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Atatürk Celil Bayarı kabul ettiler 
C. BAYAR, ATATÜRK 
YANINDA' SAATKALDI 
Atatürk, tayyare ile Ankaraya 
dönen Başvekalet Vekilini 

Yeşilköyde uğurladılar 

Atatürk, Cel4l Bayan Ankaradan getirip götüren tayyareyi tetkik buyururrarken 
. <Celll Bayar beyaz da1re 1le işaret ec11lmlft1rJ ................................................................................................ 

Celal Bayan götüren tayyare hareket ettikten sonra 

Başvekfilet Vekili ve İktısad Vekili tarafından karıılanmışlardır. 
Celal Bayar, dün sabah saat 9 da Anka- Celfil Bayar, tayyareden indtnen son
radan devlet hav.a yollarının _y,eni alımı ra kar§ılamağa gelen zevat llı görüş-
olJugu \lürt motörlü (Erk- yoku tay- mQşler.~~~---

yaresile Ankaradan hareket etmiş ve ıa- Müteakiben, doğruca Floryaya giderek 

Tarih Kongresi I 
ilim dünyası için 
çok mühim oldu 

YAZAN 

M-~#~ 
Prar Oıı.iverıltoti Türkiyat profelÖrÜ Dr. Rypk at 11,30 da şehrimize gelmiştir. deniz köşkünde Reisicumhur Atatürke 

Başvekalet vekili Celfil Bayar, Yeşil- mülAki olmuı vı dört saat nezdlerinde ._(P-ro_f_eso_·-·r_R_y_p_ka--bU_)_·a-zı_yı_cSo __ n_P_o_s_ta-. 
köy tayyare istasyonunda mebuslarımız- kalmıştır. tır) 
dan Cevad Abbas, Salih Bozok, Vali ve Saat 15,30 da Reisicumhur Atatürk, lçin yazmış (Yazısı 8 ncı aayfadad::> 

Belediye Reisi Muhittin Üstündağ, Ati- refakatlerinde Başvekalet Vekili ve İk-
na sefirimiz Ruşen Eşref ve diğer zevat (Devamı 5 inci ıa11faıla.) 

Gömleksiz adamın 
cebinden 5,000 lira çıktı 
Adliye koridorlarında dolaşırken sai tarafına felç 

gelerek yere düşen adamın 
üstünde bundan başka yüzlerce sened de bulundu 

Dün adliye binası dahilinde Ağırceza 
kalemi önünde bir adam birdenbire felce 
uğramıştır. 

. İsminin Osman oğlu Süleyman olduğu 
anlaşılan bu adam telaşlı bir ıekilde ko
ridorlarda dolaşırken, Ağırceza kalemi ö-

nünde birdenbire dü§üp bayılmıştır. Et
raftan yetişenler ve adliye polisi Refik 
Süleymanı ayıltmaya çalışmışlar, fakat 
adamcağızda bütün gayretlere rağmen 

hiçbir iyilik emaresi görülmemiftir, 
(Deva.mı 12 inci ıayfada) 

Doktorla' 
ne diyorlar? 
Sarımsaklı şampanya 
insanı r.ıldırtır mı ? 

Dr. Fahreddin Kerim DT.1brahim Zati 
(Yazın 12 inci ıayfada) 

Mareşal Fevzi Ç~kmak dönüyor 

Ali Çetinkayamn "Son Posta,, ya beyanatı 

Elektrik Şirketi bugün 
cevabını bildirecek 

lstanbulda da büyük bir radyo istasyonu kurulacak, 
Ankara istasyonunun binası 29 Birinciteşrinde açılıyor 
Şehrimizde bulunan Bayındırlık Baka

nı Ali Çetinkaya dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. Ali Çetinkaya hareketinden 
evvel kendisile görüşen bir muharririmi
ze şu malumatı vermiştir: 

c- Elektrik şirketinden istenilen c 
milyon lira ile şebekenin bozuk kısımla· 
rının tamiri için verilen üç günlük müd 
det bitmiş bulunmaktadır. Şirket bu hu 

(Devamı 6 ıncı sayfada) .............................................................. 
, 

( Son Posta ) nın kış me\' simi programı 
, ~----------------------------------------------·""'ıı 

_ ·2 ilkteşrin Cumartesi _ .. .. 
gunu 

S on Posta'nın kil mevsiınl için hazırladığı programı (Valide Sultanın Oerdan
lılı> ls1'.'nl1 zabıta um:uu ile tatblka başladık. Bu romanı okuyanlar programın 

ne btlyük bir ltlna ve dltkat mahsulü oldu~mıu anlamış bulunuyorlar. Programı
nıwıı en yükltl ve en esa6lı kısmını önümüzdeki cumartesi gününden itibaren tatbik 
sahasına koyacağız. Bunları bugünlük kısaca sıralıyıılım: 

Kadınlan yakından alakadar edecek bir anket 

lstanbulun en tık kadını kim? 
Anketi yapan: Suad Derviı 

Romanları; hlkiyeleri ve röpnrtajlan ile tanınan maruf kndın gazetecimiz Suad 
Derviş, yüksek sosyeteye mensup ba\':mı:ıra sruyor: cıİstanbulun en şık kadını kim?. 
Anketin bunun kadar cazip daha bir çok sunlleri var. Mav>a•ım güzelliğine muharririn 
kudretini de ekledik ve anketin kadın okuyucularımız nrasınclıı büyiik a!Aka uyandı
raca~ı kanaatine vasıl olduk. Sizin de bizim fikrlmize iştirak edeceğinize eminiz. 

Güzel ve eğlenceli bir röportaj serisi 

lstanbul meyhaneleri 
Röportajı yapan: Naci Sadullah 

Meyhaneciye göre akşamcı, akşamcının gözlle meyhaneci, eski ve yeni meyhaneler, 
çalgılı gazino, tezgAh başı, ev sofr~ı ... Dünün ve bugü:.:in meşhur akşnm::.ı.ın. :ı'<.
şamcılarla nı'.ilıikn;, meşhur akş:ımcı Jıikfiyelerl... Bütün bunı.ı~·ı N:ıcl Sadullahın k1.ıv
vetll ve renkli ka!emlnJen dlııUyecekslnız. 

Çok eğlenceli ve istifadeli bir müsabaka 

Resimli fıkra rnüsabakası 
Sadece günün vak'ası, makalesi, llikayesı, romanı kMl değll. Biraz da eğlence 111.

zım. cSon Posta• bu düşünce ile bir müsabnka tertip etti. l\'Icşh\tr Bekri Mustnfamn 
4D tane fıkrasını alacağız. Her fıkra lçln blr resim yaptıracağız ve her gün bir iıkrn 
lle bir başlrıa fıkraya alt bir resim koyacağız ve sonra okuyucul:ırımızdan son:ı.cal'i'.7. . 
cHangl resim, hangi tıkranındır?:t Bılenlcrden yü:ze yakın okuyucumuz para miıkiı.
fatı kazanacaklardır. 

Bunlardan başka 
Yakın tarihe ait çok müh.m bir tefrika 

Cumartesi günü başhyoruz ! 



Her gün 

80Jf P09TA 

--~----------------------------------------------------------.,-----------------.--~ Resimli Makale: il Dünkü çocuk, 6uginH çocuk IC 

:,TER l A 

Sözün KıMSı 
Asfalt 

c.._ı ~-o.a. .u. .. 
, 1525 - -... ı ııs 
1 ., 21 - ..... ' t..ıs 

... - U5.I - ,.,,..,. - ).iN 
.... Hl 



Sayfa l 

\ 

nu el 1 s;'i • 
ı r s 

Japonlar . Şanghayda da 
bas ı, ir k dm 
korku dan öldü · 

.E 
e Avrupanın su/hunu 

kimler telıclit ediyor? edd ı• t t•ı Şehir halkı saatlerce dehşet Yazan: Selim Ra!!•P Eme~ 
şı et ı aarruza geç 1 er Gıresu~!;i~:~ ~~~·saat 15 de A ;:;:·ı::.:~:~uFr:n~:::~: 

Japon amiral 
eden 

--- --------,-------.-1-}- bb •• şimdiye adar görülmemiş derecede şid- !erinin takib ettıkleri yol mudur, yo'k!ia 
gemisi lzUmO YU tOfpl emeğe teşe US detli yağmurlar yatmaya başlamış, yağ- Alnıanya ile İtalyanın ihtiyar etmcl.te 

muş gittikçe hıiını artırarak adetiı bir oldukları hattı hareket midir? 20 Çin askeri berhava oldu tufan halini almıştır. Bu yüzden az bir M. Musolininin Aımanyaya vukubulan 
zaman sonra şehrin sokaklar·nd-n ve ma- seyahati, bir hayli zamandır şiddetli bir Cenevre 29 (Hususi) - Çin.- Japon\ 

. ihtilafını tetkik eden 23 ler komitesinin l 
bugünkü toplantısında, Avusturalya mu
rahh:ısı Brus'un teklifi üzerine İngiliz 
mümessili Lord Kranborn, İngilterenin, 
Çin - Japon ihtilafının halli jçin aktedi
lecck lıir konferansa iştirake hazır oldu
ğunu ve ihtilafı önlemek maksadile ala
kadar devletler tarafından yapılacak her 
hangi bir müşterek teşebbüse girişeceği
ni lıildirmıstir. 

' 1 rını gören sahıldeki arkadaşları mayını 
1 

. 
\ halle aralarından seller ge mıştır. münakaşa mevzuu olan bu meseleyi bir Sovgellerle bir 1 karaya bağlırı;n ~kabio ~:ıs~tasile ~~~ş- Sel suları birçok evlerin alt katlariyle defa daha hararetlendirmiş oluyor . 

lem"ışlerdir. Infilak netıcesınde butun · dd ı d ,_. d 
1 dükkanlara zarar vermış, ca e er e~ı İngiltere ile Fransa, beynelmilel ava-'htl•lA/ takdirinde askerler ölmüş ve İzumo bir misket d h 

a ••• parkeyi sökmüştür. Bu esna a şe rın farı müşterek emniyet sistemi bakımın-
Pekin 29 (A.A.) - Ecnebi askeri yağmuru altında kalmışt:r. Yarım :nıl- içine birkaç da yıldırım düşmüştür. Bir dan mütalea ederler. İstinadgahları Cc

den fazla bir mesafede bulunar. Ame-müşahidlerin tahminlerine göre, şi- genç kadın korkudan ölmüş ve bütün şe- miyeti Akvam misakının ruh ve mefa-
mali Çinde bulunan Japon kuvvetle- rikan kruvaşorli Augusta'da bulunan hir halkı saatlerce korku ve dehşet için- dıdır. 

f 1 birçok zabitler infilakin şıc!detinden İ ld rinin mikdarı 350 bin kişiden az a de kalmıştır. Almanya ile talyayı bu teşekkü en 
· d yattıkları yerden düşmüşlerdir. k ·11· • -ve tayyare kuvvetlerinin sayısı a Şehrin o.du ça sert meyı ! arazı uzc- uzaklaştıran esbab ise malumdur. 

500 den aşındır. Tokyo, 29 (A.A.) - lfaric:ye Neza- rinde olması fırtınanın şehir için hakiki Ayrıca, birinci zümrenin demokratik, 

Japonl:lrm taarruzu 
Şanghay 29 (A.A.) - Bu ayın on bi

rindcnberi Şanghay cephesinde hüküm 
sürmekte olan nisbi sükun, Japonların 

yapt1kları taarruz ile bozulmuştur. Bu 
taarruz Liuchiahang yakınındaki telsiz 
telgraf istasyonu ve diğer bir takım mev
zilE::rin zaptı ile neticelenmiştir. Japon
lar, tnkviye kıtaatının yetişmesi sayesin
de 30 millik bir cephe üzerinde taarruza 
geçmişlerdir. 

Burada beyan olunduğuna göre reti namına 'iÖZ söylemeğe saHihıye:t:ı.r bir felakete sebeb olmasının önünü al- ıkinci zümıenin otoriter rejimlere bağlı 
Sovyetler birliğile bir ihtilaf takdirin- bir zat, açık Çin şehirlerinin bombardı- mıştır. Yağmurun şiddeti saat 19 da kc- bulunmalan da, bu telfıkki farkını büs
de Japonya derhal 500 bin nskeri ve man edilmesinın Milietler Cemiyeh ta- silmiştir. Yağmurun köyler ve kazalarda bütün tebarüz ettiren birer amildir. 
2000 tayyareyi Mnnçukoda harekete rafından takbih edilınesi karşısında zarar yapmış olmasından korkulmak- Bu nrada Almanynnın üzennde ısrarla 
getirebilecektir. Japonyada uyanan fevkalade :nfıaldcn 1 tadır. durduğu birkaç mevzu vardır. Bunlaı-. 
Şanghay mıntakasmda ise Japonla- . bahsederek haks;zcasına .tenkidl~:i~ onun ihtiyaçlarını ctrafile ifade etmek 

nn 150 bin kişisi vardır ve sahil bo- Japonyanın harekatını tevkıf edeınıyt!- Atatürk İnÖnÜnÜ iddiasında bulunan bir takım dileklerdir 
yunca 150 kara ve 150 de deniz tay- ı ceğini söylemiştir .• Japonya> Çin'in .nu- ""'O C: \-=> \ J ki en başında müstemleke talebi gelir. 
yaresi bulunmaktadır. harebc kudrcrinı tamamile mahv ve ~0)maneVra ara İngiltere He Fransa bu bahiste anlaşmı .. 

. tahrib etmek için zaruri olan tedbirleri _.) şa benzemezler. Zaman zaman Alman di .. 
miral gemisi lzumo'ya bir mayın koy- ittihaz etmistir. davet ettı• )eklerini dinlemiye meyil gösteren ın .. 
mak üzere yakl:ışm•şlardır. Askerler . - • d · k 

Bir kahramanlık nüınunesi I·zumo'nun etrafındaki çelik agva .v::ıj{ia- lngilterede Japon malına boykota) gilterenin ~·anında, Fransayı, aıma o-

Lo d 29 A A N eh ; 1 Garbi Anadoluda yapılacak askeri nuşmaktan ihtiraz eder görürüz. İtalya-Şr,nghay, 29 ( A.A.) - Karanlıktan 

istifade edere!.ı: Pootung'dan ayrılan 
yinnidcn fazla Çin askeri kısmen san
dallarla, kısmen de yüzerek Japon a-

şarak kesm"g~e başlamışlarsa da dog~ - n ra, ( . .) - ews ron.c e 1 f k !Ad eh . et at- . . b .. l d ğ"ld. B" 
"'" manevra ara ev ·a a e emınıy nın vazıyetı oy e e ı ır. ır zaman .. 

y b I ,..;; u··n ı"lk ayd·nlıkhrı !!azetesi Japon eşyasına boykota3· yapıl-
maga aş ıyan öun · ~ feden büyük asker Atatürk bu manev- lar, kendi iddiası veçhile, Almanya gibi I. · "nden go··ru··ımelcrı·ne seb0 b ması lehindeki propagandasına devam . 
zumo gemıs• ... ralarda Icra vekille:·i heyeti erkanını'l ilk madde ihtiyacı içinde kıvranır ve 
olmuştur. Bu askerlerin mahvvldukla- etmektedir. hazır bulun..'11as1 arzusunu izlıar etliği derdini kimseye anlatamazken nihayet 

gibi eğer yorgunhığu man! olmıyacak- büyük bir cür'etle atıldığı Habeş mace
sa ismet İnönünfüı dahi manevralara rasile, kendi davasını gene kendisi hal
gelmesinden pes. z;yadc memnun o!a- !etmiş oldu. Almanya için vaziyet böyle 
cağını bildirmiştır. değildir. Onun başlıca engeli Fransadır. 

İspanyollar. Akdenizdeki 1 

tertibatın lspan}raya da 
teşmilini istediler 

{spanya meselesini tetkik eden milletler cemiyeti 
siyasi komisyonu çıkmaza girdi 

Cenevre, 29 (Hu~u-;i) - İspanya ih-ı 2 - Milletler Cemiyeti tarafından, 
tiliıf nı tetkik etmekte olan Millct!er bu tecavüze nihayet verılecek bır şe
Cem yeti siyasi kom~ycmmun muza- kilde, mesclen;n müstacelen tetkiki, 
k ereleri çıkma1.cı. girmiştir. 3 - Muk te·d baro malzemesinin mü-

İngıliz heyeti tarafmctan hazırlanan bayaası hakkının iadesi, 
adeırJ müdahlle sistemınin idam~ v~ 4 _ İspanyol olmıyan mulıariblcr;n 
tak,·ıyesini derpış eden teklii ~ur.?ti, Is- İspanya'dan çıkarılmast, 
pany::ı murahhas. Delvayo taraf indan 5 _ Akdenizde kabul edilmis olan 
reddedilmişti_r. Li.tv:nof v: Meks ka emniyet tertibatmm I spanya'ya tcşmi
mur4!hhası tspanyol noktaı n3zarına li. 
km·"·et vermis, Fr::ı.nsız mura!ıhası Del- .. k t . d "ld"kt . rs· 

· · · kı· · .1 · tm· •. Muza era ıcra e ı ı .en sonı a -bos ıse Ingılı7. te - ıfını ı tızam e ıs.ır. ahh V 
1 

. h"'k. 
. •.. panya mur asmın a en::ıa u ·ume-
Ispanya mnrahh~sı Dclv::ıyo, muza- b b . .. t ıı·k • k 

k·ı t k ·· b tinin u es noktaya mu ea ı - oıara kerelere esas tP.~ : e me uzcre şu eş . v ~ • ~ 
noktayı ilerı sürm~şt:.ir: yapabılec:gı azamı. feda~ar~ıkhrı.n hu-

1 _ Alman ve Itaiyan tecavüzünün dudunu gosteren hır proJeyı tanzım et-
vaki olduğu!lun tanınmas•. mesi karar altına alınmıştır. "------ .. ..,....,...._ __ 

Türkkuşu filosu dün 
şam Ankaraya döndü 

Filo hava n1eydanında Başvekil ismet lnönü ve 
Bc..şvekalet Vekili Celal Bayar tarafından karşılandı 
Ankara, 29 (A.A.) - Cen4p vilayetle

riır.izi t3kibrn Diyarbekirc gitmiş olan 
ve Bayan Gökçen ile Naciye Toros, Yıl
dız Uçman olmak üzere üç kadın tay -
yan:cimiıin de iştirak etmiş olduğu 

Türklı:uşu komutanı yüzbaşı Zeki Gül
si.ı'niın kumandasındaki altı tayyarelik 
motöl"lü filomuz, bugün saat 15,55 de Kay 
serid,..n kalkmış ve ı::ıat 18,05 Ankaraya 

İnönü, Başv<:kil vekili Celal Bayar, Da -
hiliye vekili ve Parti genel sekreteri Şük
rü Kaya, Adliye vekili Şükrü Saracoğlu 
Hariciyç vekaleti vekili Numan 1v1cne -
ınencioğlu Dahiliye vekaleti siyasi müs
teşarı Aaptülmuttalip, Milli mıldafaa 
vekaleti hava musteşarı albay Celal Ya
ta!, Ankara valisi, emniyet direktörii ve 
Hava kurumu erkanı ve Türkkuşu üye
leri ve birçok kimseler tarafından kar -gelM;ştir. . 

F;'I) hava meydanında Başvt·kil Ismet ~ılanmıştır. 
-....~~~..,..._.....,._ 

o • 

.ıng ·Jiz, Fransız, tal ya 
e s erleri anlaştı 

Paris 29 (Hususi) - Nyon anlaşması
nın tadili hususunda İngiliz, Fransız ve 
İtalyan deniz eksperleri :;ırnsında seri bir 
itih:ıf hasıl olmuştur. Hazıı lsnan metin 
kat'i mahiyette değildir. Bu metin alıika
dar kabinele!' tsırafındaıı tasdik edildik-

ten sonra nihai şeklini almış olacak! ır. 
Eksperler pratik neticeler- elde etmek 

için prestij ve siyaset telakkilerini ber
taraf etmişlerdir. Eksperler ysı ın sabah 
tekrar toplanarak itilfıfnameyi ımza ede
ceklerdir. 

Atatürkün Çek 
Cumhurreisine 

telgrafları 
Ankara 29 (A.A.) - Eski Çekoslovak

ya Reisicumhuru Masaryk'in ölümü do
layısile Reisicumhurumuz Atatürk ile 
Çekoslovakya Reisicumhuru arasında a
şağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Ek$elans Dr. Bcnes 

Çekoslovakya Reisicu11ıhuru 
Prag 

Reisicumhur Masaryk'in asil şah::;ında 

Çekoslovakyanın uğradığı elim matemi 
büyük bir teessürle haber aldım. Sizin 
ve memle~\.etinizin acısına samimiyetle 
iştirak eder, ve içden sempati ve taziye
lerimi arzeylerim. 

