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[Almanganm ordu şeflerine emri] 
'' ı ta haz1r olun!, 

Türk k1taat1 Hatayi 
terkatmiyecek 

Hatay hükumet Reisinin 
yeni beyanatı 

Erenköy Kız Lisesindeki 
esrarengiz hırsızlık 
va k' ası aydınlatıldı 

Hırsız fstanbula gelirken vapurdan denize atlıyarak 
kaçmak istedi, fakat tekrar yakalandı 

Bundan iki ay kadar evvel Erenl<öy kız Hadise şu suretle vuku bulmuştu: 
lisesinde çok esrarengiz bir htrsızlık. Mektebin muhasebecisi muallim 
vak'ası olmuş ve faili bir türlü ele geç; • maaşlarından mürekkeb olan 2500 lirayı. 

Antakya 15 (A.A.) - Hatay hükumet rilemem.işti. (Devamı ll inci IG'Jifadc) 
re!sı Abdürrahman Melek D.N.B. ajansı 
muhabirine beyanatta bulunarak İskende 
run !imanının Türkiyeye ilhakı ve bu
na mukabil Hatayın diAer kısımlımnın 

Suriyeye terkine dair Ankara - Paris ve 
(Devamı 11 inci ıayfcıd.o.) 

Bir. çift palamut 
100 parava satlld1 

İki gündenberi Karadeniz boğazındıın 
Marmaraya do~ tekrar balık akını ba,_ 
lomıştır. İki gün içinde 45 bin çıft torik 
ile, 15 bin ldloya yakın istavrit ve us • 
kumra tutulmuştur. Bütün BoAaz sahi!
leri balık tutan halk ve balıkçılarla dol • 

(Devamı U md •ayfad4) 

~······ ...... -.... ······-········-···················, 
Yeni edebi romanımız i 

Aşikiar yolunun 1 

yolculan 1 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Ka11ıl:ı.pn tipler, çarpıpa ihll-

1 
raalar. yeniUil gülüııçlükte aı-ıyan 

ve cemiyetin içinele hakild mkılib 

1 i ruhunu humeclemiyen tipler ve aıle-

li ler. 

Parti Viliyet kongresi 
V alinin nutkile açıldı 

Vali "Milli Şefin Kastamonudaki nutuklarında oerdiklerl 
direktifler mesaimizde bize rehberlik edecektir. dedi 

·Dünkü kongred en bir mtıbca 

C. H. Partisi İstanbul ilyönkurulu • 1 açılış nutkunu söylemiştir. Vali eöz 
nun senelik kongresi dün saat 1 1 ledne §Öyle başlamıştır. 
de başlamıştır. Saat 10 buçuktan evvel (Devamı 11 inci scıyfada) 
azatar birer birer salona gelrneğe baş- ··········-·••c••••••••••••·················••••••••••• ...... Yeni bir teknik. derin bir tahlil ve 

en realist görüşler... Aşk. ıztırah, lamışlar; sa?.t 1 1 de salon dolmuştur. 
ne§'e, sefalet ... Ve hepsinin üstünd'e, Kongrede meb'uslardan bazılan, Va • Atatürk ve anasi 
renk ve şiir dolu uyfa.lar... li muavini, belediye reis muavinleri, 

lt Tarihe kanşan lta.lyan tM.clfdnden bit' gdnımlf "' r V d b 
1 

kaymakamlar, nahiye müdürleri, bazı 
ttltıı01.'0a 15 (Hususi) - Faşist partisi U• rerek, Fransız - İtalyan eSki muharib • akin a aş IJOruz daire şefieri de bulunmakta idi. Vali 
t~~~~ katibi S taraçe bugün eski İtalyan ·ler biriilinden çekilmelerbıi emretmiş - 1 ve Belediye Reisi LO.tfi Kıı-dar, saat 

Anlatan : Cevad Abbas 

111Uharib1PrinP bir tamim gön~e • tir. (Dnclmı U inci ıctlflldcl "--···-·-···----,--···-" 1 1 de salona girmit, kürsüye çıkarak 



2 Sayfa SON Pos-TA 

Herrün 
-···.-. 

Köylü meselesi 

Yazan: Muhittin BirreD 

M 
uhterem CümhurreısimizJn. 

yeni va:z.üesinin ilk gün\P.rınde 

ilk iş olmak üzere Türkiyeni~ mü.tevas
sıt sevıyede bir köy rnuhiti içıne gıderek 
köylülerle do~rudan doğruya temas e_~ 
rn~ı. Türldyenin cefendiıı si olan kJylu
nün hayat seviyesini yükseltmek dava· 
sını bir kere daha gözümüzün önüne koy-

maya vesile oldu. 
Bu vesile üe. bir kere daha anladık ki 

köyümüz mahrumiyet içindedir: l?d~~ 
ve manevi mahrumiyet. Bunun bugunku 
derecesi, elbet dünkü derece değildir; !cı
kat, mahrumiyet köyde henüz çok bü· 

Resimli e: Düşünebilmek kuvveti .. 

Yüktür; köyün hayat seviyesini mutlaka Herkesin tA çocuklui;mdan baflıyarak hayalinde be:fle· 
Tanıdıklarınız arasında bfr anket yaparak: 

yukseltmek lazımdır. yip büyüttü~ü bir gaye vardır. onu düşünmeden, ek!eriya 
Zaten bu hakikati bugün öğrenıyor da - Hayatta hedeflerinın ne oldu~unu sonınuz, en a~a~ı başkalarında görerek bulmuştur. Fakat o gayeye varmak 

değ.Iız; Anadolu içinde dolaşan, Jstanb~l, yüzde ellisinden vazih bir cevab alabilirsiniz. Fakat tay!n için geçilmesi icab eden yolu tayin etmek düşürunlye ihtj-
Ankarn, İzmir, Samsun gibi 15-20 şehrm ettıkleri hedefe hangi yoldan gideceklerini sorduğunuz za- yaç gösterir. Onu ise çoğumuz yapamayız. Yapamadı~ız 
barierne çıkıp on kılometre ılerisıne ka- man alaca~ınız cevabların njsbeti yüzde ona iner. içindir ki .geri kahrız. 
dar gitmiş olan herkes bilir Id, köyde ~;;;;~~~~~~~~~;;;;;;~;;;;~;;;;~;;;;=====~;;;;~~;;,;;;;;;;;~========:==:=:=:=::=::== 

;~i~]i~:f?.~f[.f~~g 
olarak köylünün efendiliği nan Pclildı~i Amerikada zehir r. --········ .. ······· .. ·························-.. ··\ 66 bin lira para 
tarihe kadar en şiddetlı şeklile devam H b • f k : C 
etti ve o zamandanberi sarfedilen tuıyli Kaçakçılarının f ergün tr 1 ra ~: ezasına 
gayretıere rağmen. yoksuııuğa karşı ya- Reisliğini yapan kadın ~ V"•ndsorun Çarpılan markiz 
pJlan mücadelenin iyi peticeleri malıdud Bu genç kadın f ingilterade do!-

k&lrlı. Amerikanın P.D Şen Kadiniari muş olan ve Mns~o .. * büyük ve müthi§ Şehir Tiyatro.runun dram kısmında lininin yakın dost 
Fakat, bence. Türldycnin hayatınca zehir kaçakçılı~ı Vindsor'un Şen Kadınları eserini lanndan bulunan 

ba.,lı ba~ına, münferid ve müstakH bir &ebekesinin reisi- seyredenlerden biri perde kapanır ka- İtalyan yüksek St.>S 

cköylü• meselesi yoktur. Nasıl dünyanın dir. üzerinde hap. panmaz gişeye 'koşmı.L§tu; gi§ede yetesinin en tanın-
her memleketinde köyle §ehir arasında balinde 7000 eroin Daimi gördü: mış simalarından 
bir • akım hayat farkları, anlama ve an- olduğu halde ya- _ Ba!J, dedi, artık bu kadarı ja·tla, markiz Godi di 
}aşma uçurumları varsa bizde de v.ızjyet kalanmıştır. 26 Vindsorun Şen Kadınları• diye bizi Godeo'nun, bı:r pa-
aynidir. Türkiyenin bütUn büyük şeh,r· yaşların.dadır. ~ok aldatmıya kalkıyOTsunuz, amma biz ra kaçak.çılıtı yü-
lerı - Ankara müstesna - henüz köy bün- cazibelidir. Kıpkı- kolc.ıy kolay aldanmayız. 0 sahnedeki zündcn yakalandı-
vesl.nden tamam kurtuJmm: de~ildir İs- ı ı d ~ nı mahkem~e 

-:r 5 zı saç an var tr. kadınlar geçen sene de, bumdaytlılar. 6ı ' ~J 
ianbulun ıkı merkezi rnüstesna, birçok Şimdi New-Orlean ~ verildi~ini, bu SÜ· 
mahallelerinde henüz sabahlan ın unlar hapisanesinde ak ı. \. ................................. - ........... --. tunlarda yazmış-
horoz seslerile uyanırlar; şehrin birçok betini bewıe.mek Yaman b·1r Don ·1uvan tık. Filvaki genç 
yerlerinde arsalarda inek ve keçilerin tedir. markizin muh~ke-
otladıklerı törülür; İstanbuldn hcrüz e- Oörünüroe hiç mq neticesinde. kaçak para sakladı~ sa-
lcktrik zıyasından mahrum binlerce ve Kocasından 79 yumruk 

00 
bir cazibesi ol- bit olrnu§ ve bu yüzden de 66 bin l'ürk 

bınlerce n· vardır. Bunlara bakarsak ha yiyen kadın mıyan 41 yaşla _ lirası para cezasına çsrptınlınıştır. 
şehri köy bünyesinden tarnam çıkmış f\8- Amerikada garib bir talak davası gö- rında Obriyan is-
yamayız. İstanbulu böyle olan bir rncm- kad · ahk _, m' ı·nde bı"r İngilı"z 

rülrnüştür. Bir genç ın m emeı.e: 
leketin köyü nasıl olaca~ını takdir et- 9 b ışt D ıır. 11 senede 5 ~-a • - Dün l ya~ma asm ım. n6 um :r. mek te :müşkül olamaz. 

Bununla beraber cümhuriyet devri köy günümü neş'e ile lrutlularna~a hazırlanı- mdtu~tlaeaddeı.vdlemnmet~: 
ı • k k h . la ti yordum. Kocam yanıma geldı ve arkama 
,çın pe ço §eY yapmıştır v"e .a . a ya- 19 kere hızlı hızlı vurdu. Öyle ki sonıın- :reslerle yaşamıŞ 
pıyor. Doğrudan doğruya koy ~çı~ yapıl- da hacaklarım tutmadı. yürüyernPz eıi- evlendiği ve gay• 
mış ve vc:pılmakta olan şevlerı bır tar3- b'. 

1 
h i b" . 1 · b" • .. ~ . dt·m. Ben oy e va ş ır ınsan a yaşı- nmeşru ır su • 

fa bırakalım. Sade, koy mahsullerımızln · B k ._.. d · t• rette yaı:. adıgı· ka· . . . ~ . . "h yarnam. oşanma ı.:..ıyorum. t>mış ır. 'J 

para etmesı ıçın takıb ettigımız ı .racat M hk k d t 1 b. · h k] dırilardan küll• 
siyar.eti ıle köylüye temin edilen büy.ik a erne, genç 8 ının . ~ e ını ' 

8 
· ı ye.ııııı· mı·ktarda 

"k dt f · 1 h t 1 k k .. k'" b~l:nuş ve kadın, çok sevdı~ı kocasınden q ı tısa ayaa arı a ır ama , oy ve cy-

Norveç Kraliçesinin 
4 sevgili atı da 

öldürülüp gömüldü 

J . ı h" d '-· f r r . . d . . b•Jşanmı§tır para çekmiştir. 
u e ın eAJ aa ıye ımızın erecesmı ================== Çenesi kuvvetli, muhayyelesi geniş 
gösterrneğe kafidir. saire temin edebilsin? Bence meselc bu olan bu yaman Don Juvan, rasgeldiği 

Norveç kraliçesi Maudun bir ameHynt 
neticesinde Londrada öldüA"ünü bu sl.i· 
tunlarda yazmıştık. Kraliçe, büyük bir 
harb gemisi ile Osloya naklolunmu1 ve 
orada gömüldü~ gün, en çok sevdir. ve 
ölümünden sonra kimseye geçmemE'.sini 
vas!yet cyledilf dört atı, öldürülerek gö
rtl ülmüşlerdir. 

Atlar 4 bin lira de~erinde idi. İkiırl kra· 
ll~nin malikAnesinin bahçesine gömül· 
rnüşlerdir. 

Meseli, Türkıyeye girecek her malın surctJe konulmalıdır ki doğru bir hl'll kadınların nabzına göre ~rbet vererek 
mukabilinde Türltiyeden bir malın çık- §f'kli bulur.abilsin. Mesela, köye rnekteb onlan kandırıyormuş! 
masını prensip olarak ortaya koyup iş- yapmak güzel bir şeydir. Fakat, bu mem- Kraliçenin tabutunda. yalnız çok lf'!V

di~i kırmızı krizantemlerden yapılma b~r 
çelenk yardı. -------

leri buna göre idare etmek netict>Siııde lekette k!ı~ıd fiatı bugünkü fiat oldu.;t:m H . . . . 
bugün Türkiyenin muhtaç oldu~, road- sonra bu mektebin ne lüzumu ve ne fay- agır ışı ıçın oynanan 
<!clerin mE'm1ekete ithali için bazan yüz. dası olabilir? Köyde jandarmaya lazım kum'lr Karılarını degiştiren iki 
de doksana kadar çıkan takas farkJarı olan kırtaslyeyi devlet temin edeme7. ve J,ondrada asab! hastalıklar hastnnesi- hk '/d" 

Tü • d f d .l koca ma eme."e verı ı ödeniyor. ..rkiyede hayat pahalılı~ı ya- jandarma ka~ı ını köy eşra m an te•.ıl· nin ihtiyacına sarfedilmek üzere btr kn- "1 

parı ve !şleri güçleştiren bu rnuame1ı.>nin rik ederse mektebde okumayı öğrenecek mar gecesi tertib edilmiş, işi idarf! Men Kanlarını deiişen iki koca İngılterede 
tek bir manası vardır ki şudur: Şehrin olan küçük Ahmed kitabı ve kağ1dı ne- zatın evinin karşısındaki boş bir köşk bır Veymut mahkemesine verilmişlerdır. Bu 
köylüye, bilvasıı.a yü'ksek bir ihracat reden bulacak ve bulduktan sonra da o- gece için kiralanarak, şehrin yüksek sos- ik: koca iki odalı ayni evde oturmakta 
primi \'ermı:>si. Eker bugün köy mahsul- kuma ve yazmayı ö~rendiki zaman kita. yetesine mensub leydiler, lordlar bura· ve üç tane müşterek çocukları bulnn· 
lerirniz, n isbeten çok iyi fiatlarla ihraç bı hangi para ile tedarik edecek? da sabahın sekizine kadar muhtelif oyuıı- maktadır. 
edilebiJiyorsn bu, sırf klering ve +ake.s Bence köylü de, şehirli de hep kalkın- lar oynamışlar, fakat kazananlar parala- Kadınlardan birisi bu mesele hakkın-
sistemimizin eseridir. O sistem ki dola- maya muhtacız. Bu kalkınmayı parç.1 rını, makbuz mukabilinde hastant>r..in da şöyle demiştir: 
yıs:le şehrin hayatını pahalandırmaya ve pr.rça ve zaman zaman muhtelif sahaJ.lra mümcssiline tevdi etmişlerdir. Bu fc\·ka- c- Günün birinde arkadaşunın koca
kısınPn de, devlet ihtiyacatının pahalı tcvcih edecek hamlelerle de~il. dahfll pl- Iade gecede sarfedilen şampanya VP di- ~ını sevdi~iml anladım. Bir müddet sonra 
tedarıki dol&yısile, bütcemizin ağırlaşma- yasanın tanziminde ve muhtelif istıhs:ıl ğer ıçkiler, rnezeler de yüksek fiatlarla da kocamın bu arkadaşuna tutuldulunu 
!ına sebeb oluyor. Bununla berabPr, ge- ve utihHiJı: maddeleri arasında tesıs edf- satılımştır. farkettım. Onun üzerine dördümilz bir 
çen gün ce bu sütunlarda söylemfş ol- lecek bir fiat ahenginde aramaya m~bu- ================= araya gelerek meseleyi açık açık konuş
dutum g:b!, ben şahsan, bilhassa köy ik- ruz Memleketin köyünü veya c;ehrfni da da usul ile çalışmayı bilmek ve t~d- tuk, ve bir .delf§ tokuş yapmaya karar 
tısadiyatımızın menfaatlerini düşünerek kaldırmak için başka bir rnanivelA buıu- birlerimizden mucize beklemiyerek, kap- \'erdik. Çocuklarımdan olmak istt'miyo
bu !istemin taraftarıyım. Eğer Başı,ekı- mb!leceğini zannetmiyoruz. .ıurnbağa gibi, yavaş, lakin emin yürü- rum. Amma, arkada~mın kocasını da (le-
limizin bin tetkik ve tecrübe ve mütf.!- Ancr.k bu maniveladır ki ka1kınmay.ı rneğe razı olmak lazımdır. Jice sevıyorum. Ondan ayrılmak ta be-
madi tedbirler arasında sürükleyip gö- emin bir i~ haline getirebilir. Fakat, bun- Muhittin Birge'l nim için ölümden beterdir.• 

tünnüş oldu~ bu sistem olmasayd1 kôy ~(:=;;;;;;;;;;;===========~================~=~====:;;;;;:;;;;;;::;;::====,~ 
mahsullerimiz için bugünkü fiatlannın J 1 J 1 
yarısını bile bulmak mü~km olurdu. 1 S T E R N A N, S T E R N A N M A 1 

* 
Benim kanaatimce ortada mevcııd olan 

rnesele müstakil ve münferid b ir köy nıe. 
selesi değildir. Bütün Türkiyenin iktısadi 
kalkınma meselesi, bütün Türkiyeyi ala
kadar eden bir Fiat ve dahili Pa1.ar d:ı
vasıdır. Türkiyenin dahili pazan ne su-

•tle <ıhenktar bir fiat nizarnı içinde ça
ı.ışmalıdır kı köylünün kesesi için - ucuz
bk veya pahalılık nisbi bir meseledir • 
cclverişlh bir fiatla ayakkabı, elbise ve 

Bir dostumuz &nlattı: 
Geçenlerde Avrupadan 1stanbula dönüyordum, Belgrad

dan ayrılırken baktım ki cebirnde bir hayli Sırb par:ısı 

kıılfnış, ınernleketimizde işe yaramıyacağı için orada bitir
mek istedim. 

Istasyonda muz satıyorltrdı. Bir hevenk aldım, smı -
ra hesab ettim, tanesı bizim paramızla 3 kuruş tutuyordu. 
O zaman hatırladım ki bu meyva diğer Avrupa memleket-

STER INA N, 

lerinde de bundan pahnlı değildir. Bilakis İngiltere, Fran
sa, fs,·içre g ibi yer!erde tanesi 60 paraya satılır, bızdc ise 
besleyıci hir meyva ÖE'ğil, camekiina koyup, uzaktan bakı
lacak lüks bir ... sü ~tür. Bu:ıun böyle oldu~nu bugün b:r 
defa daha anladım: 

Doktor bir hasta ıçin tavsiye etmişti, almıya gittim, iyıce 
cinsinf güç buldum. fiatını sordum, kllosu için 180 kuru~ 
fstedılcr, tanesini hesn~ ettırn, 18 kuroşa geliyordu. 

ISTER INA N M Al 

Birincikanun 16 

Sözün Kı s ası 
Atamız hakkında 
Bir dilek 

E. Talu 

O kuyucularundan biri, Beyazı(! 
posta §Ubesinin damgaC', ... ta• 

1ıyan bir zarf içinde, bana aşa r!aıd 
mektubu gönderdi 

H. G. harflerile imzalanmış bu melo' 
tubda şöyle deniyor: 

Ben, Son Posta gazetesınin s1zee meçhtıl 
okuyuculanndan blrlylm. Atamız hakkınd• 
çok sa.mlmt düşuncele.rtmdcn blrlnl slze o.r
zetm~k arzu.rundayun. Bu dt1~üncem1 mUV1Y' 
flk gl5r<!fi~nnz takdirde efkan umumtye,. 
ını buyurmanız: b!lhassa rica cdlyonıın 

Atamwn gönül yakan ufulü karşısınd 
bugi~nkü neslln n~lamak, ve katıla uw
a~lamaktan b~ka f:l!nden birşey gelmeciL 
Filhaklka heptmlzin kalbi Onun ebcdlyet ta-' 
bn'knlarına kadar kökleştlrdl~ umdelcr1 ~ 
yaralı: çarpıyor. Ve buglln Onun asln tel~ 
olunamaz kaybından sonra, gene en büytUj 
tesclllyl, bize tesilm ettiği mukaddes emane
tl muhafaza eClebllmekte buluyoruz. Ancar. 
bu nesil yirmi seneilk 'heyecanlı bir zama.Jl .. 
dnnberl her mükdlemede Ondan bahsedeli 
b!r mevzua teımdüf eder ve her günlük gaz&" 
t.eda Qnıın lsmlcl okur ve resmını muUa~ 
görürdü. 

