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HALKEVLERINiN EHEMMiYETi 

Başvekilin 
diinkii nutku 

lukılibları gözbebeğimiz 
gibi koruyacağız 

TUrk cemiyetini en yoksak seviyeye erdirmek içiı 

Gerekirse başka inkılabları 
yapmakta da tereddüd etmigeceğiz 

PAZARTESİ 20 - ŞUBAT 1939 İdare işleri telefol}u: 20203 Fiatı & kuruş 

Cümhurreisliği köşkünde 

Eski mütekaidler 
F eflkalade tahsisat/ara 

bir miktar zam yapılacak 
An.kara 19 (Huswd) - l'.Mi tt • 

kaüd kanunile tekaild edilmif o -
laııların fevka.1Ade tahsiMtlarına 
bir miktar zaım:nedilmek llU'etU. 
terl!hlerinin temini imklnlan a • 
rqtırılınaktadır. 

(Devamı 11 ind sayfada) 

SaşvekiZ Refik Saydam evvelki gün Cilmhurreisliği köfktlnde tmib edilm JccıbtU ·-·-····-· ......................................... --

,.e.tminde Mecliı Reiıi AbdütMlik Rend4, Dahiliye Vekil& J'a.ik Ôd.Nk " etki "u" mru" k mu haf aza 
Mflli Müdafaa VekiU Kıtzım ôzaıpla bir anıda 1J 

Ankara 19 - Bugün yurdun her ya- hının eseri olan ve halk terbiyesinde 
lllnda yeniden 15 8 Halkevi daha Türk önemli hizmetleri herkes tarafından 
gençliğW ve kültüre susanuş. hal- şükranla karşılanan bu güzel müess&-
ka kapılarını açmaktadır. Türk inkıll- (Dnam& 11 inci •OJlfada) 

· Madl-id dün yeniden 
bombardıman edildi 

komutanhğı 
General Seyfi tekaüdlüğii

nü taleb etti 
~ara 19 (Hususl) - Gümrttkier Mll 

hafaza Komutanı General Seyfi tekaO.d • 
lüğünü i.stemi~ir. Generalin önilmüzde -

CiimlwrTeift lnnet lnöna o• Bayan lnönlf IC11'almdan tiçüncii H lör • 
clüncii derece vekaletLtr nNnUalan pr.IU.. a1Vellıi alqam Çanlıaya 
köıkünde verilen çay sqaletinden iJıi intıba. Yaluuıda: Sayın Bayan 
lnönii müalulnile bir arada, GftJiıdaı Ciimharreirima kabal rami 

anıuuula Doldt# Nilaacl Rqadla görli.fiiyorlar -........... -···---·········-····· .. ········· .... __._. .... ~ .................................... -,---

· . ki Meb'us seçimlııd~ partinin gösterece -
Cümhuriyetciler arasında kararsızlık hüküm sürüyor, ği na.m:ıedler arasında göruıeceğ:ı habel' 

Şamda bütün dükkinlar 
kapandı, sokaklarda 

nümayişciler dolaşıyor 
müfrit.unsurlar mukavemete devam edilmesini istiyorlar verilınekt_edir_· • _ ___ _ 

Paru 19 (Hususi) - İspanyada Cüm partilerin faa.1.tyetleri göze çe.rpmalcta
huriyetçiler arasında kararsızlık devam dır. Maamafilı buı mü.bit umurlar 
etmekte olmasına rağmim mütareke ta mukavemete devam edilmesi için hum
r~arlannın adedi günden gQne art • mah bir faaliyet ~ler. 
maktadJ.r. Bilhassa Madridde siyut (DevGm& 11 i~ .a11foda) 

Komisyonculuk 
hakkındaki 
kararname 

Nasyonalist blokun büyük konseyi toplanblanna 
devam ediyor, yeni kabine henüz kurulamadı 

An.kara 19 (Husuı.i) - Devlet datrele- Adana 19 (Hususi) - SurlJenia mah - da tezahürler devam etmektedir. Yem 

G 1 t F b h riııin komisyoncular vasıtasile ırtparifler- telif tehirlerin.de bnpkbk devam et - kabfnenin kiıniıı tarafından ku.rulacatı a a asara y en er a çe de bulunmasını meneden kararnamenin 1ı mektedir. Alınan tedbirlere rağmen Şam (Detı4m.ı 11 ina ıa1/fsda) 
tatbik SUI'eti hakkında bir eau tcıbitt 

ile berabere kaldı . :.;:.:~-::~--!~~ v:!re~~: .... ı: ı Balkan Antantı Konseyi 
delegelerile müzaıtereye girlfeb.ilecekle • b .. B .. k 

Beşiktaş ta lig şampiyonu oldu 
1 

!:ı".,t:.!~~:1:.!~:!. ver•bllo • ugun U reşte 
ikinci dört yıllık maden ilk toplantısını yapıyor 

ve endüstri plAnı u . . " k ·ı· . B / . d 
sıdeleştirilecek rıarıcıge : e ı ımız ~ garıstan an 

:Ankara 19 (Husun) _ Birinci endiao geçerken y QŞQ,, S8Slerıle karşılandı 
tri plAmnın tatbikatı tamamlanmıf ol • 
duğundan evvelce neşredilmiı bulunan 
ikinci dört yıllık maden ve endüstri pl.A
nının daha sadeleştirilmek suretile tat ,. 
bikine geçihne-si kuvvetle muhtemeldir. 
Tetkik ettirilmekte oian bu mevzu ya • 
kında bir esasa bağlanacaktır. 

15 yaşında bir çoban 
12 yaşındaki 

arkadaşını öldordo 
Fener kalecisi 1>ir kuf'tanJ yaparken. !İzmi.t (Husus!) - Sipahiler divanının Şükril Sarcıço~ıu Markoviç MetakBas Gafen.ktı 

[Dün senenin en mühim maçlanndan hiri yapıldı. Galatasara7 ile Korucu köyünde çobanlık. eden l!S yaşın- • Bü.kre§ 19 (Husus1) - Balkan Antan - toplantısını yapacaktır. Bugünkü g ız,>tr·
Fcner arasındaki maçla diğer karşılaşmaJarm yaza ve nsimlerinilda Ahmed oğlu Re§id ile 12 yaşında Kur- tı konseyi yann (bugün) Rumen Hari - ler toplantının ehemmiyeti ni tebarüz et
i inci sayfamızda bulacaksmız.] (Devamı ıı inci sa11fada) yiye Nazın Gafenku'nun riyasetinde ilk 1 tirmektedirler. (Dc,•amı ıı nci sayfada. 



Her gün 
-····-

Hasan Hayri / 
Hadisesi münasebetile 

Ya~ Muhittin Blqen 

(1 :] enizbank etrafınaaki dedi.kodu -
Iar arumda, yeni bir hAdise, u. 

mumun dikkatini zahirde basit, fakat ha;.. 
kikatte mühim bir mesele üzerine çekmiş 
olsa gerektir; Baro Reisinin istüa;ile ne
ticelenen bu hldise hakkında dünkü ga -
zetelex, alakadar zatın ağzile, lazım ge
len izahatı verdili!r: Cem'an iki yüz bin 
liralık. bir takım sigorta davalarının rnu
dafauı mukabilinde avukat Bay Hasan 
Hayriye Denizbank 12,000 lira vekalet 
ücreti vermeği kabul etmiş ve bu husus
ta yapılan bir mukavel~ ile kendisine üc
retin birinci kısmı oian altı bin lira tedi
ye edilmiş. Bu ifi.n şeklinde veya esasın· 
da bir nokaan. bir yok-uzluk var mı? Bu 
ıuale cevab vermek bızim işimiz değil • 
dir. Bahis etrafında tahkikat ve tetki -
kat yapılıyormuş; neticey~ ancak onlar • 
dan öğrenebiliriz. Bizce, aksi sabit olun
caya kadar, bu muameleyi ticaret bakı
mından normal telakki etmek zaruridir. 

Normal teWtki etmemizin sebebi de 
basittir; bütün serbest mesleklerde oldu
ğu gibi, avukatlık mesleğı.nde de bazı 
sivrilmiş ve kendisine şöhret temin et • 
ınif lhtisaslar, gôreceklerı herhangi bir 
iş için. normal hııyat V'! ücret ölçüleri -
nln 6.stünde, hatt! hazan da çok üstünde 
ücretler isterler. İki yili: bin liralık bir 
takım davalar iç1n bfr avukatın bu ka -
dar para istemesi de. eğer bu avukatın 
husus! bir ihtilası ve bir şöhreti varsa, bu 
hesaba göre, gayet normal olur. HattA, 
memleketine, zamanına, işine göre bu 
nevi işler için daha fazi.a para istenilme
li w verilmesi de mümkün olduğuna gö
re, bu hA.d~ede bir fevkaladelik görme
le -&fier, ldetler, te~ımüller bakımın· 
dan- asla miltemay:ll değiliz. 

Buna mukabil, eğer bu işde husust bir 
yolsuzluk, btr fenalık. açık söyllyelim, 
ghll bir anlaşma varsa onun tayini de 
tahkikatı yapanlara aid1ir. Tahkikatın 

netleesine kadar bizce hAdlsc, çok nor ,; 
maldır. Her ifde beraeti zimmetin a!ll 
olduğunu ve Mrhııngi b1r şüphe veya bi"!" 
dedikodu ile insanl::ınn şeref ve haysiye
tini tncitmelrlm çekinmek lbım geldi. -
ftni ~trenmefe mecburuz. 

* P'abt, bu yolluluk veya yolsuzluk ba.~ 

si haricinde bu mese1ede bizi alakadar e
decek bir çok milhim noktalar var. 

SON POSTA 

Resimli Makale: Ei: Esascı adamlar, teferrüatcı adamlar ... 

Ça!ıtan .uımuar ebıeriyetle iki unıb aynhrlar. Birinci 
usmı teıkil edenler W.errüatçılarcbr. İflU ufaktefH kısmına 
o kadar çok dalaılar ki heyeti umumiveıb.i gözden kaçırır
lar. İkinci kwnı tep:il edenler ise işin umumi hatlarını gö-
!'Ürler. fakat tef errt.atıru gözden kaçırdı.klan için karlı bir iıJ 
zıy::ı.nlı hale sokarlar. 

Hayatın her safhasında oldufu ıil>l if ltemın.dc de itidal
den aynlınayınıs. Hedefiniz içiıııda bu1undujunuz i§in. heyeti 
umumiyesini gönnek olsun, fakat bu arada esuı tefkll ede
cek teferrüatı da gözden kaçırm&'flDlZ. Ne esasa dalıp teler
rüatı unutunuz, ne dt teferrüa.t içinde bunalıp esaaı gözden 
kaçınnız, muvaflakiyetin SllTl lk1'ı.inin ortuuu bulmaktadır. 

Şubat 20 __ , ________________________ ıııııııı.. 

Sözün kısası 
-····-

Parazit 

ı \...------ E. Talu 

1 Aslında fransızca bir kelime ol.an 
1 parazitin lugatte iki manan 
vardır. Biri. insanlara, hayvanlara ve ne-. 
hatlara musallat olan bir takım görünür 
görünmez haşerata alem olan manadır~ 
Diğeri de şunun bunun sırtından geçine:ıı 
bazı adamların vasiınd:ı kullanılır. 

Fen bize paraziti tiçüncü bir manad:ı daı 
tanıttırdı: Radyo neşriyatının ca.-una o .. 
kuyan cızırtılara da. evvelkiler kada11 
müz'iç oldukları için parazit deniyor. 

Cklgelelim parazitin bu nevi. ilk ikisl
ne rahmet okutuyor . Haşerat, yıkanırsını 

1 ~tsü yakarsın, bir takım merhemler sü. .. 
rersin, ölür. İnsan parazitler, yüz ver
mezsin, istiskal edersin, nihayet yüzünil 
kızdırır kovarsın. gider. Gitmezlerse de~ 
mutfakta aşçının, kovuşta uşakların ya.c 
nına yanlar, hiç olınazs~ yüzlerini göl'4 
mezsin. 

Radyonun parazitleri ise, be18.! Evde 

fü~~i;F?~~~fü~~Z~§ 
Öl rJ b 1 · radyo dinlemek zevki.ne! ecegini ilen r--.. -·-·· .. ·- .. -1\ Mısırlı f all.ir Mutfakta havagazını yakmağa bile gel .. 

Artist Hergun bir fıkra : Tahra Beyin mehareti miyor: Bir cızırtı. bir cızırtı! Sanırsmıı 

Şekaper'bı piyes.lMinde roller alan, 
1894 senesinde ~ çıktığından • 
beri Londranın her tiyatrosunda ryy -
namış olan daha liyade, anne rolle • 
rinde muvaffak olan. 67 yaşl.annda 88.h 
ne Ye sinema artil'llerinden Cl.are G:re
et, son btr filmde de rıolünü bitirdik • 
ten ooma evine ~ hizmetçisi • 
ne: 

- Artık yoruldum. Bir daha uyan • 
mamak üzere uyumalıyım .. demiş, ya 
tağına girmiştir. Bir müddet sonra da 
öldüğü ~ı1ml.jtır. 

-
Yirmi sene evvelki gibi 

Viktor Hü.go ve sevdi~i kadın epey 
ya§!anmıştılar. Kadm aynanın karşı • 
sına geçti, aynaya baktı: 

- Ne fena, dedi, on be; .sene. y!nni 
sene evveı bu ayna beni böyle mi • 
gö.teriyordu.1 

VUctor Hii.go aynada ıevgılisine 

baktı .. 
- Kabahat aynadıı cie~il, dedi, ıe

nin gözlerinde .. ben gene orada seni, 
yirmi sene evvel gördü.ğii.m gibi gô-
rü.yoru.m. 

'-~----" ________________ .. _ .. ___ .; 
Bir yolca tayyaresinin 
Heyecanlı hikayesi 

kj Sirkecideki meşhur balık lokantasının.: 
tam öğle vakti, tavalannın yanındasınıs. 
Bir vakitler Eyüb oyuncakçıları ckayna,. 

1 İ na zırıltısı. namne bır nevi oyuncak ya"4 
1 pariardı. Radyonun pıırazitleri yanında_, 
I o oyuncak - şayed hortlasa • bülbül nat-
1 mesi gibi kalır. 

Musiki sinirleri teskin ve bazı hasta,,. 
hklan tedavi edel", derler. Herhalde, radl
yonun süzgeçinden geçen musikide ba 
hassa olmasa gerek. Bilakis, bol parazitl! 
bir radyonun önünde b1r saat dayanabı..c 
len insanların hafiften kavgaya başlıya.. 
rak, saç saça. haşhaşa geldiklerini berı 

gözlerimle gördüm. 
Herhalde, radyo evlere girdi girell, 

hep bu parazit yüzünden, kan koca. baoe 
ba evlad, efendi hizmetkar arasında ., 
henk, dirlik düzen azaldı. 

Bı.ma mu'kabil, bu parazitlerin faydas:ı 
da yok değil: Onl'arın sayesinde ileri ~ 
ri laflar, tarizler, sitemler, işitilemediği 

Mısırlı f.akir Tahra.bey, Londrada için tesir de etmiyor. Sonra, hakiki rad .. 
Queen's Hall'de doktorlara mahsus bir yo meraklıları yataktan erken kalkmaya 
celse yap~tu'. Bu celaede bazı mari- da alışıyor, ve sıhhatten kazanıyorlar. 

Mtlerlni ptermiş, ve ~ur altının VÜ· Çünkü kısa dalgada Cenubi Amerika neş
eud üzerindeki nüfuz ve kudreti:. ne riyatım, ortalık henüz uykuda iken, pa.o 
dair uzun bir konfera.m vermiştir. razitsiz ve tatlı tatlı dinlemek mümkü:q 

Tahra Bey, bu celseden 48 saat evvel oluyor. 
Evvel!, kendts!nin hukuk müşaviri tf'§ 

killtı bulunan blr mües!csenin alelade 
btr llgorlıt mflt!le!!i için aynca bi,. avu • 
kat tutmasının man ao;ı var mıdır? Bizce 
buna 11\zum yoktur. Cünk:i sigort:ı da • 

oruca ve tefekkür !lemine dalınağa HA.sili, parazit. radyo paraziti ço~ 
başlamış, halvete çekilmiştir. Bu anlar- müz'iç şey, vesselim! İstavrid baltğınııt 
da ise yalnız su içmiştir. Resmimiz ktlçığı, çalı fasulva~ınm san, karpuzun 
Tahra Beyi. su içerken gösteriyor. cekirdeği ne ise, bu da -0. Adamın saza 

da, söze de töbe edeceği geliyor! 
valannm bntiln teferruatı, yer yüZ:Jnde Pari.sten ikisi kadın olırul'k üzere 7 
bO.tftn hukukcutar için adeta stan diz~ ol- Yürüyüş bir insanı ölümden yolcusile birlikte kalkan tek satıhlı bir 
m~ §ekiller i~!lde cere}·an eder. Eğer kurtarır mı ? İng;ilfa tayyaresi, Kraydon tayyar~ Romanyada bir futbol 
Denizbank idaresi kend i hulrnk müş;ıvir- meydanının üzerine geldiği zaman, pi- takımı oyuncuları 3 ay 
Hği teşkiIAtmı bu işleri muvaffakiyetle Bun<iMı beş sene evvel kendisine an- lot, tekerleklerden ikisinin de hasara 
müdafaa edebilecek bir kuvvette yapma- cak birkaç ay öımii kaldığı söylenilen uğradığını farketrniş, ve yolcu1anna hapis yatacak 

rr., .. 
.... b h tlfdf t".'f. 1 •• rt iht' İakoçyalı zabitlerden biri, üı~ ülkeyi h"b · tayf ı k mışsa l\.a a a r. -.,.:.ımm o a ısasta T "'" er vermış, sonra a ara yede Bükreşte gayet garlb bir hAdlse ol· -· .. - .......... - ....... - .................. --.... _ 

btr hukuk bilgi!i, s ig0rh davalannm dolaşın.ı; ve takriben 62 bin kilometre ~kerlekleri indirmelerini söylemiştir. muştur. Eski Romanya futbol şampi- Otomobil, tramvay ve araba kazaları 
herhangisi oluTsa ohun bunu müdafaaya yol ~~tetmiştir. Geçenl~rde. de Şimali TayfalaT tekerlekleri inditirkenı, 'bir yonu Ripensia takımının bütün oyun· Tozkopararı caddesinde otura.n Ha.n.Oll 
kadfrdlr. Bfitün sigorta mukaveleleri bey ~:rı~aya yapt.ığı 12 .bın. ki.lometrelik tanesi parçalanm•<-+ır. ı 3 "dd tl ha edn-.1.,1 Frldma.n'a, bammal Hüseynin Jrulla~ 

yuruyüş turnesıni bitırmı~ır. Bir za_ B h "'l'. . cu arı ay mu e e ps .ı..u.LU9 er - 1758 sayılı yük arabası çarpmı$ır. Fridm.aq 
nelınneı bir yelmas~Rlt'k içinde ak 4edi -

1 
ilr.' d k'k d b' d ·ı• d _ u eyPcanlı h~dıseyı seyreden yol- dir. 1936 senesinde bu takım v:ilAyet. başından yua.lanm1ş, suçlu tutulm.w}tur. 

lir; bütfJn iddialar birb'derine benzer • ~~~~~: İ:k~ç;al~ ~d~~ma:a ',;1~ cular, 1000 metre aşağıda bulunan !erde yaptığı bir maçtan dönerken sağ e Kam.gli!tırükte oturan paçavracı oe " 
ler, biıtiln kazalar, kaza olmak balamın- k'l ük ld w h ld .. d 

40 
kilo Kroydon meydanında kalabalık bir se-- açık Bindeo, bekçi ile kavgaya tutuş - malin o~lu 10 ynşınde. Pepo, Edirnek:api 

dan, ayni tarzda tesbit, idJ!a ve mukab;r 1 ot Y loalmugukt ~-e gun e • yircl kütlesinin toplandığır,, imdadı muş, arkadaşlarının hepsi de kendisi- tramvayına atlamak isterken düşmüş, al "" 
iddia Usulı,.n·rıd g k ] . rne re yo a auır. hhi t b'l· . ~~..J eJ d . 1 llı b...ıı- , . zından ve burnundan yaralanmıştır. 

ç en eçer; e sper e • :ıynı İ k 
1 

'lk ~ .. h . sı o omo ı ının, ~Y erin , itfaı· - ne yar ım etmış er ve zava e.ıtçıyı e .. hali sinde otur Es 
s oçya ı ı J .... uyuş seya at~ . 1 ,. w. • k k .

1 
.. .. .. .. 

1 
. ..JJ-

0 00 beri d Mura11pa.şa ma e an ~ 
usuller içinde tayin vP.ya nakzedilırler; 1933 . d Londnıd · b 

1 
yemn ge rngını or u ı e gormuşierdir. dovmuş eıuu. zama an evam maya Aksaraydo. Ahmedtn Jtullandıtı yQ 

hfilba, kaza ve si~ort::ı davaları. hemen F !end ~sın1. *el d . an ~- aMş amış, Yükseklede tayyaresini bir fırıldak -eden mahkeme, son günlerde bitmiş ve arabas1 çarpmıştır. Suçlu tutulmuş, EsmS 
h ks rty t . h 1. 1 k ransa an, ıa ya an g~çeır.e..l\. alta- .b. d .. a·· .1 3 h . .1 ıt -•· t emen e e a ru ın a mi a mı~ şe il- T bl -t. ,.._......;,,.. d Ca gı ı on uren p1 ot, telsizle ineceğini bu oyunculara ay apı.s cezası verı • te.:ta.vı a ırıa Uilnmış ır. 
ler, usuller Vl' safhalar arzeder. Deniz • ya, ra usgawe Us.ı.CM.&.u-ı; ora an • bild' · tt 200 k'l · · e Sn.mafyada Davudpaşa ca.d&!slnde BI 

pe Town'a gitmi~. '
1 

kırmı.ş vde ~aa ke w 
1 ometre hız- mıştir. numaralı evrl~ oturan ara.bacı Arlftn ka.rMi 

bankın hukuk müşavirliği teşkilatı bu H tın k nf a araya ogru aymaga başlamıştır AY"" 2668 sayılı Enverln 1dare&ıxlek1 ot.o .. 
aya l o erane vermelk ve ma- · C v .~ d k J ..,.. 

nevi davaların içinden kolaylıkla çıka - kaleler yazmakla kazanmaktadır Bu sırada meydanda toplanan halk ne- on nraVJ or ocasıncıan mobllln saeemesine maruz lralmışt.ır. Am 
bilecek bir te,kil!t oimaya mecburdur. • fes bile almaktan korkarak heye<:anla ayrılıyor başından y&mlanll1J4. Haseki butanes!Q 

Eğer bu teşkilAt bu halde deği1Se kaba - 40 ıncı ameliyat tayyarenin jnişini seyretmişler, ve pi • ~!:~~-~ . .:. ......... ·-··-·----·-
hattir; bu halde ise ayr1ca bir avukata lotun büyük bir tn<'haretle tek tekerle.. Sinema yıldızlarından Con Kravford T A K V 1 M 
milracaat, ya !ctihadcb. h ata. yahud da Londra radyosunda (Mak amca) müs- ği toprağa değdirdiğini, biraz sonra da 1935 senesinde. aktör Franşo Ton ile ev. 
lüks merakı veyıthurl d::ı israftan çekin • te~ ismile çocukl11rs masallar söyliye::ı . <l d w lendiği zaman. cdünyanu. en mükemmel 
memek manalannı ifade eder. Mi~er Derela Ma-kkalla geçen senenı'n tayyarenın ur ugunu görünce pilotu çifti olduk~ d.eınqtL Aradan 4 aene geç-

Nisan 8...,,..Aıt, bir otomobil kazasında a· hararetle alkışlamışlardır. Kadın yol- .,;~ Co K vf d lı:: 
San' D lı:b kı b"tü t )!o. J..,,,... cular pilotu öpmüs.ler ve kendisini bir rniştir ve '1~ n ra or ' ocası a-

ıyen, en an n u n yap ıs... yağını kırmıştı. Bund'an üç hafta evvel leyhinde bir boşanma davası açmıştır. 
işlere bakılınca orada bahsettiğimiz bu de, kansere çeviren bu ayağını "kesme1r şükran ziyafetine çağırmışlardır. Sebeb olarak ta Fran,o Tonun, kendisine 
lüks merakı. bu Jsraftan korkmamak ru- zaruret:!. hbıl oldu. Mak amcanın, Harbi !ki ile kırkıncı defa olarak ameliyat edil· ağır muamelelerde bulınıduğunu ileri 
hu kolaylıkla gl5ze çarpar. Kadronun lü- Umumide yaralandığındanberi, bu sefer- diğini söylemeyi unutmıyalım. si.irme'kte.dir. 

zuıruıuz gen~Uğf. kadroya alınmış bazı -;:===========================::;;;::=:i========~===::::::===' insan1arın, c o da bu çorbaya bir kaşık 
daldırsın> ffkrile alınmış olması az vey~ 
çok, herkesce rnaltim seylerdir. Halbuki 
bunlar olmam.ak }Azım.dır. Bız. 'tendi hu
susi hayatımızda ıstediğimiz kadar eli 
açık veya lüks meraklı~ı bir insan olabi
liriz. Hatt~. Iüks meraklısı değiL fakat 
eli açık bir insan olmak ferd1 hayatta 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir arkndaş radyoda verilen konferan1lnrı hiç sıkıima -

dan muntazaman dinlemiş ve fU neticeye varmış: 
Konferansçılar arasında en güzel söyliyen, en çok mu· 

iST E R 1 NAN, 

vafbk otan doktor Mazhar Osmandır, buna mukabil bayat 
teş-bihlerle, harci!l em tüımürlerle hem konferansı. hem de 
dı::ı.leyicıleri bitfrerıler profesyonel edebiyatçuardır. 

i S T E R INANMAI 
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Amerika Cümhurreisininl Filistinde 

d d . b• h• b . Yeni tedbirler r a yo a yenı ır ıta esı Kudiis 19 (AA>_ Sokaktan ıeç. 
melde olan bir Rus ile bir Yahuiinin 

R it b 1 ·ı J • 1 d ı ·ı d silahlı bazı şahısların taarruzuna uğ • uzva eyne mı e vazıye o ayısı 8 onanmanın ramaları üzerine şehrin ild mahallesin 

1 d . dd t k ı k de ateş söndürme saatinin tatbikına manevra arın a uzun mu e a mf yaca karar verilıniş'tir. Yafada birr Ara-b t1 
suikasde uğraması üzerine 2 4 saatlik 
bir müddet için ateş söndümıe saati 
tatbik edilmiştir. 

Amerika Cümhurreisi, talihleri daha az yaver olan 
milyonlarca insanın ümidiyiz, diyor 

Bir Japon askeri 
ve siyasi heyeti 
Berline gidiyor 

Paris 19 (A.A.) - Madam Tabouis'ia 
Oeuvre gazetesinde bildirdiği ne göre Ge 
neral Tasumi'nin riyasetind~ büf.ik er • 
kinıharbiye ve sıyaset adamlarından mü 
rekkeb mühim bir Japon murahhas hey
eti Berline gitmek üzere geçen1e Japon
yadan hareket· etmiştir. 

