hiınma'ı vesair silahlan tedarik ede -
hafız ask"r mevcudu da seksen nefere bilmekti. Bu ~şin temini için bir çok 
iblfığ edilm-.:ti.! Kezalik ona iftihar du- zaman ıwcmesi Jazım gelmişti. Zaten 
yuran sebcb de; es'r'er arasında bulu· firara f(>şebbiis eden esirlerin başlıca 
nan biric;ine ckontıı diye hitab edilme- manevraları sabır ve tahammüldür ve 
sini de ilave etmek mümkündür. Onun bu, esirlıır arasında an'ancdir. 
şimdi hisc:ettiği bnşlıca üzüntü bizim Firar için ilk yapılacak manevralar· 
firarımızcı meydan vermemek için da- dan biri de kamp kumandanının üzün
imi bir teyakkuz içinde bulunmak, bu 

tüsünü t<>skin etmekti. Aşikar olan bir yolda herkesin ödevlerini son derece 
dikkatle ifa etmek mecburiyeti idi. hal vard1 ki o da kumandanın, benim, 

beklemesi idi. Kampın doktoru Alman 
Polonyacından, zeki olmakla beraber 
mütereddi ruhlu, biı adamdı ve kamp 
kumandnnı tarafından esirlerin ahva • 
lini teO'"'c:süse memur ed ·lmiştt Bu za
vallı bana en yüksek dostluk ouvertü· 
re'leri yapıyordu. Diğer taraftan ben, 

bu herıfön İngiliz kamp kumandanının 
bir muhbiri olduğunu haber alınış bu
lunduğumdan onun gösterdiği bu dost 

luk tezı:ıhürlerini çok samimi telakki 
eder ve onu candan sever bir dost gibi 
görünüyordum. 

Kamprfa hemen hemen herkes ro -
matizm:ırla:ı muztar;b bulunuyordu. 
Yalnız bu hastalıktan muztarib o1mı -
yan -•al.hin lütfüne mnzhar olmus
hirkaç ı,-:cj arac;ındo ben de vardım. Fa
kat ben de bu hastalığın iztırabı altın· 

dl ktvrmuvormusum $bi rol oynama· 
ğa başlamıştım. O kadar iztırab çeki -
yordum ki yiirüyebilmekliğim ancak 
koltuk d~pneklerinin yardımile müm • 
kün obbiliyordu. Kamp kumandanı 

benim bıı halde olduğumu işittiği za -
man hiç şüphesiz pek sevinmişti. Ma
lUl bir adam firar teşebbüsünde bulu
namazdı. 

(ATkası var) 

Yeni teık:lat ve talimatnamelerle her tarafta baılıyacak geniı atle • 
tizm hareketi, bu sahada yıldızlar yetiıtirecek, atletizm mecbu· 

riyeti ile bu ana spor, her nevi sporcuyu hazırlamıf olacaktır. 

~-·····-················································································································ Atletizm federasyo:ıu reisi Vildan Aşir, başında pek şerefli bir mevltie sahib olaD 
Maarif Vekaleti beden terbiyesi dırektör- Finlandiyalılann ol mpiyadlara iştirak .. 
lüğüne tayin edildiği için istifa etti. decekler için asgari şart olarak kabul et-

1936 senesi Nisanında cTürk spor ku· tiklerı dereceler, yarın herhangi bir spot• 
rumu> nun kurulmasıle beraber iş başı • da yer alabilmek için bizde de mecburi 
na gelen Vildanın üç sene zarfında ynptı- sayılacağı gün, çivilı pabuçlara boyun .. 
ğı işlerden, bu sahada alınan neticeler • ğecek olan sporcularımız mecburen ya " 
den bahsedecek değiliz. pacakları atletizmden iki türlü istiflld• 

Bugün atleti.zm federasyonu reisi yok- etmiş olacağımız içindir ki seviniyoruz. 
tur. l - Atletizm yapmak mecburiyeti, mull 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü or- telif sahalarda spo• yapanları daha yük • 
du, mektebler ve klübler ıçin yapmakta sek ve parlak dereceler almağa sevke • 
olduğu ayrı ayrı spor talimatnameleri decek. 
başında mec '"İ ve ihtıynri olarak iki 2 - Her tarafta başlıyacak geniş atle " 
nevı spor hareke.-...: kabul etmektedir. tizm hareketi, lbu sahada hiç ümid edil • 
Şayanı memnuniyettir ki bütün spor • medik yıldızlar yetıştirecek. Hulasa. at

ların ana hattını teşkil eden atletizme, letizm mecburiyeti bu ana sporu kurtar· 
her teşekkül için mecburi olarak yapıla- dığı gibi, her nevi sporcuyu da daha iyi 
cak sporların başında bir yer aynlmıştır. hazırlamış o1acaktır. 
Koşmak, atmak ve atlamak gibi üç m:j. Bu işin bir taraiıdır. 

him harekete istinad eden atletizmin ha· Bizi alakadar eden bir noktası da sır.-
yatta bu büyük faydalarını takdir etmi~ gelmişken burada kısaca izahı faydalı g6t 
olması itibarile beden terbiyesi umum dük. 