K. Atatürk 
Ekselaııs Reisicumhur Atatiirk 

Ankara 
Milli matemimiz münasebetile ekse

lansınızın izhar etmek IUtfunda bulun
duğu sempatiden fevkalade mütehassis 
olarak en derin teşekkürlerimin arzına 
müsaraat eylerim. 

Edvard Bene3 

Musolini 
Alnıanyadan 
Ayrıldı 
Berlin, 29 (Hususi )- Dört günden

beri Almanyadd misafir bulunan ;vıuso
lini bu akşam 'fi.omaya hareket etmiş
tir. 

Musolini, hiz?:ıt Hit1e!." tur af ından 
is tas~ ona kadar teşyi ediimış, bu yük 
merasim ve tezahüratla uğurlanm:ş~T. 

M usoJini har•"!~et in~I.:?n cvvei, Hitler
lc birlikte a~keri geçid resmini seyre!
mişleı dir. 

Müteakiben, Musolini, beraberinde 
Ciano ve Rudolf Hess olduğu halde sa
at 1 t.40 da Unter den Lmden'deki harb 
maktulleri abidesine bır çelenk koy
mu~tur. 

ve Fra sa 
muht ra 

-ngiltere 
ltalyaya 

veriyorlar 
Londı a 2tı (Hususi) - Kabine bugün 

haftalık mutad toplantısını ynpmı~tır. 

İsp< nyadnkı gönüllüleri gen çekmesi 
için Fr.ınsn ile birlikte, İtıılyaya bir 
muhtıra verilmesi kararlaştırılmıştır. 

İsmet İnönü Atatürkün bu davetine En ufak bir hareketi, Fransanın hareket! 
verdiği cevapta büyük şefle beraber ile karşılaşmak tehlikesine maruzdur. 
bulunrnağı hayatının en zevkli hadise- Bu sebebledir ki, Habeş meselesinden ö
lcrinden sayarak bu davetin temin c- türü İngilterenin husumetini kazanan 
deceği telakiyi büyük bir ncş'e ile bek- İtalyanın kendisine yakınlaşmasını mem
lemekte olduğunu arzetmiştir. nuniyetle telfıkki etmiştir. Berlin - Ro

Letonya'da 26 
Plevne kahramanı 
Namına abide 
Riga 29 (A.A.) - Letonya ajansı bildi

riyor: Şimali Letonyanın üçük bir kasa
bası olan Cesis'de Türkiye elçisi B. Nuri 
Batu, dün, 1877 Türk - Rus harbinde 
Plevnede esir düşerek Cesis'e getirilmiş 
ve burada ölerek defnedilmiş olan 26 
Türk askeri adına dikilen abidenin kü
ş.ıd resmine riyaset etmiştir. Bu heyecan 
verici mera~ime, Türkiye ataşemiliteri 

yarbay Mithat Akçakoca ile Letonya or
dusunun delegeleri, bütün mahalli ma
kamlar ve kalabalık bir halk kütlesi de 
iştirak eylemiştir. 

Türkiye büyük elçisi, nutkunda, bu a
bidenin, ayni zamanda ayni sulh ve iyi 
geçinme hedeflerini güden ve şanlı or
dulara malik bulunan iki memleket ara
sındaki dostluğu da temsil cyliyeceğini 
tebarüz ettirmiştir. 

il Sabahtan Sabaha : 

ma mihveri, işte böyle bir vazıyetin mah
sulüdür ve bu iki devlet, şimdi, daima 
mütesanid devam eden hareketlerile Al
ınanyanın davasını önlemektedirler. 

Berlinde, iki devlet adamı tarafından 
söylenen nutuklar, kapalı bir tarzda ge
ne bu meseleyi mevzuu bahsetmiştir. Bi
ri istedikçe öbürünün hiddetlenmesi, bit
t3bi havayı bozmaktadır. Bundan iki ta
rafın birbiılerini sulhu tehlikeye düşür
mek iddialan meydana çıkıyor. 
Şu halile bu meseleye karnı tok gibi 

görünenle açlıktan şikayet edenlerin da
vası demek en doğru bir tavsiftir. 

Birinde çok var, öbüründe az. 

Az olan çoğa malik bulunanın malına 
göz dikmiştir. İşin içyüzü bundan iba
rettir. - Selim Ragıp Emeç 

Sayıt Rızanın 
Muhakeme6i 
Elaziz, 29 (Hususi) - Seyid Rızanın 

muhakemesine bugünlerde başlanacak
tır. Tunceli müddeiumumisi iddianame
sini hazırlamağa başlamıştır. 

Meslek 
Umumi hayat gittikçe genişliyor. fş hayatı yeni yeni san'atlar ve meslekler 

kazanıyor. Çok değil yirmi yıl önce memlekette şoförlük, elektrikçilik, beton
culuk gibi bugiin binlerce işçisi, ustası ve mühendisi olan işler hemen hemen 
bize yabancı mesleklerdi. Askerlik, memurluk ve esnaflık arasında daha birçok 

geçim vasıtaları olduğunu bilmiyorduk. Memlekette adedi ikiyi, üçü geçmiyen 
san'at mektebleri de yetiştirdikleri gençlere mesela iyi bir yapı kalfasının, 
iyi bir makinistin muhtaç olduğu teknik bilgiyi veremiyorlardı. Bunun neti

cesi olarak değişen hayatla ve memlekete giren yeni medeni vasıtalarla be
lirmeye başlıyan ihtiyacı ancak Türkten gayri unsurların ameli bilgilerle 

yetişen çocukları temin ediyorlardı. Umumi hayat çerçevesi genişledikçe ıh
tij aç bırçok meslekler ve sana'tlar doğurdu. Bunları öğrenmek için eski sis
tem çıraklık etmenin kfıfi olmadığı da meydana çıktı. Bugün bozulan bir 
radyo makinesini tamir etmek için işin teknik taraflarını kavrıyan san'at 
sahıbleri bulmak bile güçleşti. Orduların motörleştiği, hayatın makini'leştiği 
bir zamanda bu işleri başaracak gençlere ne kadar ihtiyacımız olduğunu kim 
inkar edebilir. F3kat bugünkü tahsil müesseselerimizin bu ihtiyacı karşıla
yacak unsurların yetiştirdiğini 1.annctmiyorum. Memlekette her yıl yüzlerce 
hukukçu, bir o kadar edebiyatçı, bir o kadar doktor yetişiyor. Fakat kaç ma
kinist, knç inşaat untası, kaç motörcii yetiştiğini bilmiyorum. 

Oı t:ımekteblerin birer ihtısas mektebi haline getirileceği haberini sevinçle 
karşıladım. Eğer bu şayia tahakkuk ederse ellerinde kuru ve hiçbir ihtısas 

kıymetı ifade etmiycn ortamekteb diplomalarile kapı kapı iş arayan kençler 
yerine kollarında snn'atın altın }2ilczifi ile her taraftan el uzntılacak gençler 
görmek nasib olur işallah. Bilrhan Cahid 



4 Sayfa 

Fabrika 1 ar Jm ı z da iki 
Akay gemisi yapılacak 

Bu vapurlar şimdiki Erenköy ve Göztepe vapurları 
büyüklüğünde olacak. Projeleri hazırlandı 

SON POSTA 

'Eyüb camii de 
Tamir ediliyor 

JRir Romen mekteb 
gemisi limanımıza 

geldi 

Eyim 30 

Hapishanelerden 
gardiyanlar 
kaldırılacak 

Kapiten Dimitrescu ismındeki Ro- Yeni ve modern hapishaneler iması· 
men mekt b · · b ·· r · . e gemısı ugun ımanımıza na ve mahkumların hapishanelerde va· 
gelm~ştir. ~~mi, sabahle~in saat sekiz- ziyetlerinin ıslahına karar veren Adli
de hır motorle Bakırkoy aç~klarında ye Vekaleti hapishanelerde köhne blr 
karşılanmıştır. · ~ 

G . b .. . usul olan gardıyanlıgın da kaldmlrnası· 
emı u~ ve yarın lıman:mızda na karar vermiş bulunmaktadır. Adliye 

k~l~c~k, ~utad merasim yapılacak, 2 Vekaleti bu isi tedrici surette vapmak-
bırıncıte t · ·· .. R ' · ~ .. şrın .cumar esı gunu omanya- tadır ve yapılan tecrübelerden a:ınan 
ya ~ut~vec~ıh~n hareket edecektir. neticeler de çok iyidir. 

Mısafırlerımız burada bulundukları v kAl t b . . 'lk d f rn· l d .. dd t .. . . e a e , u ışı ı e a 1ra ı a, a-
~u . e ce u~ ~-tomobıl, bır .deni_z motö- sında kurulan hapishanede tatbik et·' 
~· bı: d~ kuçuk vapur emırlerıne talı- m'iştir. Diğer bazı hcıpishanelerd2 de 
sıs e~ş b~lunacaktır. Res~i ünifor- tatbif edilmeğe başlanmıştır. Mahk\ım
ma~ı labıs kıms:lerden, denız ve kara lar arasından seçilecek iyi ve nafiz sa-
nakil vasıtaları ucret almıyacaktır. h 1 r bu · · g" b'' kt d' B · · B .. t 14 .. .. ıs a ışı ore ı;me c ır. u ış 1-

ugun. saa de Kopruden_ ~areket çin kendilerine bir mikdar para \'Uil-
edecek bır vapur mekteb gemısıne ya- m kted' 

k "b b · k e ır. ~aşaca ' su. ay ve tale elerı alar~ Bo- Esasen gardivan!ann maaşlan az ol-
g~zda ge~direcek, sonra Heyb:Iıadaya duğundan kendilerinden hakkile jsti
gıdilece~tır. Saat 16 da, Denız Harb fade edilememektedir. 
M~t:bınde, ~kul koıı:-utanı_ tara~ından Hfilen hapishanelerdeki mevkufl~rın 
~afirlere bır çay zıyafetı verılecek- yekı1nu 18 bindir. Vekalet, yeni ha.p!s-
ıry ak 

20 30 
. haneler yapılanık ve mahkumların da 

arın şam saat · ,da'. Istanbul vaziyetlerile yal-:ından alakadar olun-
komutanı tarafından şerefıerıne Pera- ;mak suretile bu vatanJasların maı1ku· 

Tersanemizde hali in. şacıa oıT gemi teknesi pa~asta . 40 kişiHk. bir akşam y.emeğ~, miyet hayatlarında da zi~aat ve sa,rıayi 
Fabrikalar ve 

0

havuzlar idaresi cum-ı reke fabrikası, Denizcilik Mektebi ve müte~ben de bır veda suaresı verı- işlerinde müfid olmalarına çok ehem-
huriyetten evvel ünkapanı köprüsünün h_ususi eş~as. i~i~ 23 .. aded ş.arpi, Bile- .Ie~:_tin mekteb gemisi de yarın li- miyet~ektedlf. 
Azapkapı cihetinde 150 metre murab- cık belediyes1 ıçın muteharrik şat, De- ---------
baı saha dahilinde çatılan çökmüş ve niz Klübü için sabit ve sahih banyo, or- manımıza gelecektir. Müzemizde bir 
teneke parçalariie yamalı birkaç bara- taya koyduğu mükemmel eserlerden- 1 Trabzon ıı·manı Katalogv hazırlanıyor 
kadan ibaret köhne bir müessese ha- dir. Eyüb camfi 

!indeydi. Bu mües~esenin aletleri de 937 yılında deniz ticaret müdürlüğü A V~kıfl~r İdaresi tarafından camilerin hu·· ku"' mete geçtı• Alman Asür! mütehassı-slarından B: 
pek iptidai idi. Bu müessese Ekonomi için 1 1.50 metre boyunda 15 mil sür'a- tamırlenne devam edilmektedir. Eyüb ~ravz, . İstanbul :r1~i.zelerinde m?vcud 
Bakanlığına bağlı fabrika ve havuzlar tnde ve 100 beygir kuvvetinde Dizel civarındaki Zal Mahmud camiinin ta- Hükumet tarafından satın alınarak uzerle~:ı hattı mıhi ~!e ya7:ılı vesıkalar 
direktörlüğü vazıyetine getirildikten motörü ile müteharrik servis motörü, miri liitmiş, Eyüb camiinin tamirine İstanbul Liman İşletme İdaresine bağ- k~ta~ogun~ yıpmak uzer~ Istan~ula_ g~l 

d 'h 'k' t 'h ... ı 1 1 k ·d · · 16 40 t bo b 1 1 T b L. ş· . ı· . t f' mıştır. Mutehassıs Maarıf Vekaletmın sonra mo ern ve mı anı ı ezga ve a- Kavuz u ı arcsı ıçın . me re - aş anmıştır. Bu camiin tamirine sekiz anan ra zon ıman ırne mın ası- . . . . 
l tl 1 t h . d ' · t ' G" d .. d 9 ·ı .. • · d ı oo b · b' 1. . · · t b't' · ı · t' T b mısafırı olarak burada kalacak vazı-e ere ec ız e ıımı~ ır. un en gu yun a, mı sur atın e, eygır ın ıra harcanacakt:ir. Vakıflar Jdaresi ye ışı amamen ı !TI mış ır. ra zon . . . . . ~ 
ne son sistem makine ve aletlerle lak- kuvvetinde Dizel motfü·ile müteharrik 1937 yılı içinde İstanbulda cam·ı ,..· tA limanı yarından itibaren İstanbul Li- fesı~ı bı~.ırınce hazırlan:!ş .. 01~~~u ka~ 

· 1 k · ·ı · · · . · · t" .. 1 e_ın a 1· 1 t 1· ~ . t f . talogu muzeler umum mudurlugune bı· vıye o unma ta ve tıcaret gemı erımızın I iki adcd açık denız servısı mo oru, ~e- miri için yüz bin sekiz yüz lira a f d _ man ş e me ... aresı ara ından ıdare . .. . 
tamir ihtİ'-'açlarını tamamen kars.ıla- ne· klavuzluk için 13.30 metre boyunda nekt' B h k s r e e olunmagv a baslana~aktır. Eskı şirketin rakarak memleketıne donecektır. 

J " ır u sene arcanaca a ·ı · .... · ..... __ ,_,,, · · 
dı~tan maada ec~~bi gez:ıiler~n~ d~ t~- 7 mil sür'atinde ve-~~ ila 2?, beygi~ k~v~ miler~ A • • • • • ~ ra 

1 
e ca- ~ütün vesaiti .YF:ni idareye _devredilmiş- , T epebaşı Dıram kısmı 

mır etmekte, motor vesaıre gıbı kuçuk \etinde Dizel motorıle muteharrık ıkı v tamın ıkmal edilmış olamıya- ~ır. Trabzon lımanının yem kadrosu da ~lllıjılj llll!li 
1
_ 1

0
_937 C u u d 

inşaatları da muvaffakiyetle başc:.rmak- aded liman servis motörü sipariş alın- cagından her sene ayrılacak bir tahsi- Iktısad. Vekaletince tasdik edilmiştir. ~il 1 'l'll' . . uma g n n ~n 
~<ıdır. Cumhuriyet devrinden evvel 20 mıştır. 938 senesinde inşaatına başlan- satla tamirat devam edecektir. İhraç mallanmız için esaslı bir iske- ıııı ı ıtıbaren saat 20 - 30 da 
parça geminin tamirinde güçlük çeken mak üzere Erenköy, Göztcpe vapurları Bu tamirat esnasında bi!hassa Süley- le olan ve bugün pek iptida! bir halde ıııııııı I KURU GÜR Ü L T O 
bu müessese bilhassa son dört buçuk hacmine yakın iki Akay gemisi inşa nıaniye camiine büyük ehemmiyet ve- buluna:q Trabzon limasmda yeni ıdare Komedi 3 Perde 16 Tablo 
sene içinde 861,073 tonluk Türk tica- projelerinin hazırlanmasına da başla- rilmektedir. Bu camide birk tarafınd_an asri tesisat vücuda getirile- Yazan: SHAKESPEARE 
ret gemisi ile bir kısım Türk ve Ro- nılmıştır. zarfında .. b' r 

1 
k tA . aç sene cektir. Istanbul limanında olduğu gibi Türkçesi M. ŞÜKRÜ 

men harb gemilerinin ve ecnebi ticaret Bu seneki faaliyetin en mühimlerin- ak ~uz ın ır~ 1 ~ırat yapıla- Trabzon limanında da asri antrepolar, 
gemilerinin tamir ve havuzlanma işle- den birini de 4 İtalyan gemisinin tamir ~· ve :ı°ylece camı yenı y~pılmış ha- ve fırtınalı havalarda tahmil ve tahli
rini tam bir mükcmrnelıyetle başarmış- edilmesi te~ etmektedir. Bu tami- ~e ya aşmış olacaktır. Zıra, muhte- ye işlerinin kolaylıkla görülebilmesi i
tır. Bütün bunlardar. başka iki sene i- rat memlekete 68 bin Türk lirasının lıf zamanlarda yapılan ilavei tamirat çin bir dalgakıran yapılacaktır. 

Kısmı 
itibaren 

Askerlik işleri: 
çınd~ muhteli~ motö.r ~e gemi ile 250 girmesini temin etmiştir. Romanyamn ~le birçok duvarlar yağlı boya ile kap
b~ykı_r kuvvetınde 3 ınbı~~tl~. buhar ma- şimdiye kadar 1 O kadar denizaltı, ve ıanmış, altında nıevcud antikalar orta-
~~-ne~ ~apmış ve 

1
Koprude Kadı- ana gemisi ile 4 torpidosu tamir edil- dan kaybolmuştur. Yağlı boya aksam Silah alhna davet 

Şehir Tiyatrosu Operet 
1-10-937 Cuma günnnden 

saat 20-30 da 

T O K A 
komedi 5 perde 

Yazan: EDVAR BURDE 
oy- ay arpaşa vap~r arının yanaşma- miştir. kfunilen kazınacaktır. iStanbul Vil:iyetindeo; 

larına mahsus c;on sıstem ve modern b 'k kin t"' · d h ı - 937 teşrin celbinde bir bı.çuk senelik 
Türkçesi FtKRET Adil 

b. d · · .. d · · ı· Fa rı anın ma e a oıyesı a a mo- -·---·----ır enız ıstasyonu vucu e getırmış ır. . • t hizmete tabi piy:ı::le smıfına ayrılmış olan 
İdarenin temin ettiği varidat 934 de dem bı: şek;e .ko~~gak~fa.şlan;;ı.ş ır. Mirac g • sıs llö. 328 baknvo.sııe 329 doğumlular. 

----~---- -- .. --...... 
ERTUCRUL SADi TEK 

88 000 935 d 60 000 936 da 203 bin Ve makine tamıratı ıçın a 1 ge ıyen eCeSI - 2 - İki sen~lik h12mete tö.bi sınıflara ay-

Jir~dır'. Van ;ölii · işl~tme idaresi için demirhane, ~?ruh~n:. ~e inc_e. dö_küı;n Birinciteşrinin ikinci cumartesi rılmı.ş olan 316 na. 330 bakayasııe 331 cl0ğum-
Bu gece ( Yeşilköy) 
Cuma (Heybeli) Cu-

32 metre murabbaında ve 150 maimah- ile teneke atolyesı onunde ıkıncı bır gun·· ü Recebin yirmı· aı'tısına ınu"sa- ıuıar. · dil 3 - Jandarm:~. gümrük ve deniz sınıfla-
rcç, 50 hamule tonunda 18 birinci ve bina yapılma~tad~r. Ayrıca. ınşa .e - dif olmakla yevmi mezkur akşamı rına ayrılmış olan 316 ilA 331 bakayasııe 332 

martesi (BUyllkdere) de 

DONANMA 
100 ikinci mevki yataklı yolcu salonunu ;ı:nekte olan hır bınada dahi gemı ka- (pazar gecesi) Lleyleı Mirac olduğu do~uıarın c.elb ve sevk olunacaıtı llAn O· 

havi 9 mil sür'atinde ve 200 beygir kuv- zanları, gemi saç ve profilleri yapıla- ilan olunur. lunur. 
vetinde çift Dizel motörlü iki aded ge- cak ve bütün bu inşaat önümüzdeki a
mi, Deniz Klübü, kağıd fabrikası, He- ym sonunda bitecektir. 

~~_..,...-~ . ...., 
tramvay istasyonu Karaköydeki 

dünden itibaren kaldırıldı 

KcrcklJydeki yem durak yeri 

İstanbul Müftüsü 
F. Ülgener 

Radyosu olanlar 

Bu akşama kadar abone 
ücretlerini vermezlerse 

cezaya uğrayacaklar 
Yeni kanunla radyo makinelerinden 

alınmakta olan resmin verilme müddeti 
bu akşam bit~ektedir. Radyo resmini 
vermemiş olanlardan, bu resim yarın

Ankara Mlzlk 6tretmen Okula 
Dlrektlrllilnden : 

Ankara Tiyatro ve Opera Okuluna İmtihanla parasız ve yatılı 
talebe alınacaktır. 

