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· F ·ı 1 Vali Ankarada ltalya ransa 1 e O an Şehrin 12 Derdine 
toprak davasında · Çare Arayacak 

tek başına kalmış ! HükU.metin imar için belediyeye 
yapacağı yardımın derecesi de 

· I ''Af .k d bu seyahatte belli olacak Fransızlar ili ve ediyor ar: rt a a Vali .. Belediye Reis! Lilt!i Kırdana 
Ankaradaki temaslarını bitirerek Cumar· 

bütün tedbirleri aldık, artık ani :'. ~ ı.t;:.ı::,i:!":"ı.t::::. 
radaki temaslarına büyük ehemm~ Y• 

hücumdan korkmuyoruz! ,, ~· t.ıanbulun lemlzlllt Jfleri .ı-
rafmda Sıhhiyv Veklleti ile temu ede· 

Fransanın karşısında Almanyanın mU~ahereti~den. Umi~i. k~~n ~~=·s::!~:~~t.:z. 
İtalyanların şimdi Lehistanla teşriki mesaı etme

1 

~ ıs~.!.~~!~ı~ıl~J!_ ~.:::r:-:=u\1:~!:,",:1;:·:=;.!~ 
de mütaleıw alınacaktır. Bundan sonra 

Lelıl.stan ı·se ,.,emokrat Cu"mhurreı·sı·nı·n İstanbul Sıhhiye Müdürlüğü ıle Belediye U~ Sıhhiye Müdürlüğü arasında tam bir ir· 
ttbat temin olunac3k. Sıhhiyt Veklletine 

devletlerle müzakerede/ mesa)lan (Dnanu 
11 

inci sayfad.,) LAtfi•KırdM 
lngiliz gazeteleri yakında Fransız ve Leh Erkinı 
Harbiyeleri arasında görüımeler olacağını yazıyorlar 
Paris. 23 (A.A.) - İyi maUlınaı. ı:

makta olan mehafil, İngiltere hüırum.tl
nin Fransa ile İtalya arasında mutavuaıt 
rolü oynamak tasavvurunda olm.ıdılmı 
kat'i surette beyan etm"k.L~ırıer. 

Ayni mehafi!, İtalyan gazetelerinin bu 
babdaki neşriyatını v.~ makalelerini bl· 
rer tecrübe balonu addetmektedir. Ba 
mehafil. İtalyaııın ilen sürmekte olduğır 
metalibat meseıesinde yalnız kalmıı ol
duğundan dolayı iğbirar hissetmekte vı 
metalibatının Almanyanm mi:;temlek.e· 
'lere aid metahbatı ile bırleştirilmeıinl 
istemekte oldu~unu beyan etmektedir!er. 
Fakat bu iki mesele, yekdi.~erile asla te
lifi kabil olmıyan meselelerdendir. Bun
dan tiolayı şimd: 1talya, kendı mctaliba· 
tını Polonyanı:ı meta!ibatı ile birleftir
rneğe kalkışmıştı-:. Burada aJınan haber
lere göre Polonyanın metalibatı mesele· 
si, Cianonun yakında Varşovay& yapa
cağı seyahat esnasında müzakere edile
cektir. 

Fransızlar artık ant hücumlardan 
korkmuyorlar 

Paris, 23 (A.A.i - 8allhiyettar meha· 
(Devamı 11 iDd •)'fllda) 

V cırfOUGJI& gid4toe1c olan tıcııva 
Hcıridya Nuın Kant Cino 

Hiç yüzünden katil ! 
Biri ötekinin elbiselerine dokundu diye kavga ettiler, 

biri öldü, öteki de ömrünü hapishanede geçirecek 
Evvelki gece Kuruçeşmede kanlı bir 1 

v&k'a olmuştur. Denizbankın liınan tah
mil ve tahliye amele yurdunda çalıpn 
Murad ile Yörük Mustafa. ak§am paydo
sundan sonra yı".canma.< için banyo daJ· 
reSine çıkmışla:·dır. Yörük Mustafadan 
önce yıkanan 'Murad banyo d'liresinden 
çıkarken Mustafanın tluvarda asılı bulu
nan esvablarUla çarpmııtu. Yörük Mus
tafa buna hiddetlenmi' ve Murada: 

- Kör müsü:ı, diyP. söylenmi§tir. 
Muradın da mukabelesiie bir ağız kav

gctsı başlamış ve bilahare bu münakapyı 
fokat ve yumruklar takib etmittir. 

Bu sırada hiddeti artan Murad, cebin
rle bulunan bıçağı çıkarmış ve Mustafa. 
rın sol baldınn.t saptadıktan sonra kaç
mırtır. 

Hadise. zabıtaya ihhar edilmi~. yapılan 
< ra1;tırma sonund:J Kuruçeşmede Vil 
l irist kömür deposunun kayıkhanesine 
sak anan Murad yakalanmıştır. 

Mustafa imdadı sıhhl otomobili ile 
Beyoğlu Belediye hastanesıne kaldınlmış 
ve müdavatı yapılmış ise de dün ölmüt
tür. 

Katil Murad, verdij! ifadede bıçalJ. 

•K!• =ite+~ .w.-ta ... ----

Katti Murad 
attı.tını söylellUf ve yapılan al'lflırmayı 
müteakib bıçak bulunmUftur. 

(Dw 1 u .......... ) 

Antara.21(Hu.ml)-CGmhur- Halifaks Fransız-ltalyan 
reimniz Amerika halkına meaajla· h 1 f d b 
:Utı!:!~ı:ıa:ıı;.,~30'::'::;. i ti a ın an ahsediyor 
lenecefinı nazaran Ameribda 1,30 

da dinlenilecettır. lngiliz Hariciye Nazın, İtalyanın ihtilaflı nokta1arı 
lu:ıın:i'7 •~c..;h ,.hn~İX>İnİ cınvlP~İ 

Elçilerimiz 
arasında 

değişi~likler 

Fransız Baıvekili de 
bir nutuk irad etti 

Lon.ira, 23 (Hususi) - Lordlar ltam.a.
rasının bugünkü top lantısında bir &Uale 
cevab veren harıc·yl? nazır~ Lord Halifau 
başvekil Çem\cr1aynin Avam Kamara· 
llJldaki son beyanatına temas ederek. eı
cümle demiştir ki: 

cİngiliz - Fransız dostluğu coğrafi bir 
vaziyetin mahsulü değildir. Menfaat bir
liğine ı.tinad eden bu dostluğun en bariz 
deliline, Fransı~ Cümhurreisi Lebröniln 
LondTayı ziyareti esnasında phld olaca· 
1ız. İki memleket arasında hiçbir ihti· 
liflı mesele yoktur. 

(Devamı 1 l inci •;,fada) 

1 

Lord HaUfakı 

Htımdi Apak ııai Davu 
(YUlll ı l inci ~) ··---· __ ................. _.. .•....•........ ······--· 

Denizbankın kadrosu 
şimdilik değişmiyor 

80 yaşında kalp para 
basmıya kalkan kadın 

Ankara, 23 (Hususi) - Denızb:mkın 
1939 bütçesini Vekllet tasdik ederek U
mum Müdür vek;1i Yusuf Ziyaya v~r
mi§tir. Yusuf Ziya bu akşamki ekspresle 
fstanbula haı-eket etmiştir. İıtanbulda 

(Devamı 11 İnci Nyfada) 

izll'irde yakalanan kalpazan kumpanyasının diğer 
bütün azalan börekçilerden mürekkeb 1 

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

İzmir. 22 (Husu· 
ai) - Milli parayı 

taklid ederek tedavü· 
le kalp para çıkar· 

maktan m:ıznun ola. 
ra.ıt adlıyece hakla. 
rınciıı tevkif karan 

'"""- 1 verilen!erın sayılar> 
dokuza çıkmıştır. Çok 

~;a.aı&..----------r şayanı dikkattir ki 

MUALLA 
j suçiulann hepsi dt 

1 

b~rekçidi!'. Bunlaı 

kohyca zengin o1mai 
...... ,...----------• yollarını araştırırken 

'' Son Posta , , mn kalp partt basmak fik-

yeni edebf ri Namazgahta Misa· romam kımilli mekteb: kar. 
O O O şısında fırıncılık eden 

MUAZZEZ TAHSİN Huanın aklına 'e1· 
mis ve iıı arkadaşla· 

İn rından Hüseyin oğlu 
E S E R 1 İbrahıme açmııtır. 
O O O Suçlular. tedavül· 

den kaldırılan nikel 
bir kuruşluklan top
lıyaralc fırınm kül· 

Çok heyecanlı bir mevz•, 
,Ozel bir tertib, temiz 

bir o.16b 

o o o 
YakteMllqhpru 

han kım>mda meyda- Atılpazan&ar bır araaa . 
na getirdikl~ri hususi bır ocakta eritme-ıda istifade ~ereK gümüı ellı kuruc: , ı:k. 
le baflamıtla?dır. Makudlan nikelleıl bilMıare de gümüş ~ir liralık b"•m-:a· .. t .. 
arltUWll'l .taWirde kuqu.A ve kalaydan {.Devar.ıı 1'1 inci 1&y.ja.dcı) 



SON POSTA 

' Her2ün 
--------------------------------------------------------------------------------------- r Realmll Makale: • His dalgaları içinde bocalamayınız.. = 1 

J 
Vapur dedikodularının 
Görmemize 
Mani oldukları tehlike 

Yazan: MWlltttn Biri• 

n
• nsanın adı çıkacağına _can~ çı~sın'. 

derler; Denizbankın bugunku vazı yeti 

de bundan ibarettir. Bu müessesenin ida· 
re!inde birkaç bata, b:rkaç müballtsızlık 
ve biraz da millet kesesınden mirasyed.ı· 
lik yapıldığı muhakkak görünüyor. Hıç 
bir idarenin korunamıyacağı ufaktefek 
suiistimallerin bu i::lnrede de mev.cud ~ 
ln1'ileceğini fanedt>biliriz. İdarenm bt\· 
tün işleri üzerinde tetkik1er yapılmakta 
olduğuna göre, her hükmün bu tf'tkiklc· 
rin netices·ne bırakılması ve artık bu ba
his üzerinde ~iedikoduya nihayet veril
mesi basit bir mantık iktızası olduğu hal· 
de, mantık tanımıyan halk muhayyelesi 
Deniibnnk etrnfında hala dedikodu yap· 
maltla meşguldür. Dıyeblli.nrn ki m~es
sese bir masal mevzuu oldu. Bana o~le 
§eyler anlatanlar o!uyor. ki bun1a:ı s~y
liyenlere değil, dinıemett mecburıyetın· 
de kalanlara bile acımak lazımdır. 

Bu münaseb~tle benim çoktanberi dik· 
kat ettiğim bir hAdise var. Biz yapması
nı. yaratmasını, yükseltrr.esim pe~ tyl 
bilemediğimiz gibi tenkid etmesin; de 
pek beceremiyoruz. Yapmak kad3r te'l· 
ldd etmek te ınüblm bir snn'attır. Bunu 
fiğrenmemiz icab eder. İnşallah, bir g:in 
gelip öğreniriz. 

* Alınanyadan ge~en vapurlar birer bi
ttr servıse girmeğe ba~ladıkları zaman 
ben de bu gemilerin ilk -yolcuları arasın· 
da bulundum ve bunlarfa bır hayli seya-

at ettim. Daha o zaman. kulağım bir U· 

ğuttn ile dolmuııtu: gürültünün ~opaca
«ını hissetmiştim, gerek gemiler~ alıp 
f§letmeğe başlıyan fenni per~cnelde~: g"e· 
rek kamarot, gemi kdtib~ gıbl cgönullu• 
fen adam1anndan işittiğım sözlere inan· 
mak lftıım gelirse bu gemiler berbad ~ey
lerdi. O kadar berhad ki bunlara verilen 
Pl!~a_jsraf olup gitmiştir Neden? Şu se-

1 - Vapurlır, gayet ince çelikten ya· 
pllmq, hafif, zayıf ve binaenaleyh çürük 
teknelerdir. Neredt o Güıcemal, o oturup 
oturup ta her de!as1nda sağlam kalkan 
tekne! İngilizler amma da güzel vapur 
7aparlarmış! 

ı - Turbtn si,~emi rnak!ne de kulla
nılır mı! Vakıl bunun iyı olduğunu s6y-
10yorlar amma b:zde bunları kullanacak 
yok. Blr tornistan yapmak )Azım gelse, 
ytrml saniyeden evvel tornistan yapa
mazlar. Halbuki denizde, hazan knzadan 
kaçmak için yırmi saniyenin ne büyük 
kıymeti vardır! 

J - Hele lı:azan1arl Bu kazanlan kul
lanmak için blr de klmyn laboratuarı 

Guno ifrnüne uy.mıyuı insanlar vnrdır, gimdl herkesi ıe· 
"' r!er, herkese C:o.thlrlar, her şeyi iyL güzel görürler, ha
y:ıtta mes'udduı laı-. biraz sonra i!:e aer!, haıin bir insan 
kı• .. ılirler, hiç k\ınacyi sevmezler, h.Lçb1: ıeyı beğenmczle!". 
h"r ~eyi kctü görGıltr, hayatta ekf.mıı bir insandırlar, hu 
g!bi adamlar hayatı kendileri için de, muhitleri için de ze
hır yaparlar, onıaıC"an kaçınız. 

füıyat mırı.na hergiln ayni suratlı boy gös1ermez, bir pün 

bütün itlerimiz yoJunda gidebilir, erte 11 güa ıse bütıın it· 
ler~nıizde muvaJfaki;>etsizliğc ujramaklıA1mu: çok müm
~ündür. Muva1f ak olduğumuz zaman faz;la nikbır. olmak, 
faz'a gülmek mlsıl doğru değilse, muvaf!aklyetaitlll• ı:l!"B· 
dığırnız zaman :faı.la bedbinliğe k.lpılmak hayata küsmek. 
surat etmek te oy'E.ce doğru değildir. B:.· hı.sten o hillin ta
mamen aksi olan h.sse atlamamaya ~alışınız. ııinlrlerin:ıi 

fazla ~assas <ilmaktaıı kurtarınız. 

Deniz banyolarında 
Yüzler yanmaktan 
BiJgle korunuyor Bu bir şey mi? 

Adamın biri Marsilyaya gitmi§ti. 
Bir gün bir kahvede biT Marsilyalı ile 
otururken: • 

- Benim 7ıabanı çok çalışkan a· 
damdı, dedi, sa1Jahfoym ıafakla kal

: kar, gece oluncaya kadar hıç durma· 
~ dan çalışırdı: 
• Marıilya1ı güldü.; : 

- Bu bir fey mi, dedi, 'Jenim ba-
bam ıenin babandan daha çok çalı· 
rırdı. O da §af akla beraber kalkar, 
giineş batıncıy~ kadar hiç durmadan 
... ,,.1,. ...... ;ı. 

- Öyle ise ba1>am kadar çalışıyor
j du. Fazla değili 
: - Fazla olmaı olur mu?. He!e 18.fı· 
S nıı bitireyim... bımim babam hergiınü 
i altı ay silrım ·şimat kutbunda Y<ı§l· 

Amerikada Elmırador pl8jlannda i yordu. 
güneş banyoıu yapan itizeller, yüzle· \.. I 
rini yanmaktan lronımak için resimde ---·· .. :-·-·-------·• 
gördüği\nüz gibi, batlanna 5nleri denis Kent Duşesi 
kabuklarından yapılma kutular geçir- Dans ediyor! 
mekted:rler. 

BövJelikle eski r.amanların gerib 
mahlOklannı andırmıyorlar mı? 

Kanser hastalı~ında röntgen 
tedavisi 

Son model 
Bir 
Otomobil 

l6zım, bunlarla kim u~raşacak! İngilterede bir hutanede uzun ara§tır-
Bu gem ler i1zerind'"' tetkikler Yapılı- malar netlcellinde kanıer tedavisinde 

yor. Bunların prensip bakımından dE"ği~, röntgenlerde bir milyon voltluk ıua kul· 
tnşaat bakımından kusurları 01ı:p olma· lanılmıya ba~lanmı§tır. Bu tedaviler şim
dığı bu tetkikler neticesinde anlaşı!acak- diye kadar 200 il! 300 bin voltluk şua ile 

Son günlerde Berlinde açılan bir <r 
tomobil sergisin<M, g&terilen oıtomo
bi!ler arasında bir model bilhassa dik
kat nazarını çekmiştir. Arabanın yanı 
başında otomatik bir el yıkayacak yer 
bulunmaktadır, düğmeye buınca açıl· 

makta ve sıcak ve soğuk akar suyu ile 
otom<>bil Mhibfnin işine yanı.maktadır. 

Bir kısm artistlerin filmleri 
Almangaya sokulmuyor 

tır. Fakat, pren.c;ip" 'taa1ltık eden bu üç yapılmakta idi. Hitler Yahudi sermayedarlar tarafın. 
nokta ha'kkında. bugünkü dünyanın işle- dan idare edll~n Amerikan film kuınpan-
rine dair biraz e~a!lıı fikir ve biraz da ~k- k 1_ k yalannın, Gr-eta Garbo Klark Geybel, 
tısadi b!lg!ye uhib olan her insan kolay· A ç/ı grevi yapan KÖpe Şirley, Robert Taylor v Klodet Kolbcr 

oa şu cevabları vereblhr: İspanya muharebelerinde, Fransaya l!ll· Belgradda ecnebi matbuat cemiyetinin gibi artistlerin çevirdik!en filmlerin Al· 

Sözün kısası --
Netameli muessese 

~ Tala 

H erkes, on plrmalındı on kara. 
muhtelif satklerle .OrOp duru

yor, bari ben de işe pka tarabndan ka· 
nşayım, dedim. 

1 
Şu banka amma da netamelı lmiı! Da· 

ha kurulmazdan önce, ismi mevzuu 
.bnhsolurken, koskoca bir profesörü ilk 
kurban olarak verdl 

1 Kuruldu .. bir yıi geçti, geçmedi, dedi
kodusu başla-dl. Mağduru, makbulü sız

lanmağa koyulıiu. En büyük hüsnüniyet• 
le giriştiği işler cılk, siparişleri tapon 

1 çıktı. 

Başka müesseseleri, başka işleri, dai
ma dışarıdakiler tenkid eder. Bunun m:i
nekkidleri ise :Kend: içinden yeti§ti. K3• 
le, içeriden fetholunur, diye bir söz var• 
dır. Onu, bunu bilmem lllIUifa, herhalde 
bu banka içerrcl'e:ı yıktldı. Bu işi baş:t· 

ran fedailer lturtuldula.: mı. enkaz altın• 
da mı kaldılar? Burası henilz belli değıl
dir. O koca bi:ı:ı sarsıhr sarsılmaz önre 
ziyası, sonra d'.l kevkebl söndü. İsası ise, 
hele çarmıha gerilmeden yakasını kur
tardı. Banka büsbütün karanlığa boğul· 
masın diye, sönen ziyanın yerine gene 
bir ziya ikame ettileı-. 

İş, bununla kalsll iyi idi. Satye işi diye 
ortaya bir meseıe çıktı. Bunu. kumda 
mal arıyan magrebiler: cSatın al - Ye> 

\ 

şeklinde tefsir ettile!.'. Aralıkta. her ta. 
raftan körüklenen yangının bir kıvılcımı 
da, ta Baroya sıçradı. reisi dağladı. Der
ken, vapurlar dedikodusu başladı. 

Sus, Trak, Suvat gibi acalb isimler ta. 
şıynn bu tekneıer hakkında söylenmedıJt 
sÖ'l kalmıyor. Heıe zavallı Etrüsk. heı 
söylenen 15.fa inanacak olursak, aıatının 
aşağısı imiş! Hergün ortaya yeni bir ku .. 
suru atılıyor. Dün de. silratlnı artırmatt 

için kıçına safra konaca~ havadisi çıktL 
Benim bild'iğim, sürat! artırmak için saf· 
ra konmaz, neft,ağı silrOUlr. Zlhlr, bu 
~le meşgul olanlann, rahmetl! Nasred· 
aın ttocanın ogudtınden ve tecrübesin
den haberleri yok. Barı ben lfte hatırla• 
tıvereyim. 

!Evvelki sabah Karaköyden geçiyor• 
dum. Köprü başında'kt acentanın came• 
kAnı önünde bir kalabalık görOp, ben de 
sokuldum. CamekAn:t Trak vapurunun 
küçük bir mo1elini koymuılar, tef}ılr 
ediyorlar. 

Zcvzeğin biri: 

- Ne münasebet? diye sordu. Arka• 
daşı nükteden hoşlanır adammıı galiba. 
O da şu cevabı verdi· 

- Bizde böyle sağlanu da vardır de
mek istiyorlar galiba! 

Zavallı mües~el O olmasaydı, acaba 
ne ile meşgul olacaktık? Kimin ayağına 
çengel takıp sürüyecek, parmaklanmızın 
karasını kimin suratına sıvayacaktık? 

Biz bu bankaya, ne kadar netameli ol
sa, gene de mmnet beslemeliyiz. Onun 
dedikodusu. hepimize dünya buhranını, 
harb tehlikesini unutturdu. 

························----········-·-·-----·· ... 
Karadenizde fırtına başladı 

1 - Fen o kadar süratle ilerliyor ve ğınan cümhuriyetçi ordularından bir ta- balosunda hazır bulunan Kent düşesi, manyaya girme.sini yasak etmiştir. 
bugün inşa edilen bir gemi o kadar kısa bur efradının cUğur• d..:ye yanlarında tıı- hemşiresi Prenses Olga. Yugoslav başve· Marlen Ditrih Hollyvv·oddan Almanya. 
bir umanda· modada:ı ve kıymett~n dü- pdıklan bir polis kopeği, kendisine ba- kili Zvetkoviç ve hariciye nazırı ile as- ya gelmek istemediğlnden, Alman film
filyor ki, GQlcemal gib:. vaktile fennin kan neferin ba~ka bir yert! sevkedilmeri lında, hasad zaman1annda Yugoslav köy- cileri, müşterllerın! elden· kaçırmamak. Karadenizd-e e\-velki geceden itibaren 
90k süratle teklnıül etmediğı Lir dc>virde üzerine günlerce ulumuş, sonra da veri- lülerl tarafından oynanan Kolo dansını için, İsveçli Zara Leanderi sinema piya- yeniden fırtına başl&mı§tır. Deniz Tica• 
uzun zaman ya~amak üzere inşn edilen len yemkleri yem!yerek açlık grevine oynamıştır. R~"'11limiz bu sahneyi g5sf"- sasında azamt rekUimlarıa büyQtmektE'· reti Müdürlüğü keyfiyeti denizcilere ta
tekneleri bugün tekrar yapmak hiç kim- başlamıştır. riyor. dirler. mim ederek Karadeniz~ seter yapacak 
aenin hatırından geçmiyor. Şimdiki inşa-(·~==========================:;;;=:.:=:.:===:=:.::===;;::=====:::=:- vapurların müteyakkız bulunmalarmı 
atta tekneler, kazanlar, makineler için a- I S T E R ') bildlnniştlr. Fırtını pek ffddetll olma· 
zamt ömür yirmi sPne hesat ediliyor VP 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 dığından vapur seferlerinde bir intizam• 

bu BUretle gemfnl.n çabuk amorti ediJ. İstanbulun };emen her tarafında 5ze::t.r=n? henüz bina va· - Ticaret yapan.ıyorum, bankanın verdiği faiz ise yüzde ~-~~~~.~~.1.: .. ~:~~-~!!~-.. , .... _u_ .... _ 
mesi için hnfif inşaat tercih ediliyor. Bü- pılmamış ersa!ar vırdır. Bazı yerlerdl serseriıere toplantı 2 :ie -:1 arasında, aısa alıyorum, biruç sene bekliyorum, ıon· 
ton milletler bu kaideyi kabul etmiş1er- yı>:i, bazı yerlen!e ce konu komşuya çöp'üıt teşkii ederler. ra karı ile satıycnm, tiemi§ti. 
dlr. Karadan kat'aya oturup ta teknenin İnzıbatf, sıhhf, bec!i bakımdan mahzurları sayımıkla bitmez. Ar!<adaşımızın dii§ündüğQ gibi !a'tanb !ldd arıası olup ta 
sağlam kalkmarı bahslne gelince, gemide İstanbul ~P!Pafyulnin verdiği yenl kııran gazetelerde o- yaptıramıyan tlbette birçok kişil~ vardır. he~a §ehrin hOc· 
asıl olan oturmak de~ll. oturmamaktır. 1n:muşsunuzdur: Eu gtbi boş arsalardJa çok işlek sokak ar- ra yerlerinde YaZJye:t tamamen böyi.edi:-. Fakat Belediyen n 
Hele, yeni gemilerde kaptan, bir elektrik da olanlarının ıokağs milmas cepbelenne birer duvar çek- karannda bahis rm.vzuu olan yerler iflet caddelerdir ve bu
düğmesine basmakla her dakika kaç met- rnC'leri ıçin .:;nhıblt.rJni tazyik edebtlecelıt. ralardaki '>oş s.rsalar y{lzde doksan paras1-:'1ktan değil, top
re su ü.stünde yllzd:iğünü anlıyabilirken Bu sabah hir ıazeıtede gördük, meslektaşıonmızdan biı't rak jpekülnsyonu yı.pıldığı Jçln bof bırak,1.mı§lardır. Bu ba
artık, gemiyi mutlaka oturtacağız diye Be:ediyt!nin hu ltan.rma muteriz, 'halkı külfete s;okacağı Ztı• k1mdan biz BP1tC:!)~nln kararını hatd elr..s'i: buluyoruz ve 
Qç parmak kalmiıkta saçtan tekne yap- :labmda: bu gibi )TJlerde bo~ araaların önlerine sadece birer duvar 
mak hakikaten abestir. - O arsa ~ah~blerlnin paralan oha, ars ,1 ın.u boş bırak· çektirmekle iktifa ~tmlyerek mesell üç beş sene gibI bır 

2 - Tutbin bugiinku makıne fenninin mnlar, \1zerh l ine birer bina kurdurur'r.r diyor. tr.üd1etle ıın;aiıır.na bina yaptırmıJanl:1.-:ı araalannı aatma-
cldden güzel bir icadıdı: Hem işleıftesi Bu fıkra bize İıtınbulun muhtelif semtlerinde 70 tane ar· ya icbar etmenin imar bakımından, spekülıhyon•J önlemek 
ekonomik. hem geroı trlmesinde yer tut- saya mniik {,lnn bir tanıdığımızın töyiJm·ş olc!uğ:ı bir cü;n. bakımından bir zaruret olduğuna inanıyoruz, 1akai ey oku-
maz, hem tamiri - bizde şimdUik güç ol- 'ey: ~1a1Jrlatl'ı: yucu .sen: 
makla berab-:?r - bas:t bır makine. Bizim 
memlekette bunu kullanmasını bilen yok-

(Devaını 10 uncu sayfada) 
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'TELGRAF . HABERLERi 
Türklüğü tahkir suçlarına! İngiltere ~e Fransa 

.. • . Pazartesıye kadar 
muteallık duruşmaların Frankoyu tanıyacaklar 
• J • J b•ıd•rı•Jdı• PariB, 23 (Hususi) - Burgosa muva-

gız ı yapı ması 1 1 ~~n:uJo::::kii~ :e::;na~~za~=~:r: 

İngiliz Generali 
Ankaraya gitti 

Misafir General Ankarada 
üç gün kalacak 

e / spanga harbindı 
kaybolan 
büyük servetler 

Y aıan: Sellin Ragıp Emt\ 

Adliye Vekaleti tarafından Cümhuriyet müddeiumu
miliklerine gönderilen mühim tamimin metni 

Ankara. 23 (Hususi) - Adliye V"k!
leti Müddeiwnumfüklere şu mühim tami· 
mi yapmıştır: 

başlamış olan Fransız; mümessilı Leon 
Berard, bil:ha~a demiryollan, mültecıler 
ve ekonomik münasebat gibi teknik me..ı 
selelere temruı etrniştı:. Bu meselelerl 

zuu bahsedilmes .. millt hisleri rencide et- hakkında Fransı ile Burgos hükılmeti a-
mek itibarile de mahzurludur. rasında bir anla.şm:ı imzalanması çolı:I 

B ugünterd& Avrupa matbuatına 
göz gezdirdiğimiz zaman insan 

Fransayı iltica eden İspanyol müUecile
rinin vaziyetile KWJ ordunun il~ri hare
keti önünde Yapurlarl:ı İstanbula kaçan 
beyu Rusların halini mukayese etmek
ten kendini alamıyor. Her iki zümrenin 
de ayni mahiyette dahili bir harbin kur
banlan oluşlan bertarat edilecek olursa 
aradaki fark ıu auretle göze çarpıyor: 

cTürklüğü, Büyült Millet Meclisini, 
ih.ükfunetin manev1 şahsiyetini, Reisicüm. 
buru ve devletin siiahlı kuvvetlerini tah-

Ceza muhakeme~eri usulü kanununun 
73 üncü maddesi mucibince umumi adab 

muhtemeldir. J 
Franko hükUmetinı tanımak meselesi

ne gelince, bunun en geç Pazartesi günü 
yapılacağı muhakkak sayılmaktadır. Bu 
hareket, evvele;! de biJcfüildiği g;bi İ11· 
giltere ile müştereken yapılacaktır. 

İtalya generali Romaya döndü 

Roma, 23 (A.A.) - İspanyadaki İtal-

kir suçlarına müteallilt duruşmaların a
leni olarak icrası faili.erine karşı, i§le· 
dikleri suçlann redaetı itibarile, dinliyen-
1er üzerinde as:ıbiyet ve heyecan uyan
dırmak itiba.nle emniyeti muhafaza ba
kımından mahzud:.ı olduğu gibi böylo 
mahdud suiniyet erbabının edeb harici· 
ue çıkarak hakaret sadedinde s.arlettik· 
\eri galiz sözlerın alen! celselerde mev-

w emniyeti muhafaza maksadile duruş· 
ınanın bir kıs.'llı~m veya tamamının giz· 
I.t olarak icrası icab ettt~inden. kanunun 
bu icabı 'daima gözönünde tutularak bah
se mevzu olan suçlara aid duruşmaların 
mezkOr sebeblere binaen gfzl~ yapılması 
hu.suswıda mahkemelerden takibde bu
lunulması ve keyfiyetin kaza dairenizrle .. 
ki Cü.mhuriyet Müddeiumumiliklerine 

bildirilmesine tamimen tebliğ olunur.> 

yan gönüllüleri kumandanı General Gam Anka.raya ı;iden Ingiliz generali 

Ruslar, açlıklannı gidermek için elle
rinde kalan öteberı kırıntılarını satılığa 

çıkarmışlardı. İspanyol mültecileri ise 
meınleketlerinın milli sermayesi olan ve 
firarları esnasında kaçırdıkları her nevi 
isAn nefiseye, soydukları ve öldürd:ik· 
leri insanlardan aldık.lan mücevherlertı 

m~teri arıyorlar. Denilebilir ki bugün 
Fransanın cenub völayetleri, alıcıya arze
dilen hu nevi eserlerle adeta açık bir p&• 
zar haline gelmiştir. Kapalı otellerde 
kıymeti yüksek eşyanın sürümü için ya· 
pılan pazarlıklar da başka. Bir ara, bazı 
Avrupa matbuatının kahramanlıklıı.nnı 

göklere çıkardıkları meşhur Lister bey
nelmilel livasının bütün zabitleri ise. 
İspanyol hazinesine al'i mücevherleri a· 
şın:h.klan için Fransız mahkemeleri tara
fından istisnasız olarak mahkfun edil
mişlerdir. Bu arada Fransız hudud güm
rüğünün de çok karlı bir vaziyette oldu
ğunu söylemek yet'inde olur. Çünkü ka
çak olarak geçirilen bu eşyaların kAffesl, 
bu gibi ahvalde tarhedi1.en ağır kaçak· 
çılık cezalarile Fransız. g:Jmrüğüne vari
dat kaydedilmektedir. Dahili harb }'\1-
zünden İspanyanı-ı kabili telafi zayi et· 
tiği mal ve mülk bertaraf, telafi kabul 
etmiyen can ve nefis ese: :zayii milt· 
hi§tir. Bu kaybı. ne Franko, ne de ondaa 
sonm gelecek hirka~ nesli tamir edebilir. 
Kaldı ki bombardımanla~ yüzüncen veya 
hilkumetçi ordunun bomba\. fedaileri ta
rafından atılan bln:ılarla şunun bunun 
elinde kalan büyü.s: üstadlara aid tablo
ları ele geçirmek artık mümkün değil

dir. İspanya ~arbi, mahıyet· itibarile 
medeniyet için hakikaten bir facia ol
muştur. İnsanlık ailesinin, bu haile ö. 
nünde en der.n hl: surette müteessir ol
maması mümkün de~ldır 

bara, Barselonda yapıl:m büyük geçid İnı:ıtiliz harbiye nezareti istiihbarat 
resminde bulunduktan sonra bugün tay- ::r-
yare ile ttalyaya gelmiştir. şubesi müdür muavini General Frede

ric George Beaumont• - Nesbitt, bera-
Bahri geçid ~ berinde İngilterenin Anka:m asken a-

Hariciye Vekili Belgradda 
temaslarına başladı 

Burgos, 23 (A.A.) - Ilk defa ola~ak ta.şesi albay Ross olduğu halde, dün 
donanma amir&lı üniformasını giymiş O• sabahki ekspresle Sofyadan şehrimize 
lan general Frankonun huzurunda Tar- gelmiştir. 

ragone limanında büyük bir bahri ge~ıd General Beaumont - Nesbitt, Sirkeci 
. 1 .,.+ '*'r . kr .. ı 1. 

resmı yapı mı.,.ı.r. u çu uvazor o mat: istasyommda deniz kurmay binbaşısı 

üzere 15 İspanyol harb gemisi, enteresan Azız Uluc:;an ve İngiliz sefaretanesi er -
manevralar yapmıshrdır. Bu esnada 200 kanı farafmdan karşıılanllll6tır. Bir 
tayyare, filonun üzerinde uçuyordu. müfreze asker selam resmini · ifa et -Bugün Prens Pol tarafından kabul edilecek olan 

Saracoğlu yarın sabah General Metaksasla görüşmek 
üzere Selaniğe hareket edecek 

Belgrad 2'3 - Tüııkiye Hariciye Ve. Markoviç ve Svetkoviç•i ziyaret 
ikili Şükrü Saraco~,u :tıle Yu~lavya edecek ve öğle vakti Naib Prens Pol 
Hariciye Nazırı Cincax Markoviç bu - tarafından kaöul edilecektir.• 

Filistin konfer~nsında 
Arab,arla Yahudiler 

bir arada toplanrlllar 
gün hususi trenle Bükreşten buraya Öğleden sonra Yugoslavya Başve • 
aelmişlerdir. kili ve Hariciye Nazırı m~afirlerine ia· LoncI;a. 23 (Huausl) - Filistin konfe· 

A . nl h t tın kt 1 dei ziyarf"t edecekler, ~am üzeri de ransını çıkmazdan kurtarmak üzere İn· 

Y yruBtre ekil~e~a ta ks e ~ ~·ı 0
.an haricive bakanlığında bir Ziyafet ve.- giltere hükft..7neti tarafından sarfedilen 

un~ .. aşve ı de a das, kenSeıle~e rilecektir. gayretler neticesinde, bu sabah Yahudi 
samımı surette ve a e ere anıge y • hah Sel" .v • •• ·c · A b hh ı 
doğru yoluna devam etmiştir. Sara,cogluMCumaksasartesıksa .l~~~ • anıgdae aJa~1ksı dmfu.me

1
ss•. erıı·~ .. t ra k mb~ra 

1
as a· 

gideoeld:tr. et , enw.;:,ınıı. ora n ı e a o araıt mu~ ere ır top anh 
Nazırl:ır Belgrad merkez gannda beklemektedir. yapmışlardır. 

