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:l2Prak sahibi yaJ!mak 
1 ...... . ............... -.. -·-................... \ 

· ( Milli Şefin ceketinin ce b inde Ankaraya getirdiği 
~ not defterinin sayfalarından doğacak hayırlı 

: (l(artirları ve müjdeleri hep birlikte bekliyelim . 
••••• 1 ................................................................................................................................... -.... --... ....................... _._,., 

Avam Karnarasında dün 
münakaşalar o du 

Bir meb'us Çemberlayn'e hitab etti: 
- Fransa, ltalya tarahndan taarruza maruz kalırs~ 

Ingiltere yardımda bulunacak mı? Teminat ver;n. 

Çemberlayn derhal şu cevab1 verdi: 
- Söylediğiniz şekilde Fransaya karşı bir hücum 

yapılmasına asla ina n amam ... 

Tunwta evlerin duvartannd4 italt~an ca •Y(lfaaın Duçe. t~azılan 
SalJın 1n.6nilnün Ankarada fıtikbatiu aid oir fntıbca • Londra l..f (Hususi) - Avam Kama- kil Çemberlayne tekrar bir çok sualler 

~o. 14 (Telefonla) - tkinçi Cüm- ba§kıılarmın da takib edece~ini ötrenmek ...... ____ ----···-·---........ _ ra~ının bugünkü toplantısında, Başve • tevcih edi!miştir. Dev..ınıı ı ınci sayfncta 

b~ "ın{z sayın İnönünün 9 giln süren zevk ve sevinçle kar§ılanacalt bir hadi. Hezeya n'· 
~ tedkik seyahatleri dün sona erci. se3ir. ı • 
~~etç;Uk bakımındaiı çok canlı, çok İn5m1 gibJ yurdseverli~ ile şöhret ka-. -- ~;}'Y\.., Atatürkle 24 sene 
la. b e!U v~ .çok meraldı sahneler dolıt o- zanmı§ ve bunu her fırsatta ısbat etmi§ ~ .. 

u ce\Oeianuu pek yakın umAnda (Devamı s inci ltıJifada) Fransa bize sormuş: "' -
Elektrik şirketile idare meclisi "Harbde bana yardım Atatürkü uykuda u yandırabiirnek 

eder misiniz?, cesaretini kendisinde bulabiten ar smda ihtilal çıktı 
Seneierce Türk azanın hisselerine isabet eden temeHÜÜ 
'~ernıiyen şirket aleyhinde idare meclisi azalan 

mahkemeye müracaat edecekler 
'l'4ı;f• 

Biz de cevab vermişiz: 
"Evvela Hatayın ilhakı, 
sonra da Suriye ve Lüb
nanın Türkigege verilmesi 

şartile evet 1. 
lt'lttrııt'Ye halfnde bulunan, :fstanbn\ E- bulundu~undan, bu toplantının çok ha • 
~ ~lrketi, heyeti umumlyesini önü- ra:-etli olaca~ı tahmin ediliyor. Ankaraya gelip giden kötü maksadlı 
~tıtı~elti Pazartesi günü saat 16 da top • Haber aldığıımza nazaran meclisi idare bir Berut gazetecisinin saçmalan 

şıtı." ~avet etmi§tir. a::aıarının mühim bir kısmı metsuh şir- y . Muh·ır g· 
~aıllt etın. sabık meclisi idare azal~r.Ie ketten hak iddia etmektedirler. Fılhakikn azan • 1 IR 1rgen 

ında bazı mühim hususatta ihli!fıf (Devamı· S inci sayfada.) (Yazısı 2 Joci sayfada) 

Q::::::~~c==an====h=a=tt=l ==n=a=s1=1 ==a=ç===1ld==1==?~J 

,ı.; 

.ttı ÇetinkallCI hattı UOfXM Tilr~ 1nU dlıterilc bfr 4rcul4 ve yord4 bir ;ıtClfJicmclca kö11lafule g~ 

Ilir Hattm kU resmina aid diğer resimlar 16 nca sayfadadar 

yalnız ve yalmz küçük Olkü idi ! 
r································ ................................................................................... , 

Ebedi Şef Ulküge günden giine daha fazla i 
baglanıgordu. Adeta onun fizerine titrigor, de· 1 
nebilirdi. Hatta bir gün "Bu çocuga birşey olursa ~ 

bana datzderun olur, demişii ~ 
"-. ................................................................................................... -·-·-· ..... _; 

Anlatan : Ce,..~d Abbas 
-4-

Cevad Abbas Gürerin teessürünü a
zaltmak ümidile afald mevzular etra • 
fında konuşmağn başladım. Fakat, bu, 
muvakkatti. Sözü bir müddet sonra ge-
ne Atatürke, Ebedi Şefin hayatına ge
tirmek istiyordum. 

İmdadım'.\ kim yetL?ti, biliyor musu
nuz? Ülkü, küçük ve sevimli Ülkü! 

Atatürkün pek çok sevdiği Ü1küye 
' olan muhabbetini, bu muhabbetin .se
~ .. eblerini bu hususta en fazla sal!hiyet 
sahibi buluna!l Cevad Abbas Gürerden 
dinlemek benim için büyük bir zevk 
teşkil edecekti. 
Sayın muhatabıma ricaını tekrarla· 

i mağa hacet kalmadan Cevad Abbas 
Gürer: 

- Hakikaten Ülküyü anlatmak, be· 
nim için dıe bir vazifedir, dedi. 
Baştan a~ağı dikkat kesilerek onu 

dinlerneğe koyuldum: 
- Ülkünün anast bayan Vasfiye, a

sırlardanberi Tuna kıyılanndan cenu· 
ha doğru inen Türk ailelerinin yavru
ları arasında kimsesiz kalmış bir kız· 

(DeuCIR 8 md nyfud4) Ebedt Şef ve küçük Utkii 



Z Sayfa 

Herrün 
Türkiye ile Cenub 
·Komşuları arasında fesad 
Çıkarmak istegen 
Gazeteciler 

"- Yazan: Muhlttm Btıre 

SON POSTA 

Resimli Makale: Arkadaşın rolii 

G tçenlerde Ankarada buluııdu -

~um bir sırada Suriye ve Lüb

nandan gelmit bir takım mcslekda§lara 
tesadüf euni~. hatta kendilerile Nrlikte 
yemek yemJ§tim. Şun'dan, bundan. Tür· 
kıyeden, Suriye ve Lübnandan bdhset -
tık; eski doatları, k qplııklı tanıdıklan 
hatırladık; Suriye ve Lübnana hiirriyet 
ve istık181 ve bunlarla beraber komşu • 
larımıza saadetler temenni ettik. HattA 
Ilatay meselesi esnasında bizim ale-yhi -
mızde yapuan ncşriyata temas ettık ve 
bu arııda gördüm ki bizim cenubln mes-
Jekdaşlarımız. bir çok şeylerin ha.kı:ltatini İnsan hayatında arkadaşın bır Mümkün oldu~ kadar çok insan tanı. fakat arkadaş s~-
anlamışlar ve artık bizimle dost oJmıya basküle benzer, bazan bizi yükseltir, bazan da çerken çok dikkat et. hayatın hakkında hüküm vere:ı bir 

rolü iki taraflı 

karar verm'işler. Bu surelle iyi bir dost- alçaltır. bAkım vaziyetindegjn. 
luk havası içinde karşılıklı sııadetlPr ve C:~~=~:==~zı:ı====::==:==:===:==-=======-=======~~~~~~~~~============== 

:~r~;5~fF; ;.;7~7;:;;;;,;; 
ve Alevi dcrebcyliti ile adi §akaveti bır- Bir fener bekçisinin r--·· ............ -..................... ----\ 20.000 lira tazmlnat 
birine karıştınp son zamanlarda bütün • H b• f k Surıye matbuatını kendisinden bahsetti- Başına gelenler ı ergün Ir 1 ra Alan çocuk 
ren Süleyman Mürşidin El Hadıs gazete- Yıllardır tngil· 
si sahibi Ilyns Harfuşu Ankaradan Be- terede Eddystone Iki defa 
ruta dönerken yolunu kesip dağa k.ıldır- deniz fenerinin 
dıAını ve sonra da bıraktı~nı :::)unye ve bekcili~lni yapan 
Lübnan gazetelerinde okudum. Kendisi Yordain müth!f 
ile on beş gün evvel Ankarada konuş - bir siyatik a!rısı
muş oldu~m bu zatın böyle bir ·sPrgı.i - na tutulmuş, ışık
ZC§te u~adığına da teessüf ettim. la: <!Bana hir tah .. 

* İki gün sonra bu teessüfü derin bir 
hayret takib etti. İlyas Harfuş. Beruta 
varır varmaz Lübnanlllara An kıarad:ın 
getırdiği dumanı üstünde taze navadtS • 
\er verrneğe başladı. Bu havadislerin en 
başında gayet mühim siyasi malümat 
vardı. El HAdis gazetesinde okudu~m 

makalesinden şunlan ö~endim: Esseyıd 

Harfuş. Ankarada hiç boş durmamış; 
muhtelif siyaset adarnlarilc temas etm·ş. 
Bunlardan bir tanesi, yani son zamanla

lisiye kayı~l g..;n. 
deriniz» parolasını 
vermiş. fakat Ph
mutta denızin ka· 
barık olu~undan. 

kayık açılstmamış~ 

tır. Bununla bera-
ber sular biraz yatıFr yatışmaz. fenere 

gidllecek ve bekci yürüyemedi~nden, 30 
nıetre yükscltlikte fener penceresinden 

bir sandık içinde kayı~a sarkıtılacaktır. 

rm beyneimiJel siyaset işlerini yakındEm ================ 
vr.dıs vermek istiyen bir gazeteci dejtil, 
T:.irkiye ıle cenub komşuları arasında fe
sad çıkarmak istiyen bir ıkundakçı rolünü 
oynamıştır! 

takib etmiş ve bu arada bizzat rol saht
bı de olmuş, mühim bir siyaset adamı 

Bay Harfuş'a gayet mühim tevdiatta bu
lunmU§. Bu zat, o kadar mühim bır mev
ki sahibidir ki Harfuş Efendi onun ismi
nı söylemeti münasib görmüyor. Ya!nız 
tevdiatını anlatıyor. 

Tevd!atın hülasası da şudur: E:-·lul ayı 
içinde Avrupanm üstünden gayet ş!d .. 
cietli bir muharebe havası geçerken Fran
sa hükt\meti, bir harb zuhur ettiğı tak -
dirde Fransanın -dostu olan TÜrkıyenin 
kendisine yardım edip etmiyece~ill: an
lmnak 1sterruş ve Türkiye har iciyesine 
müracaat etmiş. Türkiyenin verdiği ce -
vab şu olmuş: cEvet. size yardım ~eri!. 
Ancak bazı şartlar dahilinde: Evvela, 
Hatayın Türkiyeye kayıdsız ve şartsızca 
ilhakı, saniyen, Suriyenin ve Lübnanın, 
J&kiyesi, Elceziresi, petrolü. fal.ını ve 
fıi.Anı ;te l'ürkiyeye verilmesini kabul 
etmek. E~er bu şartları kabul ederse 
Türkiye Fransaya yardım edece!t, aksi 
takdirde: 
-Li! ... 

Haibuki bu Lübnanlı meslekdaş. An-
karada bizimle konışırken ne kadar tat
h söylemiş. ne kadar Türk dostluğunaan 
bahsetmiş ve Türkiyenin yaptığı büyük 
ilE:rlcme hamlesini ne kadar hayranlıkla 
yadetmfşti. 

1 ST ER 

Koca.nndan aynimak iniyen ellilik 
bır kadın, t'aııı.nm'§ avukatlardan bi .. • 
nne gitmiJti. Avukat, kadının aynl
mak iıtediğini, bunun için dava aça -
cağını dinledikten sonra, sordu· 

- Kaç defa evlendiniz bayan? 
Kadın cevab verdi: 
-1ki defa. 
- Kaç yCl§ında.nmz? 
- Yinn.i b~. 
-tki ö.efa mı? 

\. ............................. _. ______ _ 
Bir Ingiliz alimi 
Dolandzriczlıktan 

Muhakeme ediliyor 

1 ST ER · INANMAl 
· Bir arkadaşımız anlattı: ı -Otobüste stgara içilmez, sigaranızı söndürünüL 

c Bır ctobüsteydim, otobü:: Tepebaşında durdu, bir erkPk Sig:ra _:le _otobüse .bınPn, sigarasım yere attı. ayağile bastı-
. rıp sond;ırdu. Tam cu eruıada otobüs şoförü ağzına bir ıu-

bindı. Aizında •ıgarası vardı. Otobüs şoförü ihtar etti: gara almı~ yakmış. ve tüttürmiye başlamıştı.» 

ISTER IN AN, ISTER INA NMA 1 

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

' 

Birineikinun 1 & 

Sözün Kısa sı 
-····-
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-1 S BirinciUnun SON POSTA 

iş bulmak için yola 1 (' , 

çıkan 11 ve 15 yaşlarinda \)~~,..-~-E 
londradaki konferansa beş çocuğun macerası .AL: E 

• • • • Birkaç gün evvel 11 ve 15 yaşların • -•L--d---,--•2ı•,-• 
• 
Itcilya teslihat için 

10 milyar liret ayırdı 
Fthsbn namtna kimler da beş çoc~ ıstanbulcia yapacak iş ve • ima a top anan 

bannacak bır mek-e bulamıyarak hep Amerikan devletinin 
l•şt·ırak edecek? birlikte yürüye yürüye Eskilebire git· 

rneğe kıırar vermişler ve köprüden ka· müzakere nıevzuu 

Faşist Meb'usan Meclisi tarihe kanşb. Yeni Meclis 
azası " Milli Meclis azası , ismini taşıyacak 

Kudü.i g (Husust muhabirimiz yazı • 
yer) - Londrada toplanacak olan Yu -
varlak masa konferansına, Suriyeden baş
ka bütün Arab devletleri davet edildi. 
Bidayette Sı..riyenin murahhası dil yo!cl 
çıkmış olduğu halde İstanbuldan geri dön
dilrüldüğü malumdur. Bunun haricinde. 
konferansa ıştiraki henüz meşkUk kıı!an 
memleket FiUstindir. Filistin nasyorıa -
Hstlerı bı.J konferansa iştirak edecek o -
lan Filistin nıurahhasınm ancak oaşmüfti 
o!abileceği noktasında musırdırlar. İr.gı· 
li~'ier ise onun iştirakini istememektP ıs
rar ediyorlar. 

Roma 14 (A.A.) - İtalyanın askeri ma· 
lariflnin tezyidi için bu sabahk:i DVJrJar 
lneciJsinde verilmiş olan karara müteal -
lik haber dolayısile şu ciheti tasrih eı. • 
lnek lazımdır ki teslihatın inki§ahnı ı. · 
hlin için bütçeye konulmu§ olan 10 mil
Yar li:-et kredı. bir çok mali senelere tak
•!ın edjlecektir. Bu kredinin ilk yardımı 
01'\11 takriben 2 milyar 474 milyon liret 
1039-1940 bütçesi kredilerine ilave edile -
ce)c ve bu mail senenin bahriye, harbiye 
\'e hava nezaretleri masarifinin yekunu 
takriben 8 milyar 275 milyon lirete bati! 
Olacaktır. 

Faşist meb'nsan meclisi lağvedildi 
Ronıa 14 (A.A.) - Faşist meb'usan 

blecUsi bugün öğleden sonra tarihe ka -
~ olacaktır. Merasimle açılacak o -

bir celsc esnasında 20 nci teşrii dev
l'eniıı mesaisi sona erecek ve heyet bil
haasa yeni hüzmeler ve korperasyonlar 
hleciJsinin teşkiline dair olan kanunu ka
buı edecektir. Yeni meclisin azası cmiUi 
lbeclis azası. ismini taşıyacaklardır. 

Meclis ilk defa olarak gelecek sene M:ırt 
ayında toplnnacaktır. 

Gaz maskeleri 
Roma 14 (A.A.) - Bütün bina. otel s:\

hibleri ile turizm müesseseleri. nakl!yat 
evleri. yardım ve hayır müesseselE'ri. ti
yatro, sinema sahiblerl. avukat ya7ıha • 
neleri. doktor muayenehaneleri, mühen
dis büroları, ilh .. bütün müstahdemleri -
ne ve tayyaretere karşı himaye işi ile uğ
raşacaklara en geçi bu ayın 31 inde gar. 
n'askeleri tedarik ve ita etmeğe mecbur
durlar. 

Yeni sene bütçesi 
Roma 14 (A.A.) - Nazırlar meclisi 

1939-40 mali yılı bütçesini tasvib eyle
miştir. 

Bütçe 29,316,000,000 liret masraf ve 
24.516.000,000 liret te varidat derpış et
mektedir. 
Açık beş mllyara yakındır. Milli mü • 

dafaa masrafı harbiye için 3,406,01)0,01)\), 
bahri ye için 2, 701.000,000 ve hava içın de 
2,165,000,000 lirettir. 

Üç haftadanberi İngilterenin hiitiın 
g:ıyreti konferansa yalnız Naşaşibi t:ı:-af
tarlarının ıştiraklerini temin ile ikti!:ı et
mekti. Filistinin cHürriyet ve İtilaf.., ya
hud cİngiliz muhibleri cemiyeth demek 
olan bu zümre, yapılan bütün gayretiere 
ve dağıtılan büyük paralara rağmen ş!ın
cHye kadar ancak 70.000 imza toplıyahil -
miştir. Bu ise 900,000 nüfusa nısh ... t 
edilince hiç bir şey değildir. ZatPn bu 
70,000 kişi de isimlerinin neşredilmesini 
istemyor I ardı. 

Londrada matbuat cemiyetinin ziyafetine 
Almaniann iştirak etmemesi mesele oldu 

Bu hal lt~rşısında asıl.nasyonalist fı!' -
kar:ın da konferansa iştirakini kabul et
mek İngilizler için bir zaruret oldn. Diı· 
ikı giindür Londradan buraya gClPu ha
berlere göre İngilizler Seyşal adalıtrıt"da 
menfi bulunan Kudüs eşrafının tahliye -
lerine ve istiyenlcrin Londra konferan -
sına iştirak edebilmelerine karar VPr • 
rr. iştir. Ancak tahliye edilecek olan FJ -
listin eşrafı şimdilik Filistine dönPnıiye
ceklerdir. Kahireden gelen haberlere gö
re serbest bırakılacak menfiler Kahired~ 
oturacaklarmış. Burada bu işlere dair 
henüz kat'i mah1mat yoktur. 

lngiHzler, Almaniann bu hareketini yalnız matbuat 
cemiyetine değil, 'bizzat Ingiliz Başvekiline karşı da 

bir hakaret suretinde telakki etmektedirler 
Londra 14 (A.A.) - Ecnebi matbuatı 

tiya!etinde Alman gazetecilerile Alma'l· 
ta e1çiliği erkanının bulunmaması Londıa 
ltıehafılincie büyük bir heyecan uyan -
clırrn ı ştır. 

lngıliz bı.şvckili Alman elçisinin ,.e 
Atınan gazetecilerinin ziyafette bulun -
~LYacaklarmı ancak ziyafet esnı:ısmda 
1 
abeı· c lmıştır. Bunlara tahsis edilmi§ o

barı l"Crle~ boş kalmamaları için derhal 
t aıı rneb'uslar tarafından işgal olunmuş
lıur. Davetlilerden bir çoğu Alman da vf t-

lerin n bu hareketini yalnız matbuat ce
~iYetine karşı değıl. ziyafete riyaset e
b~ı:ı biızat İngiliz başvekiline karşı da 

r hakaret suretinde telfıkki etmişlerdir. 

. . Ancak. zannedildiğine göre nasycıııa. 
sonra yapılabılırdi Hstler, mutlaka basmüftinin kon rP ran-

Londra 14 (A.A.) -Alman büyük el • sa iştiraki lazım geİdiği noktasındı:ı hala 
çı·l.iği bugün neşrettiği b~ tebliğde diyor ıısrnr ('diyo:-lar. Son haberlerP göre fr.p,il
kl. . . . . . . . tr.re bu c.iheti de kabul e tm i§ imiş. Fnkat, 
Ecnebı matbuat cemıyetının senetık zı- hemiz haberler teyid edilmiş değildir. 

yaretinde Alman elçilik erkanının bulu • - - - -----

nacak vaziyette olarnamaları Alman el • M.lll"l Mu""dafaa Vek·ı· 
çilığinin noktai nazarınca mucibi tees • 1 1 
silrdür. Hususile ki ziyafette başlıcq ha • d •• k d d 
tib olarak İngiliz başvekili görüluynrdu. Un 8 Şam ra YO 8 

Ancak ;urasını hatırlamak lazımdır ki, b • k f d• 
cemiyet narnma yapılan davete, cemiyet Ir on erans ver 1 
~zası sıfatile bizzat Almanlar da dahil 
bulunuyorlardı. Bu bakımdan, z.ivafet!t' 
Alman işler! hakkında bazı tenkidl~er ya • 
pıl::hğı takdirde müşkül bir vaziyetin ha
sıl olabileceği düşünülmüştür. 

istanbul Halk sand1ğ1 
yar1n törenle açıhyor 
Ankara 14 (Hususi) -İstanbul Halk 

sandığı Cuma günü törenle açılacak ve 
törene yarın akşam İstanbula hareket 
edecek o ian İktısad V ekili Şakir Kese
bir reislik edecektir. Halk Bankası U· 
mum Müdürü Ata Evcim bu akşam İs
t~nbula gitmiştir. 

Ankara 14 - Dokuzuncu yerli mallan ve 
arttmna haftnsı müna.scbetlle Mllli Miidafan 
VekUI ve Ulusal Ekonomi ve Arttırma J{uru
mıt Bnskonı General Kftzım Öıalp bu ak -
~m radyodn mühlm bir konferan.cı vermiş -
tir S:ıyın Vckll ezcümle demiştır ki: 

Büyük m1lletimlzln mfisterek Iradeslle .se -
ç!Jen yenı Cümhurreislmlz İsmet İnönünün 
yf!l(sek sahslyetı davnlanmızın dcvnmhlığı
nt, Ideallerimizin daima daha genloş ufukla
ra do~r.ı hızla ve muvaffaklyctıe llerllvece
~1n! müJc!elcyen en kuvvetll ve en eınln b!r 
gnrnntıdlr. 

b Londra 14 (A.A.) - Parlamento me -
~filinde beyan olunduğuna göre, nıat • 
e ata hü:-meten hususi ve mahrem olarak 
tı '"'elden tevdi olunan Çemberbıynin 
e Utku ınetn;ne istinaden Alman elçılik 
~kanının ve gazetecilerinin daha nutuk 
~lenıneden evvel başvekilin nutkuna 
t §ı takındıklan vaziyet adabı mua~e • 
'tr.ete tamamile muğayirdir. Çünkü neza • 
tl et kaidesi icabı olarak, başvekil nutku· 
\'~ re~~l söyleyip yerine oturmadan cv
ltı hıç kimse bu nutku biliyor addedi1e -
~rotesto ancak nutuk söylendikı:en 

f Arttırma ve Yerli Mali Haflas1l 

Blllyorsunı•z ki, yurddaşlanm, başkanı bu
l•mdu~um tnusal Ekonomi ve Arttırma Ku
nıt!lu, 1929 ~nesf sonlannda o zaman ba.ş
V!'klllmlz ol!ın İsmet İnönfinün Büyi.\k Mil -
Jet Mecllstnr!e lrad huyurdukları tarih! nu -
tnk gürıU kurulmuştur. Demek k!, yenı Cüm
hurrelslmlz, memleketimiz ve mmetımlz 1 -
çin çok hay>rlı ve faydalı olan bir çok Işle -
rln ve kuru"llların oldu~u gibi cemiyetımı -
ıln de kurucusudur. Kendilerine yüksek hu
Zll'"Jnuzda, sonsuz saygı ve ba~lılık hlsle -
rlmle selAmlıı.nm. 

Generai Khtm Özalp, bundan oonra en -
df\<ı~rlleşme hareketimizin günden güne in -
k!ş11.f etmek!e oldu~unu, ikinci dört senelik 
s:ınayl programının ta tblklne geçlldi~lnl .söy 
lemlş ve lktı.radl hayatpnızdakl canlılıb lta· 
rnt ederek demiştır ki: 

t.a.~tırma ve yerli malı haftası mnnase betile Başvekil Ceıa.ı Bayar tarafından 
~Od~ _irad edilen mühim nutkun metmni ·ae§retmiştik. Yukarıdaki reııim 

ekili nutkunu söylerken göatermektedlr. 

Tasarruf sahasında Ise milleti ve banka • 
ıanmıza şeref •eren bir merhaleye varmış 
bclunuyoruz. Bankalarımızdaıcı küçük ta • 
ur:-uf mevduatı 100 mUyon liraya çıkmıştır. 

Memelde 
Almanlar 
Kazandılar 
Meme! 14 (A.A.) - Memcl meclisi s~ 

çirr.inin mm•akkat hecisi: 
Alman listesi 576,486 rey, Litvanya lis

teleri 130,085 rey. Bu hesaba göre Al -
:t:an listesi reylerin yüzde 81,5 inf ka • 
ı~ nmıştır. 

Ziraat V ekaleti M üsteşan 
Ankara, 14 (Hususi) - Ziraat Veka

leti müsteşan Naki'nin başka bir vazi
feye nakli mevzuubahs değildir. 

Yazan: Selim Raıap Em8\ çnmak suretile vapura binerek Karta • 
ll\ geçmişlerdir. Fakat orada açlık ço • 
cul{ları bir çare aramağa sevketmiştir. c enubi Amerika devletlerindeıı 
Küçükyalı köyünde Halilin bosta • Peru'nun merkezi Lima şeh • 

nma giren beş çocuk ellerine geçen ha· rinde toplanan cPanamerlkenıt konfe • 
vurlarla karınlarını doyunnağa çalış • ransına yirmi bir Amerikan devleti lşti
mı~larsa da, az sonra h~vuçla bunun rak ediyor. Avrupanın içlnde yaşadığı 
mi!mkün olamıyacağını anlamışlardır. karma karışık şartlara karşı bu yırmı bır 
Bu vaziyct çocuklan fena bir karara cümhuriyetiıı takib etmiye karar vero • 
sevketmiş \'e bahçede bulunan iki ha • cekleri politika bakımındandır ki tu 
sı.:ı sırtlıyarak bunlan satıp ekmek al· konferans büyük bir ehemmiyetl Miz bu
m~ğa kalkışmışlardır. lunuyor. Şimdiye kadar toplanan ve sa

Bostan sahibi Ha1il beş çocuğun iki yısı yediyi bulan diğer konferanslar :Mo
hnc:ırı alıp savuştuklarını görmüş ve ral ı;ahasınd&n ileri geçememi§ ve bun • 
hoberdar edilen jandarmalar küçük larm akdettikleri celseler, tarafların hu
hırsızlan yakalarnıştır. 

Suçlular Karta] sulh hakiminin ka~ 
şıs:na çıkarıldıkları zaman, kannlan • 
nı doyurmak için havuç yediklerini ve 
b~ı suretle açlıklarını gideremedikleri 
içh hasırlan ça1dıklannı itiraf etmi!i • 
lerr!ir. 

1\fahkerne ya~larının ufak olması do· 
ht~.'lSile cocuklann evvel beevvel Kar • 
tal beledİyesınce iaşe edilip yol para • 
larının de temin edilerek bir hayır 
müessesesine sevklerine karar vermiş· 
tir. Bundan sonra hakim Alaeddin Kir

susi görü~ ve prensibierinin karşılllştın -
.iıp mukaycsc edilmesine inhisar etııııftır. 
Şimdiye kadar, şimali Birleşik AmE'rıka 
cümhnriyetinin umumiyetle hikim bır 

vaziyet tesis etmesi korkusudur ki A • 
n~erikanın nisbeten daha küçük olan di· 
Rer devletlerini daima ihtirazkAr harek~t 
etmi.ye mecbur etmiştir. Fakat bir nevi 
arıaşma ve koklaşma devresi demek o • 
lan geçmiş toplantılarda, bu tesir kıs

men hafiflemiş oldu~undan dolayı bııgün 
müessir bır teşriki mesai tesis etmek im· 
kanı Msıl olmuştur. 

m~n tarafından aldırılan ekmek ve ka· Bundan maksad, urnumt emniyeti te • 
tıkla çocuklar karınlarını doyurmuş • mir. edecek kollektü bir tesamid esası 
!ardır. 