Aucklanddaki askeri karargaha her iki ateşin teneffüslcrimle, kampın süku • 
saatte bir telefon ederek kamp hakkın- nunu ihliil edeceğimi ve esirler ara -
da «tekmn haberi• vermek lazım geli· sında bir yangın husule getireceğimi 
yordu. c:::==~~~=============================================== 

müdürlüğü. gerek idman cemiyetleri itti- Beden terbiyesi umum müdürlüğü Od 
fakından olsun ve gerekse Türk spor ku- öz sporu en iyi şekilde memleketin hll 
rumu teşkilatından olsun çok daha gıizel tarafına yayabilecek ve onu layıkile fdr 
ve yerinde bir kararla memleket sporu • re edecek reisi seçerken, hiç değilse bO 
nun yarını için mühim ve parlak bir de - sporla alakası yakın bir şahsı başa getil" 
vir açmıştır. Güreşçi jimnastik yapmıyor, melıdir. Hüsnü niyetlerinden çok enıJJI 
koşup atlamıyor, futbolcü, keza .. O ken • olduğumuz heden terbiyesı umum müdilf 
disine verilen meşin topla oynamaktan lüğü erkanına, bu sahada bir parça hil' 
başka. koşup, atlamanın içinde bulundu- met edebilmekliğim için ben bu namzecf 
ğu spor için lüzumlu ve faydalı olduğu- ortaya atabilirim. 

Yarbay Turner cenablan yalnız yar
bay olmakla kalmamış emrine mü -
kernmel bir de motorbot tahsis edil • 
mi~ti. Bu suretle telef onda bir tınza 
zühur ettiği takdirde elinin altında, 
kampla ana ada arasında irtibatı ıte • 
min edccf'k mükemmel bir vasıta bu -
fanrnuş olacaktı. Bn motorbotu ilk gör
dliğüm zaman: 

- Ne ii1a bir mo ör! 
Demiştim. Kircheiss, bu güzel tek -

ne hakkında sarfettiğim takdir cüm -
lesini: 

- Kim bilir, belki bir gün bize fay· 
dalı olabilir! 

Diye karş1lamıştı. 
Memurlcnn biraz vesveseli bulun • 

malarını tayfü etmemek munsifane bir 
hareket o~urdu. Çünkü onlar hala Soo
adlerin mütebaki zabitan ve mürette • 
batının nerede olduklarını bilmiyor -
lar ve bizi kurtarmak için bir baskın 
yapılmac;ı ihtimalini daima nazan dik· 
kate alarıık üzüntü içinde bulunuyor • 
lardı. Kenılik onlnrca şurası da kuv • 
vetle tahmin olunabilen bir keyfiyet 
idi ki ben ve Kircheiss daima kaçma -
ğı düşünüyorduk v<.> dimağlanmızı yal 
mz bu süje üzerinde faaliyette bulun· 
duruyorduk. 
Fılhakika daha biz Motoihi'ye gel -

mezden evvel buradaki esirler arasın· 
da firar carelerl ve yollan dü.şünülınüş 
ve bazı hazırlıklar yapılmış idi Gerçi 
onların kat'i ve muayyen p1Anlan ol • 
mamakla beraber bu yolda faydalı o • 
labilecek bazı materyeller toplamış • 
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lardı. Onlardan biri bir N'\k alat ve e- ,, 
~~ 0 11..!..~ı.:.:.1ı.;;f~~::-ı-;=.t.;;~;R devat aşırmanın ve çal<iıklanru sakla- ıo 

11=~~:.;.;.,\~ıir.::*::==--::ail::~ manın yolunu bulmuştu. Başka biri, 1.111 

serseri ve sahih bir torpil bulmuş ve -~-':~!~~-~~~~:~.~::_~~!:~=-~ .. ~~.:.1~ .. 
bunun fitillerini bertaraf ettikten son· 
ra muhteviyatı olan pamuk barutunu 
çıkararak üzerinde yattığı kilerin içi • 
ne doldurmuştu. Bir üçüncüsü ise 1i • 
man dışındaki mayn tarlalarını göste
rir bir harita cbulmağa• muktedir ol • 
muştu. Bütün bu adamlar, tasarlaya -
bileceğim herhangi bir kaçma planı • 
nın tatbikinde bana yardımı olur diye 
topladıkları her şeyi, her Aleti benim 
emrime amade kılmışlardı. 

Motorbot ise, bittabi, projenin sik -
let merkezi'lli teşkil ediyordu. Fikir şu 
idi: Üsera kampındaki arkadaşlar ara· 
sın dan ayıra bileceğim becerikli adam. 
larla bir grup teşkil ederek bu mote>r
botla uzaklaşmak ve sonra bir yelken 
gemisi zaptedw bukaniyevari hareki
ta devam eylemek. 

Esirler arasında genç bir motar eks· 
peri vardı. Kamp kumandanı ise bu 
delikanlıyı motörüne tayin e~ bu • 
lunuyordu. Binaenaleyh beraberimize 

Nöbetçi eczaneler 
Bn gf'Ce nöbc~ olan eczaneler şanlar· 

drr: 
istanbııl unet.indekiler: 
Akaara.yda lZlya Nuri), Alemdarda (E

sad), Bey~dda C.Asa.dor), Saıruı.tyada 
(Toollios), EmlnönUnde (Amlnasya), E
yübde (Arif Beşir>, Fenerde (Hüsamed
din), Şchremlninde (Nazmı), Şehzade
b:ışında Cİ. Halli), KaragilmrUkte (Su -
ad), Küçilkp:ızarda CBlkmei Cemil), Ba.
kırköyUnde <İstepan>. 