Türkiye ve Yunanistan orta elçileri ile • . İngiliz hariciye nazın Lord Halif;ıks, 
~omanya maslahatgüzarı ve Yugoslav Kral Karo! Balkan matbuat heyetlermı müstem.lekat n~zm Makdonald ve hari-
ya münakalat nazırı Spaho tarafından kabul etti ciye müsteşan Butier'in hazır bulunduk-
karşılanmışlardır. Bükreş 23 (A.A.) - Romanya Kra- ları bu müşterek toplantı samimi bir ha· 

,Akşam Türkiye elçiliğinde Saracoğ- lı Karol, bu sabah sırasile Balkan An- va i.çinde cereyan etmiş ve iki saa~ sür
!u şerefine hususi bir akşam yemeği ve tantı matbuat konferansındaki Yunan, müştür. 
rilmişti.!". y~ saat 11 de Saracoğlu Türk ve Yugoslav heyetlerini kabul et· Toplantıdan sonra, tarafeynin itilafri-
saray mareşaUni ve mü~eakıben miştir. rizane hattı hareket!erinde herhangi bir 

Çemberlayn, huzursuzluk 
kaynağı kurutuldu diyor 
Hazırlıklardan bahseden Çemberlayn Şekspir'in 
şu sözlerini tekrarlıyor: " Dünyanın üç bucağından 
müsellah olarak gelsinler, kendilerini karşılayacağız,, 

Londra. 23 CA.A.) - Çemberlayn dün 
akşam Lancashirt?'de kAin Blackburn'da 
bir nutuk irad etmiı ve ezcümle şöyle 
Clemiştir: 

.. Her tarafta müthif silahların teraküm 
ettiğine şahid olduğumuz bir sırada bir 
nevi huzursuzluk hissetmenin önüne geç· 

memize imkan yoktur, zira ehemmiyetsiz 
de olsa herhangi bir hMisenin ölüm ma
kinesini ilıarekere getırmesinden korku
yoruz. Bu şeraıt dahilinde hükfunetimi
zin şimdi takib etmekte olduğu si-
1asetten başk:ı bir siyaset takib 
etmesini ancak akılsızlarla, gay
J'l mesuller veyahud cahil!er istiyebilir. 

'Bizim tesbit ettiğimiz siyaset, şu suretle 
tarif edilebilir: 

Nifakları ve nizaları ortadan kaldır

mak için hiçbir fırsatı ihm~l etıniyecek, 
fakat ayni zamand:ı dostlarımızın yardı
mile haklarumzm ve hürriyetlerimizin 
bunlara taarruz etmek kadar kendisinde 
,ctiret görecek olaniara karşı muhaf:ıza
sını temin için ortaya müthiş bir kuvvet 

~kr ~acak olan biıyük bir kuvvete müs· 
Jenid sullı siyaseti. 
' Yakın bir mazide esliha imaltatında 
teri kalmış bulun~yorduk. Fakat bu hu
ırursuzluk kaynağı hali hazırda kurutul· 

muştur. Şimdi gemiler, toplar, tayyareler 
!ıve mühhn:mat, fasıla.sız olarak ve mikta
ıft artmak sureti.le meydana çıkmaktadır. 

Büyük dominyonlar ve İngiltere impa· 
rato.rluğu baricindekı müttefiklerimiz ve 
dosUantn1% tarafından ~ icabında • yapı
labileceğini kale almaksızın Şekspirın 
dediği gibi: 

Dünyanın üç bucağında!ı müsellfilı l'

larak gelsinler, kendilerini karşılıyaca

fız.> 
Çemberlayn, bundan sonra Ohver 

Stanleiln önünr:.izdek~ ay içinde Ber1i-

ne yapmak tasavvurunda bulund-..ığu zi· 
yaretten balı.setmiş ve İngiliz, Alman 
milletleri ara:ıında daha iyi bir anlaşma 

husulünden ümidvar olduğunu söylemiş· 
tir. 

Akhisarhlar tutun mUsfahsille
rini temsil edecek iki meb'us 

seçilmesini istiyorlar 
Akhisar, (Husus!) - Akhisar tütün 

kooperatif ortakları hükumetimize mü· 
rac!latla tütün müstahsilinin haklarının 
müdafaası için yeni Mecliste yüz elli biı:ı 
aşan tütün müstahııil!erini temsilen bir 
veya iki mebusun bulunmasını istirham 
etmişlerdir. Bu husuo;ta Parti Genel Sek
reterliğine müracaat edilmi~ ve tütün 
müstahsilleri adına seçilecek zatın adını 
bildirmi§lerdir. Bu za<; Sorbondan me
zundur ve halm Adliye! Vekaletinde bi: 
vazifede bulunmaktadıl', 

değişiklik vücude gelınemi4 olmakla be· 
raber, bu gibi şahsl temasların faydalı o
lacağı muhakkaktır. 

Yarın, Yahudi ve Arab müm<!.>silleri 
arasında müşte~ek bir toplantı daha y:ıpı
lacaktır. 

Irak meclisi 
Feshedildi 
Bağdad, 23 < A.A.) - Havas ajansı mu

habirinden: HükUm~tie teşriki mesai mo
selesinde zuhur eııen ihtilat üzerine par· 
lamento feshe.:W.ıniştir. 

Yeni intihabatın yapıl.acağı tarih, he· 
nüz tesbit edilmiş deği idir. 

Muhittin üstundaij 
tekaüde sevkedildi 

Ankara 23 (Hususi) - Eski İstan
bul Valisi Muhiddin Üstündağ ve es
ki Konya Valisi Cemal Bardakçı teka. 
üde sevkedilmişlerdir. Bu husustaki 
kararname Yüksek Tasdike iktiran et· 
miştir . --------
Yolcu telgraf/arı 
Zamanında verilecPk 
Ankara, 23 (Hususi) - Hareket v~ya 

muvasalat zamanlarını bildiren yolcu 
telgraflarının mevridlerine zamanında 
verilmesi için tedblt" ahnmasım Posta i
daresi alakadarlara bi!dirmiştir. 

Fransız- Alman hududunda 
3 kişi tevkif edildi 

Metz. 23 (A.A.) - Bir Alman otomo
bili içinde bulunan üç kişi Fransız - Lük· 
semburg hududunda tekvil edilerek bu
raya getirilmi~tir. Tevkifin sebebi meç
hulıdüx ve memurlar bu hususta büyük 
kt>tumiyet muhafaza etmektedirler. 

tir. 
İstasyondan doğru Perapalas oteline 

giden ~neral Beaumont - Nesbitt, bit' 
müddet istirahattan sonra vali muavini 
Hüdai Karataban ile İstanbul komu • 
tam General Halisi makamlarında zi· 
yarct etmiş ve bu ziyaretler bilahare 
iade edilmiştir. 

Misafir General öğle yemeğini İngiliz 
sefiri Sir Persi Loren'in davetlisi ola
rak sef:-ırethnnede yemiş ve akşam sa
at 6,30 da Tophae nhtımmdan motör
le Haydapaşaya geçerek, eksprese 
bağlanan hususi vagonla Ankaraya ha 
rek'et <'lmiştir. 
Gene>-a~ Beaumont - Nesbitt. Anka· 

rada 3 gün k~lacaktır. Bu müddet için
de, milli müdafaa vekMeti istihbarat 
dairesi şefi Bahaeddin, ~neral şerefi
ne bir ziyafet verecektir. 

İngiliz generalinin bu seyahati, Bal 
kan memleketlerinde icrayi vazife et • 
roekte ofan İngiliz askeri ataşe1erinin 
vaziyet ve çalışma şartlarının tetkiki 
i1e a1aka~ardır. 

Pazartesi ~ünü Ankaradan tekrar 
ı::ehrimiLR. dönecek olan general, bu -
;adan d<-'V-U Belg:rad ve Bükreşe gide
cektir. 

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

Frans'z Cllmhurre'si Yemen 
Ve'iahdini kabul etti 

Faris, 23 (A.A.) - Cümhurbaşkam. 

bugün öğleden sonra Yemen veliahdini 
kabul etmiştir. 

Selim Ragıp Emeç -----·---
Vali . Ankarada ekmek 

ve sut mesele'erile 
meşgul oldu 

Ankara, 23 (Hususi) - Şehrimizde bu
lunan İstarıbul Val:si LUtti Kırdar te-" 
maslarına devam etmektedir. Vali bugQ.n 
yanında ziraat mütehassısları olduğu hal. 
de Ziraat Enstitülerini ziyaret etti, ek· 
mek ve süt ıneselelen hakkında tetkiK· 
!erde bulundu. 

···························································································································-
s.bahtan sabaha: 

Çirkin şeyler 
Bir dostum anlattı: 
- İyi tahsıl görmüş, eserler yazmış ve tercüme etmiş, birkaç yabancı lisanı 

ana dili gihi kavramış bir Türk hanımı vapurda ingilizce gazete okurken Or
taköyden vapur~ giren kalabalık bir liseli kafilesi etrafım aldılar. Bu Türk 
ka·d1nmın ingihzce gazete okuması her nedense bu gençlere bir alay 1ınab 
vermişti. Laübali hareketler ve çir kin imalarla birbirlerine: 

- Vatandaş türkçe oku! 
- Olra~, y~! 

Diye şak!abanlığıı başladılar. 

Alay etmek istedikler! hanımın kedilerine değil, kendilerini yetqtfren hf). 
calarını bile okutacak bir irfana sa hib olduğunu bi!dığiın içın. bu çirkin ha
reketleri benı müteessir etti. Bıra:ı. daha devam etselerdi müdahale edecek· 
tim. Bereket hanımın sükuneti bu tecrübesiz ve cahil iençleri de sükUta me('· 
bur etti. 

* Dostumun aniattığl vak'a muhakırnk ki sizi de benim kadar müteesair &t-
miştir. Lise ve orta mekteb talebelerinin sokak terbiyeleri üzerinde ısrarlı 
durduğumu maarif teşkilatımızın bu mühim içtim'i.t davaya nazarı dikkatini 
celbetmeye çalıştığımı karilerim hatırlarlar. &efle ~ahid oluyoruz ki bu yüı 
kızartıcı hare~etle.r tevali edıyor. Aile ocaklarında çok fena ye~en. muaşe .. 
ret kai'delerinden bihaber, sokak terbiyesine likayd ve nihayet medeni bir 
insan için lüzumlu hayat nizamlarına bigane bir ge:ıct.n cebirden, kimyadan 
aferinler alması hıçbir şey ~fade etmez. Fakat umuml yerlerde, sokakta ya
pacağı bu şekil bir hat'eket, ağzından çıkan çirkin bir kelime yalnız kendl 
yüzünü kızartmaı. başmdakı kasketin yaldızını da karartır ve bu kararıı 
maarif hayatımızı:ı bir karası olara~ içimiz.e kadar ifler. 

Biir1ıan Cahid 



Denizbankın banka servisinde 
yolsuz işler mi yapılmış? 

1 ~ ........................................................ , 

1 Haklı şikayetler . 1 
! 
i Beş sene süren bir vakfiye 

meselesi 

Toprak sahibi olmayan köylüye 
20 dekar zeytinlik veriliyor 

Verilen araziyi temizleyip ağaçlan aşılanmıya elverişli. 
hale getirenlere ağaç başına bir lira kredi dağıblacak · Bankanın açtığı kredilerin bankacılık prensiplerine 

uygun olmadığı ve kafi teminat alınmadığı mevzulan 
etrafında tetkikat yapılıyor 

Okuyucularımızdan bir bayan dün 
matbaam11::ı gelmiş ve bire §unları aöy
lem!ştlr: 

cB~n. beş eene evvel vefat etmiş olan 
mühim b'r vakıt mütevelllsinin varlsle
rindenim. Aradan geçen bu beş sene i
çinde ir.anbul Vakıflar İdareslle Anka
r adakl umum müdürlük, bu vakfın maz
but mu, yoksa gayrlmazbut mu adde -
d!!!llesi l!zun geldiğini bir türlü tayin 
edemedi. Malıi-n olduğu üzere eter bir 
vakıf mazbut olursa mütevelli veresesi 
maaşa bağlanır. Det1l.se muayyen bir 
nls">et üzerinden hasuatı taksim edilir 
ve ı, ta:.ıflyeyıo u~rar. DiişününUz ki bu 
Taktın imamı maaş alıyor. Biz, verese 
süril'lüyoruı. Bu işlerle me.'}gul olan me
mur bir müddet evvel hastalanmış. El
yev:?l hastanededir. Onun yerine tayin 
edll,.n mem.ır i.şln içinden ç'kamadı ve 
bizim işhnlz de bir çıkmaza girdi. Bir 
vakfın mazbut mu, gayrlımızbut mu ol-

Zeyt:nciliğin ıslahı ve yabani ZEytin 
ağaçlarının aşılanması hakkındaki ka
nun m~r'iyet mevkiine girmiş bulun -
maktadır. 

ne Almanlarca esas kabul edilen 77 :' 
78 hektolitre ölçüsünden fazla çıkacak 
buğdayların fazlası için prim verilme. 
sini, yüzde 4 olarak kabul edilen me
vaddı ecncbiyenin yüzde 3 kornul ve 
yüzde 2 çavdar çıkarılmasını teklif 
etmişle~ir. 

Bir müddettenberi Denizbankta muh-J Ticareti Müdiirliiğünde toplanarak çalış· 
telif pürüzlü işle: hakkında tetkik ve te!- malanna devam etmişler. muhtelif kim· 
tlşlerde bulunmakta olan İktısad ve Ma- selerin v~rdikleri izahatı dinlemi§ler ve 
tiye VekAlctleri müfettışlerinden müte- vapurlar üzerin:le tetkikle: yapmışlardır, 
,ekkil heyet iki gündenben yeni ve mü- bu komisyonların raporlarını yarın İktı
lı!m bir mesele hak!tında tahkikat yap· sad Vekaletine göndermelerı muhtemel-

Tatbikatı mPmleketimizde hem zey
tin ve zeytinyf\ğı rekoltesinin artırıl -
ması ve hem de toprak sahibi o1mıyan 
ve geçim seviyesi dar olan halkın kal
kınması ha hmmdan büyük bir ehem
miyeti hai1dir 

Bu mütalealar ofisçe tesbit edilerek 
bir rapo ... !a İktısad Vekaletine gönderl· 
lecektir. mağa başlamışlardır. dir. 

Haber aldığımızı göre, müfettişler De- Denizbank kaclr::> ve bütçes~ etrafında 
afzbankın bankacıh!c servisinde t~tkik· İktısad Vekaletıf~ temaslar yapmak üze
Jerde bulundu~lan sırada bazı yolsuz· re Ankaraya gitmis olan Umum Müdür 
haklara rastlamışlardır. Bilhassa banka Yusuf Ziya Erzınin bugün şehrimize dön
llln muhtelif kimselere açtığı kredilerin mesi beklenmektedir. 

Kanun hük\lmlerine göre, devlet ma 
1ı zeytinliklerden aşılanmak üzere 20 
dekara kadar tevziat yapılacak ve bu 
tevziat\a evveıa toprak sahibi olmıyan 
ve sıra~ile zeytinliğe en yakın köylü· 
lerle küçük çiftçiler tercih olunacak -
tır. 

SUdet mmtakasmdan 
gelecek eşya 

bankacılık prensiplerin!! uygun olmadı
fı ve bu kre:JiJere karşı kiifi miktar.'.!a 
teminat mektubu alınmadığı anlaşılmı~ 
tir. 

Tahkik heyeti bu hususlarda Denlz
bankın eski Umum Mfidür :ınuavinlerin
den bankacılık kısmı Müdürü Tahir Kev
tebin maltimatına müracaab lüzum gö!'
mt ve kendisıni bankaya davet ederet. 
bm .ualler sormuşlardır. Bu sahadaki 
tetkik ve tahkikat derinJeştirllmektedir 
Diğer taraftan fstinye fabrika ve ha

\'UZlannı ve Denizbankın diğer §Ubele· 
rlndeki yolsuzluk tddia ve ihbarlan Q. 

Rrlne başlanan tahkikata da devam o
hınmaktadır. 

Almanyada yaptırılan vapurlar ve va
pur ka:zanlan hakkında tetkiklerde bu
Junmakta olan komisyonlar diln de. Denb: 

Bir /nglllz 
Bankeri 
Yatlle aeldl 

Dün bir gazete evvelce Krup mücı:ıse
sesine sipariş edilmiş olar. altı büyük 
vapurdan üçü,,lt!l Kruptan alınarak 
Blohm und Voss şirketine verildiğini ve 
bu sırada 200,0llO lira komi'iyo~ alı:'1~1ğı

nı ve Denizbank Umum Müdür Muavin: 
Harunun bankaya girmeden evvel bu 
Alman şirketinın mümessilliğıni yaptığı
nı yazıyordu. 

Bu hususta dün kend:sile görüşen b!r 
arkadaşımıza 'Sankanın Umum Müdür 
Muavini Harun §unları söylemiştir: 

• du{;~mu beş senede tayin edemlyen EY -
kaf İdaresini biz kime şekva edelim? 
Hakkunız yoksa, denilsin ki ha.kkınız 
yoktur. Biz de çekilip gidelim. Fakat 
hem hakkımız olsun ve hem bu hakkı
mızı beş teııcde tanıyamıyalım ve tanı
ta.mıyıalım. Bu. ağırunıza gidiyor. AIA -
kad'lrların hallm\21e acımalarını ve blzi 
birer dilenci gibi kapı, tapı dolaşmak

tan kw tarmalarını ı.stıyoruz. 
SON POSTA: Adresi bizde ma.b.fuz bu

lunan t:u okuyucunun şikAyetlnl aynen 
ve hattA hafifleterek ne.şrettlk. Ümld e
deriz ki be.ş sene ııilren bu yılan hlk!ye
sl, artık bundan sonra bir hale yola ko-

c- Ben Denizbankn girmeden evvel nur da bu yurddaşlar kapı kapı dolaş-
Alman şirketinin m\imessilliğini yar,>ma- tırılma.ktan kurtarılmış olurlar. Bittabi 
dım. Gazetenin 200 b;n liralık bir ko. • h:ıklaan varsa verilerek, hak.lan yoksa 

• haklan varsa verilerek, haıt1an yok.sa 
misyon meselesı hakkındaki Yazısına is· : nlp anlatılarak 
mimin bu suretle karışmış ~ılmasında11 l I 
rrıü teessirim.> '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-' 

Devll?t ormanlarile boş arazide, mu· 
ayyen b:r kıt'a dahilinde yabani zey
tinlikleri aşılamak istiyenler kanunun 
şartlan dahilinde bu zeytinlikleri i · 
mar edeceklerini kazanın en büyük 
miilkiye Amirine bildireceklerdir. Tev· 
zi edilP.n sahalar orman mefhumunun 
haricinde kalacak ve tayin edilen 
müddet zarfında temizleme yapan1ara 
tapu verilecektir. Aşılanıp yerinde ka
lacak zeytinliklerin temizlenmesinden 
çıkan odun, kömür, kereste ve saire 
temizliyene aid olacak ve parasız ve -
n"'lecek vıes.ika ile nakledile'bileoektir. 
Bundan başka dekar başına on beş a. 
ğaçtan fazla ve on ağaçtan noksan ol
mamak i\

0

zere yaban! zeytinleri aşıı1a· 
mağı taahhiid edenlere Türkiye Ziraat 
Banıka.sından mevzuat dairesinde a • 
ğaç başına J liraya kadar kredi verile
cektir. 

Yalnız kredi alabilmek için anzinin 

Çekoslovakyadan A~nya~ ilhak 
olunan Sudet rnıntakasından memleke 
timize gelecek eşya hakkında klerin& 
muamelesinin tatbik edilmesinin ka • 
rarlaştırıldığını yazmıştık. Gümrük ~ 
İnhisarlar Vekaleti keyfiyeti dün biı: 
tamimle şa:hrimizcLki ala.bdarlara 
tebliğ etmiştir. 

Pamuk ipliği darhgmm 
önüne geçilecek 

Gilmrükler ldare•I 
42 bin kilo sahtbsiz 
Hurmayı dağıttı 

Tanınmış İngiliz bankeri Dr. Teste- Gilmrllkler, BaşmOdilrlilğü, gftmrük af'
$ cLuçinda• ~imli yab: ımıan.uruza· trepolarında mevcud 42 bin kilo sah\bsiz 
felmtt bulunmaktadır. 

Çocuklar için yapılan 
neşriyat bundan 

böyle kontrol edi1ecek 
Maarif Vekileti tarafından, çocuk n~ 

riyatının badema kontroldan geçirilmesi
ne karar verilmt.Ştir . . 

Kaput bezi ve pamuk ipliği darlığı· 
nı intaç eden sebebleri izah etmek Ü ~ 
zere Ankaraya davet edilmiş olan fab • 
rikacılar şehrimize dönm~lerdir. Pa •. 
muk müstahsil ve müstehlik fabrika • 
rorlnn Vekaletle temaslarda bulunarak 
mütalealannı bi1dirmiş1er ve bu iki. 
madde üzerine mevzu azami fiatm kal· 
dınlma31 lüzumunu fleri sürmüşler .; 
dir. Vekalet evvelce yaptırdığı tetki •İ 
kat ve al2kadarların raporlarile sana
yicilerin mütaleatıru yeniden tet~k ~. 
derek bir karar verecektir. Vekaletm 
bu karannı bekliyen f.abrikatorların 
piyasaya ihtiyaç nisbetinde mal çıka• 

tamamen temizlenip delioelerln aşı "' k · <l darlıgınv kısa bir zaman, 
v 1 . 1' b. hal etirilmesi rara mevcu 

lanınaga e verış ı ır e g . da ortadan kalkacağı muhakkak gö • 
lazımdır. Bn _yapıldıkt~n so~ kredi rülmektedir. Bununla !beraber Vekl • 
kısmen ahnRbılecek, mutebekisı ?e ~ı let henfız kararını vermemiş olduğun· 
yapılıp muvaffak olunduğu tesbıt e • da uk ipligw i ve kaput bezi üze ., 

Londra - İtalya • Mısır yollle lima • 
_..,. gelmiş olan bu yat, birkaç gn. 
• kadar Yunanistana hareket edecek· 
ar. 

Yatta, tamnffi1' İngifuı ailelerine 
llllf!Dlul> 4 kadm vardır. Bu zengin tu
llıltler, ~hrlmidn temaşaya değer yer 
lllinl ıezmektedirler. -

8IP Ermeni meslekdafln Halayda 
yeptılı tetkikler 

'tstanbuluıı tanınmış Ermeni gazeteci 
ft ediblerinden T. Azadyan, Hatay -
da bir tetkik .seyahati yapmış, bu me-
7anda Hatay Cfünhurreisi Eksellns 
Tayfur Sökmen t~ da bbu't 
edilmiştir. 
Bir latlmllk iti için ŞOrafJI Devlete 

mDraceat edlldl 
E8ld İstanbul meb'mlanndan Şük • 

ril, l'loryada belediye tarafından is • 
timlAk edilmek menen arazim yüzün· 
den Ştırayı Devlete müracaat etmiş, 
belediyenin bu istimllk işinde haksız 
hareket f:tüğini iddia etmi.ıti. Şildyeti 
tetkik eden Ş!irayı Devlet, Belediye • 
nin mütaleasını sormuştur. 
Yaıoa1avyanın latanba1 konaolosluGu 

Yugoslavyanın Ankara aefareti bi • 
rinci kltibi Bay Ljonbicha VichaWıy, 
Yuplavyanm İstanbul konsolosluğu
na tayin edilmiş ve yeni vazifesine 
başlaımıtır. 

Hengazı tarife komisyona toplandı 
Havagazi tarife komisyonu dün top 

lanmış, fiatları ipks et.mi.ytir. 

KBltllr tılerl: 

Mearlf ŞOrası hezırhkları 
Maarif Ş!irasuıda g6rilşülecek dlan 

muhtelif kültür ~eleıfi hakldında 
hımtlanan ruznameler, ~ hir deff 
daha okunup tetkik edilmek w ebik • 
hri tamamlanmak ömre, Pazartesi 
,ancı ıtse, orta, un'at ve mual.Hm mek 
tebt m6delr w muallimlerinden müte-

..___,-.1ııı11ıdl. hi Kız San' at o • 

hurmayı hayır müesseselerine dağıtmak
tadır. 

Başmüdürlü~ 20 bin kilo Yoksul Ço
cukları Yardım Birliğine, 10 bin kilo 
Halkevlerine, ~ biıı kilo Türk Okutma 

Kurumuna ve 1200 kilo da Usküdar ve 

Küçük çocukların haleti ruhiyeleri Ü· 

zerinde kötü tesır ve muhtelif aksüla
meller husule getirmesi muhtemel göd· 
len nepiyatm çocukla:- tarafından okun
mamasının temini için esaslı tedbirler alı
nacaktır. Bu hususta alakadarlara icab 

Ortaköy Fıkaraperver Cemiyetlerine tev- eden tebligatta bulunulmu§tur. 
zi etmi§tir. 

· d"k ·ı ktir n pam dıl ı ten sonra ven ece . . narkın artınlacağr veya 
A ı1 vt:-1~1- • bakım ;. nne mevzu 

ynca aş ı ze. ı.ıu.ı.l\.A:nn ..,· kald 1 1... malum değildir. 
leri için rnüstahsillere mahsulün satış ';1 acaı:;~ • t h ı· 
mevsimine kadar bankaca kısa va • Bır Rumen tıcare eye ı 
deli ikTazlar yap1lacağı gibi, beş yüz gelecek 
ağaçtan fa~la. yab~~ zeytin ~~ı~nla- Bu "nlerd~ memleketimize biT Ru. 
ra ve zeytınlıklermın bakım ışıru en t1 t' . 1 esi beklenmekte ,. 

tir ır. eye. gE; ı 
. Baro umumi heııeti iyi yapanlara nakcll mükMat verilecek- d~enHey~ UW:d·i~;: sonra mevcud ti• 

içtimaa Ç' gw ırıl 1 A.ıın:ın ve alınmakta olan tedbirlerle caret an1aşrnasırun uzatılması eıratm ... 
Haliç lfletmes nln vazlyf!tl tetkik t .. .. "--:!ekı' istihsal yıllan zarfında bir da görüşmeler yapılac~k ve bu ar~da. 

+_t b 1 b k tl h ft onuınur.l.l ...Xrfildü1..."' t ~.....:ıı:-...3- yeni hu -t ediliyor .uı an u arosu avu a arı geçen a a misll artacağı muhakkak görülen zey • lüzum 5u 5... a.M.ıı.n.ı.t: . 
H 1. l yapılan Barolar divanı haysiyeti azası kümler nAve olunacaktır .a ıç iş etmesinin vaziyeti yeniden tin ve zeytinyağı rekoltesinin, dlş pi • • • • • 
tk d .seçimini tekmillemek için. önümüzdeki k A on rekoltesı ıhtıyacı te ik e ilecektir. Eski şirket hissedar- yasalara sevkine imkAn hlsıl olaca· • nas 

l d üh Cumartesi gün'l saat 14 te toplanacak- ah d 
arın an m" im bir kısmı idarenin be- !ardır. tır. Bu suretle bir taraftan d i1. e karşılayamıyor 

lediyeye tama~n devredilmesini arzu müstahsilin kalkınması ve milstehllkin 
etmekte, bir kısmı tekrar şirketin ih - Baro idare heyeti de, dün toplanarak, daha ucuz olarak zeytin, zeytinyağı Ziraat Vek~eti :tarafından .yapılan 
yasını :btemektediT. Beledeye, İktısad reis Hasan Hayrini:ı istifası etrafında gö- ve sabun temini kabil olabileceği gibi, tetkikat neticesın~ ~d dahilmde y& 

rü<:tilmü.._ neticede bunun müzakereıd da t' as nlann ıhtıyaca kifi olma .. Vekaletile temaslar yaparak Haliç is - -s- '" harici ticaretin artl§l. bakmıından ışen an o 
}etmesine son şekUni verecektir. fstan· için umum! heyet: içtimaa davet etmek ticari müvaZEnede lehte bi1" tahavvül dığı anlaşılmıştır. Vekale~ anason is .. 
bul Belediy~i Haliç İşletmesinin be • karan verilmiştir. Bu toplantı için de, 4 vukuu mümkün olabilecektir. tihsal mıntakalanna teblıgatta bulu • 

Mart Cumartesı gu-nü, tar~ olarak tesbit k •....u'L- }At artınlması ~..ı... :ted-
lediyeye bırakılmasın1 istemektedir. edilmı"ştir. v "h 1 dU nara ı:nu~a ~ ı.n J.._&M. 

O Bugday ı racatçı an n birler alınmasını ıstemi.ştir. akOdar meydanı aqllacak 
Üsküdar meydanının tanzimine aid Mühim bir döviz TUrkofiste bir toplantı yaptılar OUnkU piyasa hareketleri 

proje daimt encümen tarafından tasvib Almanyaya ihraç edilen buğday ka. Dün piyasaya 405 ton buğday, 70 
edilmiştir. Nafıa VekAleti bir miktar kaçakçıhg""' 1 liteleri üzerinde ihracatçılanm.ızla Al· ton arra, 136 ton Mısır, 1 o ton çav ~ 
para ·ı de h ı me d · daki man Raistele arasında arasıra çıkan ih· dar, 18 ton tiftik, 19 ton yapak, 2 7 toJ1 ı e r a y an cıvann Gü "k h l t k"1At b' k 

smt d · l 't b' ı k1a mru mu a aza eı ı 1 ır aç tilAfları görüşmek üzere dün Türko • susam ttelm;., ve mevduat tamamen sa• re sıre f"re aı ına an ve par n gü d beri üh" b' d" · ı.. ı.. ılı,.. tt.._ ..,. "'i . . ııı. 1_ ...3-- k . n en m ım ır ovız -.aça-.ç 6 & fiste bir toplantı ~pılmıştll\ lflUl:lCat tıımıştır. istım ua. e~"'\:e tır. h Lı..-..:ı t...a..k·L-t k dı Şeb i I aJLJLUNa aıı 1- yapma ta r. r • tacirleri Almanyaya yapılan butday 'Oç gündenberi buid&Y f:bıt'lannda 
ntlhab dtfterlırl yzrın lndlrlllyor mizde komisyonculukla iştigal eden bfr 1hracatmda maruz bldl.klan miLJkii- başlıyan d~klük dün de devam 
Meb'us intibah defterleri yann ak- ecnebi müessese hakkında yapılmakta o- latı anlatmışlar ve Ahnanyaya yapı - ve fiatlar yeniden 5 para kadar düşr 

şam indirilecektir. Şimdiye kadar tef- lan bu ~_tahkikatı muhtelif cepheler· 1aın mukawlelerde buidaylannmm. müştür. 
ti4 hey~t!ııe pek az kimse itiraz etm.if den genifletılmek:edir. Muhafaza teşkl- münhasıran Doyçe levente linye vapur ----------
ve bunl1!' defterlerde isimlerini bula· lltı dün bu hwusta allkadar g~rdilğii larile sevkedilınesinin şart kıonubnUf 
rnadıklannı söylemişlerdir. birkaç kifinin ifadesine müracaat etmiş- olmasının mahzurlannı bildinnifler • 

Deniz tılerl: 

Bir motnrıe bir mavna çarpıflı 
Balık yüklemek üzere Kavaladan 

limanımıza gelen kaptan Kiryako id'a· 
resindeki Ayasyovanis adlı Yunan ba· 
ltkçı motilrü, diin Liman İşletmesinin 
1 numaralı ınotörünün yedeğinde ola· 
rak Eminönü rıhtımındaki mavnaların 
arasma drer.ken, mavn~n birile 
müsademe etntiftir. Müsademe netice
sinde Yunan mctörünün bq ve mav -
nanın kıç tarafı hasara u~ bat" 

tir. Tahkikat bugünlerde neticelenecek· dir. 

tir. Bu se-beble meseli Mersin ve Pa • 
Kum•.apıde bir otomobil kazası oldu yastan yüklenecek buğdaylarımız için 
Kumkapıda oturan ; Rl2aya, şofdr 2 ay bir müddet vapur beklendiği te -

Kemal~ kullandığı 2108 numaralı o- barilz ettirilm~tir. Ayni zamanda nak
tomobil çarpmıştır. Rıza, başından ve liye ücretlerinin pahalılığı da ileri sü
omzunrlan yaralanmıştır. Suçlu tutul- rülmüştür. İhracatçılar buiJc:laylarm 
muştur. diğer firmaların vapurlarile nakledi • 

lebilmesini ve bu limanlara sık sık 
vapur utratılması lüzumunu anlat • 
mışlardır. 

Askerlllı tılerl: 

Şubeye davet 
Bef1tt&I Aakerllk Şubesinden: na J1lı 

Haziran ,otıamuına gehniyen «ıopçu Jedelı: 
atlba.J İbrahim ollu AbdiUtadirln IUbeJe 
mOracaa.U 111.D olwıur. 

Bundan başka Almanyaya sevkedi • 
len aert buğdaylar için kabul edilen 
dlSnmeli buğday miktaıırun yüzde 20 
den yüzde otuza çıkanlmurm, ve ge-

Pollat11 ı 

Vapurllan deniz• dllfen bir kız 
· kurtanldı 

Süleymaniyede oturan 18 yaşların • 
da Nebahat adlı bir genç kız, dün E • 
renköy vapurile Köprüden Kadıköya. 
ne gidPrken rnüvazenesini kaybedereli! 
denize düşmüştür. Genç kız vapunm 
sandalı tarafından kurtarılmıştır. 

Bir yOk arabası bir eda11111 
çarpb 

Kuınkapıd1t oturan Malik, EminlS • 
nünden giderken Mustafa tarafından t. 
dare edilen çift atlı bir arabanın sade
mesine maruz kalmıştır. Suçlu Mus • 



Divriki 
elektriğe 

suya ve 
kavuşuyor 

250 bin lira 
Bayramında 

sarfile getirilecek su Cümhuriyet 
halk tarafından içilmiş olacak 

DivnkıdE'n 

Divrik (Hususi) - nergün biraz da 
ha mamur bir hale gelen Divrikte i · 
mar faaliyetine hız verilmiş bulunmak
ıtadır. Hergiin kasabanın bir tarafında 
yeni bir eser vücuda getirilmektedir. 
Bu faaliyette en değerli rolü oynayan 
Divriklilerin çok sevdikleri hemşeri -
ieri Nuri D0mirağ ile Abdürrahman 
Naci Demirağdır. 

Nuri Demirağ, arsasını 2000 liraya 
alarak 70 - 80 bin lira sarfile bir orta 
okul yaptırmıştı. Bundan başka kaza· 
mızda bulun<;.n bir 3 sınıflı, bir 5 sınıf
lı iki ilkınektebin ı::enede verdiği 80 -
100 kadar mezun çocuklardan müstes-

na olarak ancak 5 • 6 tanesi yakın vila
yetlere giderek tahsil görüyordu. Di
ğer hali vakti yerinde olmayıp ta tah
sile giılcmiyen çocuklar, dahilde kun· 
4ı..ıracı, marangoz ve demirci gibi ipti-
4at bir ~ekilde kalmış sanatkarın ya
nında ücret:;iz olarak birkaç sene çalı
şıp zckic;ı körlenirdi. 

Şu eserini yapmakla ilkokulların ver 
diği bh~erce talebeyi tahsi1siz2 ikten 
kurtarmış oldu. Ayni zat tarafından 

memleketin tenviri düşünülerek elek· 
trik fabrikasmın kurulması için de 
ı O. 000 ~ira 3arfile, yerini tedarik ettir
miştir. 

' Keza tayyare fabrikasının kurulaca
jı sahayı almak için de, Divrik Bele • 

bir görünüş 

diye Reisi Rıza Divriki vekil tayın et· 
mi.5lerdir. 

Mühr.ı.n•Jis Abdürrahman Naci Demir 
ağ ise, kardeşi gibi memleketini göz().. 
nünde tutarak mübrem ihtiyaçlarını 
karşılaT!'lak için hiç bir fedakarlıktan 
çekinmemektedir. Temiz su içmekten 
mahrum ve bu derdle kıvranan memle 
kP.timiz~ su getirmek için birkaç mem· 
badan sn :ı.ldırarak tahlil ettirmiştir. 
Tahlil :ı~ticesi memlekete 3 kilometre 
mesafeJe bulunan ve Çağlayan ismi ve 
rilen suyu getirmek kararını vermiş· 
tir. M:~hendislerinden gönderdiği bir 
zat suyun şehre gelebilmesi için etüt. 
ler yapmıştır. Mevsuk bir habere göre 
Nisan :r>tiG.alannda kanal ve depo haf· 
riyatına başlnacak ve Almanyaya si
pariş ver·likleri 19.00 metre su borula· 
rı ise Mayıs ortalarında Di.vriğe gel
miş hulunacaktır. 939 senesi Cümhuri· 
yet Bayramında da memleketimiz hal. 
kı 250 hin lira kadar mühim bir para 
:mrfile getirilen temiz suyu içmiş ola
caktır. 

