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ls m et lnönünün Nu tk u 

Kas'tcımonıı, Cümhuffeirimid böyle ta§kın sevinç ve teza hüratla karşıladı 

Cümhurreisinin lisanından Nutuktan parçalar 
---·· 

vatan ve milletin millızarası 
Y~ce. hedefleriçin ta_şkm bir şevk ve azmne ·çaltş~ak havasr; 
ışte milletimizin bugün ciaerlerini dolduran ·temiz hava ... 

e Memleketimizin ıeruet ve 
lmdretini GTlıracah o kadar gü. 
zel imkcinlar görüyoruz ki az 
saman içinde Ka.tamona lıeli
merile hül&a etmelı istediğim. 
Şiinali Anadolunan, lıültürü v• 
iimranı ile mümtm; bir cevher 
wibi pGTlıyGCcığına luıt'l ola.raA 
emin balanuyonım. 
e Ciim~t hülrliijıpi ile va
tcm .. ar GTaiUitldi kd ~ 

ahenk bulunan yerlerde ihti_vag
ların tesviye ve temin edilmesi 
mahaiJıaktır. . 
e P.arti azalığrnı, hrmııi men
faal miilahauuına ala tenez.. 
:ıül ve mümule etmiyen bir ıi
ycui t~rbiyenin •ıfah ve tartı te-
laklıi etmek .ayeainde, Partiyi 
bütün vatandaıları laıcaklıyan 
bir aile ocağı haline getirf!bili-

' " Söz line· giJvenllecljlı ahli/_lta, 
bir ; '!ürJıılge, bugllrJıiJ 

· ve :· alıengin · 
~fl'lll r1atanrn iimranı Için bii
yfi!ı miiitl•dir. Rahatça •öylene-. . 
bilen ,Ve V~tmJcqla devfet me-
muru araında ciddi ve ıaini~i 

ri..z. 
Milletin lıalbinde ktU4nJJğı .. 

nı.z bu kıymetli itimadı gelecek 
zamanlarda daha .ziyade artırıp 
yiilııeltmek batlıca hedefiniz 
olacaktır. 

-·-... •u•••u••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••-•••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••-••••• .. 

Eıiıir Abdullah · Filistin 
lnüc·ahidleri -tarafın d an 
idelma mahkiiııl edildi 

Mücahidler neşrettikleri bir tebliğde müsademelerde 
İngilizlerin 400 maktul verdiklerini iddia ediyorlar 

Kudüs, 4 (Hususi muhabirimiz yazı- vam ediyor. Bu arada, Maverayüşşeria E. 
yor) - Londradaki ~tin konferansına nılri Abdullah tarafından bu koruerans
Filistin narnma kimlerin _iştirak etmesi ta Filist~n mutedil ·bir siyaset takib et
münasib olacağı hakkında burada bat- mesi l~hinde vaki ruan bazı beyanat, ken
müftii taraftarları. yani mücahid.lerle on- dislıiin müfrit nasyonalistler tarafından 
lm.n muhalifleri olan ve mutedil nasyo- İngiliz ılieti olarak itham edilmesine se
nalist namını taşıyan Naşaşibi ailesi a- beb verdi. Bundan dolılyı. mücahidterin 
rasındaki münakaşa ve mücadeleter de- (Devamı 11 inci sayfada) 

tsm.et ln.ihıü. Kastcımonuııutı ça.lı§kan, 1,1t2kıek tıhlaklı. iyf t?e vatanpetver halkımn deralerini dinle'1-ken Baro Reisi Hasan Hayri 
istifa mı etti ? 

............................. -............................... .. 
.
1R01nanyada -50 bin 
kişi tevkif ed 1•1 m 

1
• ş Rum ve Ermeni avukatlar da yahudiler gibi iddialara 

· itiraz ~tmekte, hatta bazıları '~ Müruru zamana uğra .. 
_P_a.ruı_· -9-(H-uSusi-. _) ___ B_ükr_eş_te_n_c_P_a~ mıyan. hiçbir suç yoktur! , demektedirler 
ris • Midi, gazetesine bildirildiğine gö
re hükfun9t, Demirmuhafızıann tenki
line şiddetle devam etmektedir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

iki kardeş birbirlerile 
evlerirnek uzere iken 
a·nneleri · ortaya·. ç1kt1 . 
tzmir: 9 (Hususi) - Bugün İ:mnir adJi- K. Logodetı ' Dimttraki Gtinet :Arttn Kavukrıvan Miltiyadt Mayidi 

is'n.et .. -.. .. . . . .. yesine .işıtilmemiş ve göriilmemiş bir mü- Baro mecmuasırida mazileri tasvir ve halinde hala münakaşa edilmektedir. 
!ta. . Lnonu> Kastamonu koylerın~e kendısını karşdıyan· koy çocukları iıt · · rıtcaat yapılmıştır. Müracaatt yapan bir elan baroda mukayyed bulundukları idr _Alakadar mBhafilde dıeveran eden kuv-
.icu~t~o~u. 9- Bugün saat ll de Re- li Avni Doğ'an tarafından yapılaıi yolda- kadmdır. Elinde bir istida ile miiddeiu- dia oluna..-ı bazı .avukaUann baroca yeni- vetli şayialara göre bu münakaşa ytmi 

ti ı.>iı· llr Ismet İnönü, Kastamonu Par· mayı müteakib Reisicümhurumu-ı riya- mumiliğe baş VUI'liluştur. den tescil edilip edilemiyecekleri nıese- bir hadise do~rmuştur. Yeni avukatlık 
'~Yet korıgre~ni §ereflendirdileı·. v.. (Dewm.ı U inci sa:yfacltı~ (Devamı 11 ifici "ll/ade) le&i avukatlar arasmda eünün meselesi (Devamı 11 iıı.ci IO.yfad4' 
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Klernig ve serbest döviz 
Sistemleri münakaşası 

Yazan: Muhittin Birgen 

M emleketin iktısadt mehafilin
de bilhassa son günlerde dık

'kati eelbedecek derecede artan daimi bir 
münakaş<l mevzuu var<hr. Bu mevzu. na
zari ıktısadeılan olduğu kadar ve belki 
de daha ziyade arneli iktısadcıları, yani 
tüccarları ruakadar eder. Mesele şudur: 
Türkiye harici ticaretinde klering usulü
nü mü takib etmelidir, yoksa ner şeyi 
st:'rbest bırakmak üzere serbest döviz 
persıpine geri mi dönmelidir? Bu bahsi 
son günlerde en ziyade hararetlendiren 
sebeb de, ithalat maddeleri üzerinde son 
zamanlarda göze çarpan pahalılıktrr. 

SON POSTA 

Resimli Makale: $ Norveç darbı meseli 

Birincikamın ıo 

r 
Sözün Kısası 

Kanser haftası 

E. Talu 
J -

C anımıza okudu.. Zaten pe~ ~e 
dü21gÜn olmıyan sinirlerıJl112 

büsbütün bozuldu. En akıllılarımız nere· 
de ise zıvanadan çıkacak. Herkes, saha~· 
lcy:in gözünü uykudan açar açmaz ilk 1~ 
olarak öteslni berisini yokluyor; yüvincle. 
göziınde kabarcık. sivilee ar1ıyor. Bı: ta~ 
rafında. yeni peyda olımı~ bir et bell1 

gördü mü, aklı başından gitti~ gündür. 
Kanser haftasının verdi~P ~eticc ı~e 

bu. Mübarek. öyle de acayib bir hastalı1' 
:ki!. M~eı meçhul, sırn meçhul. :rnabi~ 
yeti meçhul, her §eYsi me9hul Malôrn o
lan. hiç bir tedavinin buna tesir etmı:;dı • 
ğidir. Bazı hekimlerimiz. kababati hnS ' 
talara yükleterek: 

Hiç ~phe yok ki, meseleyi nazari su
rette mütalea ederken böyle bir rnüna
kaşaya mnhal yoktur. Liberal :iktısad 
prensipleri ve bu arada harici ucaretin 
tcrbe.stçe ve muiıtelif dö.vizler üzerine çabuk veren iki defa vermi§ sayılır, bunu unutmamak 

- ~d-ke~ müracaat etseniz.. Daha ba: 
langıçta, ge1ip te fennin. ilmm l!e:n:ıht:l3 

YSjPabileoektn hi r il için muhatabını yalvartmamak se- sığınsanız, o zaman §İfa bulmak ınüın • 
nin de menfaatindir. yapılması, hem işlerde kolaylık balmnm- :azımdır. 

?.?~~E~H.~~~ ~c~===~=~=c=~=~=~=~====:===_=§=:==:=====:=~===========~:J 
ğlldir. Bugiınkü dünyanın bir köşesinde. Atları insanlara r----···········-··-····--····· .... ··-·';, Am eriila Cümhurrelsi 
çok geri kalmış bir iktısadi vaziyetten Tercih eden Hergun_bl·r fıkra iJnlverslte talebesine 
yeni 'Jir iktısad seviyesine do~ru yüksel- _ 
rr.ek mecbuıiyetmde bulunan Türkiye Bir gene kı~ Nasıl nutuk söyler? 
ismınde bir memleket vardır ve mevzu Tek biletle iki kişi 
da bu Türkiyenin hariçle olan ahşveri~i 
l:.nh~dır. Böyle olunca mescleyi nazari 
sahada .değil. Türkiyenin şartları içind~ 

m~talea E:Ullek icab eder. 

* Bahsi bu tarzda mütalea edince, ben 

A1 kadaşlardan biri anlattı: 
cBir U§ak tutacaktım. E§e djsta 

söyledim. Nihayet günün birin/fe bir 
adam çıkageldi. Henüz hiç bir yerde 
w;aklık yapmamt§tı. Bir sinema ka -
pısında bilet kontrolöTÜ idi. Kendisi
ni yanıma alırsam memnun olacaktı. 
lıfaa~ta, izin gününde, yapacağı i§Icr
de mutabık kaldık ~e yanıma aldım. 
Evde i§e bQ§ladıV' gün odamda oıu· 
nıyo•dum. Elinde bi,. kartvizıtle {JÖ · 

riindii: 
- Bay, dedi, bir bayanla bir bay 

geldiler. . Bayanı sıılona aldım, bay 
kapının dı§ında bekliyor. 

- Yainız bayanı mı içeri aLdın, ba
yı neye almadın? 

E!itıdeki kartviziti uzattı: 
Bu genç m, bir çiftçin1n biricik evlfuiı- • - Ben aptal değilim, iki kişiyi bir 

kündür .. buyuruyorlar. 
Bize öe söz düşse idi, biz de onl;ır3 §ll 

cevabı verlrdik: 
- İyi •. güzel söylüyorsunuz bay dok ' 

tor amma: Ariızını gönncde.n. ıT.tı:::-a~l!ll 
duymadan, bu müthiş derdin bize ınusal• 
lat olduğunu biz nereden bilelim? 
Şu kanSPr haftaısı da kimin aklına gel· 

di.? Tıb alemi bu karanlık ve koriı:ı:nÇ 
mevzuu, akislerini dışarıya sızdırmadan 
hız ~içareleri ürkütmeden, kenrH arul~· 
rm da gör4§emezler mi idi? Bir hafta, sii
tun sütun, sayfa sayfa kanser edeb:ya~· 
kanser münakapsı, kanser mübahasc~ 
üzcrim;zde, umacı ve dev masallarını~ 

1 kl:çük çocuklar üzerinde yaptığı tcsitl 
yaptı Hepimiz bu yaman dcrdin vebroi 
altında bihuzuruz . 

Ailece oturıd'uk mu, başka leif yok. post 
toplantılarında, konll§ma zemini hep ol. 
Kanserilen ölmüş, ne kadar ~ina. abbtıP• 
akraba vars.ı, bu vesiıe ile yadedılmekte·· 
·Karşımda delimi bir kanser kurbanıatı 
1 resmi geçidi var. 
ı Deli olacağım. Kafanun i91nde çeŞi~ 
ı çeşid ve birbirini nakzedcn bir hafta lı 

.zann~diyorum ki içinde buiunduğumuz 

kJt"rmg ve takas sistemine Türkiye, bir 
takım zaruretlerin sevki ile ginniş ve 
ayni ı.ar.ıretlerin devam etmektc olma
sına gSre, 1çinden çıkabilmesi mü~küJ 
bir şekil almıştır. Evet, kle.ring ve 1ııkas 
reJimi. T-ürkiyenin dahili piyasasını dün
yanın umumt ve serbest piyasasımlan a
yıran ve onu pahalandıran bir amildir. 
Mese1a. br.zı memleketlerle olan alı~ve
ri~Jerimizdc takas nisbetleri yüzde sek
scne kadar çıkmıştır. Bazı maddelE-r içı n 

mahdud d:ı olsa piyasanın ödeme~e mec
bur o!duğ'.ı bu yüzde seksen nisbetinde
ki kıyınet farkları, Türkiyede bir takım 
ithalat maddelerinin pahalanmasını mu
cıb oluyor. Bu sistemin tatbikatmdaki 
nıüşkülat ve bu mü§külftttan husule ge

dır. 21 yaşındadır. Bütün emeli, aklı .fikri, ~ te1c biletle içeri alırnııyım? 

usta bir yarış ab. yet~icisi olkmaklmtır. '-····-·••••••••••••••••••• .. •• .................. __ .,! 

1 hekim beyanatı önce koyu bir torba ~a· 
linde çalkandı, durdu. Şimdi de, gitgıd& 
tesaUCı.b ederek koskocaman bir ur tcŞ .. 
kü ediyor. Aman Yarabbi! Ur .. Allah ve· 

AmeriKan Cüm'hurreif>i radyo ne gima1i re de c.habis~ olm'lya! Ne yaparım, ben~ 
Karolini Üiıi'Vers'itesi talebesine fU bita- Kimi irsidir, dedi.. EsHüımı bir göı· 

lt"n pahalılıklar da ~in cabası! 
Bunlan inkar etmek kabil değıldir. 

Dünyaôa 'başka hiçbir şeyden zev a ı-

yan g~ kız: Ruzvelte kaliblik 
- Benim için en vefalı dost. arkadaş Yapan oğlu film 

necib ve asa bir mahliik olan attır in- • • ... •• 
sanlar, hele erke'kler dünyanın en !lodbin Ştrllelıne mudur oldu 
varlıklarıdır. Onlarla veya kendi cınsuu-

Am€rikan cüm
den olanlarla haşir ve neşir olacağıma b~-
ni anlıyan. beni seven atlarla kaynaşır, hurreisi Ruzveltin 
daha ziyade saadet duyarım, demektedir. hususi katibliği -

bed e bulunmuştur: den geçird;m: Kanserden ölmüş ) oldU .. 
- Sizler hakıkunda fimdiye kadar bir b ş • 

çok 1 .. ttin. Alt ldı .11 t• Derin nefes aldım. Arkasından bir :ı il 

h beşey_errükşli ığ~ . ı ·zıy:ı • r, : =~ kası irsiyetini inkar etti .. Tahriş en b • 
ar ı;u yece ımı. sı erı ve çu -k .1 .. b d A )'r....... iipteD 

, __ d"'"l - zi A .:ı-·ki k lı h b yu arn ı a:r. uyur u.. ya5 .... ı ç :-r ~erını vrupaua an ar ss- _,_ b .. ·· 1 s--::r..r..ınmıyan en tekrar tela§a duştun · .. 
hbaahlanl nad yollıyab~a~mil duyd~b~k"!,_e salt- Hamlı, rnbatmı, buzurum kaçtı. :Ne ]ıı· 

an a, .lam ır yoner gı ı 'lllVa 1 d ., M d ki h ki rtıler ·r.· • h ber _u____ zumu var ı, canım. a em e 
ettı6ımı a u.ıuuıu. b' h ft kl rdı . ıedeıı. 

Halbuki ben haddinden mtıtcdil .~~ c a a~ yapaca a : Ban nez it 
. ' . ~ . filandan bRhsetselerdi de, sonunJr b 

Hele şu son aylarda bu bakımdan artan 
§ikayetler de biç haksız ve yersiz sayıla
maz. E~er Türkiye için bu klering ve t:ı
k.ls :-ej iminden çıkmaya imkan bulunsa 
elbet çok güzel olurdu. Fakat. benun ka
naatimce Türkiyenin bu sistemden çıkabil Dünyanın en garib ziya/efi 

ni yapan oğlu Cey. 

mis Ruzve!t bu 

vazifesinden is 

tifa ederek Mel 

bir ınuımn, bır sulh stajyenyun. kapı- ''ed . ı ·· t eki b·ı· ı d . . . . ~ avı yo u gos erm c ı ırse er •· 
1 tali!t rejımıne manan bir adamım. Kah- 'U - b' t akıl d. d·ı-ı .: karı· . ~en uz. ızza er ıreme ıııueJ • 
valtılanmda da yalnız yumurta yenm. üz . k. .. 0 zs ' 

mcsıne halen imkan yoktur. Nitekim, bı- İngiltercdc verilen 300 kişilik muaz
ze nisbetle i1rt.1sadi kuvvetleri itibarilc zam ve mükellef bir ziyafette Lonrlrac!an 

J R siırui kendi . . urt ke - se ennc se ız gun çene yonıp t • .. 
e e sını yum a yer n go- vallı aciz insanların akıllannı darrrııı 

1 ri!yors-.ınuz. dağın cttUer de, sanki ne oldu? 

Eden ve Amerika kadınları 
daha çok ileride olan bir tokım memle
ketler daha vardır ki onlar da bu rejim- getirilen istridye, Almanyadan h.yyaro Gold'vin Maye! 

den kurtulamıyorlar. Bence, TtiıVAiye bu ile yollanan istakoz, Fransadan t:lyyare Eski +-..:ırz hariciv. nazınnm Ame -
sistem JÇınde bir komhinezondan di~eri- ile ısmarlanan piliç, Sovyet Rusyadan ikinci reisliAine .uı.gı .J-

film ~ir ketinin 

ne geçrneğe çalışarak daha bir müddet gönderilen havyar, Pragdan sipariş edi- geçmiştir. rikaya gittlğini bu sütunlarda haber ver-
kalkınma hareketini tanzime ve kPmlisi- len Salam, bir de Romadan yollanan bir ml§ bulunuyoruz. Nevyorb varşn<ta sa-
ne memleket dahilinde yeni yeni iş ve !talyan yemeği yenmiştir. 9 sene!ik bir Maliye Nazır.ı bık nazın kend'isine presti§ eden, res -
iktlsadi kuvvet kaynakları tedarikil'le e- =============== minden &şik olan binlerce genç kız ve ka· 
hemmiyct verecektir. m!ıni olmak ioab eder. Eğer bu ciheti tc- 1929 senesinderibc:ri hükUmet sandal- dmın ablukasından kurtarmak için, Nev-

* min edebilirsek klering ve takas sistemi yasını ışgal etmekte olan İsviçre maliye york polisi daha §imdiden gayet sıkı ted-
bizi fazla rahatsız etmeksizin, memleke- birler almıştır. Filvaki Edenin resmi, en 

Ancak, Tür.kiye bu rejim içinde kendi- tin iktısaden kuvvetlenmesine yardım nazırı, ya~nın fazlalığından dolayı teka- tanınmış erkek artistierin kartpostalla • 
sini &:neden seneye daha kuvvetlı bir ik- etmekle devam cyliyebilir. üde sevkini istemiştir. Nazır 68 yn,Ştnda nndan dtıhn faiia aranmakta ve sabl _ 
tısadi hayat sa'hasına çıkarmaya çalışır· Muhittin Bı.,.gcn buiunmnktadır. mnktadır. 

ken dahili :fiat meselesini ve bu fı:ttı yük- ===~=~~~=======================================~ sc-ltmckte tesiri olan amillerd hertaraf et- ~ 

meği ihmal eylememek mecburiyetmde
dır. Son ı!iinJerde ithalat esyasındcı bi: 
takım f•.at yükselmeleri göze çarprnaya 
b~ladı. Bunlara karşı tedbir almak ve 
icabında yeni yeni kombinezoniar bul-1 
mak için İktısad Vekaleti gayrete gelme- f 
lidir. Alınacak tedbirler hakkında uzalt. 
tan ezbere bir şey söylemek, imrl:ansız

dır. Fakat, ıhtiyac üzerine dikkati celbet
mt>k bir vazifedir. Eğer bu noktada isa
bE't varsa, müşkülün tıa1lini ele alacak 
olan İktısad Vek5lcti lazun gelen U>dbir
len bu1ab!lir. 

Bızcc klenng ve takas sisteminin h:zi 
en ziyade rahatsız edebilecek tarafı, hiç 
olmazsa dahilde şimdih'k pahalılık yap
mnsıdır. 'lürkiyenin ucuzlu~a çok ihtıya
cı oldu~ :ç•n, gerek harici anlaşmalarda 
yapılacak bazı .tad'illcr, gerek dahJlde 

at hareketlerini değiştinneği temin et
rnE'k üzere almacak bazı tedbirlerle, için
de hu1undutrıtmuz haricl mübadele sistE>
nıinin hayahmızı fazla rahatsız etmesine 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Bir kaç yıl evvel ya Avıupa gazetelerinin birinde, ya ~ ı Kastamonudan göooerilm~ bir mektubda gördük. Bu 

hud da A:ıadolu a:aDSlrm bir telgrafmda okumuştuk: mtktubda aynen deniliyor ki: 
eRemanyada cüzam hastaiığma tutulmuş olanlardan biri -Kastamonu valisi Avni Do~an ~ maruzatta bulundu: 

cüzamlıların tecrid ve tedavı edildikleri binadan kaçmış. eBurada cüzam da var. l.'VvelA iki hane imiş. SelefLe.rlm 
.Bıınu işiten civar köylüler urasmda, bize dokunur, hı:ısta1ı~. yazmı§lar, muhabere ile ıtS)rt sene geçmiş. Vekalete bız.zat 
aşılar korkusu ile büyük bir korku ba§lamı§. Köyden Bük- gidıp anlattım. Şimdi sirayet devıinde 18 aile vardır. Ayrı
reşc doğru büyük bir akın görülınü~ Derken lıfıdisede!l I.n- ca müsab olarak ta 40 ane vardır. Bu köyü tecrid etmek 
herdar olan ıandanna kuvvetleri hastayı muhasara etmiş- elimızde değildir. Bu. korkunç ydir.» 
ler, yanına yakinşmamak şartile kaçtığı binaya sevkctmiş- Bereket versin, vali bu hastalı~ yalnız bahsedılen tek 
ler. teli§ ve korku a bu şekilde yatışmış.ıt köyde olduğunu da söylem:t-:ir. 

* * ·Milli Şef üç beş gündenberi tedkik ve teftiş seyahatin - Şimdi töiişününüz: Romanyada bir cüzamlı tecrid erinden 
dcdir. Anadolumuzun göbe~inde ve halkımızın içındedir. kaçıyor, bütün muhit dehşet içinde kalıyor, bizde bütün bir 
Eksiklerimizi ve ihtiyaçlarmura kendi göıjle görüyor. ken- köy cüzamlıdır. Bu vaziyette ne yapılması lhım gelece~i 
di ıruıa~ile dinliyor. JBjzzat nlfıkadaranın ağzından işıtiycr. noktası üzerinde yıllarca .konuşuluyor. neticede de bir §eY 

Bu tedkik ve teftiş seyahatindcn yur.d: hesabına pek bü)iık yapılmıyor. 

fayda1ar çıkaeağma iman edelim. Fiiliakika anlaşılıyor ki Bunun bir hakikat olduğu meydandadır, fakat ey :lkuyu-
yapılacak şeyler eksik değildir. Bunlardan bir tanesini biz cu sen: 

ISTER INA N. ISTER INANMAl 

-------------- ----- .. ~ ·-···--··· .. ·····-··································· 
Türk balıkçılığını alakadar 

eden bir karar 
Yunan hükUmeti Türk balıkçılar~ 

a18ka:iar edc:>n bir kararname çıkaJ11l 
tn: o· 

Bu kararnameye göre tuzlu s~l~~ılt 
ra ve diğer kurutulmuş her nevı ~ • 
ve deniz mahsulleri, ancak Y~nan)"ıl • 
konomi Nczaretinin müsaadesite oW 
nanistana ithal edilebilecek ve :lt • 
nn bedeiler. serbest dövizle öden . ,. 
tır. " ...... .. _ .............................................. . 
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Erzincan hattı yarın 
işlerneğe açılıyor 

Hattın önümüzdeki Eylul ayında 
Erzuruma varması beklenmektedir 

halyada Fransaya 
karşı yeni 

nümayişler yapıldl 

Ukrangalılar 
Muhtariyet 
Istiyorlar 
Varşova 9 (Hususi) - Diyetin bu • 

günkü toplantısında Ukranyalı meb -
uslar, Ukr~nlerle rneskı1n bulunan şar· 
ki Lehistanın altı vilayetine muhtari
yet verilmesine dair meclise bir takrir 
tc,·di etmişlerdir. 
~cv.zuubah$ vilayetlerde ya~ayan 

balkın sayısı yedi milyondan fazla • 
dı.r. 

Sayfa 3 

E 
e Yugoslavya yarın 

umumi intihabat yapıyor 
Yazan: Selim Ragıp Em~ 

ugoslavyada yarın umumi in· 

tihabat vardır. Bu intlhabatın 

Erzincanda yapılacak merasirnde bulunmak üzere 
V ekiller dün akşam Ankaradan hareket ettiler 

Roma, 9 (Hususi) - !talyanın her ta
rafuıdn Frmsa aleyhindeki nümayi~lere 
devam edilmektedir. Ukrenlerin bu talebi siyasi mehafil-

Bu sbah tekrar binlerce talebe Roma- de büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

ehemmıyetj, milli Yugoslav siyasetine 
dert sene müddetle vereceği yeni istıka· 
meUe temerküz ediyor. Bundan ötüıiidür 
ki dost memleket halkının intihab san· 
dıkları önünde alacakları vaziyet, Balkan 
Antantının sadık bir azası bulunan Yu
goslavya ıle aramızdaki sıkı dostluktan 
dolayı bizde hususi bir aHiko. yaratıyor. 

da harıcıy(.• nezareti önünde tophmarak: 

Ankara 9 (A.A) - Erzincan ist9.9-l iştetme töreninde bulunmak üzere ge- eNis. Tunus. Korsikayı isteriz• J,ye ba
~nunu törenle ~!emeğe açmak üzere ce saat 20,30 da buraya 19 rneb'us gel- ğınnışlnrdır. 
afıa. Vekili Ali Çetinkaya, Harici - miştir. Kendilerini istas~nda, Va'U, Numayişçiler, Frans.ı.z scfarethanes~ne 

te, Mılli Müdafaa ve Maarif Vekille - ordu müfettişliği kunnay ba~anı ce gıt.n~~ teşdbbüsü~e bulunruu~l:Ar, 
r~ıe birlikte bu akşam hususi trenle Er- ve vilAyet crkfıni1e tümen yüksek sü- inkat butwı ~yollar polis ta:arından tu· 
tıncana hareket etmistir. baylan, P;trti ve belediye erkarn kar _ ı:~uş ?ldı.:gundan, talebenın bu tcşcb-
t'f .Açılış töreninde bulunmak üzere şılamışlardrr. Saylavlar bugün vilaye- bu~~ akim kalmıştır. . . 
l afıa Vekilimiz tarafından davet edi - ti, ordu müfettişliğini ve bazı maka - Dıger tnraftan Tunustaıki It~~yan ~aş-
~;rt meb'uslarımızla, askeri ve mülld tnatı ziyaret etm~lerd.ir. Öğleden son- konsolos.u. Fransız ~um val~.sıne ~ura
~esa, Vekaletler erkanı, mali ve ik - ra Genciğe nahiyesine giderek Girlevik caatla, !talya aleyhındeki n~may~.ı.er~n 

S<'di müesseseler başkanlan ve Sı • şelAlesini ge i 1 dir durdurulması ve İtalyan muc.sse~eler•n 
\'.... zm ş e~1 · k · · al 1 db' · "" • Erzu:::ııın hattı inşaatında emeği orunınası ıçın ınmış o an te ı.rıerın 
r~~ş ola:ı mühendis ve müteahhid - Hat ~ wrıyor fazlalaşurılmasını istemiştir. 
ı.e:ınuz de bu akşam üç katar halinde Ankara 9 (A.A) -Sıvas· Erzurum Tunus. 9 (A.A.) - Dün faşistlerin h:-
dı«reke~ ec~n hususi_ trenlerle şelırimiz· hattının Erzincandan Erzuruma kadar hi.nde \'C aleyhinde yapılan nüma ... i~ler 
en ınufarekat etrnışleroir. olan 213 kilometrelik kısmındaki in - esnasında tevkif edilmiş olan 16 kişı ara· 
linfın Vekilirniz, Riyaseticüınhur U· şaat ray döşenmesine müsaid bir hale sında İtalyan kıonsoloshanesi erkfmınr\an 

~uını Kati~i, Vekiller, me'b'uslar ve gelmiştir. Bicinio da vardıT. Bu zatın halkı, Tunu· 
~;...~lal)n~ık bir halk kütlesi tarafından u· H~Jen Erzincandan itibaren 1 :5 ki - su halyaya vermeli, diye bağırınağa da· 
e;urlanını.ş ve trenin hareketi esnasın- lornetre ilerisine kadar ray tefriş edil- vet etmiş olduğu söylenmektedir. 
da halk, Vekilirnizi şiddetle alkışla • mi~ bulunuyor. Erzunun civanndaki Nümayişçiler kolaylıkla dağıtılnıı§l·;~r-
rnıştır. tünellerle blrkaç köprü rnüstesna ol • dır. İtalya konsoloshancsi, İlalyan mağa-

1\f~h'uslar Enineanda mak üzere inşaat hayli Hetlerniş olup zalnrı po1is tarafından muhafaza cda-

Erzinca"l. 9 (AA.) - Sıvas - Erzu - önümüzdeki eyltilde hattm Erzuruma mektcdir. 
turn hattının Erzincan demiryolunun varması beklenmektedir. Trnblusgarb. 9 (A.A.) - Tunusta !ts.l-

Fransız. Başvekili 
parlamentoda siyasetini 
şiddetle müdafaa etti 

Müzakereler bütün gece devam etti, kabinenin 
itimad kazanacağı muhakkak saylltyor 

1
. ~aris 9 (Husust) - Meb'usan mec- Daladye, harlcl polltlkada kmni.intstlertn 
~ı, bugün öğleden evvel ve sonra iki hattı hareketını tenktd et.m.lf ?e demlştlr ki: 

k 
Plantı yapmış, umumi siyaset hak • ~ükQmetın politikası. bir teslbnlyet poll
ın~aki müzakere}ere devam etmi..+ir. tlk8.81 d~Udlr. Komüntstlerin polttlknsı ise 
Ö- ~· har be mün<'er olacak bir politikadır. 

~ ?1eden evvelki toplantıda söz alan Blnaenaleyh, sulhtı turtarmak tçln çn.lış
ll alıye Nazırı Reyno, hükfunetin ma· mak olan bJ bOyilk Ihtiyara ve Fransız - Al
t'a kararnamelerini ve kalkınına prog - man e.nla!jmasınR kaflı tarizleri çoıtaıtmak 
s lUını m~dafaf! etmiş, Fransanın üç h1çb1r şeye yaram3Z. Fransız - Alman an-
e,ne.:ıenberi kendi parasını harcamakta ıa~o.sının tezlll edlel hiçbir mahiyeti yok -

o d tur. Ben Almcnyn lle sulh Istiyorum. Ve bfi-
t ~ Ui{unu söy~cmiş ve tatbik edilmek· tnn eski muharibler de Almanya ne sulh ıs
rı.~ olnn krıramamelerin arnele lehinde tıyorlar. 

eti ce V • • ' '} • tm' t' D hUl lh erecegm~ ı ave e ış ır. n. su olmak...c:ızın harıcı sulh olmaz. 
t S;:ğ cenalı partileri Reyno'un izaha- Cütnburlyet nlzamını muhafaza tçln hiçbir 
ını alkışlarla karsılamlşlardır. §eyin tesırı nitında kalmaksızın yapmış ol-
'Ba . , · .. w • du klarıma devam edece~lm. 

c 
1 

Şvekıl Da,ady~ de ogleden sonrakı Maliye N3.zın Revnaud'nun söyledlklerine 
e Sedc .. ı · t 1 l' k .. soz a mı!! ve gayet sarnun o a- avdet etmek Istiyorum ~er kararnamelerde 

ıı.~ .~utün dü~ündüklerini bildireceği- do~ru olmıyan clhetler varsa maliye encü-
1 soy]emiştir. mt'nl nznsı onlan düzeltsln, fakat. mana -
• llül~umetin gerek dahili gerek bari- sız münakaşnlnr Içinde küçük düşmekten 1-

<!ı siyas t' . . h d B' k' I bil .c:e bu akş:ım iktidar mevklinden düşmeyi 
ha e H" ıza e en aşve n . • terclh ederim. 

ssa şu .. "h' 1 tem t ntişti uç mu ım mese eye as e • Sali, merkez ve sol cenah meb'usları Da -
S r. hdye'y1 ayakta a!kışlamışlardır. 

tll ?n grevler, büktımetin çıkardığı Saat 19 da celseye fasıla vernmış ve 19 da 
ı a~ı kararnameler ve ekseriyet mese - tekrnr toplanılnmıtlr. Sosyalist Serol hükft -
esı. mete karşı bAzı tav17lerde bulunmava sos -

ya.li.';t partlslnln Arnade oldujtunu an~k halk 
B Daladyc'nin nutku cephesine lh3net edemlyeceltlnl söylemiş -
ıio;ve'kiı ezcümle demiştir ki~ tır. 