Muharrir diyor ki: 
cHeyetin komintern aleyhindeki pak -

tı imza eden devletier mümessillerinin 
toplanmak üzere bulundukları bir sıra • 
da Berline muvasalat etmesı muhtemel-

Sayfa 3 

•ispanya harbinin 
b.:r safhası 

•Evvela can, sonra 
canan kaidesi 

hazin 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

111 

D 
spanya dahili harbı bütün şiddetile 

devam ettiği sırada Franko kuvvetle

rine karşı muvaffakiyetle harbeden 
kıt'alar arasında eski bir maden amelesi 

dir. Bu toplantıya Londranın tekzibiı:c olan Lister adlı kimsenin kumanda etti· 
Keywest -Florida- 19 (A.A.) - Ruz- yerinden oynatmak ve hududlanna te- Cezayir ovaları;ıı sulr r rağmen Frankonua bir mümessilinin <ie ği beynelmilel liv3.mn adı takdirle anılı· 

\'elt, Şimali ve Cenubi Amerikanın cavüz etmemek fikrinde bulwıuyoııız. iştirak edeceği söylenmektedır. yordu. Ara51nda her milletin birkaç nü-
bavata aid telakkilerini müdafaa ve Milletlerarasında ticaret, münakalat kapladı, 4 kİŞİ öl Ü --- -- ---- - munesi bulunan bu liva. bilhassa en na-
m~hafaza etmek ve demokrasiyi otak.. ve kültürel mübadeleler hürriyetleri- Naıkiı hUkOmetinin Hariciye zik noktalara sevkediliyor ve Amanst.2J 
rasinin tLlıribkAr nizalan fevk.ine çı. - ni her türlil vesaite müracaat etmek Cezayir 19 (A.A.) _ Şiddetle ya· Hazırı Şanghayda öldUrUldU· harb kabiliyetile temayüz etmiıt bulu • 
karmak hususundaki müşt.erek emel - suretile temin eylemek istiyoruz. Kim· ğan ya.ğmurlar, Cezayir ovalarında nuyordu. Son Franko taarruzu esnosın. 
ferini hatırlatmıştır. Amerika Reisi • senin arazisinde g&ümfuJ yok-ur. mühim tuğyanlar husule gıetirmf~ir. Şanghay 19 (A.A) - Japonyenan da Katalonyada muharebe eden hükU • 
cümhuru, bu sözleri San Fransisko Komşularımızın mallarına göz dikmiş Tren münakalatı birkaç noktada inkı- himayesi altında tees,,üa eden Nankin metçi İspanyol kUvvetleri arasında har
fuarmın VP 'I'ampo sergisinin açı..lması değiliz, teslihatı tahdid için yapılan taa uğramıştır. Arba'da yerli ahaliden hükUınetinlıı Haridiye Naz1!n Senloh,, bedenlerden biri de bu Lister livası ıdi. 
münac:;ebetile Antil denizine gitmek ü- her namuskArane teşebbüste mesai bir· 4 kişi boğulmuştur. ent.ernasyonal imtiyulı mmtakadaki e- Franko taar~uzu fiddetlenip te mukave-
zere Houston kruvazörüne binmeden liği yapıyoruz, herhangi. bir tecavüzü vinde öJd'irülın~tOr. · met imkanları kalmayınca o da Fransayı 
evvel oto!Ilobilindeki · radyoda söyle· defetmek hali mllstesn.a olmak üzere, Japonlar Çeklerden I iltica etti. Son gelen Fransız gazet~ieri. 
miştir. kuvve~ müracaatteıı nefret ediyoruz. lalyada yabancı isim yasak nin neşriyatına göre bu livanın bütün 

Ruzveılt, taarruza karşı mukabele ha- Kürenin bu nısfında sulhün muha - Silah alıyorlar Roma 19 (A.A.) - Resmi gazete ile zabitleri Fransız zabıtası tarafından tev· 
li müstesna olmak üzere Amerika Cüm fazası keyfiyetinin bütün Amerikalı • Prag 19 (A.A.) _İyi hab~r alar. mah- neşredilen bir kararnameye göre ti . kif edilmişlerdir. Bunun sebebi, kendi -
huriyetler:inin k~1vete müracaati si • ların b~lı<'a kaygusu olması l~rm g~l- feller, Japonya hüktimetlnin Brno'cla kl- yatrolar, sinemalar, varyeteler, konser lerine emanet edilen mücevherlerle çu
ya~etleri çerçevesinin haricine çıkar - mekte olcuğu noktasında müteadd1d in Zbroiobka firmasına mitralvö.,, sipariş ve da~ salonlan daha diğer eğlence buk halinde altın külçelerinı aşırıp ka • 
mış oldul{larını bir kere da.ha tasrih defalar :ısrar ettim, zira bizim burada, ettiğini bildirmektedir!e!'. Bir· Japon as- ' mahalleri bundan böyle yabancı isim çırmaktır. Bu feci hadis~ hakkında veri • 
etm ı ştir. y~ni dünyada, talihleri daha az yaver keri heyeti, şimdi Pragda bulunmakta • ı kullanmıyacaklar<lır. len malumat ~öyledir': Beynelmile1 11 • 
Müşarünileyh dern~ir ki: olan di~er memleketlerin milyonlarca dır. - vaya kumanda eden Lister. Katalonyan!n 
«J":ürenin bu nısfında, üç Amerika- insanının ümidi olduğumuzdan daha Tok<d Urr umi MPCI' si açıldı müdafaasına tahsis edilmek üzere Barse-

da demokratik müesseselerin, yani i - do~ru birşey yoktur. Be~elmilı:l . ~ir D~mir muhafızların yeni Tokad (Hususi)_ Vilayeı umumi mec- lon ve bütün Katalonyada halktan top-
dare edile!ller tarafından kabul edil - tt>sanüd, teşriki mesai, mutekabıl ıtı - • 

1
,., lanan altın ve mfü~evherleri altı kamyo-

b d k ıd lisi geçen Perşembe günü saat on dörtte 
mis olan hükU.rnetlerin muhafaza edil· mad, karşılıklı yardım misali irae et - ır p anı mey ar, a Çl arı ı na yükletmiş, bun!art, 1spanyo: 1ıük0.me--. daire müdürleri ve bPlediye reis ve a-
aıe.s i lazım !<eldiğini ve muhafaza edi- mek sureti1edir ki, ıztırab ve suriş i - Bükreş 19 (A.A.) _ Esk• demir muha- zalan da hazır bulunduğu halde vali • trriin Fransız hududu:1tı geçmeden en 
lece[!ini bütün dünyaya bildirmek isti· çinde bulunan beşeriyetin kalbinde i · fız teşkilatının suikast tertibatı hakkın- miz Faiz Ergunun başkanlığında açıldı. son vakfa noktası olan Filgüras şatosu~• 
J<>ruz. Yeni dünyanın miılletleri her manı muhafaza edebilir. da polisçe yapılmakta olan tahkikat ye _ Yapılan yok.lama ve riyaset divr.nı ile naklettirmiş. Fakat kamyonların bir kıs-
me k~dar muhtelif mense'lerden gelme Ruzvelt seyahatini tasa kesecek ni bir planı daha meydan·l çıkarmı~ır. encümenler ve meb'usan teftiş heyetin<! mı şatoya v8.s:ıl olmadan Frankocular ar-
ise d<? hayat hakkındaki telakkilerini Bu plana nazaran muhtelif ekibler dört aza seçilmi~ ve ondan sonra izahna- ka-dan yetişmi~ler. Şatoyu berhava etml-
mliciafaa etmek hU6USUnda müi<}terek Key~ect -F1o~i<l~-. 19 (_J:-A.) - Re_s- bomba ve alev makınelcrile Bükreşin me ve mütaleaname okundu ye memur olan çavui ilk evv~I bir katır 
bir emele sahibdirler. men ıstıhbar edıl&ğine gore, Ruzveltın mühim noktalarını ele geçirirken dört Riyaset divanı seçiminde Şerif Suşan yükü mücevher ve altınla tabanhm ya~-

Demokrı:ısiye olan imanımızı göster- ~eniz maı:evral~da hazır bulunmak kişi de Milli bankaya girece3. VE. oradaki ikinci reisliğe ve Mustafa Özden ile Meh- lamış. Diğerleri onu takib etmişler. Bu 
mek l· çı·n ı'yı' kom~ı1uk siyasetini harl - uzere Antıl denızlnde yapaca;r,.. cevela- zabitlerin üzerinde buluna11 müceuhe!" -

·p ö
1 altınları asıracaktır. med Yılmaz da katibliklere seçilmiştir. 

ci siyasetimizin temel'taşı yaptık. Bun- nı şimdiki beyneJmile'l vaziyet dolayı· • ler 125, altın ve gümil~lı~r 150 kilodur. 

dan başka herhangi bir siyaset, düşün- sile kısa kesmesi muhtemeldir. Ruz - F .. t l k l • d Boyabadda bir k öy'U öldUrU'dU Bir başka grupun üzennde de 300 kilo 
celerimize ve ideallerimize uygun o - velt, payitahta evvelce mukarrer ol - ransız mus em e e erın e mücevher, 200 kilo altın e!e geçmiştir. 
lamazdı. Bu siyaseti tatbik sahasında duğu veçhile 1 O Martta değil, 3 Martta casusluğa karşı tedbirler _ .. B_:>yaba.i. (~u~usi) ._ H~c~~hme~ fdea1 uğuruna yapılan bir harbin hazin 
küt ü bü mukaddesenin nesayihini ta • dönmesi mümkün olduğunu söylemiş- . . koyunde hır. cınayet işlenm~ştir. ~oy- bir safhası işte böyıe tesbi~ edilmiştir. 
kib etmek komşumuzun hudud taşını tir. Pans 19 (A.A.) - Resmı gazete, ca • den Sadık ıle Kabasakaloglu Huse • Kapitalistlere atfettiklerı büyük z~ftan, 

' susluk ve devleti.."'l harici emniyetine kar yin bir tarla meselesinden kavgaya anlaşılıyor ki marksistier de kenwlerinl 

Çek Ordusundan Yahudi· ı Leh Har·ıcı·ye Nazırı şı işlenen cürümlere müteallik kanun tutuşmuşlar, nihayet İ4 bıçağa dayan· kurtarama:mışlar. Tevekkeli paranın ko
ve kararnamelerin himaye altında bulu- mışhr. Hüseyin, bıçağını Sadığın kal - kusu yoktur, demezler. 

Su .. baylar çıkarılıyor Londraya gı·dı·yor nan memleketlerle Hindi Çini birlifine bine saplamış ve derhal öldürm~tür. * 
Prag 19 (A.A.) - Hükfunet yahudi ru

baylan tasfiyeye başlamıştır. Muvazzaf 
hizmette bulunan bütün yahudi subaylar 
tekaüde aevkedilmiştir. 

Karpat lJkranywıınm eski Başvek:lH 
Prag 19 (A.A.) - Karpat 11kranya.sı -

nın eski başveklll Bordy, umumi aftan 
istifade ederek hapishaneden çılonıı ve 
Macaristana gitmiştir. 

N ahas Paşa Martta 
Hindistana gidiyor 

Kahire 19 (A.A.) - Veft partisi lider
leri Nahas paşa ile Mükrim Ubeyt paşa 
Hind rnüslümanları kongresinde hazır 

bulunmak üzere 1 Martta Hindistana ha-
reket edeceklerdir. 

Nafia Vekaleti teftiş 
heyeti reisliği 

A:nkara 19 (Hususi) - Nafıa VekA
leti Yapı İ*'leri Umum Müdürü KAzım 
'.Aydar, Vekaletin açık bulunan te~ 
heyeti reisliğine tayin edilmiştir. 

bağlı araziye ve Kuang - Çen - Van ara- Katil Hüseyin ile hadisede ortaklığı 
zisine teşmili hakkındaki kararnamenin görülen Cur oğlu Hlüaeyin yaka.lan • Hava kuvvetleri boşluğunu cıoıdurmak 

Londra 19 (A.A.) - Reuter ajansının metnini dercetmektedir. rnışlardrr. için Fransa Amerikaya (650) kadar tay-

b~~ gh~~~~u-~~=~~~=~~=~=================~~~~~~~iu~M~i~~ 
zın B. Beck pek yatında Londrayı ziya • l ödiyeceği para iki milyar franktan faz -

ret edecektir. Millt Şefin ve Bayan İnönUnOn çay ziyafeti !:~~!1:~a~r~n~ba~m1:~:~;: s~~~l: 
F elemenkliler Belçikanın ordusu ıçın bir ıilr olarak sakladığı bazı 

federasyon haline yeni tip tayyB.N!ler de bulunduğunu bil
dirmlf ve iş derhal bir tahkik heyetine 

. getirilmesini istiyorlar havale edi!mi~tr. İhbarın mahiyeti ta • 

Brüksel 19 (A.A.) - Meb'usan ve !yan 
meclislerindeki nasyonalist Felemenk 
grupları kabul ettikleri müşterek bir ka· 
rar suretinde Belçlkanın Felemenklere 
idare muhtariyeti temin edecek surette 
federasyon haline gatırilmesini istemek
te ve bUtün Felemenklerin idare ayrılı • 
ğını elde etmek için tek bir cephede bir· 
leşmeleri zamanının ıeldiğıni kaydet • 
ine'ktedir. ~ 

İngiliz - Yugoslav 
ticaret müzakereleri 

hakkuk etmemi§ amma, bu h!dise de 
göstermiJ!lr ki en candan dost devletler 
bile, kendi arala.nnda yeniden ev • 
vel eskiyi sOrmeyt bir kaide sayıyOt" • 
lar. Evvel! ccan, ıonr& canan. sözü, şat
maz biz clnsant. prensip o1makta berde
vamdır. - SeUm Ragıp Emeç 

Bursa orta ve lise muallimlerinin 
toplantıları 

Belgrad 19 (A.A.) - cObzor> gazete -
sinin yazdığına gö~, İngiltere ile Yugoı:ı 
lavya arasında yeni bir ticaret anlafma -
sının akti için ISnümüzde-kı ayın başla • 

Fransız Alman mUzakerelPrİ rında Londrada mflzakereier baflıyacak-

Buna (Hl.lBlUf) - Yakında toplana. 
cak olm Maari! Şftrasında mevzuu 
bahsolabUeceık meseleler üzerinde gö
rüşülmek üzere •ehrimi7.de de bir • op· 
lantı yapılması Ankara Maaril VekA.
lıetlnde:n telgrafla btıdlrilınişti!r. Bu 
maksadla Maarif Müdürümüz Şakir 
Erdemin r.iyaJJett altında bütün orta 
deNCedeki. mekteblerin müdürleri 11-
sede toplaıınuflardır. Burada mekteb • 
lerln Wıdris ve terbiye vaziyetkrl1e il· 
g1ll mühim mevzular üzerinde görüş • 
~ler yapılıruftır. Elde mevcud tali • 
maınamelıerle müfredat progttmılan( 
ve kita.blar hak.kında mütalealan alın· 

p · 19 (AA ) T' ~ ·t·ı• ·fl tır. İngiltere Yugoslavya lehine olarak 
arıs . . - ıca ı ı ı ı a ar · _ . 

d · · d' kt'.rü Al ı..- ,.,.::ı B .ı· d mukaveleye ihracat fazıll!l hükumlen 
aıresı ıre o pıldıı<"'• erım en 

P · d" "ştU S JAh• tt .. ı.~ koymak vldtnde bulunmuştur. 
arıse o.mnu r. a a ıye ar rn~"'f 

fellerde 5Öylenildiğine göre, Fransız -
Alman müzakereleri memnuniyete şa
yan bir şekilde devam etmektedir. 

Leipzig sergisi 

Münib üniversitesinde 
ilahiyat şubesi kapahldı 
Bertin 19 (A.A" - Maarif nazırının mak 11zere muallinıler branşlarına gö .. 

emrile Münih ün1versiteııindek.1 katolik re zümre1e~ ayrılmışlardır. Riyaziye, 
Lei:pzlg 19 (A.A.) - 5 Martta açılacak ilAhlyat şubesi kapatılmı§tır. felsefe ve ruhiyat, türkçe ve edebiyat, 

olan enternasyonal fu:ır içi.n bu sene de fizik.l ilimler lisan muallirn~eri bir ara-
bir çok husust trenler tertib edilmiştir. Almanya ihtiyat hububat ya gelerek ayn ayn görüşme yapacak· 

2 Martta Sofy:ıdan bir, 3 Martta Bük - t d •k ed• !Milll ~ 1anet İnöntl ve Bayan. simler lsmet In&Wnu ve Bayan Inönunü lardır. Bundan sonra bu muhtelif mev· 
reş ve Belgrattan btrer tren kalkacağı e art ıyor İnönü tarafından 3 öncü. ve dördüncü de- davetliler aruında g~ekted\r. Alt .. zular üzerindeki dil.şünCEler rapor ha.' 
gibi 4 Martta da Oslo, Stokholm, Kopenp Parla 19 (A.A.) - Havas ajansının Ber recedeki veklletler mem~rlan §erefine taki resimde dlt Maarlf, İktısa.d, Adli 

8 
linde VekAlete gönderllecektl:r. Maarif, 

hağ, Parls, Bale, Mllano, Amsterdı.ım ve Dn mehaflll, Alman makamlarının ihti - bir çay ziyafeti. wrlldiğıni yazmıştık. y Müdürünün başkanlığında mekteb mü.. 
Budap~eden hususi trenler kalkacak - yat hububat ted'arlklnde devam ettikle - Yukandaki reatmler bu samimt toplan • Vekillerimizle Parti Genel Sekreteri gö- dürleri rapor bazı:rlanıncıya !kadar her1 

ıır. rtni bllilirmelaedir. tıdan üç görünil§tüı". Bırina.t ve ikinci r~ rülm.ektedir.' gece toplanacaklardır. / 
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İsta ul Haııkevlerinde 13 oncüce~ada bir adabı Zah·re Borsası r 
dün yapılan merasim sa~h::::~:if~:v::~ş- haftalık_v_a_z_iy_e_t_in_hülisası 

Bütün Halkevlerinde dün güzel ve neş'eli bir gün ve 
gece geçirildi. Şile Halkevi de açıldı 

tükleri sabit olmadı Mevaridabn azlığı dolayısile hafta içinde buğday 
fiatlarında yükselme devam etmiştir 

f Kont di Savoya trans atlantiği dun geldi l 

Hükllmet tarafrndan satın alınan 
Tramvay ve Tünel Şirketlerinin Şubat 
başında başlıyan devir ve tesellüm mu 
ameleleri bugün bitecektir. Bu suret
le devir ve tesellüm işlerile meşgul bu
lunmak üzere Nafıa vekaleti Şirketler 
başkomisPri ve Elektrik İdaresi umum 
müdür muavini Sürurinin riyasetinde 

Vilayet le bllgÜn teşekkül eden heyet, devamlı ve sü • 
Mühim bir toplantı ratli bir çruışma sonunda, işlerini ta _ 

yin edilen zamandan bir hafta evvel 
Yapılıyor bitirmi~ b!!Junmaktadır. 
Bugün öğleden evvel Vali ve Bele • Tramvay ve Tünel Şirketleri Mar • 

diye Reis~ Lfıtfi Kırdarın riyasetinde tın birinci Çarşamba gününden itibaren 
Vilftyet makamında bütün vilayet dai- resmen hükfunet namına i.1letilecek • 
releri ıiiesasının iştirakile bitr wplan- tir. 
tı yapılacaktır. Martın birinci günli. Tramvay ve 

Tünel İdarelednde .merasim yapıla -
Bu toplantıda Vilayete aid bütün iş- caktır Bu merasimde bulunmak ü 

le~ görüşülecek ve icab eden kararlar Nafıa. Vekili Ali Çetinkayanm a:-~ 
ittihaz olunacaktır. müzdeki günlerde şehrim.ize gelmesi _ ......................................................... _. 

ŞEHiR TlY ATROSU 
İftildil caddeai 

Komedi Kısmı 
alc:t•m aaat ?0.30 da 

YANLIŞLIKLAR 
KOMEDYASI 

beklenmektedir. 
Nafıa VPkaletl, Marttan itibaren ilk 

iş ()larak 1 milyon lira sarfile Tramvay 
şebekesini ıslah ve tamir edecektir. 
Aynca seyrüseferin tanzim.ine başla • 
nacak, birinci ve ikinci mevki tram -

vay arabaları muayyenı bir ırisbet da-
bilinde sefere çıkarılacaktır. Halen ça • 
lışmakta o1an birinci ve ikinci mevkili 
büyük kapalı arabaların kalabalık saıc 
atlerde faydası görüldüğündQil sayı •, 
lanmn artırılmasına karar verilmiş • 
tfr. 

Bir esrarcı yakalandı 
Tophanede oturan Rıza, Karabaş cadde

'inde §Üp!ıelf lılr tan.da dolaşll"kecı poll41 
memuru Kemal tarafından karakola. götü 4 

rülmü~tür. Kema.ı, atzına bir madde ata .. 
ra.k yııtaıu~~ur. Bunun üzerine evinde ya .. 
pıla.n ara.§tL'"Inad::ı 16 gram esrar bulunmut. 
ve suçlu yakalanmıştır. 
····························································-

LALE 
ISTANl!SUL'un 

EN BÜYÜK" 
EN MODERN 

EN LOKS 
SINEMASI 

SATILIK BEBEK ğer yerlerini ziyaret etmişlerdir. 
Kont di Savoya'da dün akşam 17,30 

1ton.ı eh Savoya. ıra batG§' önlerlOO. da bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette 
DOnyanm en bClyUk. transatlantikle-j di Savoya, şimdiyıe kadar limanımıza Vali ve Belediye Reisi LO.tfi Kırdar, 

rlııden biri olan 48,400 tolıluk İtalya gelen seyyah gemilerinin en büyüğü • Vali muavini Hi1dai Karataban, Emni
bancbralı Kont di SaVIO',Ya gem.isi dün dür. Transatlantikte ekserisi İngiliz yet Müdürü Sadri Aka, deniz müesse- ı 
~ğleden sonra limanmuza gelmiş ve olmak il3ere muhtelif mill~tlere men • seleri erkfuıı ve şehrimizin tanımruş si
K.a.bataş açıWJ.a~ derni:r'l~. sub binden fazla seY?'ah bulunmakta.. malan hazır bulunmuşlardır. 

Spencer Tracy - Joanne Crawford 
( Fransı:ıca Sözlfi) 