Beyoğlıı clbetJndekller: 
İstiklfil caddeslnde (Dell& Buda.), Te

pebaşında (Klny:>ll), Karaköyde CHO.se
yin Hüsnü), İstltW caddesinde (Lhnon
dyıı.n), Pangaltıda CNargilecl,ya.n), Be)
flktaşta. CS~yman Reoeh). 

Botulçl, Kadıköy n Adalardakiler: 
'Üsklidarda <Sellınb'el, San.yerde COS

man), Kadll:öyünde (Sıhhat, Rlfat), Bll
Jilkadaôa. (Halk), Heybelide (Halle). 

Bir doktorun gUnlUk 
notların: an 

Sar'a: 5 
Kat'I surette şitası mümkün olamadığı 

için ırk ve nesll hıfzıssıhhnsı noktai mı. -
zarıncfa..rı sar alı1nrın Jzdlvnçları metse -
lesi çok ehemmiyetli bir iştir. Pek hurıt 
Te çok seyrek kriz gelenlerin tedaviden 
sonra belki lzdlvnçJanna müsaade edl -

llrse de orta derecede ve nğır sar'ıılıla -
:-ın evlenmeleri asla caiz değildir. Çünkü 
sar'anın evlAda ve torunlara intikal et -

nu takdir etmiyor. İdman cemiyetleri ittifakı zaınanınd' 
Alakadar federasyonlar bu lüzumu bi • uzun seneler bu işe hizmet etmiş olaJlo 

llp takdir etmezse, ne güreşçi ve ne dE' eski güreş federasyonu reisi Ahmed Fet
futbolcü kendisi için cazib olmak şöyle ger1, bu işi bugünkü teşkilatın arzu et • 
dursun. b.raz da üzücü olan atletizme el- tiği gibi başaracak bir şahsiyet olarak ~ 
bette ehemmiyet vermemekte haklı idi. lımıza gelen kuvvetlı namzeddir. 

Atletizmi en ileri götüren milletlerin Ömer Besiın 

lstanbul-Ankara maçını hz ngi taraf kazanabilir1 
tl{;l kabul edllmlştlr. mç değilse çocuk - d Ankar 1st , ,.,.ı ....... aktad ç ğır 1 Bugün öğle en sonra a - an- ıruuu ır. a ı an oyuncular çantr 
larda husule gcU.-eoeği muhtelif şekilde bul muhtelitleri Taksim stadında karşıla- lannı alıp maça gelecekler ve arkadaşlı' 
anomaliler dolayısile salim bir nesil ye- şıyorlar. Her iki bölge ve bilhassa İstan- rmı o anda öğreneceklerdir. Uzun müd
tlitlrmelerlne ihtimal yoktur, denlleblllr. bul son karardan sonra birçok iyi oyun- det ciddi bir temas yapmıyan İstanbul 
Aklen malQl sar'alı, dejenere insanların 
lzdlvaçlr.rına ald umuml kaideler burada culannı kaybetıni§se de, bu temas iki şe- muhteliti birbirlerile hemen hiç oynrunl' 
da esaslı düşüncelere yer alır. Mümkün- hir futbolunun son vaziyeti hakkında az mış oyunculardan mürekkeb bir takıınl' 
dür kl bôylelerlnden sapasağlam insan- çok bir fikir verebilecektir. anlaş~ bir Ankara muhtelitine kat' 
lıır dünyaya gelsin takat bunun tam nk- Muhtelit takımlar arasındaki müsaba- çıkmaktadır. Bu vaziyette maçı kazanIJJI" 
sine ol:ırak bedenen, ahl~ken, ruhan kalar takımı teşkil eden oyuncuların fer- sı çok müşküldür. 
çok bozuk ve sakat bir nesli ile karşıla.ş-
mamız lhtlmallerl çok daha gnlibdlr. di kıymetlerile değil. daha çok birbirler!- Bugünkü müsabakayı berabere bitirt' 1----------------1 le anlaşma ve aralanndaki ahenk esası- bilirse iyi bir netice almış sayılabilir. 

Oevab istiyen okuyaculanmın posta na dayanır. Her iki şehir arasında bu bn· Davet edilen oyunculara nazaran 1r 
puln yollamalarım rica ederim. Aksi tak- kımdan hir mukayese yapacak olursak tanbul takımı herhalde §Öyle tec:ek]cOI 
dirde istekleri ınnkabelesb kalabilir. 'JI 

Ankararun daha üstün vaziyette olduğu edecektir; 

.........................................•.................... 
Fenerbahçe müessislerinin 

senelik top'.antısı 
Fenerba~çe Spor Klübü Başkanlığından: 