ÇI • Ugün öyle bir saatte yaşı~"'l"UZ ki Celse saat 22 de toplanmak üzere tekrar 
y bir açık sözlülük her türlü desise ve f:ısıl:ı verllmlşttr. 

entr·k s cı .ı alara rnürcccahtır. Bugün ya beni ant 22· de toplanan eelsede müstaldl çlft-
evırrne . çi B:ı.udatn1 halkçı demokrat Rellle Saultu 
~a ın Ye, yahud da gayretlenrne deva- ve bunun arkasından, Cümhuriyetçl fede -

, ller . ~andeye karar vemnek la'T.lmdır. rn.c;yonun hfikfimete 1Umad edeceıtlnl bil _ 
~~ ıkı şıkta da küçük entrikalara tf'ııez- dlren Xe.vicr Valatt'1 dlnleml§t.1r. 
~~etmeden sarih surette hareke~ ed e- S 
~ın .. ~en ... ~içbir partinin, hiçbir adn- on dakika 

esırı degılim. 

lit~nı.~rnt grevi iTharn edenler, buns po
hUk.n::r _nıahiyet verdiler ve bu suretle 
~e'k . etın. harici politikasını protf'sto et
du\' tsted:ler. İşgal edilen fabrikalarm 
lAıııa nt'lnr.ı.na yapŞ.ınlmış propaganda i
fltıer rının fotogrnflan elimded:ir. Ru a
l'~ be:~rek Çemberlayn hakkında, ge
ların ıın hakimnda hakaretfuniz yazı· 
!la k doludur. Amele, Münih anlaşmaS1-
haı.ı_ıarşı kışkırtılmıştır. Bütün bu mOIA
ltıtaı:ı. llrdan hariç. umllıllli hizmetlerin in-
tın u~rarnasına müsaade edemezdim. 

t~t~e~. crev meselesi üzerinden sünger 
~tııeı1 e e hazırdır, raltat grev emr1n1 ve -

takib edecektir. 

Paris. 10 (Hususi) - Parlamento kori
d!'rlarında Daladye kabinesinin ıtimad 

kazanacağı muhakıkak sayılmaktadır. 

Cezireyi su bast1 
40 kişi boğuldu 

Haleb 9 (A.A)- Fırat nehrinin ba
zı konannda sulann taşması üzerin~ 
Cezire'nin şirnal kısmını su basrnış ve 
bu mmtakı:ınL'"l diğer mıntakalarla ala· 
kası kcsilmiştir. Kırk ki~ kadar kayıb 
vardır. Şiırdiye kadar 9 cesed bulun • 
muştur. 

• 

yanlar aleyhinde yapman yeni nümnyiş· 
ler ve şiddet hareketleri, Libya nhalU 
arasında büyük bir infial tevlıd ctraişt:r. 
Dün sabah Tratluma genç faşistlerden 

ınürekkeb bir grup ile faşist üniversite
liler grupları, m\lli marş,lar söylemek su
rctile şehrin sokaklannı dolaşmış1nrdır. 

Roma, 9 (A.A.) - ~uter ajansının mu
habirı bildiriyor: Popolo d1tali.a gaıetesı
nin bildirdiğine göre şimendifer i~ilerj 

Tunuslaki İtalya konsoloshanesinin ön:in
de nümayi~ler yaparak büroda gPnernl 
konsolosun önünde bulunduğu pem:ercye 
taş atrlıışlnrdır. Atılan ta§lar büronun du
v.arlannda asılı bulunan 1talya kral ve 
kraliçesinin resimlerine isabet etmi~tir. 

Mekkede bir 
Arab kongresi 
Toplanzgor 
Şam 9 (A..A.) - Filistin lehinde bu

rada çalışmakta olan Arab rnehafilin -
den iiğrenildiğine göre, Filistin Arabla
r..na Arab dünyasmca, yardım edil -
ınek meselesini halletmek üzere hac 
rr,cvsiminde mekkede bir Arab kongre
sinin toplRnması için Kral İbnissuud 
ile müzakerclere girişilmiştir. 

Yeni Vali Manisada 
alk1şl rla karstl?.n 1 

Manısa, 9 (Hususi) - htanbul Valisi 
Lutfi Kırdnr bugünkü ekspresle geldi, 
1makçcJebi istasyonunda köylüler ve Ma
n'snhlar namına bir heyet tarafından al
kışlarla, •aşa sesleri ile karşılandı. 

LCı~f: Kırdar kendisine karşı yapılan 
bu samimi istikbalden son derece mütc
hnssis olmuş. ManisaWarın daiJM kal
binde yaşıyacaklarını söylemi§tir. 

Japonya Çinde açık 
kapı siyasetinin 

değiştirilmesini istiyor 
'I'okyo 9 (A.A.) - Hariciye Nazın 

Arita, bugı1n İngiltere ve Amerika bü
yük elçilerini kabul ederek kendilerile 
uzun bır mülakatta bulunmuştur. 

Nazır, Japonyanın hayati menfaat • 
leri iktizasınca Çinde açık kapı siyase
tinin Uzakşarkta hadis olan yeni vazi
yete uydurmak üzere tadili lazım gel· 
diğini bildirmiştir. 

~----

Amerikada casusluktan 
mahkum edilen Almanlar 
Nevyork 9 ( A.A.) - Nevyork fede

ral mahke'Tles! tarafından Almanya le
hine casusluk suçundan dolayı son 
giin1croe mahkum ed1len üç A!Iman, 
karan istinaf et~lerd.ir • 

Zağrepte bomba 
patladı 

Belgrad 9 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: 

Dün nkşam saat 19,30 da. Zagreptc 
Yugoslav halk partisinin ve Adriya • 
tik muhafrdarı cemiyetinin binası ö • 

nünde bir bomba patlamıştır. Yara -
!anan genç bir haderne ölmüştür. Tah
kikat neticesine göre, bunun müfrit 
sol cenaha merbut gençlerden mürek
keb bir tethişçi grupu tarafından ya -
pıldığı sanılmaktadır. 

Eski Rumen Başvekili 
T ataresko Paris setiri 
Bükreş, 9 (A.A.) - Stefani aj:msının 

muhabı.ri bildliriyor: Ramanya hükUme
tinin eski başvekil Tataresconun Roman
yanın Parıs elçiliğine tayini halcinnda 
Paris hükumetinin muvafakatini is~im

Z<t!r ettiği bildirilmektedir. Fransa hül-.il
meti bu :;stimzaca muvafık cevib verdiğt 
iı;:n Tntaresco Pazar günü Parise hare
ket edecektir. 
Söylendiğine göre hariciye naz:ırt Corn

ııcnc, yeni nazırın tayininden sonra Va· 
tikan ne:zdine scfir olarak gönderılecek
tir. 

Ankara garında 
Yeni tesisat 
Ankara 9 (A.A.) - Ankara garının 

vücu:!e getirilen markiz tesisatı bugün 
saat 18 de törenle açılmıştır. Törende 
Nafıa. Milli Müdafaa, Hariciye, Maa -
rif Vekil!Prile, meb'uslar, Vekaletler i
leri gelenlei ve kalabalık bir halk küt
lesi hnzır bulunmU§tur. 

Kordelfl'll Nafıa Vekili narnma MH· 
U Müdaf::ı~ Vekili General Kazım Öz -
alp kesmiştir. 

Başvekil Roma Elçisini 
kabul etti 

Ankara, 9 (A.A.) - Roma büyük elçi
si Hüseyin Ragıb bugün Başvekalette 

Bnşvekil Celal Bayar tarafından kabul 
e~hlmi~ir. 

Yann ıntihabata iştirak edecek sıyasf 
Yugoslav leşelclriillerine bir göz atı\dığı 
zaman iki ehemmiyetli grupun karşı kar
ş•ya bulunduğu görülür. Bunlardan bıri, 
bugünkü Stoyadinoviç hükiımebne mü
zaheret gösteren geniş Yoguslav radikal 
birliğidir ki halkçı Hırvatlarln radıkal 
Sı.rbları. başlannda doktor Spnho bulu
nan Bosna müslümanlannı ihtiva etmek
tedir. Diğeri ise Hırvat muhalefetınin 

rt!isı bulunan doktor Maçekin riyast-t et
tiği parlamento harici eski Sırb brltaln· 
nnın döldintülerile muhalif Hırvat köy
lü fırkası, Yugoslav milli parüsınin bir 
kısmmdan ibarettir. Bunun haricinde di· 
ğer küçük siyasi teşekkülleri pek heııaba 
kalmak doğru değildir. Çünkü vfızıı ka
nun. seçılecek mebusların mahalli men
faatıeri değil. milli davalarla alakadar 
knıscler olabilmelerini düşünmÜ§. bu· 
nun için de fırka listelerinin scçimde mu
t~ber olabilmesi için hiç olmazsa mem
leketin yan seçim dairelerinden namzed 
gösterecek şekilde §iimullü ve geni~ tan
zıııı edilmesini esas koşmuştur. Bund9.n 
dolayıdır ki bazı demokrasilerde aranın 
dağılmasını mucib olan ve çok defa mah· 
dud birkaç rey ile mühim vaziyetler Ü· 

zerinde rnüessir olabilecek roller oymyan 
küçük küçük fırkalann taazzuvuna sed 
çekmek istemiştir. 

Bu vaziyet önünde yarın yekd'iğerln• 
kaı'§ı esaslı surette rekabet edebilecek 
kuvvetlerin bir taraftan hükUmet blokl
le di~er tarafta Hırvat köylü :fırkasının 
lideri doktor Maçekin başkanlığı altında 
toplanan fırkalar olduğu kendiliğinden 

anlaşılır. 

Hükumet blokunun oldukça elhemmi· 
yetli bir muhalefet grupile karşı karşıya 
bulunmasına ra~en vaziyetten galıb çı· 
kacağını gösteren mühim bir takım ema
reler yok değildir. Şöyle ki: 

Doktor Maçek, takiriben yirmi sene
deııberi muhalefet mevkiinde bulunmak. 
tadır. Bu müddet zarfın.d'a müsbet bır ne
tice E'Jde ettiği görülmemiştir. Buna mu
kabil hükfunet blokunwı lideri Sttıyadi
noviçin üç sene gibi niSbeten mahdud 
bir zaman iktıdar mevkiinde bulunması
na rağmen memleketin iktısadi seviyesi
n: yükselten mühim işler yapmış, işrinln 
vaziyetini ıslah eden asgari yevmiye. 
müşterek iş mukavelesi, içtimai sigorta 
gibi sosyal ileri muvaffakiyetler kaydet-

Erenköyde bir köşk yand1 mış, borçlu köylünün ağırlığını hatifıe-
Dün gece Erenköyde Kokarpınar so· ten tedbirler almış ve bilhassa memleke

kagınd::ı doktor Hamidin iki katlı köş- tin sanayileşme maliyetine azami hız ver
ki.inden yangın çıkmıştır. Ateş, köşk tniştir. Bunun haricinde dahi.ld'e tatbik 

yandıktan ·.sonra söndürülmüştür. (Devamı 10 uncu sayfada) .............................................................. ································································ 
Salahtan sabaha: 

Kitab ve kitabçı 
Son baftalnr içinde İstanbul kGtüptıanelerinin vitrinierini yeni yenı c;ld. 

lerle süsl~nmi~ göriiyoruz. Ht!r halde kitabcılarJmız artık kitabın okunduRuna 
kanaat getirmiş olacaklar ki masraf edip kitab basıyorlar. Bu manzarayı 
memleket hesabına bir müjde olarak karşılamalıyız. 

Yalnız bir nokta var. Basılıın kitablur acaba c!ddi bir kıyınet ifade edıyorlar 
mı? Tercüme eserlerin pek ha~alı oldukları anlaşıldı. Büyük eserlerı lisar:ı1-
mıza çevirz::ek. i~in o llsanı Us:ünkörü bilmek kafi değildir. Mütercim hjq 
olmazsa muellıfın yarı kudretıne sah:b olabjlmelidir. Bu mevzuu başka bir 
!ırsata bırakarak mevcud ve münttı~ir kitabiarın kalitesine avdet edelım. 
Büyük bir kütüphanemizin mühim bir ınasrat ihtiyar ederek neşrettiği beJ 
yüz sayfalık edebiyata aid bir clld gözüme ilişti. Kestinne söylemek lfirımsa 

edebiyat narnma irtikfıb edilmiş bir cinayet.. Muhakkak ki bunu yazan v-; 
yahud hazırlıyan edebiyatçı tabiin gafletinden istifade ederek telifini mü
him bir eser olarak kabul ettirmiş ve gene muhakkak ki telif hakkı ısterne
rnek suretile tabün hoşuna da giderek ınüsvedqelerini 'bastırmak fırsatını 

bulmuştur. 

Milli kütüphanemizi böyle nıolo7lardan kurtarmak için kitabcılanm.z bil' 
müşavere heyeti teşkil etsel~r ve basılmak üzere kendilerine getirilen eser
leri bu heyetin tedkikinden geçırtseler ıbem sermayelerini israf etmemiş. 
hem de milli irfaru.mıza böyle yalın kat eserleri sokmamış olurlar. Bu va _ 
zifeyi, memleketin edıebiyat, fikir vo ilim sahasındaki §(ihretlerınin, !ahri ola. 
ı·ak kabul edeceklerine şüphe yoktur, , Bürhan Cahid 



4 Sayfa 

V ali yol inşaa tın ın ağır 
gittiğini tesbit etti 

Şehirde bir çok yollar bozuk ve bakımsız olduğundan 
ve belediyenin bu işe sarfedilecek parası bulunmadı

~ndan büklımetin yardımı temin edilecek 

SON POSTA 

1 68 numarali vapur 
li manda bir kaza 

atiattı 
Evvelki gece limanda bir hadise ol· 

muş ve Şirketi Hayriyenin 68 numa · 
ralı vapuru büyük bir tehlike atlat -
mı§ tır. 

Saat 20,20 de Vaniköy postasını yap
mak üzere Köprüden hareket eden Şir
keti Hayriyenin 68 numaralı vapuru, 
Üsküdara uğramış ve Üsküdar yolcu -
larını bıraktıktan sonra yoluna devam 
etmiştir. Vapur, iskeleden uzaklaştık· 
tan biraz sonra vapur kaptanı Yusuf 
kaptan birdenbire dümenin bozuldu -
ğunu ve sancak alabandırada kaldığı
nı görmüş ve soğukkanlılıkla vapuru 
el dümenile ve çifte uskurla idareye 
başlamıştır. Fakat vapurun bu suretle 
;daresi mümkün olamamış ve vapur 
Salacak ve Haydarpaşa istikametinde 
geriye doğru dü~meğe başlmıştır. Bu 
sırada vapurd& bulunan dört yüzü m:i
tecaviz1 yolcu, kazayı anJıyallık telci.~ 

L1ltfi Kırdarın Mcıniscıya ncı r€ketinden bir intıba: Vapurda ve heyecan göstenneğe. kadın ve ço • 
cuklar bağırınağa başlamışlardır. 

Asfalt yr>l inşaatını gözden geçiren buldaki tetkiklerini ikrnal ettikten son-
Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Krrdar, iş· ra Ankaraya gidecektir. Vali, Ankara- Vapur kı:ıptanı, el dümenile ve çifte 
lP.rin ağır gittiğini tesbit etmiş ve ye - da a!akadflr makamlarla, Nafıa Veka - uskurla vapurun idare edilemiyeceğini 
niden bazı emirler vermiştir. Manisa }etile temasa geçecek, İstanbul için ya- görerek etraftan imdad istemiş ve Şir
Nafıa Müdürü Eiem, İstanbul Nafıa pılacak ya':"dımın bu seneden itibaren lcetin S~ numaralı vapuru vaziyeti gö· 
Müdürlüğ~nc nakledildikten sonra yol b~.şlanmasırıı temin edecektir. Bu su - rerek imdada ko~muştur. 56 numaralı 
in~aatına h:z verilecektir. retlc Belediyenin 1939 senesi bütçe - vapur da Y'l!nız basma 6

8 numaralı va-
İstanbul Şehir Meclisi bu seneki yol sini beklemeden diğer yolların inşaatı- puru kurtarınağa muvaffak olamamış, 

inşaatı için bütçeye ~ yüz yedi bin na geçilebilecektir. Belediye fen heye- 52 numaralı Yapur da hadise yerine 
lira koymuştu. Bu para, iki senede ik - ti. yeniden yapılacak yoUann projele- g~lerek yardıma baslamıştır. 
mal edilecek bellibaşlı yolların inşası- rini hazırlıynraktır. Vapurun bu1unduğu yerde sular şid-
na hm-canmışhr. Vali diin 1\fanisaya hareket etti de~li aktığınd~n ve dalga bulunduğlm-

Şehirde birçok yollar bozuk ve ba - Lu~fi Kırdar dün sabah Manisaya dan M mımaralı vapurun kurtanlrna-
kımsızdır. Diğer taraftan birçok semt- h3reket etmiş, Galata nhtımında Vali sı bir hayli güç olmu~ ve 52, 56 nurna
lerin en k,sa ıamanda tanzimi lazım VP Beledh·c reis muavinleri, Parti, Vi- ralı vapur~arın yardımile ve birçok ça
g~"mektedir. Bu işlere harcanmak için ı~vet ve Belcdive erkfını tarafından u - h~malardarı sonra vapur Üskiidar is • 
Belediyenin parası yoktur. Hükumet, ğurl::ınmı~tır. Vali. hareketinqen e.vvet kclesine çekilmi~tir. 
g(;Iecek seneden itibaren !stanbul Be • !s tanbulun temizliği hakkında bazı at- üsküdar iskelesinde yolcular 52 nu
lcdiycsine 4 veya 5 milyon liralık yar- rel{tifler vetn1iştir. Manisada iki gUn maralı vapura aktar:ma edilerek Bo • 
rlımda bulunmağa başlıyacakhr. Vali kala""ak olan Lutfi Kırdar, pazartesi ğaz iskelcl~rinc götürülmüşler ve 68 
ve Bdedive Reisi Lutfi Kırdar, İstan· ~ünü şehrlmize dönecektir. numara da 65 numaralı vapurun yede

ğinde lim:ına getirilerek şamandıraya 

Şehir lşl,rl: 

EminiSnOndaki molozıar kaldırılıyor 
Eminönündeki mo1ozların kaldırıl -

ma arneliyesine hız verilmL5tir. Yeni • 
den 1 O kamyon bu işe tahsis edilmiş -
tir. 

Temizlik l'leri tefti• edildl 
Belediye Temizlik İ~leri Müdürü ve 

Sıhhiye Müdüı!lüğ'ü d:oktO'-~arından 
Remzi, temizlik isierini kontrola de • 
vam etmektedir. Müdür, evvelki sabah 
saRt 4 te Beyoğlu. Eminönü, mıntaka
lannı, dün sabah gene ayni saatte Bey
oğlu ve Beşiktaş mıntakalannı teftiş 
etmiştir. 

-------------------------------------

Ki!lfilr Işleri: 

lık tedrisat kar'rosu ue'di 

bağlanmıştır. 

Hadise sırasında yolcular büyük bir 
korku geçi!111işlerdir. Vapur kaptam 
büyük bir meharetle vapuru idare ede· 
rek müessü bir kazanın önüne geçmiş-

tir. Deniz Tieareti Müdürlüftü kaza 
hakkında tahkikata başlamıştır. Va -
pur dümeninin neden bozulduğu tet • 
kik edilmektedir. 

Mareşal Fevzi Çal<mak 
bugün şehrimize geliyor 

Atinada Balkan hükfunetleri büyük 
erkanıharbiye Teisleril toplantısında 
bulunan MHreşalımız Fevzi Çakmak, 

Birineikinun · ı o 

Sanayide en iyiyi en ucuza mal 
etmek prensipi tatbik edilecek 

İkhsad Vekaleti her hangi bir sanayi şubesinde Iüzumltı 
gördüğü ıslahatı tavsiye ve temin edebilecek . 

Sanayiin kontrolü hakkında nüktime-ı istenilen malumatı mazeretsiz nltıa1• 
tin hazırlamı~ olduğu kanun proje~i Bü- yen müddet içinde verıniyen, noksan v&

yük Millet Meclisine verilmiştir. Meclısin ya yanhş bildiren şahıslarla, şirket .;o 
İktısad Encümeninde görüşülrnekte olan müessesel~rın müdür veya mümPssillert 
bu proje, her gün inkişaf eden SAnayii- 5 liradan 25 liraya kadar para cczasıle 
mizde en ~yiyi en ucuza mal etmek pren- cezalandırılncaklardır. Tekrarlanması 
sıpile hazırlanmıştır. halinde bu ceza iki kat alınacaktır. va· 

9 maddeden ibaret olan projenın esaslı sıtalı veya vasıtasız olarak İktısad ve· 
hükümlerine göre, İ•ktısad Vekalctı. milli kaletine bağlı bulunan müesseselerin bi• 
endüstrinin ilerlemesi gayesile gerek hu- lançolarının, bu teşekküller idare ırıe~ 
susi sermayeli olan, gerek sermayesinde kezlerince teferı:lüatile tetkik.i, lktısll 
kısmen veya tamamen devlet iştiraE-ı bu- Vekili veya tayin cdece~i kimselerin }11.1• 

lunup bilvasıta veya bilavasıta kendisine zurile yapılacaktır. Kanunun tatbikl içilJ 
bağlı olan bütün müesseselerin işletme, İktısad V<:.•kaletinin tay.in eyledlği mc· 
idare ve işleme şartlarını, ekonomik va- murlar endüstriyel mamulatın nıaliyet 

•t'Ie 
ziyet!erini ve bu maksadla bunlara aid ve satış fiatlarının kontrol ve te$bı 1 

• 

evrak ve vesaiki tetkike salatıiyetlidir. alakah kanun ile, iş kanununun sanr.rı 
Yapılar. tetkikler neticesinde görülen müesseselerinde yapılan teftişler halC· 

noksanlıkların ıslahı İktısad Vekaletine kında vereceği salahiyet ve mes'uliyctlc· 
bilvasıta veya bilavasıta bağlı olan sınai ri haiz olacaklar ve bu kanun hUkUrnle• 
müesseselere İktısad Vekalcti tarafından rine göre cezalandırılacaklardlf. proje" 
emredilcbilece'ktir. Vekalet lazım gelen nin tatbiki için İktısad Vekaleti bütcesi
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ıslahatı hususi müesseselere tavsiye ede- tahsisat konac~tır. .. 
cektir. •••••••••·••••••·•••··•·•·•••••••••••••••••••••••••·•••••••• 

İktısad Vekaletince herhangi bır sana
yı şubesinde tatbiki lüzumlu görülPn ıs

lahat projeleri, bu sanayi ile alakad<ır 

nıül".ı:sese ve kimselerin mütaleası alın

dıktan sonra hazırlanacaktır. Kanunun 
tatbiki için yukarıda yazılı müesse . .;eJer-1 
den ıüzum görüldükçe istenecek her tür
lü malüroatı bu müesseseler İktısad Ve
kaletince tayin olunacak şekil ve müd'
detler içinde gönderrneğe mecbur olııcak. 
lardır. 

NOVOTNI 
LüKANT A ve BİRAHANESI 

Mayestro MEHMED ZORLU idaresinde 
ve Mııc:ır KADIN san'ntklırlarından 

H 
mürekkeb 

A L A s 
Orkestra 

Neş'e - Eölence 

z 

T A K S i M Sinemasında 
Mısır ses kralı meşhur muganni 

ABDÜ~ VEHAB'ın 
Nefis ve mükemmel şarkılarile dolu 

AŞKIN GÖZ Y AŞLARI 
Türkçe SözlU ve Arapça Şarkılı 

Emsalsiz ve muazzam aşk filminin 3 ÜNCÜ HAlfTASI görülmemiş blı' 
muvaffakiyelle devam ediyor ve şimdiye kadar istanbulda hiçbir filJlle 
müyesser olmıyan fevkalade bir rarrbet görüyor. Cidden mevsimin en p8~ 

lak şaheserdir. ilaveten: EKLER JURNAL tarafından aJıniJU,Ş 
ATATÜRK'ün muazzam cenaze merasimi filmi 

~ Bugün saat 11 ve 1 de tenzilAth matineler vardır. 

DANIELLE DARRIEUX'un 
Utif ve ca~ip gDzelliöi ... Şahane mevzuunun ihtişamı ... 

Goz kamaştırıcı LDka ve Dekariariyle 

KA T 1 A 
Askerlik /.~leri: 

ts•.nnbul Maarif Müdürlü~ ilk tedrisat 
kadru..<-u ge'mlşt.ır. Bursadan Firdevs, Bey -
koz Alt Babadır köyune, Karstan Mete Ça -
L'\lca Belgrad köyüne, Erz.lncandan CemUe 
ve Hayri İstranc:ı. köyilne, İspartadan Naz
onlye Çatalca Boralık köyüne, Vandan Ra
s!me Yalova F.s:ldlye köyüne. Teklrda~ın -
dan Mualltl ve Kocaeliden Cemlle Şlle So -
fular köyürıe, İstanbul Mualllm mektebi me
zunl:ı.rından Fatma Slllvri Merkez mekte -
bine. Koca~llden ~ıddıka istanbul 55 Inci 
mektebe, Edremldden Şükrlye Slllvrl Bü -
yükçavuslu kövüne, Bingöl Mnarlf Müdürü 
Bahri İstanbul üçüncü mektebe. İzmirden 
Fikr!y~. Yalova Çukur köyüne, Ankaradan 
Ziyst Ç:ıtalca Dursun köyüne, Kocaeliden 
O>vdet Şlle mupcnt köyOne, Yazgaddan Za
klre Şllc Yazımanny köyüne. Ankaradan 
Yu.c;uf Qntaıcıı. Yassıvtran köyüne naklen 
tayin edllınlF!erdll". 

bu akşam saat 6 da hususi trenle §ehri· Büyük Fransız filmi bütDn Istanbul halkanı 

TütDn bey'iye ilrramiyesl yoklamaları 
yııpltyc.r 

ÜskOdar A'!kf'rllk Şubac;Jnden: 
Üsküdar Askerllt: Subesinden tütün bey'I

ye lkrnmlycst almakto. olnn ve kayıdh bulu
nan maiOl sitbay ve erntın yoklamaları ya
pılae:ı~ınd:ın maaş, resmi sened ve raporla
rile Ikişer arlcd veslka fotoğraflle birlikte 
ve nihayet blr hafta zarfında şubeye mü • 
raea.at etmelerının Hizım geldl~l altlkadara
na Uf.n olunur. 

Toplantılar: 

Halkevinda temsiliere başt-nıyor 
Beyo~ıu Halkevlnden: Tatu edll~ olan 

'teın.sıl faaliyetine 11-12-1938 pazu günü 
başl:mılacaktır. 

-···························································· 
MEVLOT 

Samsun tüccarından ve ArrnatC't mer
hum Ahmed Aldıkaçtı ruhuna 11.12.933 
p:JZar günü Sultanahmed camıi ŞE'rlfinde 
oğle namaımı müteakib saat 13 de mcv
lGt okunacakt1r. Arzu huyuran zcvatm 
teşrıfleri rica olunur. 

Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

,; 
- -

Tepeba~ında Dram k71mı 

Bu ak,ıım u at 20,30 da 

VINDSOR'UN ŞEN 

KADlNLARI 

............................................................... 
ACIK Ll BiR OLOM 

Beykoz Deri ve Kundura Fahrikası 

Sermühendis; Dr. Nuri Duran dıiça\· ol
du~u rasta:ıktan kurtulamıyarait tE'davi 
ıı ltında oulunduğu Alman hasta11esmd~ 
hayata gözlerini kapamıştır. CPııazesi 

bugi.ı ı öğle vakti Beyazıd camiinde na -
rnaıı kılındıktan sonra Edirnekapıdakı 

aiie mezarlığına defnedilecektir. 

BugUn 

Sakarya Sinemasinda 
JEAN GABIN ve 

MIRELLE BALIN 
tarafından emsalsiz blr ta~da 

oynanmı.ş 

YANIK GöNOLLER 
ve 

DOLORES DEL RIO 
ve GEORGES SANDERS 

tnrnfından 

ŞANGAY 
ATEŞLER IÇINDE 

Fran.c;ızca sözlü fUmi 
ve yeni Paramunt Jumal havadislerl 

Bugiln sao.t ı ve 2,30 da tenzllA.tlı 
matineler -

mize dönmii_ş olacaktır. te naan M n==- ~~ 
Atnt\irktiıı C\'İ ziyaret edildi c;;;;;ıJ \b:J) ~ SiNEMASINA koşturuyor· 

Se-lanik, 9 (A.A.) -Anadolu ajansının l llıveten: EKLER JURNAL tarafından alınmış ATAT0RK'iln 
hususi muhabiri ıbildiriyor: 

l 
muazzam cenaze merasimini gösteren Avrupa filmi. 

Marcşal Çak.maık, refakatinde Türk Ge- B ugün saat 11 ve 1 de tenzilitlı matineler vardır. 
ne! Kurmay !heyeti az~ı olduğu halde, .&a· 
at 19.30 <la hususi trenle buraya gelmiş ve ~"'=•1----.,. Suvart-ler için biletierinizi evvelden oldırınız. ~--~:: 
istasyonda üçüncü kolordu kumandanı r -
General Poli1is, rnevkii müstahkem ku- İki haftadanberi biltün İstanbul halkını güldüren 
mandanı General Strimberg, Türk kon so- Senenin en gü zel türkçe sözlü 
losu ve Türk .kolonisi tarafından karşılan
mıştır. Mareşal Fevızi Çakmak ve refaka
tindeki zevat, Atatürkün evini ziyaret et
mi~ ve ~ehir içinde yarım saat kadıır r.~z
d!kten sonra saat 21,14 te Tür.kiyeye dön
mek üzere Selanikten hareket eylemiştir. 

Takas tetkik komisyonu toplandi 
Takas tetkik komisyonu, dün öğle -

den sonra Türkofiste toplanmış ve 
muhte.if takas muamel<~erini 1ttkik 
etmiştir. \i 

Aynaroz Kad1s1 
filmi her seansta baştanbaşa vAsi salonunu dolduran 

SA RA V Sinemas1nd8 
Parlak muvaffakiyetle de va m ediyor. İlave ten: 

FOKS JURNAL operatörleri tarafından ANKARADA alınan 

A T AT Ü R K'ün BOYOK CENAZE TORENI 
bugün saat 1 ve 2,30 da tenzllAtlı flatlarla matineler. 

·-BUGÜN EOLENCE - AŞK GENÇLIK - ZEVK GOZELLIK ve 

MILl DELi GENÇL 
Sinemasında Fransızca özlü - Baş Rollerde 

RO B ERT 1' AY LO R • MOREEN O'SULİVAN • LIONEL BARRYMORE 
Ayrıca ı Paramunt Dünya Havadialeri Gazetesi - BugDn saat 12.45 ve 2.30 tenzillıtlı matine 



Birini ikfm ua.. 