Bugün henüz acımız dinmedt Bu müna. .. 
sebctle gene gazetelertmlzin ve hattA h~ 
fr\ZE'telcrln günlük mevzulannda gene onuıı 
büyüklü~ünü tebarüz ettlrme~e çalışan bit"' 
çol" fl\nl yazılara tesadüf olunuyor, hatn'll
lnn 7llkrcdlllyor, hlkfıyelerl tekrnrlanıyor ... 
Ltıkin bfitün bu neşrlyat muhakkak 1d bit 
gün sona erecektir. Ve artık 'hall tabtlye g&
ı.-n -haklkntte çok acıklı- bir devrede onuıı 
gilnlUk mevzuıarmn tesadüf edemez ol~~ 
it1z.Bu ~üphestz kl Onun eseri olan coeu
Türk nuJletlnln kalbinde çarpmakta bulU .. 
nan sonsuz muhabbetln müruru zamanlf 
söndfi~üne delAlet edecek de~ildlr. Asla, fW' 
kat zaman bunu böyle yapacaktır. ve bJI 
ondan umumi olarak. ancak lhtlrnm günl&' 
rln~e ba.hsedebilcce~. Bu tııbll hal sanırJJll 
kl 'IJu nesle çok acı bır öksüzlük hlss1 vereceıı! 
ve Onu bu kadar yıllık alı.şkanlı~mdıın t& "' 
hammil.!ti müşk{il bır mahrumlyete sot aca:; 
tlr. Bunun lçln blz ftmllerln, Onun, :P6 t 
hl~cmlyeceğimlz kadar kıymetli olan h:ıYS. 
ha tıralarmı, kıy;mctıı şahsı, lnkılfıblan -
111\.... hakkında yazılan hartel ve dahııt bl • 
1!\m,ım kltab ve makaleleri sırasUc neşrc ~ 
bll~a.oısa her pozu clhıın deycn fotoRranarııı' 
ald en ufıı.k bir kilşeyi bile ihmal etmede~ 
toplayıp !Atatürk) ilnvanı aıtmda aydn ~ 
ya 1kl ayda bir çıkarılacak nefis tabı'lı gU.• 
zel bir mecmuanın testsine önayak oıunrnıı.-
sını bUhnssa bu ısıerden anlıyanJanmızdatl 
bir vatandaş sıratHe rlea ctmPk t.cıtıyoruııı
Hillba Onun ciolh·.., t'>rlhl •• ıbarUe, çok sf8"' 
temll blr tarı~ .. S''" !<>"'!ıcak hatıralan, ~ 
ler!, inkılAblan hakkındaki bllhassa kendi ~ 
fadeler!le, harıcı ve dahUl rnüeiUfierln bıt 
bahc!akl tahllllerı ve nihayet hastalı~ında Y 
raporlar ve ölümü miinasebetlle clhan ı:ııa,. 
bnntında lntlşar eden yüzlerce ma'Juıle v. 
nin tercüme ve 1stlmahı suretne bu nıecın1l"' 
anın süslenmesi gaye olmalıdır. Bu sure~ 
ylr"'llncl :ısrm bu en büyük eviMını yaklll 
d9.n tanımak arzusunu bc!>Uyecek nesll ~ 
y~ bu mecmua tollekslyonlannı toplu bir 

d btl'" hallnde verebılmek Türk millet! Için e ati 
y1ik btr şeref olur kanaatindeyim. Bu~~.~ 
bqka evvelre de aruttlğtm veçhlle tıu
glbl Onu yakından •eya uzaktan blrka9 ~ 
ta olsun görüp, deha.c:ının nuru ile kalble u)?" 

aydınlatabilmlJ olanlar da Otntırlerl ol~_,..,. 
ça bu mecmuayı alıp okuyarak ebedi ac-
rının biraz olsun tahflflne medar arar:; 
Btt bıısusta klynıotll flldr ve bulUJların 
bcnlm dügünem1yeceltlın daha birçok c1b8"' 
le!"! de c!erpi!J edece~lnden kuvvetle emın~ 
Binacnaleyh bu babda, yazılarınızla nlal' ~ 
dnrlnn Ikaz ve tenvtr ederek böyle bir ~ 
tcb?tlst1n meselA Tarih veya Dll Kuııunu ~ 
bl (Atamızın) bilha.ssa maddeten de m~ 
barı hlmayesl olmuJ, •ahs1yet1 mane1iY11~
haJ:ı: .bir ~ekittll martfetlle lfasına delll rl1' 
m:ınızı dllerlm. ıı 

-Ben, muhterem yurddaşıının tatJlB • 
mile tasvib eylediğim bu dileğine t~ 
kelime ilave edecek değilim." _ 

Keyfiyeti bilhassa Halkevlerinin e _ 
hemmiyetle nazar: dikkatine arzedi 
yorum. 

E. Tah•...,.. 
············································•············· 
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lb BiriDcikanun 

Ankara Halk Partisi 
kongresinde raporlar 

bugün müzakere edilecek 
Kongre, Milli Şef lnönüne sarsılmaz bağlılıklannı, 

minnet ve şükranlannı bir telgrafla bildirdi 
Ankara 15 (Hususi) - Cümhuriyet Halk' lemek. bilmek, sevdifi. beıılmsedi~i hu
~lttisi Ankara vilayet kongresi vall ve susla!ı öğrenmek ve binnetıce bütün ka
~ti reisi Nevzad Tando~anın söyledi~ rarlannııcin ona müfid olmak halkçı re
bir nutukla bugün Kızılay merkez bina- jimimizde vazife almak şerefine ermiş o
llnda saat on birde açılmıştır. Ebedi Şef lan bizler Için ulusal bir ödevdir. Bu se
~tatürkün yüksek hatırası beş dakika a- beble burada toplanmış bulunuyoruz. Ar
l'a.kta durmak suretile hürmetle arulr.ııJ kndaşlarımdan villyetimiz halkını flgi
\'e kongre reisliğine Rifak Börekçi, ikin- lendif"en bütün mevzuların en ~eniş ve 
ei teisliğe Rauf Ayaşlı. sekreterlikiııe serbest bir tarzda görüşülmesini ve ile
t.!ecdi Sayman ve Nasuhi Baydar seçil - rideki çalışmalanmız için bize reh~rlik 
d~ten sonra Rifat Börekçi reislik nıPV - etmesini rica ediyorum. 
kiıni ışgale davet edildi. Parti ilyön ku- Büyük Milli Şef ve aziz Cümhıırre;si
ruıunun -..ki yıllık faaliyet raporu okun- miz İsmet İnönünün bu seneki vilfiV"et :u. Encü~e?ler seçilerek toplant~ya n.- kongrelermin ilki olan Kastamonu viİfi -
ı:;et verıldı. Öğleden sonra encumen - yet kongresini kendi mübarek elile açmış 
la toplanarak geç vakte kadar çalı~ma - olmasını, çalışmalarımiz için yeni bir is
ko tına devam ettiler. Yarın saat on dörtte tikamet. bir uğur ve yeni bir df>~cr v~ 

ngre umumi heyeti tekrar toplanacak büyük bir şeref saydığımızı tebar:lz et
~c cncümenlerin hazırlıyacakları r.ıtp'lr- tirrnek borcumuzdur. Vilayetimiz lıall<ı· 
arın müzakeresi yapılacaktır. nın Büyük ve Milli Şefe zevalsi7. bağlı -

Cumartesi toplantısında büyük knrul· lıklannı minnet ve şükran hisledn: bu 
:a~? Ankaranın delegeleri seçilerek ve toplantı dalayısile de teyid eıicrhn 
l~on kurul seçimi tazelenecektir. Ayni kongreye çalışmalarmda muvafialriye• • 
~un sael on yedide kongre azalan Şf>re- ler dil~rim .• 
ın(! Kızılay binasında bir çay ziyafcti Cünıhurreisine taziın telgrafı 
~~:-ilecektir. Bu ziyafette Başvekil, ve - Kongre reisi Rifat Börekçinin Ciimhıır-
l ıller. Ankara meb'uslan vilayet ve be-- re!sıne çektiği telgraf şudur: Bugiln top
~d"·p meclisleri azalan hazır bulun" • l:ınun Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
Cclklardır. v;Iiıyet kongresi delegeleri ilk ödev ola-

Valinin nutku rak Büyük ve Aziz Milli Şefimiz İ:::met 
:p A~kara 15 (Hususi) - Ankara VaH ve İ1~önüne sarsılmaz ve zevalsiz bağlılıkla
d ar~, başkanı Nevzat Tandoğan konm-e - :-mı ve cbed müddet şükran ve mitınet 
t'e ırad ettiği nutukta ezcümle demiş - hislerini en derin tazim duygularile bir 
'~ '·i: defa daha arza vesile buldukları ıçin ç<'k 
:p:~rk mmetinin Büyük Halaskarı ,.e mes'ud ve bahtiyardırlar. Bu şerefli ö -
<tttımizin banisi Atatürkün aziz hatıra- dev bt>nirn için hayatıının en yüko;ek bır 

suıı hürmetle anmamız için beş dakıka a- mazhariyett olacağını. şahsi ve ebedi tA
Yakta dunnarıı1.ı teklif edeceğim. zimlerimle arzeder, mübarek elietinizi ö

lialkın dileklerini, şikayetlerini· din- per'm.:. 

S vas- Erzincan ha ttı 
liathn işletmeye açılması münasebetile Nafıa Vekili 
tarafından çekilen telgraf ve Cümhurreisinin cevabiarı 

Ankara 15 (A.AJ - Sıvas - Erzlncnn de-l vs.ssut etmekllğlml 1stlrham etmlşlerdlr. 
:ır hattının Işletmeye açılışı münasebetlle Keytlyetl ve bu mes'ud hadlseyl yüksek 
ı:ha Vekaı Ali Çetinkaya lle Relslcümhur h~ızurlarına en derin tazim ve saygılarımla 

01 
llnü arasında aş:ığıdakl telgraflar teııtl a:-wylerim. 
ıınınuştur: Nafııı VekU1 

Relslcümhur İnönünün ~üksek All Çetınkaya 
huzurlarına Bay All Çetınkaya 

l!ugün en müsald bir hava lle trenlerimiz 
ltıue:yye'\ saatte Erzlnca.na vardL Hattın • 
tçunıa tören!n! Erı!ncan halkının ve clvar 
~AYet heyetlerının tşttraklle ve m1lli tezn
Ic !ltatıa yaptık. Türk m1lletlnin yapıcılık 

Nafıa Veklll 

Dlvrl~l takiben 

Çankın 13.12.938 - Erzincan hattının a
çılması mfinasebetlle sayın halkın hakkım
da gösterdlltlcrl yüksek ve sanilmi hlşlerl bll
dlren telgrafınızdan pek mütehassls oldum. 
Sevgi Ue teşekkür ederim. Demiryolunun Er
zlncana ula,uıası yurdumuzu demir n~larlıı 

örme~! azmetmlş olan Cümhurlyet hüküme
tinin yeni ve kıymetli blr muvııffaklyetldlr. 
B•ı veslle ile sM ve hfikflmetl tebrlk eder ve 
mü~madl bıı~ılaı· dllerlm. 

U<!rettnın bu en parlak ve tarlht eserinin a
'-rrett önünde blr mUletln hayatında vu -
l!tı.lU ınümkün olan en büyük saadet merte
bestnı ldrnk hallnde bulunan Erzincan hnl
IQ an derın blı mını vee:.. lsttıtrnk Içinde me
.. errct yaşları döl(erek Cümhurlyete ve p.h-
81 devletJerlne hli.s olan şlmendlfer slyase
lt!ntn. bu mcs'•ıd neticelerine knrJJı blpayıın 
~lnnet ve ştikran hislerı Izhar eyleml..şlcr ve 

unu yüce mnka:nl:ı.rına arz ve 1bl1\~a ta -
Relslcümhur 
İsmet İnönü 

Çine gönderdiğimiz Çemberlayn1n Almanya 
kolera aş1s1n1n miktarl hakkinda bir telmihi 

Ankara 15 (A.A.) - Şiddetli bir sal -
gın halinde devam eden kolera hastalı~ı 
:0:1Yısilc Çin hükumeti aşı yardın·mua 
u unulmasını istemiş ve bu taleh hü -

lttıınetimizce memnuniyetle karşılana -
l'ak, Çjne kolera aşısı gönderilmeğe baş-
~aı.:rnıştı. Aldığımız malu~ata göre, Sth-

a ve içtimui Muavenet Vekaleti ta:-a -

fll' ian Ankara merkez hıfzıssıhha mü -
es sesinde ihzar edilmekte olan krlera 
ll§ı ından bugüne kadar Çine gönderil -

~ ola."l ~şının mikdan bir milyC'n san

~ etre mikabına varmış bulunmakta -
'l.;l 

iktısad ve lnhisarlar 
llekilleri şehrlmlzde 

lı Ankara 15 (Hususi) - İktısad ve tn
~ asarlar Vekilieri bu akşam kalkan eks
resıe İstanbula hareket etmişlerdir. 

• 
Londra 15 (A.A.) -B. Çemberlayn bu

gün Ava m karnarasında Sir Genrgf's 
Broodbridge tarafından U>rd BiCf'stere 
"erilen öğle ziyafetinde Almanyaya tel -
mili ederek demiştir ki: 

cAlman devlet adamlarının, Alman Mil 
Ieti demiyorum. iki memleket arasır.clo 

bir ihtiliif zuhur ettiği takd'irde böyiP. lıir 

ihtilfıfın muhtemel net"icelerini tetkik et
tikleri zaman, yalnız bizim silahlarırrıızı 

değil. uzun bir harb halinde kat'i nPt!ce
yj tnyin edebilecek olan mali membal.ı • 

rımızı da düşündüklerine muhakkak na
za:-ıle bakabiliriz.~ 

Dahiliye V ekili rahatsız 
Ankara 15 (Husust) - Dahiliye Veki

li Cümhuriyet Halk Partisi genel sek· 

reteri doktor Refik Saydam raha+.sı7lJ • 

~!na binaen bugün evinden çıkmamıştır. 

SON POSTA 

Macarisianda 
Naziler hükümeti 

ele almak istemişler 
Budapeşte 15 - Dün akşam. Macar 

mE'b usaıı mt>elisfnde nasyonal - sosyalıst 

mab'uslar, 1 Kanunuevvelde Macar nas
ynnal - sosyalistlerinin Budap~tede yap
tıkları tezahür esnasında alınan çok şid
detli polis tedbirleri ve nasyonal - sosya
listlerin organı cMagyarsag.. gazetesinin 
kapatılması hakkında başvekilden ve da
hilıyc nazırından istizahta bulunmuş!ar
dlr. 
Başvekil ve dahiliye nazırı, verd·k~er: 

cevablarda. polisin hattı hareketinin do~
ru olduğunu tebarüz ettirmişlerdir. Da
hiliye nazırının verdiği izahata göre, Ma
car nazileri o gün iktidan ele geçirmeğ~ 
niyetlenmiş bulunuyor ve bütün tafsila
tile tesbit edilmiş bir plan mucioince ha
reket ediyordU. 

Meb'usan meclisinin dün akşanıki eel
scsi, bu sebebden çok gürültülü olrruş ve 
herkeste bükilmetin enerjik tedbirler al
mağa azınetmiş bulunduğu hissini tevJid 
cy!emlştir. 

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

Parti Kurultay1na baz1 
Valiler de 

iştirak edecekler 
Ankam 15 (Hususi) - Cümhurıyet 

Ha!k Partisi fevkalade kurultayının a -
y!n yırmi altısında toplanaca~ vilayet
l~re bildirilmiştir. Kurultaya civar vill
yetlerin bazı valileri Parti reisi sıfatıle 

iştirak edeceklerdir. 

Irak sabık 
Müdafaa Nazırı 

tevkif edildi 
• Bağdad 15 (AA.) -Devletin emni-

yeEne ka11ı komplo yapmak suçundan 
te\'kif edilen şahsiyetler, 1 9 3 7 senesi 
terr:muzund':l öldürülmüş o1an General 
B~kir Sıtkının yakınlarındandır. Bun
lar, evlerinde mevkuf bulunmaktadır. 
Ar2.lannda sabık müdafaa nazın Mah· 
mud Şch, General Bekir Sıtkının sabık 
yaveri yüzbaşı Ali Halis, sabık Londra 
at3~emilitcri albay Şakir vardır. Baro
ya mensub 5 kişi de mevkuf bulun -
ma ktadır. 

Atatürk için 
Kabir-Anıt 

Ankara, 15 (Hususi) - Atatürk için 
yapılacak Kabir-Anıt hakkında müte
h:ı!:sısların tekliflerini tetkik edecek o
la:ı tali komisyon yann baş vekalette 
toplanacaktır. 

----------------------
Sthhiye Vekaleti 

memurlarina ikramiye 
A."'lkara 15 (A.A.) - Aldıl!muz roalu -

nıHta göre. Sıhhat ve İçtimai Muavenı"'t 
Vckaleti. 30 yıl hizmet mukabili Vekcil€'t 
nıemurlarına verilecek ikramiycler kar
şılığı olarak hususi idareler bütçPlE":ine 
lazım gelen tahsisatın konulmasın• vi -
liıyetlerden istemiştir. 

Yeni harfi banknotlar 
Ankıırn 15 (A.A.) - Türkiye Cürr.hn -

r:yct Merkez Bankasından: 
Bankamızın 15 lkinciteşrin 937 tari -

hindcn itibaren tedavüle çıkarmıya baş
ladıttı yeni harfli banknotlardan 15/12/ 
1938 tarih!ne kadar ceman, doksan dokuz 
mHyon yedi yüz yirmi iki bin yPdJ yüz 
seksen lirıı tedavüle çıkarılmış vP mn -
kabilinde eski harfli banknotlarc'an d:ı 

ayni mikdar, yani, doksan dokuz !Dilyon 
yedi yüz yirmi iki bin yedi yüz sckı;en 
lira tedavülden kaldınlmıştır. 

Maliye kambiyo müdürlüğü 
Ankara 15 (Hususi) - Maliye kam -

biyo müdürlü~ne Merkez Bankası kam
b;yo şefi Bülend tayin edilmiştir. 

D~ger telgraf haberlerimiz 
ll inci sayfadadır 

Adiiye Vekaleti izmitin 
iki Barosunu da feshetti 
Eski lzmit Barosu avukat
ların kayıdlannı tetkik 

edecek 
İzmit 15 (Telefonla) - Yeni &Vlııeatlık 

kanununun tatbiki üzerine İzmitte Ko -
caeli barosu ünvanile bir baro teşekkül 
etmiş ve avukatlar ikiye ayrıımıştı Ad
liye Veka!eti şehrimiz cümhuriyet mnd
deiumumiliğine gönderdi~i bir emirde 
her iki ~e~ekkülün de gayri kanuni ol -
du~nu bildirmiş ve her ikisini de fes
hetmlştir. Buradaki avukatlarm kayıdları 
tadk~k edilecek, kanuni evsafı hah: olup 
olmadıltJarmın tesbitini eski İzmit ba -
rosuna havale etmiştir. Eski !zmit ba -
r·')su reisi Sedad bu işin tetkikile meşgill 
olmıya başlamıştır. 

Kocaeli parti kongre.i 

Vilayet parti kongresi bugün :59 aza -
mn ve devair müdiranının iştira-kile voli 
Hamid Oskay tarafından açılmıştır. Top
lantıda Reisicümhura. Başvekile, Millet 
Meclisi }{eisine kongrenin tazimleri su
nulmuştur. Içtimalara devam edilecektir. 

Kocaeli futbol biri11cilikleri 
Kocaeli grup birincilik müsabakasına 

iştirak edecek olan Afyon, Kütahya, Es
kişehir ve Bursa takımı futbolculan şeh • 
rimize gelmişlerdir. Müsabakalara ayın 
on yedisinde başlanacaktır. 

Akt ör Bürhaneddinin 
veni bir küstahhğl 

e Ingiliz siyasetinde 
görü:en ipham 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

te! alA.hiyetli İngiliz devlet aJam
;;;;;;;;J) larının son se_neler içinde 

umumi vaziyet hakkında söyledikleri si
y~si nutuklara bakanlar, ekserıya bun
ların umumi bir aciz ifade eder ı;ihi ol· 
duğunu görürler. Son defa İngıliz baş· 
vekilinin nutku dahi bu nakise ıle nıalul 
iai. Onun ınüphem ve kaçarnaklı sozleri
ne müsbet tir mah!yet verdirrnek istıyen 
Avam Krsnıarası mebuslarmdan hiçbiri 
Mıst':!r Çemberiayni bu hattı hareket·n
den ınh!raf ettiremedl ve ltalyı;nın 
Fransaya tecavüz etmesi takdirinde biz 
de ~öyle yaparız gibi celAdetkarane bir 
tezahürde bulunmaya sevkedemE"Chler. 
Başvekilin mukabelcsf, böyle bir ihtiır.aJi 
kabul etmemek gibi tuhaf bir nefyin ar
k9sına saklanmaktan ibaret kaldı. 

MPs'ul İngiliz devlet adamlarının bu 
hattı hareketini ciddi bir tahlile tabı tu
tacak olursak bundan iki mana çıkara
Lilirız: 

1 - fngiltere zayıftır. Henüz nazırlık
larını tamamlamamıştır. Buna mukabil 
hazırlıklı bir takım devletler varihr kl 
bu vaziyetten istifade edip istediklerini 
herçibadabad elde etmek arzusundadır
l.ır. İcabında umumt bir harbe girışnıek· 
tt>n de çekinmiyecek görünüyorlar Çüıı

kü bugünkü şartlan, kendileri için ya-
rından daha elverişli buluyorlar v~ İn
giltere de bunu görüyor ve hissediyor. 

2 - İngntere devleti, zamanın Ihtima
latma her devlet gibi hazırlanmış bnlı•n
ınaktadır. Fakat ötedenberi takib ede-
geldiği sıyasetin bir icabı olarak kendı
sini bir takım gayri muayyen şartlara 

bağlamak istemiyor. Her bldiseyi :tyn 
ayrı tetkik edip hattı hareketini ona uy
durmak ve binnetice ve peşinen aııgaje 
olmaktan çekiniyor . 

Vaziyeti bu şekilde teşrih ettikten 51.ln· 
ra bunlardan birinci ihtimalin mi daha 

ı 
doğru. yoksa ikincisinin mi hakikat e uy• 
gun olduğunu kat'iyetle kestirip atmak 
mümkün değildir. Çünkü birinci ihtirr.a

lii daha akia yakın bulanlar ve müdafna 
· edenler mevcud olduğu gibi ikincisi'li de 
1 ayni hararetle kabul ve benimsiyeıı lı-r 
1 vardır. 

1 Maamafih ayrıca bir hakikat olı:ırak 
ı kabul edilmesi lcizım gelen noktn d~t şu-

ı dur ki İngiltere devleti. bugün için A\·
rupanın umumi bir harbe girmesini iste-

Bürhanecıdin miyor. Böyle bir faciaya mani olmak için 
, d kt"" B'" h dd" . de birçok fedakarlıklara katıanmaktan ueçen e a or ur ane ının mem· . 