Klübümüz milesslslerlnln alelAde senelik 
hesab toplantısı nizamruunenln 12 • ncl mnd 
desine tcvtıkan 19 Mart 1939 Paz.ar günü sa
nt 10 da Klilp merkezinde yapılacağından 

müessis azanın mezktir gün ve saatte teş -
rlflert :olca. olunur 

• 

görülür. Bu temsili müsabakalara fazla Hüsamettin - Hüsnü. Lfıtfi, Musa. .AJY 
:ehemmiyet veren Ankaralılar iyi hazır- gelidia, &ad • Naci, Ali Rıza. Şahatı. 
!anmışlardır. HattA İstanbula çıkaracak- Basri, Diran ... 
ları takımı bu müsabakalardan evvel Çağınlanlardan M. Reşad hastalandr 
Rumen Tamşıvar takınıile kaI'§ılaştırmak ğından oynıyamıyaca.ktır. Takımın dl' 
fırsatını bulm~lar ve evvelki günkü bu f ansı oldukça iyidir. Fakat forved hattr 
maç Ankara muhtelitinin 4-2 gibi açık nın anlaşabilmesi de oldukça şüphelldlt· 
bir farkla kazanmasile bitmiştir. Buna Ankaralıların hafta içinde Tamşıvara ~ 
mukabil İstanbul muhtellti hemen he- kardıkları takımla oynamalan kuvvetli 
men tamamen hazırlılwz bir halde mar;a muhtemeldir. 

Biz her iki tıtafa da seyredenlere 1~ 
ve temiz bir futbol göstermelerini temeıt' 
.ni ederiz. M. T. ô. 

Muhtelit don gece geldi 
İ.ıt.anbul muhtelltlle iki maç yapacak oı"' 

Anlcara muhtelltl Uç ıdarecl, bir antrenör ti 
on anı fut.bolcudan ibaret oJnrU: dün al ' 
p.m geç vak.lt §i!hrlmJZi! gelmlştır. 

Ankara :takunında 1k1 talebe oyuncu .,.t' 
dır. 

Ankara takunı: Necdet - Nuri, Arif - gtıf' 
11, Haa:ın. Nusret - Hamdi, Arif, Gftndlls JO' 
lıo, HA.§1m. Zckl, ıek1lnde sahaya çıkaca~ ' 
tar. 

Ankara futbol ajanı bu ~ için Tartl 
hakem olarak aeçmfttlr. 

Askeri liseler gUreş ve boks 
şampiyonası başlıyor 

ASkerl liseler arasında her sene yapıl' 
makta olan güre§ ve boks birincllllt :ı:ııO
sabakalan bugün Maltepe lifi' 
sinde b~ıyacaktır. 

T&mJVar takımile Ankara muhtelitfni n k&rfllaşmasma aid tafsll!tı dünkü: Bir gıUn güreş. bir gfin de boks mili" 
bakası yapılacak ve bu hareketler ti 

fta devam edecektir. 
nüshanuzda vermi.stik, Resim iki takım oyuncul.aruu ~ nrada ıösteriyor. 
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TARAFINDAN 
Formülü yapılan VEN US PUDRASI 

Terkibi albn kremli 24 ıaat haYalancıınlmış 12 cazip renkli fevkalAdc ince ve hafif VENÜS pudrasile tuvalet gören bir 

en taravetli gnzelliğini ifade eder. Deposu : NUREDDiN EVLIYAZADE ISTANBUL 
cild dünyanın 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. 

Lira Kuruş 

l.Astik '"--~uc uzun ve kısa 
konçlu l 27 çift 
~alıkçı rnuşambası kısa ce-

745 

906 

jl 7.5 Muv. T. Saati 
Li?'a Kuru7 

87 14,30 

~7 15 et, ınuşamba ve pımtalmı 150 aded 
Bahariye bakım evi elektrik 
tesisatı işi .321 58 24 11 15,30 

I - Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mi'kdarları yuka-
rıı:ra Yazılı malzeme v~ iş ayn, ayrı eksiltmeye konmuştur. .. 

lI - Eksiltme 3/3/939 tarihine raslayan Çarşamba günü hizalarında gosteri
len saatlerde Kabatnstn levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 

:ı: 

Yapılacaktır. 
nı - Şartname ve keşifnameler her gün sözü gexen şubeden parasız olarak 

alınabileceği gibi nümune!er de gödlebilir. 
I V - İsk-kliJerin muayyen gün ve saatte kanuni vesaik ile birlikte me>zkılr 

koıntsyona gelmeleri ve çizme ile muşambalar için nümune getırmeleri ılan 
olunur. (1083) 

Cinsi Miktlln Muham- % 7,5 mu
men B. vakkat tem-

Lira Kr. Lirıı Kr. 

Eksiltme 

ŞPklİ 81\8tl 

Tuz kntesi 3000 ıtdet 900 .- 67. 5J açık eksiltme 16 
yangın 111)ndQrme 
levazımı 17 kalem 2337 .64 175. 31 , • 16.20 

I - Liste ve şartnameleri :mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem 
lnalzeme ayrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

lI - Muhammen bedelle:rile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
ın - Eksiltme 17/3/939 tarihine raslayan Cuma günü hizalarında gösterilen 

saatle-de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

I'V - Liste ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alına 
hUir. 