Karabük fabrikalan Zonguldak 
kömürlerinin istihl3kini arttıracak 

Bugün sadece ev mahrukatı için kafi gelebilen 
120.000 ton yıllık kok istihsalatının birkaç misli 

artacağı tahmin ediliyor 
UkZonguldAk (Hususi) - Karabük çe • 
U i;~~ demir fabrikalarının ın.~aatı hay· 
ti~ er~.emiştir. Birden birer dev azame
ha Yukselen izabe fırınları ve imalat
Irıcı ne baca!a-ı ile beraber burada sine· 
ta~ı, ~o~forlu otel ve gazinolariİe hü· 
t~tıi b~~un sivil ihtiyaçları ile de yep· 
• l< bır ş~hir doğmaktadır. 
lkıii arab;.tk fabrikalannın havza kö · 
l'in r ocak!arını, yıllık istihsalleri üze· 

e Yapacığı tesir büyüktür. 

lat~0n"u1d:ık havzasının yıllık istihsa· 
Ô!J. 'v~·q 35 senesinde kaydedilen nisbi 
~arı ~k~l~eyi hesaba katmazsak. yu
du.r.a bır rakam içinde 2 milyon ton· 

ıo!~; .ı:nilyon ton:uk istihsalin 800 bin 
Paz ıç Pa7.ar, 400-500 bin tonu dış 
\'ii a,r tnüsteh1ik1erine gitmekt-edir. 
~y~~c. otuzdan aşağı <iüsmiyen lavvar 
ltıi"-. tııe ---<ıcnlttan çıktıktan sonra yı· 

••ıa v Zonguıdakta kornur yıkıyan 
ftb11•1 

. apılarımı sevkedilen kömürün. 
~ 11. an yapı.lardan biri SUy an taşı. toprağı, ve. yıkanırken 

trıa;~ 1-.a_ıışt\~ n:c.:betile verdiği kayıp- rikası daha yükselrnek ve her ~i fab
llluh~:.ı .1Stihsaı müesseselerinde cer ve :-ikayı da gece gündüz tam yolla çalış
~an rrık kuvvetlerin kazanlarında tırmJk bir mccburiyet haline gelecek -
tt'tj~n körnürü ce istihsalden düşiince Ur. 
dır ~ kalf\n mikdar hiç messbesinde · Bundan çıkarılacak netice şudur ki= 
lli~ t Undan baska üç senedenberi fa · Zonauldak kömür ocakları bugünkü 
bıı ;<!r?~linde bulunan kok fınnları da ı·andmanlarını hiç değilse yan yarıya 
taıı ı alan mikdarın 200.000 tondan çoğal~mak mevkiindedirler. Çünkü sa-

;sını be1'etmektedir. nEıyi pH\nmm 1ahakkukile boyuna art-

SON P OSTA 

Zonguldakhlar yeni 
liselerine muallim 

bekliyorlar 
Zonguldak, UI\.ISusi) - Maarifse

ver tUccarlcırunızdan Mehmed Çellkel 
kendi ceblnden harcadı~ı para lle 
Zongu!dP~a 100,000 liraya mal olan 
bir ıı~e hediye etti. 

Maarif VckaletlnJn tadlrşlnaa bir 
hareketle cMehmed Çellkeı. Llsesl a
dmı •erdiıli mektcb, yeni tedrlsat 
devresinden Itibaren kayıdlarını ta
lebey J açmış bulunuyor. Fakat Ibe
nın t~dns heyeti kadroou ~nüz ta • 
maml:u~mış ddUdlr. 

7..onguldaklıların Maarif VekMetln
den en büyük temennlleri, llselerının 
mualllır. kadrosunun bir an evvel lk· 
malldlr. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Ur{a lfah i sel fe la ketine 
Uğrayan/ara Ktzllay 
Yardtmlar yapllfOr 

Urfadan yazılıyor: Şiddetli yağmur
lRrm Urfa ve c!varında husule getirdiği 
~rarları kısaca bildirmiştim. Yağmur, 

gerçe!tten ehemmiyetli zararlar yap • 
mıştır. 

Ha!'ran kazasının gümrüğe aid olan 
harabede ve ıs kilometre şarkı cenubi· 
sindeki Tektek dağları üzerinde Üste! 
deresirlin Hamik ve Haziz mevkilerin
de kışlamak Ü7.ere çadır kuran on iki 
çadır halkından 42 kişi ile beraber ı 00 
merkeb boğulmuş. on bin liralık kadar 
da ev eşyarı hasara uğramıştır. Boğu
lanların <.:cscdleri jandarmalarunız ta
rafından aranmaktadır. 

Alal<ado:rlar tahkikata devam etmek
tedirler. Kızılay Kurumu felôketzede
lerin sa~ kalaniarına yardımtar yap -
maktadır. 

flrak yaya 9026 
Göçmen dahn ,,erleşti 

likaı arın, Karabük çelik ve demir fa b- makta olan iç pazar-Iann istihlakini. 
lad.~~tı tıım randmanla çalışınağa baş· haric talebleri ve kok yapmak için ham 
liıkat ';aman, bugün sadece ev mah - kiSmür isteyen kok fabrikalarının ih
}lliık 1 ıçın kiifi gelebilen 120 b{n ton t;ya-;hmnı karşılamak ancak bugünkü 
taç tn~o.k istihsalatının birdenbire bir randınanın oornin de söylediğimiz gibi İpsala (Husus\) - Dördüncü seferi-
11,.8~. ıslıne fırinması da zaruri bir em· hiç değilse yan yarıya artmasile ka • ni yapan Vatan vapurile Romanyadan 

l.t.ıı <>lacaktır. bildir. gelen göçmenlerden kazamıza (565) 

fiitıi"'kıhndur ki, metelarjik sanayiin Hükumeti n bu uğurda sarfettiği gay- nüfm tan i?aret ( 145) hane ge~!ş~~r. 
hQ~ u .gıdası kok kömüriidür. Kara - ret. bizzat Başvekilin Zonguldak hav· Berabertennde (6ı} at, (65) okuz, 
llı~~elık fabrikalanmızı ekmeksiz bı· ?.asında kömür ic:tihsalini çoğa1tmak (53) inc1t, (7) buzagı, ( ı 49) koyun, 
aırı.1tı <llnak için bugünkü kok fabrika - makc;adını istihdaf eden teclkiklerile de (S) merk<'b, (85) araba, (ı O} pulluk, 
........._ Yan~ başında ikinci bi'r ko k fa b • aşikardır. (ı) tu-mı k, ( 1) ekin makine~i, ( ı35 36) 
~ kilo ev eşyası getirmişlerdir. 

C l Gö~menler kazamızın İ'briktepe, Ha-
okatta Ziraat Bankasının köylüye yardımı cı1röy, Kozköy, Pazarderc, Sultan köy-

n 'l'okat ( 
ç ~u liususi) - Ziraat Bankası bin 

ti: ~ köyl" 
"ll~ lt •Uye tohum parası olarak bu-

l'ııiflir. ~ar Yirmi beş bin lira tevzi et -
~ltıek . u tevzintı elli bin liraya ıblnğ 
~er~ mesaisine devam etmekte -

Bu tevztattan sonra zürra yaz ekımi

ne ba~lıyac:.aklarından bu iş için de ay -
rıca bir ikin<.:i elli bin liralık ikrazata 
başlıyacaktır. Resim bankadan para alan 
köylüleri bnnka binası önünde göster -
nıektedir. 

terine ycrleştirilmi§lerdir. 
Göçmenlerin müstahsil bir hale ko -

nu1abilmeleri için 'kazamız kaymakamı 
Behcet Tümsavaş ve iskan memuru 
Kadti Oral icab eden tertibatı almış -
lardır. 

An:1vata.,a koYuşmuş olan ~öçmen -
ler bu mes'ud günü gördüklerinden 
çok mernnundurlar. 

Çorlu (Hususi) - 246ı kişilik 5 in
ci göçmen kafilesi de Nazım vapurile 
Marmara Ereğlisine gelmi~ ve evvel -
l<iler gibi müretteb malıallerine gidin
clye kadar Marmara kövündeki gö<; • 
men kampına ,·erleştirilmişlerdir. Bu 
ır1<da~larımız aııavatanda gördükleri 
şefkate karsı minnettardırlar. 

Niksarda parti idare heyeti 
seçimi yaprldr 

Nil~sar (Hususi) - Parti idare hey • 
etine Mehmed Şükrü Turan, Osman 
Özbek, Hakkı Tandiy<m, Ahmed Ce -
leb, Mustafa Özdemir seçilmişlerdir. 
Başkanlık seçiminde <le Mehmed Şük

rü Turan kazanmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

ıti' liasa B 

'
~tı .. 1 n ev Beledive re-• , tı d • . 

ltı llthh 0~lor olmast şchır
~-d<te~ . 8~1 • bilhassa gıda 

~ ıu rının temiıliğı i~ıu 
~urnıud · ur. 

... fstanbulun yeni Beledi
ye Reisı Lutfi Kırdar da .. 

... göz doktoru imiş ... 
Hasan Bey - İşte buna 

memnun oldum. 

- Neye Hasan Bey? 
Hasan Bey- Biz şeh !rlilP

rin gözlerimizi açmanın da 
çaresini bulacaktır, azızim ! 

Sayfa 5 

Şile köylerinde yeniden 
yedi köy okulu yapılıyor 

Istanbul maarif müdürü ile maarif umum ve ilk 
tedrisat müfettişleri kültür işlerini tetkik ettiler 

Şıled~m bir gurunu, 

Şile (Hususi) - İstanbul Maarif kiine girecel .. olan köy büdcelerine tah-. 
Müdürü Tevfik Kul, Maarif U. Müfet- sisat konmak suretile daha bir çok köy 
tişlerinden Necmeddin, ilk tedrisat mü lnae o.Kul inŞaatına başlanacağı anla • 
fettişlerindcn İzzet, Maarif mimarla - şılmaktadır. Bu işlerde faaliyet ve hiz·· 
rından Şemseddin buraya gelerek okul metler1 sebkeden başta kaymakam Re
i!21eri üzerinde ted.ki.ka~ta bulu~uş • b!i Karatekin olduğu halde Alacalı na
lar ve buradan ıyı bır pedagoJık ve hiye müdii:rü Halid Sezer Avga nahi • 
psikolojik esaslar dahilinde günden ' yesi müdürü Muhlis Turasay, kaza ma-
güne verimli olarak yürüyen, gittikçe arif.memuru Faik Ertan ve bu köy muh 
talebt: adedi artan Teke nahiyesi yatı tarları ciilden takdire şayan görün • 
okuluna gitmişler, gördükleri düzen - · 

ı -..l mek!edir. 
den dolayı memnun kalmış aıuır. 

K..ızamızın yedi köyünde yedi yeni Ayrıca kazamız çocukları arasmda 
lı:öy okulu yapılmaktadır. Bu okulları trahom görüldiiğü şayi olunca İstan
Maara Vekaletince müsaddak plana buldan Mc:arif Sıhhiyc Müfettişierin • 
tevfikan inşa edilmektedir .. Yeni okul- den Mustafa Enverle göz mütehassısı 
1Rra malik olacak köyler Karabeyli, İhsar. İsmnil ve ilk tedrisai müfettiş -
ü,·ezli, Kömürlük, Kervansaray, Ala • lerinden Muharrem buraya • gelerek 
cah, Gökmaslı, Kurfallı köyleridir. 939 çocuklan muayE:nc etmişler ve tedbir 
takvim yılınd0n itibaren meriyet mev· alnıı~:ardır. 

Muradlıda bir domuz 
Hlr genci parç11ladt 
Muradh (Hususi) - Muradlı nahi • 

yesinin Çevirmişkaya köyünden ( ı7) 
yaşında Hüseyin oğlu Hasan Hancılar 
tarlasında çift sünr.ekte iken yaralı bir 
<iomu?un taarruzuna uğramış ve vü
cudünün muhtelil cihetlerinden ağır 
yarainndığı için Çorlu askeri hastane
sine kaldırınışıarsa da orada ölm~tür. 

Balikesirde kalp paralar 
bulundu 

Balıkesir (Hususi) - Son günler 
zarfında Ba 1 ıkeı::irdc kalp para sürücü
liiğü yapıldığı görülmüştür. Tütün ba
yii Fahri ile eczaneci Avni polise mü
racaa11a allş veriş esnasında kalp elli -
~er kuruşluk süriildüğünü söylemiş -
lerdir. PoHs bu hususta tahkikata gi -
rişıniştir. -------
Afyon belediye reis liğ i seçimi 
Afyon (Hususi) - Yapılan seçimde 

belediye rcisliğine birkaç yıldanberi 
şehre yeni bir ~ekil vermiş olan eski 
rflis Hüseyin Tiı:·akioğlu tekrar seçil· 
miştir. 

1 ra lızonr.'a 
!famık_ Kemal lhlifali 
Trabzon (Husu~n - Büyük Türk şa 

iri ve vatanperveri Na.mık Kemalin ö
lümünün ellinci yıldönümü münase • 
betile şehir münevverlerinin iştirakile 

halkevinde bir iht!fal yapılmıştır. Ka• 
lı:ıbalık bir kütlenin iştirakile yapılan 

l:m ihtifalde büyük vatanperverin ha -
tırasma saygı gösterilerek sükuttan 
sonr& muallim Nihad Sanal ve Yusuf 
Baran şairin ebedi biiyükHifünü ve 
vatanperverliğini birer konferansla te· 
barüz ettirmişlerdir. Ayrıca hürriye~ 

aşıkı büyiH~ :şairin hürriyet kasidcsi ve 
bazı kıymetli mnnzum parçaları okun· 
muş ve zevkle dinlenmiştir. 

Borsada merinos koyun ları 
yavrulamıya ha ş·adt 

Bursa (Hususi) - Merinos mınlah-ıı

nın bir çok köylerinde, bu yaz df'>vletçe 
tohumlanmış olan koyunlar yavrulamı -
ya başlamışlardır. Kuzulama, bilhassa ta
bii surette tohumlanan koyun sürüh:rin
dc artmaktadır. Karacabey, M. Ke.mAl • 
paşa çevresinde de sun'i tohwnlarna mah
!.ulü kuzular elde edilmclte başl.ımışt:r. 

C Maraşta Parti binası bitmek üzere ) _______ ___, 

la.raş (Hususi - Maraşta ileti faa
liyetin başkanlığını yapan belediye 
§E'hre yeniden iki güzel eser kazandır
mak üzeredir. Bunlardan biri Batıpark; 
diğeFi de parkın yanıbaşında bulunan 
binadır. Di.!'la parti ocağına tahsis edi· 

lecektır. Inşaatm bir aya kadar bıtece
ği tahmin ediliyor . 

Be!ediyc Reisi Doktor Hakkı Süku • 
ti'nin faa~iyeti devam etmektedir. 
Yukarıdaki resim parti binasımı. ..... 

T~ yapılmı§ halini göstermMrtP.d.ir. 
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HA~~R • MUZAH ~ 
Kışlık elbiselernizi 

Bu yazıyı serlev'halarlle birlikte dün 
çıkan ciddi bir gazeteden kopye ettim: 

Yeni vapurfar 
Sür'atlerinin tedricen artması 

temin edilecek 
:Almanyada yaptırılan yeni vapuTlann 

silr'ati tneeelesi son zamanlarda bazı mü
talealara ı;ot açmıştıT. Dün bu htLSU.!ta §U 

maltlmat alınmı§tıT: 
cı7apuTlann BÜYatini 13 milden 15 mile 

~"'karmak için makinelerin beygiT k"v -
vetlerinin 2800 den 4800 e ibMğı icab edi
ıcw. Ayni mmanda geminin eb'tıeltnda 

da iadilat icTası Züzumu Msıl oluycw. 13 
miZ süT'atindeki bir vapuru 16 mile çıkar-

mak ~çin ise beygir kuvvetini 6800 e iblliğ 
etnıelc lazım geliyor. • 

Bu :i§leri kolayca yapmak mümkün de
ğildır. Ayni zamanda fazla masrafa ih -
tiyaç vardır. Geminin ·sür'ati arttnca sar
fıyatı da çpğalacaktıT. Bıı dheti Deyd~r
pey ve inıktin ıWbetinde halletmek za -
rureti hG8ıZ olm:U§tur. Bununla bnaber 
Etrüsk gıbi 13,5 mil rir'cıtinde olan ge -
milerin silr'ati 14 mile çıkanlmı§tır. Di
jjerlerı için de tedkikat yapılmaktadır.» 

* -Yazı burada bitti. Bundan daha güz~l 
mizah yap4lllıyaca~ bildiğim içi:ı ken
dimden hiç bir şey ilave etmiyorum. 

İSMET HUL~St 

çiçekle süsleyiniz 

i .iyOr mu idiniz ? =ı 
Süveyş aoahm kimler 

idare eder? ... 
Süveyş kanabm hissedarlar idare eder. 

Kanal, merkezi Pariste olan ve tescil e
dıhr.iş bulunan Compagnie Universelle 

~u Canal Maritime de Suez adilc maruf 
bır ~irketin malıdır. 

Şirketin 400 bin hissesi vardır. Bun -

lardan 176 bini İngiltere hük\mıetinin e

lfndedir. Geri kalan hisseler de Holan • 
dalı ve Fransız hissedarlardadır. 

İngiltereye bu hisseleri kazandıran. 

Benjamin Disraelidir: ve bunları da 4 

milyon İngiliz lirası mukabilinde, pera

ya ihtiyacı olan Mısır Hidivinaen satın 
almıştır. 

1968 <ie. Süvcyş kanalı Mısır hüküme

tinf.n malı oiacaktır. Bilindiği gibi, Fran-

Madeni para ne vakit 
meydana ç1ktı? 

Madeni para, bildiğimiz gibi hiç te es
ki bir tarihe malik değildir. Ancak 2';00 
.sPnelik bir ıcadd.ır. Akdeniz sahillerile, 
Uzakşarkın ahalisi, madeni parayı ayni 
çağda kullanmaya başlamışlarciır. S1kke, Çünkü çiçek bu sene pek moda <'ldu~u 
değiştirme vasıtası olan eski usul miı- gibi elbiseyc de, sahibine de ne§'e ve ta-
badele tarzına nihayet vermiştir. zelik veren bir gar:nitürdür. * K::ıyduğumuz modellerden soJdnki 
A "k 11 ·· "d lrrcp~en veya kadifeden yapılırsa şık d;ı-

merl a 1 ara gore 1 eal zeyze l rur. Ko!l:ırıJe, yyasmdaki sikla~an ren-
naSil olur? gmde aiivetindir. Bu garnitürün esası 

Ame 
'k d y 1 " · ·ı . f .. rcpla b·rı~iği yerlere yaldızlı deriden 

n a a a e unıversı esı pro esor- , 
lerınden doktor Hill. cİdcal bir zevc<> na- bırer ufak demet iliştirilmiştir. Or.larsız 
sıl olmalıdır?~ sualine karşı §U c;vabı rop hiç tc bu kadar seçkin obnıyacaktı. 

. t' Sağ1·akini istediğiniz renk ve cinste 
vc.:-mış ır: .. .. . . . . . w " 

t · b' · "k 
1 

t b' yunlu kumaştan yapab1Yrsınıız. G<'gsuı:e - yı ır zevcenın mu enrne , us n ı~ . . .. ~ 
aşçı olmasını temenni ederim. FakAt yu- ıl.ık dugme yerine şerid g~çiril~r. K.o~la -

k k ı tah 'Il" k"lt" 1 .. b' k rıle yakasına renk renk çıçek ışlen:lir. va uraca o an sı ı. u ur u ır a-
mz .mühendisi Ferdinand de Lesst:ps bun- d:n, iyi bir ruhiyatçı, bir diplomat, bir 
dan 69 sene evvel, Mısırlılardan, kanalı fE-nci~ iyi ldtablarla, iyi musikinin kılı 

1 

1 ı tm k 
. ı· lm tı. kırk yaran bir münekkidi, bir artist, bir 

Her kad1n bilmelidir 
Bir h<ısta odasını havalandırmak içın 

b!r bardağa bıraz su koyup üıerine bir 
kaç damla tEssence de tercbcnthh1e) d.:ım 
latmız. 

ş e e JJJ'l ıyazını a ış . . 
iktısadcı, .iyi bır muhasib, ve nihayet sa-

* 
Nevyork sergisi hazırlikları 

1939 da Nevyorkta açılacak olan dünya 
sergisine 17 memleket iştirak etmektedir. 
Sergi komitesinin teşebbüsü ile asrımızın 

tanınmış sımalan bu vesile ile radyo ıle 

bitabclerde bulunaca'klar~ bu hitakler 

b!itün Amerikada ve diier memleketler· 
de dinlenebilecektir. 

Şimdiye kadar hitabe iradım kabul e
den yüksek şahsiyetlerden sırnsilc Fran-

sa cümhurreisi Lebrun l ikincikanun, İr
lAnda cümhuNeisi Dr. Hyde, ve İrlanda 
~n§Vekili de Valera 8 ikincikanun, Dani

marka kraiı Kristiyan 15 ikincikiinun, 
Holandn Y.ra1içesi Vilhelmiya 22 .kinci -

lkiinun, Romanya kralı Karol 12 şubat, 

Norveç kralı Haakon 19 şubat, Belçika 

kralı Leopold 26 şubat, YugoslaV}a Naibi 
Prens Pol 5 mart, İtalya kralı Viktora 

Manocl 12 mart. Macaristan Naıbi Ami -
ral Horti 19 mart, Japonya kralı11ın bi -

raderi Prens Şişibu 2 nisan, fsveç kralı 
Güstav 9 nısanda nitabclerini Vl!recek -

lerdir. 

ri hastalıkların ilAçlarını bilen yarım bir 
hr.stabakıcı olmalıdır. 

* Yeni bir kanser tedavisi usulü 
İngilterede yeni bir kanser tedavısi .u

sulü tatbik olunmuştur. 
60 ya~larında bulunan ve ameliyat ya

pılması imkansız olan ıdil kanserli bir 1n
g ·lize, ( aJ1ır su) şırıngaları yapılmıştır. 

Bu hastalıktan dolayı konuşamıyan, bir 
lokma yemek yiyemiyen hasta, günlercP 
devam ecien bu tedaviden sonra konu~ -
rr.ıya \'e ıştiha ile ycme'k yemeğe başla -
m.ştır. 

Ağır su ile tedavi usulünü bulan üç 
Amerikalı fen adamıdır. 

* tEssence de terebenthin) in erıti<"i has
sası, yağ, kalran, boya lekelerini çok ıyi 
çıkanr. İçine biraz zeytinyağı kımştın -
lırsa mobilyalara güzel bir cila olur. 

.... 
(Esscnce dE terebenthine) çabuk uçar. 

Agzı sıkıca kapalı şişelerde ve serın yer
lerde tutmal.ıaır. Çabuk tutuşacağı için 
kullanılacağı zaman ateşten uzakta bu -
lL!nmahdır. Saf olursa kokusu gtizelr.:r. 

* Kütiihhanelerc nasıl bakılmalı: 
K•tabların sık sık tozu alınmalı, t~rr,iz -

lenmeti. Kitab yapraklan bazan lE>keı~

nir. Bu lekeleri şu tedbirlerle çıkar.ıbi -
lirsiniz. 

* 

(Ağır su) maddesi bildiğimı:r. alelade 
sudR buluncr. ve bunun 6000 de bir par
çasını teş,kil eder; ve uzun devrelerle nı
den elektr:k geçirilerek elde ediHr k:, ga
yet pahalıya malolur. * Pomıak lekesi: 

Amerikanın milyonerleri L;ke ye.rine biraz sa bu~ sü.rü~ tıam ıs-
ıntı.mış bır bezle çok hafıf sıldıkten son-

Son günlerde neşredilen bir istahst.,k-

1 
ra kullamlmamış iki kurutma kağıdı a _ 

ten Amerikada, seneliık gelirleri bir mil- rasına koyarak kurutunuz. 
yon doları a.şaniann 61 kişi olduğu an
laşılmıştır. 

n iyecek~ıniz. 

* nay .1ıf Y .• ye: 

* Rütub<'t lekesi: 
Çok hafif chlore suyu ile sildiktPn sun· 

sor.ra temız su ile de hafı~'C sılıp kurut
ma kağıdıle kurutunuz. 

* 
Bazı çocuklar sütü severek içmezler. 

Bunlara fUllerini i§tiha ile içirmek için 
e:lerine bır saman sapı veriniz. 'lnun1a 
içsinler. Hem eğlencrek içerler, hem de 

65 lik bir ihtiyar yüiü ü gözünü 
sararak dövül üğünü 'ddia etti 

Sarğılan açılınca hiçbir yerinde yara görülmedi, ihtiyat 
mahkeme masraflarını öderneğe malıklım edildi 

Sultanabmedde, Soğuksuçeşme yo - kaptam şahid olarak dinlen.miştir· ~ : 
kuşunda oturan 65 lik bir ihtiyar, dün kincı kaptan v:rk'ayı şu suretle anls 
eli yüzü saıılı olarak mahkemeye gel- mıştır: J1 
miş, gene o soknkta oturan Hüsamed - _ o gün seferden dönmüş, yoıcll15 , 
din ismind~ biri taratından dövüldüğü- rıhtıma bıraktJktan sonra beşinci ş1J • 
nil ve yuzunun gözünün yara içind~ mandıraya bağlanmak üzere Boğaı iS 
bırakıldığını telaşlı bir tavırla ~nlat • tikarnetincl~ ağır ağır ilerliyorduk. ~ 
mıştır. Bundan sonra suçlu yenne ge- va~ifem icabı geınirlJn h~ taraflll"'" 
çen Hüsameddin, vaziyeti şu §ekilde i- idim. . 

za h etmişti.,.: . . . Salıpazan açıklarmda demir~~ 
- Ben bu ıhtıyan mahalledeki ç~ • bulunan bir İngiliz gemisinin 5n~ 

~~rcı kadınlarla ~n.vga ederke~ gor- birden bir yelkenli peyda oldu ve ~ 
dum. Yanianna . gı~ıp meseleyı sor- zim seyir istil{ametimire amud olıı ~ 
durn. Kadınlar,. ihtıyann çamaşırcılık ilerlemeğe başladı. Hava sert ve ~1' 
~den k~dına .5 lıra çamaşır borcu old~- niz kabanktı. Vaziyetin tehlikeli ~18ısı 
gunu soyledıler. Bu parayı kadın mu- leeenini diisünen birinci kaptan, ıb . 
teaddid defalar istediği halde ihtiyar m ko da. 'k' d" d ük' ı.J- GeJ1l~ 

ı.t d' Nih a amın ı ı u ça u.ı. ...ıı." 
vermeme!\ ~ ısrar e ıyormuş. ayet lk 1. • . akl d :sen Y .. 

d
.. k b- 1 b" tekl'f k ye en ıve ıyıcc y aşıyor u. sf 
un a şam ge~e. oy e ır ı ar.- purun burnundan: c- Yelkenli ~bit 

Şlsınd:ı kalan ıhtıvar, kadına fena bır t' d' b w d y. lk li JıiÇ 
tekiifte b\1lunmu~- ve bu söz kadının na e ·

1
• ıyc ~bg~r ım.. edenarn edi" 

f 
• · . .h . şey o mamıs gı 1 seyrıne ev _t'f 

enas:na gıtmış ve ı tıyara çıkışmış. . • . . r 0 }J1lv 
Bu yüzden devam eden münakaşa üs- :r.ord.u. Nı~ayet ~e~Iıkenın bel ı :St.l ~ 
tüne ben geldim ve ihtiyanı: uzerıne bı~ gemıyı durdu~d~~· iJ11ltı. 

- A vıb degw :ı mi sana Emin A11a! di· f.er yelkenh de, ann yelkenını ın? -... '!" 
" ,., • t d' f k t 1k . . . 1 edı ti:J.V' 

ye işe müdahalede bulundum. Bunun lS .e 1• a a YeJ _e:ı ıyı ış em eder' 
ü~c>ril"c Emin bana da çıkı~ma{ra baş - dı kaldı. Yelkenlı yoluna devarn . _:M 

? "' b. d h 1 tesırv-ladı, bir hıraftan da çamaşırcı kadınla .r~.en ız e avanın ve su arın c;}$' 
·· ' d w '1 1 gwe b~ "'r.ız kavJ:(~ı::ı yapıyordu. Nihayet onla· onun ~zerıne ogru. ı er e~e ~ u:ıdeıl 

n ayırma1t için ihtiyan kolundan tut .. dık. Bıze amud vazıyette onuJll ~ 
tum. Bu sırada F..rnin bağırınağa başla· gı:-çmek 5stiyen geminin kıç .. ta ~ 
dı. bindirdik Zaten fazla kum ~ıc s~' 

«- Seni mahkemeye vereceğim. Ba- olan yelkenli su almağa ve bıraZ 
na d'!yak attın!.. ra da batma~a ba.~ladı. fal&l 

Diyerek nolise müracaat etti. Hal • Denize dökülen yelkenlinin !a! st&4 

buki ben onun ne kafasını yardım, ne rına pemınm tahlisiye simidierıJ'l~ ~· 
rle davak attım. rak kurtarma arneliyesine baŞ 39J(ıı. 

D'nlenen iki ~ahid de, Hüsameddi· Gerimizden gelen kılavuz da v 0~ 
n'n ihtivar Emini dövmediğini söv - mahalline yetişti ve gemi tayf~~n~ııif 
!emi~lerdir. Bunun üzerine hakim ihti· nizden topladı. Bu vaziyetten su.,;ll 
yara y.arrıc;ının neresinde olduğunu hiçbir kababati yoktur• demiştir. _,1 
sormuş İht iyar, garib ve teltışlı bir b'd daı ... Bundan sonra diğer iki şa ı piO' 
tnvırlct sar~liarını ,göstermiştir. Sargıyı dinlenmiş. muhakcme diğer bazı ~ tJ• 
kimin sar~lı!'ı c:Llcıline de: !erin de dinlenmesi için 'ba~a bı! 

- Dokto .. laı! cevabını vermiştir. ne bırakılmı<;tır . 
İhtiyard~m yaralarını açması istenil-

mi<? 'ıe Emin bunun üzerine büyük bir Evlerinden kaçan iki ki% 
şat-l{ınlık w'çirmistir. ailelerine teslim edildiler .ı ~ 

Hakimin ısrarı üzerine çar ve naçar v~ 
sargı1annı cözcn ihtiyaTm alnına ve KüçükQazardl oturan 13 yaşırın ı4 
ytlziine dikkatle bakıldığı zaman hiç • Bedriye ilc, Tavanlıçeşmede otu.~ ~ 
bir ynrn. hatta bir kızartı bile görül - yıı.şlanndaki Melahat isminde 

1
bC# 

memistir. bir mi.iddet evvel evlerinden ha ı;t' 
Neticede, kafnsım beyaz tülbendler- ce firar ettiklerinden dolayı .. a:an~~· 

lp sararak dayak yediğini ve yaralan • idiler. Nih:ıyet ele geçen küçul< ııtdlf' 
dığım iddia eden davacı Eminin, Hü • ler aileler:n~ teslim olunrnuşl t~ 
samedeline isnad ettiği suç sabit görül- Teslimden evvel Adiiye doktort.l i1l !J 
mediğinden suçlunun beraetine ve ih· fından yapılan muayenede iJ<isiJ'l ~ 
tiyarın da mahkeme masrafiannı öde • bir t:ıarru7.n uğramadıklan anla.Şleıı P' 
mesine kar~r ''erilerek muhakemeye tır. Bedriyenin ve Melabatin n~ .. 1,t~ 
nihayet verilmiştir. rar ettikleri sorulduğu zaman tw: .. tf' 

Bu vaziyette sargılannın bir işe ya- b8ıı V' ı 
ramadığını anhyan ihtiyar Emin, be - - Böyle yapmamıza ailevi ··ncl~ 
yaz tülbendlerini katbyarak ce'bine laflar sebeb olmuştur, deyip gu]3 cl~ 

leri sincmalarda, geceleri de c ~ 
sokrnu~. ağır ağır merdivenlerin yolu- ı 
nu tutmuştur. nin halasının evinde kaldıki~ri#' 

Liman da batan bir yelkenli 001 ooı gezdikterini ilave etrnış e ·ne 
davasına devam edildi Gece yarısı bir kadını~ e.-' 

giren biri tevkif edtldıc . ..~ı 
Salıparo:-ı açıklarmc\1 Namı.kkeınal .P .. 

adlı kum dolu bir yelkenliye çarparak Kurnkapıda oturan MaryaJJ1
10 ~ 

bs tmasına se be h oldu~u iddiasile Trak gece yarısı duvardan atlıyara~ gilfıdeı' 
vapuru aleyhin~ yelkenli sahibi Salih Vtırsakın suçu sabit görüldll ~CJ 
Reis tnrafmdan açılan davaya dün A· dün Sultanahmed birinci sulh t8JI 
ğırcezada devam edilmiştir. yapılan duruşmasını müten~~ 

Okuyucularıma 
Cevablartm 
Uzunköprüde Bay eS. F.:t ye: 

Nişanlıruzı. hatta istikbali temin et

mek maksadile de olsa uzun nıtddet 

bekletmek hakkınız değildir. Nı;aıım 

nildih olmadığmı unutmamak lnzım. 