Kartal kaymakarn ve belediye reisi 
B:ı 1ıir, çocuklarm iaşe ve yol masraf • 
larını tcrrıin ederek bec;ini de bir ha • 
yır rnüec;~e ·esine sevketrniştir. 

Milli ~·,reş tP'''m1m1za 
Aıkarada 3 av 

idrnan yap'1r1 ?cak 
Ankara 14 (Hu.msi) - Milli güreş 

t? 1omımızın bütün elemanlan Kfmu • 
nusani ayı başlannda Ankarada top -
lıınma<ia davet ed:Jeceklerdir. Kendi • 
lPrine huc;uı;i v~ kapalı bir güreş salo· 
nu'1da 3 ay idrnan yaptınlacaktır. Tür
k i:re güreş birincilerinin de her vesile 
He> bu kampta bir tecrübe devresi ge • 
çirmeleri kararlaşmıştır. 

Nisan aymda yapılacak dünya gü • 
rPş şamp;vonı:tSJ seyahati ile güreşci • 
lerimi?in Finlandiyaya iadei ziyaret se 
yal:atinin ayni sıralara tesadüf ettiril • 
m~~i mukarrerdir. 

Amerikada iki casus 
da ha tevkif e~ildi 

N'e:vyork 14 (A.A.) - Los-Angeles'de 
tevk"f ed;!en iki casusun üzerinde A.."lıc -
rikanın sahil müdafaasına aid evrak bu
lunmuştur. 

arayıp bulmaktır kl teşebbüsün ehE>rr.ıni
yet ve azameti de bundan ileri geliyor. 
Fakat işin garibi şudur ki Cemiyeti Ak· 
\·ama iştir&k ederek beynelmllel barışın 
temellerini tahkim etmek yolunu tut • 
mak ıstemiyE>n Birleşik Amerika ciirr.hu
rlyeti cPanameriken. konferantın 

mesais:ne faal bir şekilde iştirak ediyor ve 
Avrupa için kabul etmek istemedi~! b•r 
takım taahhildleri hem kabul e~ıyor. 
hem Ge di[ter devletleri bunları k~bule 
teşvik Ediyor. 

Şimal ve cenub Amerika kıt'alarınd:ı 
sulhün devam ve istikrarını temin için 
ileri sürülen formüllerden biri rne~hud 
hakem usulüdür. 

Nitekim bu formülün herkes için arne
li bir şekil alabilmesi için bir takım as
keri heyetler muhtelü memleketl<>re 
izam edilmiş ve sulhün ihlali tehlıkesi 
karşısında Birleşik Amerika devlPtı He 
ha!:gi esaslar dahilinde müşterek hare. 
ket edilebileceği gözden geçirilmiştir, 
Ayni zamanda Amerikanın Atlas Ok
yanusunda bulundurmayı düşünc'lüğü 

nıüstakil büyük donanınayı meydana ge. 
t:rmekten bir maksadı da bu gayPyi te
min etmektır. Bu tedafüi tedbirlerin m\i!,. 
takillc.>n ..ıaponyaya karşı alındığını idcia 
edenler bulunduğu gibi, Japonya ilt' be
raber Almanya ve İtalya gibi husnsi bir 

(Devamı 5 inci ıayfadaJ .. ............................................................................................................................... 
Sabahtan sabaha: 

Gurbet 
Anadolu köylüsünün işiiyen bir Yarası da bu: - Gurbeti 
Toprağı olmıyan köylü rençperlik etmP.k içın şehirlere dökülür. Her bahar 

ayında Karadenizden gelen vapurl;ır 1stanbula binlerce köylü döker, bunlar 
~;npılar.da. fabrikalarda iş ararlar. Yapacakları iş ağırdır. Toprak taşımak, 
harç yı.pmak, çimento torbalarını kaldırmak vesaire .. Yazın ~ık havada ge
çen bir kaç ayında beş on kuruş toplıyan bu Linlerce insan kendi tabırlerinC@ 
Kasımn doğru memleketlerine dönerler. Kazandıkları beş on liranın yarısı yol 
mRsrafına ve buradaki masraflnnna gider. Eylfılde dağarpklarına oır kaq 
arşmcık dallı basma, bir yumak ~az boyaması. bir taşlı tarak koyan bu 
insanlar kışı geçirmek için köyleriDe çekilirler. Ve bu her mevsim böylece 
öcv&m eder. 

Cümhurreisimiz Yavuz İsmPt İn3nünün Kastamonu köylüleri arasında 
yaptığı gezinti bize köylünün bu itlyadını hatırlattı. Topraksız köylüyü bu 
mevsim muhaceretinden ve sonra o ezelt gurbet derdinden nasıl kurtıu-abi-
1iriz? Bir tutarn tohum atabilmek için iki karı~ topralı olmıyan köylüyf\ nasıl 
yaşata biliriz? 

Devlet arazisinden köylüyü toprak sahibi etmek bir plan meselesi vP uzun 
yıllar Jstiyen bir istihale devresid:r. Fakat bence asıl dava köylüy-i gı•rbet 
itiyadından kurtarmaktır. Şehirıere, fabrikalara gelip bir kaç ay çalışan köy
lüyü san'at sahibi yapmak. amele kalmaktan kurtarmak. onu yavaş yava1 
kalfa. usta mevkiine çıkarmaktJr. Tcpraksız köylü şehhde ve fabrikada nç 
beş ay çalışıp köyüne dönmemeli, çalıştığı yerde ev bark kurmalı, öğren
diğini unutmamalı. Mesela bu mevsimde fstanbulda bir yapı amelesi, ustası 
bulmak imkAnı :yoktur Hepsi köylerine çckami~lerdir. Fabrikalar bıle işçi 
bulmaktan mahrumdur. Yaz mevsimi ge1ınce binlereesi gene kafile kafile ge
leceklerdir. O zaman yevmiyeler de cü~ecek. gelenler arasında iş bularnı • 
yanlar bile görülecektir. İstanbul belediyesi her yıl bunlardan yüzlercesini 
memleketlerine iade eder. 

İşte asıl mesele işçi olarak Ş""lıre akın eden topraksn köylüyü bu gurb!t 
ftiyadından kurtamıaktır. Koca O.IDID4 imJllrMII"-a-Jıkan da o yaylik 
.. ~lak ilfadı *ilil -ebi .... (:Micl 



4 Sayfa 

Eminönünde kiralar 
mütemadiyen yükseliyor 
Elde kanuni bir müeyyide olmadığından dükkan ve 
mağaza kiralannın yükselmesinin önüne geçilemedi 

Eminönü meydanı açıldıktan sonra 1 Eminönü civan ticari mıntakadır. D ük· 
mcydanın etrafında yirmi metre gen · şli- kan. mağaza ve emsali b inalar daha ev
ğ~nde belediyeye aid bir saha bıra1<ıia - velden tutulmuş olduğundan sene başın.la 
caktır. Meydanın açılınası münasebetile konturaUan bitecek müstecirler telaşa 
yıkılacak binaların arkasında bir çol~ çJr-

dü~müşlerdir. 
kın binalar bulunmaktadır. Bu çirkin bi-
ıınlarla meydanın güzelliğini kaçırmamak 

için belediye bunların önünde bırakıla -
cak arsalara güzel binalar yapa<'i'lktır. 

Arsaların bir kısmı satılacak. bir kısmı
n& da belediye tarafından binalar kuru
lacaktır. 

İstımlak muameleleri tekemmül et -
rnekteo ve binalar birer birer yıkılmakca -
dır. Bu Eebebden o civardaki kira bedPl
leri yeniden yükselrneğe başlamıştır. Bir 
çok ınüstecirler konturatlannı sene ba -
§Ina kadar yapmakta olduklarınd;ın on 
beş gün sonra konturatıarını yenılerneğe 
nıecburdurlar. Bunu fırsat bilen mal su
hibleri kfr:ı bedellerini eskisine nisoetlP. 
yüzde yetmiş. hatta yüzde yüz nishetınde 
arttırmışlardır. 

Mllte.ferrlk: 

Bir doktorumuzun madalya 
ile ta:tiii 

Çocuk Esirgerne Kurumunun Bakır
köy doğumevi müessislerinden Dok -
tor Rauf Fehmi, müessesenin tekamül 
ve inkişafmda fahri olarak azami yar
dımı gösterdiğinden umumi merkezce 
g:..imüş bir madalya ile taltifi tekarrür 
etmiş ve dün bu madalya İstanbul Ço· 
cuk Esirgeme Kurumu Başkanı huzu -
rile ve merasimle kendisine verilmiş • 
tir. 

ltfftiyenin btınisinin mezarı 
şehidliğe kalderılacak 

itfaiyenin hanisi Gerçek Davudun 
Haseki hastanesinin arkasındaki saha
da bulunan mezan kaldınlacak, Edir • 
nekapıdahi Şehidliğe nakledilecektir. 

Halk aa nd ığe y;orın açılıyor 

Halk Bankası tarafından şehrimizde 
kurulan Halk sandığının açılma töre -
ni yar:ın öğleden evvel yapılacaktır. 

Açılma törenine İktısad Vekili Şakir 
Kesebirin riyaset etmesi muhtemeldir. 

Konturat yoklamalari yppe'ıyor 
Konturat yoklamalan devam et • 

mektedir. Eyüb ve Fatihteki yoklama
lar bitirilmiştir. Beyoğlu ve Eminö • 
nündeki yoklamalar bu hafta içinde bi
tlrllecektir. Şimdiye kadar 4026 1d~iye 
konturat yapmadıklan için ceza zaptı 
kesilmi§tir. 

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

Şehir lşlPrl: 

Senevi ıcarı üç bin lira olan mağazall'l· 
rın kiraları sahibieri tarafindan yedi bin 

l!ra) a kadar yükseltmiştir. Elde k;ınuni 

h!r müeyyide mevcud olmadığınciarı be
lediye ve ticaret odası kira bedellerinde 

yap:lan :htikara mani olamamaktadı ... Ki· 
ra bedellerinın eski bir ticaret mE"rke~! 
olan Eminönü civarında çok pahalı o! -

ması, ticari müesseseleri dağıtacak, di -

ğer sahalarda da kira bedelleri bir mik
dar yükselece.ktir. 

İmar pUmında bu gibi arızalan ortadan 
kaldırmak için Prost, vesaiti nakliye şe -
bf'kesini tevsi etmiş, bu suretle ticari 

m!.iesseselerin her tarafa serpilmesine ça
lı~mıştır. 

lfUllür işleri: 

Yüksek tec'r:sc.t urr.um mücür 
rr.ueıvini ge ii 

Maarif Vek5Jeti yüksek tedrisat u · 
mum müdür muavini Kudsi, Üniver • 
site ve Güzel Sanatlar Akademisinde 
tetkikler yapmak üzere dün şehrimize 
gelmiştir. 

Kfy yc.tı melo:tebleri 'enişletilecek 
Şile yatı mektebi tevsi olunacaktır. 

M imar Şemseddin, mektebin tevsi pla· 
nmı hazırlayacaktır. Köy yatılarına 
gittikçe rağbet edildiğinden, vilayet 
rlahilindeki diğer yatılar da genişieti • 
lecek tir. 

Bir meıt8r bir sandala çarpıp devirdi 
Arabcamlrtc Ya~kapanında. 21 numaralı 

kıı.hvede otur&n Ali ve Mustafa, balık tutmak 
üzere Salıpazarı açıklarında sandal Ue do -
la§ırlarken. meçhul bir motör sandala çar -
p:ı.rak devlrml~. sandalda bulunanlar denize 
dökiilmüşlerdlr. 

All ve Mustafa etraftan yetişen dl~er san
dallar tarafından kurtanlmı~. hA.dl.se hak -
kında tahklkata başlanmıştır. 
Bir ltarlına çarpan ,of8r yzokalande 
Şoför Etemin Idaresindeki otomobil, Tepe

başı caddesinden geçmekte Iken. Aralida ı.s
!Dinde bir kıldına çarparak yaralamışt.ır. 

Yaralı beray1 tedavi hastaneye kaldınl -
mış. şoför yakalanmışt.ır. 

Bir çccuk kolundan yaralande 
Harnal Kerim lmünde -biri Çarşamba cad

dı>slnden geçerken sırtındaki portakal san -
dı~ı düşmüş ve 9 yaşında Sablha isminde 
b~r çocu~un kolu sandık altında kalmıştır. 

Sablha kolundan yaralandığından tedavi al
tına alınmış ve hMI.se hakkında tahkikata 

Bir asansar talimatnamesi hıı2'erl?nc'ı başlanmıştır. 
Belediye !en heyeti asansörlerin ve Bir kadın tramvayt'.an dOştQ 

asansörcülerin tabi olacağı evsaf ve Fransuva ısmındP. bir kadın, Tepebaşında 
kayıdlan gösteren bir talimatname ha• tramvaydan Inerken, vatmanın hemen ara-

h~yı hareket ettirmesinden dolayı düşüp ya-
zırlamıştır. Yeni talimatname tetkik ralanmıştır. 
edilmek üzere belediye daimi encüme-. Yaralı berayl tedavi Beyo~lu hastanesine 
nine verilmiştir. ı knldırılmı,, suçlu vatman yakalanmı.ştır. 

Ingiliz firmalari mal almak 
tstiyorlar 

İngiltere piyasası, muhtelif memleke~
lerle olan klering ve tediye anlaşmaları 
yüzünden bır ço'k mallanmızı pahalı bul
makta ve olmamaktadır. 

Dericiler Türkofise müracaat 
ettiler 

Evvelki gün Milli Sanayi birliğinde bir 
toplantı yapan ve İktısad Vekaletine gön-

derilmek üzere bir rapor hazırlıyan de- -
riciler dür. de Türkofis müdürü Cemal 

SON POST.a 

IOkmeydanında bulunan 
cesedin esrari 

henuz anlaşdamadi 
Dört gün evvel Okmeydanında oulu1ıan 

cesedi::ı hüviyeti hala anlaşılamamış. Ci
nayet bütün esrarını muhafaza etmekte - ' 
dir. Morg raporuna göre cesedin başında 
görülen yarnlar tabanca ve bıçak y~ra • 
ları olmayıp taş veya buna benzer bir 
şeyle vurulmak suretile vukua gelmiştir 

Z:ıbıta, ôün yeniden bazı kimsf>leriıı 

ifadesine müracaat etmiş. fakat müsbet 
b!r netice elde edememiştir. 

Katil suçile nezaret altında bulunan 
Arnavud Llıtfi, dün geç vakte kadar is -
ticvab edilmişse de, her hangi bır itiraf
ta :'llılunmamıştır. 

Vi ayet Parti kongresi 
bugün toplanacak 

Vilayet Parti kongresi bugün saat on 
birde Viıttyet binasında toplanacaktır. 

Vilayet başkanı kongreyi açacak, müte
akıben bir ıeis iki katibden mürekkeb 
muvakkat tongre heyeti seçilecektir. B:ın 
can sonra iki senelik mesai raporu oku
nacak, hE's<ı b lar incelenecek, sekiz i asıl 

~ekızi yedek olmak üzere, Vilayet idare 
heyeti seçimi yapılacak ve merkez umu
mi ~op1antısına gönderilecek beşi yedek 
beşi asli olmak üzere on murahas sei(!
hcektir. 

Bir garson sevdiği 
kad1n1 ağ1r yaralad1 

Evvelki akşam Galatada. bir garson. 
bır kadını ağır surette yaralamıştır. 

Galatnda Kemeraltında Panyot adın

da bir sütçünün yanında garsonluk eder. 
Mehmed, o civardaki umumhanelt:rden 
blrinde bulunan kadınlardan Sultana is
minde birini sevmekte, fakat karlından 
yüz bulamamaktadır. 

Mehmed, Sultanaya bir müddett~>nbe~ 
beraber yaşamak teklifinde bulunmakta 
ise de kadın tarafından her defasında 
rC'ddedilmektedir. 

Evvelki akşam bir meyhanede :.ar!ıo' 

olduktan sonra doğru Sultanayı görrneğe 
giden Mehmed, kadına tekrar berabf>r ya
~amak için tekiifte bulunmuştur. Sııltana, 

Mehmed1e aJay etmeğe başlamış, bir ta
raftan da red cevabı vermiştir. 

Mehmed Sultananın bu hareketine fe
na halde kızmış ve hemen bıçağım çe • 
kE:rek Sultar:aya saplamıya başlamıştır. 

Ağır surette yaralanan Sultana cankur -
taran otomobilile hastaneye kaldırtlnuş, 
Mehmed yakalanmıştır. 

Bir hrrstz yakalandi 
Dün, emniyet ikinci şube sirkat ma -

sası memurlan pek kısa bir zamanna bır 
çok evleri snyan 
bir hırsızı yakala
mışlardır. 

Müteaddirl. sir· 
katlerden suçlu. 
Abdi, bir kaç ay 
evvel pasaportsuz 

olarak Bulgaris -
tandan tehrimize 
gelerek B~>§iktaş 

ve Fener acmtle • Yakalanan sabıkalı 

rinde hırsızlı~a Abdi 
başlamıştır. Bir müddettenberi aranmak
ta olan Abcü, dün Kapalıçarşıda küllıyet. 
li mikdarda eşya satmakta iken yakalan-

Serbest dövizle i§ yapan İngiliz aJıcı -
larının bazı mallarımıza ihtiyaçları ol
du~undan, bazı firmalar İngiliz hilkıl -

. rnetine rnüracaatla, kendilerine cüz't b~r 
prim verilmek suretile Türkiyeden sınai 
müesseseler için mal idhal etmek arzu
sunu izl:ıar etmişlerdir. 

Ziyaya müracaatla takas meseles;ncen 
dolayı u~radıkları zorluklardan bahset-

mişleröir. Türkofis müdürü dericilere m~~:iu hakkında tahkikat devam etmek
lazım gelen kolaylığı göstereceğini vadet. tedir. 
nı iştir. 

İngiltere İktısad nezareti. bu t~şeb • 
büsler üzerine, İngiliz fabrikalarına rnü
saıd davranmak için alınacak terlbirleri 
ve piyasa vaziyetlerini tedkik ettimıe~e 
başlamıştır. .............................................................. 

Yardda,: 
Bankalarda biriken paralar menıleket

te ~ yaratır. Kü~fik arltlrma hasabiarı 

bir araya C'f'llnce Ulll!al Ekonomimiz Için 
btıyilk bir kredl .kaynalı olar. 

UJusal ekonomi ve arttırma kunımu 

Hataydan portakal geliyor 
Hataydan bu sene memleketimiıe bir 

hayli portakal ve limon gelrneğe ba~la -
mıştır. 

Bu. portakallar ve Ilmonların evsaft ga
y~t yüksek oldu~ndan piyasada büyük 
bır rağben kazanmışlardır. Yuvarlak po:-
takal cinslerinin sandığı 3-4 liraya ka -
dar satılmaktadır. 

Bundan başka az mikdarda Yafa citıı;i 

portakallar da gelmiştir. Bunlann da fiatı 
3-6 lira arasındadır. 

Esnaf hannma yurdu 
bu yıl açılacak 

Esnaf cemiyetleri tarafından ticaret ve 
sanayi odasına gönderilen yeni yıl büt
çeleri tetkik edilmi§ ve bunlar oda unıu
nıt lı:atiblilince tasdik olunmuştur . 

Bu yıl esnaf cemiyetleri bUtçelerıude 
eı;naf yardım heyeti için 30 bin lira ka
dar bir tahsisat ayırmıştır. Bu tahsisat
la esnafın muhtelif ihtiyaçlan te'nıin e
dil~cek ve bu arada esnaf bamuna ynrdu 
açılacaktır, 

Birincik.anun 1 S 

Afyon satış anlaşması 
müzakerelerine başlandı 

Yugo.dav ve 'l'ürk murahhaslan dünkü toplantıd4 

Bu ay sonunda müddet! biten Türk • 
Yugoslav ham afyon satış anlaşmasım 

yenilernek üzere şehrimize gelen Yugm:
lav murahhas heyeti ile Türk heyeti a
rac;ındaki müzakerelere dün öğleden ev. 
vel Tjcaret Odası salonunda başlanmış -
tır. 

Toplantı riyaseti, Türk heyeti l'f'ıai ve 
İkt;sad Vekaleti teşkilatıandırma müdü
rü Servet Ber1tine tevdi edilın.iştır. 

Türk heyeti reisi Servet ilk olank ıroz 
alnıı~ ve Yugoslav heyetine cHoş geldi
niz• dedikten sonra anlaşma müzakere
leri vesilesile dost Yugoslavy heyetini 
memleketimizde görmekten mütevellid 
nıemnuniyetini tebarüz ettir.mi~U!' 

Servet Berkinden sonra YugtJSlav mu
rahhas heyeti reisi doktor Obradovfç söz 
a!&rak, Yugoslav heyetinin mukabil mem 
nuniyetini tebarüz ettirmiştir. Yugostav 

murahhası bundan sonra TürkiyenEO dost Toprak mahsulleri ofm umum mi~diiril 
ve knrdeş Türk milleti arasında bulun - Hamza Osman ve Yugoslav delegesı 
maktan mütevellid sevinçleri izhar ede- ıııa• 

mesl piyasamızda esaslı bir tesir yaP • 
rek heye-tc gösterilen hüsnü kabulden ve mıştır. Bilakis evvelce kilosu 11 kurU§ 
kardeşçe muameleden dolayı teşekkür 

1 
d . 

1 
d .. 

1 
d ıo.5 . . .. satı an emır er e son gun er c 

etmıştır. Bundan sonra anlaşma muza • ku d" .. .. 
k ı . 'Im' .. k 1 :cr. ı rtışa u~muştur. ere erıne geçı ış ve muza ere ere u6· Al~k d 1 A d k' d 1 Jiııtla· 

a a ar ar vrupa a ı em r 
leden sonra da devam olunmuştur. "k 

1 
• d ·w· t kdırdt 

Ö • . . . rının yu se mesı evam ettıgı ıı 
ğleoen sonraki toplantıda her 1ln he- .

1 
'd b . . . dli teslt 

yet murahhasları arasından mütehas!lıcı ı derı :. ~ ~alzıyetkın dp~ylasaınıza 
tt .. kk b b' 'h • k ' t e ecegmı soy erne te ır er. • .. zeva an mure e ır ı zarı omı e se- ••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

çilmi~ ve teferrüat müzakerelerine geçil. ŞEHIR TiYATRO U 
miştir. Müzakerelere bugün de devnm r- 111111111111111 Tepebaşe Dram Kts11'11 

dilecektir. 11111 30 ct 
1 k9am uırt 20. 8 

... 

A\ d'" · k 1 Vindsorun Şen Kad•111' manya OVIZ ÇI ar1 mamaSI lııtikli.t caddesı Kumedi k••111' 

hakkiRda yeni kararlar aldi 111 Akşnın aaat 20, 0 da Qıtl 
Şehrimizdeki alAkadarıara gelen ha • lllllllll Dama ç .ek n•• Bir~ 

beriere göre, Almanya hükumeti önü • HAL K O pER E ri 
rnüzdeki yıldan itibaren harice döviz çı • Bu aqam pat 9 ci• et 
karılmaması hakkında bazı kararlar itti- ·i ç 1 ç E. t5üyülc ope' 
haz eotmi§tir. Rej:aör Ra•it ıuu 

Avrupa piyasasmda demir 
fiatlari yükseldi 

Birle§ik Amerika hükumetinin tng!l -
tc:re ile yaptı~ı son ticaret anlaşmrısı iı -
zerine sterlin ve dolar arasındaki kıymet 
farkı yüzünden Avrupanın bir çok yerl<"
rinde demir fiatlan yükselmiştir. St~rh
nin düşmesi ve demir fiatlannın yüks<"l-

Müzik : Seyfettiıı A,.l 
Yuaıı • Yulllf SürU'

1 

Büyük. Macar b~ 

ERTUGRUL SADI ,.ıl( 
TIYATROSU 

Tııh'n de bu ııee• dlfl 
(Erkekler kırk'"> 
• sonra azarlar 01: 

vodvil 3 perde. YakıP 

i, a ıı MAbU~ ----· 'Bu AKSAM ISTANBULUN EN BOYOK IKI SINEMASI OLAH 
' 

iPEK ve SARAY Sinemaları 
DOnyanın en bOyQk Kemiklerini görmek için gelecek halka dar gelsetil 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
BAYDUTLAR ARASINDA~ 

T0RKÇE SÖZLÜ, DAYANILMAZ DERECEDE EGLENCELI MUAZZAM FIL 
numıırıılı koltuklnr erktınden ııldırılmulıdır. 