1 k t . · h kkı d ki b" t kım h çekınmıyor. Fakat bu demek değildır kl 
e e ımız a n a ır a eze· b f d k4 1 k .1• "h 

ı d b h t · t"k n ·· k d" u e a ar ı ı anı aye .devam eder ve 
van ann an a se mış ı . un, en ı- ı ·ıt d 1 . k .• 
w. d ·· 1 b" kt b ld k ııgı ere ev etı · endısmden her ;st~>ni-
sın en şoy e ır me u a ı : . . . 

ot2 malu carl tarlhU gazetenlzde n.ktlle lenı verır veya vermeye amadedır. Me-
ttratromdn w hanemde Usellslik lle geçl - seleni n püf noktası· Fransa gibi lngil~e
ner mahud zatı Alikadir tarafından hak - rer.in sulh uğurunda nerelere kadar fe
kımda yazılan makaleyi pek lezzeUe oku - dakarlık yapmayı kabul .edebileceğini 

dıım. Beni bllenlerce o makalenin aleyhlm - kestirmektedir. Ondan ötesi bardağı ta-
den ziyade ~hlme bir tesir yaptıjtını maal- d ml 

1 
.._ .

1
. 

mtı~nunlye haber aldım. Bu teslrl bozmamak şıran a n o aoı ır. 
tçtn knnunen hakkı sarihtm olan cevabı yaz- Alman ve İtalyan diplomasilcri. ~mdi
maktan icraga.t e<liyocum. Sent'de birkaç ye kadar. büyük bir görüş kabiliyeti ile 
k~rP bu glbl maltalAt ve sltaylşk!rane te - bu hududu aşmamasını bildiler. Bundan 
veccühlerlnlzı neşlr hususunda devam bu- sonra ayni klyaseti gösterip göster mi-
yur.nanız ahııMı ernelim olduAundan, yalnız v : . . . . e 
gelecek defa tçln bu muhterem zatın yedln- • ecekler.nı takdır etmek ıse bıraı zor-
de bulunan resmlm bundan 20 sene evvel dur ve bir kehanet i§idir. Avrupa. dün 
cekllmlş oldu~undan bu defa son çektlrdl - olduğu gib: bugün de bir ipham ıle karşı 
~lm ~Ir ~ot~~rafımı takdim edlyoru~·· karşıyadır. Çemberlaynin Roma seyahn-

Kas:ı~~~I!,I daha lF!..ansad~ tiyıat:O t~. bu hususta bize bir nebze aydınlutlar 
perdecılıgı ederken ogren:n_ış oldugu gefırebilecektir. Şimdilik 0 ziyarete ke
muhakkak olan bu sersennın mektu • mali sabırla intizar etmekten başka bir 
bıındaki küstahlığa hiç hayret etme - çare ~oktur. - Selim Ragıp Emeç 
d;k. Çünkü Bürhaneddin ancak böyle 
şryler yapabilir. O makaleyi yazmış o
lan arkada~ımız, Bürhaneddini ömrün· 
de yalnız bir defa sahnede göıınüş ol
duqundan ernindir. Sahne haricinde 
gönnüş olup olmadığını dahi hatırlı • 
y~madı. Yüksek bir milletin temiz ve 
aç!k alınlı hir vatandaşi olarak Türki· 
y~~e alnının terile ekmeğini kazana· 
cak yerde Fransanın çanağını yalaya
ra!{ milliy~t ve san'at dolandırıcılığı 
yapan bu serseriyi herkesin iyice gö -
rüp tanıması için gönderdiği yeni res
mini de bugii'1 koyuvoruz. 

Ziraat Barı kast MUdUr Muavini 
radyoda bir nutuk söyledi 

Ankara 15 (Hususi) - Artırma haf -
last ınünasebetile Türkiye Ziraat :naıı -
kası U. müdür muavini bu akşam 22 de 
racyoda bir nutuk söylemiştir. 

•• 
U stündağın 
MıJhakemesi 
Ankara 15 ( Hususi) - Sabık İstan• 

bul Valisi Muhiddin Üstündağ için 
Devlet Şunsı umumi heyetince veril· 
miş olan lüzumu muhakeme karan ö
nümüzdeki günlerde Temyiz mahke • 
mesine verilecektir. Ayni meseleden 
Bodrum kaymakarnı Ekrem, fen işleri 
müdürü Hüsnü, varidat müdürü Ne
şetin lüzumu muhakemclerine karar 
verilmiştir. 

Fezlekede ismi geçen diğer zevata 
dair men 'i muhakeme ka ran verilmiş
tir. 

Sü.rpagob mezarlıp) işd dotayısila 

De,·Iet Şurasının mülkiye dairesinin 
lüzumu muhakeme karan bugünler • 
d~ umumi heyette görüşülecektir. 



Devlet Ziraat Kurumu 
et satışına başladı 

Son günlerde şehrimize kasablık hayvan fazla 
geldiğinden belediye nark 

komisyonu et fiatlarını bir mikdar indirdi 

Devlet ziraat kurumu, İstanbulda et sa
t•şma başlamıştır. Kurum hesabına bu -
g~in Sütlücede pay mahallinden kıı.,ab -
lık hayvan satın alınacak. mezbahadR kc
sılcrek kasabiara tcvzi olunacaktır. B:r 
k.ıç celeb ve kasab bu işlerde çahfhrıl
n ak üzere Devlet Ziraat kurumu kadro
suna olınmıştır. Kurumun İstanbul şu -
besi Galatada Ankara hanmda onlun • 
ma ktadır. 

Devlet Ziraat kurumu, İstanbulda şim
ailık toptan kasablık işlerini göre<:ektlr. 
Yalnız 1optan kasablar perakende<'i ka
sablara veresiye et satışı yapmaktadı:-. 

Kurum isE' peşin para ile iş görecektir . 
Du şeklin kasabiarı memnun etmıyeceği 
nnlaşıldığından, toptan kasablarla reka -

lfft."te[errlk 1 

bet edeb"lmek için kurumun da veresiyP. 
et vermesi lazım gelmektedir. Bu husus 
ıa tetkikler yapılmaktadır. 

Son günlerde İstanbula yapılan kasab
lık hayv&n müvaridatı artmış olduğun -
clan, belediye nark komisyonu et Iiatltt· 

rında bır mikdar tenzilat yapmıştır. Ka
ramanın kilosu otuz üç kuruşa s:ıtııır -

ken otuz kuruşa, perakende otuz scklz 
kuruştan satılırken otuz altı kuruşa, dağ-

bem k:losu toptan otuz yedi kuruş;ı sa -

tılırken otu7. beş kuruşa, perakende kJrk 
ik• kuruşa satılırken kırk kuruşa ;ndiril-

nıjştir. Diğ(-r cins et fiatlarında tebed -
dül olmamıştır. Yeni nark. bu sabahtan 
itibaren muteberdir. 

Toplantılar: 

1 Şehirde 50, köylerde 137 
okula ihtiyaç var 

İstanbul ilk mekteblerinde 73571, ort:ı
hrda 21062, liselerde 8477 talebe oku • 
ma ktadır. 

Orta tahııil çağında bulunan talebe • 
den san'at okullarma ve enstitülere mü
racaat eden çocuk sayısı da çoğalmakıa
dır. 

Vilayet tarafından yapılan tetltik;cr 
neticesinde, §imdiye kadar ~ehirde 39 ilk 
okul inşasına ve 13 bina satın alınmasına 

rağmen §ehrin ilk okul ihtiyacının ta • 
mamile önlenebilmesi mümkün olnıadığı 

ve yeniden şehirde en az elli ilk okul bi
nasının Jnşesı zarurl bulunduğu tesbit e-

dilmiştir. Yeniden İstanbul köylerind'! 
137 köy okuluna ihtiyaç vardır. 

Belediye zab1tas1nda 
değişiklikler yap1lacak 
Haber aldığımız& göre, belediye zabı

tasında bazı de~işiklikler yapılmaktadır. 

Belediye! işlerine bakan zabıtai hele • 

diye teşkilatı bir kanunla bütün mPmur-

Dolmabahçe hAdisesi tahkikat. Beşiktaş Halkevinde larile beraber polise devredilmi~ ve sırf 
devam atiyor derslere bafland• bu i~lerle meşgul olmak üzere 6 ncı fU· 

Dolmabahçede vukua gelen müessi! ha- ı B~>şiktaş Halkevlnden: Evimizde 1ngUlzce,' be ihdas olurunuştu. Bununla beraber, 
dL~enin tahkiki ile meşgul bulunan mül- fr:ınsızca, matematik, geometri kur.sları a- belediye zabıtasında çalışan memurlar, 
kiye müfettic:leri dün tekrar !stanbula ça- ı çılmı~ ve derste~ ba~~nılmıştır. şimdiye kadar münhasıran gene ayni va-

~ Arzu edenlerin hergun Halkevi Idare me- 'f d lı lmak d"l 
t!ırılan eski polis müdür muavini Kam- murlutluna müracaat ederek ısımlerini ya~- zı e e ça ştırı ta i 1 er. 
rar.ı dinlemiştir. Kiımranın dinlenılmesi dırmaları 11\zımdır. Bu defa, yeni tayin edilen emniyet mi.i-
tamrunlandıktan sonra hadise gecesi başka Halkevlerinde konferans dürü Sadri Aka belediye zabıtaııından 
merkezlerden yardımcı olarak Dolnıa • ve g8steritler devredilen memurlann münhasıra'l ken-
bahçeye çağırılan polisler şahid olRrak Eminönü Halkevlnden: Ulusal Ekonomi Te di branş]arında çalışmalarını bazı baklm-
dinlenecek, müteakiben tahkikat :Cezle- Artırma haftası mtina.~betne cuma akşamı lardan mahzurlu görerek bu memuriDr 

saat 20 de ca~al()#lundakl merkez salonun- hakkında bazı değic:ikliklere lüzum gör-
kesinin yazılmasına geçilecektir. da blr ~plantı yap:Jaeaktır. '~" 

V Toplantıda bl.r .so-ylev ve 2 perdeilk bir mü~tür. alinin rahatsızlıGı devam ediyor 
gö:terıt TerUecektlr. Bu değişikliğe göre, şimdiye kadar be-

Iki gündenberi rahatsız bulunan vali 
ve belediye reisi Lutfi Kırdar, dün sa -

* leJiye ısbıtasında çalışmakta olan me-

b h lı: B(:ş\ktn., Halkevlnden: Cuma gtinü nk,a- murlar tamamen polis vezaifile uğrac:a -a vi i.l)'t ve parti kongresini açhktan -ı 
m, Evimizde dokuzuncu yerll mallar hafta- caklar, diğer taraftan onlardan a,.ık ka-

sonra istirahat etmek üzere tekrar Mnç- sı mü.ıasebetile bir müsarnere tertlb edU - ~ 
kadaki Vali konağına ,gitmiş, vilayet ve m!F~ir. Ulu.oıal ekonomi hakkında bir söylev hn hu teşkllata doğrudan doğruya polis 
belcdiyeye aicl muhtelii işleri evindE> tcd- verllecek ve gösteri!. grupumuz taratından memurları teirik edilecektir. Bu tebed-
vir etmiştir. Öğleden sonra fen heyeti d~ ulusal bir temsU göstertlecektır. dül sık, sık tekerrür edecek ve dolayı • 

rr.üdürü val"yi evinde ziyaret etmış, muh- ~ ~ne belediye zabıtası muamelat'ı bir ih-
Dalmköy Halkevi Ba.şkanlı~ndan: Pazar 

telif işler hakkında izahat vermıştır. günü saat 17 de Evimiz .salonunda tasarruf tisas olmaktan çıkarılarak vazifeı umu-
Afjaç andırma faaliyetine h!\rtnsı rnünasebetUe (Allede e'konomi ve e- llliye meyanına dahil edilecektir. 

deve m ec' i' iye r konrımi terbiycsı mevzuıu bir konferan.s Te Bu tebeddül, pek yakında tatbik mev
onu takiben HalkeTi cazı tarafından bir 

ViHiyetin boş sahalarının askeri, hele- toru:er verUecektır. kiine konarak, alınacak randıman tPtkik-
di ve sıhhi noktai nazardan ağaçlandırıj. * ten geçecektir. 
maf:ı için vilayet tarafından Beykoz ve Kadıköy Ralkevtnden: Tasarruf hatta.aı Yeni emniyet müdürü Sadri Aka, kış 
Kağıdhanedc iki aded meyvasız fidan ye- mt\ııasebetlle 16 ilkkAnun 938 cuma akşamı mevsimi dolayısile nöbet, nokta ve dev
tıştirme fidanlığı tesis olunmuştu. Bu fi- saat 21 de Bayan İffet Oruz tarafından 

{''lll' sermay") me..-uuna dair bir konfe riye ıc:lerinde ça.lışan polis memu.,.larına danlıkl<ırda muhtelif yaş ve boyda 563,637 ıvı ı ç ... - os 
raru: verllec'!ldlr. Herke_, geleblll.r. ınuşamba ve eld"ven te ·· · · · ac.IE'n fidan vardır. Bu sene sahalara n.ık- 1 vzıı ıçın emı.:- veı·-* mi~tir. 

ledilecck çapa gelen muhtelif çam vesair Kadıköy Ralkev1nden: İnglllzce, alman -
!idanlar yüz binden fazladır. Şimdiye k&- ca. italyanca, fransızca llsan der.slert. koral, 
dar İstanbul - Londra asfalt yolu üze • keman, plyl\no, mandolln, kltar musikl 
rindeki çeşmeler e!rafı, Beşiktaş _ Orta- dersleri, a~ız armoni~. heytel, reelm, sahne 
köy yolu, İhsaniye _ Karlıkbayın, Se!: _ V" temsil derslertnP. kaydolmak I!Uyenlerl.n 

iki fotoğratla müracaatıeri. 
miye • Beykoz. Paşabahçe yamııçlrtrı, 

Kanlıca ve Rumelihisarı, Fcriköy mezar
lıkları teşcir edilmi§ ve Karacaahmed me
zarlı~ı için servi fidanları ve Ç;ımhca 

için de çam fidanı verilmiştir. 
Haydarpaşa lisesinin önündeki sahanın 

bu sıralarda te~cirine ba~lanacaktır. 

Eminönünde meydana Çikan tarihi duvar ve çeşme 

Bizans devrine ald oldu ğu tahmin edilen duvaT 

istanbul Halk Sand1ğ1 
bugün açiiıyor 

İstanbul Halk sandığı bugün saat 11,30 
da mcrasimle açılacaktır. Sandığın açıl
ma mcrasimıne İktısad Vekili Şakir Ke
scbir riyaseı edecektir. Halk Bankas. u-

mum müdürü Ata Evcin de sandığın a • 
çılma töreninde bulunmak üzere dıin sa
bah Ankaradan şehrimize gelmiştir. Halk 
sandığı açııma töreninden sonra derh al 
muame1eye başlıyacaktır. Sandık küçük 

esnafa kredi temin etmekle beraber h!?r 
tüdü banka muameleleri de yapa<'aktır. 

Sandık müaiirünün 450 liraya kadar kre
di açmak salahiyeti vardır. Bundan faz-

lası için sandık idare meclisi karar vm
ccktir. 

Askerlik işleri: 

TDtDn bey'iye ilo:ramiyesl yoklamaları 
Kadıkoy Asker Ht Şubesinden: Tütün 

bcy'iye 1kramiye.si almakta olan ve kayıdlı 

bulunan maUU sübay ve eratın yoklamalan 
ynpılnca~ından maa§ senedi resmi nüfus 
cüzdanıarUe ikişer aded vesika foto~ra!larl
le birllkte şubeye müracaat etmelerinin ll -
zım geldl~i alakadarıara llfm olunur. 

Tasarruf Haftası 
Yüksek Ticaret mektebinde ikbsad günü toplanbSl 

yapıldı, bugün de Üniversitede bir toplantı var 

Ticaret mektebinde dünkü toplantıdan biT intıba 
Dokuzuncu Yerli Mallar ve Tasarruf Bu yılki incir rekoltesi 34 bin ıo:n~ 

haftası münasebetile dün Yüksek İktı- bulmuştu. Bunun 32 bin tonu ta~~i 
sad ve Ticaret mektebinde milli bir ik· men satılmı.~tıf. Buı.:lan soortı dı~ 
hc;ad günü tertib edilmiştir. Mektebin m~mleketlerciP.n gelecek incir siparl§ ) 
büyük salonu yerli malianna ve tasar- le:ini kabul etmek mümkün oımıya 
rufa aid vedzelerle süslenmiştir. eaktır. 

-~a~: 15,15 te mektebin direkt~~ Afyon satış anlaşmasa . 
~ukru Ba~.a~~ s~lonu doldu:an ~~nçhge müzakerelerine devam edildl 
ıktısad gununun ehemmıyetinı, ta - .. . . ,3, 
sarruf ilmi esaslannı ve ecnebi memle- Turkıye ıle Yugoslavya arasında ) a• 
ket!erdeki tasarruf şekilleri etrafında pıl~cak olan yeni afyon satış anlaşfll 1 ı ·· k 1 · d.. ··wı d e•r:e izahatta bulunmuş ve sözlerini misal -ı sı muza err enne un og e en d 
ler!e tebarüz ettirdikten sonra sözü Ticaret ve Sanayi Odası salonunda ~ 
ordinaryüs profe~ö:r Muhlis Eteye bı _ v2m edilmiştir. Diinkü toplantıda, eV. 

lk. .. . t b't ed ibZS rakmıştır. ve ı gun '"Uznnmeyı es ı en 
Muhlis Ete evvela gençliğin bugü _ ri komitenirı hazırladığı müzakere ~ 

nü kutlamasındaki ~hemmiyeti işaret dilerek kabul edilmiştir. Bundan son .. , 
· · t f t .. · de IJ1t1 ettikten sonra, Osmanlı fmparatorlu _ ra ruznamP.nıı •. e .eı:ua ı uzenn 

ğunun bir varı müstemleke oldu~nu za~~erelere geçılmıştır. . 
tel:arüz etti~mi~ ve Türkiye Cürnhuri _ Oğleden sonra d,ı ihzarl komite. t~~ 
yetinin iktıı:acii inkılfıb ve basanlarını la,.,arak çah~malnra devam et~ı~ f 
anlatmıştır. " Müzaker~1er iyi bir hava içinde ınkı§ll 

Bundan sonra tnlebeden Sacid Se - etmektedır 
vA!, Jale Güven, Melih Artel birer söy- Bal•kesirde pamuk kanunu 
le'• vermişlerdir. Toplantıya geç vakit hükümleri tatbik edilecek 
nihe:ıyet verilmiştir. .. . . mı1l" 

Bugi.inkü toplantı ve konferanslar Ziraat Vekaletı. bu yıl Balıkesır.k e-
Hafta mül'\Cisebetile Ziraat Bankası takasında pamuk kanununun tatbı ıs.

Umum Müdiir muavini ~zıni Erçin 
Ankara radyosunda bir konferans ver· 
miştir. Bu aksam da Hariciye Vekili 
Şütcrü Saraçoğlu rr.dyoda bir müsaha· 
be Yapacaktır. Ayrıca bugün Üniversi
te İktısad FRkültesile Milli Tasarruf ve 
İk~ısad Cemiyeti tarafından Üniversite 
konferans sa ı onunda bir toplantı ter • 
tib edilmiştir. 

Bu top1antıvı profesör Dr. Ömer Ce
lal Sarç acı=ıccık. profeo::ör Novmark ve 
talebeler birer konferans verecekler • 
dir. 

·lstanbuldan UzUm ihracana 
mUsaade istenildi 

Öğrendiğimize göre. ~ehrimizdeki 
bazı ihracat tacirleri Türkofjs Müdür· 
li\f-üne müracaat ederek İstanbuldan ü
zi.im ihraç etmek üzere müsaade veril
m<:'s1ni istemi~lerdir. Simdiki halde bii
ti.in ecnebi mernlf-ketlere üzüm ihracatı 
yalnız İzmir limanından yapılmakta 
ve hu ihrac~t. İktısad Vekaletinin İz -
mi:-deki kontrol teşkil~tı tarafından 
stflndardiz:ı<;:von n!zamnamesine uygun 
olup olmadıP'ı tetkik edilmektedir. 

Türkofis Müdürlü~ ihraca.tçılıann 
müracaatini nazarı dikkate alalı!k İs -
tanbuldan üıüm ihracatı yapılmasının 
mümkün olup olmadığını tetkik etme
ğe başlamı~tır. 

Londrada ineirierimize 
ragbet artti 

Tilrkofis, Londra şubesinden şehri -
miz Türkofis ~üdürlüğüne gelen ma • 
lumata gör~, Londra piyasasında na • 
tiirel torba incir stoku kalmamış ve ku· 
tu incirlerine de rağbet çok artmıştır. 

dilme~ini kararlaşt:rrnıştır. IBu ınuı. ,. 
kada pamuk ekimi kanun hükünıle~ıı 
ne uyular::ık yapılacaktır. Vekalet 
havalideki çiftçiye akala cinsi açık kO 
za pamuk tohumu dağıtacaktır. 

Bir tramvny yoldan çıktı , 
601 numı.ır.ılı v:ıtman İbrahlmln tdnre.sl~. 

deki 106 .cı:ı.:nlı Maçka - Beynııd tramvaidaf 
rab:ısı. l!:ubiyt':den geçmekte tken Y0 

çıl':mıştır. .. uttl' 
Tramvay. nıneleler tarafından guçl atJ 

tP.kıt>r yololma konmuş ve seferine dt" 
etrnt~tir. ~ 

Bu yüı:Jcıl, seyrfseftr bir müddet a 
Lcıe de i~nnca zayint olmamı~tır. 

Bir yük nrabası devrildi , 
Ahmedln idaresindeki 2240 numaralı ::,.. 

anbası, Unkapanından geçliM!kte iıterı :ır"' 
banın teker1eit demlrl birdenbire çık 
d~>vrUmi~tir. • .. 

