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Dovız meselesındeı ReisicOmhurun kabul resmi 1 
geni tasavvurlar . 

Kara borsa ile mücadele için 
ecnebilerin haricden getirecekleri 

döviz fazla fiatla alınacak 
ttarica gidecek yurddaşlara da ayni nisbatte 

fazla fiatla serbest döviz satllabilecak 
An.karadan şehrimize gelen haber • 1aptırtmlktadır. Alır.anyad& tatbik • 

lcre göre, hükumet dövıı. ve o ltın ka- dilmeıkte olan uauldeki uuın kabulü 
çakçılığına mini olmak maksadlle ba- ihtimali vardır. Yani hariçten. memle • 
zı yeni tedbirler almak içjn tetkikler (Deftml J nd aylada) 

\ . . . . . .. .. .. ........ ......... .. . .. .... ... . ...... ....... ............... .......... ·······-·--···-··· ........ _ .. ı 
• 
lngiltere, Amerika ve 

F ransada teslihata 
milyarlar tahsis edildi 

İngilizler teslihata kuvvet verilmesi için yeni 
vergilere hazır olduklarını bildiriyorlar 

l ayyare inşaab 12 ay zar
fında iki misline çıktı, efrad 
kaydına devam ediliyor . 

Londra 16 (Hususi) - İngilterenin 
SiliJılanma programına dair dün neşre
dılen Beyaz Kitab, bütün matbuat ta. 
rafından m emnuniyetle lkarŞlilaıııruf • 
tır . . 

Programın tahakkuku için ban yeni 
Ver"ilerin konacağı mevzuu bahsedil -
ınekle beraber, İngiliz milletinin bu 
Vergilere memnuniyetle katlanacağı 

tebarüz ettirilmektedir. 

Times gazete--i başmakalesinde fim
diye kadar e1de edilen. veya elde edil.. 
tnek üzere bulunan neticeleri gösteren 
tnühim b ir b ilanço yapıyor: tngili.r liZ4h fabriblanftda rawan&ere 

(Devamı l1 inci scı11fadtı) ka"f' "1Mll edite.a toplcır 

Nevyork sergisine iştirakimiz 

Ciimhrırreüimis aoyın lnöninin eooeUrl gBn Çankaya ftötlılincl• orcla ericinı preline bir kaba! ramı 
terti.b ettilılerini Jin bilJirmiffilı. Yrıluırulalıi raimtl• aayın lnöni rniaalirlaile bir tll'da cöriilmelıt•dİT. ---------·--·-----·-···--··········-··-·····-· --.. -···-···-·········--····································· ... 

İtalyanlarla Frankistler 
arasında ihtilif çıktı 

Franllocular, 11/f lgan lııtalarının BarBelon sokaklarında geçid reıml 
1flipmal ına razı olmadılar.Franllonun tairınmaaı bir mlJddel u•cilı,,cell 

B11rıeloM ilk gtren 7nzMo btaGta Jaalla ....,_._ A:uplaaıwor 

meselesi 8Clkh bir hikaye OldU M-ec-id-iye-kö-yU-y-ol-un-da- ~!':!t!: ~U::>~~lmlf°":ı:':u~ !!:::: :r::1~::.~::~: 
1·······················•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··············-·-·-··············----.. --, b• d nJetçl l.pan7a ha~ıcıye nazın DelYayo. {Devamt 2 nei sayfada) 

1 ~";;JJ~~i~~'~'=;~":'ı:: !:"'4' =~r=, oçbasg~lyıygaurnacku soıryd~l~mı ClVfE S E -cE·L·E-·R··::f 
l rılmrı, •er~ı h•Y•IUHn •ııxaıtl•rıni ilımal .Jen munMNler paralarını 

alamıyorlarmlf, 6i7 heyet te eıya miibayaamaJa yol•~alı iJJiaları Birkaç gün enel Me~idıye töytl ~ ~ (K •• " D • ı• ) 
• lmrin• tahlaluıta 6aflamlf varında iiç soyguncu bır adamın elinı omur - em ır ım anı nı 
' i kolunu bağhyarak parasını ıoymUf. bun-

·······•-•H-••""•"""""""""--· .. -·-·--· "-~n:::~-:-~~:~;n-- Çatalağzında yapmak 
Ekrem König tayyare dog" ru olur mu? 

ile F elemenkten 
Parise kaçmış 

Tayyare kaçakçılıtmdau hakkında tak!. 
bat yapılan ve Felemenkte olduğu rivayet 
edilen Ekrem Köniğe dair yeni haberler 
tereşf(lh etmektedir. 
Şayanı itimad bir membadan öğrendi

ğimize nazaran, Ekrem König Felemen
gi terketrtıi§, Aımterdamdan tayyare ile 
ParlH kaçmıştır. 

Ekrem Köniğin izi {lzerinde bulunan 
mahallt zabıta kuvvetleri tarafından, tay
yare taçakçJ1ının 7akında W&ulecalı m-

8ef'9ialci ~ Mr firlMlf (Y- li IDd 111kt•) ı.pım.ttadlr. 



, 
1 Sayfa SON POSTA: Şubat 17 

Hergün Makale: g Sun' ilikten kaçınız ... 
Sözün kısası 

Yazı Çok O/dutu icin 

Bugün Kvnamadı 

.............................................................. 
Döviz 

• 
yanı 

meselesinde 
tasavvular 

(Baştarafı l inci sayfada) 

kete fş takibi veya gezmek için ge1e • 
cek ecnebilerin get1.recekleri dövizle • 
rin kara borsaya kaçmasına mA.ni ol • 
mak: maksadile ounlar Merkez Ban • 
kası tarafından, muayyen şartlar al • 

uııda: ve resmt fiatın fevkinde bir fiat
ıa satın alınacaktır. 

-····-
Prensip meselesi 

\ E. Talu 

N edendir? Lehçemize giren her 

yeni kelime, biraz sonra hakild 

mefhumundan uzaklaşır ve bazan büs-. 
1 bütün başka manada. bazan da münnse-. 

t betSb: yerlerde kullanılmağa başlar. 

1 
Mesela, prensip kelimesini ele alalım. 

Bu o kadar çok ve mütenevvi kılıklara 
girmiştir ki hepsini ayn ayn hatırlayıp 
ta kaydetmenin hemen hemen imkanıı 
yoktur. Sarhoşa sorarsmız: 

- Yahu! Soğanla rakı içilir mi? 
- Bennn prensibim böyle! cevabını 

verir. 
Kayınpeder damadına çıkışır: 

Bu muameleden hasıl olacak açığı 
karşılamak için de memleketten harice 

gidecek yurddaştara ayni nisbette 

farklı fiatla serbest döviz satılabile • 

eekür. Tetkiklerden hasıl olacak ne • 
üoe ve verilecek karann mahiyeti ya

kında anlaşılacakhr. 

Kendileri Jçm muayyen bir gö.rünilf tarzı seçmi7 insanlar 
vardır, giyınmede, oturup kalkmada, konuşmada, hattl t-n 
basit jestleri yapmada hep bir kaideye tebaaıyet ederler. 
Biıtiln bu hareketleri bazan ayna karpmda uzun uzadıya 
etüd etmışlerdir, kendilerine en ziyade yakıştığı zannında 
bulunurlar, bu (.~I adamların bilmedikleri ,ey gülünç 
olduklarıdır. 

ceron) a bir gün muvaffakiyetinm eebebinJ ıormuılar, ken

disini dinliyen yüz biınlerce seyirdyi teshtı etmf kabiliye

tini nereden bulciuğunu öğrenmek tatemtflerdi, hatil>: 

- Utanmadın mı? Allahtan korkma 
dm mı?. Gene karını dövmüşsün? 

Ve damadından şu cevabı alır. 

- Bana karşı geldi mi, ben döverim.. 

Eski Romanın en tallkatli haüblerinden biri olan (Ci -

- Sun'fükten kaçarım. oldufum gibi ~rllnürtlnı. ıabit 
hareket ederim, cevabını verdi. Bu programın kıy~U bu

gün aynen devam etmektedir, .-vibnek, manılma&:. takd!r 

edilmeği ıstiyorsaruz, tabii olwım. .. 

prensip meselesi! 

iki tanıdık konuşurlar: 
- Sahi, tütünü bıraktın mı? 
- Bıraktım ya! Ben, prensip sahibi •~ 

İtalyanlarla F rankistler 
arasında ihtilaf çıktı 

(BQ.§tarafı l inci sayfada) 6 sene sonra gemek 
Yiyebilen coculı 

ı r--......................... -... ···-··, ı 

Hergun bir fıkra ile gl5r0şmü§tür. Azanayı, Frankoya kar· 
fl harbe devama ve Madride dönmeğe ik· 
ııa etmek istlyen Delvayonun. bu te3eb • 
büsünde muvaffak oıamadığı anlaşılmak- Bir lir~nın ağırhğı 
tadır. Cahil adamın cahil kamı 1ıastalan - = 

Cümhuriyetçl 1spanyanL"l Parls ve mı§tı, konu kom§U, bir doktora götür-
Londra sefirlerile de uzun boylu görüı • mesini söylediler, adam karısını dC'k· 
mfi1 olan Delvayo, henüz Parislen ayrıl- tora götürdü. Doktor kadını muayene 
ınamııtır. KenID.inin, son bir defa Azana ettikten sonra bir reçete yazdı. 
ile tekrar görüşmesi muhtemeldk - Bureçeteyi eczanede yaptınrsınız. 
Diğer taraftan başvekil Negrin de, bu Size bir toz verecekler. Bu. tozdan 

sa-bah Mndridde İspanyol halk cephesi mbah akşam kanna bir miktar yu.t-
merunıblaıile diğer antüaşi.st teşekkülle- tunırsun, bu miktar blr lira ağırlığın-
rin ve sendikaların mümessillerini davet da olaun! 
ederek, vaziyetin ciddiyetini kendilerine 1 Dedi. Erteri gün adam doktornn 
izah ~tmiş w her surette hükfunete J&l'- muayenehanesine gitti: 
dıında bulunmalarını istemiştir. - Verdiğiniz ilacı 11u.tar yutmaz ka.-

Frnnkistlerle 1ta1yanlar arasında : nm öldü. 
ihtilaf çıktı İ ·Doktor fll§'lrdı. 

Pari! 16 (A.A.) _Bazı gazeteler, Fran - Sakın ildcı fazla vermiş olmıya-
ko ile merkezi mıntakadaki cümhuri • ıınız, ben bir lira ağırlı~ında, alına -
yetçiler arasında temasır. teessüs etmlt cak demi§tim. 
oldulh•nu beyan etmektedirler. Zanno - - Evet, dedi§inJ.z gibi 11aptım. Evde. 

ts... '7 y"•,arında b1r İngiliz çocuğu, bulun· br: .... "l ı· k,..• B" t · i 5-ıı lundulh•na göre bir mütareke akdi ve • ~ u.~-u.n ıra yo ~... ır era.zın n g .;-u.-
6... dulh· hastatıenin. ıedJklisi olduğu yata- b me-=..J.• 'le ki k koy 

yahud şerefii bir teslim olma için müza- 6 ... ne e§ ı:ı.u.ıye • se z Urtı§ • 
ğında doğrularak. hayatında ilk defa ola- d öt k · - d · d ki to dan kerelere gın· '•ilmişti:-. um; e ı gaza e 11§e e z 

-s rak yemek yeme~e bulamıştır. Bir boğaz b ttt m Te -..ı den1• el' ,.,. to-· Paris gar.eteleri, Delvayo ile reisicilm- 6 -s aşa ı · Tu.c.• ~ 9 ın, .. , " .. 

h 
A da noktai nazar lhti • iltihabı yüzünden hiçbir §eY yutamıyan aldım, karıma kaşık kaşık yuttur -

ur zana arasın •. " zavallı çocuk 11 ayhlı: iken hastaneye ya- dum. 
llfları mevcud olduğunu, ç~n~ Azan~- tınlınıft.L Sütünü içerken, boğazı yavaı ı 
:am insan nüfusu zıyaın~ olnune g~çil- yavaş kapanan, nefes alamıyacak bir ha- \..M_ ..... K-··-·--,:- i v--:-d-~ 
mek maksadlle derhal u aşı ması~ı ıs • le gelen çocuğu bu işkenceden kurtar- ısır ra ıces ı' erı e 
temekte olduğunu heyan etmek.teaırıc~. mak için. midesinden bir delik açılmış Bir sergiyi açtı 

Bn. Tabouis, Oeuvre gazetesınde Lıt- ve oradan 'beslemeğe başlamışlardı. Dok- Mısır Kraliçes1 
torio adındaki 1talyan fırkası .kumandanı torlar, hft-'- bakıcılar çocuğun yaşıyaca-

G be il F k tl aewr Feride, Kahirede 
General am ra e ~an :s er ara • ğını ümid bile etmiyorlardı. Fakat fen- kurutan Fransız 
sınd.a ihtil!f zuhur etm·s olduğunu ve nin acz· kar ......... Aa tablatin mucizesi ga· 

k 1 · İt ı k 1 i ı ı ,...,,..""' heykeltraşlık ser-bunun Fran ist erın a yan as er er n n lib 1mi uk - d - · ·ı d . d . ge ş, çoc gun en gune ıyı eşme- gısını açmıştır. 
Barselon sokakların 3 geç• resmı yap - ıııre kilo almaya yu-z tutmn<-+ur. Bunu gö-

al · Ge ı G b t af d 6 ' .......,. Kraliçenin, kos.-m an içın nera am era ar ın an d kt , _ h-ft boııı. d 
ren o or.ı.aı, ..., .... mn 5azın an yapı· tüm tayyörünü Mı-

yapılan talebi reddetmtş olduklarını yaz- lacak bir ameliyata dayanacağına kana-
akt d sır yaşmağı ile ga. 

m a ır. at getirmişler, ve çocuğun boğazını aç- yet ahenkli blr su-
Franko'yu tnnımak rne5e1esi nıışlar. Fakat. bu ameliyat neticesinde, rette imtızaç ettir• 

Londrn 16 (A.A ) --: Röyter ajansının zedelenen diğer elyafı tamir için de, bir d.iği görülmü_ş. 
parlimento muhabiri, Ingiltere ve Fran- kaç hafta sırasile diğer ameliyatlar yap· 

,.. h t tür. 
sanın Frnnko hülwn1etin! emen anı • mışlardır. Çocuk aylarca ölümle pençe- Kraliçe Mısır 
ınağı derpiş edemiyecekle!ini yazmak - lc:şmiştir. Her ameliyattan sonra günler- halkı tarafınd.an 
tadır. Bilinen bir şey vars~ o da, Paris ce baygın yatmış, ve her seferinde de ke- çok 8evilmektedir. 
ve Londranın kat'iyyen müşterek olarak !eni yırtmıştır. Nihayet, boğazı tamamile Bilhassa Mısır ka
hareket cdecekleridiı:-. Bugiin mevcud te- geçmiş ve çocuğu normal bir şekilde bes- dınlan onun giyi
reddüdün başlıca sebebı İspanyada bü- lemeğe, yani ona ağızdan yemek vermek ni§i ile şiddetle a
tün evsafını cami bir cümhuriyetçi hü- istenihntştir. Fakat, bu şekilde yemek lfıkadar olmaktadır. Birçok tuvaletleri a
k-O.metin mevcud olup olmadığı keyfiye- yemeğe alışmamış olan çocuğun midesi şağı yukarı aynen taklid edilmektedir. 
tfdir. bu besleme t8't"Zına isyan etmiş, zavallı =========:::;======= 

Profesör1erin bir müracaati her yediğini çıkarmıştır. Bun~n üzerine cuk artık taınami]e iyileşmiştir. Şimdi 

Londra 16 (A.A.) - 42 Oksford profe- Amerikada keşfedilen yeni bir boğaz ale- tatlısından tutunuz da "tuzlusuna vann· 
sörü, İspanyol araz:s•nden bir kısmı 1s- tile bir boğaz ameliyatı daha geçiren ço- caya kadar her yemeği yiyebilmektedir. 

Roman gazan meşhur 
Bir gardiyan 

Meşhm tn,mm ediblerinden. pwa<1olt
sal düşünceleri ne tanıruruf Oscar 
Wilde'e, Readinı hapiahanesinde gardi· 
yanlık etmif ft sonralan 11 yqlannds
k.i bir çocuk mahpusa piaküvit ~udiğin
den dolayı lfinden çıka.nlmış olan & nu
maralı gardiyan Marten fimdi huta bu
lwıınaktaıdllr. Kendisine felç gelmiştir. 
Hastalığından evvel 98 bin kelimesini 
yazdığı cSöğüd evi> ilimli romanını has
ta yatağında bitirmeğe çalıftrulktadır. 
Gardiyan Marlen 1897 de gardiyanlıktan 
çıkanlınca, Cenubi Afrlkada harbetmiş; 
sonra gazeteciliğe gi.rmiftk. 

Sagırlara gün doedu 1 
İçinde yaşamakta olduğumuz gürültü

lü hayatın dlmld asabiyernizi çolt müte-

damım! 

Geçenlerde, koluna çarpıp, elindeB 
tramvay biletini dü~ürdiiğü için, tanımı., 
dığı diğer bir yolcudan yedi buçuk ku " 
ruş dava eden zat ta. mahkemede: 

- Ben para değil, prensıp davs. ediyo-. 
rom! dememiş mi? 

Bu misalleri, hafızamızı azıcık yokla ... 
malda daha iyi çoğaltabiliriz amma, m., 
zumu yok. Bütün maksadım şu. aslında 
oldukça ciddi. yüksek ve hatta biraz da 
kutsal bir mana üade eden prensip lMzı· 
nın ne derece iptizale uğratıldığını, aya.. 
ğa düşürüldüğünü göstermektir. 

Dün bu mevzu üzerinde bir arkadaşla 
konuşuyorduk ta, o, latife makaınınd~ 
gayet doğru bir şey söyledi. dedi ki: 

- Bize kabahat bulma. Prensip kell • 
mesini iptizale uğratan, onun manasınJ 

tağyir eden ve bayağılaştıran biz değiliz. 
O bize, Umumi Harb1en sonra geldııi 

Geldiği zaman da, asli manasından bfı 
hnyll uzaklaşmış, kuvvetini kay'br>tmiO. 
çoluk çocuk ağzında eğlence olmuştu. 

Boş bulunarak: 

- Nasıl? diye sordum. 
- Nasıl ola<:ak? cevabını verdi. Pren J 

sibin canına okuyan (Vilson) oldu.. Vi,lı.\ 
son prensipleri! 

Er.,.. 
----- -............................................................. 

Almanya Sovyetlere 
harb le vazı mı 
sato.cakmış . 

essir ettiği malfundur. Tıb aıeminin son Moskova 16 (Havas) - Bahriye koml 
tetkikatına nazaran büyük tehirlerde seri amiral İsakof Latı Sovye~ deniz m~ 
günden güne çoğalan ve kulaklarımızın hendisinin başında olarak yakmdn Ameo! 
zarlarını patlatan gürültülerin hazım ci- rikaya gidecektir. Bu heyetin bir tet~ 
hazı üzerinde de pek büyük tesirleri var- ah t" . . . oks.. levazım snt•n al.il d sey a ı ıçın mı, y .,., . 
ır. . mak için mi gideceği be!li değildir. An ~ 
Fransız doktorlar.ından Henrı Bouquet cak, hatırlarda olduğu üzere geçen sent 

bu hususta diyor kı: s t h"kfıme~in<> müteaddld defalar 
_ Hazım cihazının gürültü ile alAka- A~V:r~kad~n gemile~ ve hattfı bir iki d• 

dar olmadığını sananlar muhakkak alda- hl t 1 k · t' atfedilmı"crlır' - .. .. . . zır ı sa ın a ma nıyc ı ~· . 
nıyorlar. Gürultulu bır yerde hazım hıç 
bi bil i · ı G""rültü f Diğer taraftan Almany& hnriclye nez• r veç e yı yapı amaz. u az- . . . Sch ~ 
lalaştıkça hanın güçleşir. Bugün tebey- reti şark işleri ticare.t da~resı şefı u 
yün etm~ bir hakikattir ki mlde ağnla- nurre'nin evvelce teh1r edılmiı olan Mol'! 
nnın çoğu hazımsızlıkların herMn kôf- kova seyahatini Marhn onuna doğru vlP 
fesi asilde, bir hayat yaşanmamasından ku bulacağı bildirilmektedir. ~lmany~ 
ileri 1 kt df:r nın Sovyetlere harb levnzırnı bıle sat , 

ge me e · h · · d ğ"ldi Fransız doktorunun sözlcrine bakıla- ması ihtimal arıcı e 1 
:-. .-

cak olursa cSağırlara gün doğdu!..:. de- .............. T ...... A ....... K ....... V ....... l ... M ............. .. 
meli! 

panyol hükumeti elınde kaldıkça. ve İtal- ~===========================::;;;:================:
ŞUBAT yan ve Alman askerlerı İspanyada mev-

cud bulundukça, Franko hükumetinin ta
nınmaması hakkında Lord Halifaksa bir 
telgraf çekmiştir. 

Fransız mümessili 
Paris 16 (A.A.) - Yarın akşam Paris

ten Burgosa hareket edecek olan Leon 
Bcrardn, hariciye nezareti!ıden iki bü • 
yük elçilik kAtibi ve daba bazı memur
lar refakat edecekti!'. 

Madrid'in bombardımanı 
Madrid 16 (A.A.) - Nasyonalist ba -

taryalan her 1~ dakikad:ı şehrin merke
zini dövmektedirler. Bombardıman aeoe 
yarısına kadar devam etmiştir. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
cEtrüsk iizerinde yapılan !On tetkikler şunu gösterdi ki 

vapurun sipaıişindc bilerek, yahud bilmiyerek bir takıın 
hatalar o;muş. Bu hataların mes'ulleri olup olmacıığmı ara
mak b;r mesele. Jc'akat bundan daha muhım olan mesele 
yen: yapılacak vapur siparişlerinde bunıı benzer hatalara 
ciüşmemeği temin etmektir. 

Acaba kıymetleri yekunu on iki milyon Türk lirasını bu
lan yE'ni vapurları fU veya bu memleketin inşaat firmala
rma sjpariş edecelt yerde Karabük demir ve çelik fabrika
sında olduğu gibi İngiliz kredisinden ve tekni~indcn istifa-

iSTER iNAN, 

de ederek memleketimrzde bilyilk bir vapur inşaat teıgvhı 
kuramaz :nıyız? 

Muhtaç olduAıımuz vapurları burada kendimiz yapt:ımaz 
mıyız? Daha coğrusu bir taşla ilti kuş vuramaz mıyız?, 

Yukanda okuduğunuz satırları bir gazetede gördük ve 
mesJcköaşımızm sorduğu suale derhal müsbet cevnb verd:k. 

Muhakkak ki doğru olur, yapılabilir, yapılmalıdır, fakat 
bu takdırde evvela fabrika, tezg!h vesaire kurulacağına 
göıc ilk ı>arti vapurlara binebilmekllğim:Z içi'l hiç del:Jse 
on sene beklemek mecburiyetinde ltalnuyacalJJJUZ8.: 
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17 Şubaı 

• 
ihtilafların 

anlaşmanın 
/ngiliere ve Fransa Milletler Cemiyetinin 1928 de kabul 
ettiği anlaşmayı hali harbde tanımıgacaklarını bildirdiler 

SON POSTA 

Ankara 16 (A.A.) - Haber aldı. 
ğımıza göre, Kızılay Cemiyeti tara
fından Cümhwiyet Halk Partisi 

Londra 16 (Hususi) - Hariciye neza ·Irak muslihane bir surette ve arbitraj yo- Ankara içtimai muavenet komite -
reti, bugün Milletler Cemiyeti ~um lu ile hallini amirdir. sine beş yüz lira, Şili yer sar~ıntısı 
k!tibliğine bir tezkere göndererek, In - Halen rner'iyette bulunan bu anlaşma felaketzedelerine iki bin lira, lspan· 
~lterenin hali harbde bulunduğu sırada on dokuz devlet tarafından tasdik edil - ya dahili har.bi dolayısile Fransaya 
cAct generah anlaşmasının ahkamına mi§tir. iltica eden felaketzedelere iki bin 
bağlı kalamıyacağını bildirmiştir. Hariciye nezaret~ İngilterenir. mün • beş yüz Jira yardım yapılmıştır. 

cAct generah ismim taşıyan bu anlat- hasıran hali harbde bulunduğu sırada ~ r 

b X.J lm ,, ··················' ma, 1928 senesi Eylulünde Milletler Ce - mevzuubahı anlaş.mayıı. aıs ı o ıy.1 - ..................................... . 

miyeti Asamblesi tarafından kabul edil- cağını ehemmiyetle ta.!rlh etmektedir. Berlin Çekoslov lky'4 yı 
iniştir. Anlaşma, cAch ı imzalıyan dev - Fransa, Yeni Zelinda ve Hındistan hü • 
letler arasında çıkacak olan bütün ihti - kfunetleri de Milletler Cemiyeti umu t ·k d·yormUŞ 
!Afların, aleHlde diplomatik müzakerelerle kAtibliğine mümasil birer tezkere gön - azyı e 1 
halledilmediği taktirde, muhakkak ola • dermişlerdir. 

1 Uyuşturucu maddeler 
müptelaları hakkında 
Vekaletin bir tebliği 

Ankara 16 (A.A.) - Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinden tebliğ edilmiş -
tir: 

Sayfa 3 

• İspanyada vaziyet 
tasfiye edilirken 

E 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ Uyuşturucu maddeler müptelalarının 

memleketimizde gittikçe çoğalmakta ol- F ranko kuvvetleri Katalonyayı 
masından naşi bunlardan yakalananların 

1Ak d ak 1 H d lardan istila ettikten sonra Fransaya a a a ar m am arca ayırsıza a 
birinde tecrid edi1eceklerine dair b:ızı Jltica eden hükfımetçi İspanyanın başın-
gazetelerde haberler neşredıld ıği gör~l- da bulunan Negrin hük~eti m~cadele
mektedir. ye devam etmek maksadilc Madrıdc ye:r-

Memlcketimizde uyuşturucu maddeler leşti. Bu hükfunetin kaç kiş iden mürek
iptilfısı ötedenberi hUkumetçe alınmış o- keb old~ meçh~l~.ür. Fakat başında ~ı;
lan kanuni tedbirler haricinde h~rhımgi ki başvekil Negnn ın bulunduğu, harı -
bir fevkalade karar alınmasına lüzum ciye nazırı Delvayo'nun da berabennde 
gösterecek derecede yayılmış değıldir. olduğu anlaşılıyor. Bu hükfunet h~~eti 
Bu itibarla bu maddeler üzerinde sıhhi Valansiyada bir toplantı yaparak muca
ve ahdi bakımlardan milrakabe icrasına deleye karar verdikten sonra Madridin 
~mur olan Veldletimiz<.~ bu hususta merkez ittihaz edilmesini muvafık gör • 
yeniden bir takım tedbirler alınması dü- müştür. 
şünülmemektedir. Ma~mafih bu kararın mahiyetini an~a-

mak güçtür. Çünkü Franko kuvvetlen -

İktısad Vekaleti bu sene ilk olarak 
Avrupaya 30 talebe gönderiyor 

. Yeni Büyük MiJJet ne karşı konabilecek olan hükUınetçi 
Almcınya Yahudi meselesı milislerin ne mikdan, ne de manevi -

· · ' · h d d M ı• • b• l yatları, böyle bir mü<'.adeleyi başarmıya 

Mütehassıs olarak geliştirilecek olan geneler dericilik 
yünlü ve pamuklu mensucat tahsili yapacaklardır 

hal/edzlıncıye kadar U U - eC 1 Sl ) 03 C) müsaid değildir. Yani Negrin hükumeıi-
/arı garanti etmigecekmiş Ankara 16 (Hu:ru.st) - Yeni Büyük nin iddia ettiği. g~bi nihat zaf~in mil~s

Millet Meclisi binası inşaatı için açıla • ler tarafından ıstıbsal edilmesıne imkan 
Prag 16 (AA.) _ Havas ajansı mu - cak münakasanın bır müddet tehiri ka - yoktur. Bu itibarla Negrin hükiımetini, 

habirinden: rarlaşmıştır. Şimdilık inşaa:. sahasına da- ha_:b .yapma~tan zi~ade taraftarla_rı için 

Al _, ·· ·ıı · rPS hı·ı olan ve ı'stimlak edilen bazı binalar musaıd olabılecek bır sulha erlşmıye ça-man resuu mumessı erı ve yarı - - . . 
t Al · 1 ç k sı k n da yıktırılacak toprak ışleri tamamlattırı - lışacak bır vaz.ıyette görmek daha mu-m man a3an arı e ·o- ova yanı - • t~ .. . 

hill hayatında bilhassa Yahudi meselesi lacaktır. Önümüzdeki aylarda yeni bina- va~ıktır . . ~panya .. cumhurrc\llı Azan~~m 
·· . - . d nın inşa edileceği sahanın esas giriş mev lstıfa ettığıne gore. İspanyol meclısınl 

16 . • . . , ak :ı..:.:ı • t munasdbetile rnutemadıyen tazy:ıklcr e t 1 . b . .. ıh :...: . Ankara (A.A.) - Bilgili, teknik kerhgını yapnuş orm ve uo ge sana . , . . . kiine tesadüf eden sefaret bahçesı de ke- op ayıp yenı lr curr urre=ı seçmıye 
ele.manlann milli sanayiimizin inki - okulu mezunu bulunmak imtihana ka- bulunmakta ve bu tazyık.erın şıddetı gıt- , . . de imkAn yoktur. Şu hale göre Negrin 

İkt d gide artmaktadır sılecektır. h"kA . b - kü lar .. d 
şafındakı ehemmiyetli tesirlerini na • bul şartlarının başlıcalarıdır. ısa Öğ ·ıd iğ. · .. fftl Y h d' . Rus sefaretine ain olm bu bahçenin u ~eti. ugun şart ıçın e meşru 
ıarı itibara alan İktısad Vekaleti, 3293 Vekaleti bu yoldaki müraeaatleri tet - l :enı f ın:ı~~re. ı ke~ aÇuk ı ~e- meydana kalbi hususunda dost Rus hü- bi~ hukfunet değil, bir fıili hükumettir. 
ıeıyılı mu··teha."'""'S V'eti~lıırne kanunu kike ı... .... ıarnışhr se csı tas ıye ı ncıye a ar e c- .o- k l S f Elınde kuvvet olnııya!l ve mukavemeti 
.,,.. """' " "-i~ UO"i • •• • • - • kumeti ile mutabık a ınmışnr. e :ı - . .. • 
hükümlerine istinaen bu sene, ilk ola- Ateş tu"lası sanayu vak hududlarmı garantı edemıyecegın:ı b k b 1 k t af•an nıhayet mucadeleyı :ıncak birkaç hafta 

b • • • _ • rethancve una mu a ı ar a ar · . . 
rak Avrupaya 30 talebe gönderecektir. Ankara 16 (A.A.) - tktısad VekA. • bıldırnuş olduğu soylenroektedır. :-

1 
ek . devam ettırebılecek olan bu heyetın mak-

yer vcrı ec tır. d d Is Is "mld · b' b ğ 
Bu talebeler Avrupada dericilik, yü~ !etinden: .. cSarıköŞk. mevkiind~ vücuda gctıri- s~ .• a, o a ? a, u . sız ır o uşmıya 
lü ve pamuklu mensucat tahsili yapa- Teşviki sanayi kanununa muzeyyel Cün· hurrt-islig" i . . A _, h 1 kl gırışmekten zıyade bır anlaşınıy:ı varmak 

.. .. .. dd . lecek meydan ıçın lazım gaen azır ı ar lm k kt' 1 in t ,,,, b 
cakfordır 2261 sayılı kanunun uçuncu ma esı B l b•b/" vi . d M cı· o a gere ır. ş manı6• unu emre-

. . . f l · BŞ 8 I tg tamamlanmıştır. Meyaan an " ıs sa • t 
Tahsile g0nderilecek talebe 15-3.939 mucibince tanzım edilmiş olan az aı . . 1 , • 1 k der. Fak~t Frankoculann. spanyada te-

İst İ . . la d h·ı· .. . . . hasına gıden ellı metre.ut genış yo u aT- sis _.:1 . 1 k 1 ··sı , b . .. ü J 
tarihinde Ankara anbul zmir ve istihsal nızamnamesı esas n a ı ın • Ankara 16 (Hususi) - Cumhurreıslığı • b .. _ k. .. _ d cuı ece o an mu a.:ı:. eı reıım zer n-

' ., ' ' . . . d t • . şı sırta baglıyan uyuk ,1prunun e ın - d 1 k b. lı, .1 h 1 Bursa gihi büyük şehirlerimizdeki böl .. de yapılan tetkıkat netıcesın e ateş ug baştabibliğine doktor Zekı Hakkı Pamır . . . ·· ıı ld ğ e yapı aca ır pazar K ı e asım armın 
· .. .. . d f zl i istihs 1 1m şaatı bıtmıştır. Bu yol mey11 o u un - .. d 1 d 1 . i k b 1 t 

ge san'at okullarında aç.ılacakk .mu;~ • ldı~ı sanlayılımız e a a a o a· tayin olunmuştur. Dokto:- Pamir uzun za- dan üzerine parke dösenecektir mulca .e e eb~ vl azgeçmtl ~herın 1 a u e .• 
baka imtihanlarında seçilece tır. ı:u - gı an aşı mıştır. d b . 'l\ır k h st . d h'li • me en ve oy e şar ı ır an aşmıya gır-

man an en m.er ez .a anesı a ı ye 
1 

. " k .. · ·· ·· ş d b 

Hariciye Vekilimiz bu 
sa hah Şehrimize geldi 

O · b k · k d me cr.ı mum un gorunmuyor. aye u 
mütehassıslığını yapmakta idi. emz an m yem a rosu teklif çok daha evvel ve arada binle:-ce 

Maliye Vekili rah-ıtsız 
Ankara 16 (Hususi) - Denizbank u • insanın kanı akmadan ve en derin kin ve 

mum müdür vekili Yusuf Ziya Erzin bu ihtiraslara yol açılmadan yapılsa idi, el
sa bah şehrimize gelmiştir. Yarın banka- bette ki tahakkuk ettirilebilecek bir ta .. 