Telefon: SARAY 41656 IPEK 44289 

-· D ANİELLE DARRIEUX'un 
Büyük zaferi ve emsalsiz şaheseri 

KAT 1 A 
Filmi S C M E R Sinemasında 

Ikinci haftası, her seantta salonu dotdurmakta devam ediyor· 
Bu emsalsiz tilmi g6rmek fırsatem kaçırmayınez. .....,.111111111_.-



Cizre u yı su ve 
elektriğe kavuşuyor 

l<asabanın sinema ve buz ihtiyaçlarının giderilmesi de 
kararlaştı. Halkevi faydalı bir şekilde çalışıyor 

SON POSTA 

Zonguldak hatt1n1n en 
verimli istasyonu 

Karabük 

Sayfa 5 

Saym inönünün 9 ,ün türtn tetkik 
sayahalinden inttba ar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) rıcı, kjracı, ortakçı olarak çalışan bnlu • 
nadide b;r devlet reisinin Kast.ıunc..nu, nur mu? Hiç arazisi olmıyan var m•:' 
Zonguldak ve Çankırı vilayetleri içındc Tetkiklcrden. sorma ve soru~~urmalar· 
şehirlerde, kasabalarda ve köylerde hal- dan gene ayni programın 71 inci madde
kır. tam yanında yer alarak onlarla bı!" sin:n ifnde ettiği: cKöy ve köylüye ö -

Karabük (Hususi) - Yevmiye 6 sı ağabey şefkat ve alakasile konuşarak. mü- nE::rn:. esası Şefin ruhi haletine uygıtn bir 
marşandiz, 2 si yolcu ve 92 si hamule naka~a ederek, derdleşerek cidden d·~ - uınde old-:.ıltu seziliyordu. 
vagonu olmak üzere vasati 1 00 vagon rnekrat ve sade bir yurddaş g:bi dolaş· Milli Şef Zonguldaktaki ve KarabUk
girip ÇJkmakta olan Karabük birinci ması ş:mali Anadoluda olduğu gioı ş5p- teki temaslımnda olduğu kadar seyaha -
~ınıf istasyonu bir şef emrinde 15 kişi· hesız bütün yurdda da derin bir alaka u- linin devamı müddetince de işci mosele
l:k memur kadrosile çalışmaktadır. Bu yandırmıştır. sP' meşgul olmuş. bunların sıhhi ve sos
hat üzerinde Devlet Demiryollarına en İnönü dokuz günlük seyahatinde sa - yal bakımdan vaziyetleı:-ine yakın bi: a. 
çok hasılat temin eden bu istasyon bil- bahm sP.kizınden akşamın yirntısbe ka- l.Cka göstermekten geri kalrnaml§tır. 
hassa Bartın iskelesi faaliyetinin te • dar günde 12 saatini millet işlerine vak- Anlaşılıyorrlu ki bu büyük ve çetin 
vakkufundanbcri büyük bir ehemrni • federek Devlet reisi Parti lideri ve b:r n~evzuları ehemmiyetlerile mütenııı:;ib e
yet almıştı!'. Civar ormanıann kcres - rejim şefi sıfatile anketini devam ettir • slslı bir tedkik mevzuu addetmekle be • 
tcsiyle meyva ve sebze membaı olan miş. r.abız dinlemiş. çarpan kalbieri tes- raber terC'ddüdü ve sürüncemeye naah -
Safranbolunun yegane mahreci bulun- h:r etmiştir. kurniyeti bir hamlede yenerek bu iş1er 
maktadır. Milli Şefimizin vilayet merkezlerinde için en kısa zamanda ve pratik yollardan 

Karabükte mevzii olan tek postane - ve kaza merkezlerinde devam ettird:ği giderek rad:kal tedbirler alınmasına ta
nin istasyon v~ civanndaki dükkanla- nnkE"tİ!le !llevzu teşkil eden esaslar şöy - raftar idi. Büyük kararlar ve hal snret • 
ra 4 kilomet~ uzakta, Fabrika bürosu lrce bir tasnife tabi tutulacak olurs:ı cö- leri bunları takib etmek üzere ... 
vanında olu!=u dotayısile istasyon ay - rülür ki İnönü Cümhuriyet Halk Part!si Bundan başka toplana toplana bil' ye
~i zamanda postane vazifesini de gör • programının henüz tahakkuk ettirilenıe - klın teşkil eden ve sakat bir hava uyan • 

Cizreden gorunüş VP. k'1ynıakam .1:1aleı .tsaşaran k. t d' :m ış bazı mühim esasları ile bilhassa nıeş- dırmnğa vesile veren mahalli küçük ih • ~ ~e~ 
~ ıre (Hususi) - Miladdan yüz yıl- temektedir. Bu hal, Anadolu - Irak Ecnebilertn kesif bulunduğu bu mm- gul olmuş veya ayni programın tekem • ttyaç ve ş:kf.yctlerin derhal yerind .. hal-
S~ a evvel kurulmuş ve Anadolu • demiryolu inşaatının hi tamını mü tea • takada mP.mur1armın gerek yabancı - müle muhtaç muayyen tatbikatı thf>rinde lin• yalnız arzu etmek değil, !akat bunu 
ııı Ye.II1ık toprakları üzerinde bulun· kib şüphesiz büsbütün tarakki edecek· lara ve ~erekse vatandaş eshabı mesa - hassasiyetle durmuştur. ic!a-::e amirlerine düşen bir vazife telak:Ci 
tı, Uıj ol~n Cizrcde bir tarihte on iki bin tir. O takdirde Cizre üç devlet toprak- lihc gösterdikleri yüksek nezaket ve Partimiz programının 34 üncü madde • ediyordu. 
tı~ Ve uç bin dükkan, 360 cami ve mes- Innnın birleştiği noktada bir ticaret ve h~isnü muamele takdiri mucibdir. f:ir.i te~kil eden çifteiyi toprak sahibi Ve nihayet görülüyorrlu ki İsmet İnö-
~h .doksan medrese vıardı. Asır'ların transit merkezi halini alacaktır. Şimen· Fabrika teskilatı ile elektri~e kavu- }apmnk gibi ana bir gaye. İnönünUn yurtl nü yurddaşlnnnın kendisini .şef s~çmek
~/'?ka.r elincie ve padişahlık idare -1 rliferin Cizreyi her sahada yükseltece- san istasvon bol zivası ile bu hat üze - iç:nde bizzat yapmağa başladığı biiyük te gösterdik!eri mutlak itimada lAyık ol
~i~~ın bakımstzlığı yüzünden bu mev·

1 ği muhakkaktır. Ticari cepheden hisse- ;inrie ay;.ıca bir ı~ık kaynağı vaziye • ankette baş mesele olarak ele alırımıştı. duğunu isbat ve şükranını üade içın on
,bkaybedcn kasaba cümhuriy~t: bir <!ilen en büyük ihtiyac köprüdür. Dicle tindedir. Her görüştüğü köylüyc onun anlıyacıığı l.ır!a vas:taeıı görüşüp anlaşmakta de • 

\> ezar halinde intikal eylemıştı. nehri üzerinde bir köprü bulunmama " Fnbrika i~letme devre.c;inde harici bır lisanla tl'krar ettiği 'şu sunller kulak- rin l:>ir haz duymakta idi. 
ber apıcılık ve yaratıcılıık kudretine smdan münakalat kısın imkansız, ya • münakalat cısında olarak yalnız fab • lanmda ve kafamda akislerini muhafaza <..:ekP.tinin sol cebinde Ankaraya cet;r-
hıı/atan köşesinde rastladığımız cüm- zın rnüşkül oluyor. Bir yakadan diğer rika için günde yirmi sekizer vagonluk etmektedir: diğ; not defterinin sayfalarından do~a · 
hğ.~et hükUmeti Cizreyi de bir enkaz yakava geçilebilmek için insan başına 20 katar;r. Santive içerisine girip ç~ - - Ksç dönüm arazin var? Köyündt- se-~ cak hayırlı kararları ve müjdeleri hep 
h~ ı olmaktan kurtarmış ve on beş or., hayvan baş•na beş kuruş Yerrnek kacağı nazarı itib2re alınırsa yann ı - nin erazınden az veya fazlaya sahih olan blrlıkte bekJiyelim. 
~·t' ~ devam eyliyen gayretler güzel zaruridir. Odun ııetiren bir köylüvü cın istasyonun ehemmiyeti hakkında var mı, mikdarı nedir? Sizin köyde ya- Mecdi S. Say'71an 
n·ı;nbameydana ~ti~işt~ dllsü~linı: Kendisi ve e~~ i~n gidip ~aha şümullll bir f~ir edi~l~ili~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bo~~ assa son üç yıl zarfında ima~ dönme ücreli olarak vereceği para, bu ll 1 1 1 d 1 h t b r 
~asından kayda sayan eserler aynı acıundan P.le geçireceği paradan daha Edirne elektrik ş=rketinin satın cra IŞ erin e lS a a 8ŞtiYOf 
~ ll.da belediye reisi olan kayma • coktur. ahnması işi 
~ Baki Başaran, belediye büdcesini -------· 
~llda on dört bin lira fazlasile 27 bin Trakya aşıcıhk ve kUçUk ziraat Edirne (Hususi) - Hükiimetin sa • 
\'~ ;a iblağ' etmiş ve büyük bir ferağat k tın almağ:\ karar yerdiği şirketler ara -
~~d edakarlıkla devam eyliyen mesai • Sanatiart UrSU smda Edirne e1ektrik tesisatının da bu· 

13 en .. güzel neticeler alınmıştır. Edirne (Hususi) - A.şıcılık ve kü • lunması burada herkesi sevindirdi. 
tıı~tılıgu? Cizt"edC' eski manzara tama· çük ziraat sanatları kursunun ikinci Sahalım yedi buçuğundan öğleyin 
g~e~?ıl o1 mu~tur. İki kişinin yanyana devresi bugün açıldı. Bu devreye Trak- 12 ye kadar ccreyan verilmemesinden 
~~ 'Yecekleri darlıktaki caddeler on yanın 4 vilayetinden 12 şerden 48 ta - ötüri.i halk ÇQk haklı olarak üzülüyor 
\~h~~ tnetre f!eniı:ılii!inde açılarak dö- lebe alınmı~tır. kA . . 
-.. ııı ve sıkılıyordu. Tesisata hü umetımız ~'lld ş ve aeaçlanm1~. her türlü inti • Bir sene devam edecek olan bu kurs· 
~t an rnwrur.ı bulunan çarşı yeni ta gençlerimiz kücük ziraat ve sanat - el koyduktan sonra hiç şüphe yok ki 
~~en tadil ve ıslah olunmuş, bir aile ları derslerini göreceklerdir. bu hal or~dan kaldırılacaktır. 
~ ~· bir çocuk bahoesi, bir plaj, bir 

~is 1 ~ah~sı. bir cUmhuriyet meydanı ( Mardinde Ncmlk Kernal ihtifali ) 
~~~thükfi~t b~ası, birHaThevi ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~-.llı~ı inşa olunmuş, Atatür·k büstü di
~a~ş, Yapılan de,·amlı mücadelelerle 
~~ ~a taşıciıq1 (:'11lan ve akreb yuva· 
b ~Ohretinden kurtanlmıştır. 
~~~~ıl !apılacak işler mey~nında .s~ 
~~. akltık tesisatını başta gostcrebılı· 
t~ er iki tes!sat için lüzumlu para 
~ll c.eYe konmuş, elektTik fabrikasın • 
~'i}':tifade ile ~ehr.in s~nema v: buz 
~i .. ~larının giderılmesı takarrur ey-
.\ "'lhr. 

aı~iYeci Ahmed Titreğin başkanlığı 
~~ll a .~alı~an Halkevi muhitte hisse -
~~~ buyUk bfr bnsluğu doldurmuş ve 
~e~~ Eve gösterdiği alaka rnütemadi 
~ 

8 
e artmakta bulunmuştur. Mev • 

~i h"f?Or klübü de Hal•kevi spor korni-
lt ıtrıayesi:ıe girmiştir. 

~~~".ada ınaa.rif ihtiyacı karşılanma -
'~ca{· ~irmi yedi bin niifusa mukabil 
~~ ikı ınekteb mevcuddur. İkisi de 
~~i'ldtı teşkılaUıdır ve Cizrelilerin ta • 

ııt! ~n olacak, merkezdeki ilk okul 
~ir trı bi:- kadro ile henüz iş görme
·~~f\ · llerhalde Cizrenin mekteb ihti-
tı.. ·n b' lA ~~~ g 

1 
ır an evvea karşılanması a -

'~ı~tqe Ir. M~rkezdc bir de Ulus okulu 
l(t Ştır. 

tsadi , . t'k . k' f aurum gıt ı oe ın ışa ey • 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

·~~~asan Bey güzl!! şeh
ı t; .. tı en büyük C:W.rcile -

"ll b' . 
ltı §Üphesiz ki.. 

... Bugünkü bozuk yolla
rıdır._ 

... Karar verilmiş, hJtün 
lstanbulun yollan yt>niden 
yapılacakmış ... 

Hasan Bey - fstanbu: da 
yola geliyor desene!. 

Alakadarlar icra mütehassısının raporunu 
ve yerinr'e b duyorlar 

faydalı 

İcra dairelerinde yapılması mukarıc,r 
ıslahatın bir an evvel tahakkuku yolun
daki çalışmalara devam edilmektedır. 

Bu iş ıçin İsviçreden memlekP.timize 
eelbedilen icra mütehassısı Leyman t:ı -

rafmdnn ver:len rapor, Vekaletçe tercü -
mP cttirildiktcn sonra. icra reislikleri, ic

ra hakimleri ve diğer aHikah maıtarnlara 
t~vz.: edilmi§ ve raporla, yapılacak ıı:;la • 
hat etrafında, fik'rleri sorulmuştur. 

İcra mütehassısı tarafından verıten ra
por, esaslı değişiklikleri ihtiva etmPk~c-

d:r. Rapor esas itibarile kabul edi1rliği 

takdirde, kanunlarda da müluın tadilM 
yopılacaktır. 

Leymanın raporunda. işaret ettiği ba~
lıca noktalardan biri ve en mühımmi na
ma müstenit icra takiblerinde, borçıuy& 
icra emri gönderilmeden, haciz yapılabil
mesidir. Bu hususta, alakadarlar ıh, bu 
usulün kabul edildiği takdirde, borçlıı a
leyhine bir zarar tevlid etmiyeceğıru, 

'Fransada 
Hadiseıer 

• 
yenı 

Elektrik şirketile idare meclisi 
arasmda ih:ilaf ç1kh 

(BQ.§tarafı I inci sayfada) 
Eıektrik Firketi buradaki Türk meclisi 
idare ~zaİarının hisselerine isabet ede:1 
ternc.>ttüü vermemek için ticaret kanunu 
hükümlerine aykırı gelen bazı tı;ıbiratı 

nizamnamesine sıkıştırmış ve tabirle··i 
dHediği gibi le!sir ederek senelcrce Tiirk 
azanın haklarını yemiştir. Meclisl idare 
azaları bu hususta mahkemeye miiracııa
te karar Yermişlerdir . 
Diğer taraftan şirketin gider ayak ge

ne bir takım kanunsuz :muamelata teves-

çünkü E"Sasen hükmün mahkeme hrafın· 
dan verilmiş olduğunu. söylemektedir • 
ler. 

Bir diğer cihet te, muayyen çerçcv~ 
dahilinde icra mercii hakiminin salahi -
yctlerini genişletmek, ve bir çok icra 
meselelerini de, bu merciden hallt:tmek 
şeklidir. 

Mütehassıs. icra dairelerindeki mt>mur 
kodrolarını da noksan bulmuş. fakat rne
murJanmızm bu dar kadro içerisinc.!ekf 
mesailerini takdire §ayan görmüştür. 

Diıo bir muharririmiz bütün bu hu • 
s~sat hakkında alakadar makamlarla gö
rilşmüş ve umumiyetle şu cevabı a!mış
tır: 

~- Müteh&ssısın istekleri, icra daıre • 
l~rinde süratin temini bakımından. yf> • 
rl:ıde ve faydalıdır .• 

Rapor hakkında fikirleri sorulan ze • 
V?.t, cevabiarını Vcktılete bildirdik~t:'n 

sonr;ı. lüzumlu görülen şekilde derhal ıc
raat ve ıslahata başlanacaktır. 

Siyaset 
Aleminde 

(Bnştanıfı 3 üncii sayfada) 
içtimat lJkideyi temsil eden devlPt1ere 
karşı ittihaz edildiğini beyan eiler.l::r 
çoktur. Filvakl evvelce komünizmin ı.:;ti

lasmda olduğu gibj bugün de, cenubi A
merikaya vasi mikyasta faşist kana.ıtle -
rln hicrel etmekte bulunması. mahalli 
de,·Ietlerle beraber şimali Amerikayı cn
dişcye düşürüyor. 

Bu mümıscbetle Amerikn hariciye na • 
7ırı Kordel Hul'ün irad etti~i nutuk bu 
h:.ısnsu a~!kar bir surette gösteriyor. Knr
ctel Hul silahla gelecek bir istilaya ol • 
duğu kaöar fikren gelecek her nevi te • 
cavüzlere karşı da bu yirmi bir d~v!ctın 
müştereken harekete geçmesi lazım gel
diğini müdafı:a etmiştir. Lima konfuan
sının münakaşa mcvzuu bu suretle orta
ya konmuş oluyor. 
Konferansın alacağı kararlar, bu yolda 

elde edilebilecek müsbet şeylerin neier -
den ibaret oldu~unu pek yakında bize 
göstP.recekttr.- Selim Ragıp Emeç 

sül ettiğini haber alnn meclisi idare, bun. 
lar hakkında da heyeti umumiyede iıah:.tl 
ist:yccektir. 
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Aşcll•k mütehass1s1 
- Filanca idare kaloriferlerini yak

tumak için İsviçreden bir mütehassıs 
getlrtiyor. 

Deselerdi. 
- Olabilir, derdim, kalori.fer, garb 

ieadıdır. Biz belki bunu yakınayı bece
:remiyoruz. 

•.......•.......••..•....•.....•....•....•....•• 
- FilAnca idare, mektup zarflannı 

kapamak için Amerikadan bir müte • 
hassıs getirttyor. 

Dcselerdi. 
-Olabilir, derdim, Amerlka çok ka

labalık yerdir. Amerikada çok muha • 
bere yapılır. Bunun için onlar bu işe 
bizden daha vAkıfdırlar. 

........... -.................................. . 
- Filfuıoa idare, kurşun kalemlerin 

yanıturulması için Almanyadan bir 
mütehassıs getirtiyor. 

Deselerdi. 
- Olabilir, derdim. Kurşun kalemi • 

ni memleketbnizde yapınağa yeni baş· 
ladığımız için, yontınayı belki henüz 
daha öğrenemeınişizdir. 

................................................ 
· - Filanca idare, koyunların zephi 

için yaroyarnlar arasından bir müte • 
hassıs getirtiyor. 

Deseler di. 

- Olabilir, derdfm, insanın bile e • 
tini yiyenler herhalde bu ~in de usta· 
ııdırlar. 

- Falanca idare, fabrikalarda çalı • 
şan arnelenin gömleklerinin şeklini ve 
rengini ıslah için bir mütehassıs getir -
tiyor. 

Deselerdi. 
- Olabilir, derdim, fabrika için ame· 

le ne kadar mühim unsursa, arnele için 
iş gömleği de o kadar mühim addedi • 
lebilir. Gömlek şeklinin ve renginin 
iş randımanı üzerinde tesiri vardır. 

* 
Dediler ki: 
- FilAnca idare, yeni açacağı aşcı • 

lık kursu için Paristen bir mütehassıs 
getirtiyor, ne dersin? 

Bunu duyar duymaz birdenbire gül
rneğe başlaci.ırn. Ve giil~m kesilme • 
diği için bir şey diyemedim. 

İsmet Hulftsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Köpekle yanyana yatan 

k1zm mezari 

Arkanzuta ufak btr Jczın pek sevdi~ 
küçük bir köpe~i ölmüş, acısına dayan&· 
ınıyan kız da aradan bir kaç saat geç • 
meden, hayata gözlerini yummuştur. Aı
lesl de her ikisini ayni mezara gömmü~ 
lerdU. 

* Ingilterade en çok ilAç 
kullanan şehir 

Merasime iştirak rökoku 
'kiran general 

Nevyorkta lN • 

1 ıunan genE-raller-

ı den Amasa Par • 
ker, Unyon kolt • 
jinin 76 diploma 
merasimine işti • 
rak etmekle dün -
yanın merasima 
icabet rökorunu 
kırmıştır. 

* · 
Boynuzlu horozlar 

Arkanzasta boynuzlu horozlar üre -
tilme~e başlanmlf ve bu tip horozların 
benzerlerinden daha kuvvetli ve uzun u
zun öttükleri müphede edilmiştir. 

* Tulumba ile su çeken inek ~ 

BOX POI'IA 
• 

Boylar1na nisbetle 
kilolari fazla olanlar 
a. Vücudü saran modellerden salon· 

mak. Çünkü bunlar siluet'in dolgunlu· 
ğunu, çizgilerin yuvarlaklığını çok 
meydana çıkanr. 

Takas suiistimali davası 
mühim bir safhaya girdi 

b. Sık sık tartılmak. Çünkü, kilo 
nun artıp eksildiğini yakından tetkik 
etmeden nonnal kiloya inmeğe kalkış· 

Dün dinleneo şahidierden biri yapılan ticari muaın~l~ 
den devletin iki milyon lira zarar ettiğini söyledı 

mıya imkAn yoktur. Bunların her haf- . _ 
ta tartılması şarttır. Üç dört günde bir Bır muddet:enberi.: Asliy~ 3 üncü ce-
tertllırlarsa daha iyi ederler. Hatta ev- za mahkeme~ın~e z:ıyet edilmekte o • 
de haskülü bulunup -zayıflayıncaya lan takas swist1malı davası, son eelse
kadar her gün ayni saatte tartılmak- de bir şahid tarafından sereledilen id -
da fena bir fikir değildir. d~a ~zerine, çok mühim bir safhaya 

gırmış bulunmaktadır. · 
c. Şişmanlar veya şişmanlamak üze· 

re olanlar biçimleri hakkında en doğ • 
ru fikri aynada:ı ve gölgelerinden al -
malıdırlar. Dostlarının, kendilerini se
venlerin pek sözlcdne güvenmemeli -
dirler. Bunlar sevgileri yüzünden ufak 
kusurları hoş görebilir, yahud kalb kır 
mamak için doğruyu söylemekten çe -
kinebilirlcr. 

d. Şezlong, hamak, divan gibi insana 
zorla dinlenmek arzusu veren şeyleri 

evlerinde pek bulundurmamnlıdırlar. 
Y~hud bunlardan hiç birine dönüp bak 
mıyacak kadar inad göstermelidirler. 
Çfink\.1: Bi1irsiniz ki istirahat şişmanla
mtmm bir:nci sebeblerindendir. 

e. Hamur işi, pilav, yağlı yemek ve 
tereyağ yememelidirler. Meyvaya, mey 
va suyun;ı, salataya ahşmalıdırlar. 

f. Rejim yapmak için bugünü yarını 
beklememeli, dcrhal saati saatine baş • 
lamalıdırlar. Çünkü kaybedilen her • 
gün, nonnal kiloya dönmeyi biraz da· 
ha güçleştirir. 

g. Zayıflamak için sıhht bir reiim 
scçmelidirler. Sıhhi rejim birdenbire 
d<>ğil, anca'\c yavaş yava~ 1.avıflatan per 
biz ve çalışmalardır. Zayıflamak için 
(yürümek, jimnastik, yemeklerin cin· 
!!:ı i değistirmt-) hangi sistem tatbik e
dilirse edilsin herhalde tesiri ai!ır aihr 
kendisini gö .. termeli. az ıamnnda çok 
kilQ düşürmemelirlir. 

tyi bir zayJ!1ama rejimi ağırlıktan 

şu kadar 'kaybettirir· 

Davada maznun vaziyetin~ bulunan 
eski ticaret müdürü Muhsin, ticaret 
kfı.tibi Vehbi, borsadan Akif, Abdülga
ni, Necib, Kemal ve diğerleri hakkın -
daki eski iddia şuydu: 
Fahiş kıymetler altmda harice az ih

racat yapmak ve döviz harici fazla mal 
ithal etmek 

Ancak, ehlivukuf tarafından yapılan 
tetkikatı müteakib, mahkemeye veri • 
len raporda, bu vaziyetin hazineyi iz· 
rar edecek mahiyette olmadı~. beyan 
edilmişti. Halbuki son celse~ dinleni· 
}ı>n şahidielden Ali Kemal, bu hadise 
delayısile devletin 2 milyon lira zarar 
e1tiğini söylemiş, dava bu suretle e -
hemmiyet kesbetmiştir. 

On aVtıkatın takib ettiği bu davaya 
asliye 3 üncü cezada dün de devam o • 
lunmuş, müdd~iurnurni Hicabt söz al • 
mı~ ve •devletin 2 milyon Ura za • 
rar ettiğine:. dair ileri sürülen iddia ü
zerinde durarak: 

- Bu iddiada bulunan şahid Ali Ke
malin ve eblivukufun celbedilerek, ye
niden mahkemede dinlenmelerini is -
teri m. 

Demiştir. 

Mahkeme bu talebi kabul ederek, du 
ruşmayı talik etmiştir. Vaki iddianm 
hakikate nisbeti bu suretle tebeyyün 
edecektir. 

Oniversite~e vukubulmuş 
bir sahtekArlik iddiası 

hakkmda tahkikata başlanıldl İlk aylar haftada 500 gram 
Daha sonraki ayla.,. hafiada 250 eı-am 

Adliycce bir sahtekarlık vak'ası et -
Bundan sonra arada bir rlinlenme ve ~fında tahkikat yapılmaktadır. 

pılan tahkikat neticesinin soru~~ 
istemektedir. edB' 

Mahkeme bir azayı naip tayin ~ 
rek, tahkikata başlamıştır. ııazıt j):l 
tahkikatı ikmal edildikten sonra, -· 
acenta arasında bir tazminat davası 
çılması, muhtemeldir. 

TürkiUğU tahkir eden biri 8 at 
hapse mahkOm edild~ tJ' 

Türklüğü tahkir suçundan Agı~ orı 
ya verilen, Beyoğlunda şekerci su; . 
isminde biri, yapılan muhakeınesi ~ 
nunda 6 ay müddetle hapse nıab 
edilmi~tir. , 

Iki ihtilas davas1 neticelen~~, 
D •• Av hk 0 'k' ibtı un, gırceza ma emesı, ı ı 

davnsını neticclendinniştir. ...(()iJ 
Dip koçanlarmda tahrifat Y?ı;-~ 

suretile 77 lira 30 kuruşu ihtılıı ş}) ' 
maznun sabık Kumkapı belediye t eo' 
sildarlanndan Remzi, muhake~ dttll 
nunda 3 sene 1 O ay 20 gfm :ı11ud ıti ı 
hapse, ı sene 4 ay müddetle ıne~ı pt 
yetten mahrumiyete ve 51 lira agır 
ra cezasına mahkCim edilmiştir. 

* ~ Defter ve makbuzlarda tahrifat ' 
etmek ve aldığı paraları vezneye : ' 
tırmamak suretne ihtilastan suçl~ıı6 ' 
bık Kadıköy ı nci icra mcmuı:tt (ı~ 
rinin, suçlannı delillerile sabıt :se ' 
Ağırceza mahkemesi, suçlunun .,tt' 
ne 1 1 ay ınüddetle hapsine icatar 
miştir. J\ ~ 

Kadrinin suç ortaklan olan Vi~0 91 
1stavri 2 şer sene, Said de 1 sene. ]et~ 
müddetle hapse mahkCim edilJl1lŞ 
dir. 

Pollsfe: 
t lf11 

Bir kadın il&ç diye pernıangantı aP • İngilterede Hull oehri. memlekPtin en 

p ~aç kullanan yeridir. Burada 8 ay 
zarfında, eaanelere tutarı 93084 lira o

lan m,657 reçete yaptırılmıştır. 
durrnn 1.amanı ı;teçirilir. Yani düstüMi n . 't t edi Ekr h k 

--,-ll::-:;-;;~:t:~:-::;EJ:~uiiüül . unıversı e mu em em, a • 
kiloda kalınır. Bunun ıçin de istirnhat k d k' 'dd' ·· 936 37 lt ı . . m a ı ı ıay3 gore, - ma ı yı ı 

HalAstArgazi caddesinde otunıo 55 1~e~ rında Antannş lsmlnde bir Jtadın, ng~ 
oldu~u llft.ç yerine, yanlışlıkla petJllyill ied' 
tçerek zehlrlenmlştlr. Antanaş bertı. ta .,t 
Şl&!l hastanc'\lne kaldırılmı~. tahkiki 

* SUveyş kanah inşasmm masrafi 
Süvey§ kanalı ~aatında aınelP.ye pa

ra yerine .!ll verHmiş, bu suretle hakikat
te ameleye masraf nanuna tek bir kuru§ 
aarfedilmemi§tir. 

* Kakao tohumundan lAstik agac1 
Floridada kakao tohumundan b!r lAs

tik a~acı yeti§llliş, ve bunun dünyanın en 

Iyi cins lasti~i olduğu görülmüştür. 

Bir okuyucuya 
Cevabım: 
Ankaradan A. D. ruınuzile sual so· 

I1Ul okuyucuma: 
K.at'i olarak ne evet, ne de hayır 

diyebilir;m .. On sekiz senelik aile 
bayatınız nasıl geçti? Bu on sekiz 
vene içinde kadın size daima sadık 
t:aldı mı? Arada sırada göz yumdu -
ğunuz hoppalıklan oluyor muydu? 
t3unu düşününüz ve bilahare ortaya 
çıkan hadiseyi bir de bu bakımdan 
muhakeıne ediniz. Fenalığa meyyal 
olan insan vardır. Bir de fenalığa 
meyyal olmadığı halde, bir tesadü -
liln sevkile fena hareket etmiş olan 
insan vardır. Acaba hangisidir? 

Dikkat edeceğiniz bir cihet daha 
ıvar: Çocuklannız meselesi... Onlar 
kaçar yaşındadırlar. Annelerine 
karşı düşünüşleri, sevgileri nasıl • 
dır? Ayrılık zamanında bu çocuklar 
her şeyi öğrendiler mi? Sizin ve an· 
nelerinin tarzı hareketlerini nası1 

buluyorlsr? . 

----.-- .... 

Amerikada Indianada bir çiftlik sahi -
binin ine~ efendisine su lAzım oldulu 
zaman, tulumbanın başına geçer, boyııu· 
zunu, tulumbanm koluna takarar ını çe
ker. 

Bu vaziyetin bir daha tekerrür et· 
miyeceğinden emin misiniz? Birleş
tiğiniz zaman eskiyi tamamile unu • 
tacak, yeni ve mes'ud bir yuva ku • 
rabilecek misiniz, yoksa bu yeniden 
kuracağınız yuva, çürük ve tekrar 
yıkılınası kolay bir yuva mı olacak? 

Bütün bunlarla beraber, kendi 
kendini~e yapacağınız bir ruh muha
kemesini de ihmal etmemelisiniz? 

Olan, bitende sizin de acaba bir 
günahınız var mı? 
Yaş farkı, ihmal, hissiyatını anla -

mamak; maddeten ve manen tatmin 
dememek, fazla alakasızlık gösterip 
başı boş bırakmak .. Bütün bunlnnn 
da böyle vaziyetlerde tesiri vardır. 