Bu Çarşamba Akşamı M B L B K Sinemasmda 
dır. Seyyahlar dün ~gleden sonra şeh· Transatlantik, bu akşanı l:im.a.nmıı.z· 

~~~~~~~m~~L~~~~~&~h~~ , _________________________ J 
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_ı ........ WJ ~~~SEL~~ER 
Yarımcada zirai hastalıklarla mücadele Karabük fabrikalar (Kom ur : Demır lımanı) nı 

iyi neticeler veriyor ın;:ı::~:ı:~;0 Ça~al~gzınta yap~ak 
Senede 20,000 kilo istihsal edilen nefis Yanınca ogrU 0 Ur mu • 
kirazlarını bozulmaktan korumak için tedbirler alındı Buraya dökülecek milyonlarla Zonguldak, Amasra. 

Barhn ve Ereğli limanlarını ıslah etmek kabildir 
Yazan: A. Denizeri 

-4-

tzmit, (Hususi) - Yarınıcanır.o zi- I dan tetkik etti. Köyümüzde fennt yollar
raat servetlerinin inkişafı üzerinde son j dan yürii.nülmek üıJere esaslı bir müca
Yıllardıa hükUınetçe gösterilen yardımlar dele programı yapılarak bahçelerim.izin 
•e alaka Yarımcalılar: çok mütehassis et- bu hastalık ve haşerelerden lrurtanlması 
tniştir. Bu memnuniyet i?eçenlerde yapı· idn mütemadi gayretler sarfına başla- DUnkU kısmm hülAsası Amasra limanına, şimdiki halde 14 
lan köyümüz Parti kongresinde de vila· nıldı. Şimdi kirazlarımızı kurtlandıran Kömllr ıstihBalAtımızın artırılması ve bun- geminin fP.rah ferah gırebıleceği an a -
~t ziraat mücadeie teşk"latma teşekkür haşere hissolunur derecde azalmış, bah· !arın eevkl:ıin t.emınt fçln bir kömür Uma - şılıyor. Son yıllarda liman biraz sığal • 
edilmek suretile izhar edilmiştir. çelerirniz birçok kurtlard.ın temizlenmiş nın& lhtlyao v':1"d!r. !!unun için ötedenberl mıştır. Tarandığı ve mendirek uzatıl-

Hakikaten ikı sene evveline kadar Ya- ve köylü de yap:ıca"'ı mücadele ış· lerinin Eretll llma!'ll d\1'1ilnüluyordu. K_a~buk tab - dıg· r zaman limanın bir misl" d ha f • 
rııncanın meşhur ve mi.:>li buiunmıyan 
kir.azlan, başta kiraz kurdu olmak iizer~ 
birçok haşere ve hastalıklarla bulaşmış 
bir halde idi. Bu sebebl~ nefis Yarımca 
kirazları kurtlanıyor, bu kurtlanma ki· 
razlarmuzı çürütüyor ve kıymetlerini 

düşürüyordu. Bu suretli! senede 20,000 
kilo kiraz yetiştirarek İstanbul ve diğer 
Dıemleket piyasa!arına gönderen Yanm
oanın istihsaıatı baltalanıyordu. 

İlk d~a sayın valimiz Hamid Oskay, 
Y-anlarımla Ziraat Müdürli Hikmet, mer
keı ziraat fen memuru Nüzhet ve müca
clele teknisyeni Mahmud olduğu halde 
r~en sene bidayetinde köyümüze bizzat 
IE:lmişler ve kövlüyü toplıyarak derdle
tiınizi iinlem.işler ve meyva bahçeleri
ll'lizi saran haşere ve hastalıklarla ne ,e
k.ilde mücadelel~r yapılacağını Dize an
latnuşlerdı. Ondan sonra vilayette yeni
d@n bir Ziraat Mücadele Müdüriyeti ku
rulduğunu memnunıyetıe gördük. M:ica
dele Müdürü Bay Salih Başer köyümüze 
ilk sı.k gelerek ve fen memurlarını gön
dererek köyümüzün hastalıklarını yakın-

Murad!ıda ttaşecaklarmda 
hir amele ezi13rek ildU 

!I r1kası kurııldukta.n sonra blr kömur Uma - . • _ .• ı a az 
halcik.aten bü·yük faydalarını ôğrenmi' nııe beraber bir demir llma.nı da lrurulması la gem ı alacagına şuphe yoktur. Küçül( 
bulunuyorlar. Mıntakamız fen memur- ileri ailrW.cUi. limandan da --eskiden posta vapurla. 
lan ve mücadele müdürü de ıık sık kö- Karabük (Hususi) _Demir, çelik fab- Muharrir bu m_u~addeme ile, kömür ve de- nnm. 1 ~ğradıkları söylenildiğine gö. 
yümüze gelerek mücadelenin yolunda rikalannm hummalı inıaat faaliyeti için- mlr Umanı oL"n ... k uzere ele alın&11 Qa.talat - re- ıstıfade etmek mümkündür. 

·· .. .. yü .. d' "'" . •. d · lı: anı. ye Kıı.radenizdek.l dlter Zongulde.k, B - Am . B t 16 Ç yuruyup rume ı 6ını goz en eeçırme - de omuzlarına en ağır yük tahmil edil • ııı Am.asn lleıan!arını blr:blrlerlle muka _ . asr&, ar ına ve aycumaya 
tedirler. miı bulunan kollardaıı biri de personel ;:_'ediyor. 60 kilome~re. mesafededir. Filyostan 

Geçe-n sene İzmitte ziraat nümune fi. ııervisidir. Bahis Acuw'a ıımanındadır. Muh&n1r 11 - -Bartına ugrayarak- Amasraya bir 
danlığında açılmıı olan amelt qıcılık ve Hususiyeti icabı uhdesi.ne tevdi edilen manda bulunan ıeınl le§lel'inin ~nme- kol verilırse Bartın deresile birlikte A· 
bahçıvan kursunıt Yarımcadan da ikij büyük vazifeyi llyık.ile başaran aervla il 1f1n1 a.nıatıyor. masra lirnıını canlamr. Şimdiki hat, Ka 
gene gönderilmiştir. Bu gençler iyi ,._ ıne~urlan, am

4

ele ve işçi kesafeti dola- (Y -;::am edi or) rabük fabrikalannm nakliyatına yetiş-
tiştirilip köyümüze !döndüler. Bugün bir yısıle muamelatın çokluğundan mes:ıl B tık Ş h" azı d Y ka h • miyeceğine ve ileride çift hat yapmak 
Uınesi köyümüzün mücadele iılerinin saatleri içine sığamıyacaıp tabil olan mil· d 

1 
a d da ~n _v~p~r~~ an çı . ~ ~ icab edeceğine göre, ikinci hat, doğru • 

muakY.bi Q)arak vazifelendirilmiş bulu- him ve hassas işlerini g':!t::enin uzun ıaat- 1 a ar. t:-ı~nızkıtçın eBaırt,konR~neıçvınapuru: dan doğruya Karabükten Bartın ve A,. 
.. .. ı · k d b- - b' ara ı.-; el\. ı yo ur. 1 ız masraya uzanırsa d · kl. tı b nuyor. Kovlu gelecek senP acılacak kurs- erme a ar meşgul olarak uyuk lf' h 1 . 1 k.. .. .. 300 to · • emır na ıya u 

lara daha birçok talebe gond~rmek arzu- vazifeseverlikle başarmaktadırlar nu~ am~ .~sı k 0 a~ omurun .. n tarafa çevrilmiş olur. 
sundadır Resim servisin genç ve faal tefi Receb :k~ ~rı sak ~ ~ çhı al rı ıdş . ~ehvaldpurM, Y1~z- Islah edilmek ve genişletilmek sure-

. Uğurel ile diğ .. 1 nl -sı k· durulece ı:ır a e gel ·gı a e a 1 • tile Zonguldak limanı da kömür lima-
Vilayetin her tarafındaki dut ve ,et· t di e. e ema arı go erme yeye teslim edildiği ileri sürülerek -ol- nı olarak kalabileceği gibi -Çatalağzı 

tali ağaçlarını saran ve diyaspis denilen e r. - dugvu vaziv, ette- ameliyat bırakılmıc • · b"l -ı araya gırse ı e- ergeç bir liman ya • 
çok zararlı h&§ere He yapılan mücadele- Gem/ih Sunğipr.Jı tır. 2 Sonkanun fırtmasında, dalgalar pılması zaruri olan Ereğli limanında, 
ler sonunda da bu hastalık adeta hıç bı- Spor Jı liibi1nün Rize. vapurunu batık bulunduğu yer - gene büyük ve modem bir liman vücu· 
rakılmamış denilecek bir ,ek.ilde azal· F, il il den ıskeleye beş metre mesafeye ka - <le getirebiliriz. (Not: Amasranın müs-
mıştır. Son ayda hastalığın görüldüğü 88 ye dar getirmiştir. Bu yüzden Amasra is • tesna ma7.hariyetıeri vardır. Tarihin 
2483 ağaç ziraat mücadele dairesinin gön- Gemlik (Husu· r kelesi muattal bir haldedir. Yükleme bu güzel ve namdar beldesi. yeni Tü~ 
derdiği ilaçlarla ilaçlanmıştır. si) - Gemlikte ve boşaltma işleri küçük sandallarla ya kiyenin -dünyayı imrendirecek- bir 

Bursa Kız EnstitUsUnUn ilave 
binası açı!dı 

Sunğipek fabrika- pılmakta ve yolcu sandallarile de iş gö- pırfonta sehri olab"lir. Montekarlo, A • 
sı gençlerı arasın • rülememektedir. Liman, gazetelerin masradan daha üstün vasıflan olan bir 
da bir spor teşek· yazdığı gibi. temizlenmi§ değil, daha f_e yer değildir. Arnasrada namütenahi bir 
külü vücuda ge - na bir vaziyete getirilmiştir. (Deniz Tı- tarih 7.P.nginliğı vardı:r. Deniz ,re kum 

Muradlı (Hususi) - Muradlı civa - Bursa (Hususi) -· Buradaki Neca- tirildığin.ı haber careti Mü<lürü, Amasrayı pek iyi ta - burada eşi bulunmaz bi'!" güzellik ta • 
l'lnda t8.j ocaklannda Bulgaristan göç· tibey Kız Erurtitüsüne Maarif Vekfile- vermiştiL. Klü • nır, Büyük İnönünün çok beğendiği ve şır. Tabiat ve mam.ara, en bedif tecel -
menlerinden 26 yaşında, 2 90cuk sahi- tince ilaveten yaptinlan ve .O bin u- bün fahri riyase • önem verniği Amasra limanının bugün liler içindedir. Amasra. mükemmel 
bi Mustafa oğlu Mehıned Erdal çalışır- raya mal olan binanın açılma töreni tini kabul eden kü durumuna dikkat nazarını çekmek bir müre. plaj ve gazino şehri olmak i-
ten yukarıdan düşen büyük bir taşın Valimiz Şefik Soyl'l' tarafından yapıl - fabrika direktörü isterim.) cin bütün istidadlan ve şartlan topla-
altında kalarak ölmüştür. Çorludan ge.. mıştır. Açılma merasiminde bulunan ve başmühendis Osman Şükrü Edime Ama!mıda, bir de küçük liman var • mı'!)tır. Bı bakımdan da göze alınma -
len müecreiurnumi ve hükU.met dokto- davetliler yeni binayı gezmişler ve be- g.ençli~!11 bedeni_ olgunluğu yolunda a- dır. Bu ıırr:an, şimal rüzgarl~n~a kar • sını işaret etmek isterim.) · 
ru hemen vak'a mahaUine giderek tah- v . V 1. Şefik So b da lika gostermektedırler. Ş1 mahfuz ıse de, cenub ııızgarlanna Ça'ala"'gzı 
..... '-- · genmışlerdir. a ı yer ura B d f 1 bol t . 1 k d K'" ··k l" 1 
~ta Da.ş!adılar. .. . . u e a vo ey ve enıs sahası yapıl- karşı acık bu unma ta ır. uçu ı • 

1 •tt I b · ld bir nutuk soylıyerek ev kadını yetişti- ması kararlaştırılmıştır. Gençliğin fikrl manda eski çağlardan kalma bir dalga- Burada, tabiat, zorlanarak. milyon -
zmı 8 ta e eyı 1 Dren ren bu müessesenin verimli ve memle. meşgalesini artırmak ÜZe!"e bir de kütüp- 'krran döküntüsü vardır. lar kuvvetile bir liman açılması isteni-

katiller ~ulunama~ı kete faydalı mesaisinden sitayişle balı- hane ihdası düşün:tlmektedir. Eskiden küçük ve büvük limanları livor. Tanınmış mütehassıslar burayı 
İzmit (Hususi) - Dabakhane ma • setmiştir. Re~im, gençlerin çalışmalarına fiilen birbirine bai!layan bir kanal bulundu - liman için hiç uygun görmüş dei?ille .. -

bl1esin4e rnekte'b talebesi N~'eti öl • azamı der:cede gayrı:: gösteren umuml ğu anlaşılmaktadır. Bu limanlar. ge~e dir. Catalağzı projesini yapan İngiliz 
dürenlerin katili veya katilleri henüz Nevşehir Adliyesi teftiş ediliyor kaptan Ali Tuğrutu gosterrnektedir. birbirine bağlanırsa, eşi bulunmaz bır müessesesi; Gibb'dir. 
~ulunamamı.ştır. Eu cinayeti örten es- E b -·- · limana malik oluruz. Amasra limanım Çata1ağzı, poyraz, yıldız, karayel ve 
rar penlesi henüz 'kıldınlarnarnlflU'. zır Ne~no geleret: AdlbeY1 wftlfe başla- • • • • a 1 ıslah etmek icin sarfedilecek para ni- batı denizlerine tamamile açıktır. Bu • Adll,e mf1fattlfler1nden bqmtıfettt.f Na - Ola adda 0

lkl
0 köy h f k 

'l'ahkikat devam etmektedir. mıttır. ırbırlerme gırdiler havet 1 oo • 200 bin lira arasında tah - rada tabii ağzının darlığından dolayı, 
Boyabad (Hususi) _ BUTada ild min edilm~ktcdir. yapılacalr dalga • kıran arasından, fır -

( Ayvallk Halkevinde konser ) köylünün kavgası yüzünden iki köy ötedenberi Amasra meselesi konu - tınalı havalarda limana girip çıkmak 
~---------------------------~- ~~b~rl~~~~~~-~u~~.A~~nın~~k~u~i-~k~ç~ehat~irnk~M~~~~~-

Ayvalık (Husıı ~ medli köyünden Mehmed ile arkadaşı leri sürüHlr. Yukarıda verilen izahat rarla ileri sürüliiyor. Kaptanlardan he-
li) - Halkevimiz· Bayram, Kadıköyüne aid bir ormanda ve şu iki misal bu iddianın hiç yerinde men hiç biri bu limana taraftar değil -
d.e evvelki gün çdlt odun keserlirrken bu köyden Nazif is • olmadığına delildir: dir. 
nıuvaffak bir :kon • minde biri i~e müdahale etmiş Bay- 937 de -Hisar vapuru batmadan bir (Ereğh faciası old~~ zaman, kap -
le.r verilmiş ve top. rarr. da bıçağını çekerek Nazifl göğ - yıl önce- Amasra limanına: 4000 ton- tanlara sordum: _El reuhÇdeta'bal ~an dve l~a-
lulukta 300 vatan • sünden hafif surette yarala~tır. Na- luk Hi ar, 2800 tonluk Şule, 1600 ton raya vuran gemı er, a agzm a ı • 
daş bu1unmıu.ş.uırt zifin yaralandığını gören Kadı.köylü • luk Atilla, 800 tonluk Anadolu vapur- man y~p!l.mr.ş ~lup. t.a orada. b~;unsa -
Konser, senfonik or ler Bayramı yakalıyarak köylerine gö- lan ve daha bir çok gemiler -,bir ara • larbdı, ırdce~1

1ye gı;:1bı;ı)rler mıydı.) Ce • 
ke:ttraıı111ı ~ld!.ığı tilrmü~ler.?ir .. Bayram yalvarıp yakar- da- ~irip bannmı~lardır. .. .. va ve ~er: <~ a .. 
güzel, nadide par • m~, ~o.~llllerın ellerinden kurtulmuş Ereqli f~ciasını doğuran son buyuk Çatalagzı, nasıl Ortaya Çlkfl? 
çalarla 2 saat er- - ve '.köyune k~çrnıştır. Bayrama eziyet fırtınada da Amasra limanına sığınan Çatalapzı, ilk olarak Filyos • Irmak 

yapıldığını goren Mehmedli köylüleri vapurlar sunıardJT: SOOO tonluk Kızrl - hattını yapan Noh:ıp şirketi (İsveç 
de silahlarını !kaparak Kadıköyüne hü- ırmak, 180(\ tonluk Sebat, 1800 tonluk grupu) mm dikkatini çekmiş, bura iç"n 
cwn etmişler, i'ki taraf da birbirlerine Tavilzadc, 900 tonluk Galatasaray, bir liman projesi çizmistir. Bu proje a-

\ram etmiş ve onu 
rnütealnb Türk mu-

&tci ıi heyeti haUc girmiş, Bayram yaralanmış fakat h!. 800 tonluk Zühal vapurlarile Çanakka- takadarlara tavsiye edilrniştir.Çatalağ-
türküleri ve meml&.et havalan çaı-ı bir devam edecektir. Resim, alaturka dise de kanlı bir ~tice ve~eden ka _ le posta vapuru ve birkaç rnotör ve yel. zı limanı fikri bu suretle belirmt.crtir. 
ln.ışlardır. Bu konserler her 15 günde musiki heyetini göstermektedir. patılnıı~ır. kenli. Eski İktısad Vekili Şakir Kesebirin, 

- Hasan Bey Ma:m: Vekaletinin bu
günlerde güzel kaı·arları var •.• 

P Ol Hasan Bey 0" ki Zonguldak ve Catalağzı gezilerinde 
azar a ıyor : ~ördük ki; Çatalağzı limanını, İktısad 

. . . Kız talebelerin saçlarının ondil
lasyon yapılmaması yasağından ıonra.. 

er.kek talebelerin de Tarzanvarl 
aaçlannı kestirmealnl emretmif .• 

Hasan Bey -- Çok şükür.. artık er
kek talebeleri kıı talebelerden ayıra· 
bilece~iz!. 

VekA.letinin eski deniz müsteşan, Ve -
kile ~ bu geziye davetli olan gazeteci. 
]ere kaTŞı hararetle müdafaa ediyor, & 

linde tuttu~ projeler üzerinde izaha1 
veriyor. Konuşma sırasında, kaptanla • 
rın, fırtınal1 havalarda gemilerin Çata) 
ağzına yanaşam1vacaklannı slSyledik • 
!eri hatırlatıldı. Eı:;ki milsteşann bu id
diaya karşı müdafaası tatmin edici ku., 
vette değ-ildi. 

cBurada liman vapılrnasm& yalnıı 

Nafıa Vekaleti taraftar dt?ğildir, Nafia 
Vekaleti, bizim toprağı açarak içeri)"" 
liman van1cağımm derti.l, açıkta, <:reni 
1in ortasında liman kuracağımızı zmı 

(Devamı 10 uneu sayfada) 
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1 Hldlaeler Karpand• 
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1 
SAÇ TUVALETi ~ 
• der parma1mı Mr'btrt içerisine geçhir. 

1 çinl bilmem amma. dıp itibarile .. • boşta kalan iki bat parmalını içertden 

kilden p!t.U. giren ve het' zaman d• qarı dolnı cl&ıdtlrllrmftf: 

llfen ıey kadın kafası olaa gerek. _sen. demiflc,. Wndan blfka btr teY 
Kadınlar, bir zaman •açlannı topu 'bilınes misin? 

,.aparlardı. Sonradan iki topuz yaptılar, _ BlDrl:m! 
Daha .onra ne oldu nereden bir mod~ rl1s Demlf, blrl1lrl ~· geçmi1 olan iki 
,ırı esti bi~orum.. topuzlara; Hrgulero linin örd arm.alm1 ıene ayni -yazl
maır.., vurdular. cucavla!\. kaldılar. Bu • ~ pftı::i 'bqparmalını bu ıtefer 
ela uzun sQrmedi. K1Salan saçlar biraz u.. yette: cMnıclG.nnQ..f 
ayınca mangal maşasUe kıvırdılar. Blr dııarı m lçıerl · 
zaman da ~ geçtt. altı aylık denilen .......... - ............. .-......... ··············-

mnci kıvırcılı moduı ortaya çıktı. çolr Galiba, kadınlara fa: 
lftrmedi. O da yerini bq~a bir mod~ya _ Sis açtannt• clltan dofnt bwıl • 
bıraktı .. altı aylığı takib eaen moda bıru rulo ltl' d Mfka tekilde topbJ•· 
garlbdi. Kadınlar, saçlarını simit!! şekl!D- m1f te , ın ° 
a. tepelerine toplıyorlar. Tabluı - maz mı.mm. 

1 
da 

m bıraktığı halde? başındaki tabla alt • Demif. olacaklar ki. on ar ı 
htmı çıkarmayı unutmuş seyyar yo • - Toplanz 
furtçuya bemiyorlardı. Deyip. içeri cfotru kıvnlm~ nılo tek-

& moda da geçtL Uzun saçlar biraz Hnde toplam.ıya 'bqtamıtlar.. bakalım 
daha uzayınca onları ba~m etrafmda bu da ne kadar &r.uı edecek? 
çevrelemeill: tcıçl~ınlf olacak kı.. artık ..................................................... . 

yalnız ell5e)'9 ıelen kısmı dışarı dogru Bu ynıyı okuyan kadın okuyuculan:m 
lcıvınyor, rulo yapıp b·rakıyorlardı. En-
~ saç ruloiannın tlzerinde ger~ tM belki bma: 
blrftiyordu amma bir cihetten dt fay - - Sen a. bu~nı.rie kadın aaçlanna 
cfaa nrch. Bqtakl kepekler de orada parmatmı doladınJ 
topJ.amyor, elbbenln, mantonun yakasına Diyeceklerdir. 
dlndllnrlıyordu. Fena mı ettlmı aadem ki parmatmu 

Son g(lnlerch bu da de~ti. Şimdi lı.:a - kadın 1açlanna dolaciun. Parmağımı .aç.o 
ilmlar, saçlarmı gene enselerinde rulo lan aramdan u8'11caolk çektiğim zaman 
fekllndt topluyorlar amma yen!. rulolar ~- d 1 1 lar bir rulo 
eskileri gibi dıfarıya doğru değil. içeriye parma6"'"'a o anlmf o an ıaç rul 
4ofru dön& halinde kalır; teknr klvınp o yap -

-····· .............................. ·········· ...... . mak zahmetinden kurtulurlar. 

:Adamın bb1. her zaman iki ellnin d~r- İımet Hulilı' 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Sahili ohmyan en buyuk nehir 

DOnyanm. •büyük nehrinin sahili ol
mmnakla beraber bütün dünyadaki ne
hirı.tn m«muunun suyu kadar suyu 

wrdır. Bu nehir. meşhur Golf Strimdlr. 
Meblb kaırfezinden başla:-. Amerikanın 

fl?'k aahllleri 'boyunca aka!', Nev:found
landuı yataklarında kıvnlarak Atlas Ok-

yanwııuna çevriltr ve bu suretle nehirlik 
TUfını kaybederek mO.thi~ b:r ana!or ha-
lini alır. . 

* DDnyanan en hafif kerestesi 

Zavallı bir ananın 
MQşkDI vaziyeti 
Dün, ellisine y~ bir kadın 

okuyuc:uından bir mektub aldım. Bu 
mektub, hayatın hazin bir hikayesi .. 
ili nakletmektedir. Kısaca anlata .. 

rım: 
Bu kadının ortahalli bir hayat ge

firecek kadar bir geliri var. Boğaz· 
içinde blı' köyde oturuyor. Kın ~ 
hentiz 18 yapndadır. Mektebi yeni 
blttmnşttr, hassas, temiz bir kızdır. 
Bütfuı gayesi de evlenip yuva kur • 
mak, annesile bir arada yaşamaktır. 

Aradan gftnler geçi~r, nihayet 
bu genç kız bir gençle tanıŞıyor. se. 
vıişiyGr v-e nihayet nl§anlan.cyorlar. 
Bu genç, zeki, güzel bir erkektir. 
Buna mukabil ahlfiltsı7..dır. Ai1eyi 
muhtelif ~-asıtalara müracaat ede -

Dünyada aon defa olarak yeni yelkenli 
bir gemi yapılmlf w cl3 üncü Cuma, di
ye adlandırılmıJtır. Bu gemı. 1907 Kinu
nuevvelinde 16 yolcll.llfo birlikte bat
mıştır. .. 

En meşhur mOstemtekecinin 
mezarı 

gerek kızın anasından durmadan pa· 
ıa çekiyor. Kadın. nihayet dayanamı· 
yor ve nişanı bozuyor. Fakat bu .ma
eeranın asıl acıklı tarafı genç kızın 
l>U ahlaksız adamı delicesine sevme-
sidir. Kızcağız bu yüzden yataklara 
düşüyor. HattA kan tflkürmeğe başw 
lıyor. Anne mu.ztarlb ve perişandır. 
Bana soruyor: 

- Ne yapayım, kızımı ölüme mi, 
!bu ahlaksız adamın kucağına mı a· 
tayım?• 

* Bu ço\ milşkül suale karşı ne de-
nebilir? Fakat ben gene bir kurtuluş 
yolu bnluyorurn: Kııııın başka bir 
muhitte, neş'eli ve blabalı!k bir şe-
hirde yaşaması lAzımdır. Bu, belki 
onu hayallerinden, daha doğrusu 
me!B.nkolisinden uakleştırabilir. 

TEfZE 

Çocuklara nasıl 
oyuncaklar 
almalıdır? 

Yeni ve büyük bir 
san'atkir: Henry Fonda 
Amerikan •inemasının çok sevilen simalurınJan birl 
olan Henrg Fonda, genç/itini en müıkül şartlar 

içinde ıeçirmiş, gapmadıtı iş kalmamıştır 
AmerlJta ldnemAoo 

mmı en &ID" lima. 
lumdan. tOelmnblıı 
lr:wnpan,._. :mea
_., buluam HenrJ 
J'onda Amerlkadı 
JWrub .,.a.tindıl 
Gnnd ltlnMa 190I 
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Kiyel kanah açıldığı zaman en büyük gemi 10,000 ton uktu, 26,000 tonluk 
'dritnotlar ortaya çıkınca genişletiln1esine lüzum görtilen kanal, bugünün 

C Tarihi bir münakaşa =:J 
Sultan Murad ne zaman 

ve nasıl delirmişti? 

. deniz devlerine tekrar küçük geliyor ve yeniden genişlstiliyor 

Onun saraylılar tarafından yapılan tarifi yanlışbr. 
IVlurad, içki düşkünü ve müsrif bir adamdı. Daha 

veliahd iken bir milyona yakın borç yapmışb 
-3- 1 

C "Son Posta,, nzn deniz işleri mütehassısı yazıyor :J Bir başka gün kendisini .ziyaret ettiğim ,__,__,,._~-----:-------....... .._--
Bay Sadi Sultan Muradın cülı1sun<ia ve 
hal'inde saraylıma meskılt geçtiği veya-

Büyük Harb bittiği hud Bay Sadiye göre y~ verdiği ma -
~an, deniz ada.m-
lıın, artık büyük ge- /" ,ipı.. !Um.atı şöyle tarnamladr 

, , , ~ 0 . - Beşinci Muradın cülfuıile bal'ine ve 
Jnilerin kıymetten /~-' ~ "~ d bildiltl 
t ~ .. y. (/./ r _;. ~ Çer.kes Hasan vak' asına air · · eri • ı 
d~•--tükte...ı daha zi- "'"" \ ı, . • ~ \ ğ "d 

·"'-9 .... ., :~ ~ 'V • _ mi, öğrendikleri.mi bildirec~ imi v~ et ~j 
'Yade ufak gemilerle ,N ~ • ~ N m.iştim. Bu husustaki malumatım beliti 
.tnuvaffakiyet istihsal /·~ '.,_" ~O • - eksik olabilir. Fakat söyliyeceğim aözler) 
"edilebileceği hakkın· : ,' ;'f 0 esaslıdır. Ve bugüne kadar onların ha -
da yanlış bir düşün· .: ,' ~; · '- kik.atini nakzedecek yeni malüınat orta-
ceye kapılmışlardı. J /.°J; ya atılmamıştır. 
Nihayet 1922 de ya- ./ :.! : Evvela size Sultan Murad hakkında be-
Pllan meşhur Vaşing- , ... nim bildiklerimi söyliyeyim. Sultan Mu· 
ton silahlan azaltma J ~ ~ RUS 8AL Ti K rad hakkındaki malfunatım size haya • 
kt')nferansında bile, 1 L' "· 00 NAM MAS t tını hikaye etmiş olan ve ismini meskO.t 
bü ln milletler, en t ~ 300 ı 000 ToN geçtiğiniz saraylının anlattıklarına pek 'ı 
bU ' 'ik geminin 26,000 : ! . benzemiyecek. zannediyorum. O yazınızı 
"tol' ı geçmemesi hak- :ı:. ··: . takib ettim. Saraydaki hatıralarını nakil 
kı:ı aki noktai nazarı ; ~~ •• A L M A tt <.....,. ve hikaye eden ihtıyar bayan daha fazla 
IDii.nakaşa etmeksizin ,11 .' 0 0 N AH 1'11 A. s t / kendisini efendisine hal~ bağlıyan sa • Sultan Muradın. gençlik reımf 
bbuı ettiler. \ .... \······ / dakatin emrettiği bir lisanla Murai E - ıdf edilmek istenilmiş, bundan Murad E-

Bu teklif daha zi. ,' fendiden bahsetmiştır. Sultan Murad o fendi çok ürkmüştür. Hatt1 Dolmabahçe 
fade Amerikayı mem ı sar~!lı ?~yanı~ an~atınak ve tanıtm~k is- j camii rıhtımında hazır bulundurulan ka 
'hun etrruşti. Zaten ted ıgı gıbı sakın, agır başlı, vakur hır zat yığa binileceği sırada. yeni padişah tek. 
lekUfi yapan da A· değildi. Bilakis hati.fmeşreb olmakla ta- rar korkup kayığa gırmekten imtina ey • 
llıenlta idi... Deniz- Kiyel kanalını ve Büyük Harbdeki. _vaz~yet:ini gösterir harita nılmıştı . lediği gibi, bindikten sonra da Hüsey! n 

4eri birbh1n~ bağlryan ~a~lar,. mem-ı 2 - Bu gemiler pP.k fazlaya malolmak· 1 lık te zırh taşır. ~aka;;.bunların hep:! hır ~b~ül.a~iz, m~lum olduğu üzere çok Avni Paşvanın kayıkçılara kayığı donarı· 
lek:etlerin mudafusında muhım bırer a- tadır. araya toplamak bıze hıra;: gayrı tabıı ge- musrıf bır padLşahtı. Onun zamanınd9. maya dogru çekmelerini söylemesi üze. 
'!nil olurlar. Süveyş kanalı, Panama ka- Hakikaten 0 zaman gemi sıkleti 10.000 liyor. Umumi çerçeve ile bıraz düşünür- / devlet hazinesi büyük borçlar ve ağır r ine: cHayır!. . Hayır!.. Donanmaya deği1, 
ııalı., Kiye! kanalı mühim denizleri birbi- tondan 26,000 tona birdenbire yükselmiş- sek büyük top. fazla zırh, yüksek sürat faizler altına girmiştir. Vakıa bu istikraz İstanbul yakasına gidelım. diye bağır • 

iline raptetmek1e en büyük ehemmiyet- ti. Bu kadar mu:ızz&m bir yükselişin mal- Büyük Harbin denizcilere verdiğı ders- ! edilen paraların bir ~ısını zırhlı te~ar~ - nuş ve korkusunu yalnız ahvalile değil, 
Serini gös~rirler. Fakat bunlardan Kiyel zemeye de tesiri büyük olac:ıktı. Bu hal lerin doğurduğu neticelerdir. Bunbrdan kine. kışla ve saray ınşasına sarfedilmış- lisanile de izhar etmiştir. 
\Te Panama kananan. ayni fi!onun ayn kanalın da ehemmiyetli suretle ele alın- feragat doğru olmaz. Bundan dolavt, bü- se de paraların mühim bir kısmı da Slri Abdülhize gelince, saraylının 
eyn denizlerde kulTanıTmasım temin et- masını icab ettirdi. Almanla::. O zam:m tün memleketlerm gemileri 3S,OOO ton- padişahın kendi şahsi israfile dağıtılmış· ı saray .. içinden i~ittiği rivayetle . 
ınek bakımından ayrıca bir kıymeti ha- bu masraftan kaçmadı1ar. B:t' taraftan da.n büyük olmak gerektir. tır. re gore naklettiği gibi: Mu • 

1fzd.irJer. Mesel!. eğe:- Panama kanalı ol- dol;lanma yapark<"n diıte :.- t arafüın en Sultan Murad. bu husust.a amcasına rad Efendi serasker kapısın:ı geldikten 
Biz bu mütalea ile 35,000 ton denen bir b kt h t ' kt ·d· ll!ıasayd'ı Amerikalılar ik\ çareye b~ş müşkül şartlara göğlis gererek kanah ge- enzeme e, a ta amcasını geçme e 1 1 sonra, yangın kulesinden verilen müret· 

\'Urmak mecburiyetincie kalırlardı: nişlettiler. Ne yaıtk lr. bu teknik muzı f- gemiyi 4o.OOO t on kabul edersek şu nct i- dersek mübalağa sayılmaz. Eğer tahttıl teb işaret üzerine saray önilndeki donan
. 1 - Atlas ve Büyük Okyanus için ayrı feriyetin, bu .siyac;i zaferir .. bu ıktıs3 ô] ceve varıyoruz: Büyük H nrhcl-<? 28.000 kalsaydı israflarile Abdülaz~zi aratacağı madan ve diğer mevkilerden atılan top
ayrı birer donanma yapmak. feragatin semer-sini alamadılar. Dona'1- tonluk ~emHer ıc;;n yapılan Kiye! kana- ı muhakkaktı. Sultan Murad. henüz Mu - Iarm sesi!e uyanmış ve ancak kendisine 

2 - Yehud hir tek donanma yaparak manın yanlış sevk ve idaresi neticesi ola- lını 40.000 - 28 000 = 12,000 tnna miite- rad Efendi iken, yani daha veliahd ol - yapılan oyunu o zaman anlamıştır. 