Ankara 16 (Hususi) - Maliye Vekili nın yeni kadrosu etrafında İktısad Ve • rafı bulunabilirdL Hasmın vaziyete hA • 
Fuad Ağralı birkaç gündenben rahatsız- kili Hüsnü Çakırla temaslanna başlıya- kim olduğu ve davayı kazanmaktan emin 
dır. Evinde tedavi olunmaktadır. caktır. bulunduğu bir zamanda böyle bir teklife V' arın ekspresle Bükreşe hareket edecek olan Hariciye 

Vekilimiz Filibede Bulgar Başvekilile görüşecek ( Reisicumhurun kabul resminden inlıbalar ) 
Ankarn, 16 ( A.A.) - Bükreşt.e Bal • Hariciye Vekilimiz bu sabahki trenle 

nza göstermesi bittabı beklenemez. Bun
dan dolayıdır ki Negrin hükfunetinin 
Frankocularla yapacakları müzakere te
şebbüsleri akim kalmıya mahkum gö -
rilnüyor. Fakat bu arada nazarı dikkate 
alınmak lazım gelen nokta Frankonun İs
panyada vaziyete tam bır surette haklın 
olup olmadığıdır. Çünkü: Minorkn ada
sının, Franko ~vvet!eri tarafından iş~ı:ıll 
müzakereleri icra edilirken, Frankoyu 
temsil eden kumandanın emri hilafına 

kan antantı daimi konseyi tbplantıs~ Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
da hazır bulunmak üzere Hariciye Ve - Vekil garda vali L'lltfi Kırdar, İstan
kili Şükrü Sarc.:oğlu refikası He birlik- bul komutanı g~ral Ha1is bıyıktay, 
te bu akşamki eksprese takılan hususi mUddeiurnumt Hi~ Onat, İstanbul 
bir va.ıronla şehrimizden ayrılmıştır. emniyet direktörü Sadri Aka, vilayet 

Hariciye Vekiline Hariciye müdür - parti eraznı ve doatlan 'tilraf.ından kar
lerinden Sedad Zeki Örs, kalemi mah - şılanmıştır. 
8Us müdürü Abdullah Zeki Polar ve Vekil ynnn akşamki semplon eks • 
hususi kalmeden İrfan Sabit Akça re - presile şehrimizden hareket edecektir. 
fakat etmektedir. Bulgaristan Başvekili M. Köseivanof 

Hariciye Vekilini, istasyonda, Riya- Filibede Hariciye VekiHmire mülaki • 
seti Cümhur umumi katibi, bazı vekil- olacak ve Bu1gar aram dj .ilillinde 
ler ve meb'uc;lar, İngiltere ve Sovyet kendilerine refakat edecektir. 
büyük elçileri, Arnavutluk, Bulgaris • Rusçuk yo1ile seyahatine devam ede· 
tan, Romanya ve Yugoslavyanın Anka· cek olan Şükrü Saraçoğlu pazar günü 
ra diplomatik mümessilleri ve Fransız aksamı Bükreşe muvasalat edecektir. 
tnaslahatgüz:ırı ile Hariciye erkanı u • İl,k toplantı pazartesi günii yapılacak 
~urlamıştır. ve Çarşamba gününe kadar devam ede-
~ugoslav Hariciye Nazırile telgraflar cektir. Çarşamba günii Hariciye Veki-

teati edildi !imiz Bükreşten hareket edecektir. 

Ankara 16 - Yugoslavya Hariciye 
~ezaretine tayini üzerine Markoviç ile 
lrariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu 
arasında samimi telgraflar teati edil -
iniştir. 

Hariciye Vekili hu sabah şehl'imize 
geldi 

Balkan ant.c·mtının Bükre_ştP yapıla· 
t!ak toplantısına iştirak etmek üzere 
~ün akşam Ankaradan hareketi eden 

Korsikada ital'1a 
aleyhine yeni 

tezahürat yapıldı 

Türk mntbuat heyeti de Bükreşe 
gidiy0r 

Balkan antantı matbuat kongresine 
iştirak ede<X'k olan murahhas ~yeti -
miz de Bükrc e harek~t edecektir. 

Heyet mebus ve muharrir Hüseyin 
Cahid Yalçın. Yunus Nadi, Falih Rıfkı 
Atay ile Anadolu ajansı umum müdürü 
Muvaffak. matbuat umum müdürü 
Naci Kıcım:m ve muharrir Reşad Nurf
den mürekkebtir. 

8?. veki ve iktısad 
Ve.<ilinin Efbank ve 

Sümerbankta tetkikleri 
Paris 16 ( A.A.) - D. N. B. Ankara 16 (Hususi) - Dün Etibankı 

~jakisyo • Korsikadn İtalya aleyhin - ziyaret eden ve muayyen hususlar hak· 
de yeni tezahürat vuku bulmuş - kında tetk"ikle.r yapan Başvekil RPfık 
tur. Polis tahkikata başlamış ve Saydam ve İktısad Vekili Hüsnü Çakır, 
renı hAdiselerin men'i içb inzibat kuv - bugün de öğleden Sı)!lra S:imerbankı zi-
\'etlerini takviye etmiştir. yaret etmişlerdir. Ba1vekil Relik Şayqam askeri erkanla 

• 
ltalyan tayyareleri, gerek bu adayı, ge-
rek müzakerenin cereyan ettiği İngiliı 
Devoll§ayr zırhlısını bombardıman et • 
znişlerdir. Bu da gösteriyor kı İspanyada 
sulh ve ırllkO.nun avdeti sırasında vaziye
tin anlaşılması. bilhassa İspanya işlerine 
büyük ehenuniyet veren İngiltere ve 
Fransa lçln elzemdir. YabanCJ tesıri ol 
madan Frankonun tam ve mutlak hak.i
miyeti tesis edilebilirse, Ispanya işleri 

matlO.b yola girebilecektir. Aksi taki.r
de Avrupanm o nazik noktnsından ihti
lAt tehlikesi hiç bir zaman eksik olmıya
calctır. - Selim Ragıp Emeç 

L~lıistanda 
40Alman 
Tevkif edildi 
Londra 16 (Hususi) - Varşovacan tr.

giliz gazetelerine blldirildiğ;ne göre Po. 
lonyadaki Alman ekallıyetlerinin tanın 

mış simalarından kırk ki<şi hiyaneti va • 
taniye 6Uçile Posende tevkif edilmiştir. 
Bunlar arasında Nazi Alınan cemiyeti 
nin liderlerinden maada, Alınan kadın • 
lan cemiyeti reisi ile bir kütüphane iş • 
leten ve mecmua çıkaran bır kadın da 
vardır. 

Erkek mevkuflar, askeri tftşk Iat kur -
mak. gizlice talimlerde bulunmak, Ve-r
say muahedesile Almanların terkettik -
leri, Leh Koridoru, Yukan Silezyn ve 
Posen ınıntakasımn Almanyaya iltihakı 

için propaganda yapmakla suçludurlar. 



4 Sayfa 

Kaldırımsız ve bakımsız 
yollar tamir ediliyor 

Dün Vali Kasımpaşaya giderek alakadarlarla birlikte 
bu semtin ihtiyaçlarını tesbit etti 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, 
kazaların yola olan ihtiyacını nazarı ~i
bara alaralk kaldırımsız ve bakımsız yol
ların mahalli belediye bütçelerile imkan 
nisbetinde tamir edilmesinı kararlaştır -
mıştı. Mahalli belediyeler merkezden 
gör.dükleri himayeyi kend! varidatları ile 
birleştirerek halkın yoısuzluk yüzünden 
yapmakta olduklan şikayetleri önlemeğe 
çalışmaktadır. Dün yeniden bir kısım 
yollann müteahhidi! ihaleleri yapılmış

tır. 

Kadıköyünde İlyasağ::ı.. Zühdüpaşa, 
Subaşı sokakları, Eyübde Çömlekçiler so
kağı, Beyoğlunda Kumbaracı yo -
kuiU, Üsküdarda Kaymakamlık 
yolları, Kadıköyünd~ Caferağa, Re
caizade sokakları, Eminönünde Ha
sırcılar, Kadıköyünde Yoğurtçu. Park 

MUt~ferrllı ı 

lnhlıarlar Umum MDdDrll 
Ankaraya gitti 

İnhisarlar Umum Müdürü Mithat 
Yenel, dün akşam Ankaraya hareket 
etmiştir. Umum Müdür Ankarada İn· 
hisarlar İdaresine aid işler hakkında 
Vekaletle temas edecek ve bir haftaya 
!tadar şehrimize dönecektir. 

Denlzbank memurlarının mDtebakl 
maaşları verildi 

Denizbankta, kadro vaziyeti dolayı
ıile memurların İkinclkAnun ayına a-
id maaşlarının 150 liraye kadar olan ~ 
ların tam ve 150 liradan fazla olanla· 
rın da nısfının verildiğini evvelce yaz
mıştık. 

Bankanın kadro vaziyeti te$bit edil
miı ve kadro umum müdür vekili Yu· 
luf Ziya Erzin bırafından hazırlana • 
rak Anltaraya götüriilmi14 olduğun -
dan, 1 S O liradan yukan maq alan me. 
murlılıııı nısıf maaşlan da dün tediye 
olunmuştur. Deniı:bankın ,.m kadnr 
IU önümüzdeki hafta içinde İktlad 
VekAletince tasdik olunacaktır. 

sokakları, Eminönünde Tahmis caddesi, 
Küçükayasofyada Kaleci sokağı kaldırım 
taşı ile tami:r olunacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi Liıtfi Kırdar dün 
Kasımpaşaya gitm~. nahiye müdürü ve 
nıahallat alakadar memurlarını çağıra -
rak Kasırnpaşanın ihtıyaçlarmı tesbit et
m;ş, bozuk yollarını görmüştlir. Lutfi 
Kırdar bu şekilde yapmakt.ı olduğu tef -
tişlere devam edecekti~. Belediye Reis • 
liği kazaların yollarını tamamen yenile -
mck istemekte, ve bunun için imkanlar 
aıramaktadır. Hazirana kadar bir kısım 
yolların inşaatı tamamlanacak ve yeni 
bü tçe ile kazalar tam.emen bozuk s0kak
lardan kurtulacakhr. K"azalar halkı be -
lecliyenin yol hususundaki yakın alaka • 
sından memnun olarak bi1zat inşaata yar 
dun etmektedir. 

J( i llür işleri: 

Mekteblerje gl5sterilecek fi"mlerin 
prov ları yapıldı 

İllon.ekOOb ta1E-belerin~ gösteJ"i1ecek 
filmlerin provaları dün Maarif Müdür-

Iüğünün mümessili huzurunda İstan • 
bul Birinci mekteb salonunda yapıl -

mıştır. Frengi, sıtma ve sair hastalık • 
lara atd bıılunan bu filmler, yakında 
mekteblerde gösterilmeğe başlanacak• 
tLr. 

Profesftr K~prDIO Fuad için 
bir Jübile hazırlanıyor 

Köprülüzade Fuadın profesörlüğü • 
nün 25 inci yıldönümü münasebetile 
Üniversite gençliği bir jübile hazırla • 
maktadır. ~ Martta yapılacak bu jübi-

lede profesör Alı Nihad, Caferoğlu Ah
med, Ziyaeddin Fahri ve talebeler üs· 
tadın hayatı vo eserleri hakkında söz 
söyliyeceklerdir. 
Oniveraitede iki kDraD ihdas edlldl 

Dün, Üniversitede yeni ihdas edilen 
hydrologie ve climatologie kürsüsünün 
ilk dersini profesör Dr. Nihad Reşad 
vermiştir'. 

Dün yükcüler ve balıkçılar cemiyetleri 
umumi heyetleri toplandılar 
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Beyoğlu Gaz 
Şirketinin bir 

usulsüz loğ o 

İzmit ikinci k30ıd fabrikası 
yakmda ikmal edilecek 

Beyoğlu gaı l}lrketlnin bir yolsuz -
lufundan ve wıuJsüzlüfünden haber
dar edllrn~ bulunuyoruz.. Bu usulsüz
lük, borçlu ai>onelerden bazı ahval -
de iki de!a abone parası alınması gibi 
şay<mı hayret bir muameledir. Bir 
misalle vaziyeti daha iyi aydınlabnak 
miimkündllr: 

Fabrikanın işletmeye açılmasını müteakib memleketi
mizin kağıd ihtiyacı tamamen dahilclen karşılanacak 

cııs2:-,ı tesisat numaralı abo -
nenir: İkinclkanun için 390 ku
ruşluk bir gaz sartlyatı borcu tahak
kuk etmı,t:r. Abone, her nasılsıı. ta.h -
sildarın miiracaatlnde bu parayı ö -
dememiş veya • ödlyememiş. Birkaç 
gün sonra şirketin Beyoğlund.a İ8 -
tıklıi.I caddesindeki satı,, bürosuna 
mürncaut ederek bu parayı .tediye et
ıniş ve muka.blllnde muvakkat blr 
makbuz alını§tır. 

Bu arada şirketin tahslldnrı gene 
aboneye miiracaat etmiş, İkJnclkft. -
nun ayının 300 kuruşluk f\bone bor -
cumı tekrar istemiş ve mugalataya 
getirerek bir de!a daha almıştır. 
Kendisine ibraz edilen muvakkat 
makbu1u ise, gene mugalata ııe ta -
nı.mak istemE>mlştlr. Ay:nl gün şirket 

tahsildarının bu muamelesi şirket 
rn.erkez!nc bildirll.m1ş ve abonenin 
hakkı t"slim ettırllmiştir amma bu de
fa da şirket şu cevabı vermiştir: 

c Şirket kasıunna giren para bir da
ha çıkı.naz. Sizden, bir borç için iki 
detn para alındığı anlaşılıyor. Bu pa
rayı. gele-;ek i.'ltlhlft.k devresi için mah
!Ub ettirirsiniz.~ 

Bu, bir aboneye yapılan muamele -
d1r. Kıyas suretlle bunu, istediğiniz 
k:ıdnr şümuJlendlrebillrslnJz. Şimdi 
soruyoruz: Bu muamele doğru mu -
dur? Yanlı.slığı anlaşıldığı takdirde 
derh..ı düzeltilme yoluna gidilmek 11-
zım gelirken .para kasaya gird.t, blr 
daha çıkm.i.Z• demek ne demekt.lr? 

K•!yfiyetl alAkadarla.rın dikkat na
zarına koyuyoruz ve elim.Jzde bulu -
nan her lkl malı::buzu da emirlerine 
1ınade tutuyoruz. 

Halkevleri açılma 
ylldönümU nasıl 
kutlulanacak ? 

Bir.inci beş yıllık endüstri planmın 
sellülöz branşından ilk fabn°kası olan 
kağııcl ve ikarton .fabrikasının İzmitte 
1936 )fthndanberi ç~ak!ta dduğu 
malfundur. 

Senede 10,500 ton kağıd ve karton 
imal edecek bir kabiliyete malik olarak 
kurulmuş olan fabrikanın makinele -
rine ilaveler yapılması suretile imal 
kabiliyeti 12,000 tona çıkarılmıştır. 

Fabrikada halen 350 işçi çalışmak -
tadır. 

Birinci kai{ıd fabrikasının açılış tö· 
reni yapılırken temelleri ahlan ikinci 
kağıd ve karton fabrikasının inşaatı 

da süratle ilerlemektedir. İnşaat ve 
montaj işleri önümüzdeki yaz mevsimi 
içinde bıttikten sonra iki kağıd fa·bri
kası bini mütecaviz amele kullanarak 
senede 24 bin ton kağıd ve karton istih 
sal edecek ve sigara kağıdı da dahil ol· 
mak üzere her cins kağıd ve kartonla· 
rın memle.ltet içinde yapılması; milin -
kün olacaktır. 

Devlet sermayesil~ kurulmuş ve ku
rulacak fabrikaların devlet tarafından 
murakabesi için kabul olunan kanu • 
nun hükümlerine uygun olarak İzmit· 
te bir cSüme:rıbank sellüloz sanayii mü 
essesesi- teessüs etmiştir. 

Sermayesi 6,5 milyon lira olan bu 
mahdud mes'u1iyem şirket, şimdi!lik 
yalnız birinci k~ğıd fabrikasını, işlet
mektedir. İkind kAğıd fabrikasile sel~ 
lüloz ve kaolin fabrikaları faa1iyete ge 
çince hunlar da ayni müessese tara -
f ından işletilecektir. 

Türk - lsveç ticaret anlaşması 
metni bildirildi 

Geçen ay içinde Ankarada imzala -
nan Türk - İsveç ticaret ve t.ediye an -
laşmasının metni dün Gümrük ve İn -
hisarlar Vekaletinden şehrimizdeki 
gümrük teşkilatına bildirilmiştir. Ye • 
ni anlaşmanın müddeti 20-1-940 tari-

Halkevlerinin yıldömim:.i münasebe - hine kadardır. 
tile Pazar günü büyük merasım yapıla - Dış piyasalarda yumurtaları
cağını yazmıştık. O gün Şile Halkevi de 
açılacaktır. Cümhuriyet Halk Partisı Şi· m Ztn fiatl dUŞüyor 
le kazası idare heyeti, Halk.evinin açıl - Şehrimizdeki alakadarlara gelen ha-
ması münasebetile bir tören programı berlere göre, son zamanlarda Alman
hazırlaınıştır. Yeni Halkevini Vaıi ve Be- yada yumurtalarımızın fiatlan düşme
lediye Reisi LUtfi Kırdarın bizzat açması ğe ba~lamıştır. Evvelce Alınanyada 65 

lan toplantı sonunda tesbit edilen di • 
lekler dün bir r~por halimi-e hazırianıa 
rnış ve İç Ticaret Umum Müdürlf 
Mümtaz Rek tarafınıian Ankaray& 
gönderilmistir. 

İktısa<i Veka1eti bu husust'aki kara-" 
rını birkaç ~üne kadar verecektir. 

Takas tetkik komisyona toplandı 
Takas tetkik komisyonu dün öğle • 

den sonra Türkofis Müdürü Cemal Ziır 
yanın riyasetindı:: toplanmış ve bir hafa 
talık takas muamelelerini tetikik et 111 

miştir . 

C eniz işleri: 
TDrk Oerr.I kurt•rma Şirketi Umuml 

Heyeti toplandı 

Türk Gemi Kurtarma Şirketi umu • 
mt heyet toplantısı dün öğleden son • 
ra ıeski Denizydllan binası.nda :yapıilll 
mıştır. 

Toplantıda bir yıllık faaliyet, bilA~ 
ço ve hesablar tetkik olunmuş ve şm 
ketin geçen sene içinde 5 O bin lira kAı 
temin ettiği anlaşılmıştır. 

Bundan sonra şirkete aid bazı işleı 
görüşülmüş ve bu arada bir nakliye 
gemisi satın alınması kararlaştınlrnı.ır 
tır. Yakında Avrup&ya sipariş edilecek 
olan bu gemi, kazaya uğrıyan yüklü 
vapurların yükünü alarak kazazed• 
gemiyi boşaltacak ve bu suretle tahli · 
siye tarafından kolaylıkla yüzdürül • 
mesini temin edecektir. Şirket umum! 
heyeti faaliyet ve hesab raporlarmı ka· 
bul ettikten sonra toplantıya nihaye~ 
verilmiştir. 

BüyOk bir seyyah gemisi geliyor 
Önümüzdeki Pazar günü limanımı • 

za, şimdiye kadar gelen vapurların en 
büyüğü olarak 48,400 tonluk Savoya 
adlı bir İtalyan vapuru gelecektir. 

Bu vapurla ekserisi İngiliz olma! 
üzere şehrimize 900 seyyah gelecek v• 
iki gün şehrimizde kalacaklardır. 

Fırtına hafl '. ledi 
Karadeniz, Ege ve Marmara denizl~ 

rinde fırtına devam etmektedir. Kara• 
denizdeki fırtına şiddetini ikaytettiğin, 
den Büyükder~ önünde bekliyen kü · 
çük merakip dün yollarına devam et · 
mişlerdir. Fırtma yüzünden vapur ser 
ferlerinde intizamsızlık olmamıştır. 

muhtemeldir. mark fiat veriletı Türk yumurtalarına 
Fatih Halkevi de, açılına yıldönümünü son defa 55 mark fiat verilmiştir. Yu. Brr Hal memuruna işten el çektirildl 

. kutlulamak üzere saat yirmiden itibaren nan ve İtalyan piyasalarına yumurta Hal İdaresi cibayet memuırlannda~ 
. tiyatro salonunda bir danslı eğlence ter- ihracatı da durmustur. Ragıb Erkana, dip !koçanlanru tahril 
tib ..... n-o;..+;... ~ ... ~....... Evvelki gün ihraeatı kontrol · daire - etmek suretile vazJfesini suiistimal et;, 

Fatih Halkevi idare heyeti ayni gün sinde yumurtacıların iştirakile yapı • tiğinden işten el çektirilmiştir. 
ı~oo~~bm~u~t~~nı~in~~~=~~~~~~:=~t=~=~==~~~~=~~~~~~~ toplantı hazırlamıştu·. .4111 Bugün aaat 2.30 matineıinden itibaren 

FatUı Halkevi tem5il kolu Cumartesi TA K s ı· M sı·nemasında 
ve Pazar akşamları (Beni yalnıı bırak • 

~ ma) piyesi ile yalan komedisini temsil Aık... ihtiras... bir kadının bntün 
KÜnahları... Öldüren Buse... gibi 
cazip, hareketli ve kuvvetli bir 

BcıWcçalan• toplantuı n.dan bir intıba 
DOn &fleden •ıvwl n ölleden aonra miyetler kanununa gOre nizamname1e 

iti ecıaf cemq.u unuunl heyet toplan· yapılınuı icab edıu tadillı görü§iilmüı 
tul yapdnuıtır. ve emaf hastanesi infaatı maıraflanna 

Yü.kçüler oemiyeil lılmumt ll•yetf 6ğ - lftirak Jçtn azadan bir defaya mahsus ol· 
leden evvel cemiyet merkezinde toplan- mak ürıere bir lira fazla aldat alınmaın 
mıf. idu. heyetinin bir yıllık faaliyet ra- hususunda idare !ııyeti seçimi yapılmıt 
poru okurunUf ve aeçilın. üç kiıt tarafın- ve eski fda~ heyetinin bazısı tebdil edi
dan hesab raporu da tetkJk olunarak ka- lerek toplantıya nthayet verllmiıtir. 
bul edflmlş, idare heyeti fbra olunmuı • Balıkçılar cemiyeti umumt heyet top • 
tur. Bundan sonra esnafın ban dilekleri lantısı da öğleden sonra Eminönü Halke
üzerlııde göri1şülmil1t{!r. Azalardan ek • vinde toplarunıJ idue heyeti raporu ve 
aeriyet, her hamalın sened~ bir ay veya bildnço kabul edllerek hastane binası için 
on bef gün memlakttlerine gidebilmele- yardım yapılmasına karar verilmiş ve ye
rini temin için mezuniyet verilmesini is • ni idare heyeti se~lml yapılmıştır. Bu • 
temeleri üzerine bu husus~a alAkadar ma- giln de l5ğleden evvel kahveciler ve ö~le· 
kamlar nezdinde teşebbfüıler yapılmasınli den sonra ganronlar cemiyet: umuml he
brv wrilm.iıtir. Müteakiben Yeru oe - yet toplantıları da yapılacaktır. 

edeceklerdir. 

Eczaneler Pazar 
günleri kapanacak 

Eczacılar Pazar gü'llerı eczanelerini 
kapıyarak nöbet usulünün ikame edilme
si için Sıhhiye Vek!letine müracaat et
mi§lerdi. Vek&let, eczacıların müracaati
ni muvafık bulmuı ve icab eden emirleri 
İstanbul sıhhiye müdürlüğüne bildlrınlt
tir. Eczacılann idare heyeti yakında top
lanacak, Paur gün teri ne şekilde çahtı • 
lacağını te!bit edecek, ııhhiye müdürlil -
ğüne verecektir. Yeni kararın tatbikına 
bJr Marttan itibaren geçilecektir. 

Belediye teftif heyeti takviye edilecek 
İatanbul belediyesıt teftfş heyet~ 

takviyesine karar verilmiştir. Yakın -
<la Valinin riyaseti altında toplamla -
C2k, müf ettlş adedi tesbit edilecektir. ........................... tEttİR··:rivArfiöa·ü--

Tepebqı Dram 
Aqam S. 20.~ 

BiR MiSAFIR GELDi 
l.tıld&ı cadde1l Komedi 

Alqam S. 20,30 
Yanlıthklar Komedisi 

mevzuu olan 

MEŞ'UM KADIN 
Filmi başlıyor. Baş Rolde: bu sene 

yegane tilmJni göreceğimiz 

MABIE BELL 
Meşhur Rom•noı .ıl!iAN RICHEPIN'in bu ölmez esari; Sinema şaheserinde 

bir edebiyat şaheseridir. 
lııvetenı EKLER JURNAL, Suare için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

NEW -YORK'un en mükemmel ve en güzel CAZI 

RAY VENTURA ve Arkadaşları GAZI 
Pek yakında lstanbula gelecek ... de dinletecektir. 

AŞKIN GöZ YAŞLARI 
,__..,. 22 Şubat Çar,ambadan ltiba renı 
~ Pangalb TA N sinemasında ) 
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Gemlik ve havalisinde 
bağcılık iler ligor 

Zeytin bakımından birinci derecede bir mıntaka 
olan Gemlikte şimdi üzümciilük te ikinci derecede 

mühim bir is mevzuu oldu 

SON POST..:-:. 

Kocaeli bataklıkları 
ve sllma mücadelesi 

Birçok bataklıklaı 
kurutuluyor köylüye 
bol kinin dağıtılıyor 

İzmit (Hususi) - Kocaeli havzasın
I da, mütevali ve programlı bir şekilde 
devam eden sıtma mücadelesi, Cümhu
riyet Türkiyesinin ve vatandaşının sağ
lığına verdiği kıymet \.'!'e ehemmiyeti 
en bariz vasıflarla gösteren güzel bir 
vesikadır'. 

1938 martından 1938 Birinciteşri • 
nine kadar 6 ay zarfında 106,603 in • 
san muayene edilmiş. 85 71 dalaklı 

bulunmuş, 22666 eski sıtmalı tedavi e
dHmiştir. Bu müddet zarfıında 6463 
kan rnuayıenesi yapılmıştır. 