Çok kere günahkar kadınların, 

günahlannda erkeklerin de hisseleri 
olduğunu gözönünde tutmak lazım· 
dİr. 
Vereceğiniz karan uzun uzun dü

şündükten sonra veriniz .. Ben fazla 
bir şey bilmediğim için daha fazla 
bir ~ey söyliyemem! 

TEYZE 

ve yıyecek ~şmanlamıyacak kadar . . . d İff t . · deki bı' asista 
ıcensın e, e ısmın r -

ar.tınlır. nın maaşlannı, bord.roya İffetin imza-
Dinlenme devresini yeniden ai!ır bir sını atmak suretile almıştır. 

zavıflama nevresi takib edPr. Su hal • Bu iddia üzerine başlıyan tahkikat, 
de. hastalanmarlan ?..ayıflayabilmek sorgu hakimliğine intikal etmiştir. Ha· 
demek ilk aylarda ikişer, sonra sonra dise etrafında bir ehlivukuf tarafın • 
ayda bir, bir buçuk kilo eksilmek de • dan tetkikata başlanmıştır. 
mektir. Bundan fazlası vücude zarar • 
dır. <ı) iç uzuvıarın dü.~esine, (2) BUyükderedeki vapur 
kansızlığa, · (3) adaJelerin sarkmasma, musademesi adliyeye intikal etti 
( 4) rengin sararma~ına ve ( 5) ~ihayet Bir hafta kadar evvel Boğaziçinde 
y~niden birdenbire şişmanlamaya mey ba- müsademe olmuş, İtalyan bandıra • 
dan verir. İşte sık sık tartılmak mec· lı Jeorjiya vapuru ile Panama bandı • 
buriyeti kendiliğinden açıkça görü - ralı Bem i vapuru . çarpışmışlardı. 

Hadise, her iki tarafın da vaki mü -
racaatlarile, İstanbul adliyesine inti -
ka] etmiş bulunmaktadır. Her i·ki mü
racaat ta, Asliye 1 inci ticaret mahke
mesi riyasetine yapılmıştır. 

nüyor. 

b. Eğer bütün dikkatinize rağ'men 
yavaş yavaş zaYJflayacağınız ye.rde 
birdenbire kilodan düşüyorsanı1. her • 
halde zayıflamakta ısrar etmekten vaz Panama vapuru vekilierinin müra -
geçmeli, claha fazla şişmanlamamaya 

razı olmalıdır. Çünkü zayıflamaktan 

maksad güzelle~mek ve gençleşrnek • 
tir. Hastalık kimi güzelleştirir. Veya 
gençleştirir? Sekiz on senede hatt5 ilti 
üç senede alınan elbette ki iki üç ayda 
verilmez. 

caatı. hadise etrafındaki deniz rapo • 
runun mahkemece celbile, tetkiki, va
purdaki hasarntın tespiti ve alAkadar· 
ların şahid oluak dinlenmeleri mahi • 
yetindedir. 

İtalyan acentası ise, aşağı yukan ay· 
ni taleblerde bulunmakla beraber, vaka 
etrafında Liman idaresi tarafından ya· 

iki ah bab çavuşlar: 

hnm~tır. rPtı 
Bir oto mo bil bir tramvaya çll ttı~ 
Şoför Orbanın Idaresindeki 53 11~~ 

otomobU, Sirteelden geçerken, 17~ n etlcS : 
h tramvaya ~arpmıştır. Müsadetne ~~ 
sinde otomo?)Uln muhtellt mahalleri 
lanmıştır. ,ı,d' 
Bir seyyar satıci erkadaşını Y":ıı ,eıı: 

Mustafa adında bir seyyar satıcı d ,.ııeı 
re hli.llnde dolaşırken, gene senar JJ!)'i ,.. 
lardan All 11(' ko.vga etmiş, Mustafa, 
ç:ıkla yaral:ımıştır. aıclıttl 
Yaralı bcr:\yl t.edavi hastaneye lt 

m.:s, suçlu ynkalanmı~tır. dllftf 
Bir adam başı di5n0p denıze '1 9~ 
iisküdarda. Çinlllhamam roka~ın~~~~ 

marada otu"an Hnyrl, lskelede dO djı.şlll _ 
iken blrdenb!rc başı dönerek denlıt' ~urtltl 
tUr. Hayri, sr.nda.lcılo.r tarafından 
ınrak müdavatı yapılmıştır. tıJ 

Scba ateşinden baca tut&Jfıııt'ıı~ 
Taksirnde Fer1d1ye caddesinde 23 11 soıı' 

d~ oturan Şapen•ın odasında ya~~1!f1l~ 
dan baca tutuşmuş 1se de, söndur"' 

Ev kadını: , 
Tasarrufa riayetln ilk şa.rtı, blt sı' tr, 

sahibi olmaktır. Kilersiz ~ b~1f ~ 
dir. Kuvvetıl ve ucuz rıda reÇel 
ruptur. ~ 

Ulusal ekonomi v~ arttıruıa JC" 
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~-Müşteriler, çalın.acalc şarkı hakkında ufak bir milnakaşa yapıyorlc.r. 

C Hoş Sözler ) 

Borçtan kurtuluş 
.lı~ Gırtlatızıa kadar borçlu oldutun 
~ sılolmadan gelip kızımı istiyorsun.. 
~- :tie yapayım efendim, aramızda hiç 
'- llıiiııasebet yokken alacaklılaruru si-
~ıl eönderebilirim! 

* 
Tabii 

aaYan, eli sakar hizmetçisini çağırdı: 
~Bir ay içinde kırdığın tabaklann 
~ '-3'lığım geçti. Şimdi ne yapaca -

"""" 'ra.'bil aylıfımı arttii"aCaksınız! 

* 8o Unutmuş 
nradan görmenin karısı sordu; 

:Neye tekrar aşağı iniyorsun? 
~ 'l'ukan çıkarken asansöre binme) ı 

hni.l~tumı 

* 
ta Neden? 

l'ısı ok•.,..ı· ....... ~ ~·. 

~? l3u Ilahalı radyosu sanki neye al -

~~lı •. fakat sesi herbad ratiyoyu ke
dıtıJıyen kocası cevab verdi: 

~~ ~için olacak, kolll§ulan kıskandır
'"""t !ÇüıJ 

* 
~ Daha iyi 
~ ;ze anlattı, anlattı, en sonunda: 
~ as:ı. beni dmierken bir roman o

' ıg:bi oluyorsunuz; değil mi? 
' et amma. ben forma !orma çıkan 

ları tercih ederim! 

* 
Zavallı 

'--;.. ~ adamı .görüyor musun, ga?eteie
" ~a ......_ 
2 

. zar. 
~b ltar.va.ııı .. desene kırk para verip nıek
~t ğıdı nlamıyor da gazetelere yazı 

ot hat 

'* 
Eczanede 

~~il!u ilAç gayet iyidir. B!r defa aldınız 
,·,~daha mide ağnsı hissetmezsiniz.. 
, llkikat mı! 

~ tı!'•hit hakikat, sizden evvel bin gel
~ ~ ~~ o kadar memnunmuş ki. yı:-. 

~ıl' nıütemadiyen kullanıyormuş. 

* 
"ıc Zarar yok 
....._ ~k kadının peşine takıldı: 
~? ayan sizinle beraber gelebilir mi-

' ı..... ::kat bay, ben evliyim ... 
'ttıi tar yok efendim. ben hiç kıskan\ 

~d.irt 

-- Yağmur yaDacağını gazeteler y(l'Z• 

m·~lardı. 

- Scm. de gazetelerin yazd.ıJd.lynTUJ 

inanırsm. 

- O oyuncaktan bıkarsanız haber 
''mn de; biraz da ben oynıyayı.m. 

-Bu çocuğu nc"yapacağımı şaşırdım, 
b'r saattir ağlıyor. 
- J(aptlfı açayım mı bayan? .. 

- Şarkı söylerken serim bü.tin ıalo
tlu doldunıyordu. 

-- Hak:J:aten öyle, sesinize faz"ıo yer 
•Jerebilmck için salondakileTin bır 

kısmı da dışarı çıkmışlardı. 

1939 da neler olacak? 
Avrupada falcılar ve möneecimler 

C Karikaıurıu Fıkratar ) hararetli bir şekilde faaliyete giriştiler 
Demediğini bırakmaz Bir Fransız falcısı " Müstemlekelerimizden birini veya 

ErkE'ğin koltuğundan bir manken ka- bir kaçını terketmek mecburiyelinde kaJacağızu diyor 
dın terzisine girdi: 

- Bayan. karı

ma bir yılb~şt tu. 
valeti yaptırmak 

istiyordum. 
- Karınız niçin 

gelmedil er. 
- Bir ay evvel öldü. Bu maırkene göre 

yapılacak elbise ona tam gelir. 
- ????? 
- Ne olur ne olmaz. belki yakında ben 

de onun yanına giderim de .. cÖldüm diye 
beni unuttun değil mi, senebaşı oldu d3 
bir tuvalet bile yaptırmadın:t diye denıe
diğıni bırakmaz. 

1939 senesinde ne
ler olacak? .. Bu suall 
her yeni sene a:ifesin 
de garb gazetecileri 
falcı ve müneccimle
re sormaktauırlar. 

Verdikleri cevablara 
bittabi ciddi nazarilo 
bakmamak Ihundır. 

Bunlan okuyuculan. 
mıza sırasile bildire
ceğiz: 

1- Madam 
Blanche Orion 

diyor ki: 
- 1939 senesi U• 

mumiyet itibarile * 
Tabii, fakat 

• 1938 senesinden iyi 
Genç erkekle genç kız parkta buluş- geçecektir. Harb oı. 

tular. Genç kız dü- mıyacaktır. Harb ol· 
§Ünceliydi. Genç ınıyacaktır de~~:m 
erkek meral.c :?tti: Fransaya şamildir, 

- Ne Jü~ünü~ Bence büyük harb 
yorsun sevgilim? ancak 1961 senesinde 

Genç kız bo:mu~ patlıyacaktır. Sulhü 
nu büktü: korumak için Fransa 

- Seni çok seviyorum. dahili birçok fed~ 
- Ben de seni.' karlıkiara katlana-
- Babam birdenbire serveti kaybcdi- caktır. Gcnçlih: bu 

sene hemen her mero 
lekctte kendini gös
terecektir. 

verse gene beni sever misin? 
-Tabii severim .. fakat ne diye aklına 

bö\'le fena şeyleri .getirirsin.l 

* Geç kaldırız 
Mali buhranla!' <!e

vam edecektir. Ancak sene sonuruıı i!of- bilir. Harb daha bir hayli devam ede-
ru hafifliyecektir. cektir. 

Kapı çalındı. Kapıyı evin bayanı açtı. Fransada parlamento hayatında deği- Filistinde vaziyet büyük vahamet pcy-
şikliğe ıntizar etmelidir. Hatta diyebili- da edecektir. İngiltere pek büyük mü§
rim kı Fransada parlamento rejimi iflis külata girecektir. 

Kapı ön:indcki 
yabancı se!~m ver
di: 

- Bayan. bı..la

§lk yıkama maki
neleri fabrikasının 
mümessiliyım. Ma 
kıneden bir tane getirdim. Bakınız beğe· 
recekciniz. Elfniz kirlenmez, kokmaı. 

- Geç kaldınız. 

- Demek daha evvel makine aldınız. 
- Hayır. fakat kocama bulaşık yıka-

mayı oğrettim. 

* Onutarnıyorum 
İki eski komşu. uzun zaman birbirleri-

ni görmemı~lerdi. _ ~ 
Günün bı.rinne so- ttı!, ..:=== ~ 
kokta karşılaştılar: ~·~· ~.~•ı.:' ~ 

- Te§ekh.'11r e- J -tİı ~ . · .' 
- Nasılsım1.? ~ ~i. · ~ 

derim.. §imdi ak!ı- ~t77" ~ .t}.[ ..,.. 
ma geldi. Uç sene 
evvel benden beş lira ödünç alıruştınız. 

"Unutmadınız ya!. 

- ManLteessüf hayır ... Unutmayt çok 
defa tecrübe ettim. Fakat namus'u h!r 
ins:m oiduğnm için bir türlü unutaır.ıycr 
rum. 

* Mektub 
Dördüncü katın kiracısı meı.rdivendcn 

çıkıyordu. KapıC1 

seslendi: 
-Bay, bay •• 
-Ne var? 
- Size bir ınf'k-

tub geldi. fıt~at i
çinde pek e~len

reli şeyler yok. İsterseniz mu site ve:
miyeyim de: üçüncü kat~ oturan genç 
kadına geleni vereyim.. okursanız çok 
ho~unuza gidecek. yazan öyle eğlenceli 
~eyler yazmı§ ki! ... 

* 
Iyi düşünenler 

Ev E.a!'lihi, misafirine alt katın kiracıla-

etmek üzeredir. Müstemlekeler meselesi milletler ara• 
1944 senesi Mart ayı içinde muhakkak sınc!a mUzakerelere sebeb olacakt,r. 'fa· 

surette Fransada cümhuriyet devrı hit3- rafeyn müsaadatta bulunacaklard1r. 
ma C'recektir. Fransa bu sahada toprakça kayıhlıor:ia 

İdareıyi el(! alacak tek bir şahıstır. Bu- buluııacak ise de bu kayıblar başka ta· 
nun kral mı, diktatör mü olaca~nt he:- raftan telafi edilecektir. 
nüz kestiremem. Muhkkak bir şey varsa o da bırkaç se. 

Fransada tanınmış siyasi şahsiyetleri neye kadar bir .Avrupa müttehid hüku. 
yakından alakadar edecek çok mühim metlerı. zümresi kurulacağıdır. 
davalar olacaktır. Kış şiddetli olacaktır. 

Merkezi Avrupada mühim müşkülAt Zelzeleler fazla olacaktır. Bu yüzden 
zahtir edecektir. 1939 senesi içindP harb rnühlm feHiketler husule gelecektir. 
olmıyacak dedim. Fakat harbin pek ke- Fransada şiddetli bir grip salgını ola 
narmdan geçilecektir. caktır. Bu grip canjin:t şeklinde yayıla· 

İtalya A\ rupada birinci derecede pek caktır. 
mühirn bir rol oynıyacaktır. Fransa büyüklerinden bazıları Avru· 

Milletler arasında siyasi anlaşmalar pada rnühim seyahatler yapacaklardır. 
çoğalacaktır. Bu anla~malardan iktısadi 1939 senesı tam manasile bir caşkı. se 
münasebetier husule gelcektir. nesi olacaktır. Aşk yüzünden bir~ok bl. 
İspanya hı:ırbine gelince: Bu senP bite- diseler vukubulacaktır. 

cektir. Franko galebe çalacaktır. Tsp:m- * 
yada umumi barış yapılacaktır. Bilahare 2- Profesör Cemaro diyor hi: 
krallık meydana çıkacaktır. - 1939 senesini üçer aylık dört devre-
ıhakşarkta birçok sürprizler bPklent'- (Devamı ll inci sayfada) . .. .:.::.:.:: .............................................. , ................. ··-····· ......................................... ._ 

Maaş yok lamalarında 
Giiçlük çekiliyor 
Okuyucularımı.zdan Divanyolunda 'n -

carethane soka~ında 21 numarada Ba -
yan Babahaı Hak1mo~lu blld!rlyor: 

mütebakt zamanlarda balıkçılıkla mat -
teUmJ temin ediyorum. Köyümüz beledi
ye sınırları dışında oldu~u ve köyümde 
köy salgısı verdl~lm halde belediye yedl 
Ura plAIM resmi aldığı glbl ~imdl de iki 
senelik seyriiseter para.sı olarak 18 lira il
t!Jor. Belro!yı} hududlan haricinde ol -
dutumuıı ve mal.şetlınizl efiçUlkle tenıln 
ettlflmlı ve motörümüz iç!n köy aalgısına 
i§tlrak etUtımlz halde ayrıca belediyenin 
resim Istemesi d~ mudur? 

AlA.kadar makamatın nazan dikkatına 
arıederek mtişkillfimün ha111nJ dilerim.• 

* NaziJJide hırsızlık vak'alan 
NazllHı.le okuyucularımızdan Rahmi 

Atay yazıyor: 

1"""7---., rı-~F--r--::-ı r::-:::-----..-... " rını methediyordu: 

c- 3 n)'lık maa§ yoklaması yaptırmak 
i~ln 2t İklnclteşrln günü Üsküdar mal -
müdürlüjffine müracaat ettlm. Malmüdür
lüfünde yüzlerce balk aabab taranııtm
dan beri 1-ekleşlyordu. Bu Loe tabsil ec11 -
len memur müracaatcııann illerini blt.l -
rem1yor, ~,ler müteaklb günlere bırakılı

yordu. O kadar ki eshabı müracaatm 
blr ço~ıı kanunun bab4eyledtti blr bak ~ 
tan faydalanmak Jçln müracaat ettikleri 
devlet kapısında ınaru' kaldıklan mfi4kfi
lli.ttan ağl•yarak ayrılı/ıak zarurettnde ka
Jıyorlardı. Bizzat benıtn J~lm1n intacı Için 
mal müdürüne yaptı~ım müracaatını da 
neticesiz kaldı, sert bir cevab aldım. 
Müddeaının dorulutunun üç aylık ma

aş eshabından yapıJacak basit blr soru'~ 
turma ve mahallinde herhangi blr gün 
yapılacak blr tetklkle anla§llması her za
man Için mümkündür. 

c- Burnyn her gün 7\izlerce t1mae tab
rJimya Lş bulma~ geliyor. Bunların ara· 
sma blr çok hırsız ve yankesiciler de ka~ 
nşarak blr çok bırsızhk ve yankeslclll~ 
hadlseıerl~tn vukuuna meydan veriyorlar. 

········ 
-Ben esrneri 
badem i!c .• 

........ ········ ..... . .... ... .. . .. ....... . 
. .................. . 
.................... 

- Doğruo;u; ka
dın da, kocası da 
çok idareli insan
lar .. daha y~ni cv
lendikleri halde 
her şeyi diişüniı

yQr]ar. Günün birinde ayrılmaları ihti
mRlini gözönünde tutup boşanma da,·ası 
içın avukat parasım bıle bir yana ayırı
yorlarmı§. 

Alikad'lrlann dlkkaı nazannı çekme -
nlzl rica ederlın. 

* Bir motörün seyriiseter resnll 
Bürme'lPnlo Oarlpçe tayünden okuyu

cuıarımızrlan A. O. Bayrakdar yazıyor: 
ır- Dört tonluk kuçült blr motörüm 

var. Senen!n b1r ayında karp\13 tqlfor, 

Ayb~ında tüccar Tevtlk Koçebayın e
Tinden elrnas Tesalr kıymetu eşya çalın
dığı gibi :ıdliyf' deposunu ve zabıt bask~ 
tıblnln evini soyanlar da meydana çıka • 
:rıtamamı~tır. Memlekete gellp giden e~ -
hastan 11t'lmet bE-yannamesi aranınama -
sı. kontrol edilmemesi, otel ve hanlarda 
kanuni usullere riayet olunmaması mu • 
'tlr klmseıerln halk arasına kolayca so • 
'tulmalannt Te dUencllllt vesllcs!Je evierli 
Cirtp çıkmalanna kolaylaştırıyor. Mahant 
aabJtasınıoı dlkka' nazanw cekmenbi D
ea ederim.• 



1 Sayfa 

TIRA 1 
Biz İzmit fırka kumandanı ile telgraf başında 
konuşurken araya imzasız bir servis girdi : "Paşa 
Hazretleri, İstanbuldan hususi arkadaşlar söyle-

diler. Ferid Paşa istifa etmiş! , 

-.ıs-
Teşkilat ve harekatı milliyemi-

zin maksad ve mahiyetı meş-

dildiğinin arzedilmesini temin buyuru· 
nuz. Bir de. vatanımızı ve istiklAli ır.il!i
mizi kurtarmak için, teşekkül edecek ye
ni kabine ile müttehiden, daha pek çok 
çalışma~a ihtiyacımız olduğundan tama
men sükunet dairesinde heyeti ttomsilıye 
k&rarıle arzettitim hususatı nazan dik
katte bulundurarak teşkilata devam bu· 
yurulma~mı rica ederim.• 

Ben, Asım Beye bu son cümleleri yaz
dırırken (2 Teşrinievvel 335 saat 3,40 
sonrada) araya imzasız şöyle bir ser·,ris 
girdi: 

SON POSTA 

ta tür 

B irineikinun 15 _, 

sene 

Atatürkü uykudan uyandırabilmek 
cesaretini kendisinde bulabilen 

yalnız ve yalnız küçük · Ülkü idi! 
Ebedi Şef tllkilge -g-ü~.n-d_e_n_g_ü-.n-e_d_a_h_a_fa_z_l_a-bağlanıgordu • .Adeli 
onun il~ erine tltrigor, denebllirdi. Ha tt~ bir gün "Bu çocuğa blrşel 

olursa bana dağıderun olur, demişti 

Anlatan: Cevad Abbas 

ruasını, gerek zatı alinize ve gerek İz
mitte birçok zevata ve bütün di\nyaya 
karşı yazmış ve yazmakta bulunduğmnuz 
b€yanname ve izahnamelerle, en garaz
kar ciüşmanlarımıza bile anlatmış o1du
~umuza ~üphemiz kalmamıştır. Art1k, an
cak avaının kilUkalinden başka bı! rr.a
hıyeti olaınıyan ded1koduların, itayı ka· 
rar hususunda, müessir olabilece~inP. im
kan tasavvur etmiyoruz. Bundan bıı:ka, 
nholinin ıstizaha lüzu.m gördüğü nokta
lar var id:yse, bunlar neden derhal isti· 
nh olunup halli mcsele edilmemiş btılu
nuyor? Zatı aliniz bitaraf mevkide kal
mağı tercih buyuruyorsunuz. Halbukı ta
kib etti~iniz hattı hareket kat'iyPn bi
tnraflık clamaz. Çünkü zatı alıniz mille· 
tın meşru harekatına karşı bitaraflığı'lı
z; iddia eylediğiniz halde, harekatı ıha
netkarnnesıle gayri meşru ve bizatihi 
rr:adum Fend Paşa kabinesinin memur
luğunu ifa etmekle meşgulsünüz. t ~tihad
cılığın ılıyasile iştigal edecek satıh bin
lerinden olmadığımızı zatı aliniz pek 
gı.ızcl t.ıkdir bu yu ra bilirsiniz. Zat ı alın i· 
ze pek halisane ve fakat, bütün kııt'ıye
tiie şunu arzederim, ki zatı aliniz }ıpnÜz 
Ferid Paşa kabinesine itimad beslemiyor
sr.nız bunu, dahiliye nezaretine n•smen 
bildirmelisiniz. E~er milletin hükmü ve 
arzusu hilnfına olarak Ferid Paşa kabi
nesine iUmadınız mevcud ise, 1zmit aha· 
ı;, muhteremesi harekatı meşruai rei!li
ye.sınde herbest bırakmak :izere derhnl 
mevkiinizi terk ile İstanbula harf'kel e· 
diniz. Bu iki noktadan herhangi birine a
demi riavetiniz halince hakkı alinizde 
vukuu m~mul halin müsebbib ve mf's'ulü 
gene zatı aliniz olmuş bulunacağını kc
ır.ali samirniyetle ibiağı bir vazıfPl vic
daniye addederim... Heyeti tern.c:ilıye 
naTT'ına .. Mustafa Kemal... 

ePaşa hazretleri; İstanbulda husus! . 
arkadaşlar söylediler. Tekmil akşam ga
zeteleri yazıyonnuş. Ferid Paşa ai:.vali 
sıhhiyesine binaen istifa etmiş. Tevfik 
Paşa kabineyi t€şkile memur buyurul
nıuş. Daha sabahtan söyleniyordu, fak3.t 
teeyyüd ctm€mişti, şimcfı teeyyürt etti 
efl•ndim .• 

Cuma namaz1na talik 
edilen kararlar 

Bu telgrafı kim veriyor? Anlayınız. dl?
dim. Sorma~a zaman kalmadan telgraf 
şu suretle devam etti: 

eBiz, Ankara telgrafcıları! Paşa hazret. 
lerinin hiıkipayına arzı tammat eyleriz 
\'C vatanımızın başına bir kabusu beli 
olan bu kabınenin devrilmesi içın mille
tin başında bulunup muvaffak olmasını 

tı>brik edenz. Lutfen söyleyiniz.:. 
'relgraf muhaberesi münkai oldu. H2-

ktkaten 2 Teşrinievvelde Ferid PRşa kabi 
nes! sukut <·tmiş bulunuyordu. Fa'kat yc
P.i kabineyı teşkil eden Tevfik Paşa de
~ıl. ayandan birinci ferik Ali Rıza Paşa 
jtjj, 

Sırası gelmişken arzedeyim; umum tel
garfcılarımızın, teşebbüsat ve harekAtı 

milliyemize ifa eyledikleri fedakarane 
hizmetlerınin milU tarihimizde nıülıil'l'l 

mevldi vardır. Kendilerine alenen teşek
kür ctme!i bir vazife addeıderim. 