Kaza netleesinde araba cı Mehmed, aY pıl' 
~ı"'rlan hafifçe yaralanmış. müdavatı ya 
ın1~tır. • •••••••• 
····················································· u 
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Bu akoıun Naşit ~ 
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Gözlerin Görmel11~ 

teli 3 P, Meoıey varye 

okuyuC'u Se~ 
ERTUGRUL SAOI fet' 

TIYATROSU 
Talcsimdo bu ıceeel ) 

( S E K 1 Z 1 N C cl• 
Büyuk lı:omedi 4 P~~ııı•'t 

Yakında: BilJük bMAbdt 
fıiditeai Insan ~ 

EmlnC5nünde devam eden enkaz kal:hr- Müzeler idaresi de yarın buraya bir be-
ması esnasında meydana eski zamanlara yet göndererek tetkikat yaptıracaktır. 
a!d bir çcşme ve Bizans devrine a.d oldı.: - Heyetin vereceği rapora göre duvar 

ğu söyll"nen bir duvar çıkmıştır. BP.lediye 

inıar şubesınden bir fen heyeti mahallın~ 

giderek tctkikattR bulunmuş ve duvarın 

yıkılınaması için muvakkat bir emır ve
rilmiştir. 

tarihi bir kıymeti haiz ise, münasib bir 

§ekil verilerek muhafaza edilecektir. Os
manlı imparatorluğundan kaldığı o;öyle -
nen çeşme için de bu heyetin tetkikatın • 
dan sonra yıkılıp yılolmaması hakkında 
bir karar verilecektir. 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
BAYDUTLAR ARAS NDA 

SARAY ~e 
iPEK Sinemalaranda 

GörDimemiş bir muvaffaki• 
yetle başladi TIJRKÇE S0ZLIJ 
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8 Birineikinun 

Kerburanda da petrol 
araştırmaları yapılıyor 
Kerbentte de büyük mikyasta faaliyete geçildi, 
yakın zamanlarda her iki mıntakada da işletme 

sondajlanna başlanması bekleniyor 

SON POSTA 

Vurdda umumi meclis 
azahğı seeimi 

Sayfa 1 

Adanada büyük bir şeker 
fabrikası kurulacak 

Bu bölgenin iş hayatında Irilihim bir rol oynayacak 
olan fabrika şeker kamışı işiiyecek 

Balıkesir (Hususi) _ Geçen Per • Adana, (Hususi) - Memleketin ba- ker fabrikası Adana merkezinde kuru· 
ş<-mbc günii. yapılan vilayet umumi zı h.öşelerinclP. yeni şeker fabrikalan a- lac~ktır. 
meclisi az:t intihabında Balıkesir ve çılması hakkırıda İktısad Vekaleti ta • Şimdiye kadar Çukurovada şeker ka
mülhakatınc!a kazananlar şunlardır: rafından telkikat yapınağa memur e • m1~ı zer'iyatı mamul bir madde elde et· 
Ba!ıkesirden: Süheyla Karan, Hasan dilen mütehassıs ht:yet şehrimize gel • rnek 1çin değil, b:r yemiş şeklinde yen· 

Kaptanoğlu, Hilmi Şeremenli, Avu • miş ve etüdlerde bulunmuştur. rnek için yanılıyorclu. ;Bir şeker kamışı 
kat Sadık Deniz, Sabri Sözen, Cavide Haber oldığımJza göre, yeni ku""\Jla • 20 para ile 4v para arasında satılmak· 
Ağabey\>ğlu, Rasim Çağan, M. Pertev ca1< fabrik:ı!nrdan en büyüğü Çu1ruro· tadır. Bu ucuz yemişi çocuklar her şe
Etcioğlu, Ayvalıktan: Meliha Alatur, v:ı bölgesinele in~a edilecektir. Toprak ye tf-rcih etmektedirler. 
Ekrem Çavuldur, Balyaden: Hamide üc::tü sen.'etlerinin h_ududsuz verimle . ?eker kamışın~an kö~:lüler ~~ çok 
Engin, Mehmed Doğanlarlı, Susığırlık· dolu kaynaklara sahıb olan Adana ve ıst1fade etmektedırler. Bırçok koylerde 
tan: İbrahim Çaylak, İsmet Akıtire, havalisinde bir şeker fabrikasının ku ·, scker kamışının suyu alınarak bu su 
Mustafa Bulca. Edremidden: Feyzi Sü- ru1ması çok isabetli bir iış olacaktır. ec muhtelif tatlılar yapılmaktadır. 
zcmer SaJ;!ı Denizer Hasan Kara Bür- Çukurova böl~esinde şimdilik pan · Hatıa, bir<:ok kövlerde şeker kamışı 
h~ni;eden: Hüseyin Benderli, Fe;id Ka car zer'iva~ı yapılma_makta~ır. Fa~_at .. i- suv_u ile kahve pişirildiği de görülmek· 
ran. Dursunbeyden: Mediha Müstecab· leride fabrıka aç!ldıgı takdı.~de. ~u~uk tec.l·~~ - . . 
lı, Al.rned Seçal, Manyastan: Mehmed b\r kısım arı:ızi bu mahsul~n ekımıne P.olge~e knruarak bır ışeker .~abnka· 
Manyas, Ahmed Kalyoncu, Gönenden: tahsis edilecektir. Fakat alakadarıann sı say:sınde. şeker kamısı zer ıyat~ e
Haşim Adaş, Mustafa Kınık, Kadriye söy!ediğinc ıröre. Çukurovada ~~rula - );a~l.ı ~ır ~e1<1 1 alacaktı~. Şeker endus • 
Ünlü, Fuad Baydar, Bandırmadan: cak şeker f~b~kası ~ancar degıl, şe • t~'l~ı~ın k~~~ılmac;! ayn.~ ~arna~da şeh : 
Harndi Arabacıoğlu, Doktor İsmail ker kamışı ı~hvecekhr. r.n ış ha) aL.nda da rnuhım bır rol oy 
Gökrnen, Mustafa Batu, Erdekten: Sa· Kuvvetle tahmin edildii!ine göre şe- nı\'acaktır. 

lahaddin Yücel, Sındırgıdan: Mürşide Turgudluda iki azth htrSIZ Murath köyforinde 
Ören, İbrahim Dedebaş, Ali Reşad 

Kerburan petrol arama 8aha sında vücude getirilen tesisat Gökscydan... yakalandi bir zehirlenma Vak'aSI 
tiardin (Hususi) - Anadoluda pet ·j ta ~aali~e~e geçilmi~ ve sondaj arneli • Çanakkale (Hususi) - Çanakkale Turgudludan yazılıyor: Uzun müd~ Muratlı (Husus)) - Muratimm Çev-

~! arama sahalarından biri ve en bel- ye('•ne ıptıdar olunmuştur. meclisi umumi azalan intihabı yapıl • dcttenberi kazada muhtelif hırsızlık • riınk~ya kö\·ünde Yakup oğlfi 26 ya • 
başiısı Midyattır. Maddi manevi sarfolunan gayretle • dı. Azalıkl:lra, Bayan Muazzez Saltık, larla birço~ kimselerin eşyalan çalın • ıpr.da Hüseyin Gökcr, karısı Fazileye 

1 ~razisinde petrol bulunmak ihtiı:ıal· re göre ararıa :Sondajlannın yakın bir Halil Dilmaç ve Aluned Zeki Acar se· mış, fakat yapılan arastırmalara rağ - köyün eğitmeni Süleyman Torama· 
tl 

1 kuvvetli olan bu mınlakada rnuta· ati~e işletme sondajlarına inkılap ede- çilmişlerdir. men failler meydana çıkmamıştı. Tur- nın aspirin z:ınnile yanlışlıkla köpew 
~~den evvel ve sonra bazı jeolojik ceğinde şüphe yoktur. • ............................................................. gudlu zabı+ası şiddetli tahkikatının ne- zehiri vermesi üzerine, kadın ile koca-
.ceıemeler yapılmış ve arama işleri • Petrol arama kolunun başında, yük· ( ~Qtfi Kirdar Manisada ~ ticesinde faill~ri meydana çıkarmıştlr. S! ıehirlenmişler, Çorludan acele eel .. 
~ı bir enstitüye bağlanması üzerine selı: tahsilini Amerikada yapmış ve u- . _) Şcbekeyi kuranlar meşhur kumarbaz· bedilen doktor Nurinin müdavatı saye-
t!tŞlnalar genişletilerek 934 rnayısın • zun müddet Meksika ve Amerikada lardan Piç Osrnanla Mustafadır. Her i- sinde ikisi de muhakkak bir ölümden 
li Basbirin nahiyesinde sondaj ame • bilfiil araştırmalarda bulunmuş olan kisinin de son günlerde kumar oynar- kurtulmuşlardır. 

l'E>sine başlanmıştı:-. Cevad Eyüble muavini Grenoble mü • k~n bol sarfiyat yaptıklan nazan dik- • • --.--. ----- • 
~.Ameliye bir yıldan fazla sünnüş ve herdis ve Strasburg yüksek petrol ma· kati celbrtmiş, zabıta, bunları sıkıştı • lzrr1r1n tUriStik yolların:n InŞaSI 
~rı rnetreye kadar jnilmişse de iktısa • deni mektcblerinden mezun Kemal nnca suclannı itiraf etmi~lerdir. Ç~l- İzmir, (Hususi) _ İzmir vilayetin· 
Ila Petrole tec:adüf edilememiştir. 936 Iı0krnan bulunmaktadır. Sondaj)arda dıklan 100 küsur parça eşya elde ed ıl- de inşa ettirilecek asfalt yolların 1 mil· 
!kı' daha mü5aid ve ümidli olduğu tah- ha.1en ecnebi ~stalar kullan~!makta. ise miştir. yon 200 b:n liraya mal olacak 21 
~ın edilen Kerburan romtakasma nak- de bembedennde çalısan Turk işeıleri k!lometrelik ilk kısmı eksiltıneye çı • 
\t ytenerek burada sondaja başlanmış avni rnevkic hakim olmak istidadını Muşta havalar çok musaid karılmıştır. İlk yapılacak yollar Dos • 
'ttle geııe bin m~trelik bir kuyu kazıl • göstermektedirler. gidiyor tanlardan başlıyarak Alsancak rneyda· 
teıştır. Bu kuyudan da ticari petrol el- n!!la kadar uzayan yolları muhtevidir. 
~ etınek mümkün olmamış ve fakat Mardinde do1u Muş (Hususi) - Bu sene sonbahar Karşıyaka ve Bornova yollarile Tepe-
11 tan gazına benzer kuvvetli bir hava şer..rimizde çok müsaid gidiyor. İkinci· kfiy _ Selçuk yolu da ilk partide çıka· 
~a'ı bui t Mardin (Hususi) - Şehrimizde biri d - b 1 unmuş ur. teşrinin dördün e yagmaya aş ıyan caktır. 
~ l3_u hava gazı ,.e mahalli ihtiyaç nis· öğleden sonra, diğ~ri de gece saat 11.30 ya&"murlar ayın sonunda kesilmiş, bu İzmir vilayetinde yapılacak asfalt 
Gı!:nde zfihur eden petrol, arayıcılann da şiddetli surette dolu yağmıştır. Ge - yüzden !.Onbahar ekimi bol olmuştur. yllllann genişliği dokuz rnetredir. Bu· 
~~ 'dlerini bir kat daha takviye etmiş· ce yağan dolu pek şiddetli ve uzun bir Altmovayı çevreleyen dağlardan ra· nun altışar rnetresi asfalt, üçer metre-
~ '· Bu sebeble avni mevkide ikinci bir müddet devarı. ettiğinden ekiniere za- Manisa (Hususi) - Istanbul Valisi kuvu 2000-3000 arasında değişen Bin· si volun iki tarafının tretuvandır. Na .. 
c.~fu baçılmasma .. Jüzum görülerek son· rar vermiştir. Urfa civarına yağan şid· Dr. Lutfi Kırdar Manisalılara veda e - göl, Şerafeddin, Ziyaret dağlarında ya- fı:-ı~ Vekfıleti asfalt yollar planını tas .. 
aı a aşlandtğı gibi Irak petrol saha • derek İstanbula dönmüş, bütün Mani· .. ,m metre kalınlıg·ında kar tabakalan d~k ederek viiayete iade etmicı,tir. !lrlak· t k t kk"l. t dctli yağmurlardan bozulan şimendi • • 
'~"d 1 

oora e~" u a ının aynını salılar tarafından uğurlanmıştır. görülmekte ve son günlerde başlıyan İzmirde bulunan bir çok ecnebi fir • " ~n Kerbentte de büyük mikyas fer yolu henüz ikmal edilmemiştir. 
'- ~--: - muhtelif so·auk dalgal~rı ~1man zaman sühunet maların mumessil ve mühendisleri tu· ~ Verilen veda ziyafetinde b - "'' 

1 · A k h k 1· 1 k k d 1 miiesseself'r ve cemiyetler mümessil • derecesini nakıs 2,3 e düşürmektedir. ristik yolları tetkik etmektedir. Maruf Zmlrde kollej"'i kizlar tatur ey e me çe en oy u ar D LA f d Odun ~·e koHmu·· .. bol ve ucuzdur. De. bir İngiliz .:: .. irketile bir Rolandalı fir 1 leri, Manisalıların r. ut i Kır an v • 

tstanbula kaçırmaktan mütevellid te • vnn eden açık havalar yaz mevsimini ma, turistik yollar hakkında teklifle .. 

essürleri ni ia ':le etmişlerdir. ~?.?.~;:~:.· ................................................. :.~?.~.~!!~~:~!!!!!!~.:~;.?.~!"; .............. -. ........ _ 
Yeni İstanbul Valisini Manisadan 

Sımdırmaya kadar her istasyonda ken· 
disini sevenler karşılamış ve uğurla • 
mıştır. Resimde Valinin Manisa istas -
yonunda vedaını görüyorsunuz. 

Kastamonuda dokuz yUk kaçak 
eşya tutuldu 

Kastamonu (Hususi) - Kastamonu 
il~ Taşköprü hududu arasında Taşköp
rü jandarmaları ve takib memurlan 
t.Brafından bir buçuk saat rnüsademe 
n<-ticesinde dokuz yük kaçak tütün tu· 
tu lmuş ve altı kişi kadar tahmin edi -
len kaçakçılardan biri yakalanmıştır. 

llılırnir (Hususi) - fuz kolleji talebe ıeı ı kafile halinde Cumhuriyet me yda· 
~:~ giderf'k Atatürk heykeline bir çe lenk koymuşlar ve and içrnişlerdir. 

sırnde tören esnasında yürüyen genç kollejli kızlarJmız görülmektedir. 

Tütünün Sinoptan geldiği tahmin e
d\lmektedir. Yakalanan fakat arkadaş· 
)arını söylemiyen kaç.akçı nezaret al -
tma alınarak adliyeye teslim edilmiş • 
tir. 

~: liasan Bey Eminönü 
h~.Ydanındaki dükkfmlar 

•lırken ... 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

•.• Ortaya bir duvar çık
mı§ ... 

..• Bu duvarın Asan atı
kadan olduğu iddia edili • 
yormuş. acaba dojru mu -
«lur? 

Hasan Bey- Do~udur, 

doğru olmasa bile isarı atı
kadan olup olmadılı tay.n 
edilineiye kadar. barı atı • 
ka dan oluverir. 

Romanyalı göçmenler · ~n.ka.rada 
Sincan köyüne y Jrleşttrtldller 

Sincan köyüne yerlefen göç menlerden bir genç kız ve kadın 

Romanya ile son yaptığımız mü ha· ı rağmen içlerinde rumenccyi bilmiyen· 
dele mukavelesinin tatbikatından ola • ler ekseıiyeti teşkil ediyor. Bu vatan· 
nk hududa yakın rnmtakadan ı 00 ai· daşlar yepyeni köylerine bir hafta i · 
}elik köy halkından 393 nüfuslu bir çinde çok iyi ısınmışlar ve toprağı be
göçmen kafilesi on beş gün evvel Va • nimsiyerek derhal çalışınağa koyul .. 
tan vapurile rnemleketimize gelmiş ve muşlardır. Kendılerine evlerini geçine 
Havzada tabiiyet muamelelerini ik:mal direcek kartar arazi ve zaruri ihtiyaç-
e~tikten sonra Ankaranın yakınında larını karşılıyacak erzak ve malzeme 
Sincan köyünün yanında yeni kurul • tevzi olun!lluştur. Göçmenler, gelecek 
muş olan Sincan köyüne yerleştiril· seneye kadçı.r köylerini cennet kadar 
mişlerdir. güzelleştireceklerini ve ~uhitte bi~ 

Tamamen Türk olan ve hatta ömür- n~nuıne köyü haline getırecekh.:l'lru 
lerini Romanyada geçirmiş olmalanna söylemektedirler. 



. _,.. 
1 Hldueler K.arpsmda : f 

ASANSOR 
tL-JI anın dördüncli katında yazıhn· ı tuZaca1dM, tesisatla.nnd4 b0%1.1klulC oıcn
lr1J nesi olan bir arkadaşımı göre • lqr ... " .... ~ 

ceğim.. Asımsörün kapısı açık.. girlyo - Asansördi dfi#meye bllStyor.. yil'ksell
rurn.. asansörcü, asansörü hareket ettır- yoruz. Saniyeden saniytye artan bir kor-
rnek için acele etmiyor: ku hissediyordum . 

..- Daha iki kişi gelsin de.. - Ya §imdi asamörün teli kopuverlr-

Acele işim yok. s · 
_ Peki: Bu sırada asan~ör bUmem ne sebeb • 

Diyorum, sırtımı asansöriln pa:rmaklıklı 
camımı dayıyor. paltonun cebind'ekl ga
zeteyi çıkarıyorum: 

İlk gözüme ilişen serlevha şu: 
cAsansör tallınatnamesi:ı. 

KadJköyde oturanlar, Akay vapurla • 
rına aid haberlerle ne kadar alakadar o
lllrlar; l2pdrtımanlardn oturanlar a • 
partunanlara aid talimatnarneyi nasıl me
rakla okurlarsa ben de asansörde b.ılun
du~m içın asansör talimatnamesi ha • 
herini ayni alfu, ayni merakla okuyo • 
rum: 

cBelediye asClmörler için biT talimat .. 
name yapacakm!§.D 

dense, -gayri tabit bir gıcırtı çıkanyor.. 
- Ya üzerine butığı.ına tahta kopu 

verirse .. 
Asan~örciiye dönüyorum: 
- Bll as.msör muayene edilir mı'l 
Gene ~ınc garib bir işaret yapıyor. 
- Demek hiç muayene olmuyor? 

Cevab venniyor. Aaansörün canuna alt
seden gölgemi görüyorum. Rengin ne ka· 
dar da de~şmiş: 

- Bayım geldik. 
A<;onsör ourmuş. dışarı çıkıyorum Dün

ya var. 
- Çok şiikür satım! 
Ayaküstü bir kere daha gazeteye bakı

yorum. 
- Yapar ya! 
cAaamörlem tmab 

olacakmtş., 

cAgamöT talimatnamesi Şehir Meclisi
hadleri muayyen nin Şubat toplant18ında. müzakere cdi~c

Asansöre benden sonra iki kişi daha 
girmişti. Bir kişi de girmek üzere ... A • 
sansı5rcüye bakıyorum: 

- Bu asansar .kaç ki§'lik?. 

'Elile ebu da sual mi?. manasma ge-: 
ten garib bir işaret yapıyor. 

Haberin son satırlarını okuyorum: 
cAsansör1eY" daima. mua.yeneye ttibi tu-

cektir~ 

- Çok {flkür §imdiye kadar bu yüzden 
başıma bir kaza gelmedi! 

Diyorum ve tövbe ediyorum: 
- Asansar talimatnamesi çıkmadan, a

sansöderin muayenesi yapılıp sağlam ol
duklan tesbit edilmeden bir daha asan • 
aöre binmlye tövbeler tövbesil 

lsmet HuHi.si 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =:J 
Harflerle 

lBu gördü~ünüı 

resim, meşhur dün 
ya fampiyonn ıen· 
d boksör Joe Lo u-

yapılan resim 

L 
Tefecilerin Uç esrarlı topu 
İngilterede, ta-

feciiMn, rehin - .....,·----oro
aı1erin mağazala

nnın üstünde ü -
:is1n resınıdir ve çüzlü top resmi • 
harfler birle~tiri- niıı, bulunması • 
lerek yapılmı!iiır. nın sebebi şudur: 

Resim seki-r: harf- Efsa:ıelere inanılacak olursa, bu toplar 
ten teşekk111 et- vaktile evlenebilmeleri için üç kadına 
miştir. J. yiiz ve drahomalık 3 kese altm veren Sen Ni-
çencnin bir tarafı, O kulak. E s~ g~ kolanın remzini mtırlatmaktadrr. 

L saçlar, O sol göz. U burun, 1 gözü.."! çiz- Ve Lambardeli tacirler de, bu işaret-
gisi, S de a~zdır. le lıer yere müracaat ederek borç para 

-·················································•••••••n••••ı:_erdiklerini an1atırlarrnış. ··········································-··············-

Bir köy aşk ı ... 
Bugt\n açtı~ım mektublar arasın· 

da bir tanem, birçok bakımlardan 
pek hoşuma gitti. 

Bu mektubu Yazan ö. Lutfi ism•n· 
de bir gencdir. İst~nbula 200 kilo -
metre kad'lr uzakta bir köyde oturu· 
yor. Yazısı güzel. ifadesi düzgün, 
muhakeme kuvveti yerindedir. Sa· 
hibinin iyi bir tahsil gördüğüne hük· 
rnedeblliri1.. 

Bu, kısa mukaddemeden sonra 
mektubda beni memnun eden şeyle· 
rin neler olacakını tahmin edebilir· 
siniı. 

Gazete köye giriyor. Yalnız muh• 
telif haberleri değil, tefrikalan ve 
rübrlkleri de okunuyor. Sonra bu köy
de tabsil görmüş bir genç buluyoruz. 
O gencin kendisine lAyık bir muhit 
bulm~ oldu~ da anlıyoruz. Bu, 
bir seviye yükselmesidir ki, hepi • 
mize iftihar hissi verebilir. 

Okuyucumun mektubunda anlat .. 
tı~ı de.rd! gelince, o maalesef çaresi 
kolay bulunabilecek şeylerden de .. 
ğil. 

Okuyucwn bir genç kızı seviyor. 
Sevgisini ona söylüyor, ][kaydi fltı 
k~ılanıyor, sonra kızı ailesinden 
istiyor, muvafakat cevabı abyor, ni· 
şanlanıyer lar. 

Köy hayatı şehir hayatına benze· 
mez, benim şehir hayatında mahzur· 
lu gördüğüm nişan müddetinin uza· 
JllaS1 ve bu müddet zarfmda nişanlı· 
]ann arasıra karşılaşmaları köyde 
tabii sayılır. Okuyucum n~anlısı ile 
kono~yor, fa~at onu gene soğuk 
buluy01'. O zaman kendisinde bir 

ŞÜp~e,. bir tereddüd başlıyor, düğü • 
ne müzarPn nişımın nikaha tebdili
ni istiyor, bu defn da kızdan red ce
vabı alıyor: 

-Ne lüzum var? İkisi birlikte ol
sun. 

Bunun üzerine genci görüyoruz: 
Nişan yüzüğünü iade ediyor. Fakat 
hu hareketinden pek de memnun 
değil: 

- Kızı el'M seviyorum, tekrar is· 
tesem ailesUe tekrar anlaşabiiirim 
belkJ, fakat kız ne yapacak bılmiyo. 
nım, bana bir yol gösterlniz, kıtl 
kendime nası1 ıs:ıııtıırabtilirim? di • 
yor. 