Aranızdaki vaziyeti resmileştiriniz. o 

zaman birleşmeyi atiye talik etmek 

mümkündür. 

Me'ktu'bunuz bana kız ile aranızda 
mevcud münascbetin derecesi hal>'~ltın
da tam bir fikir vermedi. Eğer gönül 
yolunda kat'i. dönülmez axhmı atmış 
ıseniz oüşünmiye lüzum yok, hakikati 
onun ail~sine söyleyiniz. muhalefetten 
vazgeçecekleri muhakkaktır. Aır.si hal
de düşüncbilmekliğim için ban~ kızın, 
ailesinin, kendinizin vaziyetieriniz 
hakkında biraz daha tafsilat vcrmeni7 
:azım. 

Dür.kü duruşmada Trakın ikinci fine karar yerilmiştir. ~ 

==;~~~i~k~i ~a~h~b~a~_=b _=ç~a~v~u~~ş~la~r~:~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~:-~ 
sütü daha iyi · hazmederler. 

* Bayan cNU.:t ya: 

Dostlannızın söyledikleri doğrııdur. 

Bu vaziyette bir erkeği evlenmiye 

sevkedebilmek için tek çare onu baba 
yapmaktır. Fakat bu da erkeğin ince 

hisli, kalb snhibi olup olmamasmn ba

kar. l\iaamafih başka imkan yoktur, 

her tehiikeyi göze alaraık talibinizi a. 

* Bay cM,, e: 
Kızı sözlerinde samimf görmüyo -

rum, evlenmeden aynlmayı d:işünen, 
bir di~erine vAdierde bulunan §imdi .. 
den 'kötü yola namzedlik koymuş .ı;a • 
yıbr. Bu sevdadan v.azgeçiniz. 

TEYZE 

1 



_;o Birfniikinuı:ı. 

M iZAH 
Bir ma galln hayat• 

Yazan: lsmet Hulüsi 

llitpa-... Esk' 3 - Hele sobada kor olsun, mangala a-lh -rından geçiyordıum. ı eşy 
h} satan dükkanıardan birinin önün'tie hrız! 
na bakır msngal gördüm. Kulbu kırıktı. Dediler. Adı soba imiş .. :Sıcaktı, o da 

cağı kırıktı. Aklıma geldi: benim gibi oda ısıtıyordu. Ne yalan söy-
dır~ Mangal başı kış gününün ıa~ezarı - liyeyim. Yerimi alan soba dedikleri şeyi 

kıskanmıştım. Fakat ev sahibleriro gene 
lst 't>eıjjrn. Manga!, bu söze cevab vermek fena insanlar değillermi~ ki, ben ı atmı
~ ~ gibi bir hal almıştı. Dikkat ettim. yorlar, benden 'de istifadeyi düşünüyor -
tıa et, eYet yanılmamışım.. Mangal ko- !ardı. Odunlar yanıp kor olunca korları 

~Ufordu. kürekle alıp karnıma koydular. Ve beni 
biJ:: Ah, decN. Sen benim hayaturu bjr odanın bir tarafına bıraktılar. I<'akat es-

..-n.. kısi gibi etrafımda toplanmadılar. Ben 
~ liasıı bilebilirim ki.. bir köşedE' içimdeki kor kül oluncıya lta· 

Sana hatıralarımı vereyim de oku.. daı tek başıma unutuldum kaldım. 
..... 'Peki mangaL * 
ll * Geceleri, hizmetçi salon dedikleri bl-

~kandia hakikaten hatıralannı vermi§ti. yük odada duran sobadan beni doldu -
ı.-.q b ruyor, kı-ndi odasına götürüyordu. Bu 
~"" en onun kafama yazdığı hatıra-
t. ""'! ık f hizmetçiye de çok kızıyordum. Onu g1-
~op\r .a amda yazılı aslındn okuyor; ve 

.ıa Cdiyorum. zel glizel ısıttığım halde gene d<:!xr.ediğini 
bırakmıyordu: 

S~"•l * - Kendilen· salonda sobayla ısınırlar, .. eyrn • ı C .. '\tu d . anıyede doğmuşLum. arnının yatak odalarında sobayla ısınırlar. ben 
~e; al:ı diikiW.nda; F'ikrctin Kılıç ş.iir:n. bıı p!s mangalın başında pinekler:inı. 
Q~~tdığı gibi. Çekiç altında mııhakkar .• 
~ıı t rce ezildikten sonra günün birin- * 
tııtaer terniz ve sapsarı bir mangal olarak Artık beni temizlemiyorlar, limonla sll-
\iıı~:a ÇıkJnıştım. Güneş üzerime vur _ nıiyorlardı. Gündüzleri mutfağın bir kö
~ ~~un parıl parıl parlar, bakan _ şı-sinde bomboş oturuyordum. Geceleri 
~ eozıerini kamaştırırdım. Ne ise ken· de o münasebetsiz hizmetçinin odasına 
~U. Sok :tıethedip sözü uzatmıyayım; götürülüyordum. Bundan başka işim kal
~tte n birinde dükkana gelen orta yaşlı, mamıştı. Bu arada hizmetçi bir gün ku1-
dUltJta ~antalonlu gözlüklü bir bey beni burnu hızlıca çekmiş, koparmış.. Çöp te-

..._ "nı sahibine göstererek: nekesine atmıştı. Bir gün de benı elin • te;. lllak istiyorum. de-n taşa düşürmüş bir ayağıını kırnıış-
tr iŞti, tı. ~en kmk kulpla, kırık ayakls gene işe 

~e~~ Uzun konuştular. Elele vediler. yarıyordum. Bir kaç kış daha ou suretle 
1bltıu baYet aniaşmış olacaklar ki göz • işe ynraöım. 
8alıtbi ey Para çantasını çıkardı, dtikk5n * ne Para verdi 

ll· * 
t~ ~~.sonra dükkfmda beni kırmızı bir 
t~hıe z~ :~Çine sardılar. Duvağı örtülü hir 
~- ~r ~nzemiştim. Bir arabaya koydu
~ So a a kalabalık bir evin önünde. dur
~t!l\ıt~adan öğrendim. Bu evde düğün 
di~esi ~e ben, yeni eviilere düğün he -

c arak gönderilıni§im. 

lll'la * 
~t k r geçını§, kış gelmişti. Karnıma kö-
tlttasırı.0Yup Yaktılar ve beni bir odanın 
lıt-ıer a bıraktılar. Ev sahibleri, misa -
€' etr f lılUroy a ımda toplanıyor, konu§uyor, 
~~tıu orıardı. Doğrusu hayatımd'an çek 
. ~en lldum. Hiç bir zaman ev sahible
~itıe <~Yrılmıyordum. Ne kadar da iş -
~tirnJ'ırıYordum! Yemeklerini oenim 
~,. &t e.ısıtıriardı. Evin bayanı karr..ım

eşın ~ 
tır • Uzerine maşa koyar, nıa~a~rı 

~%ıd ~-·onunıa saçlarını kıvırırdı. Yeai 
ıı~ a~~;.ı kü .. k b Rec • çu beyin dadısı d'a hC'merı 
'ttlntır~ küçük bey için üzcrimdP. mıs~r 
'~llıa 1

' leiiçük beyin dadısı dedım de 

~dıtıı;~~i: C\' halkı içinde hiç ho~lcın
th. Oluru 

1 
ırı Yarsa o idi. Odada kı:ılaba -

~~ l'aln~ ark('n zararını görmezdim am
~ıtn1~ ~kaldığı zamanda öksürJr VE' 
~tine t··k~.n:rlarında toplanan h"lillerın 

u tırurd" u. 

t l\a.ç ktş * 
~· licı- ~böyle gcçirdim, hahr!ıımıyo -
11ıı 'ldaYa c~lde Pek az değil .. Bir kış ge
)~ tı~ €ib:.k?rılmıştım. Odanın Jd\şesin
~ %rdu.ı bır şey gördüm. İçindE' odu:ı 

~~tılll Onu o zamana kadar hiç gör
' 1\t • b ~dir 

t~ ıl'e dikk neye yarar? 
l!Qcıa'k,·ı atu dikkatli bakıyordum. Et

er: 

İki sene o1du. Bizimkiler oturduklan 
evden apartırnan dedikleri sefertası gibi 
kat kat bir binanın bir katına taşınd.ılar. 
Çöp tenekesi, küp, hizmetçi odası e§yası 
konulan arabaya ben de konuldıım. Ve 
. apartırnan deqilCleıi yere götürüldünı. 

Apartımana girer girmez dört tarafıma 
bakındım ve birdenbire sevindim. Bu 
aparltımanm duvarlar.tnda so'ba boruS'.ı 
deliği yoktu. Demek soba kur.ulmıyacak. 
Gene ben odalarm ortasına konulacak, o
dadakileri lsıtacaktım. Fakat bir kaç gün 
sonra yanıldığıını nnladım. Meğer aphr
tıman dedikleri bu yer sobayla değil. o -
da ların duvarlarına çivili duran kalorjfer 
dedikleri kat kat borularla ısınıyormuş. 
Hatta hizmetçinin minimini odasında bile 
bu borulardan iki tane vardı. Artık o bile 
bana muhtnc değildi. Buna :izülürken bir 
cihetten de seviniyordum. Berum yer:mi 
alan soba dedikleri o fıçı biçimmdeki §CY 

de ettiğini bulİnU§tu. 

* 
B•r gün badurumda eski nalınlarla yan 

yana oturuyordum. Bizim evin on sekiz 
ya§ma gelmiş olan küçük bayanı bod -
ruma inmişti. Beni gördü, evirıii, baktı, 
çevirdi baktı da yüzü ıgüldü. Hızmetçiye 
bağırdı: 

- Gülsüm buraya gel. 
Hizmetçi gelmişti. Yanund'an geçerken 

bir ayağile bana dokundu. Küçük bayan 
hiddetlendi: 

- Man~ala ne çarpıyorsun. Gözün kör 
mb? 
Doğrusu ne sevinmiştim.. İmkun olsa 

küçük hayanın boynuna atılacak. onu do
ya doya kucaklıyacaktım. 

Arkadan emir verdi: 
- Güls-Jm. bu mangalı al gü7.elce te

mizle, parlat benim odama getir. 
(Devam' lO ncu ıayjada) 

SON POSTA Sayfa 7 

C iğerlerinizin 
ölçmek ister 

kuvvetini 
misiniz? 

Su ve mum tecrübelerile sağlam 
ciğerlere malik olup olmadığınızı 

meydana çıkarabilirsiniz! 
Kış geldi. Nezeleler, gripler, b•onşit -

ler de başladı. Ciğerleriniz bir çok hü -
cumlara u~rıyacaklar. Acaba kennilerini 
koruyabilecckler mi? Kendilerini koru -
ml k vaziyetindeler mi? Belki kendir.;ze 
güveniyorsunuzdur. Fakat acele etmey.n. 
Avrupa tıb alimlerinin son ve cidd~ id -
dial::.rına nazaran insanların yüz;d'f' yet
miş beşi nC'fcs almasını bile bilmcmekte· 
dirler. Nerede kaldı k:i ciğerlerinin va -
zıyetlerini bilsinler. 

Ciğerlerin ne suretle muayene edile -
ceklerini size tarif eylemeden evvel ci -
ğer denilen torbaların ne demek cıldu -
ğunu m:saller ile arzedelim. 

Ciğerler öyle birer torbadır ki sökülüp 
yere yayılacak olduklan takdirde 200 
metre murabbal~ bir salıayı ferah ferah 
kaplıyabilir. 

24 saat zarfında ciğerlerinize ne kadar 
hava ithal eylerliğinizi hiç hesab eyle
dırıiz mi? Eylemediniz ise size '..'Öyliye • 
I im.: 

10,000 litre ... 
Ciğerlerinjzde 24 saat içinde ne kadar 

hava cereyan eylecJiğini biliyor musu
nuz? 'l'nm 20,000 litre! 

Bu suretle ciğerlerin ne kadar faal bi
rer uzuv olduğuna artik kani olnıu§SU -
nuzdur. Teneffüs kabiliyeti insanın te -
mel taşıdır. Teneffüsünüzde bir intizam
S1zlık, bir gayri tabiilik bulundu~u tait
dirde vücudünüz fazlasile müteessir o -
lur ... 

Ne için cviicudı. den bahsedıyoruz da 
cc1ğcrlerı. den bahsetmiyoruz diye sonn 
bulunur. Sebebi şudur ki insan yalnız ci
ğcrleri vasıtasile değil, fakat bütün vü
cudHe nE.>fes alır. 

Ciğcrler yaln.rz birer vasıtadan jbaret
tir. En mtihim vazifesi kana oksijen ver
n.ektir. 

Clğerler sa~lam olursa insan da tabia
tile sağlam olur. Ciğerler hasta olursa vü-

Nefcsin kudretini anlamak için yapılacak 
c-mum söndürmeı. tecrübesi 

cudünün en uz~ yerleri, mesela beyin, 
barsaklarda da rahatsızlıklar baş gös -
terir. 

Ciğerlerınizin sağlam olup olrr.adığını 

bizzat kendiniz de anlıyabilirsınız. Bunu 
s!ze öğreteceğiz. 

Bunu tecrübe etmeniz için üç §ey la
zımdır: 

1 - Büyükçe bir küvet. 

r···-·---······· ........... -. ....... , 
Küvet, şişe ve lastik 

boru ile gapılacak 

nefes tecrübesi 

"-···-··-········-..--·········· .. ········ 

Küvet tecrübesi neticesinde § işenin içindeki su mı.ıctan 
ve üade et tiği mana: 

Sağdan itibaren: l - Sağlam ciğerler, 2 - Orta k:udrette ciğerleT, 3 - V asattan aşağı 
ciğerler, 4 - Fe na ciğerler 

2 - İki, yahud üç litrelik büyüı:ek bir 
§J§e. 

3 - Elli santim kad·ar boyunda lastik 
bir boru. 

Şimdi tecrübe şu suretle yapılacnktır: 
Küvetin içine on santim kadar su dol

durunuz. Ş~eyi de aynca su ıle doldu -
(Devamı 12 nci sayfada) 

··············································································································-·············· 

20 senedir çöpçü 
Uğramıgan 

Bir mahalle 
Okuyvcularımızdan Ka.nmpa§ada 

hastane yoku§unda emekli den~ yar
bayı Balahaddin Eral yazıyor: 
c- Tam y.irmi senedir bizim ma

halleye çöpçü uğramamıştır. Evlerimi
zin çöpledni kanun ve talimat hilifı
na kapınuzın önüne koymaktayız. 

Çünkü evlerimizin içi ve bahçe1erimiz 
birer çöplük haline gehniştir. İskele
den hastane yokuşuna kadar üç temiz
lik amelesi ortalığı süpürmekte ve fa
kat yokuş başına geldiği zaman dur
maktadırlar. 

Va ki müracaatlarımız bugün, yan n 
diye karşılanıyor. Alakadar makama
tm ::ıaznrı dikkatine arzctmenı'Q rica 
ederim.» 

* 
Yozgadblar fabrika istiyor 

Yozgad okuyucularım.ızdan Edib Al
tıok yazıyor: 

c- Ötedenberi Ankara tifüklerl d1-
yc şöhret bulan cins tiftik keçisi Yoz.. 
gad da yetişir ve bu şöhret Y ozgadın 
vaktile Ankaraya bağlı olmasından 

~leri gelir. En iyi tiftik ve yapağı ye
ti~tiren Yozgadda bir dokuma fabrika-

sının bulunması zarureti vardır. 
Ayni zamanda Yazgad cenub vii!-

, ~·etıerindcn sonra topraklarının veri· 
mi !tibairle en önde bulunan bir mem. 
lekettir. Bu itibarla bir §eker fabrika
sının pancarını da temin kabiliyetini 
taşımaktadır. 

Akdağ mad'enindeki simli kur~un ve 
şap madenlerile de Yozgadın bir hu
sus:yeti vardır. 

Yuroun her yanında fabrikalar ku
rulurken Yozgadm hususiyctıerıni 

gözönünde tutarak Yozgadhların da 
kal~ınmasında amil olacak bir !cıbri· 

kanın kurulmasını can ve gönülden 
arzuluyoruz .• 

• 
Rsıdyoda alaturka musiki 

01cuyucularımızdan Adanadan L. Sa
nkclle yaztyor: 
•- Kanaatimce alaturka mıısikiyi 

günün her saatinde büyük bir zevk ve 
duygu ile dinliyecek kütle büyük bır 
ekseriyeti teşkil eder. Alaturka kadar 
alafranga musikiyi de vukufla ve 
zevkle dilılernek isıiyenler içın iso 
mevcud yabancı istasyonlar İazlasile 

küayet etmektedir. 
Bu sebeble ekseriyetin isteklerı na. 

zarı dikkate alınarak radyo programı
mızda mHU musikiye daha geni§ yer 
verilmelidir.» 
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met lnönünün 

s eya alinden intıbalar 

Cümh.un-eiri 1smet lnönü kö ylilnün dileklerini dinliyOT 

Milli Şef köylüler arasında 

Kcutamonuda halk Bılywc ınonunu" a:-k asından viUi11et konağına doğru ilerlerken 

Milli Şef Kıuıa monu Halkwiw 

k ün 1rat1 
Istanbul hükUmeti ile muhaberat ve 
münasebatın kesilmesine karar verildi 

-23-
'Jttatark, lnnet lnön« ne beraber lıtanbulrla . . • rneC" 

İtte bu rtelg:rafname suretinin umum nadolu telgraf muhaberatını kat.a. it· 
kolordularca !stanbula çekilmesi münasib bur olacağımızı mafevkinize bildır~)' Ebedt Şefimfz. bu vak'ayı takib eden 

hadısatı §Öylece naklediyorlar: 

Istanbul hükümeti ile 
münasebet kesiliyor 

dü~ünüldü. ll eyltu günü telgraf başında (Sivas umumt kongre beYe:ı rııt• 
kolordu kumand.anlarına fU &ervisi VE'T - Büyük Şef, kolordu kumanda~ ~}lll 4 

dim: vaziyeti bildirdiği gibi, bütün telgı. ara ~ 
cŞtmdi bir suret verece~z. Bu suretin nelere de icab eden emirleri verd'· sılld 

8 üncü, 15 inci, 20 nci, 13 ve 12 nci kolor- kat İstanbul üzerinde hiç bir tesir }l~iiJcll 
- Alınan tedabir ve tertibat ve bil • du kumandanlarının müşterek lmzasıle getirHemedi. Bunun üzerine artık 

hassa gösterilen asabiyet ve şiddet sa • çekilmesini münasib görüyoruz. Müta • harekete geçirdi. (ıftl9f 
yesinde, Ali Galib ve Halil Beylerin i~- lea eUikten sonra diğer kumandı>nlıırla Saat beşte sadırazama (bcrayi mal ; ıl'ı • 
fate çalı§tıkları aşair da~ılmış, nevmıd ayni ıamanda çekmek için intizar buyu - kaydile) verilen ve ayni zamanda b: bıl" 
kalan Ali Galib Urfaya ve oradan Halebe runuz.ıı. mum kumandanlara ve viiayata vukı; 
firar etmiştir. Mlster Nevil de nezaret Eylulün ll inci günü bilhassa 12/13 ün- Jan tebliğat şundan ibaret idi: d' • 
tmtında mürellehen Elbistan üzerinden cü gecesi 'her tarafta kolordu kuman - cl _ Hü'h"Ümet milletin sevgili l'ıı ~ • 
gitmiştir. Diğerleri de birer suretle fi- danları telgraf merkezlerini işgal ede - cıahına eıhn maruzat ve irtibatuıt ]tCıııı• 
rar eylemişlerdir. Bu safahatı, daha ziya. rek mukarrer olduğu veçhile tstanbul ~ekte ve • tahakkuk eden hareketi }la~~J) 
de, izahta fayda görmüyorum. ile muha'bereye çalışıyordu. [1] F.-kat nesinde devamda temerrüd eyiedi~ll~ esi• 

Bu hiyanetin, müşterek müteşebbislP.- sadrazam ortadan kaybolmuş gibi idi. Ce- millet te meşru bir heyeti hük(.une~ ;cı:' 
rine karşı, alınması lazım gelen vaz:yel vab vermiyordu. Biz de, telgraf başında, kara geçinciye kadar hükumeti wer 11bııl sarihti. Ancak mukabil teşebbüste müm- sadrazanun telgrafları alıp cevab ver - ye i!e münasebatı idariyesini ve tst~ı·~f 
kün olduğu kadar cephe hücumundan mesi ıçin tazyikatta bulunuyordu'lt. İs- ile her ~iirlü telgraf ve posta .ınuha vet' 
sarfı nazar etmek, o günün icabatı ol - tanbul merkezi telgraf memurlarile vu- ve müraselaiını tamamen kat'a karal'~ı-etl 
makJa beraber teşebbüs kuvvetini mulı- ku bulan uzun çekişmelerden sonra b'r miştir. Mahalli memurini mülkiye. a~ w 
telif hedeflere tevcihten içtinaben b!r t elgraf memuru şu servisi verdi: kumandanlarla müttehiden bu husıısıılı~ 
noktada temerküz ettirmek, mnvafıkı cSadrazam paşaya yazılan ifacie tele - min edecek ve neticeyi Sivasta tıJll 
ihtiyat idi. Biz de. hedefi taarruz olarak fonla .söylenHdi. Alınan cevabda: Telgraf- kongre heyetine bildirecektir. Jl ~ 
yalnız Ferid Paşa kabinesini teshı t ettik name mündericatı sadrazam paşa haz - 2 _ İşbu tebligat bilcümle ~_ıı~;;ci' 
ve padiııah•n zimedhal olduğunu b!lme- retlerine ;rzolundu. Vuku bulacak ma - d 1 .. . · · 1Jl ıJ,. ,. .... an ara ve ruesayı memurını 
mezlikten geldik. Ferid P.aşa kabmesı - ruzatları usulü dairesinde telgrafla arzo- verilmiştir. 
nin, padişahı hakayikten haberdar etrr.e- lunmalıdır. Telgrafnameler de usulü dai- yetil' 
yı·p i)',fal etmekte olduğu tezini tuttıık. resinde takdim edilir, buyurduklarını (Umumi kongre be ,.335 

6 12-9 }ı~ Padişah, vaziyetten agah olduğu takdır- müdür bey söylüyor efendim.~ dPr" 

de derhal kendisini iğfal edenlere layJk Bunun üzuine nısfülleylden soma saat Büyiik Hcllaskar, bunu takib e 
oldu1l>u muameleyi tatbik edecegine em- 4 de şu telgraf Sivas telgrafhane.sine gön- d ·satı şöyle anlatıyor: . tfl~ 

ı; • roetı ..ıi-niyetimiz olduğunu ileri sürdük ve hüku- derildı: -Ayın or. ikinci günü hüku .;c jJ .. 

metin sabit olan cinayeti üzerine lrondi- 11/12-9-335 keziye ilc umumiyetle muhabere ııc·· '" 
sine ltimadın insilabı tabii olduğundan Sadrazam Ferid Pac:.aya bat ka~edild'i. Bazı müstesna ınah8 rı>-(>' 

:t t mır.ı ~ bakikat hali yalnız ve ancak doğru<ian Vatan ve milletin hukuk ve mukaddt>- bu mahallerle olan münakaşa 1 fı.l tJ1 
doğruya padişaha arzetmekle vaziyetm s ... tını payimal ve zatı hazreti padişahınin ca izah c:d€ceğim. Ondan evvel dabif J!le' 
ıslahı mümkün olacağını teşebbüsatımız şeref ve haysiyeti mülukanelerini ihli\1 him telakki edilmesi lazım gelerı · rıı· 
için noktai azlınet addettik. Bu mülıiha - lle !eşebbüsat ve harekatı gafi1aneniz ta· se le ilakkında arzı malumat ede)'~ ı:ı•ııs:ı~ 
zaya binaen; eylt1lün on birinci ~iınü, hakkuk eylemiştir. Milletin padişahımız- Damad .lt,eridı P~ hükumeti me ti f'l 
padişaha hitaben bir telgrafname hazır- dan başka hiç birinize emniyeti kalma _ intihabı için sureta bir emir ve~ınıŞıc9&S.~ 
landı; bu telgrafnamede (hükUınetin, b 1 kat içinde bulunduğumuz tarihe, •rtib~ 

mıştır. Bu se be le hal ve isti:rıharr. arını t 1 , ,, 
bılmuharebe kongreyi basmak suretne h ek yani Anadolunun İstanbulla ka ı..ıı e~..ı ancak zatı ümayuna arzetm ıztırann- ., ır 
beynelislAm sefki dimaya tasaddi etti- dadırlar. Heyetiniz gayri meşru hareka- ettiği 12 eylul gününe kadar. ·ııefl 
ğinden Kürdistanı ayaklandı.rmak su - tının netayiçi vahime•inden korkarak t.:ı.tbik l"lunmamıştı. Son va%iyetı~tllt'~ 
retile vatanı parçalatmak planını para en milhim meselenin meb'asan • .aııd' 

millet ile ıpadişah arasında hail oluyor. Jlo nı ,.,... ıl' 
mukabilinde taahhüd etmi1 olduklan ve- Bu babdaki temerrüdünüz daha bir saat nı taeilen temin etmek olaCI1&1 ~Jı\l 
saik ile tahakkuk ettfğinden, hükihr.etin d d '11 -t tk k d' . . h buyurursunuz. Binaenaleyh 13 şeı:ıı·l~ . . . evam e erse mı · e ar ı en ısını E.'r b "' p 

bu babda vasıtaı icraıyesı olanların ha • t. 1 .. h kAt . t d L.- t t derhal bu hususla da itıtiga.ıe ı'tı,;;Jl, ı..ıı . . ur u are a ve ıcraa ın a serın:-s e - :$ !> ' 
7 siren tirara icbar edildığı, derdestten ha- ' Uzun tafsilat vermektense zıkre 9srı , 1. d k nçe· ·craatın te dı' 0 lAkkide mazur görecektir. Bu, son ihtarı- 'h . A t 

1 
. ....,8ı1 11 ın e anunun pe ı ı a v - . rı .te verılen ılk umumı ~.ı.··-"" f9ı 

lunacakları Ve bu cinayetleri tertib ve mızdır. Bundan sonra millet'ın alaca~ı va- _ dıu•" 
b d b ı b b nazarı ıttılaınıza vazetmegı 

d h·ı· h bi e nazırıarı tarallndan ziyet ura a u unan ecne ı za itanı ma- dur· 
a ı ıye ve ar Y 'f ı·ı İt'lAf .. .11 . d . dalı addederim. Tebliğat şu · (1115 
ebliğ ve tatbik ettiren hükUıneti merke- rı e ı e 1 3 mumessı erıne anı mu - ıs-9..v" 

1 fassalan bildirilecektir. Tel . ız JJl 
ziyeye, mılletin itimad ve emniyeUnin J{ • J.f>' 
·ııünselib olduğu zikredildikten sonra. Umumi kongre heyeti Balıkesirde K. 14, Konyada · t5· ed' 
•ıamuslu zevattan mürekkeb bir heyeti Sivas telgraf müdüriy~tine d.e ayni zn: yarbakırda K . 13, Erzuruında ~: Çit! 

11
, 

manda, telefonla şu emır venldi: karada K. 20, Bursada fırka 1 .. ııd9 cedidei bükt1metin teşkili ile bu Ct'Slls şe- ,.01ıı.. d' 
cKongremızden müntehab bir heyetle fı ı:ka 58, Bandırmada fırka 61 . ... 'G".:ıırflc uekeSİ hakkında tahkikat Ve İCraatı Fe - pP 

·iaı adilanenin icrası taleb ve bir heyet! telgrafhaneye gönderilecek bir t.:.Jgrafı- lıklarına ve fırka 61 vaSltasıle e' 

i dilci hükUınetin teessüsüne kadar mPr- m:zın doğrudan doğruya mabeyni hiı - K . 1, Niğdede fırka ll. "diifldC ~fli 
mayuna keşidesine İstanbulca müma - Ferid PDşa hükumeti, taanrıu \,eÇl11 tl 
naat olunduğu bildiriliyor. Bir saat zar- vam ediyordu. Malfun old~ğıı {eJlııe~'e ~ 
fında telgrafın keşidesine muvafakat o - düşüneiye kadar devam ettı. l\ pet te f 
lunmadığı takdirde İstanbulla büttln A - günlerce mercisiz bırakmak el 

<ezi !hük:Umetle bir veçhile muhaherc ve 
nlinasebette bulunmama~a karar vermiş 
--lan mılletten, ordunun aynlamıyacağı
ıt, ır;atı vak'aya muttali ve mahaliine mü
·avir olan kolordular kumandanlar1 ar
·a mecbur olduk) deniliyordu. 

buyük mahzurları dai cılurdu. ,,ııfJ 
(1) Bu muhabe~; Sadrazam va.sıtaalle ıc- (Ar1cCJ!1 

ra edileoektı. 



And içtik At·atürke 
Okriiz oldalt hepimiz: bırakın ailıyalım, 
Bir daha a.nJ içelim: Izinele çailıyalım .• 

* 
Çöktü nyah fıulrıtlDT; yurda, cihana kaba•, 
Inanmıyor; ağlıyor, çağlayan büyük alu•. 
Na.ıl yaklattı ölüm Tanrının bOf oğluna?. 
Emrinde ve uğnmcla milyonlar hazır Ona, 
Zehrolclu bii!iin her re)' .. auyamaz ve aıımı%, 
Na.ıl, naııl olur da çağlamaz ~öz yafımız? .• 

• 

* 
Sam.,ndan bir Peygamber gibi •e•lendi Türke, 
Ve (Sar) ayla Jirilcli, yatan, a.ırlık ülke .. 
Yiirüdü adım adım talakları açmak, 
ICcılblerimiu iman, gözlere nur •açmak .• 
Her aözü} her aJU:.ı kıvılcım, meı'aleydi, 
Maltadde• emirleri ta büyük arıa değdi .. 

······· .................................................... . 
Çekildik aaırlarca geriye, hep geriye, 
O dedi: Toplan, haydi, atıl, ko1 Ileriye! 
En medeni milletin aalmdayız yarına, 
Cihan ııpta ediyor GVNEŞ ÇOCUKLARlNA .•• 

Aiıtryla inliyor bütün yrırtl; dağlar, taılar, 
Akmakta bir ael ~bi ıözlerimiulen yatlar .• 
K.ıt'ala.r ve kavimler .. cihan .• Türklük ağlıyor, 
Ycu tatmakta lriiremiz, balı karalar bağlıyor. 
Aila Türlti Aila cihan! Günef bizi bıraktı, 
Hayu, Gün~ «inmedi; ebetliyete aktı •• 

Neyliyeltm ökaüzüz; nerde Büyük Şelimiz?. 
AT Aaız, Onauz kaldık, ağlıyoruz hepimiz ..• 

* 
Ileriye, T anlara gitmektc Onun izi, 
Dört gözle beklemekte tmih ve yarın bizi. 
Y aramıza dermandı, derdimize ilfıçtı, 
BQ§bağdu, batumzda Ay-Yıldızdan bir taçtı. 
Biricik yaratand ı, T annya en yakındı O, 
Baıarılar, zaferler Fatihi, akındı O .. 
Yıldırımdı; Tanrıdan gelen Bozkurtamuzda, 
E§s.'z (Ergenekon) lar delen Bozkurtumuzdu ..• 

* 
Atamız! Bozkurlırmuz! Sönmiyen Günetimizi 
Y atayan Ba!!komutan! lJlmiyen GüneJimizi 
.4.ğarttığın yollarda dıtrmadan cofacağız, 
lzindeyiz, yarına adınla kofacağız .. 
Vlkünün kale•iyiz, Mehmetçiğiz yolunda, 
Zalerler taç verecek Güvendiğin Oğluna! 
Imanla yo,jurıtlclu, gtme yoğurulacağız, 
fNONV'nün petinde hedefi bulacağız! 
Biz varız miisterih uyu ey Günetimizi 
M ab edinin ıtıiı ıönmiyen aletim iz .. 
Dövünüp ağlıyalım; aaçımızı yol alım, 
<(Izinden bir dakika ~itmezaek kahrolalım! .. » 

* 
Her zaman Güne~ler ba!, falaklar amaç Türke, 
Dünyaya haykırırız: Anel içtik Atatürk! .. 