V - Eksilt.meye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde% 7,5 güvenme 
Paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (1311) 

Yeni neşredilen 

MUHTASAR FRENGi 
Frengin1n mabiyetıni dtinyada mevcud 

bütün iç has4..alıklan ıkıyafetlne bilrünen ve 

herkesi aldatan fiıtllfltıarını evlMa intikal 

tarz ve a1Aınetıcrin1; sirayet, teda'Vi, tahaf

fuzn, velhA4ıl frenginin içyüzünü o!anca a-

çıklı.Jc, yenlliğile gösteren 170 aayf alık bu e
ser, muharrlri olıuı cildiye ve efrenclye mü-

tehassısı DOKTOR IlAZll\I PEKiNi..~ Bey -

oğlu MetnıtlyeL caddesinde 26 numarada.ki 
(İngiliz sefareU ~ar~ısı) muayenehane.sinde 

2 liraya satılmaktadır. Ücreti posta ile gön

derilen t.a~.a &1parişleri derhal infaz edi -
lir. 

Geçml.şinde frengi veya şüphesi olanlann; 

aileden müntekil ~zll hastalığ1 olup olma
dığını bilmek 1.rtıyen genç "re kAhlllerin; ai-
le efradında mevsimsiz, müteaddid herhan
gi müzmin hastalık gören aile relslertnln 
velhfısıl frengiutr. ma'hlyettnı bilenııt ko -

runmak istiyeıı herkesin kitabı<lır. 

istnnbul İkinci fflas Memurluğundan: 
İstanbulda Bakırköyünde oturan ve Sul

tanhamamında. manlfa.tura.cı fl1].Muıddln 

B:ışlnngıeın lflftsı 22-2-939 tarihinde açılıp 

ta.'lfiyenin adi tekilde yapılmasına karar 1'C

rllmlş oldu~ndan: 

ı - Müflist~ alacağı olanların ve 1st1h -

ka.k 1ddlasm:la buluna.nlann alacaklarını 

ve istihkaklarını UAndan blr ay içinde :bıncl 
İfiA.s da.ittslne gelerek kaydetUrmeleri ve 
dellllerlni (:;ened n defter bülAsalan -.esa

Jre l asıl veya mİısadda.k suretlerini tevdi et

meleri. 

2 - Hllftfına hareket cezayi mes'ullyeti 

Çünkü ASPİRİN seneler·· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve a~rılara karsı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiş1ır. 

A S P İ R İ N in • tesirinden 

emin olmak icin l~tfen ... ffi ımar-
kasına dikkat edinız. -

ls'anhu1 Vakıtlar Direktörlüğü ilanları 
Ctnsı lllktan Yok tartma Muham. Bedeli " 7,5 t&- Eksiltme müstelzim olmak üzere müflisin borçluları-

Kıymeti 

L. K. 
3403 75 

Pey Parası 
L. K. 
255 30 

kHblliyeli Beheri Tutarı minat s ,\ati nın ayni müddet içinde kendilerını ve borç-
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. ıarını blldlrmelerl. 

Karnyon 2 adet a ton 2400 .- 4800 .- 960 .- 14 
Satış kamyonu ı adet 2 ton - .- 3100 .- 232 .ro 14.30 
Arap sabunu 3000 Kgr. 562 .50 42 .19 15.15 

l - Değiştirilen fenni şartnamesi mucibince 3 edro kamyon ve yine şartna· 
inesi rnucibince 3000 kilo arab sabunu ayrı ayrı açık eksiitme usulile satın alı
nacaktır. 

n - Muhammen bedellerile muvakkat tem.inatları hizalarında gösterilmiştir. 
In - Eksiltme 9/3/939 Perşembe g-lnü hizalarında yanlı saatlerde Kabataş

ta Levazım ve Müb;ıyaat Şubesindekı Alım Komisyonund~ yapılacaktır. 
rv - Şartnameler hergün sözü g~çcn şubeden alınabil~ceği gibi kapalı satı~ 

'keınyon planı da görülebilir. 
hı~ - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gtivenm~ paralariyle bir-
~T.e ınez'k\ır komisyona gelmeleri ilan olunur. cl082> 

Cinld Adet Muhammen 
Fiııtı Bedeli 
Kr. Lira 

~ 
Beyaz çul (-ba-şı-ba_ğlı_) _ 116000 70 3H0.33 

Teminat 
Lira 

2477.48 
(Kilosu) (Takriben) 

k I - Yukanda yazılı çullar için 27/Il/939 tarihinde kapalı zarfla ya.pılan müna
laada tekli! olunan fiat bad'di layık görülmediğinden pazarlıkla mübayaası ka

rarı:ı.,. 
,.ırılınıştır. 

bı lI - Pazarlık 7 /III/939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta Levazım Müdüriyet 

~~sı ahın komisyonu~da yapılac~ktır'. . . .. . 
il3. - TaHblerin temınat akçelerıle bırlıkte belli gunde komısyona gelmeleri 

n olunur. (1405) 

Şuhut Belediye reisliğinden: 
~ - Şühud kasabiSlnın Nafia Vekaletinden musaddak projesi mucibince yaptı-
2aıfcak el.ektrik ve makine tesisatı (18963) lira (49) kuruş bedeli keşifle kapalı 

Usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

l~· - .Eksiltme 27/3/939 tarihine müseıdif Pazartesi günü saat 15 de Şühud be-
31Yesınde toplanan encümen tarafından yapılacaktır. 