Japonya veya tngiltereden bir tanesin!n rak ne gemileri, ne kanalları işe yaradı. nazmm derinl€'c;t i:-mek ve f?etıic;letrr.ek duğu zamanda bir mi.lyon liraya yakın Kısa bir zaman sonra şehzadeleri Ma.'ı 
Blya.si boyundunı~unn razı olmak. laZJmdır. Göriiliivor kı bu m: kt::ı~. <lr·t- borc etmiş ve bunu sırf nefsine aid iş - mud Ceialeddin ve Yusuf İzzeddin E _ 

Fakat Kiyel kanalı ile Alman donarı- Kayzer cOrdum galib gelecek, donan- not sınıfı gemilerin kadındaki miktara lerde harcetmişfü. O erkek kardeşi Ab- fendilerle birlikte bir saray kayığına bin-
rnam ile de sullı masası başında hakimi- d"lh ·a h. b .• ..:ı : Abd""lh 'd d ı;nası arasındaki münasebet böyle değ;!. asağı vııbrı müsıwidi ... Su h aH~ Khnl 1 u amı e ıç enzemeZUL u amı irilerek perişan bir halde Topkapı sa , 

atı-. Alınanyanm Baltık cephesini, şimal yeti temin edece~i.m> demi şti. Şüphesiz kanalının tarihçesıni şöyle teı:;b it edebi- çok hasisti, israfı sevmez, parasını sak • rayına götürülmüştür. 
,:,a__ İ onun bu fikri kendi erkanıhat'biyesinin ı d K .J • h ·1 k a· ·a -.ı.enizine bağlıyan skajarak boğazı, he:- liriz: ar ı. en ..ı ı ta s ı sat1 .e en Inl ı are e- Bu hal ve iclAs mürettebleri meseleyi 
iki denizde ayrı filo bulundurmak mec- uzun tetkiklerinden çıkarılmış bir neti- der, çiftliği mahsulatından da istifade e- çok sıkı, çok kapalı tutmuşlar. Mesele • 
buriyetini doğuracak kadar uzun ve u- ce idi. Fakat İngilterenin düc;ünces! bam- Acıldıaı anda Geçebilen E!emi derdi. Murad Efendi ise Galatanın ban- den ancak bu komployu yapan birkaç na-
Ea.k deği!dir. Büyük Harb:fo bile Alman baska idi. İngilizle~ donanmalarını Al- nri+yıot icar!ınd:ın sonr;ı :: ~~.~~~ ton ker ve sarraflarına birçok borçlar etrniş· ı zırdan başka kimsenın haberi olmamıştır. 
t1ananmasının Baltıktan şimal denızırıe manlar te.c:ebbüs ederlerse ortaya ata- Bugün yapılması ıaZlm ge!.:= : 
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: tir. Cülusundan sonra b11 borçların mü • Bilahare Sultan Hamid devrinde serıı.s-
a:çı,k denizlerden geçirilmesi düşünül- caklardı. Çünkü coğrafi: durum Alman- * hinı kısımları saraydakı mücevheratın a- ker olan Hüseyin Hüsnü Paşa merhum 
lll.Üştür. yanın taarruz. İnf5iltet'enin de müdafaa lacaklılara verilmesi suretile kapatılmak: sabaha karşı top seslerini ve atışın de . 
:Almanyayı böyle bir kanal a(,'lllağa etmesini istiyordu. Bu haddi zatında 'l- Bu büyümeve sarfedi1en p~ralar ve mecburiyeti hasıl o!muştur. vamını işitince merak etmiş, hadiseyi a!l-

sevkeden sebeb, memleketin karşısında kuyucuların kolay ihata edebilecekleri mPsai hava noktai nazarından da ~avanı O vakit, İstanbuldakı İngiliz elçi.si lamak için adam göndenniş, fakat doğru 
muazzam bir deni?: imparatorluğunun, bir şey. değildir. Onun için gen işletill!le· dikkat bir istıkamet almaktadır. K:mal- cSir Hanri Alyob un, Sultan Murad hak· bir cevab alamamış. daha geç işi anlayın. 
'1'iğer tarafta da gene denizlerde kuvvetıf sinde fayda görürüm. En basit bir atlas- lar. bu mühim hi·m~etlerin~ mt<kabil, e- kında Jcullandığı hafifmeşreb tabirini c~ büyük bir hayret hissetm~ ve mese • 
bir Rusyamn bulunu~dur. Almanya bu ta dahi Almanya deniz yoUannın ne ka· hemmiyetli b ir tayyare korunmasına bundan evvel de size söylemişti m. lenin doğru olup olmadığını tahkik icın 
fk1 taraftan bir tanesile dost geçinmedik· dar sıkı bir kontrola tAbi olacağı görü11r. mulıtacttrlar. Almanların dısan fazla Sultan Murad, o tarihte « Yenı Osman- Serasker kapısına bızz:1t gitm i ştir. Bu~•ı 
çe bu deniz mü~külatmı ancak rnu:ızzRm Eğer İngiltere kanal VI? Şima! denizinin rrıalumat sı7dtrmaması bu ehemmivetın lılar. ismile meydana çıkanları pek iyi bizzat kendisi anlatmıştır. Yani benim cifi' 
bir kuvvetle bac;arabiliı:- İşte aradaki en şimal kısımlarını tııtars:ı hu vollar en rakamlarla ifadesi.ne müsaade etmiyor. tanımakta idi. Saraylının anlatmak iste- size bu hikayeyi tekrarhyarak işaret ~t
kiyel kanalı, co~:;ıfi değU, askeri şartla- büyük tehdide maruz kalır. O halde Al- Fakat müdafaa v"ac;ıta1arını ort::.va ·p,,k diği gibi Abdülazize yapılan komplo o - mek istediğim şey, hadiseden evvel de
ıın verdiği mii~küHltı halledecektir. Pa- manya bu bovundurukta!1 kurtulm:ıh ve acık olarak atan Amerik3 bıze bir kana- nun meçhulü değildi. Bilakis 0 bu 8 • ğil, hadisenin vuk:uundan birçok sa'1t 
namanın tam amile aksi... İngiltere ise biJa1-{=s onu dışarı bıt'akm:!-· lm ne kadar cherrımivetli teskilatla koru- damları etrafına toplar, hatta onlardan sonra da meselerun memleketin savılı * malıdır. Halbuki Büyük HarbdC? Alman- na bileceğini ızösteriyor. Panama k:ınalı, başka sırf kendi şah.si menfaatieri düşün. şahsiyetleri arasında da anlaşılmamış ~ ol-

B ya bu işe teşebbils etmedi ki. . 1ste, me,•· günün en ehemmiyetlı SUt'ettP kot'un"n cesile c Yeni Osmanlıiara• takılmış bu • masıdır. Sonralan yaveri ekrem ünva .. 
r 

üyük Harbe takaddüm eden İngilfa - "' ı r d ı - k 
:Alman rekabetinde bu kanalın oynadığı zudan biraz uzak olmakJ:ı beraher, an- ve hic:b!r tavvarenln muvaffakivetil'l"' unan ar içinde ve erece erine gore en- nmı. alan müşir Loncalı Derviş Paşa da 

1 k b tatmasını lüzum1u gördiiıti;m Almanya· imkan venn. ivecek: karla!' te.c;Jı"m edı"lmı·c::ı. dine yaklaşabilenlerin sadakat ihsane1e- aynı suretle vak'ayı öğ"renebilmiştir. 
!'O pe üyük idi. Uzunlultıı yüz mili ge- "'" :t • d' 1 k h 1 d ç k k o 

b nın magwlubiyet hikayesi böyledır" • bulunan bır yer olarak go"zu"·ku··yor. rıni ın eme ten oş anır ı. 0 ony:ık gün yağmurlu bi!" gu··nınüs ve halk 
Çen u kanal açıldığı zaman ancak ufak 1 f -

* 
içerdi. çki alemlerine azla dalmlştı. Bu bu yağmur altında küme, küme bir yeni 

eemilerin geçmes:ne müsaade ediyordu. * k"' d ık • b kl llu otü itiya artt ça asa ve a i müva • haber daha almak, fazia bir şey öğrene-
rada ufak tabiri kullamyorum. Fak.lt Büyu«k Harb bitince Kiye! kanalı e- fşte denizlerde yenı"den go-ru··nmer.e · · b ulmasında a"'rru'l 1 şt b'l k k d h zenesının oz o mu ur, ı me mera ve hevecanile Beyazıda 

üşünmelidir ki, bugünün ufak gemisi henınniyetini, muvakkat bir zaman için karar veren Almanya bu. kadar masrafa denilebilir. doğru akın etmiş, bütün gün sokaklar:ia 
2amanınm en büyük zırhlısı idi. Bu k.3- kaybetti. Çünkii Almanyanın donanması rağmen kanalı büyütmektedir ve bunda Sultan Muradın sıhhatini ve Asabını dolaşmış. 
;ıa1 çok şiddetli adımlarla devı:ım ede!'l kalmadı ... Bununla beraber, umumi nok- haklıdır. Temenni edelim k! harb g~mi- bozan heyecanlardan en mühurunı ve Sultan Aziz Topkapı sarayına nakle _ 
'.Alınan - İngiliz yatı~ında Almanlara a- tai nazar gemil"rı·ıı artı"" bu-yu··yemi lerı· artık daha fa"'l b- ·· b ] ·· h · k' t h • d ld 

• <:; "' ye- 4 a 1ıyumesinlerl aş ıcası şup esız ı a ta iclas ettiril - i ikten sonra; Sultan. Murad Dolma • 
?"_a'k bağı oluyordu. Çünkü parası pek f:tz- ceği merkezinde oldu~u için kanal ile uğ- mek için Dolınabahçeden alınma hadi _ bahçe sarayına getirilmiştir. Mutad olan 
ıa olan İngiltere yalnıı: gemı· yaparken. raşmak ta pek ki tn kl ı d A. T. d · msen a ına geme i. sesi ır. biat resmi Serasker kapısında icra edil-
n1sbeten daha az servete malik olan AJ. Halbukı" harbden s d · ·ı~h 8 d b" S ı ı onra enız sı C:l ı yap- ursa a 1r esrar ·kaçakÇISI aray mm an attığı ve tarihin de kay- miştir. Padişahın bu merasimden sonn 

ı ln.anya bir de kanal ile uğraşıyordu. mak h""''sundaki iht"la"'i' h 11 d"l d tt"ğ' "b• dah Ik D 1m b h .....,... ı .arın a e ı • k e ı ı gı ı 'l i akşamdan Dolma _ o a a çe sarayın.'l gelişi epey gecik _ 
. En büyük şe-kil dritnot sınıfınır- ı"cadın- miş ve tekrar ko hl 1 d"' ··ı ya alandı b h C! " C'.illl.an zır ı ara onu · a çe sarayı aslter ve Harbiye mektebi miştir. Yağmur da pek artmıştır. Bunun 

! , an so~a. meydana geldi. Malfun. olduğu müş olması kanal meselelerini tekrar Bursa (Hususi) _ Beyazıd mahalle • tale-besi tarafından kuşatılmış. Süley _ k in biat merasiminde padişahların otur-
1 iizere Ingıltere yeni bir tip gemi bulmu~ canlandırdı. p r hd d v sinde 33 numaralı evde oturan havlucu man aşa ve ia dairesine gidip Sultan ugu incili taht Dolmabahçe sarayına ge-
:tte böylelikle bu tipten evvelki teknelf•; Bugün gemilerin 40 bin ve hattl 45 D · dınd b' · · Muradı dışarı çıkardıktan sonra, daire ka- tirilememiş, Sultan Murad ne biat icra • 

ı tamamile kıymetten düşmüstü. Fakat bu bin tona doğru ·1 1 .ıtkl . 1 " .. ervış a a ınnın esrar kacakçıhğı d b 
._ • 1 er eu. erm goruyoruz. yapmakta olduğu zabıtanın naza·n dik _ pısın a ara a ile bekliyen serasker Hü- sında ve ne de saraya dönüşünde bu tah-
na1, haddi zatında, İngı·ltere aleyhine ol- Bütün millet! rt t kta ı · A e n yap 1 ı:ı. gemi erde katini celbetmiş ve takibata başlanmlştı. seyın vni Paşa arab!lsından inerek ona ta oturabilm iştir. Birkaç gün sonra da has 
tı:ıuş ve iki rakib arasındaki kuvvet nts- 35,000 tonaj. 40,6 santimetrelik top, 30 Sivil Şebab ve İsmail adında. iki mem- biat etmiş! Sonra arabaya kendf yanına talığı meydana çıkmı~ ve bu tahta otur _ 
beti pek zivade azalmıştı. Bununla bera- mil .n t .. " 6 ti t lik: ur ı şt Sar h _. k k h. b" b İ ra , 'ZV, san ıne re zırh gibi takibatı ilerleterek Dervişin evinde 2 ki- a mı ır. ay :sıze va 'anın bu kada!"ı- ma ona ıç ı r zaman nasib olmamıştır. 
er ngilterenin bu tipi ortaya atmasın· anormal rakamlar görüyoruz. Bunların ıo 660 gram esrar yak1:1.lamıc;:Jardı- y m anlatmıştır. Halbuki meselenin arkası Sultan Muradın esasen içk! gibi kT " 

C!a iki sebeb vardı: h--' . . :; •· apı- d b' T dl 0 11 
"'~· ayn ayrı mümkündür. MeselA lan tahkıkata göre Dervişin de İğdir kö- a vardır. Murad efendinin araba He se- ır ı ıya a sarsılmış olan ve son 1 

1 
1 - Alınanlar böyle gemi yapamazlar, 315,000 tonluk btr gemi 3!'1 mil su-rat ya- • ...r; bt Alid b rasker kapısına götürülmesi evvelden ta- intizarı içinde nerrım:c:: bulunan a· ayb at'~~ zır Ki 1 k J u mu arı en u esrarlan aldığı an- b --,: sa ı cu 
a ye analındau bunların ge~ pabillr; veya 40,6 santimetreltk dokuz ta- laşıhnıştır De · k karrür ve tertib edildiği halde asker ta _ It1s hadises .. ile büsbütün mu·· teessı·r olnıu: 

ıtf.ne imkan yoktıır. ,,, . - . - . . rvış evra ile adliyeye tes • fı d . k kil y 

e top taşıyan bir gemi 40,6 santimetre. lim edilmiştir. ra n an gecenm at'anhğında içindekiler ve a muvazenesi ô.e bo?.ulmuştur 
te§his olunamıyan araba yanlışlıkla tev- (Devamı 14 üncü sayfada) 



8 Sayfa 

Galata
saray 
kalesi 
b~r gol 
tehlike
si atla-
tırken 

aersem lig maçlarının J>u mevsım yap • 
tığı hem seyirci, hem hasılat rekorudur. 

Netice: 1-1 berabere. Oyunun hakikt 
neticesi bu değildi. İki taraf ta bu bera
berliği bozacak kadar fırsat kaçırdı. Ga-

latasaray üstelik bir de penaltı atama • 
dı Galatasarayın penaltı kaçırması bu 
sene an'ane haline girdi. Bu kaçan pe -
naltı, bu mevsimin yedincı penaltısıdır. 

Oyuna Fenerbahçe başladı: Baş dönd·J. 
rücü bir sfirat. Halbukı o işi Galatasa • 

._ __ __. ray yapacaktı. Fnıerbahçeliler ayakla -

İstanbul lig maçlan şampiyonası dün 
yapılan oyunlardan sonra nihayetlendi, 
memleketimizin eski ve kıymetli khip • 
lerinden biri olan Beş'ktaş 1938 - 39 se
nesi İstanbul futbol şampiyonu oldu. 

Lig maçlarına haşladığı gündenberi 
hiç mağlub olmadan, zaferden zafere ko
pn Beşiktaş takıll'.ı önüne çıkan bü t:in 
ı:orluklan yenmiş ve haketm•ı olduğu 

pmpiyonluğu da kazanmıştır. 
Beşiktaş takımının bu zaferi takdire 

ve tebrike layıktır. 

Gılatasaray 1- Fenerbahçe 1 
Futbol sahalanmızın en eski ve birbir

lerinin en çetin rakıbi olan iki takım lig
dekı son oyunlan için dün Taksim sta -
dında karşılaştılar. Fenerbahçenin kap -
tanı Fikret sol açıktaki yerim, cezac:ı h~

nüz biten Naciy~ vermiş. Galatasarayın 
en mükemmel müdafilerinden biri olan 
Adnan da takımın merkez mühacimine 
yerini bırakmış. 

İki taraf ta kendilerı için mühim olan 
oyuncularından mahrum. Fikretsiz Fe • ı 
nerbahçe. Adnansız Galatasaray. Biri hü 1 
cumda, biri müdafa:ıtla ayn ayn iki m:t ı 
him gedik.. ı 

10.000 seyirci, 2500 lira hasılat. zanne-

nna daha çabuk davrandılar, top her 
saniyede istikameti değışiyor, sağdan, 

soldan. ve merkezden. hülasa sahanın 
her yerinden yapılan h:icumlar Galata • 
saray müda!auını ati.ak. bullak etti. 

1ş bir defa ten i\tmeğe başladı mı za
ten öyle olur. Tribünde oturanlar: cCa -
nun fU topa hızlı vuramıyorlar mı. kale-

Fenerli Ht'Uameddin gene ıinirU 
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Galatasarag - Fener 
berabere kaldılar 

Beşiktaş şampiyon oldu 
Fener daha aür'atll, G. Sarag iae daha temkinli 
oynadı. Goller h'P birinci devrede yapıldı 

den topu uzaklaştırmak bu kadar güç 
mü?. diye titriyorlar. 

Uzaktan davulun sesi hoş gelir, in.!!an 
boksda bile, zehir gibi yumrukıara ya • 
nağını uzatır mı? İş bir defa ambale ol -
mamaktır. Dün yazmıştım. Fcnerbahçe • 
nin hüneri bu defa ca görüldü. -Oç daki
kada kaleci Osman beş defa topu yum -
rukladı, dördüncüsünü içerden aldı, o -
yun tekrar başlasın d.ye merkeze attı. 

Fenerbahçe becerebilse idi bu kasırgada 
belki bir gol daha yapabihrdl. Bu sayı 
oyuna hız vereceği yerde o sür:ıti ke~1. 
Bunda Galatasaray müdafaa~nnır. nefe• 
aldıktan sonra düzgiln oynamağa vakit 
bulman belli başlı lmii oldu. Asabı bo -
zan süratli hücumlar kesiJ:nee sıra Ga -
latasaraya geldi. 

Sol açık Sarafim sUrükl~diğl topu Fe • 
ner kalesinin direklerl!le attı. Hemen ya 
pılan biT hücumu Hüsameddin kurtardı. 

kat devrenin sonuna kadar netice deği~ -
medi. 

İkinci devre Fenerbahçe tıpkı ilk dev • 
redeki sisteme başladı amma, Galatasa· 
ray bO§ bulunmadığı için bn tabiye tut -
madı. 

Daha düzgün top süren Galatasaray 
yavaı yavaş hakim bir vaziyete giriyor. 
Cemil hücum hattında olsa bu fırsatlar
da bir şeyler yablayabifüdi. Göğüs gö
ğüse mücadele sporu olan futbolU, Gala
tasaray hücum hattı açık havada sıkı bir 
yürüyüşe benzetti. Buna rağmen hUcum 
lan Fenerden dah:ı çok yapıyor. 

Fenerin yeni sol içi Basrı Fenerbahçe· 
lileri bilmem, bizi tatmin eden bir şek.1-
de değildi. Verd ~i paslar, havadan olur
sa işe yarıyor, yerden olurs.ı hasım ta -
rafa gidiyordu. 

Galatasaray müdahasınııı uzun vu -
ruşlu oyunu, Fener müdafaasını her da
kika sarsar bir hale soktu. Soldan yapı
lan bir hücum Fenere evvel!\ korner, ıon 
ra da penaltı ile bitti. 

Berabere iken penalu atmak her ba -
bayiğitin harcı değildir. Kısa bir tered -
düd, kimsede cesaret olmadığını göster -
di. Nubarın çektiği şüt üst dırekten geri 
geldi 

Galatasarayın birb!ri arkasına yaptığı 
hücumlar, Feneri biraz müdafaaya top -
ladı. r·· .. ············································--··, 

Fenerbahçe müdafileri topa uzun vur- i Lig ŞampİJOnaSlnlO 
masalar netice hemen değişecek. mer - 1 Neticesinde 
kez muhacim Bedii fazb rr.üsarnahakAr ! 
olmasa. uzun vuruşıar kısaıacak. fakat ı Takımlarm Vaziyeti 
Bedii ya kendini, ya topu kaybetmiş bir 
halde Adeta ne için sahaya çıktığın: d!i -
fiinüyor. 

Geriden gelen toplar Bcdiide toplanı
yor. Fakat G. S. m<?rkez muhacirni faz • 
laca durgun. 

Bir hücumda top gene Bediiye geld'. 
Ne ıağa, ne ıola pas vermeden çektiği A
ni bir §Üt 27 inci dakikadJ Hüsameddin{ 

1 
plonjon yapmağa rne~bur etti. Top kale 

Takımlar 

Beşiktaş 

Fenerbahçe 
Galatasaray 
Vefa 
Beykoz 
Sü1eymaniye 
Hilal 
Topkapı · 
İstanbulspor 

Oyun attığı 

gol 

18 69 
18 81 
18 52 
18 39 
18 48 
18 21 
18 27 
18 20 
18 19 

puvaa 

s 1 
49 
45 
41 
36 
31 
30 
28 
20 

J 

ağlarında ... 
Oyun 1-1 olmuştu. 
İfte bu ıayı iki tarafı da coşturdu. Fa • 

\ 
~-........................•............................... ; 

Dünkü maçtan heyecanlı bir safha 

Sinir içinde yapılan oyunda tek golil 
yapan zaferi elde edebilirdi. 
Galatasarayı teessüre, Fenerl şevka 

sevkeden bu vaziyete rağmen Galatasa • 
rayı hücumda ve topun peşinde görüyo
ruz. Sol Jç Buduri bir dakika sonra en • 
fes bir §Üt çekti, Hüsameddıı:. çabuk blx 
plonjon ile bunu yakaladı. 

Karşılıklı hücumlar birbirini takib e
diyor, Fenerin çok güzel yakaladığı bir 
fırsatı boş kaleye kendinı top gibi atan 
Cemil kurtardı. Galatasaray sağ içi ile 
merkez mühacimi yer değıştirdı. İki ta .. 
raf da cidden bir gol için elinden gelen 
gayreti son dakikaya kadar sarfetti. Top 
Fener müdafaası önündt! bocalarken o • 
yun 1-1 sona erdi. 

Galatasaray: Osman • Lutfi, Cemil • 
Musa, Nubar, Ekrem - Necdet. Süley • 
man, Bedii, Budut"İ, Sarafim. 

Fenerbahçe: Hüsameddın - Yaşar, Le • 
bib - Muzaffer. Angelidıs, Reşad • Faz:ıı_ 
Esad, Ali Rıza, Basri, Naci. 

Hakem: Tank (Siileymaniye}. 

Ômer Besim 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

- Bugün mü geldin? 
- Evet, efendim. 
- Adın ne? 
- Talat. 

Ta15.t, kılıcım belinden çıkarıp bff 
köşeye fırlattı. 

- Hayır, azizim. Fakat keşk:i p~ 
beni tekdir etseydi de, bu yumuşaklığı. 
bu derece aciz ve meskeneti göstermaı 
seydi. Ya o, kaymakam Hüseyin be1! 
mi, nedir? 

(ATka.n var) 



r) 

(Btıediye soka.klor-. temizlik levhala!·ı asacak.) 
- Eyvah karıcığım, aokaklar bir kat daha bakım
sız oÜU!ak desene! 

(Mekteblerd.o genç kızların saçlarını kıvır 
malan yua k edildi - gazeteler) 

- Bizim kız artık btl§ını maıa
latmıyor •• 

11..-.HU ~alJK<ıLiJ. mc. u .. oıau.K tan &unr!l.J 
Kadın -- 2>5 liralık ıapka ha.. al da. ba§ına 
çal.' 

- Demek alUNainİn hu •Özünü 
dinlemeye baıladıl. 

Köylüler - Şu lstanbullular garib adamları Kar; a•alıJı Yenicamii 
7w bulduk diye aeviniyorlar J. 

Üstad Fehim ile b~r~ber 
çalıştığım günler 

Ayni gecede iki tiyatroda birden oynuyordum. 
Kadıköyünde işimi bitirdikten sonra bohçamı 
ko.tuğuma kısbrarak solu~u Üsküdarda alıyordum 

-23-
Ben de maaşla çalışacaktım. Vazifem 

bır perde komedi oynamaktt. Ku.şd.f.11 
tiyatrosu faaliyete geçti. 

Burada biz temsıllere devam ededu· 
ralım, merhum aktör Şişman Halid, 
Üsküdarda Paşakapısında Dılf:üta tl • 
yatrosunda büyük san'atkA.r Fehim .. 
fendinin rıyaseti altında bir heyet ku· 
rarak oyun vermeğe başlaıru:JU. 

Gözlüklü Galib, merhum komik küçük 
Muhtar, t~nınmış temaşa muharriri 
İbnirrefik Ahmed Nunnin oğlu Refik. 
Kuçük Elfmi, Peruz, İsmail Şeyda ve 
genç amatörlerden mürekkeb olan bu 
tiyatro milli piyes!er ve vodviller <:11· 
nuyordu. Ben bir taraftan Abdi ile Kuş 
dılinde ça!ışırken, diğer iaraftan da 
bu heyetin rnesaısine iştirak ediyor, ve
rilen rolleri alıyordum. Ayni ~e 
iki yerde oynuyordum. Ku.şdili tiyat
rosunda kantolardan evvel kom.edimi Cemal vesıtMile çağırd.ıW. Turşuc~ 
oyınuyor, bohçamı koltuğuma kıstıırıp Cemal KAzım beyin evladlığı idi. Kar 
soluğu Usküdarda alıyordum. pıda da kontrol memurluğu yapardı. 

Kamil bunu duyar duymaz itiraz Beni Aksarayda kahvede buldu. Ald;ı,' 
etti: Şişlideki Şaınramm evine götürdü. 

- İki hrafta oynamak yok! Kazım beyle Şamram hanım evvell 
- O halde bana fazla para verin, beni tebrik ettiler. Kısa bir zamanda 

verdığıniz yarım İngiliz lirası yetiş - gösterdiğim muvaffakiyetlerden bah .. 
mivor. sederek bir hayli koltukladıktan sonra, 
Yarım İngı1iz de üç mecidiye .. o za- beni büyü'k bir kumpanyamn, haşılla; 

man icın aktörlere verilen en yüksıek geçireceklerini iyi ve yüksek san'at • 
ücret . burnumu büyültmemck için KA- karlarla ça:lışmakt~ daha ziyade iSr 
mil bev razi olmaz gözüktü. Ben de tifade edeceğimi söylediler. Altın para 
kızdım. Tamamen Şi~man Halıdin 15 lira maaş teklif ettiler. Kabul ettım. 
kumpanyac;ına girdim. Üstad Fehim Gardrobum noksandı. Kazım bey ta ~ 
rC'iı.söriimiizdü. mamlamam için avans verdi. Gardr<tj 

Üstaddan hem bana çok emeği oldu-. bu duzrneğe başladım. İşte şimdı pe~ 
~u icin. hPm de Türk sahnesinin en zengin olan gardrobum o tarihten iti .. 
yükc;ek bir ak1örü olduğu için uzun u. baren tanzim edilmeğe başlanmıştır. 
zun bah~~mek lazımdır. Uzun müddet size evvelce de bir mü-

Onu büyüklüğ l~ mütenasib olarak nasebetle :mlattığım bu büyük heyetle 
anmcık maksacHe 'bu kısmı kendifille beraber çalıştık. 
bera hf>r bulunduğum dığer faaliyet İşler yolunda gidiyordu. Bilmem n~ 
devrelerine bırakıyorum. sebebten Kazıl"'. bey ortaklıktan cekil,. 

Burada rpeyce bir zaman üstadın di. Tivatrovu. ayni kumpanya i1e Mu .. 
takdirlerini kazanarak çalıştım. L~kin rad zade Şi.ikrü beye devretti. 
bu t ıvatro benım jannm değildl. Ben Bu s0 ff>r Sukrü beyle Kamil bev bir
gaye~e drıha kı~stirme yoldan gitmek leştiler. Kumpanyayı takviye ethler, 
mechurivetinde idim. Aleksanvan. Tolavan, Çobanyan kad-ı 

Gene kendı fırmamla çalışmak teşeb- roya almdı. Simdiki şehir tiyatrosu gi. 
buc;i1n~ geçtim. Ilır sene tek ba~ıma bi bir dram, bir de komedı kısmı teşkU 
Kucdili th~atr('lc::nnu tuttum. O zaman edildi. Bunlar müstakil olarak da tem~ 
Ha5an efendi Fevziye tiyatroc:unda, .!il verivorlardı ~hrin muhtelif ma • 
l:\Tana.kyan da Sarkta oynuyorlardı. hallerinde ayrı ayrı oyunlar oynuyor1 
Hukfımct aidatı çıktıktan sonra <fo20 duk. 

ile Hasan efendide~ tasarrufunda bu - Sark tiyatroc::unda ise başladıaımı~ 
lunan Kuşdilini aldım. Merhum, kon- ikind sene'-'i Millet tiyatrosu bitmiş, 
turata b' r de mndde ılave ettirmisti: sahnec;i natamam olarak ( Donanma 

« Kadir cecc>.,ırıden sonra Naşid Fey- Cemiyeti)ne verilmisti Burada Ma "' 
zıya, ve Vefada Rehberı Tahsıl mekte - nakv~n. Nureddin Sefkati. Kınar, Bi .. 
bınde, Hasan da Kuc;dili tivatrosunda n.Pmec.hranlar, Hnkkıı Necib, Sı:ı.ffeU. 
ovnamttk mecburiy<!ltindedi.-dler.• Düigeryan milli ve hissi piyeslerle 

O geceler Hasan efendi bızim kum- İbnirrefik Ahmed Nurinin vodvil • 
panyanın mallım rn:Frafıan verecek, lerini ovnm·orlarnı. 
tekmil hasilatı alacaktı. Buna muka - n·r de edebt h"vetleri vardı. Tivatro 
bil ben iki verde onun hesabına oynı • Doıınnma cemiveii. rei~ Yağeı Sı:>fik, 
yacak hiç hir ~ev a1mıyacaktım. Rah - Lazistan mebusu Sudi bev1erin hima•' 
metli pek acıkgoz. işini bilir bir adam. yesindevdi. Edebi hevet de Sal:lh Cim· 
dı . .Hayıa:t.m\da çürü'k iahltClt'fa diyebi~ ~oz. Hüseyin Suad. İbnirrefık Ahın~ 
lirim ki, hemen hemen hiç basmamış- Nuri bevlerdcn mürekkebdi. 
tır. ( ı-1 .. kıt.<;T tuır) 

Ben onun yerme oynadığım iki gece- Yazan· Nusret Safa Ceskun 
da Hasan ömründe pek az gördüğü bir .............................................................. .. 

hasılat yaptı. Halbuki, benim tiyat - Adanada kış sporları 
romda o mutad hasılatın yansını dahi 
e:de edememi~ti . 

Balkan mtıharebesi ilan edilmişti. 
Memleket bir hercümerc içerisindeydi. 
Heyet de harb do1ayısile dağılmıştı. İş 
yoktu. Arkadaşlardan bir kısmı askere 
çağırı1mıştı. İlk heyecanlı ve telaşJ.ı 
günler ı;reçince tekrar faalıyete baş -
lan~. Bugünlerde de Kazını beyle, 
Hasan efendi kat'i olarak birbirlerin
den alftkalarını kestiler. 

Kumpanyaya bir komik l!zım! Kimi 
alalım diye düşünü~rlar. Benim par
lamağa beş1adığım zamanlar ... 

- Naşidı alalım! 
Karanın veriyorlar. Beni Turşucu 

Adana (Hususi) - Bu yı} kış sporları 
pek neş'eli geçiyor. Adana spor bi)lgesi 
her hafta kayak gezınti1erı tertib etmek
tedir, her Cumartesi güniı sporcu gt nçler 
şehrimizden Poz'.lntı~·e g'tmekte ve To • 
rosların 1500 metreyi aşan karıı orman • 
larmda spor yapmakts.dırlar. Geçen se ,. 
nelere nisbetle kar bıı sen'? çok az v1ğ • 
mı~tır. Buna raEtmcm Toroslar kayak spor 
larına çok rnüsairl. bir haldPdir. BilhasMı 
Şe>vhlı köyünün vedi kilometr~ kad~r si· 
malindeki Topak mıntakası eşsiz bir ka• 
vak sahasıdır. 

Topak Ardıç mıntakasınô.a bir kava~ 
evi inşası spor bölgesı tarafından ka;ar. 
lCl§!IUŞ tır. 
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terkib, tesir ve cild gftıelliği bakımından dOnyada mevcud kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mübal•gab raklamlara ha-::et yoktur. Bir tecrllbe 

ve mukay~e klfidir. Deposu: NUREDDiN EVLIVAZADE MQESSESESI ISTANBUL. 

Meseleler: (Kömür -Demir limam ) m 
Çatalağzmda yapmak doğru olur mu ? 

Hergün : Hasan Hayri 
hadisesi mUn"sebetile 

Galatasaray -Fener berabere kaldılar 
(Baıtanıtı 1 tftcf aaytsfPJ \kaydetti. U çüncll Veh ıolii devrenin IOD 

(Baştarafı 2 nci sayfada) Beıiktq 4 • Beykoz 2 lanna doğru yapıldL 
bir meziyettir. Ancak, elimize emanet o- F b h G-,-·t '- ..1-- İkiııci devrede Süleymaniye kumen o-ener a çe • IU.& uaray maçı a.au..a&" . 

(Baştarafı 5 ind sayfada) bir çırpıda çıkanlabileceği i~. 1arak umumt bir İf tevdi edi~dilf zaman, heyecanlı ve alAka uyandırıcı olan bu yundı.a bilim olduysa da bir sayı çakara• 
zıediyor.- diyortiu. Nafia Veklletinin Verdiğimiz izahatla fU kanaatler te • gayet hesablı, tutum!u. israftan. lüks • maç tahmin edildiği kadar güzel oldu. ma 