Kabul şartlan Ulus, Tan, Cnmhuriyet ı'e Akşam gazelE>lerinin 
Pazar, Çarşamba ve Cuma nüshalarında intişar etmektedir. 

isteklilerin lstanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğüne ve Anka
rada Müzik öğretmen Okulu DirektörlüğUne müracaat etmeleri. 

«361~~ «6612n 

dan itibaren yüzde yirmi ceza zammile ~ ..... --~ Baştan başa modem bir şekilde 

alınacaktır. Bu ceza da kayda tabidir. , T u·· R K s i N E M A s . 1 
Teşrinievvel sonuna kadar cezalı su-
rette resmi vermiyenler olursa teşrini- KAY FRANCiS ve RİKARDO KORTEZ'in Şaheseri 
samde bunların elierindeki radyo ruh- 8 E Y A Z Z A M B A K 
satna.meleri al'·nacak ve kendileri suç- ( MANDALA Y ) 
lu olarak müddeiumumihğt'!! verilecek- F eYkBli.de güzel, hi.ai F nnsızca film ile 
lerdir. Aynı zamanda radyo mühürle- Yannki CUMA akpmı yeni mevsime bafbyor. ·em•-' 
necektir. 

Karaköyde Ziraat Bankasının önün- pılan çivili geçld yerleri buradaki sey- 8 ak 8 ARA y sinemasında ~ 
de bulunan iisfü kapab tramvay durak rüseferi bozduğundan üçten ikiye indi- r Gö k tı bi u ıam ' 
yerinde tramvayların durmaları dün- rilıniJtir. Kaldırılan geçid yeri Domuz l~ks ar::ş ı::i~am r ş A M PA N y A VA L s 1• s!:un:~:ı 
den itibaren yasak ::dilmiştir. Buna 5?:agın·1: tam karşısına isabet eden ge- numunesi olan filminde 

~~kabil_ K?~:~ni.~n Kadıköy iskele:i. ö- çı n:rı ~ gün olmak münasebetile Ölmez "GÜZF'.L _MAVİ ~~NA,, valsinin şayanı hayrec musik.si, dünyada yekta olan emsalsiz bir orkestra tarafından 
ııunde bır _ih.ıya.cı t~_vakkuf ınahallı ıh- halk yeni şekli yadırgam•ş, sık sık za- çalın~ığını dınl~yeceksınız. . . . . . . . . . . . 
das edilmış, Ka:c.koy Palasın önünde bıta memurlar.nın ihtarına maruz kal- Bu film: Valslenn memleketi olan Vıyananm gnzellıklerı arasında şıerkıyı, musikıyı, ve cazı bırleştirmıştir. 
yeni istasyou ihdas olunmuştur. mıştır. Yeni ihdas edi~en ik; istasyona Qynıya~ar: GLADYS SWARTHOUT • FR~ MAC - MURRAY ile dQnyanın en meşhur valscileri olan ZlEGFlELD 

Halkı yeni şekle alışt•rmak için Köp- henüz işaret kcmmamı~. kaldırılan K:ı- - Foll tiyatrosundan VELOZ .-e YOLANDA. . . . .. 
rünün Karaköy ciheUnc zabıta memur- raköy istasyoııunun sökü.mes:ne he- llııveten: FOX JURNALde: Yem mevsım ıçin moda, yerlerinızı evvelden aldırınız. 
lan ikame olıınmu~tur. Karaköyde ya- nüz başlanmamıştır. 
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Sıvasta halıcılığın 
inkişafına çalışılıyor 

SO N POSTA 

Akhisar da. 
Mektebsizlik 
Sıkıntısı 
Akhisar (Hususi) - Günden güne 

büyüyen ve nüfusu artan kazaımzdaki 
mekteb vaziyeti üzerinde durulacak ve 
çocuk velisini düşündürecek bir hal al
mıştır. Bundan dokuz sene evvel yapı
lan iki ilk okulun ihtiyacı karşılamadı
ğı göz önünde tutularak 938 senesi için 
üçüncü bir okulun inşasına başlanmış

tı. Teknik kısımda rastlanan noksanlık
tan ötürü fenni heyet inşaatın durdu-

Sayfa S 

Seyahat röportajları: -
Bugünkü Malatya 
Cumhuriyetin eseridir 

Malatya en mebzul meyva veren memlekettir. Fakat 
burada ~n pahalı ıey de yine meyvadır. 

Ma1atyadtın bir görünü.J 

rulmasını emretmiş ve bu kere noksan 
~amamlanarak yeniden inşaata başlan
µı.ıştır. Mekteblerin açılmasına üç beş 
gün kaldığı halde inşaatın daha yarısı
na gelmemiş olması ve geçen seneden 
kaydedilip ellerine numara verilen 800 

talebenin, bu sene de 930 doğumlular

~ tahminen 3 5 O çocuğun yersizlikten 
Bir halı yı~ını dolayı mektebe devam edememek za-

Malatya (Hususi) - Yeşil ağlarla kap- boyunca yükselen ,.Yapılar da istasyonu 
lanmış bir çevrede tren ilerliyor. Her ta- sanki §ehrin içine koymuştur. Büyük 
raf, meyva bahçesi. Her yerde bir bahar caddede hararetli bir çalışma göze çar .. 
tazeliği var. Başka şehirlerde büyük fe- pıyor. İstasyon - Şehir caddesi, Anadolu
dakarlıkla aranılan meyvalar, şimdi a - nun en muntazam caddelerinden birisi 
yaklarımız dibine en ehemmiyetsiz birer olmağa namzet. 

Sıvas (Hususi) - Burada halıcılık de de senede 8500 metre murabbaı ha- ruretinde oldukları maalesef bir haki
san'ati bir vakitler çok ileri gitmiş, iki 1ı dokunmaktadır. Ya1n~ san'atler e- kattir. Orta okulun küçüklüğü hasebi
bin halı tezgahı faaliyette bulunmuş- vinde bir yılda 3 t O metre murabbaı le bu sene ilk okullardan birisine nak
tu. Umumi harb bu san'ati de sarstı. halı dokunmuştur. ıetmesi de bu vaziyetin doğmasını in

Sıvas _san'a:ler evi ~alıcılık ~tö~ye~_i .~u Halıcılık için en mühim maddeler- tac etmi tir. Aiakadarlar; yeni mekteb 
san'atı yeru baştan ıhya ve ılerı gotur- . . , . ş . . 

mata gibi serili. Yeşil memleketlerin cazipliğine bu şe-

k . . 1 f .. t b 1 d b den bın de boyadır. San atevı halıcıla- binasının ikinciteşrın ayında ıkmal e-me ıçın esas ı aanye a aş a ı, u 
faaliyet işte devam eden tezgahlar için rı ham ~oyadan kl:1r:tarmak ve .. sabit dileceğini ve açıkta hiçbir talebenin 
de enerji kaynağı oldu. Sıvas mınta- boya temın etmek ıçm teşebbuslere kalnuyacağını temin etmektedirler. 
kasında on yılda 5077 metre murabbaı başlamıştır Bu şube için işten anlar, 

halı dokunmuştur. N~!r!Z~~:ı:.:s:~! usta aranmaktadır. Karaman yolunda bir araba 
kazası 

Eski Malatya istasyonunda tek yolcu bir ne güzel bir örnek!. .. Ormanlar ara
görmüştük. Bu da yolcu değil, satıcı imiş sına sıkışmış evler, beliti yalnız tozda11 
meğer. Vagonlan birer birer dolaşmağa şikayetçi. Cadde parke döşendiği gün, 
başladı. Şekerpare satıyor. Bu bir nevi bu mahzurun da kalmıyacağı tabiidir. 
kayısıdır. Enfes!.. Yüz paraya kim bilir Bugünkü Malatya cumhuriyetin eseri 
kaç tane :ılabileceğiz. Keşk.i çağırmasay- imiş. 

dık!.. En mebzul meyva veren memle -
kette en pahalı şeyin gene meyva oldu -Yozgat Cumh uriyet bayramında 

elektriğe kavuşuyor 
Karaman (Hususi) - Kadınhan ile ğunu öğrendik!.. Zeytin kaynağı olduğu 

halde zeytin bulamadığım Ayvalığı hatır-
Kestel arasında bir araba kazası olmuş, 

bir kişi araba altında ezilerek öJı:nüştür. 

Şehrin ileri gelen bir zatile uzunboylu 
konuştum. Kısa bir zamanda Malatyanın 
kavuştuğu yeni eserleri anlatırken göz
lerini saran saadet ışığına hak verdim. 
Malatya namkör değil de. Cumhuriyet 
kurulduktan sonra gelen ve eser hıra -
kan valilerini büyük şükranla anıyor. 

İlk valileri Nevzat Tandoğan onların her 
vakit sevgi ile andıkları şahsiyetlerin 

başında!.. Cumhuriyetin ilk icraatının bu 
yerlerde ne türlü bir takdirle karşılaştı -
ğına dair işittiğim hikayeler, bir vakit 
manasını henüz kavramadıkları için iti
raza yeltenen bazı mütegallibelerin gü -
lünç masalları kadar meraklı. 

Yozgat 

Yozgat valisi Abdullah Fevzi Gürel 1 husust tesisat yapılmıştır. Fakat k.ilova
Yozgadm imarı için çalışmaktadır. Vali tı 25 kuruşa olduğu için halkın bir çoğu 
iki ay gibi kısa bir zamanda Yozgadın en evlerine cereyan alamamaktadırlar. Ya
lüzumlu yollarını düzelttirmiş, çarşıda- kında Kastamonuya beş saat mesafede
ki bütün dükkanların önlerine beton kal- ki Karasu deresine Turbin tesisatı yapı -
dırımlar yaptırılmasına karar vermiş- lacak, bu yeni istihsal ile elektrik daha 
tir. Halkevi ve Parti binalarının tamiri- ucuza maledileceğinden fiat düşecek, 

ne başlanılmıştır. Halkevi salonu da ge- halk ta ucuzca elektrik istihlak edebile -
nişletilmektedir. Yozgadın biricik me - cektir. 
siresi Çamlığa küçük köşkler, oteller ve Turbin tesisatının projesi yapılmış, 
elektrik tesisatı yaptırılarak modern bir Dahiliye Vekaletine gönderilmiştir. 

sayfiye haline konulması kararlaştırıl -
mıştır. Vali şehirde elektrik tesisatı da 
yaptırmaktadır. Elektriğin küşat resmi 
cumhuriyet bayramında yapılacaktır. 

Kastamonuda yeni bir elektrik 
fabr:kası yapılacak 

Kastamonu (Hususi) - Burada elek
trik dört silindirli, üç yüzer beygir kuv
vetinde iki motör le istihsal edilmekte -
dir. Bu istihsal ile şehirde 1200 umumi 
lAmba yakılmaktadır. Ayrıca evlere de 

13 yaşrnda bir çocuk bir 
bekçinin ölUmUne sebep oldu 
Kaş (Hususi) - Burada ölümle ne -

ticelenen bir kaza olmuştur. Bir toplan
tı yerinde bulunan Sidek köy bekçisi 
Mustafa ile Sidekten Mahmut şakalaşır
larken yanlarında bulunan çifte tüfeği 
a_teş almış ve çıkan saçmalar bekçinin 
karnına saplanarak ölümüne sebebiyet 
vermiştir. 13 yaşında olan Mahmut tev
kif edilmiştir. 

Ankarada Suluhanda sebze komisyon

cwluğu yapan Konyalı Ömer Parlak, he
saplarını tesviye için Konyaya gitmiş, 

bu arada gezmek için de sekiz arkadaşı 

ile beraber bir tatar arabasına binerek 

Kestele gitmiştir. Dönüşte Kadınhanı ile 

Kestel arasında çok kalabalık olan ara
ba devrilmiş, Ömer arabanın altında ka
larak ·beli kırılmıştır. Ömer Parlak La -
dike götürülmüş ve orada ölmü ştür. 

Müddeiumumilik kaza hakkında tahki -
kata başlamıştır. 

:adım! .. 

Malatya ıstasyonu, devrin gerçek muh
teşem bir abidesi olarak bizleri karşıladı. 
Güzel eser ve büyük bir transit istasyo
nuna yaraşır bir azamet. 
Geniş otobüsler, yolcuları kucakladık

ça şehre doğru fırlıyor. İstasyonda büyük 
bir kalabalık. Gezenler, lokantasında ye
mek yiyenl~r, bahçesinde serinliyenler ... 
Zengin bir bakkaliye mağazası müşteriye 
mal yetiştiremiyor. 

İstasyon, şehirden · bir iki kilometre 
mesafede. Fakat istasyon şehrin dışında 
sayılamaz. Şimendüerciler evleri, bu
rasını şehrin bir mahallesi şekline, yol 

Sıtma mücadelesi 
Yurdun her tarafında devamlı b"r Sltma savaşı yapılıyor 
ve vatandaşlar bu menhus hastalıktan kurtarılıyorlar 

Edirne (Hususi) - Trakya mıntaka -
smda yapılmakta olan sıtma mücadelesi 
hararetle devam etmektedir. Edirne mü· 
cadele mıntakasına Kırklareli ve Tekir
dağı vilayetleri de dahil bulunmakta -
dır. Keşan, Hayrebolu, Çorlu, Lülebur
gaz ve Uzunköprüde de birer mücadele 
şubesi açılmış ve bu şubelere birer dok -
torla kafi miktarda sıhhat memuru gön
derilmiştir. 936 yılında sıtma mıntakası 
olan 121 köy mevcut iken bu yekfuıa şim
diki halde daha 80 köy ilave edilmiştir. 

Mücadele teşkilatı, mücadele mınta -
kası haricinde bulunan ve senede on bin
lerce amelenin hayatını kazandığı İğne
adadaki sıtma hastalığı ile de yakından 
alakadar olmakfadır. 
Sıtma mikrobunu yaşatan su birikin -

tilerile batak göllerin kurutulması için 
teşkilatın emrinde bulunan fen memur
ları vasıtasile mücadele kanununun hu -
susi maddelerinden istifade edilerek hal
kın yardımı neticesi olarak bugüne ka -

dar 27 hektar 814 metre murabbaı bir a
taklık sahası kurutulmuş, 6675 metre u
zunluğunda kanallar açılmış ve 6465 
metre mikabı çukur ve hendek doldu -
rulmuştur. Ayrıca Ergene ve Meriç ne -
hirlerinin birleştiği yerde dört büyük 
bend yeniden inşa edilmiştir. Sazlıdere -
nin hasıl ettiği bataklıkların da kurutul
masına başlanmıştır. Bu yıl beş buçuk 
aylık bir mesai neticesinde sıtmalı mın
takalarda 66899 yurddaş muayene edil -
miş, 20977 kişi tedavi olunmuştur. 

Hendekte sıtma mücadelesi 
Hendek (Hususi) - Hendekte senede 

3 milyon kilo tütün istihsal edilmekte -
dir. Fakat bu yıl satış yapılamamıştır. İn
hisar ambarları tütünle doludur. Haraklı 
suyundan istifade edilerek istihsal etli -
len elektrik kasabanın ihtiyacını karşı

ladıktan fazla civar kasabaları da isti -
fadelendirecek kadar kuvvetlidir. Bura
dan Adapazarına da cereyan verilecektir. 
Sıtma mücadele teşkilatı gayet iyi ça

lışmakta, sıtmalı vatandaşlar muntaza
man tedavi edilmektedir. Doktorlar ve 
~ıhhat memurları köy köy gezerek biz -
zat hastaların ayaklarına gitmektedirler. 

Karasuda sıtma mücadelesi 

- Başıma gelenleri sar
ına Hasan Bey .. çok muzta· 
r ibim. 

. . . Benim karıya bugün
lerde gene bir şeyler oldu. 

. .. Ne görse, istemem de 
istemem diyor. 

Hasan Bey - Benimkine 
bir şeyler olmadı ama ben 
senden daha muztaribim 
dostum . Çünkü ne görse is· 
terim de isterim, diyor . 

Karasu (Husus~ - Karasu İzmitin ye
ni teşekkül eden, uzak bir kazasıdır. 400 
evi, Türk, Çerkez, Boşnak, Gürcü ve Laz
lardan mürekkep 2250 nüfusu vardır. 
Fevkalade bir manzarası olan bu kaza, 
henüz köy olmaktan kurtulamamıştır. 

Karadenize iki kilometre kadar mesafede 
olan bu kaza halkı, mısır ekerek, yumur
tacılık yaparak geçinmektedir. 
Sıtma muhiti olan buralarda, ciddi ve 

devamlı bir sıtma mücadelesi sürüp gi -
diyor. Bu mücadelenin ~üyük tesirleri 
görülmektedir. 

Malatya güzel... Gerçek güzel. 

Onu büsbütün güzelleştiren bir şey de 
hiç şüph esiz münevver tabakanın çoklu· 
ğu ve halkın terbiyesi. Bu terbiye, bu iyi 
giyiniş, bu misafirperverlik, Malatyaya 
her gün yeni bir çok dost kazandırıyor. 

v. o. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Şerefine Yugoslavyada 
Tezahürat yapıldı 
Belgrad 29 (Hususi) - Türkiye genel 

kurmay ba~kanı Mareşal Fevzi Çakmak 
ve maiyeti erkanı dün gece Saray-Bos
naya vasıl olmuş ve mahalU makamlar 
tarafından parlak bir surette karşılan

:rnışlardır. Bir kıt'a asker selam resmini 
ifa etmiştir. 

Mareşal bugün şehri ve havalisini gez
miş, her yerde halkın coşku::ı tezahüra
tına mazhar olmuştur. 

Saray-Bosna valisi Mareşalın şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Mareşal Çakmak 
ve maiyeti akşam Dubrovnike hareket et
mişlerdir. 

Mareşal Çakmak ve maiyeti saat on 
beşte Dubrovnilfa gelmşi ve oradan A -
datepe destroyerine binerek merasimle 
Türkiyeye hareket etmiştir. 

Mareşalın Saraybosnada ikameti es -
nasında halk tarafından samimi ve ha -
raretli bir kabul gösterilmiştir. 

Atatürk Celal Bayarı 
Kabul ettiler ~ 1=0J~ \ 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ( S ) 
tısad Vekili Celal Bayar olduğu halde 
Floryadan otomobil ile hareket ederek 
Yeşilköy tayyare istasyonunu teşrif bu
yurmuşlardır. 

Celal Bayar, Atatürke veda ederek sa
at 15,30 da sabahleyin geldiği tayyareye 
binmiş ve uğurlanmıştır. Profesör Bayan 
Afet, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ve di
ğer zevat ta uğurlamada bulunmuşlardır. 

Celal Bayar ı:\nkarada 
Ankara, 29 (Hususi) - Tayyare ile İs

tanbula giden Başbakan Vekili Celal Ba
yar akşam saat on sPkize yirmi kala §E!h
!'jmize dönmüştür. 
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KARŞOSBNDA 

Tramvay durak yerleri 

Eylul 30 

Ta r i h K o n o re s i, i ı i m d ü n ya s ı 
için çok mühim oldu 

Kırk yeri soyan bir 
hırsız tutuldu 

Yazan: Prof. Dr. Rypka 

Prag Oniversilesi Türkiyat profesör~ 
Dursun mahkeme salonunu dolduran davacılar karşı

sında suçlarını inkar etmiyerek her şeyi itiraf etti 

Buraya geldiğhndenberi aldığım intı-

a balarla o keıdar doluyum ki yazıya nere-
0 den başlıyabileceğimi bir türlü tayin e-
ı> demiyorum. Bosforun kıyısındaki bu 

\\ 
ebedi şehirden bu kadar çok şey duymam Şehrin muhteHf semtlerinde ayrı ay- - Ehlivukuf. m<'Yzuubahis hadise \.\, 

'-'\. ve intıbalarla do1u bir halde bulunmam rı .ıfO yerde, ev.i.eı:de ve camilerde hır- ve vak'aları, ~irket küyudatı ve evrakı ~ 
sıılık yapmaktan suçlu Dursun Ali is- üzerinde yapt·ğı tetkikat netıreslnde ~ ~~~ pek tabiidir. 
minde az.ılı bir hırsız nihayet yakala- kat'i bir şekilde tesbit eylemiştir. Ra- - - Naçiz bir davetlisi bulunduğum ikinci 
narak, adliyeye tesıım edilmiştir. porda, bütün noktalar sarahatle ~aret / -- Türk Tarih kongresinde edindiğim intı-

Suçlunun asliye 4 üncti cezada dün olunmuş oldı.ığundan buna karşı hiçbir ~ .1.-..._ ~ baları kısaca anlatmayı kendime bir va-ı 
muhakemesk.e ba11anm!Ş, kendisinden itirazımız yok~ur .. dem:~.crdir. ~ zife biliyorum. Bundan üç sene evvel 
şikayetci olanla:m b r kısmı mahke- Elektrik şirketi vekU:cri ise, rapor ~ <::::::> ~ ~C'"'-.... Firdevsinin ihtilaline iştirak etmlt oldu-
mede hazır bulı.mmuşrnıdır. Bunlar, üzerindeki inceleme!l~rini henüz tama- ~ --...:) ~ ~ ğum için istemeden onunla bu son ild 
Balatta hakka! Fe'.h:, Cibalide Üskübi mile ikmal t·tmemi:j olduklarını ~öyli- ~~ <'-~ kongre arasında mukayeseler yapıyorum. 
camii müezz~ni Mehmed, Fatihte ~şçı yerek, bir muddet daha müsaa1e !ste- ~ '-.) Bunu burada bulunan profesörler içinde 
İsmail, Karagi.inırükte bakkal Hamdi mişlerdir. _Dün geceki fırtına ÇO.lt ml!!hişmiş. pek azı - ancak Profesör Sarre ve Pro-
v.s ... dir. Bundan sonra iddia makamı söz al- y k ? fesör Kühnel yapa1Jileceği için - bu nok-- o canım. 