4 
- Muvakkat teminat (1422) lira (26) kuruştur. 

b - Bu işe aid olnn proje, hülasai keşif, malzeme, montaj şartnameleri hesa • r:t ~e. ınünakasa şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartna -
e$i bır lira rnukabilinde Şühud belediyesinden alınabilir." 
~ - !stekli olanlar Nafia VekA1etinden alınmış enstelaktörlük vesikası, buna 
az rna~ıl tesisat yaptığına dair alınmış bonservislerle münakasa gilnünden en 
nı sekiz gün evvel Afyon vilayetine müracaat ederek ehliyet vesikası almış ol
lta~sı ve_ bu vesaiki teklif mektubuna rapten ihale saatinden bir saat evveline 
ile a: Şuhud belediye reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri veya posta 
~nderrneleri ilan olunur. (1367) 

Satılık inek Sütir 
~alkaıı ~iraat mektebinde mevcud çiftlik ineklerinden bir sene .zarfında alına
&Un tahnun edilen 20000 kilo raddesindeki inek sütü Martın yirminci Pazartes~ 
rıatıü saat on beşte açık arttırma ile satılacaktır. Almak iatiyenler 1~ lira temi· 
e.tn1::akkate ile mezk6r günde mektebdeki komisyona müracaat.lan IAzımdır. 

~ve ı.t.nbul Ziraat .Mtldilrlt~nde ıörillebilir. cl3'1h 

3 - Müflis\n mallarını her ne sıfatJa olur
aa olsun ellerinde bulunduranların o mal - Sirkecide Hocapaşa mahalksinde Muradiye caddesinde e.ski ve yeni I No. ltr 
ıar üzerindeki hakları mahfuz kalmak §ar- tamamı 486,25 metre murabbamda bulunan vakfa aid arsa satılmak üzere lB 
tile bunları ayni müddet lçlnde daire emrine gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 20/3/939 Pazartesi günü saat 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul maze - 14 de yapılacaktır. İsteklilerin Mahlfıl~t kalemine müracaatları. (1417) 
retleri bulunmndıkça cezayl mes'ullyete uğ- ------------------------------
rıyacaklan ve rüçhan haklannda.n mahrum 
talacaklan. 

4 - 10-3-939 ta.rihlne miisa.dU Cuma günü 
saat 11 de alacatlılanıı ilk içUmaa "gelmele
ri ve müflis ile müşterek borçlu olanlar ve 
ke.flUerinin ve borcunu tekeffül eden Mlr 
kimselerin toplanmada buluıuna.ğa haklan 
olduğu ııru-. olunur. (15648l 

ŞEHiR TIYATROSU 
T epch1111 Dra-n kı•mı 
ak~am eaat 20.30 da 

ANNA KARENiN 
l.tiklil caddcai Kom~ı laa1111 

GüDdiis Hat 14 da 
Çocuk tiyatron 

Akşam aut - O • .Q da 

BiR MUHASiB AR NIYOR 
·······-············································· ..... -

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazete& 

Yerebatan, Çatal.çeşme aolu.k. 25 

İS TAN BUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize a.iddir: 

ABONE ·flATLARI 
1 6 3 

fene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE ------
1400 75u 41)() 

YUNANİSTAN 234v 1220 710 
ECNEBİ 27J) ' 4 1 800 

Abone bedeli peşindir. Adret 
değiıtirmek 25 kur .ljtur. 

1 
Ay 
Kr. 

ıou 

270 
aoo 

Gelen etJTalı Beri oerilma. 
ilanlardan me•'uliyet alınma2. 
Cevab fçin mektublara 10 kuru§luk 

• Pul illveai lhı.ukhr. 

~···············································-

'

: Posta kutwu : 741 t.tanbul J\ 
• Telgraf : Son Posta 
: TelefOf& : 20203 

'-······- . ··--

Yüksek z;raat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Kurumumuz talebe ve müstahdiminin iaşelerinden aşağıda mikdarlan yaz:ıh • 

iki kalem et kapalı zarf usulile eksiltmeye konuhnuştur. 20/3/939 Pazartesi ~ 
nü saat 11 de Rektörlük b!nasında müteşekkil komisyon tarafından ihalesi ya. 
pılacaktır. 

Teklif rnektublan ihaleden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine ver • 
meleri. 

Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire Müdtlr .. 
liğüne müracaatlan. c74h cl415> 

Cinsi Mikdarı 

Koyun eti 
Kuzu eti 

10000 kilo 
3600 > 

Mt hammen 
fiah 

50 kuruş 
100 > 

Muvakkat temiİıaib 

645 liradır. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Aksarayda eski Sofular, yeni Mustafapaşa mahallesinin Kadtibey sokağınaa 

eski ı, 3 ve yeni 3 sayılı Hüseyin oğlu Ahmed Hasan varisleri İsmail Hasan. 1 

ŞÜkriye. Mehpare ve Saniye uhdelerinde mukayyed gayri menkulün hazineye 
olan borçlarından dolavı tahsili emval kanunu hükümlerine göre bilmüzayede 
satılacağından ıneklilerin 22.3.939 tarihine rastlayan Çarşamba lfjnü saat 16 da 
ihalei evveliyesi ve bunu müteakib 10 gün sonra da ihalei kat'iyesi yapılaca • 
ğından Fatih kaymakamlığında toplanacak olan idare heyetine pey akçelerile 
müracaatları ilin olunur. (1418) 

lstanbul Ünivers·tesi Rektörlüğünden: 
Tıb Fakültesi Di~tababeti mektebinde 40 lira ücretli daktiloluk açıktır. İngl