lböyle bir zan ile hareket edeceğine, bil bellür etmiş oluyor ki: den korkar olmak bir vazifedir. Oyuna Befiktq batladı. On dakika ta Vefa 25 inci dakikada dörd\lncii ve -
mem, nasıl hüküm verilebilir? Çünkü, 1 - Zonguldak Hmanımn hem kl> • Daha geçen giln. yeni devrin Dahiliye dar Beşiktapıı hlkiıniyetiLI geçen OJUD golünü yaptı. 
Çatalağzı, Nafia VekAletinin yapbrdığı mür sevkiyatını, hem Karabük nakli • Vekili, villyetiere gönderdiği bir umu • biraz 80nra milsavi bir tekil aldı. İkinci küme maçları 
i!emiryolunun mühim bir istasyonu o· yatım temin edecek hale getirilmesi mi mektubda bu noktaya ip.ret ediyor Devrenlıı yanana tadar böyle giden !tinci küme ma .. 1.- Taksim '" C!.._. 
11-- ve her gun" buralarda do'""-"' ve bu mümkündür. ve hiHdhnetin sallhiyetleriııi kullanır - ~· ..-.-
u.u U119GL&& maçın 28 inci dakikasında Rıdvanm g(l • atadlannda yapıldı. Galatagençler ıı. 
""-valı"yi ka,•111 kan• tanıyan fen ve ih· 2 - Amasra limanı; ıalah edilmek su ken memleketin kuvvetlerinden bir zer· 1 bir -t·ı u-ilrt .,~ Jü tı. 
ua ·-s ır ze fU ı e ......, aş ua. go yap Boğaziçi arasında yapılan maç 2-1 Gala. 
...___ unsurlannm gözü önünde bulu • retile bir harb limanıdır. Gemiler için resinin bile taraf edilmemesine azam! de- 35 inci d-'L.:~-da B ·k ,~·- ll ~ AJU- e,t tq .uuuei go tagençlerin galibiyetile bitti. 
........ bir yerdir. mükemmel bir sığınaktır. Bir kolla Ka. recede dikkat ed-eceğini söylüyordu Bun· temin "' Devre 2-0 Be "---·- 1 hin 
._.. • eı.w. Yıuu."'1& a ey - Kara-"1. .... ..r.~ takımı da (4-0) Davud• ~ki müsteşar kömür ve demir lima· rabük hattına bağlanırsa demir ve çe • dan hakikaten memnun olmalıyız. Ç'Jnldl, de bıtti. ısw.auuu•. 
nuıın Çatalağzında yapılabileceğine ka lik fabrikaları için de nakliyat lSkele • bu memleketin ihtiyaçları büyiik. kud - ikinci devreye her iti takım sıkı bir paşayı malltlb etti. 
nldi. tktısad Vekili ise, kat'I ifadeden si olmak kabiliyetindedir. retleri çok mahduddur. Başka memle • fekilde bqladı. Beykoz 8 mcı dakikada Taksim stadında yapılan Anadoluhl • 
muhteriz bulunuyordu. Bunu köylünün Bartın deresi, işlek bir ticaret limanı ketlerde israf değil. lilb bile sayılamıya. Bahadır vasıtui!e birlnci goHlnCı yaptı. sar • Beylerbeyi maçını Hisar ldmaa 
PkAsı seziyor; biri seviniyor: cA.rtık, haline getirilebilece!k vaziyettedtr. cak bazı masraflar vardır ki bizim içtn Bir müddet bayle devam eden oyun yurdu 4-0 kazandı ve B. grupu birinc:W 
ltman buraya yapılacak, dejf1 mi?• Ö- 3 - Ereğli limanı; eşsiz bir harb ve çok büyük israf mah,yetini alır. Sebeb tekrar Befiktquı hAkimlyeti altına geç- oldu. 
iJarü cevab veriyor: •- Dikbt etme· ticaret limanı olabilir. Ayni zamanda basit, fakiriz! u. Otuzuncu dakikada Rıdvan Befiktqm Birinci lige terfi lçin Hisar tamnı, ita. 
lbı mi? Vekil: Burada Uman yapılma· 0 havalinin, k~mür sevkiyatmı da bu Ben. Denlzbankta gaze çarpan bu nevi flçlbıdl golilıril )'aptı. aımpqa ile iki defa karplapcMtv. 
lmı diişüniiyorlar, diyw. ft. daha ol • liman idarP eder. Zonguldak ve Adapa• işlerin mutlaka fen~ niyetle yapıldılJnı Beykozlular otuz yedinci dakikada Şa- Bula-arlar 2 • Pera 1 
maş deiill-.• zan hatlanna bağlanmakla, daha zen • zannedenlerden de~llm. Fakat. \ence hab vuıtulle ikincı ve .an. uyılanm Cumartesi gibıil Şifliyi 4-3 malldb • • 

lktısad Vekili, ihtiyatlı 8hde haklıy· gin bir iktısadt istikbal ufku aç1hmş o- lyi niyetle fena yapmak. bu gibi ahval - yapblar. ien Bulgar takımı ciiln Pera takımını da 
.. Milyen1ar harcanarak yapılacak bir lur de, fena niyetle fena yapmaktan daha fe- Befiktq kırkmcı dakikada dördündl 2-l Jemniftir. 
Jtman için, leh ve aleyht.e bir yığın id· Şu halde; Çatalağzı gibi sun, ve ceb- nadır! ve son. g~lü kaydettL Oyun ~2 Beşikta- tık devreyi 2-0 galib bitiren Bulgarlar. 
t!ta mevcudken, kolay kolay ve derha! ı1 bir lim~n tasavvurunu tarnarnile ka· * pn galibıyet ve ıampfvonlufile bitti. ikinci de ed b" 

1 
. 

1 
bu.na-• 

lrat'l bir fikir ve karar ifade etmek dog falanmızdan silerek oraya saçacağımız Şimdi iiçüncü bir meseleye geçiyo - v ef 4 snı . . o vr e ır go yem11 er .... 
~değildi. milyonlarla memleketimiı.e bu tabit li· rum. Acaba, iki yfü; bin liralık bir dava Bu maç 

8Şere; atadı:~:iı~L Oyuna men uha'!:,_galik "bkırçıtmkıpardır. * manian kazandırmak ~luna rücu et • için on iki bin lirahk bir ücret çok mu - Vefalılar başladı. İlk anlarda Silleyma • uua il OfUU 
Çata!ağzı mevzuu üzerinde, dikkat • memiz; milli menfaatlerimizin mukte- dur? niye kalesine ineu Vefalılar kolaylıkla Halkevi tarafından tertib edilen kır b 

le durulması gereken bir noktaya te • zasıdır. Avukatların ve hukuk fşlerfnfn bug-l- hlkimiyetf aldılar. fUSU dün Heybeliadada muvaffakiy.U. 
~ etmek ~terim: Limanlar, ancak Kömür ve demir limanı olmak üzere ne kadar tatbik edilen itiyadlannıt gö • 18 ıncı dakikada. Abdüt Vefanın ilk sa- yapılınıftır. 
!ünterland1arıle yaşar. Çatalağzı, bu da bir aralık agıw zlarda yalnız (Çatalağz:t) re, bazan iki yüz bin liralık bir dava içilı yısını yaptı. Rıza Maksud 3000 metrelik kopıyu n 

=n, çok zayıftlr; Gelik maden mın d 1 rd Hemen kararlaşıverecek elif bin lira det'et vermek bile ca'z ola • Vela otuzuneu dakikada ikinci go~tl dakikada kazandı. 
d başk besleyici kaynaklan ° aşıyo u. . bilirdi. Fakat, bu neVf bilyük kazanç da-

lrokt; bnir ~e Kuşadasmm tarihe diye ~-~~a; ~a7a~a~lardan J1~~a: valannda. avukatı hak müddei&inin bir lktısad Vekaletinden : 
1 İim ekabetleri mal\nndur. nan 0svn...... a a ' gonıyoÔn nevi feriki farz0 den avukatlık zihnivetf 

~:dası ~:n bakımından İzmirden rnetimizin tuttuğu .YO~: ~e tetkik, yavaş yavaş dünyadan kalkıyor. Liberal 30 San'at Okulu mezunu 
-s ' h izk k.. · sonra karar ve tatbıktır. Tetkik, hen. üz mektebin liberal mesJek!er"! verdi,.ı i'll-&ha üstün şartlan a en mev uru Ç 1 w . 15 

b b tmi fakat geniş bir hinterlanda bir taraflıdır: Yalnız ata agzı uz~nn w • tiyazlara .göre bfr 11vııkatın bir davada, 

~-y e ş, . limanı -bir-....... sade. de alAkalılar meşgul o~uşlardır. TBeg- kazanca Adeta şerik olması, bır operatö- Avrupaya Tahsı·ıe w:ıyanan !;nur . . ....,.n li Z.onı:1nldak, Amasra lirnan1an ve ar 
melere ragmen vazıyetini muhafam et ' d~ d ö " .. ne almarak uka rün bir hayatı kurtarmak için bınlerce 
miş ve onu kat kat ileri g~iş't1r .. J?i· tı~eli ve ~ gte~~;en sonra, a:k .. • lira taleb etmesi gayet tabit bir haktı. 
ler bir misal: İskenderun lımanı hızım y-d h k ecikrneksizin- ka 't ış: Fakat, bugünkü insanlar işlen böyle go·· n derı·ıecektı·r. 
elimizde ilten cok mühim btr limandı. a a ?' g llmndır t ne • görmüyorlar. Hekimlik. avukatlık ve 
Fakat bugün, İskenderun • Tnrldye hu· ceye baglanması · hattA tüccarlık gibi meslekleri ıimdi es • 
Cludlan içinde bulunan hinterland da- Amasra limanı~ ve ~ın deresini kisinden büsbütün başk:ı bir tarzda ta • 1. - Avnıpa dericilik. yünlü mensucat ve pamuklu mensucaı meslek mekteb
marlan kesndiği için, sönüp gitmiştir. gören ve çok b~genen. C~~ Reisi • rff edenler çokt!lr. Hattı bizde bfle, bir !erinde tahsil ettirmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebeleria 
Çatalağzmda yapılacak bir liman f • miz Milli Şefimız İsmet İno~u bu son gün Celil Bayarm, ihracat tüccarını mem .ıo. u dericilik, clO• u yünlü mensucat .,. clO. u da pamuklu mensucat tahsiJI 

Cin de lkıbet bunun aynıdır. gezilerinde çok kıymetli hır tebşirde leketin ihracat işlerinde cyedi emini-. dt. yapacaktır. 
llOLASA: Çatalağzı mı? Yahud: 1.on bulunmuşlar, Ereğliye ~~~eklerini ye tarif ettiğini gördük. 2. - İsteklilerin aşatıdakl prtlan ham bulunmalan llzımdır. 

ruldak, Amasra, Bartın veya Ereğli vAd buvurmuşlard1..1°. ~ ~uyük ~ven· Türkiye Cümburiyettnln son avukat • A - Tflrk olmak. 
mi' cimiz, Büyük fnl>nu'nün ısadb~ ve kuyük~- lık kanun ve nizamlan da avukatlılı bu B - Sıhhati tam ve tahsil edeceli nn'at fUbesinde çahl"'•la m11Jaltl oJmliıı 
Çatalağzma kal'Şl, fiç llmam birden retine inanmamız~ bağl.an ıgımız neVi Amme hizmeti haline getirmiştir. C - En çok 25 yaflllda olmak ve ukerliğiııi yapmlf bulunmak. 

ifade edişten maksad Çatalağzına da • sek karar ve iradesindedır. Şu halde avukatlık iicret1erinln. hiç ol - D - Maarif Vekaleti Bölge San'at Otuııan tesriye ve elektrik tubelertncl• 
külecek milvonlarla bunların hepsinin A. Denizerl s ma7.Sa devlete aid işlerde, büsbütün baş- mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iti aene AD'atmda phf-
" ka ruhta bir 5lçüye tabi tutulması çok mış bulunmak. 

1 1. h. 1 u M .. d .. ı ügv ünden • elzemdir. 3. - İmtihanlar 15/3/939 tarihinde Bölge San'at O kullan mtıfredat pro~ n ısar ar • u ur . Bu bakımdan Cümhuriyetin ilk de,•rl .aa göre aşağıdaki dersle:-den olmak bere Ankara. İstanbul Bursa VI İmıll 
b lınacak büsbütün başka türli1 düşündü. Çok iyi Bölge San'at Okullarında yapılacakbr. 

I - İdaremizin Paşabah~ fabrikası için prtnamesi muci ince satın 8 hatırhyorum. ilk devirlerde hemen hep- Matematik 
(1) aded devvar ve seyyar elektrikli iskele vinci l 7/1/939 tarihinde ihale edile- si de meb'us olan ban avukatl&Ta Maliye Mekanik 
mediğinden yeniden kapılı zarf usulile eksiltmeye konmtlftur. Veklleti çok gentş l\cretler verdi ve bun Makine ve motör 

Il - Muhammen bedeli lif İstanbul (l3.000) lira ve muvakkaı teminatı lar bir hayli dedikoduya sebeb oldu. Mil. Meslek teknolojisi ve malzeme 

(975) liradır. Jetin devlete olan emniyet ve itimad Lisan cAlmanca veya Fransızca• 
III - Eksiltme 31/3/939 tarihine raslıvan Cuma günil saat 1~·30 ~a Kabataşta duygularını -kı· bir memleketı·n se~~m..__ rf d f la al ak d 

1 k .n 4. - Kabul edilen asga vaaati en az not ar imtihan ı muvaffak olaft. 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım KomUyonunda yapı aca tır. tt· bu duyguların kuvvetin• ba~hdJr- 1 30 d ynl " ~ lardan muvaffakiyet sırui e namze a acaktır. Bu namzedler üç grupa t~ 
ıv - Şartnameler parasız olarak hergün sCSzü geçen şubeden almabilir. zAfa u~atabileı-e~ bu nevi hallerden te- rik edilerek mesleklerine göre 31/12/9:,9 tarihine kadar Sümer Bankın Beykoz. 
v _ Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmalann mufassal fenni teklif1erile vakki etm€k !Azım geldijt:nı ilk zaman - Feshane, Hereke ve Kayseri Fabrikal:ınnda staj görecek ve meslek! fabrika 

beraber kat aloklarınt, kaldırma indirme ve fren tertibatını açık olarak gösteren larda az dü.şünmn~ olduğumuzu itiraf kurslanna devam edeceklerdir. Staj mildettnce kendilerine ayda IO ,er lira .,.. 
resimlerini, birinci sınıf bir firma olduklarını gösterir evrakın ihale tarihinden etmeliyiz. O vakWerde zen~ olmayı ve rilecektir. 
en az (7) gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlnğü müsktrat fabrikalar zengin etmeyi sade mObah saymıyor, bel &. _Staj milddetinm 10nunda fabrikalarda yapılacak kurs lmtthanlarmda .,. 

. fUbesine vermeleri ve teklifierfnln kabu lünil mutazammm vesika almaları 11- ki. biraz da bir nevi sevab ve hatta va • umumi çahpnalırında muvaffakiyet glSlteren .,.. ahllkan mazbut olduldarma 
zımdır. Aksi takdirde ekslluneye istlsal edemezler. zife tellkki ediyorduk. Bunun için Olm· kanaat getirilen namzedler Avrupaya ,anderileceklerdir. Bu imtihanlarda mu-

VI _ Mühürlil teklif mektubunu. kanun! vesaik ile 5 nd maddede yazılı ek· hur'vettn ikinci devrl.ni bu cereyanı tar vaffak olamıyanlar 1erbest kalırlar ve hiç IU hak talebinde bulunam•ılır. lm
siltmeye iştirak vesikası ve " '1.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat şı mileadele edeu bir ruh ile miicehhez tlhanda muvaffak olarak Avrupaya gönderilecek talebe, Sümer Bankın idare.,. 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ebiltme günil en geç saat 14.30 a ~mıek bizi cidden meumun ediyor. Yük nezareti altmda olmak here Eyldl 1940 tarihine kadar lisan lmnlanna devam 
kadar mezkftr komisyon bıfkanhlına makbuz mukabilinde vermelen llzımdır. sek zekAya, fam bilgiye ve mes'uliyetli edecek ve . lMO 1enesl bf a&nesterlnde meslek tahsiline bqhyacattır. 

(984) IJe kllTfl ~erd davranmayı mmtma • e. - Avrupaya ı&ıderllecek talebe Slmer Bant fabriblanndaki ata} n AY. 
mak ve barem fikrini çok yelmasak ve ı . rupadaki tahmil milddetlerinin bir mi.sil fazlasfle lktuad Veklletfnfn gösterecell 

~ çok otomatik bir hale ptlrmemek prtl- ,__ fe larak cakl Bu 
Mikdan MuhaınmPn B. Muvakkat Te. Eladltme ıekll Saati le. bu tasarrufklr ruh. bu mlllettn ma. fflerde usta. mta....,. WJa n memuru o çalışa ardır. ndlkellefiyetl 

L" Kr Lir Kr tevsik etmek tbere Avnıpaya a&ıcferilecek ber talebe bir taahhldname vere. 
ıra · _ __ a __ ._ ----- _ _ _ lma ve parasına karşı israfı haram saya11 cek,,. muteber bir kefil gösterecektir. 

Süpürge 3000 aded 341 25 25 !59 P17.arlık 15.30 kıskanç görü§. eğer Denf.zbanba idare - libl 1/3/939 t ibi L-.1 n.:--ı d"'-..... ~ ... dl fıkramn. 
350 - Z6 • sinde de mevcud olsaydı elbet, fU alell • '1. - Ta er en geç ar ne .-uar .llLUIQ ma ı.ua.uu ~-.. 
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.30· de davalar için 12.000 liralık mukavele _ da yazılı Bölge San'at Okullanndan hangilfnde imtihana glrecetlerfni g&ltera 
Ciball F. ahçılığı işi bir istida ile af81ıdaki nalkalan lktısad VeW.U Sanayi UllllllD Kildilrlqilm 

ı _ Cibali fabrikası memur ve ~ lekantası ahçılığı bir eenP müddetle ek- nin akdine ttızum görOl'rnezdl göndereceklerdir. 
siltmeye konmuştU!' ve mevcud nilmuneler mucibince yakanda yazılı iki kalem ..... - ..... - .......... ~!.'f.~tla B"'!?~.... A _ Nilfua hftviyet dlzdam. 
malzeme pazarlıkla satın ahnacaktır. Sayın mtişterll.mıt. B - Askerlik veıfkaa. 

n _ Eksiltme 7 /3/939 tarihine ruılıyan Salı günü ~da htularında yazılı Sayın 'bay; c _ Mekteb wehadetnamelL 
saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübıyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda İattm.J~\ dolayıstıe matıuıanm lıltlflk D _ HüsnQ.bal varaka& 

yapılacaktır. ' zahırec:ıor ctzmır> aokafma. mlıohm- B _ Çalııacalı san'ata mdtehammll bulundulunu pteren. resmen tasdik .. 
III _ Şartnameler, yemek ftat Uıtelerl her,on söz(l geçen fllbeden alınacalt muftur. so aenedenberi bizlere~ dilmif sıhhat vesikası. 

gibi nümuneler de görü!ebillr. tıım emntyeotJn deftlll1Dl rtc& 119 dertD F _ San'at Okulunu bitirdikten 80Jlra çalı§tılı yerlerden aldılı bonservisler. 
ıv _isteklilerin pazarlık için tayin edrlen gOn ve •atlerde"' '1,5 g{lvenme ~ ~ ....._ G _Altı aded vesikalık fotograf. 

ve ahçılık işine iştirak edecekler 300 liralık depozitolarile yubncla adı ıeçen l!'.mlnftntı. İstanbul ı. - Fazla izahat almak iltlJ8D.ler tkt.ıaad Vekllıtl San&Ji Umum )(üdürlQn-
tomfqona gelmelen illıı olunur. dOO. u milracaU etmelidlria. •'°7• c'l93• 

Malın Cin. 

• 

, 
1 



...... 
ehemmiyeti 

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

Halkevlerinin 
'(B<ıfUırafı 1 inci ıayfada.) ı artması ve bu suretle memleketin da· ı~n kMıl:ın ft adlan ellertn1Mfft lııro • 

telerln hepsi ayni anda ve Ankara ha lbiTçdk köşelerinde ~ filr!erde 1Ul't bulunan yeni Bal.kımer1miz 

Balkan Antantı Konseyi bugün 
Bükreşte ilk toplantısmı yapıyor 

. . . . hamlel · · """ ..... lr kül" tür de eıslc1Wi ile beraber hiç e8'rimiyen w ek- (Bn.+ fı l i · f d ) ·· t ·ı imt hüsn".k b ld Halkevm<le Başvekıl Dr. Refik Say~a- prensıp v~ . . erını yaJ---. . . .umıycm utmlert Ye muvatt&ld;retlerlle mll· '"'T~ara ncı ıray a a gos erı en sam u ·a u en ziya 
mm bir nutku ile açılmıştır. Radyo ıle merkezle.nnın vücud bulmuı, .bızı ne ıet lçtn. memlokeL için kut.hı ol8unlu', ,. _ U.niversul diyor ki: desile mütehassia olarak bu güzel h6-
neşredilen bu nutku yalnız yenileri de· kadar se°'lindirecek bir hAdiae ıse, bun rarlı olsmılar, 1'erlml1 oısuntar. SelAnik anlqmuı, infirad halinde Bul nükabulden dolayı derln ve büyük §fi.kn 
ğil, diğer bütün HaTh:evleri de dinle - Iarın, her yıl daha verfnrl:i, Türlt oemi- Ell~ld brotftrler, ayni amandıl 11z- garistanın kOID.fU devletle yaklaıma yo- nımı bildirmek isterim. Muhterem Bq. 
m~lerdir. yetine daha feyizli hizmet.ler yapmak ı~ Hallr:ıa"1erlntn ma-ltsad Te mA.naamı, P- lunda attıtı tık adımdır. Balkan Antan- vekiliniz Dr. Köseıvanof ile temasta R 

Ba§veki1in nutku fırsat ve imkAnlarmı bulmalan da asla çen :rıllar lçindett hizlnetıertnt ~ "fe tınm politikası ı.e, bugünkü hududlarm !tınmak fırsatını elde ettiğunden. dolaJ1 

Merasim tam saat 15 te İstiklA.l mar- gözümüzden kaçmıyan bir keyfiyet • !!~!: ~·:~lr'e!:ı~ = delifmez mahiyetine, aza devletlerin em çok memnunum. Bugünün meseleleri 
fl ile b~1adı. Evin konferans salonu tir. Tinin 1çt:ndesintz. Bu rneraatmdıen eanra ET niyetine hürmete, 1Ulhiin idamesini aa- üzerinde bu derece sarih fikirleri buhı ı 
tamamen dolu idi. B. M. M. Başkanı, Bu baklmdandır ki kemmiyetle key. 1çlncte 19pacağ11us bir dolqma eısı llalkm kadar eden bdtO.n meseleicrdekı tesann- nan samimi bir devlet adamı ile tamı c 
Vekiller, meb'uslar halk arasında se • fiyeti dalına beraber ve ayni ehemmi- n1trıne w ma'kaad1na derhal ısındınnela. düne ve kültürel ve ekonomik münase • mak, benim için büyük bir sevinç tetkQ 
çiliyordu. M.arş ayakta dinlendikten yetle düşi.inüyoruz Ve a~larm te- alacatınız !zahat sizi gönruıtl "fle ı.;,.o&nlı betlerinin bıkip.fına dayanmakta bulun- etmiştir. 
sonra Başvekil Dr. Refik Saydam al • kemmülüne husuat bir dikkat ve emek bir Haltncı ;rapmafa tltı ~. mUftiır. Balkan milletleri. uzun bir sulh dene. 
kışlar arasında kürsüye gelerek şu nut sarf ediyoruz. l\lem1ekct miinevverierlne hlt.a. Saracoğl11 - Köseivanof sinin semerelerıni toplnmağa başl8ID1f • 
!im irad etti: Herhangi bir sebeble durgun görü - Buradan, bir daha bütün mıemlek.M mi - mfilAkab tır. Sulhün umumi büyük bir kıymet! 

Qo,_ sayı"' djnleyı·cnerim, nen bir Halkevi bile, muhitine cHalk- nevverlertne sestentyorum: Sof 19 (A.A) haiz olduğu muhakkaktır. Fakat sulhtbı 
A cu 'thkillft ya . - B. Şükrü Saracoğ-

İnkırn bımızın güzel ve faydalı ba • evi• adil~ bir milesse.senin mevcud ol· ' u-r..nık, aydın, arkadaşlar, lu, Filibede Bıı.,,ekll B. Köseivano1.tan bilhassa Balkan memleketleri için e " 
lkı ·tm k Memleket ve mmet hizmetine ne bdar ...,.. he.nuniyetl fevkalidedir. Bu suDıün ve • 

şanlanndan 'biri de Halkevlerinin açıl- du?iuna ve orada ha a gı e ve bazır, ha.tt.h 8Mam1' oldutunmu bUtyoruz. bqka Türkiye elçw B. Berker, Türki _ 
mı.ş ve işıetilmiş olmasıdır. halkla kaynaşmak için inDı ve til - Belki ilk dtlşünftfte en ~ hnkAn atıınıza yenin Fillbe konaolosu. dahiliye nazın rimli neticelerinin her sene daha ziyadl 

Bugün. bu güzel yüce başannın ye- klilü yur<ldaşlar bulunduğuna ~'t gelmez. 8.lzc en dotnı ve :rtıce f'ahrl blmnet B. Nedev, Vali, belediye reis: ve diğer fazlalaşacağından kat1 surette eminim. 
dinci y1ldönümünü !kı• luluyoruz. vel'('n bir timsaldir. parolasını. "ertycmmı . Htll1ıınte.rlle ~- ma1u.ınlar tarafın.dan karşılanml§tır. B. Türkiyenin, enternasyonal münasebdı 

B .. ·· 1 - · b. h t Bu 511~tıe, 11 u·· ..... atıı-ftlr+. hareket ınl.,. B rbh1n1zln bU~lerlnd~. ~crftbete - lerde daha büyük bir filıengin vü~ utün var ıgımızı yenı ır aya a ...- y.., .ı:ıuan.-, rtnden ı.,tıf,.:ie ederek söra.tıe ımııonma _ Köseivanof. Bayan Saraçoğluy.ı bir çi • 
~ yeni b·r istikamete götüren Kema· uyancbnlmakta, muhit hazırlanmakta, nın en feytzU kaynağı otan Hal~hnız çek buketi takdim etmiştir. bulmasını görmekten başka bir arzUA 

ıtst inktlabın, milletin benliğine sin - eserin dikkat ve felkatle lnkitafına sı-- hem yetışmenıze, hem de ,et.fft1rmenm ını. Bulgar Bqvllili ile Türkıye Haricıye yoktur. 
dirilmesi için C. H. Partisinin 1931 de ra f!P!mektedir. kAnlor hazırlamat ~in kurulmuşlardır. Vekilini himll hususi tren, Eskizağra • Metaksann beyanab 
toplanan üçüncü büyük kongresinde Rejim ve Parti, inan w kültürümü.. Dalma ınuvattatı;ret dilerim. da ziraat nuan Bağriyanov, mahalli ma- Belgrad 19 - Haricıye Nazırı Tzint " 
kurulmaları kararlaştırılan Halkevle • zil yaymak ve benimsemek için en gü- tA.A.l kamlar ve yqum diye bağıran yüzlerce zar Markovitch, dün saat 20 de Harlciy• 
tinin ~reken hazırlıklar yapıldıktan zel çareyi E>lde tutmakta w bundan Türk maslkisi festivali çiftçi tarafından karplanımJtır. nezaretinde Yunan başvekili Metak as .,_ 
ı<mra 1932 de 14 tanesi açılabilmişti. memleketimizin hiçbir k~i mah - Ankara 19 - Mncud HaDmmeri aym - Tren saat MI da Gomayarehovitaa'ya le refikası şerefine bir ziyafet vermiftflı, 
Her yıl vilayetlerimizin ve mahallt rum etmemek niyet ve azmini bugiln nın 387 ~ 'bl~~ lllftt1118ebetDe bugftn Anka- vamu '--.J- B _,_n Metaksas. dün saat 19 da Belgraddati l.-L.-t nı. Hal1ceftnde ;raJH}an açılma merutmtnde § ve ~ &fVCAll Köseivanol, 
Parti l5rgiltlerimizin gayret ve yardım 158 Halkevini daha açmakla ~""" ey • Bawekuta nutkundan eoru. '* ko~,.. _ B. Saraçoğluya veda ederek aynlmq ve Yunan se!arethan!sinde matbuat mft. • 
larile yenHeri, ve bu saatt.e de 158 ta. lemektedır. rllmlşttr. Türkiye Harlcf::rt Vekilını Ruıçuğa ka • messillerini kabul ederek §U beyanatı.; 
nesi daha açılmak suretile bugün Hal· Memleketin, Halkevlert Kfbi en '5 • Bu battanbaşa 'l'ft~ lııestetlrlan taratın- dar protokol tefi B. Belino\• teşyi etmiı· bulunmuştur: 
kevlerimizin savısı 367 yi buluyor. nemli kültür kurumlannın yıldönümü dan llazırlanmıt ~ Ttın mu."IM!rt fes- tir. Husust tren. saaı 18 de Rusçuğa var. Görüşmeler, çok büyük bir samimi1Wf 

Bu saatte, memle'ketin .her :huca ,. vesilesile, şimdi, yurdoo münevver tıvaıı Mt. Komıer Oemal ~fidln Karatfts ı- m.1f ve burada da belediye reisi, garni • havası içinde cereyan eW Birbirile d099 
ğında açılmış Ha kev1erimizin 7 nc:i kütlesi huzunmda bulunmakla hah • slmU senfoni~ sutU De baJJ)adı. Çok tıetem- JlOD kumandanı ve diğer makamlar ta _ ve müttefik olan Yugoslavya ve Yuna • 

l"n bu R1i2el e81'"ri llMan hrld Alna- or - · t lak d d b ...,Idönü.mlerini kutlularken, ayni za • tivarıın. ·~· rafından ka--ı .......... ır. saat 19 da ~'r" nuı anı a 11 a ar e en ütün meseleler .. 
J • " kecıtra ınıltl ta1[ft, etti. Necll KAzım Abefdn •9u-.... ~. 4 u .. 
manda da yeni açılan Halkevlerimizin Bu haz verici toplantıdan 1-;tifade e- çmeteııı.st, mn Cemal Ergtntn konMııritnıoım, heyeti hwnısf bir Rumen vapurile karp- de ve diğer müttefiklerimiz olan Ro • 
çalışma sahasına ~rmiş olmalannı derek içtimai ve ferdt hayatım17. bakı- Admm 9aygımn ahtr rabı hep süretlt aı _ ya, Rumen topraklanna geçmiştir. manya ve Türkiye ile itimad esa11D& 
mevk ve sevinçle tes'id ediyoruz. romdan en ehemmiyet verdiğimiz bir kıııılarla b~land\. Bu eseriıerln huıım11Jıet1 Hariciye Vekilimizin Bulgar müstenid te§riki mesaimiz bahsinde ar .. 

Zaten bü~ün Türkiye yıllardanbert noktaY1 tebarüz ettirm~ isterim. ırderıç T\1
1 

r1c hesteklrlannın mmı haftl&rmul- aazet-ı'lenn' e L-yanatı mızda tam bir noktai nazar birliği bu " 
'\'1 a ınmış mottnert. modem musHti tee - e ... " oe J d""" ·· h d · büyük bir lialkevi manzarası arzeder. Yi.ikselme kudreti rübelerlne '"lr- ın•·aı ........... ..-,.1__, ..... ~ 9 un wgunu muşa e e ettik. Size peşin Oır . İ "' .... "" """'!!'ILUI -""' .... -. ..,., .. ,.a 1 (A.A.) - Tnrkiye Hariciye Jarak t · ed b.li 1 ki 

Milli Şef Ismet nönü, en büyük va • Sayın ark3dı:ıc:lar, V kili B Şü'-- Sa emın e l r m · Pazartesi gQn& 
''"< Maarif Vekilinin 1mtku e · .ıuu racoğlu, Rusçukta Bükreşte akdedilecek olan Balkan An • 

zifeyi üzerine ald;ğı ilk günleri köylü· Türk cemiyetinin, hele son asırlar i · Bu)«ar ajaruıı muhabirine a•aıı...dakı· be • 
Ü h ık da · kl d 1 Komıeme!l sonra Maarlf 'Yetnl Haan An s e;• tantı konseyi dört dost ve müttefik ~~ n n ve a ın arasın geçırme e, çinde <Teri zihniyetler ve fena i are er yanıtta bul•-mn-+ur.· U'll'.-

t- Yticel ssn'atkftrlan ayn a;rn tıebrlk etU 1'le _. """l" letin sıkı •~- üd- -
memleketin her köşesine yeniden bir yüzi.indcn uar3dığı afu felAketler he • kı ~ blr nutukla gıene Hal~ memub Bulgaristandan geçerken hakkımda ı.eaan unu ve tam ittıhadmı 
Halkevi manzarası vermiş oldular. pimi?ce nıalumdur. Bir k1smırnız bun· resı :nl?.nn hamladılt resim ..-gls1n1 llf - bir kere daha teyıd edecektir. 

Halkev1er"nde ,,azife alan, aldığı va· lan rrözlerimizle görmek bedbahtlığı • tı. 
rifenin şerefi kadar mes'uliyetini idrak na u~adık, yeni yetişen mes\ıd nesil- V~kU lled1 ki: 
etmiş olan idealist arkadaşlara lbura • lcr de bunları, büyük1€rinden duva • Demtn ıw:yın Bn.şnktllm ır.c:t ettıtt • -
dan, mem'eket ve mm~t huzurunda, rak veva k'tablardan okuyarak öğre • tukta RaaPYlertnta s6M1 w ta,.taıı taht - (~fi ı ft1ci SP.yfada) 