Suçlu Ali kap· ıarı kırmak suretile mış, bazı noktaların aydınlanması :çin, _ Yok canım deme. esen meydan- tai nazardan hareket ederek bazı fikirle-
çaldığı bu malları Saraçhanebaşı!lda gördüğü lüzum üzere ehlivukuf Kadri- ôa .. Köprünün Karaköy tarafındaki rimi ne müdahene, ne de rencide etmeği 
kahveci Celil isminde birine satmak is- nin mahkemeye celb.ni istemiştir. durak yerini alınca ta Karaköy Palasın düşünmeden burada kaydedeceğim. 
temiş, bu suretle cürmil meşhut halin- Duruşma, Kadrinin celbi ve şirket önüne atmış! Sergi, burada bulunan bütün ecnebi 
de yakalanımştır. vek:ilerinin rapor üzerir.do.ki tetkikleri- * davetlilerin de müttefikan söyledikleri 

Suçlu, mahkemede kurtul~ yolu ol- ni ikmal eder~k tetkik .rıc:u bildirme- _ Karım.la Karaköy tramvay durak gibi; harikulade idi O kadar mükemmel 
madığını anl•yarak, yapt·~ı bu muM<?- leri için başka bir gilne bırakılmıştır. yerinde buluşacaktık. ki en büyük Avrupa şehirlerinde bile bu-
lif sirkatlerın bir kısmını itiraf etmiş - Karını orada bulamadın mı? ııun benzerini yapabilmek için fevkalAde 
ve demiştir ki: H.. illlür işleri: - Karımı bilmem, fakat tramvay uğraşmak icab ederdi. Tabü dünyanın 

- Eskiden mot-Or1erd~. çalışırdı.m. durak yerini bulamadım. hiçbir tarafmda Dolmabahçe sarayına 
Beni işden ~ıkani'lar .. Oteye berıye Yiiksek tedri.nt umum mUdiirü * benzer bir sergi binası bulma~a da im-
başvurdum, b;r iş de _bulnr.1adım ..• ~ç- Ankaraya gitti Karaköydeki dur~yeri çivili kaldı- kan yoktur. 
tıın .. H:trsızlık yapmaga karar verdım. Şehrimizde bulunan Maarif Vekaleti tuna inkisar etti: Organizasyonu ve dispozisyonu sergi 
Başka çare yoktu. Fakat. kırk yen soy- Yüks" k T d ··at Umum Müdürü Ce- -Sen geldin, beni yerimden etfin. kadar mükemmel olan kongreye gelince, 
d • d • d • ld" B k d · · e e rı:s ugum ogru eg: ;r. u a a:- ışı na- d t tkikl · · 'kmal etmiştir ve bu Dilerim sen de yersiz yurdsuz kalasın! wnumi dillerden biri ile veya türkçe ile 

b b·ı· a· ., va e erını ı 
sıl aşara ı 1~ ım.:. . akşam Ankanıya dönecektır. Umum * yazılmış olan bir tez okunduğu zaman 

Durs~ndAlı. t~vkıl ed.:l~rek tetv~~- müdür, dün Güzel San'atlar Akademi- Bir bilmece söylediler: ayni tezin bem o umum! dil ve hem de 
neye gon en.mı.ş ve curum or Rgı o.- · d g ı olmu· ın· ·a·~t ışleri h:ık- - Çat burada, çat kapı arkasında? .. türkçe ile yazılmış bir suretini masasının d kl l · Az K · T lb" sın e meş u ~' ~ "' 
. ~ arı an aı:ııa~ . tz v,e . amı .n cc ı kında son dir~ktifler!ni vermiştir. A- - Bildim, dedim, lstanbuldaki tram- önünde bulan bir insanın bu kongreyi 
ıçın mahkeme talık edı.m:şt:r. kadem.inin m;mari profesörleri ile be- vay durak yerleri. hazırlıyanların şayanı takdir bir mantık 
Dilsizlerin muhakemeleri bitti raber mimari bölümün tedrisat prog- * ve büyük bir ciddiyetıe çaıışmıı 01duğu-

rammı ve ders taksımatını tesbi~ etmiş- Bir dostum, yaya kaldırımının kena- nu· görmemesi ve takdir duymaması im-
Eski Dilsizler Cen:;ye~l umumi kat:bi t· rında bekliyordu: kansızdır. E~er bu tertibat alınınamıc:ı ol-

Mehmed ile veznedar Hüseyin Avni, ır:. . . . . - Ne bekliyorsun, dedim, tramva- saydı salon: hergün dolduran insanl~m 
cemiyet reisile aralarında Çlkan bır 51ı- Unıver~ıtede mşa edıln. ıekte. olan yın gelmesın' 1' mı·?. 

k 1 k bo - b il k yarısı iç sıkıntısından emiyecek ve uyuk-
tilM üzerine c?miyet rei:>ı tarafmdan u a ' gaz ve ~run pavıyonu 

1 
e a- _ Hayır, durak yerinin buraya gel- layacakh. 

emniyeti suHstim:ıl suç:lc mahkemeye dm ~e Ç<>C~lt, pa~ıyonı~:ına taaL~ .e- mesini bcklivorum. 
d at " · ru de gozden geçırmış " Buna mani olmak için pek büyük bir verilmişlerdL Bu dav'.l ib senedenberi en ınş.a ışt"."ıı ' • . . , * 

ht lif Ü o s e şlerı etraf•nda gayret ve çok fazla para sarfefillıniştir. 
asliye birinci ceza mah!.;.emesinde de- mu .~ ~v-.~ ı. 1 

. . . Diyojen sağ olsaydı, elinde fener do-
vam ediyordu. Dtin dava bitmiş. g~rek Rektor Cemıl B11sele dırektii vermış- laşacaktı·, ve·. Ayni şekilde kongreleri Avrupada orga-

f nize edenlerin bu nevi güçlüklerin ne o1-
umumi katib 'Mehme.i, gerek veznedar u. - Ne arıyorsun Diyo1·en, adam mı kA kt 

duğu anlamamalarına im an yo ur. 
Hüseyin Avninin beraatme karar ve- Diye soranlara cevab verecekti: Devlet büyüklerinin bütün celselerde 
ril.miştir. Bir eTde k•çak afyon bulundu - Hayır, adam aramıyorum, tram- daima hazır bulunuşlan yerli ve ecnebi 
Bir esrar kaçakcısı mahkOm oldu Eyüb kaza.;;ın~n. Rami .nahiyesvinde, \•ay durak yeri arıyorum. bütün alimlerin onlara karşı besledikleri 

Cuma mahallesımn Camı sokag;nda * 
h kal d G l.b · · • hürmeti ve hayranlığı kuvvetlendirmiş-Ta ta e e a ı :~mm.~c esrar sa- Mustafa oğlu Şi.ikrünün evinde kaçak Açıkgöz çocuk '-·anıma geldi: 

J 1 dli " tir. Böyle tahammülsüz derecede sıcak t::tn bir adam yakn anar<:~ a yeye ve- afyon bulunduğu ihbar edilmiş, evi a- - Amca tramvay durak yerini mi a-
l bir havada bütün konferansları sonuna rilmiş ve tevki.f olunmu~tu. Suç unun ranmıştır. Bu ~ramada 43 kilo taze af- rıyorsun? 

S • · J ı d kadar dinlemek çok büyük bir feydir. asliye ıncı cezaca yapı aıı uruşması yonla 61 parça top halınde )·atmış af- - Evet, nerede olduğunu biEyor mu-
neticesinde, 1 sene 'I ay ır.liddet~e hap- yon bulunmuştu:. Afyonlar müsadere sun? Hele bu zevatın bundan başka birçok 
· k ·ı · tır" -..1:lıniş ı h kkı d tak"b t b mühim meşguliyetleri olduğunu göz ö-sıne arar verı.rnış · cu.i , suç u a n a ı a a aş- - Biliyorum ,beş kuru§ verirsen ııös-

lanmıştır. teririm. nüne getirecek olursak onlara karşı hürElektrik şirketi davası laaşka metimiz tezayüd eder. Herhalde onlar il
me karşı büyük bir sevgisi olan kalbimi 
bu alakalarile tamamile kazanmış bulu
nuyorlar. Konferansların biraz fazla u
zun olması herhalde kongre idaresinin 
kabahati değildir. Halbuki en fazla 15-20 
dakika konuşmak bir tezi anlatmağa ki
fayet edecekti. Saatleri muayyen radyo 
konferansları bu hususta en iyi örnektir. 

güne kaldı Bir evde benzin parladı 
Elektrik şiıke~i aleyhin~ açılan ka- Heybeliad,.da Değırmen sokağında 

çakçılık davas:na asliyt:ı S inci cP.za bir evde rnfaafir olan Mehmed kızı 30 
mahkemesinde dün de devam olunmuş- yaşlarmda Makbule, gece, lambanın 

tur. yanında benzinle kravat temizlerken 
Geçen celsede okun:.ılaıı ehlihibre benzin parlamış, kadın, iki elinin bilek

raporu hakkında her iki tarafın da mü- !erinden yanmışt!r. Tedavi altına ann-
talealan soruL"llu'?, haz•·:ıe vekil~eri: mlştır. 

----~ .. -----.. --------·ı----------------.~----... .,..~ CONULISLERI 
Gençlik, 
Herşegden evvel 
Gt!nçlik •• 
Fatihte oturan bir kadın okuyucu -

mun, Bayan cE. J.-. nin bir gönül der
dini danışmak için yazdığı bir mek -
tupta kullandığı üç beş satır gözüme 
çarptı: 

- Erkekte gençlik aramam, güzellik 
aramam, servet aramam, istediğim sa
dece iyiliktir, diyor. Gayri ihtiyat ola
rak güldüm ve üç beş yıl evvel gördü
ğüm bir filmin bir sahnesi gözlerimin 
önüne geldi: 

di artık bitmek üzeredir. Bir gün onu 
muazzam sun'i gölün yüz milyonlarca 
tonluk suyunu zapteden seddin üze -
rinde görüyoruz. Yanında karısı var, 
onun tarabndan çıldırasıya sevilen ka
rısı, onu çıldırasıya seven karısı, ko -
casının artık bir .. mefülç olmasına rağ
men.. gençliğini kalbinde öldürerek, 
onun yanında kalmıya karar veren ka
rısı ... 

* Vatman, imtihan oluyordu: 
- Tramvay nerelerde durdurulur? 
- Durak yerlerinde! 
- Durak yerleri nere]erdedir! 
- Laya'lerr.ü gaybü ilil!ah! 

* - Durak yerler!n!n ismini değiştir-
mek istiyorum. 

- Ne koyacaksın? 
- Oynak yer~ 

lsmet Hulusi 

Beylerbeyinde üç hırsız yakalandı 
Sirkecide Keb:ıbcdar sokağmda otu

ran Nesim. Fatihte Hasanbey mahalle
sinde Çeşme sokağ,nda oturan Hasan 
oğlu Mahmud ve Abdullah o.~lu Şerıf 
Beylerbeyinde hırsızl: k maksadi!c bir 
eve girerlerken yakalamn•şlardır. Bun
ların Üsküdar civarında son zamanlar
da yapılan müteadd!ıl lıırsızlık!arın fa
ili bulunduk:arı anlaşılmıştir. Bu üç 
hırsız, son günlerde girdikler. evler a
rasında polise şikayet vaki olmıyan iki 
evi de göstererek bura1ardar. da bazı 
eşya çaldıklarını itir;ıf etmi~lerd.r. He:r 
üçü hakkında zabıt tutulmuş, tahkika
ta geçilmiştir. --------· -· ~· ----···-- ...... ........ _ 

Ev kadınının şeker 
kuponu 

Türk kadınlannm kongreye iştirak et
meleri ayrıca harikulMe güzel bir §ey
dir. Bayanlar samiinin mühim bir kısmı
nı teşkil ediyorlardı. 

Bayan Afet pyanı takdir ve harikula
de bir insandır. Yaln1% verdiği konferan
sın kıymeti ile değil, ayrıca da bu kıy
metli sözleri söylerken gösterdiği huzur 
ve sükunla hepimizi kendisine hayran 
etmiştir. 

Onun şu veya bu konferans hakkında 
söylediği birkaç kelime ile anlaşılan nok
tai nazarları hakikaten çok isabetli ve 
çok anlay15lı idi. Onun noktai nazarları
nı tamamiJe kabul etmiyen insanın da 
zekasını ve bilgisini takdir ve kabul et
mesi lazımdır. 

Herhalde Türk kadınının terakkisi ve 
inkişafı fevkalade çabuk olmuştur. Bu 
muvaffakiyet Sakarya kahramanlarının 

en büyük zaferleri sırasında anılacaktır. 
Konferansların içinde harikuladeleri, 

iyileri ve vasatları vardı. Tabil böyle 
şeylere her kongrede rastgelinir ... Fakat 

Profesör rtypka 

Bunun hepimiz, bütün dünya tarafın• 
dan açıkça tanılması artık JAzımdır. 

Türk dostlanmın muhitini biraz daha 
genişletmek isterdim. Dostlarımın ve ta· 
nıdıklarımm azlığı yegane şikayetimdir. 
Diğer ecnebi meslekdaşlanm da bundan 
dolayı gayri memnundurlar. Belki de 
kabahat bizimdir. Biz onlara sokulması
nı bilemedik belki. 

Bu şekilde medih veya kritik ederelt 
daha saatlarca yazı yazmaklığıma imkAn 
vardır. Fakat bütün sözlerin neticesi 
şuurlarile gelecektir. Ne söylersem söy· 
liyeyim Hikırdımı Türk ilim füemine kar
şı duyduğum yüksek saygmm ifadesile 
bitireceğim. 

* İstanbul güzel, harikulade güzeldir. 
Tabii garblı romantikler, Pitoresk şar
kın yıkılışına elbette esef ederler. Fakat 
romantik şeylerin hepsi cehenneme git
mel"dir. Şarklı insanlann bugünkü ha-

yatı tamam olarak yaşamak istıyor. Bu
radaki insanlar garblıların oyuncakları 

değildirler. Modern İstanbul yeni Türki-
yenin yeni insanlarını bütün kuvvetile 
ve kudretile göstermektedir. 

O; Türk kalarak modern1E:şmiştir ve 
ben onu hala seviyorum. 

Ali Çetinlıaganın 
"Son Posta,, ya 
Beyanatı 

(Bcı.J tarafı 1 inci sayfada) 

sustaki müsbet veya menfi cevabını bil
dirmek üzere yarın Ankarada murahhas
larını bulunduracaktır. 

Radyonwı ıslahı için Ankarada kısa 

dalgalı büyük bir santral yapılmaktadır. 
Ankaradan sonra ikinci mühim ve büyük 
bir merkez olmak üzere de lstanbulda 
bır santı-al kurulması düşiınülmektedir. 

Ankaradaki kısa mevceli santralın ilana-
linden sonra alafranga ve alaturka musi
kinin tatbiki hususunda bir karar veri
lecektir. 
Neşir vasıtası olan radyonun köylere 

kadar tamimi mukarrerdir. Şimdiye ka-
dar radyo makineleri memlekete lüks eş
ya olarak giriyordu. Ankara santralı iş
lemeye açıldığı zaman yeni bir kanun 
layihasile radyo makinesi ithali işi de 
tanzim edilecek ve bu suretle radyodan 
azami şekilcfo istifade edilm~ğe gayret 
olunacaktır. 

Ankaradaki radyo tesisatı komple ola· 
rak gelecek sene temmuz nihayetlerinde 
bitmiş olarak ve neşriyata başlanacaktır. 

Ankarada inşa edilmekte olan istasyon 
binası ikmal edilmiş bir vaz:yettedir. A
çılrruı töreni 29 birinciteşrinde icra edi
lecektir.> 

Çanakkalede bir fidanhk tesis 
ediliyor - Dünyanın en muazzam su bendi

ni yapmakla meşgul o]an ~nç bir mü
hendis bir otomobil kazasına uğrayar. 
:Aylarca hayatla ölüm arasında çırpı
nıyor. Fakat neticede hayat daha kuv
vetli, galip çıkıyor. Genç mühendis 
yaşıyacakbr amma ... Sakat. .. Yarı -
dan fazla mefluç olarak.. . Sürüklene
cektir. Tekrar işine koyuluyor. Su ben.-

Fakat bir iki adım ilerleyince kadın 
bir saniye, hayır yarım saniye durak
salıyor, gözleri seddin...kenarında ça -
lışmakta olan güçlü, kuvvetli, pazuları 
taşkın bir genç amelenin üzerinde ta
kılı kalıyor, kocası bu bir saniyelik his 
uyanışının farkındadır, yüzünün hat· 
Larında birdenbire beliriveren ıztırabı 
e1an görür gibiyim.. 
Çocuğum, mübaliğaya sapma.. Mu

hakkak her şeyden evvel iyilik lazım.: 
Fakat .iyilikle beraber, kim bilir belki 
ona biraz da takaddüm ederek .. Yaş
lar arasında müvazene de lizım .. 

TEYZE 

Ev tadınııwı teker kuponu serisine iş
tirak eden taşra .ıc:ıü!cr!mJzdt'n 1cendıle. 

rine hedlyP. Isa let edip de numaralarını 
musol Ekonomi ve .ı\rtır:na Kurı;ınu ls· 
tanbul Şube:s! B11şk:ı.nJığma gönderenle-
rin, bir ma~ıalde birkaç hed1yelf :ıum:ıra 
bulunduğu gdrtıldü~ıi için 'l / Jfı R~7 tarl· 
hinden soma me.~bir Ba§kanlıkc:ı toplu 
ola.rat kend:t~c!ne gönderilec~litır. 

şunu tekrarlamak isterim ki bu kongre- Çanakkale (Hususi) - Ankara Yük • 
nin mesaisi bütün ilim Alemi için mühim sek Ziraat Enstitüsü direktörü profesör 
ve şayanı istifade olacaktır. Evime döner doktor Gleisberg ve muavini Nail Ora • 
dönmez bw·ada topladığım bütün vesai- man şehrimize gelerek Umul'bey nahi • 
kin içine dalacağım ve ilmi mecmualara yesin<le tesis edilecek olan fidanlık için 
onlar hakkında yazılar yazacağım rve t tkiklerde bulunmu~lardır. Nahiyede 
Türklerin ilmi ne iyi anladıklarını ve ne l 400 dönümlük bir yer fidanlık için istim
iyi çalıştıklarını öğretmeğe çalışacağım. lak edılecektir. 



30 Eyldı 

Kadın güztle Avrupa 
(Bcı~ tarcıfı 1 inci sayfada) 

simden sonra akademi binasının yanın
daki küçük paviyonda bir çay verilecek. 

Memnuniyetle teşekkür ve kabul et -
tim. Ayrılacağımız sırada sevimli ro -
mancı elimi tuttu: 

- Sizi tanıdığıma cidden pek memnu
num. Evim buraya yakındır, benimle be
raber gelir misiniz? Bir fincan çay içer 
ve konuşuruz. Benim de size memleke -
tiniz hakkında sorulacak suallerim var. 

Madam Sandy ile kocasının ve genç 
çocuğunun çay masası başında bana sor
dukları suallere şaşmamak elimden gel
miyor: 

- Haremden kurtularak nasıl seyaha-
te çıkabildiniz? 

- Türk kadınları hala kocalarının esa-
reti altında değil mi? 

- Memleketinizdeki kıyafetiniz ne -
dir? 

- Hala dört karısı olan erkekler var 
mı? 

Bu suallere lazım gelen cevapları ver
dikçe ev sahiplerinin hayret seslerini 
bir duymalıydınız? 

Nihayet dayanamadım, kendilerine 
söyledim: 

- Siz madam büyük bir romancı, siz 
mösyö bir avukat olduğunuz halde na -
sıl oluyor da, Fransadan uzakta bile ol
sa, bir Avrupa memleketi olan Türkiye
nin geçirdiği büyük inkılabı hala bilmi
yorsunuz? 

İtiraz ettiler: 
- Bilmez olur muyuz? Mustafa Ke -

malin ismi her gün gazetelerimizde geçi
yor, fakat ne de olsa Türkiye bizim için 
esrnr dolu bir ülke. Onun eskilerden sil
kinip kurtulduğuna inanamıyoruz. 