Ali R1za paşa kabinesi 
Efendiler; Ferid Paşa kabinesının 'Sll· 

kutunu ve Ali Rıza Paşanın kabine teşk!
ı:ne memur edildiğini 2-3 Teşrıni~vvel 

335 tarihinde yazdığım bir tamim ile bü
tün millete iblağ ettim. Bu tamimin bır 

Mutasarrıf beyin, .kulunuzu ıtirlal i!e suretini de, herayı malıimat kaydile, ye
dinleyiniz efendim; bendeniz, ıyi ifadP. n: sadrazama verdim. 
cdemedim. Maksadınızın ulviyet ve meş- 2 1'eşrinievvel günü, yeni kabine reisi
nıivetinden, zaten bahsedilemez• ~iimJt•- le, temas aramıştık. Ertesi günü, meclısi 
lerile başhyan cevabında, yazılan sat·r- vükcl:inın içtimaı esnasında, heyeti tem
la,. ebizi, yarınki Cuma namazı ıçtimaınu s\lıye ile görüşecekleri vadedilmışt.i. 
kadar. halimize bırakınız. Ferıd Pı:ışaya Arezttiğ 'm bu tamirnde belli bash n'>k· 
kim bilir kaç defa kalemle hücum eden taJar şunlar<lı: 
bendenizi ne kadar fena nazarla görü- 1) Yeni kabine, Erzurum ve Sivas kon
yorsunuz efendim• cümleleri ile hih!r.ı g:C'lerinde tuyin ve tesbit edilen teşkiHi.t 
buluyordu. ve makasıdı millete riayetkar olduğıı tak-

Bunun üzerine. ertesi günkü Cuma na- dirde, kuvayımilliye ona müzanir oln
mazı içtimama kadar intizar edece~imizc caktır. 
dair yazdırdığım telgrafnameye, 111 iki 2) Yenı kabine, meclisi millinin iıı'!ka
cümleyi ılave ettim: ., Zab alinizi fe-.a dile mürakabei fiili ye başlayıncıya ka
nazarla J!Ördüğüm hakkındaki zan coğru dar ınukadderatı m111et hakkında bir gıl
dcğildir. Çünkü vicdanımız muztarih ol- ııa taahhüdata girmiyecektir. 
rnaksı1.ın verebileceğimiz hükümler. :ın- 3) Sulh konferansına tayin oıu,Acak 
cak nctayici fiiliyeye muallaktır efen- murahhaslar, mi11etin bihakkın amaHni 
dim., mı.idrık ve itimadına mazhar ehlivukııf 

O tarihte, İzmitte, miralay Asım P..-.y ve ıktidardan intihab olunacaktır. 
ııamındn bir zat, fırka kumandanı olarak - Bcyannamooe; bu saydığım esasla
l'ıulunuyordu. Asım Beye de, bir ıki gün- rın, yeni kabine tarafından kabul ed!l
denheri, telgraf başında tebligatta bulu- m(•si teklif edileceği tasrih edildiktPn 
nulmu§tu. Fnkat hiçbir cevab a!ınamı- sonra, ebu babda başkaca mütalPaları 
yordu. Onu da, 2 Teşrinievvel günü ma- varsa yarın zevale kadar süratı iş'arı. te. 

menni cdildı. kine başına ça~rdım, konuştum. Kendi-
sine: ekabinenin sukut edeceği v~ belkı 3 Teşrinievvel 335 günü, sadrazam Ali 
de sukut euniş olması muhakkaktır, bi- Rıza Paşaya yazdığım telgrafta, cmilıet, 
nacnaleyh milletin nzim ve ıradf'~i her ş·rr.diye kadar resikarına geçenlerın ka
türlü tereddüdün fevkinde haizi sı>Jabe~- nunu esasıye ve arnall milliyeye miinali 
tir,. dedikten sonra kat'i mütalea ,.e ka- harekatından müteessir oldu. Bundan do

hyı hukuku meşruasını tanıtmak ve mu-
rarına munlazır olduğumu söyledim. Fır
ka kumandanı Asım Beyin uzun maze
retl~r ve mütalealarla dolu cevaoındıın 

çıkan müsbet mana, şimdiye kadar ce· 

vab vermey!şinin sebebi, İstanbuldaki 

kadderatını ehil ve emin ellerde görmek 
brarı kat'isini verdi. Lazım gelen teşeb
büsatı ı zirnkaraneye tevessül etti. Teski
latı ::nuntPzamaya tabi, kuvayımi1Jlye, 
irarlei kat'ivei milleti, tamamen izhar ve 

kolordu kumanıdanından istizana cevery isbat lmdr;tini ibraz eyledi. 
alamayışından ileri geldi~i ve yarınki Mil1et. padişahın emnü itimad ı 
C d k . t'h . . ı o an, 
um~ n~mazın . a m~ arrera~ ıt .ı . a;;ı: em- .zatı fehametpenahilerile rüfekayı kira. 

le>ceğı l'umleJerıle hulasa edılebılır. Bazt mınızı, müşkül vaziyette bırakmak iste
nasayih ve teşvikatı mutazammın ceva- mez. Bilakis müzahir olmağa oütiın sa
bımızda ezcümle şunları dedim: •Ferid ınırniyetile hazırdır. Ancak heyeti viike
Paşanın, yarına kadar çekilmesi ağidıi la meyanında Ferid Paşa ile teşrıki faa
fhtimaldir. Bu takdirde, yarınki lçtımı::ı- Jiyet eyl611liş nUzzarın mevcudiyE'ti, he· 
nız neticesinde zatı şahaneye ve taaY)'Ün yeti celilelerinin, noktaf nazarlarile, a
ettiği tak<iirde yeni kabine reisine, kabı- mali milliy<:nin ıderecei mutabakatını, ke
nenin arnali milliyeye tamamen nıı,ta- mali hulös ile, anlamak mecburiyetfnl 
vaatkAr, bitaraf zevattan terkibini ist1r- hAsıl eylemifiir. 
ham etmek hususunu ve buna intiur e- (Arkası wr) 

Atatürk ile V lkünün muhtelif zam.anlarda çekitml§ -:-esimlc>n At• , 
(Baştarafı 1 inci sayfada) kulağına götürüp dinlemişti. müsaadesi alın ... ak bizler, yani. ısıt' 

cağız idi. Onu, Selruükte, Atatürkün Atatürk, Ülküye müteakib rastla • türkün refakati şerefile mübahı 0 tl' 
anası Zübeyde Hanımefendi hirnayesi· yışlannda da çocuk tarafından daha !ar sı a He içeriye giriyor, Ç<>CU~n 
ne almış, o zamanlar Ülkü kadar kü - kuvvetli ve idrakli bir şekilde tanın - yaretinde bulunuyorduk. 
çük ve masum bir yavru olan Bayan rnıştı. Ülkü Ebedi Şefe her zaman yak· * d u -
Vasfiyeye Ş€fkat kucağını açmıştı. !aşmak, ona bir şeyler söyl~k isti • A tatürk huzurlu zamanların 11 

rsul 
VasfiyedP, bütün Türklerde olduğu yor, 18kın henüz konuşırıağa başlama • zun ve muntazam uyurdu. }{uııt ırıil" 

gibi, salabt>tli bir yaratılışın terbiye ve dığı için ancak işaretle meramını an1a· yani rnühı'n rnesele1er ve kararlarre~ 
metaneti vardı. Evin çocuğu gibi mua- tabiliyordu. Onun arzusu şu idi: Gen€ vacehesinde kald1ğı mesela, ınuhB la • 
rnele gören bu küçük kızcağızı, Zübey· saat ile oynamak.. tarih ve dil çalışmalan zarrıarıı-Jatı' 
de Hanımefendi gün geçtikçe daha faz· Atatürk k üçük Ülkünün dileğini ye- rında ise, günlerce uyumazd\ , i19 
la seviyordu. cine getiriyordu. Ülkü, eK. A.• mar - ta, rnüteaddid d€fa1ar ÜÇ gu fa • 

Vakta ki Atatürklin validesi üful ey· kah saati eline gi'çirir geçirrnez gene gece uyumadığınn şahid old~· içitl" 
]€di. Vasfiy~ d~ sayın Bayan Makbule hemen kulağına götürüyordu. kat tabii hayatının .se~~ on jlÔ 
Boysanm yamnda kaldı. Aradan ge - · İşte, çocuktaki bu hafıza kuvveti A· de, Ebedi Şefin uykusu sekız _ı 
çcn zaman içinde evvelce küçük bir tatürkün nazan dikkatini oelbetmişti. sa~tin arasında teohalüf ederdı. 

9 589tt 
Yı:ıvru olan Vasfi.ve gelismiş, evlen • Atatürkün, o zan1ana kadar gördü· Işte, Atatürkün uykusu 8• ·vetll 

• .. b' hassası, rnek çağına gelrni~ bulunuyordu. Her ğüm veçhilc. bu y~taki çocuklardan geçerse, Ulkü masum ır yatı' 
aceminin yaptığı, yapacağı vechile o hoşlanmadığına kani idim. onu rner3k ederdi. Büyü·k Adamın ga· 
da Sayın Bayan Makbule Boysa • Kanaatimin tamamen aksi bir VB:7.i· tığı odanın kapJsına gider; .. ka~!e:ncııtc 
nın iznini almadan te€hhül et - yete şahid olur olmaz, Ebedi Şefin Ül· rüıtü, pahrdı yapardı. Atatur~~ arXl'' 

k b .1. d' .~ ar miş, fakat rnes"ud olamamıştı. Bu küden ne için hoşlandıklannı merak ve anca o uvandıra ı ır ı. 

suretle Bııyan Vasfiyeyi Atatürk ettim. Sebebini kendlılerine rordum. 'Ülkü: • )\rtı~ 
ailesi de yıllarca kaybetmişti. Şu cevabı verdiler: c - Çok uyudun Atatürk. 

Tahminen bundan 8-9 YJl €vvel, •- Zekayı takdir ederim. Bu çocuk- kalk!• turk lı' 
komşusu bir bayanın delaletile Bavan ta kıymetli bir varlık görmekteyim. Ül· Der, onun bu arzusunu Ata 
Vasfiye Dolmahahçe sarayma, beni kü ile, onun için aUıkadar oluyorum.» men yerine getirir idi. yıındl' 
görrneğe gelmisti. Fakat kendisi mah· İşte, Atatürkün Ülküye bağlılığı E- Büyük Adamı, uykusu~?an ubı.ıHıbi" 
cubiyetind€n lafa hiç kanşmıyor. ade- bedi Ş€fin bu kanaatinden ileti geli- rabilmek cesar€tini ık€ndısınde 
ta arkadaşı or.a t€rcümanhk yapıyor - yordu. ]en vnlnız ve valmz Ülkü idi! 
du. Söylediklerinin hülasası ~u idi: Aylar, yıllar gedyor, Ülkü büyüyor· ~ ~ * geıdilf 
Evlilik hayatının ağırlığı ... Ortak üze- du. Artık söz söylerneğe başlamıştı. Ço· Atatürk son zamanlarda, her ı,er tl' 
rin€ bu izdivacı yaptığı ... Hergiin rnuh· cuğun gerek lafları, .gerek masum ve ve gittiği yere Ülküsünü de ber~rı f(JI' 
telif evl€rde kendisine gördürülen a - şirin hall€ri, hareketleri Atatürık için şır olmu~tu. Halk arasında. ~n·iik bit 
ğır hizmet~erin mukabili olarak veri • adeta bir meşgalP olmuştu. Ankaranın rifetlerini göst€rm€sinden bı.J) 
lcn ücr€tin bile kocası tarafından alın- belli başlı gezi1ecek yerlerinden biri ze\·k duvardı. e pJj! • 
dıgwı vesaire gibi derdler... olan ve onun mübarek elile ihya edilen Kazaska zevbck akrobatik ~ 1 .... ıı~ ' " ' ıı. dı o 1" • Onun ağlaması ben i fevkaHide rnüte- Orman Çiftliğine gittiğimiz vakit, rnut- t:k dans üstadlarının muka ı ı18na_'lıf. 
~ssir €tti. Bu ağır hayat şartıanna rağ- laka Ülk~yü de ziyaret ederdik. Ata- yeltenen küçük Ülkü bazarı rı~ etfl'lvo 
men ha~a ahlak salabetini ve vücudü· t~rk çocuğu, otomobiline alır, hattA o- rak, bazan de Atatürkü merrın~{etle~ 
nün zindegisini muhafaza eden Bayan na büyük bir adam muamelesi yapardı. istiverek. ortava çıkar; marı 
Vasfiyenin elernlerini, ıztırablarını va· Ehedi Şef. Ülkünün bütün arzulanm coskunlukla y~pardı. 

1 
rrıı:ıs~ 

kit geçirmeden aynen Atatürke yerin€ getjrrnek isterdi: Hatta bunlar İşte, çocuğun bu oyunlannr~dılışı~~ 
arzettim. ne kadar çocukça ve aykın olsa bile ... fakat civa kadar seyyal ya ketJefl'; 

İşt€, bu maruzatımı rnüteakibdir ki - Mesela, ıt~ gibi? icabı olan bütün bu harebit ze 
ana bergüzan olan Bayan Vasfiye Ata- - SöyliyecPğirn. Yaramaz Ülkü bir görmekten. Atatürk,. s~nsuze<Jerdi· 1' 
türkün yüks€k himayesin€ alındı. An- ara artist olmak hevesini gösterdi. A· duyar adeta onunla ıf~~har()1kiiYe ~rı' 
karada çok temiz ve kıymetli bir ~- tatürk, bu sanatı takdir ettiği için, Ededi Şef. günden gune .. n uıefl 
m€ndifer memuru olan Çukurluoğlu Ülküyü kabil olsaydı, büyük bir Türk 1anıyordu . Ataiürkiin, çocu~~ 01dtJfll' 
ile evlendirildi. İzdivacının ilk sene - kızı gibi ti)•atro, dans rnekte • titrecfiğin€ çok zam.?n .. şa.h~arrı : 

11 
sinde de Ülkü dünyaya geldi. bine hem~n verir; yahud onu Hatta, bir kere. Buyuk Aıursa, b9Jl 

- Müsaadenizle bir nokta üzerinde yetiştir€ce'k mütekamil bir mü· c- Bu çoc1.ıC1a bir şey 0 

duracağım. Çocuğa bu adı veren kim· essec;eye gönd€rirdi. Ebedt Şefin, daqıderun olur!• demişti. • ptıra rı.; ~ 
dir? bu mesele üzerinde durduğunu, çocu· Atatürke blitün bunları ya] bllg)ıı ıd 

- Atatürk. O Büyük Adam. ğun çok kiiçiik olmasından dolayı ade· cuoa eksilmez hir muha?~~t Ôııtiide 
Gazi istasyonunda küçük ve mukassi ta üzüldüğünü. hayretJe gönnüştüm! mac;ına .:;eheb o1an şu ıdı. esi· ·· ıı· 

bir evde dünyaya gelen Ülkü daha altı Ülküyü, Atatürkün ne kadar sevdi- zekanın gittikc€ inkişaf e;~ 51rıı~ıırıeıı 
aylık iken büyük bir incizabla Atatür· ğini gösterecek birkaç hatıraını anlata· Hatta. A~atürkün hasta 1 rtı rıı~ fJ' 

ke bağlanmıştı. Ana ve babasını yım: da bile, bütün mümana.atl~s~ifsılrı ~ 
tamrnakta güçlük çeken çocuk, Ülkü, b!r aralık paratifodan rahat· Ülkii onun yan•na ıti~ış, ı tel t: ~ 
Atatürkü her gördükçe onun s1zlandı, Dolmabahçede tedavi altına tıra gelen bu küçük zı.ya;:..nnçle k 
~ucağına atıJma.ğa can atıyordu. alındı. C!ef tarafından h€r vakıt ...4 

'-i dfllV 
Ü1künün bu soku1ganlığ'ı da mukabele- O mevsimde Floryada kalan Ata - şıJanmıştır. .;>r •• arnsırı.~ 
siz kalmıyor. Büyük Atatürkün kuca· türkün, hergün Ülküyü zlvaret etmek- İşte. Atatürk He ulkıı ıayabild 1 

ğmda dakikvlarca kalarak onun saat te olduğımu görüyorduk! Ülkünün ya- sempat~nin ~imni hatır ·barettir· 
1 drın ı ' ) ve kordon;ıe oynuyordu. nma evvelA Büyük Adam giriyor; sıh· bariz noktaları bun al"' · kcısı vtır 

Hatta illt telakilerinde Ebedi Ş€fin hatinl, \'aziyetini tedkik ediyordu. (Ar ib ~,.çıaJJI 
saatini elin€ alan Ülkü bunu hemen Sonra Ülkünün arzusu yoklanarak ve Yazan: Sab .. 
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k r .. 
u .. ' 

g milerini 
faka tehlikeli 

uşman1: Hiicum botu 

Gülyağcılığımız hızla 
inkişaf ediyor 

( " Son Posta , n1n deniz işleri mütehasstst. yaztyor ) 
Son senelerde irili 

.tlaklı bütün dev • 
letıe.nn deıilz kuv • 
\1~t1erine yeni ım 
tip geinf flive ettJ.lD. 
lerini görüyoruz. 
Rücurn botlan de • 
tıen bu ufak telme • 
ler bilhassa aahill• 
li giı;ntfii, çrkıntı!ı 
olan memleketlerin 
~'evkülceyşine uy • 
lllb n gellyor. iBu iti· 
aı-Ia bizim memle • 

~etinıızın de girinti.: 
11 ı Çıkıntısı çok olan 
cahil kısunlan ~ ... b" .... J.Q 

oy}e ge.rrlllerin ya· 
ı>~.l~ası faydalı gö • 
tiilüyor. Yalnız 

GtU bahçelerinin fenni surette bakılJMsı, verimlerinin artmasına, bu ar
tış da istihsali ucuziatarak gülyağı ticaretimizin ıenit

lemesine yaret ım edecektir. 

Yazan: Tararnman 

nutelif deniz dev • Edirne güllüklerinde güller toplanırken 
fetlerinin yaptıklan d 
tek Geçenki yazımda (*) harbi umumiden sım hımmetler de bizzat köylülerımız el 

nelerin birbirine ··ı beklen.mektedı·r. UYJn sonra muhtelif sebeblerle geriliyen gu 
.... am~ deniz yag·cılıg·ımızın. ı:ıu son yıllar zarlında ye- Bu himmetlerin ilki, gül bahçelt>nni.l ~ıensuplannı biraz " 
llaYre~ d;;._..n~~-. Bu ni baştan ihya edildiğini, İspartadan baş- lAyıki veçhiJe tirnar ve hüsnü idar~ edi• 
d • "'i........... ka Edirnede de gülcülük hareketmin in- lerek azami derecede verimli bulundu· 
b~gi~ikli~ sebeblerini anlamak, ancak ancak, sağlam bir temele istinad eder· karışarak büyük harbe girdiler. Fakat kişaf ett!ğini, 934 de açılan cgülya~ fab- rulmasıdır Gül bahçelerinin verimi a~ 
di· .

51
!ahm neden dolayı meydana gel- lerse faydalı işler görürler. bu harbin başpehlivanlan olan Alman rikası:t nın iyi işler gördütünü, kısacası tınca, ıstih~al ucuzlıyacak ve bir çırp~da 

h~gını ve bu sil~hı yapan devletlerin HUCU botl d "' 1 ve İngiliz sahilleri arasındaki mesafe, gülyağcılığmıızın yolunda ilerledi~ını gülyağ ticaretimizin takmtılı tarRfı bal· 
Ucum botundan ne beklediklerini bil- m ar1010 0gma ar1 -ı ledilmi~ olacaktır. Bu mülahaza i!e gu-• 

fl'lek daha doğrusu İngiliz ve Alman filolan söylemiştim Sözümün sonuna doğru, ır.ı ,. 
ve incelemekle mümkündür. Büyük gemiler daha ziyade açık de- k B 1 ~l listanların tesisi ve idaresi etrafında köy. Y lk arasındaki ıpesafe bu gemilerin çalış- yağlarımızın alitece u gar yaE; arın-

T e en devrinin en çetin zamanla • nizlerde müessir olurlar. Onların kud· al f lümüz:.i - azJcık olsun - uyarmak fena ol· 
lnda t k "'- masına meydan venniyecek kadar faz- dan üstün görüldüğünü, Y nız ıatı;a on-

\' a ~ ay.ıe;, diye bir sandal tipi ıetini ayni cins teknelerle yenemiyen lara rekabet edemediğiınizi i~aret etmiş mıyacaktır: 
;}> a;-

1
• Küçük cesamette1d teknelere devletler bu deniz devlerini bazı at • la idi. Şimal denizjnin en yukarı liman· ve bunun için ucuz istihsale mecbur ol- Bizde gül yetiştirilen yerlerin toprağ1 

rı a lı paçav:ra, gaz gibi hem çabuk ya- mosferik şartlara dayanarak ufak ge - lanna çekilmiş olan İngiltere filosu • dufumuzu belirtmiştim. umumiyetie bu ziraate elverişlıdir. Ya· 
/n v~ hemde alev saçan maddeler ko- milerle kırmak isterler. Mesela gere nun Alman körfezlerine kadar, ve Al- Nihayet ucuz istihsalin, gül zıraatinin pısı derin, kumlu kireçli yerler gülün 

1 arlar ve bunlan gizli olarak düşman- karanlığı, bulanık havalar ufak tekne· manların Şiınal denizinin tA yukanla- daha verimli bir hale getirilmesile alA- ho~una gider. fakat gül ziraatinde topra· 

katının yelkenleri çok ve büyük olan lerin muvaffak olmalarma yardım e • k d h" bo .. d 1 . kadar bulunduğunu kaydederek, hahsin ğın kill: veya kumlu olmasından ziyade al rına a ar ucum tu gon erme en 
;}>onlanna yaklafhnrlardı. Bu harb der. Bundan dolayı parası az olan mil- imkan haricinrle idi. 0 tarafım da bu yazımda anlataca~ırnı iy. hazırlanmış olması mühimdir. Yar.J 

\lazifesi muvaffaktyetle başanldıktan ]etler, sahillednin girintfsine, çıkınt1r vadetmi~tim. gta yetiştirilecek toprak en a§ağı 60 san• 
~~!U'a tekney.e a.te.~ verilir ve böylece sı~a güv.eı:erek böyle silahiara ehem • Fakat 1915.18 arasında sahilleri bir- Bugünkü ziraatin belli başlı tutamak- t!nı derinlikte krizme edilmi~ olmak ge-
d ıı~an gemtlennın yanması temin e- mıyet verırler... birine yakın olan v~ kıyılan bir çok gi- larından biri ucuz istihsaldir. Ht!rhangi rektir. Yabani otları - varsa - yabancı 
~hrdi. Tarihde b<Syle kasdlara kurban Düşünce çok esk;dir. Torpil dediği • rintili çıkıntılarla dolu bulunan Adri- hlr rnahsulü iyi ve çok yetiştirmek knfi kökleri ayıklanmalı, gülistanda ağaç dahJ 

gıtıniş gemiler çoktur. miz su altından giden ve düşman gemi- yatikde İtalyan hücum botlannın faa· değil, bunu ayni zamanda ucuz ınal et- bu!unduruimamalıdır, 
Yelken devrinin yerini makineye lerinin alt aksamma çarparak iştial e • liyeti şayanı dikkattır. rnek te ı~zımdır. Bugün rakib memleket- Mart - Nisan gelip te havalar ısınmca 

b~rakınas! ve top merrnilerinin rrecirdi- den silah icad e.dildiği zaman • aşağı lerin mallarını yalnız bir bakımcian geç- bayerde birer buçuk metre aralıklo. sek-
~ı t k Eo k t 866 be d u k k Cesur bir mü1Azimin kumanda etti- ı· · l'k 50 60 · d .,~ e Amiil dalayısile gemilerin demir· yul arı ya ısa t e er • fa te • nıenin iktısadi hiçbir kıymeti kalmamış- sener san ım genı~ ı te - santım e-
\len k b Id A b t k ~i bir İtalyan hücum botu, agzw ı kalas · ı k b d b h d kl ı yapılma~a ba~lamaJan ateş kavık· ne er pe revac u u. ncak u e · tır. Sade ıyiliğile ö~nen mal, biraz fe- rın ı te, oy an oya en e er açı ır. 1<ltının kıymetini hayli azalttı. Çünkü neler geceleyin. düşmana yaklaşabile- ve ağlarla kapatılmış olan ve ke?..a, hiç naca fakat daha ucuz malın karşısında e- Hendekierin toprağı, bir kere daha ka· 
i!Skiden müessir tsler gören bu silah cek ve torpillerini atabilecekti. O za • bir düşmem vasitasımn geçmemesini ziJmekte; sade ucuzluğuna güveııen bir bartılıp bir miktar gübre ile haıııllımır. 
artık yakacak ne bir tahta ve ne de manlar torpido dediğimiz bu tip gemi· temin maksaciile. bütün gece aydınla- mal da, biraz pahalıca fakat iyi malın Bı.. gübrenin azıcık taze olması, yımi di
Yelken bulabilivordu. Bununla beraber ler ilk evveHl kendilerini Rus - Jpon tılmış olan Avusturya üssübahrisine yanında tutunamamaktadır. Müşteri, her kılecek gül çubuklarının çabuk kökien· 
~ere karanlığının deniz mensuplanna ( t 905) harbinde kendilerini gösterdi - girdi ve ~n büyük Avusturya zırhlıla- ti:rl:.i vasıflrm bir araya getirebilPn mal- mesine yardım eder. 
ı:ıh~ettiği favdadan istifade edernemek ler. Japonlar daha harb ilan etmeden nndan biri olan (Tekedof) u batrrdı. lnrı ötekilerine tercih etmek meylinde Hazırlanan yerler, bir müddet kendi 

:eniz harb ;evk ve idare5indr>. hüvük ~orpido filolannı, Rus limanı olan, Bu mühim vak'a hi.i.cum botlarının de- olduğundan, her çeşid istihsallerimizde halıne bırakılır. Böylelikle gübre kızışa-
ayııacak hatalardan olurdu. Malum • o:t-Artüre gönderdiler ve Rus gemi· çokluğu, iyiliği, ucuzluğu ve daha bıına rak, toprak dikime müsaid bir hale Jelir. 

du ler b' b k 1 H k d niz harb sevk ve idaresinde büyük yer- o 40 50 ı· b d k · • r ki yen• ica1 edil ...... '--r siHih. çok .. me .1r. as ın yaptı ar. .er. ne. 8 a.r henzer rneziyetleri birlikte arzetme~c zaman · san ım oyun a ı g~ı çe .. 
ır "'u ue uç k 1 b b !er almasına sebeb oldu. O kadar ki; 5 l'kl · ·ı h d ğ t ı ,_ -c,eçrneden ira'kibini bulur. fFte demir gemının sa at anrnası gı ı ır netı· ~alışmak mecburiyetindeyiz. ı erı sıra ı e en e e ya ırı ara>\ uzer-
\le tnakineli gemilerin icadından sonra ce el.de edildi iı;:e de; bu hali deniz mü- bugi.in denizaltl, hava kuvvetleri taraf· İşte gül yağcılığımızın inkişafı bugün lerıne 5-6 santim toprak, bir o kadar da 
<la deniz.ciler.in bu 6flanıı aHedecek verrıhleri şiddetle tenkid ederler. darları gibi, deniz kuvvetlerinin hep için böyle bir siyaseti icab ettiriyor. Ya~- eskimiş gübre atılır. Böylece dikilt'n çe
:te · «Saved h" .. d ·ı J t kk ·ı · likler ekserıya 20-30 gu-n sonra köıdene .. nı tipler meydana get'nneğe çalışı • . · • ucuma gon en en apon or- hiicum batlarmdan teşe iı etmesı larımızın kalitece Bulgarlarınkinden üs-
:torıaı-dı . 

1 
pıdolan iy~ idare edilmiş olsalardı, Rus- hakkında fikir serdedenler de çoktur. tün olması, fiatça olan pahalılığı yanm- rek !ışkırıriar. Önceleri toprağı, nemini 

BU Uk • 1 B b ların, hiç değilse. dört gemileri batar. Bununla beraber harekatı ziyadesile da pek te ışe yaramıyor! Ne yapıp yapıp kayhelmiyecek kadar sulamak ıster. Da-
Y arnıra ar arosun dt• derler. b i fi:ıtlarımızı dünya seviyesine ınd'.rmek ha sonra sadece çapa ile arasıra tinıorJS• t 90 denizler in vaziyetine tabi olan u s -

13" 
esaslari . 5 te kendisini bu kadar gösteren D • zaruretindeyiz. Bunun ~L-in hükumet llı.- nır. 

g ı b . d lahn belbağlamak doğru olamaz. enız "$ a··ıı "t k'b 1 d k emı er, eş O!l sene içın e, o kadar bü· - zım eelen tedbirleri almakta tereddüd u er, mu ea ı sene er e ışt.m çı· ..~ .. Uyük amirallmiz Baı.·baros yalnız 
~0\1" 

01 uşrnek suretf1e memlekete faydalı 

8~tnanııştır. O, yaptfğı her bir cenkten 
ge7ta ortaya, bugüne kadar devam ede
h en nazariyele: koymuştur. Onun bu 

ta~~u~taki kıymeti cidden büyük ve 
Zac h:n ebediyen yaldızlı harflerle ya
lll a~ı bir mertebededir. Barbaros de
le z. 81Yasetlerinde ve deniz muharebe
a()tl~de en 1.iy~de bUyük gemilerin söz 

01: 
1Yeceğini ve büyük gemileri çok 

d n .. ~ev]etlerin denizlere kumanda e-
gi~·egı~i .. söylemişti. Yeknazarda basit 
de~· gorunen bu naı.ariye bugün bi1e, 
llle lzleı-e hava silMıı gı~ si1ahlann 
kttJ'da~a gelmi~ olmasına rağmen, 
ltı Vetınt kaybetmemtş; bilakis çok 
Js~etlenmiştlr. Bize bunun güzel bir 
~r <lhnı, son zamanlarda bilyük gemi -
tın~ Verilen ehemmiyeti gösteriyor. 
lt!şa:ss<ı. ?eniz ticaretinin pek fazla in
de b ettiği bu sıralarda hükılmetimizin 
ta ,,u YoldA yürümesi sevgili vatanımı-
t JapıJacak iyı'llkle-..:ıen b" .. w.. .. 
e~kn ıu en uyugunu 
~ eder. 

d6n""el~zuuınuzdan uzakla,tık. Tekrar 
"'ltn· }l·· . 

haşı~c:n botlan bir memleket için 
aşına bir silAh olamaz. Onlar, 

j'Üdüler ki artık bugün onlara gece kuvvetlerine her nevi hal ve vazifede, etmiyor. Fakat işin beri tarafında bir kı- kark<m bir defa bellenmek, yazın iki de· 
hi.icumu vıızife]eri vermek biraz rnüba- ta uzaklara kadar gidecek gemiler lA • fa çapalanmak isterler. Kanaat hlliifına 
l~alı olur. Besiktaşta durup da şanlı zımdır. Yalnız hücum botu yapmak (•l İlk yazı 11/12/1138 tar1hl1 nft.aha- gülleri sonbaharda beliemek doğrıı de-

mo1arını seyreden her ferd yeni torpi· •====(;_,D=e=v=a=m=ı==11=i=n=cı=· ='a,.,;y;;,;f=a=d=ıı )===m::::ır:ız=d=adır=.==-==-=-===-=-=ıı:::::::ııı:-.ı:::::~~==-ır:::=====~(D=ev=a=m=ı=ll=tn=cı=·=&cı~yf~ad=n~)=' 
dolanmızın asağ-ı yukan Hamidiye ce-
sametinde o]du~unu görür. Kısacası 
bunilnün torpidolan dünün kruvazör
lerinden büyüktür. Bu büyüklükten 
maksad gemHerin görünüş cesametle
rini mu'kayese etmektir. Ağırlık bakı· 
mından ise böyle bir mukayesenin ya
pılmasına Imkan yoktur. Ken<filerine 
verilen vazifelerjn çokluğu dolayısile,, 
bariz olarak. göze çarpan bu büyüme 
şüphesiz harb sf'vk ve idaresinin çizdi·' 
ği hudulardan fazladır. 