ekkü. k<l. l · · - b" m lanndan bahaettner. Nu1ıuktan aonn din Diw . w teş r ve ta ır erımızi surunagı ır ni;Y':ırıar. led ~lmbı mu.cıikl parc;ıalan bbıe bu 9lll1' _ ger taraftan nasyonalıstler agır 
borç bilirim. AtatOrk deYrl rnalann ne tadar ıtmeı '9le wnmli oldutunu toplarla şehri fasılalı bir surette bom· 

Halkev:nde, bac;kanhktan köyde mu. İnkıraz ucu~unun tenanna goelmtş 1 _ gösterdJ. IJ!modi de Rene aa.n'atklrlanmmn bardımaıı etmektedirler. Bugünkü bom 
ayene yapmağn varıncaya kadar hep· ken Türk :nllletı bftnJ'Mlndeld J'8.Şlllma Te ae8le de~ rtntıe huu1adık:lan eeerleri 16 - berdımanlarda. yeniden ıbi:rçok evler 
· b" bir" d fl" · h. t reeellz. 20 karlar reM11.rnm 7fts kadar ı.Mo- harab lın "-·- Öl aı ır ı:ı en tere ı ~ azız ız.me • vt\k.'lf"lme kJ<h'Pt1, bllhuım enwaJıılll kahra - surıu lhtın. ed~ M aergt.J1, 1&n.'atklıtan _ o Uf...u. enler ve yaralanan 

l~re canla brujla koşan ve bunları gün· ma.nJıtı ne .!lllrln!J) tur1ılıldu. • lmrtuıu - mmı mtınffak1yetıer dllly~t ft bndOeri lar ~ktur. 
delik işi kadar önemli tutan inkılabcı şun büy~ r'ehası, Kbedt Şeftmııl Atattırk11n tçln takdir ~ tobrilclttle açana. Azana )ladride dönecek mi? 
Türk münevverlerini gıpta ve hürmet. a.d~~~t~~:<lt'2e:ı~~ ilebtnaı:lrnm. Meri aruında, Veldll!ı bı!ı nuthml müteatıl» eerst .-ı- Madrid 19 {A.A.) - Payitahtta par-
le selimhyoruz. h•r btrl bir devrt _,,.yıp btr dem açan mlştlr. ti faaliyetleri ~it mikyasta devam 

Vatanperverlik tezahürü blrcok fokıl~ı'!:ıhr ..ardır ki, bunlann llepsl- b - etmektedir. Bütün ne1.8.ret1lerin şark 
Herhangi ~~r u~an~ :'~ aygın i?':a: ne birden b!z cTftrt: tnkılAbı. ad111ı verlyo- Şamda utan dükkanlar eyaletler!11e Mkle~ilmiş olmasına rağ-

nın, yalnız gundehk ışım, resmt ışını ruz. men şehırde her aıyaet temayülü tem· 
görmekle vatani ve millt vazifesinin Hatırlamamı~ llmndır ki, 1tıa tntıllbdan kapandı sokaklarda sil eden blı- nazır kalmışttt". 
b"tm• •· · i · bilm · · H Ik önce. 150 - ~00 eeneMrrbetl ge. f&lpan te - y • ı ıyecegını yıce . esıru, a e. - febblis le gavretıere n.tmeın. Dll!'rJemeelne • • Siyası, mahfelJer, vaziyetini nazırlar 
vlnde. ~lışma~ıın 'bır V?Jı.a~perver}~k engel blrQOk mln\altı11. bir ortı&Oll oemt - nümayışcder dolaşıyor meclisi ile birlikte tetkik etmesi için 
ıtezahüru oldugu kadar munevverlik yeti :rmınza~ın ~ren .e bt\ttm elhanea bu Azana'nm avdetini arzu etmekte ve 
vazifesi olduğunu da hatırlamasını is. ~~. «ftr~ Torld,., aııcalıı bu 1nkı1A.b (Baştarafı t ind sayfada) Pariae gitm1' olan devlet nazın Jose 
terim. hamlelC!'rin!tf>n ~onra mmt, modem bir &rY· h .. --1 ... ı111~1•t Şamd 1 Giral'm Reisiclbnhur Azana'yı avd t 

. ıet ve cemiret olma JO}mw. &iımtıııttı. enuz ~· --., ır. a ÇU'fl ar • . . e 
Yeni 'BÇılmakta olan Halkevlerıne, a· tı kapalıdır Şehrhl muhtelıf yerlerinde Jlll. etmege ikna edeceğini ümid eylemek -

1 . . erllyen medent,et IJeml t(ılndl, TOrtt - • 
çılmış o c:ınların en ımuvaffaki~tlıleri ye ancak yurddaşlarm ta.fulnı&, "1odanı _ mayi§ler yapılmakta. ulak tefek Çarplf • tedirler. 
arasına te1.elden u!aşrnalannı dilerim. n~. enC?J1.slne htırrt,.ı ,-e tnk14af lmklnı. - malar olmaktadır. Ayni mahtelleı.r, Oinal, vazifesinde 
Bu muvaffakiyetin, etrafına beş on ül· nnı ~ren bu tntıılb nhnfyet .e ne«cıeıert Ş 49 (AA ) _ H ard muvaffak olamadı~ takdirde İspanyol 
külü arkadaş toplayıp muhitinde il'k a- •reırtnde hıı1tild ;rillr8* me1'tltnt bulacak- L b~ in1n 1~.f Ş• hab:~- M am milletinin menfAatlerlne halel gelmiye-
IAk 1ru tl d rak . . tır ıı.a ınes ı ası, a cuı.uar taraftan ,._. .. 1,. kted. ,_ 

ayı vve e. uyan ıra samımı • Asırlarca çPltllm\4 felltet w ldbar devir- müfritciler ile naıyonalisı blokun tna • ce5.nı 1 ave etme tr.n:r. . . _ 
yetle devam ettırecek her başkana ve lerlni bu ın!llet .... _.._.._nn m,.tı- sıt • h .. 1 . -beb'wet f.+tr 2ı: Madrid 19 (A.A.) - Madrıdın dun-

x k nıl 
1 

k .. 
1 

- · '~ ... ~.. ,.. J- ur enne ""'" ıJ verm ,. ,))O te • A 
yun u a mut a a muyesıser o acagı· rnayaea.k karı ~eneme .Ulp r6tl\nnftfttlr. ah- -den mürekk b · al 1ar kü bombardımanı kanlı olmuştur. tı· 

. . z urcu @ ayn ayrı ay • eo bü e ~~ ölrn - 39 k;...c 
na emınız.İnönilnUn direktifi İnkı1ibea vasflmm bu partilerin teflerinln evler, önüne li- lan o !tel n'9l uş, "'l' 

Arkadaşlar, 

932 senesinde Şefimiz İsmet İnönü
nQn gene böyle bir vesile ile bize ver 
4tiği 'bir direktifi de bilhassa söyleme
den geçemem: 

c HaTkevleri, C. H. Partisinin ken • 
di prensipleri ne olduğunu ve bu pren 
aiplerin memlekette nasıl tatbik edil • 
diğini hergün halkJmıza söylemek i -
çin de başlıbaşına bir merkezdir. C. 
H. Partisin:n prensiplerini hergün söy 
lemek, nasıl tatbik edildiğinden her • 
gQn malUmat vermek lazm;ıdır. Cüm. 
huriyetçi, milliyetç!, inkılabçı, lAik ve 
devletçi politikasının, bu memleketin 
halinde inkişafı, emniyet temin eden, 
geleceğin en bliyük kudreti ve en yük 
tek i~ban tc 1in edecek olan bir prog· 
:ram olduğuna samimt olarak inanmış 
olan bizler bu prensipleri ve manalan
nı yalnız samimi bir hisle bizi dinliye
oek olanların hepsine anlatabileceği • 
m1z iddiasındayız. 

En güzel çare 
İşte arkadrujlar, Halkevi sayılarının 

İnkıllbçl va.stımmn mAnul da fl)dur: derek bu §efleri alkışlammır. Şahbandu yaralamnıstır. 
H t.~ 1 _.&&.,__ -- a.-s.aJt4~ l" t bl ~ • Kawtdsız ft fBrlsız eın yap "!Sıml!JI n, ... ,_,.u. - ~·" ... Ue nasyona ıs o .. taraftarları arumdl ,,. t 
glbt dalma koruyaeatrı;. hem de TftT1c oemi- vahim olmıyan hldısele 1mı t Ll~bon 19 (A.A.) - spanyol baş 
yettni mede!"livt.tte en yQkset eeft~ er - la r çı ış ır. lrumandarnnm biraderi Nikolas Fran. 
dlrmet içbı ıcrektrw baolb tn\ıJAl>lart 191>- Çarşı r ve matazalar, :nasyonaliırt ko tarafından idare edilen Lizbonda -
matta da tı-rcddttd ~Bu. tnkıll~ blok ajanlarının talebi üzeriu kapa • ki Frankist sefareti matbuata bir teb-

~:e=~~~~~~ :~rı,eıı:d~ ~:=~ fJUflır. Uğ vermi~tir. 'Bu tebliğde bUhassa şöy 
nün şu 86zlerlndcn deha tuoet.le tfade • • Dün alqam, nuyonalın 'bloküm Ml - le denilme~dir: 
decek söz söylemekte rQçIDk 9ekerim. yük konseyi. Suriyenin bllt6n mıntab • c Sefaret, be''nelınilel matbua'tta 

c 1 ftrk mlll~tlni az samanda btlytlk btr lan meb'uslannm iftirakile toplammf • mQtareke imkAnlan hakkında n~re • 
medeniyet PTfyesine ;rilbeKmtt. T01* mil- tır. B. Mardam. bu toplantıda vazlyeü dil~ haberler ilze.rine Burgos hiıkô • 
Jetine en ıcısa yoldan 1ıem1s cemtJıet ba7'&- lzah etmiftir. BU.yük koDMw bu-'1• "° tının teylzH terakki JQDannı ac;mıt oıa.n ın- " a..... metinin rnaltlrn vaz~ini mu!lafa1..a 
ktlAblar t&lb ve Tlcda.nımızm en am Tl!'lık- yarın da toplanacaktır. ettiğini ve düşmanın kayıdsız ve şart-
larıdır. :ıı Reisicümhur, lltlprelerini neticela • sız olarak tesHm olmaS1nda ısrar etti • 

Bfr JWdbt dirmek için pek muhtemel olarak bu top ğinl bey.an eder. 
lantılarm netiC*lni bekllyecektir. Kaa- Fransız mtlmHSIH cRinilyor mu? Arkad&.11ar, 

Halkemrr.tn eoe "8d1 ..-- ınttpfmı 
g&ııden pçtrlnck, ~ IMllundutumm 
manzara tudur: 

MllletJmt7!n ileri !baınJelft'indıetl hlz, bu 
Halkevlerimln de geiecıet sene"8 tade.r ne 
vüs'atçe, ne dl! sayıca lbu,.e& tlJl ge1ım,e
cek hale gf"ttrecekttr. Biz, bundan ook mem
nunuz. Bu ~çtlm'll haJMım•mn dalma Der -
ledlğlnl, ıenJ.,ledlltn1, ilme, teıme. aan'ata 
karşı Türk vatanda.pnm .ne bd&r ra~ 
gös+..erd111.nf ifade eden bir haldbtttr. 

Bunun ıç!n inkıllb 111M"lım1mll atma '9 • 

mafih. flmdiye bdır lltifu'el~re dnam Burgo.cı t 9 (AA.} - Ckneral J arda· 
ettifi bazı nuyonaliat blok liderlert, k.,_ na, Leon Bera.rd ile ikinci bir mülAkat 
bineyi 1rurmaktuı lılttnW etml§tir. yaptıktan 90nna birkaç gün için BuT • 
Diğer tanftan fa~bandar ü halla il· go~n aynlaca'.ktır. Bunun için müza

kfuıa davet edea beyannameler dalft • kerelerin neticesini Bone'ye bildirmek 
mıştır. 'ttnlvenıi» ~aıebeleri, bunun 1 • üzere Berard'ın Pazartesi günü Fran
zerine, deralerl:ni terketmlyec!ekleırdfr. saya avdet etmesi ihttmalt vardır. Be

Bu ubah, ~ hlla kapalıdır. Eh" rard'm mesai arkadaşlarfnın Jordana 
çok tazalıilrcill•, .clldlnet.ı. sobtlarda ne yaptıklan müzakereler neticesinde 
dolaşmaktadırlar. hazırlanmış olan bugjinkü mülakata 

hususi bir ehemmiyet atfedilmekte , -
dir. 
İngilterenin miiltakbel Burgos seftıt 
Londra 19 (A.A.) - Sunday Tiıneı. 

gazetesi, profesyonel diplomatlk: kad.. 
rolar haıicinde yakında Burgos'a ta 
İngiliz sefiri gönderilmesi ihtimalint 
derp~ etmekte ve bu münase~ 
L<>rd Swinton'un ismini zikretmektet
dir. 

Bayonne 19 ( A.A.) - f, 1 00 mtıJa 
bu sab11h trenle Frankist İspan aya 
dönmüştür. 

Hendaye 19 (A.A.) - İyi haber ., 
lan rnahfellerde söylendiğine gö"N, 
Fransa ile Frankist İspanya arasındlr 
şimendifer servisleri. Perşembe diDll 
başlıyacaktır. 

Eski mutekaidler 
(.Baştarafı t ind sayfada) , 

Önümüzdeki hafta içinde İcra VekfJ. 
leri Heyeti Mart başında Meclise Wfıo 
di edilecP.k olan 1939 bütçe projesiııl 
müzakere ederken bu hususun da p. 
önünde tutulması ve bu maksadla m9 

raf bütçe~inin alakalı faslına konacalf 
tahsisatın arttrrılmas1 ihtimali mev • 
cuddur. 

VekAletler ve müstaktl umum müdbı 
lükler bütçe hazırlıktannı tamamlamlfo 
tardır. Yann projelermi Bqvekllete tal 
dim edeceklerdir. 

15 yaşm~a hir çoban 12 
yaşmdaki arkadaşmı öldUrdO 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ban oğlu Nuri, dağbaşında koyunları Gtt. 
Jatırken kavga etmişler. Raşid bıçalmt 
çekerek Nuriyi öldürmüş. sonra da kaçıp 
gitmiştir. Hldiseye milddefumumt mua • 
vini Bedri vu'ıyed ederek tahkikatı • 
celemi§ ve 15 ya§tndaki katil yakalana c 

rak suçunu itiraf eylemi:ti'l'. 

TURAN Tiyatrosu 
Ba aktam H&lk reee.ı 

Ertutnı! Sadi Tek '" 
ark dqlan 

ONLAR ERMiŞLER 
vodvil S P. 

(Sel Atıla R~vüaü bii)ük varyete 
Çinlilerin hayret veren Numaraları 

Loealar 100 heı yer 20 paradi • O kurut 
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Türk Hava Kurumu 
Ankara şubesinden 

l - Ankara merkez kazasının tayyare piyango biletleri satışının mütea.ddid 
bayiler marifetile idaresi kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu i~ hakkındaki şartnameyi her talih şubemiz kaleminden iltiyebilirler. 
3 - Teklifte bulunabilmek için talihlerin asgari on bin liralık nakid veya ban

ka mektubu veya arttırma ve eksiltme kanwıunun kabul ettiği eaham ve 
ıtah vil~ t vermeleri şarttu. O sabah, Mehmed Selim, muhasebe ka

lemine girince bir nutuk verecekmiş gibi 
edanın ortasında durdu; bütün arkadaş
ları dikkat kesildiler. Mehmed Selim, 
kırlo.nı çoktan aşmıştı aroma, kalbinin 
~elliği ve temi1füği . yü'.ıüne aksettiği 
için yaşını göstermiyordu. Çirkin bir 
adam sayılmazdı; sarı bıyıkları, lAciverd 
elbisesi ve siyah kravatile kibar ve se • 
vimli bir duruşu vardı. 

- Arkadaşlar, diye söze başladı, ya
kında muavin ~lac:ığım. Şaştınız ha; yedi 
senedir terfiden ümidi.ni kesmiş ve öm
rünün sonuna kadar olduğu yerde kal
mağa karar vel"mış bir adamın bu sözüne 
hayret gösterdiniz değil mi? Talihin kar
şuna çıkardığı bir firsat bana bunu söy
letiyor. Geçenlerde, büyük ve iktidar sa
hibi bir zata bir iş yapmıştım. Bu işin 
ona pek faydası dokundu.ğu içın teşekkür 
makamında bana bir şey yapacağını v:l· 
detti. Çalıştığın dairede istediğin bir va
zife varsa yaparım, aedl. Fakat şunu da 
sözüne ekledi. Dikkat et, istiyeceğin şey 
bir tek olmalı. Hem yerinde ve hem ce 
bir tane olsun! İki işi bırdeo. yapmağa 
kudretim yok. Ben de karar verdir.ı; 
münhal muavinliğe! beni getirmesini r:. 
ca edeceğim. 

Bütün arkadaşlarının ağzından bir ;e -

vinç nidası çıktı. Hiç biri onu kıskan -
maınıştı. Çünkü hakikaten Mehmed Se
lim herkesin sevgisi.nı ve sempatisini ka· 
zanmış, kimin işi olursa koşar, yardım 
eder, iyi kalbli bir adamdı. 

Zaten hayat ta ona gü iınüş ~eğildi. 

Hiç kimsesi yoktu; ilmidsiz bir aşk yiı -
zünden evlenememiş, bekar kalmıştı. bi
naenaleyh bu şef mua·.rınliği işi onun ye
gane sevinç ve saadeti olacaktı. 

Memur arkadaşlarından birço~u onun 
şerefine bir ziy..ıfet vermeği düşündüler. 

Fakat ziyafetin tarihinde uyuşulmu -
yordu. Bazıları bunu tayinden evve., ba
zıları da tayinden sonrl vermek fikrin -
deydiler. Nihayet evvel diyenler ekserı
yeti kazandılar ve ortadaki ihtilaf hallol-

• du .. 

* Orta halli, temiz, içkili ve çalgılı bir 
lokantada samimi ve neş'eli bir ziyafet 
hazırlandı. Ziyafetin başından sonuna 
kadar 'bütün kadehler yeni §ef muavini -
nin şerefine kaldırıldı. Bütün oradakile
rin temiz hareketleri, ne~'eleri masaya 
hizmet eden ya~lı garsonun g&züncien 
kaçmadı; o da bu neş'ei: grupun neş'esine 
uzaktan olsun iştirak ediyordu. 

Saat on bire doğru bazı evliler kalktı -
lar. Gece yansından sonraya beş altı ki-

S.. PHUının edebi romuu: 60 

, 
şi kalmıştı. Onlar da birer birer dağıl - meslek değiştirip akşamlan onu eve ba~-
mağa başladılar. Nihayet saat ikide Meh- Iıyacak bir işe giremıyeceğinı tahmin e
med Selimle bir arkadaşından başka kim dersiniz! 
se kalmamıştı. Mehme.1 Selim lokanta ka- Mehmed Selim garsonun sözlerine ve
panmadan gitmek ıstemiyordu. Arkada - recek cevab bulamadı. Biraz sonra mu
şına: hatabını olduğu yerde bırakarak: dışarı 

- Aman dostum. diyo-rdu, ömrümde fırladı. Tenha yollarda ağzında sigara bit 
bu kadar güzel bir gece geçirmedim. Bir aşağı. bir yukan epey dolaştı ve yarın 
da.ha da geçireceğim ne malfun! büyük hamisile buluşacağı dakikayı dü-

Bir saat sonra tek arkadaşı da yakası- şündü. 

nı kurtarabilmişti. Yalnv~ kalan Meh • * 
med Selim oturdu~ yerde şöyle bir ge- Asıl mesele yeni tayinler çıktığı zaman 
rinerek iyice yaslandı ve çalgıya kulak koptu. Listede Mehmed Sellinin adı yok
verdi. Musikiyi pek severdi. İçtiği rakı - tu. Acaba büyük ve iktidar sahibi tanı -
nın da tesiri yav:ış yavaş kendini göste- dığı ölmüş müydü? Mehmed Sellin işi so
riyordu. O sırada masayı toplamağa uğ- ranlara, kaçınması gayri kabil bir mani 
raşan ihtiyar garsona bakarak· çıktığını ileri sürüyordu. Fakat bu ma • 

- Gördün mü dostum, dedi, birçoğu - nii bir türlü söylemiyordu. Bu onun sırrı 
muz şu resmt daireleri beğenmeyiz amma idi. 
oradaki arka<laşlık hiç bir yerdekine b~n- Arkadaşları, Mehmed Selimin sükutu
zemez. Hepsi ne kadar samimt ve iyi idi- na hürmet etmekle beraber aralarında 
ler. fısıldaşmaktan .da kendilerini alakoya -

Garson zeki bakışlarla vakurane eği • mıyorlardı. Çünkü bu kadar büyük bir 
lerek: fırsatı kaçırmaktan dolayı ilıZüleceğine, 

- Evet bayım, diye cevab verdi, bir bilakis bu darbeyi gayet soğukkanlılıkla 
kürek rnahkCtmunkini andıran benim ha- ve hayırhahlıkla karşılamışb. İşte arka
yatunla, basit bir daire odacısının yaşa • daşlannı şaşırta..'1 mesele buydu. 
ma tarzını mukayese ederseniz o vıtkit Mehmed Selimin bu sırnnı epey za -
resmt dairelerin bir cennet olduğuna man aradılar, taradılar. NLlıayet bu mu
hükmetmek mümkündür. aromayı çözmeğe uğraşmaktan yorul • 

Mehmed Selim itiraz eder gibi old11: dular. Çünkü münhal odacılığ:-t getirile ı 
- Aman aziz1m, böyle neş'eli, gürültü- orta yaşlı vakur ve akıllı yeni odacı gü

lü bir yerde çahsıyorsun da halinden şi- nün mevzuu olmuştu. Bu çok tuhaf l:>i r 
kAvet mi ~diyorsunuz? Şastım doğrusu .. adamdı. Evrakı, bir tepsiyi götürüyormuş 

i'htiyaT garsonun yüzünde haz•n bir gibi odadan odaya acemi bir halde do -
tebessüm belirdi: !aştırması, ve tav1rlarmd::ıki sactdet ve 

- Ah bavım, övie sövfomeyin! K:mm sevinç hepsinin nazarı dikkatini celbe • 
öldü. On altı Y:l"l''d·ı Jrii"?:e~ bir kızım var. diyordu. 
Bu çocuk hayahmcfaki bütün gayem, 

1 
Dairede herkes hu yeni odacıdan hoş

neş'em ve emelimd!r. Hnlimizi bir ~P -j l~nıyondu. Fakat ne olursa olsun .ME'h _ 
!atsam .. kızlm blr terzihaned" çalışıyor. med Selimin sırrını unutamıyorlardı .. 
Akşamlan bos, soğuk Vi>:. ate~siz eve ~ir- ""' 

diği vakit tek başın.1 yemek vemek mec- Yarınki niishamızda: 1 
buriyetinde .. hazan üç dört ~jn sıra ıle 

bana Allaha ısmarladık diyemiyece~ ka- Arf stin rüyası 
dar erkenden işine gide ... Cocuğun c 'dni- Yazan: Muazzez Tahsin Berkarıd 
y~tinden ve ismet~nden eminim. Fabt ~ 
gelgelelim, fstan bul den ilf'n bu ~'erde .......... -•• -•• -.,-•• -•• -•• -.. -.• -•• -•• -.. -•. -.. -•• -•• -.. -•• -.-•• -•• -•• -•• -•• -.. -•• "" ••• 
imkan.sız diyabil~Hğimiz hii tün şcy~erin 

bile insanın başına geldi~ m görmüşsü

nüroür. Bazan buraya ne~'eli ve genç bir 
grupun girdiğini görüne~ yüreğim hop 
eder. Acaba kızım tia içlerinde mi? diye. 
Acaba o da böyle yerler~ gidiyor mu? di
ye düşününce deliye dönüyorum. Hele 
bugünlerde, bayram yaklasıym-, he!'kes 
sevmç içinde.. tasavvur edin bir kere, 
ailece herkesin toplanıp eğlendiği sa:ıt -
ler de kızımın duyacağı zalim yalnızlığı!.. 
Benim yaşımda bir adamın bundan sonra 

Muht alif kazalar 
Kazlı ipllk fabrikasında. çalışan amele 

Şükrünün k:ız<Len ayağı kayara.k düşmüş, bu 
yüzden sol Ş'\l{:ığı ile kula~ından yaralan -
mıştır. 

Şükrü, baygı,, bir halde Ermeni hastane
sine kaldınlmıştır. e Devlet Deınlryollarınm Haydarpaşa 
makine deposunda makin.tst.ılk yapan Ziya., 
yanlış rnanl'Vl'a yüzünden maıkineyi blr va
gona çarptırmıştır. 

Vagonun 1çinde bulunan makasçı Alinin 
sağ kolu e21lmiştlr. Yaralı hastaneye kal -
dınlmı~. 

' - İhale kapalı zarf usulile w arttırma, eksiltme kanununun tarifatı daire
sinde ll/Mart/1939 Cumartesi günü saat on altıda Ankarada Genel merw 
'binası dahilinde şubemiz idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

5 - Bu işe talih olanların ihale gününden bir gün evvel yani Cuma günü saat 
on altıya kadar teminat ve teklif mektublarım ayrı ayn zarf içerisinde 
olmak üzere bir zarfa koyarak makbuz muka.bili şubemize vermeleri IA
zımdır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilıniyecektir. (488) (g'77) 

- - ----

Baş, Di~, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - lcabnda pnde 3 kqe aluıalailir. - -

l Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 

Esas No. Yeri Kıymeti 

T. L. 

713 Büyükdera S'!vimli ve Uzun· 1200,
selvi sokagı No. 24-2 taj. 24,1. 

660 Büyükada Yalı Malı. Altınor- 8000,

du caddesı No. 17. 19. 21. 25. 
taj. 17, 17/1, ı~. 21. 23. 

Nev'i 

Ahşap ev 

Otel 

Depozito 
T. L. 

240.-

1800,-

Y'Ukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttırma usulile ve peşin para il' aatı -
lacaktır. İhale 23/2/939 Perşembe g~nü saat ondadır. İsteidi!erin bildırilen gün 

ve saatte depozito akçesi, nüfuc; tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fotoğrafla birlikte 
§Ubemize gelmeleri. r/56) (798) 

Na rıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konan iş: 
ı - Tar;;usta Berdan çayı sulama şebekesi keşi:f bedeli (180.000) liradıı. 
2 - Eksiltme 10/3/939 tarihine rastlıy8ll Cuma günü saat 15 te Nafia Vekl• 

leti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf tl.fll· 
lile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık işlert genel 
şartnamesi. fenni şartname ve projelerı (9) lira mukabilinde Sular Umum MO.
dürlüğünden alabili'rleı·. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (10.250) liralık muvakkat temfr. 

nat vermesi ve eksiltmenin yapılaca~ı günden en az sekiz giln evvel ellerlnd• 
b ulunan vesikalarla birliJC3 bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek 
ltu işe mahsus olm~k üzer~ vesika alma lan ve bu vesikayı ibraz etmeleri p r t
tır. Bu müddet içinde vesiln talebinde bulunmıyanlar ek.9iltmeye f.ftirak ede-
rnezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci madd'ede yazılı ıaatten bir ıaat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlü,Une makbuz mukabilindtt vermeleri 1'
zımdır. 

Postada olan gecikmele: kabul edilmez. (li3) 

Aşıklar yolunun 
rak iki ihtiyar kadm geçti. İkisi de yer
li rumlal'dan ... Fakat rumca bilmedi • 
ğimden m. konu~tuklanm anlamadım. 
Yalnız buruşmuş, yüzlerine, iki bük
lüm olmuş omuzlarına baktım da hal
lerine acıdım. Birisi, hala eSki bir gü
zelliğin yetimleşen cazibesini gözlerin .. 
de taşıyorıfo. Feri sönmü~, fakat çok 

bir köşedeki gene anasından yadigar hırçın, Dil her zamandan daha UUlilllf 
kalan, fakat şimdi ihtimal yakın.ağa gibi esrarlı ve bütün çamlıklar her 
üşendiği Meryem Ana kandili karş1Sın· akşamdan daha sessizdi. Ne asfalttan 
da hülyaya dalmıştı:r. Muhakkak o evvelce bu saatlerde birbirini kovalı • 
kandilin bir benzeri de bu ihtiyar ma- yan arabaların gürültüsü aksediyor, ne 
şu-kasının evindedir ve muhakkak o - yakın köŞ'klerin radyolan çalınıyor, ne 
nunkisi ufacık kandilindeki zeytin ya- tepeden tepeye, çamlıktan çamlığa Ta:r
ğı içinde bir sinek kanadı kadar minik zaın feryad!le birbixlerine hayk:ıTaD 
fitili ile sönük bir parıltı vererek gece gençlerin sesleri duyuluyordU:. Belli ld 
gündüz yanmaktadır! Ta ki ~ıklar bir çok kö~kler boşalmış, Ada tenha • 
Yolunun bu akşam c büyük çamın di - laşmıştı. Bizimkiler de zaten bir kaç 
binde maziyi düşünen bu ihtiyar ma- güne kadar taşınacaklar&. Bense ka • 
şukası ölünceye kadar ... O zaman o rar vermiştim, onlar İstanbula indik· 
kandili belki kızları varsa onlar yaka. ten sonra da kendim burada kalac~ 
cak, koca~ı varsa yağını o dolduracak, tım, tek ba·şıma, Aşıklar Yolunun bir 
yahud o kandil bir mirasçının elile ya bekçisi gibi... Burada hiç değilse, an • 
mezada götürülecek, ya bir kiliseye cak bir yı:ız süren. fakat bütün hayab
vakfedilecek!. mm bundan oonraki mevsimlerini de 

yolcuları 

Bir çoğunu..."1 yuvası, orada, şato biçi· 
mindekı yüksek ve metrı.ik binanın da
mı vç ü:;t katıdır. 

Ah şimdLden gene o günleri, sonba
harın arkasından gelecek olan kışın si
yah, so~uk günlerini ve sabah akşam 
Adanın üstündeki o k:ı.§ semasından 

daha kara, daha korkunç karga akın-
larını düşünüyorum. Çünkü ta Ka -

nunlara kadar, her ay, İskeleye inen 
yollarda akasyaların dalları parça par• 
ça son kuru yapraklarını <l'öküp de o 
zavallı döküntüleri serseri rüzgarlarla 
asfaltın fr;tünden Klübün ve otellerin 
önüne süreceği günler gelince, öyle 
samyorum ki bu yıl Ada her yıldan da· 
ha gamlı olacak! Bu fazla gam, içime 
sığmıyan "Te içimd€n bütün bu çamlık
larla sahi11ere taşan melalin sonsuz 
akınıdır, tıpkı o siyah kargaların akını 
gibi. .. 

Y .ıs«r: Halid fahri Ozan"" y 

Süheylfıdan başka kız mı yok? Ne
den yalnız ona bağlandlım kaldım? 

Genç değil miyim? Bir başkası, belki 
daha güzeli, daha incesi kollarıma atı· 
lamaz mı? 

Atılso.ı da ne çıkar? O Süheyla ola -
rnaz ki ... 

derin ve manalı siyah gözler! 
Dönüp arkalarından uzun uzun bak

tım ve bu iki ih t iyann, biri değneğini 
kakarak, biri iki yandan e11erini beli
ne dayamış, yorgun, küsküs giderek 
bu yoldan geçişleri bana, çamlıktaki 

ölgün sonbahar aydınlığından daha 
paslı geldi. 

Hayat ııa8ıl da geçiyor, eskiyor, iki 
büklüm yol;arda sürilnüyor ve sonra 

* bir gün tcıprak oluveriyordu. 
Artık göçler de başladı. O yağmur- Kadınla.·dan biri, biraz ötede, büyük 

dan sonra ertesi gün hava açık olduğu bir çamın dibinde durdu. Belki yorul
halde bizim Haskalfa sokağında bir du da durdu. Fakat belki de bir gençlik 
'köşkün hoşaltıldığmı gördüm. Yatak • hatırasının ruhundaki oon ürperişi ile ... 

Bir hıristiyanlık remzi diye değil, o bir yaz içinde toplıyacak olan a~ıo.. 
sadece talihsiz bir hayat hikAyesi kadar mm hatırasını yaşıyabilirdim. Hal'buki 
kısa ve sönük yanan o kandili de bu • İstanbulda, o gürültü ve insan kalaba· 
nun için düşündüm. lığı içinde bu hatıramı da yetim etm• 

lar, denkler, radyo, firijder ve bir SÜ • Kimbilir ihtimal kırk yıl evvel, bu Bir müddet sonra iki ihtiyar kadın 
rü ufak tefek ... Bir hizınetcinin kolun- şimdi ayakları mezara sürünen ihtiyar o çamın dibinden geriye döndüler ve 
daki sept'>tten de küçük san bir kedi rum kadmı o çamın dibine, bugün ya artık ikisi de hülyalı ve daha yorgun 
başını çıkarmış miy:avlayordu. O da.. ölmü~. ya.lıud kendisi gibi çölonüş bir yanımdan geçtiler. Ne gelirlerken, ne 
kikada nedense en hazin ses bana, bu erkekle oturmustu. O erkek de o za • dönerlerken yüzüme bakmışlardı, ge • 
kedinin miyavlaması geldi. Ne garib! man kendisi gibi gençti ve hayatının lirken o kadar konuştuklan söze al! -
Bazan en ufak mahlukun iniltisi insana yıllar ve yıllardan sonra b u güzel Ada kalı, dönerken de o kadar sessizdiler. 
ağlamak arzusu veriyor. Fakat artık seması alfanda böyle yıpranacağını düw Bu defa l u konuşmadan dönüş, bana 
ağlamıyorum da ... Eylfil benim yalnız şünmemişti. o aşık ~mdi sağsa ihtimal ayrıca maT!alı ge]di. İkisi de bu sükftt 
ruhumda, gözlerimde değil! O ruhumu İs'Welede kahvelerden birinde kendisi içinde, ihtimal, ~ıklar Yolunun daha 