Afycm 15-11-938 

1 O lira kazanan 
Şehzadebqı Sa!fet1 sokatı 
numara cb Dolan Sütunc; 

15 lira kaZIUWl 
Tarsusta tabveel bay Ah

med otıu Yakup 

25 lira kazanan 
~kara ~kek ~nden 
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MONOLOG 

Meşhur futbolcular 
Siz meşhur fut - ~'-..... 

bolcu nedir bilir 
misiniz? Belki bil -
mezsiniz. Öyle ya .. 
Benim babam bir 
gün beni aldı. Meş
hur futbolcuyu gös
tennek için stadyo -
ma götürdü. Sizin 
babanız belki sizi a-
lap götürmediğt 

ıçın bilmiyorsu -
nuzdur. Stadyom o 
gün belki ben gel • 
dim diye, bilmem 
ya, belki de her za-
man öyle oluyor. 
Hıncahınç dolu idi. 

Ortada geniş bir 
meydan vardı. Ba • 
bama döndüm: 

- Baba. dedim, 
bu ne münasebet • 
sizliktir. Bu kadar insanı meydanın 

kenanna tıklım tıklım doldurmuşlar, 

m~ydan bomboş. Pannaklıklann kapı
larını açsınlar meydana çıkalım da ra
hatlayalım. 

Babarn anlattı. Meğer o meydan rneş 
bur futbolcular içinmiş: 

Sordınn: 

- Bu meşhur futbolcularm sayılQn 
pek mi fazla? 

- Evet dünyadaki meşhur futbolcu· 
ların sayıları fazladır. Fakat şimdi bu 
sahaya çıkacak olanlar ancak yirmi iki 
kişidir. . 

İşte bundan bir şey anlamamışt.Jm. 
Bi;: binler,;e insan için daracık yerler .. 
yirmi iki ldşi için de koskoca meydan .. 
fa'cat daha fazla soramadım. Birdenbi
re bir kargaşalı~t oldu. Etrafımdakiler: 

- Yaşa. varol, gol isteriz .. 
Diye bar bar bağırmaya başladılar. 

Ne oluyor? diye bakındım. kısa panta
lonlu, kısa kollu ianileler giym~ 22 ki
c:-i. ellerinde bir tek top ortaya çıktılar. 
Top bizim mahallede çocuklann oyna
dıklan rneşin topun ayni idi. Arala -
nnd:ı soyunmamış biri vardı; babama 
sordum: 

-Baba bu lcim? 
- Hake!n! 
- Ne yapar? 
- Maçı idare edeı 
- Maçı irlare eder de ne demek? 
- Futbolcular oynarlarken o gözle • 

rini onladan ayınnaz. Gol olursa dü • 
dük çalar. 

-Gol nedir? • 
- Top kaleye girince gol olur. 
- Kale nedir? 
- Hani meydanın iki ucunda arka-t 

larınca ağ olan direkler var ya, onlara 
kale derler. 

Ben bakrn,.ş bakrnış da onları balılfı. 

~ıların ağlarını kurutmak için diktik • 
!eri direkler zannetrniştim. 

- Baba bunlar nasıl kale, ben kale 
bilirim . YedikuJede gördiim. 

- Onlar başka kale .. bu kalelere ful 
Ml kalesi der:er. 

- İyi şey baba balıkcılann da işle • 
rine yarıynr. Onlar da ağlarını bu kaıı 
Jelere gerip kurutuyorlar. 

- Hayır oğlum, bu ağlann kalele • 
rin arkasın~ konulmasına sebeb topuıt 
knle ·e gird;ği belli olsun diyedir. TOJ)i 

kaleve girince bu ağlara takılır ve işte: 
o zaman go1 olur. 

Neyse uzatmıyalım. Hakem dedikle-o 
r; adam diidük çalar çalmaz, meşh~ 
futbolcular topu birbirlerinden kap -\ 
m~k için koşuşrnaya başladılar. Gene 
babama döndüm: 

- Baba, bu rne~hur futbolculam ne 
diye yalnıı bir tek top almışlar? H~ 
b'ri için birer top alsalardı da böyll 
birbir!erindE>n topu kapmaya çalışmar 
salardı daha iyi değil miydi? 
Meğer futbol bir tek topla oynanır • 

rrış. Herhalde hoş bir şey değil. Her ne 
i!:e efE-ndim. koşuştular, topa vurdulA 
gol diye bağırdılar, ve nihayet dağıl • 
dılar. Biz d~ çıktık. 

Iii ~iirmenden evine dönen bir köy ·· 
l{~u~ karşısına bir köpek çıkmıştı. 

0Ylu köpcği kOTkutmak için ayağını 
l.l'~ttnca köpek de atlamış, ayağından 
Papuçu kapmış kaçmıştı. 

ı Bu hiç akllma gelmemişti 

ltöpek nerede, a~zmdaki papuçu gö

l'ilyor musunuz? Arayın... GÖrürseniz 

Olduğu yerr- bir işaret koyun ve resmi 

ltesıp bize gönderin. Bir kişiye bir kilo 

~kolata, bir kişiye bir futbol topu, yüz 
lşiye de ayn ayrı güzel hediyeler ve

~eğiz ... Bilmeceye cevab verme müd

~ti on ~ gündür. Bilmece cevabını 
t' 
!le gönderdiğiniz zarfın üzerine •Bil· 

Ibe~, kelimesini ve bilmecenin gaze • 

~r\e çıktığı tarihi yazınız. 

bikıaat: * 
~ilınece, ve bilmece mükafatlan hak 

lt daki d:Ieklerinizi üzerinde •İdare• 
elim~ ı '-' --~ .. d g·· • --~~ yazı ı ayn 'Ulr ;-'<U Lin ıçın e 
ondcnne1isiniz. 

h ~ilrnecede kazananların isimleri her 
iı:fta rnuntazaman pazartesi! günleri 
~n ...ı·l· li ""ı ır. Taşrada olanlarm hediyele-
~ llosta il• gönderilir. İatanbulda olan· 
ı: hediyelerini pazarte!'i veya perşem· 
~i .. !'In\erı öğleden 10nra idarehane -
· ~ alabilirler. 

- İki küi.üğün üzerine bir tahta koymuşlaı-. Ka
nape olmuş. Aklıma bir şey geldi. 

•................. ....... ................... . 

- Kütüklerden birini beri yana çekerim. Güzel 
bir eğlence. 

. ............................................ . 

- Şu gelen adam oturacak, ben de ayata kalka
rım, aırtüstü yu varlanır. 

- Bu hiç akluna aelnıemi§ti. 
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Bir halyan vapuru Büyükderade Panama 1 

band1ral1 bir vapura çarpti 
atma tehlikesi karşısında karaya oturan vapur 60 bin 

ngiliz liralık zarara uğradı, 1200 ton gaz denize döküldü 

Karaya otu ran ııapur 

Evvelki gece Büyükdere l>nünde iki 1 muştur. Müsademeyi hafif geçiren İ · 
ec.ncbi bandıralı vapurun çarpışt1ğıru talyan vapuru derhal kaza yerinden u· 
dürı vazmL5lık. zakınşarak yoluna devam etmiş ve li · 

Yaptığırı:z tahkikata göre, Kösten • mancan transit geçerek kaçrnıştır. Be
ooden Marsilya limanı için gaz ve ben· me vapurunu!l acentası, hadiseden 
zin yükliyerek hareket etmiş olan Or- sonra evvelki gece Müddeiumumiliğe 
yantal vapur acentaSına aid Panama ve Deniz Ticareti Müdürlüğüne müra
bandıralı Beme vapuru ,evvelki gün caat ederek İtalya vapurunun tevkü 
Büyükdere önlerine gelmiş ve demir • edilmesi:li istf>mi;, fakat mahkeme ka· 
lemiştir. Vapur burada sıhht muaye- rarı olmad•f.ı için vapuru resmen tev
r..esini yaptınrken gene Kösten _den kif etmek mümkün olmamıstır. Adli· 
gaz yüklü olarak gelen İtalya bandıra· ye ve Deniz Ticareti Müdürlüi!ü ve em· 
lı Ciorcio ·vapuru, Boğazdan girmiş ve niyet be~inci şube müdürlüğü kaza 
tam volla Büvükdereye doğru gelrneğe hakkında tnhkikata baslamış ve yaralı 
başlamıştır. İtalyan vapuru bu sırada BPmc vanııru dür! Büyükderede bir he
sular:n ve karanlıi!Jn tesirile bir<knbi- yet t2rafınrar. muayene edilmiştir. 

re Panama vapuruna yanaşmış ve bü- Beme vııpun! acentası kazadan son· 
yük bir şidde!le vapurun üzerine bin- ra 1200 ton gazin denize döküldüiffinü 
dirrniştir. Bu çarpışma sonunda Beme- ve 60.000 İn{!ili7. lirası zaran olduğunu 
nin .. ancak taraiında derin bir yara bildirerek mahkemeye müracaat etmiş· 
açılmı~. vııpurun hamulesi olan gazler +" .. ır. 
deniz~ dökiilm;i~ ve sular gemiye gir-
rneğe başla!Tlışllr. Birkaç dakika sonra 
sula,. ~eminin iskelE'sindt>n hücum ede· 
rek vapuru yana batırmU?, ve batma 
tehlilı:esi karsrsmda bulunan' Yapur 
derhal kaptan tarafından Büyükdere 

A~live VP Deni: Ticareti" Miidürlüğü 
tarafından kaza 1ahkikatına ehe.mmi • 
y0tle devaM olunmaktadır. 

Yaralı vapur kurlarildıktan sonra 
c>hemmivetı~ bir tamirden geçirilerek 

kibrıt fabrikas, önünde karaya oturtul· yoluna devım edecektir. 

Pnllale : 

Bir bahç ivan elacak yOzDnden b ir 
kadını döver e k yaralzdı 

Kızıltoprakta Clftehavuzlarda All Şüktil
nün köşkündP bahçıvanlık yapan Mehmed, 
evvelki gün Sara Altunyan Isminde blr ka -
dınla fkl Ura alacn'k meselesinden kavgaya 
tuturı>ıl,!Ş, münazaa netlcesln<M kadını yum
ruklıı. döverek yaralamıştır. 

Suçlu yakalanarak takibatA b~lanmış -
tır. 

Aö?.çtan düşen bir adam öldü 
Erenköy Klz Llsesi kapıcısı 60 yaşlarında 

All. ayın l!l.lncf günü s:ıb:ıhleyln mekteb ka
PlSl önünde bulunan çınar ıı.~acına merdl -
ve::ı d:ıyam:ık suretne ç1kmı:,, kurumuş yap
ra!tları to;iliur.a~a b:ıslamıştır. 

All, bu mndn müvazenes1nl kaybederek 4 
metre yüksekliğlndek! çınar a~ncının tepe
stnden yere düşerek a~ surette ya•llan -
mıştrr. 

İhtiyar kapıcı, nakledlldl~t NUmune has
tanesinde evvclld gün vefnt etmiştır. 

Bir randevuru kııd ın daha yııı kalandı 

Emniyet MüdiirJü~ü zabıtnl ahlfiktye bfi
rosn, evli kadınları fuh a teşvik eden blr 
rsndevucur.ı dahn ynkalamıstır. Evvelce ya
kalanJn Atina çeklinde randevuculuk yap
makta olan Novart. tanınmış randevucular
dandır. 

Tnkc:imde, Aynzpaşada Mete caddesinde 
A}•yıldız ap:ırtımanının altıncı dalresinde o
tuı an Novart, burayı ayni zamanda rande
vu mahalll olarak kullanmaktadır. Epey za
mandır tarassud altıında bulımıhırulmnkta 

olan np:ırtt'lland~ evvelki aksam zabıta t.a
rafıncı n nrnmo. ynpılmış, lçı.>rlde luhuş mak-
sadlle .. eUrtilen lkl kadın ve lk! erkek bu • 
lur.mu tur. K~dınlar hakkında yapılan tah
kikat netlcP.slndc, blrlnln kocalı blr kadın 
olduğu nnla~ılmı~Jtır. 

Kadı:1lar berayf muayene zfihrev1 h::ıstnlık
In.r muessPsesinc gonderllmlşler, yapılan 

muayenelerlnc'e her lklslnln de bulaşık has-
talıklnrla malili olduklan o.nlo.şılarak teda
vi altına nlınmı.cılnrdır. 

Du Ayyıldız npartımanının Novarta ald 
6 numaralı ·d::ıfrcsl seddedllmlştlr. 

Feci birkrza 
Şehremininde D"nizapt:ıl mo.hallesinde o

tuıaa ... MükrrrcmL"l 2 yaşındaki ÇQcu~ Mu
zafferln fizer!ne, mangolda bulunan yemek 
tenceresf düsmü~ ve çocu~n beitnden aşa
~ı y:ı.nmı.ştır. 

Mu~affer, bcrayı tedavi Şlşll Etfal hasta
nesine kaldırılmıştır. 

/Viileft'rrlh : 

Bir heyet Taksim bzıhçesirin 
r r ojesini hazırhyzıcak 

Taksim bahçesine verilecek yeni şe· 
k.l için bir heyet teşkil edilmiştir. He
yette fen heyeti müdürü Hüsnü Keser
rığlu, Sel~mi Sedes, mimar Rükneddin 
ve mimar Gote bulunmaktadır. Bu sa· 
bab Takı:::m bahçesine A-dıecek olan 
heyet, bahçede tetkikat yapacaktır. 

Bahçe için beş senelik bir proje hazır· 
lanacaktır. 

Pazi'r ak,ıız ,atış kontrolları 

siddet 'endirilec e k 
Pazartesiden itibaren nazarlıksız sa· 

tış kontrollan şiddetlendirilecektir. Bu 
cruretle paZP.rlıksı7. sabş kanununa tabi 
dükkfm. mai'taza ve emsali yerler ta • 
mamen ko"'trol edilmiş o1aca1..-tır. 

Belediye. her av sonunda pazarlık • 
~z satış ha"'kmda Vekalete rapor ve • 
recektir. 

Atr tDrk J apr "s0niln rlubatarı 

yor l,.rir e kol"u'vy r 

Atatürk Köprüsünün Azalıkapı ci -
hetine kon?cak dubalan birbirine ek-
1enmiştir. A7.abkapı önünde batmış o
larak dur::ı"l bir duba henüz yerinden 

k?ldınlmadığı için, dubalann yerine 

t:tkılma aınelivesi gecikrnektedir. Ya· 
kında çüri;'l( duba kaldınlacak, yeni 

dubalar yer~erine konacaktır. Eski köp

runün dub~1an hurda demir olarak Eti
b!l'lka satılacaktır. 

Bu cnq b<>ş barındırma evi açılacak 

İstanbu1da açılacak barındırma evle· 
ri için bir tnHm:ıtname hazırlanacak • 
tır. ·Bu sc.ıc beş muhtelif semtte açı • 
l~cak hannciırma €Vlerinin, arnelenin 

bol 'bulunduğu mmtakalarda olmasına 
ça hşılacaktır. 

Bir ot c bD s bir kıza çarptı 

Maçka - Beyazıd hattına lşllyen §Oför Rüş
tünUn ldareslİıdekl 3406 numamlı otobüs, 
Çarşıkapıdan geçmekte Iken Suna isminde 
bl! kıza çarparak yarnlamıştır. 
Yaralının müdavatı yapı..lnuş, §oför kaza

yı müteakıb kaçm~tır. 

Kumbara talihlisi 

İş Bankası küçük cari heJ;ıb1aınna 
aid k~ide!crdcn sonuncusu ayın birin· 
ci günü yapılım~tL Bu keşidede 1000 
lira kazanan Bayan Atiyenin resmini 
yukarıda görüyorsunuz. .............................................................. 

Siyaset aleminde 
(Baştnrnb 3 üncü sayfada) 

etti~i politika daima ferdln hürriyet ve 
mlisavatı hedefini gütmüştür. Dış siya· 
sette ise komşu memleketlerle iyi geçin• 
mek suretile devamlı bir sulh havası ya
ratmıştır. Bilhassa Balkan Antantına gös
t('rdıği sndakat, bu teşekk:ülün çok kıy
metli bir sulh nınili olmasına yardım et
miş ve Balkan tesanüd fikrini geniş halk 
kütleleri arasında yaymaya çalışzr.akla 

kollektif Balkan emniyetini artırmıştır. 
İşte bütün bu ahval, Stoyadinoviç blo

kupun ıntihabatta geniş bir ekseriyet l:a
zanacağını gösteriyor. 

Selim Ragıp E1r.cÇ 

Mizah: Bir mangahn hayat1 
( Baştcırafı 7 inci sayfada) 

Gülsüm. istemiye istemiye beni aldı. 

ovdu, ?arlat1ı ve küçük bayanın odasına 
götürdü. 

* Bayan. bu odayı kendi zevkine göre 
süslcmiş. Duvarlara artist resimlt>r. as -
mış. Yere bir halı yaymış, bir yana bir 
tt:van koymuştu. Divanın üzerınde renir 
~nk, çeşid çeşid yastıklar vardı. 

Küçük bayan beni odanın bir köşesine 
koydurduk-ırın sonra karşıma g çti: 

- Ne iyi durdu. Tam alaturka bir süs. 
Dedi. İşte o odada ayni yerde iki yaz, 

iki kış gcçirdim. Küçük bayanın kendi 
yaşında m:safirleri geliyorlar, ben. gö -
rün cE-: 

- Ne orijınal şey! 
.Diyorlardı. Küçük bayan çıçege me • 

raklı idi .. Bazan ona çiçekler gönderir -
!erdi. Bir zamanlar k~Hle ateş konuıan 

karnıma küçük bayana getirilen çiçekter 
konuluyordu. 

* Yazı'k ki bu da uzun sürmedi. KüçüK 
bc:yan ev!endi. Ve ben onunla bırliktc 

ymi evine gidemedim. 

* Üç gün evvel bir eskici kapı önünden 
geçiyordu. Beni ona satWar. O dk bu 
dükkiı.na getirip bıraktı. 

lsmet Hul'!Ui 

Uan T arifemiz 

sahile 400 
sahile 250 » 
ıahile 200 ,, 

Dördüncü sahile 100 » 
lç aahileler 60 ,, 
Son sahile 40 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarHemizden 
istifade edeceklerdir. 'ram, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari iHinlanna 
aiq işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıancıJık Kollektif Şlrk.eU 
Ka.hramanzade Dan 

Ankara caddesJ 

-----
Bir 

RADYO 
Haftalik 

PROGRAMI -= 
Ankara radyosu Pazar gününden itibaren 

mutad neşriyat1na başlıyor 
DALGA UZUNLUGU ---, 

1639 m. 183 KC3. 120 K~. 1 
.Q. 19.74 m. 15ı95 Kc.s. 20 Kw. 

1 .P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 KY. 

PAZAR llf12/938 
12,30 Yllrik C küçük orkestra). 13,00 Saat 

Ayan ve haberler, 13,10 Müzik (türkçe şar
kılar - PB, 13.40 Kon\L,ma <ev kadını saa
t.!), 13,55-14 Müzik (karı~ık program-PO. 

17,30 Müzik <cazband - PH, 18,00 PlA.k se
çlr.ıl • Skeç - yazan - (Ekrem Reşld), 18,30 
Sa:ıt ayan v-e haberler, 18,40 Müzik <yayla 
l.ürkülcrt), 19,10 Konuşma (çocuk saati), 
l'l,25 Müzik Cserenatıar), 19,45 Konserin tak
d!ınl, 20 00 Müzik (radyo orkestrası - Şef: 

HP.sıı.n Ferld Alnnr>. 
21,00 Saat ayarı ve araben söylev, 2ı,15 Mü

lik (lncesaz faslı), 22,15 Müzik Cvnryete-Pl). 
22,45-23 Son haberler ve yarınki program. 

* PAZARTESI 12j12/938 

12.30 Müzik Cblr vlrtfiozun plfıklarıl, 13,00 
Saat nyan ve haberler, 13,10·14 Müzik Cka
bare). 

18,00 Müztt (daruı saatn, 18,30 Konuşma 

dolllll 
nuşma, 18,'l5 Müzik (gltar ve ınan nı!) 
19,15 Saat ayarı ve haberler, 19.25 14 11 • 
<Tt;rk müzlğl muht.ellt şarkılar), 20,00 ~ 
zlk (Radyo orke.strast - şef: Praetoeltı$ 

2
·1 ıl 

21,00 Saat- ~yan ve ıtrabca söyleV. ıni .. 
Müzik (lncPsaz faslı), 22,00 KonUŞilla ~ral• 
zah saati), 22,15 (Müzik <küçük or k blı .. 
23,15 Müzik güzel sesler), 23.25-22 son 
berler ve yarınki program. 

* PERŞEl\ffiE 15/I ZJ938 SY 
12,30 Müzik (Türk mnzııu - PD. ıs.~ 

at fıynn ve haberler, 13.15-12 MiiZlk ( 
meınl~ketler lçln muhtelif plrı.klar). ııl• 

18,00 Müzfk (Tiirk mfiz1ğl - 1ncesa25 1~ııı 
18.30 Konuımıa (ziraat saati), 18.50 ){ s~oa' 
(Türk müzH!I, muhtelif şarkılar). 19.15 u ll .. 
ayarı ve haberler, 19,25 Müzik <~~ ~ 
telif şarkılar), 20,00 Teınsll - ıye.! .. 
ytk :ı.vcısı genç Osman), yurd P ~ 
lerl. Tertlb eden (Ekrem R.eşld ·\'t a .. 
türkilierne beraber), 21.20 saat fıyarıı.estr&l · 
rRbca söylev. 21,10 Müzik (küçük or J'lh 

22.10 Konumıa, 22,25 Müzik (koro rler 11 
22,45 Müzlk (dans), 23,45-24 So nııabe 
yannkl program. 

* (doktorun .saııtı), 18,45 Mllzik Cne,'ell plfık-
Iar), 19,15 Saat ayarı ve haberler, 19,25 Mü- CU!\IA 16fl%/938 t J" 
zJk (vlolons<>l • Edlb Sezen konserl). 12,80 Mü:r:lk (türkçe ~erler), ıs:;!a~ ı'L 

19,40 Temstl - hafif blr komedi - (Koyum- yarı ve haberler, 13,10 Solist ko ıı,!lıh 
cııda) yazan (S. Moray), 20,00 Müzik {an do- 18,00 Mü71k (Türk müzliti - ınce5tı~f~), 
imzuncu asırda Türk bestekA-rlanndan bir- ıR,45 Konuşma (SPOR FAAL~~ ... 
kaçı ı, 21.00 Saat ll yarı ve arabca söylev, 19,00 Müzik (Fanfıtr - PH. 19,15 saat fS.Slll• 
21.10 Mü7.lk (lnr.esaz faslı), 22,00 Konmsma, rı ve haberler, 19,25 Müzik Uncesıız lk of" 
22.20 Müzik (kfiçük orkestra), 23,15 Müzik 20,00 Müzik (Rly:ı.setlcümhur fllfıi'Ill0n 
(slne:na melodlsi), 23,45-24 SOn haberler ve ke.<ıtrnsı - şef: Hasan Ferld Alnar). :ıı .ıO 
ynrınld program. 21,tJO Saat ny:ırı ve arabca söyle'V· ıto -* Müzfk Ctambnr. kemençe, ney), 21.S~ 22,1& 

s~uı 13112/938 "luşr.ıa, 21.45 Müzik (şarkı ve takSını ' 
n k k .,....) 13 10 Müzik Oruçilk orke.stra). .,..Sf 

12,30 Muz1k ( arışı program - n ' • 23,151\lüzlk (Romans ve Balalayka) . 23,.., 
~aat avıırı Vf' haberler, 13,20·14 Müzik {opera 

Son haberl!'r ve yarınki prograın seleksiyon ları>. 
18,00 Müıll: Coperetl, 18.30 Konu~a (tay

ynrecl konuturorl, 18,45 Müzik: Baz eser -
lerı ve oyun hnvaları-, 19,15 Saat ayarı ve 
haberler, 19,25 Müzik (lncesaz faslll, 20,00 
Müzik (Riyıısetlcfimhur bandosu - Şe!: İh
san Künçerl 

20 <15 Temsıı - bir dram - Han ve onun o~
lu) yazan CMakslm Oorkil, 21.00 Saat ayan 
ve arabca söylev, 21,10 Müzik (küçllk orke.<ı
trn). 

22,10 Konu~a (Türkiye posta.sı). 22.25 
MUrlt (blr opernnın tamamı - takdim eden
Cem::ıl Re id), 23,45-24 Son haberler ve ya
nnkl program. 

* ÇARSAMBA UflZ/938 
12,30 M fizik CFla.menko - P B, 12,00 Saat 

a'yarı ve habt>rleı , 13,10 Müzik ,halk türkü
leri ve oyunl:.ın, 13,50 - 14 Müzik {blr so -
Mt - PD. 

J e.oo Müzik (§arkılı cazband), 18,30 Ko -

T ramvay Şirketi 
mu rabhasları 

Ankaradan döndüler 
Trn.mvay Şirketinin hükfunetçe sa • 

tın alınması hakkında Nafıa VekB.leti· 
le t<>.maslarda bulunmak üzere bir kaç 
gün evvel Ankaraya giden Tramvay 

Şirketi murahbaslan, müzakere'lerin 
inkıtaa uğrama:;ı üzerine dün şehrimi: 
ze dönmüslerdir. Müzakerelerin dur • 
ması yüzibden, Tramvay Şirketi İs -
tanbul me!'kezi umumi merkeze tel • 
gra:fla müracaat ederek yeni murah -
has gönderilmesini istemiştir. 

E1ektrik Şirketi sat:ı::J mukavelesini 
imza etmiç olan rnurahhas M. Spesial, 
p8zartesi günü şehrimize gelecek ve 
buradaki murahhaslarla beraber An • 
karaya gidecektir. 

Müzakerelere birkaç güne kadar tek
rar başlanacaktlr. 

Fransizlar gümrük resmini 
tezyid ettiler 

Şehrimizdeki alakadaı= ımakarnlara 
VE'len haber~ere göre, Fransa hü·kfıme
ti gümrük idaresi, ecnebi memleket -
lerden Fra"lsa ve Cezayire gönderilecek 
eşyadan a!mmakta olan gümrük res • 
minden b:ış1:ı:a şimdilik yüzde 8,75 nis
betinde mı.mzam bir resim alınmasını 
kararlaşhrrnışbr. 

KontrpiAklarm damgaianma 
işi bit i ri 1 di 

* CDl\fARTESİ 171.1%/938 J"l)• 
13,30 Mü,lk (keman ve çello soıoıarı -h, ... 

13,50 Saat ayarı Ye haberler - bors~44o "' 
berlerl, 14,00 Müzik (birkaç p.rkl) • ' 
15,30 Müzik (daruı saati). ull" 

r' ın ı 7,30 Müzik (Türk m üzi~ saz eserıe • 011uıc~' 
t/.>11! şarkılar), 18.30 K'Onuşmn (dış ~ 19 ı& 
htıdlselerl>, 18,45 Müzik (lncesnz ta.SI~:.ı, ~ 
S!\at ayarı v.- haberler, 19,25 Müzik (y--

titall - Nurullah Şevket). 11 ... 
19 sn Meml..<;le Sıı.tılmış radyoda <i.r peı .. ıor: ' • - ( o Jj.> 

deniz, N. Berkürenl, 20.00 Muzlk 1110 ır 
Kutsl Tezel, ve Halll Bedll Yönetgencl söfle•• 
tlrakllel, 21,00 Saat ~yarı ve ara beS. 
21,10 Müzik <tüçuk orkestra). ıosul• 

22,00 Konuşma. (haftalık posta kU 22·~ 
22,15 Müzik (operet scleksiyonıarıbl ' rlet vf 
Müzik (cazband), 23,45 - 24 son ha e 
yıınnld pro~rıım. 

50 kedi beslemek yuzundaP 
ç1kan bir dava mahkemeye 

intikal etti iS ... 
Çemberlitaşta oturan Meınnune r;:e ... 

minde bir kadınla kiracısı dilll 
nasüb, garib bir kavgadan dolaYl se " 
sorguya ÇE'kilmişlerdir: Kavgaoı~ ~ e' 

bebi, Tenasübün kedileri sevrne...<n ·· ıdetl 
vinde 50 kedi beslemesidir. :Bu ~ il~ 
şikayet eden ev sahibi Men;ou~~g9· 
Tenasüb arasında başlıyan·a~ı·ı<al et" 
sı büyüın:l.ş VP mahkemeye i.Jlti 

miştir. lll ce ... 
Dün, SuJtanahrned birinci sll ..;e şıı• 

zada muhakemclerine başlanJll1~9 biJ' 
hidlerin cclbi için duruşma ba~-
gi.ine bıraktlmıştır. • daıtl 

Bekçiye hakaret eden b1r ~jldi 
55 gün hapse mahkOm ~ ıııtr 
Elektrik idaresinin, Silahtara~ ttı' 

rilmsında rnakinistlik eden El<f;9ıicitl" 
nıdığı bir kadınla Edirnekapı 19tl'eıı 
de bir otomobil gezintisi yaP~~JŞıı:: 
a-ralannda bir münakaşa baŞ. e ,rıııı 

.. erıo ı.~J' 
Ekrem kadının istimdadı uz d '-9"' ' e j J ~ tl 
yete müdahale eden bekçiye dil 

undntl f!'l~ 
ret etmiştir. Hakaret suç dtıfllş ··rı 
birinci asliye cezada yapılan . 55 ~ıı . 
neticesinde mahkeme, Ekrernı Jl'lıı}l 
hapse ve 30 lira para cezasına 
klım etmiştir. .--

ı.. "' ıcırt' 
Mııngaldan sıçrayan ,.ı 

dU . 111"' 
kömOr le r i tutuştur rGıı " ... 

es1 de otn ıt vefada, Kovacılar cadd n çrıyııtl ıu"' 
zife, man~nla kömür koyarken ~ırıurıerl 

1 
.. 

vııcımlar kömürlükte bulunan k esıııe Jlle 
tuşturmuş ise de ateşin büyü~ 

Ticaret ve Sanayi Odası, kontrplak dan verUmeden söndfirülmüştur. d' 
nizamna~i mucibince bir müddet - b21şlt1 11 ~ 
tE'nbcri devam etmekte olduğu kontr • Gaz mııskelerin in sat~şıne edilen g:ıl; 
plak damgalama işini bitirmiştir. Kızılay fabrikasında ımal ıştır· !) , 
Piyasad~ bulunan bütün kontrpUı.k • maskeleri::ıh sat~ına ~aşı~n~abı.ıl 0 

tar damgalanmı~ ve bunlann miktan ğer vilayetlerden de sıpar~ 
260 bini bulm~~ .lunmaktadır. 



CUmhurreisinin lisanından vatan ve milletin manzaras1 Baro Reisi Hasan Hayri istifa mı etti ? 
(Bqtarafı ı inci sayfada) 

kanununun muvakkat maddesinın tasfi. 
ye demek olmaıd.ığını aöylemekle beraber 
baronun yeni idare heyetinin bu tasfiye 

(
ile ulraşmam lüzumuna bil bulunan 
baro reisi Hasan Hayri, yüksek adli ma

'lwnlarla eramıda ç:ı.kan fikir ihtilifı yol
( zflnden istifa etmi§tir. 
\ Ancak baro isti.hale devresinde bulun
~ dulu clhetle yeni seçime kadar işleri te1-
l vir etmesi kendisinden rica edi~. 
~ Bay Hasaıı Hayri dün. arkadaşunızın 

ı 
baro %eisU1iDden istifa edip etmedili su
aline: 

ı 
c- Şimdilik bayle bir niyetim yokh 
Şeklinde cwab vermiştir. Buna ral· 

men istifanın emı1 vaki olduju ıddiasın
da •rar edilmekte ve Adiiye Encümem 
mazbata muhaniri Kocaeli saylavı Sali
haddin Yargının yeni baro reisiiline •e
çileeeli söylenmektedir. 

SalS:haddtn Yargı da suaHmizi şöyle 

cevablandınr.ı§tır: 

c- Böyle bir şeyden haberdar deği

lim! Yeni kanun mucibince avukatlar he
yeti uınumıyesi toplanacak ve yeni ıt.lare 
heyetini seçecektir. Yeni reis seçımi et
rafında müdavelei efkarda bulunulurkEn 
herbala.e isnüın geçmi§ olacak, şayia bun-

'- dan galat o1sa gerelarr .• 
Cümhurrei.ti Kaatamonıı& bi7' köylü lle görü§ü,.km"' Bum ve Enneni avukatlar ne diyorlar? 