- Belki inanmak istemiyorsunuz da 
onun için. O halde geliniz, kendi gözü -
nüzle görünüz, o zaman kani olacaksı -
nız. 

Kocası, büyük bir şaka yapıyormuşum 
gibi kahkaha ile güldü. Fakat Madam 
Sandy'nin romancı kalbi titremişti: 
- Güzel Boğaziçi .. Camiler .. Selvilerin 

gölgelediği mezarlar ve bu dekor içinde 
yaratılacak bir roman! 

Sonra sükunetle ve sözlerime inan -
mış olduğunu gösteren gözlerile yüzüme 
bakt1. 

- Hakkınız var, Türkiyeyi ve orada 
yapıl n bu hayret verici inkılabı anla -
mak için orasını gidip görmek lazım. 

M. Berkand 

ADVOI 
ugUnkü program 

St Eylül 1937 Perşembe 
İSTANBUL 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Plakla Türt musik.W. 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtelit pllk neştlyatı. 
Akşam Jlefl'i1&lı: 

18.30: PIWa dans musikisi. 19.30: Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik taratın.dan. 20: 
Necdet ve arkadaflnn tarafından l crk mu
&ikisl ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza ta
rafından Arapça söylev. 20.45: Süzan ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
prkılan, (saat ayan). 21.15: Orkestra. 22.15: 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PIA.kla solo
lar, opera ve operet parçalan. 
--------------------~~~------KA l"l B: 1934 sencsindç Erenköy otuı sekl-
zlnc1 llkmektebinden aldığım dlplomamı 
kaybettim, yenlslnl çıkaracağımdan esklsl
Dln bükmtl yoktur. 

Ahınl"d ÖZya:urı 

KANZUK 

Öksürük şurubu 

.En u.uaıınıt ökl)Urtl lede bron
şit, ııstm, ve bo~rnııca ök~rU
ğllnUn kat'i ilacıdır. Güğnsı~rı 
zaylr olanlara vikaye edici tesi
ri şayanı dıkkattlr. 

BUtUn eczanelerde bulunur. 
ING1L1Z KANZUK ECZANESİ 

BeyoğlJ, İstanbul 

KAYJB: 1934 - 1935 scnelcrind~ İstanbul 
Çarşamba 15 inci olmlund:m aldı!'{ım ta~dlk
namey1 xaybcttim, yenlslnl rdacağımdan es-
kisiıl1n hükmti yoktur. <942> 

lt. Nafia Kibyaolf• 

SON POSTA 

1 liSTANBUL BELEDİYESİ t LAN L 
--1. - Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü ve Fatih Belediye ıubeleri mıntakalarında 
1 Birinciteşrin 1937 tarihinden itibaren sırtta, başta ve omuzda her nevi eıya 
ve gıda maddeleri taşınması ve satılması yasak edildiğinden aşağıda yazılı semt
lerde umumi satış mahalleri kurulması münasip görülmüştür. 

2. - Buralarda satışlar hergün saat seJdzde başlıyacak, on buçuğa kadar de
vam edecek ve seyyar satıcılar kat'i olarak on buçukta dağılacaklardır. 

3. - Bu satış yerlerinde münhasıran yaş meyva ve sebze satılacaktır. Her 
nevi et ile bakkaliye mağazalarında satılması mutad olan gıda maddelerinden 
herhangi biri buralarda satılamaz. ı 

4. - Motörlü ve Motörsüz araba ve elde taşınabilecek küçük kaplar veya dl· 
ğer vasıtalar temin etmiş olan seyyar satıcıların, gösterilen satıf yerlerine gel
meleri kendi ihtiyarlarına bırakılmıştır. Bunlardan yukarıda kaydedilen vasıta
ları tedarik etmiş olanlar sokaklarda dolaşarak satış yapmakta serbesttirler. 

5. - Sırtta, başta ve omuzda her nevi eşya taşıyan ve yahut seyyar satıcılık 
edenler görüldüğü takdirde bunlar hakkında Umuru Belediyeye müteallik ah
kamı cezaiye kanunu dairesinde takibat yapılacaktır. 

Keyfiyet alakadarların malumu olmak üzere ilAn olunur. 

Beyoğlu dairesi 
seyyar satıcıların toplanacaklan yerler 

GALATA NAHİYESi 

I. - Arap camii ınahallesi 
2 - F.:ın.dıld1 

' 3. - Cihangir 
4. - Cihanir 

5. - Galata 
6. - Kule dibi 

7. - Lüleci Hendelr 

Mahkeme sokalı-
• Saray arkası, ıokak çeşme. Yarasa. Bey
tülmalcı, Beşaret sokaklannın ba§llld&
ki arsa mahalli. 
Güne~i .sokak Belediyeye ait arsa. 
Kristal palasın arkası, Cihangir paluın 
karşısındaki büyük arsa. 

Beyazıt sokağı. 
Şimşir sokak ile Portakal sok.ak birleı· 
tiği bayram yeri denilen arsa. 
Kocaeli sokağı Elektrik fabrikası tram
vay durak yeri karşısındaki arsa. 

MERKEZ NAHiYESi 
8. - Tomtom mahallesi 
9. - Kalyoncu • 

TAKSIM 
10. - Cihan2ir mahallesi 

11. - Gümüşsuyu mahallesi 

12. - Şehid Muhtar, Kocatepe Bül
bül mahallesi 

13. - İnönü mahallesi 

Çukurcuma meydanı. 
Hamalbaşı Korniş sokak. 

NAHiYESi 
Güneşli soknkta Cihangir C. arkasında
ki meydanlık Belediye malı burası ço
l'uk bahçesi yapıldığı takdirde Güneşli 
Eokak başındaki Belediye malı arsa. 

Ayaspaşa mezarlığı denilen meydan Be
lediye ve Evkafa aid. 
Valde çeşme C. (Belediyeye aid yol). 

Alemdağ, Çayır ve Cedid sokakları ara
sında 70, 68, 64, 66 No. lı arsalardan ba
sıl olma meydan Fransız kilisesi. 

14. - Eskişehir, Yenişehir, Hacı Ah- Kurtuluş Tramvay PilAnton binası ar· 
met mahallesi kasında ve küçük akarca başındaki mey

dan henüz sahibi malum değil. 

ŞiŞLi NAHiYESi 
15. - Cumhuriyet mahallesi 

16. - Pangaltı 

17. - Meşrutiyet caddesi 

18. - Kurtulu§ mahallesi 
19. - Feriköy 

KASIMPAŞA 

20. - Camiikebir mahallesi 
21. - Yahya Kethüda, Çatma mecsid 

Süturi mahallesi 
22. - Küçük ve Büyük Piyale ma

hallesi 
23. - Hacıküsrev, Süruri Emincami, 

Hacışaban Eyyühümauamt M. 

24. - Kadı Mehmet, Yeniçeşme, Ba
dulla1 Zindanarkası mahallesi 

HASKÖY 
25. - Ha"köy mahallesi 
26. - Ha!ıcıoğlu mahallesi 
27. - Sütlüce mahallesi 

Şişli Şifa yurdu önündeki arsa Ergenekon 

C. Tayyareci Fehmi sokağı başı. 

Nişantaşı Madalyon sokağı ile Kodoman 
arasındaki arsa. 
Kurtuluş Şahin sokağı başı. 

Feriköy Evronoszade eski Rum kilisesi 
ön sokağı. 

NAHiYESi 
Dörtkuyu karakol arkası. 
(Aşıklar mezarlığı). 

Küçük Piyaledeki Bakkal Hakkının ya· 
nmdaki arsa. 
İplikçi hamamı karşısındaki hali arsa. 

Üçüncü ilkmekteb arkasındaki emlaki 
belediyeye aid arsalar. 

NAHiYESi 
Hasköy C. Polis noktası ittisalinde. 
Kumbarahane C. 122 sayılı arsa. 
Karaağaç C. akaretler ittisalindeJt! Be
~ediye arsası. 

FA TIH DAiRESi 
( Seyyar sahcıların toplanma yeri ) 

KARAGÜ"1R0K NAHIYERI 
1. -
2.-
3. -
4. -

FFNER 

Nişancada Ispanakçı arsası. 
Kurdağa meydanı. 

Eski Ali Paşa karşısındaki mP.ydan. 
Sofalı çeşme nihayetindeki arsa. 

NAHiYESi 
5. - Yeşil Tulumba meydanı. 
6. - Ayakapı meydanı. 
7. - Balat Mahkeme altı meydanı. 
8. - Tekfursaray meydanı. 
9. - Eğrikapı caddesi. 

SAMA TY A NAH1YESI 
10. - Cerrahpaşada Kasapbaşı sokağı ile yanındaki arsa. 
U. - Ma!cı meyd&nı. 

12. - Etyemezde Şehulharem sokağı 
13. - Davutpaşa meydanlığı. 

14. - Sulu Manastır meydanlığı. 
15. - Kazlıda Cami sokağı. 

ŞEHREMiNi NAHiYESI 
16. - Topk.apıda Paşa meydanı. 
17. - 'faş mektepte Kalburcu Mehmet sokağı. 
18. - Denizaptal Suterazisi sokağı meydanı. 
19. - 'I'aşkasapta Sami paşa arsası. 

MERKEZ NAHİYESİ 
20. -
21. -
22.-
23.-

EYÜP 
24. -
25. -
26. -
27. -
28.-

Ahmediye caddesinin nihayeti. 
Vefada Kırkçeşme meydanı. 
Haydarbey sokağı nihavetindeki mevdan. 
Hacı Hasan bostanı. 

KAZASI 
Ramide Bosna caddesi. 
Defterdar cami avlusu. 
Otakçılar meydanı. 

Balcı yokuşu. 

Baba Haydar sokağı. 

EMiNÖNÜ DAiRESi 
{ Seyyar satıcılario toplanma yerleri ) 

ALEMDAR NAHiYESi 
1. - Sultanahmed camisinin Çarşamba pazarı kurulan duvan tarafındJ 

düzgünlükte. 
2. - Çatalçaşme sokağı Molla Fenari sokağının kesildikleri yerdeki İçtiha 

apartımanının önü kız orta mektebinin yanı. 
3. - Akbıyık camisi ve hamamı arasile kahveler sırası ve karakol önU. 
4. - Emin $inanda Hamam sokağı ile Piyerloti caddesinin birleştikleri ye; 
5. - Küçük Ayasofya caddesi ve hamam önü ve ilerisi. 

KUMKAPI N AHİYESI 
6. - Koska caddesile Türkeli caddesinin birleştiği yer. 
7. - Mitatpaşa caddesinin Soğanağa camisi önü. 
8. - Kadirga meydanında Sultan çeşmesinin önündeki yol kenarı. 

MERKEZ NAHİYESİ 
9. - Yaya Hatun caddesile Darussuade sokağının birleştiği karyola 

rikası civarı. 

BEY AZIT NAHiYESi 
10. -
11. -

Selimpaşa ahırları karşısındaki meydan. Şirvanizade meydanı. 
Süleymaniye Elmaruf sokağı. 

12. - Mahmutpaşa Bezciler sokağı müntehasındaki çeşme önü, eski 
gene meydanı. 

KÜÇÜKP AZAR NAHiYESi 
13. -
14. -

Vefa caddesinde polis sabit noıtta binası yanı. 
Hacıkadın hamamının yanındaki boşluk. 

BEŞIKT AŞ DAiRESi 
( Seyyar satıcıların toplanma yerleri ) 

BEŞiKTAŞ 
1. - Nişantaş Ihlamur caddesile Çınar caddesinin tekatü noktası. 

2. - Ömer Rüştü paşa sokağı ile Muradiye bayır tekatü noktası. 
3. - Kağıthane caddesile Nüı.hetiye caddesi tekatü noktası. 
4. - Spor caddesinde Valde çeşme meydanı. 
5. - Yenimahalle posta caddesi. 

6. - Screncebey yokuşu ile Hnsırc ı sokağı tekatü noktası. 

7. - Taşbasamak sokağı ile Cibinlik sokağı. 

ORTAKÖY 
8. - Üçyıldız soknğı ile Mandra sokağı tekatü noktası. 
9. - Ortaköy dere nihayeti Aydınlık sokağı ön tarafı tekatü noktasL 

KURU ÇEŞME 
10. - Kuruçeşme Kır caddesile eski odalar sokağı birleştiği nokta. 

ARNAVUTKÔY 
11. - Arnavutköyde metruk Rum mezarlığı yeri ve civan. 

BEBEK 
12. - Manolya sokağı nihayeti. 
13. - Küçük Bebek caddesile İbrik dar sokağı birleştil{i meydan. 

(B.) (6628) 

Ton 3435,5 
Belediye merkez daire ve şubelerile o kul, hasta."lc ve diğer müesseselerin 93~ 

kok kömürü ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kok kömürünün be
her tonuna 16 lira 80 kuruş tahmin edilmiştir. Eksiltme 4./10/937 Pazartesi gü· 
nü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi levazım müdürlüğün 
de görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 3078 lira 73 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mckt ubile beraber teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını yukanda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene ver· 
melidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (6287) 

~ 

Muhammen bedeli 675 lira olan itfaiye ye alınacak 3 tane projektör açık ek • 
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 50 lira 63 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 4/10/937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (6305) ~ 

~ 

Bahçeler müdürlüğüne lüzumu olan demir malzeme, boya, tohum, kazma, kü· 
rek, ip, çuval, küfe ve saire kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunların hep .. 
sine 5581 lira 65 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Eksiltme 6/10/937 çarşamba gü. 
nü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Listesile şartnamesi levazım mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N o. lı kanunda yazılı vesika ve 418 lira 62 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber teklif mektuplanm havi 
kapalı zarflarını yukarıda ya~lı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene ver· 
melidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (6399) 

TÜRK TELSiZ TELEFON 'rm> Oper tör • Urolog < 

A. ş. TAsFtYE MEMURLuöuNDAN: Dr. Mehmet Ali 
O ç O N c O t L A N idrar yoUarı 

hastalıkları mntehasSlsı. KOprUbaşı 
Tllrk Telsiz Telefon Anonim Şh1e- EminönO hnn reı: 2HHo 

tinin 10-6- 937 tarihinde inikat eden -· . " . ·~~-oı-o--·----·-.;.;;.
nıevcut olnnlann ilan tarıhinden fevkalade umumt heyet içUmaında 

Şirketin tasfiyesine ve tasfiye me
muru olarak İsmail tsa Caniş ve 
Muvaffak SunaPm tayinlerine karar 
verilmiş ve bu knrarname Ticaret 
Kanunu ahkl\mıns tevfikan tescil ve 
resmi gazetenin 21- Hnzirnn - 937 ta
rih ve 8636 sayılı nnshnsilo illin 
edilmiştir. 

lıbu şirketle alacak ve~air hukuku 

itibaren bir sene zartında tatil glln· 
lerinden maada lıergün saat ıo dan 
12 kadar 1stanbulda Ankara cadde
sinde Anadolu Ajansı binasında Bay 
Muvaffak Sunal'a nıürncnnt ederek 
alncnklarını kn:t ıt ve evrakı mnsbf. 
lelerini te\•di etnıelori lOzumu ill\n 
olunur. 

Tufıyc Memuru 
lım•Ü iıa Caniı ve Muvaffak Su11ııl 



(Bqtarafı 8 inci ıayfa.da) lerin adedi kabardıkça kabarıyordu. 
mgın demirle dağlanmaya, icab ederse 1923 senesinde Oklahoma valisi, cemi-
lfkence ve ölüme mahkum ediyordu. yet aleyhinde tedbirler aldı. Divanıharb-
İdam, işkence ve linç daha ziyade, be- !er kurdurdu. Fakat daha evvel halkın 

raz kadınlara tecavüz eden zencilere tat- da reyi alınmak zarureti vardL Halk, bu 
blk ediliyordu. Bununla beraber, bazan c.-emiyeti tutunca K. K. K., bu badireden 
'.beyazlar da bu akibete uğruyorlardı. muzaffer çıktL Fakat ıonralan yıldızı 

1870 de Amerikada eski kanunlar orta- yavaş yavaş sönmeğe başladı. 1928 yı

dan kaldırılarak yeni ahkam kabul olu-ı Jında 9 milyona çıkan aza adedi, bir sene 
nunca, Ku-Kluks-Klanlar, iıi başka bir içinde 2 milyona düştü. 1934 de büyük 

ola dökerek, etrafı tazibe saptılar. Bazı sihirbaz, bütün Amerika efkin umumi-
rlerde, beyaz elbiselerın, kukuletele- yesini komünizm, faşizm ve sonu ism ile 

rin perdesi altında hırsızlık, yol kesici- biten bütün teşekküllerle mücadeleye 
yapıldı. Adam bile öldürüldü. davet etti. 

1871 de Amerika meclisi, gizli cemi
~tleri fesheden bir kanun neşretti. K. 

. K. ların en kuvvetli olduğu yerlertie, 
divanıharbler kuruldu. Bu görünmiyen 
imparatorluğun büyük sihirbazı olan, bir 
mebusun bütün çalışmalarına rağmen 

·yet dağıtıldı ve bu cemiyetten ancak 
efsanelik hatıraları kaldı. 

* Wiliam Simons isminde bir adam 1915 
ında cemıyeti yeni baştan canlandırtiL 

Cemiyet ilk içtimaını Atalantada taı da
lında yaptı. Simons evvelce de birçok 
llzli cemiyetler kurmuş ve muvaffaki
ıet•rinden cesaret alarak, cKu-Kluks
Jtlan> ı ihya etmeği düşünmüştü. 

Cemiyet resmen teşekkül edebilmesi 
için hükUmete müracaat etti. İzinini al
dı ve mefkuresini şöylece ilin -etti: 

cKu-Kluks-Klan>, birinci sınıf mistik, 
IOSyal, vatansever, iştirakçi bir cemiyet

. Kadınlığı müdafaa, Allahın büyük
-ne inanmak, insanların kardeşliğini 

bul ve beyaz ırkın yükseklilini müda
gibi kudst bir vazifesi vartiır.> 

Amerikalılar, gizli cemiyetlere diğer 

edent ırklardan daha fazla meftundur
. Onun için, üç K harfinin efsununa 
pılarak, yepyeni mefkUreli cemiyete 
.. lerle girdiler. Fakat bir müddet son
yeni cemiyet her şeyin aleyhdan ke-

di. Zenciler, Yahudiler ve Katolikler 
ağızda hücuma uğradılar. Sonra bill

ısna bütün yabancılara karşı mücade
açıldı. 

* Ku-Kluks-Klan üç milyon azasile, bü-
k bır içt mat ve siyasi kuvvet olarak 
erikada yükselmişti ve her ~erde 

ndi nizamnamelerile, kanunlarını tat
edıyordu. 

Zencileri müdafaa eden bir beyaz avu
t zifte bulanarak şehirden kaçırıldı. 
Bir beyaz kızı tahkir ettiği için, bir 

ci dövüldü. Alnında da K. K. K. dam
w vunıllu ve saire ve saire ..• 

Bir sene sonra da, pazarlara düten K. 
K. K. elbiseleri takımı 60 kuruşa satıldı. 
Rağbet eden olmadı. Fakat şimdi K. K. 
K. cemiyeti yeniden canlanmıı ve faali
yetini art:u'l11ı§ bulunmaktadır. 

---·----------------
ALDANMIYALIM 

Sebze ve mıyva fiıtlan 
Dia ı.taab .. llAU•J .. •lllle Be ..,_. 
D1D lop&all lla'lılll pDlaıd&: 

Ciul 

Alma kabalı 
Sam kabalı 
Çalı faaulye.d ', 
Ayşe ta dm 
Barbunya t•mıır 
Kır domatesi 
Sırık doms.t.esı 

Sivri biber 
Bamye 
Dolmalık biber 
Lahna 
Biyar 
Patlıcan CB~l 
Patlıcan <Orta> 
Patlıcan (Ufa!u 
Pat.lıcan (BoS.:.l"l. 

Botan 
Maydanoz 
Özüm (ÇaVUf) 
Üzüm (Yapmcat) 
Ö'züın CReuKı) 
Elma (İnebo:u> 
Elma (Amasy.t.' 
Armut muhtellf clnı 
Ayva 
Cevls 
Nar 
Kestane 
Taze lnclr 
lJmon <yüz taneCJ!) 

(P'.cne~IJ 

Karpuz Alacau fB:l.§) 

Karpus Alaca (Orta> 
Karpwı AlaC3 (Ufak> 
Kawn Kırkattaç iBaf) 
Kavun KırkaAa; corıo.) 
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Yabrdakl na~ kilo De atılmaa mi· 
tad olanlar14 ld!o fiatuu tabe De ah
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ao 

lzmir okuyucu
Zanmızdan Salih 
soruyor: 

- Mes'ut ola • 
cak mıyım? 