Nazilli adliye 
teftişleri 

ve tapu 
bitti 

Adliye müfettişi Neomeddin Zahir 
ve Tapu müfettişi Yümnü Karaapak 
tahkikatl~rını bitirerek Nazilliden ay· 
rılmışlardır. 

( _______ l_z_nı __ i_r ___ K_ı_z_ı_ıa_y __ ın_ı_n __ b_a __ ıo_s __ u ______ J 

İzmir, (Husıısi) - Kızılay Cemiyetini n yıllık balosu hükUm.et konağı s::ılon
i.ırmd·a verilrn:ş, 2000 kişi iştirak etmiş tir. Balo sabaha kaöar büyük bir neş'e 
içinde devam eLmi~tir. Gece yarısından sonra Kızılay balo gazetesi de intişar 
etmiştir. Resim baloda bulunanlardan bir grupu göstermektedir. 

Bayındırda namusunu 
dövüşerek . 

koru yan bir kadın 
Mütecavizin tabancasını 
elinden alarak kendisini 

yaraladı 

L Erzincanın kurtu uşu :J 

l 

Bayındır, (Hususi) - Kazanın Ku-
rumlu köyünde bir hadise olmuştur: J Mi!is kuı:vetlerini te msil eden atlılar 

Kurwnlu köyünden Halil İbrahim k~· Erzüıcan (Hususi) - 13/Şubat/939 ordumuzun işgal hareketıru canland:· 
nsı Kadriye Ertürk evvelki gece evinde Erzincan'ın kurtuluş günüdür. Her yıl ran kıtaatı ~hrin muhtelif yerlerinden 
yalnız bulund•ığ..ı. sırada duvardan bir olduğu gibi bu yıl da her yıldan daha kol kol kasabaya girdiler. Bu işgal a

parlak ve daha coşkun bir tezahürle runda şanlı bayrafömız resmi daire'c· 
şahsın atlıyarak eve girdiğini farketmiş- ~ 

bu bayram kutlulanmıştır. MerMime rin yüksek direklerine çekildL 
tir. Genç ka·dın kıpırdamağa meydan bul- k · d k 1 as er, Jan arma, orta o ular, ilk Bunu müteakib nutuklar söylerı rli. 
tnadan göğsüne bir tabancanın dayandı· 

ğını ve köy halkından bekar Alınin ken-
mekteblf"r ve bütün Erzincan halkı iş- Bunda:rı sonra geçid resmine başland•. 
tirak ehnişlA-rdi. Köylerden gelen yüz· Sı.rasile okullar talebeleri ve niha~·et 

disine tasallut etmeğe teşebbüs ettiğini lerce afülar CümhUıriyet 1 Meydanını köylülerden teşekkül etmiş olan milis 
doldurmuştu. Şehir baştanbaşa bayrak atlılar milli ve eski kıyafetlerile geçe
lar1a süslenmişti. Törene saat ( 11) de rek alkı~Jandılar. V ~ törene nihayet ve 
İstiklal marşile başlandı. Kahraman rildi. 

görmüştür. 

33 yaşlarında güçlü, kuvvetli bir kadı."l 

olan Kadriye hu çirkin tecavüze karşı ===-=-=================ı=:ıı:============ 
koyarak namusunu müdafaa etmiş ve 

suçlunun elinden. tabancasım alarak bir 

el ateş etmiştir. Kurşun Alinin sırtına 

rastlıyarak ağır surette yaralamı§tır. Ya

ralı İzmiroe Memleket hastanesinde te

davi altına alınmıştır. Genç kadın dün 

zabıtada ifade vermiştir. 

····························································-
Malkarada yoksul 

yavrulara sıcak yemek 

Yozgad vilti!1et umu1!'i 1 /psala Kızılay 
Meclisi toplantısı Şubesinin çaiışmaları 
Yozgad (Hususi) -- Vilayet umumt 

meclisi 10 Şubat 939 da vali Feyzi Güre

lin bir nutkuyla açılmıştır. Açılışı m:..itea

kib Ebedi Şef Atatürkün ruhu için iki 

dakika ayakta sükut edilmiştir. Meclis 

ikinci reisliğine avııkat Kamil Erbek. 

k!tibliklere Kadir Çetin v«: Rasim seçil
.dikten sonra okun3!l izahname alAka ile 
dLnlenmiş. Hususi muhasebenin varida • 
tında 130 küsur bin liralık bır fazlalık 

İp.sala (Husu 
si) - Geçen Çar. 
şamba günü ak· 
şamı sa.as ( 19) da 
İpsala Kızılay şu
besinin, İpsala 1 
iediye salonunda 
senelik kongrec;i 
(42) aza huzu ~i ·.o 

yapılmıştır. 

İntihab netice • 

ı 

hAsıl olduğu ve büt\ey.~ ilaveten vilaye- sinde idare heye- Feyzi Danis 
ti reisliğine Hakim Feyzi Daniş Kut • 
man, diğer azalıklara Doktor Rasim 
Ta~ba~. Malmüdürü K'amran Bahş. öğ· 
retme'l Hamdi Sayın, Ebe Zehra Öz . 
ger, Husus\ muhasebe memuru A ·ii 
Kaner, zabıt katibi Osman Meriç ve 
Receb Yüksel seçilmişlerdir. 

tin muhtelif işlerine tahsisi muvafık gö

rülmil~ ve vilayetin umumi vaziyetinde 

biı· inkişaf tebarüz etmiş bulunmaktadır. 

Meclis izahnameyi takd;r ile tasvıb etrni' 
ve ilk açılış münasebeti!e başta Milli Şf'f 

İnönü olmak üzere büyüklere t5.ıim ve 
bağlılık telgrafları yazılmıştır. Azabr Yeni idare heyetine seçilen1er de 

encümenlere tefrik ve içtima günlerini kendi aralarında vazife taksimi yap • 
mışlar~ır. 

tayin ederek ilk celsesini kapamıştır. Vi-
Şu vaziyete göre gene eski idare l!yetirni.zin nüfusunda evvelk; devreye 

heveti seç!lrniştir. Eski ve yeni o1an bu 
n.isbetle bir meb'us daha katabilecek bir idare heyet'.nin gc\en yılki faa ljvpı j 
fazlalık mevcud olduğa anlaşıldığından zikre şayandır. 19 38 yılı içindeki }·,, -
idare ve teftiş heyetinin birlikte içtimaı sılatı (798) lira (81) kuruş olup (77?) 

He nüfus miktarımı göre vilAyetin yedi lira (67) kuruş; Kırşehir feJaketze<l" -
Malkarada ilk mekteblerde bulunan meb'us çıkarması icab ettiği karara bağ· lerine yardım olmak üzere umumi rn"'r 

fakir ve yoksul talebelere sıcak yemek lanmıştır. Vilayetin bütçesi 68C bin lira- keze göndermiş ve mütebaki ( 2 6) li.,.ı-ı 

verilmektedir. Yukarıdaki resim bu dır. ( 14 ı kuru~u yeni seneye devretmistir. 

~r~ıan ~roek yerl<en gösterme~ • --(--···;;:~~~-~-... ~~~-;~~~~ .... ~~-~~;;~~·;·""""""""}"' 

Aksaray Halkevlnde 
Konferana 
Aksaray (Hu -

susi) - Aksaray 
Halkevi kıış mü 
nasebettle bir kon 

Orlmnp.zi Nürnune fida.nlıA"tnda arıcılık İzmit ve Adapıı.zarda oo1amekteb 
n tavukçuluk muallimlt-ri toplandı 

O h -~ı k kezi d bul ~ Maarif Şilrusı ı~ın İzmit ve Adapaııa.rın --;- . ı r an"'...... aza mer n e una.n ntı- daki o ... ft okulları~ tallın heyetleri Maarif 

O 
mune fidanlığı civar kazalara. ta.yd.alı ola- •..,. 

'ı cak bir surette tevsi edilerek mınta.kada ta- müdilrü Kemalin reisliğinde toplanarak Ma-
·.· J vukçuluk ve arıcılığın 1nk~afı için Uı.nm arif ~l'a8ına gönderilecek raporun esasla-

~ "1'1::-;. " rını tesbit etr.ıektedirler. 
"-.11'"" ı ölretment marl~etile arıcıllık "'8 tavukçuluk 

ferans serisi ter &.. ıwımıarı açılmıştır. İzmit Halkevinde bir resim ı:;ergi~i 
tib etmiştir. Bu -irt( İ:zmlt HalkeVi önümüzdeki N!ııan ayı !çln-

k o nferanslardan 
Sincanlının Sinlrköyö Ralkevi a.çıldı de, Necat1bey okulunda bir resim sergisi a-

.Afyonda Sincanlzya 'bağlı sınır k~ çacaktır. Bu sergide İstanbuldakl müstakll 
birincisi bu hafta Halkev1 blna.sı açılmıştır. Açılma me~I - :ressamlar birliğinin tabloları ıt.eşhir edlle-
Halkevi salonun ~ mlnde yüzl:ırce koylü bulunmuş, Ha1keVi cektlr. 
da Aksaray ha • relııliğLtıe seçilen Muzaffer Görklan gürel bir 

kim muavini Sü nutuk söylemLştir. 
Gemlik Ralkcvbıde yıldönö.mö 

leyman N ehib U -
Gamllk'te Halkevlerinln yıldönUmü mftna-

h.ıkut tarafından Nehip Ulukut 

Orbangazide et fiatlan 

Bu mıntakada birçok kovun süriilert bu
lunma!lna rağmen et fiatıarı pahalıdır. Eı
cümle \oyun 45, kuzu 45, dana 25, sığır 17,5 
mand:ı. 111 kurnşa satılmaktadır. ~betile, Gemlik Halkevl te:ıruıll kolu ta.ratın-

(İçki ve jçki düşmanlığı) mevzuu üze- dan Süt. adlı piyes temsil edllml.şttr. Bu e- Çorhı müftüiütü 
rinde verilmiştir. Degw erli haklın esa _ « 1 de ta İzmirde göaterilmlş. 1Jd.ncl . B.~r müddettir açık bulunan Corlu milf+ü-

.ser, birılnc ' lüğune k.<tzamız münevverlerinden Eyüb l'ı.-
sen Yeşilaya mensub olduğu için içki· defa da burada oynanmıştır. rın taytn cdilm!ş ve yeni vazife.oılne b:ıışla-
nin iı1sanlar üzerindeki muzır tahriba. Eserde rol alan gençler çok muvaffa.k:!.yet mıştır. 
tını tebarüz ettirmiştir. göstermi§Jer ve sık sık allo.şlannu.şla.rdır. Ka<;famonu vilayet mecfüd 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
KJMts.monucııa 15 Şı~atta aç~an vllA~t 

yet umumi mecli.,f çalı.ş.malarma devam et
mekt{!dlr. Bu sene meclisin 20 - 25 gün için
de i11le'11nt bitirerek dağılacağı tahmin o -
lunmaktadır. 

Hasan Bey, sana bir havadıs okuya· 
yım._ 

. . . Ay:lard.anberi as.fal ta çevrilecew 
7azılan., 

••• Babı.Ali oaddea zilileruyormq. Haaaıı Bey - Bir de muharrirler, e
di>ler para kazanamıyor derlert. 

l\lalkaraıla Hava Kurumuna ya.rdon 
Mallrarada Kurban. tf\yramı dolay:ıslle 

merkez vt köylerden Hava Kurumuna 210 
aded canlı kurban, 5-00 aded kurba.n dertsı, 
deri ~deli ola rak da 130 lira nakdl teber-
rüde bulunulmuştur. 

Balıkeslrde lhakem kursu 
BalıkPsh' .spor bölgesince Halkevinde bir 

hakem kursu açılmıştır. Kurs, bölge antre 
nör!i SalAhnd:Hn tnrafmdan idare ed1lecek 
ve 2 ay deye.m edecektir. 

l\fanb.ı lloroıkövü eğitmen kul"'lu 
Manl..!anm Horozköyünde bu ytl Nisanda 

faaliyete geı;ecek olan eğitmen kursuna Ma
arif VekA.Ietlnce vm.yetimlzden de 75 kl"i
ntn alınacağı blldirUmiştir. Maarif Müd:'-
lüğU bu hususta hazırlıklar vapma.kta · ·:-. 



• le,t. 

1 Hldiaeler Karf1sıDda 1 

BANA NECİ 
B ana neci, kendini üzmez, hiç- dar nüftı8 var_ He~ onlar mesele ile 

bi:rşeyi !kttıd:ihe tasa etmez: alakadar o~lar. .. . 
Güler ve yü:rttr. MUBterihtir: 

- Bana ııe? B A.a. ..... ~ ;ı..,,...... ke-~ tA· 
Der E . in 5_ .: ;~...a- - :ına ne, ~' ·~ .......... , uµL 

geçer.. vın A&pıs! vnu.nwr b .. 1 derde lan ........ ...._ 
bvga olur, iki kişi biri.birini boğazlar. ın e, 80 *~~ · 
PoHsler gelirler.. Suçluyu su~ a • Bana necinin; kendi evi, kendi malı, 
,mnak i.fterler. Bana necinin kap:ımr kendi ~.ndaı başka şeylerle al!kası 
m çalarlar: ktur. Evi ile alMcada:rdır amma, e • " k .. .. yo 
· - Boı:;aılıpna sizin apınızuı onun- vindelrl canlar ararm.da en fazla dCl • 
'Cl!J o~. Herh~lde g{)rmü.şsünfudür. ~düğü kendi öz canıdır. Karım, ço • 

Bana neci gtilümier: cuklan fkinci, ft.çilncü safta kalırlar. 
- Ne duydum, ne gardüın; kulağıma Onlarla pek uzun boylu alAkadar ol· 

cerçi blt' ~kıırı. sesler gelmişti amma, maz. 
hemen bana ne, deyip pencereyi ört .. - Bma ne? 
tftın. Ve kendim de içeri odaya geç • Der, keyfine bakar. 
tlm. - Öyle ya, bana ne; her koyun 1'.en· 
t Bana neci memnundur; çünkü bu di bacağında:ı asılır. 
TfizdBı şahldllkten '.kurtulmuş, nhatı * 
bo.zulmamıştlıl'. Bana neci kendi öz malının üzerine ,.. * titrer. Bu yüzden de başkasının malı· 

Bann r..eciye an1atırlar: m hiçe sayar. Bastonunuı tramvayın 
- Bu, derler, epey mühim 15ir m... perdesUe silmekten, ayak1arının. ÇS.· 

Mile, memleket meselesi. murunu misafir olduğu evde kiıme 
Bana Dee'i düşünil..r! görmeden sedirin örtüsile t~mizlemek· 
_ Bana -? ten geri kalmaz! 

_. 1 benim değil Der. - Bana ne, dıer, ma 
ki! lorarM. • 

* - Memleket meselesile bu 'kadar 
u mı al!kaciar oluyorsunuz? 

Bana neci kendi hareketini kendi 
man~ t.ah eder. 

- Memlekette on yedi milyon şu b· 

Bana neci, cemiyet arasında yaşıyan 
cemiyete muzır tiplerin en tehlikelisi· 
dir. 

İSMET HULUsİ 

SOM POST~ 

~I 
Güzel çamaşırlar 

.. 
!' 

! 

:-

•. 

.. ... 
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Sebebsiz hidise çıkaran 
biri mahkemeye . verildi 
Hoşuna gittiği için bir kahvenin sekiz camını kıran 

suçlu bir ay hapse mahkum oldu 

Beyoğlu 3 üncü sulh ceza mahkeme- dükkanına girerek 45 kilo ağırlığında. 
sinde çok garib b:ix hadisen.in duruş • bir çuval buğday çalan Kozma isminde 
rnası yapıl~tır. b-1ri yakalanarak ad1ıiyeye verilmiş ~ 

Hadisenin suçlusu Karanfiloğlu tir. 
Bayram, Feriköyünde Bekirin kahve- Suçlu, asliye 4 üncü ceza mahkeme
sinde asayişi bozacak şekilde hadise sinde yapılan duruşması sonunda, ü9 
çıkarmak ve kahwnin camlarını kır • ay mUddetle hapse rnahkfun. edi1erell 
mak iddiasile, mahkemeye verilmiş • derhal tevkif olunmuştur. 

tir. Su~:~un garib bir tel!kk~i ve i • Bir ot hırsızı tevkif edildi 
nadt yuzunden çıkan bu hldise, şa -
hidlerin anlattıklanna göre, şöyle ce • Harbiyede Binid.ilik ambarjna ~ 11 

reyan etmiştir: rerek ot çalmağa teşebbüs eden sab~ 
Bayramın iiçeri~ bu1unduğu bir kalılar.fan Osman, yakalanarak adli • 

sırada kahveye genç bir miifteri gir • yeye verilmiştir. 
rniş, fak11t içeri girerken kolunu çar - Suçlu Osman, Beyoğlu 3 üncü suDi 
parak, kapı camını kırm:ıştır. Genç ceza mahkemesinde yapılan duruşma.ı
müşteri, bundan müteessir olarak kırı- sı sonurıda, 4 ay 15 gün müddetli 
la;ı camın ilcretfai kahveciye vermiş, hapse mahkUm ve derhal tevkif ed:Jlıı 
kahvede bulunanlara da birer okkalı miştir. 
kahve 15TD.arlam1ştır. Müşteri, bunu ............................................ - ............ .-
sırf gönül almak maksadile yapmış • 

Bursa belediyesinin fakirlere 
~ d 

Fakat, bu hareket hoşuna giden müş yar ımı 
terilernen Bayram: Bursa (Hususi) - Belediyece yaı-

- V:ı.y, bu delikan1ı bir camı kırar dım edilmekte olan fakirlere şimdiye 

1 
da, ben ne güne duruyorum! Hepsini kadar nüfus başma yanın ekmek ve "• C Bunları blll•yor mu idı'nı'z, . ·· ır·· b d · k kırarım' demiş ve verinden fırlamış· rilmekte idi. Bundan sonra da Haı.iıı 

ı Çama_şı~~ guze ı_gı ro_. es~ne,t uma· tır. Bavram, bunda~ sonra hemen eli • rana kadar olan ihtiyaçları tesbit edi • 
--- sının agmıgına baglı degıkhr. şleme- ·-1·,\.; b. ·· ·· ·ı kah _ _._ 

•. . .. ne geçıı uı5• ır supurge sopası e • lerek yarım ekmeğin un olarak veı-.. . ki . k sız, da'!ltelsız fakat guzel çamazırlar . kiz bird . d' • Elektronlarm sıkleti 1 BüByirUbüklyue·r·k'"insyaen-kUçU erm ıl!arı yaptırmak da pekfüa mümkündür. Bu v~nıt~ se camını en yere ın ır mesine karar verilmiş, dünden itiba • 
· k 1 b. k tnış lr. ren de tevzie başlanmıştır. \ ' . r." ~., cihetten empnme umaş ar ır ço yer Hadiseye polisler yetişmişler ve • . ~'' ~~,,.,,,.. la bir çocuğun mu- lerde ne danteli, ne de brodeyi arat - B ·d.. 1 kı ğa . kan Belediyece muhtaç o1dugu tesbıt • 

~ ayyen bir deri sat.- maz. Belki de onlardan çok sevilirler. ayramı ıger cAam ~n rmad :clı- dilen 727 kişi vardır. Halbuki fakirııt-
. 1 H 1 . bulamamıştır. ynı zaman a r gı kl k' k .. at _.._ hını alacak olur- Çünkü: Daha genç gösterır er. e e çı· d :ı....:ı • 

1 
k ğini sa w ıyan, çe ınere muraca -

camlann parasını a uuemeıru.ş o aca . . d ·cud"' ;··şün··ı_ın-..1i 18k çocukta b• çekli emprirne1erden yapılmış çamaşır· ki, ma~kemeye sevkolunmuştur. mıyen1erın e mev u u.u u :c.ı......., 
miktara 17, büyük. lar giyene o kadar tazelik verir ki... Suçlu, pişman olarak, yapılan duruş· mahalle mümessi11~ince böylıelerin.ill 

Madden.in esasın:. teşkil eden elektrÖn
lardan bir milyan bir araya toplayıp ta 
tartacak olurıak bfr miligramın ancak 
~arda biri kadar bir ağırlık elde et· 
mit oluruz. 

te 11 bin kıl isabet Bunıarı yalnız kırma, bü7.gü ile süs- ma"ınc1a hadü:eyi inkar etmek iste • de isimlerinin tesbit edilmesi. istenmlt 
eder. Fen bu ralca- lemeli. basit. biçim!erde diıkivernıeli • mi~se de, suçu delillerle sabit olmuş- bu suretle muhtaçların adedi 1131 • 
mı en sahih bir dir. Kı,ıdi çiçekleri kendilerine yete- tur. baliğ dlmuştuT. Bu şe~.n yardımm 
şekilde teobıt •t- cek bir si.istür. Bayram 1 ay müddetle hapse malı • faydalı olup olmadığı tecrübe edil .. 

* 
mişti~. Bütün süs modeldeki gibi kırmalı kum e<.~;lmiş ve derhal tevkifine karar cek, elde edilen netiC€ye göre Razi • 

ufak bir roba, kırma·11 iki cebden ve ko verilm1ctir. randan itibaren belediye bütçesinin * 
yu renk biyeıerden ibaret bir geceliği Bes. kuruşu altm yerine suren bu husustaki faslına b.una göre taım-
evde dikmek bir zevktir. B kil dırn f 

iki dolandırıcı yakalandı sat konac~ktır. 1:1 şe . yar . ın ay

Sözlu yazı makinesi!.. Beethowen ve caz musikisi 
Garib icadlar Amerikalılara vergi - Caz musikisini meşhur bestekar Beet-

dir vesse1lm ... İlk sözlü ya.zı ma'kinesi boven'in icad et~~ olduğu birçok kereler 
de Amerlkada c:Fjla<M!fiya> şe!bıılinde iddia edilegelmiJtir. Gene pek tanılan ve 
b. Amerikalı tarafından icad edilmiş- 2 keman, viyola ve viyolenselle çalınmak 
:. Bu makine gerek insan, gerek hay- j1.zere yazmış buldeunduğu Kuva:kt~t·n~oı:~· 

· ·· b' siyonlannda mo m caz musı ısı ı -
vankr ~slerini] kmt ud~emmel ır surett.e tün teferrüatile gösteren parçalar ve va-

Bu emprime penbedir, çiçekleri ko- · 
yu mavi • beyazdir. Biyeleri lacivert
tir. Gecelik, çamaşırın en zor parçası
dır. Ve kolayca dikilince kombinezon, 
sutyengorj vesaireyi işden bile sayma· 
malıdır. 

te ar ey eme e ır. fl bul kt d 
51 ar · uruna a ı. H k d b · ı ı · d • Makine, yakında aÇllacak olan: cNev- * er a in 1 me 1 lr 

7Dl*:> }jeyııelmilel ser~nde teşhir O k b .., tr"'" Soğuktan •bozulmıya yüz tutan mey· 
ed1leoekt1r. Unya a ugunun ser ıgı vaıarı kurtarmak için onları hemen sı· 

Yirmi d&t genç kız ancak bir sene Kürreiarzın kabuğu ancak iki milyar cak bir odaya nakletmek daha çabuk 
ur:fmda bu makin~nin kullamlınasıru senede 1ertleşebilmı1tir. çürümelerine sebeb olur. Bunları so-
öğrenrnişlerdir. G~nç !kızlar makineye . ğuk suda tutarak donmalarına meydan 
cPedro> admı ~lardıır. Mucidi Bir klavy~si, pe~l~arı .~rdıx. Bır h~ vermemeli ve hemen yemeli. 
aahi bu imti beğendiğinden şimdi aıı- - parlörü, bır amplifikatoru vardır. Bır * 
tık bu yeni ismile antlmaktadır. Ped- hayli ses borularına maliktir. 
ro tıpkı insan gibi ve farksız bir halde Bu makinenin nerede işe yanyacağı 
konuşmaktadır. Makine eski sistem bir henüz llyıkı veçhlle tesbit edi~ • 
org çalgı makinesine bencıemelkt.ec11r. tir. --··-······· ........................... ··················-· .......................... ..._-...... - ...... -...-...-. 

Okuyucu tarıma 
Cevablarım 
Y~ilköyde Bay •P. C.» ye: 

ke, eminolunuz ki parasızlıktır, se -
falettir. Görüyorum: İyi bir muhit· 
te doEınuşsunuz, iyi bir terbiye al-

Kauçuk ı;iı:meleri temizlemek...-için 
soğuk su ile yıkayıp, asarak kurutmalı. 
Ci.1Asım da zeyti«ıyağma batırılmış 

yünlü temiz bir b€zle ovarak vermeli
dir. 

* Bir 1:.-anyoluğu iyice temizlemek için 
eYveıa her tarafını bıçkı taşlarile ovu· 
nuz. Son7a bol su ile yıkayınız. 

* Kalın örtüleri temizlemek için bir 
patatesi rendeleyiniz. 4/1 litre soğuk 
suya at1mz, az dursun. Sonra slizgeçle 
süzüp suyile örtüyü siliniz. 

Dün, ad:iyeye iki kalpazan teslim e· 
dilmiş!ir. 

İsmail ve İzzet isimlerindeki bu iki 
açıkgöz, eski çeyrekleri, yaldızlıyarak 
altın div€ sü,rrn.ek istemişlerdir. Suç -
!ular, h·u şekilde İsmail isminde saf 
bir hummal1 da dolandırmışlar, fakat 
çok geÇMeden ikisi de yakayr ele ver • 
miş1erdir. 

Dün 9dliyeye teslim edilen maznun
lar, mürldeiumurniHk asliye 4 üncü ce
za mahkc.me.sine vermiştir. 

Yapı1:ın duruşmaları sonunda mah
keme İsmailin 1 O gün, İzzetin de 15 
gün milddetle hapi~lerine karar ver • 
miştir. 

Açık film gösterenler 

muhakeme edildiler 
Sirkecide eski Kemal sinemasında a

çıkc;açık film gösteren1'erin dun1şma· 
lan asUye 2 nci cezada başlamıştır. 
Suçlular, sulh hAkimi huzurundaki i · 
fadelerjni tekrarlamışlar, duruşma şa
hidlerin celbi için talik edi'lmiştir. 

Buğday hırsızı 3 ay haose 

mahkOm edildi 
:tindankapıda zahireci Kamberin 

- Sevdiğim genç kız bir ecnebi, 
ıaflesi evlenmekliğimize razı\ faka,t 
benimki muhalefet ediyor. Ebevey. 
nimi yuınşatmak için ne yapmalı • 
yım ! diyorsunuz. 

mışsınız, güzel bir tahsil yapmışsı· 
nız. Bolluğun sizde bırakmış ola -
cağı birçok Adetlerin esiri olacağınız 
muha'kkaktır. 

iki ahbab çavuşlar: 

Bir defa ben de ailenizle ayni fi· 
kl.rdeyim. Size aksi fikrin galebesi 
için nasıl yol gösterebilirim? Hata 
ediyorsunuz. 

* Bay (A. A.) ya: . 
- Evlenmek başka, eğlenmek ge

ne başkadır. Siz sanıyorum Jd ikin
ci yolun yolcususunuz. Ne zaman 
yorulur. bıkar, usanırsanız o zaman 
~onuşuruz. 

* Bayan «Ş. A. > ye: 
Aşkı tehdi<1 eden en büyük tehll-

- Ne bulursam onu yerim, ne bu
lursam onu giyerİmı diyorsunuz. 

Samimt o'lduğunuzd.an hiç şüp r 
hem yok. Bu dakika için hakikaten 
böylesiniz. Fakat yarın evlenip de 
fakir bir eve gittiğiniz zaman ilk a· 
teşin geçmesinden 10nra böyle dü· 
tünıniyeceksiniz. 

Varmak istediğiniz gencin kazan-: 
<ı bir ~nç kızı şöyle böyle geçindi
ı-e bHir. Fakat sizin için ateşten bir 
gömlek olacaktır. 

Hclıişa bu izdi.Vllcınt aleyhinde .. 
yim. 

DiZE 

dalı olacrıgı tahmın edılmektedir. .......................................................... 11_ 
Bir amele vapur ambarına düfiJp 

yaralandı 

Azabkapıda. Kalkavanzadelerin 'O'~ 
küdar vapurunda tamirat işinde çalı • 
şan amele 3 '.i yaşmda Hikmet, vapur 
ambarın'l düşerek başından ağır sure~ 

te yaralanmıştır. 
Yarah, ımdad1 SJhhi ile Cerrahpqa 

hastanesine kaldırılmı.ştır. 
Nl,antatında bir yangın çıkt. 

Ni.şantaşında Muı:4fldliye mahallesin
de Kalıpçı sokağında 31 numaralı Na
zifin evinde, kurumların tutuşmasıı yB 
zünden, yangın çıkmıştır. İtfaiye. geJa 
miş ise de su s1kmadan ateş söndürO.Ja 
müştür. Ev 4000 liraya sigortalıdw. 
Tahkikat yap1 lmaktadır. 

Bir vapur çlmacıaı denize düftü 

Kına!ı~dadan İstanbula gelmek üze. 
re kalkan Pendik vapuru iskeleden a • 
çılmak üzere iken vapur çımacısı Rt • 
zeli Ahmed müva~nesini kaybetm4 
vapurla iskele arasındaki açıklıktan 

denize düşmüştür. Ahmed.in sol eli e • 
zilmi.ş ve Haydarpruıa hastanesine kô 
dırılmıştır. 

Mehtab alemi 1 



il.ON POSTA 

• 
lngiltere 

güzünden 
müstemlekeler 
harbedecek .mi? 

Almanyanın miistemlekelerini 
istemesinin asll sebebi nedir? 

YAZAN: L ORD ES HER 

4~ A"""""ki utcı Kamerun 
~Joaiadn fÖt'Ü"Üfler 

Geniş topraklan, ekonomik hazineleri birdi: Danya ht;arttanftd• kendi ,.engimift, bütün asken ve ıiyast. fik.irlerile İllgilte-
lele geçirmekte her mili.etten önce davra· lngi.Uıı mü.ıtemkk.ıitti çoğa.?tıyorduk. renin mazide tuttuğu yol aleyhine yürü-
lean İngilizler, beynelmilel şartların bu- 1 

1 
yen Hitlerden bqka biri daha vsr: Sta-

F.tıı arlık böyle serbest bir avlanmıya mi Bize göre vaziyet lin. Bir Avrupa harbinden arta kalacak 
j&aade etmiyecek ka:iar değişmiş oldu • mirasa • büyük bir ihtimallıı • Stalin ko· 
'tuna inamyorlar. Onlar böyie dtyo-:-. Halbuki bizim gö~ nacaktır. Nazi ideolojisini ortadıtn kal • 
. !Başka milletlerse cbu prtlar kendill • zömüzde imparatorlutwr.uzun tarı dırm.ak için sarfedilecek fevkalade g~y • 
ltnden değişmedi. lngiHzler değiştirdi.> korkunç bir alev değiL tatlı bil' ıpktır. ret, garbi A~rupadıı bol~evizmin yayıl • 
l!l.yorlar. Makiavell vatandaşımız saymayız. Gi~ masına yol açarsa neticede demokrat mil-

gizli tasarlanmış maksadlanmıza erişme letler ne kazanmış olur? B. . • • b kEJ için maharetle piin kurmadığımıza, en • IZ'm IÇIR aş 8 arı trikalar çevirmediğimize kaniiz .. impa • Bundan başka dünyanın her köşesine 
ne diyorlar ? ratorluğumuzu tesadüferl elde ett'~imi - yayılan yeni bir kan~a: te mE'selenin 

a. el.imi7.e geçe:.ı her iyi şeyı yüksek ka- harble !hallini bütiin bütün güçleştiriyr>"r: 
Bunlara. göre biz lngilizle1' tfirlii. baya- rakterimiz ve idare kabilıyetimizle hak- Modern fennin ir.ad etti(!i vasıtalarla har

" hileleTe, adi planlara. baş vurarak im· kettiğimize inanıyoruz.. betmek, mede!1iyeti!: sona ermesi demek· 
JHl"atorlu.ğum.u:w. JcurduJ;. Gözümüz do- İngiliz imparatorluğunu kuranların bi· tir, binaenaleyh milletler arası ihtilaf!e.r 
.-ınca. da, bizd~ ıon,.akile,. c:giinefi.ıı. a~ rer m~eraperest deği!.. birer kahraman harble hallolunamaz, dE'niliyor 
~ yer• bu~amasın diye mill<'.'tlcn· a • oldukları kanaatindeyiı. cRhodes• (3' e Bu fikir. bilhassa İngilterede bir ha • 
NBı kaideleri değişt\,.dfk •dece bir milyoner d•.yemeyi7. Harikuli- kikat olarak kabul edildi. Onun yarathğı 

Dra.lceden. Loid Corca. karlar süren Jn. delikler atfederiz. Ve §Una büyük bir sa- aksülamelledir ki. o kadar kuv,·tt.ıi o • 
,... emperyali2m tarUt.i, nanl bi• htf'ı t1e flyetle inanmaktayız: İmparatorluğumu- lan İngiliz siyam sevki tabiisi bir vaki~ 
'9rn,a destcmıdıt'! zun kuruluşu, gözö bHinçosundan aynj. bocaladt. 

Şak.ilerin, koncıftlan71, ıerserilerin, mil- mıyan tüccar bi'l' milletin idare ettif'i k~r- Evet. milletler arası ihtilafları barb • 
perlerin, altın. a.ra.vıcılanrı yolmız ka • lı bir it demek değildi. Onu kuran büyilk den başka bir ınetodb halletmek fcab e • 
lırançla.rı hep bi'?im. kesemize aktı. Ut - inaanlann, geri ırklar namına yükienmi' diyordu. Fak:ıt Myl~ b!r usule ilk baş vuM 
lırechts"ten (Ve7':1tlf/) a kada,. bütfüı sulh olduğu bir yOktü. ranlar küC'ük '>avı1abilecek bir vaziyet~ 
'1&Utlhedelerinde, uz~ı gifrm mu,.a1ıh4,.. Bize Uıbi kavimlerin cmaddf, manevi düsmeyi göze almalıydılar. Bereket fngi
lz,,.ı.ız nalıncı keseri gibi karı 1ır.J> N.ri'P'!. ilerlemelerini• gösteren az mı istatıstiği· liz milleti bu ne•li denemelerde., yılmaz. 
faesabımıza. ymı~ılM'. miz var? Düşman münekkidler ne der - Çünkü: Kendi üstünlftğüM 0 kadar in~n· 

Her macera adamının kulağına şunu fı· lerse demler, bjz bu impa-ratorluğu pa • mıştır ki kimsenm önünde hakfr lıir va • 
nldadık: c:Git dolaş, baka.hm bize nelt!r raya, nüfuza tapmak yüzünden kurma • ziyete düşece~i yüzde- beşinin bile aklın • 
klıırsun?• dık. Dünyayı medenileştirmek için duy- dan geçmez. 