Denizciler. bilhassa zayıf olan taraf, 
gecelerin balışettiği fevaidden ferağat 
edemezler. Mademki torpidolar, bü • 
yümeleri neticesi olarak, bu vazifeyi 
yapamıyorlar: o halde bu işi görecek 
yeni bir tipin bulunma~n lazımdır. İşte 
hücum batlarının doğması böyle ol • 
muc;tur. 

Büyük harbde hUcum bolları 
ne iş gördü? 

Hücum botlan yukardaki düşünce e
saslan dahilinde deniz kuvvetlerine 

( Mareşal Çakmak, Yunan meçhul asker abidesinde J 

Genel lrurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakma~ın Balkan genel kurmay heyetleri toplantısına iştirak için Atinaya ,«:ö''ı!J 
malfımdur. Resimler. mare§alimizi Attınada Yunan M~hul Asker abidesinde gösteriyor. 
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G R 1 P • N EZ L E Ve Oşütmekten H usule Gelen 

HA ST AL 1 KLAR DA hallranaza gelecek 

ILK ISiM 

BAŞ- DiŞ - ROMAlilMA 
/ 

Ve Bütün Ağrilari Derhal Geçirir 
Eczanelerden 1 - 2 lik ambalajlarını ısrarla arayınız. 

Taklitlerinden 
. . . •' 1 ' - ' 

SÜMERBANK 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından: 

F nbrikamız için li.zım olan 6000 ton dolomitin Bartın suyu bo

ğazında Boğazköyü civarından ihracı, deniz tarikile Zonguldak 

veya Filyosa nakli ve vagona tahmili iti bir müteahhide i:hale 

edilecektir. İrieklilerin tafsili. tı öğrenmek ve ıartnameyi almak 
üzere 20.12.938 tarihind~n evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

939. YILB~ŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Biiyilk ikramiyesi 
( 5 0.000) Liradır. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 

30.000, 20.000, 15.000 Liralık lkramiyelerle (400.000ve 100.000) 
liralık iki adet mükA{at vardır ... 
Keşide Yılbaşı tecesi yapılacaktır. Biletler • (2,5), (5) ve (10) lira

lıktır ... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

En rahat çelik somyelerile şık, metin ve ucuz 

K YOLALARI ~a~:ni. 
moblelen 

HALiL SEZER 
Karyola ve madeni eşya fabrikası salonlanndaki _j 

me~herlnde görebllirsln:z. 
~-·,.. Sirkecl, Sa,kınısög"Ut, Demirkapı caddesi No. 7 Tel: 21632 

İstanbul Defterdarlığından: 
Galatada Hüdavcndigfır hanında bulunan ınaliye devairi ile Galatada EMmo. 

tarhi hanında bulunan Muamele ve l&tihlôk vergileri Müdürlüğü kalorıfcrleri 
için 65 ton levamarin kömürü beher tonu 16 lira 50 kuruş muhammen bedel 
üzcr;nden sçık eksiitme ile alınacaktır. Eksiitme 2/1/939 Pazartesi gün:i saat 

l4 de yapılacaktır. Talibler prtna'llesinl hergün MHli Emlak Müdürlüğünde gö
rebilirler. 
Eksıltmeye girmek istiyenlerin 938 sımesi Ticaret vesikalan ve % 7,5 teminat 

makbuzlarilc mezkfır gün ve saatte Milli EmlAk Müdürlüğünde toplanan ko-
misyona müracaatları. (9124) 

SÜMERBANK 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalarından ; 

Fabrikamız için lazım olan 40,000 ton kireç tatının Irmak • 

IFllyos hattı üzerinde Balıkısık iatasyonu yakınından ihracı ve 

Balıkısıkta vagona tahmili bir müteahhide ihale edilecektir. İs

teklilerin lafsilatı öğrenmek ve şnrtnameyi almak üzere 20.12.938 
tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etme· 

HER SABAH 
DAHA GENC 
görünüyorum. 

Pariste: 
Bayan Grebert diyor ki : 

cUyanır uynrunaz, hemen el 
eynama sarılıyor ve yür:im· 
deki buruşuk-

luklarımla çi::
gilerimi:ı gün· 
den güne kay
bolduğunu ke· 
mali hayretid 
görüyorum .. , 

cBir hafta zarfında nıUclza 

C!enecek bir tarzd.ı gençleşip gil
zelleşmeme cidden şaştım. B(l· 
tün arkadaşlarım buna nasıl 

muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor· 
lardı.ıt 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce kadınlar bir hafta zarfm· 

' da birkaç yaş gençleşmiş bulu· 
nuyorlar. Yüzlerindeki buruşuk· 
luktarla çizgileri tamamen kay • 
betmişlerdir. Alimler, buruşuk -
luklanmızın ancak ihtiyarlama~a 
başladığımızda meydana çıktığı .. 
nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayati cev • 
herlerini kaybeder, bu cildi besle
yip kuvvetlendiriniz. hemen ta -
zeleyip gençlcşir. İşte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayanı hayret 
keşfi olan ve BİOCEL tabir edi • 
len ve genç hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyreleri hülasası, 
bugün pembe rengin~eki Toka· 
lon kremi terkibinde mevcuddur. 
Her akşam yatmazdan evvel tat
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
besleyip gençleştirir. Ve buru -
şuklukları giderir. Bir hafta niha
yetinde on yaş daha gençleşmiş 
görüneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalon krcmi
ni kullanınız. Siyah noktaları e
ritir, açık mesameleri sıklaştırır 

ve birkaç gün zarfmda en esmer 
ve sert bir ci'ldi beyazlatıp yu • 
muşatac-aktır. ................................... ·-························ 

Son ~osta 1\fatbaası 

Ne~rıyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLJGlL 

Bfrlndklnwı 15 

Sat1ş ilanı 
Istanbul dördüncü icra memurluğundan : 

'Araksi tarafından Vakıf Parahır İdnresinden 23423 ikraz numarasile borç nlı· 
nnn paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödcnrr.cmc· 
sinden dolayı satılmasına karar verılcn ve tamamına ehlivukuf tarafından 
(351 7) lira kıyınet takdir edilmiş o!:m kayden Bakırköyünde Sakızağacında va• 
pur iskelesi caddesi ve Bostan sokağında eski 5, 5 mükerrer yeni 1, 17 kapı No. lı 
sa~ı Tcohari hane ve bahçesi solu vapur iskelt•si caddesi arkası çukurlu Tana· 
§tıki hane ve bahçesi, önü Kapamaca sokağı ile çevrili dükkam müştemıl evin 
cvsaf ve ınesahası aşağıda yazılıdu. 

Halen dükkan vapur iskelesi ı;nka~ında ve evin kapısı Korsan sokafında olup 
dükkan 19 taj, ev ise ı taj numarasını ta şunaktadır. 

Dü.kkcin: İki cephe li olup ıstor kcpen k li etrafı camekan ve zemini çini dir. 
Ev: Zernın kat, bahçeden demir kapı ile: girılir. Mt:rmer musluk karcsim::!n bir 

taşlık uzerınde bir bela dolablı bir yemek odası tulumbalı sarnıç ve tul~.unbah 
bir ~uyu zemini karesiman sabit kazan ve mermer musluklu ve mermcr çarna· 
§ır tekneli bir mutfaktır. Bahçeden .1yrı bir kapı ile girilir bir bodrum vardır. 

Birinci k4ı: Bahçedeıı mermer merdivenle çıkılır bir sofa üzerinde bir helJ, 
üç odadır. 

tkinci kat: Bir sofa üzerinde bir hcli. üç odadır. Antre üzerinde bir balkon 
ve ıki r.okak cephesinde birer markiz vardır. Bina iyi bir halde olup zemin ka U 
kargir diğer katlan ahşap ve pencP.reler tamamen pancordur. İçinde elektrik. 
havagazı tesisatı mevcud ve ahşap tava nlar tezyinatlıdır. 
Mcsahası: Tamamı 89,5 metre murai>haı olup bunun 70,5 metre murabbaı binA 

ve 19 metre murabbaı bahçedir. 
Yukarıda hudud evsaf ve mesahast yazılı gayri menkulün tamamı açık artır· 

maya konmuştur. 
1 - İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 23/12/938 tarihinden itibardl 

9~8/3381 No. ile İstanbul dördüncü ıcra dairesinin muayyen numarasında her• 
kesin görebilmesi için açıktır. İland.'\ yazılı olanianfao !azla malfımat almak fıJ
tiycnler işbu şartnameye ve 938/3381 dosyn numarasile memuriyetimize müracat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıyınetin % 7,5 nisbetinde pf'1 
veya milli bir bankanın teminat mektubll tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer ninkadarların ve irtifak hakkı sahibie-

rinin gayri menkul üzerindeki haklarını husus;le faiz ve masrafa dair olaıı id· 
dialarını işbu ilan tarihinden itibaren yi rm i gün içinde evrakı müsbitelerıle bir
lik!e memuriyetimize bildirmeleri icab e:i<?r. Aksi halde hakları tapu sicili il• 
sabit olmadıkça satış bedelinin payla~masından hariç kalırlar. 

4 - Göst<'rilen günde artırmaya iştırak edenler artırma şartnamesini okumuı 
ve lüzumlu malUınat almış ve ·ı:mnları tamamen k<ibul etmiş ad ve itibar ol•.ı. 
nur lar. 

5 - Gayri menkul 23/1/939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
Ltanbul dördüncü icra memurluitunda üç <.Jc>fa bağınldıktan sonra en çok artı· 
rana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 şini buır.ısı: 
\'eya satış isıiyenin alacağına rüçhanı ol:m diğer e.lacaklılar bulunup tn bed"'l 
bunların bu gayri menkul ile ternın erfilrr.iş alacaklannın mecmuundan fazlaya 
çıkınazsa t>n çok artıranın taahhüdü baki kalmak iızere artırma 15 gün daha tcrll'" 
di d edilerek 7/2/939 tarihinde Salı J!Ünü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul döt• 
düncü icra memurluğu odasında artırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhalll 

1 

olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuu~· 
dan fazlaya çıkmak ~artile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde e1ıl· 
mezse Jhale yapılmaz ve satış talehi dJ şer. 

6 - Gayrı menkul kendisine ıha~e olıınan lirnse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale karart fesholunarak kendisinden evvel en yükSelt 
tekli!te bulunan kimse ·arzetmiş oldıığu hec.'clle alma~a razı olursa ona. razı ol· 
nıaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle tırtırmaya çıkarılıp en çok artıra· 
na ihale eciilir. tki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap o!ıı· 
ncı.cak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükır.e hacet kalmaksızın memuriyetirnizce 
alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) · 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olara!t yalnız tapu fera! harcının yirmi s;· 
nelik vakıf taviz bedelinin ve ihale kıırar pulbrını verrneğe mecburdur. M:· 
t~rakim vergiler. tenvirat ve tanzifat ve tcllaliye resminden mütevellid bP'e ı· 
ye riisumu ve müterakim vakıf icaresl alıcıya nid olmayıp artırma bedeli~de~ 
tcnzil olunur. İ~bu gayri menkul y-.ı.brtda göster!lcr. tarihte İstanbul dördun~ 
icra ınemurluğu odasında i~bu ilan ve gösterilen artırma şartnamsi dairesın 8 

satılacağı ilan olunur. (9133) 

Şüpheli ve kireçli sular tasfiye cihaziarı 

VEBO L•l o Kireçli v~ acı sular tasfiye cihaz· 
lan ve tesısab. 

VEBOL.ID Şüpheli ve mikroplu sular için por· 
tatif ve sabit filtreler. 

VEBOliD Kireçli sudan saçı ve cildi muhafaza 
eder. Banyo için hususi duş aparatı 

Beş sene garanti - T ediyatta kolayi tk 
iSViÇREDE "WEBOLiTE,. A. G. Türkiye ve Şark1 karib Vekili 

V E B O L i D Ltd. Şti. 
Merkezli Galata Billür sokak No. 7/9 - Telefon: 445(11 

P. K. No. 1094 
Şubelerll Ankara Bankalar cad. No. 22- Telefon: 2681 

P. K. No. 45 1z 
tzmfr- Saman iskelesi Mimar Kemaleddin cad. No. 15- Tel 2365 P. K. No· 

ODEON 
Münir Nurettin'in 

yeni okuduğu 

Beste: S A D ET T 1 N K AV N A K 

270 909 No Fantazi şarkı- Akşam ~inE!, gölgem 
• Saçlarıma ak duştu. 

Keman, Piyano, Kanun refakatiyle okunan bu fevka]Ade 

plik 1ab§a çıkarılmıştır. 
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Tunus meselesinde yeni bir safha 
VBa,taraj~ 1 inci sayfada) 

ı..~u meyanda, Tunusun vaziyeti hak· 
6.Ulda İngiliz • İtalyan anlaşmasında 
hlısusf bir kayıd olup olmadığı sorul • 
nı uştur. 

Başvckil buna cevaben, İngiliz • İtal
}'an anlaşmasına bağlı protokolün Tu
nusa ve Akdeniz statükosunun muha • 
fa7nsına şamil olduğunu söylemiş ve 
bu statükonun ihHlJi teşebbüsü, İngil • 
tE>reyi şiddetle alakadar edeceğini il~ -
Ve eylemiştir. 
. F'ransanın, İtalya tarafından herhan· 

f,1 bir taarruzn maruz kaldığı takdirde 
ngtlterenin Fransaya askeri yardırnda 
bulunacağmn dair sarih teminat veril· 
~~sini isteyen başka bir mebusa ccva
U\.'fl de Çemberlayn demiştir ki: 
k •- Söyledjğiniz şekilde Fransaya 
arşı bir hücum yapılmasına asla ina • 

nanııyorum.» 

laynin wvcl!si gün bir Fransu: • !talyan 
ihtiliıfı takdirinde İngilterenin Fran!'aya 
yardım edip etmiyeceğine dair suale ver
diği cevabın tevlid edebileceği her türlü 
suitefehhümler yalnız diplomatik t~mnş
larla de~l. başvekilin ziyafette söyledi~i 
nutkun sonundaki mühim cümle ile de 
tamamilc izale olunmuştur. 

Tunusta bir ftalyanm bir suikasda 
Paris 14 (Husust) - Tunustaki İtal -

yan klübünün sahibi. klübün binasını a
leşe vermek teşebbüsünde bulundu~n -
dan. Fransız makamları tarafından tcv • 
kif eöi}mjştir. 

Tevkif edilen klüb sahibinin maksad:, 
yangını Fransızlara hamlederek İtalyan 
kolanisini ayaklandırmak olduğu anlA~ıl
mıştır. 

Dünkü Meclis 
müzakereleri l Müteakiben bahriye müsteşarına da, 

~111 Yanın yeni taleblerinden mütevel -
~ vazi~ ct dolayısil e Akdenizdek-i İn · Ankarn 1 4 ( A.A.) - B. M. Meclisi 
~iz donanmasının takviye edilip, edil- bugün Refet Canıtezin başkanlığında 
ll'lıyeceği soruJnıuştur. toplanarak Vakıflar Umum Müdürlü -
f Müsteşar: cHay~ cevabını venniş, l-ünün 1938 yıh bütçesinin dördt.ncü 
akat Akdeniz donanmasının lüzum gö maddes:ıe verilen ve 200 bin liraya ka
J'Üldüğü herhangi bir valotta takviye dar kısa vadeli heşabı cariler akdine 
edileceğini ilAve eylemiştir. mü!edaır salahiyelin 400 bin liraya çı-

Çenıhe:rlayn Pazartesi milhim karılması hakkındaki kanun 1Ayihosını 
beyannUn bulunacak müzakere ve kabul ettikten sonra Şfı-

l.ondra t 4 (Htısusi) - Avam Ka • rı:ıyı Devlet kanun layihasmın müza • 
marasının önümüzdeki Pazartesi gü - keresine g~ilmiştir. Meclisin bu~nkii 
~ 'Yapacaih toplantldı:ı. i.!lci partic;J hü- toplantısında kanun l~yihasının ~nun
d lll<~tin harici siy~setine karşı bir a - cu maddesine kadar müzakeresi yapıl-

enti itiınad tnkrll'i verecektir. mıştır. 

1 
Bu toplantıda. Ba~vekil Çeınber - Meclis Cumartesi günü toplanacak • 

.. a'~n'in mühim beyanatta bulunacağı tır. 
Oğrenilmiştir. 

Fı-nm:amn vaziyeti ·Doktor Şaht 
L ondrada 

a:aris 14 (Hususi) - Hariciye Nazm 
t ne, har'ciye encümeninin bugünkü 
d0P1antısınrla umumi vaziyet hakkın -
a izahat vermiştir. Londra 14 (Husus!) - Rayhsbank 
~one, büktimetin Fransız toprak ve umum müdürü Dr. Şaht, beraberinde 

~ıstemlekclerinden hic kimseve bir b~ynelmilel tediyat bankasının umum 
' rış dahi terkebniyecel!ini brtıdirmiş müdürü olduğu halde, bugün Londra· 

~(' hariçten bu maksadla yapı1acak o • ya gelmiştir. 
an herhanııi bir tesebbüse si1Ahla cc • Dr. Şaht, İngiliz devlet bankası u -
'~ab venlee0ğlni söylemiştir. mum müdürü Montegü Normanın mi-

Bone, İtnlvan emelleri hakkında A1- safiri olacaktır. 
~ln .~~.ri~:~~ ~-azm Fon R~be?trop i~e . Üç_ maliyecinin, Almanyadaki Yahu
li'r goruşt:ıgunu beyan etmış ve bır dılt'rın menkul servetini tasfiye husu

ansız • ıtalyan harbi esnasında, Al • sunda görüşecekleri tahmin edilmek -
~".nyanın Roma - Berlin mihverine sa- tedir. 
d~k knlacnğına dair Ribentropun ver • 
ığ• cevabı encümene bildirmiştir. 

İngiliz - Fransız işbirliği 
b l..ondra 14 (A.A) -Gazeteler, Çem 
,etlayn'in dün ecnebi matbuat mümes 
~lerıne beyanatmdan Fransız • İngi -
ti~ tnünasebatmın sıkı olduğuna ve ba

hukuld mechuriyetler hududunu 
~lt aştığırıa dair ol~n cümleleri sureti 

t.hsusada tebarilz ettiriyorlar ve İn -r lıı "Başvekilini hararetle alkışhyor -
,.ar. 'I'imes gazetesi, bu münasebetle di· 
.rC>l' ki: 
d{l Ç"':"nberJayn!in politikasında hiç bir 

~şıklik yoktur. 

Moskova radyosunda 
Türkiye için konser 

Moskova 14 (A.A.) -Tas ajansı bildi
riyor: 
Yabancı memleketlerle kültür li'Üna -

sebctleri idame cemiyetile radyo komi
tesi. 16 Birincikanun Cuma günü Mos -
kova rndyo istasyonu ile - dalga uzunln
~u 1744 • Türkiye için tertib edılen bir 
radyo konseri neşre'decektir . K11ns~r. 
Türkiye saatile 21 de başlıyacaktır . 

Bu konsere aşağıdaki Sovyet yüksek. 
sar.'etkarlan iştirak edecektir: 

Sovyetler birliği halk partisi BarsCiva . 
teganni - yüksek artist Kazlovski -tegan
ni-, ve enternasyonal müsabakalardc1. mü
kafat alın~ olan Yakovzak -piyano-, ile 
Lıza Gilles -keman-. .............................................................. 

t Oeınberlayn'in Fransa ile münaseba· 

1 lJ'l"ıızdan bahsederken kullandığı cüm
~nln Acil ve aşikar bir manası vardır. 

1 Utıda, Ba~vekilin etrafında dün top • 
a~nnıış olanlar yanılmadılar ve u!un 

1 ltışlarile ı:rösterdiler ki gerek bu cüm-
d~'. gerek İngiliz • Amerikan Hilruına o D p ta 
d :u~ olanı en çok beğendikleri arasın -

3 Idi, '==::===:=====~~~=J 
Pariste intıba Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 

1:!! llaris 14 (AA.) - Ha vas ajansı bil- Ycvmı. sıynsı, &;~is-ve Halk gazetesi 
Yiyor: İ S T A N B U L 

h ~mherl::ıyn tarafından ecnebi mat - t----:::--::-:.......::...:..:....::...=:...:~~---1 ,:at nıümessillerine verilen ziyafette Gazetemizde çıkan yazı ve 

a 
Ylenen nutkun Fransa ile İngiltere resimlerin bütün hakları 

tns mahfuz ve gazetemızc aiddir. 
lll • ında ki münasebatın birbirinin ay-
ı olan menfaatıı>re istinad etmek do
ç!Ylsilc ba<ıit hukuki taahhüdlerin çer
h Ves•nı r~ncak df'recede sık oldul'iu 
hı~kkındaki kısmı Pariste fevkalade bir 

ıba hası1 etmiştir. 
n ftalynnlnnn noktai nazan 

t! ı 
1
orna 14 (A.A.) - Stefant ajonsının 

P 0trıatik rnuharrlri yazıyor: 

RI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. l.r. Kr. 

Tt'rRKtYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 234v 1220 710 
ECNEBİ soo 

Abone bedeli peşindi:. P.dres 
de~i§tinnek 25 kurll§tur. 

1 
Ay 
Kr -lf>O 
270 
:ı o o 

Gelen evrak geri verilme%.. 
l lanlaTdan mu'uliyet alınma~ 
Cevab Için mektublara 10 kuruşluk 

ll'ıi~l<'rnnsa, tabit olan İtalyan emellerinin 
hır V('rin dilter kutbu tarafından müsaid 
!rı.i ~ekilde karşılanmıyacaltnı ümid et
ma~~- Yahudi -demrurratik- plutokratik 
lle l3 ua~ her zamanki gülünç gürültüsü 
etttı erlınde sarih bir muhalefet tczahür 
~-<lt efe başladığını bile iddia etmışti. Fa-
bıe talyanın haklarının ve taleblerir.in .1"'••••••••••••• .. ••••••••••• ................... , 
l'n:ı~ olduğunu açıkça söyliyen ~mn:ı : Posta kutusu : 741 İstanbul \ 

Pul ilavesi lAzımdır. 

el rj b Uatının bu beyanatı soğuk bir duş te- S Telgraf : Son Posta i 
ıtakmıstır. ! Telefon : 20203 ! 

s ' : to uitcfehhiim znil oldu · ................................................ " 

lldra 14 (A.A.) - Başvekil ÇPreber- '------------.... 1 

BOif POS'!A 

1939 da neler 
Olacak? 

(Bll§tarafı 7 inci 8tl'!f!adtı) 
ye ayırdım ve her bir devrede vukubu
lacak hadiseleri tetkik ve tesbıt eyledlm. 
Bu tetkikatım mühim esaslara ısUnad ey. 
lemektedir. 

Birincl üç aylık dcvro: 
1 - Fransada solcu müfritler IUikasd

lere C§ebbüs edeceklerdir. 
2 - Atıantik ve şimal denizlerinde 

şiddetli fırtınalar olacakb.r. 
3 - İngilterede büyük bir §ahsiyet ve

fat edecektir. 
4 - Komşumuz olan memleketlerden 

birinde meydana çıkacak bir rezalet fld· 
detlc bastınlacaktır. 

5 - Fransada Kanunusani nıhayetin
dq şark eyaletlerinde §iddetli bir zelzele 
olacaktır. 

6 - Almanya Meksikanın dahill i§le
rine müdahale edecektir. 

7 - Çekoslovakyada müessit liyasr 
müşkülat husule gelecektir. 
8- Japon - Çin harbi bitecektir. GalJ

biyet Japonyadadır. 

İkinci üç aylık devre: 
1 - Büyük §ehirler halklan mühlm 

cinayetlerden yılacaklardır. 

2 - Cinnet ve intihar vak'alan Paris 
ve civarında çoğalacaktır. 

3 - Fransa hükumeti muvaffakiretler 
~azanacaktır. İçtimai şeraiL düzeleet>ktir. 
Ay ana karşı bazı ha ı ekell.:r baş iÖstere
cekt1r. 

İktısadi refaha doğru gidilccektir. 
Harici sahada Fransa siyaseti kendjni 

gös~erecektir. 

Mi.istemlekelerimizden birini veya blr 
kaçını terkedeceğiz. 

Grevler olacaktır. ' 
İtalya !le münasebatımız düzelecektir. 
Üçüncü üç ~tyhk devre: 
1 - Siyast münasebat düzene girecek

tir. Almany:ı ile Fransa arasında çok dos
tane münasebetler olacaktır. Bu yolda 
ittifakıara kadar gidilebilecekür. 

2 - Temınuzda bir harb patlanuık teh
likesi baş gösterecektir. GüçbelA bundan 
kurtulunacaktır. 

3 - Hnbeşistan İtalyaya mü1külAt3 
lıais olacaktlr. 

4 - İspanyada Franko kazanacaktır. 
Bu y·üzden Avrupa bir buhran ve harb 
tehlikesinden kurtulmuş olacaktıl". 

5 - 1-'ilistin ve Mısırda aiyasi vaziyet 
karışacaktır. 

6 - İsviçrede Akvam Cemiyetme dü
zen verilmesine gayret edilecektir. Ame
rikan Cümhurreisi bu hususta büyük bir 
rol oynıyacaktır. 

Dördüncü üç aylık devre: 
1 - !ngilterede büyük bir milJl matem 

olacaktır. 

2 - Parlamentoda müşküliıt Çikacak
tır. Bu yüzden Fransanm harıct aıya c!i 
sarsılmak tehlikesi gcçirecektir. 

3 - İngilterede arnele galeyanı olacak
tır. Grev hareketleri şiddetle bastırıla
caktır. 

4 - Kanunuevvel 1939 da Fransada bir 
buhran çıkacaktır. 
~eyeti umumiyesi itibarile 1939 aenesi 

sakın geçecektir. 

-~. 

Türkiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLU~U 

.J 

1639 m. 183 Kcıı. 120 Kw. 
T .A.Q. 19,74 m. 15195 K Cil. 20 Kw. 
T .A.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

.,.. 11 

Büyük harb gemilerinin küçük fakat 
tehlikeli düşmanı : H ücumbolu 

(Bll§tarafı 9 uncu aayjada) 

istiyen deniz kuvvetleri, bazan liman -
larda kapalı kalır ve iş göremez. 

Gemilerin bugünkü vaziyeti 
nedir? 

Bugün, deniz sevk ve idaresinde, hü
cum botlannı daha ziyade zayıf olan 
tarafiann yapacağı kaydedilmektedir. 
Bilhassa düşmanın kendi sahillerinde 
harekat yapacağını zanneden milletler 
bu sınıf silaha ehemmiyet vererek, u -
fak masrafla, büyük tehlikeleri karşı
layabilir. Bundan dolayı' küçük bahri· 
yelerin çok mikdarda hücuın botu yap
tığı görülmektedir. Bundan başka İ -
talya, Fransa gibi dar sularda çalış • 
mak mecburiyetinde olan deniz kuv -
vetleri de çok mikdarda hücum tekne -
leri yapmaktadırlar. 