Son altı ay zarfında sıtmalılara 35 7 
kilo kinin, 7 65 5 tatlı kinin, 1160 ki • 
nin ampülü, zayıf hastalara 942 kuv • 
vet ilacı verilmiştir. 

Sivrisineklerin üremesine m~ni ol • 
mak için 94 kilo pars yeşili, 14,500 ki
lo mazuıt sarfedilmiştir. 

Gemliğin uzaktan bir görü:nüşi.1 Devre zarfında, 7676 metre derin ve 

Gernıik (Hususi) - Gemlik ve çev· kısma ayrılan pe'kmez ancak bugün. kü büyük kanal açılmış, 19 ,31 4 metre u· 
tQ b t d zunluğunda kanal temizlenmiş, 32 76 
b S~de yıllardan; belki de asırlardan- halile köylülerin ihtiyacı. nis e ın e metre mikabı çukurlar ooldurulmu.ş • 
eti z~ytincilik birinci! derecedeki ış· yapılır. Bağcılık ~ni oldugundan he. 

ttı tur. 2,065,460 metre murabbaı batak-

t
. evzt:.u, geçim V'd.Sıtası ve biricik is - nüz pekmez ticareti başlamamıştır. ,, 
ihsaı maddesi iken bugün gene Amasya, Görü, Bostancı ve Razdagı lık kurutulmu.ştur. 
ıeYtincili.k istihsalat hususunda birin- adlarile baslıca 4 cins üzüm toplanır. 5480 metre dere açılmış ve temiz • :lik rnevkiini muhafaza etrn:ektedir. En mıtkbulÜ, Amasya adı verilendir. lenmiş, 20.035 metre uzunluğunda 

1 :nunıa beraber burada aşağı yukarı Son zamanlarda bağlara sivri burun· harklar açılmıştır. 
Yıldır meyvacılık sahasında olduk- lu bir mikrob dadanmıştır. Dekos adı Hususi muhasebe bütçesinden, bü • 

~a. ~ilen. adımlar atılmıştır. Bilhassa verilen bu mikroba karşı bugüne ka - yük fedakarlıklar1a satın alınan 2 ma
agcılığa verilen önem bunların ha • dar ittihaz olunan fenni tedbirler pek kine bataklıkl~rı kurutmağa devam et.. 

Şttı.da ge:ir. de kar etmemekte olduğundan bahse- mektedir. 

İs . "İlk ln\ğcıhk teşebbüsleri .. den köylüler bunları birer birer mü~- 50 bin dönüm araziyi kaplıyan Ada-
. tılayı taklb eden kurtuln.c:: gunle - k" Id gu· kada ayıklamak 51.1retile ?in '""1 un o ~ .. .. r .. . . pazarında Gökçeören bataklığının ku· 
~ d.e belki de uzun sı'kıntılı devrenin hasarın onune guçlukl~ geçebıldikle • nüma ameliyesi nihayet bulmak üze • 

1 Vlıd ettiği azami derecedeki ihtiyaç- rini de ilave etmektedirler. redir. Bundan sonra 1 2 'bin dekarlık 
barı br~·la~nk ihtiyacından doğmuş İşte birçok çalışma ve bir çocuk ih- D erbent bataK:lıgı· . kurutu1acaktır. Bu 
l Ulunuvor. Tlkönce bağlar eski usul -
eı-1 timamile olgunlaştırı!lan üzürn~~r ve bataklığı 'kurutmak için lazun gelen 

ka e dikilm i ~ veı fakat bu bağlara b~- üzümcülük Gemlik ve havalisinde zey ihzara.t bitmiştir. 
l ç Y1 l içinde hastalık anz olmuş, bag· k b' · 
a .. k tinde11 sonra i inci ır ış ~vzuu ve Adapaz.arındaki çeltti!k komısy· onu t'; ısa bir zamım içinde gayrikabili is- 'h 1 t h tin lm~ 
~~ade bir hale gelmiştir. Bunu gören ~eçim istı sa vası ası a e ge • burada çeltik ziraatini men'e karar 
l' 0Ylüler bu defa da gayet seri bir ha~ tır.. vermek suretile cidden takdire değer 

1 
eket ıe fenni usu llerle çalışrnağa, bağ· .... f~;·ky··;····p~hİi;a~k.Hy ... Ç~~- güzel bir hareket göstermiştir. 
arı ··k 'd Am ik • 19 8 k h <:.<o E:rek yem en er an çu • k d 1 1928 senesinden 3 senesine a-
h ltkları d;kmcere ba~lamışlardır. Hali- esirgeme UrUIDUOUR yar im arı dar Kocaeli mıntakasmda 163,72 7 
~ a:ı:ı rda Gemlik Ye ha valisindeki bağ ~ metre kanal açılmıştır ki, mecmu uzun-
~ıl~k en son fenni usullerden istifade luğu 123 kilometreyi bulmuştur. Ge • 

0 
'Una gi rmiş bulunmaktadır. ne bu müddet zarfında 43,548 dekar 
~ _ Cf•şidU frdimler • bataklık kurutulmuştur. 

~ .a(.l'Jarda üzümler iki çeşid çubuk ü- Kurutulan bataklıklar, topraksız köy 

Sa 

C Yurddan Resimli Haberler 
Trakvada hayvancılık çok inkişaf etti 

Edirnede yapılan fennt ağıllardan biri 

Edirne, (Hususi) - Bu sene TrakyaJkoyuncularına bu yıl da 250,000 
hayvancılığmdıa geçen yıllardan üstün ~ açmış ve kıştan önce koyun 
ve verimli bir doğuş hareketi vardır. Ge-ı ~ lira vermiştir. 
çen sene tabiat arızaları olmadığından Koyuncular bu para ile hem 
yüzde 13-15 arasında koyunlarda fazlalık larının kışlığını, hem kendi zi 
bulunuyordu. Bu sene bu nısbetin arta· yaçlannı ve hem de ufak.tefek 
cağı umuluyor. Havalar çok iyi gitmektt! rile vergilerini Gdemişlerdir. 
ve yavru sürüler yer yer görülmektedir. bahar gelince bol miktarda alın 
Ağı11ar fenni şekilde ve ucuz tarzda yap· rini mandıralara verecek ve bi 
tırılarak eski ağılların yerine geçiyor. da yetişmiş kuzularını damızlık 

Haber aldığıma göre Trakyada keçi tan sonra satarak para sahibi 
:nisbeti ile birlikte koyun mevcudu Bu gidişle beş seneye varmad 
1.500,000 i aşıyor. Koyunlardaki ıarbon mevcudu 2,000,000 u bulacaktır. 
aşısına da beş yıllık program altında de- Keçiler ise gittikçe azalmakta 
vaın edilmektedir. Her yıl 300,000 aşı ya- kü Trakya köylüsünü ağaç ve 
pılmakta ve programın dördüncü yılına rakı saxmıştır. Köylüler genç k 
basılmış bulunulmaktadır. rı muhafaza altına alıp yetişti 

1940 senesinde bu plarun tatbikatı bi- ler. Bu gibi yerlerde keçiler fil' 
tecektir. Sürülerde yer yer görülen ve dıanlara zarar veriyor. Bunun iç 
yüzde on nisbetinde sayılan dağlıç ve yerlerine koyun alınıyor. Esas 
kamakuyruklar yavaş yavaş ortadan kal· yada keçi miktarı dörtte birdi 
dıırılıyor. Bunlar evvelce gelen karaka- yunculuk hakimdir. 
çanlardan kalmıştu-. Şimdi İnanlı depo- Trakyanın yalnız Çanakkal 
larında 1000 mevcudlu damızlık ıslah sü- tile Marnıaranın Anadolu yakas 
rüsü vardır. Orada yetiştirilecek koçlar grupu içindedir ve Bursa ile 
koyunculara dağıtılacaktır. zümresine dahildir. Oralarda M 

Bu sene koyuncular ayn bir kalkınma luk henüz dikkati çeken bir 
ile ferahlıdırlar. Ziraat Bankası Trakya. değildir. 

Midyatta imar faaliyeti art.yor 

tel'inde vcti s:r. Bn cu'buklardan biri lüye tevıi edilmekte ve dün korkunç 
alı:. Çtııb~k, di~eri de kol çubuk ismini birer mezar olan bu topraklarda bugün Midyat, (Hususi) - Kazaınızda cüm- dan büyük bir neşe ve sevinç il 

le 13~ her iki nevi çubuklarda yetiştiri- yemyeşil mahsul yükselmektedir. huriyetimizin yapıcılık kudreti ve imar :ü~t:.. Resim Midyatın um 

tı. u·~ümJer: M d , " faaliyeti gün geçtikçe artmakta, Estel 
ho~·? lılı'k, kışlık, pe"kmezlik olarak üçe • P · T · T · Ü ür .UgUnUn mahallesinde inşasına başlanan hükumet ............................................... . 

U11iir. ' bir tavzihi binası güncen güne yükselmektedir. Ça- lzmitten kısa haber 
'ia~:• 1ı 1k iizii:nleı;. citlerle Gemlik, k 18 Teşrlnlsanl tarlhll gazetemizde bu say- lışkan kaymakam Akif Rahmi Koca- Devlet Şt1rası İzmit belediye 
Se k\'1, Bur u \ 'C Jc:tanbul pazarlarına Edirne, (Husust) - Trakyanın orne fada .ı·neboluların Posta İdaresinden bir d1- iptaıa karar vermiştir. İntiha.bda 
""t~ edilir. Kıs!ık üzümler, evlerde su- k(lylerinden biri olan Pehlivankoy her manoğlunun azimli ve devamlı çalışma-
•,. l b k lekleri vardır- başlıklı bir yazı çıkmıştı. P. 1 ·ı B 1-.l· e tarafından Mı·dyat ı·ıe Es zı 1şlerın cereyan etmesi bu kara 
~e 111ahsusad:ı yapılmış olan kilıerler- sa-hada olduğu gibi içti.mai yardım a ı- arı e e ı::uıy -

!=:;:ıkf t t 1 kl ı1 mından da örnek sayılabilecek bir T. T. umum Müdürlüğü bu yazı üzerinde tel arasında modern bir bina yaptırılmış- yet vennlştır. Dahiliye Vekaleti 
~ ~ ... a u1 uru mus Sif!"' r ara as ır. tetkikat yapmış ve şu neticeye varmıştır: kararı Vilayete bildirilmiş ve bel 
'llt!t'lı zllmler u ·~un müddet tazelik tara- durumdadır. Nakliyat, mukavelenamedeki esaslar dahi- tır. Tefrlşatı ihzar edilmek üzere bulu- ıarına lşten el çekt!rllmlştir. Reis 

lit 1 ho~ulmak"ızm muhafaza edilebi - Bu köyün Çocuk Esirgeme Kurumu nan bu bina, hükumet teşkilatı Estele ne dalml encümen azasından R 
L~ ~"'.knı . . ezlik üzüml€re gelince, bun - başkanı olan başmuallim Eminin mesai- llnde yapılmaktadır. getirllmiştır. 
'il• lı rlarla 1.skele arasındaki pos nakledilince bu bina Midyatta açılacağı 
ba-, ?lımün daha tatl~ olan cinsloerinin si ve köy hal'kının temiz vatanperverlik Burada. vapu - * İzm!tte havalar iyi ve güzel 
l:tı.ı·geıı-ı daha uzım müddet kalınasile te. duygulaırile geçen sene olduğu gibı bu ta nakliyatı, vapurlar gelince postalan alıp müjdelenen Hallrevine ta:hsıs edilecek- dlr . Tatlı bir ilkbahar vardır. Ba4 

tı ( 1 .. d k" kl . b . merkeze getirmek ve bunları teslimden son- . ş· a· k d "llır•d t E t ld ha· J unur. TJzüm geç zamana kadar sene e oy çocu annaan on eşı a• tır. ım ıye a ar ıvı.ı ya ve s e e ya- erikler çiçek açmıştır. 
i_ gda bırakılı!J, adamakıl1ı arrdalaştık· yakkabıdan şapkasına kadar mükem- ra merkezden a.ıacafı postaları vapurlara pılan yeni yapıların en gu··zeli olan ve 
"illl, ..., götürmek esasına müstenld olarak mukave- * Me~hur demlryolu caddesi, VI 
li{t :~o.nra de:vsirilip kövıün pekmez - mel surette giydirilmiştir. le e bağlanmış bir müteahhide yaptırılır. Halkevi için çok elverişli bulunan bu mo- fıa idare.-;! tarafından beton olaralı 
~ıY~<ı.bır olunall pekmez ocaklarına sev- Gönderdiğim resim, bu vatan yavrula- ~tınalı havalarda bazan getirmek ve gö - d ... .,..,., bina ,.atısı altında H lk · . k .. _ 

~"l!Jı ., b d .. i blr f d ılm def'i =u :r • a evının u 
ttı r. Orada pekmez yapılır. Akpek- rını kurum başkanı ııe ir ara a gos - türmeıt filllr.. n se er e yap ası . . ... 
~lama) kara pekmez diye iki termektedir. kabil olmıyan mücbir bir sebeıb sevkiledir. şad resmı bu tun memur ve halk. tarafın-

Paza.r Ola Hasan Bey Diyor ki: 

maya başlanmı!Stır. Çok bozuk olar 
zel ve iki tarafı baştanbasa a~açlı 

yaptırılması halla memnun etmişti 

* tzmıtte, değerli gençlerlmlzdE 
Ar:ır, yeni bir sinema açmak için 
tadır. Yakında, İzmit güzel bir sine· 
vuşııcaktır. 

* Koca~llnde meb'us seçimi h: 
bitmiş ve defterler mahal!A.ta asıln 

* Adapazarı Halkevi tem5il koli; 
mize gelerek Hissel Sayfa komedisi 
sil etmiştir. Ç'Pk kalabalık bir hal 
rundıı. yapılan temsllde Adapazarı 
çok muvaffak clmu~ıar ve bilhass 

rolünde öğretmen Zeki . uzun uzun 
mıştır. 

* Vılayel umumi meclisi, Vali 
kelinin -giızel bir nutku ile açıln 
Şefımı::e ve buynkJerimize tazim 1 

H b . uh • • k tl · Hasan Bey _ İnan n:> . . Er·k'.'.ı ya • keşi desine alkış ların. karar verllere 
- b ultl n· 1t l: · N'sanda ... ar ın m a.u:.a pa ıyacag. ını " ' " - -'"J.llSan RPv Avrıın:-. uf :ı.rı .ı:ıa-----· .gl.t a yan gazetesı l.!!J. ==···=----...;.;.;_;;,;~;...._----~-..::....__::..._ ______ _;_ ______ ~--=------ıwcaı:au'Yl.e..JlilJIUUlnısl:.uı..-----



1 Sa,& 

HAdiıeler Karıııında 1 

IBCVCK ŞAÜR 
-.Gözlerim.> Diye olrumıya bqhyordum. 
cGözlerim nerede?> * 
cŞeytan aldı götürdü,>. Bu filrln bende yaptığı tesir yalnuı bu 
cSatamadan ıetirdi.> kadarla kalmamıftı. Okuya okuya, ken-
cG~zlerim.• dhnde btr §lir istidadı sezer gibi olmUf • 
cGözlerlın nerede?:t tum. Birkaç §ilr de ben yazdım. Üstadım 
Bu §iiri ~nmiyen bir muharrir ftf• pir bilmem bcğenecıek mi? Üstadımı tak-

kadaş, beğenmediği halde yazısının u. dir eden münekkidler, bilmem benim 
için ne diyecekler? 

ııruıda tekrarlamıştı. Bir bardak Kara - ilk fiirim: 
kulağa kanpn birkaç damla terkos ıu-

cBurnum,> 

SON POSTA 

~/ 
Temizlik ve 

güzellik Telefon Şirketi memurlarmm 
tazminat davası reddedildi 

Mahkeme, memurlann mesailerine fasıla verilmeden 
hükumet memuru olduklarını nazarı itibara alarak 

tazminat talebini kabul etmedi 
yunu tek Kar&lrulağın hatın için iÇftl cBurnum çatçatan afacı.> 
bir kimse gibi, ben de 0 yazının arasın • cPatpatan ağacı..- Bir müdctettenberi asliye 1 hıci ti -1 killeri Heyetine tevdi olunmuştur. !{a-
dak! bu saçmayı. tek 0 yazının hatırı 19fn cKırmızı ıaıe,. es.ret mahkemesinde devam eden ve rar, Vekiller Heyeti tarafından veri• 
okumuştum. Kılaptan. ağacı.• Telefon: id.ar.ei me.mur'larını lfkldetJe lecektir. 

Ve okuduktan sonra da bunu §lir diye cBurnum.. allkadar eden bir dava, dün neticeye Davet 
yazan §airin fllr zevkine, ve hele bu fil- 1kinc( fiirlm: varmıştrr. 

İstanbul Cümhuriyet Müddeiuınu ' 
miliğinden: İstanbulda bulunduğu an ' 
!aşılan Kastamonu hfiltim naınzed' 
Hakkı Gençoğlunun acele memu.riye ' 
timize müracant etmesi ilan olunur. 

rt beğenen münek..'lttdin tenkid kudretıne cBenim sevgilim.• f Davanın mevzuu şudur: 
iM! <liyeceğlmi ıaşırmı§tım!.. c Unkapanında,, Tasfiye h.ıindeki Telefon Şirketi 

Füat fimdi fikrimi de~tfrclim, ve cArpaeı oğlu.. memurlanndan ikisi asli.ye bt.rmci ti -
kendl kendlme: cFeyzullaıhın kızı.- caret mahbm~ine müracaat ederek, 

Üçu"ncü fl'irim. ..;.,.ketin aynlu'ken ken<tileriıw bir ik-- Şair, ne bıvvetii ~aırmi~; münekkid, -r-· 
t,fy1 fenayı bh-birinde:ı ayırd etmes.in.l cSevgilimin göz bebekleri..> Banyo BUyunuu kan;tıracağınız bir ramiye vermui llzım geldiği halde 
ile iyi bilen btr mQnekkidmiş dıyorum. cEveleme,> kaç madde teninizi beyazlatnbilir, yu - bunun yapılmadlğını beyan ile bir taz-
Bu fiir, ancak bir defa okuduğum halde cDeveleme;> muşatabllir, yorgunluğunuzu alır, çiz - minat davası ikame etmişlerdir. 

Poliste: 

•DevekufU kovalama.• giler .. infzin gerginli.ğı.'ni giderir vt ıizi E_,babı -"buttye 01 __ ,. da ban de • Bef ki9illk llir elle halkı kalaysıS 
kuvvetli oldufundan olsa gerek • b.ı·'lr· •u a.ıAA tencerede pifen yemekle 

~ •Çengi çember,> tcrutaze saklıyabıhr. Yalnız temiz - liller ı'leri l(lmıüşler bu arada wvelce ~en olabilir ki? • noktasına, virgülüne 1 ek i.ıi • zehirlendiler 
k_... __ akl~a ~, ........... İkide bir tek .... ...._ cMiakt amber.> emn için yaptığınız banyonun, s 'bu 1:ekilde ayn1anlara ..ı .. ketia müna • , 
-.ı- .unu ... ....u...,.w •.u- Kobısun duyd ~ .,.... Sultanahmedde, AXbıyık mahalle 

hyordum. Nerede çarpuk blr ıey, nerede c u um.. ayni zamanda güzelleştirnreslni, genç - sib bir ikramiyf' verdiğini biktbmiş • sinde oturan Telgraf fabrikasında tel ' 
cSevgilimln göz bebeklerinde.> leftirmesini, tazele•rtfrme&ini de elbette lerdir. 

bana tuhaf ,artinen bir manzara görsem. M ak edi b b d bü..nk "' viyeci Kad"7 kansı Hamdiye, 4 yıışıo: 
fi1r hemen aklıma geliyor. b' er. im dyobrum.üyü'-acbtra 

1 
. en lde ıh • .:.. iatersiniz. Bunu, kadın, zaten ötedenbe"?ri Bu dava ayni vaziyette bulunan bü- da kızı Ferhunde, oğullan 15 y: _.:.~ 