Misyon.erimiz: cHaudi dua cielim~ di • duğumuz tahteşşuur bır tazyikin tesirile İngilizlerin hu charbstz dünya .. yoiun-
!Jordu. Zenciler dua için ellerini uiizleri- kurduk. daki ilk teşebbüsii: 1!l uncu asır metod-
fte kapar kapamaz lngtlfa bayroğı dire~'ie Bundan başka imparatorluğumuzu ku- larile koloni edinmiye kalkısan büy!ik 
çekiliyordu. Bııgıin bir1cm;ına menfa dl- nınca milletler arası kaideleri değiştir • bir devlete kar~ı (MHlet!er Cemiyeti :mu
'Ye seçüen yer, yanft ingi.l??.ce konU§an diğimizi de asla kabul edemeyiz. Modern kavelenarnesin:n l'l maddesindeki) zecri 
.btr kıt'a oluve-ı"iyort!tı. Akidesind<'n dön- dünyanın emperyafüme karşı aldığı yeni tedbirleri tatbik etmek oldu. Bu teşebbüs 
memek yüzünden yabarırı topraklrıra SÜ.· vaziyeti biz ne tPlldn. ne de icad ettik. t~. harble neticelenmedi amma koloninin yu. 
rt'llen her siya.si, cfüıJ mücri?n.imiz gitti{il ten gelen ve bil.tün dünya:la hissedilen bu tulmasına da ;nAm olamadı. İkinci tecr:i
verde kendini memle1~cttt?n km·anlara manevi değişiklik; insanlığın vicdanında be, gene on dokuzuncu asır usulOnde, hu. 
tnr cyeni dünya" kazarıdırıyordu. do~an ve mes'uliyeti hiç bir ferde, hiç bir d'udlarını düzeltmiye kalkışan ikinci bk 

Kah Warren Hastinns (1) Zerin, Ja. • millete yükl:etilE'miyen esrarlı cereyan- büyük devlete karp tatbik edildi, mu • 
meson (2) ların cinayıt lıasılatla.rıııı top- lardan biridir. vaffakiyette ilkinden pek ileri geçemedi. 
luyor, kah kirli i~ler brışarmış §irketlere Btz böyle dli7Unüyonız. öbür milletler Fakat e.ğer dünyadaki bütün melT'Je • 
fi uzatıyorduk. Sınai inkıUibımızın ilk öyle. ketler halkını~ kahir bf r ekseriyeti do!t-
,_ım.a.nlcınnda kcıtabalı" adalarımıı {;t!tıif Hak_Htat, muhakkak ki bu iki zıd dü • ru düşünüyorsa, eter cher hangi b'r çare 
t"1' ticaret mınta.ka.mıa. ihtiyaç gösteri • şünüşun ortası~da btr yerde. harbden iyise• bu yeni. tırkek metod tu: 

IJOMu. Tıpkı Ottava a.n.1aşmasile Ame • 1 tunacak, dayanacak, gelişecektir. Gayri 
rikan tcıriteıeri ka,.::-ı. .. -ınaa sık~ıv katan Meselelerin hal tarzlanıda memnun mnıet!er. memnun1arc1an yenı 
J,vgünk4 Japonya gibi ... o, nasıl Çini zap- vukubulan de vgişiklik yeni şeyler istiyecek!er, harb korkusu ile 
•• kalk&ftıyaa biz de o vakitler Hindi.stanı lhaklasma kaygusu arasında daima mah-
parçaladık, aldık Yalnız biz l:lhıdistam Gelelim bugünkil vaziyete: tngiltere dud bir bal çaresi bulunacaktır. 
ele geçirirken ~mü.taarTıZ• tabiri dalın imparatorluğu denilen bu garib mliesse • E ::Jk 
orta.ya çıkmamış~ı. senin karşısına, muhtelif asırlarda bir yanın mUstem e 8 

On dokuzuncu asrın sonlannda tir.o - çok cAvru.pa hegemonyas1> naınzedleri taleblari 
ntimiz son de,.ece ya1Jtlm.ış, altın i7'tiya- dikildi FUip ll ler, Loui.s XIV ler, Na-
camız artmıştı. Tıp1:ı Versayda aldatılan poleonlar, William Il lar ... Bu lishye şim. İşte meselA: A!manyı mflıtemlekelert
ftalyanın ham madde "" madene ihtiyaç di korkunç bir halef daha katılıyor. Vak- ni istemiye ba,ıadı bile. Bu isteğin muh • 
ıuyduğu gibi .. Bttnttlı ii.stilnP. ltalyanın tile değişmez bit taktık ile daima itt: • telif sebebleri var: Ingmzler; vermiye hiç 
Habeşista.nı zaptetti:ji gibi, bfa de cenubf faklar yaptık. donanma, para, icabında te yanaşmadı'klan to!onilerin maddi bir 
~frikayı alıvermistik. Ancak biz orayı asker döktük. Bunların hepsini yere ser. servet kaynağı olmadığım bağıradursun
tıeıptederken hemi? cmi.i1aarrız. sözii dii.tı- diktBui. . lar, Almanya; AlmD parasınm geçtifi 
yaya yayılmamıştı. gün ~ cmac~deleden yorulmak bil- her hangi bir toprak parçasının ana va • 

Metodla.rımız değişse bile netice hep miyen• İngiliz milletinden ayni feY bek- tana ekonomik bir fayda w biraz da h 
leniyor. Ne yazık h eski basit dava bu • madde temin edecettne inanıyo M am 

_:.~~~':°"-187'1 dıe yaşaya.n blr İngiliz ro - gün hayli kan§lk. _Mücadele meydanında fih bu istekte ena olan pslkol~~k :•: 

(2l 1'197-1860 senelerinde y~ a,ır in- <S> Btlytlt bir bıstHs if adamı w ea attt- lerıdır. Almanya Veruyda milatemleke a -
awz muharrtridlr. ' il mtisıemleblllerda4' (Deftnn ıo .... .., ..... ~ 

rr: Bayta 7 

Büyük bir kumandan: -Ozdemiroğlu 
Osman Paşa 

, ---·····------······-··· 
f V~nci MaraJ OllaJI fflllı laatıralarını dinlerlıen «Aferin Om1a11 ... 
1 Berharclar ol/. lltl eiltancla yii.zln alı ol•n» Jiyerelı bapnclan sar

i gııcrına ve 6elinclM hangcrini plıarmlf, onları keneli elile JHlfCllllft 
1 6cıpna .,. beiln• talınUftı •.• 

\ .................... --···· ·----.. · .. ·---··-------------
( "Son Posta,, ıın tarihi bahisler muharriri yazıror) 

Türklerin bir azamet w hqmet un f.tçünc;il .Murad f.evkıAd9 mü'J.tefit: 
olan on altıncı asırda, Tti:rk bhcmı. - Safa geldin Osman, oturl 
ş~n ve şerefle kullanan vezirlerden bi· Dedi Osman PllfA etek öptü w gene 
n de, bu asrın son yıllanndaki şark se- ayakta durdu. 
ferlerinin k~amaru, imparatıoıduğkm Padi~h tekrar: 
şark serdan Özdemiroğlu Osman pqa - Otur! 
idi. Dedi. Özdemiroğlu azıcık oturup ge-

Hicri 992 senesinde, bu meşhur ku- ne ayağa kalktı. Murad bu meş:hur ku· 
mandan •. ~:i vezirldk ihı İstanbula mandana huzurunda oıturarik konut" 
davet edıl~ışt.ı. ması için tekrar emir vemıeğe mecbur 

Son vazı~esı Kırımda idi Kendisini oldu. Sonra: 
Kırımdan Istanbula getirmeğıe bizzat - LAla paşa ile beraber Şirvana var 
kaptan paşa memur edilmişti. İstan, dıktan sonraki cengini anlat! 
bulda i~keled€ de padişah namına yeni· Dedi. Osman pa~a, yer yer eşsiz kah· 
çeri ağa5ı ve üzengi ağalan tarafından raman!ıklarla dolu bir cenk hatırası 
ka:rşıla!lmıstı. anlattı. Padişah başındaki klymetli bir 
Özdemi~ğlunun cenklerdeki kahra· sortuc'.l çıkarıp kendi elile Osman pa • 

manlıkl::ırını destanlar gibi dinliyen, o- şanın başın~ taktı: 
nun h~kkmda çeşid çeşid hikayeler, - Aferin Osman!. dedi, şimdi Hamza 
maceralar bilen İstanbullular, bu se- Mirza ile olan cengini de anlat!. 
fer de kulaktan kulağa, padişahın keq. Özdemiroğlu ikinci bir kahramanlık 
disini sadaret mevkiine çıkaracağını destanı nakletti. Murad bu sefer: 
söylüy,,'!'lardı. fstanbula geldiğinin dör- - BC3rhurdar ol!. Berhurdar ol Os • 
düncü günü İncili köşkte padişahın hu· man~ 
zuruna kabu! edildi. (Devamı 14 üncü sayfada) 
•••••••••••••••••••••••ffe•eeeeeeee ... a••••••••••••••••••••••••••••-·•-•••••••••eeeaweeeeeeee•e•Heeee•ee••••••eeffeeeeee-

Adapazarının 
Posta lşlerind~n 
Bir şikllyet 
Okuyucularımızdan Adapazar Kömtlr

pazarında bı>.ktal Muatıa.ta yaııııyor: 

Bura pa.stanesinin ba.wı.le ıtısmmdal 

yenl blr 4cad çıktı. Haftle gönderecek -
lerln el!ne bir ba vale kl#Jdı tut1J,fturu -
luyor ve nereye gldecetinl yazdır da mu
amele yapalım denillyor. Halt, postanede 
hokka, kalem gibi birf&Y olmaddiı için 
sokakU>kl yazıcıl&ra müraeaate mecbur 
taııvor. 30.000 nüfuslu bir kasabe..ma 
100,000 nüfllllu •köylerinden gelenlerlıı 
ekaerls.l bir havale ~t kada.r mua
meleye A.ş.ina olmadtlı ıçın YfUldıraca.t 
birini bulmak için aobJt 80kaJt dolqı
yor. BE-n bskkal oldutmn için hergün ta
nıdık te.nımadık birçok: müracaat.ter kar· 
şısında kalıyorum ,. dolnıısunu ı.stene
niz bu işi onlan tatmm edeceıt tadu 
ben de beceremiyorum. Banle paruuu 
düşü!leı: köylü.. flmd1 b1r de )'Udırma.t 
parası diye yazıcılann insafına b1mJ1 
bir para ödüyorlar. 

Acaba böyle bir bıv yeni ml çıtta. 

yoksa evveldenbert "fUdr da memur • 
lar mı tatbik etmiyorlardı da yeni ha· 
vale memuru bayan bunu tatbıl.ka ba.t
ladı. Bu cllwtleri bllmemelde beraber 
halkı müşkilllt tıçlnde bınlwı bu ı,ekltll 
haddJza.i ınd& J'frtncle J:ıtrşeJ olnw:lıll 
A.şiklrdır. Allkadv maD.mlU'JD naza.. 
rı dikkatini vetmet .-..W. b1r mt\tkl
lün ortadaa taıkm&eD& deWetbWıi • 
terim. 

* 6 çocukla bir baJMmra dlleii 
Ma.rd1ntn ouıtıtet>ir m&hallesindM. 

lml lllthnled blldirl1W: 
Ben. im! bir ....... bnm .. -

verılmıd1r. ~ • oocul1allm ..... 

İki ııene evvel ltramlye aJ.ırıs diye mil • 
racaa.t et.tık ve ılmdl ölrendik ki bim 
aıra gelinceye kadar da.ha üç sene var -
mış. Geoi.'?l vaziyetımiz O<>k fenadır ve 
gözlerim görmediği için çalı.şamıyor ve 
şunun bunun yardnnlle geçiniyorum. 
Çocı>klarımı!l da en büyüğü ıo yaşında. 
Göreceğimiz ıblr yardımla 90Iuğumuzu 
çocuğumuzu sevindirmek ve küçWc yav
nıl:ırın "D.cil ihtiyaçlarını karşılamak ıs -
terb. 

Sıhhat ve İçtima! Muavenet VekA.let.t
nln yardımı vaktinde yapması 1~1n va
ziyet.ım1zi gazetenizle allkadar matam
lan :-ı nazan dikkatine arzet.men!zl rica 
ederim. 

* Biga caddelerinden )'8Zlll toz ve 
kl'"1 çamurdan ceçiJıembor 
O!ı:uyucularıınızdan B1gada ba.kka.J 

Mehmed Tirtan yazıyor: 
80 bln ntıtusıu bir kazanın merltezt o

lan Blgaıım genlf C&d~lıert yaz gelince 
t.oadan, kıt aellnoe çamurdan geç.Umes 
bale geliyor. O ndar k1 zaman zaman 
cadd~.lerden pa~ıan " etekleri:. Bt• 

vamaden ytlrümek, otomobil, araba ve 
herhanet bir nakil vasıtası g'e9erken 
baştanaşalı çamura bulanmamak im -
kAMW<lır. Buna ratmen daha u lüzum
lu yerlere kaldırım " tamirat yapılı -
yor. 

Qektitimiz bu çi]entn ffegAne sebebt 
beled~. Bigalıların bundan kur
tuımuı ~ln alltadarlann. ali.kasını ri
caya ırar.etenizln TUlta ()lmaaım dıUe 

rım. ... 
~culanmna cevahlanmız 

İzmit.tıe F. A. ya: 
- Sarih lslnl ve adressiz mektublar na. 

zan dikkate alımnadıtı lfkı tavzlhtnmt 
Mll'tMiemeJU. JllUUl' l&'ilL 
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Naşit 

Darülbed yi kurulurken 

C:EDEBÖVAT::J 
Şiiri bul-amıyan nesiller 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Divan edebiyatmın sonundan ve Tan- bet bir kıymet midlr. yoksa menfi bir h~ 

ziınat köprüsünden ~arak bugüne ka~ı:.r küm mü, Vaziye~~ bakıyor da insan eıı 
birçok istihaleler geçire geçire gefon e- ziyade ikinci şıkta duruyor. Ne yazık de
debiyatımıza umumi bir bakışl.a bakar • ğil mi? 
w, hep şiiri, hakiki şiiri arıyan nesiller~e Halbuki bütüa nesUleri, (yani yukarıda 
karşılaŞırız. Ne Divan edebiyatı nazım kuydettiğim gibi biı· yıllı\:, iki ve niha • 
şekillerinden garb şekillerine geçiş, ne yet üç yıllık nesiller~:) birbirine yakın " 
Namık Kemal, Ziya PaşJ ve arkadaşla • ]aştıracak, bütün nüans farklarına rağ .. 
rmın eski kalıba yenı kaf~~ı.s~kuşları, ne 1 ~e~ bir vfikir etrafmdfl birleştırec~k .b:.r 
üdebayi Cedide v-<:! Fecrıatının Osmanlı bırlık bagı var<lı, onu tutsalar hepsı dun .. 

Fahri ile beraber sahnede Ha:;an efendin:n taklidi:ıi yapmağa karar verdik, Fahri sazına Schuman bestesi çaldırışları, ne dik ayakta duracakiar ve hiç biri kendi.· 

k H f d. ld e· . . 1 d d h k"ki H k'" .. d .. de Abdülhak !lamidin engin ve coşkun liklerinden yıkılmıyacaklar. Yıkılanıar •. 
bp 1 asan e en 1 o u. ırıncı oca an oyunu seyre en a 1 asan opur u ilhamı, eskileri kızdtrdığı kaciar yenileri, ancak, geçecek zamanın rüzgarına gö~.is 

- 27 ·- tiyatroya gelmiş, F:lhri cidden muvaf. daha yeni ve sonradan geleiılerı haldtile geremiyenler, zayıflar ve basitler olaca:ıt.. 
fak bir makyajla bpklı Hasan efendi memnun edebildi. Türkçülük_ cereyanın- tır. O halde o ba~ nedıı·, onu söyliyeyimt 
olmuştu. Hasan efendi gibi bir de kürk dan ve hece vezninin hakimiyetini ku - samimiyet. 

Bıu sıralarda gene benim senelik 
menfaat geceler!mden biri tesadüf et· 
mi.şti. Merhur.1 İsmail Zahid, bir nevi 
benim İbnirrefik Ahmed Nurimdi. Ka
rakterimi çok iyi bilen İsmail Zahid 
bana durmadan eser yeti~tirir, ben de 
bunlMı temsil ederdim. İsmail Zahid, 
valmz bana eser vazmLc: bir muhaITir . . . 
değ'ldir. Muhtelif tiyatrolarda o 
zaman halkın rağbetini çeken tipte 
muht-e1if piyesler yıa.zımş:, sinem.alan, 
tiyatroya nak1etmişt1r. Hatırladığım 
bazı piyesleri şunlardır: 

(Cambaz.hane lcral1çes:i), ( Hakimi 
cihan), (Tel jku,tlesi), (Gecil lklzı), 
(E:;rarengiz hane), (Piç), (Şişli yıldr 
zı Medilıa), (Yırtıcı kadın), (Maskell 
haydurfüır) .. 

Komedileri de (Kayseri bülbülleri), 
(Sürpik mahkemede), (Ceza mahke -
mesi), <Bekçi Yusuf), (Midyeci Gas
par), (Obur imam) dır. 

Bu komedileri hMa oynanm., halk 
pek ziy::ı.de sever. İşte İsmail Zahid, bu 
menfaat gec~rr; için bana (Ballı baba) 
isminde bir komedi hazırlamıştı. Bu 
komediıie komik Hasan efendi kum • 
panya~ile Sinoba gidiyordu. Hasan e
fendi aynen canlandnı.lacaktL 

Hasan efendinin taklidini Fahri, mu
tasarrıf pasanın abdal çocuğu r0lünü 
de ben oynıyacaktım. Çünkü Fahri 
bey burnu ve yüzünün teşekkülAtı iti
barile, boyule. posule biraz Hasan efen
diyi andırır. Sonra Fahri, Hasan efen
dinin cidden mükemmel taklidini ya
pardı. Biz hazırlanıyoruz. 

Fakat nereden bilmiyorum, bi'Zim 

O nlara, Benlinin hastalığına ne
nin sebeb olduğunu sual edin

ce şunları öğrendi: 

!smai! Zahid' 

Hasan efendiyi sahnede taklid edeceği· 
mizi duymuşlar, koşup rahmetliye ha
ber vermişler ... 

sırtına geçirmişti. Görenler imkanı ruşundan sonr3 da bu çalkantı bir türlü İşte, bütün şiir~n. klasik, romantili,: 
yok hangisinin hakiki Hasan efendi ol- yatışmadı. Öz şfrr o değil, budur, öz şair sembolik ve daha bilmem ne tip şiirin ha.ııı 
duğunu ayırdedernezlerdi. öyle değil böyle olur iddiası, ortaya ko • ki.ki mihengi budur: samimi.yet. Onu el-

i .. Oyun başladı. Biraz sonra boş olan nulan eserleden zıyade alakayı, teces - de ettiniz mi, san'at görüşleriniz birbi .. 
uç numaralı locanın kapısı açı1aTak .süsü ve daima, da'ma ar~tınşı çoğalttı. rine ne kadar aykırı da olsa anlaştınız de. 
içeri Hasım efendi girmez mi? Bir aralık Nazım Hlkmetin serbest nrızmı nıektir, onu elde ettini:t: mi ve bir kere 

Bu lora sahneye pek yakındır. He- moda oldu, her genç onu taklide kalktı, şiirin 'bu yüksek manası.n.ı inandınız mı, 
pimiz '3::lşırdık. Halk Hasan efend~yi iıOnra bundan bıkıldı. Şımdi de, dadaizm, I şiir aleminin SOD'l gelmez mesafesinde, 
locada ~rünce . alkışlamağa başlamı~ kübizm, fütürizm, hasılı ne derseniz de- parlıyan yıldızlaı-dan hiç olmazsa bir ka-, 
tı. Hemlz Fahn sahneye çı.kmamıştı., yin, böyle bir acay;plik, baldıran g1bi çı da sizin malikaneniz demektir ve, ney-.: 
Sırası gelip de sahneye girince o da, şiir tarlasını sarmış bu!unuyor. Tabii bu hat, onu inkar ettinit mi, onu, samimiye~ 
halk da ~aşırdı. Çünkü biT Hasan efen~ yeni cereyanın da delikanlı ha- ti, şiir kainatı!'lız geceyla örtülü bir kub., 
di loca:fa., bir Hasan efendi sahnedeydi. varileri var. Bunlar da evvel- be, kapkara bir boşiuk demektir! tşte bu~ 
Paradıden: kiler gi.bi öz şiirı biz l>ulduk tehlikeye <le en çok, bugünün genç şair.: 
- Yuu .. Hasan efendi çiftleşti!. veya bulacağız diyoriar! Netice ise pek leri düşüyorlar. Dünü beğenmiyeceğiz, 
Diye sesler yükseldi. hazindir: Divan edebiyatmın asırlara ka~ dünkü şiiri ve şiir telakkisini yıkacağıa 
Fahri bey de Hasanı görünoo hoşa- fi gelen ve tab i ~ bir tükenişle eskiyen, diye, kendilerin. şiirsiz bır cihanın zuı..~ 

llın yağı kesilm~-ıti. Fakat b<:mmtuya mistik, ve şHilleri, ilhamları, mazmun- metine atıyorlar. Orad:-ı. seslerı boğuk, şe •. 
vermeJL Rolünü muvaffakiyetle oy • lan muayyen şür zevki ve telakkisinjen killeri belirsizdir, varacaklan ufuk yolt~ 
nadı. sonra yeni şiirin sesini ve şeklini hala mı tur. Kendi kendilerini manen ademe at~ 

Perde kapandığı zaman, taklid edil- hala arıyoruz. Eu ne sonsu.; araştırış ve yorlardır. Buna da ne yazık değil mi? 
mesine fen:\ halde sinirlenen Hasan nE:. çabuk yeniyi eskiten tekamüldür. A- Vakıa bir dereceye kadar bu gençleJ! 
efendi 1ocarlan seslenmişti: caba tekamül mtl? Işte bunl evet diyemi- de mazurdurlar. San'at otoritesı diye ta"' 

- Açıktan bir şey is~erim Fahri.. yeceğiz. Ortada yalnız bir tek göze çar- nıdıkları bazı ~ahsiyetlet onları ş1şmı "' 
Bir gün de elbet ben seni benzetirim! pan haki.kat göriıyoruz: dünü inkar. İyı. yor, bilhassa bazı münekkidierin Eizum-! 

Hasan efendi çok içerlemişti. Neden amma bu dün haç i.inlük, kaç aylık. kaç suz, ifrat dereced~ alkı~ı onları, gittik· 
sonra zorla Fahriyi affetti. Fahri üs- yıllık bir mazidir·! Bu sual•:? göre son za - leri çorak yolun yemyeşil bir ova oldu "' 
tadının eJim öptü. barıştılar. manda nmayet b;r yıl üstünde durabili- ğuna inandırıyor. Sanıyorlar ki bu yeşil "'l 

İsmail Zahidin bu komedisini arasıra :> oruz. Çünkü her srmel"i:ı sonunda lise - liğin herhangi 1:>lr yermde billur pınar ... 
oynar, Ra:mn efendiyi ben canlandır lerin yeni diploma verdi~ı talebelerle be- lar ve meyvah ağaçla~ vardır. Hayır, geng 

Hasan efendi evvela bundan bir şey rıı1m. Ne zaman oynasam aklıma bu raber. şiir ha1<kında yenı tezler,.Yeni şe- dostlanm, bu yolun, bu sakal san'·ü te • 
an:lamamış.. izah etm~.~er. ·· h1dise ı;('Plir, yüreğim sızlar.. çünkü killer yaratma iddiaları d::ı ortaya atılı - lakkisinin sonunda hiç böyle bir düny~ 

Hasan efendi İrfan lk:ı!raıthanesirıde 
tavla oynuyormuş ... 

- H'san efendi seni Naşidle Fahri 
~ahneye çıkacaklarmış! Diye yememiş, 
içmemi~ yetiştirmişler ... 

- Fahri bey aynen sen olarak sah - hadisenin kahram.anlan bugün ölmüş yor. Bu ne kapyaklı~. yahud daha doğru cenneti ve şöhret kap1sı yoktur. Sadec~ 
neye çıkacak! bulunuyol'lar .. İsmail Zahid de bir Bur- bir tabirle yo~unu bulamayıstır? Ede- kuru bir toprak, diker!li bir tümsek ve ya .. 

Merhum buna da bir mana vereme-· sa tenezzüh ünde, 7 t numaradan deni· biyatın diğer nevi1erinde epeyce zamnn zısız bir kitabe vardır. Büyü~t Hamidin bi 
mekle b~raber, taklid edilece~e deh· ze düşı;>rPk boğulmuştur . için az çok bir istikra: oluyor da neden lt> korktuğu o mlitfiş nisyan vardır. o za~ 
setli içerlemiş, temsil aksamı kalkmış l (Devamı 10 uncu sayfada) şiirde olamıyor, Bu, şairlerimiz için mü~- (Devamı 14 üncü sayfada) 
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"Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ . § , ı ı tın tt!1 rot gııe- O!'! u oo.tt ı· ;~o~:o 

rs~es'u~ a be~az şemsıYell I,, E.r:~t: 

tanenin fulya bahçeleri, yanında haH 
1 

etmiş. Rayihai tayyibe buna derler, 

Cafer paşı:ı, Ranayı yaverle goru.ş -
türdüğil ve seviştiklerini ve münase
bette bulunduklannı haber vermediği 
için Beııli Seniyeye :fena halde kızmış
tı. Rananın, Tal!tın evine taşındığı ge
ce, yanı!'da iki tane u:bandud gibi he
rifle ge~miş, önce Benliyi, 90nra da kız. 
Iarı onla~a tutturup, evire çevire döv- erken bir iki kadın me küskün değilim. 
dürmüştü .. O kadar ki, Seniyenin ağ - bulsun, getirsin. Or- Şu muhit, önce ya-

Eh, ne yapalım? Talii nasaz buraya 
da yeti~ti. Bir iki gün sersem1edim .• 
dizlerim Htredi, gözlerim karardı. Şim· 
di alıştım gibi. İnsan yok1uğa da alışı• 
yor. Belki de en çok ve en kolay ahşt:r
ğı bu, hazmı güç olan varlıktır, ikbal
dir. Ben neler bilirim ki, keselerine üq 
kuruş fazla girdiği gün puslayı şaşır • 
mışlar, hiraz yüksecik bir makama o
turdular mı, c1vım1şlardır. 

zından, burnundan kan gelıniş, serma- talığı sil.ip, süpür • ~adığım muhitler • 
yelerd~n Pesendin ön dlşleıi '.kırılmış, telim; biraz çeki, den çak daha sa· 
Nev Eda ismindeki diğer bir kız da düzen verelim. Pe .. kin. Dedikodular • 
düşmüş, bayılmış, saatlerce ayılama - sendin ve öbür kı • dan, hırsıcah dolab-
mışh. zın gittikleri yeri !arından, hileden, 

bilen varsa, İ~et e- hudadan uza. .ıh....... • Ertesi gün de, Zaptiye kapısından 5uu 
fendi ~ onları bu • Kar.nnn aç, liı.kin ge1len iki memur, kızlan savmı~lar, 

Beniiyi alıp götürmüşler ve karakolda, lup, çağırsın. Ara • kalam dinç. Kimse 
bacı burada mı? bana: cGözünün ili;. üç gün, üç gece, akla. hayale gelmedik 

- Ne g€zer, su l tünde kaşın, sırtın • 
işkencelere mamz bırakmışlardı. 

tanım? Hayvaınlar da kamburun var!.> 
Nihayet, töbekar olacağına ve bir satuldı, herif ia· demiyor. Evvelleri 

daha e.Jini yabandılara açmıyacağına 
vuldu. Canım fay - fetvahane uşağı i -

dair e 1 =nden bir sened aldık.tan sonra, ton da ara balıkta c!lm. Şimdi kelime.. 
salıvermişlerdl. Fakl!lt ne fayda? Benli çürüyor. ntn sa<lece bir baş 
Seniye bu kadar ŞEye katlanamamış, e· _Onu da yenile· tardı. değlştf. ö ı. 
vine döner dönmez, hemen bir tarafına 

riz. Ran~run k. ha- nünde, sonunda ge-
iniverm.iştl. nesi, Benlininkin - ne uşa.klık değil mi? 

İ.şte o gün, bugündür, bu vaziyet de. c rı üstün olacak . BUrasını tercih ede-
vam ediyordu. Zavallı arab gündüz Cafer pe..şa. haz.ret - Benli Se"iye b1ı kadaT' ıeye katla Mm<ımıf, bw tarajı"4 iniwrmiıti rim. 
yorgunluktan ve gıdasızlıktan, gece de lerini gene buraya getireceğim. Üste-- - Ya, mürüvvetliml Ya, iki gözüm? Raruı, siS:rilnö kesip, sordu: 
uykusuzluktan harab bir hale gelmişti. lik de y::ıptığı ziyanların hepsini öde • İşte, Myle. Fakir, net~n olduğuma - Sana harclık vıerm.iyorlar mı idi? 
Beberılln de biraz daha çökmüş, mis - teceğim kerataya! bir kere daha kanaat getirdim. Tevek- - Ne harçlığı? Bu yaşundan 80nra 
kinleşrniş gibi idi. Bebcruhı hayran hayran dinliyordu. keli deınem~ler: «Körden, topaldan, enflyeye veda etUm. Burnum öksü:ıı 

Rana <la on1ara kendi macerasını hi- İman i~e: kamburdan sakın .. .> diye! sırtım.da • kaldı aietA. Ahir ömrilnıde bir tek dos· 
kAye etti. Onu dinlerken, her ikisi de - YAparsın sultanım.! dedi. Başı - ki çekmecenin kerametine yalnız ken- turn. en.lfye idi. Ş~yle, buruncağızımın 
Cflfer paşaya Mnet ediyorlardı. Sonun- mızdan E>kstk olına, yoksa. Ben Pesen- diın kaildim. Kudretin benden esirge- iki deliğini tıka basa doldurdum mu, 
da, gene kadın: di bulurum Buradan ayrılırken, Sa • miş olduğu bilcümle muhasin onun içe- dünya benim olurdu. Ne gam, ne ke--

- M.r:-rak etmeyin! dedi Ben, bun - maty:ada halasının yanına gideoeğ1i~ risinde .s6klı gibime geliyordu. :Mieğer der! VAiz!n kürsüde vAdett1ği cenneti 
·lardan hiç birini onun yanına komam. söyledi idi.Eniştesi oralarda bakkalm~. bu da bütün beşerf zanlar ve itikadlar AlA o d~kikada, benJm dımağımın için
Ahdım v&r: Mahvolmayı göze alaca "! Nasıl olsa el~ geçiririm. Ötekini de on· gibi batılmış. Şuracıkta senin sayende, de, hurilerile, gılmanlarile, biltimum 
ğım amma, onu da öylesine bir yere dan sonıırız. O bilir. ömrümün son demlerini hoş geçirecek ezvakilc kurulurdu. Ah, o mübarek 
vuracağım ki, burnundan fitil fitil ge- ŞatarE>t, hımırrunm bermutad gece bir bucak buldum diye seviniyordum. toz! Sureta gübreyi andırırsa da, key
tireceğl'Tl. O, şimdi görsün fahişe Ra- hizmeUJW> koştu. R.3na ile Beberuhi Sen müdn sevinen, behey gafil? Şu ıf... !lne payan yoktur. Ped.erınande bir ku· 

---ua:U'-....ı..ı.ı.;f;......lı~ikadan itibaren buraya yalnız kllldılar. Genç '.kadın, daha: cNe yahi ile, kursağımıza sokacak bir lok • hım vardır. Bazan onu açar, bakar, kokla-
,~......__.....__;;;,...;...;..;..;.;;...;~~=~-ı...;..;;...........: __ ~..,___~~ do tan mübarek otun 

Ran~, başile bu sözleri tasdik edi ,; 
yordu. Adamcağıza bir mecidiye uzat• 
tı. 

- Enfiyesiz kaldiğına razı değilim, 
İzzet E>fendi.. al da, yarın sabah kutu .. 
nu doldur. 

- Allah ömrüne ömür, kesene para 
bereka~ı versin veliyetünnaam! İki ci .. 
handa aziz ol! Su anda sana iki defa 
müteşekkir, iki katlı minnettanm. Bi .. 
rl, !.ııkirin burnumu en elim bir mah • 
rumiyetten halas eylediğin için, diğerJ 
ise bc'llce cihan kıymetinde. Evvelleri, 
bana csizl' diye hitab ederdin. Bu reSı 
miyct, S('n efendi mi benden uzaklaştı• 
nyor gibj idi ve ben bundan muztari'.ti 
oluyordum. Şimdi esen• diyorsun. v(t 
böylece sana yakınlaşıyor, senin mem.ı 
10.kün oluyorum. Arab meşahirinden 
İzzinin, Harunreşidin kölelerinden 
birini kıskandığını görenler: cYa, İzzt, 
sen ki hür bir adamsın, bir kölenin n9'! 
sine h.:ısed edersin?• diye sordukla • 
rında, İzzi cevaben: cHarunun memlft'.-. 
kü olmak, hlir fakat onun meclisinden 
uzak bulunmaktan bin kat evladıd> 

demiş. Zam~mımızda bir Harunreşicl 
yok. Fakat henüz, hamdolsun, S€nin 
gibi temiz kalbli, kerem sahibi insanlar 
tek tilk bulunuyor. Onun için, senin 
kapında kul olmayı feleğin bir lUtfü, 
yegane lutfü sayarsam bana hak ve!\ 
sultanım! 

- Haydi, yatalım artık, İzzet efendi. 
Yarın f>rken kalkacağız. Görülecek çok 

erm1z var 
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( Kayakevinde "Kalk borusu,, nun vazifesini akordiyon yapıyor, yataklarından i 
i fırlıyan gençler kendilerini karlar arasına ahnca evveli ceketlerini, sonra İ 

\,.~~~~!~~ ... ~~ .. !.~~~!~.~~~~~ ... ~-~~~-~~~-~~ ... ~~-~ ... ~~!~!.~ .. !.~~~~~.~~~E_~~ ... ~~~!rorla~ .) 
ANLATAN: NUSRET SAFA COŞKUN 

Gençler saba.h talimlerine Istfkli!l marşı ile başlıyorlar 

-1-
Sabahleyin tnaanı olduğu yerde fırıl fı

rıl dönd<lrecek, akordlyonun çaldığı bir · 
valsle gözlerimi açtım. Akordıyonun se
sini duyanlar, blr taraftan, diğer tarafa 
dönerek tekrar battaniyeleri baş1arma 
çekmiyorlar .. ~es bt~e yaklaşıyor. gnliba, 
merdivenleri çıkıyordu. Gençler birer iki~ 
şer yataklarından atlıyorlar yatağından 
atlıyan da sobanın başına koşuyordu. 
Vals bitip, akordtyon körük dişleri ara
sından bir tango mmldanmağa başlad1~ı 
anda karyolıı.lards kimse kalmamıştı. 
Şimdi kaya'kevini, ayaklarına dağ pa • 
buclannı geçfrmi~ ~en~lerin tahta üze • 
rinde takunva ile y-3ründüğU hissinı ve ~ 
ren ıtürültüleri d'o1duruyo-:-. 

- Biz. cfivorla!', her sabah böyle uya • 
r.ırız. Kalk borusu, akordiyondur. 

Kalk bonı!flınun kulakları burgulıvan 
sesi nerede, aknrd!yonun merdiven ba -
smda körüklecHti; cah bu df'li ıt5nlüm .. • 
tangosunun ruha darnlath~ı sıcak11k ne
rede? .. Her sal:>ıih gençler böyle akordi -
yrmla uyanıvo!'larmı~ .. ben altında pes
tile dön,:lüITTim altı battaniy!'den ku-:-tu
Jun ~ivinm~~ ba~ladığım !aman, _gen~ 

arkadaşlarımız çoktan hazırlanmışlardı 

bile .. 
Kavakevinin altlı nsm\ karvolal::ırdan 

mfüeı::f'kkil büvük yatakhanesindeki t,~ -
l~s şimdi yemek salonundaydı. Sabah 
kahvalhsı. Habes renkli ekmek. pPvnir ve 
çav.. fakat m:safü·perver delikanlıfar 

ya(tlanndan, recellerinden bize ikram et
me~ unutmadılar. Her taraftan ckalrnl e
dilmesi ricasne. gelen yağlar, rer.Pller o 
dereee birikti ki bizim masamn üstü h:r 
sütcü dükk!nı vitnninden daha zengin 
bir hale geldi. 

Hava talihimi?:<! fevkalade güzel.. Ber
rak bir gllnecı kar~an cU~lıyor, esintisiz 
bir hava, çamları k1pırdatmağa bile kı -
yamıvordu. 

Alelacele kahva1tısı:rı.ı edP.n kayakhm -
nı ava~ına gt?d:-iyor, kendin: karlann 
kuca~ma atıvordn. Pencereden onları sey
redivorum. BaY!rlardan övle süratH ini
yorlar ki, bazını gözle takib etmek bile 
müskülle.şiyor. Bir iki tur yapan evvel! 
ceketini, sonra kua~nı çıkanv'lr, biraz 
sonra '<3a hayretle yanbele kadaı· çır~ıp
lak dolaşanları görüyorum. 

2700 metre irt~~ada. bir metre vetmiş 
santim kar üzerinde çırçıplak .. evet. sas· 
mayınız .. yarıb~le kadar çıplak.. y1fan 
slSvlemiyorum .. on!arı bu halde ı?Ördükcn 
benim çenelerim b;rbirlne vuruyor, \'Ü -

cudümü solhık bir üıperm.~ valıv"lr: 
- Üşümüyorlar mı acaba? .. H:.:ısta ola

caklar .. 
Diye mınld~nıyorum. 