* 
Kızın hareket tarzmda bir sebeb 

aramağa lüzwn yoktur, sanınm. Bu, 
t..izi muht~?lif ihtimallerle karşılaş • 
tınr. İhtimallerden hangisinin doğ • 
ru olduğunu kat'iyetle kestinnek i· 
1e mümkün değildir. 

Okuyucum biraz daha sabırlı, bi • 
raz daha sakin davranmalıydı. Bi • 
raz daha bekliyecekti. Fakat olan 
olmuştur Şimdi tekrar aileye nıüra • 
caatin de runeli faydası yoktur. Da
ha evvel genç kızı yumuşatmalı. Tek 
çare görüyorum: 

Kızı bnlunuz. Asabt ve acele ha
reketinizden dolayı af dileyiniz. On· 
dan sonra sevginizin devam ettiğini, 
ve ne yapmanızm lAzım geldiğini ta
yin etmeyi kendisine bıraktığınıZl 
söyleyiniz. Belki gururunu okşamış, 
içinde bir his damarını tahrik etmt, 
clununuz. 

TEYZE 

Paralan san bir suya battrarak altm 
diye satan iki açikgöz yakalandi 

Suçlular paraları hakiki altın sanarak sattıklannı 
söyledilerse de tevkiflerine karar verildi 

Ba§ka madenieri altın yerine halka sü
ren iki aç,ıkgöz yakalanarak, adliyeye 
teslim cdi~lerdir. 
Fehıni ve Ahmed isimindeki suçlular, 

alelAde maden paralan san bir suya ba
tlrarak, altın diye, halka satınaktan moz
nundurlar. Suçlular, bu aıd1 madenlPri 650 
kuroşa satımılar ve muhtelif kim:.f>lcri 
bu fekilde. dolandınmşlardır. 1 

Nihayet, yakayı ele veren her il-i suç
lu, müddefumumiliğe teslim edıl.mi§ler
dir. 

Fehmi ile Ahmed, müddeiumumilikte 

!3a~lık ta eşarp ta ayni koyu mavi yapılan sol"gUlannda, hAdiseyi şöylE' an

yünden örülmüşler, ve ayni açık mavi latrruşlardır: 
yünle süslenmişlerdir. İkisinde de e • c- Bu sattııımı~ a~tınların. haltikaten 
sa~ örgü (ters • yüz) dür. Yalnız çiz • :mııı: olduğunu. bı.ımı:orouk: Bütün bu 
giler ikişer sıra jersey örgüsü örülmüş.. ışlerı yapon !zzet ısmınde. bır arkada~
tür. Beneklerle çiçekler örgü bittikten !Jnzdır. Bize altınları_ Kara_kö.yde bir ku· 
sonrn iğne ile işlenmiştir. !umc~d~n a~dığ~nı soylem~şt~. Fakat. bu 

Çiçekler, bir noktadan çıkmış yedi ışde .. hızı~ hıç ~~ kabahatimız: yo~tur.:. 
yapraktan ibaretti=. Nasıl yapı1acağı M~d~eı~um!lık.' ~uçluları 2 nc1 sor • 
resimde pek ala görülüyor. ( 1 numa - gu hakm~ı ~uhıddının huzuruna çıkart -
t'al resim). mıştır. Hakım. yapılan sorguları sonunda, 

1 her ikisinin de tevkiflerine karar ver -
rr"J~ir. 

Suçlulardan, halen firarl olan İzzet de, 
zabıtaca aranmaktadır. 

Yemek bahsi: 

Savaren tathsa 
Bir kilo un, 25 gram bira mayası, 10 U lkı h k b" l 

yumurta. 5 gram tuz. ıo gram ince ŞE>k~r. a araca esen Ir SUÇ unun 
so gram tereyağı. şahidieri dinieniidi 

Bunlonn hepsi bir kap içinde ılık su Safranboluda yakalanan ve on beşe y:ı-
fle hamur yıopılmalı Sonra ılık brr Y~!'r.e kın nğır cürmün faili bulunan Muharrem 
kabar:ıncıya kadar bırakmalı. Kabarma- , l$mlnde biri hakkında. İstanbulda bulu
ya başladığı zaman istenilen şeki\dP ve ı nan sah idler de İstanbul müddeiumuıni
içlcri yağlanmış kalıblara ta~sim et.m~li. liğ'n; ct'lbedilerek, dinlenmektcdirler. 
FetY.at h~mnr ıt:ılıbl:~a. ~aksım edıldığı Suçlu, Safranboluda Feyzi isminde bir 
sırada bıraz çekılecegı ıçın, dolu ı:.ahhl~r gene' öldürmek, Hanife isminde bir kız\ 
tek~ar hamur kabarıncıya. kad~r b:klct.l- yaralamnk, Ayşe isminde bir kızın ırZ'lna 
nıe4ı ve sonra firma verılmelı. B r sant gecmek ve bir çok kimseleri haracn kes .. 
kadar fınn~a piş:ikten sonr.a ıs•en:!d'~ rr.~ktcn mamunen. tevkif cdilmı~tlr. 
zaman üzerıne bır buçuk kılo şekerdPn Dün !stanbul adliyesine celb ve bu ha-
yc:pılmış şerheti ilave etrneli. di,;eler etrafında şahadetine müracaal e-

J igo dilen Musttfa isminde biri, şunlan söy-

~ Bir koyun budunu alıp kalça l.Slr:tfnı- lemiştir. 
dan bud :Y.emiğine merbut kemil{i - bı:d - Muharrem bir gece kızımı evlend!
kP.m .ğini örselemeden - ayırınız. F'azla r;rk('tı b~zim düğünüroüze gelmiş Ye ta

dereceye yükselmişti. J'ozef ise tembel ol• 
duğundan, oğlumu çok kıskanırdı. t~e bıJ 
kıskançhktır ki, hadiseye sebeb oırr:uŞ • 
tur, yoksa, bir kaza değil .. 

Ölen çocuğun pederi Dimitri ve b!r.
deri de, mahkemede §ahid olarak dınıetıı" 
mişlr.r ve eyni iddiayı teyid etm.işlerdit• 

Bunun üzerine mahkeme müzakereY' 
çekilmiş. bir müddet sonra karanot bj~ 
dirmiştir. Bu kararla. Jozeiin suçn '!'iiJW 
ceza kanununun kasten öldürmek oJaJ! 
448 ınci maddesine temas eder görü1n.ıÜf 
ve ağırcezaya sevkine karar verilınişt!f· 

Muhakemesi biten bir facia 
Kasımpaşada. metresi Meryemin ço " 

cuklannı af~on yutturmak ve so!'Jk SIJ" 
ya sokmak .suretile öldürmek suçundan 
Ağırcezada tahtı muhakemeye alınan 5''" 
lihin muhakemesi bitmiş, 8 ay müddetll 
hapsine kari:lr verilmiştir. 

Adli işleri yalmz avukattar 
yapabilecek 

Avuk&tlığı daha şerefli bir mevkie çı 
n 1 

karta;ı yeni avukatlar kanunu, çok J11U 

him bir meseleyi de, kökünden haUet & 

mi~ bulunmaktadır. 

Kanunun 23 ve 50 inci maddelerıf\e g6; 
re, bugüne kadar arzuhalcl ve ınua}dd~ 
ler tarafından yapılmakta olan ve !alt 
adli işlerde ciddi bir bilgi ve vukufa ;.stil 
r.at~ eden bir çok işler, yalnız avulült~t 
tarafmdan ifa olunabilecektir. Dava aıv 
zuh:ıli yazmak vesaire gibi hususat bıJtl~ 
dahil bulunmaktadır. Her hangi bir 8~ 
liye dairesinde bir i§ de, ya avukat ve'!' 
o işle alakah bulunan zat tarafından tr 
klb edilebilEcektir. 

Haber aldığım1za göre. alakadar .Jll
8 

-

karnlar yenı kanuna uyıgun dü~ıniyen şr 
kilde takib olunan işleri ve mürace.Jtı~tt 
kabul etmiyeceklerdir. 

lcra ve iflas dairelerinde 6 
gün tasnif isierine baktlacak 

etleri keserek bir da:rc Şt'kline koyd1ık- banca ıle bıça~nı çekerek: 
t.:ın ve dirsck tarafını da o suretle öii? ... lt- •- Bana 10 lira verin, yoksa dil~n\i
tiktcn .sonra soğuk suda bir saat !<Rdar mizü yaptırmam. demiş, 10 liramı aJmı§
bırakarak .güzelce yıkamalı. Sonrn üz~- tı . O. daha böyle bir çok düğünlerc gi -
ri::ıdeki yağ, tnce deri ve pürüzlü «>tl<>ri ı derek. hnlk1 haraca kcsmiştir. 

938 renesinin bi~mesi delayısile icra ;:. 
ıflas daıreJerindeki dosyalann tasrıffı 
nıahzene gönderilmesi icab eden JtıSJtrı"' 
larnnn .ıyrılması ve di~erlerinin de usıı ., 
len devri :çin 28, 29, 30, 31, Birincikaf1l: 

tr oş ederek burtu munta?..am ve i!!lrı b:r ı Diğer ~uçlan hakkmda malörnabm yolt-

küt1e haline getirmeli. Rendelenırıi~ ve tur. 
dövülmüş soğanı biraz tuz ile nrışt.ırıp 
her tarafına sünneli, yanm saaltmı fa"Z
laca o halde bırakmalı. Sonra silkıp suğ<'

Sinemayı taklid ederken 
arkadaşım öldüren çocuk 

Çarşam br.. Perşembe. Cuma, eumarte,. 
günleri 2 ve 3 İkincikanun 939 Paıertc 
v~ Salı günleri memurlar mezkur __ın:; 
melatln iştigal edecekleroır. Bu :ınud d • 
içinde ihtiyat! tedbir ve haciz ne nıii , 
dcte tabi acele i§ler müstesna oımak :... 
zere iş sahibierinin müracaatları ~~ 
edilemiyecektir. 

nı tcmı7.1emcli. Bir çakı ilc dört tArui n- Bir müdrlet evvel Beyo~lunda fec1 b!r 
dan nlt!fa,r. yedişer .derin yarıklar aç:na- hadise olmuş. Jozef ve Parsi imımde iki 
lı. bunların her birine ayıklanmış bi:- çocuk, Ellerinde bir tabanca ile ııangster 
s·mmsak diş'ni derince sokup ~ömmeli. oyunu oynarlarken, birdenbire Jo7.efin e-
Yarığın boş kalan ağzını kapatmalı s~rı:r.. lindekı tabc;nca patlamış ve arkad~ ağır Bir baJye m..'Ulifatura çalan NisiJIII 
saklar görfınmesin. B!.r tencereye Jüzıı- sı1rc.tıc y:ırulanarak, ölınü~ü. yakalandı 
rru kadar sadeyağı koyup erittiktPn !ınn· Bu ha~in muhakemesine asliye 3 da., k k Ayın 13 Qncn günü Galata nhtıınUl .. ~ 
ra eti ta 1mfle oyarak her tarafın1 nar üncü CE' ahkemesinde dün bqlana - ~bt etmek üzert bulunan Ege va.P~ 
gibi kızar1:p eti ortasına kadar sıı ve rak, hadise ehemmiyetli bir safhaya gir- nl\kledll!n Kastamonu nakliyat aınbal'

1

~ 
t.irnz da !uz ilavesile kaynotmalı. Bu su rr. •ştit. h1b! Fuada ald nıanlfatura balyeal, ~9 1' 
kflm;len çekilince büyükçe bir barrhk ş:ı- Suçlu yapılan sot~gusunda, hldisenin h'\rf'ketı esnasında kalabalıktan ıstıtsde ' rabı üstünE gezdirmeli. Kapağını örti'!p elım b:r iı:aıa neticesinde vuku buldu - dilerek meçhoıl bir hırsız tarafından ç~ mııtı. . _.. 
hafif ateşte bırakmalı. Bu şarab dı:ı çt?kı- ğunu, söylemiştir. ıra~ Tahtint netlce.slnde, çalınan ınan .. ~ 
lit.ce t-ti çıkarmalı ve tekerlek tekP.rJe't Fakat ölen Parsinin anası Rodomanti, balyesinin peçavra işlerinde çaııpn ~ 
yarım parmnk genişliğinde kesmeli. Ke · pt>liste vak'anın bir kazadan ibaret oldu- 1.~!nrle bir Musevl tarafından çıaıınııııf 
rı:ı~inin üzerinden - tekerlekler \lrseıerı- ğunu söyledi~i halde. mahkemede. fU id- du~u anl~ıştır. ~ 
n.emek şaıtiJe - çıkannalı. Kayık tabajia d:-;ıyi ileri sürmüştür. Dün, sirkat masası ~ri b~kOIJliSer ~ • 
d li c.:! .. t r E"' ve arkadaşları tarafından Nlslm yakal eJf' 
ızme .. '"ogu up yeme ı. 6 er sıcak ye- - Bu hadise bir kaza değil. kasdım iş- rak, çalınan balye bütün muhtevıyaUle 

nilrnek istenilirse tencerede kalan a7 l~nmiştir. Çünkü oğlum çok çalıpan bJr llktt:ı Jstlr1ad edilmiştir. 
yağlı suyu .da üstüne gezdirmeli. talcbe oldujtundan mektebinde, iyi blr suçlu hakkıoda takibata bwaıunıştıt· 

1 Baci:ı.ksızın maskaralıkları: Gazeteye yapıştırılan resim J 

( 



TiYATRO Almanyanin bugünkü .ı 
kalkinmaSina b·z, eski ...__Ş-=e~hı-.r-T-iy_a_fr-os-u-nd~a~ 
düşmanlari sebep olduk ."Dama ~!~~!e? H~!r güzel, 

Müfareke gününe aid ifşaaf 
(Yazan; Fransız orduları Başkumandam Mareşal Foch'un yaveri) 

\~ Haig ve Pershi~ Foch tıe Pershf"\9 P~tam tıe Penhing 

r alnız yirmi sene, evet, 191'8 cıe 1 - Belçika ve Fransacia işgal ettıgı naırmıe olmalarına rağmen eskisi kada:-
bir daha ka~kınamıyacak §t!kilde arazinin tahliyesi. kuvveUidir. Amerika ordusu mukabU ta-

~~1(\b 2 - (AJsss-Loren) in tahliyesi, Meç arruzda uht(:sine büyük bir hisse almış-tı •. · edilen Almanyanın: 1938 de bü-
"'lll a ve Strazburgun itilaf devletlerine tcsh- tır. Muharcbelcr devam ettikçe tecrühe-
haı rıularını Avrupaya dikte ettirecek leri de inki~af ediyor. Bir mütarekeden 
~ ~bgelıne~i için yirmi sene kafi geldi. mı. sonra muharebe tekrar başlarsa büsbü-
tı. a a bu neticeyi, Almanların husi.lsi 3 - Belçika ve Fransadan alınan sey-
1(\>vet yar malzemenin iadesi. tün ıyı bir halde olacak. Bu sebeblerd.!n 

' h Ve faziletleri mi temin etti? Şüp-k 4 - İstHfı olunan memleketler ahali- dolayı miitareke şartları çok ağır olma-
~ k ayır. Bu peticc; Almanyanın te !ıdır .• 
bı .. , er.arıarını vermekte hür olmasına sinin yerlerine iadesi. 
-~bıı, , Bu §artl&.r kabul edilince itilaf ordula- Mnrcşsl (Foch) başkumandanlnrn. 
~ -galiblerin müteaddid ve gereK r! kendi hududlanna kadar ilerliyecek. ynptıkları tckliflerden dolayı te~ekküt 
~cl at, gerek hedef bakımından birbi- b' h l.J b ederek celseyi tatil eder. 
~ ~n ayrı olmalarından ileri gelmiştır. gerilerindeki yollar da iyi ır a •ıe u-
ıı..~kü vaziyelin izahı i~te bu nokta- !unacak. Amerika ordulan talim ve ter- Celsede görüşiilen şartlar esas tutuia
~· 1iadisat günü gününe (l918 ve biye için vakit bulacaklar. Bu suretle ye- rak askeri ınütareke projesi şöylece te~
\it Yılları İlktcşrin 2S inci günleri) tet- niden muhasamata başlamak icab edcrsP bit ~dilir: 

b edıllrse neler görülmez? daha müsaid bir vaziyette bulunulacak. Müıtcftk ordular başkumandam MaTe.Jal 

~~:fha rnu tareken:n imzasından evvel Mareşnl (Foche) ; Mareşal Haig'in çı- Fo§ taTajından (askeri kabine) harbiye 
t.

1
., Ve m&ksadları başka ba~ka olan kardı~ neticeleri değil, bu neticelE'ri ve- l g~ "'" 

·'ll ı l , -s b bl . " k d nazır ı ı .... • ere Fr ., .J 1 1 · ren se e erı .muna aşa e er: 
ltıa~ı • ansa, Amerika 41ev et erı: cAlman ordusu iki yu-z elli bindPn faz- cAmerikan, İngiliz. Fransız ordulan lhı.t Üb dü§manlarına teklif edecekleri ı ı · k ed 
·"""-ar k la insan ve dört bin top kaybetmışhr. başkumand&.n ari e rquza er en sonra, bit t"e .~ §&rtlarını tesbit etmekte bıle . • 1 aliıkarlar milletler halkının rnenfaatini 
Lurıu birleşcmiyorlardı Cephenın 400 kilometrelik bir kısmın:ıa İ .. 
'!\(! 19 . . 1· . " m""lub oimuştur Bu zayı'ata bl'l~arak mutlak surette koruyacak, tıliü devlet-

u. 18 yılının 25 mcı lkteşnn gunn ' .-:. · ı ı · lh tl t klif' d h d d -...~ b·ı ınaneviyatının borulduğuna ve oek de- erme su §ar arının e ın e u u • 

~() m!_e~l~r: rindcn sarsıldığma hükınedilebilir. İngı- suz bir salahiyet verecek olan ve Alnıan 
a~ ltılaf orduları şefleri Mareşal l· · kA · · kabul b ı - b; 
Ungiliz), General Petain (Fransız), }iz, Fransız orduları yorulmuştur. B.u .u umetının e rnec ur o acaeı ll' 

d d F k t aff rd ı h' b mütarekenin askeri şartlarını bildir:meK-fıa_ g (Amerika) ve amiral De Don· cğru ur r. a muz er o u ar ıç ır 
wt'ns k't t k ı z f kş h le ~eref bulurum. 

Şehir Tiyatrosu komedi kısmı, M. 
Feridun'un Leapal Marşan'dan cDa • 
ma çıkmış bir güzeb ismile adapte et
tiği dört perdelik bir komediyi sahne -
ye koydu. 

Eser uınurniyet itibarile pek güzel 
olmamakla beraber güzel bir lisanla a
dapte edilmiştir. Ve güzel oynanıyor. 

Bazı Frans!z hikayecilerinin fena bir 
itivadlan vardır. Bunlar evli kadının 
bi; amanı, ve evli erkeğin bir metresi 
olmasını tabii karş!larlar; ve bu tarzda 
ki yazılarla doğrudan doğruya, kendi 
içtimai hayatları aleyhine milletler a • 
rasında reklam yaparlar. 

Leapal Marşan'ı da bu eserde Fran· 
sız muharrirlerinin bu fena itiyadını 
be!limsemiş görüyoruz. Piyes kahra -
manlan evli insanlardır. Fakat erkek -
Jerin metresleri ve kadmlann da a • 
m:mlan var. HattA saf yaşamış kadın 
bile kendi arkadaşının teşvikile bir er
kekle münasebet peyda ediyor. 

Eser Türkçeye çevrilip vak'a da 
Türk camiası içerisine geçirilince, e -
serin aslında belki pek gayritabii gö -
rü!miyecek bu vaziyet, salınemizde na 
hoş bir hava yaratıyor. 

* cDama çık~ biT güzeb komedisi, 
gülünçlü, polisiye bir sahne eseridir. 

cKezban isminde bir kız bir dama 
çıkmış, damda başına torba geçirilerek 
ta=ırruza uğramıştır. 

Taarruz eden aranır. Şüpheler, Ke -
rı:ı!llet amcanm evinde misafir olan er
kE'kler üzerinde toplanır. Bunlar evve
lfı tanrruzun vaki olduğu sırada nere -
de olduklannı söyliyemezler. Fakat 
bilahare sıkışınca biri o saatte metre -
sinin yanında olduğunu saklayamaz. 
Diğeri de hakikati anlatn-: Kezbanla 
beı-aberdir am:ma, Kezbanm başına tor
ba geçirmemiştir. Kezbana taarruz et
miş değil, Kezhan ona musaHat olmuş 
ve o da bırakmamıştrr. İş anlaşılır. 

Kezhan meşhur olmak için dama çık
m!Ş, ve torbayıkendi başına kendi crly
miştir. ~ ,ft.ıı) ınağlub düşmana teklif edile- vba 1

1 
a_ze_ .~ amKaz. a eki~ at afmı e? ı. Hukuka mugayir olarak istila edilen 

ıırı... ••.ı:utareke ı::artlarını tetkik etmek ü- öy e gorunur. ararı. i ara ın vazı- * 
~ı:... -s • • k d k. k Belçika • Fransa, Alsas-Loren ve Lük-b... .. qansa ordulan ba~kumandam M.::- yetını mu ayese e ere verme ıcao 
.... .,.. t:. 

11 
• B' ı yh d d t semburgun derhal tahliyesi; ve bu mem- Haddi zntmda pek kapalı olmıyan ı.·~~ Och'un karargahında toplanırlar. eo cr. ınaena e urma an aarruza 

~ h d l lid' leketler halkının hemen yerlerine iadesi. bu eserde bilhassa üç sahne çok dekol--..L ı arbiye · · G al Gill . u evam c rnt> ır .• 
~A reısı ener am • Düşmana ald bir kısım malzemenin, tedir. Bunlardan biri Saidle Periha • L~·~ g.elecegwi iPin toplantıya yeti~enıez. ..o. bu mukayeseden, .daha şiddetli hü-
~;; ., ~ k ı k 1 bil ~ k ti d di tahliye edilen arazide bırakılması. nın; diğerleri de birbirini takib eden tıı. · 1 gun geld' ~ · k d' g··ste- um cr çı arı a ece6 , an aa n e r . 
. ~ ıgı zaman en ıne o ,. Tahliye o kadar seri şartlar altında M•Jammerle Bedia, gene Bedia ile Pe-" ltıUtareke şartnamesini aynen kabul Dnmınla teraber Mareşal Haig ın şartla· 
~ · Öbürlerine gelince: Evveıa Mııre- rmı muhafaza eder. yaptmlmalıdır ki düşman bu araziıie yığ- rhanın oynarlıkları sahneler .. 