Daha eüler yüz. 
lü olıruw, kendi • 
sini mes-Ut ede • 
cek olana da bir 
saadet hissesi ayı
rabilir. Bir taraflı 

F 

diyorlar? 
arasıra kullanılmış olsun. Sarmısağın 

şampanya ile birleşmesinden dolayı ya
pacağı tesirin derhal delilik asan göste
receğine kani değilim. Yalnız fWlU ilave 
etmleiyiz ki değil yalnız pmpaııya, sair 
ıspirtolu içkilere devam eden ve bahusua 
asabi olan insanlarda hafif, orta ve yahut 
şiddetli bir delilik zuhurunu her zaman 
beklemeliyiz.> 

taleada buıunmuştur: Gömleksiz adamın 
c- Meselenin anlaşılması bu adamın Cebinde 

ıampanya içmezden evvelki vaziyetinin 

saadet tam bir dilet değildir. bilinmesine tAbidir. Bir adamda şampan- 5,000 /ira fllıll 
ya içtikten sonra ruht bir teoevvüşün hu- Nihayet bayılan adam tabibi adil En
sule gelmesi variddir. Diğer taraftan ba- ver Karana götürülmüş, yapılan muaye-

T Ok ve ÖZ ıözlU bir ihtiyar zı gıdalar mide sinirine tesir ederek ba- ne neticesinde sağ tarafına felç geldiği 
K il ç Ü ,. pazcıt'- yılma şeklinde asabi tezahürlere sebebi- görülmüştür. Süleyman, kravatsız, göm

dan Mustafa Sert- yet verirlerse de böyle cinnet husule ge- leksiz, üstü başı perişan bir adamdır. V's
demir foto{ira.fı _ tirmezler. Binaenaleyh pmpanya içmez- tünde yapılan araştırma neticesinde iç 
nın tahlilini isti- den evvelki vaziyeti tetkik etmek lazım- ceblerinde 4145 lira kadar bir parayla, 
yor: dır. Eğer bu adam o vakit salim ise me- 100 küsur sened bulunmuştur. 

Oldulu gibi gö- sele doğrudan doğruya pmpanyadadır.ı· Hasta, konuşacak bir halde olmadığm-
..,.,,,ıtki'SI'•~ riiııür, tok ve öz Bu gibi hallerde caigue> - had küfil dan ne iş yaptığı, adliyeye ne için geldi-

aözlü bir ihtiyar • cinneti namı altında görülmüştür. ği anlaşılamamış ve hastaneye kaldırıl· 
dar Yemekte iç • Bazı insanların alkole karşı tahammül- mıştır. 
meİa..,. 10~. leri yoktur. Bunlara (ldenıi tahammül ---------...------
snakta tıatiyarhlı kürut) iemi verilir. Bir kılım insanlarda Filistinde lnmliz komiserine 

k obuı etmek istemez Şinid.ild da cmarazt sarhofluk. na.mı altında az a • 
pe 1 t iddiaya kalkış~ T.b.f söz- mikdarda içkiden sonra marazi sarhotluk ıuikasd yapıldı, 
~~ç ;...•batmaz. · gönUür. Bunlarda ruh! tefevvilı hlkim- birçok Arab yakalandı 
en. dir. Sari hastalığı olanlann içkiye ta-

k 1 • • """""' • 1.: ti hammüllerl yoktur. Keza llniri zayıf o- Kudüs, 29 (A.A.) - Nasıra İngiliz 
Her IS 1 IJI DIÇllll .. r O )anlarda da az içki, kuvvetli reaksiyon- Komiseri Andrews'e karşı yapdmış o-
Ankara okup- lara sebebiyet verir. Hulha kabahat aar- lan suikasd dolayısile bugün de bunda 

culanmızdan ~ mısakta değil şampanyadadır.> medhaldar olmakla maznun birçok A· 
ğan d4 fotOgnıfı • Dr. İbrahim Zati de arkadaşımıza fU rab tevkif edilmiştir. And.rews'ın ka-
nın tahlilini i1tc • cevabı vermiştir: tillerini meydana çıkaracak olanlara 
mi§tir: c- Bu gibi hldisatta evvell o adamın 1 O bin İngiliz lirası mükafat videdil-

Sakin ve durgul" ahvali sabıkasını tetkik etmek lAzımdır. miştir. 
halile etrafını te • 'ı Eğer normal bir adamsa o zaman kendi- Arab gazeteleri, bu hidise yüzilnden 
cessüs eder. Ken - sine csarhoştur> deriz. Eler sinirli bir yapılan tevkifatı protesto etmektedir. 
disine ehemmiyet 

1 
adamsa alkol asabını bilsbiltiln bozarak Yüksek Arab komitesi, mandater hü-

verdirmiyen va • 1 beden! mukavemetini yok eder. Çünkü kumet nezdinde protestoda bulunnıağa 
ziyetlerine muka- az mikdar alkol siniri zayıf olan kimse- karar vermiştir. 
bil gözünden bir gey nçırmamak ıster. lere çolç fazla tesir ederek §Uurlannı ---------· 

F ekede bir hırsızlllc Münaka§& ve mücadele yapmaz. Herkes- kaybetmelerine sebeb olur. Bu hususta 
le iyi geçinir. sarmısak ta usarel midevlye ifrazahnı 

kolaylaştırması itibarile ufak bir rol oy- Adanadan bildiriliyor: 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • • 

Adreı • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll lçln bu kuponlardan 
5 aded1nln gonderllmesi şarttır. 

nar. Sıcağın tesiri istisnai ahvalde olup Fekenin Masurlar nahiyesi dvannda 
bu da fevkalade zamanlarda asabın gev- oturan Karahac~lı aşiretinden Hacı k1Z1 
şemesile aııormal bir hale gelmesine se- ve Süleyman kans! Ay19 çadırında yal· 
beb olur.> nız bülunduğu sırada Fekenin Cundu 

Dr. Hafız Cemalin kanaati ise şu mer- köyünden Hacı Ali oğlu Hüseyin ile ar· 
kezdedir: kadaşı Ramazan ve Mustafa oğlu Mah .. 

c- Şampımyanın vücude fayda verdi- mut çadıra girmişler, kadını yaralamışlar 
ğini söylerlerse de bence her zaman za- ve 400 lira para ile bir çuval yapağı alı~ 
rar veren içkidir. Evvel& görülen neş'e kaçmışlar, fakat bilahare yakalanmışlar· 
ve şetaret yerine az sonra fellket gelir dır. 

--···-··-··········-· ••••••·-············----- Eğer bu adam öteden'berl pmpanyaya ----·------·········--··----·-
Gfineysuda bir yolcu yaralandı devam ediyorsa, mümkündür ki mevcud 

ÇEKLB8 

Karadenizden gelen Güneysu vapa- alkolizm üzerine bir kamçı vurmuı ol- lstanbul Borsası kapanış 
ru yolcularından Fatıh!e oturan 34 yaş- sun. Eğer bu adam vaktile bir delilik ge- fiatları 29 _ 9 • 1937 
larında Şükrü kızı Seniha geminin baş çiııwıişse ve yahut ebeveyninden kendi- 1---------------1 
anbar merdiveninden yukarıya ç:kar- sine irsen intikal etmiş bir deliliği mev-Cemiyet 1922 senesinde aleniyete çıka

birçok eyaletlerde kendi mebuslan
seçtirdi. Gün geçtikçe nüfuzu artan 
·yete 16 lira vererek azalığa giren-

ken müvazenesını kaybederek anbara cudsa, şampanya bu cinnet halini tenbih 
düşmüş, yaralanarak Haseki hastane- etmiştir. Sarmısağın vücude her zaman 

•--------------_, sine kaldırılmıştır. faydası vardır. Elverir ki u mikdarda ve Londra 
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• Son Poata • mn edebi tefrikuı : 4 7 tim, genç kızlık odamda kocamı banndı daya doluyor. Uzakta adalar, adaların 
racağımı düşünmP.miştim... Ama ha- arkasında koyu bir beyazlıkla yükselen 
yatta her düşünülen 'i(-Y olrr.uyor. Ha- Keşişin tepeleri gi;rüniıyor.. . Annem 
yatın bir misafirıyi.t ve her misaf~r gi- kapının yanına elimle yetı..ştirdiğim 
bi, umduğumuzu değll, bulduğumuzu büyült yasemin sa~sısını koymuş ..• 
yiyoruz... Kahvaltı masac;ı hazır o:unca ben el 

Evde ancak blr yenHik var. Duvar çırptım: 
kiğıtlarını değiştirdik· yem, açık renk - Ne güzel! .•• 

Yazan: SELAMI IZZEI' perdeler taktık. Anneın, oda'arımı is!c- Oturduk. Taze tereyağmı taze fran-

Ve katılarak, kahkaha ile güldüm: Ama Mazluma söyledim: diğpn gibi döşememe izm verdı: ~a~ya ~~~~ iştiiu il~lıye:'1eğ: l:aş-
- İnsan bu güzel havada hiç hasta •Kaderimi saadetle kabul eclıyorum, - Kızım diyor, ne istersen yap, bir .a ~ ır 0 ~ tereyag e.ane !on-

mu ?.. şikayete hakkım yok• hatta Mazlumun kadının, oturduğu yere bai<tıkca içi a- r~ ~ır ~dum ~t ıçtım. !fa7,lum yan 
- Yemekte hiç konuşmadın da.. ı.kta k l b" çılmalıdır goz e nim..işt" amı seyr :yor ve an-

aç a masına ıle ses çıkarmıyo - · lıvorum, memnun oluyor 
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s.ıon - Konuşmamak hastalığa alamet de rum. Yalnız kütüplmneve dokunmadım. ·Ann 1 · d •. d kınul 

· · · . Bab ""ld""kten • • . em can an ı. o yerın en - •---------=----------
. . . . ~azlum ıstifa tattı, kendme it arıyor. am o u sonra oldugu ~ıbı kal- damağa üşenen, odadan odaya gitmek S 8 BAM 

Her zamanki gıbı annemm cesareti Bır yandan o, bir yandan teyzemle mıştı, babamın hat• ~as!na hurmcten 1 . d"" ·· t t ·la perva 
dı teşebb"" ·· d"" r· be- b ld v .b. b .. 1• h b çın uşunen annem e ra m. - Atdaı 

'. usu suy~ uş u, gene ~nnem, ir yandan eniştem Mazluma ge~~ ~ u~ gı t 1r>ıAtım, ıç ir şey ne gibi döneniyor. Ekmc:C kesiyor, yaj AD&dOlu tm. ,. 80 
içımden geçenlerı anlıyamadı. L~ araştırıyoruz. Buaüne kadar bula- degıştırmedını . .. .. 1 k ben 'm ve aa ....tn oo. 

Her zamanki ·b· k tu ~ . . suruyor, reçe oyuyor, ı - .,...... 
. . . gı ı arşı ıta~ıya o r- madık... Annem buna Ç"k s'!?vmıiı. madının iştihasmı art·rmağa ui:raşı- A. fm. 1' eo n.dell 24.50 

00. 
H.511 
I0.00 Ben. ışunı, ann~ de kitabım al- Mazlum bedbin dejil. bana ümıdle- Mazlum da odamızı be 'l~nd.. Kendi vor... eomontl - Nektar :ı!:: 

... Set ssız, konuşMmaga c~~~t .ed~e- rini anlatıyor. de bazı eşyalar getirncck;ış, o eşyalar Ben, keyifli ve i~tiııalı görünmeme :..~ı:::. llO.oo ::: 
o uruyoruz. asanın ustunoeki sa- Ka d ·ıdi M 1 . .. . . . d d Gö oo oo oo oe h nki ıkı . . . rar a ven , az um ıçguveysı ıçın yer ayır ım . rağmen düşünceli ve kaygıl·y ~m. n ı. Banıruı • • 
~~t~m:.... :ı ~ısıle ~şhyor ... V~- geliyor. Annem'e ~raber ot1.ıracağız. Bedm de bir ül~üın var. Mszlum a- lümdeki iyi ve fenn h~sler birbirlerıle Telefon u.oa -

u. un 8.ıdin.a a a ay e ıyormuş 11- Buna hem teyzem, hem de nişaciım partımanı yadırgama"ın ve d"ha ı"lk müc&dele ediyor ve yava• yavaş fena twııat" Delir- oo.oo -
geçıyor, gı yor... pek H . k 1 ·" .. v .. -r fark Dettrm•nl c>.OI -

nıemnun. em annem ya•nız a - günden kendini kendı evinde h:ssetsin, hisler maglub olmıya başlıyordu .. Mu- Terkoa o.OJ o.Ol» * mıyacak, biz de fazla masraf etmemiş yabancı bir yere geldim hissi uyanma- nis hissiyatım yavaş yavq uyan•yordu. ı-::.::.:==-.-8-T_l_K_B....s..A-Z_L_A_8 ___ -t 
'Uç aydır defterimi elime almadun. olacağız, ilk hayat yolcu~uğumuz ko- sın içinde... Gösterdiğim iştiha ve neş'e samimi ol- 1--------.-----~-""--I 

üç ay, beni üzen birtakını manasız laylaşacak. malıydı. Bunun akı;• haksızlıkLı. Yan • AM "'-' 
selerle uzayıp gitti... Mazlumun serveti yok, benim de pa- * gözle ben de Mazluma baktım ve kendi Ttlrk borcu ı P8llD '!·~ °'ıs.·~ 

ğ • • ı ndell -- -Hayat seyrini takib etti, sanki hiçbir ram, istediğimiz gibi ev açnmğa "1rafi Levanta çiçe i kokan bir masa örtü- Kendimden utandım Ne gü::ı:el, ne tatlı, • • D ndell ıs.ns P.72S 
değişmemişti, Mazlumla ben sanki gelmiyor. Annem apart·man·n üç oda- sü, üstünde şişkin, sarı armudlar, içi- ne cana yakm bakıyordu bına.. Mes • 1---·---=-----L-·-:~-"----ı 
zamanki eski ahbaplardık; sanki sını i~gal edecek, biz de ön tarafa, dört ne ilkbaharı saklamış kaJn:- aydın ık ud o1duğu yü1ünden bell.!ydı Bir ek- TA B V l L l T 

bir şey olmamıştı!... odaya yerleşeceğiz. taneli birkaç salkım üzi.ım, bal rengi mek kırıntısını di~:erimın arıtsıncla ke- l--------.--=-A-tdıf~-;;ıc.,:-:-=.::1:---11 
Yeryüzü bizim kadar garib nişanlılar Bir zaman Gönül ile- beraber yattı - taze tereyağı, masanın örtüsü kadar be- mirirken, içimden geçen kötü ve haksız &DadOlu ı pe. oo.OG .._ 

emiştir... ğım, sonra yalnız bana kalan odada ya- yaz francala... Fıncanlarda köpüklü, duygulan kovdum daha canJan gülüm- • ı Tacr.D oe.oo to.• 
Yarın evleneceğimi düşundükçe, ni- rından itibaren Mazlumla beraber ya- kaymaklı süt ve bunların üstünde prrıljsedim, Mazluma sokuldum; haşunı o- : : :: ::: ::: 

lık devrinin keyfini sürmediğlır\1 tacatım... pırıl yanan güneşin ışıj\!.. 8a:kcr.a a· muz~ dayadım: . -..•;•;M9İİİIİİmiit.ll11ii.,...liiı ... ııi«1:1i.iiual.ii111ii.iii•._w 
daha iJi anlıyorum... Halbnld bunu •kJımdaıı ~ çılan b,._ wm ilk. 1'enic mı::Ht -o- fAttıMI .W) ""' ~ 



- Kendisi ölü• 
mi.inden evvel bv. 
hususta bir şey söy· 
lemedi mi? 

- Hayır efendim 
- Bu gerdanlığın 

mevcud olup olma
dığı hakkındaki ka
naatiniz nedir? 

,.. - Bu mesele üze
rinde niçin bu ka
dar ısrar ettiğinizi 

anlam1yorum. Be
nim de bildiğim her 
kesin bildiği şey -
ler. 

Nazan Hanım bu 
cbenim de bildiğim 

cSon Posta. mn zabıta r~ : 8 

ev ALİDE SULTAM~ 
DANLIGI 

CEVAD 
FEHMi 

l 

Hikayeleri 

Macera peşinde 
Yazan: Exbrayat • Dııriva'IL% Çeviren: Nurullah Ataç 

herkes:n biidiği şey 
len cümlesini öyle 
ı>öylemişti ki bun-

- Benı Robert Bruce'ün t4 kendisiyim ..• 

dan «benim bildi
ğim pek çok şey var1 

fakat söyliyemem• 
manası pekala çıka· 

Alexandre Desauveur kırkında varı mıştı. M. Desauveur bundan da istifade 
yoktu. Bir büyük benzin şirketinin mü - çaresini buldu: 
fettişlerinden olduğu için arasıra evin- - Lambayı yakınanu emreder misi-
den ayrılıp kendi kendine bir kaç gün niz? 
geçirebilirdi. Karısı Gilbert'i çok sever - Siz bilirsiniz ... 
ve böyle arasıra evden uzaklaşabilmesi o- - O halde böyle karanlıkta otursak da· 

rıla bilirdi. 
Rıdvan Sadullah: 

nun meziyetlerini daha iyi takdir etme - ha iyi olur. Ben, ancak geceye emniyet 
sine sebep olurdu. Maamafih Alexan - edebilen insanlardanım ... 
dre Desauveur bahtiyar değildi. Eskiden Bunun üzerine, tahammül edilmez bir 

- Pekfila, hanım- Rıdvan Sadullah, kapıya doğru yavaş yavaş yürüdü, yaklaşınca hücum ederek birdenbire açtı. Eşikte kafi bulduğu sade zevkler, kaygısız aile sırrı söyleyip nihayet yüreği ferahlamış 
efendi geçelim, de- Letafet kalfa duruyordu hayatı, yaşlandıkça onu bezdirmeğe baş- gibi bir nefes aldı. Artık iyice gece o; -
di. HizmetcHer zevcinizin son günler- kulakları ile beraber gözlerini de dört Maamafih lCı.tfen bir kere daha bakın lamıştı. Her yıl, ticarethane hesabına, hiç muştu. M. Desauveur, kendisinden hiç 
de kır:,n~~ı me~~ ~il~ .?ir kitabı eli~- açmıştı. Osman Bey. olmazsa yirmi beş bin kilometre yol ka- ummadığı bir cesaret hamlesi göstererek 
den duşurmedıgını s~yluyorlar: Bu k~- Rıdvan Sadullah devam etti: Serkomiser yazıhaneye hücum etti. teder ve vagonda geçirdiği saatlerde dü- kadının ellerini elleri içine aldı ve: 
t~bı bulamadık. Ne kıtabı oldugunu bı- _ Bunu isbat için ölünün muhitinde Ölünün ceblerine varıncaya kadar her zünelerle roman okurdu. Onların anlattı- - Size anlatayım, dedi ... Sizin kim ol-
lıyor musunuz? . . . olup bitenlerle kendi şahsi vaziyeti öne tarafı dikkatle aradı. sonra başını kal- ğı maceralardan kendisinin ilelebed mah- duğunuzu bilmiyorum ama bu akşam bir 

. - El yazması bır tarihtı. Babanım sürülebilirse de ben şimdilik büsbütün dırarak bağırdı rum kalacağını düşündükçe sinir leni - insanla riyasızca konuşmak, ona bütün 
kıtablarından. başka bir delil ile iktifa edeceğim. Di- _ Yok! yordu. sırlarımı söylemek ihtiyacını duyuyo -

- Ne zamandan kalına?... ğerlerile meşgul olmak bu dakika için _ Ala! Lütfen yerinize oturunuz. Her üç ayda bir Marsilyaya giderdi ve rum ... İnsan benim gibi mütemadiyen 
- Abdülmecid devrinden. hem davayı karıştırır, hem de bizi yan- Gözlük yanında bulunmadığına göre bu yolculuk her seferinde bi.r cumartesi yalnız yaşayıp herkesten çekindikçc çıl-
- O halde içinde Valide Sultanın lış yola sürükleyebilir. Hüsnü Beyin mektubun Hüsnü Bey !arafmdan yazıl- akşam~ başıardı. ~ cumartesı ak.şa~ ~a dıracak gibı oluyor... Siz hiç Robert 

gerdanlığından bahis olacak. her ihtiyar gibi gözlük kullandığını bi- madığına inanmaklığumz lazım geli _ karısı ile beraber ıstasyona ge1mışlı. Gıl- Bruce'ün bahsini duydunuz mu? 
- Oku~dım. . liyoruz. Bu gözlüğün numarasının 7-8 yor. Öyle ya intihar etmek isteyen bir bert:, koc~smı Y?lc~ eder~en onun otu- - Şu meşhur hırsız mı? 
- .s?n hır .su~l daha .. han1mefendı! olduğunu da zevcesinin ağzından öğ- edam tasavvur ediniz ki bu kararlama- racagı yerı ken~ elı~~ tayın et.mek, 0 - - Hırsız demiyelim de maceraperest 