ır şaır e .. şaır o u6 ...... un tü T 1 f c· k t' ,___ lA aşulU"" 
c<Mtleıiın., kendim mi farkında değilim?.. itte~ ve bu yolda birçok vasıtalara bıış n e e on ..,.ır e 1 memur~ 8 " • Metin ile 9 yaşında Fethi, hep birlik' 
cG&lertm nerede?> Jnnet Hula.ti · vurmtıftur. Eski usullerden hakikaten kadar ettiğinden, mahkemenin ~rece- te yemek yemişler ve müteak:tben hep' 
~~~~~-====~=~~~~==~~=--~====== g·ib~m~ilia~~~. · l k h'l ıA·ı~ - faydası görülmü~ olanlu bugün az çok sı sancı &nara ze ır enme a csım • ...,... 

C B 1 b 
1 
'• • d 1 ı il =ı Duruş:maaı uzun celselerde rüyet e- tennişlerclir. Y npılan muayene neticf" un arı 1 ıyor mu 1 ınız. ~ deği.ştirllerok h!IA tatbik ed1liyo.r. Bir dilmiş olan bu davanın karan, nihayet, sinde kalaysız tencerede p~en ço:rıba' 

yandan da bunlara yenileri katılıyor. dün tefhim edilmiştir. dan zehirlendikleri anlaşıhnış, beşi 4J 

6 ~Jı~!'~!~ ~i~ tenis samoiyonu\ ~~225 
0 

gonc~I~ gol ağacı 
tn,gillz. 28 .ene bl· · • • -

İşte meselA cildi hem temizliyen, he!Tl Mahkeme, tasfiye edilen şirketin hü· Etfal hastanesine kaldırılmışlardır. 
!azelendiren bir banyo: 

Yıkanacağınız suya 300 gram carbo • 
nate de semde kan~tınnız. Alelade su ye
l'ine bununla yıkanmız. Bu banyo nazik 
cildlere pek iyi gelir. 

kOmete geçmesile hiçbir memurun a • Otomobil ç•rpmasından bir kadını. 
çıkta lkalmadığınr, mesailerine fasrla bir çocuk yaralandılar 
girmeden hükfımet memuıı.ıı olduklar Şoför Hamdin!n idaresinde bulun9' 

Wasıla Mek:sika
n.m tenis fam.piyo
nu olmuş, elli yag
~da iken 1~26, 
87, !8 senelerinde 
Davls ıkupaaı maç-
2annd.a Meksikayı 
tem&il etmiştir. 

BugQn de 61 yaşın· 
da olmasına ı-ağmen, Meksika& 
bqka çor §U~inde ıampiyondur. 

* Garib bir taş 

bir 

* Cildinizin kadife gibi yumuşacık olma
sı için banyo suyuna şunları atınız. 

1 kilo kepek, 2 ki1o hatmi kökü. 
Yahud: 
:Yıkanıp temizlenmiş -i kilo chegümecl

ni kaynar suya atarak alacağınız suyu, 
yıkanacıı.ğınız suya karışttrını:ı:. Bunları:ı 
ilcisi de vaktile tuvaletl~rine düşkün ve 
gü~lliklerlle meşhur bütün kadınlann 
kullandıkları ve bugün pek pahalı sayı

nnı nazan itibara alnuş ve davanın 1558 numaralı otomobil, : Davudpaş' 
reddine karar vermiştir. mahallesinde, tramvay caddesinde, kO' 

Müstehcen film suçluları cağında kardeşi Hakkı olduğu h~l~ 
• karşıdan karşıya geçen Bayan Hik 

bugUn sorguya çekılecek mete çarpmıştır. Çocuk, yere düşe~ 
Sirkecia. · eski Kemal sinemasında elinden ve Bayan Hikmet de yüzün ' 

gösterilen filin iizerinde tetlldkat ya • den yaralanmışlardır. Şoför tutulm~ ' 
pan ehlihibre muharrir Turhan Tan, tur. 
hazırladığı raporu müddeiumumiliğt? iki çocuk dema ~ynarken 
vermişti•. Filinin hakikaten müsteh • biribirlerini yaraladılar 
cen mahiyette o_lduğu ehli?ib1: rapoı:ı Aksarayda Cerrahpaşa caddesindl 

lan süt banyolarının yerini tutar. 

ile de ar.laşıldıgmdan, Müddeıum.umı- bir kahvede çalışan Seyfi ile Süle~ 
lik suçlular hakkında cezai takibata damn ovnarlarken oyunu bırakıp k•" 
lüzum görmüştür. gaya t~tuşmuşlarfur. Birbirlerini dB ' 

Bu gül ağacı Amerika.dadır. 4 metre Suclular, bugün adliyeye se~ile· ma tahtasi~ yaralıyan suçlular det ' 
yükseklltin<ie<!ir. 18 aeneliktir ve üze.. * rek hakim huzuruna çıkarılacaklar ve dest olunmuşlardır. 
rinde 2225 ıonca vardır. Daha hAli da ror~.wa cektleceklerdir. Be, amele kavga ederken ikisi 
büyümektedir. ,Cildi kuvvetlendiren ve saten gibi pil • OskUdar adliye sarayanm •Gır yırcslan~ı . 
=======-======== .rüzsüzleştiren bu banyoların işte en mo- ·ınşaasına başlanıldı B.akırköyün.e bağlı ~aniye köyil' 

Atı... denizi:nde Bermuda grup adala
rmm en büyüfil olan Bermudada mesa-

feyi gösteren ıöyl• ıarib bir taş vardır: derni: İnce bezden küçücük bir kesenin dekı bez fabnkasmda çalışan arneled_. 
içine iki dilim limon, iki çorba kaşığı ke- vekaletle bazı t~lar yapmak ü • R~cb, Hasan, Cevad, Selim ve Mlll' cLondraya. 

c3076 mil... pek konulur ve kesenin ağzı dikilir. Bir zere An.karaya giden müddeiwnum1 arasında bir kavga çıkmış, Selim Re' 
litre suya atılır. Orad:ı yarım saat bıra - Hikmet Onatın şehrimizle döndüğünü cebi, Hasan da Cevadı ağır surette Y~ 
kılır. Sonra bu su banyo suyuna kanş - dünkü nüshamızda haber vermiştik. ralamışlardır. Yakalanan suçlular d.~ 

Evlenmek istigen 
Bir genç 
EStişehirden cS. K.• imzasile şöy. 

le bir mektub aldım: 
· Sayın ~yseciğim: 

- Arrumu söylemeden evvel 
müsaadeniı.lc si'Ze biraz kendi ah· 
vali hususiyemden bahsetmeyi lü • 
zumlu buldum: 2-4 yaşındayım, as • 
kerllğiıni de bitirdim. Hayatta ~k 
ihtiyar olan anne ve babamdan baş
ka kimsem yo~. 

Kendim ortahalli ibir aileyi geçin· 
\Urecek kadar maaşlı bir memurum, 
ayni zamanda ziraatJ.e de alakada • 
nm. Ahilik ve seciye itibarile etra • 
fımda bulunan büyük ve küçükle -
rimden gördüğüm sevgi ve saygıya 
nazaran dürü.at bir genç olduğuma 
kanilm. Bu umana kadar hiç sev· 
mek ve selvilmek işlerile meşgul ol. 
nadım desem caizdir. Bir kadın, bir 
k1.1 tarafından reddedilmek ve ıters· 
lenıne.kten çok çekinirim. 
Şen dururum. Fakat en şen bir za

manımda acınacak bir şey 1c kaTşı • 
}aşsam derhal değişirim. Kin tut • 
marn. Kırlan ve kır hayatını çok 
&everim. Sinema, tiyatro ve dans 
mahallerine müdavim değilim. Bil ~ 
hassa dansa. Sigara ve içki kuHan• 
marn. Binicilik, atıcılık ve kır spor-
2annı çok severim. 

Evlenmek istiyorum. Muhitimde 
isteğime uygun bir bayan göreıni -
rorwn. Belki konu.p.madığım ve an
laşamadığım için. Fakat bütün bun· 
lara rağmen ~akın beni beceriksiz • 
lilde itham etmeyiniz.> 

Bant:1 eş olacak bayanda şu vası!
lar. ararım: 

1 - Y a.p 1 7 ill 19 olma la, vücudü 
de mütenasib olmalı, 

2 - Ağır başlı, dikiş ve ev işle • 
rinde bilgili olmalı. 

3 - İlk tahsili kafi buluyorum. 
Kendim çok güzel olmadığun için 

fevkalade giizellik ara.marn. 
Teyzeciğim. hik~ye kadaır uzun 

olan bu mektubumla şüphe yok ki 
başınızı ağrıttım. Fakat ne olursa 
olsun 'biraz boşa1dığımı ve ferahla· 
dığunı hissediyorum. Acaba beni 
rnes'ud edecek böylıe bir hayat ar -
kadaşı bulabilecek miyim?. 

Cevabınızı gazete ıütunlannda sa· 
hırsızlıkla bekler, selam ve hürmet 
lerimi sunarım. 

* Teyze için yapılacak şey, sanıyo-

rum ki, resmi makamlarda olduğu 
gibi istidayı alakadarlanna havale 
etmekten ibarettir. Şu farkla ki bu· 
rada ve bu bahiste alAkadarlann sa
rısı bir ilci değil, binlercedir. 

TEYZE 

MüddeiurnunıJ kendisi1ıe göıi1Jen bir birinci sulh ceza mahkemesince teV"P tırılır. Kese ile de tıpkı eski zaman yı • 
muharririmhe, aşa3ıdakt beyanatta edilmişlerdir. 

kanma keselerile oğunur gibi bütün vü -
bulunmuştur: Hırsızlık Y•P•n bir apartımaı 

cud oğulur. - Bazı idarl işler hakkında yüksek kapıcısı mahkemeye verile& 
Bu usul bugün birç~k kadınlar tarafın· bakanlıkla temas için Ankaraya git - Taksimde Talimhane meydanın" 

dan benimsenmiştir. Hakikaten de teni tim. Yalova aparilmanı kapıcısı Ömerin el 
beyazlatmakta ve yumuşatmaktadır. Üsk~dHr A~~·binasına da temas e- ket, yelek ve parasını çalan Melek J * den Hı~met 8 

· • partımanı kapıcısı Derviş, suç üstündıl 
- Bmanın t~eh atılmıştır. Pro • yakalanmıştır. Çalınan ewa sa!hibiJt' 

Modem usullerde:ı biri daha: je Nafıa tdaresı tarafından hazırlan • teslim edilmiş ve Derviş mahkerne1' 
Yıkanma suyuna yarım kilo nişasta a- mıştır. 49 bin liraya mal olacak olan verilmiştır. 

tarsanız cildinizdeki kırmızı pürüzler ge- b' t SO gün d-
çer. (Tabii pürüz varsa). Üsküdar adliye ın~ zar • Eir evde kaçak ipekli kumaf bu'uf1 

fında bitirilecektir. G.. "k uh f ı ·1 ., umru m a aza meınur arı e * Hapisane binasının yıkılma evrakı 'hı.ta kaçakçıl~ mem.milan FatUıi' 
Cildiniz pek kuru ise banyo suyunuzu Heyeti Vekileye sevkedüdl Kırkçeşmede 13ursa'l:ıtııhir • sokağ:ı~ 

38 derece yapar ve içme 200 gram Hapisane binasının yıkılıp yıtılma • Halidenin evinde araştırma ya~ , 
glycerine pure karıştırırsınız. Bu da en ması ve İstanbul Adliye sarayı yeri - lar, 1 parça kaçak ipekli kumaş bul 
son usullerdendir. nin tıesbiti hakkındaki evrak, İcra Ve- muşlardır. • •• ~ 
---············-··············· ..... ·········-······················································ .. ----······························-············· .. ······--······· 

Bacaksızın maskaralıkları: Kaza ve hayret 
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SOM POl~A 

(Papa) seçimi dünyanın 
seçimidir! 

CMESELELER::J 

, (Kömür - Demir limanı) nı en garib 
Hıristiyanlık ileminin • • 

reısını 
• tayin 

edecek 300 kardinal, 
günlerce en sıkı şekilde hapsedilirler 

Çatalağzında yapmak 
doğru olur mu? 

Zonguldak, Ereğli, Amaara llmanlarll• 
Çatalaj/zı araaında bir mıılıa11••• 

Yazan: A. Denizci 
Papanın ölümü Avrupa matDuatında 

IÜtunlar dolusu yazılann çıkmasını mu· 
cfb oldu. Bütün gazeteler ölen Papanm 
bayatından bahsedip durmaktadıtlar. s;z 
l>ugün Son Posta okuyucularına bunları 
iıleğil, yeni Papanın ne suretle? intihab o
lunacağını etrafile anlatacağız. 
· Papanın ölümünden itibaren Papalık 
'blakamı Vatikanm nevima dahiliye na-
2ırlığını ifa eden kardinal tarafından ve
kaleten idare edilmektedir. Vekilın bat
bca vazifesi vezaifin manen devri için 1· 
c:ab eden merasimi hazırlamaktır. 

Papa öldükten sonra parmağındaki 
lllukadd.es yüzük bu kardinal tarafından 
ltl•rııp kınlmıştır. 
· ' panın ölümü resmen t~bıt edildik
te sonra kardinaller meclisi Vatikanda 
lop 'antılar yapar. Hergün dünyanın her 
brafından pa(pazlar, kHdinaller gelip 
~rurlar. Bu suretle bütün dünya~ hı
tlstiyanlık orada isbatı vücud eyler. 

Papa seçiminin tarihi 
Yeni papanın intihabı cConsti.tution 

flede Vacaınte. ahk!mı muoihinc~ icra 
e4llir. Verilen kararlar reyler ile teıbit 
edilir. 

liıristiyanbğın ilk an1an.'lda kardinal
ltr papanın defninden üç gün sonra top
lanırlardı. Toplanma mevkii Latran kili· 
leel. idi Küçük papazlar hatti halk bile 
t>.ı toplantıya iştirak ederlerdi. Rey hak
ları yoktu. Bununla beraber müthi§ ku
l&şalıklar husule gelirdi.. 1050 senesin· 
de Papa ikinci Nikola bu usulü dcğiştirt
Zkllştir. 1628 senesinde Papa dördünc'l 
Clement'in ölümünde Concile meclisi 
Concıave meclisine çevrilmiştir. 

Evvelce hariçten vuku.bulacak tesirler-
4an, rejimlerin gizli emirlerinden. kuv
~:arbelerinden korunmak: mevzl.N-

Itilisentn reissiz kalmaması için de ;.
&nıabın bir an evvel yapılması icab edi

-1-

Kat'dinalleria napıedildikJeri Jı4lcreterden biri. (Pencereı.cnt. bulunaA pcınnak • Zcmgvldczk limana 
lık14"" llafeıle<r d~an ile temaslara m4n4 almaktadır) 1 KömUr • Demir - Limaftl uzlaştığı gfbı gemJ'lerm liman içınde 

gelecekleri mahallin uzaklığına göre bu Kömür istihalltımm en ileri had _ barınmaları da güçleşir. Zonb'Jı}dak li. 
müddet birkaç gün uzatılabilir. Konklav de yüksP:tmek w çıkardığımız kömür- manınm ıslah edilmesi, genişletilmesi, 
~c:e başlamazdan evvel en ihtiyar kardJ... leri tamamile sevk ve imr&r etmek i _ tahmilit ınisbetinin yiilaeltilmesi veya 
nal dua eder. çin bir kömür limanına ihtiyacımız var kömür limanının doğrudan doğruya bu 

Ondan sonra mut.ad veçhile bir nutuk dır. rada tesis ve idamesi, bir ~k müteh~ 
söyler. Nutkun esuı fUdur: Küçük bir mendirekten ibaret olan sısların kanaatine göre, imkAn '1tında-

c ••• Dünyada yalnız Allah vardır ... Bu Zongu1dak limarn bu işe yeter değil • dır. Y_e herhald~ Çatalağzına tasarla -
nıühim işi görürken daima onu düşün- dir, mutlak olarak büyük bir kömür na~. lı~dan daha küçük ve masraflı 
melisiniz... Başka hiçbir düşünceniz ol- limanı lazımdır. degıldır. 
mamalıdır.... Öteden'beri kömür limanı olarak E - 2 - EREGLİ LİMANI: Tabiat, bu • 
Papanın askerl kıtaatmın kumandam l' reğli liımmı düşünülüvordu. Karabük raya ıınanı -özene 'bezene-- bir resim 

konklavaılan muhafaza eylemekle mü- Demir - Çelik fabrikalan kurulduktan gibi çizmiştir. Ereğli varken başka bir 
k~leftir. Haniçten bir taarruz vukuu ı· sonra, kömür limanile birlikte demir ıman aranma.$1 bile gariptir. 
müsteb'ad olduğundan vazifesi dahili ni- E T r B b b 
zamnamenin kat't surette tatbikinden 1- limanı yapılması fikri ortaya çıktL Bu- .reg l ımanı. a a u:n~n~ vazi • 

b k lır nun içın iki mala.ada birden elveri.yli yetınden te_şekkül eylemişıtır. Ş.ımalden 
&ret a ·.. C ba d d ed h l b olarak Çala'ağzında liman yapılması enu . ogru evarn en sa ı, ura. 
Kardinaller hapishanesinde davası ileri sürüldü. Çatalağzı ile Ereğ- da ı kılomelre kadar uzunlukta kayaya 

hayat li etrafında, ayni zamanda Zonguldak bir girinti yaparak Cenub istikametin· 

K kla 1 h t ta la k 
• ve Amasra üz<>rinde bir ......1r iddialar ve de bir yarını dain: resmetmiştir. Liman 

on vcı ann aya rz n ço agır- - ~..,..., b · · · · · dır. Sabahlan saat 4 ile 5 arasında kal- mütalealar meydan aldı. Yazımda bu u yarım daıreden ıbarettır. Şıma!ı ka-

lt>rdu. karlar 
ıtkameı..ı.ı.ı:a.n d d 

1 
liman işınin ana hatlann1 aydınlatmak payan B&baburnunun sırtlan, lımanı 

ıs · ıı 5cu• n a ua annı ya- .. A 

28 senesinde 17 kardinal Vatikan n- oıe. P11p1 parlar. Bu duadan maada kilisede yapı· istiyorum: poyraz ve _Y~l':iız ruzgarlanndan korur, 
rııYuıa kapatıldılar. Bunlar acietl esirler lan duada dahi bulunurlar. Bahse mevzu olan limanlarm yalnız ~r~glı_ batı.v~}odosa karşı. açık· 
~~!etine girdiler. Bu tedbirlere rağmE>n Onları bekliyen muhafızların nöbetçi- • I . tır. Eregl ıde ıstenıldı~ ka~ar geruş, uo. 
i;"'lavmlOT bôrleşemediler. Reylerlnde Bl bôr nevi ytı!dama yapar verım erı suz bucsuz modern hır Jıman kurmak 

türlü ekseriyet hbıl olamadı. V&Jd- _ İn capeUam, do . ., • t _ ZONGULDAK LİMANI: Li _ için tabiat bütün imkfmlan ve unsur -
~tleri daha fazla sertleştirildi. Bulu~ Yani cEfendi1-r' Kmı·~~: 1 d. b ~ man imtıyazı ilk olarak Kozlu adına a- lan bahşetmiştir Ereğliye liman yapı-
4ıık n: • ~ye.. ıye a5 .. - 1 k ı· z 

lan mahallin damı kaldırıldı. Ye- m. lınmışken Zonguldağa çevrilmiştir. o ır en, ımanın onguldak (ve ileride 
~klert sırf su ile ekmek olarak bırakıl- Aı.... ........ 1 .. - ya+.:11o ..; kl i v-"-'t sırada t~kkül eden Şirketi Osmaniye Adapazan - Bolu) hattına baöfanacağı. 
~ B ~...._,.. ·-ea a•rece er il.A'& • d .. .. .. t• k ._ • 

· una rağmen Papa onuncu Gregolre"i gene nöbetçi şu sözlen - ı . liman imtiyazını (Banko beyden) ve nı 8 
gozonune ge ırme lttzım. EregU 

::ı iki "'"'.e, dokuz •Y ve üç gilnda lıt- - in cellam. do • ·ı soy er. Çaydaman, Kerpiçlik, Pavli, Gelik ma Jimanile beraber Ereğli ile Zonguldak 
ab eyledıler. Yani: cHücreler:!::: Efendiler!.... denlerinı ihtiva eden Karamanyan o • arasmda ~imendifer yapılması hakkın-

t !""•nsa lhU!lll sırasında Papalılrtakl Pcıpa""' "'- tçk lrct-ıllnailaT tana • Yemekler gayet sadedir. Sabahlan yal- eaklannı ılı:nil!erinden satın alarak yer da bir kanun kabul edilmiştir. Kara • 
llldeler de altüst oldu. İntihab usulü de fından ku11ndacs11 ola Tel/ pusulan ruz sütlü kahve. Öğle ·n akşam yemekle- ]eşmeye başlamıştır. bükte dt".mir Ye çelik fabrikaları ku • 

!11tütı st olan kaideler meyanında idi. Papa ölen papa tan.fmdju RÇilın1t kardin~ rinde iki kab yemek. çorba. kahve. Zonguldak limanına '11 de başlana- rulurken, Ereğliden Zonguldağa ve 
• ncı Pi lü y ekl d ka 31 3 .:ı_ sonra Karabük'e kadar kömür hattının 
'1tı-:ı e usu zamamn fcabatına uy- Ier mor koltuklara otururlar. ~ er e~ sonra .rd~nall~ dar ild rak ue bitirilmiş ~de, bu yıl or. 

4
uu. Her birinin önünde fU levazım bulun- koridorda gezinirler. Birbırlenne misa- talannda büyük bir fırtınada -henüz bu kısmının elektrikle i.ş~tilmesi uy • 

0 . zamandanberi konklav meclisi bu maktadır: fir olarak giderler. Bazan geç vakte kadar tamamlanmamış olan- Ilınan )'lkılmış gun görülüyordu. 
~1 tertib üzere toplanmaktadır. Bir btr h kka. bir k _ ü ka· kalırlar ... Nöbetçi istediği kadar: ve yenne 314 df' başlanarak 316 da so- Bir aralık Nafıa Vekaleti bir İngiliz 

Ye • p I .
1 

k? mum, 0 az tuy - İn cellam domini' na ermek üzne şimdiki mendirek ya - müessesesile mutabık kalmak üzere 
B ~I apa nası S8ÇI ece lemi, bir rihtanlıt... Diye bağır~!... ...• pılmıştır. (İlk mendirek şimdikine gö. idL Bir müddet sonra Çatalağzı ortaya 

ı..e u~nlerde Romada yapılacak olaıı Ortada buhınaıı. bQyilk maaanm Qze- Bu ziyaretler bir mabads matuftur, re 50 metre geride. şlındi şist dökü1en atıldı. 
rasımt şimdi anlatacağız! rinde altından yapıhruf çiçek biçiminde intihablar burada hazırlanır... mahalde idi.} Şimdiki mendirek 300 3 - AMASRA LlMANI - BARTIN 

~~rlltlavın içtimaı için davet edilen bir rey kutusu bulunmaktadır. Esas itibarile her katolik papa olabilir. metre uzunluğundadır. Kaidesi 8 met- DF...RF.St: Amas.ra denlıierin şiiridir. 
ınallerden her birine bir ikametgllı H • 1 I YaJmz bir byıd vardır. O da o kato- re enin~ ve su sathından 2,S metre Tabiat oraya çok emek vermiştir. A • 
~ edilmektedir. Kardinal intihabın arlC 8 8mlS memnu liğin papaz olma kabiliyetinde bulunma- yüksektedir. Arkası .f ~ eninde ve masraya en güzel eserirll ~!emiştir. 
~~ milddet'ince burada ikamet eda. Konklavcı tardinallerlll hariç ile te- sıdır. Fakat bu bideye rağmen papa kaideden 6 metre yüksekte bir duvar Şark ve garb rüzgarlanndan mahfuz 
fit lçtırna mahallinin bütün menfez1erl a- maslan tat'lyyen memnudur. ıı:ııeen bu- mevcud tardinallll' meyanından lntihab halindedir. iki limanın ağuşunda, tabiat ve tarih 
'-. .sıkıya !kapatılmıştır. Pencerelere tah- na da lmkln yoktur. Hariç ile temu edilir. Bu mendirek 4 ı küsür yıl evvel ya • hazinelerile dolu bir yarım adadır. 
\o Perdeler gerilir. Camlar beyaz boya ile dönme dolablar fle temJıı edllmektedlr. Papa olabilecek tardinaller rey vere- pılm~ş olduğu için 0 zamanki gemile • Bir tarafında Büyükliman, öbür ta • 

Yanır. Bu d&ıme dolablar el ile idare edilir. mezler. rin en yüksek hacımlan glSzönünde tu· rafında Küçükliman. 
lier bir konklavcı kardinale iki oda bir Dolablar ancak sabahlan ıaat 9 dan Bunlara cpapabll'b derler. Evvelden tulmuştur. Mendirek derinliği ve su Büyük limanda, bir ~irek var • 

~~on, küçük bir yatak odası tahsis ediHr. 10,30 a tadar, 15ğleden ıonraları saat 15 bellidirler. Hariçten, deviet reisi veya re- kesimi nihayet 22-23 kademdi. Çünkü dır. Liman taranmadığı ıçın kumlarla 
l: onda mobilya olarak bir yazıhane ten saat 16,30 a kadar dl5nebilirler... islerinden gelebilecek herhangi bir tesir 0 zaman en büyül: geminin hacmi '4000 ve gemi leşlerfü• dolmuştur. Mendirek 
ı.:;!tuğu, birkaç hasır iskemle vardır. ya- Dan yada meveud bliıtln kardinaller h~kümsllz kalmağa mahkilnıdur · Fakat... tondan ibaretti. Şimdi ise 8.1 O bin tona biraz daha uzat>ldığı, yeri hôll belli du 
~ demirdendir. Somyası, şiltesi orta burada isbatı vficud eylemek mecburi- Dünya ~u ... Bu tesir gizli bir surette de kadar vapur geliyor. Bunlann su ke • ran ~ökünt~lerdc bir dalg~ - k~. ~.a
l> ~cededir. Bınılardan başka, bir dolab yetmd~clirler. Hatta afaroz edilmff olan· yapılabılir... simleri de fazla. Limanın en son derin pddıgı takdırde, Amasra hmanı; butun 
il' lavabo, bir de dua masası vardır ' laT blle bulunmak mecburiyetindedirler. HBu dhusu~a b~ mi.sal zikredebiliriz. liği 2S kademdt thülınez deresinin fırtınalardan masun ve mükemmel bir 

s· t· . . . . _ _ · . em e tarihi bır misal.. .......... 1 h l' hal'n girer 
•}( ıx ıne kilısesınm buyuk salonuna Her btr kardinalhı bir kltlb ve bir biz- Pa .. _ en ," kumlan ye dökülen şistler, unu1a ı a- ıman 

1 
e · 

'1 Ukad~es ruhun papazların üzerine ,_ metklra hakkı vardır. Bunlar .sivil şa- ınnd~aAon uçun Uon un intihabı sıra- valarda mendirek ağzını kapatıyor, de- (Bir noktayı kaydetmek isterim: Men 
2'1. tablosu talik edilir. hıslardan dahl intfhab edilebllider. Fa- d vusturya hnpat'atoru tarafından rinlik 18 kademe kadar iniyor. HattA direğin döküntülerle kuvvetlendiril • 

,_Itardinaller duvar boyunca yer alınıt- kat kiJn
9
e ne temu edemezler... ;:::::~n olun~.ııı arzullrt O.zerine kardinal içeri girmiş olan vapurlan (fırtınadan mesi veya yükseltilmesi lazımdır. Fır • 

~dır B ı · tih b :ı- 0 nam~~.u en uzaklqtınlmış- mendirek ağzının kum ve şistlerle ka • tınalı havalardR denizler, nhtımdan a • 
te l' · un ar ın a lan derecesine g~ Bu suretle. papa 1ntlhab edillncfye ka- tı ... ~~kit koltuklara otururlar. ıı..ın k.,.. dar iç )'llz 1ı:1f1 ldlld .ıtma glımlf bulu- Papanın tayini tlf "" ti ıl bili panması yüzünden) olduğu ye~ ka - şarak limanı dalgalandırıyor. Eskiden 
ı.,.ı.,:r yeşil koltuklara. eski_ kardinal· nurlar... · 1 _ Denml teolr lah~ yap • r: lıp dışarıya çıkamadıklan vakidir. Zonguldak mendireği de bu vaziyette 
lııtıhab ma_bad esiri papalar tarafından Konlıla• med!ll papoııın lltlmtbıden ı _ Anlqma llo. Zonguldak !imam yıldız, karayel ve idi. Sonra iki metre kadar yükseltile -

edilen kard'inallerdlr • yeni yani ~ hafta IOlllt toplanır. Kardinallerin (.Dncım& JO •ncs • ., ... ,.,., batı rüzglrlan~ karşı açıktır. ~- rek Ilınan korumnuştur.) 
:11~ h bavalatda kömür yüklemek imkAn - (Devamı JO uncu lll'Jlf.ıdaJ 



1 Sayfa 
80N POSTA 

Naşit 

= 
§abat 17 

IEDEBİVAT:::J 

Bizim derdimiz 

Manakyanı nasıl tanıdım? 
~~~~~----------------------~~~ 

V apur Bakırköy hizalarına ge -
lince, yıüzbaşı nazarlanru, o ı

lık yaz gününüın sisleri içerisinde ya • 
vaş yavaş kaybolmağa başlayan şehre 
son bir defa tevcih etti. İstanbulun o 
anda harikul§de bir güzelliği vardı. A· 
ğır ve yayvan kubbelerin yanıbaşında, 
hakkı ~aret eden birer mümin parma -
ğı gibi göklere yükselen narin mina • 
reler, ibiribirlennin üzerine, geçmiş se
nelerin yül<ünü taşımaktan bezmiş gi • 
bi, abanmış kat kat ahşab, köhne ev • 
ler, herh2ngi bir türbenin, biT medre -
seni;ı bahçesinı teşkil eden yeşil ağaç 
öbekleri, smtan bir eadı ağzımn çürük 
ve seyrelmiş dişlerini andıran surlar .. 
bunlan, Ta1At bir daha acab ne zaman 
görecektı., 

Kalbi coşmak üzere iken, Hürmüzün 
ayağı takılıp yuvarlanmasile, ayıldı, 
kendini topladı. Ruhunda Ani bir aksü
lAmel hasıl oldu: İstanbulun kendine 
değil, fa.kat içinde yaşayan bazı insan• 
lara karşı derin bir nefret duydu. On
lardan fyi ki uzaklaşıyordu: Gideceği 
yerde kendini mesleğine hasretmek 
imkAnını bulacaktı. Zabtiye nazınnın 

yaveri olmaktan ne kazanmıştı? O va· 
zifede bulunduğu dört yıl müddetle 
sade rulilııı görmüş, hak.~ızt!klara. şe • 
naatlett ~ahid olmuştu. Mektebi Har • 
biyede iken, bir takım hür fikirli arka
daşlarınd2.11 gizlice alıp okuduğu Na • 
mık Kemalin eserlerin~n bir mısra i . 
kide bir hahnna geliyordu: 
«Köpektir zevk alan seyyadı btinsafa 

hizmetten!• 
• Kendisi gerçi zevk alarak değil, m~ 
buren himıet ediyordu. Bunu bildiği 
halde utEınıyor, azab duyuyordu. İşte, 
şimdi bu hicabdan ve bu a~bdan kuır. 
tulmuştu. Hamdediyordu. Orduda ça -
lışacaktı; temiz ve asrı ruhlu Türk er -
lerini talim ettirecek, yetiştirecek, on • 
lara vatan aşkı aşılayacaktı. 

Mesleğini ne kadar tebcil ediyordu! 
Onun üniformasını taşımaktan ne bü -
vük şeref duyuyordu! Düşman karşı • 

Son Posta'nın Romanı : 50 

"Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ f="i f l $ti !$ r,tv !jih•· e::roı:, ti IJtr.ti I· ;~~:o 

bulunan kalblere melal verir. Sükôıl 

kadar ruhu melale hazırlıyan bir şe.1 
yoktur ... 

- RAn~! 
- Ne var, Talab 

rs::s'-uK~ a beyaz şemsıyelı!,, '~~::. 
- Söyle: Benimle bahtiyar mısın~ 
-Çok! 
- Sürgüne giden bir adamın k~ 

olmak gücüne gitmiyor mu? 
- Niçin böyle söylüyorsun, Taıad 

sında şehid düşen reddüd etmezdi. Sa· Seninle, ateşe bile atılacağımı, seni o 
bH basının kan fışkı- de Ranirun mı 1 A • kadar sevdiğimi bilmiy<>r musun? atı 
ran ağzı gözrerinin nasının da!. Dünya· li anlamadın mı? 
önüne geldikçe, o. • da, vatandan daha - Ne bileyim? İnsanlar .. 
nun o ölümüne gıpta m~addes, vataru _ Sus, Talat' Beni baŞkalarile ö19' 
ediyordu. Bir iOn, müdafaaya memur me. Ben alel~de bir insan değilim. Sed 
icab ~rse, ona se • o~ daha yü~- beni insanlığın çok fevkine çıkardın. 
ve seve iltihak ede- ~ b~r Jl!Y olabilır Hem sonra, sen sürgün de değilsitlr 
cekti. Şehidliği, bl - mı ~.! .. Bak, şurada kendi kendimize, rahat~ 
sanı cennetin mu - ~luğünü n~ ?0 hat gidiyoruz. Anan, ben, bütün se,,. 
hayyel lezaizine u • milkemmel y;tıştı • diklerin yanında. Terfi ettin. Gittiğld 
laştıran bir vasıta recekti!. öteki arka· yer, gene vatamn bir köşesi. Oradtı 
diye değil, şeref ve. 1 daşlan gıbta ede • kısmet ne kadarsa o kadar kalacak. ~ 
ren bir fıkibet oldu· ~~ler, kumandan ha d:ı terfi edecek, ~llah binb~ 
ğu için özlüyordu. iftıha_r duyacaktı. kayma'kam nişanları takıp, ~r İs • 
Şehrin silueti si· Harbı~e biraz Al- tanbula döneceksin. Ve ben sana ha' 

linmiş, onun yerine ~ öğrenmişti. yatta destek. teselli olacağım. Sev~ 
canlı bir hayal ka • Bır yolunu bulup senin çalışma kudretini artıracak. 'il 
im olmuştu. Yüzba • Almanyadan asker! ten aslan gibism. Vazifeni seversiıtı 
şı, kaTfJSırıda kıt'a • Jtitabl~r getirte • Mesleğine bağJ]ısın. Tnablusta u~ 
sını görüyordu. Çöl eek •. ~ır yandan da blr ev kuranz. İçerisini ben sana bı' 
~neşinin yakıcı ı. ICl4~ ~ "~~"' Mcınnar~11cı ~ açıZcla bilgisini artırac~ı·. yuva gibi süslerim. Orası bize mes;ud 
§tgile kavrulmuş, yağız, aslan çeh:rele. kin bu yuz kifidm, yarın blll kiti.. on Bü~ bu hayaller, bu emeller zıh • bir yuva olur. Günlerimiz, hiç duyrı# 
ri, önünde dizilmifti. Her biri tığ gibi, bin kişiden de daha bir çokla.n va~ ninde ka~şıyor, bir nevi tatlı sarhoş- dan geçer .. Görürsün. 
yavuz Anadolu uşakları, dimdik. silAh sancak ve askerlik aevgisini dolayısıle luk ~bıl ediyordu. _ İçimde bir garib sıkıntı var, ıı' 
omuzda durmuşlar, yeni bölük ku • kendilinden öÇe~I~, tatmıf olacaklardı. Nımetihüda,, Mamıaranın çırpıntılı ni. 
mandanırun emirlerini dinliyorlardı. Bunun hazzını ıımdıden duyuyordu. suları.nm üzerinde, otura otura ham • Gurbet, başlangıçta her za11la0 

böyledir. Yarın açılırsın. 
Ve yüzbaşı, söylüyor .. söylüyordu. Va- Bir aralık, zihninde bir mukayese laşını.ı bir mütekaid gibiı nefesnefeSe 
tanm kudsiyetini, sancağın şerefini, a.s· yaptı: Bir tarafta mesleği, öteyaııda ve ağtr bir ezgi ile yürüyordu. Otur • 
kerliğin yüksek manasını izah ediyor. RAni .. çok sevdiği, uğıu·runda mevkii - duklan yerden, TalAtla R.anA, gemi • 
du onlarn.. ni, huzurunu, ünvanını ve belki de iıı· nin dümen sulanru gözlerile takib et· 

Nef Prler de dinliyorlar .. Can kula • tikbalini feda ettiği bu kadın.. şayed mekte idile!'. Akşanı yavaş yavaş or • 
ğile dinliyorlardL Bu sözleri, ömürle • birini öbüründen tercih etmek vaziye- ıtalığı :istilaya hazıı'l~yord'll. Gökyü· 
rinin sonuna kadar unutmıyacaklar, ti hasıl oisa, ne yapardı? zü parlaklığını kaybediyor, uzaktaki 
yann öbür gün köyde kanlarına, ya • Böyle bir ihtimali d~ olmak· dağlar, adalar, gitgide koyulaşan bir 
vuk1ulanna kavuştuklan zaman onla. tan bile utanç duydu. Ne demek? El • morluğa btirünüyorla.İ'dl'. Her iki gen
ra, sonra da onlardan doğacak çocuk • bette mesleğini üstün, kat kat ~ün cin göıUüne, önoe bir huzur, sonra da 
larına öğreteceklerdi. tutardı. Askerliği uğruna RAnA:nın &ü· bir hüzün çöktü. 00.nün bu saati, esa· 

Bir bölük.. yüz kiŞ.. çok değil. LA • sünü !iğnemek icab etae, biir lAluJe te- aen, beferl heyecanların tesiri altında 

- Sen de benim gibi misin?. 
- Ben mi? Ne münasebet? Berıııı' 

İstanbulda kimsem yok ki. Olsa d/11 
senin varlığın bana hepsini unuttu~ 

- Haydi, 'biraz da annemin yanı 
gidelim. 

- Gidelim, Talat. 
Esasen, güverte serin obnağa bt4 

lıyordu. 
(Arkası vad 
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•• 
Uludağda Uç Gün 

Herkes bize agni şegi soruyordu:" Siz 
Uludağa mı çıkacak~ınız, goksa 

Çelikpalasta güvey mi gireceksiniz?,, 
ANLATAN l NUSRET SAFA COŞKUN 

,, 

Sayfa 9 

C Tarihi. bir münakaşa ~ 
Abdülilziz davası 

Abdülazizin intihar ettiği hakkında bir saraylı 
tarafından ortaya ablan iddialara yapılan itirazlar 

Son Posta gazetestnd.? birkaç hafta nı-
vel intişar eden (Bir saraylının hatırala· 
n) i.timli yıannıı okumak liltflinde bu
lunmUf olan. uzun .enelerdir tevecdllıil· 
nü ve muhabbetini kaıanmıı olmakla if
tihar duyduğum çok muhterem n fazıl ' 
bir zattan. ee1ti mutuarrıflarımızdo Bay 
Sediden flSya bir mettub aldı.ın: 
Kızmı. 
Suhan Azizm hal'fle intihan. yah~ 

btll, Sultan Muradın ahvalile Çerbl 
Huaıı Yak'&Sl hakkında yazdıtınız yazı
lan okudum. 

UMrinden, yarım asırdan fazla saman 
geçmif olan bu meselaleriıı hakikati bul 
yaflı ve saraylı bayanlann bu babda Wl 
vı aleyhte .söyledikleri hikayelerle mey· 
dlıma çı:kamn. 