Genl"lik.. sporcu, sağlam vücudlü co • 
cuklar .. fakat dı~'.ln çıkınca onlara otr1 
penceresindeki takdiri kıymetten biraz 
tenzilAt yapm:ık icab ett~. Zira şav::ını 

hayret bir şey, d ı!]anın o derece mcak ki.. 
paltom, ceketim, kazağım fazla gelıyo!': 

inanır mısınız, terliyorum. Bir ak~am ev~ 

(KaZk borusu) wm vazifesini gören 
akordiyon 

velki beni altı b!l.ttaniye altında dertop 
eden soğuğu bir de şimdi kar üzerfade 
bir tek süveterle terleten sı:ağı düşünü
yorum da tabiatin, izah· .. ne oınrsa o'sun, 
bu gösterileri karş1sınrfa. şaşmah:m. ~as
maktan daha çok hay::an kalmaktan kc>n
dimi alamıyorum. Ooooh!. Öyle sıc:ık bir 
hava ki.. kış ortasında ve dağ tepesinde 
bir Temmuz günii yasıvornz. 

Masmavi bir sem<ı, bembeyn ye::i1 l•e -
neldi bir zemin arasında~vız. Karlarda 
in'ikas ed'en güneşin ziyası gözlerimizi 
kamaştırıyor. 

Gazi Terbiv~ F.nstitfü:ii talebesi bir ya-
na, Ziraat Enstittisii talebesi bir yana ı:ıv

rıldılar. Genelerin he"'~;ı bir örnek kavak 
elb;selerini _givmislerd;. Sırava dizildiler. 
Profesör Davn<'s kayarak otelden çtktı, 
gene kayarak tal!>benin önünden µC'ctl, 
teftis etti. Yaln•z te:t sınlı saft:. topları3n 
talebede hiza p<?k muntazam değildi. Pro· 
fesör: 

- Hizava bak! 
Kumandasını vP.rdı. Fakat ne miimkiin .. 

ı!ençler hizayı bu ttrıak icin ileri ~!'iri ha -
reket efükçe kayaklar küçük bir kıpır • 

davışta kayıyor, rüz.ı:ı-a-lı bir havada ku· 
rulmus mahva gibi birbirlerine k:ı!'ışıyor~ 
lardı. Bu arada kavı!' oturan. yarım a • 
dım ileri çıkayım derken. on bı>ş mı:>tre 
ileride kendisini gi.iç zapteden talcbelet 
de Pörülüyordu. 

N;hayet hiza temin ccli~rli. Profesö.r Day 
nes tekrar bu ~porcn kıt'ayı teftis etti. 
Gençler resmi selam iCa ettile-:-. o da . az 
daha düı::iiyordu , bır cli~e şapkasını çı
kararak ta le~lt>riru selamladı. 

Şimdi, 30 genç hançere 2700 metre irti
fada milli marşımızı söylüyor .. dağ, tepı::ı, 
insan, her şe.y taş kesildi. Gençlerin gür 
seslerinde sembollenen milletin sesini 

dinliyor. Bu dekor içinde, da~ tepesınde 
tüylerimin kirpileştiğmi hissederek din -
ltdiğim İstiklM marşmL'l akisleri h!lft. 
kulaklarımın kubbelerinciedir. 

Marş bitti. Talebenin sabah talimi baş
lıyordu. Profesör muhtelif hareketler 
gösteriyor, gençler düşe kalk:ı bunu tec
ıiibe ediyorlar .. hP.pst mükemmel birer 
kayakçı olmuşlır. Genç kızlar da erkek 
arkadaşlarından aşağı kalmıyorlar. Te • 
peden aşağı tozu dumana k<ttarak. yani 
karları saçara~t. bir inişlerı var lti, ba • 
karken insanın goz~eri kararıyor. 

Bir aralık profesör zorca bir kayış tec· 
rübesi yaptı. 

Bunu aynen tatbik etmeğe kalkan bir 
delikanlı kendıni tutturamadı. Önünde 
de ben varım. Kaçayım -dedim, ayağım
dakilerin irademe bağlı olmadıklarım 
söylemiştim, büsbütün onun üzerine ı;Ü· 
rüklendiler. Delikaniı bana çarpmamak 
için döneyim, dedi, ben üzerine bindir . 
memek için kaçayım, dedim, bizi::n döne
yim ile kaçayım biz~ bl r karambol yap • 
tırdı ki. sormayın! Ş:şhane yokuşunda 

frenleri tutmamı~ mahud tramv lY süra
tile üzerime sürük!enc:ı deHkanlı kavak
lcırımın üstüne bind;rdi.. o bir tarafa yu
varlandı, ben bir tarafa .. Allah1an düş -
menin hiç bir zarım olmuyor 

Biraz sonra metı:-orolo ji istasyonu şe!i 

Ekrem Karay küçü"'.t yavrusile, yanla -
rında kocaman köpek~eri bize iltihak e
diyorlar. Baba oP,ul o kacar güzel ve ma
haretli kayıyorıar k:, herkes onları sey
rediyor. Kücü~ TMun yarmın bir kayak 
sampiyonudur. HF•nü-;ı; vedi yaşında ~lan 
bu dünyamn en küc;ük kayakcısından size 
baska bir yazımda bahsedeceğim. 

Ekrem Karayın te~vikil~ ben de bfif 
1ertib tccrübe1ere ba.,lıvorum. D~~mt! • 
den indi,ğim bir baY!r ban·1 cesaret ve • 
riyor. Hakik:üen kayak dünyanın en 
zevkli sporlar1ndal'l biri. İki üç değne'l.: 
darbcsile sürat!e ilerleyiş, o derece zevk 
veriyor ki... 

Profesör Daynes bir müddet, talebe • 
sile: 

- Al eline, koy başına!.. 
Oyununu oynadı. Sonra tek sıra o1du

Jar, yukan tepeyg tırmanacaklar .. avdet
lerinde biz yokuz. Havanın güzelliğinden 
Jstifade ederelt, artık inmek kararını ver
dik. Bir hava .!i.iı:prizi hızı haftalarca dağ 
başına kapıyabilir. 

Pek kısa, faltat çok samimt arkadaşlık 
ettiğimiz gençlere: 

- Allaha ısmarladık! 
Diyoruz. 
Onlar da profe.)örün işaretile, üç defa 

(Son Posta) için bağırıyor. bizi selamlı • 
yorlar: 

- Güle güle, güle güle-
Hep birden sopalar havaya kalkıyor .. 

teşekkür ediyoruz. Onlar pürneş'e dağa 
tlrmanıyorlar. Kıvrıl:ı kıvrıla ilerledikçe 
uzaktan büyük bir kırkayağı andırıyor -
lar. 

·(Devamı 10 uncu sayfada) 

[ 1939 yıl_ın_da bir gece Beyoğlu eğlence 
yerlerını gezen kadın neler görür? 

lstanbul barlarında 
Anlatan: Suad Derviş 

Burada önce alaturk:ı şarkı okunur • 
m~, hatta .Uaturkanın en kıymetli san
atkarlarından biri bile burada okurmu9 .. 

Bizim buraya geldiğimiz saatte ala -
turka bitmiş şimdi localarda ve yerdeki 
masalarda bir takım ckonsomatris• ler otu 
ruyorlar. Garb memleketlerinde de kendi 
mesleklerinin en sefil tabakasından olan 
bir takım biçare kadınlar burasını dol • 
durmuştu, işte tipinden belli bir musevi, 
belki de Alman yahudisidır. Macarca ko
nuşuyor.. çünkü b•1 gibi alemlerc.e Ma -
carın daha kıymeti var galiba?! 

İşte iki esımr genç kız Bulgarmışlar!. 
Ne yazık! .. Biz bu mesleğin Balkan kız
lanna sirayet etmemesini isterdik ... 

İşte Almancı:ı konuşan, sarışın ve Mae 
Vest tipinde bir k:ıdnı .. ve işte bır İspan
yol dansözü ... 
İspanyol da nsoz[t numarası bittikten • 

sonra kendi 1ocaısında Stramadura cephe· 
sinde dövüşen ii~ karde~ı için ağıadJğı 
söylenilen şişman ve biraz geçkin fakat 
san'at kıymeti ve b ilhassa milletinin a~es
li karakteri yerinde ola!l bu kadın şim· 
di, bu locada kendis~ için şampanya aç· 
tırmış iki zilzurna sarhoşa, coşup, coşup 
şarkılar okuyor. 
Aşağıdaki masada oturanlar. dükkanda 

çalışıyorsa ancak çırak, memuriyette ise 
ancak stajyer ohbEecek yaşta delikan 
lılar ... Onlar ah ulan davet edip daracık 
pistte kalın belli ve korsa giymez yaş)ı 
bir ka:d1nın ida!'e ett1~1 bir ork~stranın 
ahengile dansettinyorla;. 

Bir kenara kabahat işlerken yakalan -
mış gibi büzülmüşüz : .. On!an seyretliyo. 
ruz ... 

Genç delikanlıiar bır iki danstan sonn 
tıpkı ökseye tutulmuş kuşlar gibi kadın -
lardan kurtulamıyorla-:.-. Birer ikişer ka
dınlar bu toy delikanlıların masalarına 

yerleşiyorlar. Konsomasyon için an~ak 

şarab içiliyor. Şarabla: ısmarlanıyor. Ka
falar dumanlandıkça, şarab ş~eleri daha 
bitmeden garsonıar ta:-afından kaldırılıp 
yerine bir başl:a şıse konuluyordu. 
Allahım bu gen~ çocuklar. bu masrafı 

hangi para ile ödivecek~er? . Onların ye • 
rinc ben ter döküyorum. 

Bu ara kapıdan soluk benizli ve citi -
barlı> bir müşteıi misafirlerile b irlikte 
giriyor. Palto511na garsonla!· tutuyor .. 
Kimdir bu genç nıırasyedi? .. Bilmiyorum. 
Çok sarhoş görünüyor, herkesle sen~i, 

benli konuşuyor, bar kızlarına küfr\di • 
yor. Bar sahibin•! elim öptürüyor. Ya • 
nındaki arkadaflarım bu jestlerile ne ka
dar rahatsız etti~inin farkında değil ı .. 

- Ben gecede bin lira yiyorum. Herkes 
beni saymalı!. 

Diye ibağınyor ... Neredeyiz!.. Rüya mı 
görüyoruz yoksa, 1stanbulda ismme 
cbar. denilen külüstüT' bir meyhanesin • 
de mi? 

Mirasyeayt>ilti.in kızları masasına çağı
rıyor ... B~a delikanlılarla oturup ta §.1· 

rab içenlere dahi musallat! .. O kadar gü
rültü, patırdı yapıyor kı, gazeteye yaz· 
mak için dahi oisa böyle bir yerde fazla 
oturmağı abes buluyor, hemen kaçıyo • 
ruz. 

* Burası bir bgşka bar.. Burada Türk 
kızlan da konsomasyon için çalışıyor. 

Fak"c1t yalnıı Türk kızları değil, Alman .. 
yanın, Avusturyanın, Çeko-slovakyanın, 

Macar.tst.anın bütün sefahat döküntüleri 
de burayı sarmıı. 

Diğer gördüğüm yerler gibi hemen, he~ 
men her masa dom. Her masada bir ıkl 

bar ka'<ilnl bulunuyor. Tek başına o~u.arı 
&rkekler pek a.zl • 

Burada müşterilerin hepsi de gördü , 
ğümüz gibi Türk değil.. . Burada masa • 
larda ecnebiler de görüyoruz. Halbuki 
bundan evvel gittiğimiz yerde müşteriler 
yalnız yerli idi!er. Han~i masaya bak!':l• 
nız. masa etrafına blrik~r. şişelerden f;J;?;o 

la içki istihlak edildiği anlaşılıyor. 
Bu gece nereye girdikse ilk nazarı aik· 

katimi celbeden şey bu israf oldu. Herke~ 
zevki için, eğlencesi için bol, bol harcı • 
yacak bu parayı nereden buluyor?!.. diye 
şaştım. Çünkü hususi surette kiminle gö. 
rüşsem para latlığından ve hayat paha ... 
lılığından bahsede~·. unlar başka insanlar, 
bunlar başka ·nsanla:- mı'! 

Bunu anlıyamıyorurrı. Acaba burnci, 
masraf eden va~andaşları:ı bu paralan 
sarfedebilecekleri daha lüzumlu ihtiyaç· 
ları yok mudut? 

* Arka masa·d'a yalnız oturan üç kadın 
almanca konu:;uyorlar. Gazetecilik bu .• 
darılmasınlar kuı:ık kabarttım .. 

Bir tanesi: 
- Evvelki gün Adolf'a posta ile par• 

yolladım diyor, bilmiyorum eline geç .. 
miş midir? .. 
Arkatl~ı alay ediyor: 
- Ne sadakat: .. Buradan da onu mu 

düşünüyorsun? 

- Ne yapayım kocam!. 
Ne hayırlı Koca! .. Karısının İstanbul • 

da sarhoşlardau kazandığı para ile ge. 
çinen koca! 

Üçüncü kız: 

- Ben kims3ye pare;. yollamıyorum dh 
yor, kazandığımı bıriktıriyorum. 

- Biriktirdiğin. parayı ne yapacaksın? 
- Memleketime dönunce bır eve döşi• 

yeceğim. 

- Hayal!.. 
- Neden hayai olsun, ben eve bayılı , 

nm, hayatta hep bir ev kadını olına ~,ı dil· 
§Ündüm, D 

Ve acı bir kahkaha ile gülüyor. Kend.! 
kendisile mi alay ediyor, kim bilir! .. 

Bu ara yanlarına daha şişman birJ 
yaklaşıyor. Üstünde lame bır gece eibi~ 
sesi var: 

- Nasıl bu akşam işler iyi illi? .. 
Karşıdan, .Jtu~ beşlik, üstü başı temiı 

genç bir baym aşıkane bakışlarla süzfü, 
ğü Adolfa para yolııyaı: kızıl saçlı kaduı 
ona bakarak: 

- Evet diyor, bu akşam işler iyi! ... 
Zavallı işık biraz evvel yanımızdakJ 

ma.sa:da bulunan bir arkadaşının yanma 
gelmişti. Ona: 

- Şu kızıl saçiı kız benı seviyor! 
Diyordu. Belki inanmazsınız ammı 

vallahi .kulaklarımla işittım ... 
Kendisine iyi cbir iş. nazarile b<.kıldı. 

ğını anlıyamıyacak kada: çocuk mudw 
dersiniz!.~ Yok.<.a bakıkateı: burada aşk 
bulunacagını mı zannediyor? 

- Bana bir mu')alıaı ... Bir musallat ki 
diyordu. yanında hın erkek olsa •rôzü 
ben~! D 

Zavallı Bay .iş,! Mademki bıı kada1 
çocukmuşsun bari benim :duyduklarımı 
sen duyma!. .. 

Kenarda istendiği zaman kırmızı katli• 
fe perdelerle kapanan hır b-ilme var ... 
Orada tanıdığım üç evii bayla, üç ba~ 

(Devamı 14 üncü sayfada) 



ngiltere müstemlekeler Uludağda üç gf n 
üzün den harbedecek mi? Galatasaray, Beşiktaş Şarla ':;ınıa;-1ar:.:.. ::.:ı.:~w-l1~!1:ı:: ::.~::'..~;:·'. 

Şildden çekı.ldı·ıe la önde profes&, arkada genç kızlar. da- lana inmek beni pek harab etmi§Ll. Ge-
(Baştarafı 1 inci aayfada) göre, Afrikanuı bugOnkil taksim şekli r ha sonra da delikanlılar sabah gezintisine ıide kalmıştım. Katırlarla yukarı çıkaa 

· olınıya layık değilmiş gibi muamele hiç bir ıiyas! ve ekonomik maksada ya - Pazar günü başlıyacak olan şild gidiyorlar. On!ar gözden kaybolduktan her klSylüye soruyornm: 
üş olmasından sinirleniyor. Müstem• ramıyan. sırf Avrupa milletıerı arasında rnaçlarınm fikstürünü tanzim etmek i- sonra; Ekrem Kany çantasından bir kese - Bursaya daha çok var mı?_ 
· tek büyük devlet olarak kalma - tehlilreli bir rekabete .ebeb olan bir ta • çin klüp murahhaslan: dün akşam saat kağıdı çıkanp biu uzatıyor: Kime sorsam gülerek: 

~ılfta azmetmiş bulunuyor. ri'h hatasıdır. Mısın. müstakil cenubi Af- 18 de bölge merkezinde toplanmışlar • - Size fındıkla üzüm getirdim.. yolda - Eh, iki saatta varırsınız!.. 
ıtCRma karşı İngiliz milleti Vers~yda ~ rib dominyonuuu. nktile Roma impara- dır. Bu maçlara Güneş ligden çekildi- yersiniz.. Aklıma gelışımiz geliyor .. bit- Diyordu. Yürllyor, yürüyor, dakıka -

iik ve ha.lm.zlık etmif olmaktan bir torhılunun olan medeni f1ma1t A#_r kakı- ği, İ.Spor, Altınordu, Anadolu da ta- tabi çıkışta oldula gıöi. inişte de kö - lar, eaatler geçiyor. Bu~ sut bilmiyor
rahatsız!tğı duyuyor. Kendinin e- ymnı hesaba katır.azsak. bil koca kıt'anın kım çıkaramadık.lan için iştirak etme- n.üre ihtiyaç nr_ otelin nazik ft misa- du. Karpdan Bursa gözilkmiiştii. Hali ıkt 

bu kadar çok varken bapasmın geri blan taraflart bar.an başa iptidai. mektedirler. İçtimada bulunan Gala - firperver direktari bayana. Ziraat Ena • saat diyorlardı. İnlall D~ fana aftelenf -
!*ftlktlLD sızlanması.m hat g6rmıiJor. vahfl bir lleDıCl mena.lebtid!r. Bir beyaz- tasaray ve Beşiktaş kfilbü murahha5la- titiUünDa yammnda balmwı tale~l• • yor. Yorguııhık bJr taraftan. ayaklan • 

mnumiyetle Alman taleblerine bY- 1ar :memleketi c!el!ütlr. n da, şildin on defa oynanmak Wıere rine ftda edqana. Yolaa yolllJlda gerek. mm llZlll bir taraftan_ mesele 10nradan 
"bir destek oluyor. Fakat prensip iti- Alman fiklr-tm! hal için ba bt'a yc?ni konulduğunu halbuki şimdiye bdar Niyetimiz aqaJM kadar Buraya inmek.. nl.l§Jldı.. Meğerse mı~ giden arkada~ 

Almanyaya müstemlekelerinin w.- baştan bölüpilecU del-:Idir. l'üat ya . ancak yedi defa oynandığım söyliyerek Ziraat Enstittbl idare teli Hayri Kar, lar. köy:Nllere tembih eder1ermif: 
Jllınesiııe taraft.ar ol'll'lar bile meselenin kanda sayılan yerler hariç tutuımak pr- itiraz etmişlP.rdir. Ve şildin geri b _ Gazi Terbiye Enstitüsil musiki ~tme- - Arkadan bir gözlüklil bay ~liyor, 

ik dhet e geçiı:nC'! ppnp bbyor - tile, beynelmilel bir hale konulmalıdır. lan üç senesinin de oynanması şartile ni H~ Önel. otelin ida..~ memuru Şük- Bursaya ne bdar var. diye IOl'ana. iki 
Emperyalizmin düne kanşmq bir fikir maa~mnuniye müsabakalara gire • rO., bıze yolun başına kadar refakat edi - aut_~!.. . 

Güçlük son de:-ecede. İlk bakıJta en b- olduğunu anlıyabile.'"l makul bir asrın baş cekleri.,i, aksi takdirde iştirak edemi· yor~. Met~roloji şefi _Ekrem. ço~~ltı Koylucuk.ler1~e ~rum bu halime acı • 
yolun Almanya va. Büyük Harbcien vuracağı makul çare anc3.k şu olabilir· yeceklPrini bildirmişle:nlir. Bölge eli • v~ büyilk köpel:f :e üç kilometre. bızım- mayıp. bu azizUie iJtirak ederlermiJ.. 
elki müstenılekelerini geri vermek • Afrikada her mille! parasının ge~eceği. rektörü müsabakaların bu sene bitirl- le beraber yilruyor tefyi edlyorla•. Hava kararmıştı. Buraya geldik .. ç .. 
i.ba.ret o duiu sanılır. Halbuki: Ha • genif, se~st b~ ticaret mıntakası ve leceğini ve hanği ldüp şimdiye kadar Reşad Abl isimli bir gene b"zi.m. ~ bir banyo .. iştihalJ bir yemek .. de -
tte İngilterecin - Togolan!i ve Ca beynelm'lel bir sivı1 teşkili~ kurmak. en çok kazanın\ŞSa şildin ona verilece- le beraber Buruya geliyor. Biraz öj - libiz bir uyku... uyandım Demir gibi -· 

tmenııons müsteına - .bu müstemleble:i Ne yazık ki bu işin başanlması yalnız ğini söylF'-diğinden Galatasaray ve Be- rendiğimiz için yokuş aşalı Whuletle b- Jim. · 
· sahib"ne 'l •. :reb leceğı son derece şüp- Büyük Britanyaya değ·~. beynelmilel ah- şiktaş klüplerf şild turnuvasından çe- yıyoruz.. Bu vaziyette iki satte Kirazlı - Şimdi aziz okuyucum, yan seyahabıa· 
"dir. Dom nyonları zorhyamayız. A - lak ve siyasi .,.elci seviyele:-i bırbirinden kilmişlerdir. Fikstür ge,riye kalan 16 ya!laya gidebileceğiz. Öğle yeıru-jinJ me, yarı ~y:ı~ame olarak oJrudufun 
ralya ile Yem Zelandn belki de Pa • farklı olan di~er memleketlera de bakı - birinci ve ikinci küme ldüpleri arasıxıda 1?üteakı'b telcra:r yol, Ka.rabelenden ke. bu yazı silsilesınaen sonn. bana. pyed: 

mandalanndan vazgeçmiyecekler - yor. İngiliz kavmı henüz. cahil iken bile şu şartlqr dairesinde çekilmiştir: tirme üç uatte Bursa. - Bütihı bunlardan sonra bir daha U· 
. cCenubi ~frEtaı. mız Alman cce.nubu siyasi sevki tab;isindeki ileri görüşlülü • ı _ İlk hafta birinci küıne takımla· İnşallah hesablanmu ge. oönmez. ludala çıkar mısın! diye soracak olur • 

lb'ki Afrika > ndan eı çe'kıniye razı ol - ğünü tarihe isbat etmiştir. Fransa (Lou- n ikinci küme takımlarile karşılaşa _ OtelgözQ sığınJğında Ehem Karay geri an, vereceğim cevab tered'.düdsüz: 
111.ıyacaktır. Şarki .Afrikada Kenya. ken- L;) XI sine kavuştuğu vakit, Büyük Al- cak, ve mağlub olan takım elimine ola- dönüyor. Biz dört kip hiç unutamıyacağl- - Evet! tir. ' 

· İtalyan Habeşjstanı ile Alınan Tan- fred. İngiltere bi'rli~ini yaratalı asırlar ol- cak, fakat 0 günkü haS.tlab 0 alacak _ mız bu han"'kullde güzellik ortasında et- Zira o vah§! &ilzellı"k. yol. otel, dal tn-
«ani.kası arasında bırakacak böyle bir an- muştu. İtalya fle Almanya ise (Cavour) tır. rah seyrede ed~ aşağı iniyoruz. sanı kendine o derece bağlıyor kı, hAll 

yı kabul etmtyecektir. la Bismarklarını asıriarla beklediler. tn • 2 _ Geriye !knlan 8 takım aralarında Saat 10 da hareket etmi~t k. nir bu .. dünya cenneti göz!enmin önündedir. Bu O h . d hô gilter:cıe Cromwcllın diktatörlüğü, Fran- dömifin:ıl ve finali kur'aya göre oynı- ~kta Kir~lı!ayl~ya ~elebildik Süratle c~nneti size k~lemle anlatamam, objek _ 
a a Q8RIŞ V8 a 1 C8SUr sadaki Napoleon diktatörlüğüntl~n ço-:C yacaklardır. ogle Y~ yedik. Bir saatte de Kara- tif te becerlkstz kaJır. Uludağın n:ısıl b!I" 

b·r plAn IAztm e~el değ"ldi. Hcle A!manya ile ftalyada 3 _Bu hafta Kasımpaşa • Anado • belen karak.oluna vardık. Teğmen Şük • Türkiye cenne:i olduğunu anlamak ister-
Hıtler ve Mussolini diktatörlüklerini ne luhis d T ksim stad d rüye kısa bir :mıwıretten sonra kayak • seniz, kalkıp gıdiniz .. cYa zahıne 'ı> de • ..____ k d f ar aı-asın a a ın a oy - lanmızı da b ......._~ E yfnf H • . 

Yani bu hal çaresi yürüyemiyecektir. a ar geride bıraıcmış oldu. ııgiltere, nanacak ve ikinci küıne şampiyonunu d il ora lnAWAo ~ ima çukuru, ~e .. er n~et bır zahmet mukabili-
"'-'-a geniş ,.e t!aha cesur bir plln ara•tır· imparatorluk kumn~ca U kraliçe Eli - ta . ..3 ek 1 . d en en kabr 1otunu takiben yilıüyerek drr. Uludağı gorilnüz! 
uan "' a.be.a.. ym el.!PC o an maç aynı zaman a tam dört ++-. dik ba ıa-...ı--
mak lmmdır. Mn1ra harita.!lna bir ba • s m zamanında başladı Fransa bu ycı- şild mlic::abakas da addedilecektir. saa....... yır nMlll Bursayı Bh"l't 
~.. Bu_yu_k Bn·tanyanm bu ktt'anın pr - la ancak on c;eltizinci asırdıı. girdi. Al - ... F" 1 ı.. b kası Ta"--· bulduk. . N S fa ~· ·ı !t 1 . d ku .. - ına musa a ~ırn sta • usret a COfkun 
bnı bir bütün l!alinCıe elinde tutmakta manya 

1 
e a R ısc on ° zuncu asnn dmda ovnanacaktır. H O V d d•k d ı 

urar etmıye mecbur olduğuna, Hartum- sonunu bulmadan ona uyamadılar. erg n: apu_r e f 0 u arının go··rmemı·ze 
Alm ·ı !t 1 · • t -be1 Kur'a neticesi taayvün eden ve bu Cape. proje 'ndPn vazgeçemiyeceğini a • anya ı e a ya sıyası ecru .er .ı 

çıkça gösterir. Taht: k. Fransa da o ka - devresini geçirmekte sıkışık bir vazıyete hafta Fenerbahçe ve Şeref stadlannda manı oldukfarı fehrı·ke 
Clar iyi te kil~ttandırdı"ı, medenUeştir _ girmiş bulunuyorlar. Fransızl .. al." .. rakib ÖU· oynanacak olan şild karşılaşmalarım 

IS Jcalıkl t d k ld b t Fr aşağıya yazıyoruz; Taksim stadında da C!iği, inki af ettird 'i şimal n ıimali gar- ~1 or a an a :np ~ ~n an • (Bqtarafı 2 nd sayfada> ı fürdü. su götürdü! • rarkrıba ... 1.r - .... _ 
bl Afrı.kası ı,on",rolunden vazge,.mı"yecek- sayı bır krallıtt yapabiımek ıçın ne ka - Cumartesi güni.i B takım1an şamoiyo- tur veya -....1o.r di b il l b d ,. ,. ~ • .JUA..-

1'" r·· · ,_ F G la bid' t ~·af ye, unu e e e .nda yolcularla tavla oynarlardı· bundan 
tir. 

dar uzun zaman ar u~racımışlardı. 1ngi - nunu tayın edece!\. olan ene!'. • a • a ed , IS ıc c > sayıp ot'Oz mu eceğız? µs. :biz de ö~ 

Ş hald 
"" Al h kk k lizler krallığın nüfuzunu azaltmak. dağı- tasaray ''e Pazar günü de ikinci küme 3 - Kazan meselesind~ de öyle Eski _°'::.!:_ d &dt'eneceğız ki çarkçıb.ap 

u e e3 "'r manyaya mu a a k f d k 1 i k 1 . k lig ve şilJ müsabakası olan Kasımpıı<:a· d • uuuuue airuin en ayrılmamaya ve. 0 
.,..f k d b" ,_ .

1 
i h dl nı er uvvet er•n mer ez eştırme -s en bir g~-: ...... ~ ..... ...: yapıldı mı. onun l""" -

n. rı a an r ,o onı verı mesı ca e • · An d 1 h" çl ı kt ıc:uu ı.c.ıuı~ osg~nın it-inde makinenin on- maIA-. yolunda ne uzun emekler sarfetmişlerdi. a 0 t1 ısar ma an yapı aca ır. içi evveli makin~. kaza!1 ve kömürlü][ -, ..... u.w. 
yorsa. gerıye garb kısmı kalıyor. Togo - İtal ile Alın b-t- b 1 b. k" Taksin: stadı: Anadoluhisar _ Kasım- 1 d - sesi, tam ahengı ile aksedip dururken. 
land:la İngiliz (Cameroon) una. Fransız ya anya u un un arı ır a- e oldurulurlu. Sanki geminin VaZJfe- bir tarafta ye.al yeni fen. kitablan oku-
.,.___ il N . d '-- 1ı Al bus gıöı 1840-1940 araııınn sıb~ırdılar. paşa. si bunları ...... - .. ı.-.• aibı' Bugu-n. tur 
"""1tt:roon e egen:ıt a -tı nca - Biı İngilizler bütün bu merh:leleri nor- Fener'Nhçe sta4h: Beyler.beyi - Ga • binler, sür;n:-a::;:ı..; ~. daha aai. maya mecbur hir insandır. Türkiye. sade 
manyaya - Fransız. ngilız müstemleke • mal la k . dik B 1 h . d' lata Gençler. Hilal • Eyüb, Fenerbah _ ıc dl la r Anadolu çocuklannı."1. ıöğüslerile müda· 
!erinden uzakta aeniı kıymetli bir m:i._ 0 ra geçt" · ınaena ey şım ı a ar gemilerde hem yer, hem de ölü: faa edile...,;'11'.z: bu dev·ır i""miı•:-. Tür'-' 

- e • .. .... d ..... ,,. b" ·ır t ilikt • b. ·ı çe - FenPr Yılmaz. hamul ·----·· -- ~ --,..·- ..u. ıu-temlek verilmiş olur. 
1 
etl~n ır. mı ıye çh e~ y~nı .. ır m. · e ı.cqaı.nu. edilı7or ve nihayet bu ye. ien ister. ilim ister, ihüas ister ve 

Hak 
ır..... d .. 1 k bu f d e er arası nızama ve arbsız bır dunyaya Be...nA.ı.ş ıtaclı: Süleymaniv. • Bo • tasarruflar ~--.ı.- '"öm"- ve y..a sar b'n·---

u6. un a goze a ınaca e a • . "d 
11 

b"li B- _ k Alfr ..3 b b "'"" ... J - ...::.ıı.. fj ._..._~ .. ı.u •a • .ı.uwı.aa vazifesinı bilip işinin b"lc:lnda 
•-ıı 

1 
v İn ·ıt 11 k k ıtı a e gece ı rlz uyu e·"" ızi tr ğa:ır,ıç· i~, Topka,.,. • K.ara°'"""rÜa, yatı indirilerek ,.._; .. 111• ekon--:'- ç bü -,--Aör ıgın gı 0 reye yapaca,.1 e onomı . v • • • VJ:" • r.o 0 -·· ......... ~ uuu.& ıt· -tün vicdan.ile çalışmaya alışmış nıe.ill,-

v t.r t '"k 1 . ı.ıı_ edil 1' mıllet yaptıgı g-.ına.enben tedricen geçır· Beykoz - Davudpaşa, Vefa - Ortaköy. lıştınlması teaam olunu7or. Bızde bu ta- ler ister. e s a e]ı z:ırar ar ınl\.Cl.C emez. a- . . . . • . . . .. 
L-t ··..:ıı·· '"i d k _ dı~mız mılli •stihaleler sayes.nde buguıı zanları kullanacak mütehassıs yoktur dı" 'D:- b 1..r_ 
aa f!Oru uyor 11. on o w.uncu aııır muıı- ır.• • k' H ta h 

4
) 

1 
M - .ua un.uu-ı iıtiyorwı. irticaı de~ill 

t l k 
. . d geçmışte ı ep re y < ye n:ısı ı:u • Hayatim : OarUlbedayi ye bunu da 1IU cbid'aıı. sayaca~ız? 

eme e sıya e~ın•n ar çer-çevesl içinde . . 5 Muhittin Birgen 
L d b k b' b 

1 
d imkA ld\nla bakabılıyorsak, gelecektekı yeni kurulurken * -- ........ ____ ......... _____ _ 

uun an a ır çare u mıya a ıı . .. ıt_._ 
y kt bır dunya vazıvetıni de ayni temkin ve .ıgı.c bu gemim böyle bir dedikodu u- M E y L Q O 

0 ur. itidalle karşılıyabifüiz. Evet, bir cAvru• (~taTt:jı 8 bıC'i aayj,d.:ıJ ğuhusu içinde 1fe ba§ladıla:. Etr!iskün 
Bununla her ber iş'n hakiltatı şudur: pa birliği> nin do~maııı için asırlar istet', Dommma cemiyetinden sonra kuru- inşaatındaki kusurlar da araya kan- 8"ıili etim ve babamız Hopı eşrafın. 