Bedia 

dt• yaptığı dekolte tesir tamamile iza ,. 
le edilmese bile tahlif edilir. 

* cDama çıkmış bir güzeı. de rol alan 
artistler: Bedia, Perihan, Muazzez, Vas· 
fi, Said, Refik Kemal, Muammer, Reşid 
Akif, Yaşar rollerinde muvaffak olu -
yorlar, ve güzel bir ansambl yarala -
bil;yorlardı. Onların muvaffakiyeti. 
temsilin muvaffakiy~tini temin etti. 
Yazımı bitirmeden evvel bir nokta -

ya temas etmek isterim: 

Son zamanlarda bu tiyatroda tem · 
sil seyretmek tir zevkten ziyade bir e
ziyet olmağa başlamıştır. Sebeb şu: 

Perde açılmadan evvel nedense içeri 
gimıiyen bir takım kimseler perde açı
lır açılmaz tiyatroya almıyorlar. Yer 
gösteren memurlar, bunlan teker te • 
ker öteye beriye yerleştiriyorlar. Ayak 
~leri, kanape takırdılan, 

- Oraya değil öteyel 
İkazları seyirciye rahat rahat sahne

yi seyretmek, artistieri dinlernek im • · 
kAnını vermiyor. Ayni hal birinci p~ 
dedekinden daha az göze çarpar olmak
la beraber müteakib perdelerde de de~ (~Ocbe) toplant dan maksad mütarl'a General Pcrshing kendi fikrini söyla- dı~ı harb malzemesi. ve her nevi stok- Bu sahneleri mümkün olduğu kadar 

a.Jatı.Iarının tesbı't
1

1• olduğunu söyler ve 1 meden. ön, ce, muharebede kendindE'n d.a- lardan büyük bir kısmını taşıtamadan dnha kısa ve daha az manalı oynaya -
~ k b bl (Devamı 10 uncu sayfada) cak olurlarsa sahneterin seyirci üz.erin- (Dew!.mı 10 ftr.tı 141/ladaJ ~ ınalcanıında son Amerikan notasını ha es ı oıan ve memleketi bu ar c !•&· ==========================------------===-=-=-==--ı=ıı==--==ı-=-=-

vam ediyor. 

~· h~ \a~ında_? alAkalı. bu~~nan. G~nerC\l 
,, tıeraı Pershing· Cümhurreısi Wil- Petmn ın duşüncelerıni ogrenınek ıster. 
~\ltı başkuman.da~lar hakkındaki fıK· Ge:ıer~l Petain başka mütalealar üze
'~~torar. Mareşal (Haig) de İngutcre rinde durmadan, rels 'Yi.ls?n~n çok ağır 
~ ~ ttıetinin bu meseleyi kumandaıılnra şartlar kon1masını ist~dığını soyler. V.ak
~!lıo lre§al (Foche) 8 tcvdi etmekte reis ı sad. arazıy. elde rehın tutarak yeni mu-
'tıl'l ıle heraber olduğu cevabını verır. harebey~ deha müsaid şartlar içinde baş-
~. da.ı:ı sonra p h' . (W'l lamaktır. Ren nehrinin 20-30 kilometre-
~·"'~ ers mg reıs l - ı 
~: Utı notasındaki şu sözüne ısaret e- lik s:ıhası bunu temine kafidir. S\olÇrc 
~treter ki başkumandanlar ~skerHk h~d~dundan Bolanda-ya kadar uzanar 
' ltıdan böyle bir mütarekenın .ırıüm- butun bu sahayı işgal etmek, kale v~ ge-

"· 
0ld'Uğuna k . 1 çidferi elde tutmak demektir. Bundan Illilar arar versın er.~ 

' lı ~al (Foche) ta: cİtilaf devletleri- mıo.ada Almanlar beş bin lokomotifle yiiz 
~tA &§(u ..... ftnda 1 "t k J b1n vagon teslimine de mecbur ecHlrne-

~tlt: ...... n arı mu are e şart arı- . 
L:ı."'~ lke -emu tt'ğ' . k d' r·ıu· lit!ırler. ~e b ... r e ı ını. en ı ı ınra 
~~u ır ~.ütarekenin tesbiti miimkün Almanlar; a~ır malzemelerini taşıya
~'li ~.u. soyler ve Mareşal Haig'i fiklr- mıyacak kadar kısa bir müddet içlt•de 
~a~~Yleın~ğe davet eder; (meselA on beş gün) (Ren) gerisine çe-