(BtıJfarafı 1 btd aa1/1ad4) m.izin başlıca kuvveti, bütün vatandaşla-ı metin bir Iradeye, sarsilmaz ~ir nizarn Yab~di avukatlardan sonra Run: ~e 
let ~ı..::_. alarak b cüm1 · lk ilar uh bb t "t" d ldu"-• gı·bi baş ve disipline sabib bir devlet reiane ma- Ermenı avukatlar da artaya atılan ·ddıa-
ı_ Jır .. _&lllllan ı ır. d~~ ;tkesı .• dJ§bu- rlıın m .af .e .:l~ebıüıtr::a ı 0

t desaw!lllanl'\ hiz- ~lik olmak paha biçilmez bir talih eseri- lara §iddetle mukabele etmektedirler. 
,...~- an aşa6ı a- nu u ıra - ca vazı esı <U~::, un va an :ı • B 

1 1 
alım 

--"ıuar: met ve ihtiyaçlannın teminidir. Part: a· dir.» un arı sıra ıy : Tl 
Ark At - k"" K. LOGODE adaşlar; zalığını, ıhususi menfaat mülAhazasma as- Vali Doğan, bundan sonra, a~r un .. , . . . ba-

.. Cibnııurıyet Halk Partisinin Ka9taıno- la tenezzül ve müsaade etmiyen bir Ei· eP. derin acılarile yandığımız şu gunler- - Boy~e ~1:. Rum, Ermenı, Yda~~~~, 
0 "ll ,..,.. . • • . 1·kk" t d t k ll" · "nde -rüınekte ol- rosu teşcıtkülunden haberdar egıuun: •~k~uuyet kongresım açıyorum. Kongre yası terbıyenın ısıfatı ve şartı tea -, e- c e tese ı onun ızı yu b d b" 

~lll ve kendilerine salihiyet vel'"E'n rnek sayesinde, Partiyi bütün vatandaş- duğunu ve bırı*~Jan eserin ebiinin elin- zaman Yunan avukatları~~ ura a .. ır 
llrti tefkilitmı. mubabbetle selimlarım. lan kucaklıyan büyük bir aile ocağı hali- de oldu~nu tebarüz ettirmŞir. barosu vardJ. B~ kastedılıyorsa, Tu~k 

'u "--:,_ ~• b" - - · · · · · di k d aı.:1 ,r. kü - le p Tt" tebaası Rum vatandaşiaTın bununla h ıç ı&.-, · -...aen istifade ederek ırıtaç gun- ne getırebılınz. Şim ye a az ~,;ı6ımız Bundan sonra. rsuye ge n a ı a- . • ~-
""' ı...._ _ b K . 1 d h - "di G . ~:ı rd 1 d B H n· 1 b blr alall::aSl yo.ıdur. ı.. uq-a er bulundutum astamonu vı- yo a ıı guç ı . eçm~ paı't.l e en y.- zaların an ayan acer ıc e, eyecan-

0 1 
k 

.. )et - - . . - H lk . . . . . -mh t t Her ne dl: olsa 46 numara ı al"unun ._ llliıı muhterem haDona teşeırkiır ve rnış olan Tiırk mılletı. Cümhuriyet a la tıtrıyen bır sesle Reısıcu ur sme . . kk add t v 
)"gı duygularımı söylemek ısterim. Part"sinin hususi menfaatsiz ve vatan- İnönünc bütün memleketin his.~t~jt t~tbıkı Ftro~da m~va at m . eye e • 
~udaıı bütün Türkiyeyi haber- perverane çalışmasına itiınad ettikten bağlılığı bildirdi. tbıkadn te.hşekküatıl etmişk?lan ~omısyol'.ktatrat-
"«l '"- · h ı · · · · d h · n an usus mez ure arız ve arnı c -
1....., ·-.uıek.le bahtiyarım ki, a K ıçınae sonrıı, ınvnsi hayatın a uzur ve Pmnı- Büyük İnönü kongreyi bir mütMiet da- . d"lm" . b d 

1 
b 

1 
.~ 

~~ll'diıı.:....... • da pek · ~ · · kalb" d '- ' . kik e , ış ve ıca e en er aro ev.ua-
"-- · 6UU bugünlenn iJl'tıbam n · yet bu.ırnustur. Mılletın m e :&azan- ha takib ettikten sonıra yeni yapdan vılA- d .h d"lm" 1~ ı.~Unum. Büyük Tüı1k milleti, Çan- dıqınız bu kıymetli itimadı gelecek za- yel hastanesini ve stadycmu ziyaret et- sın an J raç e 1 ış · . 

1 'lfl \'e Ka · ~ · d k ı . - . . Kalanlar meyanında atfedılen snç u-l'l1ıct sıamonu mer~zın e. aza :.- manlarda daha zıyacle arttırıp yııkselt- mışlerdir. 
1 1 

b 
1 

b"l y 

a \'e .k()ylerinde yaşıyan vataııdafla- mek ba lıca bedefiniz olacaktır. Tedkikler lardan ltaJm14 o an ~r u una ı e.cegıne 
~ ~hn --ı~~r ..... 1t atııikiı, iyi w va- V şd 1 ihtimal vermek komısyonun layıkıle va-
ta-~_,.. , 3,_..,.. atan aş anm, Kastamonu, 9 (A.A.) - Anadoln ajan· "f · • ld y • ad rtaya 
~~ vatandaşlar olduğundan emin Bugün birçok milletler, siyasi VP içti- sının hu!.usi muhabiri bildirivınr: zı esını yapmam~ o ugu ısn ını o k 

.lrıüftebir olabilil" • - b lomd k k d" . 1 · d ~ J ~ çıkannaktadır .ki, bu do~ru olmasa gere • Jtadln · maı a &n gere en 1 ıç enn t'. g • Refsicamhur İsmet İnönü bugün ölie- ı· H d olsa bunca umumi ahval-
ı...:.. ve erkek vatanda§larla tPmas- rek birbirine karşı kararsız bir halrledir- den SO"ra Kastamonu fidanlı~ı n .. -Jtit- ır. er ne. el 

1 
d b " -

~ &) • ki ı ·· ~es "'es den ve ıstiha e er en sonra ugun mu-ltrlı& dıitm ıntlba §Udur , on .ır, şu- ler. Birçok memleketlerde, gerek kom- men kurru bınalannı gezerek tetki1tatta k dak" h lt . ah ll h 
._._\'e fedakar olarak, büyük Türlt aile- 'Şllhtn ve gerek kendi halkları arasınd:ı tare e .7.~manı~ ı er esm va. u-
-~ içinde milli --+.-.i ve laik Türk:yc bekl ·ı · hadis 1 v- bulunmuş ve ondan sonra Araç heyetıni. susıyesını tetkike kalkışmak en bas1 t ka-
f:l:._ -. y .. .,.. yarının, enı mıyen ne e eT me., Kastamonu belediye reiıri ile bazı Kasta- d" h k ki ·ı k b"li t rt d 7o"lıd!r ~Uriyet~nin aşınmaz ve sarsılmaz dana cıkaraca7o.nı bilmernek endişesi vaı ı u u ye ı e a ı e ı e&ı . 
~ alın k . . . isba y her ~ 6•. • menuluları ve DevrekAni müme•it1erin! Arkadaşl.Dll2 burada Rum avukata şu 
~ a mezıy~ t etmege vardır. İYısanlık ıçın ıztırablı Qlan hn k:ı- kdbul buyurmuştur. r . 
ılit lll hazırdırlar. Kastamonululart tak· ra:-sızlık 1tarşısında, Türit milleti. i~rde S'.ıa ı sorm~. 
ctı~Ygularım. bütün memleketm ken· ve dı~arda, fikirleri .sade ve açık ve ka- Sa varona ve la fer torpidosu - Bahsedi1eıı ~ va~ ibanettir. Va-
~la e l"JJlin oıduğ~ ıeveccühl~inaen rarıan kat'i oıarak verilmit buıwımrokıa Karadenize hareket etti tana ınanet ahvali hususıye arasınoe mı 

-. )1, tebn"k arzussıyle beraberdır. blıhtiyar ve malrurdıur. yer alır? .• 
~~la~daşların meselele~i. M şehirli ve Içerde. lAik. cümhuriyetçi ve milliyet- Cümhurreislijine aid Savarona yatı - Baro kurulduğu sırada mevcud ele-
ttrbillıı~den ~~ı a~ ~ledım... Sade. ~i bir rejim. huzur ve istikrar içinde biı- dün öğleden sonra ref.akatinde Zafer tor- manların baroya dühulüne sal8hiyetleri 
~ Ye~ ve bulasa soylıyerek, dunyanın tün vatandaşların samimi hizmetinden pido muhribl bulundu#U halde Karctder.i- olup olmadıjı kararı. §iındiki halleri ve 

Yertnd ·· ı ko ı k 1a ze hareket etınifth". Hava müsaid oldu~ hukuku mültte6ebeleri nazan itibara a-~31 .. _. e guze n~ur sayı aca -o n istifade etmek, vatanı imar etmek, V&- takdirde RE'isicümhur İsmet İnönü İneM lk" 
4tıı"'"I1Qa§~arı~, sey~~at ~le~mi Jstifa· tandaşiann maddt ve manevi seviyeleri- lınarak verilir. Yoksa yirmi sene evve ı 

lürse, 1340 tasfiyesinde baroda kııydı oe 
lup ta maddi ~ebebler delayısile levhadaıı 
sillnenlerin maddi engellerini kaldırarak 
baroya avdetlerinde şeraiti maneviyele
ri gözden geçirilmemiştir. Çünkü tasfiY.8 
kcmisyonu da~ıl.mı§ bulunuyordu. 

DİI\IİTRAKİ GÜNER 
- Gazetede neşriyatı takib ediyorwıt. 

Evvela ben azlık avUkatlar namile bir 
zümre tanımıyurum. Ben şahsım ıçin ko
nuşuyorum. Türk camiasının bir t,.rdi· 
yım; 'lUrk barosunun da bir avuk.:ıtıyım. 
E~er ben bu camiaya veya men~ o oldu· 
~m mesle~e karşı bir ibanette bulunmq 
isem. Türk kanunları vardır. Beni her 
suretle tecziye edebilir. Ben böyle bU 
hareketten haberdar değilim! ~ 

MİLTİYADİ MA'YiDt 
- Vaktile bir tasfiye yapılmış, bahse

dilenlerden bir tane değil, yanm tane da
hi kalmanu§tır. Dosyalarda bütün kün-ı 
yelPr, tahkikatlar meıvcuddur, kirnın Çl

kanldı~ı, kimin kaldığı anlaşılabili.r. Ben 
ne böyle bir baroya kaydedildim, ne d81 
böyle bir baro kurulduğundan hllberim 
vAr, Bilmiyorum. Hiç te duymadtm. 

NİKOLAKİ LOGOTETİ 
- Müıtareke sıralarında burada bulun-

rnadı!ım cihetle böyle bir baronun mevw' 
cudiyetinden haberim yoktur. 1 

Yeni kanun baroya dahil olacak kim
selerin evsaf ve şeraitini esasen göstel'l 
miştir. 

Bence mütareke zamanında teşekkill 

E'tmiş olduğu rivayet edilen baroya mu-. 
kayyed avlı1ı:atlar varsa yeni kanun bun• 
ların bugünkü barodan ihraçlanm em
retmez. Çün'kü bir Kanunuevvel tarihin
den evvel İstanbul barosuna dahil olan 
avukatlar içm mükteseb bir hak vardır'! 
Sonra E:cnebi mahkemelerine sürükle.. 
dikleri ıddia edilen vatandaşları müda-. 
faa için gitmişlerdir. Bu da bir kusur sa• 
yılmamalıdır. 

Emir Abdullah Filistin 
mücahidleri tarafından 
idama mahkom edildi 

(Baştarafı ı iDei sayfada) 
ba,kuma"ooanlığı Emir Ahdullahı ida.ma 
mahklım etti ve keyfiyeti ilin eyledi. 

Emir Abdullahın mücahidler tarafm.. 
dan idama mabkfun edilmesi. .kenciiaiııı. 
Fılistin haricinde. Maverayüşşeri~ 
merkezı olan Amanda muhafaza altmda 
bulunmasına rağmen gayet tehlikeli bl~ 
vaziyet demekti. Bunun için Emir Abdul.. 
lah kendi göriiJ tarzını müddaa etme:W 
için büyük 'bir nutuk irad etmiş ve bun. 
da Filistin davasının müde.faası esnaSUl&.ı 
da itidalden aynlınamak lüzwnuncı.:-ı ıs
rar eyleyişinin Filistin ve Arablık ~ 
gisinden ileri geldi~ini tekrar etmıstir. 

'-1- i6r.ı§lenyle susleıruşlerdir. Vatan· ni yü'kseltmek fikirleriyle meşbudur. boludan Zongu1dağa kadar olan SP.yahat- mütareke zamanındaki halleri gözönün-
~· lkendi husus! ihtiyaçJar~nı Milletler arasındaki münasebette, sulh lerini deniz yclile ve Savarona yatile ya- de tutularak değil! Ale»ısus ki, bu hal
~a..ı ken, vatanm um~ ~esele ~ ~~- idrali ve karşılıklı emniyet havasının pacalda.-dır. Zafer torpidosu da bu seya- lE'r tet.kik edilmiştir. Herkesin eline bir 
~ lll'ını da beraber _duşu~ecek kabılı· viicud ve kuvvet bulması. ana siyase•i- hatte yata refakat edecektir. beraet hücceti verilmiştir. 

Bu nutukta ileri sürülen sebebiere raf. 
men, Filistinin müfrit nasyonalistleri ~ 
nu bir İn.giliz aleti olarak gönnekte da. 
v;.m ediyorlar. Esasen memleketi daht.. 
linde de pek büyük bir 4eveccüh sahlbli 
olmıyan Emir Abdullaıhın hayatı tehlike
de oldu~:ı hükmedilebi:lir. 

'Olduklarını ~ıkdırle zıkretm~k lS• nıizin açı'k hedefidir. Sözüne gü.vPnilebi- Aritadaşumz bu kabil suçlarda müruru 

~lt} • lecek ahlakta. sözünü yürütecek kndret- Iki kardeş birbirlerile eYlenmak %81Jlan olmadı~ma ve baro reisinin btl 
1ıt &:L lldrdanb. en vatan. hududlanna y!- te bir Türkiye, bugu""nkü Türkiye, elbet- U "k l • f k husustatti &arih beyanatma işaret etmiJ, 

evıı zere 1 en anne er1 or aya ÇI h bun k ı k kat ·· ı d ....... ı .. ti ~ l'Trnış olnn Şımall Anadolu vn- tc mmetler arası sulh ve ahenginin baş- a al'§l ı avu şoy e .... "'11 r: 
~§lıırıınnın, tarihe şöhret salan kclı· lıca :ncsnedlerinden bir lnymetlısidır. (BO§ tartıft 1 inci sayfada) - Baro ı-eWnin böyle bir şey dediğini 
S:hlt vasıflannın, en temiz oir can- Türk vatandaşı ve millet hizmetlnıie va- Kadın ist!dasında S. adındaki kı7.ile M. hatırlarnıyonım! Müruru zaman ile al· 
~i etn~ulund'u~ndan büyük Türk mil- z:fe sahi'W olarak, dünyanın bu.günkü va- adındaki oğlunun evlenmek Ü'Zere bu- linmiyen hiçbir suç yoktur. 
'~ın olabilir. Vatandaşlanmm cüm- z:yetin<le elimize geçen her zamanı fır- lunduklarmı bildirerek mAni olunmasını ARTIN XAVUKÇIYAN 
ttııı a·~ nasıl kendi öz canlan sayc:iıltla- sat bilerek vatanımızı imar etm~k ve istemektedir. - Eskiden bir tasfiye yapılmıştır. Bu 
tl) • Uy\jk Millet Meclisine ve Cı.imhu· rniHetjmizi yiikse1tmek isti~rw. Vaz!fe İstidaya göre kadın ollunu bundan 18 tasfiyey~ göre ekaUiyetlere mensnb ba
~~ hükümetine nasıl temiz bir st.ıretle ifa ederkf'n kay,bedilecek bir aniyPmlz aene evvel İ:staJıljulda Harndi adında bir roda kalan avukatların mikdan pek az
~t d \te ~~anmış oldu~lannı yakı~dan rok gıb· dikkat ve siWatle ve büylk in· zata evlidls wnniş. onlar da çocuJu dır. BunlaTdan bir kısmının tam karar
lt 4oaha gormek beni guvenle ve ıftihar- sanlık ailesinde yüksek mevki ve vazife- kendi nüfus kfitnkleriıne 1taydettirmiş- ları bilahare Vekiletçe refedilmiflir. U
~idUTdu. Ciimburiyet hükılmetı He lf'rP namzed bir büyük millet sıfatile do ler ..• Fa'kat geçe~ı RDe misarıreten Istan- muml mahiyette hakkı müktesebe rıA
' itlar arasındaki bu yakm kayna~ is' ihmet, kuöret ve kahramanbkla ha- bula giden kız bir toplantıda M. atimda- yel ctme'k caiz ise de memlekete ihanet. 
'· ~ın ü~ranı i~in büyü~ m~j~c- zırJanmak mE'cburiyetindeyiz. Yüce he- 1ct ~iç. tanımadı~ 'k~rdeşine tesad~f. etm!;} gibi hadiselerde hakkm ve mü-kte~bin 
~~ ça soylenebılen ve \atan a:sla deflE'r ı\in tıışkın bir şevk ve azim ile ça- ve ıkı genç sevışmışler, bu sev.gının ne- mevzuubabs ve nıünıru zamana tabi 0}. 

~lt lrlcmuıru arasında ciddi ve ~amil'l'l lısmrık havası: işte Türk millotinın bu- ticesi olarak ta ~vlenmek Ü7.ere İzmi~ mıyacağı aşikardır. Binaenaleyh eğer ha
~i)e bulunan yerlerde, ihtiyaçla""ln tes-l,zün riğf'rlerini dolduran temiz hava bu- gclınişler. .. kıkaten memleket aleyhine bu gibi hadi-
~ "e tC..""nin edilmesi muhakkaktır. dur.. Adliye bu emsalsiz • faciasını tetkik sata iştirak eden avukatlar varsa ekalli-
tıt, eketimizin servet ve kudretinı ar- Ya!i Doğamn nutku etnıektedir. yetlerin haricinde de oka her zaman tet-
~~ ~-k o kadar güzel imkanlar görüyo- Kast~monu. 9 (Hususi) - Parti vj)i_. kike, bu gibi hal isnad edilenlerin maddi 
~ 1j az zaman içinde, Kastamonu keli- yeı kongres;ndc Cümhurreisi sayın 1nö- Romanyada 50 bin kişi deliller ile takviye edildiği takdirde dai-
~le hülasa etmek istediğim. Şimali nünirn çok alkışianan nutkundan sonra tevkif edildi ma tasfiyE:ye tabi tutukıcağı gene avukat-
'-ı b·lUnun 'kültürü ve ümram ile müm- Val Avnı Doğan kürsüye gelerek İlviln lar kanununun ahkamı wnumiyesınden-
'la.._~r l'eVher gibi parhyacağına kat'l Kurulun b;r yıllık icraat nporunu oku- (Baştarafı 1 inei sayfada) dir. Ben o zaman bilfiil avukat değildjm. 
tt'lh_:rrıi.n bulunuyonım. muş ve ezciimle şunlan söylemışt~r: Şlındiye kadar -40 - SO bin kifinin Fakat sonndan yeni bir şey de duyma-
~('tıın sayın azası. .,Bu yıl kongremiz Reisicümht.,rumuz tevkif -edildiği söylenmektedir. B~k dım. 1340 tasfiyesinde baroda kayd: bu-

~tı ~riyet Halk Partisinin vi15ycUe. Rüvük hmet İnönünün uğurlu elilt> açıl- şüpheli evler ve bilhassa Üniversite ta· lunanların teraiti maneviyelerinin vak
~t lıisbı ~z1de azalan sayesinde, tem•n nıak şerefini taşıyor. Bu mazhariyetin lE>belerinin ikametgah "ft klüplerinde tile tetkik edildiği, binaenaleyh bu gıbi
"'l~ lt evgı ve itimadı muhabbetle kay- ifade ettiği yüksek değeri candan takdir araştııma yapılmaktadır. lerin vazi~tlerinin araştırılması icab et
, .. : ısterim. Unutmayınız ki, ~mıi ve ederek bütün Kastamonunun şülcranla- Önümüzdeki hafta içinde birçok miyeceği mütaleası varid ,görülse dahi, 
'ıı~etı farkı tanunaksızın. büyük Tü:-k rım b:tmez. tü'kenmez saygılarile birlik- mevkuflann du~ yapılacaktır. 1340 tarihinde baronun tasfiyesindPn son
''t ~~-n Yekpare bir insanlık ve me.:ie- tc huzurlarına sunmak isterim. Verilecek .kararlar alAb ile beklen - ra b~k yaşlı arkadaşlarm tekrar mü-

Utleısı olmasını ideal tutan Parti- lanet İnönü gibi apa.ydırı bir ~ya. mektectir. eeddeden baroya kaydoldlukları düşünü-

* Son günlerde İngilizlerle mücahldleı 
a.,.asmda çok şiddetli müsademeler old~ 
Hatta mücahidleri sığınmış olduklan 
da~larda takib ve muhasara etmek ar~ 
s.le yapılmı~ olan bir hareket esnasında 
her ikı taraftan da karşı karşıya §imdi
ye kadar hiç görülmedik miktarda bı._ 
vet harekete getirilmiş olduğu anlapbk 
yor. Bugün neşredilen bir mücahidin tebo. 
li!inde, bu muharebede zw.ijcahidler ta-, 
raf·ndan yapılan •bir süngü hücumn Deü

cesinde İngilizlerin dört yüz maktul ft 

üç yüz ıde mecruh vererek peri§an hir I1Jııo 
rette çekilip gitmiş olduklan bildirilmUı. 
tedir. Bu miktar maktule herkesin in .. 
namıyacı.~ı tahmin etmiş olsalar gere~ 
tir ki mücahidler, muharebe meydanın~ 
maktul olarak düşen İngiliz askerleriırla 
fotografları alınmış olduğu için birkat 
gün içinde teksir ve neşredilecek olaıl 

resimlerlE' herkesin hakikati vuzuh ila 
görüp nnlıyacaklanru tebliğlerinde zib 
rPtmektedirler. 

Birçol' e' ler dinaınitle atıldı 
Kahire, 9 (A.A.) - Filistinden buraa 

ya gelen haberlere göre, Ramallahta fıı. 
gilizler birçok evleri dinarnide atrnışla~~e 
dır. Şehir içinde şiddetli sokak rruharo. 
beleri olmuştur. 

Arablar. Kudüs - Lidda demıryolunu 
bozmll§lar ve Kudüs civarında bir askerJ 
tayy:ırcyi düşürmüşlerdir. 
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SOY 
Ciğerlerinizin kuvvetini 

ölçmek ister misiniz? OAH 
Louis Marville, servis şeflerine emirler 

verirken telefon çalmıştı. Telefonda kil
nuşan kendi u~a~ıydı. 

- Şimdi hastabakıcı: mösyönün pc • 
derinin, mösyöyü istediğini haber verdi. 

-Marville ba-denbire şaşırdı .. İhtiyar bir 
kaç haftadmıberi hasta idi.. Ve günden 
güne zayü dü~yordu. Bütün i~lenni bt· 
raktı. AlelAcele otomobiline bindi. 

Otomobili Menilly'deki evinin önünde 
durdu~u zaman akşam oluyordu. Bu saat
te ıki oğlu henüz mektebden dönmezler
di. Kansı da akşam gezintisi için .. soka· 
ğa çıkmış olurdu. Marville babasının o
turduğu kata çıktı. odasına girdi. 

* 
İçinde odunların alev alev yandıkları 

şık bir şömınenin karşısındaki koltukta 
babnsı oturuyordu. Dizleri bir battanıye 
ile örtülü ıdi. Göz kapaklannı araladı. 
Daha sabahtan cansız görünen gözleri 
biraz daha içeri çökmU§tüler. 

- Baba claha iyisin ya? 
Baba oğul birbirlerine çok andırıyor -

lardı. !kislrun de a~ızları ince, burunlar! 
sivrlce ve gözleri madeni gri renkte iı:ıı. 

- D:ıha iyt miyim .. bllmiyorum. Fakat 
konuşabillyorum. Bunun için seni çağırt • 
tım. 

Büyük bir gay:retle başını odanın bir 
köşesine do~ru çevirdi. Orada oturan 
hastabakıcı, ihtiyarın niçin baktığını an· 
lanuştı. Ayağa kalktı, odadan çıktı U
za"klaşan ayak seslerı duyuldu. 

- Bak bakalım bizi dinliyecek kimse
ler bulunmasın. Kapıları kapa, yanıma 
gel. 
:Oğlu ranında idi: 
-- Dinle; sana söyliycccklcrim var .. A

celE> etmek mecburlyetindeyim. Artık ya
şamıY.acağuru anlıyorum. Evvela sora -
yım: Bu sene işler nasıl? Netice iyi ya?!. 

Louis Marville işlerden bahsetti. Bır 

çok rakamlar söyledi. İhtiyar, :likkatle 
dinledi. Bütün hayatında uğraştığı şey • 
ler,· hala onu aıiB.kadar ediyorlardı. 

- Bu çok güzel, d~di, bütün işlP.ı-i tek 
baş!na idare etmek te güç değil? ~ihayet 
ben seni b!Jirim.. Bana benzersin. Seni:ı 
için iş her şeydir. Ve sen de iş adarrısın 
Şimdi dJnle oflum, biraz daha yaklaŞ. 

Gözlerini kapadı. Sanki kendi kendisile 

Müfrit~rinizin elinden gelse, zava 

SONR 1 
Çeviren: ı~met Hulusi . ..otU .. IIR~ 

- Bunlar nasıl laf.. Bu polis romanı 
mı? .. İmknn yok. Baba, iyi düşün. 
-Yavaş konuş .. Ben haldkati söylüyo

rum. Vasiyetname orada .. Benim yl\zıha
r.emde, işte anaıhtar .. Demir gözü aç .. İki 
altlıdır. Biraz oynat, kapak kayar. 

İşte vasiyetna'me. 
Titriyen ellerinde tuttuğu vasiyetnP -

meyi okuyordu. 
- Gördün ya?.. Emin olabilirsin .. 

Blanchard, amcasının bütün servetine 
sahib olacak, rahat rahat yaşıyacakken; 
sııfalet içinıd'e ölmüştü. Ölell çok ol~u. İki 
~ocuğu vardı. Bunlardan biri şimdı ufnk 
bir mernurdur. Evlidir. çocuklan va!'. Ö
telti çocuğu kızdı, muallim oldu. AT'Jıyt'r 
sun ya .. Hatayı tamir etmek lazım. Bu 

ır.ücadele ediyordu. Ve yavaş sesle, kırı1< da sana düşer. 

kırık devam etti: Babam çok hasta im, ölmek üzf>re b-.:-
-:- İşte sana söyliyeceklerim. Bııbamı lunuyordu. Bana bunları o anlatmış~ı. 

tı.nırsın de~il mi? .. Senin büyük baban!.. Sen tamir et, dedi. Fakat o zaman ışler -
:_ Tabı! tanıyorum. den c•min dc~ildim. Bu para da bir işe 
- O servetini. yani bizim servetıınizi 

!mnulmu§tU. 
nasıl elcie etmişti, onu da bilirsin değH 
mi? Hayatının yarısını hiç bir şeyde mu- - Şimdiki gibi. 
vaffak c..lmadan geçirmişti. Bütün gay . - Şimdi tehlike yok. O zaman ben ka-
retlerinc. biitün zekisına ra~men fakirdi. .r·ıı· verem~>rniştim. Hem seni düşünüyM-
1ş yaparnıyordu. i:lum. Sf'n henüz çok küçüktün. Seni. se-

(Ba§tarafı 7 inci sayfada) 
runuz ve agzını mantar ile kapayınız. 
Baş aşağı küvete daldırınız ve Plinlzi 

suyun içine sokaralk ş~enin ağzırıdald 

mantarı çıkannız, korkmayınız, su bo -
şalmaz. Bundan sonra lastik borunun bir 
ucunu şişenin ağzına sokunuz. Dorunun 
di~er ucu elinizde kalsın. 
Şimdi tecrübeye başlayınız. Derin bir 

~ıurettc nefes alınız. Ciğerleriniz tamn -
mile hava ile dolduktan sonra tamamile 
boşalıncıyn kad'ar boruyu üfleyiniz. Ci
~crlerinizdek! hava şişenin içerisine dQ· 
lar ve şişedeki su küvetin içine geçer. 
Fotograftaki vaziyet hasıl olur. Ş!şe 

üç litrelik ise ve bunu bir tek nefes ile 
boşaltma~a muvaffak oldunuzn ciğerle
riniz çok sa~lamdır, hiç korkmayın! 

Suyu tamamile boşaltınağa muvaffak 
olamazsanı-z boşalttığınız mikdar ciğcr

lerinizin sağlamlığı dere<:esine miyar tu
tulur. Koyduğumuz krokiye bakınız! 

1.60 metre boyunda bir kadın için üç 
litrelik bir şişeyi boşaltmak iYidir. 

1.60 dan aşağı boyda kadınlar için şi -
şcnin istiab derecesi tehlikesizce 2,75 ı:t
reye inebilir. 

İri yapılı kadınlar için üç buçuk lit -
relik ıstiab derecesi elde edilmelıdır. 

13 y~ındaki gençler için: 2,20, 15 ya
şındaki gençler için: 2,75 istiab derecele
rı norm:ılciir. 

Erkeklere gelince: 
1, 70 den fazla boyda olanlar 3.~ Ut • 

•ar 
re lik suyu, 1, 78 den fazla boyda ol:ırı• 
5 litre suyu boşaltmalıdırlar. . 
Şımdi basit, fakat daha az ferınf oır 

tf•crübeden bahsedeceğiz: 
Bir masanın kenarında bir munı yalcl· 

nız. Bu muma bir metre yirmi beş ,anti~ 
ır.esafede yer alınız. Ciğerlerinizı !~C: 
hava ile doldurunuz. Alevd hedt>f ıtu 
haz ediniz ve üfleyiniz. Mumu sıöndürJll~"" 
[;e muvaff&k olursanız ciğerlerinızin sal· 
lıım olduğuna hükrnedersiniz. İlk def• • 
da söndi.ıremezseniz bir ikinci veya o~rı
cü tecrübede bulunabilirsiniz. Ancak do~· 
cüncü defa da mumu sön.düremezsenlı c· 
ğerlerinizin zayıf olduğuna hükınediıııt-

Netice: 
Şundan emin olmak lazım gelir ki if\• 

sanların hususile şehirlilerin dodte oçil# 
n ün nefes kudretleri çok azdır. Gayri. ts• 
bıi surette yaşayış tarzının tabii rıetıce
sidir bu. Türlü türlü hastalıklar da bUC" 
dan 1leri gelmektedir. 

Nefes kudreti, tamüssıhha otantard' 
ciüzeltilebilir. Bu bir terbiye ve tal:: 
meselesidir. Bu nefes terbiyesi ınete1 
ha11~dilince artık vUcudd.en nezlelet• 
grıpler, bronşitler, amfizenler nzakJSŞJ; 
Hııtta, öaha ileriye varalım: Bu rıef 
kudreti !.ayesinde verem bile uz~ .. 
labilir ... 

Biliyorum. Bu hal amcRzadesi nin ıst'kbalıni düşünrnek mecburiyetinde 
Dautier'den kalan üç yüz bin franga sa- idim. Her ne vakit o1sa vapılır, dıye se • 
hib ~un~ya kadar devam ~mişU. O üç neden ~Pneye~mqtım.Üçyüzbiıı~ank ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yüz bin frankla ilk fabrikayı kurrnu~tu. ;Blanchard ailesininoir, vereceksin. 