On dokuzuncu asra aid fikirler. diğer ıa- bunu biliyoruz. Fakat psikolojik bakım - lan cidrli tiyatro Darülbedayiclir. İki şınca dedikod\ılar blnbır gece masalla:-ı dan w Kafka.sya tüccarlamıdan merhtı.wn 
halar a oldu gib: müstemleke bah • Hafız ,.._ı_ Sadık K H ub dan dönüm nok•asmı geçmiş bulunuyo - defa tesekkiıl eden bu müesseseyi kur- haline intikal ediverdi. Hayır, }ıafif gemi ~.... ara asanın r u 
sinde de yıpr nnusur, bır yana bıraloi - ruz. Ve bu yeniliğ'in hakikat olmasını za- mağa, Dıclvan pasa;ısade Reşad bey, yaptıracağız, Jcabında turblıı kullanac-a için 3512139 Cumartesi günü öğle na • 
mıya m • mdur rurl g"rüyoruz. memleketin ciddi, derli top1u bir ti- ğız ve kazanlanmı::: nazik, fakat. ÇQ~ mazını müteal<i.b vasiyeti üzerine Beya-

Dünya P t '.· ını ıdare eden İngılte- Bugün b"r Mercıanın kendini fnı:(Jiz yatroya ihtiyacı olduğunu nazan iti- randımanlı kazan tipleri olacak. Bunlar ud Soğanağa camiinde mevlQd'u şenf o-
re - h r v k ,, g'b" g ne nazariye yerine saydığı g bi bir Avustralyanın da ken • bare a1nak teşebbüs etmişti. l 914 de b ğeruniyen kafalar, sadece cahil insanı kutula<:ağından merhumu sevenlerle arzu 

1 r d yanarak - eski fikir- dini Alman farzetmesini beklivcmcviz. istanbu'kea şehremini bulUha'n Cemil lnrdır ve bunların yaptıkları hareket bu edenlerin teşriflerinı rica ederiz. 
nil r·n: koymakta önayak HattA Bavyerahlar blie Alman oldukları. pa a tarnfınrlan bir konservatuar ku· z man için tanı manasi!e irtıcai bir ıih- Ailesi namına oğlu 
h ınd' mücadelesiz uz • nı anc k şuurlu bir gayret sarf le ha•ır - r.ılma ı dii ··n ··1mü tü. Bu iş için de n yetin eseri sayılmaıt lazımdır. Bu meın- ............................... ~~?.1 .. ~~:.~.~~-

1 r arasl anlaşmamazlık • Jıyabilirl r . Zira, d;' süren bir kü·t:k co- Pansten Odeon ti atro u müd"irü An- 1 kette bundan sonra irtica. sakallı, bı· ~ .. --·---------..;.;,..;.;;;.~ 
1l tm 1t isteyişimiz, 1914 cuk gibi, in n da cntel,.ktüel ve ruhi ·n- tuvan g t1r ldi. Şebzadebaşında Leta- yıklı, kavuklu ve cübbeli olacak değil- A k b "' 

tenberi g.. . n üzün ne kadar değişti - kişaf merhalelerinden birer birer geç - fet aparlımnnında kurul.an (Dariil~ dir; bizde irtica bundan sonra ancak bu n ara orsası 
ğin del") t d s"v i yeniliklerdir d · O ") · .. dü ı .. V•• il s k ld 1 H lb ki miye mecburdu:-. Bu merhaJcler· bfr sıç- ayiı smanı mn umum mu r ugun ~e 1 e o ur. a u · Iı ayle değil. eğer 

Emperyal f kırl0r mizdeki dcğişiklık ramada geçenle"e ancak mitolojide rast- bu zat deruhdc etti. Temaşamıza bü • turbin kullanmasını bilmiyorsak öğrene- Atıhı- kapanıf fiatlan 23- 2 - 939 
te hunlard n ri kalmıyor İtiraf edılme- lanır. yük hiZ!lletlerde bulunan Reşad Rıd - ceğiz. Modern kazıııları iyi kullanmak ç g K L E B 
meklc, hakıkat olamamakla beraber, cim- Siyasi merhaleleri değil menetmok, van bev de heyeti temsiliye müdürü lçin nasıl dikkatle ~alışmak !Azım geldi- 11-----...;;....--.---------1 
paratorluktan vazgf'çme. siyasetimiz he. hattı hızlandı .. ıruy~ kalkıc:mak bile teh- dldu. tık teşebbüs mralannda Reşad ğini bileceğiz ve dikkat. edeceğiz. Şapka .AçılJ.J llap'l'&Lf 
men imparato'".u[;u kurar kurmaz '!(en - lıkelidir. Almanyadaki bugünkü buhran. Rıdvan bey bizi de davet etü. giymek, dansetmekle Avrupalılık olmaz =--°" :~:·!:11 J,!JQU 

dini hissett rdi Tıpkı banker Amerika • diğer memlekr>tlerde asırlarla süren mer. Başta üs+..ad Fehim olmak üzere, Ha· Avn.ıpa~hk buruardır. Ya bunları da <>R· Puta -',3311 U::~ 
lının birdenb"re bir hayır adamı oluver· haleleri; Alm:ınyanın asırlada devam e· san e!C!ldi, Abdi, Büyük Şevki, Ame _ r~:ı~~eğız, yahud cisteııı.ezük'> devrıne MlllDo 6,62 6,6Zl6 

mesi gibi ... Don n ·onları ana vatana blğ· den bir durgunıuktan sonra kısa bir za _ rika tiyatroru direkü>ril Merhum Ha- donup bqımızı önümüze eğmeğe razı ola. OMUN !~::~:! 11.615 
lıyan bağl r ö Ü meı ve ancak duyula- mana sı,ltdırm!k isteme~'nden doğuyor. san eff"ndi ve ben bu toplantıya iştirak cuğız! . =dua rıo.51.26 ~.!: 
bilir derce de zavıf ııClı. Asırlarla zorla Bu kadar tehli1:<'lı bir teerübevi geçistire- ettik. Reşarl Rıdvan be~ çok mun Ben e~ınim ki 20 senede çürüğe çıka. 9rtlDll u,ını ı1, 1871 
birleşıniye ınımız İrlanda ayrıldı, bilir veya geç!ı:;tıremez, 0 başka mesele. süren samimi bir rnüsahabe yaptık. rılrnak uzere yaptırılmış olan bu Trak &... 1,011r. ı,0776 
idare i tik • e k· vu tu Asırlarla zorla Bizim iç n böyla bir denemeve giricmıenin {A?'kası "°") tipi gemileri biz on b~ sene ku..Ianabilir- 9o'7a ı.ı;s35 LliGJI 
P l mıy <' J +ı mm: Hindi tan bir - faydasızlılhnı idriia etmek ve Almanya • ---------- sek kendimizi J>.htiyar saymamız !Azım :::... !:~~5 '.311 

1 01 ·u Mısırl Irak dan derhal b·z:m ye istt~imiz siyruıi ol _ Takas komisyonll toplandı gelir. Çünkü, biz bu nevi makineleri ve Tutaft ıs. 226 ~·~~ 
r r. m'zdc göste - gunhı~ j temek m3nuız olur. kazanları kullanmasını bilmiyoruz. Bu 811dapqte 24,8 2S 24.8524 
ya· kuvvetin men. Büyük Br"tan emperyal"zm"nın ro _ Dün w.kas kornısyQntİ mplanınıştır. gemilerin nazik elektrik tertıbatını mu- •b:nt l,~ o,YO 

g 

1 Du;;y; b"r fırsat daha ı 
L_kaybedecek 
Bu eınpcrya innden uzaklaşma cere

yanının yayılmaması için manbkf hfç 
l»lr ROeb görilnmüyor. Modem dü§ünüıe 

mantık ta hindekf cazibeye tutulan Al- Komisyon, mutad takas muarne elerile vaffakiyetle kullanacak. bunların bakım. ;:::ma :;~2;: ,!·!!6 
manya n. bütün o fik r111orin eskim oldu- iştigal etm~tir. larını hakkile tenun edecek unsurumuz B\okholm so.sa 30 396 
ğuna ikna edemlveceğımiz apaçık. Onu =============== ya hiç yoktur, yahud da çok azdır Fakat, Moet'"a 13,7626 2 ,7~ 
muhakkak ki bevnelmllel bir Afrika fik- ~acak ve Afrikanın Meyeria esası tu - zarar yok. düte kalka. kıra döke bunlan t--"7'---:----------1 
rine alı tıramayız. Olsa olsa B5yük Bri- tularak yeniden bölüşillmesine razı ola- da öğreneceğiz.. Meşhur Hadde Hane mü- t-__ ı_a_T_1_K_B--._A_Z_L_A_a __ _. 
tanya; diğer milletlerin bu geriliğini göz caktır. _ . _ hen:<ilsliği ile katacak değiliz, dünya ile~ 1 Ag&Iıı Lpulf 
önüne alarak kendısi onlara uymıya ça • . Şayed bu olurs.ı, dunya hıç fUphesb: leyip gidiyor. Kurslar açacağız. miltenas. "* ....,. r Pltla t9 $75 ıt nı 

ılerde, bir kere daha kaybedilmiı bfr fır- SJSlar getirecefiz, ne yapmak lAzımsa Y• • • Hl • - -
(4) Vaktlle yedl Sabon traıı tarafından sat arkasından yan~caktır. pıp bu lJleri bfz dP öğreneceğiz! • • ı -.u - -

idare edilen İngUtere. Çe\'l?"en: JfenlT Kemal Bakiden 70lda gemiler ytirür,. 
781 
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SON POSTA Barla ı 1 

z-ltalyan italya Fransa ile olan Vali Ankarada Şehrin ll 
topra davasında • Ç A 

a ediyor tek başına kalmış! Der ıne · are rayaca 
Halif ks Fra 

da 
(Baştarnfı 1 inci sayfada) 

Fransız _ İta\yan ihtilafları ne olursa 
1sun bunların evvclemirde bu kelime o . .. 

üzerine duruyorum. !ngntereyı mutees-
sir etmemekte oldu~u bir manada doğ· 
rudur. Fakat bu di~er manada, hu iht:
ltıflar İngiltereyi derhal ve sıkı bir su
rette alfıkadar eder. Zira" Fransa ile şim· 
di söylediğim münasebetler. idame edi
yoruz. İtalya fic dr. iy, münasebetleri te· 
sis ettik ve bunların mümkün olduğu 

kadar samimi bir esas dahilinde idame>
sinl arzu ediyoruz. 

Nazır, ne Fransanın ne de İtalyanın 
bir tavassut arzusu izhar etmiş olmadık
larını kaydettikten som·n buna intizar da 
edilmemesi icab edeceğin:. zira halen t. 
ta1yan hükQme'nin ihtiH\flı noktaları 

tasrih etmiş olmadığını bildirmiştir.> 
Lord Halifaks sözlerinı u suretle bi

tirmiştir: 

c1ngi1iz mizacını tanıyanlar, İngn;z 
mllletinin lüzum huSll olduğu takdirde, 
hürriyetini mil ıaran için bugiln de evveJ
ki azim ve metanet ,ni göstereceğinden hiç 
şüphe etmiyecek1crdi'l'.> 

D:ıladye'nfn nutku 
Paris, 23 (A.A.) - Başvekil Dıılndye, 

Vaşingtonun yıldöniimü münasebetile ve
rilen ziyafette bl~ nutı.ıl: s<Sylıyerek ayni 
suTh azmile ve sulhü~ı tehlikelere galebe 
ça1acağı ümidile b•rbıdne bağlı bulunan 
Fransız ve Amerikan milletı arasındaki 

dostluğu tebarüz ettirdikten sonra de· 
miştir ki: 

ve topraklarımıza bağlıyız. B~n~n için 
de her türlü tchdidler~. her turlu taar· 
ruzlara mukavemet edecek bir vaziyette 
bulunmak istiyoruz. Ne tehdid, ne kuv
vet, ne şantaj ne d~ hile bizim üzerimiz· 
de müessir olamaz. 

Daladya Fransanın halisane bir tah· 
didi teslih~ta yardımda asla kusur etmi· 
yeceğini ve fakat buna intız en kendi 
ordusunun f,eyakkuzuna güvendiğini 

söyliyerek nutkunu bitirmiştir. 
Bir Ahnnn gazetesine göre yeni bir 

İngiJiı. • Amerlknn pJanı 
Be.rlin, 23 (A.A.) - Amerikan mebusu 

Vanzant'ın, gerek Guanı adasının tahki
minin, gerek Amerika filosunun takviye
sinin Eden ta:-afından Amerikaya yapı· 
hın ziyaretin bir neticesi olduğuna dair 
parlam~.>ntoda yaptığı beyanatı mevzu•ı 

bahseden cBörsen Zeitungıı diyor ki: 
Bu yapılan ifşaat insnnı düşündürüyor. 

Neticeleri çok şayanı dikkat olabilir. 
Yalnız bilmek istediğimiz bir §ey varsa 
o da Edenin kendi namına mı yoksa 
Londra hükumet.; namına mı söz söyle
miş olduğudur. Herhalde otoriter devlet
ler aleyhinde Amerikada yazılan veya 
söylenen yüzlerce nutuk ve makaleler 
yeni bir İngiliz. • Amerikan pUinını giz
liyen birer perdedir Bu plAn, dünyanın 
iki memleket arasınct:ı taksimini istihdaf 
ediyor. 
İngilteredc yeni tayyare fabrikalan 
Londra, 23 ( A.A.) - Hava nezareti, 

dün sekiz milyon İngili''. liralık munz:ım 
bfitçc projesini Avam Kamarasına tevdi 
etmiştir. 

(Baştaroh 1 ind sayfada) 
fil, Cibutiye herhangi bır ecnebı devlP· 
tin ani surette hücum ederek zaptetme
sinin hali hazırda artık gayri müminin 
bir hale gel.mı§ oldu~unu beyan etmek
tedir: Arazi ve liman, üç bin Senegalli, 
30 tayyare, bir kruavzör. 3 torpido muh· 
ribi tarafından müdaiaa edilmektedir. 
Bundan başka böyl.~ b':- ihtirna~ ka11ısın

da Cenubi Tunustan mukabil bir taarruz 
yapılması muhtemeldir. 
Tunus hudurlundn çarpışma hnberleıi 

yn lan lnnıyor 
Tunus, 23 (A.A.) - SalAhiyettar me· 

hafıl, Tunus hud:.ıôunda Fransız askerle
. .1 İtalyan askerleri arasında bir t>ftn ıe . . 

dl zuhtır etmış oldu~una dnır ecnebı 
bi~emembadan verilen haberi kat'i suret
te tekzib etmektedir. 

Lehistan ne yapıyor? 
Londra. 23 (Hususi) - Slyast mahfel· 

ı L histanın son günlerdeki hattı ha· 
er, e kt d" 
reketini ehemmiyetle takib etme e ır· 

ler;Deyli Herald> gazetesinin is.tihbara-

t .. ger-. hafta mütenekkıren Paına gore, r·· kil. 
;risi ziyaret etmi7 olan Lehistan ba§Ve ı 
Skl d ki Leh _ Fransız itUfakmı tak-a ovs , 

1 
.
1 viye etmek üzere Fransız makam an e 

bazı temaslarda bulunmuştur. 
Varşova mahfellerinde, hariciye nazırı 

Bek'in yalanda Londraya yapacağı ıeY_a· 
hate de hwrust bir ehemmiyet atfedıl
mektcdir. 
Diğer taraftan cNiyuz Kro'l:kh ve 

cDe..,.4li Ekspres gazetele~, Lehistanın 

Ro~ _ Berlin mJhverinden ayrılarak, 
İngiltere ve Fransaya yaklaşmak arzu· 
sunda bulunduıtunu yazmaktadırlar. 

cNiyuz Kronikh, yakındı Fraımz ve 
Leh erkinıharbiyeleri arasında bir gö
rüşme yapılmasının muhtemel oldu~nu 

(BCl§tarafı l inci sayj·vtrı) 
bailı olarak çalışan İstanbul Sıhhiye Mü
dürlüğü Belediyey~ daıma kontrol ede
cektir 
Sıhhiye Vekfile~i, yaz mevsiminde z:· 

buru melhuz hastalıklarla yapılacak lllU· 

cadeleye şimdiden başlanması lazım ge
leceğini ileri sürere~ Belediyenin nazarı 
dikkatini celbetmiştir Vali ve BP!ediye 
Reisi LUtfi Kırdar bu işleri Ankarada!l 
afacağı direktüe göre yoluna koyacakt•r. 

2 - Belediyenin vari:iat membalan·n 
çoğaltmak mevzuunda en evvel hatıra 
Nafıa Vekfileti tarafından satın alınma 
müzakereleri tamanılanan Elektrik, 
Tramvay ve Tüneı idareler. gelmekteriir. 
Vali bu idare!enn Beled•yeye olan ilişik
likleri bakımında:ı Dahiltyr. VekAl<ıtı va. 
sıtasile Nafıa VekAletı ile temas edecek
tir. Bir müddet umum müdürlük halınde 
ldare edilecek olan bu işletmelerin BelP
diyeye devri için iimdiden hazırlıklar 
yapılacaktır. 

8 - Para bulunamadığı için kanalizas. 
yon inşaatı devam edememektedir. L\itti 
Kırdar inşaat imklinlanru temin etmek 
için Ankarada HJ39 senesinde İstanbul 
Belediyesi emrine mühim miktarda pa!'a 
verilmesini temine çalışmaktadır. Yap:
lacak yardımın senelere bölünmesi de 
muhtemeldir. 

Kanalizasyon inşaatına bina sahib!er:
nln de iştirakini temin için Vali Vekfılı?t· 
ten Belediyeye bazı salahıyetler V<'rilme
sinl tiyecekttr. 

4 - Belediye binasının inşası için para 
i.!terıecek ve in§aat için müsaade alına
caktır. 

dası için Dahiliyenin mütaleası 
caktır. 

6 - Umuma mahsus bınaların b"r ~ 
evvel yapılması içm altıkalı Vekaletlerl 
nzami yardımda bulunmasınuı teım.ni 
tenecektir. Bu bin!llarenn bir kısmı, T 
simle Harbiye a:-asında ve birkaçı S 
tanahmed ve Beyazıd civarında. yap:lm 
istenmektedir. 

7 - Şehir tiyatrosu için ayrıl n b 
yüz bin lira tahsısat elyevm bankal 
mızdan birinde bulunmaktaciır. Bu par 
nın kullanılması ve İstanbulun Kon 
vatuar binasm:ı bir an evvel kavu 
için müsaade alınacaktı:. 
Şehir tiyat:-osun~ı tevsii ve ilen 

de bunun bir gelir membaı haline g t r 
mesi yolundakı Belediyenin mütnlea 
Dahiliyeye arzedilecektir. 

9 - Dolmabahçeae yapılması i.; ene 
stadyomun bu sene muhakkak inşa edil 
mesi temin edilecektir. 

9 - Ekmek, et, su, sebze ve meyva gHi 
yiyecek ve içecek işlerine verilmek lst~ 
nen istikamet Ankarad::ı alakadar Vedi 
letlere anlatılacak ve mülaleaları alın 
caktır. 

10 - İmar işinde Müzeıerle Vakıflar 
daresinin Belediyeye engel olmaması 
kliııı temin edilecektir. 

11 - İstanbulun ağaçlanması işinde~ 
raat Vekaletinin azam! yardımda bulun: 
rnası istenecektir. 

12 - Belediyenin varidatı01 çoğaltmal 
için tesbit edilen esasiar Dahiliye Vekl· 
Jetine anlatılacak, icab eden direktifleı 
a1ınacaktır. 

HükQmetin imar işinde Belediyeye ya. 
pacağı yardım miktarına büyük eheJ!11 
miyet verilmektedır. Vali İstanbuldat1 
icraatını göreceği ynrdım miktnnn3 gm 

- Biz Frans1z veya Amerikalılar sul· 
hfi istiyoruz. Çünkü demokratız ve dı:
mokrat olduğumu?: için de sulhü ancak 
§erefli bir sulhü kabul edeb:liriz. Harb 
fikrine düşmanız. Çünk:i harbin buifJn
kü meselelerin hıçbirini devamlı surette 
halledemiyeceğini biliyoruz ve boşu bo
şuna insanların ölmesini ve harabelerin 
yükselmesini manası;: ve caniyan~ bir 
'hareket buluyoruz. Fakat an'anelerimize 

Bu s~kiz milyon İngiliz lirasından 3,5 
milyonu tayyare ve kordon balonları a
lınmasına, 2,5 milyon lirası yeni tayyare 
fabrikaları kurutmasına. yarım mily!>n 
lirası, mühim İngilU merkezlerine veri
lecek balonlar için ip mübayaa edilme
sine ve nihayet. bır milyon lfrası da mev
cud fabrikaların genişletilmesine sarfe. 
dileccktir. 

bildirmektedir. =======-===========::===============~ İtalya Hnriciye Nnzınnm Val"§Ova 

5 - Kadroda lüzumsuz görfüen bazı 
vazifelerin llğvi ve Belediye işler!ni ko. 
laylaştırmak için yenı me.muriyetlP.r ıh-

Elçilerimiz arasında 
değişiklikler 

tevsi edebilecekti~. 

o a ı 

hasmı ya 
a kap ara 
al an kadın 

--------
(Baştarafı 1 inci sayfada) ı mumfüğine teblfgatta bulunulmuştur. 

Cahll suçlular, bu cüretka~· t··şebbüste Sarı Mehmed, 1zmirde ba.!ılan elli ka
ilk hamlede rnuvaffa~ olamayınca tcrsa- ruşlukları Çanakkaleje sürdüğü sırada 
nede çalışan hir dökmecinin ihti.~asından Çanakkale zabıtasınca tevkJf edilmi~ ve 

seyahati 
Paris, 23 (Husus!) - Leh hariciye na· 

zırı Beki ziyat'et. etmek üzere yann Ro
madan Varşovayn hareket edecek olan 
İtalyan hariciye nazırı Kont Ciano, ne 
gidişi, ne de dönüşU esnasında BerlJne 
uğramıyacaktır. 

Kont Ciano, Alman topraklanndan 
geçtiği sırada da Alman ricalfle herhan
gi bir temasb bulunmıyacaktır. 

Maahaza, Martm ille haftalarında İtal· 
yaya gidecek olan Mareşal Göring, Ro
ma - Berlin mihverinı aHikadar eden me
seleler hakkında İtalya:ı ricalile görüşe· 
cektir. istifadeye kalkı~mı5~ardır. Diğer t:mıf- İzmire getirilmiştir. 

tan, daha sekiz börekc;i de bu nmeliye~·e Suçlulhr ifadelerind>!, şimdiye kadar Çı•ndekı• .Tapon 
irak ederek bu c vardıı rn numarah. lı:ı- 161 aded ellişer kuruşluk bastıklarını söy-

nede, mahfuz bir odayı kendilerine iş ye- lemişlerdir. Bu paralar kısmen B:ılıkesir, OfdUSUDda bir 
rt ittihaz etmişlerdir. Burada, bir sobada Çanakkale, İzmir, Manisa ve :.1enemen· 
ıritiM!n kalay ve kurşundan ıstifade cdi- de elde edilmıştir. Zabıtaca yapıla..-ı bas- • k 
lerek zahiri şekli gümü~ elli kuruşluk- kında Hasanın evinde para bumağa mah- JSY an ÇJ mJŞ 
}ardan ayırd edilemiye.'1 ka'!p gümüş Pl· mıs alAt ve edevatla, bir miktar ktı?p pa· Paris, 23 (A.A.) - Oeuvre gazetesin· 
raların basılmasına muvaffak olunmuş- ra ekie edilmi~tir. de Bn. Tabouis, yazıyor: 
tur. Bu düşüncesizler Manlsal: Hasan, 80 Kalp paraların büyük bir ustalıkla ba- Dün aqam Çin sefareti, Çin r:ümhu· 

Ankara. 23 (Hususi) - Yakında elçi
lerimiz arasında geniş bir değişiklık ola
catı haber verilmektedir. İyi haber alan 
mehafilden tereşşuh eden haberlere gö· 
re Paris büyük elçimiıt. Suad Davas ve 
Bağdad elçimiz Tahir LUtfi tekaütie 
sevkolunacaklardır. 

Peşte elçimiz: Behiç büyük elçiliklerden 
birine terfian nalcledUeccktir. Berlin bfı
yük elçimiz Hamdi, galib bir ihtimale gö
re, mebusluğa namzed gösterilecektir. 

Balkan merkezleri?ldekı bazı elçilikle
rimizin büyük elçiliğe tahvili do1ayısl!e 
Belgrad elçimiz Haydar aynı mahalle bü
yük elçi tayin edilecektir. 

Merkezden eiçiliğe tayinleri kuvvetle 
muhtemel zatlar arasında şu isimler sa· 
yılmakta dır: 

Umum! lt!Uh muavini Nebil Bab, Müs
teşar Agah Ak.sel. daire §eflerinden Esad, 
Teşrifat Umum Müdürü Şevket Fuad 
Keçeci. 

yaşında Emine kadın, Ahmed oğlu MU!\· sıldığı ve şekil itibarile hakikile.rıoden riyeti hariciye nezaretinin göndermif ol
tafa, Abdullah oğlu Tevfık ve ..:ökmeci ayırd edilemediği görülmüştür. Bu!llar duğu haberleri vermiştir. Bu haberlerde 
Halimdir. Emine, suçlulara yemek haZJr- tetkik edibnek üzere İzmir Mfiddelumu- Cenubi Çinde Honkcng ile İkin arasında 
Jamnk ve sob>yı yaknrnk suça iştinkten mil;ıti tnrafından 1atanbul darbhanesine haııbetmekte olan Japon ordusunda çok Alman • fngiJjz 
maznundur. gönderilmiştir. ciddi bir isyan zuhur etmiştir. Birçok ki· 

HaU firarda bulunan San Mehmed ve Suçlular. kolayca zeog;n olmak için Ri- §inin öldlll!fi ve b·n kadar askerin isyan •• •• elerİ ' 

·~~~~~-~-~~-

Selim oğlu Halim geçen Perşembe gil:'ıa riştikleri hu işte muvaffak. olamamışlar etmiş olduğu söylenmektedir. Bu mınt~- goruşm 
Erzurum vapurile lzmirden hareket et- ve zabıtanın uyanıklı~ı saye.sinde yakayı kadnki Japon a'kerlerinin kuvve! mane. L<md:a 23 (A.A.) - Lord Halifaks, 
mişle.rdi. Bunlarda:-ı Halım 1sta:1bu1da, ele vermişlerdir. Suçluların b:ışkR yerler- viyeleri pek çok kırılmıştır diln Alman efiri fon Direksen'i kabul 
tenha bir semtte bir ev kiralıyacak ve fa. tle de kalp para sürmek ihtimaline bina· Janon taarruzu püskürtüldü etmiştir. Öğrenildiğine göre, iki devlet 
aliyet merkezi İstarıbulda kuruhcnkh. en nraştırmalar yapılmaktadır. Hepsi de Hongkong. 23 (A.A.) - Hoang-Kai-Hu a<tamı, be)'melniilel vaziyet ha~ında 
Ha1lmin tevkifi için İstanbul Müddeiu- Ağırcezada muhakeme edileceklerd;r, ile Tai-Ping-Kov arasında kurulmu olan görüşmüşlerdir. Yarın Berline hare • 

Çin müdafaa hatuna karşı Japonlar mü- ket edecek V{l orada bir hafta kalacak 
him bir taarruzda bu!unmuılarsa da bu AJ r· · in Londradan y.nl 

" . , " olıı.n m~n se ırın a -taarruz pfiskurtihmüştut. Bu taarruz es· d el t gili harici e Nazın 
nasında üç bin Japon askeri ölMilıtür. maz an evv ' n z Y 

Hiç yüzünden katil ! 

Denizbankın kadrosu 
şimdilik değişmiyor 

( Bastnrııfı 1 inci sayfada) 
kadro hakkında tetkikıe:- yaparak teşlrl~ 
lata atiyen verfleceit şeki! hakkındaki ka· 
rar:mı Vekalete bildirecektir. 

Bu itibarla kadrod~ şimdilik bir tebe& 
dül mevzuubahs değild;r. 

Yeni Suriye 
Kabinesi 
Şam, 23 (AA.) - Lutfi Hafüır, yeni 

kabineyi teşkil etmiştir: 

Başvekil ve maarü nazırı.: Lfüfi Hat. 
far, dahiliye ve milli müdafaa nazını 
Mazhar Paşa Raslane, maliye nazırı ve 
hariciye nazır vekili: Faiz Khoury, att.ı 
liye nazın: Nasib Bakd, milli iktısa:i na .. 
zırı: Sellin Djambarı. 

Yeni Başvekilin sözleri 

Şam, 23 (AA) - B. Lôtfi Haffar matııı 
buata verdiği beyanatta Fransa - Suriye 
münasebetleri hakk•nda demiştir ki: 

- Hüklımet Fransa ile Suriye arasın
daki münasebetlerin takviyesini çok ar
zu ve zorluklan iktiham ve birbirine bir 
çok menfaatlerle merbut bulunan lkf 
memleket arasınoa anlaşmaya manı ola· 
cak engellerden içtinab için icab eden 
müzahereti bu büyük cümhuri..vette bu .. 
lacağını ümid etmektedir 

(Bnştarafı 1 inci sayfada) 
25 yaşında ve okuması, yazması olmı· 

yan katil: 

Şun.gking, 23 (A.A.) _ Çin hava kuv- ile temasta ~ulunınak ist~ olduğu ticelendiğinden, ehemmiyetsiz bir sebeb- vetleri Nankin cıvarında Japon harb ge- slSylenmcktedır. Belgrad 23 (A.A.) - Meclis maliY4 
le çıkan faciarıın faı.lı olan suçlu, bugün İ komisyonu harbiye bütçesini bugün 

milerine karşı taar.ruzdıı. bulunmuftur. Berlin 23 (A.A.) - ktısad nazın alkışlar arasında kabul etmiştir. Bü~ 

Yugos/avyanın 
Harbiye hiitçesi 

c- Bıçağı, vak'acian on gün evvel 2U 
kuru~ Tophaneden nlmıştım Amma ben 
onwı ile böyle b1r iş yapacağımı aklıma 

bile getirmemı~im. Hiddetle Mustafa
nın sol bacağma kak1mı. Sonra ne oldu
ğunu bilmiyorum> demiştir. 

Diln vak'a m1hallind!:! zabıta ve adliye
ce tetkikat yapılmıştır. 

cürmü meşlııul ~anununa gör• Ağırceza- Blı' Cin tayyaresı Japon hava müdafaa Funk, İngiltere ile Almanya arasında geçen se~e bütçesinden ı 5 6 mil)on flı 
ya verilecektir. toplan tarafından düşürülmüştür. Bu yakında yapılıı<:ak ildısadl müzak.,..,.. 

1 tayyaTe düşerken pilotu istikamet tayin lere aii hazırlıkları yapmak maksadi· la olarak 2,928, 163,95 7 dinara yükse 
Geredede bir batmda Uç çocuk etmi şve bir Japon harb. gemisinin gn. le bugün öğleden sonra İngiliz mümes ~tir. 

vertesi üzerinde parçnlanmıştır. 1nfi1Ak sili Asthon Qwatkin'i kabul etm~. Orgllb Halkevinde yerli saz Gerede (Hususi) - Kazamıza üç sa· 
at mesafede bulunan Dörtdivarun Yu· 

neticesinde mez.kflr Japon gemisı de bat· __ .. ,;__ ___ _ 

mıştır. Faşist meclisi konseri 
• • k 23 A.A ) _ Kral bugün neş- Ürgüb (Hususi) - Bu ayın ilk Cuma Antikomıntem pa t ~~a 1 e~irn~e ne f~ist meclisi· günü akşamı Urgüb Halkevi tarafındu 

r 
r. 

Cinayetin tahkaatmn müddeiumumi 
muavinlerinilen Sabrl el koymuş, mak

tnl Mustafanm cesedi de adliye tabibi 
Enver Karan tarafından muayene edil· 
miştir. Mustafa, bacağına isabet eJcn bı· 
çak darbesi ni!ticesindc, şiryan daman· 
nın kesilmesi yüzünden ölmüştü: 

karıd:iğer köyünden Cibit.. oğlu İsmail 
Çetinaslanın zevcesi Sarerun iki~ ~e 
bır erkek çocuğu dünyaya ge~. 
Bunlardan kızlara Gülşen ve Türa:ın 
erkeğe Refik is.mi wrilm.1ştl.r. HAdıse 

aid olduğu makamata hM>er verilmiş • 
tir. Lazım gelen yardımlar yapılmakta: 
dır. Anasının ve çocukların sıhhatten 
yerindedir. 

Budapeşte 23 (A.A.) - Resmen bil·. r~ttıgı 'hır ih' den itbaren feshet _ tcrtib edilen sa?: konserı, okuyuculardan 
dirildiğine göre, M?caı:stanm . antfko- nı 2 ~.art ~ar. ~eclis 23 Martta top- Refık Başaran, Kamil ve Mehmec! Ko .. 
mintern pakta işt~~ teyıd eden melde kır ~~fır tan1ıte ilk defa o- nakçının iştirak.le verilmiştir. Biltün '• 
protokol, bu Cuma gunu burada Ma • :ana~a y~~· t ve korporasyonlar meclisi hükfunet erkam ve münevver zevatın 
car Hariciye Nazın Kont Csa~y ~e Al- t~id cedilmi§ bir halde içtima eyliye_ bulunduğu koru.er saat 12 ye kadar devam z 
manya, İtalya ve Japonya elçilen ara· ev . etmiştir. 

Murad hakkında}ti adli tahkikat ta ne· sında iı:ı1.alanacaktır. cektır. 
n 
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ANTUVANIN CENAZESi -
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T AKS iTLİ EMLAK SATIŞI 
Semti Muhammen 

kıymeti 

en Antuvanın gününde doğduğu için 
nı Antuvan koymuşlardı. S<.?neler geç
Antuvan oüyiıclü . Antuvan gençleşti, 
tuvan evlendi, Antuvan ihtiyarladı. 
nihayet günün b:rindc seksen sene ev
dünyada açllan gözlerini, gene di.in -

da kapadı ve öbür d:inyayı boyladı. 
ntuvanın doğduğu gib'. öldüğü gün de 
e bir Sen Antuvan gününe tesadüf et
i. Mahallenin ihtiyarları bunu bir 

ıcize addettiler: 
- Sen Antuvan büyük bir azizdir, gü -
nde doğanı gününde alır .. 

Dediler. Orta yaşlı kadınlar, Antuvana 
pr göründüler, bilhassa du~ kalan kan
\u çok teselli ettiler: 
- Dünya Antuvana kalacak değildi ya .. 
m kardeş o sana nisbeterı çok ihtiyar-

. Onu azizler aldı.lar .. onu alan azizler 
eLte seni de diiş:inmüşleı:-, sana yenı 

r koca hazırlamışlardıı. 
Antuvanın karısı hüngür hüngür ağJı

{()rdu: 
- Ah ah, henim kocam gitti. koc<ısız 

ldım. Azizler, azizler. yetişin imdadı-
a .. 
Diye bar bar bağmyordu. 
Kırmızı yan:ıklı tombul bir k!z olan 
olacının çırağı Janin belli etmiyordu 
runa Antuvanın ölümünden çok mem • 
undu. Antuvanın yirmi dört yaşmdaki 
ğ!u Polla çoktanberi sevişiyorlardı. Ko
acı dükkanı kapamt· kapanmaz, köşenin 
>aşında buluşurlar. Sen kıyısında gezin· 
ye çıkarlardı. Bir yerde oturamazlardı. 

"'ünkü Pol işsizdi. Babası da para ver -
nezdi. Janinin de ötede beride sarfede -
>ilecek kadar parası yoktu. Kolacıdan 

ldığı gündelik ancak kendine dara dar 
etişebiliyordu. Antuvan ölünce para13rı 

plm~ı. Pol. onları bol bol sarfedecek -

* Antuvanın cenazesı hazırlandı. Cenaze 
rabası, cenazeyı takib edece-klerin ara -
alan sıraya :iizildl. Madam Antuvan si
ah mantosu, sıyah tülile arabaya otur • 

du, bir yanın:fa Poi vard.i. O, kendine si
yah bir elbise bulamadığı için ancak ya
asına bir siy:.ib bez diktırmiştı. Bu siyah 
ezi de diken Janin olmuştu. Artık ara -
alarm nareket zamanı gelmişti. Fakat 
m bu sırada beklenilmedik biı· hadise 

oldu. Cenaze arabasının arabaclSl ye:rin
:de yoktu.Öteye beriye koştular, arabacıyı 
bir türlü bula!nadılar, çünkü onun biraı 
evvel oradan geçen bir cambazhane kum
panyası artistlerine gözLi ilişmiş, 

- Bu şimdi göl'.'düklerini~ bir şey de -
ğil, akşam filan yerdf'ki sirkimize ı?e1i . 

Kızın bu itirafına pek fazla hayret 
etmedim. Çünkü her iki köşkün, arada 
'kendiliginden münasebet kesildikten; 
sonra bile, a rasıra çamlıkta pek sıkı 
fıkı görüşen bu iki hizmetçi arasında 
bazı sırl;ınn nasıl olsa gizli kalamıya -
caJını evvelden tahmin edebilirdim. 

S.ate baktım. Daha ona bile gelme
mi~i. Dem€k daha üç saat beklemek 
lazımdı! 

- Zeyneb, dedim, ben odama. çıkıyo
rum. Fakat, uyuyacak değilim. Sen de 
uyuma, kıztm ... 

Saf ltız, yüzüme melül melıll baka • 
rak: 

- A. . hiç uyur muyum? dedi. Hani 
lazım 5else parmağımı keser de gene 
beklerir.ı. 

Bu sözü kal bime bir faşirah verdi. 
Ö\ le hissettim ki insanları gene seve
b ."ceğim! 

* l;.ç saat .. sanki ü ç yıl kadar uzun ... 
Bu üç c;aat içinde, bekleyişin ne işken· 

ce Jldu~nu her zamandan fazla anla
dnn. Kendimi oyalamak için ne yapa
caıi1mı bilerniyor, odamda sedirin, kol
tukla1~ın yerlerini deği-ıtiriyor, abla • 
mm işleı:lıği P.hram resimli yastı:ğı baş~ 
ka bir köşeye, Neclaıun plajda uzan • 

Çeviren: Nimet Mustafa Cinsi 

niz, şayanı hayret numaralar seyrede • 
ceksiniz. 

Diye avaz avaz bağırıp geçerlerken ce
naze arabacısı da baş hokkabazın yanın
da giden sarı saçu kızdan gözlerini bir 
türlü ayıramadığı için, işi gücü, araba • 
sını, cenazesini unutnıuş, peşlerine ta -
kılmış gitmişti. 

inenler şaşaladılar. Cenaze henüz me • 
zarlığa gelmemişti. 

Antuvanın dostlarından bir ihtiyar ba
şındaki kasketi eline aldı, ıstavroz çı -
kardıktan sonra: 

Şişlide Meşrutiyet mahallesinde Büyük
dere (Halaskargazi - Tramvay) cadde • 
sinde eski 85, 95 Mü. 93 yeni 312, 314, 

316. 318, 320, 320/1 No lı. 