ten korkuyordum. 

Fakat ne diye 0 günleri şimdiden da geçici bir hayale esir etmişim!. gibi bir ihtiyarla prafa oynayordur, bu ismi almadan yirmi otuz yıl evvelki 
düşünüyorum bilmem ki?. Neqen hiç yahud ha3talıklı ve kötürümse, anasın- hatırasma dalmış1ardrr. 

Arkamda ayak sesleri işiterek dön • 
düm. Esmer güzeli bir genç kızla uzun 
boylu, yakışıklı bir delikanlı, yoldan, 
oturduğum kayalara doğru inmU?lerdt 
Bu gençlerin tenha bulmak ümidlle 
geldikleri bu kayalar üstündeki sevda 
fıs1ltıları:nı söndürmemek için bir lAh· 
za kalkma~ı düşündüm. Fakat sonra 
garib bir tecessüsle ve belki biraz da 
kendi wvallı aşkımın içimde biriktir -
diği ızttra~Jin hodbinli~ ile bu fikrim
den vaı geçtim. Yalnız, ayağa kalkma-\ 
dan, si.irüne sürüne, en baştaki kaya -
nın üstüne geçerek onlara arkamı çe • 
virdim ve hissettim ki, onlar da t! g 
ride oturdular. 

değilse •bu ılık güneşten ve çam koku- Sahiden geçti mi o hayal? Bir daha dan yadig!r kalan küçük evinin tek 
larile dolan bu havadan son nasibimi onu ruhum pıbi bağrıma da basamıya- sedirli, demir karyolalı, duvarları çer- Ben yoluma devam ettim ve Kaya • 
almıyorum? Ayaklanın bu anda çamur cak mıyun? çeve içinde büyültülm~ aile :fotograf. lara kadar gittim. Karşımda, Heybeli-
ve taşla da dolsa, niçin ~ıklar Yolmıda * 11 ve pencereleri halkasının ucundan nin arkasında batan güneşi, bir daha 
son bir ilham ve kimbilir belki de son EylUl sonunda, durgun bir akşamdı. t utup çekince parçrun elde kalacak ka- doğınıyacakmış gibi derin bir hüzünle 
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SON POITA 
, .... " Peda) IUD mM1D nmaıu: 42 

Yuan: ZIYA fjAKJB 

Sarraf Alekonun- evi 
Boğulur gibi cevab verdim: 

Hayır, teyze.. yatmrya ihtiyacım 
~. 

* 
ÖL"OMLE MCCADELE 

Aradan, tam dokuz gün ge9m11r 
Gözlerimi açtığım zaman, yatağımın 

karşısındaki minderde 901"ap1annı ya· 
mayan teyzemin; 

- Nasılsın, Sarafim?. 
Dedığini işittim. Ve, kurşun gibi a • 

iırlaşan başımı kaldırarak: 
- Ne kJ.ıdar çok uyumuşum, teyze?: 
Dedim. 
Teyzem gülümsedi. Yanıma geldi. E

lini alnımda gezdirerek: 
- Tam uyuyordun, Sarafirn.. hem 

de, bir d:tha .uyanmamak şartile ... Bil· 
&en , dokuz gün zarfında ne üzüntüler 
çektim. 
Yavaş yavaş kalktım. Y.atarnmın i · 

çinde oturdum. 
- Ne oldu?. 
Diye, sordum. 
Teyzem, uzun uzun an1attı ... Yattı

ğunın ertesi gün, x,ataktan kalkmamı 
tım. Gözlerim kapalı olduğu halde, a
teşler içind~ yanmıya ba~larnışım. Beş 
g{in, ölümle pençeleşmişim. Bir kaç 
defa, o halde kalkıp gitmek istemişim. 
Müternacfu'en .eiisaviyi sayı k1amışım. 
Anlaşılmaz bir takım sözler arasında: 

- Elısavi.. benim ölümüme, sen se
beb olacaksın. 

Diye, bağırmışım. 
Üç ~n~enberi atefim hafiflemiş. İş

te şimdi de, kendime gelmişim. 
Hay, o ateş düşrneı. olsaydı. Keşki 

beni. bü..c;bi.;tiln ya klp kavursaydı. 
Eğer o zaman, o humma nöbetleri 

anısında geberip giiıteydirn, butdünkü 
feci vaziyete dttşrniyecelrtim. Ve ahre
te. ellerim sevgilimin kıpkızıl kanlarile 
lekeli olarak gitıniyecelrtim. .. Taliim .. 
ınukadderııt.. önüne g~ kabil ol· 
ınuyor ki ... 

* Teyzemle pek se~ konuşuyor -
dum. Sı:rtüstil yattığım yatakta, sadece 
düstinmekl~ vakit geçiriyordum. 

Bütün dlişüncelerlmi bir noktada 
birleştirmi~irn. Ve nihayet, şu menfur 
karan vE>rmiştim: 

- Mademkı alnıma, bir kasa hırsızlı
ğı damgası baSJldı.. ve mademki, artık 
bu damgayı ııllmek imkln ve ihtimali 
Yok •. şu halde benim ıçtn temiz ve na
ınuslu hayat, bitmiş dernektir. İlk 
adımımı atıtığım bu karanlık yoldan 
dönersem, ne yapabi1eceğlın? Hangi 
insanın emniyet ve itimadını celbe<le
ceğim?. Hiç ... Şu hılde, bu karanlık 
yolda devam etmeliyim. Ve, bunun so
nundaki derin uçuruma. düŞ€rek, ge • 
'bermeliyim. .. Amma bu esnada bir 
ınucize imdadıma yetişir de kurtarırsa, 
ne fıl~ .. yok eğer bu derin zulmet için· 
de, hayatımm sönilp gitmesi mukadL. 
derse, buna boyun eğmeliyim. 

Bazı feylesoflar: 
- İnsan düşünür, Allah yapar. 
Derler ... Bu, belki böylediF. Fakat 

ben bu s~li tiddetle redOOdeceğim. 
Çtinkü, bazı zamanlar çok iyi şeyler 
düşündüğüm hakle; ne ATiahtan, ve ne 
de talihimden en lri\çOk bir yardım 
görmedim. 

Onun için, artık kenclıni taınamile 
kaza ve kaderin sevk ve cereyanına 
terkedecektim. Meş'um hayatımı, rnec
huı akibfltlerden kurtarabilmek için 
boş yere mücadelelere firm.iyecektirn. 

* Artık yataktan kalkıp da evin içinde 
gezinmiye başladığım zaman teyzem 
IOruyorou: 

Benim orada bulunduğum müddet 
zarfında, Elisavi bir kere bile eve gel
memişti. Teyzem bunun sebebini de 
şöylece izah ~tmişti... Gfıya, çalıştığı 
evin sahibleri, pek titiz ve pek meraklı 
insanlarım~. Elisaviyi evden dışarı çı
karmac:hklam gibi, !teyzemi de ancak 
ayaa bir gün ve yalnız bir saat kendi 
önlerinde konuşturmaktan fazla mü -
saadekfırlık1a bulunmuyorlarmış. Kız, 
orada adeta bir esaret hayatı yaşıyor· 

muş. Fakat kendisine çok iyi baktıkları 
için, bu hayata katlanıyormuş. 

Evet, amma.. ben nasıl katlanacak -
tım?. Ben, insanlara pek az: zaran do
kunan .. bakkal dükkanlarında çuvalla· 
nn diplerini delen bir fareden farkı 
olmıyan atti ve sefil bir mahlfık iken, 
yalnız onun yüzünden ve yalnız onun 
sevgisinden kudret ve cür'et alarak 
korkunç bir sırtlan. gi'bi birdenbire 
şahlanrnı.ş.. ya lnız onu memnun ve 
rnes'ud edebilmek hülyasile alnıma 

koskoca bir (kasa hırsızı) damgasını 

bastırmıştım. 

Benim gibi hödük ve korkak bir sefil 
için bunu yapabilmek, hiç şüphesiz ki 
bir fedakarlıktı. Onun aşklnın verdiği 
humma ve heyecanlar arasında. beni 
cinayet mahkemesine kadar sevkeden 
bu fedakarlığı yapabilmiştim. Ve; bun-

dan dolayı da, asla şik.Ayet etmemiş • 
tim ... Fakat ;şimdi onu gör.rnemek.. 
ondan mahrum yaşamak fedakirlığına 
asla tahammül edemiyecektim. 

Buna binaen: ilk sokağa çıktığım 
gün, doğruca ablamın evine gittim. E
niştem A1i beyi gördüm. 

- Eh .. söyle bakalım, en~te bey .. 
şimdi. ne yapacağız?. 

Dedim. 

* 
Eni~tem, yeni bir iş tasarlayıncaya 

kadar bir kaç gün geçecekti. Halbuki 
ben. bir an evvel iyi bir vurgun vur -
mak, Elisaviyi hizmetcili~ kurta • 
rarak derhal eve almak istiyordum. 

Beklemiye vaktim yoktu. Elisavinin 
hasret acı!arile kalbim çayır çayır ya
nıyortiu. 

Onım için doğruca Proodornuza git -
tim: 

- Dostum!. Büyücek bir paraya ih· 
tiyacım var. Günaha değecek bir iş bul. 

Dedim. 

Bu pişk"n soygunculuk kurdu, hafü
ce tebessüm etti: 

- İş hazır. Fakat biraz fazlaca göz 
pekliği lfizım. 

Dedi. 
(,Ari.ası var) 

1 
• • 

ısınız 

Bayan GABY WAGNER hakiki yaşını itiraf 
ve bu derece cazib bir tanda nasıl güzelleştiğini izah ediyor: 

On gün kadar evvel çektir -
diğim Fotoğrafımı gördükçe 
gözlerime inanamıyorum. En a
şağı 40 yaşında görünüyordum. 
Alnımda ve gözlerle ağzımın et
rafında bu ruşukluklarım vardı. 
Tenim esmer ve sert idi. Bugün 
ise cildim yumuşak ve dostla -
nmın gıpta nazarile baktıkları 
açık ve bW1l:iuksuulur. Herkes 
benim hakkund:ı 35 yaşında o!
duğum haldı! ancak ı5 yaşın~a 
göründüğümü söyliyor. Yegnne 
cild unsurıı olan Tokalon Kre .. 
minin gece- için Pembe renglr:i 
ve gündüz için beyaz renkteki .. 
ni kullanara~ güzelleşmeye mıı .. 
vaffak oldum. Tokalon kremini 
tavsiye ettiğim dostlarımdan 

bir çokları da benim gibi mem
nuniyetbahş semeresinden hay
rette kaldılar. 

Cild unsuru olan Pembe renk-

teki Tokalon kreminin terkibırı .. 
de Viyanı. Üniversitesinden 
meşhur h'r Profesörünün keşfi 
ve Biocel tabir edilen kıvme1li 
gençlik cevheri vardır. Akşam
lan yatmazdan evvel p~mbe 
ren.giTıdeki Tokalon kremini 
kullanınız. Siz uyurken o, bes
leyici ve güzelleştirici tesirini 
gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü. 
zelleştr ve buruşukluklannı gi
derir. Gündüz için de beyaz ren
gindeki Tokalon kremini kulla
nınız. Siyah benlerı yok eder ve 
açık mesameler! sıklaştırır ve 
clldinlzi beyazlatıp kadife gibi 
yumuşatır. Bu basit usulü bilen 
her ka.dın, cgilndi! beş dakika. 
daha genç görünebilir ve tene 
yeni bir güzellik verebilfr. To
kalon kreminin semeresi garan
tilidir. Aksi takdırde paranız 
iade olunacaktır. 

- E.. ne it tutacaksın, Sarafim?. 
Dilim vanp da hiç bir feY söyliyemı

~rdurn. Sadece, dişlerlıni sıkarak göz· 
lerimi odanın kuytu köşelerinde gez • -------------------------"""""'!"--
diriyor ve omuzlanmı kaldırmakla ik
tifa ediyordum. 

Teyzemtrı vaztyeti, benJ uzun zaman 
lttisnfir etme~e mt\satd değildi. Kendi 
tivayetine nazaran, h~ım esnasın
da da benim yözümden bir hayli borca 
llnnjştf. 

Sayfa 13 

Son Post•'nın tefrlk••u 35 

istanbul hayvanları 
Hükumet /stanbulda istihlak olunan hububat üzerindd 
çi/tçi için pek yıkıcı resimlerle inhisar tatbik ett,li halde 

kumrulara karşı hububat ihsan eder 
Tercüme eden: HUsayin Cahid Yalçm 

Fakat sokakları dolaşan küçük esnafa 
hiç merhamet etmez. Onların dirhemleri. 
terazileri yakalanır, en ufacık bir kusur· 
dan dolayı çekiçle kırılır. Umumiyetle, 
bu merasimi bir sopa faslı nihayete erdi
rir. Meğer ki bu zavallı Türkiyede bir 
işin içinden nasıl kurtulmak kabil olu -
yorsa o tarzda yakasını kurtarmak im

kanını ibulsun. 
Kurnazlar daha hakimin huzuruna çı

kanlınadan evvel ijın halli çaresini tl?
min ederler. Kendilerini tevkii eden 
tebdili kıyafet muhafızlarla bu işi daha 
ucuza görürler. Bu adamlar da yolda gı
derken vazifekrinden böylece çöplen -
mek çaresini bulurlar. 

Yenecek şeylerin satışında doğruluğu 
temin için alınmış olan bu ihtiyat ted· 
birlerine hükumet !!atların tesbiti key
fiyetini de ilave eder. Fakat buna rağ • 
men gene her şeyin değer fiatını tediye 

etmek mecburiyeti vardır. 1stibdad ida -
resin.dıe, halk kolay.::a a3datılır. Halkın 
istediği şey refa'h ve genişlik değildir. 
Buna alışmamıştır. Fakat bazan halkın 
ıztırabı ve yeisi pek çekilmez bir hadde 
vanr. O zaman Efendısinin. tavrını ve 
huyunu alır; kendisine itaat edilmesini 
ister. Yiyeceğin pek fazla pahalıhğır.1~ 

kopardığı f eryad ve şikayetlere çare bul· 
mak için sadraz1m onlanıl daha ucuza 
satılmasını emrettiği ve bu kanun il~n 
olunup ta tebdili kıyafet sokağa çıkarak 
bir fırıncı çırağını astırdığı zaman ken
d'isine itaat edildiği zehabına kapı~ır 

Bu biçarenin nenen dolayı böyle kur • 
ban edildiğini kimse sormaz. Fakat h<':-
kes artık ekmeği dah~ iyi bulur. 

Türklerde insaniyete karşı bu 'kadar 
büyük bir istihfaf nasıl oluyor da sos • 
yete için en az faydalı hayvanlara karşı 
garib bir hayırk!rlık ile müterafik ola
biliyor? Şüphesız ki barbarlık bile baza11 
bir tatil devresi geçirmek ihtiyacını du • 
yar. Demir bir asa altında insanları ezer, 
fakat hiçliğinden dolayı hiç bir endite 
his.5etme;;ği Ş€ylere karşı mütebessim 
çehre gösterir. İtibdadın kibir ve gururu 
bütün mevcudatı birbirine karıştınr.ltPn 

gözdelerini en zayıf olanlar arasından se
çer. 

Hiç şüphesiz bu prensipten dolayıdır 
ki hükıimet, İstanbulda istihlak olunan 
hububat üzerinde ~iftçi için pek yıkıcı 
resimlerle gayet şid~tli bir inhisar tat .. 
bile ettiği ve müstehlikle:-e nazaran fı • 
rıncılar daha az pahalıya tevziatta bu • 
lunduğu halde kumrulara karşı yüzde fU 
kadar hububat ihsan eder. 

Bu kuşlardan bir sürü İstanbul Uma· 
nından geçen gemderin üzerine 11k sık 
konarlar. Gem.ilerde hububat vı ekinler 
naklolunur. Bunlar ya depolara gidecek
tir, ya öğüd!ilmek üzere değirmenlere. 

Kayıkçılar kuşların hücumuna hiç m~ • 
manaat etmezler. Hububat ilzPrinde p • 
dalanmak için onlara gösterilen bu ko • 
laylık kuşlan o kadar çok miktarda cel
beder ki, onlan o kadar alışkın yapar ki 
kursaklarını doldurmalı gitmek için Jdl. 
rekçilerin omuzlan üzerinde nöbet bek. 
liyen kumrular gördüm. 

Seyyahlar pek satht bazı müıahedelere 
istinaden, Türklerin sair hayvanlara kar
şı g&terdikleri merhametl de methet _ 

pekleri pek seven çocuk"ıarm cöm0rdlik
leri biraz imdada yetişir. 

Bu yerli sınıf köpeklerın dişilerı ba -
zan iki hudud arasınd:l bir h:ısır parçası 
bulmak lutfuna nail olurlar. Onun üstün· 
de yavrularını emzirirler. Fakat bu e· 
hemmiyetsiz yardım .. rağmen, şehrin ka· 
sab dükkanlarına civar olmıyar;, köpek· 
!erin hiç biri Türk rahmü şefkatine 

parlak bir şahid teşkıl etmez. Daima se
fil, az çok hasta, çok defa bazı azalan ko· 
puk ve eksik olan bu köpekler hayat!a • 
nnın letafet ve cazibcsını arttırmış olan 
yolcular aleyhinde şahadet ediyorlar gi
bidirler (1). 

Türklerin kedileri koyunlann akr.iğc .. 
rile beslemeleri ve bu mübarek işe ken• 
dilerini hasreden sofu kımselerin kedi .. 
lere böyle ciğer dağıtmalan da bir hayır 
i§i gibi pek methoiunmuştur. Doğrusu a• 
ranırsa, bu da kumrular hikayesi gibidir. 
Ondan ne daha aptalca, ne daha garib • 
dir. Fakat bir vAkıa diğerinı isbat etmeJ, 
Ahlak ve Adata taalllik eden şeylerin kaf
fesi iyi düşünülerek, derinleştirilerek te-t>. 
kik edilmelidir. 

Yahudiler gibi Türkler de bazı etleri 
yemezler. Kanun onlara yedikleri hny
vanın kanını akıtmayı ve onn yıkamayı 
emreder. Hayvanın karaciğerlerı, akci • 
ğerleri, ilh .. gibi bazı parçalarının yen • 
mesini de kanun menetmiştir. Binaena
leyh, kasablar ancak hıristiyanların mu
vafık bulabileceklerı şeyleri satmayı da 
temin etmeğe mecburdurlar. 

Omuzlarında uzun bir sırık bulunan ct
ferciler avaz avaz bağınrlar. Fakat bu· 
nu hiç bir zaman bedava vermezler. f!
tanbulda pek az sı~ıreti istihlAk edili'r. 
Türkler bundan çok hoşlanmazlar. f şte 
böyle koca bir şehirde kesilen koyunla • 
nn çokluğu ciğercılerin sayısını arttırı • 
yor. 

(ATkası var) 

m Bizim Türk köpeği adını -rer'C:lfllmfa 
töpet: ırkına bu tasvir hiç uymaz. Alaturb 
Jatat, o.latu?'ta e,,vablar ve bu namı verdi· 
l1m1z aalr tOrlü türlü yenilikler nasıl TürJd. ... 
Jede meçhul 1.seler Türk köpekleri de aynJ 
surette burada meçhuldürler. 

-·--·---········································-
Kulağınıza küpe olsun 

Daima RADYOLİN; çünkü. 

RADYOLih 

mişlerdir. Dif doktorunun bütün hastalarmt 
İstanbulda gayet çok miktarda köpek 9l5ylediji gibi diflerl sadece parla'Oı 

vardır. Bunlar ço\an köpekleri ne ayıtl nıUia lmlmıyarak onlan mikrobla!' 
ırktandırlar. Yani tilki yüzlü ve tilkI in- dan. muzır ıalyalardan ve hamızlar • 
laklıdırlar. Şehrin bütün mahallelerine dan temizleyip çelik gibi sağlamlık v.ı 
yayılnuf olan bu hayvanlar hep ayni ren yegine iksirdir. 
menşeden çıkmış gibi görünürler. Fakııt Her sabah ög'-le ve akşam 
hususi sahlbleri yoktur. Her mahallenin ' 
köpeği kendi hududlan dahiline giren her yemekten sonra 
serseri köpeklere kaqı müştereken har- dişlerinizi 
bederler. 

Kasablı mahallede doğmadı.klan için 
yalnız atılan süprüntülerle yapmak 
mecburiyetinde bulunan ve bunlan kendi 
!erine bırakan zabıtuızhAa pek minnet
tar kalan kapekler mahzun T.lzlerinden, 
mi!kln mi8khı yürdyü§ı.rinden ve son 
derece aayıfbklanndaıı bell! olur. Ka • 

RADYOLIN 
Diş mncunile muntazaman 

fırçalayınız. 

- ··~ -
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D8niz Şeytanı 4 Şubat tarihli 

Kor~unç 
ftrkçe" ~D: M. Sürena 

0 
..... bilmecemizde kazananlar 

uzak 1aş1 y o ruz! 4 Şubat tarihli bilmecemizde ima -ımll, hlanbıtl «kek Jı.e..ınden 498 Rilım.d • 
------------ nanlan aşağıya yazıyoruz. İst.anbulda din. Eyüb 37 ncı mekteb sınıf 3 den 339 Meh-

Bu t:::ıl'hl' yer Fi.. d 1 I> 1 d k O b. · .. A b bulunan talihli !küçük okuyucularınu.- med, Istanbul Topkapı Fazlıpaşa cadde& 1 
. . ı ı , ~ı a ,a ar ~ u~~ maz ı . ızı w uralara kadar seıa- Tam ilerimizde dalgaların parçalanma- zın Pa~"..ı~~· p b .. 

1 
... wl numarada. Haşlm. 

ıilerısınde bulunan Nıue adası ıdı. Gu - metle getirmişti. Bir gemi zaptedince- sından mü~vellid uzun ve kol".ktmç .l.<U.ıA::o:>ı, . erşeı:n. e ~ eı;ı og e - ıdTAB 
neşin alevli şualan altında bulunmak - ye kadar onu muhafaza etmek istiyor- beyaz bir köpük hattı uzanıyordu. Dal· den .sonra hedıyelerını bızzat ıdareha-
fa beraber iyi ve çok müsaid bir rüz - duk. Ye:kenleri fora ederken bu tah- . . . nemızden almalan 18.zundır. Taşra oku- Çorlu Bakkal Ahmed KA.,lf km Nezah11t, a galar uzurı ve alçak hır mercan rifı yuc l h d' l .. ta 'l d Çorıım orta okulundan 12{) Galib, İstanbul 
,g r önünde süratle seyrediyorduk. Ni- 'isiye san~alıle vaki seyahatimizin, iyi üzerinde kırılıp köpüklerriyorlardl ve lu ~mı~uıd ~ 1.ıye en: pos 1 e a - Bayoğlu 31 inci okuldan 374 Mürvet, An • 
u~'den aynldığımız ilk günü kendimi- veya kötü, son merhalesinde bulundu- res erme gon erı ır. talya il~ son sınıf 962 Sakıb, İstanbul Fa • 
:ıi daha iyi hissetmeğe başlamıştık. İ - ğumuzu anlıyorduk. tam onlarm ardında da dik bir yar yük- Bir wasa saati tlh 54 üncü okul sınıf 4-C de Faruk, Zon • 

kinci günü ise sağlık durumumuzda da Fiji ta1<ım adalan kısmı kül1isinin ~eliyordu. Meğer geceleyin kuvvetli icıtanbul 22 net Dk mekteb tn.Iebeslnden guldak Namık Kemal okulundan 238 CeT • 
ha ço .. k sa_ 1~.h halleri hasıl olmu.ştu. bulundu<nı yere gelmiştik ve muhtelı·f bir akıntı ile kayığımız demir taramış· 113 mımı det, Giresun ldıı.re Jwyett başkanı ..-asıtasiI• 

M th '-1 1 da k "'' • 
8
·. Oül Akyor, İsta~bul 64 üncü okul sm.ıf 1 cı. 

u ış ıztıra. an a tın ıvrandı - uzaklıklarda bulunan adalann te k·1 tı. Bereke~ versi;ı Kircheiss tam zarna- ır Cengef k"fabı oman uçm:ın, Istanbul 44 oncn okUl sınıf 
ğumz skorpit ~astalığının tedavisin~e ett!ği büyük bir :körfez dahili~~ nında uyanmış ve akıntının bizi tehli- Afyon us~ mnıf l/D den 1096 Abdür:rah _ 3-A da 397 İrfan. 
meyvarun ve bılhassa muzun oynadıgı 1m kt .d.k B d 1 keli bir nuruma sürüklemekte olduguw - m.an Yücel, Tokat orta okul &ınıf 2/B den RES.,,_ • ELİŞI MODELİ 

"fab ı..... 
1 

h t tm k .. kü seyre c e ı ı . u esna a gece o - mııA şı a.~ ro c ayre e eme mum n mu~tu R"nae 1 h h h k d bek nu go··rm;·ış ı'dı'. Ru·· z
0
aa·r da bı·zı· bu Tı·f- 481 Fevzi Yiğit. •d W•ıd· Sa k. '- "b k - " · ' na ey sa a a a ar - ' ı İstanbul mmayele•faI knk l ...._ egı 1'I'. n n .u mu are meyva, vu-

1 
• • . MUHTIRA Dl''PtER • ~ nmnanh. .... 

d 
.. - . b' h t b h ec1· emege, h 11 sure.le ne kadar gemı geç- !ere doğru atıyordu. es P ...... b t 1 > Metin. tstanbul Tlcattt 1L'le81 sınıf 4 de 1314 

cu unuze yenı ır aya a ş ıvor, ı··· . h . d 1 'ttikl . . on oc;.~ a ıra ı ,,.. d t 1 

dam 1 
. t b" k • 

1 
ıgını ve angı a a ara gı ennı an - _ Fora yelken'. Ödemi~ Beledi.~ caddesi 15 numarada r ,ı:ı . zm t Akcekoca llk o'kıulu sınıf 5 dıe 

ar annızı yenı ~ aze ır an a . . .. 119 o han ...... 1 k ... ı•- f • D ..... -lamağ k t k B k Ramiz Sengill, İstanbul Sarıver Dereboyu 16 r · 0
"' 

1 e,,.r ....,,., ınnı ,,. ""' 0
' 

dolduruyor, hastalığı vücudden, sanki . a ll{ar~r ;er,~ış ı . u ;rark u1,e- Diye haykırmıştım. Çılgın gibi iple- numarada Oilzln, 1cıtanbul Beyoğlu 45 inci Tahsin, Çer!tesköy 5 inci alay kumandanı 
tatbik edilen hayretengiz bir lapa gibi, rıne ye ·en erımızı m~~a. ~ ere sa. re sarılmış, yelken!eri açmıştık. Rüz- okul 24 Ferda, Glre.run koml.<ıer muu:tnt Hlk- mm.Tini ıyarbay Sal:rr:I km Nevin. K*Y'& 
çekip alryor. rıp sarmaladık ~e demınmızı de attık: mf't o<Slu Erol Yıldırım, Mersin Fabrikalar tsta.~on muhabere memuru Osman oıtıu Ya· 
. Katafangu ada~ında şüayap olma • O gece ~a~at bır ~y~u u!u?uk. Ertesı gar sahiie doğru esiyordu. Rüzgara carlde..'ll 72 numarada Avni i<ıtn bul Kad _ 113r, İstanbul ·H üncl\ Uk: okuldan 360 Hay • 
mız tamamlanmK>tı. Burası daha bü • sabah butun enerJımıze ıhtiyacımız o- karşı baş veremiyorduk, yavaş yavaş köy blrtncı orta okul sınıf '1-c ~ 420 M~ _ dar, Bullhl! A!tınordu nt okulu 8tnlf '-A da 

·~· 1 kt terrem. BUrha.n Işık, L<ıtanbul erkek lisesi 803 Nlhad. 
Yfik ve hin:tenaleyh daha çok nüfusa aca ı. ve çaresiz rif üzerine sürüklenip atı - YUVARLAK DÜNYA KA.LEMTRAŞ Bııl'l!a Fevrll'akmak caddesi 46 numarada. 
malik bir ada idi. Bununla beraber biz Ani bir hayk1rma ile uyanmıştım. lıyorduk. Nihad, İstanbul kız lisesi 1595 Ferhunde. b-
L. Ortalık k - ı... ·] d (Son Pmıb ha&lftlı) tan bul H'ayrlvl'! 11.<ıest smıf 9-B de 552 NeT • 
-uu ada sahilinin öyle bir yerine düş - ışıma uzere 1.1u. unuyor u. (Arka3ı var) İstanbul Fatih orta okulu 215 Bahaeddin 2181 Tanyeri. İpsala nt okul tıalebe.'linden !I 
mliştük ki insan:l bu yerin gayrimes • T Bayraktar, İshı.nbul Kabataş erkek 11.9es1 268 Oô"lill, Alpullu ilk okulu .sınıf 5 de 111 ea • 
kun olduğu hissini veriyordu. Adanın ar 

1
• h "ı b~ r m •• na kaşa Adnan, İstar.bul Cn~lo~lu erkek orta otu- kir İstanbul Kadıköy Kırtasiyeci sokak ı 

meskun veya gayrimeskiln olduğuna e- ! Iunda 8 tbrahtm, ic:t.anbul lm: l!seslnden nu~arada Nezahat. 
lOl>O Muzaffer, l<ıtanbul erkek llses1 1313 mı-

hemmiyet vemıiyerek orada beş gün KART mı. 

kalmıştık. Bu miiddet zarfında bir tek 
insan biJe görmf'.miştik. 

Karaya çıktı~ımız zaman öyle ko -
mlk bir yürüyü,ümüz, sendeleyerek 
gldişimir. vardı ki ... Ayağının alt'lnda 
bir güverte bulunmasına alışkın bir ge
pıicinin karakteristik yürüyüşünü bi • 
Ursiniz def.il mi! Bizimki.si işte bu 
biçim reftann daha mUbalAğ~.lısı idi. 
Tam ikı hafta, Okyanusun dal-galanna 
.ınüternadiyen başvuran küçük tekne -
tnizin lçin<le bulurunuş olmak ve bu 
müddet zarfında ayaklanmızı karaya 
basmamış olmakla şimdi bu sert ve 
gayri müteharrik toprak üzerinde ba
caklanm1z1 alıştırmak hemen kolay ol
.muyordu. Hatta sahilde beş gün yap
bğ1mız uzunca yürliyü~ idmanlanndan 
sonra bile reftanmızda c yürumek • 
ten ziyade «yuvarlanmak• hali vardı. 

Etrafımızda mebzul meyva ve denize 
.akan bir çok sular vardı. Binaenaleyh 
<lünl'adaki skorpit !lastalı@mı dlef ve 
ard etmek için bol bol meyva yiyor, 

temiz, berrak Sli.larda [V?karuyarduk 
)\dada terk ve tahliye edilmiş bir ev 
ıvardı. Onu şöyle bir gözden geçirdiği· 
rniz zaman bir Alman çiftçisine aid ol· 
uuğunu anlamıştık. Sonradan öğrendi
ğimize göre harb başlar başlamaz Al
man çiftçi burasını terkederek Adanın 
~çlerine gitmiş ve yerine bir İngiliz ge
!erek bu evde yerleşmişti. Halbuki bir 
müddet sonra adayı sevemiyen bu İn
gili7 de evi olduğu gibi bırakarak u • 
zaklaşmıştı. 

Evin içindeki süprüntüler arasında 
bir Alman ticaret rnecmuam bulmuş • 
tum. Onu alıp şöyle bir göz gezdireyim 
dedim, ilk sayfasında Erdmann ve 
Kircheiss boya firmasının ilAnile kar
şılaştım. Bizim gemicilerden birinin 
nd1 da Erdmann ve bir yüz'başının adı 
\ia Kircheiss'di. Boya firmasile bir mü
nasebetleri olmamakla beraber biz bu
nu bir cfali hayır> telakki ettik. Her 
ne olursa olsun, bir Alınan evine uğra
makltğımız muhakkak ki hayırh o1 • 
~uştu. Ev, toz toprak içinde olmakla 
beraber bir kaç yatak da yok değildi. 
Mopeliada!'. harekettmizdenbcrl ilk 
ilefa olarak çarşaflı yataklarda, rahat
;ea uyumuştuk. 

Fiji adalar grupunun en bily.ük ada
n.arma yaklaşmış bulun~. Ora. 
darda barut imalAthanekrl için rne -
ıvaddı iptidaiye yiil(lenen ıgemflerle 
!karşılaşmak muhakkaktı. Eğer bura • 
narda bir ~emi zaP,tedemezsek başka 
hiç bir yer~ bu işi başaramazdık. Al
man çütçh:inin evine konmuş bulunan 
İngilize aiJ güzel bir yelkenli sandal 
~ulduksa da olduğu yerde b~. 
Bu, bizim d'algnlarla ça~ çarpışa 
adeta eğri büğril olmuş fersude tekne
mizden daha çok güzel, daha çok kon • 

(Brıştarafl 1 inci sııyf ada.) 
Sultan Murad cinnet asarını cüllısunun 

hemen ertesi günü göstermiştir. O va • 
kitler Basiret isminde bır gazete neşre
den Ali Efendi merhumdan - ki senralan 
epeyce muammer olmuştu ve kendisine 
Basiretçi Ali Efendi denird~ - şu nika -
yeyi işittim: 

Ali Efendi merhum, hatırı sayıhr bir 
zat ile birlikte, dih1sun ikıncı günü, sa
raya giderek carzı biab şeklinde hu7'.ll-:-:ı 

çıkarılmışlar, Sultan Murad; onları gi.i
rür görmez bir kahkaha koparmış ve 
muttasıl yüksek seslerle gülmeğe başia
puş. Onlar şaşırmışlar, nihayet orada bu
lunan iki mabeyinci tarafından dışarıya 
çıkmaları işaret edilerek çekilmlşlcr ve 
o zaman bu hale hiçbir mar.a verememiş
ler. 

Sonradan Berlin ve Viyana sefir! olsh 
maruf ediblerimizden Sadullah Paşa - ıti 

o zaman Beydi - mabeyin başkitabetinde 
bulunuyormu§; kendisı nakletmiştir; cü
Ifuıun dördüncü günü Ayaso!ya camiince 
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Soldan sap, yukandan apğı: 

1 - ca.rıh 

ılI 

Et 

c:: 
-

2 - Ba.şı boş gezen-adaletle iş gören. 
S - Rıza gösteren-bir oey1n yerine başka 

şey koymak. 
4 - Bal yapan böcek-elemler. 
a - SOnu!ld& btr ıH• olu. aleyhin Z>ddı-

Beyinlert. 
11 - Ytikseltmek-lbnid et. 
7 - Cerh etmek. 
8 - VA.detnie-fabrlka.tör. 
8 - Yanm-blr kadm 1cn1. 

lQ - Delik ıtenek:edln dıelltıni !ropa.mak 
tçln kullanüan - oem1 edat.ı. 

l 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

t K A R ,b 
2 A L ı M·ı-=l=t---1""'.::-I 