gllizce, Fransızca veya Almancadan birini bilmek lazzındır. 1stiyenlerin Tıb :ra. 
killtesi Dekanlığına müracaatları. cl42b 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
B. Postahane binasındaki kalorifer kazanlarının kir!i sulıı.rını almağa mah8us 

elektrikli tUlumba ile teierrüatı ~i pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 8/3/939 
Çarşamba saai 15 de Büyük Postahane binası alt )tatta müfettişlik odasında 

tqplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedell 306 lira 8 kuruş muvakkat teminat 22 lira 96 kuruştur. Tal.tl1't

rin fenni ?e idarl prtoamelerini görmek ve muvakkat teminatlannı yatırmak 

Ozere çalışma günlerinde mezkfu- müdürlük idari kalem levazım kısmına, pa. 
zarlık gün '1ıe saatinde de muvakkat teminat makbuzu ile komisyona mü.ra _ 
caatları. (1359) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Enstitfüıüne bir desinatör alınacaktır. Aylık lo

nti 80 liradır. Güzel San 'allar Akademisi Dekorasyon veya Tezyinat kwm me-
zunu olmak fllrltı.r. İsteklilerin Fakülte Dekanlığına müracaatları. (1388) 



H Bayfa SON POSTa. MART 4 

GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - DiŞ 
ve bütün ağrıları derhal keser. isim - ve markaya dikkkat. NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlıiJ, nezle Ye teneffll.a yol• 
larilo ıeçen haatalıklardan korur, lfİP 
Y• hoğaz rahabızlıklarmda, ıea k111klı
jucla pek faydalıdır. 

iNGİLIZ KANZUK ECZANEsl 

S0MERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 
· Pamuk ip iği Satışı : 
:Kayseri Bez Fabrikası mah 
}4aziUi Basma Fabrikası " 

12 No. Paketi 415 KUl"UJ 

Ereğli Bez Fabrikası " 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasmda: 
-1 O Balyahk siparişler için 

" " " 
" " " 

16 ,, ,, 480 

24 " 
24 " 

" 
u 

" 

" 
" 

" 

" ., 

580 
580 

575 
570 15 

25 
50 " " " ,, ,, 

565 
560 

Fia.tlarla fabrikada Lesltm şartlyle satılmaktadır. 

,, 
,, 
• 

" 
" 
" 

iplik mOstebliklerinin yukard' yaruı rabrikalara gönderecekleri be
delleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetiude iplik siparişi verecekled ve 24 
numara.dan ince ve muhtelit maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği mOs· 
tehllklerinin de ihtiyaçlıınnı yine ayın earUıırla yalnız Ereğli Fabrikasına 
sipariş edebilecekleri ilAn olunur. 

POST ASI 
Yalnız bu hattaya mahsus olmak nzere 6 Mart Paıar ve 7 Mıırt Salı 

İı'nııldl tzmit halb postalan yapılmıya~aktır. 

50 yaşında . 
Olm~ma rağmen 

BiR CIL TTEN 

c1!Sütün dostlarım• bu •erece genç ı&
rünme'lc i~m neler yaptığıDll. soruyorlar. 
Takriben üç ay evvel. 50 nci senei devri
yemi tebrik ~çin :misafirlerim g~lmişti. 
Tenim esmer ve sert idi. Gelenlerlien 
bir çok kadınların, cildın unsuru olan 
Tokalon kreminin istimali ile rnemnuni
yetbahş sernereı.er elde ettiklerini öğren
dim. Benim mü tereddid olmama rağmen 
tecrübe etmeğe karar verdim. Her ak
şam muntazaman yatmadan evvel pembe 
renkteki Tokalon kremini ve sabahları 
da pudralanmadao. evvet beyaz renkteki 
Tokalon kreminı kullanmağa başladım. 

Bir kaç gün sonra. cildimin yumuşayıp 

tazeleştiğini ve bir hafta nihayetinde da
ha genç göründ~ğümü hissettim. Bug'jn, 
üç ay oluyor, o derece cazib ve şayanı 
hayret bir semer'. elde ettim ki bütü!l 
dostlarım ancak 38 yaşında olduğumu 

söylüyorlar .• 
Cild unsuru olıın pembe renkteki To

kalon kreminde Viyana tİniversitesl pro· 
fesörlerinden doktor Stejskal idaresinde 
genç ha1Vanlaruı cildlerinden istihsal 
ve .Bioceı. tabir edilen ve tıpkı insan 
cildinin.kilerine müşabih genç ve sıhhatli, 
tengin ve kıymet!i cevherler hülasaı.ı 

varıdır. Beyaz re.nktekı (Yağsız) Tok alon 
kreminde ise taze krema Ye saf Zeytin
yağı ve sair besleyici unsurlar vardır. 

Muntazaman her iln kremi kullanınız. 

Açık. yumuşak, düzgün bir cild temin 
etmiş olacaksı!lız. Faydalı semeresi ~a
r antidir. Aksi halda paranız iade oluna
caktır. ................................................................ 

Son Posta M21tbaası 

Neviyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı; 
• ~ mm.• S. Ragıp EMEÇ 

Sn.n..u-Lı.1UU: A. EkTem UŞAKLIGlL 

Botun ağrıları kesen -..--ı-.·-'·h:Mri~ 
dir. emsalsiz bir ilac : 

Neokürin İ Baş, .. Dit Ye Romatizma •irılarını derhal keser. 