- Evet, bunlar çok doğru, fakat şu da fhtiyarın gitgide peltekleşen -;e:-:i kesil-
var ki amcazadesinin üç yüz bın frangı dı, gözleri kapandı. Ölmüştü. 
babama kalmıyordu. Babam aldı. gasbet- Louis Mnrvi1le, vasiyetnamcyı ale!ıi -
ti, çaldı .. Stı5 cevab verme ve dinle. celc yerine koydu. Çekmeyi kapattı 

Zili çaldı. Hastabakıcı gelmişti. Bir 
müddet daha orada kaldı. Yanan at~>~e 

Babamın amcaıadesi Vantier'nin b·r 
bc:ı~ka varısi daha vardı. Yeğeni Blanc -
hard. Albret Blanchardı amcası Myı.it • 
müştü Fakat bir gün neden aralımnda 
b!r anlaşamamazlık olmuş, Albertle Van
ticr birblrleriJe darılmışlardı. Babamın 
amcazaclesı Vantier, bütün servetıni ha • 
bama bırakan vasiyetnarneyi bu zamanda 

baktı. Pencereden dışarıyı seyretti. Gör
düklerinden bir şey anlamıyor giJ:i idi. 
İçinde bir üruntü vardı. Senelerce veril
memiş bir pa~a. bu paranın faizi.. Serveti 
birdenbire a:ı:alacaktı. Blanchardlar & hE.>m 

ile CAr=AH, öGLE ve AKŞAM 
Her ye"ll•kten sonra muntazaman dişierinizi fırçalayınıs. 

yapmıştı. 

Böyle bir vasiyetnarneyi yaptığt!1a son
radan pi~man olmuş. ve ölmeden iki üç 
gün evvel ikinci bfr vasiyetname yapa -
rak servetini Binncharda bırakmıştt. Yemeğın hazır olduğunu haber vcr.ii- - Bunu onlara daha sonra söyJf>rim. 

Vantier'nin öldüğü gün babam bu vasi- ler. Düşüne düşüne merdivenleri indi. Dedi. Bu daha sonranın hayattan ümı-

TARI'NKt NÜSRAMIZDA: 

Anna lvanovna'nm hastahl• 
Yazan: V. Ardov 

Çeviren: H. A1411 yetnameyi ele geçirmiş ve ortadan yak et- Yemek salonunda karısı. çocuklan zen . dmi kestiği zamandan evvel olmıyacağını 
mişti. gin bir ınasanın etrafına toplanmışlardı. kendi kendine itiraftan çekiniyordu. l ~ 
~========~~====~~~======~~~==~~~~==~~ 

lılara kendi hnvanızı teneffüs etme 

hAkkını bile çe
görecek, tanımı ~ 
yacaksınız. Hal · 
buki Takvor Ka 
şeryan, namı di • 
,ğer Bay Takvc 
Kaşer. Türkiye 
nin her bir tara 

SON posTANit J 
EDEr? QOI"\AN\ 

,-127-
O kafa ile gitsin bırakayım '? 

- Hayır, amma, güzelce tashih et. 

- Ağnamadım. Cenabın, Kazez .A~ 
t!nin hikayesini bilmoorsun göriinoO : 

fında, ellerini ce lmakta ve kendi · 
bine koyup, ka - ıize tatbik etmek -
pelasım da en · e serbestsiniz. Ni -

sesine yıkıp. lord gibi gezer; kimse de in alıp ta entere · 
cBm·ad2 ne erıyorsun?• diye sonnaz. 1n olmuyorsunuz? 

- Rer yer~e gezebilirsiniz, öyle mi~ - Bu ne hararet· 
Tiya•rova. sinemaya, Türklerin devarr i müdafaa? Bunu 
ettiklerı her yere girebilir misiniz? ~iz mi söylüyorsu # 

-Ne d;yorsun. madam? Biz Alama~ 'luz? 
Yahudisi c!eğil, Türk Ermenisiyiz! - Evet. Ermeni 

Km ı hu ifadeyi, daha bir yaşına gir· ılduğum halde ben 
m~ rpbi. hayre .. le dinledi. Ve bir müd öylüyorum. Kema-
det düc;ündüktcn sonra: 'izmin mucizesi i~ · 

- Yazık~ dedi. Türkiye enteresan te budur. Memleke· 
olmaktan çıkmış! te, memleketime, 

Bu lafa TakvC'r büsbütün içerledi: vatanıma öy'le bir 
- Ya, ne ist!yordunuz diye bağır . nizarn vermiştir ki, 

dı. Sırin keyfiniz kaçmasın diye bi7 :laha dün, Osmanlı· 
miskinlik içerisinde çürüye mi idik? 1 ık camiasından ay-
Zahir. birbır-imizi yedikçe keyfiniz ge- rılmağa can atan 
liyordu Tih·k karılarını, size hoş gö . ben, Ermeni Takvar 

YAZAN: ErcU.mend Ekrem lalu 

ötekine yer vermiş • 
~ ti. Onu nasıl sepet· 

~ liyecekti? 
Bir iş bahane e ~ 

derek, onlardan ay# 
.ıldı. Ve giderken 
de, Takvorun buru -
§Uk elini kendi eli -
.ıin içinde tutarak: 

-Oh! dedi; söy • 
!ediğiniz şeyler ben
de çok büyük alaka 
uyandırdı. Bu mev· 
zu üzerinde daha iyi 
konuşuTuz, olur 
mu? 

-Hay hay, ma
dam! Emrinize ama
deyim.. daima! 

Zonnan, kadının 
. nezdinde kendi mev 

l~ sözler o·ıl<:iinin sarsı]mış olduğunu hissetmi~ti. 
•sır yapmış, Ve bittabi TakV<>ra karşı husumet du
~uvvetli vü- yuyordu. Bunu gizleyemiyerek: 
ni unuttur· - Ayıb oldu: dedi. Saçma sapan la· 

Kazez Art:n rahmctlik, silah t:ışı~'de 
nın yasak olduğu bir vakıtta, telın1 ..., 

~ k ı ll• 
koskoram tir hançer ilen Kalp3 ç .. z. 
başından geçoormuş. Devriye jle~ ~ ,. 
beyiiz gelmiş ise, durdurup üzerın;n•· 
ramışlar: h:ınçer de çıkmış rne.yd ıB .. 
Derken, b3yını sensin, devriyenın . tB' 
citi sormuş: eBu nedir, zo? Ne de~ 0e 
~o•.,rc;un bunu?~ Kazez Artin, h t1fliş: 
san!un·as•nı bozmadan cevab e r 

~oO .. 
cBazı tefa yazı yazarken ikti~.a 0 zti!lf 
yağnış dü~eltiroorum .. • Zabıt ~., l3t" 
«Bunu ilen yağnış düzettirilir hı~· jseı 
ni ilı:n maytap edrorsun ?» deııııŞ rrıfş, 
Kaze;: gülcrek: ·E~tağfurull~~! . de138zı 
Maytap ('tmek haddim degıldı:·. bıl 
ya~nışlar oloor ki düzelmesi ıçın 
bilcnı az gelir!• Ağnoorsun? 1 .. 

k dıD O 
- Herhalde, karşında bir a 8 • 

duğu··ıu unu\.tun .. sözterin iyi kaçttı 
dı. Bt!n or.ı'. bilirim. a-rıı$ 

- Af edersin, beyzadem! Bir ~ald .. 
da sen <'dGorsun, şimdik. KarŞı~ff1ıc:tir 
nin kadın!ıih artık o kerteye ge rttcJc· 
ki, tıpkı tıpk1 harem ağalaıını? ;eliı=ill 
liğine benzer. Hem de sonra. bı~ J11lııı· 
ki gc:.stacı kısmısının cinsiyetılco oın • 
gazatacılı~ıı intisab eden kan, 

8 

lığını evde unutoor. 
- Ru hic de övle benzenıiyor. ~ • 

' · · da rv 

rünrnek için kafes arkasında boğacak. Kaşeryan. bugün Türklüğe dört eHe sa· Misis E'ulblöd dalmıştı. 
çarşaf Içerisinde umacı gibi gezdire . nlmq. Türk olmaktan iftihar duyuyo· nun üzerinde çok büyük 
cektik. öyle mi? Basımızdaki kırmızı rum. Eğer, -pardon!- senin kafanda Zoı-manı, onun gürbüz ve 
feslerle teo~>r-;i mühürlü şarap şişesin . iki paralık mantık olsa, asıl bu cihe - cuchinü, çalımını, seksap
den fıırk•mız yoktu. Adlivede kaybet • tin enteresan olduğunu görür, tasdik muştu. 
tiğimiz davayı seriye mahkemesinde edersin. Bir mii.ddet, gözleri ya kapalı, dü • 
kazanırdık. Nikahımızı imam, papaz - İhtim.,J ki haklısınız.. şiindiL Zorman sporcu ii amma, bu 

kırdılar ettin. Karı bunları yemez, iç· 
mez, neşreder, sen de mahçub olur -
sun. 

- Öyie olmasa. dünya etra~; o8s • 
portaj etmeğe göndermezler ı ı~ı~'ı. 
tı:~cılı!:la kortezanlık bir araya . 

kıyar, çok defa ço<·ueumuz doğdukta - Ne?! İhtimal mi? Bu işde Ayınş· herif de kii1tür sahibi id' güzel konu -
o nikahın kaydını bulduramaz, evla - byn nazariyesi yürümez. Bu, hakikat- şuyor, konuşurken de hı :aretleniyor • 
dımızı nüfuc:- kütüeüne geçirtmekte tır. Madem~d gazetecisiniz, Avrupanın du. Sonra da hem Türk, hem de Erme
zahmd çekC'rdik. Cebinde ecnebi pasa· palavralannı bir yana bırakın da, bize ni olduğurıu söylüyordu. Yani katmer· 
!X)rtu bulunduran dört paralık herif gelin. Gözleriniz entrika yerine biraz li bir cazibesi vardı. Fel~ğin, doksan 
tahtamı bcller, ticarette bana rekabet da temiz hakikat görsün. Kulaklannız dokuz deb çemberinden geçmf~ bulu -
edip beni n~ahveder, kendisine karşı politika d~dikodulan yerine yekvücud nan Misis Fulblöd'ün defterinde henüz 
hiç bir şey yapamazdım. Demek olu - bir m!l!etin, kurtancısmı nasıl takdis böylesi kayıdlı değildi. Fransız sahili -
yor ki şimd: kazın ayağı ba.~ka türlü ettiğini işits!n! ne çıkıncıy!\ ka~ar, bu adamla, yaşlı • 
oldu tiive. artı1t enteresan olmaktan Takvor, nihayetinde dayanarnadı ve lığına rağinPn bir bal ayı geçinne~e 
çıkmışt7.. Bizim o bıraktı~ız ,eylerf Erm~nlce: cAskısarh ı bastırdı. karar veriyordu. Fakat. bınarasında 

Takvar irkildi: 
-Neden? Ne saçma 

Doğru değildir sankim 
Hakiket değildir? 

laf etmişim'! 
dedikletim? 

- Kendi noktai nazarını müda!aa e· 
derken baskalarma hücum etmekte ne 
mana vardı? 

- Kime hücuın etmişim? HAlA bizi 
bal"bar saymakta inad eden insana: 
«Kafanı değiştir!» der isem ayıbdırt 

• 

Belli ki sen gaztacılık etmemiş•!'· 
- Sanki sen ettin mi? dı~ıtıl 
- Helbet' Benim girip çıkma b · 

hangı ıana:ıt vardır ki? ~s~iden etff1i • 
ridei Şark:ye• de muharrırlık . 

şim. ui~1 

- Acayib! m~: de böyle gaz~ıcıyor ' 
duymamıştun! İstanbulda mı ç 

du bu? kall .-rJ 
(Ar 
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__ k Türk kadin Casusu 
o o ~ o o .. ~ ~L---.... 
SARil AlD KAY~K~ARI . 

T-·J.uı'f'i""'- , ..... .... ı :J/UegMt ealit :Jaf(JUf 

Ayastafonos muahedesinin ilga edilerek 

~ Kumar masas1nda 
• \.~riırıdt>n sıçndım. Daktorun elleri· 

, Babiiliden Ermeni vilAyetlerindaki 
H1rastiyanlar lehine 1slahat vadinin istihsali 

zaten 1870 deki ma~lubiy~tle.~denberi.l leri Iehin~e m~da~ale .. hakkını ~urıtaza
dini himayemiz pek şiddetli hucunılara man tatbık ettı. Bır gun Ermemstanı t>le 
uirayordu. 1878 de, Fransa kapitülisyon- geçirece~ini ve bu suretle Anadolu ıçin
lardan mütevellid bütün hukukunun mu- den ~eçerek Akdenize ineceğini iımid e
ahedenameye iştirak edecek muhtelif diyordu. Fakat 30 mart 1856 tariMi Pa • 
devletler tarafından sarih surette tanın • ris muahedenamesi, Rusyanın Ermenis .. 
nıası yolunda kat't bir şart ile Berlin kon- tanda yalnız ba~ına müdahalesine h;ttime 
gresi.ııe i§tirake razı olmuştu. Mu:ıhcde- çekti ve Ermenistanı devletlerin rolişte
nin metni bir i.htiyati kayıddan babset • rek nezareti altına koydu. 1878 de. dev· 
ı: ve bu s~retle şarktaki an'anevi huku .. Jetler Ardahanı, Karsı, Beyazıdı ve Er
kumuzü ıt>smen tanıdı. zurumu Rn91ara terkeden Ayastafanos 

~'adım· 
'~ ~le 'o~ söylüyorsunuz, doktor bey .. 

ır iz "'ar, ha .. Aman, lutfen söy· 

~ ~ilaınedd1n ile Davus, konuşur • 
ftı.i:• resimleri ve raporlan adaya 
~klcrinden bahse~ler. 
, A"~et. Öyle söylediler. 
, 'Si~ hang: adaya? .• 
'İ em. 
~ı.. ~te_: ~'ı karışık meseJede, bizi ha· 

golurecek olan izı buradan baş· 

~borun bu sözleri, muzJim dimağı· 
~_?e~ derh3l bir nur 'ftrdi. Gözle • 
Ri~nunden, kalın bir perde kalk -

~ diınağım birdenbire inkişaf 
..... , 
bi} ra,,, doktor .. 
~ batırdım. Ve eonra onun sözle

hiıyiik bir dikkatle dinlerneğe 

Berlin muahedenamesi her devlPtin ken muahedenamesini ilga ettirince, Babıali. 
d·"!n Ermeni viHiyetlerindeki hıristiyanlar 
lehinde ıslahat vadini istihsal eylediler. 

di tebaası,nı himaye hakkını tanımıştı. 
Babıali. çoktanberi, bu hakkı yalııız 
Fransızlar için kabul etmekten uıaklaş-

~ Berlin ınuahedenamesinin 61 inci mad· 
nııştı. ftaly·a, muahedenamenin bu mad • desi bu taahhüdden bahsetmekle berabQr 
desinden ıstifade ederek Fransanın bütün 
ş:ırk ltatolikleri üzerinde artık h•maye Turkler tarafından ahkimına riayet e • 
hakkı olmadılını, yalnız Osmanlı tt>baası dilmedi. Nasıl ki 1839 daki Gülhal'le hat. 
katolik hıristiyanları himaye edebile~e- tı ile 1856 daki hattı hümayun da hüküm· 
ğini iddia etti. Çok şükür ki bizim hima- süz kalmı~lardı. HattA Sultan ALdül • 
ye hakkımız Pa pa Leon XI11 tarafından hami d. ı 890 da Kürd tebaalarını gayri 

Davu.t etmel4 beni yannıda ki Tüf'ke takdim etti. hararetle nıüdafaa olundu. muntazam Hamidiye alayları halinde top. 

\\~lt, 1özım! .. diyordu. Yapılacak, 
r ~ke~ var... EvvelA, sırasile 
~tı-mek lAzım ... Adadaki mu· 

Eğer benim yerimde başka bir genç çabuk, kendine aşık etmenin çaresine 1888 de. Crispi kabinesi İtalya içın İtal- lıyarak bütür. Ermeni kavmini sistematik 
kadın olsa, ihtimal ki bu hararet ona b~k. yan peskoposlarını ve miByonerlerinı hi- bir o;urette mahvetmek projesini bile dü· 
tatlı bir sarhoşluk verirdi. Belki de on· Dedi. maye hakkını iatihsal etmek gayesile it· şündü. Bu Kürd alayı Ermenistan için 

rı.;:rltezleri, neresidir? .. Bu mer-
da, bır aşk hülyası doğurabiliidi. Halbuki kırk yaşını bir hayli geçmi1J tiiakı müsellese devletlerile lngiltereyi hakiki bir afet kesildi. Fakat, çok gE'Ç • 

Fakat, taş gibi katı olan irade kuv - olan Cevad bey, öyle kolay kolay Aşık bır nevi ittifakasakmuş olduinndan Papa meden, bu çareyi de tesirsiz addPderek, 
vetim, beni böyle hislerden uzak tutu- olacak adarr.a benzemiyordu. Ağır ve Aspera TCTUm conditio ünvanile bir ta - rnunıazam kıtairer tertib etti. Bu kıta]. 
yordu. Kafamın içinde, başka bir" his ac;kın çehrf'si, tamamile rnaddiyet ifa - minı ne§retti. Bundar h~i -~ille~ ıı:.en- ler 1894 te, 1895 te, 1896 da yüz bin ka-

gıch adada tesis edilmiştir? Ada· 
-rı e\n"ak, resim wsa~. han~ 
i~ ken~i memleketlerine gönde

\~ko . Bunlal" ft~nildikten son 
~ 1.~~Ylaşır. Günfin birinde, iyi ter 
~~::ı-rak, bu mu babere evrakı, bü 
~larile yakalamt". Mesele de 
~'bütün teferrüatfle meydana 

uyanıyordn. de ediyordu. sub olurlarsa olsunlar, butün Jnlsyoner- dar Enneninin hayatına maloldular. 
Davusa biraz müsaadekar dav,ran • Adi bir lamba ile tenvir edilen rner· lere I'tansanın bütün ~u~uk~~ tanımalı 1894 teki ilk Sassoun kıtalil'ıden sonu, 

mak, onun €!rkeklik iştihasını kamçıla- m~r tas.lıktal:i kısa merdiveni çıktık • ve yardım ve himaye istihsa~ ıçin yalnız Fransa. Büyük Britanya ve Rusya sefir-
.. t tınelr· emreyliyordu İtal- · 

mak. beni maksada daha kestirme bir tan sonra, önde giden Cevad Bey, cam- ona muracaa e 6ı . · leri İstanbu~da bir memorandom Ue bJı 
· · · · · 1 yn sonra Papalık makamı ıle anlaşmak 

yoldan isal edecekti. Fakat görüyor - lı bır kapıy! ıttı. Bızı karşılayan ~ar a- . ' d' F k t b. . hukukumuzun ıslahat projesi kaleme aldılar. Isiahat 
b. k d b k · ı· bi T t 1 ıste ı. a a gene ızım dum k\, emsllsiz bir gu"zeJiige· malik o- tan ır a ın. ozu şıve ı r a ava . d b 1 kt - ka'-adı projesi Berlin muahedenamesini imza et~ 