Her iki deniz kuvveti de bu silahı bir 
baskın vaS1ta!;ı addetmekte ve bundan 
d0layı mümkün olduğu kadar süratli 
kaçan tekneler yapın.aktadırlar. Çünkü 
hücum batları toplannın ufaklığından 
ve zırhlann olmayışından dağ'an hafif· 
1iği, ancak, :fazla süratle teHifi edebilir
ler. Onlar gece karanlığında düşmana 
yava~ yavaş sokulur ve yüksek sürat· 
le kaçarlar. 

İşte İtalya hücurn botıarı bu esas da· 
hillnde hareket ederlerse ananevi bir 
Fransız mE-selesi haline gelen Afrika • 
Tulon yoluna güze1 bir tesir yapmış 

olurlar. Bundan dolayı bu memleket 
daha. sulh zamanından itibaren bu ne
viden çok tekne hazrrlamaktadrr. Bu
gün İtalyan hücum batlan süratleri -
nin çokluğu itibarile dünya teknelerini 
~cmis vaziyettedir. Hitlerin ~eçenler· 
deki Roma sevahatinde bu tekneler bir 
çok gösterişle~ yapmışlar ve büyük bir 
varlık ~östennişlerdir. 

HUcum bollarmda komutanlarm 
dirayet ve cesareti 

Maamafih bu teknelerin muvaffaki -

yeti, daha ziyade, komutanlannm ce • 
saretine ve bilgisine bağlıdır. Hücum 
botlaıımn terakkisi nisbetinde olarak 
bunlara mukabil siHi.hların da ilerleme 
göstereceği c:ı~fkardır. Büyük gemiler, 
elektrik! ve mihaniki bir _çok tertibaf 
ile bu bot1arm hücumuna maruz kal c: 

dıklannı anlarlar ve ona göre top veya 
gemi manevrası ilc tehlikenin önünü 
alırlar. İşte bu müda_faa tedbirlerina 
rağmen düşın.ana saldırmak ve iş çı .. 
karmak ço'-t güçtür. Büyük harbde bu 
yüzden yakalanmış gemiler az değildir. 
Ancak, gemisini iyi idare eden cesur 
komutanlar, bu yolda muvaffak ola .. 
bHeceklerdir. Dünyanın kuruluşu ka .. 
dar eski olan tarihimizin kaydettiğl: 
kahramanlıklar gözönünde tutulursa 
milletimizin genç nesiine teslim edile· 
cek olan bu gibi silahlann, istikbal 
harblerinde, parlak zaferler temin ede
ceği aşikar olur. 

Büyük harbin Çanakkale cephegjn • 
deki cGolyatıı hadiscsi bu muvaffaki • 
yetine bir de1ildir. O zaman da Muave
net gibi ufacık bir tekne ile yüzlere ba .. 
liğ olan düşman harb gemileri arasına 
dalınmış ,.e en rnühim bir gemi batı "' 
rılmıştı. Gene büyük harbde genç bir 
Türk bahriyelisi Demirhisar gibi ufa
cık bir tekne ile serbest deniz}~ açıJ.. 
m\ş ve bir İngiliz tayyare gemisini hak· 
Iamıştı .. 

Bundan başka, bi::- yazıınızda anlat • 
tığırnız vechile, bir Türk genci porta .. 
kal kayığı ile bir Fransız gambotwıu 
ba tınnıştı. 

O zamanlar elimizde hiç bir vasıta 
elmamasımı rağmen elde edilen bu mu· 
vaffakiyet1er, istikbalde kuvvetlerimiz
de yer alacak clan, hücum botlan ile 
pek ziyade arttırılabilir. Böylelikle de
niz km-vetlerimiz arasında bu silaha 
da fevka:tade lüzum olduğu hakikati 
meydana çıkmış bulunuyor. 

A. T. 

Ziraat: Gülyağc1hğım1z h1zla inkişaf ediyor 
(Ba.ştarafı 9 uncu sayfada) 

ğildir. Bellenmedik bir topra~n daha 
çok su çekt!ğ! anlaşılmıştır. Binaena:eyh 
hafif bir çapa ile suyun süratle akmasına 
mam olacak kadar ameliyat clverjr. Gül 
bahçelerini üç senede bir gübrelemek, 
yaZJn ıcab ettikçe sulamak çok faydal .. -
dır. 

F~rdir, Nevşehir, Dinar. Denizli, Aydır .. 
Tire, Bergama, Salihli, Bursa, İnegöl. Bi
lecik, Bolu ve Adapazan taraflann.l ka· 
dar yayılmıştı. İstanbulda İınsin İngıliz 
şirketi müstnkillen gülyağ ticaretUe u:
raşırdı. Bugün o yerlerde gülistanlardan 
eser kalmamıştır. Binaenaleyh duııya pi
yasasındaki yerimiz de eskisi gibi değıl
dir. Gülisıanların en mühim ;,e bizde hayli 

ihmal edılen bir işi de Iüzumu vı>çhile Gül ziraatimiz inkişa! ettikçe, ticareti. 
bnda~ları ve kurularının ayıklanmasıdır. miz de ınkişaf edecek ve bugünkü zorald 
Unutmama4dır ki kuru dalları. lüzum- durum ~üzelecektir. 
suz kısımları budanıp ayıklanmıyan gil- Şunu da kaydetmeliyiz ki gülyağ f~b
listanlar, yok yere kuvvetlerini harca- rikamız henüz bütün güllerimizi işlt:mi
mış ve bu yüzden de kafi derecede çiçek yor. XöyJerde eski sistem imbi~lerle y::ıl! 
açmaktan l!lıkonınuş olurlar. İyi bakılan istihsali devam etmektedir. Bu dağınık 
bir gülistan ikinci senesinde çiçek açar. ve ıptidai vesaitle istihsal edilen yağların 
Re§ yaşında en gümrah günlerine eri§;r. bugünkü piyasada yer bulabilmesi müş
on yaşında da ihtiyarlar. Ondan sonra Kiilleşnuştir. Köylümü!z birleşerek lbır 
bahçeyi gençleştirmek icab eder. kooperatif kurar, ve asrl vesa.ıUe da!la 

Bir dekar gollistandan İspartada en çok rasyonel çalışırsa elde edeceği kazanç o 
350-400 kilo çiçek alınıyor. Halbuk~ iyi nisbette artacaktır . 
§artlar .altında bu miktar 450-500 kiloyu Muhakkak ki gülynğcılığımız yurdun 
geçebilir. Geçen yıl İspartada kih>su 4,5 ihmal Pdilmiyecek bir kazanç mevzuu
kuruştan satılınıştır. Söylediklenrc gö- dur. Ona hükıimetin gösterdiği amka nis
re bu fiat yapılan masraf ve emE'ği koru- betinde, köylümüzün de sanlması lnzım
muyormu~ .• ıspartada gül ziraatine eh·e:- dır ki. sarfedilen emekler tez vakitte ne· 

tice verebilsin. Tarımman 
rlşli çok müsaid arazi olduğu halıle. gü- ............................................................. . 
listanların genişlernemesi bu sebebden
d!r. deniliyor. Fakat ben gülyağ ticare
timizin bugünkü durumu karşısında bu 
fiatı normal buluyor ve söylendıği kadt~r 
masrafı karşılamadığına inanmıyorum. 

PERŞDmE 15!l2J938 Bunun en bariz delili de gülistan saha-
12,30 Müzik <Türk m üzi~ - Pl). 13,05 sa- rr.ızın ),ldan yıla genişiernekte olması

at fıyarı ve haberler, 13,15-12 Müzik (komşu cır. Gülyağ ticaretimizin eski güriıerine 
memlPketler 1çln muhtelif p1llklar). hasret çekenJer. şimdi bu fiatı karalamak 

18,00 Müzlk (Türk müzliti - incesaz faslı), 
18,30 Konu~a (ziraat saati), 18,50 Müzik i~in (idare etmiyor!) demekten başka 
(Türk müzliU. muhtellf ş~rkılar), 19,15 saat söz bulamıyorlar: 
ayan ve haberler, 19,25 Müzik cmuh _ Harbi umumiden önce beher nıiskalı 
~llf §arttılar), 20,00 TemsU - cae • [= 4.8 gram] altın para ile 80-100 kuru
yik nvcısı genç Osman), yurd p1ye, - şa kadar satılabilen gülya~larının bu· 
lerı. Tertlb eden (Ekrem Re.4ld - halk 
türkillertıc beraber), 2l,20 Saat Ayan n a _ günkü fiatı 110-120 kuruştur. O zamaı,lar 
rnbca söylev, 21.10 Müzik Ck{lçük ork.e.!t.ral. gülcü1ü~Umüz: İsparta, Burdur, Yalvaç, 
22~K~~ma.~~m~ <~ro-~).~~~~=~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

22,45 M fizik C dans>. 23,45-24 So n haberler ve D E N • 
~~.ıı~~~;d;BiÇki ,1 -~ 

Ö4't'etilfr. Dlploma verilir. Ders- ~ 
lere Yılbaşındıı başlımacaktır. Ka
yıt açıktır. Beştktl!l~ Dikiş Yur
du. Akaretler Dlbek So. 

Karadeniz dördüncü postasi 
Mevsim ltıbarila yapılmakta olım ve lstımhnlıtan cuına gnnleri saat 

10 da kalkan Karadeniz hattı dördl\ncıı postJlan bu haıtadan itibaren 
yapılınıyacak br. 

~ ................ ,,~ .................................. .. 
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''Sen Pcsta, n1n Hikayesi İnhisarlar U. Müdürlüğünden : -KS 1 E - Cmsi 

1--
Mikdi:U'ı muhammen B. 

belleri - 'futnn 
J.r. Kr. Lr. Kr. 

%,5 
teminat 
Lr. Kr. 

eksiitmenin 
şekli santl 

-----
Çeviren • • 

- Çamaşır kurutmıı "Ve 
~HIIIJIHfiE fttOleme makinası 

1 adet 2UO 15 Pazarlık 16 

Geçenlerde muayene olmak içın kli
niklerden t irine gitmiştim. Doktorca sö}
leınek lfizım gelirse sinirlerimde bir a-
henksizlik baş göstermişti.. 1 

Ne ise. Muayene odasına girdim. Masa 
ba~ında kumral bir adamın oturmakta 
olduğunu gördüm. Doktormuş. :;;ıkayet
lcrımi. derdimi, uzun uzun ona anlattım. 
Beni !lluayene ettL kulağile öteını beri
mi dinledi .. sonra bunu da kafi görmiye
rek borusunu çıkardı; boru ile yorgun 
kalbinli dinledi. Bütün bu muayenelerden 
sonra: 

- Gnliba yüksek bir yerde oturuyor
sunuz. dedi. Beşinci veyahud altıncı kctt
ta?. Öyle mi!. Baksamza kalbiniz ne ka
dar hızlı otıyor .. 

- Hayır, doktor, dedim, yüksf'k!erdc 
oturmuyorum. İkinci katta oturuyorum. 

Doktor: 
- Ya, öyle mi?. dedi... Bu, çok iyi öyie 

is" .. bunu beğend:m doğrusu. Maa"ıafih c- Hayır doktor. küçiir. ilk bir eı·dc oturttyon:.m. 
belki de apartımanın diğer kira('ılarile _ Peki. dedim. haplardan bir fsyda - Odam o kadar büyük de~il. On yedi 
kavga falan ediyorsunuzdur? Belki ?tur- 1 görcmıyeceksek, 0 takdirde ne yaoalım?. metre murabbaı .. ayrıca bir de küçük ko-
n akta olduğunuz apartıman, umumı ve Hsstahğımızı nasıl tedavi edelim?. ridoru ,·ar. 
miıştf'rek b!r apartımandır?. Yüzlerce ki- Doktor, biraz ensesini ka~ıdıktan son- Doktor, artan bir alaka ile: 
racı. gürültü, patırtı?.. ra: - Bu, çok enteresan, dedi. Şu s:zın 

.-:. Hn!ır. doktor, hayır. Bilakis: _KC- - · Ysptığım tecrübelere nazaran b'.l bahsettiğiniz koridorcuğa kitab dolııbı sı-
çücuk bır (\•de oturuyorum. Evm ıçınde gibi vaziyetlerde hastalara en fazla '-'~r-1 .~ ., .; 6 ar mı .. 
benden başka kiracı olarak sa~r bir pt·o- d1m1 dokunan şey, yaşama şartlarını de- ··- Sizinkisl de laf mı. dedim .. benim 
fcsörle bir tck karısı var.. ı ğiştirmesidll'. Mesela: Başka şehre gıt- koridorum !ki kitab dolabından başka bir 
Doktcır, büyük bir alaka ile: nıek; rncsleğini değiştinnek.. otnrdu[;u tabore bile alabilir .. bundan maaıia d:ı 
- Ya, öyle mi?. dedi .. doğrusu, b'l çok j semtten 'bır başka scmte taşınmak .. f'V gene geçid için yol kalır .. 

iyi öyle :se ... Ayağınızı ayağınızın üstü- değiştirmek ilh... gibi. Bazan bir ada • 
ne koyun bakayım. Şimdi dizine doktor ' nun avni E'vde kırk sene oturması ic:ıh Doktor, gene biraz düşündü. Sl\kalını 
çckicı lle vuracağım .. brıkalım bun•ın te- ed : yor~. tabii insan bundan bıkıyor .. b!r krışıdı: 
sir• ne olacak?. ba~ka eve tr.şınmak ihtiyacını duyuyor.. - Hımmm. dedi. Böyle güzel odaların 

DGktor, çekiçle d'z kapağıma vurur bu kcyflyet. bilhassa sinirler için fevka- iyi semtlerde bulunması pek nadirdir. 
vurmaz, cyağım bir metre havaya fırla- Incic mlihimciir. - Hayır, dedim, yanılıyorsunu7.!. Be
dı. Bunu gören doktor: Bu defa da ben düşünrneğe başlcıd:m. n;m odamın semti de iyidir. Neva şehri-

- · Tahmin ettiğim gibi, dedi.. asabi Ensemi kaşıoım: r.in Petrograd kıyısındadır. 
cOmlede vazifevi bir bozukluk var.. • _ Doktor, dedim. bir başka şehre git- - Ya, öyle mi?. Böyle bir odayı de~iş. 

- Peki, doktor, dedim, nasıl bU' tPdavi meme imkan yok .. evi değiştirme hcthsı- tirrnek hakikaten yazık.. maamafih us-
sistemi takib edeceksiniz?. ne gelince: Bu, mümkün. Fakat evıme de tetık size para falan verirlerse, o ZAmRn 

Doktor: acımıyor aeğilim: Çünkü odam fevkala- düşünmeJte lüzum yok .. derhal oJanızı 
- İsterseniz size bir hap ya!ayım!. de güzeldir. Bu güzelim odamı, rastgele, d<'ğişl irıniz ve bir başka yere ta~ınınız!. 

Maamafih bu hapları yutmaktan herhaıı- biçimsi.! bir oda ile değiş. tokuş etm:?ğe - O tabii bir şey doktor, dedım. Ü.st(•· 
gi Lir fayda hfısıl olacağını zannetmiyo- de gönlüm razı olmaz!. Odamdan daha lik para almadan hiç odamı d ğiştirit- mı

rum. vakıA bu haplardan derhal bir fe- güzel:ni bulursam, o zaman, eh. ne i~e! .. 
nahk görmezsiniz!. Fakat bunlardan her Doktor. alaka ile sordu: 
hangi bir surette faydalanaca~mzı da - OdanıZJn metrajı, büyüklüğü ne ka-
ummuyorum.. dar?. 

Erkeklerin bu, ezeli davalan değiil 
midir? Kadın çabuk solan bir çiçek, er-

kek ise, asırlarca 
dayanan ağaçtır, 
sanırlar, düşün • 
rnezler ki, her iki 
cins için de, tabi
at ayni kanunlan 
koymuş, ayni ah • 
karnı tatbik et • 
mektedir. Ve, in· 
sanda, kadın ol -
sun, ePkek olsun, 

ihti,·a rlıyan, vücuddür, nesicdir .. hal -
bul,i ~önül, o serb.ad, o ~rcai çocuk, 
isteı sc, mezarn kadar genç, zinde, he
veskiır ve tU\·ana kalır! 

Bu itibarı.a Takvor mazurdur da, İfa
kat hanım mayubdur demek, en büyük 
hata olur. Fakat, bunu: cBen erkeğim!• 
diyen mağrur rrıahlf.ıka gel de anlat!. 

Gurabi efendinin yanına avdet edip 
de, tekrar saııdalyasına oturduğu za -
man Takvor, ihtiyara ne diyeceğini bi· 
lem,..di. Zavallı iht!van bir yalanla a • 
vutmak ona en makul ~öründü. 

- Sizin bavcın, yukarıva. odasına de
ği.şnıc~ gitti, 7annım .. dedi. 

lacık kulağına fıs • 
la dı: 

- Sizi, dişarıda, 

üçüncü katın oda 
hizmeteisi bekliyor. 
Bir şey söyliyecek • 
miş. 

Takvor, Arneri -
kalı kadından bir 
haber zannile kalk
tı, tekrar kapıya ka
dar gitti. Kendisini 
orada önliyen biz • 
metci kız: 

. ., 
yım . .. 

- Peki, odanız için üstelik ne 
para ~:stemeğe niyetiniz var?. 

kadar 

( Dct:amt 14 üncü saufadc.) 

SON POSTANIN 
EDEI?l QOI"\AN\ 

'JlA.ZA.~: lli-cümend Ekrem 'l'ahi 

L!atik Hortum 180 Metre 7 50 ı, 6ı 101 25 Açık 16 
I - fdaremizin Cibali fabrikası için (1) aded elektrikle müteharrik çama~ır 

kurutma ve ütüleme makinesi ile (180} metre lastik hortum §artnameleri mu· 
clbince bizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

lt - Muhammen bedellerile muvakknt ;t(;minatları hizalarında gösterilın.iJtir. 

III - :Eksntme 30/XII/938 tarihıne rastlıyan Cuma günü hİzalarında yazıh sa· 
atıerde Kabataşta Levazım ve Mübay:ı:lt Şuhesindek; Alım Komisyonunda yapı· 

lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak h('r gün sözü geçen şubeden alınabilir 
V - isteklllerin eksiitme için tayır. edilen gitr. ve saatlerde % 7,5 güveome 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen koınisyona gelmeleri ilfı.n olunur. 
c9130» 

Cin st 

s .. rt :astik 
Yumuşak ~ambre lasti ği 

Ebonit 

Mikd::ırı 

300 :Cilo 
300 • 
180 • 

Muhammen B. % 7,5 teının:ıtı 
B ch eri Tutan 

Lira K. Lira K. 

2.80 840.-
2.60 840.-
2.b0 li04.-- --

2184.- 163.80 
J - Şartname ve nümuneleri mucib:n ce yukarıda cins ve mikdan yazı h ka· 

uçuklar ı;çıic eksiitme usuliyle sattil alınacaktır. 

n - Muhı.mmen bedelleriyle muvakkat teminatı hizalarında gösterill"l:stir. 
HT - l!!ksiltme 22/XII/938 tarihinı> r~stlıyon Perşembe günü saat 14 de Kaba· 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesındek! Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV ·- Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceğ1 gı· 

bi nümunr:!er de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiitme için tayin cdilt'n gün vP. satte % 7,5 güvenme p~rala· 

riyle bil'liktc yukarıda adı geçen komısyona gelmelerı ilan olunur. c889h 

Boş, U iş, N t z le, Gr ip, Romalizma, 
N ~vraljj , kın~'ık ve bütün ağnlarınızı derhal keser. 

lca~ ın Ja günde 3 ka ;e alınabilir. - -

Zonguldak Urbaylığından: 
Bir Mühendis Bir Fen Memuru aranıyor 

"' 
275 Hra ücretli bir mühendis veya minıar mühendis, 100 lira ücretli oır fen 

memuru alınacaktır. Taliblerin 31/12/933 tarihine kadar icab eden evrakı miisbi· 
te ve vesikaları ile Zonguldak Belediye Riyasetine resmen müracaatlan ilan 
olunur. c8E49. 

' 132-

duran vücudünü öte 
tarafa yuvarladı, 
ağlamalı suratını 

meydana koydu . 
Gözlerini kapalı tu
tuyor, baygınlık tas• 
lıyordu. Takvor: 

- E, ağnat baka
lım! dedi. 

- Ben.. artık ya
şamam! 

- E, doğrusunu 

istersen, vakit da 
gelmiştir, hani ya ki, 
Lakin beni diğnee • 
cek olursan, biraz 
cli~ini sık da, bu işi 
memlekette gör. 
Daha az mesarifli 
olur. 

saniann indinde ayıp sayılır. Altık s~e-
nin mt~'·simin geçm iştir .. zoba yakma~ 
kalkışırsan komik olursun. Maaınafı ' 
daha ~in içyüzi.inü cyice ağnaın~ de-
ğilim. Hele şunun ne etmiş oldugunU 
tafsillen b;r deviver. 

Uzun uzadıv~ \'ereceı!i lafsilatın ye--i ... ~· ""''n 
ni baştan ı7.tırabmı tcşdid edCCCg~ 
düşünerek, İfakat hanım sustu. Sa e-
cc: 

- Beni terketti. hain! diyebildi. 
Omuz silken Takvor, teselli maka 

mında: . cil. 
- Seni ektiği sefte değildır.. de 8 

Sen bu işe alıştın. Hungaryada ba~ın 
nP. ki geldi !SC, unutoorsun? 

--.Ondan sonr~ ceriye geldi idi.?da 
- Eh, bil!nmez. Belkim bu . tef~ rlc 

gene gelir. Bazı insanlar öyledır. ~er 
ettikleri fena ~c,vlere. aradan sen~erı, 
gecse tekrardan dönerler. Me~ la ...., 

• . sorııı•• 
on üç sene sigarayı terkettım. 

gene başladım. tc: 
Kadın bu iğnf'lcrin acısını d~ya;bf 

halde değildi. ~um·unu kaybetmış tnt' 
!r:i. Takvorun son sözlerinden ya det 
Zormanın avdet ihtimaline i~a.~t ecıctl 
!nsmıru id rak edeb'lmişti. İçın~ ç. 
ve kendi kendine hitab ederccsıneau • Gurabi efendi. omuz silkti. Bir müd

dettir, kend'ı::iJıe bir miskinlik. daha 
doi!ru!';u misklnliiie pek yakın bir te -
vekl· 'il gelmis~i. Hadic;atı, fevkalarle 
menfi olarak karsılayordu. Ermeninin 
içine' bir şüphe girdi. 

- Aman mösyö! 
dedi; 141 numara -
daki madam asabi 
bir bulıran geçiri -
yor.. bağırıyor, ça -
ğırıyor.. saçını ha
şını yoluyor. Ben 
b:r türlü teski;ı edemedim. Bir feliı -
ketten korkuyorum. Çok rica ederim, 
ynnına çıkın!. 

Bu acı istihzaya 
}andı, cevab vennedLEımeni / Sualini ı kocakarı ehemmiyet bile vermed i. Tak-
tekrar!adı: vor, devam etti: 

~ Ah!- dedi. Bilsem nerede o~u rTl· 
nu? Gider de ayaklarına kapanı ı ~ 

d ;nınu ~~ 

Fırtınanın hızını almış ol Uo- ~ıd8 
ren Takvor, ~imdi belki de .8.!11 J"tıl# 
kendisine muntazır bulunan rnısı.e· me-
b1ödü daha ziyade bekletmemek 

11 - Acab ·fa rkında mı değil, yok•;am 
bHoor da, tınmnor?. diye düşündü. Kal
bE'n. zavallı r Cl :ı m :ı acıyordu. Elinden 
gele:;(>, yahurl ı,· daha doğrusu avakibin
den korkmasa. <mu ikaz edecek, Zorma
m u· aklaştırm?l<. kanyı onun pençe -
s•n ı •n kurtarm~k icin ona yardımda 
bu1 ı ·ıı 'lraktı. Su aralık. Toriğin orta -
dan '·aybolrn .. ~·na canı sıkılıyordu. O 
bu · 1a olmn'""lca, 7...ormanın vaziyete 
hal· •-ıı olma ;;.ı kalkmasından endişe 

er ' ı.- mrdi. P •1 oiilanın yüzünden de 
he•· '! riü be'n memuldu. 

'?• -iüşün(V-' 1,. .. icerisinrf., i~n, yanına 
kad·1r soku!tn ~arso"nıardan biri, usu l-

141 numara İfakat hanımın odasıy • 
dı. Tak\·or heme.ı fırladı, asansöre bin
meden, rnerdivenleri hızlı hızlı çıktı, 
141 numaranın önünde durdu, kulak 
verdi. ~~riden, sn ı cılanrn~ biıı kurt 
köpeğinin ulumalarını andıran sesler 
~eliyordu. Kapıyt vurdu, ve cevab bek
!em~den tokmağı çevirip odaya daldı. 

Kocakan, yatağının üzerine yüzü ko· 
vun kapanmış, ağlıyordu. Krizin şid • 
detli devresi geçmiş, belli idi. Takvor 
vanılıaşına sokuldu, elile dürterek sor
du: 

-Ne var? Hastasın? 
Kocakarı Arsız arsız iki tarafına sal· 

- Neyin vardır? Sancı tutmuştur? - Zorman seni plake etmiştir .. öyle 
Bu sefer, ölgün ölgün bir cevab ala· nğnoorum.. şayet aldarunoorsam da 

bildi. hakkaten öyle ise, seni için fefkelade 
-- Hayır! Gözü .. kör olsun! isabettir. Bunun çıkar yolu yoğiydi.. 
- Kim~n gözünü kör edoo11sun? Kapalı gözler açıldı. Keleş kirpikle-

Zorrnan ilc aranda maraza oldu? Da • rin arasından süzülen sitemli bir nazar, 
yak atmıştır sana? Takvorun simasma kadar uzayıp, kon-

- Hayır! du. 
-Ya, nedir? Otelin içerisini boş bo· - Ne var? Ded:ğim gücüne gitti? 

şuna telaşeye vennişsindir. Az evvel Beni ilen küs oldun? 
famdışarnbr aşağı. gelip de habar etti - Elbet! 
ise, .bir felaket olmuştur sandım. Y üre- - Neden? Liıfım oerıa1>ına aykın 
ği m kopup ağzıma geldi. Halen d aha geldi? 
palpidasyon içerisindeyim. __: Ben on u seviyorum. 

İfakat hanUllı dağınık yata~ın ÜıA! • - Ağnadtk. L akin bazi fleyler var • 
r inde, toparlaniiUf bir halı dengi i{bl dır ki bir kerteyi geçt ikten soram, in • 

raka dü~ürrnemek için: topla· 
-Beni diğne de, aklını başına 

Gurabi efendi gibisini bulamaısın .. 
Deyip, odadan çıktı. tr.. 

bjkıtı1~ 
ZoTrnan İfakat han~dan bultınall 

Esasen bir orijiııaliteden ı-baretk yCiyed 
bu ihtiyar kadınla muaşaka e dnll' 

- k .ı .. •. tü Bunu sürecegi a·..ıar surmuş · de ros# 
fvzla uzatmaktane tad vardı~~~li }-fa " 
na. Dolaştığı barlarda, Martı 1 seviŞ " 
beş bJr artist bulmuş, onun 1 

miş tl. (Arka~' vor) 

] 
giı 

ka, 
na 
da, 

ı 
ka c 
dır, 

Pa ı 
kaj 
Sig 
gaf 
Şii 

da 

di. 
Ya 
l'rıı 

ha 

l>a 
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$ARKA AlD KAYNAK~ARI .. 
fuuıJfltHI'Pidut~_ r.mı.e tdenı :J./I:Jf!!Jtll @altii ~afşur 

1911 deki Alman - Rus itilaf1 ve Bağdad 
şimenditeri inşaatinin ikmali için müzakereler 

Lord Kitchner ise Hüseyin bin Aliye hü· 
yük ümidler bağlıyordu. 1912 de, sonra. 

· Temmuz 1914 te,CKahirede Hüseyinin 
ikinci oğlu olup o sırada Türk parlamen
tosunda aza bulunan Emir Abdullan ile 
Knhirede konuştuğu sırada buyül{ şer!

fıı~ hakiki t;mellerini anlamak fırsatını 

bulmuştu. 