8 N-t Z A 
4lMAL •EMEK 

·ı-=+=ı..;:~ı• • •• 7KANT•iiB ADE - -
BAYAZ••ADEM 
9SARA••YAN1 

to A L A N • • A K l N orlu bir tekne idi amma bizim altı • 
111ızdaki, :ıziz Seeadlerln son ve am bir 
bergüzan idi. Bu itibarla onu bH"8ka - lw•lki bulmaca""' 1'alleditmı, ıekU 

y&pılan ilk Cuma sel!mlık resminde, 
hünkarın namazı müteakib alelacele ka
palı bir araba ile saraya döndüğünü öğ
renince, kendisi de arabasına atlıyarak 

arkadan sara;ya gitmiş. Saraya vardığı 
zaman mabeyincilerden Seyid Beyi pek 
müteessir görerek: 

- Nedir? Ne oldu? Ne var? 
Diye sormuş ve: 
- Ne olacak, ben zaten iki gün ev\•el 

anlamıştım. Efendimiz hasta, hem de mii
him surette hastadır. Bugün selam:ık 

resminde bu hal büsbütün rneydan:ı çıktı. 
Cevabını almıştır. 

Tarilii yazılarla Basire~ gazetesi sahibi 
Hacı Ali Beyden ve merhum Sadullah 
Paşadan işitilmiş olan bu hikayeler, cin
netin hemen cülusu müteakib başladığını 
ve saraylının söylediği gib: biraderinin 
vefatından ve Çerkes Hasan vak'asında 
dökülen kanlardan doğan birkaç günlü-:t 
asabi bir buhran olmadığını isbat eder 
zannederim. (Arkası var) 

Suml Derv~ 

Bir doktorun günlük 
notların an 

Yeis ve ne'şe 
Yel.sten kaçınmak ve dalma ııeıı ve ne.ş·e
ll olmak . .Şüphesiz böyle bir tavsiyede, 
n~lhattc bulunmak çok kolay. Hayatın 
blnblr türlü sıhhi, iç.Uma!, ikwa.d!, mnl 
buhranlPn arasında hergün d.Jdişmek, 
uğra.~mat ve gene bütün bunlara mğ -
mt:n bir dakika bllt ~tareti, n~'eyl kay
betmemek ... Bu muhakkak ki o kadar ko
lay bır şey değildir. Koltcy değil, fakat 
ne yapalım ki ıazun. HattA. hayat tçln, 
sıhh!ıt için elzem bir şey. Hergiln yn.nn.ın 
daha iyi ~eıeceğlne tınan etmek !Azım -
dır. Bu şüphesiz kendl Jrendlın1zt telk:ln
dlr, fakat zararsız ve bllfikts çok fay -
dalı bir t.t>lkln .. Yannlanmızın muhak -
kak dah:ı iyi geleceğtn1 beklemek blros 
da kendi elimizdedir. Muntazam ÇıQlış -
mak, suilstl.mallerden uzak !kalmak, na
mus ve f:ullet sahibi olmak, kimseye fe
na düşünmemek :ve bllft.kls elinden gel
diği Jtoe.dar muhite hlzm&t etmek, yardım 
etmek .. 
Bu nıezo.yn.ra sahlb bir lıısanm ya.n.nını 
iyi beklemeğe yerden göğe kadar ha.kkı 
vardır. Ve bu haklı intizar h1ç filphes!z 
şahsı Ü7.erlnde mll.sbet bir nikbinlik ya -
radır .. 

I 
Denizlilerin gece eölencesl 

Şehrimizde, yüksek tahsilde bulu • 
nan Denizlili gençler, evvelki gece Pe
ra palas oteli salonlarında bir memle -
ket geresi tertib etmişlerdir. Samirnt 
bir hava içinde sabaha kadar devam e.. 
den bu toplantıda tanınmış birçok ai
leler hazır bulunmuş, milH oyunlar oy· 
rummış, memleket e.ğlencele.ri yapıl • 
nuştır. 

MÜl?.EKKERLf KALEM Bursa Mlg,. san'at okulu 462 KA.mll ö~ 
(Son Post:ı hatıralt) Konva. lise sınıf 3-A da 836 Adll Knrnajtaq, 

İstanbul Fatih orta okulu 2-C de 428 KA- Uşak orta okulu sımf 2-C de 33 Halll ÖZyıl
mll, İstanbul sı~ıı Terakki llse31 sınıf 2 de dınm. İstar.bu1 oaft'D,loğlu orta okulu 1-D de 
Orhan Kip;n-, İmnbul 61 inci okul sınıf 3 327 Necati, Antalya orta ok'tılu sınıf 2-A da 
de Sedad, ~hremlnl Melelthatun mahallesi 367 Perihan, Ankara İltekin okulu mııf 3-A 
Dlnıtll ~akak No. 13 de Cevdet. tcıtanbul b- da Fahlınan Türker. İstısnbul Bostancı bl -
tiklAl ll8esl gınıf 2-C de Oelft.1 Sö7ıer. rtncl okul smıf 5 de Serap To.naydı, İstanbul 

DfS FTRCASI Ca{talol!lu Qspa. kı:r. orte okulu 3-B de Fa • 
(Son Posta hatıralı) hlre, Kutamonu lisesi 11-C de 83 Mumffe«', 

Yozgad dll!çl M. Fevzi evinde Badi Özde - İstanbul Z(-vrek orta okulundan 59 Ken'l\.Do 
mir, İstanbul Davudpaşa orta okulundan 128 Sivas orta okulu 2-C de 491 Kemal, Edirne 
Ekrem. KOt'lva l.'ftasyon milhendtsl M . Emin O<mlanlı Bankası Mestan Yalçıner km ~ut· 
o&Ju Necdet Erman, Paya.'! gtlmrilk memur- rfiye, Edlmf' erkek 113esi 711 Ahmed, Bl?U 
lanndan Sa.dl lı:ızı Suna, İstanbul Oelntasa- Pa~abe:v mahnlle.sl Eskihrunam so1mk ~ nu• 
ray llsP.si nk kı!!ım smıf 5 de Vedad Atalık. mnrada Bıtla, Ankara Fişek fabrika.on h~b 

DfS MACUNU memuru cemu o~ıu ~an Sö?;er. Balıkes!r 
İstanbul Beyoğlu orta olruhmdan 645 Nec- 11.se orta t:ıorırrı 3-D de 952 Fi.Jtret, Konya Jt • 

lı°l, Balıkesir Aygören mahnllesi Amıalı so • sesi 562 Cel\1. Gümtışlmne Posta telgraf dn!· 
kak 2 numarada Hikmet, Erzincan Kurt.ıuıuş resi karşt.'{l.J"'<!n 4 numarnlı evde İrfan, D1· 
ilk okula sınıf 4 d~n ll7 Bır:n, 1crtanbul Vez- yn.r'baltır Zlv" Gökalp okulundan 811 Y'l1 • 
nec!lıar altı~cı llk okuldan lM Selman, İs- ş:ır, ~ki Foç:ı nl1fus memuru Galib kızı J&-ı 
tanbul erkek lisesi 292 Hikmet Demirel le, Erzurum Muradp:ışa maluı.llc.c;i Dereboya 

..,...,.,., caddesi 10 numarada Neriman, Erzurum el"-
ALO'Mı1'1 l."01\f BARDAK kek llst'!>i BI!nf 2-A da 317 zek:I, Tolmıt Ülkt 

(Son Po ta hatıralı) 
İstanbul Vefa erkek l~ sınıf ~ M 60 ?.~~~.~~~-~ .. :.~~ .. ::'.~~!~~ ........................... _ 

Vedad, bıtanbul Kaba~ erkek ıısesı 478 Ke
mal, İstanbul kız ~ 3-D de 210 Nlmet, İs
tanbul Knragfunrilk 27 ncl okuldoo 220 Mu
zaffer, :istanbul Hayriye H.cıes1 410 En-rer 
Oökh&n. 

Sinema: Yeni ve buyuk bir 
san'atkAr: Henry Fouda 

(BC1§ta.rafı ~ ıncı sayfada.) 
KOKULU SABUN kiyeti yüzünden cŞarka doğru• filmin:!• 
<~on Posta hatıralı) kendisine büyük bir rol verilmiştir. 

İstanbul Hrlncl Dk okul 5-A da MO Klmll, O gün bugündür boyuna film çevi~ 
İstanbul Hayriye ıt.seslnden 442 Must'nfa, İs- , 
tanbul Cn{tnloğlu erkek orıla okulundn.n 120 mektedir. Artık binnci sınıf san atkArla! 
Muhsin, İstanbul Haydarpaşa Hse.'liııde.n 1711 meyanına dahil olmuştur. 
Nusret, İstanbul 45 inci olruldMı S'l5 Ekin. Henry Fonda slyah saçlı. mavi g5zl0. 

Al .. B'ÜM uzun boyludur . 
(Son PnstR hatıralı) tık defa olarak Margaret Sullavan ne 

Zlle orta okulu sınıf 1-B de 130 Nnzıe.d, İstanbul nçnncft okıtl smıf 3 de Raşan Kn _ evlenmiştir. 1933 senesinde bu yıldızdan 
raca, Diyarbakır Use inglli-zoe öğretmeni Ba.- ayrılmış ve cBrokawı adında bir dul k .. 
yan Nezihe kın Yurdanur, Diyarbakır oria dın ile evlenmiştir. Ondan bir çocuğu ol· 
okul sınıf 2-A da 1064 Alp Özakıncı, istan - muştur. 
bul Ba.nıntya A~cknkan 1'7 numarada İhsan. Kan koca çok sevişmekte, çok me!'ud 

BOYA KAI .. EMİ bir hayat sünnektedir~er .. 
İstanbul ttkrk llses1 '744 Tarık Oftner, A- ................................................... , __ _ 

dana 1.o;tasyonu kısım 635 fefi İbrahim oğlu Bu akşam saat 9 da 
Fuad, İstanbul kız lisesinden 904 Dürr1lnn1 -
sa, Bursa Meydancık incirll cadde 5 numa.- T A R L A K U Ş U 
roda Mahmud, İstanbul %1 ncl okul 6-A da Müzik ~,rans Lebar 
397 Kudsi. 

Yakında M. Yesıırinln AYNA 
(Son Pos&a hatın.lı) AŞK BORSASI 

bOO.nbul blrlncl ilk okuldan 49 Azmi Kft.-

Devlet Havavollan idaresinden : 
Milsabaka ile Telsiz Mezmuro alınacaktır. 

1 - İdarenin her hangi bir yer telsiz istasyonlann'd'fi istihdam edilmek üzere 
c4• ve uçucu telsızcı olarak ta c2ı ki cem'an c6ı telsiz memuru alınacaktır. 'Oo
ret ehliyete göre c90> ill cl50> lira arasındadır. Uçucular ayrıoa uçuş ıkrami-

yesi alırlar. 
Müsabaka a~ğıdaki bllgiıerden yapılacaktır. 

Mora muhaberesi ctatbiki> ve beynelmilel muhabere kaideleri cMeteo kısmı 

dahil, nazari>. 
Elektrik ve telsiz bllgW cnazarh. • 
Coğrafya esas bilgisi cHarita mütaleaın vesaire hakkında nazari>. 
2 - İmtihana talib olanlann askerliğini yapmış olmaları ve 28/Şubat/939 t&

:rlhine kadar aşağıdaki vesiknlan Umum Müdürlflğe göndermelen lAzıındır. 
Tam teşekldlllil heyeti sıhhıye raporu. 
Doğruluk vesikası ve c6t kıt'a fotoğraf ile nüfus tezkeresi sureti ve en son ça• 

lı§tığı yerden bonservis, varsa beynelmilel tel.!1% bürövesi cP. T. T. den •. 
3 - Vesikaları tam görülen talihler f8.hıslarına yapılacak tebligat muclbin

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

lçin bu bürövenln mevcui olması ıarttır. c479> c926:. 
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SON POSTA 

ZEVCi ONDAN KAÇIYOROU_ ken4ı t 
1'abaha \di 

'·BİR ~· AY ··SONRA . EVVELCE ZEVTINYA~l 1 
ŞiMDi PALMOLIVli 

c ... 111 • ..., ... _ ........ 
... h4-... ralli· 
............ ıuı ... . 
ıııl torıı .......... . 

.. ..... -·· ... -. ••••••••• CftUMf _ ... . 
Klç .ır wOlt .. lrMar ..... .. ........... _..,... I\ ~ .. ~ ta"' r•lltll ... . .. ,,. .. .... 

..,.... lda .. , ...... , 
.... .._... .... 
•••uu 
CH•ı11 l~I• .. ......,,,. 
'911•1111 ••• , 1 •• 
ılU• ıııf t 

-------..... 
Herıüo biol•rce kadınlar, aeytıayn• 

tı••• cıld iiıeriııdelti faideli t-n•i 
•edediyorlar. B•yular, 111 d. onlar 

r.bi, nabaJı" ,q.. PALMOUVE'ın 
ula kab-•t köpiti iln yisiaiiaü, 
boynaau:ıu " -uz1anıuu 1Dasaj edi
nia. Bililıara eneli 7ICalı •e noara da 
9Dfuk •u ile rık•JIDIS. Terkıbindeld 
aeytiayatı nayesiade PALMOUVE me
•melerı t•mııler, bqereyı yamuµtır 
H tatlılatbnr Ye bittabi tea parlayıp 
raçleıtr. 

.... , ... .. 
in' .... . 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilA 1ları 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı muhtelif cins 

vagon yedekleri ayrı ayn ihale edilmek suretiyle 7 /Nisan/1939 Cum:ı günü saat 
15 de sıra ile Ankarada İdare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin şağıda yazılı mikdarlarda teminat i!e kanunun. t~· 
yin ettiği vesikalan ve tekliflerin. ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reısli
~ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parıtsız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1103) 
Eksiltme Eşyanın cinsi Kalem.in 

No. sı 

1 

3 

Tekerlekli dingil, dingil ve 
komple bo,iiler. 
Buvatagresler ve tampon gres. 
sörler 
Kapı makarası, Menot. tam • 
pon tası, tampon, cer kancala
rı, koşum ta.kımlan ve tefer -
rüatı. 

Sekizinci t~letme Müdürlüğünden· 

mikdarı 

6 

19 

59 

Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
teminat 

Lira Lira 

22000 1650 

15600 1170 

1370 

Denizli istasyonunda yaptırılacak 4 makinelik bir lokomotif deposile buna aid 
ıu ve elektrik tesisatı vahidi fiat üzer'nden kapalı zarf uaulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

1 - Bu !İ§in muhammen bedeli (::15, 000) liradır. 
2 - 1stekli1er bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollan İzmir, 

Ankara. Sirkeci veznelerınden 175 kuruş mukabilinde alabilir. 
3 - Ek~iltme 25/2/93!) tarihinde Cumartesi günü saat (11) de İzmir Devlet 

l>e.miryollan 8 inci İşletme Müdürlüğünde toplanacak bir komisyonca yapıla • 
caktır. 

4 - Eksiltmeye ~irebilmek için isteklilerin teklif mektublarile birlikte aşağı-
da yazılı tem.inat ve vesaiki ay, gün, saat (10) a kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lAzımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkfunına --uygun (2625) liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
İsteklinin bu işe muadil bir iş yaptığını mübeyyin ibraz edeceli bir vesika 

ehliyet vesiwı yerine kabul olunacaktır. (298) (737) 

--~ 

'!ürldye radyo difüeyon postalan 

Ankara radyosu 
Dl\.LnA U7H""ll_lt;ı. ~ , 

JM m. 11!3 Kea. J'O Kwl 
. Q. 19 74 ın. 15195 Ka. 20 ıtw. 
.P. sı o ru. 9465 Xa. ıo Kw. 

PA~ARTESİ - 2t/2 39 

12.30: Proğra.m, 12.35: Türk mliz111 - Pl 
13: Memleket saat lyan , ajam ve meteoro -
loH hahf'rlerl. 13.10 - 1-4: Müz1k rc:ızband -
Çl~n) Le.ntoş orkestrası. 18 30: Pro~m. 
18 35: Müılk Türk mUz1k b1r11ği koro~) . 
19: Konu,ma lDokt-0r 11aatt), 1915: Ttirk 
müziği - Fasıl heyeti <Nihavend fa.'\lı), Tah 
.sin Karakuş, Hakkı Derman, ~f Klldrl . 
Hasan Gt\r, Hhllldl Tokay, BaJJ?1 ttner. 20: 
Ajans, metf'orolojl hnbn lert, Zlrnat bo1'91l -
sı Cf!atl. 20 15: TOrk müzl~ (Xllsik prot -
ram). Çalanlal': Veelhr Reşad Erer. P'ahlre 
Fersan. Refik ~r.,an, R u en Kam, Qeydet 
Ko:>.an Cevdet Ça~la Kamal Niyazi Beyhun 
Basri Üner. Okuyanlar: Ankam radyqw kü
me okuyuculan <Koro) , İdare eden ~'ud 
Cemli. 1 - Kanunt Arif bey: S 1t n1yeglh, 
PC.'J?"ev1 Z - Hamam1 Zade İ.mlnll dede: Sul 
tnnlyegllh blrin"l beste 3 Hamam!zade is
mnll dede· Su1tan1yegllh ikinci beste. 4 -
JTomamt zade İsmail dede: suıtanlyeglh • -
ğır semaı, 5 -- Re ad Erer Keman takstml. 
6 - Hamamı zade İsmail dede· Sultanı~ -
~ô.h Yürbk semai. 7 Kanunl A .. U beT: 
Sult antyegO.h Sl\Z semaisi. 8 - Kemant Rı -
ıa efendi Şehı az tarkl · Meramı andeltp 
9 - şeın~eddla Ziya bev: Şehnaz sark!: Ev 
hnbı n aza kanmayan. 10 - m Selim: Şeh

naz şartı : B!.r nevcivana. 21 • Memleket .ııaat 
fwarL 21: K muşma, 2115· E ham, t&hvilA.t, 
k mbıyo - nukut bor "Sl <natl 21 30: Mft -
ılk ıKüçl\k orkeıltra - ~f: ~tb A lan. 1 -
Brahms - Mac:ar dansı No. 8, 2 - Manntred
Karmcnatta - Serenad 3 - R1chartz - Xft -
çük balet sfttn, 4 - Moszkowskl - İ.9PU':rol 
danslan. il - Gretchanlnow • Ninni. e -
Löhr - Btlyiık: Vala. 7 - Walter - Settnad. 
8 - MalTezzl - "Bndtn~ çlçe.klerl (İspanyol 
dan.stl, 1 - Oscar FctrM - Ru. mt\ziiin -
den altisler. 22.30' Miiz k <Kent~ - Pl). 224)5: 

P ALMOLIVE o kadar ucuvlur ki 
ek.eri k•dıalar, ou J'Ü& •• buyo 
içia de kullaaırlar. 

...... ,,:: ,'! . . . • -. ~ :...._ .. 

Vapur~arın haftahk hareket tarifesi 
20 / Şubattan/ 27 Şubata kadar kalkacak vapurların isimleri, 

kalkıı pn ve saatleri ve kalkacaklan nhbmlar • 

Karadenis hattına - Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (Gı.ineysu), Pa· 

Bartın hattına 

İzmit hattma 

zar 16 fja (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
- Çarşamba 18 de CAn ıalya), Cumartesi 18 de (tb· 

gen). Sirkeci nhtımımian. 
- Salı 9.r<O da (Uğur), Perşemoa ve Pazar 9,30 da 

(Tayyar) Tophane nhtımından. 
Mud~ ı.ttma - Her gün 9 da (Trak) vapuru sistemi vapurlardan 

biri, Cumaıtesi aynca 13,30 da (Muakaz). Tophane 
nhturundan . 

Bandırma uttma - Pazartesi, Çarpmba ve Cuma 8,15 d~ (Marakaz), ay
rıca Çarşamba 20 de (Bursa) ve Cumartesi 20 de 
(Antalya). Tophane rıhtımından. 

Karablp llattma - Salı 19 da (Bartın), Cuma 19 d3 (Bursa). Tophane 

İmroz hattına 
Ayvalık Jaattma 

Tthtımınöan. 

- Pazar 9 da (Bartın). Tophane"! nhtımınaa.'l. 

- Çarsamba 15 de (Mersin), Cumart-:?si 15 de (Saadet). 
Sirkeci rıhtımından. 

lzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmır). Galata rıhtımından. 
Meuin hattına - Salı 10 da (Anafarta). Cuma 10 da (Dumlupınar). Sit• 

keci rıh"1Jnundan. 

Merkez - Denizbank binuı 42497 
Telefon?ar : Acenteler ) Kaıaköy Köprübafl 42362 

) Sirkeci Yolcu Salonu 227 40 

YENi BiLET SATIŞ GiŞELERi 
Muntazam posta sefe:-lerl yapan vapurlarımızla seyahat edecek yolcu • 

lara bir kolaylık olmak ve izdiham vukuuna mahal kalmamak üzere bilet 
•atış gi,eleri arttırılmıştır. 20 Şub1tt 1939 Pazartesi gününden itibaren faa
liyete baflıyacak olan satış yedenle buralardan satılacak biletlerin cins ve 
nevileri aşağıda yazılıdır. 

1 - Karaköydek.i acentalıkta: Bütün hatlar için kamara biletleri. 
2 - Galata rıhtımında Deniz Ticareti bınasına bitiştk gişelerde: Bütün 

hatlar için güverte biletleri. • 
3 - Topane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara havzasile lmro.ı 

hattı postalan için kamara ve güverte biletleri. 
4 - Sirkeci yolcu salonundak: Vişelero~: Mersin. Ayvahk. Bartın hatla

i.çin kamara ve g:.ıverte biletleri. 

MUhammen bedellerile miktar ve vasıflan apfıda yazılı (6) grup malzeme 
~ e§ya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere ve hizalannda yazılı giin ve saat
lerde Haydarpaşada gar binasındaki aatınalma kombyonu tuafında.n açık ek· 
liltme usulile satın alınacaktır. 

Fotoğraflı gidiş - donüş ve halk biletleri almak isliyenierin. vapurların 
Dr. IHSAN SAMI 41_._ hareket günlerinden bir gür: evvel müracaat etmeleri menfaatlerı icabın • 

Müzik (Carl>and), 13.45 - 24: Son aJam ha
berleri ~ yonnk1 J)roftı'am . ...................... -... ......... .._...... --

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesai.4t ft her ırupa aid hi
zalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme S(lnü aattııe kadar 
komisyona müracaatlın lazımdır. 

1 J ' d BAK TER y o LO J ... ------~· andır. ~------_, 
LABO RATU ARI 

Bu işe aid ıartnamelcr Haydarpaşada gar binasında.ki komfsyoıı tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 2 kalemden ibaret 372 top ve 186.000 tabaka şartnanıemde eb'adları ya

zılı matbaa kAğıdı- Muhammen bedeli 1671 lira 60 kurut muvakkat teminatı 
125 lira 37 kuruş olup açık eksiltmesi 2.3.1939 Perşembe ıflnü aat 10,30 da 
yapılacaktır. 

2 - 4000 kilo kalın ambalaJ llağ1dı: Muhammen bedeli 1224 lira muvakkat te

minatı 91 lira 80 kuruş olup açık eksiltmesi 2.3.1939 Pe.rıeznbe günil 1aaı (10,30) 
on buçukta yapılacaktır. 

3 - Döner koltuk, koltuk minderi, maroken koltuk, yazıhane ve d'olabdan mil· 
rekkeb 7 kalem ahşap eşya: Muhllmmen bedeli 3844 lira muvakkat te.minah 288 
J.iıra 30 kuru§ olup açık eksiltmesi 3..3.1939 Cuma günü 1&at (10,30) on "buçukta 
yapılacaktır. 

4 - 8000 metre 1000 va 15000 m/m eninde delik kutru 1 m/m sinek tell 800 
metre 1500 m/m eninde delik kutru 30 m/m hudud teli 100 kilo 3 m/m lik "rt 
pirinç teli: Muhammen bedeli 4810 lira muvakkat teminatı 360 lira '1?S kuruş o
hıp açık ebiltmeSi 3.3.1939 Cuma günü saat (10,30) on buçu~ta yapılacaktır. 

S - 10,000 kilo gres yağı muhammen bedeli 3000 Ura muvakkat teminatı 22.' 
lira olup açık eksiltmesi 6.3.1939 Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta yapı
lacaktır. 

6 - 1000 kilo potas kostik (feronikel akümülatör bataryalarında kullanılmak 
Ozere hazır kırılmış bır halde) muhammen bedeli 750 lira muvakkat teminatı 
8e Ura 25 kuruş olup a~ık eksiltmesi 6.3.1939 Pazartesi günil saat (10,30) on bu-
çukta yapılacaktır. (929) 

Muhammen bedeli 57'11 lira olan 8 aded muhtelif döner köpril 4/4/1939 Salı 
gfinfi saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İldare bmasınd.l atın alına • 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 430,57 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve tekliflerinı ayni gün aaat 14,30 a kadar Komisyon Reisliği
ne vermeleri l!zımdır. 
Şartnameler pnraStz olarak Ankarada Malzeme dainHıılndım Haydarpapda 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1032) 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden : 
108 lira öar.ile bir Colrafya ölı'etment almaoaktır. Okula müracaat. c103h 

u • ...r bııı talalillb, harf Nt.I 
11asarıadu W a ... rıaaıı - Kaha t-ill· 
lerl, bııı kherntı •yılm-. Tıfo -
11tma ı...taııldan t.fbini , ldnr, bal,_, 
•rahat, kaııurnt .,. 111 tahlılib, lltrn 
sıllaoelropi, iıu.... Ff•lar ı.tilaaan. Kaada 
lire, .. kar, K.lorir, K.ollut.raı miktarlan
aıa tayiai. 

~ Divanyolu: Mo. 113. Tel: ıog91 4 ............................... -................. --. ..... . 
r 

Son Posta 
y .. batan. Çatalıçeıme 1e>tak. • 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
uıahfus ye eaz.etemıze ~ddir. 

-··--
ABONE FIATLARI 

1 6 3 1 
.. ene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. L. 

T'ORKİYI 1400 7Go 400 100 
YUNAN1ST.AM ~.ı 1220 710 
ECNEBİ 'l.7 J :ı , ' ') 800 

Abone bedeli peşindir. Adnw 
defiftirmek 2~ ku.ruftur. _ ... -

270 
~00 

İstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 
Cinai n mlkdarı Tahmin fiatı Tahmin bedeli İlk teminatı 

c18• on aeklı lldet man7atolu 
masa telefonu 

Lira Ku. Lira Ku Lira Ko. 

80 00 MO 00 ~O 60 

1 - Tahmin bedeli n ilk teminatı yukarıda yazıh on ıektz aded manyatobı 
masa telefonu 939 aenesıne cari muJı::aı;ele akdi auretile ve açık eksiltme ile l/ 
Ka.rt/939 Perfembe gün:.i saat 15 te İstanbul Gedikpaşadaki Jandarma Satınal
ma Kom.iayonunda atın alınacaktır. 

1 - Şartname herıfln adı geçen romisyonda görülebilir veya bedelsiz a). 

dırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin ilk teminatlariıa yazılı eft.D 
ve .saatte komi8yonda bulunmaları. 

TORK ENDÜSTRİ VE TECİM 
A. Ş. İdare Meclisinden: 

Türk Endüstrı ve tecim A.Ş. hissedarlar heyeti umuıniyesi 9 Mart 1939 
Perşembe günü saat on bırde Ankar:ı Yeni§ehirde Karanfil sokağında klin 
Hususi dairesinde sureti adiyede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi muci-

bince laakal yü.ı hl.sseye malik hiuedarlann, hAmil oldukları hisse senedlerini 
veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Ankarad'a ŞU.. 
ket Merkninde İf. Ziraat Bankalanna veya Sümer Bamta tevdi ederek birer 
duhuliye varakuı almaları rica olun ur. 

RUZNAME: 

1 - Şirketin 1938 aen'?si muamelat ve hesabatı hakkındaki meclisi idare j 
ve mürakıblar Raporlarının okunması ve tasdık.i. 

l - 1938 senesi bilanço, kar ve zarar lhesablarınm tasdiki ve idare mecll
nin ibruı. 

1 - 1938 1enesi. temettü hissesuıin zaman ve sureti tevzii hakkında karar 
ittihuı. 

t - 1939 .eneli miirakıblarının intihabı ve ücretlerinin takdin. 
1 - Mecl.llS idare azasına ticaret klnınıunun 323 ve 324 üncü maddelerinde 

yazılı aWıtyetlerin itası. 

:ı 
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ÜSTÜNLÜK İNTİl-IABI 
MECBUR EDER 

6iDi1' BAŞKA MARKA NADYOJAR 
GtJREBiLiRSiNiZ F.4KAT D.411"4 

GtJZvNLJZ 

MA12KONİ 
RllPYOl.ARJNPA l<AL-ACAKT/R 

-VE11ES1Ye SAHiBiNiN SESi 302 IJTİKJ.AL .tAIJ 
8EYotLU SATIŞ VE ~CENTELER.İNDE 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L I G i N E K A R Ş 1 

HORMOB • 
1 

TU&etleıl •• eauecle .,.,.... (P.ta kutula 121$ Hormobln) 

ANNELER DiKKATi 
Et ve aebı.elerin iyioe plfl'W"elinden, meyvaiarm lbelce 74anme

muınc1tn. içilen IUlann t.mD Ye Af olmamasından hAlıl olan 90lucan 
4eclilfmlz banak kuıdlan m mum ha~. Bunlar ince bll.1'a -
im ~ zanna yapıprü ve bn .. .-~Ye ilnrler. Bberi,.U. ço
culdaıda bulunur. 

Raltlzlik. lraNtzhk, hazoı+c1*, brm a1nJuı, bra gfpneWt, ba -
ıım. makat k'fU'"'Ml, Ubal, obm'luk. .......... mp •• • ...... 
ya llenzer stntr halleri, gıece kDıblan, pm.de, l§ttmede bozukluk hep 
bu kurtlarm. tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 
Bu kurtlann en birinci deVMldır. BOytlk w küçütlere emnt,.st ve 

itimaclla ffliltr. Her~ seve .eve yer. Çocuklannıa MDede birkaç 
defa iı.tlyaten Yeriniz. Aile doktorunuza daınımız. 

DiKKAT: Kull«ndrlrtan yinni dört aaat sonra solucanlar dfitmeae 
çoculunuzda 10lucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat V ekAleıiııin ~ 
mi müsaademnl haizdir. Tarzı istimali kutuıann içinde yazılıdır. 

Kullanq tarza: Bit billdlvit çizgi ile beş müsa\fi kısma aynhmıfbr.B<l· 
)'ilkler: Gece 7atarken iki kut11 bllkhft. çocuklar: 10-1 S yaşına kadar 
bir kutu, 10 yaşından aşalı çocuklara her ~ için ıeoe yatden bir 
çizıt bi*üvtt ftrilir. 

Fiatt her eczaııMe 20 kuruştur. (IBMl:r) ismine dMat. 

Kirahk kapah yuzme havuzu ve gazino 
Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

AÖARAN 
SACLARA 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte 11bbt aoo boyalandır. 
INOILtz KANZUK ECZANESi 
BEY~LU - lsTANBUL 

'--·-··--····--......... 
Soa Posta Mathull 

K•i7at Mildtlril: s.a. ... s,.... 

2 1 

...... 
Dünya Beynelmilel Endüstri ilenV 

ÇAPA MARKANI 
Erişilmez bir kuvvet olduğunu (HORS CONCOURS) 
mükafatı vermek suretile tasdik ve kabul etmipir. 

Ç•p• Marke Hububat unları: 
Sılllaatinilia yardıma kaillan 

Y emekleriniain leuet •• iştiha kaynafıdır ... 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beıiktaı 

"lilSTAUGI ÖNLEMEK 
TllTULHAKDAN İYİDiR" 

. . , ._ n Jfl,ll •.. . ww·-1tlt ÇABUK 1 

l &Jf,el1lt'/~~· 
;1fbJ ÇABUK ! 

ıeffe .... 
g~UK! 
13ilı~.e 

·gFALi 
ALiNiZ 

ANIYEN ŞiFA BULMUŞ AclRI 
.., J. o. c. JUIJW! cBblnıa ....... hl .. 
.. Ti ıömı lllçlar Yarmq. Fakat. ALLCOClt fa• 
mmdan bahaedilince. urıyen mflballp dlllld•· 
Bir zat alqam tatbik eltili ALLCO'X JÔU.', 
1air .. arfıııda tmlrlnl ~Ne- ft ..... 

mcatJık tnlit ederek a1nJaD mıhalli ı.kla et • 
m'ttfr. 

--· ALLCX CK, ROMATtzılA. LUMBAGO. Mttzııdıt 
OKsOBUıt. SİYATİK. MAFSAL tLT!BABJ de· 
1Wl ALLCOCK yakılaıiyle bir çokları tamı..,. 

f't.yap <ılmUflardır. ALLCOCK yakılarumı tn • 
Ut ett:ll lllıhl aıcaklık. OTOJıCATllt BİR MASAJ 

aueen ...-. lfbi bemn. •ln1an yerin etrafını kaplar. 
ALLCOCK yakılarındaki kumm daire ve kartal Reliml1 11arkaaa dlldrat 

ediıı1L DELiKLi ALLCOClt YAltISI: Eczanelerde %'I 1/1 Jmruııtur. 

100.000 lerce 
Kadının 

Nazan dikkatini 
celbeden 

KREM PERTEV 
Çocuk Esirpme Kurumu tarafındn tnfa etttrilmlf olan Çocubarayı 

cadduinde Sus llnwa biıwı alandaki kapah yi1zme hnuzu pzbıo ve 
milftemilltı bu itten anlar t.Ulbler arumda açık artbrma suretlle ttraya 
verilecektir. bıaı.t 21 Şubat 131 s.ıa ,nnt aut 15 te Çoeak Emaem• 
Kurumu Geul merke&lnde ,.ı.Nlmr. G6rmek w .. nltl atremnet t.. 
ttyenlerin Kurum hnab lflerl cllrekt6rl0.IOM mtncaaı etmeı.t. (1013) ince bir Zevki• Titiz blP ltlMnın 

- ........ -·· s . .,. nne tl•Pln .... tMP8Hftln ....... , ..... 

~.....,.. A. ile,.. UUKLlot.L~-------------------· 