Dört katta ;;~k.iz daireli (dai- 27500 
relerden birisi üç. birisi dört 
altısı beşer odalı) ter koş, elek-
trik ve üç dai.resinci11 banyo 
tesisatını havi ve taJıtmda altı 

Vaziyet fenaydı. Cenaze sokak ortaı::ın
da kalamazdı. Fakat Sen Antuvanın bir 
mucizesi işi birdenbire halledivermişti. 

Yeşil kadife yakalı, siyah bir redingot 
giymiş bir adam orada peyda olmuştu: 

- Ne bekliyorsunuz, demişti. arab~ıyı, 

ben mezarlığJ. götürüveririm Ben de 
arabacıyım. 

Ve cevab beklemeden arabanın üzeri -
ne atlamış: 

- Her zaman belediyeden kiliseye ge· 
lin götürecek değilim ya. bir sefer de me
zara ölü götüreyim! 

Diyerek kırbacı şak!atmıştı. 

- Bütün bunlar mucize dedi. Bizim An 
tuvan cennetlik bir insandı. Onu biz :rr.e
zara koyamadan Sen Antuvan göklere 
çekti. Esasen arabacının kaybolması, ye-

rine bir başka arabacının peydahlanma -
sı da birer mucıze. Hem aldanmıyorsam, 
o ikinci arabar.ı Ren Antuvanın ta kend-is.i 
olacak! 

O henüz sÖl1İnti bitirme:rr.işti k:: hızla 
gelen atların nal ses~eri., bir arabanın te· 

kerlek gürültüleri, bir kamçı şaklaması 
duyuldu. Cenaze arabası mezarlığa ge:
mişti. Arabadan atııyau arabacıya sor -
dular: 

- Nerede kaldın? 
Arabacı onhra hayretle baktı: 
- Nerede kalacağım .. Bızı.ın usul böy

Cenaze arabasmı takib edecek araba - ,ledir. Bizim us:.ı1e göre hareket ettim. 
Jarın arabacıları şaşırmtşlardı. Onlar şim- Polonya ormarı.nda bır gezinti yapma~< 
djye kadar birç:ok cenaze alayına iştirak lazım değil mi? 
etmiş oldukları için iyi biliyorlardı. Ce· Ömründe ilk defa cenaze götüren dü
naze arabası gayet yavaş gider, ve me - ğün arabacısı, Antuvanın cenazesini, ye
rssime iştirak edenlerin arabaları da onu ni evlileri gezd'.rdiği Polonya ormanında 
t>yni yavaJşlılıtla takib ederlerdi. Fakat gczd'irdikten sonn mezarhğ:ı. getirmişti. 
bu sefer iş ba~ka türlii olmuştu . Cenaze ~ 
arabası o kadar hızlı gidiyordu kL diğer- Yarınki nüshamızda: 

Ölüm işareti leri de hızlı gitmek mecburiyetinde kal . 
mışlar, fakat gene bir türlü ona yetişe • 

· 1 d Fransızcadan çeviren: Suad Dervi~ 
memış er i. Cenazey~ iş~irak eden ara - J' 

balar mezarh,ğa geldiğ! zaman arabadan '--,------------·-' 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Eski seneler muamele ve kazanç vergi lerile cezalarından borç~u değirmenci 

Mehmed Alinin Baiı:ırköye bağlı Küçükçekmece köyünde Hacı Alinır: dükkanın~ 

da 4 adet Holl::ı.nda zımpara taşi:e, 1 adet isbanko tahs :li er.ıva.l kanununa tevfi

kan 22/2/939 gtinünc!e satışı ilan olunan mahcuz eşyaya talib zuhur etmediğin -
den 6/3/939 Pazartesi günü saat 14 de talik edildiği ilan olunur. (1206) 

- -- - - -

Baş, Diş, Nez~e, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - İcabında günde 3 kaıe alınabilir. - -

y QJIQll I Halid Fahri o~n«Jy 
mış kad!n r-esimlisini onun yerine ko

yuyorum. Muht.elif zanıalnlaOOıa bana 
verilmiş olan hediyeler gözlerimde ay· 
rı ayrı bjrer kıymet almışlardı. Şu kil
çük kırmızı maroken cildli şiir kitabı 
etajerin üst rafında en göze çarpacak 
bir yer bulmalı idi. Kimbilir belki Sü. 
heyla bunu açardı da, iyiliği ve güzel
liği sev-en büyük bir Türk şairinin bir 
kaç mısraından kalbinin daha başka 
türlü yumu.şadığım duyardı. Şu min.
yatür, .şu ufak Goethe 'büstü, belld o.. 
na, bir qiin cvlerındeki masanın üstünr 
de görr!üğüm bir kitabı okumuşsa, bil· 
yük Alman şairinin yetmiş yaşında bi .. 
le nasıl aşk için çırpındığım hatıırla -
tırdı ve kendi sinin yirmi yaşı ile be
nim yirmi altı yaşıma sırf bir· in.adla 
düşünüp karar verdiği haksl'Zlığın deh
[ietini anlatırdı. Sonra iste.rdlm ki, şu 
duvardaki Psych6 tab1oou, Fransız res
samı « Pierre Prud'honııun bu şahese
rinin e'1. güzel kopyası ilk nazarda gö:z. 
lerine· çarpsın ve bana rüzgarlarla gök· 
lere havalanan bu lozın efsanesini 80I"' 

sun! Bf'n de ona anlatıaynm.: Bu kı2!l 
kaçıran aşktır. Fakat bilsen bunlar ne 
ıztı..."'ab çekmişler, ne ıt.ecııltbeleroen 
geçmişler ve ancak sonunda ebedi su
rette birleşip aaadetıe kavıuşm.uşlardlır 

diyeyim. Bunu dedikten sonra da şunu 
ilave eclı:-yim: İşte biz de onlar gibiyiz. 
Biz de ıztı-rabla seviştik, Süheyla, fa • 
kat artık neş'e ile birleşelim! 

Hasıh böyle, Süheylayı yalnız bu 
son ge~ için değil, bütün ömrümce tek
rar kazanmak için odamdaki eşyadan, 
lbibl~1arıdaıı, tablolar.dan j:md.nd umu
yor, etrafımda buna layik bütün bir 
dekor hazırlıyordum. Pencereleri açık 
bırakmak1a beraber perdeleri çekmiş, 
tavandaki ışığı söndürmüş, yalnız ma· 
samın üc:Wndeki ufak elektrik lambası· 
m yakmı~tım. Fakat fanusun altındaki 
beyaz mnpülü değiştirerek içeriki boş 
bir oda:ian getirdiğim. sarı ampulü o
nun yerine takmıştım. Bu san ~ık, 
hiç şüphesiz onun san saçlanna daha 
uygun düşecekti. 

Şimdi yorulmuş, ya:Wıanemin gö • 
zünden çıkardığım 'habra defterimin 
sayfala-rınıı karı.ştll'lnağa 'başlamı.1ım . 
Süheyrnya aid kısımlara gekllkçe du· 
ruyor ve bazı sabırlan tekrar tekrar o
kuyordum. Onun ağzmdan çıkan her 

söz, ilk acı itirafından son acı itirafına 
kadar içime ayrı bir hüzün dolduru • 
yor ve yalnız arada tatlı dakikalanmı 
zın notları bana bir parça teselli veri
yordu. Saatsa bir türlü ilerlemek bil· 
miyordu. On ikiyi hmiiz beş on daki
ka geçebilıniştL 

1 

Defterimi kapadım ve elime yazı ma-
samın köşesindeki SüheylAmn mektu• 
bunu aldım. Bilmem bu, akşamdanberi 
onu kaçıncı okuyuşumdu! Sonunda kaf' 
derden bahsettiği bı mektuıbda yalnız 
bir Wk ftkrine, ~ tES anuauna bütün 

Balatta eski Hactalı, yeni Atikmustafa· 
paşa mahallesinde Hamam sokağında 

eski ve yeni 48 No. lı. 

Saınatyada eski Hacıkadın, yeniAbdiçe
lebi mahallesinde esk: Çulcuinop, yeni 
Pulcu sokağınrh eski 62, 60, yeni 60 

No. lı. 

Çengelköyünde eskj Çamlıca. yeni Ça
kaldağı sokağında eski 8 MU. yeni 13/1 
No. lı. 

dükkanı müıtemil kargir bit 
apartımanın ta'hıarııı. 
İki katta iki orfah kuyu!!ı.. ve 
ele-ktriği olan kargir bir eviıt 
tamamı. 

Üç katta beş o1alı ik: sofalı 
kuyusu, sarnıcı, ve elektrllr 
tesisatı olan kargir bir evin 
tamamı. 

İki buçuk katta beş odalı faz· 
la bahçeli kargi: bır evin ta-
mamı (mesab.ai sathiyesi 
2208,62 metre murabbaıdır.) 

!60 

2200 

600 

1 - Arttırma 7 Mart 939 tarihine dti~en Salı günü saat 15 te yapılacak ve gay
rimenkuller en çok bedei verenlerjn üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nisbetinde pey akçesi 
yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtt~ bir! peşin ve geri kalanı seki2 senede 1eki% mil· 
savi taksitte öıieni~. Taksit1er % 8.~ faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciyt> kadar gayrimenkul Sandığa bfrincı derecede ipotekli 
kalır. (886) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
CiDIİ Milctart Vahi. Beheri Mu. 8, Tutarı O/o 7, S Eblltme 

temina. şekil Sa. 
Lira Kur, Lira K, Lira K, 

Gaz yağı 
Göztaşı 

16000 Kg. 147 60 2360 - 177 - Açık Ek. H 
18200 ~ 16,5 3003 - 225 22 • 15 

Göztaşı serpme makıneıtt 
c Vermeral marka 
Kükürt için serpm~ ma. 

110 aded 15 1650 - 123 75 

kinesi tSuperba veya Va-
züv marka:ıı 104 • 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda 
eksiltmeye konmuştur. 

l~ 1560 - 117 - • 18 
yazılı 4 kal€'m maizeme ayn ayn açıl 

II - Muhammen bedelleriylr. muvakkat teminatları hiz:Üa!·ında gösterHmiştir 
III - Eksiltme 13/3/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hızalarında yazılı 

saatlerde Kabataştı:ı. kain Şubemizin Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameleı· he::-gün sözü geçe• şubeden parasız o1a:-ak alınabllır. 

V - 1stekliler:n eksiltm~ için tayın edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa 
ralariyl.e birlikte me?:klir komisyona gelmeleri ilan olunur. tl08h 

Muhammen bedeli 5711 lira olan 8 aded muhtelif döner köprü 4/4/1939 Salı 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İldare bınasınd.ı satın alına • 
caktır. 

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

ettiğl vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisltğl
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada. Malzeme dairesinden Haydarpaşad.a 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (10321 

kalhimle ~tirak ediyordum: bu gece • 
mizin tam bir aşk gecesi olması. .. Evet 
ne sitem. ne göz yaşlan ... Fakat sabah 
yaklaşıp da, Süheyla benden bir daha 
gelmemek üzere uzaklaşacağı dakikada 
göz yaşlarımı gene tutabilecek mi i · 
dim? 

Rüzgfır çıkmıştı, fakat hafif bir rüz· 
gar ... Simdi balkonun ve iki yanındaki 
açık pencerelerin inik perdeleri ara sıra 
bu nefcsler1e şişiyor ve bu ıhk Teşrin 
gecesinin beni üşütmeyen serinliği oda· 
ya yayılıyordu. 

Mektubu bl'rakarak kalktım ve bal
kon -kapısıını açarak dışarıya baktım. 
Çamhk, her geceden daha karanlıktı. 
Sokağın ba1ındaki fener de !Önm.ÜIJ, 
gece biltiln korkunçluğu ile derinleş.. 
mişti. Nihayet, karanlığa alışan göz -
lerim, yolun ortasmda dumıuş bir ka
dın havali seçer gi'bi oldu. Bu, Sü -
hey1~nın yolunu bekl1yen Zeynepli 
~ekrar odaya girdim w saat.e bak· 

tım. Bire çeyrek vardı. Demek artık 
dakikaları sayacaktım. Bu d~nce ile 
kalbim çarpmağa başladı. P'akat içeri· 
de, duramadım, yeniden balkona çık • 
tım. Bu defa Zeyneb de, arltamdan, o
dadan vuran sarı ışıkta benim hayali
mi fatketmişti. Elile bir işaret yaptı 
ve SübeylAnın köşkü tarafım gtSster • 
dL sonra oraya doğru yürlidtl 

Kalbimin çarpıntısı rlyadel~i. De
mek Sühey!A geliyordu. 

Hemen sessiz adımlarla aşağıya in· 
d!m. Çünkü Hafızla .ın.Yllft\ uyandıır • 
mak istemezdim. 

Aşağıda, camh kapının lSnttne henüz 
çıkmıjtım kl ~ babQeye girdi--

Y amma gelince, hafif bir sesle: 

- Teşekkür ederim, dedi, Zeyneb! 
bekletmi~siniz! 

- Tabii, diye cevab verdim, sizi 
karşıiamak için ... 

Sonra koluna girdim: 

- Y ııkarıya karanlıkta çıkacağız, 

dedim. Çünkü bilinmez, olabilir ki Da· 

dı ile Hafız uyanır da sofaya çıkıverir~ 

ler. Onun için karanlıkta ... 

Sesini büsbütün alçaltarak: 

- D~ha iyi! 

Diye fısıldadı. 

Odamın kapısını kapayıp da Sühey· 
layı, o güzel sarı saçlannı aydınlatan 
sarı uıığm ~·anındak i koltuğa oturtunca, 
bir lalıze sandım ki bir rüya görüyo
rum. O kadar güzeldi ki. .. Yalnız sır
tında, o lamın ve saçlarının san ışığl 
ile tezad teşkil etlen çok koyu renkli 
bir rob vardı ve bu tezad bana, ilk se-

vincimi dağıtan garib bir matem hissi 

verdi. Bu hisle, hiç si.tem etmi.yecek • 
ken kendimi tutamadım ve onu kolla
runın arasına alırken: 

- föçin bu koyu elbiseyi giymişsin, 
dedim . Bilhassa bu gecemizde açık bir 

bahar rengine biirüne'bilirdin.! 
Dudal{ları hüzün!e büküldü: 

- Sonbahardayız, hattA kışa yakla· 
şıyoruz, d;ye cevab verdi. Hem açtk 
renkler bahtiyar aşıkların rengidir. 

Sonra': 
- Beyaz mı giymeli idim? 
Diye ilave ettL 

( A1·kar. var) 
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Yazan: ZIYA Ş.AKJB 

Feliket üstüne feliket 
Aklıma, arka ceb~mdekf. tabanca gel-ı - ÇJldıracağım, teyze .. anlat.. ne ol· J - Ne yap:cak?. Kıza, ~~~ bir. if-

di. Eniştem olacak herif bana bunu ve- muş?. . tira atmış. Guya kız, kendılıgınden ~~
rirken; Teyzem a!"tık kendini tutamadı. Se- riye erkekler almış. Sonra da, herifın 

- Ne olur, ne olmaz.. 'başın s:ııkılır· dirin, ürerine oturup ttlerini yü~üne beş yüz lirasını çalmış. 
ıa, çıkarır ~öylece patlatıverirsin.. o - kapayarak, hem söylemiye, hem de hıç. - Bunları kim söylüyor?. _ 
nun gürültüsü, seni kurtarır. kıra hıçkıra ağlamıya başladı: - Kız söylüyor ... Kızın ~gazmd~ 

Demişti. - Ne olacak?. Bir tanecik evlB.dımı ve başk?. yerlerinde hastalık alametıe:ı 
Derhal bu çareye baş vurmak mec • mahve+mi.şler ... Evvela, ev sahibi ola- görünür görünmez, zavallı yavru~gı. 

buriyetini hissettim. Tabancayı çıka • cak 0 rezH herif, zavallı kızcağızımı karşısına alarak suratına öylece bagır
rarak ucunu arkama çevirelim. Kl:>rka berbad etmiş. Sonra da, hergün eve bir mış. Sonra da, kolundan tutarak kapı. 
korka, tetiği çektim. takım adanılar getirmiş. Yavrucağımı dan d.~::ırı atmış... Derhal karakola 

Hay, çekmez olsaydım. ... İşte bu • onlara peşkeş çekmiş ... Toy çocuk.. müraca~t edecektim. Fakat, bu alçak 
günkü felaketimin ilk safhasını t-eşkil bunlard:";n korkmuş, ses çıkaramam~. adamın iftirası kanşısında müşkül bir 
eden facia, bu bir saniyelik hareket Hepsinden birer türlü hastalık almış. v:azivet-e düşeceğimizi nazarı dikkate 
yilrilnden vukua ge1d1. Körolası kaza ü~telik de... alarak v:ı.z {!eçtirn. 
kurşunu gitmiş .. haklı olarak beni ya- Artı1t, kulağıma hiç bir söz girmiyor- - P 0 kala .. şimdi ne olacak? 
kalamaktan başka hiç bir kabah~ti. ol- du... Hiç gö~üyordum.. duymuyor • . ~ ~e ol~cak .. hiç ~·.Meseleyi, oldu$,ı 
mıyan ~kçinin, bir yerine gir.mıstı. dum .. ve, işitmiyordum.. gıbı sın~mıze çekecegız. 

Arkamdan: 1 * Hayır... Ben, bu meseleyi sineme 
- Yandım.. . ' Kafa:ra inen darbenin sersemliği sa- çekmiyecektim. 
Diye, bir f.eryad ifittlm. atierce devam ettikten sonra kendime 
Başımı çevirip de bekçinin yere yu· geldiğim zaman tevzeme ilk sorduğum 

varlandı~nı gOrflr g~rmez, 0 ka:tar sual, su oldu : ' · 
korktwn ki, a~tA. kendimden geçtim. - Pekala .. ne yapacağız?. Bu acı * zehiri nasıl yutacağız? 

Teyzem dP, ayni sualin kıvrandırıcı 
ıztıra11 içinc.!e :i.di. 

Aciz ve yeisten inler gibi cevab ver-
Eve na.Ü geldim!.. J di: 

Bunu, hiç bilmiyorum. - Ben de bunu düşünüyorum ... Fa-
Kapıda, tey~em ka711ladı. Beni', ~im· kat bu namussuz herif o kadar büyük 

bilir ne halde görmtış olacak ki: bir kurnazlık etmiş ki. bunun karşısın-
- Ne oldun Saraflm?. da. hiç bir şey yapacak vaziyette de -
Diye, bağırdı. ğiliz. 

* Derhal yerimden fırladım. Sanki, 
kıpkızıl bir kan deryasında yüzüyor -
muşum ı:{ibi. kollarımı sallaya sallaya 
ko~mıy<ı ba~ladım. 

Beyoğ1una nası1 n çtim?. 
Sakıznğacındaki Klor~nidi apartıma

nına nasıl ?'rdim? 
Dun1 arı. hiç b lnıivorum. 
Apartrmanın mcrdivenlıerini 1:ırma

nırken 1<-:n~ıma bir adam dikildi. Bu, 
rıprtrtımcının kapıcısı idL 

Sordu· · 
- NerPye gidiyorsun?. 

Sözü, kıs" kesmek :ist.edim. Bir an N ? 

1 - ı e yapmış .. 
evvel yatağıma uzanmak için ace e a· ===~~=~======================== 

(Arkası 1'ar) 

cele merdivenleri çıkarken.: 
- Hastalandım, teyze.. fena halde 

hastayı~. 

Dedim. 
Teyzem evvela ağu: dolusu 'bir küfür 

etti. Sonra; 
- Hlly Allahım.. bu derdler, hep 

beni mi buluyor! Eliaavi geldi. O da 
hasta, yatıyor. 

Dedi 
Mıhlanmış gibi &ırdum. Tel~ ile 

IOrdum: 
- EHsavi mi, geldi! • . 
- Evet. 

Devlet DemiryoUarı ve limanları işletmesi Umum id~resi ila 1J3r1 

Mulıammcn bedel ve muvakkat teminat bedelleri a·şağıda yazılı muhtelif cins 
vagon yedekleri ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle 7/Nisan/Hl39 Cuma günü saat 
15 de sıra ile Ankarad<l İdare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin şağıda yazılı mikdarlarda temt!la~ ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerin. ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1103) 
Eksiltme Eşyanın cin.si Kalemin 

No. sı mikdarı 

Muhammen 
bedeii 

Lira 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

- Neroede! ı Tekerlekli dingil. dingil ve 
_ Nerede olacak .. odasında .. ateşler komple bojile!". 

lıçfnde yanıyor. 2 Buvatagresler ve tampon gres. 
Eğer trabzonlara sımsıkı tutunma - sörler 

mış olsaydım, hiç şüpheBiz ki merdive- 3 Kapı makarası. Menot, tam • 
ntn altbaşı:na kadar yuvarlanacaktım. -' pon tası, tampon, cer kancala-

Teyzem1n odasına~- Bir ham· n, koşum takımları ve tefer -

22000 6 1650 

L9 15600 1170 

Sayfa 1 

Son Posta'nın tefrikaeı: 39 

smanlı arda haşme 
Padişahın kılıç kuşanma günü tertib edilen alayı 

gidişi onların o kadar iftihar 
ettikleri debdebe hakkında doğru bir fikir verebili 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 
Tenasübe riayet edilmeden yer - şerefelidir. Minarelerin en az yük.;ek 

leri kara.rlaştır.ı.lmış bir sürü SÜ· ve en az ineeleti de bunlardır. (2) 
tunlar var. İrtifalarında, kaıde • Burada Türklerin hila!e atfettik 
!erinde ve haşlık:arıncia cmodule> e kıymet hakkındaki fikırleri tesbit Yi 
biç dikka: edilmemiş g• 01 görünüyor; gelmiştir. Fakat padişahın topların 
.entablement:ı. laraa hiç bir sıra, hiç bir bahsederken bu mevzudan bahse ve 
kaide. profillerde his: bir zevk yok. Bu bulacağım. Şimdilik yalnız şu kadar s 
sütunlar haiz oldukları büyük şöhrete Ja- liyeyim ki vezirin sarayını, yukarıda 
yık değildirler. lattığım yangından sonra, tekrar inşa 

Bu binada yalnıı malzemenin zengin - derken mimar. iki avlunun ortasına 
liğine ve bolluğuna hayran kalmak müın· kapıyı örten kubbenin en üst slisü ola 
kündür. Bu malzemenın artık ne Delphes- dört yapraklı ziynet çeliklen kull 

t Delos'ta tesadüf edilıniyen zen- mıştır. Eski kapıyı süsliyen hilalin y 
c, ne .. hük. . b 

gin aksamından terekküb ettiklerını - rıne u tezyinatı ikame ettı. Bu küç 
me insan meylediyor. . süsü Fransız sarayınd:ı görmüştı.i. B 

Fakat Ayasofyanın tavanını ~ezy~n e • nun kullanılmasını kabul etti. Hiç fil1 

den mozayık.ların güzelliği ink~r ~abul bunun bir manası olabllece~ini aklına 
etmez. Ben hali orada dört ,Qıerubm> .. m tirmedL 
kanadlarınm ucunu gördüm. Bunl::ir clor~ Ayni tarz bir arzu, fakat neticc·si far 
sütunun cvoussure> niıl başladıkları nok· bir hareket eseri olarak, sarayın bıış1 
tada korniş üzerin: dayanıyorlardı. Mi - kapısını tezyin için rekzedilmiş olan 
neyi kireç ile badan.ı etmek hususunda eski yeşil sütun başlıkıan üzerine d 
Türklerin gösterdikler> inad ve ısrar bu· yanmaktadırlar. Bumarı ebniye emini 
gün bu mozayıklardan hiç birinin gö - şikayet ettinL Banıı başlığın san'atka 
rülınesine im1dın bırakmıyor. Parçaları • ne oyulmuş olan yaprakları, onları ta 
mn koparılması neticesinae bütün bütün dir edilebilecek surette göze çarptırma 
harab olup bitecek:erdı.r Barbar bir me- layık oldu.klannı cevaben bildirdi. 
rak bu mozayık parçalarını onları tahrıb İstanbulun deniz tarafındaki suru 
eden cehalet ve hırs ve tamadan satın a- ayni tesiri hasıi ediyor. Burada ters o 
lıyor. rak dizilmiş bir sürii sütunlar vard 

Küçük küçük mikablardan müreklrnb Bunlar milteaddid tabakalar teşkil ed" 
kristallar halinde aağılan bu mozayık • yorlar ve bu yüksek duvarlara temel h 
lann bazı parça:arı işlenmek için V ya- metini görüyorlar. En adi malzeme 
naya gönderilmıştır. Orada suları gayet karışık en zengin enk:ız, her adımda c 
güzel muhtelif renkte taşlar elde edıldi. haletin hüzün ver~cı levhasını arzediy 
Sertlikleri de pek ziyade idi. Eski Yunanlıların nefıs eserlerinin kıı 

Malfun eserlerir. en mutenasına karşı metli .bakiyeleri barbarlığın eserled 
Türklerin gösterdiklerı istihfat eseri di- karma karışık bir haldtı bulunuyor. 
ğer camileri süsliye:r:. tezyinatın sadeliği Türklerin tasvirini itmam etmek 
hakkında hiç bır şüphe bırakmaz. Bu tez- manasız gururları hakkında bir fikir ve 
yinat dört büyük levhaya inhisar eder. mek için pek sevdikleri sözlerden bir' 
Bunların içine Muhammedin dört hali- zikretmek kafidir: 
fesinin isiınlerı ~yrı ayrı yazılmıştır. 

Kur'anın bazı fıkraıan da muhtelii yer-
lerde ve bilhassa klirsü tarafında yazı -
lıdır. Bu kı.ıdsi kit;ab namaza takaddüm 
eden teemmül ve mü:ahaza devrinde o -
rada okunur. · 

Zenginlik Hindistanda. 
Zeka A vnıpada, 
Ha§met ve debdebe Osmanlılarda. 

tıede kapıyı açtım. Karyolaya atıldım. rüatı. 59 

O~d~!~n;ı!:~ir hazan gülü gibi .4JllllUUllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllll:I~ :~::s~i~;n~r~~Y~~::~~i~~a~~::ek ~:: 
90lmuştu. Dalgın yatıyor v~ sık sık ne· ~ Tür k Hava Kurumu ~ lemyezele karşı izhar edilen ibadette lıu-

82400 5370 

Kadınlar da erkekler gibı camıye kabul 
edilirler. Bunlar kendilerine tahsis edi
len yerde mevki a:iıtlar. Türklerir.. ahlak 
ve adatı böyle bir ayrılığı icab etmemiş 
olsaydı mabedlerae kendilerine yarı bir 
yer göstermet~rı affolunabilirdi. Çünkü 
bir m.abedde ınfü:am ve sükut daimi su-

Padişahın kılıç kuşanma günü tert · 
edilen alayın gidişi onların o kadar ifti 
har ettikleri haşmet ve debdebe hakkı 
da pek doğru bir fikir verebilmiştir. Ma 
mafih şurasını teslim ederim kı sultan 
deniz tarikile bir yere gittiği zaman, r 
fakat eden alayda parlak ve azametli b 
hal vardır. O kayık.lamı zenginliği, ha 
lifliği, zarafeti bizim bu tarzda malık o 
duğumuı şeylerin kaffesinin üstündedi 

(Arkası var) 

· - 1 du = - dudlar çizmiş, fasılaıar ayırmış is~ ona 

a.=;u_:~E·~llel.
0

israevğıi·!·.ıerek hafi.fce; ~==-=- .. r y ·u-- K p. y ~ ~=== tahsis edilen bir mabedde hürmetk8.ran<' U 1 bir perestiş için hiç hır hudud yoktur. 
Çan seslerinin yerin~ ikame edilmi~ ha-

Dedim. - - • b' .. tl . . b. A I ·· 1 ini = := vaı ır terennuro namaz saa erını ır -
Gözlerini açtı. O tatlı yeşi · ?0

z er § Beşinci Keşide : 11 /Mart / 939 dadır. § rab düsturu içinde haber verir. Bu dils -
hafüce bürüyen kan tabakasi'le bana 5 50 5j tur Allahın uhmrvetini, Peygamberin va:ti 
baktı. Bu hruıta ve melfil bakışta bile, 5 B üglik ik ramiy e : O O Liradır. .. § fesini. duaları ve hayır işlerini birleştı-
bütün his ve şuurumu sarsan dayanıl· 5 • § riı·. Her camiin müezıinleri (1) bu mak-
maz bir gtizelınt vardı. § Bund•n baıka: 15.,)0, 12.0JJ, 10.0JJ liralık ikramiye· 5 sadla minarelerine çıkarlar. Birer sütu-

- Ha~ta mımı, Elinvi?. ~ İerle l 20.000 •• I0.000) liralık iki aded m.i:Ciht vardır... := na benziyen bu bir nevi çan kuleleri iç • 
- Birııtz. § Bu tertibdea bir bilet alar•k iftirak etmeyi ihmal et· 5 leri boş küçük kulelerdir. Kutudan dört 
- Ner..n var?. § meyiniL Siz do piya.ıııonan mea'ud Te bahtiyarl•n ara•ına ~ beş kademden ibarettir. Camilerin kö-
- BatJDl çok ağrıyor ... Boğazım da, § girmit oluraunuz... = şesinden kubbelerin tepesine müsavi ka-

fena... ~IUllHIUllUUIHllnllllllllllUIDHlllHn11nn1111H1H1UlllllllllllllllllllllllJIJllllllllllllllllllllfW lınlıkta ~ksefü·le~. Sonr~ yirmi, o~ 
Sesi, lurildayordu. Ağzın.dan acı, ~'illi pusluk bır çıkık. bır galerı buraya mun~ 

.art, kınn kokusuna benziyen 'bir koku N f v k A 1 t• d . tehi olan döner merdiven ile mçük bir 
intişar ediyordu. a 18 e a e JD en• kapıda birleşir. Bu kapı daima Mekke is· 

Onu kon1.1.fluı'al'ak fazla üzmek iste- Eksiltmeye konan iş: tikametine müteveccihtir. 
medim. Yıtvaş yavaş geri çekildim. Ka- ı _ Tarsusta Berdan çayı sulama şebekesi keşif bedeli· (180.000) liradır. Sonra, minare kalınlığının takriben 
pınm önünde duran teyııemi al-arak be- 2 _ Ek!!illtıne 10/3/939 taliihine rastlıyan Cuma günü saat 15 'ıe Nafia VekA· dörtte tı,irini kaybederek, beşte, yahud 
nim odama geçtim. leti Sular Umum Müdürlüğ1.i Su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu- altıda bir kadar ucu incelmiş bi:r halde 

Teyzem, tepeden tırn.ağı.na kadar tit- lile yapılacaktır. yü~lmekte devam eder ve sivri bir kü-
J.'liyordu. V e> artık patlamıya müheyya 3 - İstekliler. eksiltme §artnamesi mukavele projesi bayındırlık işlen genel lfilı ile nihayetleni:r. Bunun üzeri kur • 
'btr volkana benziyordu. şartnamesi, fennt şartname ve projeleri (9) lira mukabilinde Sular Umwn Mü- şun kaplıdır; nihayetinde de bir nevi h1-

Sordum: dürlüğünden alabilirler. l&l vardır ki birbirlerine- gayet yakın bir 
_ Doktor getirdin mi, teyze?. 4 - Eksiltmeye girebilme~ için isteklilerin (10.250) liralık muvakkat temi- surette kapanan iki ucunu::ı arasında u • 
Bu 'ki\çillt sual, 0 wlkanın patlama- nat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerind~ mumiyetle ayni madenden oyulm~ Allah 

sına kAfi geldi. Teyzemin sesi, korkunç bulunan vesikalarla birli~ bir dilekçe ile Naba Vek!letine müracaat ederelt kelimesini muhtevidir. 
bir yıluı ıshğı gibi yükseldi: bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı fhraz etmeleri ıart- Büyük camilerde bu minareler mü -

tır. Bu müddet içinde vesik-ı talebinde bulun.mıyanla;r ebiltmeye i§tirak ede- teaddiddir. Her bfl'tnda galeriler (,erefe.-- Doktor mu?. Doktor ne yapacak? F k 
Bitmiş ku, bitmiş... Sen.hı, haberin mezler. ler) ikiye, yahud ilçe kadar çıkar. a at 

5 _ İsteklilerin teklif mektublarını iki.net madldıede yazılı saatten bir saat AyM<:11.ya camUnin. minareleri yalnız "ir 
yakY.ata~ üstüne oturdum. Ksıl"<;lıın· evveline kadar Sular Umum Müdürlü~ne makbuı muk.abfünde vermeleri ıı. 

~ - ~ (1) Köçtı.k 08IDilerde bo 'Vaztfeyl bizzat 
da, yaralı bir sırtlanı and:ııran teyzemin zı.mdır. '. ıma.m ua eder, 1"ak.M bQ:rCUı: oa:m'1erde aJJ'l 
2özlerinin içine bakarak sordum: Po.ırtada olan geoikmelc kabul edilmez. (863) bir valtfed!r. 

(2) İstanbulun zaptmdan sonra şüph 
ilk lnş:ı edilmiş olan bu minareler sonra y 
pıJanların ciir'etkfLrlıkl~ı ve hafintkleri k 
§lSlnda gön• nahoş geımeı:e başlamışlar ............................................................ 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebqı Dram kı•ıııı 

Akp.m •aat 20.30 da 

ANNA KARENiN 
f.tiklil caddui Komedı kııııu 

Alqam uat 20.SO da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 

ilan Tarif em iz 
Tek aütun aanttml 

-.hile 400 hraı 
.ahile 250 » 
•ahile 200 >> 

Dördüncii aalai/e 100 >> 
I~ •alaüeler 60 >> 
Son •ahüt1 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda il§..n yaptıracak· 
1ar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istüade edeceklerdir. Tan:, yarını 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarüe derpif edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :.lmları:ıa 
aid ifler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

btncılık Kollektlf ŞlrkeU 
Kahramamade Ban 

Ankara ca.cldeııl 
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Deniz Şeytam 

Düşmanla karşı 
~te biz böyle dereyi görmeden pa· J Diyor1ar ki aşkta ve harbde muvaf· 

çalan sıvarken limana bir vapur gir • fak olmak için her türlü hare'ket mu • 
mesin mi? vafıktır. Fakat bu iddia, savaş kwna • 
l Bizim İ3kunanın yani başımda rında b:ı: çok .-şeylerin yapılamıyacağı 
bulunan süvarisi, bu vapurun, ada hakttra~ini ıdeğiştiTeoe'k mahiyette d~ 
rsahibini getirdil•Jn1 zıannett'iğini söy~ ğildi. Şüphesiz ki harb devam ederken 
JlüyorC.u. Vapur deınil"ler demirlemez her iki muhasım tarafın casuslan 
iderhal bir filika mayna etmişti. Filika- vardı ve bu casuslar da ibilıirler ki dli.?
da bir zabitle dört Hindli askeri vardı rnanlanna yakalandıklan vakit onlar
Sandal bizim gemiye d-Oğru geliyordu. dan hiç bi.r aman ummazlar ve bu a· 
Bunların gelişinin bizler için olduğunu man da zaten böylelerine hiç bir za • 
anlamıştık. Muhakkak ki o mahud me- rnan v~r.ilmez. 
Jezle 1'eyaz adamın gönderdikleri ha· Fakat 1870 harbinde ve geçen Büyük 
ber üzerine memurlar, küçük bir as- Har:b ec;nasında da, biz Almanlar, as
keri inzıbat müfrezesini bizi tevkif ey· kerlere karşı silah kullanan siviller 
lemek üzere göndermişlerdi Müfreze- hakkınr!a çok şiddetli hareket etmekte 
,nin muvasalatında geçilmıiş olması da asla ter0'~düd etmemiştik. Bizim en bü
elde Amara adındaki sığır nakline yük harb prensiplerimiz, savaşın -yal -
mahsus gemiden başka bir vasıta ol- nız ünıformaıı askerler tarafından ya
mamasından ve bu salapuryanın da pılacağı ve yapı~.masıi Uzlffi gıeldiği 
demir alın<:aya kadar bir çok saatlen ooktasmıfa toplanıyordu. Cihan Har • 
bybetmi~ bulunmasından ilen geli • binde }jer iki taraf, savaş yolunda bir 
yordu . .:Maamafih bu gemi tam zama - Ço~t yeni metodlar icad etmişlerdi am. 
nmda gelm~ti Evvela sahille haber • ma bunlar harb ahlakına hiç de uymu
le.şm~ ve bbüm bu yeni iskunada oldu- yordu . Elbette hatırlarsınız ki 
ğumuzu öğrenince zabit, sandalın pro- müttef;k devletlerin bayraklarını taşı· 
vasım bize doğrultmuştu. yan yolcu ve şilep vapurları denizal • 

karşıya 
tı gemilerine karşı kullaruJmak fuıJere 

top bulundururlardı. Bu t.oplan kul -
!anma.le üzere de donanmaya mensub 
resmi askerleri bu!undunnak bir kaide 
haliı1e ginn~. Binaenal~yh arkadaş· 
larım.-ı: 

- H~yır, demiştim, memlek~timizin 

ünifol'!Tiası sırtımızda olarak harbede. 
biliriz. Fakat sivil olarak değil!. Her ne 
oluna olsun, şu aşağıdaki sandalın içi
ne bir l:xınıba sallıyarak şu müdafaasız 
ve kısa pantalonlu biçare askerlerle po
lis zabitini de öldürecek değiliz! Bunda 
ne eğlen<'c ne de ~eref vaniı-r. 