~,' doktonın bu miltalealannı bü
~ r &evinç ve fimid iı. dinliyor • 

.. . . . . . . al~yhın e u unma an gen w· . 
lPn bu genç erkek, balmumundan ya - Turkçesıle ıltıfatlara gır~tı: Anlaşılı • Kudüsteki Fransız aleyhtan mücadeleyi miş olan diier üç devret. Almanya. A .. 
pılmış 'bir heykel kad&t" hişsizdi. yordu ki, hem Ce~ad . beyı, . _~em de bilhassa Custode ve İtalyan Franciscam- vusturya ve Macaristan, İtalya 'arafın • 

~~~u yapacaltm doktor .. 51ilmü • 
~ tnat olsa, bu i~e muvaffa'k ol-
~lışaca~ım. 

• alSyleniyordum. 

~ OöaMmtöbl BIR ALEM 
~ . 
~il' sokak içinde bekleyen Ça • 
L.ı_ tdin arabesile dlSnerken kafa· 
"'illlde bir çok ,eyler dönüyordu. 

lbeçhul bir ses matemadiyen ku
l'~ söz!eri fıStldıyor: 

~~l, Mılırdtç on~ .. onu niçin ih· 
Yorsun ... Bir taraftan, adadaki 

merkez ve vasıtasıru öğren • 
~h,ırken, di~er taraftan da bu 

111çtn temasa gelmiyorsun? 

RGrın ve o akşamı bu meseleler et
_ ...... "._ bı~ ton ineeye düşünceler le 

Ve tam muayyen olan 'la • 
ı.'_ 'I'ünelin kapısına giderek, Da • 
·~ltled' 

' un. ~ hf.11i fazla bekletmedi. Yanın. 
~el\titıelbiseli bir Türk ile geldi. 

bi). talimat mucibince, onu bü
tek]lfsizlikle karşıladım. İs • 

l1t andıran çetrefil bir Fran • 
konuşmava başladım. 
~eJ~ beni yanındaki Türke 

etti· 
~~dırı.aztol Friza .. benim, yeni he
~~ ~gilim. 
~~· O Türkün hüviyeti hakkında 

itahat verrneğe lüzum görmi • 

~ dostlanmdan Cevad bey ... 
'lll le ilrtifa etti. 
~r tuza~a dilşürülecek adarnın 

bir Olduğunu anladım. İçimden 
acı lle dü~nmeve başladım. 

n_ koluma girdi. Galatasaraya 
'l'r,~~leriik. Ben susuyordum. On -
~ konu~yorlaroı. 
~~ tflk'tl boruk olmakla beraber, 
1:~ tyt TOrkçe konuşuyordu. 
~ ~ lton\141Dalar, lfald şeylere in· 
\"'t~Ordu. 
~'?~ '\7enedik soka~na kadar gel
'~ ıitiri karanlık içinde idi. 

'-1ct lrllı yen glh-miıyorduk. Bo • 
l_ ~llıtnhr iızerinde, adeta sende
.. ~ &liye yQrOyorduk. 
~ \.aı.:~ekten menetmek için Pa -
\'~dAn sımsıkı tutuyordu. Onun 
~ ~ ı1ık bir hararet, bü

time yayılıyordu. 

.,lijtekim. l(arib bir parola ile çaldık .. (Abdullah bey) dıyc- hıtab ettıgı Davu- leri idare ediyorlardı. Bunlar bizim baş dan da tasvib olundu. Sultan da projeyi 
ları büyük bir demir kapıdan içeri gi· ~u. tanıyordu. konsolosumuzun himaye hakkına taarruz \abul Etti. Fakat bu da Berlin muahede-
rerk!n CeYad Beyin arkasına kalan Yandaki odadan bir takım sesler ve et!;.iier. namesinin 61 inci maddesi gibi tatbık e~ 
Davus. kul~ğıma e~lere'k: garib muh:ıveı-eler işitiliyordu. Biz yalnız Ruslarm ve İtalyanlarm tah- dtlmedi. 'Pilhakika. Abdülhamid Kayzerbı 

- Bu adam1a fazlı:ı meşgul ol. Çar • ( Arka.n va,.) rı!<leri1e uAraşmıyorduk. İkinci Ou.illau- fstanbulu seyahati esnasında videtmiş ol
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Zirai ve ticarı her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Sankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdaki 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Lirabil 

4 " 500 .. 
4 • 250 .. 

40 .. 100 • 
100 " so " 120 tt 40 " 160 tt 20 

" 

4,000 Lira 

2,000 " 
l,OJO ,. 
4,000 " 
5,000 " 
4,800 " 
~ 200 ., tt 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan qalı 
düşrniyenlere ilcramiye çıktığı takdirde "' ZO fazlaaile verilecektir .• 
. Kur' alar aen~ 4 defa, l Ey ldl, ı BiriDel lrimm,' ı Mart 'Ve l J1uiıu 

tarihleriDde çekilecektk. ' · · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

me'in 1898 de Kudüse seyahati münase - du~u Alman müzaheretine güvenebile-
betilc.> Fransız himayesi aleyhinde yeni 5 •• b'ld'rd' 0 .... ~ ı gili R . 1m ce6ını ı ı ı. u~~e n z - Ul 
b :ı- h ücum öaha vukua ge ldı. paralor k bet' As d t 'dd tl ..... ta+> 

• • • A • re a ı ya a gaye §1 e en~-
0 zaman cAlman katoliklennın hamısııt 
ünvanını almış oldulu için, Papa Kar .. (A,.ka.n "a,.) ·-··-···········-······-· .. --·-···················--dir.ul l.angenicux'a gönderdili Y'"ni bir ~--•••••••••••• 
mektubda Fransanm hukukunu alenen 
teyid t.tti. 

İtte bizim himaye haklumızm rakibie
rin gayretleri kafflslllda dajılıp git -ne
s;.ne ya!nız Papalık makamının iradesi 
mini oluyordu. Bu şerait altmda. nıhan! 
tarikatler aleyhindeki kanunlar, .lrilisc ae 
devletin ayrılması ve Fransız pariam~n • 
tosunun din aleyhtarı temayüller göster .. 
ıresi vüzünden Fransa ve Papahk arasın· 
daki 'diplomasi münasebetlerinin ınkıtaa 
uğr aınası hasebile şarktaki d'avamızın ne 
kadar zarar görmüş olacatı kolayca um
min edilebilir. 

Büyük Harbin arifesinde, himaye hak
kımız ortadan kalkmak üzere (ibiydi. Ci
han Harbinden ıonra bu hak payıdar ka
la.mıyacaktı. Muhasamat başlar başlamaz, 
zaten Türkler ilk it olarak kapitülAsyon
ları kaldırdılar. .. 

Küçük Asyanın Karadeniz ile 'Kafkas, 
tran, Suriye ve İskenderun körfezi ara • 
sındaki parçasında bulunan Ermenistan, 
Cihan Harbinden evvel, Van, Bitlls. Har
put. Diyarbakır. Sivas, l!rmrum ve 
Trabzon vilAyetlerinden te§ekkill edi -
yordu. Türklerin nüfusu buralarda azdı. 
Harkın asıl büyük kütlesini kuvvetli b:r 
hıristiyan nüvesi teşkil ediyordu ki onun 
buyük ekseriyeti Ermenilerden mftrek -
kebdi. Süryant ve Güldant, bir de ekalli
yet vardı. Ku'Y'Vetli bir ınÜ5lüman KOrd 
ınıru da mevcud'du. Türkler tarafın -
dan müzaheret gören Küreller huistiyan
lara karşı nefret bealemekte ıdaler. O. -
manlılann fUtuhatmdanberi. Ernıenista

nı mevkut surette kana boyıyan katlllm
ların failleri anlardı. 

K:ıynarca muıiıedenamesi. 1774 t~. Ça
ra Gregoryen Ermenilerle gayri m.Otte • 
hid Rtıaları himaye hakkım wrmf1 • 
ti [1]. O tarihten itibaren Rusya mahmi· 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZIN 
varken ızlırab 

çekilir ml? 
aa" dlt •Aralar• 
ve oşatmekten mOtevellld 
botan atn, sm, ADcılarla 
nezleye, romatlzmaya karşı 

NEVROZiN 
ka,elerinl alınız. 

Icabında glnde 3 kate alınabilir. 
ISMINE DIKKAT. 

T aklidierinden Sakmuıu. 
ve Nevroıin yerine başka bir 

mtll'ka verirlerse pddeUe 
reddediniL 

(1) Ttlrt fatihler tet b1r BrmeDl patrttı 
taiWIUflardı. Faltat «)n dotusuneu uırda, 

mtttebtd Brmenner ONIJQtJe!l patı111nln 

.J&Jlı..•ıra bir Katoılk---~ dt .... 

lll eWltc'. ~----------•P 



«Son Pnstaıı nın denb romanı: 31 

Deniz Şeylana 

Asi bir ca 
F u bo um zu bugünkÜ 

vaziyetten kurtarmalıyıı 
Genç takımlar arasında tertib edilen maçlar yarı~ıJJ 

futbolu bakımından hususi bir ehemmiyeti ha\ıdıt Geı-çi yanm ve çeyreğin ne demek ı 
olduf. mu saat•e:ı. öğrenm~tim amma 
1/5 bana lılmamen 11'H?Çhul bir kemmi
yet itii! Muhal~kak ki ana dilim olan 
Alma nca yı da tamamen bilmiyordum 
ve hıç olmazsa bu dilin gramerini tah
sil ct."tlek'liğim herhalde lazım geliyor
du. Snnra !;iraz da umumi malfunat 
sahibi olmnklığım mutlaka ve her §ey· 
den evvel gerekiyordu. En sonra da 
seyrisefain ilminde yüksek. riyaziye ve 
kozmoğrafya malUmatma ihtiyaç var -
dı. 

Profesörün nevmid olup beni okul -
dan d~fetm~si halinde onu tahtic et -
rneğe hakkım olam·vacağını bHiyor -
aum Ona; tevdi edeceftim sırlarımın 
muh fazasmı ... ;ra ederek hayatıının 
tekTml bir tarihni okudum. O da, beni 
bilgin bir gemici yetiştireoeğine dair 
and içti. 
Şimdi sakin bir hayat geçiriyordum. 

Slınarn esk: 1mbah!hnı ve yanıklığım 
kaybotm~ğe başlamıştı. Aylar geçtik -
ÇP. bovnum;ı taktı~ım yakalıklann nu
mara'"tru küçüllüyordum. Bilhassa el
lPrin•;n tem:zli,ğlne son derece itina e -
d\yordum. Yavaş yavaş ellerimdeki 
katr--nlı burusuk1uklar ve nasırlar za
il oluvordu. Derslerime sabahın erken 
bir vaktinden ta geCEnin geç vaktine 
kadar çalış•yordum. Schultze ailesinin 
bütün azası bu yolda bana her türlü 
yardıMı deriğ etmiyorlar ve benim bü
ttn sıkmt1larımn iştirak ediyorlardı. 

Nilu~yet imtihan günü gelip çattı. 
Bütün profesö .. ler resıni elbiselerini 
H\bis olduklan ha lde imtihan heyetini 
teşkil Pttilcr. El yazılanm hala kaba ve 
banta 1 olmakta devam ediyordu. Elle -
rimin ve pnnnP-klanmın büyüklüğü be 
ni kalemlerin en büvük ve kalınını ku1 
lanmalr mecburiyeti karşısında bulun
auruvordu. 

Kullan~ıi{tm kalMTI hemP.n diyebili· 
rim ki bir baston kalınlığında bulu -
n urdu. 

Bir gün, sabııhın erken bir vaktinde 
Lübecka b\r vatandaş bahçesini sula -
mağa ~ittiği vakit bir deniz okulu ta • 
lebes:run bahcenin domatesleri arasın
aa yatma~_.q o!rluğunu gömıü.ş ve hay
rctıe: 

- Orada ne anyorsunuz.? 
Diye sormu~tu. 
Biçare ta1ebe :se o anda ne cevab ve

receğiri bilemiyerek bahçe sahibinin 
sua1ini: 

-Siz nP sul:ıvo'['<:Unuz? 
Sualile 'k:ırŞ'lamıştı. 
İki giindenbf'ri imtihanda kazanmı.ş 

bulunduğumu tes'id etmekte idim. 
Bu muvaffn~ivet üzerine ebeveyni -

min nczdi~e gitme:e-e tesvik olunuyor
aum. Profes~r Srhultze kendi hesabına 
el altında., yaptıö-ı bir soruşturma ne -
ticesinde ann ve bn b amın herhayat ol· 
dukl:ınnı, birnd(',..·min ise benim gibi 
ÖeTJizci olmak he\·eı:;ine kapılarak o 
mesleğe int;sah etmi~ ve htllen donan
mad:ı küçük rrt~li bir 1.abit olduğu -
nu öğrenmışti. Vaki teşvikiere rağmen, 
zabit olmad·kr? ev:! avdet etmiyece -
ğim hakkmJ:ı~' andımı hatırladım ve 
va?gec;tim. 

!Hamburg • Cenubi Amerika hattına 
işleyen Petropolis "-anurunda küçük 
zabit olarak bir ''a?.ife almıştım. Bina· 
enaleyh tenıJz. giyinmek lüzumunu his
settiğim için kendime bir çift göderi 
eldiven, beyaz iskarnin abnı~ ve ilk 
<Iefa o1ara'k ceketimin venlerini ~erit -
letmiş bulunuyordum. Petropolis .. vapu
runun güvertesinde yeni ünifonnala • 
t'llllla prorrı-enat vanaiken kendimi b,ir 
(ilye) gibi l::iSS<'divordum. Yalnrz kol • 
iarımdaki ŞE>ricller beni sıkıyor ve se -
ifun almalRr bana acayib g~rünüyor -
au. 

Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş. Sü
lPymaniye ve İstan'bulspor klüplerinin 
teşebbüsile beş klüp arasında, iki devre 
devam etmek ve Kadrköyle Taksim stad-

ı 
Innnda yapılmak üzere genç takımlar a
rasında lig maçları tertib etmiş oldnk!a
rını yazmıştık. 

1 Yarmm futbol yıldızlarını muntazam 
1 ve disipUnli bir çalışma ile haz.ırlamağe 
1 pek büyük bir yardımı olacağına h!ç şüp
he olmıyan bu baberi ve esaslı hareketi 
hazırlıyan müteşebbisleri burada tel:-rik 
ttmek bize düşen bir vazifedir. 
Geçmiş renelere şöyle bir göz atacak, 

beıdedl' 
ci takırnda yer aldıkça futbolda tııı.SfC~ 
ğim ;z ınkişafa daha uzun seneler 
kalacağımrza inanmak ıazundır ... oıf1ll' 

Bu sahadaki bilgi ve tecrübeS!111 ftlt
ci takı.mda yapınağa mecbur :ıtal~~ ı.
bolcu, acemi olarak girdıği bü)'lJ~ diWI 
kırnda pişmeğe uğraştığı için ne lt~ı.ı tJ' 

ne de seyirciyi t;-tmin edemiyor. r.crl 
bii hocalama içinde de futboıur:ıtı=p t 
gideceği yerde günden güne soııtl 
dıyor.. 09<tJY 
İstanbul futbol ajanlığı mevsim riıt1 

Jjg ıııs, 
da hazırladığı 1938-39 senesi 8,yıf' 
f!kstürüne B takımları için de yer 
rnıstı. 1"_ 

B takımları, birinci taJnmlaf11l ~}<IJ1c« 
km namzealerini yanyana dize!l. ı 
takımiara verilen yeni bir isillldıtd·~iJllll 

Bir gün bir emir b er gelerek. ( Luchn er) adında bir gönüUü nefer araştırdı. 

b.uı edilmişti. Bu. harb halinde ticaret miz sivricc sakallı bir zat oturuyordu. 
filosu zabitlerinden donanınaya bir sı- Binaenaleyh biz d~ ona göre etvar ve 
nıf yedek sübay yeti~tirmek ve hazır· harekatımııda büyük bir vakar ve ter
Yamak için ittihaz olunımı~ bir me • biye içinde bulunuyoduk. Bir aralık 
toddu. Gö:ıüllü olarak donanmada bir akada~ım: 

1 hafızamızı aikkatiice yoklıyacak olursak, 
futbol sahalarımızın en maruf ve söhretlı 
yıldızları Be'kirler, Nihadlar, Zekiler, A
liwddin ve Leblebi Mehmedler ilk oyun
lıınnı öördüncü, üçüncü ve ikinci tAkım
larda oynamı~lar. o takımlarda oyun ka
biliyetleri inkişaf ede ede nihayet Türk 
milli takımmda uzun seneler pek şerefli 
ma~Jar yapmak suretne büyük bir mu
vaffakiyet göstermişlerdir. 

Futbolun ilk mektebi bu küçük takım
laı· Cilduğunıt biç şüphe yoktur. 

Lig maçlannın ortalarına gel ~ çı• 
bir sırada müteaddid maçıara ıait gr&ıJY 
Jaıramıyc;n klüplerden bir kaÇI pr;rııı~· 
dan çıkarılmak mecburiyetinde k~$t et• 
Şu acıklı vaziyetin pek güzel .. ıerıtı 

fiğine göre; birinci lige daıhil k:rsbr 
on bir oyuncudan maada talo!Il ç 

~ene talim ve terbiye gördükten sonra - Luchner, demişti, ne güzel man - lecek kadroJan bile yoktur. ri (J 
Elinde hulunan ihtiyat kuvveJtf'r~" 

veya bu sebeble toplu olarak çal~, de' 
yan klüplerin yanna cAllah ıc.erı tııefiıı' 
yip işi oluruna bırakmalarıdır )tl, rıJ 1-
titrediğimiz !utbolu bu eli.rn ınaıız' 

vaki Q}an imtih:ında muvaffak oldu - zara değil mi? 1924 te Pariste yapılan Türkiye. Çekos
lovDkya maçından sonra takımm antr.e
nörü ingiliz Billy Hunter Türk çocuğu
nun Mbola karşı gösterdi~i büyük kabi
liycti derhal sezdiği için: 

ğum takdirne deniz teğmcni ünifor - - Cidden güzel! 
masını giyrnek salabiyetini elde etmiş Diye ccvab verdim. 
bulunacaktını. Böylece imparatorluk Bunun üzerin€ sivri sakallı zat bir 
donanmasının bir deniz sübayı sıfatile çok defa!ar nnzarlarını 'bana çevirmiş-
gezebilecektirn. tL.. 

Bir gün ben ve başka bir arkadaş, Kiel deTS talim meydanında her 
cBana mekteblerde çalışmak imkanını 

veriniz. 1928 Amsterdam olimpiyadına 

bi;- genç takım hazırlıyabilmek için önü
müzde bulı1nan zamandan istifade ede
lim, Amsterdamda çok d.a.ha parlak de
rece alabilirfz,. demiş. hatta daha ileri gi
dt:rek: cDömifinafe kadar yüksel.mek iş
ten bile değildir• demek cesaretini gös-

çir.de bırakmıştır. bitvt 
Iyi bir düşüoce ile ileri atı~ ıetÜb 

müteşebbisin genç takunlar ıçın •>r(ı 
ettikleri ma.çlara biz, bu bakıtnda.n t ~ 
bir kıyınet ve o nisbette bir aıususırt 

gönülJü hizmet yoklaması için trenle gün yaptığtmız ayak talimleri, evvel • 
Hamburgdan K.iele gidivorduk. Haya- ce bacaklanmın kınlan yerlerinde ağ
tırnda ilk defa olarak trenin en pahalı rılar husuı,. getiriyordu. Böyle talimde 
kamparUmanında seyahat ediyordum. bulunduğumuz bir gün bir emirher rte· 
Tam ka~ımı:zda, büyük rütbeli bir de- Ierek cLuchner» adında bir gönüllü ne-
niz sübayı olarak telakkİ edebildiği - fer araştırıyordu. (Arkası 11ar) 

et.emmiyet vermiş oluyoruz!. ·ııı 
Chrı.eT sesı 
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Sohbn s:ığa u yukandan qap: 

ı- Şak~cl. 

2 - Sıhhat - Baş. 
3 - Parasız - Meneden. 

• 

4 - Fena olmıyanlar - Yo.nmak masda
rından emri hazır. 

5 - Tnllhi idare eden mevhum Qey - Bir 
nevi kumaş. 

6 - Knsabın sattığı • Kabul etmemek. 
7 - TnkkE' §ekllndeld ~pka. 
8 - Ra..sgelme. 

9 - En ço~n zıddı - d.b harfinin arab
cndn isml. 

10 - Cenıhat. - Elekten geçlrıne. 
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Evvelki bulmacanm hallectihniı §ekli 

··-·························································· 
Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

~klup ft ihtilitlartD.11 brp pek 
wirU YO tas. qtdır. Divauyoln Sultım 

Mahmud türbeai No. 113 

termişti. 
Bir vakitler genç takımlar maçlarına&n Maruf sporcuların 

b:r k!Smı. o zamanın büyük takımları o- mütalealarl soruldU ~ır 
yu nlarını geride bırakacak kadar heye- Yeni teşkil edilen Beden 'fetbl>_:· bn• 
can ve alaka taşırdı. nu.. "' mum Müdürlüğü spor sahaları reıı~''.r 

Genç t:ıklmlara verilen bu chemmıy-e- yük hizmeUeri görülen maruf sP.o, .... ~ 
tin :ızaldı~ı, hatta yava§ yavaş ortad~ ıŞ ı:-.
krılkbğı bugünü iyice tetkik edecek olur- birE-r mektub yollıyarak. spor sttı~' bakkındaki düşüncelerini sorınıJ., ~If 
sak. bu umumi zarann nereye kadar gel- ıc .,e ı•· 

- ı - mi~ oldu~u pek kolay bir muhakemc Beden 1erbiycsi teşkiltıtı prati . te4t' 
B!rkaç gündenberi mide ekşUI~lnden rafsız sporların hangileri olDtl~Ji ~ 

hlidedeki 
Hazımsızlıklar 

miıtehassıl hazıırunzlıklan anlattık. Bu- ile aulamış olunız. f\.11.1"' 1? giiıı biiüklıı mide usaresinin layıklle ak- Atıetik sporlar gibi pek kat'i ve riyaz1 rasyonlarda ça~abilccek. ~· 'le ~sı;,. 
ı mr.::ında:ı mütchnssıl, yanı usarenin ek- bir hes:ıbln ölçmek imk~ı olmamakla hıslann kimler oldukları. yer ı arter·~ 
.slkli~lnden müteh&.SSıl ha~ıklar _ 

1 
t-eraber burriinkü futbolun, kısa bir he. temaslar. yerli ve ecnebi antreil btld 1 

d:ın bahsedece~lz. b-· ha ve oyun yerleri mütaleaların 
Mtdn ns<>rı liiyıkil lkt sabla on beş sene evvelki futbola naza-"' •· e ve m arı klfaye- m~sini istemektedir. 

de akmaZS'- O zaman yediğimiz yemek- ran düşük oJ.duğunda herkes müttPfiktir. r 
lerln hazım çok güçleşlr. Yemekler hall Bugünkü imkanlarla, eski günleri mu- Kumkapi klübU açıhY0 . 1# 
tnbllde tki, nlhlyet Iki buçuk saıı.tte ml- kayese ederken utanıyorum. .. ·1e tJif il-
de:len b!lrsakl:ıra geçmesi If\zım gelen Üç sene evvel Gün~ klüb~ ıcı~b 
bu müddet uzar, üç dört saat, bazan beş Ünyon klübü çayırında yetişen Hıtsan, Kumkapı ve Haliç klüpleri G.uneŞ1erıiO~ 
santekadar midede kalır. Bu esnada has- Hasnun, Dalaklı Hüseyin, Arif, Nedım, nün ortadan çekilmesi üzerıne l,iJsle 
ta.da sıkmtı, !Jl.şklnlik, mide a~l'JSl. ge - Bekir, Zeki, Nihad, Yenibahçe çayırında faaHyete geçmek maksadile teşeC 
~lrrne, g::ız sıkıntl.Sı gibi haller görülür. yetişen Şükrü, Hüsnü, Kenan, Sanayili ~f1lJ Ncf~ kokar ve eıka.n gazlerde taatrün girişmişlerdir. . Jl~--ft.... B Ib Hasan. Orhan gı"bi isimleri e lan hürnıctlc- G'' b"Lfesı fe' V.uuır. u g Ucrln midelerı hazım yap- uncş klübünün Haliç o.., dsllÇ r 
m"k i"ln !azla raally t if anılan oyunculan hatırlamak kfı.fidir sa- la d .P e .. • e asına mecbur a n eski Haliç İdmanyur u. İ'eıfli 1• 

olduğu gtbl nihayet tevessuil mide hu- nı:-ım.. nerde.k.i faallyeti tamamile ter t"~,;rr 
sıJo gellr. Ve bu aylaren ve yıllarca de- Ne r.ntrenör, ne masör. ne sıcak duş ve k ün etı ~t,Y 
vrun ederf'k hn.cıtayı ız~aç eder. arar vermiştir. Memleke !{tl rf 

Bu gibilere karşı ne gibi tedavi tatbik ı ne de beynelmilel müsabakalar ve olim- gü:::-eşçilerini elinde bulunduran#"~~. 
edlllr ve bunların tabi olacaklan rejim ı piyad.. pı klübü başlı başına faaliy~te g 111tı1• ~ 
nedlr? Bunu da yann söylerlz. Pahuçlar.m omuzunda taşıyan, gömle- bu maksadla pazar günü bı~ toPtit'tı ~ 
cnab uteyen okuyuc:ularımuıD "osıa ğini, çorabını, pantalonunu evinde yıka· pacaktır .Kumkapı klübÜ rı'fSSC.r. 
,uıa 7'-liaıııtalunu rlcıa ederb. A.bl i&&· tan o wmanın futbolculan gözlerimızin tekaıd albay Besim gctirilC~ tıf 
dlrde lJteldetl maka)alMb kalabUU. önünde Slavyayı ne hale soktular? Ma- Beden Terbiyesi Neşrıfıı 

cariarın lı'. T. C., Avusturyalıların Admi-
····················-·· ...................................... rası ve Förts Vienası ile ba§başa ne par- Mudurrugu rJildfirın~ 
r ' la!ıt oyunlar yaptılar? Paris olimpiyaöın- Beden Tel'biyesi UınUJll tJlltı~ ~ Nöbetci eczaneler da Çek nlüdaf~:-:ın~. Türk milli takı~u Neşriyat Müdürlüğüne Ankara uri# 

karşısında emdıgı sut burnundan geldL ikinci reisi Nasubi Baydarı:P ge *' 
Olimpiyad dönüşü İsveçte, Finlurıdiya- haber alınmıştır. • ............... ~ ---··--

nu gece nöbetçi ola.ıı eczaneler ~Wl • 

lardı.r: 
istanbul clhetlndekller: 
Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda. <E

sad>, Beyazıdda <Bel ), Sama.t.yada 
(Teofilos), Eminönültd (Aminasyan>, 

Eyübde <Arıt Beşir), Fenerde (EmUya -
dl), Şeh!'emininde (Nlzım), Şehzadeba
şında (İ. Hakkı>, Karagümrük te <Suad>, 
Küçükpazarda (Hikmet Ceınil), Bakır -
köyde <Merkez). 

Eeyol\lo cibdlndekiler: 
İstlklftl caddesinde (Della Suda.), Te -

pe başında (Kinyoli), Karaköyde (Hüse
yin H\ısnü), İstlklAl caddesinde (Limon
clyan l ı, Pangaıtıdn (Nargileciyan.), B&
§iktqta (Süleyman Receb). 

da, Estonyada yapılan maçlardaki zafer- ·········································:· ~ 
lerimiz bugün birer tatlı hayal oldu... iSTANBUL ASLIYE AL~cı ~ 

Futbolumuz düştü mü, diişmedi mi bil- !'tiAIIKimlESİNDEN: s.tl te tt 
miyorum. Çeşid çeşid antrenör le, mü te- Mfizeyycn vcklll nvutd ~ :ıcoe;: ~ 
addid :nasörlerle, horhor çeşmesi gibi a- Tokman tarafından müve:::uo5f11ıı~ ~ 
kan sıcak duşlarla, hülasa asrın icab et- 1~ multadd~a 1stanbU.Ib nda soctıı ~ıı ~ 
• • • _ re .. sok&k buyuk YenJ ıı .-A)ll 6• 

tırdıAı en mukemmel vesatt içinde bu- 11 yc.nındıı. iken hftlen iJttUlle"''" 11ııııı O~ 
gün Çeklerle karşıinşabilir miyiz? Ha- KB.şl! Rüştü aleyhine ııçıııın b0~~11dll ~eP · h,.. ıcı ta ııcle • 
yır. vasının yapılmakta olan !lU-'' rtı gli~~ 

1924 teki gibi uzun ve devamlı bır §i- dcaaleyhe tebll~ edilmek :;ııı..n l)ll._tt~ 
ı t 

· b'l" · · ? dava arzuhallnin :miiddetl ._ ... w ":&' ma urnesı yapa ı ır mıyız ... Hayır. ..~- belll d ~ndnll bıııı-- ~"'ttef . . ı~llllın olmrı lu• t{1t ~ ,. At 
Balkanlarda yapıtaealt bır şampıyona- Ili iade kılınması üzerıne pıez ıtit1e JJfP" 

yı .kazanabilir miyiz? .• Hayır... Un mahkeme divanhanesine ~~nıtlıı. tO!l~ 

Bilgileli"'li arttımıak için ellme ~ -
Q('n kitablan o1mvorsam da bunlardan 
a.nlayamacJıklanmın daha çok olduğu
nu görüyo!'dum. 

Petropolts vantmmda dokuz aylık Dr. Besi m Ruşen noğaz!çt, Kadıkoy ve AcJalanhkiler: 
Üsküdarda IİtUhadl, Sanyerde (OS -

man), Kadıköyde <Sıhhe.t, Rltat>. Bü -
yükadnda !Halk), Heybellde (Halk). 

O halde bugü.n futbol oynamıyor mu- tlyetın on bt>~ gfin müddetl~A.Şlf ıı:: ~c"' 
yuz?. verildiğinden adı geçen uın~ 6' A 

Oynuyoruz aımna. biz buna futbol di- maıdlıht~~mtrlnd9381ınl!~ 0 : gUn ~.:~' !>tr stajdan sonra denizcilik talim ve Cerrahpaşa Hastanesl Dahiliy& 
tf>rbiyf'si için b;t" Yıllık gönüllü olarak Mntehassısı Çarşıkapı Tramvay 
aonanmaya gjrmekliğim tercilıan ka .... _ .. Dürak. Ahwı Ap. 

. y ~allTIU\ :ı vns ... ..,~..--

yem:yoruz ve diyemiyeceğiz!. Ayağına vab vermesi ıüzumu tcblll 
1 

pabuçlan, lllima gömle&i geçiren birin- üzere 111n olWlur. 938/1303 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ha~·;- l~arcmizin Yavşan ve Çamaltl tuzlalan için memur, arnele ve lüzumunda 
~ 1ır. Yuk naklinde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 26/X/938 de ihale edi
~~ ee>ı ılan edilen 2 aded kamyonetin muharnmen bl"deli tezyid edilerek yeniden 
ıtazarlık usuliyle ebiilmeye konmuştur. 

tııdır- Ii er ik isınin mu hammen bedeli 6000 lira ve rnuvakkat teminatı •so lip 

ın 
hata - Eks!Jtmc 19/Xll/938 tarih'ne rastlıyan Pazartesi gilnü saat 14.30 da Ka-
lVŞta Levazırn ve Mübayaat Şubesindeki Ahrn Komisyonunda yapılacaktır. 
V - Şartnameler parasız olarak hergür sözü geçen Şubeden alınabilir. 

~ah ·ı:- Eksiltmeye ·ştirak etmek istijenlerin kataloklariyle karoseri şekli ve 
letj~ ·' taksimatını gösı.cr ır bir plan n~ benzin sarfiyatını gösterır fenni teklif
ı~l'i ;. ihale günü::ıdcn S gün evvel'ne kadnr İnhisarlar Tuz Fen Şubesine verme-

<ızırndır · 
Vı · 

ları 
1
- İstekliler pa7.arlık için tayin rdikn gun ve saatte % 7.5 güvenme para-

y e bırJikte yukanda ndı geçen komisyııı1a ceiil'K'leri iHin olunur. .8835:. 

Cınsı 
F.b'odı Mik o an Muhammen B. % 7.5 tcıninntı 

~lh a tıı 

' • 
• 
• 

400X30X30 
400X28X30 

400X~X3 

40 ıX28X8 

18 M3 
8 • 

lU • 
18 • 

Beheri Tutnn 
Lira K. Lira K. 

t)nl b 64 45. 
evaz 4 OX3t>XOO 10 M3 iW. 

2430. -
: 90.-

Lira K. 

lııbta • 
2d_U. - 211. 50 

llı~k;- Yuknrıda eb'ad ve mikdarı yazılı 54 !nCtre ınık'abı çıralı tahta ı e 10 metre 
ab, d' 

1 
uz beyaz tahta pazarlık usulıvlc satın almıtcaktır. 

J~y- 'Muharnmen bedelleriyle muvakkat teminat bizalannda gösterilmişt:r. 
t~Şta - !'azarlık 12/XII/938 tarihine rastl ıynn Pazaı-tesi giinü saat 14 de Kabn

lV Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Aitrn Kornısyonunda yapılacaktır. 
lari 

1
- İstPklilcrin pazarlık için tayin ediien giin ve saatte % 7,5 güverune para-

) e birlikte yukanda adı geçen kl)misyona gelmeleri ilan olunur. c889'1:t 

Cin sı 

~~lrtk 
• ınoıoru 

ınotorn «0,6• B. K. 
kudretinde 

' «2a B. K. kudre
tinde 

Mil·dıırı 

2 nd t 
a • 

3 J) 

Nutıq:ıımen B. o/o7,5 
Be ı rı 'l'utarJ Teminatı 

L . ı K. Lira K. Lir<t K. 
liJ.- 3)~.- 26.25 
75.- 225 

1:)0. - 4)"1.- : 50.62 

610.-

Ekslllme 
snati 

14.-

14.30 

l ....... ı 
Iraatalil ~aremizin İzmir tütün fabrikası kıyım mak'nd eri için 2 aded elektrik 
Ol~ .ıı~ paket makineleri handrol 'kısmı ıçin 3 \C paket kıs:nı için de 3 aded 
\ıeıı.ı tlzore 6 aded elektrik motörü şartnarnt-leri mucıbınce nyrı ayrı pazarlık 

1Yle 
lt saım alınaca:.ı::tır. 
ıı1' Muhammen bedelleriyle muvnkkat teminatlan nizalarında gösterilmiştir. 

a~l'd ....... 'Eksiltme 13/1/939 taribine rastlıyr.r Cuma gilnil hizolarında yazılı sa
~laca~ l<abataşta Levazırn ve Mübayaat Şubesindekı Alım Komisyonunda ya-

1\1 tır. 

V ..._ Şartnarneler paı:asız olarak hergün sözü geç<'n şubeöPn alınabilir. 
!lı t ..._ Eksiltmeye ı~·Urak etmek istive::ılerin fiatsız fenni tek.ıf ve kataloğlan-

~dlt· ~ • . 
~lar ık edilmek \i?.ere ihale gününden en geç bir hafta evvEc.line kadar Inhi-
~bı., .. llınum Müdtirlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine veri1rnı:>si ve tekliflerinin 

'<.!Un .. 
\)l u ınutazamn:ın vcsika alınaları lazımdır. 

llataı..._ lat,.Jıı lt'rin eks.iltme için tayin edılen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme 
arıyıe bırlıkte l'Ukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8632,. 

l ,.,. 

~.ı; ~darernitin Pa§abahçe fabriknsında yai)t ırılat'A~ı, 21/11/938 tarihinde ihale 
~~ıl! ceg~ Ve bilahare eksiitmeden kaldınincağı 1lan edilen betonarme döşeme -
\.~ıiı:aır nıüteicrrik işlerin şartnarneleri tadil ed.ldiğinden yenid-en kapalı zarf 

lt rksıltmcye konulmuştur. 
!\atı; lieyeti umumiyesinin keşif bı>deli 15,202 l!ra 40 kuruş ve mtrvakkat temi-

140 18 ll 
ltı 'i radır. 

'-~ta ; Eksiitme 26/12/938 tarihine rastlaynn Pazmiesi günü saat 15 de Kaba-
1'1 evazını ve mUbayaat şubesindeki nlırn komisyonunda yapılacaktır. 

l'rıııltı- .. Şartname. keşü ve proJeler 76 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar u
l~tıd rtıudürlüğü levazım ve mübaya~t şıJbcsile Ankara ve İzmir başmüdürlük-

\1 en :>hnabilir. 

~lts;; 'Eksiitıneye iştirak etmek ist:yenlenn diplomalı yüksek mühendis veya 
~'ltın lnıınar olmalı; olmad1kları takdirde ayni evsafı haiz bir mütelıass\S in
tııu~:onunn kadar daimt olarak iş başında obulunduracaklaıum noterlikte!l 
ltalık ak bir taahhüd kağıdı ıle ternin etmeleri ve bundan başka asgari 10000 

ııliııdc bu gibi inşaat yapmış olduklarına d~fr fennt evrak ve vesaiki ılıale gü -
1hraı n Sekiz gün evveline kadar tnhisarlar urnum müdürlüğü inşaat ~besine 

\1ı Cderek ayrıca bir fenni chliyet vesikası r.lmalcrı lAzımd!ır. 
lııhat- Mühürlü tcklif mektubunu kanuni ·vesaik ile beşinci maddede yazılı 
'Ya b §Ubenıizden alınacak ehliyct vesikası ve 5< 7,5 güverune parası makbuzu 
~ ttı ;nka teminat mektubunu, ihtiva edecek olan kapalı zarflarm eksiltrne g~
~ııkbuzeç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım konıisyonu ba~knnlığına 

:rnı.ıkabilinde verilmesi lazımdır. c892fl:. 

1939. AŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Btly k ikra ·yesi 
~ .O O) liradır. 

a ~"•ca. 2 0.o00 • 00.000, 1!SO.OOO, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
li"lllıl{ jk~O.ooo, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 va 100.000) 

l(efid 1 adet mDk&fat vardır ... 
1•~tır-... ~ Yılbaşı gecesi yapılacaktir. Biletler • (2,5) , (5) va (10) lira

akıt kaybetmedan hemen biletinizi atınız. 

SON POSTA 

TURAN TIYATROSU 
1an'atklr Nıışid 

Cemal Sab.ir, okuyucu 
S..mihn Ye Meıey varyete1i 

BABALARI KIM 
3 P. 

Da 1 Salo Oüet 

ERTUGRUL SADI TEK 
TiYATROSU 

Tıılnimde Bugece 
( K Ö R ) piyeai !! perdo 

aynca komedi 1 P. 
)'altında : Biiyük bir 

temail hadıae~i 

Insan Mibut 

HALK OPERETI 
Hu akşıım 9 da 

Cumarteııi ve Paıar IIIUlt 15 de 

·iç iÇE. 
Bii y ulr. operet 

Rcj aör Ra it Rııı:a 
t.1üz ık : Seyfctt.in Ani 

Yaun : Yıunf SiiTW'l 

Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

İltildal cacldeainde K0111edi bamı 

Bu akşam 20,30 da 

DAMA Ç&KMIŞ 

BIR G0ZEL .............................................................. 

Sayfa ı: 

Nafia V e kaletinden: 
Eksıltrneye konulan iş: 

1 - Erzincan sol sahil bataklıklarının kurutma i§lerile Kirlevik Şelftle N 

yunun tahliye kanalı ve bu kanal üzerindeki köprüler ve §Ütler inşaatı, keşi1 

bedeli c299926:t lira c99:t kuruştur. 

2- Eksiitme 26/12/938 tarihine rastlıyan Pazartt>si günü saat c}5, de Nafia 
Vekaleti Sular Urnum Müdarlüğü Su Eksiıtnıe Komısyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiitme şartnamesi, mukavele projesi Bayındırlık işleri gcnet. 
§artnamesi. fennt şartname ve projeleri .ı:;. l ,ra mukabilinde Sular Umum Mü
dürlüğünden alabltirler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için isteklilerin .-15747:. lira c08:. s~>kız kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiitmenın yapılacağı p~nden en az sekiz gün 

evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir d:Iekçe ile Nafia Vekaletine 
müracaat ~erek bu işe mahsus olmak üzere vesika ~. ım~ları v<! bu Yesikayı 

ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesıka talebinde bul unrnıyanlar c·ksiltmeye d~tirak ede • 

mezler. 

5 - fstc>klilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saa• 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne mnkbuz mukabilinde vermeleri lA • 
:zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4882:t c8f:77~ 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ = Türk Hava Kurumu a 

=
5 0

======1 ---=~ -u,.. - ... KI ·y u ~=-= Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevmı, sıy:ısı, Ha-;~dıs-ve Halk g:ızete.sı § Ikinci Keşide: ll /Birincikanun/938 dedir. ES 
İSTANBUL == 

~ Büyiik ihramig e: 45. QO Liradır ••• ~ Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin hakları 

mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

AEON.:: Fi '\ TL~RI 

~ Bundan ba,ka: 15/l10, 12.0)), 10.0)) liralık ikramiye· ~ 
5 lerle t20.000 ye 10.000) liralık iki aded mükafıt Yardır... = 
:: Yeni tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et• § 

::;===:===:::;::::==::;:===1 ~ meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına § = girmiş olursunuz... S 
1 6 3 1 

~ tll .! Ay Ay 
Kr l . r Kr. 

TÜRKfYE 400 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

Abone bedeli pcşindl!". Adres 
değiştirmek 25 kuruştu.r. 

Ay 
Kr. 

160 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi ıtızımciır. 
41, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .. 

: Posta kutusu : 741 İstanbul 1 
~ Telgraf : Son Pı.sta i 
: Telefon : 20203 : . . , ................................................ ~ 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111llll111111111111ll11111lltw' 
-~- .J<-

İstanbul Jandarma satınalma komisyonundan 
Mikdan Cinsi 'l'ahmin b~deli Ilk teminııtı 

metre Lın Kuruş Lira Ku. 

21.000 Bez 6720 00 504: 00 
ı - Cins, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı (21 .(100) 

metre kurşuni renkte Amerikan bezi 15/B.Kanun/936 Perşembe günü saat 15 de 
Gcdıkpa~adaki Jandarma satınalına ko:nisyonunca kapalı zarf eksiltmesilc satııı 
almac:aktır. 

2 - Nümune, evsaf ve §artname her gün adı geçen komisyonda görülebıliY 

veya şartname parasız aldırılabıhr. 
3 - 2490 sayıh kanun şartlarını haiz istı.:!klilerin usulüne göre tanzim cdecemo 

lt!ri kapalı zarflarını eksiitme günü nıha~·et saat 14 de kadar makbuz kar§llılı 

olarak komısyona vermeleri. (86:51). 

\ 
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16 Sayfa SO'N POS'fA 

. . . 'n ' . . . . ... 

&EÇECEtiNiz · RADYo 
=---------~.--~ 

302isriKLAL. 
CAODE~)I 

EN MUnlli$ 
\sTiRAPTAN 
~oNRA··· 

Kullanmal<la kabildir. 
Bir htun.ede nulo ve grıpı geçırır. Harıueti sOr'uUe dnşnror. 

Baş, diş, sinir, nıllfsal, adale a~nuın ancuk G R 1 P 1 N 
alnı al\ su retıle çarçabuk detedilebilir. 

Icabında günde 3 kaşe alınabilir. İs mine 
dikkat. T aklidierinden sakınınız. 

Daima yeniiJK ~ 
Yeni Postane kart•s~nda 

VE RESiYE 
SATIŞ E CE E E lND B YOtLU 

~ --

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs J ol
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklannda, &et kısıi lı
ğında pek faydalıdır. 

INGiLiZ KANZUK ECZANESi 
• Istanbul 

Deniz Dizel Motörü Satın Alınacak 
Altı aded deniz Dizel motörü satın alınacaktır. Şartnamesi 

hergün Tophanede Deniz hanıncaki Materyel Şubf'mizden alına
bilir. Teklifler en geç 5/1/939 tarihine kadar Mezk ür şubeye ve
rilmiş bulunmalıdır. 

1 
Yalmz HACI BEKiR TiCARETHANELERiNDE bulunur. 

A~Li MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Niçin ızbrap 
çekiyorsun uz? 

Bir defa da 

KO 
Tecrübe ediniz. 
NBOKtlBIN 

Sizi bu müz'iç baş ağrısından 
kurtaracaktır. 
NEOKÜRiN, kalbi yormaz 

ve Mideyi bozmaz. 
Tek ka fe 6 kuru,, 6 h k ambalAJ 
30 kuruş. Her eczanede bulunur. 

~MOJDE!~ 

Markah, ldıırell ve Son sıstem 

SOBALARlN 
Yeni çeşitleri gelmiştir. 

Soba almadan evvel görünOz. 
OHANNES PAPAZYAN 

Istanbul Yenı Postane cadde~i 

~--~~~~~~~·'" N o. 20 .............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Kundura mağaza•• 
Mevsimin en pk ve sağlam modellerinin gelıniŞ 
olduğunu sayın müşterilerine bildirir. Tl. 23396 

. ' 

PAT 1 
BASUR MEMELERİNİ 

CERAHATLANMIŞ FISTÜLLER ve 

HER TÜRLÜ İL TIHABLARI 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Um um idaresi ilAnları 
~·----------------~--------------------~ ~f Muhammcn bedeli 576009.93 lira oıan•ıoo kilometrelik takriben 8000 ıoııtıi' 
2fı/l ;939 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada tdere 
nasında satm alınacaktır. " tl' 

Bu ı~e girmek istiyenlerin 26790,40 liralık muvakkat teminat ile kanllfl~' 
yın ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
lığıne vermeleri llzımdır. tJ&ıJd• 
Şartnameler 2880 kuruşa Ankara ve Haydarp~şa veznelerinde satı~~) 

• 

BAŞ- Di$ 
NEZLE- GRiP 

ve üşütmekten 
husule gelen 

ağ n lan 

Romatizmayl 
derhal geç i ren 

Neırlyat Müdüril: Selim Ragıp Emtg eŞSiZ i 1 ~Çt 1 r . · 
~··•~n ~~EMEÇ -a ..................... ~ .. ~ .......... ~ DA.U.U"LEBI: X. Bkttm UŞAK.LIGU. .... 

,• 