Zevcınız .~e~ ihtıyar gıbı okuyup ~a- ;rendiK. 7-8 numara gözlük takan bir a- sasının başına oturuyor, gözlüğünü ta- nun rahat edebılecegmden emın olmak diyelim, daha iyi . .. Ben Robert Bruce ta 
zarken gozlük kullanıyormuş. Bu goz- camın gözlük kullanmadan bir tek sa- kıp mektub yazıyor. Sonra go··zlüg"ünü isterdi. Ale:xandre Desauveur'un tam sev- k d ... 1 .. - ·· "di? en ısıyım ... 
ugun numarası ne 1 · • tır yazı yazabilmesine imkan verir mi- bulunmıyacak bir yere itina ile saklı- eliği gibi bir yer buldu, onu yerleştirdi ve - Ama deminden zevceniz ... 
. -. Zannederim ya yedi, yahut ta se- Einiz? Buna fennen imkan yoktur. Üy- yor ve bunu mütefilrib tabancasına sa- veda edip. ind.i. O kompar.tı~an~a .sade, - Zevcem mi? Ha! demek ki muvaf-

kızdı. le değil mi Osman Bey? nlıyor. Böyle şey olamaz. Olamayınca fakat zarif bır surette gıyınmış bır de fak olmuşuz, mademki siz de aldanıp hiç 
- Peki, Hanımefendi, soracaklarımız Serkomiser meşhur cümlesini ken- bu mektubu bir b~kasının yazdığını, kadın oturuyordu. bir şey sezmemişsiniz ... Benim zevcem 

şimdilik bitti, lıltfen odanızda istirahat disine has eda ile bir daha kullanmak bu suretle hadisenin mahiyetini değiş- * falan yok. O kadın benim adamlarım ~ 
ediniz. Osman Bey, ev halkının odala- fırsatını kaçırmadı: tirmek istediğini kabul etmek icab e- Trenin hareketinden sonra Alexandre dandır; bu akşam da sırf beni, yolculuğa 
rından aynlmamaları hakkındaki kara- _ Öyle Allah belasını versin! der. Desauveur gazetesini açtı, fakat onu o - çıkan her hangi kendi halinde bir adam 
rınızı kısa bir müddet için temdid et- - Şu halde Hüsnü Bey yazıhanesi- Müddeiuını..uni muavini itiraz etti: kumayıp yan gözle 0 kadını tetkike baş- zannettirmek için benimle beraber geldi. 
menizi rica ederim. nin başına geçip kemali dikkat ve itina - İyi ama gözlük ne oldu? ladı. Hiç şüphesiz otU2unu geçkin, fakat Artık kararınızı verdiniz mi? 
Kadın çıktı. Bir müddet hepimiz sus- ile bir veda mektubu yazdıktan sonra _Bravo ... Ben de bu suali bekliyor- güzel, gözlerinde de bir tazelik, hatta de- _Neye? 

tuk. Merkez memuru kapıyı kadının orada tabancasını beynine sıktıgyına gö- cium. Şimdi Hüsnü Beyi en son gören lişmenlik bulunan bir kadıncağız ... Bir 
k d k tt 1. k h lı ı - İmdat işareti çekmeğe. 

ar asın an apa ı. re gözlüğünün de ya yazıhanenin üs- şahsın, halayık Güllerin beyanatını ha- po ıs romanı 0 uyar ve eyecan yere-
Sükfitu ilk bozan müddeiumumi mu- •.. d h d d d b 1 [ 1 rinde alt dudağını ısırıyordu. - Hayır, hiç niyetim yok. Ben de ken· 
. . ld .un e, ya u a yer e u unmsı icab tırlıya ım. M D b 1 . k dimi polise göstermegy i pek istemem. 

avını o u. eder. Gözlüğü buralarda göremedik.. (Arkası var) . esauveur ir tür ü gazetesinı o u-
- Şimdi mesaimizin neticelerini hü- yamadı; o akşam politikadan uzak, çok M. Desauveur bu cevap üzerıne hayre-

Iasa edelim, dedi. Bana boşuna yorul- .. • • • • • • • • .. uzaktı; öyle karma karışık işlerle kafa tinden dona kaldı. Kadın: 
duk gibi geliyor. Bütün deliller gösteri- yormak istemiyordu. O anda onun içine, - İnanmadınız mı? dedi. İnşallah polis 
yor ki Hüsnü Bey intihar etmiştir. sakin ve rahat hayatının sıkıntısı çök - de sizin gibi inanmaz da Diana Hard.ııg 

- Hayır, bütün deliller gösteriyor ki müş, gönlünde macera hevesi her zaman- de rahat rahat hududu geçip çıkar. 
Hüsnü Bey katledilmiştir. kinden fazla alevlenmişti. - Siz meşhur casus Diana Harding 

Bu sözleri söyliyen Rıdvan Sadullah- Birdenbire aklına gayet cesurane bir misiniz? 
tı. Hepimiz hayretten dona kalmıştık. fikir geldi: dünyada bir kişiye olsun ken- - Ta 'kendisi. 
Odayı derin bir S'2ssizlik kaplad~. Rıd - disini, kanunlara ve ahlak kaidelerine M. Desauveur'ün o güne kadar , o:!t:.-
van Sadullah izahat verecek miydi? riayet etmP.z bir adam diye tanıtmak ... diği bütün arzular, bütün hayaller gön-
Elbette verecekti. Fakat 0 hıç de ora- Bunun için uzun uzadıya düşünüp bir lünde canlanıverdi. Demek ki artık haki-
larda değildi. Keskin bakışlarla kapıya vak'a icad etmesine lüzum yoktu; o güne ki bir maceraya atılıyordu. Dijon'da ca

sus kadının yanına oturdu; Macon'a var
madan kolunu onun beline doladı, Lyon
dan ayrılırken onun dudaklarından bir 
buse kopardı. Valence'a vardıkları Yakit, 
ikisi de birbirine sarılmış, türlü türlü 
projeler kmruyorlardı. Avignon'a var -
madan biraz evvel M. Desauveur, bu ka
dar heyecandan yorgun düşüp uyuya 
kaldı. 

bakıyordu. Birden gürültü etmemiye kadar okuduğu romanlar ona istediğin-
çalışarak oraya doğru yürümeğe başla- den alasını temin edebilirdi. Kendisini 
dı. Yaklaşınca ihtiyatı elden bırakarak polisin elinden kaçan bir katil. bir casus 
koştu ve kapıyı şiddetle açtı, eşikte Le- diye mi, yoksa memleketten memlekete 
tafet kalfa duruyordu. geçip her tarafa korku salan bir hırsız 

- Ne işin var, burada hanım? diye mi tanıtacaktı? İşte henüz buna ka-
Kadın şaşırmamıştı. Sakin bir sesle rar vermemişti. Fakat henüz kadınla ko-

cevab verdi: nuşm~k için bir fırsat da çıkmamıştı. 
- Bir emriniz olur diye bekliyor _ Öyle bir fırsat çıkıncıya kadar elbette 

dum. kendisi de hikayesini, muhayyel, fakat 
- Hayır, hiçbir emrimiz yok. Oda- heyecanlarla dolu macerasını hazırlamış 

nıza ~ekiliniz ve bir daha biz çağırt- olacaktı. 
mayınca buraya gelmeyiniz! Tren her nedense birdenbire bir sarsıl-

Kadm bizi dinliyor muydu? Yoksa Bq, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve ütütmekten mütevellit bütün dı, kadının kitabı elinden düştü. M. De -

h akikaten çağırırız diye bekliyor muy- ııbrablarm baılamaıı ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. sauveur kadınla konuşabilmek fırsatını 
du? Rıdvan Sadullah bu nokta üzerin- ele geçirmişti. Hemen eğilip kitabı yer -

de ısrar etmedi, onun ısrar euneyişi bi- Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan den aldı. 
ze bu hususta tam bir kanaat stıhibi ol- - Polis romanları okumağı sever mi -

matlığı zahabmı verdi. Geri döndü. Bir ı · En • • 1 siniz, madame? dedi. 
koltuğa oturdu. Sefl tesır, en kat'i netice - Bayılırım. Çok heyecanlı oluyor ... 

_ Evet, Hüsnü Bey katledilmiştir, - Ama hayattaki vak'alar kadar heye-

dedi. icabında günde 3 kaşe ahnabilir. canlı değil... 
_ 6 _ Bunu söylerken sesine bir takım şey-

FİRAR 

l1epımJz tekmil kulak kesilrnistik. 
Serkomiser Osman öne doğru eğiı~iş, 1 

Her yerde israrla isteyı·niz. ıer ima etmek istiyormuş gibi bir eda 
verdi; bunda o kadar muvaffak olmuş-

takJf lJerİndeıı sakınınız tu ki kadın ona hayretle uzun uzun bak
tı 

Ortahk yavaş yavaş kararmağa başla-

* Tren Marsilya garına girerken benzin 
şirketi müfettişi de uykusundan uyan -
dı. Etrafına bakındı, kadın kompartı -
manda yoktu. Koşup onu koridorda ara· 
dı. 

Orada da bulamadı. Nihayet trenden 
indikten sonra onu uzaktan gördü. Ka -
dın garın merdivenine doğru gidiyordu. 
M. Desauveur de arkasından koştu. Fa
kat seslenmeğe cesaret edemiyordu, çün~ 
kü kadına doğru sakallı bir adamla üç 
çocuğun geldiğini görmüştü. Çocuklar • 
dan biri sakallı adamın elini bırakıp Dia
na'ya atıldı ve: 

- Anne, anneciğim! diye boynuna sa
rıldı. 

M. Desauveur hayretten kendini ala -
(LU.tfen sayfayı çeviriniz) 

• 
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Talat Paşa omuzuna dokunuldu/unu hissedince başını ÇeYlren: Ahmet C.mmlettla Saraçojla 

sol tarafa çevirdi. o anda katil Tayliryan sag cebinden lskoçyalı arkadaş: "İçinizde harp taraftarları varsa, gı·tsı·nıer,i 
revolverini çıkararak Talat Paşanın kafasına ateş 

etti ve arkasından canhıraş bir ı er9 ad duyuldu cephede dövüşsünler. Hüner düşmanın karşısında 
Yahut ele geçmemek, esrarı - yünce o da yürüdü ve bir an içinde Ta- Süngü Sallamaktır bur ad 1 k d v •ı f d• b v dı mızı meydana vurmamak için onu ö!- ıat paşaya yaklaşarak sol eıile pasanın ' a çene ça ma egı • ,. ıye agır 

dürdükten sonra bir kurşun da kendi sol omuzuna dokundu. • cSohenberg» e gelince kendisi ayni r 

kafamav sıkac~~ın>:: Hayır, bunu yap - _Talat paşa omuzuna dokunulduğunu vapura Danimarkalı hüviyetı altında \ ~ 
~ıyac.agım. Çunku arkadaşlar, kaçma- hıssedince başını sol tarafa çevirdi. 0 son dakikada binmişti. Vapurda da biz "' 
ga muvaffak olamazsam beni kurtara- anda katil Tayliryan sağ cebinden ro- birbirimizi tanımıyormuşuz gib: dav-
caklarmı kat'i surette vad ediyorlar. volverini çıkararak arkasından T:ılat ranıyorduk ki bu da evvelce kararlaş- ~ 
Fakat, bu işlerde kat'i vad kaç para e- paşanın kafasına ateş etti. Aynı zaman- tırdığımız plan iktizasından ve icaba
der ~ Onlar uğraşırlar da gene kurtar - da canhıraş bir feryad duyuldu. Talat tındandı. 
mağa ~uvaffok olamazlar. Bu ~~.dir - paşa ellerini ileriye doğru uzatarak yü- Gemide bir hayli yolcu vardı ve bun
de bugun hayatımda son had gunu ya- zü koyun yere kapy.ndı. Bir adım ileri- ların hemen hepsi iş için bir ltmandan 
şıyorum. Bugünden sonra ya idam. ya den giden bir kadın: diğerine giden tacirlerdi: İngilizlerden, 
ni ölüm, yahut müebbed kürek, hiç ol -İmdad, imdad! Adam öldürüyor- AlmanJ.ardan, İskoçyalılardan, Holan
mazsa on beş, yirmi senelik mahk:Umi- lar! diye müthiş bir çığlık çıkararilk dalılardan ve birkaç Amerikalıdan m1-
yet! yere yuvarlandı. rekkeb karmakarışık bir 1<ütle. Güver-

Katil bu dü~ünce1 e!' içinde yav3ş Katil elindeki rovolveri yere atar3 k te yolcuları arasında ise Japon, Cava-
yava? giyind i. Gjyinirk~n arada. sıra- : gerisin geriye kaçmağa ba.~ladı. Mak- lıdan tutun da Portekizliye varıncıya 
da bırer kadeh konyak ıçerek haınane sadı cürüm şeriklerinın kend isini be~<- kadar her cins ve milletten insanlur 
mak:-.a~ını yeru:e geti~mek için. fazla ı ledikleri hali arsaya iltica etmekti. 0 vardı. Bu halk mütemadiyen harbden 
cesarc. toplamagı da ıhmal etmıyor - arsada bazı Fransı7 neferleri barak~lar bahsediyor. aralarında münakaşa edip 
du. içinde oturuyorlardı. Bu neferler mü- duruyorlardı. Lakin ben ve cSohen -

Ondan sonra pencereden karşıki e- tarekeden sonra Almanyada silahların b:rg» . b~. lakırdılara ka~ışmıyor, sü -
vi tarassud etmeğe başladı. Bu esna - ve istihkamların imha ve tahribine ne-ı kunetımızı muhafaza ed!yorduk. 
d k l Y 1 l d M 

, Ph · cZannedersem Biz lsveçlisintz!~ dedi. 
a a waltısını da yaptı. Hatta, her ih- zaret eden Fransız. askeri komisyonh- . o cu ar ~asın ~ . a .<- erson ıs-

tima1c karşı midesinde fazla gıda bu- rına mensuptular. Rıvayeı: edi ldiofoe mınde. takrıben yırmı. be:ı yaşlarında . :emek salonunda yemek masamda - İsveçlisiniz ama iyi Almanca bill• 
lundurmak için pansiyon sahibesin - göre içlerinde Fr..ınsız üniformasile

0 
ge- ı neş'eli ve. ~~veze ~i~ Iskoç~~~ ~ardı. ikı Alına_n bir Holandalı ile birlikte yorsunuz galiba? .. 

den bır kaç sandviç daha istedi. Ka - zen Ermeniler de vardı. Tayliryan b;r Ben kend~ının ~e ıştırak ett1gı bır ka- {'en:~k yıyord~ Anlaşılan Holandalı İçimden öyle geldi ki şu münase . 
dın bunları getirirken: 1 kere 0 barakalara yakla~acak olursa rede e~ser~ya brıç oynard.ı_m. Ingılız sever bır adam olmalı ki vatan- betmz herifin suratına bir yumru) 
· - Her Tayliryan, bu sabah sizi çok Alman z:ıbıtası onu çabuk yakalıyaını- 1 _Gemıy~ ılk def~ ?lmak nere ay~k at- d~ş~arımın. harp .~uatını aralarında aşkedeyim. Lakin bunu yapmakla ken 

iştihalı görüyorum. dedL ı yacağı için kaçması tabii kolayla~aca:<- ' tıgı dakı~ad~n. ıtıbaren bu d~~ı~a~lı goru~~elen kendisını f~~a h~lde sinir- dimi büsbütün ele vermiş olacağım 
Tay liryan'm cürüm şerikleri işin o tı. Firar lhazırltkları eyvelce tamam- hoş~ma gı.:mıştı. Palamar1ar çoııulup len~ı~ıyordu. Bunu herifin sımasından anladığımdan siikfuıetimi muhafazayı 

gün bitirileceğinden haberdar olduk -j lanmıştı. Bir glin evvel namına Par is- denıze henuz açılmıştık !'i cMak-Pher-ı pekala an~y~rdum. Bir gün yemekten karar verdim. Herifin bütün şüpheleri· 
!arından onlar da lazım gelen lertiba-

1 
ten havale edilen on iki bin m:uk c~- so?» otel garso~unun bavuııa:ıııı_ ge·· sonra hepımız masadan ayni zamanda ni izale etmek icap ediyordu. Binaen• 

tı almışlardı. Birer ikişer Hardenberg binde duruyordu. Bu para ilk hamlede mıye n~klet~eyı u~~tmu~ o:dugn~:ı kalktık. aleyh hafifce gülerek : 
sokağında bir aşağı bir yukarı dolaşı - kurtulduktan sonra ona birçok kapıları f~rketmış v~ I~~oç dı.lınde ne kadar ku- Almanlar~a ?ir ~det vardır: Yemek- - Oh!.:. dedim, biraz almanca bili• 
yorlardı. açmağa yarıya bilirdi. I fur varsa bırbırı peşıne •.aralamış, otel- ten sonra bırbırlenne: rim. Biz Isveçliler almanca konuşaıı 

Tayliryan bir aralık arka cebinde Halbuki kati!in he:3abı yanlış çıktı, 1 ciyi ve garsonunu adamakıllı kalayla- ~ ~ahlzei~! derler ki cafiyet olsun!• milletlerle çok temas ederiz. Size mek· 
duran rövolverini çıkarıp bir kere da- Sokaktan geçen adamlar: mıştı. Lakin hiddeti geçince kahkaha- ~abılın~en hır nezaket temennisinden teblerinizde nasıl fransızca ve ingilizc• 
ha m uayene etti ve sonra paltosunun ! (Arkası var) !arla gülmüş. omuzlarını kaldtrmı~ ve ıbarettır. Her Almanın buna dili alı - öğretirlerse bize de mekteplerimizdf 
sağ cebine yerleştirdi. Ve gene karşı- -;--·· · · ·•· --- -· · · · --- · · ~~ bana dönerek: şıktır. Binıaenaleyjh vatandaşlarım bu almanca öğretirler. Benim almanca bil• 
smı tarassuda koyuldu. Bir Doktorun -, - Adam siz de. demişti, olan oidu. temenniyi izhar edince, ben de dil alı- memden ne olacak? Mesela günaydır 

Bu aralık kar~tki aJJaıı.am·nın kapısı 

1 

Ben şimdi ne kadar kendimı üzscın ba- şıklığile ve düşünmeden: gibi, mahlzeit gibi beylik kelimeler 
açıldı ve Talat pa~a dışarıya ç:ktı. Tay- Günlük Perşembe vullarun kendi kendine ~uraya gdmez- - Mahlzeit! deyivermeyim mi?... bilirim işte ... 
liryc1n son kony:ık kadehini de yuvarla- ! H otların,, an (·') ler a. Tekrar dönüp almakhğım icab e- Bu tek kelime bizim Holandalının Muhatabım beni düşünceli düşüncel' 
dıktan sonra hemen odadan dışarıya 1 d~cek .. Haydi ~imdi. s.alona geçelim de 

1 

nazarı dikka:ini. cel~etti. O ka?ar. ~a- süz~yordı:. Sonra yavaş yavaş ve heı 
fırlad ı, apartıman kapısından çıktı, hız- , Diş çürüklerinin sebepleri hır brıç karesı teşkılıne çal1şa!ım... nım sıkıldı ki hıddetımden adeta dılı - kelımeyi adeta tartarak sordu: 
la n.crdiveni inerek bir anda kendisi- Bu felsefe pek hoşuma gitmiş ve mi koparacağım geldi. - Peki isveççe konuşabilir misiniz1 
ni Ha ·denberg sokağının yaya kaldJrı- Ve hastalıklarla olan kendisini hemen sevmiştim. Biraz sonra güvertede kanapelerden Size küçük bir şey tercüme ettirmek is· 
mıncia buldu. Münasebet:eri Gemideki Almanlar mütemadiyen birisinde oturuyordum. Holandalı gıi- tiyorum da ... 