Bu mesele hakkında yı.zmıt oldutunuz 
yazıla.nn ta.riht bir hakikati tamam.il~ Abdül4dr devrindeki lngiliz elçisi 
tebara.z etürebildiğine benim kanaattm Sir Hcınri Elyot 
pek yoktur. Bu husustaki bazı malfuna· yazılmam.ıfbr. Doktorlar: Yalnız intiha. 
tımı w bu vak'alard.a bulunmuş ııınıı- .n.n 'kendilerine gösterilmiş olan - ma• 
lardan i§ttUklerimi ve nihayet bütün o- kasla - yapılabileceğinı ve bununla sal 
tuyup Jtjttlltlerime ilAveten bu hususta. •e sol şah damarlarının açılabileceğini 
ti kendi ınütaleatımı bir kere dinlemek söylemişlerdir. O kadar! ... 
t.ttenenn. beni gelip görünüz. Belki ben- cSir Hanri Elyot> risalesinde, doktm 

Muha:kkak Mu. tfa Tıırisinaya, bt • den ifiteceğim feyler sizi ve okuyucula· Diksonun geciktiği için öteki hekimler. 
zim Uludaja çıkı.pmıs flbi }üç bir kül· rınm .:Il'kadar eder. den sonra cesedi tek başına muayene et< 
fete lüzum ~rmeden tımmunı.ştır. 38 * * * miş olduğunu ve vücuddc katle delale· 
kilometrelik kar yoluna, Çamlıca 1ıepe- Aldığım bu mektub üzerine Bay Sadi- edecek hiçbir yara eseri görmediğın; 
sine teferrüoe gldeıı bir eMikeyf ka. yı gidip evinde ziyaret ettim. Beni bü- kendisine söylemiı bulunduğunu yaz. 
yıdsızlığı ile, yalnıı: aya~zda rugan yftk bir nezaketle kal'Jllıyan Bay Sadi maktadır. 
pabuç, elimizde bastom.ım.uz eksilt, öy· ~ tarihine bihakkın vlkıf olan bir Gene doktor Mincinenin: Valide Sul· 
le düştük. zattır. Bu mesele hakkında düfiindü1

;
1e· tanın: cOğlumu ben öldürdüm> demesi· 

Uludağ& çıkmak 1çin Ş'imal kvtbuna rini 'ft bildiklerini bana uzun uzun an- ni, oğlunun istediği makası vermeğe mü. 
giden Rus keşif heyeti kadar hazırlan • ıattı. Ben kendi hesabıma Abdüllzizin saade etmiş olmasından mütevE'llid yese 
mak Jazımm1' meğel"Be.. Su geçmiyen bıt!ıar etmlt olduğuna inanmakla bera· haınletmiştir. Bu d:ı hatıratım neşretti· 
önü cırcırlı ceket yani -fe.mıuarlı- ber, bana anlattığı ,eylerden çok istifa· ğiniz saraylının hikayelerıne uymakta-
laciverd golf pantalon, dağ ayakkabısı, de ettim. dır. 
iki kalın yün çorap, kulrule~. gözlük, Henüz karanlık ve münakaşa ve tet- Valide sultanın ye;s halınde söylediği 
yün eldiven, kayak, fk:i UC\l demirli bas kike değer bir mevzu olan cAbdülbizin bu sözleri. doktor valide sultandan de· 
ton vesai~, vesaire... intihar mı ettiği, yoksa katil mi edildi- ğil, cariyelerden işitmistir. Bu şayia ils 

Biz sanıyorduk ki, Dursadan otobo- ği> m~selesi etrafınd:ı bu son işittikleri- makasın sarayın içinde bulunduğu ve dı· 
bile bindik mi Uludağda otelin kapı • mi neşretmeği düşündüm. şardan getirilmemiş olduğu kanaatini 11· 

sındayız. Halbuki otomobil ancak yo • ltsmini sakladığım saraylının hatıratı- yandırmak gibi bir maksadın gözelilmlı 
lun dörtte birini çıkabiliyor. Ondan nı takib etmif bulunan okuyucularımın bulunması pek muhteme1dır. 
90nra kayaklar ayağa, yürü babam yü- cKirazııua.yıa., d'.ıkl da§wımn Onunde.. bu yeni mahlmat ve müta1eatıma karp Fakat oğlunun vefatında: cEyvah oğ. 
rü ... O da yürü~bilirseniz.. zira kayak sini dağ kılığile iki dirhem bir çekir • Şimdi bir mesele var: Otomobil ve alaka duyacaklarını tahmin ediyorum. lumu ben öldürdüm,. diye teessüründen 
ları ilk defa lrullanmak aaadetine erdi dek görünce bu aşinalığı ahbablığa, hat kaptı • kaçtı ancak 1-4 üncü kilometre- Bay Sadi .öze böyle ba~ladı: saçını başını yolan Pertevniyal valije 
iseniz, mübarek tahta parçalan sizi ta dostluğa tahvil etmenin lüzumuna ye kadar çıkabiliyor; ondan sonra Ka • - Yakın tarihe aid olan fU vak'a1ar, sultan sonradan katib kalfalardan birine 
huylannll4 bir merkeb gibi çifte ata a- kani oluyorum. rabekme, oradan Kirazlıyaylaya ka- il~ nesillere Osmanlı saltanatının yazdmnış ohiuğu cSel'gilzeştname:. is
ta geriyt- sürükleyebilir. Nitekim aya~ Bay İlyas Sınal biz karanmızı kafa- yaklarla yürüyerek gidilecek.. Dağın 10n deviTlerlni öğretecek meselelerden mindeki ldtabında oğlunun pencereden 
ğıma geçirip ilk admu atar atmaz, sır- mızın jürisinden geçirmeden ahbabca tepesine ayni günde çıkmağa imkAn olduğu halde bunlar zamanımızda kıs- giren eşhas tarafından katledildiğini yaz-
tımı tuşla ma~lup olmuş bir pehlivan elini uzatıyor: yok. Gece Kirazlıyayladaki dağ evinde men yanlış istihbarat ve kısmen gelişi mış ve bunun emarelerini göstennistir. 
gibi yerde buldum. - Bursaya mı?. kalınacak, sabahleyin erkenden yuka • güzel tevil~t ile yaztldı~ından bu yolda- Ben kendim bu makas meselesi hak-

Dünya cennetinde geçirdiğim üç gü- - Evet, hem de dağa.. rı çıkllacak. Hesabca ancak ertesi gün ki bazı neşriyatın tariht fayda noktasın· kında şu fıkrayı bir aralık Sultan Az:zin 
nün masalı Denizbank vapurunda baş- - Beraberiz o halde, ben de gidiyo- öğleden sonra dağdayız. Bütün bu me- dan tasrih ve tashih edilmesı icab eder. nıaibevnciliğinde ve Sultan Hamid dl'v-
lar. Evet, bu bır masaldır. Çünkü ma- rum. Talebelerim dağdalar.. safe yürünecek. Karın irtifaı yukarda Vakıa Sultan Azizin intıhar ettiği, yahud rinde bazı valiliklerde bulunan Hacı Ha-
sal kadal" inanılmaz masal kadar bir - Hay Allah razı olsun, garib Jru.ciun yu bir metre yetmiş santim.. katlolunduğu hakkındn mevcud olan ri- san Paşa merhumun lisanından işittir.ı: 
birini tutmaz, masal kadar garib ha - vasını Allah yapar, muhatabımız bizi İlyas Sınai: vayetler bir takım delillel'e istinad eder Abdülaziz ekseri makı:ısh sakal ve tır· 
<liselerle doludur. İnsanlar cennete bir bir gözden geçiriyor: - Şayed gözünüz tutmadıysa başka ve bu rivayetlerin •stinad ettiğı deliller naklannı kesmeği itiyad edinmiş, bu ;u. 
çok dünva zahmetlerinin pahasına gire - Kuzum Nusret Safa, sen Bursa. - bir çare var. KatJrlara bineriz. Karabe- iki ihtimale ayrılır. Bunun için demese- yadında da adet! ifrata varmış. Bunun 
ceklerdir. Biz de Uludağ& belki de 1l-:ı - ya Uludağa mı gidiyorsun, yo'ksa Çelik lene kadar böyle gideriz. le bugüne kadar az çok şüpheli görül- icin günün birinde başmabeynci ile di· 
yatımıza mal olacak zahmetler ve me - palasta güvey mi gireceksin! Ayol elbi- Diyor. müştür. ğerlerine eğer kendt.si makas isterse, (}f. 
şakkatlerle ulaşabildik. Araf hakika- selerin nerede?.. MeselE- deve hikayesi... Hani deveye Bu vak'aya temas eden birçok neşrıyat ne makas verilmemesini sıkı sıkı te!l'b;h 
ten müthişti. Nerede olacak üstümde .. İşte golf sormuşlar ya! vardır. Vaktile ben bunların hemen hep- etmiş. Fakat birkaç gün sonra yeniden 

Denizbank vapurunda garsondan bir pantaıonum, paltomu giydi~. Başımda - İnişi mi seversin, yoku.şu mu? sini okudum. Şimdi size bence bunlar a· makas istemiş. Bunu b9.smabeynclye ha. 
'kakao istemiştim. kasketim.. Diye.. rasında en ehemmiyetli olan birinden ber vermişler, o da hilnkAr:ı makas veril· 

Önce konulan fincana itk kaşık dar- Otomobilimiz, Mudanyadan dekovil O da: bahsedeceğim, bu vak'a zamanında. 1r- miyeceğini söylemiş, bunun üzerine Ab· 
besini vu. rdu~~. zaman üstü be~be - ile tren ortası şimendifere tozdan di • - Allah üçünün de cezasını versin! tanbulda bulunan İngi.llı elçisi .Sir Han~ dülaziz mabeyncisini karşısına ça~ıra-

k idi E~ l bak g sem k k Demiş. ri Elyoh ismindeki zatın cİntihar mı, rak. onu criddetle azarlamıc: ya: esı. : ı;ı. ıp . "ıncıt, n~. o~. lini çıkararak Bursaya doğru oşar: en y· r 
begenirsmız? Bu sünı lrurd yuzmuvor İl a~ Sınai dae-a hanai şartlar dahilin - - Pe'ki amma, biz sana iki şey sor- imate mi, yahud Valt'al Sultan Abdüla- Sultan Abdülazi7.in bu gibi halleri ve 
mu üzerinde .. şaşırdım. Çünkü simdiye d: ç~kabilece_ğimizi a~latıyor. Kayak _ duk, iniş ve yokuş. Sen bir üçüncüyü ziz• ünvanile Londrada bir mecmuaya münasebet almıvan bazı merakları var· 
kadar kıymalı kakao hiç içmemistim. larla giv;ıebilecek bir pabuca rnuhak • ne .. eden çıkardın? yazdığı makalenin ierci\mesid!r. dı . MeselA horoz dövüştürmek, pehlivan 

G ~ dm· 'kl""pd k k Deve g·u·ım·u·:::, ma~al bu ya·. Bir sefirin kuvvetli ve emin olm. as. ı lA- gu"reştirme'k merakları gibi ... Sonra da srsonu çaf5ı-r ı . kak liizum var Bakalım u e aya -: " 
- Kuzum, 1:nı nedir? da m:-\•"'ud nlu?.. Otomobil pek az bir n·· 1 tt , d . zım gelen membalardan aldığı ıstıhba- Sultan Abdülaziz ~zzetinefsine çok düş-

- ~ -- uz yo u unu unuz mıı... emış. t b" k ı a~ 1.endı· c:a-_. temas kü k k"b" b. d H 1•· f nd" ı . . . ra a ve ır ısm ,. s •utı • n, ço ı ırli ır in~n ı. a ı onu 
- Kakao e e ım. mesafeye çıka biliyor. Ben de ıkı vasıta karşısında kalınca. 1 aı"d malu· ma~ı havı olan bu yazı d ilt • t . ti H tt ... 

· deki 1 kma d Ü .. d f 1 anna • son erece m eessır e mış r. a 11 pe-
- Onu biliyorum, üstün ° · Bursada Parti binasında önün e oto- ~ çu e ena... . . herhalde diğerlerinden daha fazla tarih! rlşan bir halde Topkspı sarayına nakle-

lar?.. mobilden indik. Vakit geçirmeden ka - Dıye rnınl~anmaktan kendımı alama hakkiatlere istinad eder ve zikre değer. dilirken başmabeyncisine: cBana bir ze-
Eğilip baktı: yakçıiık federasyonu Bursa ajanı .v: dım. Otomob1lle uzun mesafe kateder - cSir Hanri Elyoh un kitabında en zı- hir bulamaz mısın?,. c:Jd dem·stır. Sonra 
- Kurd efendim!.. Bursa kayakcılık klübü başkanı Saımı sem, midem bulanır,. yade şayanı dikkat olan kısım İngiltere da Topkapı sarayının Validt' dairesinin o 
- Listede bu kıymalı kakao diye görmemiz lazım! Çocukluğumdanberi dört ayaklı hay· sefareti tabi'bi olan ve Abdüllziz öldük- kasvetli ve binbir saray kurbıınının ha-

yazn'.Pyordu. · Saim Altıok: vana binrneğe tövbeliyim. Merkebin ten ıonra onun cesedini muayeneye da· yallerile dolu olan odasında bu teessiirü 
Uludağ seyahatinin aksiliklerle ge • - Evvelden haber vermeniz ıa~ımdı, biri karnımı ısırmıştı. O gün bu gün • vet edilmiş bulunan cdoktor Diksonun• bir vahime haline gelmış: cBeni artık 

çeceğine beni inandıran bu küçük vak- diyor .. bllınem kayak bulunabılecek dür, dört ayaklı hayvanatın yanına muayeneden .sonra hhıl ettiği )anaate yaı:ıatmazlar, muhakkak öldüreceklerdir• 
ayı sadece kaydetmekle iktifa edece • mi? Bunları hiç hesaba katmamıştık. yaklaşmam. göre vak'anın intihar olduğunu kaydet- sözünü te'krarlayıp durmuş ve birkat 
iim. Bazan siikut acı sözlerden daha İster misiniz İ!yas Sınal gibi bir rehbe- Bir üçüncü olarak yaya gitmek kalı- tiği satırlardır. Gene ayni kitabda: Saray gün sonra kendi arzusile Çırağan sara• 
beliğdir. ri kaybedelim.. . v yordu ki, bu da ancak kayaklarla mümr hekimlerinden, İngiliz cdoktor Mıncıne- vma nakledilmiştir. 

Mudanyaya üç buçuk saatte vardık. Telefonlar işliyor .. gazetecıler daga tün olabilecekti. Lakin onlan da aya. nin> Sultan Azizin validesı tuafından: Çır::ı~an sarayına gittikten kısa bir za-
Müteveffa (Altay) vapuru da yanın sa çıkacak .. pabuç, kayak yetiştirin!. ğıma ilk defa takacağım için, kimse cOğlu mu ben öldürdüm. dediğini işit • ~a~ so.n~a: İntihar etmt!': olması k1til 
at fazlasile giderdi. Maamafih küçük Saim Altıok bir taraftan soruyor:. . Uludağdan sağlamlığımı muhafaza e • miş bulunduğunu anlatan parçadaki taf- 1h :ım~lını bertaraf edecek en kuvv tli 
Denizbanklarm amelimanda (Etrüsk) -- Mukavemetli misiniz, atlayabılır derek inebileceğimi temin edemezdi. silat ta sizin hatıratını yazmış olduğunuz del ldır. 
ağabevlerine çekmesinden tabii ne o- misiniz?. Ben de deve gibi üç vasıtaya lanet oku- saraylının ıöyledikledne uygun ge!mek- Fakat hAdisenin !ntihar olma rıp da ka-
labilir? _ Tabii, gazeteciyiz biz .. atlamasını yarak en ehvenişer hangisi ise, bunu tedir. til olduğuna dair olan d l"llere, es c;sız 

Vapurda Ankara Gazi Terbiye Ens- bilmez olur muyuz hiç? İşimiz bu za - seçmeği sabırlı rehberimiz İlyas Sına- H~lbuki o z~man cesedi muayene e~~n ve kuvvetsiz de~ildir. Buniar: birbir n!J• 

ıtitüsü beden terbiyesi öğretmeni, ka - ten.. la bıraktım. Kaptıkaçtı ile çıkabileceği yerli ve ecnebı doktorlar tarafından muş- le mukavese etmek muhakkak ki ta,.ih 
Yakçılık federasyonu !dnci ~kanı İl- Yarım saat sonra kli1bün ve ~in <k>s- yere kadar gitmemiz, oradan kayak - ter~ke~ kaleme alınmış ve sonra da ~eş· için faydalıdır. İşte ben bunu yapmak 
Yas Sına la tesadüf ediyoruz. Onunla tun yardımile lüzumlu e§Ya 'bulunu • lada yola devarrumız takarrür etti. redilinış olan rapor rnuhtasardır. lntıhar istiyorum. (AT kası uar) 

küçük bir göz qinahiJmız var. Kendi- yor. (Der.um 11 wa aJfada> hakkında kat't hüküm gösterir tekilde Nakleden: Suad Derviş 
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Nevyork sergisine iştirakimiz 
meselesi amkh bir hikaye oldu 

Nevyork beynelmilel sergisi otuz Nı • I Sergide Kafe Tilrk köşesi bulunduru • 
ıırnda merasimle açılacak ve altı ay açık lacaktı. Sergiyi ziya.rete gelenler bir kö
bulundurulacaktır. şede oturduklan sırada elle çekılen bit 

Hükfunetimiz bu sergiye iştirak ede • araba harekete geçirilecek, ziyaretç,i • 
ceğini bundan bir sene evvel Amerika hü nin önüne getirilecektı. Kahve dövüle -
kfunetine bildirmiş ve paviyon kirala • cek., elenecek, cezvede pişirilecek, fin • 
mıştır. Ckçen Mayıstan itibaren de ser - canın içine konarak ziyaretçiye takdim 
gi hazırlıklarına !>aşlanmıştır. Altı ay edilecek ve hep bu iıler arabanın içinde 
devam edecek olan bu sergideki Türk yapılacaktı. Bu itin hazırlıtı da yapıl • 
paviyonu için tahsisat konulmuş ve o mamıştır. 
zaman İktısnd Vekaleti mürakiblerinden Serginin açılmasına pek az vakit kal • 
Suad Şakir sergi komiserliğine .seçilmiş- mış, fakat asıl mühim mesele para bit -
ti Suad Şakir Amerikaya kadar gitmiş, miştir. 
dönüşte Avrupanın büyük. şehirler inden Müzedeki eserlen sigorta ettirmek 11-
bazılanna uğnyarak İstanbu La dönmüş- zımdır. Lakin elde &igorta parası kal -
tü. Sergi hazırlığı devam ettiği sırada mamıştır. 
Suad Şakir istifa elmiş, yerine eski Mer- Paviyon sahnesinde mi:ıt oyuu ve dans 
Jtez Bankası umum müdürü Salahaddin !arımız, milli kiyafetimiz gösterilecektir. 
Ç::ıın geçmişti. Bu iş için hiç olmazs'.I. on beş, yümi ki-

Suad Şakirln idaresi zamanında sergi- şiyi Amerikaya göndermek lbımdır. Li
ye gönderilecek eserlere kıymetlerind!?n zımdır amma para bulunamamaktadır. 
fazla para verildiği, münakasalar yapıl- Altı ay devam edecek serginin neşri -
madığı şayi olduğundan Salahaddin Çam yat işlerini idare etmek üzere yalnız elli 
hazırlıkları durdurmuş, faturaların tct- bin lira kalmıştır. Sergiye gelecek alt -
kikine, hesabların kontrolüne başlamış - mış milyon ziyaretçinin eline hiç olmazsa 
tı. Tetkikat ve tahkikat devam ettiğı sı- birer kart tutuşturmak. bile bu p3ra ile 
rada Salahaddin Çam da istifa etmiş. imkansızdır. Amerikan gazetelerine ilan 
sergi komitesi reisliğine Vedad Nedim, vermek. neşriyat yaptırmak ta caba .. 
komiserliğe de Nizamedd~n Ai getiril • Bütün bunlar bir memleket meselesi 
mişti. : olan davada ortaya atılan iddialardır ve 

Nizameddin Ali ile Vedad Nedim, !k- lbiz bu hususta al.lkadalann dikkat na
tısnd Vekaleti ile yapmış oldukları an • zarlannı çekerken bunların hiç birinin 
laşnuya tevfikan yirmi beş K:inunuev - tahakkuk etmeme:ııini temenni ed:yoruz. 
VElden evvelki sergi hesablarmdan mes'- Şimdi gelelim işin havadis tarafına: 
ul tutulmıyacaklartlır. Yirmi beş Ka - Öğrendiğimize Jore Amerikadaki pa
nunuevvelden itiba:-cn sergi hazırlıkla • viyonun bun<lan ıonrakı hazırlıklannda 
nna tekrar başlanmıştır. Türkiye hesabına Amerikada tahsilde 

1ddialaTa göre sergi hazırlıklan de - bulunan gençlerden istifade edilmek is· 
vam ederken birçok eşya satın alınmış. tenmektedir. 
si'Parişler yapılmıştır. Güzel san'ı:ıtlan 

taallt1k eden eserlerin mübayaasında u
sulsüzlük gören 3üze! San'atlar ı\kade
mi.<n müdürü Bürhan Toprak hemen ser
gi komitesi azalığından istifa etmiştir. 
BUrhan Toprak istifa edince resim, hey
kel vesair güzel san"atlara talluk eden 
alım işlert sergi heyeti tarafından ynpıl
mağa başlanmıştır. Gene idd·alara gtfre 
güzel san'atlara vukufu olmıyan hu he
yet azası gayet ucuza alınabilecek eser -
leri münakasasız, sahib!erln'.ıı istedikleri 
flatlarla satın almıştır. 

Bu suretle mevcud tahstsatın bir kıs-
mı sarfedilmiştir. 

Sergiye gönderilen bir çeşme nümu -
nemiz Türkiyenin Nevyorlt ıehrine bir 

ediyesi olarak Amerikada kalacaktır. 
Sergi komiseri Niıameddin Ali hazır

lıklarla meşgul olmak üzere Amerikada 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan İktısa:l Veklletı ser~i
ye gönderilen eşya mübayaasında yol -
suzluk iddiası üzerme İstanbuıa bir he
yet göndermiştir. Heyet, tetkikatını ik -
mnl ettikten sonra haztrllyacağı raporu 
Vekalete verecek ve icab eden muamele 
yapılacaktır. 

MecidiyeköyU yolunda 
Uç soyguncu bir adamı 
bağh;arak soydular 

Eski komite Telsi ve komiserleri birçok 
firmalara mal siparı.ş etmiş, kaparo bı -
rakmıştır. Yirmi beş Kanunucvvelden 
sonra ikmal edilen bu eşyalar, bedelle
ri tamamen alınmak ;.izere ser~L heyeti
ne gönderilmiş, fakat şu cevab alınmıştır. 

- Biz size sip3riş vermedik ki .. yirmi (Baştarafı 1 inci uyfada) 
beş Kanunuevvelden önce yapılan mua- rak, dün, adliyeye teslim edilmişler • 
melelerden mes'ul tut•ılamayız. Siparişi dir. 
kim yapmışsa paramzı ondan alınız.> Birkaç gün evvel İzmirden ıehriml:z:e 

Halbuki mem!eketimizde tanınmış bir gelen Mustafa vapurda Ahmed isminde 
çok firmalar, bu işde bfıtün hi:snü ni • birile tanışmış '" ahbab olır.uştur. 
yetlerile çalışarak siparişleri tamamla - Ahmed vapurdan çıkınca ~!ustaf ayı 
mı~ar. paralarını almak üzere bekle • kendi yatacağı otele götürmo,, ıonra da, 
mekt.cdirler. Fakat karşı~armd:i mes'ul kendisine şehirde bir gezınti teklif et • 
tahıs bulamamaktadırlar. miştir. Bu suretle, hep birlikte Mecid! -

Bu arada gazete foto~afçılarından da yeköy civarında, Şiıli deposunun ya -
bir miktar fotoğraf ahnmış, Nevyorka nındaki Dutluğa gitmişlerdir. 
gönderilmiş, fakat bedelleri. yukarıdaki 1şte, tam şehrin tenha yerine geldikleri 
6ebeblerden dolayı ödenmemi~tir. zaman, evvelce hazırlarumş bir pl!n ü • 
Şimdiye kadar Amerikaya pek az e~ - zerine, önlerine iki kişi çı'k.ınıı ve bera -

ya gönderilmiştir. Bunlar bir miktar fo. berce Mustafanın elini kolunu kayı~lar
toğrafla, afiş ve gr:ıf ·k~e~ V<"? Amerik!da la bağlamışlardır. Mustafa hareket ede
demode olmuş birkaç parça çiniden iba- mez hale gelince, yanında bulunan 76 li
rettir. ra parasını aldik.tan sonra, adamcağızı 

Bunlar yapılan işlere aid idd;alar ... Bir tramvay deposu önüne! bırakarak, firar 
de yapılmıyanlar var. On!an da gözden etmişlerdir. 
geçirelim: Deponun bekçisi M:ehmed, bir müd -

Paviyonumuzda sergi nı1.amnamesine det sonra eli kolu bağlı adamı görerek. 
göre bütün devletlerinkinde olduğu gibi kayışları çözmü~ ve Mustafayı IUrtar • 
bir akvaryom bulunacaktı . Akvaryom1al mıştır. 
memleketimiz sularında bulunan balık- Hadise zabıtaya intikaı edince, derhal 
lar canlı olarak gösterilecektt Denız - faaliyete geçilerek, iki gün JOnra suçlu -
bank tarafından hazırıanması istenen ak- la.rdan Ali Rıza ile Ahmed Galata nhtı
varyom için hiçbir h~ırlılc mevcud de- mmda yakalanmışlardır. Suçlulardan A
fjldir. li Rızanın Rizeye gitmek üzere olduğu, 

Paviyonumuzda bir kütüphane bulu - diğerinin ise onu teıyje geldiği anlaşıl • 
nacaktı. Kütüphanemize ecnebi dıli ile mıştır. 
mcmlcltetim.i:z: hakkında lehde yazılan Uçüncü suçlu. diğet Ahmed ile, henüz 

1titablar konacaktı. Kitablar torılanmış. firar halindedir. Zabıtaca ta.kib edilmek
derleme heyetinde depo edilml~tir. Maa- tedir. 
rif VekAletinin tayin edeceği bir heyet Ali Rıza ile Ahmed, müddeiumumiliğa 
tarafından incelenerek gönderilecek bu teslim olunmU§lardır. Her iltisi de vak'a
ltitablar hakkında hiç bir hazırlık yoktur. yı in.kAr etmekte iseler de, tecavüze uğ-

ION POSTA 

Manisa vilayet umumi 
meclisi toplandı 

Vali Osman Şahhı.baı 
Manisa, (Hususi) - VilAyet Umum! 

Meclisi Valimlı Osman Şahinbaş tara. 
fmdan açılmıştır. 

Valimiz Mani.saya ayak bastığı gün
den bugüne kadar memleketin ihtiyaç
ları etrafında tetkikler yapmış, hazır -
lanmış işlerin bir düzen altına alınma
sı için icab eden tedbirlere t.evessül ey
lemiştir. 

Valimiz Meclisi açarken çok güzel 
bir nutuk söylemiştir. Yeni bütçenin 
tatbikine başlanacağını w bunun hayır 
lı bir şekilde devam edeceğini söyle -
miştir. 

Valinin nutkunu müteakib ikinci ~ 
is seçimi yapılmış, buraya Akif Öztürk 
getirilmiş, Fahriye Akşit, Faruk Çele
bi katiblığe seçilerek encümen intiha -
bına geçilmiştir. 

Bazı azanın söz almalarını mütea -
kib büyüklerimi?:e tazim telgrafları çe
kilmiş, toplantıya nihayet verilmiştir. 

Macari standa Naziler 
partisi kapattlacak mı? 
Budapeşte 18 (A.A.) - Dohany aoka -

ğında yapılan ve 14 Yahudinin yaralan -
masile neticelenen bomba ıuikasdının da 
failleri tesbit edilmek üzeredır. Bombayı 
henüz olgunluk yaşın.\ gelmiyen gençler 
atmışlarsa da bunlu ifadelerinde nasyo
nal sosyalist partisi mensublarının teı -
vikile hareket ettiklerini söylemişlerdir. 
Nasyonal sosyalist partuılnin hükQmetçı 
kapatılacağı söyleniyor. 

Yeni Macar 
Kabinesi 
Budapeşte 18 (Hususi) - Eski maarif 

nazın Kont Tela.ki, bugün kabineyi kur
mağa muvaffak olmuştur. 

Yeni kabinede, eskisine nazaran mü • 
hiın hiçbir değişiklik yoktur. Konı Şaki 
hariciye na:z:ırlığında ipka edilmiştir. 

İmredi, yeni kabineye girmemiftlr. 

Amerikada 
MllralglJzllJ haydutlar 
Bir oteli soydular 

lngiltere, Amerika ve Fransada -
teslihata milyarlar tahsis edildi 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Deniz inşaatında, inşa halinde bulu
nan gemiler geçen ay zarfında 544,000 
ton gibi ml.Hlzzam bir rakama baliğ ol
makta idi Bu rakam ilkbaharda 659 
bin 500 tona yükselecektir. 

Efrad kaydediliyor 
ttç ordu için efrad kaydı da ilerlemek 

tedir. Deniz için kayıd miktarı senede 
t S bin kişi yani 1931 e nazaran beş 

misli fazladır. Kara ordusu efradın • 
dan da 77 bin kayıd fazla yapılmıştır. 
Hava kuvvetleri mevcudü mali sene 
sonunda muhtemel olarak 39 bin faz
lalık gösterecektir. Umumi kayıd 164 
bindir ki bu rakam c:gönüllü hizmet> u
sulü tatbik eden bir memleket için 
memnuniyeti ' mucib bir neticedir. 

Deyli Telgraf gazetesi de bu :rakam
lan göroen ~çirerek şu neticeye varı
yor: 

Bir sene ııon.m askeri hazırlıklanmız 
gerçek bir 1Urette ilerlemiş olacaktır. 
Fakat daha evvel işe 'başlanmam.ıs ol
ması teessürü mucibdir. 

«Şimdiden kuvvetliyiz> 
Deyli Ekspres diyor ki: 
Daha şimdiden kuvvetliyiz, fakat ye

ni program bizi kimsenin tecavüz ce
saretini gösterrniyeceği derecede kuv. 
vetli bir hale koyacaktll'. 

Dey li Meyil yazıyor: 
Hükfunetin hiç korkusu olmasın. İn

giliz miUeti yükü taşımağa amadedir. 
Bu milletin istediği icab eden gay
reti ya-pmaktır, yeter ki iyi sevk ve i • 
dare edilsin. 