"ıt ed,~.~lliaıg askeri vaziyeti şöyle tas- kilme~e. bu demiryol malzemesini ver-
"'. rr.e{te ve araziyi tahliye etmeğ'e icbır e:!l-

~~~~lnıar. ordusu daha bütün bütün lirlerse bir daha yeniden harbe girme-
~ ·•ıad lE:rine imkan kalmıyacaktır. 
-.,t ~ek; ı:· . Kendi esas hududlarına kr.- GenE'ral Pershing: Mareşal Foch, Ge-
t:i v .bıJecek ve orada kendine m:i- neral Pctain ve reis Wilsonla bir fikirde 
L'~tı"eb~la daha üstün kuvvetiere kan.'l 
'Q " 1 • olduğunu ceyan eder: eTeklif edılecPk 

orcı ecek vaziyettedir. Yoi'gUil Ing!- :mütareke şartlan bizi (İtilaf orduJqnnı) 
~lıı~ ~u; elli bin piyadesini kaybetınic: d h ·· d 
~'""lU:Yor. ır bugünkünden a a musa! . Almanian 

' ansıı ise daha gayri müsaid vaziyete so!<malı-

Bu garib harita 
neyi gösteriyor? 

, 

.. 
~ liltQ ordusu da pek yoııgundur. A- d!r. Eğer Alman hükUmeti ve Alma11 "'be Ordusu uğradığı fazla zayıat ve halkı uzun bir sulh istiyorlarsa herhalde 

Geçen sene 'feşrinisanı ayıno.a bir gfin Ingiltere bahriye 
nezareti dünya öcn'zl~rinde sefer halinde bulunan 3~00 

tondan fazla hac;mde İngiliz imparatorlu~na mensub tica
ret gemilerine bulundukları .:nevkiin derhal telsizle o.Wriye 
nezaretine bildirumesi emr(>dılmiştir. 

N.ütehassıs diyor k!: 

~~er· sı2:Jiği yüıünden düşman ordusu- çok a~ır şartları kabul ederler. Y~rtık-•iar. b' 6 
~ llecek' ır halde Meuz nehrine karlar lan fenalık o kadar çok. o kadar müthiş 

ltı~ ' ve onun muvasalayı boznıası- k! onlara ne mülayimet, ne de ş ... lkat 
~}'~ r.~ olacak vaziyette değildir. AJ- göstermelidir. 
ı.::~~ er hnn~i bir şartı kabul eitc.ek Askeri ,·aziyetimiz çok rnüsaiddir. Al
~~ on: .:rnağiCıb olmamıştır. Binaena- ır.anlar mağlub olmuşlar, 18 TemmıJZ. 
~ttt,1 A~~buı edöJebilecek §artlar teklif <:\anberi ncaı ediyorlar. İngiliz ve Fran-

1'"'~'· Afesela: 1ız ordulan dü§IIlanla daima muharebe 

Telsizle alınan cevabiarın harita üzerinde tesbiti net!ce-
sirıde dünyanın en ganb haritası vücude gelmiştir. 

İngilterenin en büyük gazetesi olan Deyli Ekspres gaztte
ai bu haritayı llf:şrettikten SOlU'& aözü gazetenin iktısad mü
tehassısına bırakıyor, 

eBu bir harıta değ!ldlr, imparato:-lu~ deniz ticaretin
deki azametini tebaniz ettiren bir şiirdir. Haritada bu\•ııınn 
her nokta bır İngiliz gemisinin bulundu~ yeri gösteriyor. 
Bu gemiler yiyecek ve ham mdd'de ihtiyaçlanmızı tt>.t~·n 

eden şah ciamarJardır. Bunların mevkii bahriye nezıreti 

içın çok .:niıhimdir. Bir bakışta f:n fazla himaye edilmeli la
zım gelen noktalan fGStermektedir. Bu istatistik yapıtdığı 
giın. 1937 yılının 27 Teşrinisanısinde, 1771 gemi açık d~nız
de.. 705 gemi de muhtelif limanlarda bulunuyordu .• 



( Resimle bir haftalık dünya hadiseleri J 

lll\ma.u.ya Darlcl7f' Nasın Rlbentı'oJI De Fransa Harlclye Nazm Bone, Pariste Kedor
ee'a tadaJ aıılqmaJı fııızalıyorta.r 

Jıb.c:a.r kız n&6JOnalistıerı bir ıeçid resll'l.ind.e 

Amerikada miithi4 bir tasırıa oldL Vqln ıtonda bir caddede daraıı otomobiller bir· 
ta.k.ika r:llrlın41a knrla örıüldüler, 

~an bvan YUıllili ÇQCaklai:IIWl ııı· kafilesi J.ondraya vasıJ oımu~uı·. Hün
Jetıerl anlafdsua IIQ'e ı.. blrimıin ritaüne biıv ına.rlı:a llitüri.lıaıqtir 

Japon pfyadeiwl Blas Jı:irlezinin beri &arafuıda ber.bsn edilm.lt olan bJr Çin 
mühl...,at deposunun J&.nlflDl ~)'l'ecli7orlu 

Atatürkiin Hat at1 
Ali Rıza Paşa kabinesinde bir tereddüd, 
bu kabİneyi teşkil edenlerin kafasında 

da bir bulanıklık keşfeder gibi olduk 
1/a • - 29 - yeyi, buradan M 

Milletçe, emniyetı rak nüfuz ve haysiYe-' 
tamrne tahassul ct • tini enzarı um•ııniyeo 
medikçe atılmış o - de kırmak istiyord~ 
lan hatvel salalım Kimden kime ya ıı 
tevkifi ve yarım ted- • zıldığı sar~h olnl1)'

9 

birlerle iktifa olun- bu telgrafnarne oıe ; 
ması, gayri cai?. gö - rine, Sivas telgtııı 
rülmektedir. Bina - merkezile, lst~'b\1, 
enaleyh fU hususa.. telgra1 merkezi ara, 
tın, sizce kabul e sındn muhabere vıı 
dilip edilıniyece . ku buldu. ~ 
ğini kat'l ve saril Ertesi günü, yan• • 
anlamak Isteriz:. de. Teşrinievvel 335 ~ , 
dik ve tamim müna • rihinde, imzasız 1 ,, 

t~t, 
sebetile zikrettiğiıw grafın sadrazaiXl ~ 
üç esası tadad ettik fından, heyeti te 
Badchu, ebu nokab liyeye, hitaben ,•e6~ 
esasiyede mutabaklil vabcn yazıldı~ 5 eli 
hasıl olduğu an!aşıl· lendi. Bunu rP~~ 
dıktan sonra, ahvall tesbit eder, ı:esrı'• 1 • 
gayri tabiiyenin iza- Ebedi Şef bir seyarıat E'STıasında iınzalı bir iş' at" 

0 
bJ 

lesi maksadile, bazı maruzatı taliyede de• Ayni günde şöyle bir telgra1 aldtk: mamakla beraber, biz böyle kü~iilt (1 

bulunacağırnızı bildirdik. [Osmanlı tarihinde ve resmi zihniyet- noktada daha fazla tevakkufu faydalı 9)) 

Ali Rıza Paşa, bugün, herayı tahlif, sa- lerde klişe haline gelmi~ olan bir t.ıkım caiz görmedik. Sadrazam paşaya ce"eı-
'il • ·evV 

raya gideceklerinden telgrafımıza, yarın, fikirlerden ve sözlerden mürekkeb olan yıızmağı ınuvafık bulduk. 5 Teşrını ı;tll' 
cevab verileceği bildirildi. bu telgrafın son fıkraları şu satırlarla de yazdığımız uzun cevabın, esas no 

Kabinede tereddüd hitam buluyordu: lal'ını hiilasa edeyim: ıııı· 
~Hükıimetin rehberi harekatı, ahk.lmı Tekliflt-rimizin tamamım tasvi~ v~kıeıı 

B:z, bazı tavırlardan, Ali Rıza Paşa ka
binesinde, bir tereddüd, bu kabineyi teş
k•l eden zevatm da, kafalannda bir bu
lanıklık keşfeder gibi olduk. Onuıı i (in 
bazı tedbirler almağı muvafık gördük. 

Ayni gün{le, bir tamim yazdık. Bun1a, 
,hükıimet ile millet arasında mut:ıbakah 
enzar ve amal husulü, tamimen, teNiğ c
dilinciye kadar, kemafissabık muhııbera· 
tı rcsmiyenin münkati bir halde bulun
durulması, Iüzumunu bildirdik. 

Bundan başka, her taraftan gelen, tek
Iii ve mütaleaları mezcederek, umur.:ı. 
kolordu kumandanlarına ve harekatı mil
liycye müzahir olan valilere de 3 Teşri
nievvel günü, bazı mahrem tebli{!atta 
bulunduk. 

Yeni sadrazamdan intızar eylediğimiz 
cevab, nihayet vürud etti, §Udur: 

Gayet müstaceldir Sar!areı 

4-10-3:i5 

Sıvcuta Mildafaai Hukuk Cemiye!i 
heyatı milmessitesine 

C.: 2 ve 3 Teşrinievvel 335 
Erzurum ve Sivas kongrelerindf' tnyin 

n tesbit t:dildiği, telgrafnamclerindc be
yan buyurulan teşkilat ve makasdın ne
den !baret olduğu heyeti vültelaca gayri 
malıim olduğundan icabı keyfiyet tı>tkik 

edilmek üzere evvelemirde mezku'" kon-
grcler mukarreratının acilen iş'an !'n:.:~e-
mennadır efendim. Sadrazım 

Ali Rıza 

ka!luniyeye tamamen riayetle hilafı ah- bul ediLııiş olduğu anlaşıldı, cıed' n 
nJ1lll· 

\'alın men ve izalesinden ibaret olduğun- sonra, tarafımızdan taahhüd olu er-
dan ve .ahvali gayri tabiiye ve gayrı ka- taleb edilen nokat hakkında izah~.t: 'll 
nuniyenin devamı Devleti Osmaniyenin dik \'e dedik ki, ahvali gayri tabllY"' f~" 
mC'rkezile Anadaluyu yekdiğerinden tef- gayrı kanuniyenin amil ve müsebbib;cri~ 
rike müncer olarak birçok avakibı vani- rid Paşa kabinesi idi. Bu husus, ıııtı 

meyi tevlid ile eliyuzü billahi taalıı payi- Paşa kabinesi tarafından ika edilnıi§ 0 "~' 
hhtın bcıkasım tehlikeye ilka ve aksamı gayri ;ne~ru ef'al ve harekat esbab te" 
mema1ikin işgal altına alınmasını intaç müvcllidatının ref'i için tarafınızCIAI1 dg, 
ye binaenaleyh vahdeti mülkiyeyi ıhlSl dabiri kat'iye ittihaz olunduğu takdır 
edeceğinden hükıimeti hazfra, tarafınız- k endiliğinden zail olur. ı1• 
dan vaz'ıyE:d olunan devairi resr :iyen~"l C . t' . . h . -k 1~vJ }lll 

c emıye ımızın, cyetı vu e"" 
1 

.. a• tar.liyesi vE muameHitı hükıimet~ irns o- b ı ll" 
lunan sektenin ref'i ve edna halelden raya taahhiidat ve rnüzaherette ı .n§tl 

bilmesi içirı evvela, hükıimetin te~k -1li 
bile masuniyeti vacib olan nüfuzu hüku- ıırı.ı· 
mete riayet olunması ve ecanib ile mü- milliyemi7.i hüsnü kabul eylediğini 5 dıı'ı 
nasebatı s ıyasiyeye girişilmemesi ve me- ve kat'i bir lisanla ifade etmesi IA~J1ly-etf 
1:-usan intibabatında ahalinin hürriyetine Aksi takdirde, emniyet ve sam•rııılttlj 
kat'iyen tecavüz olunmaması husus!a:ı- mü tekabilenin h usul bulduğu rncŞ şeb
nın tarafınızdan taahhüd edilmesini ta- kalacak ve mütebayin harekat ve tE' 
1eb ediyor.:. ] büsatm zuhuru melhuz bulunacaktır-~91 

- Bu telgrafta ne adres vardır ve ne Ali !-{ıza Paşanın, imzasız teıgrs!ı~c•• 
de imza... Gerçi, sadaret makamından cmemJeketimizde usulü meşrutiyet ııcW 

b ı Ak· . . ·ıı· . bullt yazıldığı anlaşılıyordu. Fakat diğer bir 1 ınca, •a ımıyetı mı ıye carı . e d• 
§ey daha anlaşılıyordu, ki bu satırları ya-1 ğu:. noktasına da, filhakika öyle '

15 aJ'lll' 
z·m zat veya zevat, bir defa, heyeti tem- fesbinden itibaren meclisi rnebtıS ıJllfıı 
siHyeyi tanımak ve onunla imza tahtında dört ay zarfında içtimaı kanunu ~.58! ~(ı" 
r esmi muhaberede ve müdavelei efkarda zin ahkfımı sarihasından iken bugt~tl b:ı• 
bulunmak istemiyordu. d::ır intih~bc. tın defatiri esasiyesı rerid 

Bir de; bizim, kongrelerde tesbit etti· tanz:m edilmemi~tir. Bu hareket, .-ı.ıtf-
ğim:z mukarreratı ve kendilerine teklıf Paşa kabinesinin açıktan açıjİa rneŞ· tB' 

ye 
eylediğimiz üç noktanın nazarı dikkate yete f.ir dsrbesini ve kanunu esası tlflıJ 
ıılmmasını, yeni kabinenin sad,.azamı ve cavüzü kat'isini teşkil eder ve :ıcııll ııJt 

f·kııil Sadrazam paşa ve rüfekayi kira•nnıın, vükelası tabii buluyorlar. Bu mukarre- cezanın nıaddei mahsusasına teV ı ıııılP 
• içlerinde, biraz sonra görüleceği ·1eçhi- 1 re.! ve ı:sasaıın teminine zaten g..ıyret et- cinayet addedilcrck müsebbiblerı .. t91" 

le, kuvayı milliyenin murahhası olar<ık mektE' olduklarını söylüyorlar. kında alıkarnı kanuniyenin taınafll11 

0~ 
heyeti vükelaya dahil olduğunu beyan e· Ancak. hükıimetin rehberi harekatı bıki. h:'ikimiyeti milHyeyi kabul ~e 1~fl 
den Cemal P~anın bulunmuş olmasına abkfımı kanuniyedir. Vazifesi, hilfıiı ah- 1 karnı kanuniyenin tatbikini kenc.Jl:;ı ıı~· 
rajİ:nen - hükıimeti işgal ettikleri gi.ıne vali n men ve izalesinden ibarettir mu- bır vazife; kanuniye addcdccek. }lf'r dot
kadar, makasadı milliyenin neden ibaret kaddemesinden sonra, bizim ahval ve ha- kume:ti mE.c:ruanın ilk vazifci rnul<ll ('tJ• 
olduğunu bilmediklerini söylemeleri ca yı 1 rekntımızın, gayri tabii ve gayri kanuni sesıdir:. ce;abında 'bulunduk. onda"~ 5 

istiğrab görülmeğe seza değil midir? Bun.l olduğunu jma ederek, bunun, devamı ha- 1 ra, ~u teklifleri serde başladık: ~ 
dan daha ı:iyade calibi dikkat nokta, ma- linde, merkezle.. Anadolunun yekdiğerin- l) Memlekett ··ku asayiŞ otoıl •~' 
kasıdl mflllyeye riayet edip etmemek h u- den te!rikine müncer olacağım n bun- nu •·e a· 1. e·ısı~ ~ vet marnıle Jıll ..,, . . 1 ~ ma ı mı ıyenın a 0ııv-

snsunda karar verel·lmek ı~ n evv~Jemır- lan tevellüd edecek tehlıkelerı tadad e- ve meşru olduğunu resmi bir beyarı tl~ 
de :kongreler mukarreratını taleb eyle- diyor ve nihayet, baklayı ağzından çıka- ., .1• d k . . bd ti ıı!Jl . , 

. . ~ ı.e ı an e ere mılletın va e . ; ıS 
melericl1I". Halbuki bu kadar dagda~aya rarak; tarafınızdan vaz'ıyed olunan de- . h'·k· . . k etti~ır· 1 

. . . vesıne u umetın de iltıha " 
ve tatbikatı selefının sukutuna bad.J o- vairi resmiyenin tabiiyesi ve muame:l\tı h d' . , 
llln kongreler mukarreratını bilmemele- hiikumetQ iras olunan sektenin ref'! ve ar ı:: ~~~~ • katı j}lJ, 
rine imkAn tasavvur olunabilir miydı? nü!uzu hüktunete riayet olunması ve e- 2> Hukumetı sakıtanın hare bir t 
Maksadiarının zaman kazanmak ve bize canib ile münasebatı siyasiyeyc gır: şi!- ncıtknranesine alet olmuş bulunan (11l!oı'1 

k m .. · · ardır· ,.jlJ 
kar§ı hiçbir taahhüde girmeksizin, yeni n.emesi ve mebusan intihabatmda ahali- ı rues~y~ rn~murın . v . . Jl'afC~' 
ve §eytanetkar tedbirlerle milleti iğfal nin hürriyetine kat'iyyen tecavüı: olun- mahkemeı aıdesıne tevdı edıni'Z· bılt ,., 

·ıı· .. b zı sıı ıl• ederek, 1iıusul bulmuş olan tesanüd '!e Jr- maması hususlarının tarafımızdan taah- mı ıyeye mumanaat eden a Jttl\lllıı 
tibatı gevşetmek olduğuna asla Jiiphe et- hüd edilmesini taleb etmek suretile, bi- liler hakkında hizmeti devlette )'ııP1' 

ı . . . I A ·rncslılı ıııı1 
medim. Fakat, rüptür olacaksa, ben de, z:m mevcudiyetimizi ve faaliyetimizi bcr- mama arı ıçın m.u~melcı ~zı. oJdtl~ 

8 
evvelemirde onların bütün muzıniratını, taraf etmek maksadında oldu~unu ifade r.ız. Harekatı mıllıyeye hadırn . ,. ıa0 
milJet nazarında tebarüz ettirecek bir etmi§ bulunuyor. için aziolunanları memuriyetıerın 
tarzı hareketi tercih ettim. Binat-na'eyh, Belki ur.uturum, tafsilnta girişmedC'n ediniz. • . ifl tııS" 
sadrazarnın ve rüfekayı kiranıının tale- e"vel söylemeliyim ki tarafımızdan jş- 3) İadei ıütbeleri meclisi 111~uı; 5e})e~i 
bini is'af ettim. 4 Teşrinfevvel 335 tar!hli gal olunmuş devairi resmiye ycktu. Yal- dikine ıktiran etmiyen ve ycgaıı 1 sııl'J" 

ı . fhd .. lahaza ' te grafla, kongre beyannamesini aynen nız Sivas vilAyeti, heyeti temsiliyeyi ıs ı arnları bir takım ınu J11utc 
ve nizamnamenin, yalnız teşkilata mOte- mekteblerin tatil bulunması mtjnasebcti- mci siyasiycden ibaret buluna~ e ifC~ 
allik nokatı esasiyesini de hillAsatan bil- le lisede mısafir etmişti. Mevzuu bahse- kaidini derhal eski vaziyetıerın · ell;l 

. . eYl 
ltl'dlm. Muhaberatı resmıyeye hiçbir to~- dilmek istenilen dairei resmiyc bu ola- ediniz. Ivfühim makamatı askeriY 
raftan giri~ilmernesi hakkında tekrar cnktı. Yeni kabine her türlü icraatı11a ellPre tevdi eyleyiniz. ar) 
umumt tebli~ler yapıldı. mukaddeme olmak üzere heyeti temsill- (ArkCJS' ıı 



., 
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C Garib Şeyler ~ 
Bu yoldan geçebilir misiniz? 1 insan gibi k_öpek 

Cenubi Afrikada otomobil seyranına çıkan birka~ kafile, bir yol ağzının ka
Pal! oldufunu, bJraz daha yaklaşınca, o havalinin en azılı aslanlarından bır ka
çının aatıki kasten yapmışlar gıbl yolun üstüne boylu boyunca yatarak.ı alay 
ed~ne bndilerine baktıklannı dch§etle görmü§lerdir. 

Güzel sakal müsabakasi 

C.:enubl Afrikada Keyptavnda yapıian bir c güzel sakal:. müsabakasında. mü. 
•ahıkJarın hemen hepsinin de cgıb:el kesilmiş sakatları. olduğu görüldüğündcn, 
§arnpiyonu seçmek hususunda tererldüd hasıl olmuştur. Yenkien tayin olunacak 
bir jüri heyeti kararı verecektir. Fesınımizde okla gösterilen zat, sakat hakemle
ti~den biridir. 

~ ......... ---~, ........................ 
Kavga m1, hay1r J Bekarhk yemini 

ltı lfayır, yürefinlz hoplamaarnı Saııd!~ı
/: gıbi kavga etmiyorlar. Birbirle .. in.ı 
<i~r~~ defiJdirler. A.ıneribda bir k~lej
ltt ıkı sınıf talebesi futbol maçı yaoıy,r-
1 · . .Evet, b&§ta ne de olsa gençlik var. 

1! bıraz kız.ıtınca, gördüğünüz gıbi, böy
~~ Ufaktefek ,akalar da oluyor, pantslo:ı, 
'>llllek yırtılıyor, ayıblanmaz! .. 

l' elsiz şualan pe ynirleri 
ıslah ediyormuş ..• 

11 'relsiz şuaları ile peynirierin nUikası 
b e kolsa gerek diyeceksiniz değil mi? Hal
l~! 1 .tnesel6: tahmin eylediğiniz gib: de-

cio~iyana bin-pzik cemiyeti azasına:ın 
fı tor Komcr'ln iddiasına göre telsiz 
la~ları peynirieri mükemmel surette ıs
a edıyormuş. Bu doktor peynirleıi ckı-
a dal 
tın .. g.a~ lara arzeylemif... cDa!gaı. la-
he 'esJrı Jle peynirierin hem le7.zctler .• 
la~ de gıda kuvvetleri adamakıllı ço-

ll"ıı§! 

Bir kontun eski karısı olan madam Şo· 

dön Komt Londraya gelerek, Kadı'llar 

Cemiyetinde, cFransız kadınlarının hak

kb mevzulu bir konferans vermiştir. 
Dcrdli madam şöyle demektedir: 

cFransız kanunları, kadınlarımızın 

hakkını vermedtkleri müddetçe bir daha 
bir Fr-ansız erkcğile evlenmiyeceğım., 

Camdan gömlek 1 
Pek yakmda camdan yapılmış gnmlek

ler giyeceğiz. İngilterede Yorkshire eva
htinde Liversedgede bulunan bır fabri
ka on ny tecrübeden sonra camdan göm
l<'klik kuma~ imnl eylemeğe muvafiak ol
muştur. Bu kumaşın satenden farksız ol
duğu bildirilmektedir. Maliyet fiat· da 
pek cüz'i imiş! 

,.,_..,~........,. 

Yol üstt1ncıe gördütnnüz bu köpek pdt 
zeki bır şeydir. Yanında sahibesi olmadı
ğı zamanlar sokağa çıktığı vakit, cadete
nın bir tarafından öbür tarafına geçmek 
istedi mi, iki ayaklı insanlar gıbi çivili 
yerden kt•mali sükı1n~le yürür. 

Kar1n faydasi 

Bu genç kız İrlandalıdır. İsviçrede bJr 
kar eğlencesinde bir delikanlıya rl\!rtla
mış, birbirlerine bakışrnışlar, iki gun 
içinde tanışmış, haftasında da niş;:ın!an· 

mışlnrdır. Yakında düğünleri olar;ıktır. 

Müstakbel evlilere, .daha şimdiden altı 

yüzden fazla hediye gönderilmış bıılun
maktadır. 

Japonlarin boyu gittikçe 
uz yormuş ... 

Şimdiye kadar dünyanın cen kısa boy
lu:t adamları sayılan Japonlara artık böy
le demcmPmiz icab edecektir. Yapılan 

pek ciddi bir istatistiğe göre 1905 sene
sındenberi Japonların boyu alE>llımum 

senede birkaç santim uzamakta imiş. Ja
pon kadınları erkeklerden fazla uzqyor
muşlar. Bugün Japon kadınının boy•J er
keğin boyundan on i'ki santim dahı yük
sek imiş! 

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

' Fransız parlamentosunda 
peynir kavgası 1 

Geçen hafta Fransız meclisi mP.busa
nında olöukça hararetli bir celsE' akte
dilmiştir! Bu eelsenin siyasi bir hedef! 
olduğunu sanmayınız! Celsenin h~rareti 
peynirden ileri geliyormuş. Mebuslardan 
bırkaçı askere verilmekte olan yemekie
rin az olduğunu, · daha iyi beslenmeleri 
icab eylediğini bildirmişler. Bunun üze
rine Ain eyaleti mebuslarından biri bir 
kanun layiliası teklif etmiş. Bu !ayihaya 
nozaran askt:rlere yemekte muhakkak 
(Gravyer) peyniri verilmesi elzem ımiş. 
Uiyihası okunur okunmaz bir gurültüdür 
kopmuş. Sair eyaJetler mebusları asker
lere sırf (Gravyer) değil, fakat munster. 
rokfor verilmesi de icab eylediğini iddia 
eylemişler. Neticede şu peynir giızel, bu 
peynir fena diye bir münakaşa ve m:ica
dele başlamı1! ..• 

., .. 

Holivudda büyük bir 
suiistimal meydana çıktı 
Suiistimalde Loretta Young'un, Miriam Hopk;..,,.'in, 
Ronald Colman~ın ismi geçiyor, hükumet' tahkikat 

için Los Angelese bir hakim gönderdi 

Stıiistirııalde ismi geçen Gary Grant Katherine Hepbron ile bir fi~ 

Amerikada son zamanlarda büyük Jlassısının fikrine göre büyük camları kır
bir suiistimal meydana çıkmıştır. Bu· mak en güç işlerden biridir. Mütehassıs 
nn cFilipin adalan meselesi. deniyor. diyor ki: 
Bt! mesele dal budak salın~ bir vazi • c- Camın ne suretle reaksiyon yapa
yettedir. Holivud sinema muhitine ca~ı hiç te belli değildir. Bazı defalar a
m('nsup sanatkArlardan çoğunun ~im- tılan taş camı kırar. Fakat buna bel bağ
leri zikredilmektedir. lanamaz. Çok kere taş camda bir delik 

Filipin esham ve tahvilAtı piyasa • a~ar ve camın çatlamasını mucib olur. 
sında sahtekarlık yaptı~ töhmetile Bu da sinemacılıkta hiç te makbul değfl. 
N~vyorkta William Brukner adında dir. F'otograf makinesinin tam faahyette 
bir zat tevkif edilmişti. Tahkikat ne • bulunduğu anda camın parça parça kın
ticesinde meşhur sinema yıldızı Loret· 
ta Young'un da i~de alakadar bulun -
duğu zikredilmiştir. Bu yıldız kendisi· 
ni şiddetli bir surette müdafaa etmiş -
tir. 

lacağından emin bulunmamız el?.:P.mdlr. 
Bunu hazırlamak cidden büyük bir san'at 
işidir. 

Size slnemada cam kırmak usulünü ög
reteyim: Pencere veya kapı camlarını 

kırmak 1-çin camın muhtelif yerlerine 
delikler açılır ve bu delikierin her b rine 
çok ince te!ler geçirilir ... Açılan dE'l:k!er 
macun ile kapahlır. Camın deliklE'rine 

Tahkikat ve tetkikatına devam eden 
(Nevyork) zabıtası bu suiistimal mese
}e!;inde yalnız güzel Loretta Young'un 
dE>ğil, ayni zamanda bir çok sinema 
san'atkAr ve yıldızlannın dahi alaka -
larının bulunduğunu meydana çıkar • takılan teller sahnenin dı§ına kadar uza-

tılır ... Cama ta~ atıldı~ı anda bu telleri 
m1ştı. 

tutan adamlar kuvvetle camları kendile-
Bu rnesele hakkında tahkikatta bu • rine do~ru çekerler ve seyirciler camın 

lunmak üzere Los Angeles'e bir hakim tabif bir ~urette kırıldı~ını sanırlcır ... ~ 
gi5nderi1miştir. Haklannda {iddetli ta- * 
kibat yapılacak olan sinema san'atkAr 
ve yıldızlan ~unıardır: Edwige Feuillere'in yeni filmi 

Miriarn Hopkins. Ronald Colman, Tanınmış Fran~ız yıldızlarından Ed-
B;rıg Crosby, Herbert Marshall, Gary wige Feuillere (Saus lendernain) adın· 
Grant, Frank Morgan, Binnie Barnes, da büyük bir fiJm çevirıneğe başlıya -
meşhur prodüktör Joseph &henck. caktır. Rejisörlüğü Opbuls yapacaktır. 

Bu meselc Holivudda ve Amerikada Erkek ba~ rolünü P. R. Wilm'in yapa
pC'lt büyük bir heyecanı mucib olmu§ • cağı söylenmektedir. Bu filın kuvvetU 
tur. bir mevzua temas etmektedir. 1938 • 

* 1939 prodüksiyonunun en güzel bir e
Norma Şerer 1938 senesinin 

en kudretli san'atkAr1 
ilAn edildi 

Arnerikan ~inerna rnünekkidleri yap
mış oldukları bir toplantıda meşhur li· 
nerna yıldızı Norrna Şerert 19 38 sene
sinin en kudretli sanatkAn ilAn etmif
lerr:lir. NormR Şerer en son ÇP.Vinniş ol
duqu (Mari Antuanet) filminde çok 
temayüz etmiştir. 

* Amerikanm sinema Kral 
ve Kraliçeleri 

Arnerikada sinema münekkid ve mu
haı-rirleri, yapmış olduklan bir toplan· 
tıdtı en uygun çifti ilan etmişlerdir. 

Birinciliği üç çift birden ihraz et • 
miştir: 

Clark GablP • Myrna Loy, Jeanette 
Macdonald · Nelson Eddy, Myrna 
Loy • William Powell. 

* Filmlerde cam k1rma san'ab .. 
Cam kırılırken fotograf alabilmek h•ç 

tc kolay bir iş değildir. 
Imm stüdyosunun hususi sesler müte-

seri olacağı bildiriliyor. 

• 
- Geçenlf> ... -de gene bu sütunlarda 

yeni Fransız yJkiızlanndan Ginette 
L~her'in hayatından bahsetmiş, beyaz 
perdede kazandığı ehemrniyeti anlat " 
mıştık. Fransada yeni bir film çevir • 
m~ğe hazırlanan Girıette'in yukanda 
yeı!i bir resmini görüyorsunuz. 



Almanyamn bugünkü kalkmmasma biz! 
eski .düşman lan sebep olduk 

(Başta.rafı 1 ind ıayfada.) 
t>lduttu yerlerde bırakmaya mecbur kal· 
sm. 

Ayni tehJiye §U esaslar dairesinde ya
pılmalıdır: 

Alman orduları dört gün zarfmda ı 

ııumı:ralı haritada gösterilen hatta çe!d
Jecek. 

!kinci dört .gün zarfında 2 numaralı 
1 

haritada gösterilen hatta çekilecek. 
İkinci dört günü takib eden 6 gün far

lında 3 numaralı haritada gösterilee hat. 
ta çekilecPk. 
Şu hale göre Belçika, Luxemb~ Al

eace-Lorrain on dört gün içinde Uıhliye 
edilmiş olacııktır. 

Tnhliyeyc mütarekenin imzası günU 
başinnılncaktır. 

Düşmanın terkedece~i malzemenın y~ 
kfuıu: 

6 bin top (bu miktar Alman topçusu