Talat paşa on beş yfrmi adım ilerıdcn ı harbden bahsediyorlardı ki bu h~l çok ya bir tesadüf eseri imiş gibi gelip ya- Ben gözlerimi güneşin ışıkları altın 

Y
a va~ yavac: hayvanat bahçesi istas'-·o-ı - ll -

1 
sınınme dokunuyordu. Ben bir Isveçli nı.n:daki kanapelerden birisine uzandı da parıldayan sulara dikmic: ...l'.ya• de 

• .. • .ı Geçen yazımızda birinci ırlt meselesi ve -s 5u. 
nunc. doğru yürüyordu. Tayliryan ha- ikinci irsiyet meselesinden bahsettik. ı sıfatile tabii hiçbir şeye karışm1yor ye ve Ingilizce olarak: nizi seyrediyor gibi yapıyordum ammı 
men karşıki kald!rıma geçmek için 

0 
Üçüncü sebeb de iklim meselesidir. umu- «bitaraf bir müşahid» gibi bu münaka- - .Zannedersem siz İsveçlisiniz? .•. içimden de bu mütecessiz ve nezaketslı 

tarafa doğru yürüdü Kalbi çatlıyacak- miyetıe rütubetll yerlerde yrı!')ıyanların ş&larırı haricinde kalıyordum. Vatan- diye sordu. herife binbir küfür savuruyordum. A 
mış gibi şiddetle çarpıyordu. Katil ar- d1şleri çürük: olmağa daha r.ıusalddir. daşlarımdan bazılannın hareketi_ benim Ben de ayni dille cevap verdim: caba bu herif benim aklımdan geçen 

İçilecek sular da mühim bir rol oynar. b'l k b ı I ı· E tı Tahm' · d ld kasından bir sokak silindirinin yürü- Eğer arazı kireçli ise bu ktreç .!uda erir. ı e canımı sı mıya aş amıştı. ngi ız- - ve . ıninız e a anmıyor - leri açık bir kitabda okuyormuş gibi o 
yü§ünden hasıl olan gürü:tüye benzer ve kireci çok olan memleketıerd'.! ynşı- ler de tabii muharebe havadisleri!e ala- sunuz! İsveçliyim. kuyor muydu? (Arkası var) 
bir gürültü işitir gibi oldu. Ar.ıtasına 1 yanların dişleri çürüğe karşı mukavim. kadar oluyorlar, onlar da asablarına =-
baktı, bir şey göremedL Beynine hü- dır. hakim olamıyorlardı. İşte bütün bunlar Beyoğlu Vakıflar Direktörlüg"U ilAnları 
cum eden kan kulaklarında ugvultular Dördüncü sebep tagadd1 meselesidir. İyl bizim İskoçyalıyı çileden çıkarıyordu. 

yemek yemlyenlerln sıhhati bozuk ol:ı- c·· k"" k .. . k , k h 
hasıl ettigvinden arkasından bı'r sokak . un u o va ayn serın an .. ill ıa mu a- Kı·ralık EmlaAk cağından dişlerinin de vaziyeti ienadır. 
silindiri geldiğini zannetmişti. Nazarı dikkate alınacak bir nokta da keme ediyor ve gemide AL111an!arm ni-

Ha •.-katen katilin göz damarlarını hayvan südlle beslenen cocuk • hayet insan olduklarını göz on ünde Semti Mahallesi Sokağı No. sı Cinsi 
ların dişler! ana südünü alan ç;cuklar- bulundurarak onları rencide edebilecek Galata Yenicami Yenicamı· ı·çı· odalar ı::: Arz ) 

kan istila ıettiği için gözleri tam bir " dan daha çabuk çürür. Çocuk dog-·unra mütalcalara ı"tı·raz e lı"yordu ı·stı'kametinde 10 Tu 1 
) Arsa 

cani gözü halini alm!ş. kıpkırmızı ol- J Y · ' dokuz ay gıda olarak ana ~iidü verlllr. B" ·· b ı Yenı·camJ muştu. Şakakları şi.:ldetle atıyor, göz- Lakin bu zamanda anaSl!lın yemesi ıa- ır gu_n gene riç oynamakla meşgu Galata Yenicami çeşme 6 Arz) 
leri yanıyordu. Araya konya _~ın verdi- zımgelen şeyler vardır. Bunlar dıı. kals- idik ki Ingfüzlerden biris~ Almanya istikametinde 10 Tul ) Arsa 
ği sarhoşluk da katıld~ğmdan, Tayiır- yumu havi maddelerden ynmurta, süt, hakkında atıp tutmıya, sövüp saymıya Sarıyer Hamam 1-3 Muhterik mek· 
yan ne gelen gıdenleri, ne cadde ÜLC- sütten yapılmış bil'umum ındalar, .yeşil başladı . tep arsası. 

sebzeler, hububat, ceviz, fındık, badem ı·skoçvalı ark d h İ ·ı· · 
rinde işleyen tr"m"ayları go··rebı·ıı·yor- J a aş emen ngı ızı sus-" • ve ikinci olarak da fosforu h:ıvi madde- k · · Yukarıda yazılı vakıf mallar 31/5/938sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
du. Gözleri can11var gözü 2ıbı· zavallı lerl alan anaların çocuklarında diş çu-_ turma ıçın : · · G · d d eli, Al 1 açık arttırmaya konulmuştur. 
şikarına dikili o!duğu halde Ta!at pac:a- rüğü az görülür. - emı e, e man ar varmış, -s ahud yokmuc: ı.undan sı· ze ve bana İsteklilerin 6/Birinciteşrin/937 Çarşamba gu··nü saat 14,30 da Beyog~lu Vakıflar 
nm arkasından yürüyordu. Y .. .µ <•> llu nottan kesip nklaylilll, yaba• ? Al l da · · t fl ld v direktörlüguv .. Akarat kalemine gelmeleri. (6516) 

Bu aralık Ta1fü paşa birdenbire dur- bir albüme yapqtınp kolleksiyon yapınıs. ne. man arın ıyı aE arı 0 
ugu 

du ve bir ey unutmuş g.bi iç cebıni Sakıntı zamanınızda h notlar bir doktor gibi fena taraflafı da vardt.r. Nasıl ki -- ----- ----
yokladı. Tayliry:m da olduğu yerde rlbl imdadınıza -,.et~ebDIJ'. bizlerin iyi ve fena taraflarımız olduğu Devıet Oemır~ o Harı ve Limanları ıstetma Umum ldara.>ı ılanjarı 
durdu. Sağ elin: paltosunun sağ cebi- r - gibi. Bir insan Almanmış diye ulu orta 

Nöb l 1 neden hakarete maruz kaJsın? ... ne soktu ve rovolverinin emniyet ter- e C Muhammen bedeli 24800 lira olan pafta. klavuz, rayba ve frezeler 12/11/937 
tibatını açtı. Talal paşa tekrar yürü- Ve bir sigara yaktıktan sonra dewım Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın 
-·-··················...................................... E-czaneler etti: aıınacaktır. 
mıyordu: çocuklar kadının boynuna sarı- Bu gece nöbetci olan ecsaneler şunl:ır- - Bana gelince ben bir iş adamıyım. 1 . 8 Bu işe girmek istiyen enn 1 60 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
lıyor, sakallı da ikide bir: dır: Harp insanlar için felaketten başka bir tstanbul cihetlndekiler: d v ·ıa· B' . .b. t f ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 

- Yolda rahatsız olmadın ya, Germai- şey egı ır. ızım gı ı or a sını a Aksarayda: (Pertev). Alemdar.fa: (Sırrı d 
1 

h b 1A • 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
ne? Fazla yorulmadın ya Germaine? di- mensup a am ar ar in i anı ıle, ida-Asıml. Beyazıdda: (Belkıs). Samatyada: Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden; Haydarpaşada 
ye soruyordu. CErofllas>. Emlnönünde: mens::ıson). resile alakadar değiliz ki hepimiz bu 

k 1 b v t d" ·ı 1 Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6548) 
M. Desauveur asıl o zaman uykusundan Eyilbde: (Hikmet Atlamazı. Penerde: (E- anı oguşmanın ema ısı e meşgu 

uyandı: gece meşhur bir casus diye he- mllyad1). Şehremininde: <Hamdi>. Şeh- 1 olalım. Bizim yapacağımız bir şey varsa ----zadebaşında: (Hamd1). Karagümrükte: b k 1 - b" 1 ih t Nafıa Veka"' 1 t• d J 
Y

ecanla konuştuğu kadının kendisi gibi u asap ıga ır an evvc n aye ver- e ın en •• (Arif). Rfüçükpazarda: (Yorgi). Bakır-
polis romanları okuyup macera peşine köyünde : (Hilal>. mek için çalışmaktır. Ben işi bu bak1m-

d 
·d d · ş t d f 7 Birinciteşrin 937 Perşembe günü saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme 

düşmüş bir aile kadını oldu~u anla - Beyoflu cihetindekiler: an ı are e erım. aye aramız a az-mıştı. İstiklal caddesinde: (Kanzuk). Galat:ıda: la harp taraftarı kimseler varsa onla- eksiltme komisyonunda 6461 lira 50 kuruş muhammen bedelli 101 parça mobil-
(İsmet) T kslmde. (Nlz tti ) K t yanın kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

· a · ame n · ur u- rın burada işleri ne? Gitsinler, cephe-

yarinki
. nUShamız··la·. luşta: <Necdet>. Yenlşehlrde: (Parunak- 101 parça mobilyaya aid eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Ve-

u yan). Bostanbaşında.: (İttihat). Be!>lktaa !erde dövüşsünler! Burada atıp tut -
ta: (NaU Halld). ., " makla ne kazanacaklar? .. Hüner düş- kalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

ÇOCUKLAR BopziçJ. Kadıköy ve Adalardakiler: mnnın karşısında süngü sallamaktır, Muvakkat teminat 484 lira R1 kuruştur. 
•• Üsküdarda: (Ömer Kenanı. Sarıyerde: burada çene çalmak değil... İsteklilerin teklif mektuphı.rını müteahhitlik vesikası ile birlikte 7 Birinci teş· 

Yazan : Peride Celal <Nuri>. Kadıköyünde: CBüyük, üçler>. Bu makul sözler İngilizi susturmuş- rin 937 Perşembe günü saat 14 de kadar Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme ck-
Büyükadada: (Halk). Heybelide: <Halk>. siltme komisyonuna vermeleri lazımdır. c347h c6323• tu. 
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Kitap Evi Kaatçılık 

Bnton mektep kıtnplımnın ıabş 

yerıd.r. Meklep kır asiye çeşitleri 
en mUsait şartlarla temin edillr. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
Z5 • 9 -1937 Vazıretı 

Tel. 3377 

........... !!l'!R!ll!lllll!ll ..... 1. 
( Beyoğlunda : Eski 

HA YDEN m §azalarında 

Nefis ve mantelıap BAKER 
mobilyaları teşhir edilmehtedir. 
YATAK w YEMEK od~~ 
ile SALON lakımlunmn en J 
zengin çeşıUerirıı her yerden 

ucuz fiatl11rla bulacaksınız. . 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 
lSTANBUL 

Gazetemızde çıkan yazı ve 
resimlerin biıtiın hakları 
mahfuı ve ga?.etemize ittir. 

ABONE F 
1 

Sene Ay 
Kr. Kr 

3 1 
Ay Ay 
K.·. ..., . 

TO'RKİTB 1 JJ ·,Ol..ı 4-Jv ı.,J 
YUNANİSTAN .. U.I: 1 12~u 'i lJ _7J 

NEBİ hOil SW 

AK T 1 F 
KASA: 
Altın : Safi kilogram 19.617.247 

BANKNOT 
UFAKLIK 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 4 

Dahildeki Muhabirler : 

27 .593 .227,28 

16.502.215,-
920.409,10 

Türk Lirası • • • • • • • • • • 1 '-------ti 786.237,35 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın : Safi kilogram 6.482.909 
Altına tahvili kabil Serbest :fovızler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri . • . • • • • , • • • • 

Hazim~ T alnJilleri ı 

9.118.729,56 
46.358,50 

29.833. 044,03 

Deruhte edi evrakı nakdiye karşılığı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine' tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 1-

158.748.563,-

13.496.827,-

Seneclat Cüz.danı : 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARi SENEDAT • 

. . . . . . . . . . . . 
E•ham ve Tahvilat Cü%tlanı : 

(Deruhde edilen evrakı nakdi-
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah

(vilAt (itibari kıymetle) . ı 
B - Serbest esham ve tahvilat • • 

1 
Avan•lar : 

Altın ve Döviz üzerine . . . . . 
Tahvilat üzcrıne . . . . . 

3.000.000,-
38.544.404, 76 

38.111.923,02 
3.796.039,85 

85.035,98 
8.54 7 .946,08 

Abone bedelı peşındır. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. Hissedarlar • 

1 Muhtelif • • 
• • 
• 

• • • • • 
• • . . " 

Gelen nrak geri verilme:z. 
ilanlardan mes'uliyet alınma~ 

Cevap için mel<tuplara 10 kuruşh.ık 
Pul ilavesi Iazmıdır. 

Yekun 

Lira 

45.015.851,38 

"186.237,35 

38.998.132,09 

145.251. 73", .. 

41.544.404,76 

41.907.962,87 t 

8.632.982,04 
4.500.000, -

15.597.915,91 

342.235.222,40 

Posta kutusu· 741 İstanbul 
Telgraf: Son Post 
Telefon : 20203 

T. C. Ziraat e~nkası .stanbul Şubesinden: 
l/Birinciteşrin/937 tarıhinden itibaren g' lcrımı n aşağıdaki saatler dahilin

de fasıla ız olnrak açık bulundurulacağını sayın mu~terilcrimize bildirirız. 
Adi günler: 9,45 den 16 ya kadar. 
Cumartesi günü: 9,30 dan 11,30 za kadar. c6Gl6ıı 

Yükse Z raat Enstitüsü 
lüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsiinün Ziraat, Baytar Fakültesine, kız 
ve erkek ve orman fakultesıne yalnız erkek parasız yatılı. paralı yatılı ve yatı
sız talebe alınacaktir. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak ge
reklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını verer~k ba -
kaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak llzımdır. 

(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını ahnamış olanlar enstitüye 
alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar orada 
okudukları sömstrlerdcn muvaffak olnı uşlarsa, ikisi kabul edilerek Baytar, Zi
raat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak Baytar 
Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan 
Anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin zi • 
rant stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı, ve 25 den yukan olmaz. 
Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklertnin lüzum gösterdiği beden kabiliyeti 
ve sağlamlıklan hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu la -
zımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyeti olduğu 
ayrıca tasrih edilecektir. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlamlık mua
yenesinden geçirilerek ertıklerlnin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göster
miyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesme girecek talebe Ankarada Orman Çifüğinde 10 ay staj 
görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne sebeple 
olursa olsun kendiliğuıden stajını veya tahsilini bırakanlardan v~ya cezaen çı
karılanlardan hükCımetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek ıstiyeıı!er yukarıda yazılı rapordan başka nüfus kağı
dını, aşı kağıdını, polis veya uraylardan alacakları özgidirn kağıdını, orta ve 
liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek 
el yazılarile yazacakları pullu bır dHekçe ile ve altı ane fotoğrafile bırlikte 
doğruca Ankara'da Yi.ıksek Zıı :ıat Enstitüsü Rektörlüğüne baş vururlar. Talip • 
ler dilekçelerinde hangi fnkülteyE: kaydolunmak istediklerini bildirme1idirler. 
Aksi takdırde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü daıresırıd<: pu!Jannıamış olan ve 8 lncf maddede yazılı 
kağıtların ilışık olmadığı dilekçeler gel mcmiş sayılır. Ve bunlar hakkında hiç 
bir muamele yapılnıaz. 

10 Birincı ve sek:zinci maddede yazılı ve ık l rla vaktinde ba, vuranlar 
ar sı d n pek ıyı v ı ı dPrec l olanlaı tercih dılir. 

K bul edilec k talebe dıp'oma derecesine ve baş vurma tarihlerine ıöre seçi
lir! r. Kadro dolmadı~ ı t kdırde orta dl'receliler de baş vurma sırasına göre 
lınabıl rler. Aynı şer ıt altınd lıs den fen kısmından çıkacaklar tercih olunur. 
11 - Cevap istiyenln ayrıca pul göndermelidirler; 

• 

PAS 1 F 

Sermaye • • 
ihtiyat Akçeai 

• • • • • • • 
• • • • • 

Adi ve fevkalAde • , , • • • • • 

HllSUSf • • . • • • • . . . . . 
1' eclavüldeki Banknotlar ı 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Jtanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Deruhde edi. evrakı nakdıye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . • .. . . 
Reeskont mukabili illveten ted. vazd. 

Türk Liran Mevduatı: 
Döviz Taahhüdalr: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı k.Uring ba-
kiyeleri . • • • • • • • , • • • 

Muhtelif ı 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

1 
2.105.172,40 
4.516.007,70 

1 
158. 748.563,-

13.496.827,-

145.251. 736,-

19.000.000,-
9.000.000,-

~25.648,85 

29.146.~2 
- , 

YekUn 

Iskonto haddi o/c 5! Altın üzerine avans o/o 4i 

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

173.251.736,-

12.442.062,06 

32.054. 795,47 
102.865.448,77 

342.235 22.2 40 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
Yüksek tahsil görmüş, lisan bilir ve neşriyat işlerile meşgul olmuş bir me -

mura ihtiyaç vardır. Maaş dolgundur. Talip olanlnrın cAnkarada Çocu Esir-
geme Kurumu Genel Merkezi Başkanlığına• vesikalarilc birlikte muracaatlan. 

c654lıı 

.. 

biri 

12 - Baş vurma zamanı ağu::ıtosun b• rinci gününden Eyl6lün 30 uncu günü 
akşamına kadardır. Bundan sonrakı ba_1vurmalar kabul edilmez. 

(4M3) (2298) 

ök•Urenlere ve 
gölU• nezlelerlne KATRAN BAKKI EKREM 
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ViDOZA PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaııntılar. 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traı 

yaralan, ergenlikler, l:oltuk alb çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
tarh lspençlyar1 Llbor•tuv•r1, l&TAN <JUL 

BON POSTA 

FAA 
rarelerin 
Ö/iimütiür! 

Kulu su 
Dörl 
misi/ 

10 
20 
Kuruş 

? 
• 

Uykusuzluğa, asabi çarpınhlara, 
baş dönmelerine göğüs germeli? 

KARDOL 
bunların şif asıdır. 

Emniyet Sandığı Müdiirlüğündcn: 
Halıcıoğlu Bademlik caddesi No. 14 de 

oturan Bay Kahraman oğlu yarbay Mu
hittin Kahraman 28-8-937 tarihinqc San

dığımıza bıraktığı para için verilen, 25065 

numaralı bonoyu kaybettiğini söylemiş -

tir. Yenisi verileceğinden eskisinin hük-
ınü olmıyacağı ilan olunur. (940) 

--· •IU1•1•1UA 1 1 1 • • ·------

İlan Tarif em iz 
., 

Birinci •ahile 400 lturuı 
1 kinci •ahile 250 » 
Oçüncii •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » • 
iç •ahi/eler 60 » 
Son •ahile 40 >) 

Muayyen bir müddet zarfır.da 
fazlo.ca mikdarda ilan yaptıracak • 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek say~a il~n18;1" . için ayrı bir 
tarife derpış edılmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

tlA.ncuık Koılektlt Şirketi, 
Kahramanzade Ihn 

Ankara caddesı 

__ ._......._ .... _ ......................... ___ , ............. u..._ •• _ 

Son Poıta Matbaaıı ==-----
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERi s. Ragıp EMEÇ 1 A. Ekrem USAKLIG1L 

Dişleri sabah öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa 

niçin f 1rça lamak lazımd1r? 
Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara karşı müdafaasızdır. Sa -
niycn ağızdaki «salya• denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişle

rin en birinci düşmanıdır; diş

lere yapışarak yosun peyda e-
der. Mineleri .:ışındmr, yavaş y:ı
vaş dişleri ve kökleri çürütür. diş 

etlerinde iltihapla~· peyda olur. 
Dişlere yapışan yemek artıkları 

ve ecnebi maddeler de temizlen
mezse birer mikrop yuvası hali-

ne gelir. Eğer dişler muntaza
man ve günde en az 3 kere 
cRadyolin> le fırçalanmadığı 

takdirde çok çabuk mahvolma
ğa mahkiimdur. 

Bu muhtemel akıbetleri vaktinde bertaraf 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

3 defa dişlerinizi fuçalayınız .•• 

eder. 
günde 

uinalaroche 
Terkibinde: 

__ Kırmızı kınakına 
KUi rengi kınakına 

Sarı kınakına 

gibi en mUkemmel Uç kın•kın•nnı 
teksif •dllmlt erlr.•bllen bll
tUn unsurlar1 bulunan nefla 

ve lezzetl hoa b!r 

~ARAR Huıasasıdır 
BUtün dünya doktorla
rı tarafından tavsiye 
edilen bir kuvvet ve 

sıhhat ekslrldlr. 
BUtUn eczanelerde aatıhr. 

,.. ARADA BÜYÜK FARK VAR 
Pertev çocuk pudrası: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklld 

edilememiştir. Bu pudranın, en bUyUk meziyeti bilhassa çocuk clldleri 
için hazırlanmı'? olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vtıcut.u yaşlı kimseler de kullanmakta(iırlar. VUcudun Utlvala

rında ve koltuk altlannın pişlklerine karşı bundan daha moessir bir 
putlrn h"nflz ı ~ eşfedilmemiştir. 

ONU DIGER ADI (TALK PUDRA) ları ile karışhrmayınız 

Şirketi Hayriyeden: 
Fevkulll.de tenzlla.w bir aylık abonman karllıırınııı yenil n 11 te,

rinevvel 937 tarihinde mevkii meriyete girecektir. 
MezkOr kartlıınn öntımnzdeki Cuma gOnUnden itibaren İdflrel lıter

keıiye Kontrol MUdOriyetile KöprU Boğaziçi gişesinde sa'ışına bttıa. 
nacffı sayın yolculanmwı ilAn olllnur. 

ı 