News Chronicle gazetesi bu defa 
kabinenin tenkid edilemiyeceği kana
atini göstererek diyor ki: 
Faşizm ile Hitlerizmin teşkil etmek

te olduğu tehlike bizi masraflanmızın 
'bu müthiş surette artınlmasına mec -
bur ediyor. 

Deyli Hera1d gazetesinden: 
Önümüzdeki mali yıl zarfında tes1i· 

hat için 885 milyon sarfedeccğiz. Ger
çi bunuP sevinilecek tarafı yoktur. Fa· 
kat bugünkü ahval ve vaziyet içinde 
bu elzemdir ve hükfunet, mühim bir 
kısmını vergilerle kapatmağa mecbur 
olmakla ıberaber, buna karar vermek

duğunu söylemem~ ise fikrimce bl • 
ziJn ilk müdafaa haUanınızın Frana 
ve İngilterede olduğunu pekala sö_yii~ 
yebilirdi. Eğer Fransa ile İngilt~ 
mağlıJ.b olacak olurlarsa derhal tehöı 
keye maruz kalırız. 

Ayni hatib, Almanyanın 'bir A vnıpı 
ihtilafında muzaffur olması, meseli 
Bermudes'li!rin Almanyaya te.rki ma .. 
nasını ifade edebilir. 
Run•elt'in silfıhlnnma programı blNI 

edildi 

Vaşingron 16 (A.A.) - Mümessillımı 
meclisi, Ruzvclt tarafından tevcli ediı
miş olan ve mühim hiçbir tadil yap • 
maksızın 5 5 2 milyon doların sarfml 
derpiş eden yeniden sı1ah.lanma pro • 
gramını 15 reye karşı 367 rey ile ka • 
bul etmiştir. 

Kabul e~ilmi!j olan program, 3031 
tayyarenin inşasını natık buiunmaktaı
dır. 

Avam Kamarasında 
Londra 16 (AA.) - Bugün A'Vlllll 

Kamarasında muhafazakar Adams Bmt 
vekilden kara ordusu ~vudünün ctam 
hal mühim surette artırılmasını iste ,. 
miş ve cİngilterenin garb demoknııııl 
devletleri topraklarına fili yardım m. 
kanı daha maddi bir şekil alıırsa Franı. 
sanın resmi makamatı daha müsterlll 
olur, demiştir. 

Çemberlayn, verdiği ceva-bda, ordu 
'bütçesini tevdi etmeden evvel bu hu • 
susta hiçbir şey söyleyemiyeceğini be
yan etmiştir. 

Bir Alman pzetesine göre 
Bertin T 6 - Correspondance DipJoı 

matique, İngiliz silfı:hlanmasıı !lı~ 
da neşrolunan Beyaz Kitabı mevzum 
bahsederek esbabı mucibesini m1ilsail( 
görüyor ve diyor ki: 

İngiliz silahlanmasının hakiki hede. 
fini bize, İngilterenin diğer devleUer ,. 
le istikbalde t:akib edeceği siyaset p 
terecektir. O zaman İngiliz silahlan ,. 
nı dünya sulhünün anahtan mı, yoka 
sürgüsü mü olduğunu an1ıyacağız. 

Ari ırk na mensub bir genç 
kızla mUnasebatta bulunan 
bir Yahudi mahkOm oldu 

te haklıdır. 
Y 

• b Nureınberg 16 (A.A.) - D. N. B. 
em s~ne ütçesi 

Londra 16 (A.A) _ İngil1'erenin Nuremberg mahkemesi, Temmuz lnl 
1939 - 40 bütçes· takribe b" ·1 tarihine kadar ari ırkına mensub bir .... 
300 milyon İngitiz lirasın: b:ıi;,uy~: kızla cinsi münaseb?t idame etmlş olaa 

b
"tç"'"'nde 270 il fa 1 Yahudi Kurt Leeserı bu sebebcen '.iolayı son sene u <=ı n m yon z a . . 

1 kt sekiz sene şak.ke hızmetın<.! ve beş sene 
0 aca ır. h lıklan hukuku umumiyeden Iskata mahhüm ... 

Fl'8Dl1z azır miştir. 
Pari~ 16 (AA.) - Tempe gazetesi, --------

Fransız hava kuvvetlerinin art.ınıma- Moskova radyosu bu 
11 hususunda aşağıdaki malUınatı ver- akşam Türkiye için bir 
mektedir. 1940 senesinde en son sistem 
2soo harb tayyaresi ilk hattı teşkil konser veriyor 
edecek ve ayrıca da 4800 tayyare ve Moskova 16 (A.A.) - Voks cemiyeti U. 
12 bin motör yapılacaktır. radyo komitesi. 17 Şubat Cuma günü Tll 

Erkiruharbiyeler arasmda kiye saatile saat 21 de Türkiye için bil 
!'1ia~ 16 (A~.) -:- Rovolver ve Paris 16 (AA.) - Figaro gazete - konser tertib etmiştir. 1744 metrede M09c 

mılraly.~z~~rle .musellah ~lan beş hay· sinin Londra muhabirine göre, Fransa kova, 1210 metrede Kiev, 1060 met~ 
dud, buyük hır otele girerek 'kasala- hükumeti, İngiltere hükumetine Fran- Tiflis 309 metrede Odesa ve 349 metre
ları soymuşiar ve mücevher ve para ~ sız ~ İngiliz erkfilııharbiyeleri arasın.. de slın.ferpol radyolan u~ verilecek olur 
larak 200,~00 .?ola: çalmı~lardır. Hay~ da daha etraflı görüşmeler yapılması- bu konserde Gürcü kompozitörü P.ıliaı • 
d.u?lar, ote ~ust~ .demle~n~en beş ki m tek1if etmiştir. . . .. .. vilinin cDaisi> operasından parçalar ça. 
şı ile ıı:.ş muşterınm ellerını, ayakla • İngiltere hük:Ometının mümkfuı ol • lınacaktır. 
rını baglanıışlardır. duğu kadar yakın bir zamanda bilhas- ----------

Kudüsle 4 Arab 
idam edildi 
Londra 16 (Hususi) -!.. Kudüs askerl 

mahkemesi bugün dört Arabı idama mah
kılm etmiştir. 

Filistinin muhtelif semtlerinde bugün 
tekrar Arab Asileri taraiından hlditeıtr 
çıkarılmıştır. 

sa Akdenizde ve Uzakşarkta yapılacak 
askeri teşriki mesaiye aid muhtıelü 
proje1eri t~tklke taraflar #)ıiinm~ 
olduğu söylenmektedir. 

Amerikada 
Vaşington 1 b (A.A.) - Meclis bah

riye komio:;yonu A1aska'da ve Pasifik 
denizindeki üslerin tevsiine matuf o -
!arak 86 milyon 400 bin dolarlık tah

Mısır tahvilleri çekildi 
Kahire 16 ( A.A.) - Yüzde 3 fa1d 

ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tah : 
villerinin dünkü çekilişinde: 

t 903 .senes tahvillerinden 698,5 7( 
numara 50,000 

1911 tlçnesi tahvflforind'en) 239,'37 
numara 50,000 frank ilrramiye kazan. 
mışlardır. 

~~-----~-----sisat layiha~mı kabul etm~tir. 

Romanyanın ilk Belnrad Komisyon bn inşaattan Guam adası- Samsun vilayetinin yeni 
•• .. • • A· nın hariç tutulması hakkında Cümhu -

buyuk elçısı riyetçi Hesu tarafından yapılan teklifi sene bütçesi 
Belgrad 16 (A.A) _ Romanyanın 5 :reye karşı 14 r:yle r:adetmi~tir. Sa~~un 16 (A.A.) ::- Vila~e~ umumi 

Belgrada izanı etrn~ olduğu ilk büyük 1:'1'3nsa • İngıltere Am~ meclısı toplanmış, encumenlerını seçerek 
elçi Victor Cadere, dün itimadnamesi- v.a~ıngton 16 - (Havas aJansı mu- çalışmalarına başlamıştır. Vilayetin 1138 
ni Naibi hükfunet P:reru Paul' tak habınnden) : bütçesi geçen yıla nazaran ell, ye~i bin 
d"m etmiştir. Merasinı, ıanı:n ~ Sal~hiyettar mehafil, hava kuvvet • ftızlasile 886 bin küsur lira üzerinden te .. 

Yeni Siird Valisi 

1 t~ eski d ~~ .... ,.. !erinin artırılmasına müteallik olan bit edilmiştir. Yeni bütçede kültür ifle-
sure saray a yap ...... ~~· programı, Ruzvelt'in ıumunli siyasetini rine 273 bin. sağlığa 98 b!n, nafio işle • 

teyid eder mahlyeltte adııetmektedi:' rine 147 bin, ziraat vt- baytarlığa 35 bin, 
Cümhuriyetçi meb'uslardan Pace, muhtelif ve müşterek işl.erc de 244 btn 

Sergiye gönderilmek üzere müzeleri - nyan Mustafa kendilerinı teıhil etmiı • 
mizde birçok eserıer hazırlanmıştır. Bu tir. 
eserlerin ne ambal~jı yapılmış, ne de Su~lular 2 nci sorgu hAkim.i tarafın • Ankara 16 (Hususi) - Emniyet umum 
11lgorta muameleleri tekemmül ettirıl - dan yapılan isticvablannı müteakib, tev- müdür muavini tızeddin Cağpar Siird 
ın.i9tir. kü edilmişlerdir. valiliğine tayin olunmuştur. 

şöyle demiştir: lira ayrılmıştır. 
Şuna kaniim ki Reisicümhur, şayed Hususi idarenin başardıe• işler her yıJ 

bizim hududu.muzun Rhin üzerinde ol- artan bir inkişaf göatennektedir. 
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Ferdi çok küçüktü. Henüz dört yaşına 
basmıştı. Babası yazı yazllrken ya· 
yavaş yanına sokulur: 

- Baba, bana kağıd verır misin? 1 
Derdi. Ferdinin babası muharrirdi. 

n her gece evinde çalışır, ertesi 
gazeteye vereceği yazıyı hazırlardı. 

u kağıd ister istemez birbiri üzerine 
nulmuş. kağıdları arasından bir iki ta
çeker: 

- Al oğlum. oyna! 
1 

Diyerek Ferdiye uzatırdı. Fet"Ci: ld~ıd
alır almaz sevinir, fakat ayni zaman
başka bir şey arardı. Bu aradığı bir 
fUil kalemi idi. Onu bulmakta ekse-

etle annesinin kendine yardımı doku
u. Ferd1nin annesir~ tuvalet çek

esi.nin bir kenarında daima bir kur
k.alemi bulunurdu. Belki bunu kaş

düzeltirken la:zım olduğu için, bel
. de Ferdi istediği zaman ona vermek 

saklardı. Ferdi babasından Itağıdları 
almaz. annesinden de kurşun kalem 

rdi. Kağıda ve kaleme, biı- arada sahib 
ca sol elini kağıdın üzerine bastırır, 
elile tuttuğu kalemle elinin resmini 
ııda çizerdi. 

Ferdi büyüdükçe resim yapmak men
da artıyordu. Beş yaşına geldi~i za
başka bir şeye merak etmişti. Kağı-

bir damla mürekkeb damlattıktan 
a ka~ıdı katlıyor, mürekkeb damla
kağıd katlandıktan sonr.rı kat yeri

iki tarafında yaptığı birbirinin eşi 

killeri neye benzetirse onun eksikleri-
kalemle tamamlıyordu. Bazan bunlar

bi.r tavşan resmi çıkanyor, bazan bir 
a etrafına toplanmış birkaç insana 
zer biT şeyler yapıyordu. 

F\!rdi büyüdü. Liseyi bitirdi. Güzel 
'atlar Akademisine girdi. Babası Fer

'ye şehrin iyi bir yerinde bir atölye aç· 
Ferdi artık akademiye gidiyor ve a-
esinde çalışıyordu. Yaptığı tablolar 

k beğenilirdi. Bu sırada hayatlarında 

değişiklik oldu. Ferdinin babası ansı
ölüverdi. Anne oğui kaldıl.ar. 

* Ferdi atölyesinde çalışıyordu. Yaptığı 

e o kadar dalmıştı ki annesinin a
lyeye girdiğ~ni, yanına geldiğini bile 

farkedememişti. 

- Ferdi. 
Ferdi başını çevirdi Annesini gördü. 
asının öldüğü zamandanberi, annesi 

da sırada atölyeye ~eliyor, oğlunun 

\\alışmasını uzun uzun seyrediyordu. İşte 
di gene gelmiş, gene o çalışırken sey

decekti. 

- Bilmem, diye ceva b verdi, herhal· 
.de inmiş olmalı Fakat nerede ise direk 
\'apur geliyor. Bakarız. 

İskele önü kalabalıklaşmıştı. 
- Havdi öyle ise .. gel bakalım ... 
Diye Suphinin elinden tuttum. 

Vapur halkı, iskeleden ta yukarıya, 
Saat me~·<lanına kadar iki taraflı bi • 
~iş h:ılkın arasından akın akın nh
tıma boşolıvordu. Bu sağdan soldan ve 
:ortadan dalgalanma arasında gözlerim 
hangi çehreye bakacağım şaşırmıstı ki 
Suphi kolumu dürttü: 

-- Nah .. işte bak .. karşıda ... 
Dedi. 

Ki ' E ...... ., - m. Jnı.1~em mı. 

DiyE' sordum. 
- Hayır .. De~pinanın anası.. anlaşı• 

lan kan da onu bekliyor! 
Gösterdiği tarafa baktım. Hakikaten 

Despin.anın anası, önündeki yahudi 
ltızı.larının omuzları arasından başını 
çıkarmış. kısa boyunun üstünde yük • 
aelmeğe çalışarak, çipil gözlerini kır
pşt1:ra kırp1ş1:1!"a vapurdan çıkanları 

gözlüyol'du. N;hayet eniştem göründü 
ft sağa sola dizilmiş ikızları tebessüm
le süze süze iki taraflı karşılayıcılar 

· arasından geçmeğe başladı. Fa-

yellin. Durup dururken birbirimizi kırı-
yor uz. 

Pencerenin yanına gitti. Perdeyi ara
ladı. Dışarda yağmur başlanuştı: 

- Ne pis hava. gene yağmur başladı. 
Halbuki ben §imdi gidecekt;m. 

- Biraz oturursun anne, yağmur diner. 
- Misafirlerim gelecekler, evde bulu11-

- Dün a~ eV'i! gene geç 
Ferdi 

- Evet an.ne. 

geldin 

mam lazım. Yağmur da pek dineceğe 
benzemiyor. Sen burada üşümiyesin, bak 
gene ceke-tin arkanda değil, süeterfni de 
çıkarmışsın, giy onu üşüyeceksin Ferdi.. · 
gece de pek geç kalına.. üşürsün. dıye 

söylüyorwn oğlum.. dün gece öksürdün 
de .. 

- Nerede olduğunu bilseydim! .. 
- Bana sorsaydın söylerdim. 
- Söylememen için sormadım ya, ge-

ne muhakkak orada, onların evinde ye
meğe kalmıştın. 

- Onlar dediğin Jaleler değil mi? 
- Evet! 
- Niçin anne Jaleyi istemiyorsun. Ben 

o ıkızı çok seviyorum. onunla evlenece>-
ğinı. 

Gene pencereden baktı. Yağmur yağı
yordu. 

- Bunun dineceği yok, ben gidiyo
rum. 

Ferdi, elini öptü. O Ferdiyı kucak.laöı. 
Kapıya doğru yürüdü. Portmantoda bir 
kadın şemsiyesi vardı. Elini şemsiyeye u
zattı. Sonra birden çekti: 

- Bir kadın şemsiyesi. 
- Olmaz .. ben bu.na hiçbir zaman razı - Evvel.ki gün Jale unutmuştu. 

olmam. Bir .an anne oğul birbirlerine baktılar: 
- Niçin razı olmuyorsun anne. Jale - Şemsiyeyi ben alayım mı oğlum? 

fena b.i.r kız değil ki... - Al anne, ıslanmazsın. 
- Bunu düşünmedim bile .. fakat aile-

si bizim ailemizle denk değil O kızı ara- Şemsiyeyi aldı. Kapıdan çıkarken ar-
kasına döndü: 

:nııza almak, onun ailesile bırleşınek .. bu 
k f - Allaha ısmarladık Ferdi, ben fazla ço ena ... 
Ferdinin annesi, eski bit paşanın kızıy- geç kaldım. Jaleyi görürsen söyle bana 

dı. İyi kalbli. çocuğunu çok seven, koca- g~lsin, ~rnsiyeyi kendisine ben verece
sına çok sadık bir kadındı. Fakat haddin- ğım .. evme de haber versin, akşama ye
den fazla mağrurdu. Her şeye yukarıdan meğe alıkoyarız. Sen de erken gelirsin .. 
bakar, öyle olur olmaz şeyleri beğenmez- 8~ Jale d:ğil m~ idi? Ben onu çok seve
di. Oğlunun evlenmesini istiyordu. Hatta cegem ·· soyle soyle .. hem bugün söyle, 
o gün atölyeye bunu söylemek için gel- akşama bekliyorum. 
rr.işti. Kocasının arkadaşlarından eski bir ,-·-------------, 
sefirin Avrupada tahsil görmüş kızını oğ- YA&IWld JlfÜ8RAMIZDA: 1 
luna .a:aca•ktı .. o daha bunlarda~ bahset- Kuyruklu yıldız 
mek ıçın vakit bulmad'an oğlu Jaleyi or-
taya koymuş. Jaleyi sevdiğini, onunla ev- Çeviren: lbrahim Hoyt 

lenmek istediğini söylemişti. "---------------' 
- Hayır, hayır Ferdi sen bu kızı al- ················································•••••••••••••• 

mıyacaıcsın. Boyabadda iki kUçUk htrsız 
- Hayır anne, ben bu kızı alacağım.. k 1 d 

hele sen, peki! de. Bir kere gör, konuş ne ya 8 80 1 
kadar seveceksin. Boyabaj (Hususi) - Uzun müddet-

- Ben sana.. tenberi k&zamızda bir çok evleri so -
- Demek istediğini anlıyorum, sen yan iki küçük hırsız yakalanmıştır.Bun 

bana filan paşanın. lar 12 yaşında Hacıçaylı Yusufun oğlu 
- Paşa değil, sefir.. ile 1 J ya~ında amele Kel Hasanın oğlu 
- Her ne ise: paşa, sefir .. onun kızını Tevfiktir. Her ikisi de adliyeye teslim 

münasib görüyorsun, çünkü ailesi... Öy- edilmiştir. Hırsızlardan Tevfik evvel • 
le amma Ja~nin ailesinin nesi var? ce de hırsızlık yüzünden yakalanmış, 
Biraz fakir: bundan ne çıkar? yaşı küçük olduğu için adliyece ser • 

- Kafi Ferdi, bundan artık bahsetmi- best hırakılmıştı. 

Diye söylendi. Arkasından da, ~ 
bum beklemeden gene kendisi illve 
etti: 

- Bu ?.idişle Despina ailesi Madende 
bir ev daha yaptıracaık. Hemen Allah 
enişte beyin yüreğine sabır, kesesine 
bereket versin! 

Fazla söylemesine vakit bıralanadan, 
Suphiyi geriy~ doğru çektim: 

- Haydi genP kalabalığa karışalım, 
Suphi, dı>dim. Sen birazdan eniştemi 
otele götürürsün. Ben onunla ancak 
orad3. görüşürüm. Olmaz m~ geliı" ha
ber verirsin bana? Ben pastanedeyiın. 

Biraz sonra eniştemle Suphinin ko
nuşarak pastanenin önünden geçtikle
rini gördüm. Eniştem, yan gözle içe • 
ride bana baktı. Sonra birtikte uzaklaş.
tılar. 

Bir müddet bekledim. Nihayet Suphl 
dönüp geldi ve kulağıma: 

- Haydi, dedi, seni bekliyor. 
Ve o benim iskemleme otururken 

ben pastaneden çıktım. 

Pirinç • Mercimek - Arpa - Kornflör - Yula! 
Patates Unu vesair müstahzarab 

Yavrularınızı n•t'• ve eıhhate 
uıa,tıran bir zafer woludur. 
Tarihi teaisi : 1915 il. Nuri Çapa Befiktq 

Türk Hava Kurumu 
Ankara şubesinden 

1 - Ankara merkez kazasının tayyare piyango biletleri satışl.lWl mflteaddid 
bayiler marifetile idaresi kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu i~ hakkındaki prtnameyi her tallb şubemiz kaleminden iltiyebilirler. 
3 - Teklıfte bulunabilmek için taliblerin asgari on bin liralık nakid veya ban

ka mektubu veya arttırma ve eksiltme kanununun kabul ettili eüam n 
tahvilit vermeleri prttır. 

t - İhale kapalı zarf usulile ve arttırma, eksiltme kanununun tarifatı daire
sinde 11/Mart/1939 Cumart9i günü saat on altıda Ankarada Genel mert. 
bması dahilinde §Ubemiz idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

5 ı- Bu işe talib olanlann ihale gününden bir gün evvel yani Cuma pi. .at 
on altıya kadar tetl)inat ve teklif mektublannı ayn ayn zarf lçerUiııdl' 

olmak üzere bir zarfa koyarak makbuz mukabili ıubemize vermeleri JA 
zımdır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmiyecektir. (-t88) (Vl'J1 

ile SABAH, OCLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınu 

dan ve ailemden uzak dü.şsem bile, hiç 
değilse ööür tarafta Süheyl!yı bzanır, 
onu kaybetmezdim. Çii:rıkü o zaman 
Süheylarun benim.le evlenmesi mutlak 
bir zaruret olut"du. İşte eniftemle o 
otel odasında karşılaştığım esnada bir 
şimşek hızile bunlan da,ünmüş ve 
içim.den bunun için ona acınuştım. 
Kendi hesabıma onu hemen hemen 
affetmiş gibi idim. Zaten abbımın bal· 
kondan savu."'Cluğu kü.f.iliier ona !kAfi 
bir ceza değil mi idi? 

İlk önce nezaket gösterd1, ya1mz ha
tırımı soTdu, sonra sesini yavaşlatarak: 

- Evdekiler nasıl?. Çocuklar iyi mi? 
Diye konuşacağımız davamn alfilcar. 

darlannı hatırlattı. 
- Heıikes iyi.. yalım ablam o ak • 

şamdmıberi hay'lice saıddl, dedim 
Çocuklara gelince ... 

Sustum. ~' g&zleı1nde ftk defa 
belirdiğini görOO.ğüm bir damla yaşla: 

- Eyy .. çocukJara ge11.nceT. 
Diye sordu. 
- Bana gizli gizl1 hep stz:i aonıyor • 

lar. Hatti Erdinç, neş'eslzliğlnden kaç 

aldatmıyalım.. Ben buraya her şeyi bt· 
lerek geliyorum. O da sizin arzunuzla .. 
O halde benimle açıft.c konuşun. Zaten 
başka türlü bu işin içinden ç.ıkamay-. 

Cevab vermedi, sustu, dü.şünüyonl 
Ben sözüme devam ettim: 

- Hem size şunu söy'lemek mte~ 
Süheylayı da kendinize dü.şman etme. 
yin. Beliti o yüzden ba.şkaılarını da ... 

- Ne demek istiyorsun, Tuğrul!? 
Dedi. 
- Ne demek istediğimi siz peklll 

anlarsınız, dedim. Süheyla zaten, sev
dikleri için bii€ kaybolan bir yıldızdır. 
Onun yolundan çekiliniz. 

- Bunu size kim söyledi? 
Diye sordu. 
- Bizzat Süheyla ... 

Gene sustu ve başını &ıilne eğdt 
Sonra: 

Y caaft: Halid F altri Oaanaıft}' 
kat tam kocakarının önüne gelmişti ki, 
Despinanm anası, birdenbire dalgıç 

gibi yahudi kızlarını iki elHe yararak 
ona doğru atıl<lı. Kızlar, ~larmı çatıp 
arkasmdım söylendi1er. Fakat o, bu 
söylenişlere hiç aldırmadan eniştemin 
koluna yapışmış ve kafasını yana çar. 
pıtıp yukarıya çevirerek, serbest elile 
de hareketler yaparak bir şeyler an • 
latmağa başlamıştı. Hey gidi hovarda 
enişteciğim! Aşın çapkınlığının cezasile 
birdenbire öyle şaşırdı, öyle afalladı 
ki... Yü7Jii kıpkırmızı kesilmiş, cadaloza 
dik dik bakıyordu. Nihayet kolunu o • 
nun elinden kurtarabildi ve hiddetle 
rıhtımın sol tarafını gösterdi. 
Şimdi karşı mı yara-rak bizim tara

fa geçmişler, fakat bizi görmeden Se
lek birahanesine doğru yürüıneğe ba.ş
lamışlaroı. Biz de, Suphi ile uzaktan 
arkalarını takib etmiştik. 

Eniştem bent, oteldeki odasında, sa- gündür salonda tahta atma bile binmi
bırsızlıkla ayakta bekliyordu. Vakıa bi- yor! 
raz tereddüdle elini uzattı, fakat ben - Peki, dedi, şimdi ne olacak? Ah • 

- Bu söylediklerin eski şeylerl d1yt 
anlatma~a başladı. Ben ası•l içinde yu. 
varlandıWm bataklıktan kurtulmağa 
çalışıyorum. Bir bataklık ki gtttfkçft 
beni dibine çekiyor, belimden aşıyoı 
omuzlarıma kadar yükseliyor. Bir gay. 
ret etmezsem boğulacağım. Şerefim.. 
mesleğim, ismim, hepsi tehlikede bun. 
lann.. ne demek istediğimi belki an • 
Iamıssındır. Açıkçası, Despinanlll 
ailesi beni tehdid ediyor. Ada nım • 
lan ben geçerken yfüıüme dik dik bala 
yorlar. Hasılı bu iş mahkemeye düşer· 
se benim için çok fena o\acalt. Daha 
fenası da var: ablanm da, babanla bir• 
likte, bennen boşanma davaSl için avu
kata gittiklerini öğrendim. Eğer o da. 
vaya bu Despina meselesini de kantı 
tırırlarsa iki taraflı mahkum olurum. 

Bir iki ad1m daha yürüdükten son
ra, rıhtımın kenannda durdular. Eniş
tem acele cüzdanım çııkararak, bu 
müz'iç, bodur karıyı defleyecek para. 
yı, Suphınin dediği gibi bu akşam da 
avucuna sıkıştırdı. 

Suphi: 
- Sanınm, yirmi l4nıdaD apıiJ; ... 

vamacbl 

bu uzatıl~ eli reddedemedim. Nedense lan beni affedecek mi? 
bu iradesiz adama karşı içimde ansızın - Bilmem. Yalnız şumı temenni ede
bir merhamet uyanmıştı, belld de hiç rim \d annem onıa. Naciye bammdan 
layik olmadığı bir merhamet... Fakat bahsetmesin! 
acaba ben de hayatta ondan daha mı Sarardı: 
dürüst hareket ~im? Despinanın - Naciye hanımla ben.im ne allkam 
başına gelen, SüheylAnın da başına ge. var? 
le bilirdi ve o zaman.,. Diye yaiandan bir asabiyetle göste-

0 zaman, belki vaziyet, ruh! safhada riş yapacak oldu. Fakat derhal kısa 
benim için şimdikinden daha az acı o- kestim: 
lurdul Babamuı lnnnm. yenemesem on- - Emşte, dedim, mm. bkbtrlmizi 

(Arkan VGf'J 
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Yazan: ZIYA ŞAKIB 

Beklenmiyen bir darbe Bir davada galan gere gemin etlecek şahidler çok cüz'i 
bir paraya mal olur. Davayı kazandıran hakime de 

y üzde on vermek icab eder 
Gözlen parıldaya parıldaya: 
- Allah ver.;in .. Allah versin ...... v~ 

gun tam değil amma, tene iyi bir parti 
vurmuşsun. 

Dedi. 
Birdenbire afalJadım. Yaptığım işin 

duyulmuş olmasından korkarak: 
- Ne biliyorsun? 
Diye mırıldandmı. 
Kurnaz herif, neş'eH 'btr tebessüm 

ile cevab verdi: 
- Bilmez o1ur ~ blç?. Kaç 

gündcnbe.r.i, lruOak'lanm kirişte idi. 
Bugün gazete okurlarken işittim. He
men Artinin dükkAnma koşarak mese
leyi tahkik ettim. Artin, kasayı kıra • 
madığınızt söyledi. Hattı, fona hal~ 
canı srkıiarak cKeşki, Sarafiıni orada 
yalnız bırakıp gitmeseydim. Bu para -
lara ben de ortak olacaktım.> dedi... 
Dikkat et, &rafim. Bu herifin ağzını 
kapa. E~e!' polislerden birinin kulağı
na (Fıs) diyecek olursa, gürültüye gi
~rsin. 

Dedi. 
Proodomuz, bu sazıert söylerken ga. 

n'b bir hal alm~tı. Ve bu halde, apaçık 
bir tehdkl manası vardi. 

Hiç bomıadım: 
- Dostum!. Ben, çiğ bir delikanlı 

değilim. RüzgAr gelecek delikleri tıka
dım .. . Bu işde, onun da bir hissesi var. 
Senin de ... 

Diye mırıldandım. Yavaş yavaş ce· 
bimden çıkaroığım elmas mahfazalarile 
altın bileziklerl, Proodomuza uzattım. 

- Bunları al. 5~iz sadasız, okut 
bakalım, ne tutacak!. Ondan sonra, bir 
taksim geçeriz. 

Proodomm, g{\ya bi'r tokgözlülük 
göstermPk 15tedi: 

- Canım.. benim için kolay. Fakat 
ben Artinden korkuyorum. Ona hemen 
gidip btru para versen cok ivi edersin. 

Dedl 

* Artinln dftkldnına gittiğim zaman, 
btr köşeye çekilmiş oturuyor, derin de. 
!'in düşünüyordu. 

Beni. gl5rllr g6rmez, birdenbire he • 
>"ecanlanarak ayağa kalktı: 

- Hoş geldin, Saralim. 
Diye mmldandt. 
Ayakhı ve aramızda ~ muhavere 

leçti:. 
- Çalışmıyarsun, Artih. 
- Şu ellerimin haline bak. Çalışa-

cak hal kaldı mı?. 
- E, zarar yok. Bir kaç gün istirahat 

edersin. 
- Evet.. istirahat, fena şey değil. Fa

kat evde çoluk çocuk elonek bekliyor. 
- Canım, ona da Allah kerim ... Sen 

gittikten aonra bulduğum paradan, sa· 
tıa da bir hiMe vereceğim. 