NeOkÜrİn • Grip· Nezle ve soğuk algınlığında emsalaiz bir de
• vadır. Ate,i söndürür, vllcut kırgınlığını alır. 

Neokürİn : Bayanların aybaşı sancılarını keser ve adeti kolay1aştınr. 
• 

Neoku•• rı•n • Mideye, k8lbe ve böbreklere zarar vermez. OOnde 2 - a 
• alınabilir. 

Neokürin ı ' daima tercih ve imıine dikkat edintz 

Bir kqe 6, altıbk kuta 30 kal'llftur. Her eczanede bulunur. 

~~ .• - . - ·- ~ - .,, ' ... ry-,. ·- ,... .. : • ...... ~. . - _. ""'! .• - ' ....... . 

.. ~~. ·-.ı;· 't~ ::::::a.;,··~A~ ~.~ .i ~~:·; J kti d ·a r 

. "'·ij .• ~.. . . . ,;· 
':.:, .,,· /::~,/;~.::,···'~,Bel "' .. gevşe ki iği 
~:· . • '. :~ .. . '. .ı . . :: ' • 

: ;~ .·;:::) · · Der rn_ ansız l ı k 
· -.~·~ : . Vü'c:ut "e Oinıağ 

.~.~.-.~.·.-. · ·.··":- '. <·.·:vorgu,ril~klarına karşı 
. ·, e~ .emin . ve müessiır ilaçdır 

.. ,.~~ 
"t ~J~ .. 

...... . 
. . 

, .. Kutusu 200 Kuruş. 
, - ·.: :'İi, • JI J'J.Y,"! 

BEŞİR .:; KEMAL - MAHMUD CEVAD 
ECZANESİ Sirkeci - İstanbul 

Gümrük Muhafaza Genel Koıiıutanhğı lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan : 

! - Deni2: vasıtala1."ı için satın alınacak 500 ton lav.mıarin kömürünün 1011 
939 Cuma günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şal'tnarnesil~ evsah komisyondadır. ıörülebilir. 
3 - Tahmini tutarı (6850) lira ve ilk teminatı (514) liradıı-. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evvelinn kadar 2490 nyıh 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacaklan teklif mektublımnı Galata eski itha-
l.it gümrüğüncieki komisyona vermeleri. (1147) 

İnkıbazı 
defeder. 

HAZIMSIZLIK 

Mide, E~şilih 
ve yanmalarını, 
barsaklara yakan 
zehirleri giderir. 
DahiR temlzliOI 
temin eder. 
Bugünden bir 
•ite MAZON 
MEYVA ıUZU 

İs~anhıd İkinci ffJas Memurluğundan: lfj_... Em 1 ak 
Istanbuld3 Şlşilde oturmakta ve Sultan- , 

hamamında ve Beyoğlunda. man1!a·turacı - ı:: İflarl 
lıkla iştigal {:den Yervant Serveryanm ma.- İstanbul .Bahkpazar Maksudlye ban 
ın 2-3-939 Laılhlnde açılıp t asfiyenin a.dt şe- 35, Dernş Uğur, Tel: 28397 • 49207 
kilde yapılmasın~ lmrar verllm1ş olduğun-
dan: 

ı - Münlst.f' alacağı olanllU'ın ve lst1h -
kak iddlwnda bulunanların alacaklarını ve 
i.~t1hkaklannı ilandan bir ay içinde İkinci 
inA.s daf:resine gelerek ka ydettirmeleri ve 
dellllerlni (sened ve defter hüH\salan ve sa
ire) asıl V('ya musaddak suretlerlnl tevdi et
meleri. 

1 - Bil~fınn hareket ce-ıay1 :rnes'~yetl 

müstelzim olmPk üzere müflisin borçlula -
nnın ayni tı'likldet içinde kendilerini ve borç. 

larınl tılldlrmelerl. 

3 - :Uiiflısm mallarını her ne .sıfatla o
lursa olsun ellerinde bulunduranla.nn o 
mallar üzıorındeld ba.kları mahfuz kalmak 
şa.rtlle bunlıın ayni müddet içinde d.aJ.n9 em
rine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça cezayi mu'ull -
yete utnYacaklan -re rüçhan ha.klanndan 
mahrum kalaca.klan 

4 - 11- 3-939 t.arlhine miisadif Cuma günü 
saat 11 de alacaklıların ilk içtima.a gelmeleri 
ve miifils ile müş~rek borçlu olanlar ve ke
flllerlnln ve 'borcunu teteffill eden saır 

kimselerin ·toplanmada bulunmata. lha.klan 
oldu~u Uln olunur. (15649) 

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

ilan Tarifemiz 

aalıüe 400 lmmı 
.muı. 250 • 

Vçiinri .aJaiJ• 200 · » 
Dörtliincii aahüe · 100 · » 
iç s11.hilel. 60 • 
Son ..Iail• 40 » 

Muayyen bir müddeı; zarbnda 
fazlaca mikdarda illn yaptaacak· 
br ayrıca temilAth tarlfe:m.lzdea 
istifade edeceklerdir. Tana. yaran 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl :lAnlarua 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

lılneıhk J[ollektlf eın.u 
KaJa.rama.made Baa 

Ankara cıa4d_. 