Z.ıbit1~rim ben ;mıe beraberd'iler, as
kerlerim ise noktai nazarımı anlamış 
olmakla lx-raber, vaziyeti kerhan kabul 
etmiş hıtlunuyorlardL Süphesi:z ki hiç 
birimiz bir İngiliz esaret kampına gıt
meği istemiyorduk. fakat mukadderata 
boyun eğmekten başka da bizim için 
yapacak bir şey kalmamış gibi görii • 
nü.vordu. 

O gün EyIUlün yirmi biri idi. Şu hal
de Mop~liadan ayrılalı bir ay o1mağa 
iki gün vardı. 

Sabahın iik saatlerinde fırtına ke • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ =============== 
silmi.~ v~ hattıüstüva güneşi ada sahi- •• - - - - - - - - ı 

ıUndeki palmiye ağaçlan üzerinde ya • j~. Gün~n Bulmacası 1 

(kıcı şualarını neşn:tmekte bulunmuş- ı 

1
tu. Altunızdaki sular, yalnız cenub de- ~-------------------- --- -~• 

_ı t?'~r -- ıiU , n,i.z1eriı:ıde görebileqeğini7l myu mavı 
rbir .renkte idi. Garbden lAtif, serin bir ı 
•rüzgar es:yordu. Zabit ve d&-t Hindli 2 -----.ı-ı-ı-ı--
askerin bulunduihı sandal uzun ve lrud ---------------

~ e •• retli k"lrek darbeleıile bize doğru iler- --1--ı---- ---ı-m-~~-~· 
Hyordu. Hin<llilerin sırtlarında gömle-

4 1-1-1--ı--ı--ı--
ğimsi birer ince ceket ve bellerinden f> .____ -•-ı-_ -ı-..ı--ı---ı--ı--

• 
'!'il!kiJ-·e radyo diflizyon postalan 

Anka"'a radyosu 
DAT,CTA UZlNT l'~""' 

J~"'t m. 18~ Kc.!. no Klw 
Q. J9 ?i .ın. 15195 Kes. 20 Kw. 
P 31,'/0 nı. 9465 K~. 20 Kw. 

' aşağı kısunlarmda iuhaf birer klBa 6 • 
tt>antalon bulunuyor ve heriflerin diz- 7 _,_ .-ı--ı--ı--ı-11--ı--ıı-tr- CUMA - 2412139 

ferinin hu suretle çıplak olduğu görülü- 6 • -------.---•- 12.30: Proğram, 12.35: Türk müziği Pl. 13: 
-yordu. Bellerinde birer lkasaruradan s _,_ -.-- _,_ - • Memleket saat ayarı, ajans ~ meteoroloji 

başka silahlan da yoktu. Yalnız zabi· 10 -- - • ~ 111 - haberlert 13.10 - 14: .Müzik <Küçük orkestrıı.-
tin belinde bir rovolver wrdı. ı.=:::..::::bıı:::!::~::::ıııııııil:::=:!:::i::i::=:::lılıiı::==-D.1 ' Şer: Necib A<;kınl, ı - Moussorgsky _ 0o _ 

Bunlen ceblerimizdeki tabancalarla Soldan sata ve yuka.ndan aşalı: pak. 2 - Malm:cr - Serenad. 3 - N1emann-
ı - öten sarı kuş - Beyaz Vals Boaton 4 K te Hl d ı nis '",.,.....~ devinnek i<:::ten bile değil' di · - oes r - n n n 1, 5--

y ~ --r ~ 2 - Bllglll - Atlı na.kil vasıtası SolawJ - ~k S"'Tenadı. 6 - StralJ.88 _ Viyana 
'rahud filikanın iç~ bir el bombası S - Anlaşamnma'llık - Cemi eda.tı ormanlarının ef~anesl. 7 _ Martin Uhl _ 
atmak kafi idi, yahud da onlar gemiye ' - Emellerlınlz Grinzlngıe bir daha gitmeliyim. (vals), 8 _ 

ıkt 1 • hal t b la 5 - İcara verme .Ç ık ;ın zaman aer a anca rımı· Frltz Köpp - Yaz akşamı Csüitn~ 18.30: Pr"ıı. 
dun G - Hayr&t nidaaı - Bir nıevi clld hasta- ~ Vt> za davranarak !kendilerini bir a a.. lığı ram, 18.35: Müzik <operetler - PU 19: Ko -

tamaz bir duruma düşürür ve gemiyi T _ San'at _ Atış nuşma CTayya't"E>cl konuşuyor>, 19.15: Türle 
zaptederek çııkli? gidebilirdik Stıimle 1 _Almanya P'ran.sa araaındakl ş.lb1hce- mliziği ras.ı heyeti: Ferahnak !aslı). 20: A _ 
müteharrik olan gemi, biz.im makineli ztreye ald bir eyalet • Bu mevsim jans, meteorol~jl haberleri, Ziraat borsaııı 

b 
" 9 - Bir nevl hırka - mı nehri iistündeki CfiatL 20.ıı::: Türk müziği: Çalanlar: Veci -

tüf.eğin ka~ın<ia ir şey yapmaga memleket he, Kemal Niy'\Zl, Eşref Kadri, Cevdet Çağ-
muk:tedir olamıyacalrlı. Adamla.nmın ıo - YLrtıcı bir kuş la. Okuyanlar: Müı.eyyen Senar, Mahmud 
arasında bir mırıldanma başlamıştı.. ı 2 s 4 6 6 7 8 9 10 Karındaş. ı - ........ , - SuzlnAk ~vı. 2-

Şahat 24 

•• 
Büyük bir kumandan: Oz-
demiroğlu Osman Paşa 

(Bqtartıfı 1 inci sayfada) 
Diyete.le belinden m\1l'8SS8. hançeri

ni çıkardı, gene kendi elile Osman pa· 
şama be~ine taktı: 

- Gence hanı ilP. olan cengini anlat!. 
Dedi. Bu üçüncü cen1c hikAyesinden 

sonra şark serdannın başına bir ikinci 
mücevhf>t' sorğuç taktı. 

- Ey Osman, Tatar han ile olan cen
gi anlat' 

Dedi. 
Osmım paş& bu sefer de isyan eden 

Kırım hanm! nasıl tedib et.tiiiini naklet
ti. Bunun üzer~ne üçüncü Murad elle
rini kaldınp dua etti: 

- İki dhanda yüzün ak olsun, Hak
taali hazreti senden razı olsun, dün -
yalar durdukca durasın!. dedi. 

Ve y:mmdaki ağalara: 
- Alın ÜSinanı giydirin ve atlandı

rırı 

Diye emir verdi 
A i!alar Osman paşayı dışarı çıkardı· 

1ar. Pa'iayı çırılçıplak soydular, iç do. 
nundan ve iç gömleğinden itibaren i
pekli çamaşırlar ve en ağır kumaşlar· 
dan yap!lmış esvablar giydirdiler. Mu
rassa takımlı bir ata bindirerek sara -
yma gönderdiler. 

Ark:ı~ından mihri hümayun geldi. 
Özdemiroğlu Osman pa~a sadrazam ol· 
du. 

Herl<es gibi Osman paşanın dü.şrnan
ları vardı. Paşanın sadrazam olacağı ri· 
vayetleri çrkınca, padisahın kulağına, 
Osman paşanın afyon tiryakisi ve ay· 
yaş olduğunn ulaştırmışlardı. 
Osm~n paşa huzurdan çıkınca üçün

cü Mu"'fcıd kızlarağasına dönmüş: 
- F.lhamdullah bir şüphem vardı, 

o da git.ti! 
Dem~ti. 
Ağa: 
- Nasıl şüphe padişahım? 

Deyince, Murad: 
- Bize Osman paşa için keyfe müpte 

lAdır ve ayyqtır demişlerdi. Tam dörtı 
saat yaru.'llda tuttum. Bu kadar kontlf' 
tuk, ne keyif ehli olduğuna ne de ay. 
yaşlığınıt dair bir Alamet görmedim1 

Cev:ıbmı vermişti. 
Müverrih Peçevi İbrahim efendi bu 

vak'ayı naklettikten sonra: 
c Anlaşılıyor ki saadetlti padişah af.. 

yon ile şarıı hın Alametlerini billyorlar 
imiş!.. Amma, padiı;ah iltifatının keyfi 
her şevi bashnr. İltifatları karşısında 
Osman paşa pir olsa yiğit olurdu, h~ 
ta olsa "ıhhat bulurdu> diyor. Ve sonra, 
Osman pa.şanm hizmetinde bulunnıUJ 
kimseierden naklen eder tahkiki meş
reb veziri mumaileyh• başlığı altında 
bize Ö7demiroğlunun husust hayatuu 
naklediyor. 

Osm:m Paşa. söyledikleri gibi işil 

işrete ditşkündü. Ekseriya uzun gece
lerde bir surahi rakı içer<liSonra 1calka1 
abdest alır, sabaha kadar ibadet eder, 
günahbrtndan ötürü hüngür hüngü:r 
ağlar, göz yaşından secca<fun1n secde 
yeri sa'ice su olul'du. 

Öııdcrdroğlu~ ~adnıı;ım q\rluktıan 
sonra dı;ı. İstanbulda oturmadı. Şarll 
harbi devam ediyordu. serdarlığı gene 
üzerine alarak hemen ertesi sene İstan• 
buldan hareket etti. Tebrize kadar git
ti. Bu rı·u•şhur ~ehri zabtetti. 

Fakat bu onun son seferi oldu. Teb. 
rizde h::tstalandı ·Mizacı gayet zafa yüw 
tutmuş idi. Bir daha atlanmadı ve u
kere, yüzünü görmek nasib olmadı-. 
Tebrizrie~ dönüşte yolda vefat etti. 

Reşad Ekrem 
NOT : l!'.skt tarlh encümeni meomuaaınd& 

Özdemlroıtıu o.mıan paşanın tıereflmei hal&. 
veslkalarll<' beraber mufa.ssa.l bir surette ,...... 
zı,lm.ıştır. Bu büyük kumande.nuıı ha-yatma 
tafsllB.tl..le öğrenmek lst1yenlere tamye ecı.. 
rtm. 

1939 yılında bir gec~ Beyoğlu eğlence yerlerini 
gızen kadın neler görür 1 

(B'.\ştaraiı 9 uncu sayfada) 
kadını ka,panmışıa: .. Allah müoarek et· 
sin, eğlenip duruyorlar. 

Üst kattaki locaların birinde birbirini 
takib eden isterik kahkahalar duvuluyor. 
Bağrışmalar var ... Ortada dansefüiyor. 

Galiba burada eğieniliyor: ... 
.Bay İş> yer•nden kalktı, kızıl saçlı 

kıza yaklaşıyor, dınsa çağırıyor. Dönüı· 
te kötü bir almanca ile: 

- Masama geli:.- misiniz, diye sordu. 
- Şampany:ı ısmarlarsanız hay, hay! 

- Hay hay! dedi. 
Kızıl saçlı kn şimd: onun masasında 

oturuyor. 
Arkadaki ma'>adakilerden biri: 
- Amma da aç gö~lü! diyor. Doğ.ruN 

ben masaya oturmadan ~vvel böyle bir 
şey söyliyemem. 
Diğeri tasdik ediyor: 
- Ben de öyle? ... 
Caz mütema.diyen çalıyor. Renk, renk 

elbiseli boyalı saçlı çıplak omuzlu ka~ .. 
lırla bir takını erkekler damediyorlar. 

ttst locada bir kadın cTürlt artistler-0nlann cengaverlik hisleıfl. kabarmış Refik ManJ'll$: Suzin~k şarkı: <Zevkin ne 1-
görünüyor ve gemiyi zapt için hemen 1 G E M 1 C 1 L İ K • se söyle), 3 - Ari! bey: mcazkA.r şarkı: <Bir Adolf ta amma aç gözlü şey olacak!. .. 

Cevabile karşılaştı. 
den!> olacak durmadan gülüyor. Ne acm. 
ne çirkin bir gülüt yarabbi!. .• harekete geçmek istiyorlard.L 2 'A: S T L • L A Z 1 M halet ile sllzdül • -< - Zeki Arif: Buz1nAk şar- Kadıncağızı bu kadar arsız etmeğe her 

Kararsızlık içinde rnk ürllntülü bir 8 M l Y .ıı. ı-R • F ~ N ,_I in: (Sevdim sevem, 5 - Osman Nihad: Kür 1 eh d' A k .n- r- _ ,_ !"'\ 
1
_ ,_ r- ......_ dlU hlcazk~r şarkı: (Akşam güneşi), 6 _ halde onun ihtiyaç arı me ur e ıyor. - rtı gidelim diyorum. Bu gece bit. 

an ges-!mnştim. unifıonnalan.mu: aşa- 4 • R A H A T • M A L Oevflet Çağla - Viyola taksl:ıni. 7 _ Sadet • .Bay İş. gelincik. gibi kızardı. Faka~ meden daha başka yerler de görelim. 
ğıda denlderlmizin içinde sanlı bulu • 6 D E R l N • A • • .A. tin Kaynak _ Muhayyer şarkı: (Ne zaman .Alınan artistine.> nasıl hayır diyebilJrt s~ınd Vervif 
~~~~ ~~~~~ 6U•••ZEKl•D ~~onu~~~~.8-~~=-====~~===~=-----~=~-=~-----~ 
için sivil kılıkta harekete geçmek va- 7 R .A. B ı A N • ,s A t tin Kaynak: Türkü: (Dağla.r da~lar canım Edab·ıyat ·. şı·ı·rı· bulamıyan nesı·ııer 
ziyetinde idik. Halbuki bu kıJ.tlda üni· dağlar, yavuklumu gören yok mn?) 10 -

formalı askerlere karşı allha davran- 8 G l • H • ,l. A R ,_li_ • ......... - Türkü: Sinemde bir tutuşmuş yan -

k .... 1. B · ,___ •-b· te g U L U y A B D A • A mış ocak oL,aydım. 21: Meınlek&t saat lya.-ımş olaea ; il\.. u ıse yaı..u.u. ·wa ıa n, 21 : Komışma (Haftalık spor ra.aUyetıert) (Baştarafı 8 inci sayfada) rüneceklerdir. Demek oluyor ki, bdtan 
muhalif bir hareket değil, ayni zaman- 10 N E M A • M

1T R A T 21_15: Esham, tahvllM, kambiyo _ nukut rnan. içinizden birinin yazdığı .Yazık ol- bu iddialar, bu göoterişler, bu yapma-
<ia saydüşikarın yazılı olmıyan yasala· borsası mat>, 21.00· Müzik <Rlyasetleüm - du Süleyman Efendiye> mısramı bugünün cıklar sonunda bottur. O halde gi.deceıt· 
rına da uygun bulunmıyan bir hareket !.~.~~~~~~=~:~ ... ~.:Z:~~~.!:~. hur !larmontk orkestrası), Şef: Praetorlus: en güzel mısraı diye alkışlıyan münek- niz yol meydandadıt': Hayatın en yekne-
-01.acaktı. Sporun bir ÇQk tradi.syonlan ~ ., ı. - L. Va~ Beethoven: Piyano için konser- kidin kalemi bile o nisyan içinden sizi 
vardır ki bunlan ht:!I- Alınan deniz za· to, do maJlir, Kr. ı. op 15. Allegro Oon Brlo. . . sak günlerinde bile etrafınızda taşan, kÖ· 

No•• betçı• eczaneler Largo Rondo .ı\llegro SolLst· Ferhunde Er kurtaramaz. HAsı1ı onun gözlükl~rınin ~ .,.;ı,. 'lh l . t tikl !:>iti bilir ve sırası gelince kemali dik - • · · · - puren s ...... ı am anm ıs er rom.an er 
katle de o an'anelere göre hareket • - kin, 2 - Fra.ru: Schubert: 1 inci senfoni, re altından gülümıuyerek, sırf bir fantezi, gibi semada, ister sembolikler glhl melOl 

--··-- majör, C1813 yaııl.mıa), Adagio • Allegro vt· bir lltife diye ortaya sürdüğü h·lkme bel . 
der. Ba rece nöbetçi ola.ıı eczaneler fWl· vace. Andante, Menuett.o _ Trio, Ali'""""' vı- ~ d ğı .. . . . b'tik d kt' ve h<Uyalı akşam yollarında, ister rea • 

l•b' ld··""· •-- ~ .. ·~ ba6 la ı nız gun ışmız ı eme ır. ı·sıı ...:~ı . ... . . d Eğer üni!ormalarlmlZl c:ı ıs o unu.· ...... dır: va.ce. 22.30: Mü:dk (Opera. aryaları, Pl.) 1 er 6 ..... cemıyeun ıçın e arayın, netl-
muz halde bu gelenleri. kaı1ılamağa t..iaınbaı cılhetlndekller: 22.45: Mil~lk ccazband - ÇJga.ıı) I.&nt.of or~ Zl.ra. <>da bilir ki c Yazık oldu Süleyman cede eseriniz kalb!nitln teessürü ve ~ı-
muvaffalc oLsaydık bahriyelilere yakı· Aksara.yda CZiJa lfvl), Alemdazda (l!C- wtra.n. 23.45 - 24: Son a.ıarıe haberlerl '"' Efendiye> mısraı fi.ir değildir, tekerle • lerinizin görüşü oımalıdır. Ne o teeaürll 
~ır şerefli bir hareket yan1T1ı• olurduk. aa.ci), Beyas:ı.ddA f.Aador> • .aaaıı;aqya,cıa yannltt prolram.. menin bir şeklidi.t'. O da bilir ki. ıarkta 
~ .ı:---y <RıdvlLII), Eıninön~ <.eıeşU' IK'elxıaB, .... _ ......................... -·--····-.. ·-- anla~ılmaz şeltle sokmağa, ne g~riiJlerl • 
Bu giri~tiğimiz kumarın eninde, sonun- !:Jilbde ıAr1f Beşir), Fenerde CVJ.tali), TURAN Tlyatroıu ve garbda bütün büyük şairler böyle pa • nizi acayip bir dev aynasında, büyülttıp 
(ia aleyhimize neticeleneceği bizim iç'in ' Şehr4"Jllinlnde (Nazmı.), Şeba.debaşıilda Bu alcıam rarlbkslar yazmakla isimlerini ebedılef· 
mtıhakk-ı·tı. Vatana a··..s....te m·-uak (Asaf) _.._________ tirmem5 .. lerdir. O da bilir ki ~ir, kalbin çarpı.şmağa lüzum vardır. Bilin ki tab!i· 

:.tıA. ~ .u:vtı.LL 7Mtzarda. ~en• __ ..._._ ,.---.. )C,SuadBa~:.~?~: Kıymetli olı::uyuclllnıız -s .,. llk, en orijinal eserlerin biJe ilk harebt 
olmadan yakalanmak ihtıma.11 en aşağı - u.uu.uo:n. VWll&Uoı. ..... _..,,.~ Safiye n lızet a-•ıriaon sesi ve san'atklnn klinatı bir yeni gö • 

Cllll!J.). 'bire ka-rş1 yüzdü. E~ Amımı bahriye- eu laeyeıtı rü~, bir yeni sezifi demektir. Bu da, an· 
1i.si olarak sava<:::a ka1kışmJ~ ve bi1A.ha. Be7ofla elhatllldekiler: Ertuğrul Sadi Tele - cak, üstünde ısrarlıt durduğum samimJ-

" İsttklAI cadde.sinde COaJatasan1>, Tü- 11Tbd.,ları 
re esarete düçar olmuş buluma id'!k şe- nelbaşmd& (Ma~>. Galata.da. <İk1 _ K A R M A K A R 1 Ş 1 K yet mefhumu ile vücud bulabilir. Gelin 

noktasıdır. Anlaşıhyor ya. çocuklarım, fil
ri arıyan nesillerden sonra siz de şiiri in· 

kar eden bir nesil olmayınız. Bll!kis o b11-
yük kudreti, insan kalbinin o en asil he -

refli harb esirlerine yapılan şerefli btr ,.ol), Fl.ndıklıda <Muta.fa Nail), Cüm - . siz, bütün §81r netilıerinj birle§tırecek o-
muameleye tabi tutulmak hak.1tımıı.z o- huriyet oadd~ (l[Gırkçtyan), Kal - (S.) Atili R••ili blyiik vaıy.tıe lan bu kudreti bir kett inanın ve bu da- yecanını bütün man.Wl~ bulınUJ olmanı 
lurdu. Aksi takdirde, yan! sivil kılıkta, JOllcud'& (ktırop'I009) • Plrma.tada Cl!!r· va artık sizin devrinizde hallol unsun. hazzını tadllll%. O zaman. Türk şllrine en: 
herhangi bir askert kuvvet karşısmıfla ~~>~ifl.Mh <MuDJ, ~ <Na· HALK OPERETi Yolma, bir yı1. ik! yıl sonra cS'lleym.an büyük iyiliği etmi§, nesffterin halledeme 

el tU Bu akıam 9 da d d k mücadE"leye kıyam etmek, beynelmil Bofu!çf, ıta4ık87 .,. 4daı1arda.ldler: Efendinin kendistne de~il. p~bucuna ya~ iği avayı siz apatmlJ olursunuz. Tek 
haydudlardan başka bir m.u~}eye ~darda. <Ahmed11e>. ea.nyerdıe CNu- TAR l A KUŞU zık. oldu. diyecek olan dil&r yeni bir ne- rar ediyorum, samimiyet, sadece nmlınl 
tabi tutu1mamamıZ1 istilzam. eyli~ r1), ~dıköyilnde Clhhhat, Rifa.t), Btt - Yan~0!ıc.~~ dıı sn, yani sb:tn timdlkl ldl.çük kardeılerlniz yet ... O'st tarafı iıtidadınızın başaraca 
ve neticede bir gemhrin serenlerlı\e a- f'(lnd&da (J!alk), JleJtMıllde (Halık). Yeni FOkS Baleti de sizlerin şiirinizi inkAr edeceklerdir ve fftir. 
sılm.Jf olacaktık. "" ...ı P 1 P 1 O A tabtt onlar da bndi hısablarma haklı ga.. Halid Fa1ıri Ozanso11 
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Meşhur Alman GüzelHk mltehaasuı Profesör Doktor E. W 1 N T E R -TARAFINDAN 
Formülü yapılan VEN US KREMi 

terkib, teair ve cild gfizelliği bakımından dünyada meTcut kremleri• mulıakkak ki en iyisidir. Mftballgalı rekllmlara hacet yoktur. bir 

tecrebe ve mu'<•1eae kafidir. Deposu : NUREDDiN EVLIYAZADE, MÜESSESESi ISTANBUL. 

LUMBAGO 
ve ARKA ROMA-.. 
TIZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S VAKILARI, AVNi ZAMANDA 

.4 ŞEKİLDE iCRA YI TESiR ADAR EK BÜTÜN ACRILAR· 
INIZI TEDAVi VE TESKiN EDER. 

Arka ve Bel, Lumbago, Sıyatık ~c)a gôguı 
aj:;rılannııdan 11lırap ~kmedtm haman fit 1&• 

hanesııd n bır ALLCOCK S ynkı ını alınız ve 
ağrıyan mahallo yapı,,ırın11 Pl·k ar. ı.aman 
urfında en kuv~e lı Rğnlarınıı ııuk ın 

bul&eaktır. Bıı ALl.COCK yakıaı, t<-••· 
rını aynı r.Pmanda 4 ı;ı kılcle ıfft eder I) Oıo. 
matık m&taJ - !) Ağrı)all ) rlerd )l"nı 

bır kan oeveırın - 31 ~ıhhı bıt aıtı.klık 

t.evlıt - 41 Kuvvetlı ve Aıcak tur elın 

ogmaeı ıeeırlen Sıı İfınn.ltı m t!ftılken 
ALLCOCK 8 yRkm ı.eaırıııı yapar ve butun 
ağrıları del eder. 

ALLCOCK'8 yakıları. ıo~ık alğmlı~ı ve 
öksurufıu tedavı ve butun ağrılan ır kın 
odur. Şayuu ha~ret ve ~abuk t<sırı ıtı· 
barıyle hor kullanan son, derece ml!'rnnun 
kalır. Heman bugunden ccuhanr.nıulcn 
bır ALLCOCK yakıeuu alınız.. f ıau 
27 ı /2 k ru,t r Ueuı ve tnklıt yıı.kılardan 
sakınınıı aa.ko hıq bır yakı kolnHo 
")'opıttınlıp kaldırılmaı, 1;4 b ı den:ı o tf'flır 
gOsterm ~. Hak kı yakılar üzcnnd, kı 
kırml%ı K..rtal ve Daıro markıuıına dıkkat 
edınir.. 

• AN 1 
TED A V İ ! 

AtrıfH _ ........ , .&Lı,.. 

COCll 1 r&1ı11•1 ,., ...... 
1 

llllkht. ~Mı -· 
llıırııl• .. ,., .. ,..11 .. ,. .. 
. .. h• u.eıa. ıttırı.. 

'"' .. ,_ ..,,.. " ... 
l tMWI •• 

ART IK Ac; RILAR 
NiHAYET BULDU .• • 

Slr ALLCOCll 'I ya-

11111, utılıl IMr ..... 

ıııı , ... u "'" " 
hntUI •• llHk IMr 

.ı ıl•I ırar. Ilı çıll· 

f rııın • tttlrlM ll• 
,,. ı&r arıııııı ..... ı. ....... , .......... . 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

TÜRK ANTRASITI 
GELDi. 

Satış Merkezi : GiLKRiST VOKER ve Kaı. Ltd. 
Galata Yo,ı·u Salonu kn şısında Ttıhır Han 5 inci kat 'l elefon : 44~::> 

T. C. ZiRAAT BANKAS~ 
Kurulu, tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Z irai ve tlc•rl her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat aankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lira.:ı1 bulunanlara senede '4 defa çekılecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktıx: 

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

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 . " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir ıene içinde 50 ıtıradan qatı 
düşrniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazluile verilecektir. 

Km'alar 1e11ede 4 defa. 1 Eyltı, 1 BirinelNnan, 1 Mart.,. 1 11aatnn 
tarihlerinde çekilecektir. 

" Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu ,, 

ve 10 yaş daha g"nç 
görilndüği1miJ 

slJylügordu 

IŞT E B ÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU 
Zevcim cBu adet:;ı bir harika> diye 

söylenmekten kend";ını alamıyordu. An
cak: İki ay kadar oluyor. Alnımda, fÖZ· 

!erle ağzımın etrafında buruşukluklarım 
vardır. Filhak"ka yaşım da epeyce ilerle
mişti. Buıgün bitün. dostlanm şeffaf ve yu 

muşak tenimi ve bir genç kızınki gibt tıze 
ve nermin cildimi takdirle seyrediyorlar. 
Her akşam yatmazdan evvel cildın unl'Uru 

olan penbe renktek! Tokalon kremini kul
lanırım. Teork binde V ·ana 'On:versltt"si· 
nin meŞhur bir profe orii tarafından keşif 

ve cB'ocei> tabi- edile:ı cazib ve kıymetli 
gençlik cevheri vardır. Gündüzler ıç!n, 
Beyaz Renkteki Tokalon ~reminı kullını-

rım. Cildi beyazıatır ve yumuşıtır. Ve bü
tün siyah benlen ıiderir ve açık mesilllle
leri sıklaştırır. 

Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA> 

Tiirhiyedeld Şubeleriı 

1STANBUL (Galata ve Yenicamf) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananistandahi Şabl!leri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

So Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazeteaı 

Yereba•an, Çatalçeşme sokak, 2ıi 

iS TA NBU L 

Gazetemızde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 a 

fen Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14UU 700 4VO 
YUNANİSTAN 23-:lJ 710 
ECNEBİ 27J 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
detıştirmek 25 kur.ı.ştur. 

___. ... -

1 
Ay 
Kr. 

loO 
270 
aou 

Gelen euralı gai verilmn. 
ilanı.dan m••'uliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul illvesı lazımdlr. ................................................ , 

1
/ Poıta kutusu : 7• ı Uıtanbul \' 

Telgraf : Son Posta 
• Telefon : 20203 

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

Son POlltla Matbaası 

Nefl'iyat MQdürt\: Selim .ft4glp .ltMf 
ır.. _... .. -•- B. Ragap •MBÇ 
DAD&C.....,.. ~. ft1oem UŞAKLIGll. 

• 

Satış İlanı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

Mehmed Ali tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23549 ikraz numarasilc bOIÇ 
alınan paraya mukabıl birlnci derecede ipotek gösterilmış olup borcun ödenme· 

mesinden dolayı satıımasma karar verılen ve tamamına ehlivukuf tarafmclaa 
3200 lira kıymet takdir edilmiş olan ve kaydına nazaran Erenköyünde Kozya

tağı, elyevm Suadıy-? mahallesinin Tunuslu Hallin Efendi sokağmdr. eski 18, 18 
mükerrer, 18 mükerrer yem, 20, 16 kapı No. lı şarkan Kirkor tarlası, garben Sa· 
lih tarlası, §im!llen tarik, cenuhen yeni küşad olunan yol ile mahdud iki dönüm 

mikdarında dü'\ckanı rnüş~emil bahçeli bir hanenin evsaf ve me~;ahası aşağıda 
yazılıdır: 

16 N o. lı bah~eden ve binnnı:ı kapısırıt!an girildikte b!r sofa üzerinde üç oda, 
bir helii. bir merdiven altı. 

Birinci kat : Bir sofa üzerindP dört oda, mermer taşlı bir beladır. 

!kinci kat : Çatı kat1 olup ikı tarafmd!. birer balkon buiunan bir sofa üzerinde 
üç çatı arası mevcuddur. Ayrıca bir oda, bir mutfak ve bir de hela vardır. Zemin 
katının beden duvarlan kagir, üstü ahşaptır. Bahçede iki çam ağacı ve muhtellf 
meyva f danları mevcuddur. 18 No. lı binanın antr~ kısm:nc:!ll ve köc;ede iki od&, 
bir aralık, bir hela vardır. 

Halimağa sokağmaak lG, 20 No. lu dükkanın zemini cımento, etrafı t:ı'ı:a ke • 
penkd ·r Dük'~~nın i~ind" bir kapısı ve hariçten de müstak l bir kapısı bulunaR 
bir oda ve altınön b"r bodrum ve bahçede bir helfısı va!'ciır. 

Um m mesahası : 1861 metre murabbaı olup bunun 47 metre murabbaı antre· 
nin solundaki 18 No. lı bina. 77 metre mur bbaı köşk, 45 metre murabbaı ittisa· 
llndeki mutfak ve 47 metre murabbaı dükkan ve ittisallndekı oda ve bak'ycs· de 
bahçedir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mes hası yazılı gayrımenkulün tam mı a ık rttır
maya konmuş oıup 5,'4/9a9 tarihine ras hyan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya 

kadar Uska<larda İhsaniyedeki da:remızde açık arttırma ıle satılacnk+ı!'. Arttır
ma b. d"'li muhammen kıymetin 'fr 75 ını hulduğu takdirde gayrim nkttl en 
çok tırttıranın üzerine ihale ed"lecek, aksi 'takd.rde en son arttıranın ta :ı. hüdü 
baki k3lrnak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid ed.!erek 20/4i939 tari. 

hine rastlıyan Perşembe günü saa 14 de 16 y k dar yine dairem de kina& 
açık arttırması yapılacak ve bu 'k nci arttırmada gayrimenkul en çok arttıra
nın üzerine ihale ed·ıecektir. 

Satış peşındir. Talihlerin arttırmay:ı girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nısbet'nde pey akçesi vermeleri veya mılli bir bankanın tem'nat met· 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek telıi

lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle slmağa razı olursa ona, razı ol
maz veya bulunmazsa hemen 15 giln müddetle artırmaya çıkanlıp en ~ok arh

rana ıha!e edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için (!'_ 5 den :he
sap olunacak faiz ve <diğer· zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mcmuriye. 
tlmizce "lıcıdan tahsil olunur. 

Birikmif vergi erle beled yeye aid tenviriye, tanzif ye ve tellali).:? re ·mıeri vr 
vekıf icareai ıatış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedel mü erıye 
aiddir . 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipoteklı alacaklılar ile d ger a'akadaranın ve irtifak 

hakkı sahiblerinin bu haklarını ve husus le fa"z ve masrafa dair olan iddiaları
nı, b u ilAnın neıri tarıhinden itibaren 20 gün iç·nde evrakı rnüsbitelerilc bil 

dinneleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sic~lile sabit olmadıkça satış bede 
linin paylapasından hariç kalacakları ve daha iazlu malıimat almak ıstiyenle 

rin 8/8/'J39 tarihinden itibaren he .. kesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma rartnameıile 93716169 numaralı dosyasına müracaatları ilin olıaı. 
nur. (121') 
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CiOerlerlnlzl nastf yıkar, ftef'emUI aı ttırw, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve mOkemmel bir gıda da 
Ômriimibe &nür, kuvvetimbe kUYYet katar. 

Pirine Ye hububat mlan 

Sıhhat ve neş'e kaynaiıdır 
Karulut tarihi: 1915 M. Nuri Çapa Be,iktq Kıhcali ÇAPAMARKA Tel: 40337 

• 

'' HASTAUGI ÖNLEMEK 
TUTULMAKDAN İYİDİR" 

• 

1flı 
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ÇABUK! 
• 

-~· 

ÇABUK! 
r . 

ALiNiZ 

•• •• 

PASTiL KATRAN HAKKI lkaUrDklerl klklnden , .................. 

,, 

Herkesin Üzerinde ittifak 
Ettiği Bir Hakikat : 

laltü, ille we allpm ller yemekten 10ara 

KULLANMAK 
şartile 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve sapsağ
lam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının 
harikalanndan biridir, 
denilebilir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, mik· 
roplara karşı tesiri 

yüzde yüzdür. 
Sabah, BGI• ve ak,.m her yemekten sonra muntaumam 

Kullananlar dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar. 

' 
lt•ra<'iğer, böbrek, tq ve kumJarm. 
dan mütevellid sancılarınız, c!amar 
Ml'tliklm ve fişmanlık fiklyetlld • 
llizi U R t N A L ile geçirlnl&. 

URINAL 
Vilcudde toplanan asid flrik ,.. ok
salat gibi maddeleri eritir, tam te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 

U f/4""- On senedenberi yaptığımıs ye bk d• 
~lı.. fa tecrnbe edenlerin arkadaşlarına" ta-

'<!, mdıklanna tavsiye suretile m1J'fttfatıJ&-
-, U temin edilmiştir • 
'S Mide Ye banaklan alıştırmu. 
~ı içilmesi ıatır, tesiri kolay " maıa,tm
va dlr. Yerini hiç bir mQmaıil mbhıhMr 
~ .. tutamaz. Ve daha 911buk telir eder. 

~ INKIBAZI 
Defeder. 

HAZIMSIZLUll 
Mide ekşilik ve yanmalannı flderir. 

Ağızdaki tatsızlık ve kouyu defeder. 

Şifkinlik, bulanb, gaz, aancı, mide 
bozukluğu, baraak ataleti, inkıbaz, 
aarılık, aafra, karaciğer mide ekti
lik ye yanmalarında. 

BOtQn mide ve barsak boıuklukların
da kullamnız. 

PO 
trq bıçakları en aert aakalı bile 

yener ve cildi yumupbr. 

Her yerde 

Poker ıraş bıçaklarını 
ısrarla l•leglnlz. 