- Aşkolıun, Sarafim. Hakikaten sa· 
Pına kadar delikanlı imişsin. 

Artin; sarfettiği emek mukabili o1 -
tnak üzere, büyük bir hi~se bekliyebi • 
lirdi. Onun için kendi.sine hakikati bil
dinnek istedim. 

- Ancak §11 var ki Artin usta .. bu işi 
hazırlıyanlar, paranm yarısını elimden 
9ek.ip aldılar. Onun için sana verece
lirn pare belki büyük bir şey olmı -
)'e.cak. Şimdilik, ne verirsem hoş gö • 
liirsün. İleride, bqka bir işde bunun 
acısını çı;'karınz. 

Dedim 
Uysal bir adam olan Arti.n, başını Ö· 

!tüne eğdi: 
- Ne yapalım?. Kısmetimize razi o

l'tlruz. 
Diye, oevab verdi. 

* 
lftç BEKLENİLMİYEN BİR DARBE 

lier tarafı iyi idare ettiğim için art\k 
hiç bir tehlikeye maruz bulunmadığı
tna kanaat getirm1'tim. İki gün sonra, 
~oodomu:ı:un gizlice sattığı elmas1arla 
bileziklerin bedeli olan iki yıüz yetmiş 
liray:ıı ammla Artine lt:aks'im ıettim. 
~n, şimdilik sakladığım paralarla ik
tifa edecek, ve -kafama koyduğum o 
•akin w Aşıka.tlıP. hayata kavuşabilmek 
1çi.n. ~n• büyük bir vurgun bekliye
~ektlın. 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçın 
Her sanca.ta ikinci derecede valiler ve 

husud mültezimler gönderirler. Bunlar 
her kazaya ayni derecede müstebid başka 
mültezimler yollarlar. O ıurette ki bu 
müthlf meratib silsilesi içinde her ma
dun memur vermeğe mecbur olduğu 

meblağın iki mislini ele geçirir. 

borçlu olduğumu temin edecek iki TürlC 
phidinin şehadeti üzerine 9:ı paraları ö
demeğe mahkfun olurum. 

Benim elimdeki müdafaa çaresi nedir? 
Bu ancak evvelce borçlu oldu(umu fakai 
muahharen borcumu ödedi!imi iddia et
mekten ibarettir. Eğer kadı ötekı tarafa 
meclub değilse benden şahid istiyecek· 
tir. Ben de çarçabuk bizzat bu şahid.lerl 
tedarik edebilirim. Benim lehimde yalan 
yere yemin edecek bu adamlar bana pek 
cüz'i bir paraya malolurlar. Davayı bana 
kazandıran hakime ~ yüzde on vermeli 
iCllb eder. 

Elisavının minimini elleril.z doldurduğu kadehleri zevkle içiyordum 

Mültezimlik hakkı her yerin aenevt 
iradı üzerinde bu kadar tahribklr bir 
surette tatbik edilebildiği gibi, daha ge
niş ve ~a korkulacak bir nüfuz ve ik
tidaı- ~ müsellah bulunan vilAyet valisi 
de daha büyük bir cüret ve sühulet ile 
ayni muameleyi yapabilirdi. Vali taaddi 
ve tecavüzleri artırabilir, kapıldığı hırs Muhakeme masrafını dalına kazanan 
ve tamaha göre halka karşı her türlU zul- taraf öder. Binaenaleyh, eldeki parayı 
mü tatbik eyliyebilirdi. Canının istediği kaybetmek korkusu diğerlerinin parası· 
kimseleri ufacık bir bahane ile mahkeme- nı ele geçirmek arzusuna mani olmaz. 

Teyzeme ve Elisaviye karşı kendimi İhtiınaJ ki Elisavi, o an.anın ve kim - sinin huzuruna celbetmek salahiyeti on- Yalancı §ahid getirenler ve bizzat yalan• 
bir iş sahibi gibi göstermek için sabah· bilir hangi aşkın mahsulü olduğu için, da vardı. Doymak bilmez bir adamın a- cı ~ahidler aleyhindeki ceza (1) nadiren 
ları muayyen bir saatte evden çıkıyor- zekasının bu babdaki hassasiyeti sa - yeıklan altında zengin bir adam hiçbir hükmolunur. Menfaat temin ettikleri hi-
dum. Akşama kadar -göze az görünmek yesinde, kendisine olan sevgimi çoktan zaman masum değildir. kim çmlan gözetmeğe mecburdur. 
şartile- şurada burada vakit geçiriyor· keşfeylemi~ti: . . . Bu sırada, zahiren sakin bir seyirci o- Bir Türk. komşusunun gayet meşru 
dum. Ve bu müddet zarfında, Elisaviyi Ben: bu ıkı ıhtırna1e de tamaınıle ka- lan padişah tecavüz ve taaddilerin ceza· surette tasarruf ettiği bir tarlayı onun e• 
aklımdan çıkaramıyordum. Ortalık ka· ni olma~la beraber, nıfulmün olduğu sını vermek için, halktan haksız alınan linden .almak ~iyordu. Bu Türk iptida 
rardıktan sonra, namuslu bir işci gibi kadar a~ır davranı?'ordum. Ve, aş~ım.ı paraların hasılatı kendi hususi hazine· tarlanın kendisine satıldığına şehadet e• 
eve dönerek, hazır bulunan sofraya gizlemekten duydugu?1.heyecanı bıraz sinde mevki alabilmeğe IIiyık bir mikta- decek bir ta.kını adamlar temin etb.. Son
kurult:yordum. !Elisavinin mi.nıim;ni ?~ha fa~la ~aşat~ak .1s~ı~ordum. Onun ra baliğ olmasını bekler. Padişah yalnız ra. gidip kadıyı buldu ve ona yapacağı 
ve bembeyaz ellerile doldurduğu ka • ıçın, Elısavıye hıç hır ıtırafta bulun • mansab sahibi insanlara k'lrşı fırsat gö- gasb muamelesine mü::ıaadc etmesi için 
dchleri, büyük bir zevk ve neş'e ile içi· muyordum. Teyzeme karşı da, ketum zctir gibi görünürse de zengin bir ada- 500 kuruı verdi. Bu müracaat talebin 
yordum. davranıyordum. mm kendisini hiç göstermez bir mevkide haksızlığını kafi derer.ede isbat ediyordu. 

Teyzem, Beyoğlunun Tarlabaşı seı:ı- Aradan tam bir hafta. böylece ~ • kalıp ta i5tibdadın pençesinden kurtul - Kadı nefret duydu. Fakat bir şey bellt 
tinde, gönül i~lerinin harman oldugu mışti. Hergün büyük bir d~atle ta • mayı ümid etmesi de faydasızdır. Çünkü etmedi, tarafları dinledi. Meşru mal sa• 
yerde yetişmiş. binbir aşk a.teşi i~ind.e kib ettiğim gazeteler, bu rnuddet zar • çok geçmeden ona blr memuriyet veri· hibinin yahıız tapu senedinden başka b1r 
pişmişti. Çok tabiidir ki, benıın Ehsavı- fında sirkat hadisesi hakkında. yal~ lecekfü. Bu da ergeç hükümdara ona müdafaası olmadığını görünce, ona: 

Y
e olan <.iüşkünlüğümü, bütün mana- yanlış bi: çok hnvadis1er vermışlerdı. karşı bir harekete geçmek imkanını te- - Hiç şahidiniz yok mu? diye sordu 

(A ... kası caT) · d kt" k d" ini elb · · ril · 1 k 
ssi~le~h~is~s~e~tm~~~t~i·=========~===~===~~==~=== mme~e ~ ~ ~~ c ı~r m~om ~ 
= • • Binaenaleyh bu adam için diğerlerini seyi göstererek: 

1 er'liı.lffil z hesaba katmak ve ele geçirdiği vurgun- - Bende sizin lehinizde beş yüz şahid 
\...... U lan, daha kolaylıkla sakhyabilmek üze- var, dedi Tarlayı hileüriıkla ele geçir· 

re, nakid paraya tahvil etmekten başka mek istiyen adamı kovdu. 
fHr ~·, .. ·:~ı 1' f.,,.. ~"·ı·-ı 1 adamdır. Münekkide gelıncc, bütün ~u yapılacak iy.i bir şey yoktur. Servetlerin- Kadının namus ve iffetini ıösteren bu 

etmezler edemezler. Ancak. hiç değilse, hareketleri, bu es~d.er.~ ayrı ayrı tetkik den rahat rahat istifade yolunu yalnız hareket muhakkak ki kanunun iyiliğini 
ht 

' alanlarının b:r köc;esindF' ki- eden ve kıymetlerını olçeıı adamdır. A- temin edebilmişlerdir İlmiye ricali hı· isbat etmez. Kanun hep odur. Biltün ka. 
nıu eşem s ' ı> • • • l . . bT ? • 
tab dolu bir kübik etajer bulundurmağı caba hangı. cemıyet .on arsız ~,lpu 1 1~· ristiyan yahud Yahudi tebaadan ba'ıset- dılar bahaettiğim kadıya benzemezler. 
da bir moda veya üstünlük alameti saya- H.~ngi. _cemıyet, edebıyatı, san atı h_akı~ m~~e:eğim. istihfaf edilen, kullandıkları Biraz .ka.nşıık davalarda, taraftar şa. 
bilirler. 0 zaman kitab veya mecmua g~rebılır?. F~kat g~ne sorarım, hangı ce_ :musluman ~a.mallardan ~lle hakaret S?Ö- hidlere ilaveten müftünün bir fetvasına 

1 1 d dece aündeliklerindcn gı· nuyette hı.ssız kalb.er ve boş kafalar ek ren bu hıristiyan ve Yanudilerin hükd· da istinad ederler. Fakat bu karar, yu. 
a.an ar a, sa ' " ' "k · ? ı· t 1 k k ı k ey bunların k d d - led l\" çh f dalarından fedakarlık yapan mekteb ta- sı tır: Ş e ası or u:ac~ ş · met nazaı:nda hiç kıymetleri yoktur. an a a soy ie;ım ve ile, mü tü ta• 

. çc;,klugudur. Yoksa hıçbır memlekette, Bunların ış güçlerinden temin ettikleri rafından ancak kendisine arzedilen es-
lebelerı arasında aranmaz. f 1 h • ı b" 1 

M r bakın filan bay veya bayan en fazla revaçta, en az i arcıu em ır servet, mansıb sahibi kimselerin gasb babı muclbeye göre verilir. ki taraf ta 
Av~~::a tahsii etmişlerdir? Amma ne 1 s~n'at. olan .sinemaya ko~a~lar .. arasında ve ~ecavüzleri ~arikile, d~ne dolaşa. her kendi ~ine gelen bir fetvayı kolaylıkla 
tahsil etmişler, onu pek sormayın! Fakat ı bıle, ınce bırA ~ay~t eserını gormekten şeyı yutan padışahın hazmesini doldur- istihsal edebilir. (Arkası var) 
herhalde Avrupayı görmüş, Avrupada hoşlan:ınl~, adı bır. melodram~, yahud mağa gider. -

. 1 a·r Orada belki anlayışlı bir cazlı bır fılme can a.anlardan zıyade de- Avrupalıların sozlerine balnlacak olur- (1) Yalancı tah1dler aleyhindeki ceza on• 
gezmış er ı · ~ · . h. .·· h · k" b lan eşet• ters blndlrtp eokakta. dola.ştırmalt
dosttan utanarak, günün birinde, bir g.ıl.dır. E~~erıyet ıç şup esız ı gene a- sa, Türklerde gümrük resminin sair mil- tır. Fakat ben bu kanunun ta.tblk edildiğini 
müzeden içeriye de girmiş olabilirler. sıtın basıtın~en anlar ve ondan. zevk du- letlerdekinden daha mutedil olduğuna hiç görmedim. 

Yalnız muhakkak otan, bunun haricinde Y.ar. Fakat nn;~yet: bunun ?a bır ~erece- hükmedilebll!ir. Filhakika, :frenkJer an- -··-·---·- .. -··---··-···--·· ... ··-······--
bütün gördükleri, gezip tozdukları yer- sı. vardır: de~ıl kı t~pyek~n san ata ve cak yüzde üç bir resim tediye ederler. ,... .., 

- ""bh ] d -ksek san'at bılhassa edebıyata bızdekı kadar omuz Uğradıkları her türlü zarar ve hasan he- s o D p o s ta Ier ne kutu ane er, ne e yu .1 . 1 1 
ocaklarıdır, bilakis achmla~ı hiç değişme- çev~ı mış o sun. . saba katmak istemiyorum. Bunlar ecne- l=-==-==ı::::::=========-=I 

. h b 1 h f"f B lvar ti- Bır çeyrek asırdan fazla bır zamandan- bidirler. Onların vaziyeti yerlilerin t!bi 
mek şartıle ep ar ar, a ı u b . . . d .. t""ğü" ı·;-,;..,,· f d t 

b dl t '1 d B un en ıçıne uş u m, genç l5uu1 e a e • oldukları hükfunetln ve ahllk ve lda-
yatroları ve caz an ı o e. er ır. un . ~. d b" ğ . "b" 

.. .. .. "bl . "b" d tıgım bu e e ıyat u urunda benım gı ı tın tahlilinde mevki alamaz Yerlller icin, butun san'at muntcsı crı gı ı c e- . . 
. . H tt" ne kadar hayatlarını h•çe saymış meslek- ırüzde yedi gümrük resmi.ne tAbidlrler 

brvatçıya da kıymet vermezıer. a a 1 B. ·1 · · 
· h 1 • k . ı·~· taşl.arım var. ı ıyorum, scsı!lı O'!llann se fstihltık maddelerinin bir ,.0 ,.. .. i,..n ~z-

anları, az çok ce a ctın VP. zev sız ıEi ın . .. - 1 .. .. ,. 6... ')'' " ... 

d d ğ b. sıd.r. ve tecssurum on arın teessuru... de on verirler 
dudaklarında her zaman uvan ır 1 ı ır . ık ld"k . ·· · 

_ _ . . • Amma bızler art ge ı gıcıyoruz. D'.1- Pek methedilen bir HHüf ve atıfet ese-
gulurnseyışle. - kl · · 1 bı"zaen l şunece erımız, ası sonra ge en- ri olarak bu resmin aynen tahsil edildiği 

- Şair adam! romancı adam! hayali lcr, yetişmekte olanlar ve yarın y<;?tişe- de vakidir. Fakat bunun netıce!i ne olu-
adarn! cek olanlardır. Zira bütün bu genç ede· yor? Bir balıkçının getırdiğı yüz kalkan 

Diye istihkarla anarlar. biyatçılar kafilesi de, senelerden sonra balığının içinde en gfizel 'On tanesini aJı-
İşte Türk edebiyatçısının bir t;ılihsiz· b!zim hüsranlarımızla karşılaşırsa çok yarlar. Bu on balık geri bırakılan ıalr 

liği de, bu biçim, daha doğrusu bu biçim- yazık olur! Fakat gene düşünüyorum, balıkların hepsine bedeldir. 
siz dudaklarda uyandırdığı hakaret bük- buna imkan yok diyorum. O halde?.. Şimdi kanun kitablarına bakalım. Bun
lümüdür. MaamafLlı gene onu, san'atklirı O halde edebiyata Vt? edebiyatçıya lA· lann mahkemelerde nasıl tefsir edildik-
hakir görenler mazurdurlar, ihti· yık olduğu mevkü verelım. Onun yük- }erini görelim. 
mal ekseriyet itibarile başka tür. s:lmesi, r~faha ern.ıesi Türk kültü:wıün Her şey hakkında p.hidlerin ,ehadeti-
lü de düşünemezle-:. O yarım ka- yukselmesı demektır ve bunu temın et- ne göre hüküm verilmek icab eder A· 
faları ve dolu keselerlle nasıl takcir ede- mek, yegane zayıf olan cephemizi kuv- rablann vA.zıı kanununun birlnei ka~unu 
bilsinler ki şair adam lisanı işliyen, his· vetlendirmektir. Bir giin gelmeli, hem budur. Binaenaleyh miiddei de mfidd _ 
leri incelten adamtlı;.·, romancı hayatın çok geçmeden bir gün gelmeli, Türk e- aleyh te ,ahidslz mahkeme huzuruna ;. 
içinde yuvarlanırken asıl hayatın mana- debiyatı da beynelmi~el bir kıymet ola- demezler. Demek oluyor ki §ah.idsiz dava 
sını, asıl cemiyetin yürüyüşünü gören, rak tanınmalıdır. İşte istediğimiz sadece yok demektir. Ha.kimJn hüneri bir takım 
tiplerini belirten adamdır ve tiyatro mu- budur. Bir istek ki hayali bile tatlı! O mahirane tsticvablarla hangi tarafa iddJa 
harriri bütün o tiplerı hayatıu üstünde kadar gönülden! ve isbat ha1fırını vermek 1Azım geleceği-
bir kudretle bir sahnede karşılaştıran Halid Fahri Ozansoy nl tayin etmekten ibarettir. Bu ilk hQk-
ı=:===================================================-

me göre davanın neticesi de takarrür e-
der sayılabUir. 

Yemıl. 81yu1, HavadJa ve Halit gazete.si 

Yerebatan, Çataıçe§Dle sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize clddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

~ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2J..!J 1220 710 
ECNEBİ 27J!) 1'1\l 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deliftirmek 25 lrurU§tur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

Gelen evralı geri verilmea. 
ilanlardan mel'aliyet alınma:. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul illve.ti lAz.ımdır. 
, •............................................• ,\ 

I Poıta kutıuu : 741 İitanbul •

1 r 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 1 \ .~ ....................... ························· 

Eğer bir taraf red Ye ink!r eder!e di- ,.---------------
ğer tarafta isbat haltkı vım:br. O surette Yurd çocuklan hakkındaki yiik· 
ld hiçbir zaman yüzünü bile gCSrmediğim sek ve asfümc düşiinceleriniz, Ço-
blr adam ta.rafından kend1stne hiçbir ra- cuk Esirgeme Kurumuna verec~-
man borçlu olmadığım bir meblA', için niz bir lira ile tahakkuk edebilir. 

mahkeme hUZUl"Ull& gö«lr(Ui1rsıem benim - - -------------
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Deniz Şeytanı • 
lngiltere Kral Kupası 

TGrlı:çe;Te l~'t'lreD: lıL Sünna Dllmu 

Boralar ve yağmurlar içinde maçları heyecanlı safhada 
Birinci lig lideri olan Everton, ayni ligde 22 nci 

olan Birmingham ile berabere kaldJ . Bizim Rarotonga adasına yaklaşmaz· ı gibi yanmakta bulunduğunu hissedi • 
<ian aylarca evvel, bir vapur, ada sahi- yorduk. 
tinden bi:raz açıkta bir mercan rifi üze· 
rine bindirmiş ve yüzdürmek imkan -
sızlığı üzerine orada terkedilmişti. Fa· 
kat kazazede vapur öyle bir durumda 
bulunuyordu ki gece karanlığında onu 
demir üzerinde bulunan bir vapur diye 
telakki e1memek milmkün değildi 

Raroton.ıta adasından bir hayli me • 
safe- açıldık•an sonra, bu Kuk takım 
adalannm b"zim için tekin bir yer ol • 
madığına karar vermiştik. Ativ ada -
sında hiç bir j!emive rastlamamıştık. 

Aitutaki'de ke7..a. ü~telik bir çok musi-
. betler .. ve Alman olduğumuzun tanın· 
mış bu1urunasıı. ş;mdi RJa~onrAl'da 
Ise knranlıkta az kalsın bir muavin 
kruvazörün kucağına düşmek tehlike-
sile karşıla~mış idik. Arkad~lara: 

- Çocuklnr, demiştim, en iyisi bu • 
radan çı'kıp !!idelim ve talihimizi baş· 
ka sularda denevelim. 

- Hay hay .. fakat nereye? Fiji ada· 
iarma mı? 

- Evet Fiii adalnnna! Orada çok 
gemi bulacağımız muhakkak! 

P.u karar üzerine rotamızı ona göre 
aldık. GiderkPn hesablıyor, tahminler 
yapıyorduk ki bu su1ar yelken gemile
r.inin devamlı bir seyir sahası idi. Zira 
harbe iştirak eden şimalt Amerikanın 
mühlınmat fabrikalarma lüzumu olan 
iptidai maddelerin kaynağı olan bu 
adalar büyük yelken gemilerine uğrak 
oluyorlardı. Fakat ayni 7.arnanda şun
pan da haberdar idik ki Kuk adalann. 
dan kallap böyl~ küçük ve açık bir 
tekne ile Fiji ~ adalarma gitmek çok 
tehlikeli ve ölümlü bir teşebbüstü. 

Maamnfih bu seyahatimiz iyi gttmlı?· 
ti. Bu esnadµ boralarla kal"Şllaşmış de
ğildik. Bundan dolayı Cenabıhakka 
karşı müteşekkir bulunuyorduk. Sos • 
yete adalar grupunun bir ceziresi olan 
ve bizim hareket üssümüz bulunan 
Mopeliadan bu grupun komşusu Kuk 
adaların~ ve bn adalar arasında vaki 
seyahatimiz bir çok yijz milleri ve bir 
hayli günleri ihtiva eden sıçramalan 
temsil ediyordu Fiji adalar grupuna 
gitmek dernek 20 tul derecelik bir me
safeyi katetmek dernekti. Bu gidişin 
ilk yansı veyahud bin millik bir me • 
safe, icabında iltica edilebilecek veya 
taze komanya ve su alınacak adalardan 
tamamen hali, gen~ bir deniz mesafe
si katedilrnişti ve daha doğrusu tam on 
üç gün hiç bir kara parçası glSrrneden 
rüzqar önünde ve ucsuz bucaksız en· 
ginlerde yol almış bulunuyorduk. 
Mopelıadrm hı:ıreket ettiğimiz zaman 

.. hatttl havalar iyi gitmiş bulunsa bile
Fiji adalarına gidişimizin çok müskül 
bir seyir olacağını zannediyorduk. Hal. 
buki havalar iyi gitmek şöyle dursun 
bütün hafta aleyhimize olarak es • 
mişti ve şimdi St. Swithen günü esna· 
sında de-nizde bulunduğumuzu anla • 
mağa başlamıştık. Biz bu ciheti unut· 
muştuk. Bugünlerde, bu sularda hattı
üstüvai fırtınalann patladığını hatırı.. 
mıza getirmiş olsaydık gemimizin pro
vasmı Fijiye çevirrnezdik. 

Tam on gün devam eden yağmur al
tında seyretmf.~Hk. ÇünkU mevsim, bu 
sularda, yağmur mevsimi idi. Deniz 
çok kabarıktı. Rilzgh, dalgalann k~ • 
püklerini ve su serpintilerini mütema· 
diyen üzerimize atıyordu., Bizim mid· 
ye kabuğu gemimizde her şey su içinde 
yüzüyordu. Minder1erimizi kaldınp de. 
nize atmağı daha muvafık bulmuştuk. 
Çünkü sırsıklam bir halde bulunan bu 
minderlerin üzerinde yatmaktansa ku· 
ru tahtada yatmak daha iyi idi. O hal· 
Cle onlan hala elde bulundurmak tama. 
men faydas1zd1. Ara sıra gün~ göriln· 
oüğü zaman ıslak elbiselerlmiz ça bu
cak kuruyor, o vakit de tuzdan rnamOl 
bir mukavva gibi sertleşiyor ve vücud· 
lerimizi tahriş edip 'kaşındınyordu. El· 
biselerimiz tekrar ıslandığı vakit ise 
tuz, tahriş olunmuş vücudilmilze nüfuz 
ederek yer yer iltihablandınyordu. Vtı. 
cudümüzün sanki atq ~ 1mif 

Muntazam uykudan mahrumduk. 
Muntazam uyku yerine her birimiz 
gayri muayyen bir zamanda ayakta ve. 
ya otururken ansızın !kendimizden ge
çiyorduk. Tehlikenin en büyüğü dü • 
men vardiyasında bulunan kimseye bu 
halin vaki olması idi. Bu takdirde el 
altında bulunmıyacak olan dümenle 
kaYJğımız rotasından çıkrnUl vıe deli 
gibi yan1 ış bir istikamet tutmuş ola • 
bi1irdi. 

Bir sahah. şnfak sökerken, gözleri • 
mize mü<>külatla inanabilmişti'k: Deni· 
zin rengi, normal mavilikten sarılığa 
tahavvül etmişti. Denizden bir kova su 
aldığımız zaman kükürt ve kül ol<luğu 
kanaatine vardıe:ımı7. bir köpük bul • 
muştuk. Şimdi kükürdleruniş bir saha 
içinde sevrediyordıık. Üç gün mütema
dıyen ufuktan ufuğa bu sanca ve vol
kanik tuzun, denizin rengini değiştir • 
diğini gördük. Bu hadise, şüphesiz, 

deniz dibi bir infil~ neticesi idi. 
Seeadlerın felaketine sebebiyet veren 
ve böyle bir deniz dibi infilakın tesi
rile husule gelen muazzam bir med 
dalgasile karşılAşrnarnış bulurııduğumu. 
za -tükrettik. Dalgalar bu kükürtlü ser
pintneri üzerırnize püskürüyorlardı. 
Bunlar da her yerde, her şeye nüfuz 
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Boldan safa: 
ı - Saua ne oluyor. 
ı - Az kalan.. 
1 - İşaret sıfatı - İatimdad nidası - Be-

yaz. • 
f - Başında blr clt• oba tq - Oenişllk -

Ek\n ekilen düzlillt. 
ll - Babanın kızkardeşi - Belli. 
1 - Ha.tırlıyıuı - Büyük bir neh1l'. 
'f - Nazlının yaptıtı - Kırmızıya benzer 

renk - Xltabm en 11.!t yaprağı. 
a - Genişlik - Minarede okunan - 8o -

nunda bir cL• <Msa. bt.fı saç.,ız. 
t - Taharri edilen. 

10 - Tecrübe. 
Takandan ayaroa: 
ı - Sebeb. 
ı - Uykudan kalkan. 
ı - Şart lAhlkw - Baçı dökülmll.I - tsım. 
f - tiye - Llhza - Mail ola.. 
5 - Mekt•ıb - co.,&n. 
s - Saha - Yun. 
'7 - Ekmek - Beygtr - Şettt. 
8 - Gen1şllk - Oyulmu.t yer - İsUtham 

nidası. 

9 - Sersem 
10 - Koltuğun büyüttl 
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Evvelki bulmacanın. halledilmiş ıekU 
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TURAN Tiyatrosu 

Ba aqalll 
Obyuca Burhaıı ıre~ıi 

Sahibinin Seti bq muıaıı-
alye9i Fikriye, bu lf'ae fz· 
111irde ıea müHbaka.ın 
da blrlnciliQi kaunaıı 
Mcllbat, Ertutrul Sadi 

Tek, lımail Dilmblllii Y• arlcadapan, (So) Atill 
Rnüıi Milli ayalı: OJUıılan, Cumartesi maU• 

~rdu itlbarıa HAMLET 

• 
ediyorlardı. Her şeyi sathi zımpara kA· 
ğıdma dönmüştü. Cildle.rirniz kaba -
laşmış ve kabarmıştı. Battaniyelerimiz, 
zımpara kağıdı gibi bir hal almUllardı. 
Elbiselerimiz keı.a. 

Seyahatimiz uzadıkça içme suyumu .. 
zu daha çok idareli kullanmak mec • 
buriyetirıi hissediyorduk. Komanya -
mız da azalmağa başlamıştı. Bundan 
böyle yeıkenlerdcn istüade ederek yağ 
mur suyu toplayamıyacaktık. Zira on -
ların iızerinde kat kat tuz husule gel • 
mişti. Biz bu yelkenleri evvelA yağ • 

mur suyu ile yıkamağa çalışıyor idiy • 
sek de mütemadi deniz serpintileri on
lıtn tekrar tuz1uyor ve topladığımız su 
da bittabi tuzlanıyordu. 

Kuk adalarmda tedarik ettiğimiz 
meyv~ da sona ermiş ve komanya ola -
rak yalnız kuru peksimet kalmıştı. Bu 
ise harar"!t teskin edici değilt bilakis su 
suzluk ihtiyacını daha çok hissettirici 

b!.r gıda idi. Peksimetten baş-ka gayet 
nefis tarafından büyücek bir parça da 
jambon var idiyı::e de şüphesiz harare • 
timizi arttırmak korkusile ona el bile 

sürmeğe cesaret edemiyorduk. Denizde 
susuzluk hararetinin ne demek oldu -
ğunu ek.~eriya işitmL~, dinlemiş olmalı· 

sınız, değil mi? 
(Arkası var) 

cKral kupasb maç 
!arının beşinci turu 
on altı klüp a~asın • 
da yapılmış. birinc.i 
lig lideri :Kverton, 
ayni ligde yirmi i • 
kinci olan Birming • 
ham ile 2-2 beraber" 
kalmış kupa galibı 

Preston kaıtanmlj, 

dört takım da bera • 
bere kalmıştır. Be • 
rabere kalan takını • 
lar haf ta ara.sın.da 01 
nıyacaklar w altın , 
cı tura kalacak ols.n 
sekız takım bu ıu • 
retle aynlınlf ola • 
caktır. 