İngilizler, Arabistanda ternın ettökleri 
bütün bu gizli münasebetler sayE>sınd<.>, 

büyük harb başlar başlamaz vaziyetc M
kim kesilecekler ve Arablarla müitef:k
lcr &rasında zaruri bir mütevassıt ola
caklardı. F'<!kat o tarihte bizim z•mam
darlarımız büyük bir müslüman devleti 
olan Fransa için cRomada olduğu kcıdar 
Mekkedc de mevcud bulurunanın:ı> gayet 
azim ehemmıyetini anlamıyorlardı. 

Dokuzuncu kısım 

Harbden evvelki Sark ililAflari . 

takbP.l Mezopotamyadaki Alman §ebckesi
nin İrandan ihraç edilen -emtıadı:ın bir 
kısmınııı Akdenize ve Basra körfczıne 
doğru nakletmesini temin için miıc;takbe) 
Rus - İran şcbekesile birleşrnesıni d.:> ka· 

bul etmişti. Şube Rus - Alman sennaye· 
si!e yapılacek, Hankine müntehi olacak· 
tı. Burada Deli Abbas - Samarra Aitnan 
şubcsile birleşecekti. Maamafib, Alman 

demiryolunun Hankine muvasalatnıdan 
iki sene sonra, Rusya Hankin - Ta))ran 
yolunu inşaya ba§lamamışsa Almanya
nın imtiyazı kendi hesabına taleb etmek 

hakkına malik olacağı da tasm edilmi§· 
tf. Rusya da Almanya tarafından İranın 
şımalindeki nüfuz mıntakasının bının· 

masmı is1ihsal ediyordu. Bu mınt:tkamn 
hududu 1907 İngiliz - Rus itHatmda göi· 

terıldiği veçhile tesb:t olunuyordu. Bun· 
csn ba§ka, Almanya Rusyanın bu mın
takada demiryolları yapmak hususunda 

cBağdad muahedenamesinin gayesi rüçhan hakkını haiz olduğunu da tanı· 
AnadoZuyu nüfuz mıntakalanna aınr- yordu. Nihayet, gizli bir madde ile, Al· 
'tTıtıktı . Pakat sulUının hukukuna riayc- manya Ermenistanda hiçbir dcmiryolıı 
ten btı tabiri kullanmaktan ictinab et- yc.pmamağı taahhüd ediyordu. Bundan 
mek tôzımdı.» 

Prlnce l.ichnow!lky 
(Hatırat) 

Clsmanh Asyasının iktısadi mıntaka!ara 

t:ıksimi -- 19 Ağustos 1911 deki Alman -
Uus itilafı - Bağdad §imendiferinin inşa
sını ikmal için milletlerarası müzakere
ler - . 1912 Kdnunuevt>elinde Fransız, 

f r. giliz itiUifı - 19 M auıs 1919 da I tı!]ıliz, 
!talyan itilcijı. 

* 4 Teşrinisani 1910 da Almanya VP. Rus-
ya hükümdarları Potsdamda görüştuıer 
Ayni zamanda iki devletin hariciye nazır
ıarı da içtima ettiler. Anadoludaki Al-

da mak:;ad Osmanlı ordularının Ki:lfkas· 
yadaki Rus hududunda tahşidinE> imkAn 
verc-cek h :çbir stratejik şebekeye malJk 
olamaması idi. 

* Almanlarla Ruslar arasında k"nuşma· 
lar r.ereya, ederken, Bağdad şhr.cn~ife· 
rinin inşasını itmam maksadile bazı de\"• 
letlerle Türkiye arasında da ayni dere
cedE' başka müzakereler vukua ~eliyordu. 

Avrupa konseyi Babıliliye 1907 de güm. 
rükiere yüzde üç zarnmetmek miisP.ode
sioi verm·ştL Bu, Makedenyada ıslahatın 

Açıht· kapanıtfl;dan 14- 12. 9~ 
ÇEKLER 

Londra 
Nn-Yorl 
Pa rta 
MUlno 
Cenene 
Amsterdara 
Berlln 
Brübel 
Atina 
8otya 
Prar 
Uadrt.d 
Varto"Ya 
Budapefte 
B Ilkret 
Belıra d 
Totohama 
Btokholm 
No. k~ 

Açılı, 
5 sr. 

~~ö 6f2S 
!,2:176 
6,61 
~8.421S 
6(J • .267ö 
oo :mı; 
~1 . 167J 

],07 

1.6426 
4,:.026 
686 

23.716 
~4.81 

l,fı9d76 

E S HA M 

Anadolu llll. • • 
petln 24 60 

256a 
ti86 

Kap' 111 
5.86 

~6 6426 
3, 2176 
6,61 

!8,42~ 

t8.2675 
50 sn ı; 
:.1,1675 

1,07 
1.6426 
4 3025 
6,26 

13 715 
14.81 
0,8'i876 
2,806 

S4 21 
l0,17U 
23,746 

.... '1' man demiryolu şebekesinin itmamına aid 
hoş1 v aburda, üç dört tane Mığırdıç on zorlukların tesviyesi mevzuubahsti. 

A. em. • • ... ~u 
Aalan tlmen&o 
Merk" Banke• 
+If Batıkall 

ıı~ 

990 
826 

llUi.l 

24 6.1 
MfiO 
886 

112 
990 

l3itdar. Sen hanf:tisini anyorsun?.. İkinci Guillaume'un tahmin ettiği gibı, ·reıeron 

ttUha\ n Delil· 
O&rll netırmeaı 

1100 

o sı 
Terlloe 6 10 ' 10 

11~ ~ahs~bire, afalladım ... Bu adamın K JJ J d• J • • • ) bu mülakat Paris ve Londra kabineleri-
•~ltli h ı, ne hüviyeti, ne çehresi, ne de u anan ar IŞ erını en ucuz ·şeraıt e ni ziyadesile endişeye düşürdü. Mül!ka-

tıttı o) akkında en küçUk bir maluma - • tın 19 Ağustos 1911 tarihinde Alrna'l • 1--""""T"-::-·~:--~------------1 
tırdırn:nadığı için, ne söyliyeceğimi §3- SigOrta ettirmiş Sayılırlar • Rus ıtilAfile neticelenmesi bu tPsiri bır t S T İ K R A Z L A a 

19 10 

.... B·lın kat daha artırdı. 1---------,--A-..ı-.,--K-.,---,--1 
b· bese~ 1~?rum. Iab all, Ille ve *'am ber J8DIIktea IODra Bu mukavelename Almanyaya Batcad 
bır Şey , şupheyi celbPdecektim. Hiç diliiriDizi lırnaliJIDIZ.. Alman hattının inşasına karşı Rusynrın 
iitürı fsayıemeden çekilip gitsem. büs- Y her türlü mümanaattan v~azgeçmesln! te-

e-bwwti~~~~~ti~ ~--•••••••••••••••••••••••~-~·t~~~,~~- ~~n~~ÇRm~ ~~~-----------~~ 

Tilrlr borcu ı l)etl!: 

• • u • 
• • 1 •adeli 

19 10 
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Deniz Şeytan• 

mu? 
- Hein'de ''ar b·r tane .. 
- Hadi bakahm Hein, çal da dinli -

yelfm .. ben de sıze bir kasa bira ısmar
lanm. 

Bira satan bir motör bu ~ırada ge -
mimizin bordasında idi. Bir kasa al -
dım ve içme~e koyuıduk. Akşam gü -
ne~i altın .şualarım !imanın sakin su -
]arına aksettirirken armonik te teren
aıüme başlamışh. 

Saat altı buc;ukta Hein'in dikişeisi 
gelmişti. 01dukça etizel bir kadındı, şu 
kadar ki bütün ~iması geçirdiği çiçek 
hastahğımn izlerini tac;ıyor ve saçlan 
aa bir (kontra flok) ei bi dışarı fırlamış 
bulunuyordu. Bu ı-ı:ıdın muhakkak ki 
Hein'i seviyordu. Bu sefer tas içinde 
ona yemelt getirrnic:ti. Hein bu yemek
ten birer parça bi1e de hi!':s~ aYJrmıştı. 

4 
6 

6 
7 

b 

9 
t(J 

1-

ı. 

-

1~ 

ltı 

- -

Soldan ıroğa: 

ı~ 

-

. 

ı~ 
ı m 

.~ El 
ıkı ı~ 

ı r.~ 
~ 

ı~ ıcı ı Ei 
- ~~ iJ 1!5 

ı - Fencı ı;eydlr, başına gelrolyen bllmez. 
2 - Baya~ık - yüksek. 
3 - Bayrak-aileler. 
4 - Gelir - yükseltmek. 
5 - Açıkça söylemeden hlssettırınek. 
6- Yapr~rn dokWmüş a~. 
'1 - Soba yakmak için o da ID.zımdır-blr 

kadın lsml. 
8 - Kırmmya benzer bir renk. 
9 - Ucuz·ın zıddı - lezzet. 

10 - Hntlrlcır. 

Yukandan aşatı: 
ı - Fnınsnnın hükftmet merkezl-gemlJe -

rln durduklan zaman denize attıklan. 
2 - Vlı.deder - yer aıtında ya~lı kay!§. 
3 - Aldat.ıın-efendim. 

f - Avadanlık - tatlJ gilnU. 
5- Başa musaHat böcek - ba~mda bir 

ırK• olsa plslik. 
6 - Ynyla atılan-imanı olmıyan. 
7 - Bnl;lılık. 
8 - Ekmek yaparken bamura kattıklan 

ekşi madde. 
9 - Çoklyt-sene-lAhze 

10 - Eski ölçülerden blrl-dil~de yenlJen. 

1 ? ? 4 f' f' 7 ~ 9 10 

Bir arahk Hein, artistierin kullan -
Ö!ğı gibi, boya ve fırcasını çıkardı. 
Yoksa bu bir artist mi? diye düşünü • 
yordum. Kadının koluna büyük bir 
kalb, ona ıc;aplanmış ·bir ok resmi yap
tıl~n sonra kendi adının ilk harfleri· 
ni de kondurdu. Bu işi yaparken ka • 1 

t1ıncağız trebantinin acısına güç ta - 2 

K 
A 

J_ • • L • • 
E L. !! ~ t 
ş A. ~ i ~ 

liammül ediyordu. a s A K A • .T E L A 
H~n: 4 
- A.. kızur. dCiiirusu bulunmaz bir {; 

ksıhramandır. Her şeye dayanır .. o, saf 6 
bir altın g>bidir. '1 
~ Diye söylenivordu amma kadıncağız 

6 hiç te böyle görünmüvordu. 
Gece hü1Ul ctm!şti. Yıldızlar gökyü- {) 

zünde panldarnağa başlamışlardı. . 10 

A N A R • • E L E M 

• • z A • • N E '~ • 'ii -re A s • • E M ii ı· 
y A R A • ı• K E z A 
A y A K • • ~ K -ı N 
M A • • y E • • R1l 
A L • Iii A N• • Aif" 

Hcin'ln musiktsi de bize latif teren- Evvelki bul1'1'14C4nın halledtlmiı fekli 
nümler sunuyordu ... İşte hayat bu idi, ••••••••••••••••••••••.•.........••••....•...•...••••••••••••• 

bir gen:ıicinfn h~vatı!.. !Er. Besim Ruşen 
Ertesı sabah ışe başlamıştım. Yalnız . 

ıı. t · .1 b. ı·· 1.. Id 1 Cerrahpaşa Hastanesi Dahıliye 
Kap an muavını e ır ur u yı ız an - MOt ı.n ç k 

b 
• d - be k euassısı arşı apı Tramvay 

mız arışmıyor u .. ona ~ore n ço D ak. Ab A •• 
mtiı:tağni ve pek müstakU bir adamım. ur un P· __ ., 

-I-
İnsan makinesi durup dinlenmeden ış

ledlkçe bir çok ihtircıkat husule getirir. 
Zaten b:ı lht!rcıkattır ki bizim umumi 
fanllyetlmlzl ternın eder. nu esnada ge
rek ter ile gerek teneffiıs tari.l:lle su bu
harı şeklinde ve gerekse ldrar hallnde 
viıcudu.miizden mfıtemndlyen su kaybe -
derlz. Iştl' bütün bu zaylatımızı tcızmln 
için muhnkkak su almaga mecburuz .. 

Biz suyu dot;rudan doğruya su halin -
den zlya1c dl~er vasıtalarln da alırız. 
MeseHi., çay, llmonntn, kahve, meyva, ka
vun, karpuz va çorbalar, et sulan, kom -
posto SU1nrı hoşaf vesaire şeklinde de 
ve hatta salata TC sebzelerlc de kısım kı
sım alırız. Yanı insanın muhakkak su
rette barrtak bardak su içmesine dairncı 
ihtiyac yoktur. HattA bir çoklan ytrmi 
dört saat zarfmda bir bardak bile su lç
metlcr ve Jhtlyac duymazlar. Fakat ya
zın böyle değlJdlr. Ycızın fazla ve müte
madl lhrıı~at ile ve bunlardan fazla su 
zayi ettiğimizden hararcı hasıl olur ve 
fazla su ve sulu şeyler rumata mecbur 
kalırız. 

Cenb Isteyen okuyucularımu:an fOala 
JIU.ha 7'-lı.&nUllannı rica Nerb. Aluıl t&.lc· 
dlrde utelde.d aakabeiMb kalabllU. 

······························································ 

Nöbetc1 e ezıneler 
Bu gecf' nöbetc:i ola.Jı eczaneler •un -

lardır: 

istanbul c:ihetindekiler: 
Aksarayda: •Şeref>, Alemdarda: (Ab

dülkadirl, Beyazıdda: <Haydar), Samat
yada: <Erofllos>. Eminönünde: (Meh -
med KA.zırn ı, Eyfi bd e: <Hikmet Atlamnz), 
Ft'nerde: <VItal1>, Şehremlninde: marn
dU, Şehz~eb:ı.şında: <İ. Hakkı>, Kara -
gümriıkte: <Arın, Küçükpnzarda: <Ne
cati Ahmed), Dakırköyünde: (HlW). 

Beyo!lu c:lhetiııdrkDer: 

İstıklftl caddesinde: CKanzuk), oaıa -
tada: <İsmet.), Takstmde: (Nizameddlnl, 
Kurtuluşta: <NecdPt), Yenlşl"hlrde: (Pa
runakyanl, Bostanbafında: <İtimad), 
Beşlktcıştn: (All Rıza>. 

lloğaıiçl, Kadıköy ve AdalardakUer: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan), Sanyerde: 

<A.,an, Kadıköyünde: <Moda, merkez>, 
Büyükadada: (Şlnasl Rıza), Beybellde : 
(Tanaş). 

BirincikAnun 15 _, 

HiKAYE: Maksadı ne imiş? 

Bütün ağr1lar1 kesen 
emsalsiz bir ilaç 

NEOKÜRIN, Baş - Diş ve Romatizma 
ağrılarını derhal keser. 

NEOKÜRİN, Grip, Nezle ve soğuk 
algınlığınıda emsalsiz bir devadır. Ateşi düşilriir, vücut kırgınlığın1 ,tır• 

NEOKORlN ·~~ 
, Bayaniann aybaşı Janalarını keser ve adetı 

laylaşbrır. 
fl 

NEOKÜRIN'i daima tercih ediniz. NEOKÜRİN mideye, kaibe jl" 

böbreklere zarar vermez. Günde 2 - 3 tane alınabilir. NEOKüRlN ~ 
mine dikkat ediniz. Bir kaşe 6, Alblık kutu 30 kuruştur. J-let e 
zanede bulunur. ~ 

-------------------------------------~ 
Ticarethanemiz eskısı gibi kürt 
mantolannı 10 sene garanU ve 

ay vade ile k~ta1etsız ola. ak sa
tılmaktadır. Anadoludan ayni şe• 
raitle aipHriş kabul etmekteyiz. 
Mahmudp~a Kürkçü han lçerLslnde 

BBYKO T;::;= 

TAKLIT HIÇBIR ZAMAN 

AYNI OLMAZ 
• 

Taklit benzerı 

demektir 

KREM PERtEV 



• 

r 

.• 

lS BirineikiDua SON POSTA 

Cild güzellik alimi profesör doktor E. WINTER tarafindan formülü yapalan 

Venüs 
K re mi 

Terklblndekl husust mad· 
del hayBtiye dolayıBile clldJ 
besler, taravetıni arlbnr. 
Yenı bir ten yaratır. Venoa 
Kreml tısrf kadın gnzelliQ'I
ntn bir blmmıdır. 

Venüs 
Ruju 

Soo moda ve gayet eazlp 
renklerlle kullananları hay· 
reto dOşUrOr. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan· 
dıklan yegane rujdur. 

V en os 
Briyantini 

Başıald kepekleri izale eder. 
Saçlan parlak tuta::. Dökülme
sine mani olur ve kıvırcık ya
par. Saç meraklılan ve gençlc. 
l'in .hayat arkadaşıdır. 

Venüs 
Pudras1 

Terkibi altın kremll 
ıt saat banlandınlmıt 

revkallde lnae ve batit V• 
DOs pudrasfle tuvalet gOren 

• • bir (lilt dOnyanın en tara
veW gnıellftınl Ifade eder. 

V en Os 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

Husus! bir tiptir. 90 derece
dir. O kadar ki en büyük zevk 
ebiini ve müşkülpesend olmak, 
la tanınmış kimseleri · bile hay~ 
ran bırakmaktadır. 

Venüs 
Alli OI 

Her clldJn rengine gOre 

çeetdlerf mevauddur. Y11ze 
tOrOldOtonde cilde tevk .. 
IAde tabii bir reıik verir; ~ 
ol bozmaz ; gttzeUeştlrlr. 

V en Ds 
KIRPIK 

Sürmesi 
Asla yayılma ve gOzlere 

urar vermez. Venoa snrm• 
1lle tuvalet goren kirpikler 
bnyor ve gtı.zelle~rek kalb
lere ok gtbl saplanır. 

V en Os 
Çam 

KOLONYASı 
Ci~erlerl zayıf ve sinirleri bo. 

zuk olanların kalbine ferahlık 
verir. Ve gönlünü açar. Acı. 

çarnlarının latif ve sıhhi koku .. 
ları VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. 

Deposu: Nu reddin Evliyazade müessesesi Istanbul 

TOrk·ye Cümhuriyet Merkez Bankasi 

AKTIF 

.\ltın: Batı kilogram 17':159,066 
a.\NKNoT 
l1FAK1JK 

l>aJıildeki Muhabirler : 

'l'iırt ll ra.sı 
lıariçteki Muhabirler: 
.Al!.zn: &n kilogram 9.054,614 
Altına tabVW tabU seıbeat 
116Y1zıer 
~Iter döYlzler .e Borçlu kilrini 
lkfyeıerı 

llaıine Tahvilleri : 

10 - Birincikanun - 1938 Vaziyetl 

24.135.599,05 
14.141.300,-

992.354,56 

837.127.57 

12.738.038,33 

24.722,87 

'1.210.057 .S2 

Lira 
Sermaye: 
İJıtiyat Akçesi: 

S9.2G9.253,61 Adi ve revkalilde 
Husus! 

PAS İl' 

837.127f;7 Tedavüldeki Banknotlat' : 
Derubde edllen e'n"nkı nakdtye 
Kanunun 6 - 8 ınct maddelerı 
ne tevttkan haline tarafından 
Ylld ted!ya t 

Deruhde edllen ewakı nalı:dlye 
baldrea 

!.'112.2341,11 
8.000.000,-

158.748.563,-

1U8'Z.l01,-

1~.461.482,-

19.000.000,-

Lira 
15.000.000,-

8. 712.234,1 ı 

Sayfa .. 

KAN ve DERMAN 
BiQGENt.NE • Terkibinde bulunan kinin. Cellk, Anenik ve 

• aa nebatat hnlilalariyle ta6abetin fevkaiAde 
eheiDIIliyet verdiji ve pyam hayret muvaffakiyetler temin ettiii 
bir devadır. 

BiQGENI"NE • Uzun ve kua ate,li ve atetsiz allren haıtalık· 
• lardan •onra prülen zafiyet, halaizlik, kanaız-

lık hallerini mucize gibi pek kua bir umanda izale eder. K•n
dald kırmızı yuvarlacıkları tazeler Ye çoğalbr. lttihayı açar, der
manaziılı gfderir, vOcude daima gençlik, dinçlik Yerir. Cildin IOiak 
rengini canlandırarak penbeletfuir. 

8iOGEN1.NE • SinirlUerin kıymetli ve udıL: bir arkadat .. .iır. 
• Siniriere kuvvet verir. Haatayı ve muhifuıı 

DJaDdıran bir çok aubl bobranJan en çabuk bir zamanda tifalaıı
dırır.. Hiçbir ainir ilAa: Nevraatenl ve isteriye mDpteli olanlara 
(BIOG~NINE) kadar iatifade temin edemez. 

BiQGENiNE • Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteniden 
• mütevellid olao iküdaraıılık ve beJ gev,ekli· 

ğinde pek mühim rol oynar. 

BiOGEN1.NE • Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesiri oldu-
• ğu gibi aıtma nekahatlerinde de pek müeuirdir. 

B·ıoGENı.NE. Şekerli hap teklindedir. BUyük ve knçnkler 
• kolaylıkla alabüirler. Sıhhat VekıletiııiD mn ... 

adeaini baizdir. Her eczanede bulunur. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,, 
Eski ve yeni bntiin akanrnkleri 
geçirir, balgam slSktllrUr, brontlan 
temizler, nezle ve gripten korur, 
göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 

tayanı tavaiyedir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BeyoGiu latanbul 

EJ!IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .......... ı 
= --lleruhde edilen evrakı nakdlye 

karşılı~ı 
lt:anunun 6 • 8 ınci maddele
!"e tevfikan hazine tııra!ından 
·•kı tedlyat 

158.748.563,-

19.970.818$ Kar§ılıtı tamamen altın olarat 
DAveten teda 'riile nzedUen 
Reealı:ont mukabW ilAveten teda. 
Yazed. 34.000.000,- 1DU81M2r- S 

ViRO%A 
Se11edat Cüzdam: 
lt\z'l1 İNE BONOLARI 

C.\R:t BENEDAT 

~'.abanı ve Tahvilit Cüzdam : 
' <Deruhde edllen evrakı nak-

- (dlyentn k&f11lıtı Esham Tt 

lt CTabvUlt 1Ubar1 tıymetle) 
4 - Se.rbeat uhsm u tahvtllı 
l'aaıalar: 

~eye tıaa Tldell uana 
...._ 7" •e Dönz tızeri.De 
..;.~~lt üzerlne 
~rlu: 
""4lllltelif : 

15.287.101,-

'15.603.58 ı ,03 

tı.883.751,95 
8.789.()64,50 

7.583.:500,-
180.911,83 

7.808.722.-

YekU. 

Türk Lirası Mevduatı : 
143.461.482r- Dövis taahhüdatı : 

Altına tahvlll tabU dövlzler 
Dlter dövlzler Tt alaCAklı .t11r1n1 
bakiyelert 

75.603.581,03 Muhtelif: 

o&S.M2.818,tı. 

15.653.133,83 
f.600.000,-

18.0M.267,42 

343.912.~.83 

3.179,73 

28.358.249,09 

Yekfuı 

--ı:u.s~~s,92 s ----------
28.381.4tZ8,82 = 
84.018.098,78 s ------------------------------

. 
Her torın yanıklan, kan çıbımları, traş yaralan, meme llllbaplan ve 
çaUaklan, koltuk al b çıbanlan, dolama, akneler, çocuklarıo ve 

bOytılderfo her torlO DERI lL'flHAPLARINI 

EN ÇABUK ve EN EMiN BiR 
SURETTE TEDAVi EDER 

~ Bir g1lzeWk kreml detll, bir ook fennt araotırmalardım IIODrıl mOtehu--1----- =: sıslar tarafından tsUbzar edUmiş sıhht ve faydalı bir cUd merbemldlr. 
363.91U60,83 =., 

1 Temmuz 1938 tarihindea itibaren: ~lllllllflfllflflilllllllflllfflllfiHIIIIIfllllfllfiiiiiiiiiiiiOIIIIIIII 
...........___ Lkonto haddi % 4 Altın üzerine &Yana m0 3 & 

-----------------------------------------------------~~~----~ 
Nafia Vekaletinden: 

l:ksıltnıeye lwlnulan ış: 
~- Erzincan sol sabH bataklıklarının kurutma lflerile .Kirlevlk ŞelAle ıu
heci un tahliye kanab ve bu kanal üzerindeki köprüler ve tütler iııpatı. ke§if 

eıı •299926. lira cli9:t kuru§tur. 

\r ~- Eksiitme 26/12/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günQ aat cl~• de Natia 
~ 

1
11eti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiitme Komısyonu odasında kapalı zarf 

11 ıle Yapılacaktır. 

ta~- İstekliler eksHtme şartnamesi. mukavele projesı Bayındırlık i§leri genel 
<JUtl"a~esi. fenni şartname ve projeleri ·15:. ı:ra mukabilinde Sular Umum Mfi

uğunden alabilirler. 
i 

ltıu - T::ksiltmeye girebilmek için isteklilerin cl5747:t lira c08:t sekiz kuruşluk 
~Vakkat teminat vennesi ve eksiitmenin yapılacaıı ırlnden en az sekiz gfin 
ltıü eı ellerinde bulunan vesfkalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine 
ibr racaat eaerek bu İ§e mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı 

8~ etmeleri şarttır. 
llu lll"d ltıe 

1 
u d et içinde vesika talebinde bul unmıyanlar ebiltıneye ittirak ede • 

ı er. 

~ 5
1
- İsteklilerin telilif melttublannı ikinei maddede yazılı uatten bir aaat 

~~ \ne kadar Sular Umum Müdürlüiline makbuz: mukabilinde vermeleri ll -
ır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4882:~ c8577• 

Ilan T arifemiz 
Tek ltltun anttml 

«ÜÜÜ• 400 hnrt 
Nlail• 250 • 

V çüneii Mhil• 200 » 
Dörtlünci .Jaile 100 » 
Iç •ahilel.r 60 • 
Son •ahil• 40 • 

Muayyen bir milddet zarfında 
faclaza mikdarda uan yaptıuca~ 
lar ayrıca tenz.ilith t.rifemizdeıı 
Istifade edeceklerdir. !'am, yarım 
ve çeyrek ayfa ilAnlar fçiıı ayrı 
bir tarife derpif edilmi§tir. 

Son Posta•nın ticarl il.Anlanııa 

ald i§ler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

IJ&MJI* Ke'WrUI 1bba 
:Kabnmanzade Daa 

Alakab ..... 

Şekt>r inaam ayakta tutan gıdaların bqmda ıelir. 
Fakat, UDutmayua ki her tatlı, teker detlldir. 

Her teker HACI BEKiR ŞEKERi olmacbjı ıfbi 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahc;ekap1, Şubeleri ı BeyoGiu, Karak&y, Kad1k&y --

Maliye V ekiletinden : 
1 - 31/Klnunuevvel/937 tarihinde ilin edildi~i üzere eski Bronz be~ kunıt

luklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuru§luklar 31 kAnunuevvel 1938 ak.§amın • 
dan itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 akşamına kadar 
bilOmum malaandıklarile Cümhuriyet Merkez ve Ziraat BaDkalanna müracaat 
ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kaldınlan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun .ekiz:iıı· 
cl maddeti mucibince 1 kAnunusanı 1939 tarihinden itibaren bir aene zarfmda 
ancak malsandıklanna ve Cü.mhuriyet Merkez Bankası.na yapılacak tediyatta 
kullanılabilecektir. c4964:. c8808:t 



Erzincan açiiiş resminden int1balar 

Ali Çetiııka7a nutkunu söyUiyor 

. 
Milli Mthlalu VeldU bneli11 kelıeab • 

Ali Çetinkayanuı nutkunu alkısiayan ErzincanWar 

Loko motll' fabrikası maketi u..mde tetld kat 

Beyetleri kartı layaıı Erzincanlılar 

Er.ıincana ilk giren lokomotif 

Yolda, istasyonlMda Ali Çe tirıkaya tOct1k1ar ile konuşuyor 

Fırat iiı.eriad.e Yolda 
.. 