Beşincı tur maçla· 
n hasıiat ve ıeylr -
ci bakımından mü • 
him bir yeldln tut • 
maktadır. Asto. VfUa kalesi bir hücumdım kurtuluVof' 

Birmingham 2 • Everton 2 İki takını hafta içinde tekrar karfııa • 
Biri ligin bap.oda, diğeri ligin sonunda pca:klardır. 

olan bu taknnlar arasındaki oyun hiç bir Preston 1 • Newcastle 1 
vakit vasattan yukan ttkmamıştır. Fa - Oyunun devam ettiği müddetçe New• 
kat her iki devrede yapılan dört sayı bii· castle daha yüksek bir futbol oynamıf" 
~k heyecanlar doturan hücıumlar ve tır. Devrenin on dördüncü daldka11ııdı 
birbiı:ıinden güzel şütlerle yapılmıştır. ilk golü Newcastle yapmıştır. 
İlk golü Binningham yapmıştır. Bir da· Kral kupası galibi Preston yedili golı-Bir doktorun günlük kika sonra Everton bu ıayıya mukabele den sonra bir türH1 kendini toplamal• 
etmiştir. vakit bulamamıştır. 

notlarından İkfncı· devrenin baflama..-.ı Everton ta- _ . . Oyunu biraz yumu~atan Newcaıtle ..,. 
ı==:=================' kıınının hakim.iyetı alması~a vesıle 01 

- üncü dakikada yediği gol ile beraberl:le 
Vghusuz/uk: 2 muştur. Hemen çekilen bır korner E • düşmüştür. 

vertona ikinci sayıyı kazandırmıştır. Wnci devrenıin l~ inci dakikasınd» 
Sinir hastalıkları umwnlyeUe uyku -

su~uğu tevUd eder. 
En basit nevruten1den bqUyajım. 

Everton kalesinde patlıyan bir hü • Preston sağ açıkları sayesınde galibiyet 
cumda üstüste çekilen nç şütü kurtaran sayısını yapmağa muvaffak olmuştur. 
kaleci dördündl şilte mAni olamamış ve Preston birinci ligde on beşinci, New• 
oyun 2-2 berabere bir şekilde nihayete castle ikinci ligde dokuzuncudur. 
ermiştir. Maçta yirmi altı bin lıra hasılat ol -

Bu berabenlik Birminghamın ligdelô muş. 62,327 kişi bulunmuştur. 
kredisini birdenbire yükseltmiştir. Grimsby o . Sheffield u. o 

Maçta yirmi sekiz bin lira hasılat ol-
W em bley yolunda yapılan bu kup• 

muş, 67,341 kişi bulunmuştur. yarışı iki tarafın güzel oynamasına rııl-
Wolverhampton 4 - Liverpool 1 men bir neticeye bağlanmadan sona er• 

Netice 4-1. Evet. Bu mühim maç bu mi.ştir. 

kadar büyük bir sayı ile sona ermiştir. İki takını tekrar k8I11laşmak üzere ..,. 
Liverpool kupa maçlarından bu kadar ko 1 hayı terketmişlerdir. Grimsby birinci Ug
lay dışarı çıkacak bir takım değildl de on ikinci, Sheffield United ikinci lir 

1lk devrede yapılan iki sayı, 8 inci ve : de birinci vaziyettedir. 
23 üncü dakikalarda olmuştur. Maçta yirmi dört bin lira hasılat ol· 

Wol'Ve:s takımının genç muhacimlen muş, 62,022 kişi bulunmuştur. 
bir iki oyun daha bu kadar süratli oyna- Sunderland t • Blackburn l 
dıltları takdirde mutlaka cWembley> yo-
lunun en hakiki yolculan olacaklardır. 

Devre sonunda soyunma odasına ild 
gol avantajla giden Walvesliler sakatla -
nan sol açıklarını da omuzlarında taşı -
mışlardı. 

!kinci devrenin sekizinci dakikasında 
Liverpool beklediği yegane sayıyı yaptı. 

Nevrastenlklerde, yanı z!fı azımı asabt 
denilen sinir zAfınm bell1ba§lı Arazın -
da.n blrW dt uykusuzluktur. Bqta de -
mir bir kasket varmış fıibJ ağırlık, bel at
rısı bilhassa sabahlan. Çalı.şmağa kud -
retslzllk daha ziyade yeise ve bedblnl:re 
doğru giden düşünceler, hafızada dur -
gunluk ve tenakusu, bilhassa tsmıhas -
larda ou unutkanlık 9(>k vAkldJr. Mese
ll eşhas 1slmlerini çabuk unuturlar. Bah
sedeceği şeyle.rden gil?.el güzel 8Öyler de 
o bahis l()lndekl lsm.lhaslara gelince bir
denbire durur. O 1sml ararlar. Bu ger-
91 ihtiyarlarda. da ıörfilür. Fnkat blzim 
buradakJ bahslmiz gençlerdeki nevras -
tenidir. Nevrastentkler ~kin ııe, nnst -
hıı.t ile, tebdUlhava ve seyahat il• der • 
hal düzelirler. Az zamanda lrunet ve 
kudretleri yerine geleblllr. Zlh1n yor -
gunluklanndan, herhangi btr felft.ket 
aadimles1nden uzak kaldıkça yaYa.Ş ya -
vq azalır ?e hattl fifayab olunabilir. 
Çünkn asla esaslı b4r dellllk.Ie alA.kası 
yoktur. Ve en büyük farkı mümeyyizi de 
en ufak bir iki nasthatıe yola ıelmelerl
dlr. Halbuki ctnnet.ıerde bu maalesef 
mümldın detlldir. İşte bu nevraııtenide 
uykusuzluk başlıca lrazdan sayılır. Dl -
fer hangi a.ub1 ve nıh1 hasto.lıkla.rda uy
ku azalır. Bunu da yann yazarız. Bu sayı bütün Walves muhacimlerlni 

Cen.b lstJyen okuywculanının Posta ilk devredeki liiratli oyununa dônmeğe 
pala yollamalarını rica ederiz. Aksi tak- nıecbur etti. 

Mümkün olduğu kadar sert, süratli bit 
şekilde başlıyan oyun adam adama mil• 
cadele halinde son on beşlncı dakikay• 
kadar iki tarafı üzen ve ezen bir hald• 
devam etmiştir. İkincı devrenin bitmesi· 
ne on beş dakika kala Blackbum yaka • 
ladığı büyük bir fırsattan istüade ederek 
Sunderlandı mağlQb vaziyete sokmuı • 
tur. 

Beraberlik için yaptığı hücumların 90Jl 

dakikasında bir gol yapan Sunderland 6• 
midsizliğe düşmeden hücumlarının mll • 
kafatını görmüştür. 

dlrd• istekleri mukabelesb kalabilir. ... Liverpool müdafaası futbolün bu ka-

'"--..~~~ıııımı---------...JI dar süratli oynanabileceğini hesab etme

Nöbetçi eczane fer 
m.iş olacak ki şaşkına dönm{İJ ve yapı -
,lan yedi hücumdan biri gol, yedi.si frikik 
ile nihayetlenmiştir. 

Dördü muhacimlerin, üçü muavinlerin 
Ba ıece nöbetçi ol&ıı ecaander tanlar- ayağile çekilen bu frikiklerden ancak 

dır: 
İstanbul clhetindeldler: biri gol ile netioelenmiıtır. 

-------

Amrayda (Şeref), AlMıda.rd& (Ab _ Wolves takmu ligde üçüncü. Liverpool 
dW.kad.ır), Reyazıdda (Cemil), eamatya.. yedlncldir. 
da CTe<>flloo), Emtn6nünde (Hüseyin Yirmi yedi bin lira hasılat olmuş. maç-
Htlsnü), EyObde (Hikmet Atlamaz), Fe- ta 61,315 seyirci bulunmu§tur. 

Sunderland birinci ligde on dördQncGo 
Blac.kbum ikinci ligde .lklncidlr. 

Maçta on dokuz bin lira haaılat olmUfı 
52,637 kişi bulunmuştur. 

Yeniden yedi oyuncu 
cezalandırıldı 

nerae (Hüsameddin), Şehrem1nlnde 
<Hamdi>, Şehıadeb~ında et. Halll>, Chelsea 1 • Sheffild. w. 1 F enerbahçe kaptanı Fikret 
Karagümrükte (AT1f), Küçülcpazarda Starnford Brioe stadında yapılan bu 1' 
CNecnU Ahmed), Bakırköyünde <İste - maç haklı bir netice ile sona ermiştir. iki ay oyun 0yn1yam1yaca 
pa~~oğln clbetindelı:.lle.-: 1lk devre 1-0 Sheffild takımının gali-

İstiklô.1 caddesinde <Onlatasaray>, Tü- biyetile ibltırliştir. İkılncl devrede hafif Beden Terbiyesi 1ırtanbul Bölge&i A • 
nelbaşında <Matkov19), Galatada <İki _ bir hakimiy~ gösteren Chelsea beşinci janlığından: Aşağıda klüpleri ve 1Suxııııi 
yol>, Fmdıklıda <Mustafa Nail), Cüm - d:~ldkada penıiltıdan beraberliği temin yazılı idmancılara lig maçlanndaki sıtf 
hurlyet caddesinde (Xürkçiyan), Kal - etmiştir. hareketleri dolayıslle hizalarında yasıJJ 
yoncuda. <Zafiropuloa), Firuzn~ (.Er- • 
tuğrul), Şlşll:ia CA.sıml, Beşiktafta <Sil- Kupa maçlannın en heyecanlısı olan maddeler için müsabaka boykottı. ~"ı 
leyman Receb). bu oyun o nisbette güzel bir tarzda de • lan verilmiştir. Bu cezalar tebliğ t&PJ' 

Boğaziçi, Kadıköy n AitnlardaJdler: va.m etmiştir. olan 17 /2/1939 tarihinden itibaren ~ 
Üsküdarda (İtttbad>. Sarıyerde (Os - Chelsea birinci ligde yirminci, Shef • lenmaktadır. Alakadar klilplere hak~~ 

man) • KadıkOyfinde (Moda, Merkez>. field ikinci ligde dördilncüdür. !erin bu idmancılan müsabakalara i4~ 
Bilyükadada. (Şlnul Rıza), Heybelide M t l m1 dört bin b yü lir h tm 1 . l" bli,. 1 (Tanaş). aç a y r eş z a a- e eme erı uzumu tc ~ o unur. 

------------- .,lsılat olmUf, 60,920 klfi bulunmu§tur, (Devamı ıs inci sayfadal 
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T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası .. 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi b•nk• muemelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 tt 

120 " 40 ,, 4,800 ,, 
160 " 20 " 3,200 " 

DIKKA'f: Hesablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde 10 20 fazlaslle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, l Birincikinun, l Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

SON POSTA 

Yeniden yedi oyuncu 
cezalandırıldı 
(Ba§tarafı 14 üncil ıayfada.) 

Anadolu klübünden Kadrl Ulukal bir 
ay. 

Fenerbahçeden Fikret Ancan iki ay. 
Kasımpaşadan İhsan Kilerman bir ay. 
Topkapıdan Ali Zeren bir ay. 
Galatasaraydan Cemil Güren bir ihtar. 

Galatasaraydan Adnan İncirmen bir ay. 
Beykozdan Kazım Arka! bir ay. 
Bundan bir müddet evvel Fenerbah • 

çe - Romanya muhteliti maçında yan ha
kemin verdiği karardan dolayı evveli iti
raz eden ve yan bakemın kararında 11· 

rar etmesi üzerine hakeme hücum etti • 
ğinden dolayı Fenerbahçe kaptanı Fik • 
ret cezalanrnıştır. 
Galatasaraylı Admuı ise, Beykozlu bir 

oyuncuya kasten tekme attığı için ceza 
almıştır. 

Pazar gUnU yapılacak maçlar 
Tnk~im stadı: 
Anadoluhisan - Beylerbeyi A takım -

lan saat 13,30, 
Fenerbahçe - Galahsaray A takımları, 

saat 15. 
Beşiktaş stadı: 
Galata Ck>nçler • Boğaziçi A takımları 

saat 9,30. 
Karagümrük - Davudpaşa A takımJan 

sant 11,15. 
Vefa • Süleymaniye A takımları saat 13 
Beşiktaş - Beykoz A takımları aaat 15. 

Halkevi basketbol müsabakaları 
Beyoğlu Halkevinden. 
1 - Evimizin tertib eylediğ, 939 yılı 

basketbol şampiyonasına 4 Mart 939 ta
rihinde başlanacaktır. 

2 - Müsabakalar 3 kategori üzerinden 
yapılacaktır. 

3 - Müsabakalara iştirak etmek isti
yen klüp ve mektebierin 24 Şubat 9:S9 
akşamına kadar spor şubemize müracaat
la kaydolunınalannı rica ederiz 

Sayfa 

lkbsad Vekaletinden : 

30 San'at Okulu mezunu 
Avrupaya Tahsile 
gönderilecektir. 

1. - Avrupa dericilik. yünlü mensucat ve pamuklu mensucat meslek mekte& 
!erinde tahsil ettirmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebelerin 
clO> u dericilik. c:lO> u yünlü mensucat ve clO> u da pamuklu mensucat tahsili 
yapacaktır. 

2. - İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmalan lfızımdır. 
A - Türk olmak, 
B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği sa n'at şubesinde çalışmağa milsaia oıma~. 
C - En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış bulunmak. 
D - Maarif Vekaletı Bölge San'at Okullan tesviye ve elektrik şubelerinden 

mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki sene san'atında çaıı,. 
mıı bulunmak. 

3. - İmtihanlar 15/3/939 tarihinde Bölge San'at Okulları müfredat progr~mı· 
Jl8 göre aşağıdaki dersle.:-den olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir 
Bölge San'at Okullarında yapılacaktır. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve motör 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
I .isan cAlmanca veya Fransızcı• 

4. - Kabul edilen asgaıi vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaffak olan .. 
!ardan muvaffaldyet sırasile 30 namzed ayrılacaktır. Bu namzedler üç grupa tef
rik edilerek mesleklerine göre 31/12/D::S9 tarihine kadar Sümer Bankın Beykoz, 
Feshane, Hereke ve Kayseri Fabrikahrında staj görecek ve mesleki fabrika 
kurslarına devam edeceklerdir. Staj müdetince kendilerine ayda 50 şer lira ve
rilecektir. 

6. - Staj müddetinın sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanlarında ve 
umumi çalışmalarında muvaffakiyet gösteren ve ahlakan mazbut olduklarına 

kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imtihanlarda mu· 
vaffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. İm
tihanda muvaffak olarak Avrupaya gönderilecek talebe. Sümer Bankın idare ve 
nezareti altında olmak üzere Eylı'.ll 1940 tarihine kadar lisan kurslarına devam 
edecek ve 1940 senesi kış sömesterlnde meslek tahsiline başlıyacaktır. 

6. - Avrupayı gönde.:-ilecek talebe Sümer Bank fabrikalarındaki staj ve Av
nıpadaki tahsil müd:ietlerinin bir misli fazlasile İktısad Vekaletinin göstereceği 
itlerde usta. ustabaşı veya fen memuru olarak çabşacaklardır. Bu mükellefiyeU 
tevsik etmek ftzere A vrupaya gönderilecek her talebe bir taahhüdname vere. 
cek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

7. - Talihler en geç 1/3/939 tarihine kadar ikinci maddenin üçüncü fıkı·asın· 
Şehrimizde iki maç yapacak olan Bul • da yazılı Bölge San'at Okullarından hangisinde imtihana gireceklerini göslnen 

gar A. S. 23 takımı bugün şehrimize ıe- bir istida ile aşağıdaki vesikaları İktısad Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğüne 
lecektir. göndereceklerdir. 

Bulgar takımı hugOn ge·iyor 

Bursada güreş mUsabakararı A - Nüfus hüviyet cüzdam 
B - Askerlik. vesikası. 

•e~~~n~~:US~smi ~~~=ft~~s~;:k:n: ~ = ~~~~~.~e~~:!:~esi. 
lan yapılmıştır. Tecrübesiz g-Jreşçiler a-

l _İdaremizin Çamaltı tuzl.ası için alınacak ilti aded Dizel lokomotif kopalı rasında yapılım§ olmasına rağmen bu ı: - Çalı~acağı san'ata mütehammil bulunduğunu g8steren resmen tasdik • 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. müsabakalardan güzel neticeler alınmış- dilmif sıhhat vesikası. 

d 
1ır. Müsabakaya altı gu"reşçı· ı' le Bursagu" _ F - San'ıt Okulunu bitirdikten son~a çalıştığı yerlerden aldığı bonservisler. 

Muhammen bedeli Ri! Izmir (5400) Ura % 7,5 muvakkat teminatı (40~) lira ır. d d "k ı k f L 
cü, iki müsabik ile Akınspor, bir mil.sa _ G - Altı a e vesı a ı otogra 

II - Eksiltme 314/ 939 tarihine raslıyan Fazartesi giln'll .tJaat 15.30 da Kaba- 8 F ı '-ah t lm k ,_.. 1 İk' d VekAI ti s · u ''" d" ı- »n. bık ile de Acar İdmsnyurdu iştirak et _ . - az a u. a a a ~~ıyen er ~ısa u e anayı mum .wu ur u6 .a• 

tafta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. miştir. Miisaba.kalann neticesi şudur: ne müracaat etrnelidir1er. c:407> ,793. 

m - Şartnameler parasız o!crak hergijn sözü geçen §Ubeden alınabilir. bll'.5ı·6nckiı,·1odHilına 1 Akiki~nsnJ.ordan Hüsameddin =.;allllllllllllllUHnlllllll.HllllllllllllllUDlllllUIHUIHRlllllHHltllHllllllllllllHIHllH-ll 
IV _ Eksiltmeye iştirak etmke istiyen firm.aların fiatsız teklillerini ve Detay ... TÜ k H K 

resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum MüdOrinğü Tuz Fen 61 kiloda Bursagücünden Adil San bi- § r 8V8 llrllfilU 
Şubesine berayi tetkik tevdi etmeleri ve tekliflerlnhı kabu'Hlnil mutazammın rmcı, İsmail ikinci, Mustafa üçüncü. § -u"" ıu ·-- p . YA N G o s u == 
vesika almaları lazımdır. . 66 .~il~a Bursagücünden Enver birin- § 1 E 

Cl Jiuseyın ikincı" = r::::::: , . - ==: 
V - Milhürlü teklif mektubunu kanunf vesatk ile % 7,S güvenme parası rnak- 72 kilod B - ı a ursagücünden Osman birin- S 

buzu veya banka mek~ubunu ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek o- ci, Cemal ikinci. . § Beşinci Keşide : 11 /Mart / 939 dadır. _ 
ıan kapalı zarfların ihaıe günü eksntme saatinden bir saat evveline kadar j·ani Bursa Halkavi maçları ~ •. • 

5 
ooo . il 

nihayet S'aat 14.30 za kadar mezkur kombjon başkanlığına makbuz mukabilin- Bu_rs. a (Hususi) ·-Geçen Pazar ...nnn 5_ BuylJJı ikramiye. • Lıradır... ~-
de vermeleri lazımdır. (1035) ""' a 
---------------------------Ata~~~~~~daH~b~b~m~~ Bu~• bqb: 1~0~ l~Ol~ l~OJJlin~ ~~~~~ 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 1 
Muhammen bedellerilc miktar ve vasıflan aşağıda yazılı (6) grup malzeme 

ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve hizalarında yazılı gün ve saat
lerde Haydarpaşada gar ' binasındaki salmalma komisyonu tarafından açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her grupa afd hi
zalarında yazılı muvakka~ t cminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona ımüracaatlan lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 2 kalemden ib!lret 372 top ve 186,000 tabaka şartnamesınde eb'adlan ya
zılı matbaa kağıdı: M!.lhanımen bedeli 1671 lira 60 kuru~ muvakkat teminatı 
125 lira 37 kuruş olup açık eksiltmesi 2.3.1939 PErşembe günü saat 10,ao da 
yapılacaktır. 

2 - 4000 kilo kalın ambala3 kağ~d·ı: Muhammen bedeli 1224 lira muvakkat te
minatı 91 lira 80 kuruş olup açık eksiltmesi 2.3.1939 Perşembe günü nat (10,30) 
on buçukta yapılac!l<:+ır. 

3 - Döner koltuk. koltuk minderi. maroken koltuk, yazıhane ve ııtolabdan mü
rekkeb 7 kalem ahsap eşya: Muh:ı.mmen bedeli 3844 lira muvakkat teminatı 288 
lira 30 kuruş olup açık eksiltmesi 8.3.1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta 
yapılacaktır. 

4 - 8000 metre 1000 ve 15000 m/m eninde delik kutru 1 m/m sinek teli 600 
metre 1500 m/m eninde delik kutru 30 m/m hudud teli 100 kilo 3 m/m lik sert 
pirinç teli : Muhammen bedeli 4810 Ura muvakkat teminatı 860 lira 7~ kuruş o
lup açık eksiltmesi 3.3.1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta yapılacaktır. 

5 - 10,000 kilo gres yağı muhammen bedeli 3000 lira muvakkat tembıatı 225 
lira olup açık eksiltmesi 6.3.1939 Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta yapı
lacaktır. 

6 - 1000 kilo potas kostik (feronikel akümülAtör bataryalannda kullanılmak 
ti zere hazır kınlmış bır halde) muhammen bedeli 750 Ura muvakkat teminatı 
56 lira 25 kuruş olup açık eksiltmesi 6.3.1939 Pazartesi iiinü aaat (10,30) on bu-
Çukta yapılacaktır. (929) 

lanna devam edilmış. Erkek lisesi ile = l l •20 0":' 10 OJO) ı- alı' 'k' d d -kıf t d E M d1 1 kınıl = er e , • u" •• • 1.ır il ı ı a • m.ı .1 Tar ır... E! 

1 ura ~:S'pı:el~er 2~" arl" basında yapı - 5 Bu tertibden bir bilet alarak if tirak etmeyi ihmal et· = 
an ma~r ı ga 1 olmuşlardır. = . . s· d . ' d bah . = 

Aynca Bursagücü takımı M. Kemal- § me.yın~z. u e pıyanaonua mea a Ye tiyarlan aruına 5 

i~t:,'::b!~~e~:1:m~~a:~:.aptıkları maçta ~ııttİıÜÜİİı1111;~~Ü~~iiııııııııın111mın1111umu111111111nımunm11111m1111nnmı;; 
Kocaeli sporcu'arı Eskişehirda Heybellada Deniz Lisesi 
İzmit (Hususi) - Kocaeli bölgesi .spor fid •• }Üğü• d 

muallimi Tabirin nezareti alında Eskişe- fil Ur fi en : 
birde yapılan kros koşularında beı bın 108 lira ücreUe bir ingilizce öğretmeni alınacaktır. Okula müracaat edilmesi. 
metrelik mesafeyi Kocaelinden Galib bi- (91J) 
ririci, İbrahim ikinci, Kemal d~rdilndl 
olarak 'bitirmişlerdir ve yedi puvanla ta
kım da birinci, Eski~ehir takımı da ikinci 
olmuşlardır. 

Eskişehir valm ve maarif direktöril 
koşuyu çok yakın bir al!ka iJe taklb et
mişler ve sporcularımızla da alakadar ol. 
muşlardır. K~dan sonra Eski~ehirde 
yeni yapılan banyolarda sporcular yı _ 
kanınışlar ve şereflerine de bir yemek zt. 
yafeti verilmiftlr. Bunu nıüteakib spor
cularımız istasyond:ı Eskişehir sporcu • 
lan tarafından tetyi edilmişlerdir. 
............ - ...... tiKi:"i<·-·ö·;;·ifit0El'-f ... 

.. JA ~ ESKİqaHAdMAM 
ES'KI TAS 

Operet 3 perde 
yakında Macar balul 

Bakırköy Malmüdürlüğünden : 
Eski seneler muamele ve kazanç vc.rgilerile cezalarından borçlu dejirmend 

Mehmed Alinin B:ıkırköye bağlı Küçü'kçekmece köyünde Hacı AlinJn düW· 
nında 4 aded Hollanda zımpara değırmen taşne 4 taşlı bir aded İspango tahsiU 

emval kanununa tevfikan haciz altına alınmıştır. 22/Şubat/939 Çarpınba g(l• 
nü saat 14 de açık arttırma ile satılacağından talih olanların Bakırköy Malın~ 
d'lrlüğüne müracaatları ilAn olunur. c99h 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonudan: 
Mikdan Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Kilo Lira Ku. Lira Ku. 

20.000 
12.000 

Kösele 
Vaketa 

33000 
30000 

63000 

00 
00 

00 4400 00 

1. - Cinsi, mikdan. tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı iki kalen 
kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle 22/Şubat/939 Çarşamba günü saat 
ıs de Gedikpapcfaki İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunca satın aJma-

caktır. 

ı. - Şartname 31~ kuruş bedel mukabili adı geçen komisyondan alınabilir. 
a. - İ9teklilerln 2490 ıayıh kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf teklifle.. 

rini ihale günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve makbuz almaları. ,721e 
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ve bütün ağrıları derhal keser. isim ve markaya dikkat. GRIPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

1 

-

lüra<'iğer, böbrek, taş ve kumların· 
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikl~i ve şişmanlık şikAyetlerl • 
o.izi U R t N A L ile aeç.iriniz. 

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

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 

ı~tanbul 1: elediyesi ılanları 1 
Umumi bahçeler için lüzumu olan ve hepsine 2141 lira 79 kuruş bedel tahmin 

olunan 93 kalem muhtelif malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 160 lira 1)3 kuruşluk ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 23/2/939 Perşembe günü saat 14 bu-
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (762) 

SELANIK BANKASI 
Tesh tarihi : 188f 

• 
fdare Merkezi : lSTANBUL (GALATA) 

Türlt.iyedeki Şubeleriı 

tSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani8tandaki Şubeleri: 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

, • Çarşıkapı -----.. 
S 0 M ER SALONUNLA 

Her Cumartesi ve Pazar akş.ı m ve 
Pttztu gi\ııO ıı-ondüz 

1 BayDAROT~~ LIMİR~,USlKİile 
Heyeti konser·er verecektir. 

'1ııı ._ Meşrubat 3J Kuruş <r:m:JI 

İstanbul 2 nci İfllls l\1emurluğımdan: 
Müflis Avonduk masasına müracaat e

den hazinenin istediği 3640 lira borçtan 
dolayı hazineye ipotekli olan Ankarada· 

ki gayri menkulün bedelinden mevcud 
miktann evvelem.irde hazineye mümta
zen tahsisi ve itası ve bakiye alacağın 

masaya kaydi hakkındai:r.~ taleb masa 
mümessili~ince tetkik ed.il~rek satılan 

gayri menkulün tapu kaydında ve müb
rez tezkerede hazinenin imtiyaz ~ddıc!

sını varid kılacak bir gtinı:ı kayıd mev· 
cud olmadığından 6 ncı sıraya kayıd için 

müracaat halinde tetkıkat yapılarak :ca
bı ifa olunmak üzere ımtıyaz iddl::ısının 

reddine karar verilrni.1 olduğu ilan olu· 
nur. (15057) 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santıml 

ıahile 400 iuıruı 
ıahile 250 » 
ıahile 200 >> 

Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 >> 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak· 
ıar ayrıca tenzilatlı ta1ifeınizden 
istifade edeceklerdir. Tarr .. yanın 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derp iş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl .lanları..-ıa 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıancılık ıtollektU Şirketi 
Ka.bramanzade Han 

Ankara caddeai 

······························································ 
Son Posta M~l1baası 

Neşr;yat Müdürü: Selim Ragıp Eme.; 

. . S. Ragıp EMEÇ 
SAIIIPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

PASTiL KATRAN HAKKI öksürOkleri kökOnden 

keser tecrDbelidir. 

ÇiÇEK GİBi TAZE ve 

iŞTi! 

KOLiNOS 
Kuliandıktan sonra a~z ferahlık bissader. 

KOL1NOS'un faydalı ve mnessir köpUğll ağız 
ve dişlerin aralık ve yarıklarına nuruz e
de.r. SARARMIŞ DlŞLERlN çirkin gözCUcen 

ŞİRİN ... 
LekeleriDi 

Sür'•tle 
izale eder • 
Ayni uman
da derhal d~ 
ğurdup teh .. 
likeli MiK
ROPLARI 
imha eder Y4. 

Sfipilrllr. 

KOLİNOS 
Diş MACU
NU'nu tecrü
be ediııi7.. 
Hakikaten 
Cazip: Şirin 
ve temiz bir 
AÔZIN vere

ceği nq'eyi 

tatmıt olur
sunuz. 

KOLİNOS'la 
GÜLÜŞÜNÜ· 
ZÜN PAR· 
LAKU~INI 
YÜKSELTi
NiZ. 
Bftyiik Tiip 

40, KBçük 

22112 Kr. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıkların mikroblannı kökünden temizlemek 

\çin ( Helmoblö) kullanınız. 
•• 

H L 
Böbreklerin çalı5ma kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarım, 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iJtihRbını, b«'l' ağmıını, sık ili'. idrar 
bozmak", ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumun ve mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat VekA.letinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur 
Dikkat: Helmoblö, idrarınızı temizliyerek mavileıtiri ... 

~ .. .;; ·.-_ ... ~·' ... .• ... .. ":.f"!.\. . . ;İl·-~ .~ •.. ~ . 

Devlet Havavollan idaresinden: 
Müsabaka ile Telsiz Memuru alınacaktır. 

ı - İdarenin her hangi bir yer telsiz istasyonlarmd·a istihdam edilmek ilzert 
c4• ve uçucu telsızcı olarak ta c2ı ki cem'an c6. telsiz memuru alınacaktır. Üe> 
ret ehliyete göre -ı90-. ila cl50) lira arasındadll'. Uçucular aynca uçuı ıkramJ. 
yesi alır1ar. 

Müsabaka aşağıdaki bilgiıerden yapılacaktır. 

Mors muhaberesi ctatbik~, ve beynelmilel muhabere kaideleri cMeteo kısmı 

dahil, nazari>. · 
Elektrik ve telsiz bilgisi cnazaıi), 
Coğrafya esas bilgisi cHarita mütateası vesaire hakkında nazarh. 
2 - İmtihana ta.lib olanların asker1iğini yapmış olmaları ve 28/Şubati939 ta

rihine kadar aşağıtl:ıki vesikaları Umum Müdürlüğe göndermelen lazımdır. 
Tam teşekküllü heyeti sıhluye raporn. 
Doğruluk vesikası ve c6) kıt'a fotoğraf ile nüfus tezkeresi sureti ve en son ça-

lıştığı yerden bonservis, varsa beynelmilel telsiz bürövcsi cP. T. T. den>. 
3 - Vesikaları tam görülen talihler şahıslarına yapılacak tebligat mucibin· 

ce İstanbul'd·a ve Ankarada imtihana geleceklerdir. 
4 - Lisan bilgisi ile seyyar servis bürövesi olanlar tercih edilirler. Uçucular 

için bu bürövenin mevcui olması şarttır. c479) c926ı. 

• 