nun üçte biridir.) (Yarısı a~ır top, yarısı 
sahra .topu). 

30 bin mitralyöz (bu miktar Alman or
öusunun mitralyöz mevcudunun yarısı
mr.) 

30 bin laltJm atma silfthL 
İtiliıf kıt'aları, talımatnameye tevfıkan 

yapılacak tcllliycyi takib edeceklerdir. 
2 - Ren nehri sol salıilindeki menıle

ketlerin tahliyesi. 
. Bu memleketler itiliif işgal kuıvvetlerf

nin jmntrolu nitında mahalli hükUmet
ler tarafınd&n idare edilecek. İtilaf kıt'a
lan bu memlekctlcrin işgalini Ren nehri 
üzerindeki (Mayence, Coblentz, Colrıgne) 
bu geçid )er!crıle beraber nehrın s~ğ sa
hilinden 30 kilometre içerideki arazide 
bulunan sevkulceyş noktalarını da işgal 
edecektir. 

Po/iste: 

1\fnııgnldan Stt'nyan kıvılcnnla 
yangın çıktı 

Evvelki gere, Ay:ısorya müzesi ark'll.sında, 

CAferiye sokn~ım!n oturan Osman, odasında 
'bulunan ma.ngalı oçık bırakarak yatıp uyu
muştur , 

Ot>celeytn nuncaldan sıçnyan kıvılcım -
lar Osmnnın yaLmaktn oldu~u yv.ta~ı tutuş
turnrak yanmağa ba~lamış, kesU bir duman 
:tab:ıkası odayı kr.plamıştır. 

Osman, dumanm teslrUe baygın bir hale 
gelttlğlnden uyannmamış, vak'a mahalllne 
lf'len zabıta memurinn taralından W.,an 
çıkarılmıştır. 

itfaiye tarafından ateş söndürillmtlştilr. 

Dir sobacı soba kurarken düşüp 
ynralandı 

G5zkıopede oturnn sobacı Hasan, Kayışdajt 
caddesinde Sabrinin evine soba lrurmak 1çln 
ıpencereye çıLtı~ı sıroda, birdenbire müva -
2ene~•nl kaybooerek düşmlif, &tır surette 
;rarn.Ianmı§tır 

Yaralı, ber.ıyi tedavi hastaneye ka.ldınl

auıtır. 

Ren nehrinin sa~ sahilinde nehlrle 
nehre müvuzi olarak İsviçre hudurlunun 
40 kilometre şarkından Hclanda hududu
na kadar çizilecek bir hat arasındaki ara
zı, bitaraf mıntaka sayılacaktır. 

R<>.n ınıntakası mütarekenin ımzasm
dan Jtibaren 22 gün zarfında tahliye edi
l~cektir. Bitaraf nuntakanın tabiiyesi i
çin de bu müddete üç gün ilave .edilerek 
bütün tahliye işi 25 günde bitmiş ola
caktır. 

3 - Tahliye edilecek arazide hiçbir şe
kılde tahrıbat yapılmıyacak. Halk1n can 
ve mahn3 hiçbir zarar verilmiyel."ektır. 

4 - Düşman tayin edilecek şartlar dai
resinde iyi ve kullanılabilecek bir halcie 
beş bin lokomotif ve yüz elli bin vagon 
teslim E'decektir. 

5 - Alman başkumandam tahliye edi
leC'ek arazideki bütün lağım yerlerini ve 
ileriemeği işkal etmek üzere tertıb edil
miş bütün manileri gösterecek ve tahrit-
lerine yardım edecektir. 

6 - Bu şartiann düşman tarafından 
icrası için on beş gün mühlet verilmiştir. 
Bu icraatı teminat altına almak için bu 
müddet zarfında abluka tamamen idam~" 
edilecektir. Bu müddet geçince ve şart
lar üa rdilince düşmanın iaşesi işi dP hu
susi anlaşmalarla kendileri taranndan 
tanzim edilecektir. 

7 - Esirler; nakil vasıtalarının azami 
ınüsaadesi nisbetinde en az bir za:na"ld:.ı 
memleketlerine iade edilecektir.~ 

* lşte muhtelif menfaatlemn çarpışma-
sındnn doğan bu mütareke Almanyanı.ı 
yırmi sene gibi kısa bir zaman için~e 
kalkınmasına ve bütün bu ağır §<ırtlı::n 
birer birer yıkmasına sebeb oldu. 

Hiillür işleri: 

Oniversitede tayinler 
Vniversite Edebiyat Fakültesi şarkı • 

ynt profesörliiğüne profesör Piter, Eie -
b iyat l<'akü!tesi Türkoloji asistan lığına 
doktor Sadeddin Buluç, Romanoloji as;s
tanlığına Necib Uçuk tayin edilmişlerdir. 

IstimtAk mOdürıoao ka(!rosu 
tascik ecildi 

Belediye istimtak müdürlüğü kadrcs~ı 
tasdikten gelmiştir. Kadroda bir mi1d:ir 
bir mühendis. üç fen memuru, bir avuka~ 
ve bir daktilo bulunmaktadır. 

Tiyatro 
(Raştarafı 7 inci sayfada) 

Olaneydnnınctnki cesedin esran 
onJoşılamadı 

Bundan başka, geçen mevsimde bağ
lanan stropantenler bu mevsimde tek -
rar açılmıştır. Oralara oturuluyor. Bu 
hDl tiyatroda yoUann tıkanmasına se
beb olduğu gibi, üstelik temsil arasın -
da açılıp kapanmalan yüzünden ta -

· kırf!ı eksik olmuyor. 
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darından emri hazır. 
5 - Budala - Vallde. 
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Evvelki bulmacanın halledihnit fCkli 
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Bir doktcrun günlük 
notlarından 

lnsanlar1n suya 
Olan ihtiyaçları: 2 

Mademki muhtelif surellerle au zayi 
etmekteyiz. O halde bunu teirı.tl için ne 
tçmellylz. 

Bu hu.;usta b!r çokları muhtelif meş -
rubat tavsiye ederler. Meseli'ı birn, .ııarap 
gibi, bazıları da maden sularını tavsiye 
f'derler. Fakat itlrnf etmek lAzımdır kl, 
bunların su yerine kullanılmaları asla 
caiz de~!ldir. Alkollü lçkUer hiç bir va -
!dt de su yerini tutmaz ve vücude blr çot 
sureUe zarar verir. Kalbe, böbrekli!re, sı
nlrlere ve bllhas.sa knracl~er üzerine çok 
fena tesir yapar. Mnden suyuna gelince: 
Eu da ancak dottorun tavslyesl lle kul -
lanılabUir. 

O haldl' lc;llecek yeglne mevup mem
ba suyudur. Sn.t memba suyu .. ancak bu 
güzel mnytdlr ki bize hiç blr zarar ver -
meden vücudün bütün su Ihtiyacını gi -
derlr ve hiç blr yerimizi tahrlş etmeden 
Tilcudden zehJrlerin çıkmasına D.mU o -
lur. 
Yalnız saf Te memba suyu kullanınız. 

Bfitün nebatat ve di~er bütün canlı mah
lökat yalnız su ile bütün ihtıyaçlannı 
gidermekte ve neşvünemalarını teınln 
E'tmektedlr. Siz de bol ve temiz memba 
suyu içiniz. 

Okmeydanındt. bulunan ve hüv1yet1 hAlfı 
ııanlaşılamıy:ın meçhul cesed hatkmda za -
tnta ehemınıyeLle t.nhkikata devam etmekte
tUr. 

Dün de, yenlt!en blr çok kimselerin 1fade-
81nl' müraenaı edllml.şse de hiçbir netlee elde 
edJlememltılr. 

Krrmetll bir es~r - Zlraatcı· arkadaşımız 1----------------l 
Bu esrarengız cinnyetln faill oldu~ zan -

lllle istıcv:ılJ edllr.ıckte olan Arnavud LQtfi, 
lıiç~lr müsb~t ltlr:ırta bulunmamaktadır. 

Dün, all'ık:ıdar memurlnra son günler 1 -
tlnc!e kayho!an kımselerin hftviyetlne dair 
bl!:' tamL'Il göndcrllm~tlr. 

Bu clncyctln esrar perdesinin, maktulfin 
hth1yetl anla§lldıktan sonra derhal kalka
talı t.ah&t1n eüllmckt.edlr. ............................................................. 

ilan T arifemiz 
Tet sütun ıantımı 

Birinci .ahi/e 400 lıunı1 
Ikinci ıahile 250 » 
Oçüncü ıahile 200 >> 
Dördüncü ıahile 100 )) 
Iç ıahileler 60 » 
Son .ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
faclaza mikdarda ılan yaptıracak. 

lar aynca tenzıleith taritemizden 
fstifade edeceklerdır. "am. yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

~ tarife derp ş edılmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilaniarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
cdılmelidir: 

İlincılık KoDektU Şirketi 
Kahramanzade Ba.Q 

Ankara caddesi 

Profesör Lfıtfl Artt Kenber tarafından esas
h bir tedklk mahsulü olarak yazılan ve bu
güne kndar mcnşelerl meçhul kalmış Tür -
k1ye mahsullerının tnrlhini ve yayılmaları -
nm fem.l sebeblerint izah eden bir eseri neş-
redllmistlr. Arkadaşımız bu eserde bütün 
meyvalnnmızın, sebzt ve mUU çiçeklerimizin 
Anadoludıın ncş'et ettı~ini çok kuvvetll de -
liller ve veslkalarlıı Lo;bat etmektedir. Ana -
yurdu Türkiye olan Ürünlerimiz adile çıkan 
bu kıymetll eseri okuyucularunıza. tavsiye e
deriz. 

MaJiye mecmuası - Maliye Vekttletlnoe tki 
ayda bir neşredllmekte olan cMallye mec
muıı.sının. 8 lncl sayuı çıkmıştır. 

Fikri eserler - Ycdı senedenberi Anka.ra
d'\ çıkan Çı~ır mecmuası kltab neşrlyatına 
da başlamış ve 1938 neşriyatı olarak şu Jd -
t:ıhları çıkarmıştır: 

Felsefi ve Içtimal konferanslar, clld: ı, 
Tiirk tarihinin Blzaru kaynaklan, Felsefi ve 
lçt1mal konrcrnn!l:ır, elld: 2, İlllyet mese -
lE'sl ve Dlyalelttik, Tilrtlyede Uml ve felsefi 
h~yatın 1nkiş:ıfı ~art.Jarı, Felsefi buhran. 
Gölrel~r - Şair Muzaffer Blngölfin neslr 

mecmuasıdır. İçinde 20 ye yakın neslr var
dır. 

Bursada kelepir acele 
satilik ev 

Bursada. Sedbııl}ında Hoşkadem camu ara
lı~·nda Uç numara, 472 metre bahçeli, 2 o
da, bir s6fa, lk! hamam, tatlı suyu, elektrik, 
a:~nca büyük bir bııhçede kArgir bir mut -
f:ı.k, gün~t bol gayet şlrln bir hane 2 bin ıı
rııya satılıktır. Müracaat mektubla da ola
blllr. Şlmdlllk eşynslle de kiraya verilir. 

Müracaat yeri: İstanbul Yüksekkaldırım 
6ebboy sotatıncia numara. Clçte Kadri. 

C~nll bte•en oka:nıcularımıstJl tJOtla 
~ttd• ffoliaMalarını rtea Herla. Alu& ı&lı· 
•trde hteldeıl aıllkabet .. u kalabWr. 

Nöbetcj Eczrneler 
Ba reee nöbetci olan eeuneler §lDl -

lardır: 

istanbul clht'tindekller: 
Aksaravda: (Sarım), Alemdarda: (Sır

n Asım), Beyazıdda: (Asador), Samat -
ya·Ja: (Teofllos), Emlnönünde: (Aminas
ya), Eyübde: IArlt Be~lr), Fenerde: IE
mtlyndl), Şehreınlnlnde: (Nazım), Şeh -
zadebıı.şında: I.Asafl, Karagümrükte: 
<K~mal), Bakırköyünde: (Merkez), 

Beyofla C'lbetindekiler: 
İstlklai cadde.oılncte: - (Oalata.-ray), 

Tünelbaşında: (Matkovtç), oaıatada: 
(İki yol), F'ın:iıklıda.: (Mustafa Nam 
Cümhurlyet · caddesinde: (Kürkçlyan>: 
Kalyoneuda: IZaflropulos), Flruza~ada: 
(Ertu~run, Şlşllde: (Asım), ~iktaşta: 
(Sfileymnn Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy Te Adalardakller· 
Üsküdarda: <İttlhad), Sarıyerde: (Ös

manl, Kadıköyünde: (Saadet, Osman 
:nuınsn, BüyUkadada: (Halk>, Heybell
<!e: (Hallt). 

···················•·········································· 
l'urdda:j! 
P.n d~ğerll n en minalı hediye (Tasar
ruf .lt.ıımbara.sıclır). 

Ulusal Ekonomi ve 
Artırma Kurumu 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizın Paşabnhçe fabrikasında şartname ve projesi mucıbince yaptı· 

nlacak on adet tank temelleri inşaatı açık eksıltmeye konmuştur. 
n -Keşif bedeli 3926.:! lira ve muvakkat teminı>tı 294.46 hradır. 

III - Eksiitme 19/Xll/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Kaba • 
taşta Levazım ve Mtibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 20 kurul bedel mu kabilinde inhisarlar umum müdürlülll 
1evazım ve mü bayaat şubesinden alına bilir. 

'\' - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin inhisarlar uınuın müdürlü~ inşaAt 
şubesinden fenni ehliyet vesikası almalan Jiizın:dır. 

VI - !steklilerin kanuru vesaik ve ~. 7,5 güvenme paralarile birlikte eksntm• 
için tayin edılen gün ve saatte yukarıda adı gE>çen komisyona gelmeleri ilAG 
olunur. .8761:. 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Scnıti ve mahallesi Cadde veya Muharnmer. aylıll 

sokağı No. su Cinsi Lira Kur. 

Trpkapı Beyazıda~a Topkapı Cami mahalli 6 00 
Müddeti ıcar: 

Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. Sencl'~ 
Lira 

Yenı bahçe, Arpaemini Tatlıkuyu 480 - M2. arsa 5 
.Müdncti icar: 

Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. Aylıltı 

Lira 

Fatih, Tercümanyunus Mehmcda~a 

Aksaray, Mollagürani Taşmekteb 

84-86 Baraka ve bostan 
49 Bostan 

4 
5 

Sene ll~ 
Lira 

BakJrköy 
Müddeti ıcar: 

Vidos Karyesi 8- dönüm tarla 6 

Teslimi tarihinden 941 senesi Teşrintsanfsinin yedinci günü akşamına kadar. 

Yukanda yazılı mahaller kirayıı veril rnek üzeri' arttırmalan uzatılmıştır. b· 
tekliler 21)/K.evvel/938 Salı günü sa:ıt on beşe kadar Çenberlitaşta İstanh\!1 
Vakı!lar Ba§lllüdürlüğünde Vakıf A~arlar kal~mlnE gelmeleri. (9160) 

ı 

SÜMERBANK 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalarindan ; 

F abrikamız için lazım olan 40,000 ton kireç tatının Irma k ~ 

Filyos hattı üzerinde Balıkısık iatasyonu yakınından ihracı ve 

Bahkısıkta vagona tahmHi bir müteahhide ihale edilecektir. Is
tektilerin lafsilatı öğrenmek ve ~artnameyi almak üzere 20.12.935 
tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etme· 

İstanbul Belediyesi Ilanları 

ı - 16 Birincikanun 1938 Cuma ~Gnünden ıtibaren Karaman eti için meıba
hada toptım 3ı, perakende 36 ve Dağlıç eti ıçin mezbahada toptan 35, perakende 
40 kuruş azami fiat tayin olunmuştur. 
2- 'foptan ve perakende di~er et fiatlannda de~şiklik yapılmamıştır. 
3 - Alakadarlares bilinmek üzere keyfıyet ilan olunur. (B.) (9177) 

Kartala ba~lı Ballıca köyü okuluna alınacnk olan ve hepsine 559 lira 50 kurtıf 
bedel tahmin edilen kereste, cam. çivi ve kiremit. kireç pazarlıkla alınacaktır· 
Şartnamesi ve keşif evrakı Levaıım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 24,0 

sayılı kanıında yazılı vesika ve 41 lin 96 kuruşluk Hk teminat makbuz veya mek• 
tubi!e beraber 29/12/938 Perşemoo g'lnü saat 14 buçukta Daimi Encümende bU"' 
lunmalıdırlar. (9094) 

Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
38/420 

Borçlu Bayan Araksi'ye (ParkP.f Artin kızı) ilan yolile teblil 
GösterHen ikametgah: Beyo~lu Taks.m Ferıdiye C'addesi N. 126. 
Bc.yan Araksi 23159 hesab numar3Si1t' Beyoğlu Feriköy Kısım 1 mahalle B•· 

ruthane sokak eski 85, 87 mükerrer rıum~alı borç senedinde hududu yazılı ar,-

1ıerinde iıışa edilmiş ve edilecek b!!ı:-ü:r.le binaların tamamını birinci derece<f• 
ipotek göstererek 9/3/936 tarihindf' Sandı~mızdan aldı#ım% 1000 lira b'>rcO 
22/3/938 tarihine kadar ödemedılinizden faiz, komısyon ve masarifile berab~~ 
borcunuz 995 lira 43 kuruşa varmı~tır Bu sebeble (3202) No. lı kanun mıtC 
bince haklonızda Sandıkça icra taıririno başlanarak yukarıda yazılı ikametgA!ll· 
nıza :ıhbarname gönderilmlş ise de ikıımetgahınızı terketmeniz ve nerede olM" 

~unuz da öğrenilememesi hasebile ihbarname tebliğ edilemediğinden kanun bük· 
müne tevfikan ilan yolile tebligat \erası icab etmıştir. İşbu ilan tarihinden itlbl"' 
ren bir buçuk ay içinde Sandığa bcırcunuzu ödemer.iz ve kanunen kabule şaYr 
hir itirazınız varsa bildirmeniz lazımdır. Hakkınızdaki takibi usul dairı>sin e 
durdurm:ıdıltınız takdirde ipotekli gayri menkul mezklır kanuna göre Sandık~ 
S9.tılacaktır. Bu cihetler borçlu Bayan Araksi'ce bllinmek ve ihbarname tctsh· 
makamma kaim olmak üzere ilin clunur. (9151) 

-----------------------------------------------------------
Aydın Vilayeti daimi encümeninden . 

Kapalı zarf usulile eksilımeye çıl:arılan 27570 lira 31 kuruş keşif bedelll çır.: 
de yaptınlacak ilk okul inşaat işine eksiitme miiddetl içinde talib çıkmadıgı:ıda 
9.1.939 Pazertesi günü s~t 15 e kaı:Jar bır ay ıçinde pazarlıkla neticelendirilrı: 
sine karar verilmiştir. Teminat mil(darı 2068 liracır. Pazarlığa girebilın_ek. ı;gt 
Aydın Vilayetinden bu iş için ihaleden 8 gün e-vvel alınmış yapı müteanhıd•· sı 
vesık:ısı göstermesi yaptığı en büyük işın bedeli 25000 liradan aşağı olrn8~9 11 
rnüteahhidin bizzat diplomalı mühenıt:s oveya m;nıar olması veya bunl: ~
bıı-isi :le müştereken teklif yapması ve mnkaveleyi birlikte imza etme~i laıı e& 
dır. lstekJilerin 9/l/939 Pazartesi f(ınii saat 15 şe kadar toplantı günlerı vıı!J.'i 
encümenine müracaat eylemeleri ililn olunıır. c9126• 
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Parti Viliyet kongresi 
Va · notkil e açıldı 
(BC!§ tarafı 1 inci sayfada) Valinin nutkundan sonra divaru ri-

•- Bugün Partimizin 1938 kongre • yaset seçimi yapıldı ve birinci reisliğe 
Bini açmakl2. bahtiyanm. Kısa bir za - İbrahim Keına1, ikinci reü).iğe Refik 
lnan içinde çok ~nerjik ve çok bariz te- Ahmed Sevengil, katibliklere Şehir 
takltı m~>safderini kuvvetli haml~lerle M~lisi azasmdan Naci ~d. Bey • 
6Şarak başartlan büyük inkılabhnızı oğlu Parti başkam Mekki Hikmet ay • 
burada bir daha batırlar ve hatırlatır- n!dılar. Parti katibi 1937- 1938 çalış· 
ken, bütün Parti arkadaşlanmızı ve ma raporunu okumağa başladı. Bu es· 
Onların ısaym del<' t(!erim ve değerli m~da va-:dt ilerlemiş ()lduğun.dan eel • 
konUkıanmızı sonsuz saygı ve sevgi i· seye öğlerlen sonra saat 14 te tekrar 
~ selAınlanm. toplanmak üzere nihayet verildi. 
. Bu seneki kongremiz, Ebedi Şefimi· Öğleden son.raki toplantıyıı riyaPet 

Kabine Cumhurreisinin 
Başkanhğ1nda Ziraat 
Yakaletinde toplandt 

(Ba.ıtarafı 1 inci sayfada) 
lunan birinci köy ve ziraat kaHanma 
kongresi icinde bulunduğumuz Bırinci -
kfm:.ın a),nın 27 nci Salı günü Parti fev
kalude kurultaymm hitammı .müteakib 
toplanacakbr. 

Ciimhurreisinfn şehirde g:emıtisi 

Ankara 1 5 (Husust) - Cümhurreisi 
İnönü bugitn ~ehir içinde bir gezinti 
y:ıpmış ve Sergi Evinin anünde otomo
bilden ine~ek açık hava serg;sini tet • 
k;~ etmiş v~ yürüyerek Büyük Millet 
Meclisi binasına kadar gitmiştir. 

Tctkik seyahati 

lin acıklı vefatma yakın günlere ras· divanı ikınci reisi Refik Ahmed S{'ven· 
larnış bulunmaktadır. Onun yüksek gil riyaset etmekte idi. Raporun oh."Un· 
batıralanna tazim duygularımızı, aya- rnasına <levam edileceği esnada Ekrem 
~a kalkaralt ve beş dakika ihtiram sü - Tur ayağa kalktı: Ankara 15 (Hususi) - Oümhurre~i 
kfltunda kalarak izhar ve temin ede - •- CelsP arasında rapor hakkında İsmet İnönü, yakında Ankara ViJAyeti 
lirn.~ kafi malO.mat elde ettik. Müsaade bu· içinde bir tetkik seyahati yapacaktır. 
Beş dakika sonra Vali nutlmna şöy· yurulursr.ı raponın sonundaki hülasa - Belliba.~lı bazı kazalan ziyaret eyleme-

le devam etmiştir: yı okuyup p.eçeJim, dedi. leri m_u_k_a_rr_erd __ ir_. ------.. 
•- Yeni vazifeme heniiz baş1adılPm Ekrem Turun tek1üi kabul olundu. , ,.. 

bir sırada, FİZ J;:rymetli Parti arkadaş- , HüHisa o~unduktan sonra r~por hak - Almanyanın ordu 
larıınıa yakından tamşmak fırsatını k~,..da ımıtatea. olup olm?dı~ soruldu. 
bana wren bu kong.revi iyi bir tesadüf Ka"ial dele-gesı Şerafeddın soz aldı ve şeflerine emri 
olarak kan:ılıyonım. V droi ki: 

Ronat- "i. d fstnnbul halkı • •- Raporda tesadüf ettim. Karlal ve 
a•emız e, sayın t\o k"d k 1 . . ,..,. k''d b -ı 

lUn ocakl ,.dan ha lı k yükselen • ~ u ar Rza arı ıçın us u ara ag ı 
dilekle · ? d' 1. ş __ yar; dneklerin Dudulluda bir köy ~ı okulu yapılı • 

nnı ın ıyeccgız. u Ü k"d k" ı' · d k~.c· 'k 
'Çık ve · • b' kild <>rtaya ko- Y""lllUs. s u ar oy crın e cuı mı • 
llUlınas sam•~.. .~rl şe • Pert·mı'zı'n e tar .la köv mektebi mevcuddur. Köy 

ı VP. goruşu mesı a 1 • • A • S 
lls ,,_._,3 1 · d b" 'd' yatısının K:u-tal kazasma tabı aman-'4.1Uue ~rm en ın ır. d d .. li 

Ebe . . . w "mh . n ı- a açılması lazım ge r. • 
di Şefımızın kur<lugu Cu ?rı·ı Rei~ dilekten ibaret o1an bu müta· 

)et Halk p ... rı·ı.,.ı' dcaerlı' ve sayıs1z m • ...., . - .. 
\.. • n ,-, 1 "> , • 1 l{' 'Plln ayrJ('.,l tetklk O}Unacaeınl SOY • 
.ıı:ılnblan bac"nnı~ bize vepyenı bır \'a· ta ·'' -<• • " }{'(i: ve mesai raporu hakkmd:ı başka 

n kazandırmıştır. Ancak daha yapa- sö7 "'Övle•npk ic::liyen bulunup bulun • 

Fakat, bugün Avrupa diplomasisini it
gal edE>n asıl mesele bu değildir. Günün 
!l'eselesi Almanyanın Danzig koridoru 
işınde, ımtiyazlarından ıva7Jgeçmesi için 
Polc>nya üzerinde yapacağı tazyik fçtn 
seçecf'ği andır. 

Erenköy Ktz Llsesindeki esrarengiz 
hustzhk vak'ast aydmlatıldı 
(Btı§t4rafı l inci sayfadtıJ 

bir akşam mekteb kasasma kilidlemi§, 
fakat ertesi gün kasayı açtığı vakit, pa -
ranın yerinde olmadı~nı hayretle görmüş 
ta Para çelınmış, ancak kasada d~l.il O• 

Iabılecek hiç bir iz bırakılmamı§tı. Ka
sa kapalı ıdi ve üzerinde bir örsetennıe 
alameti de yoktu. Hndise, cidden esra -
ı-engiz bir mahiyet arzedıyordu. Tahki -
kata derhal zabıta ve adiiye vaziyet et • 
roi§ler. fakat müslıet hiç bir netıoe elde 
edilememj~ü. 

İfadesine müracaat edilen me'kteb mu
hasibi Nevzat, §Unlan söylemişti: 

c- Ben, .ak§mı parayı kasaya .koyduk
tan sonra. kılitled.im ve anahtarı dıı, :ya
nuna .aldım. Sabahleyin, ,gelcü,ğimde ka • 
BayJ gene kapalı buldum, fakat bombo§ 
()]du~u gördüm. Hadisenin nasıl cer('
yan ettiğine, ben de hayr.et etmekteyim. 
Yapılan bütün tahkikata r.ağmen .laılin 

bir türla elde edilememesi. muhasebeci
nin de vaziyetini mÜ§kül bir mevkie iOk

mu~tu. 

Adiiye ve zabıta o zamandanberi lDE'• 
saflerine devamla, sirkatin failinin, mf'k
tebin ambar memuru Şakir oldu~unu 
meydana ~karrnışlardır. 
Yaptığımız tahkikata nazaran, vak'a şu 

suretle .ortaya ~ıkmıştır: 
Şakir, mütevazı maa~lı biT memuT o! -

ispanyada hükOmetciler 
Umitferini kestiler 

dufu halde. son zamaıllarda hayat j6 • 
linde fark görülınü§tür. 2400 liraya blı: 

sinema makir.esi .satın almış ve bunu Ba. 
ha isminde seyyar bir sinema operatorn ... 
ne vererek, bir turneye çıkmasını, hmı

SJlatı birlikte pay edecck1erini söylenılt
tir. Baha, film göstermek için, makint 
ile birlikte Zonguldağa gitmi§, fakat ~ 
rada vaziyetten şüphclenerek, elindekJ 
makinenin Erenköy lisesi memurların .. 
dan Şakir tarafından satın alındığını, ala. 
kadarıara bildirmiştir. 

Bunun üzerine yeni bir safhaya gire!l 
tahk:kat, Şakirin elde ettiği bir anahtarisı 
mekteb kasasını açarak, 2500 ilirayı ça~ 
dığını, meydana ÇJkarımştır. 

Suçlu derhal yakalannuş ve vapurla gef 
vak.t 1İstanbula sevkedildiği sırad-a, bir • 
denbire denize atlamı~ ve yüzerek iltaç .. 
mak istemiştir. F.akat. maznun ~lar içeo 
risinde dahi yakalanarak. tekrar vapura 
çıkarıJmı§tır. 

Üsküdar müd'deiumumiliğine teslim e
dilen Şakjr, sulh ceza mahkemesinde y.a,. 
pılan sorgus\mda, bfidiscyi inkir eı:nu,. 
tir. Fakat, hakim, kuvvetli deliller kare 
§ısında maznunun tevkifine karar ver • 
mi§! ır. 
Şakir hakkında, 1l's'küdar soııgu :hAkim. 

liği tarafından, tahkikata devam edi! • 
mektedır. 

Yugoslavyada 
seçimin neticeleri :ğınıız işle>~ d; pek ço~ur. Bu m~~ • nı"'r!ıP,ını sordu: · 

nkbeı mesR•mııde de bıze yolu, Bu - İdare hf'Yf'ti raporu kabul olundu ve 
ka~ 'Mjm Şefimiz birkaç gün evvel hc>c:ab. bütN>, dilek ic:lerini incelemek 
tu ... tamonuda irad b•ıyurduklan nu • iri-ı encümenlerin seçilmesine ge~il • 
klarında vazih bir şekilde işaret bu • d' 

~dular. Bu meyanda P.artililerin ça • ıfTesab ıencüınenine Raşid Go"kdemir, 
._~a tarzlann..ı dair verdikleri direk· 
"'ll"f, mesaimizde bize rehberlik ede- MPhmed Ali Gökçen, Bican Bağcıoğ -
Clekt lu. Şerafeddin. Naci Ali, Dr. Turhan, 

8 ir. Ri.1ıştü Diktürk bütçe encürnenine Sa· 
ayın arkadaşlar; dık G{ikbakRn. Celal Kocaer, İbrahim 

Parti, Partililer için .samimt bir yu • T"'nm, Niya1i ':Devfik Yükselen, Osman 
~. GayMniz bu yuvada yapaea • F!kret. Seli'"" Bilö1, İbrahim K€ma1, 
trnız, feragaUi mesail€Tle millefunize dilE-k Pnciimenine Cemal€ddin Fazıl, 
\tYdalı hizmetlerde bulunmaktır. İş~ A"-ni Yağız, Zühtü . Çubukçu. Macid 

Si~·nsi mehafili işgal ed'en üçüncü rr..P
scle de Ukranyanın muhtariyeii ıçin Ber
lin hüklımetinin sarfetti.~ mPsaıdir. Bt:
lin bu hareketi takviye cdE'rken orta ve 
şark 'funası sahillerinde nüfuzunu ta -
mamile tesis iç a u~raşmaktadır. Bi'la -
er.uleyh, bugiln mevcud kanaaUerıe gürE'. 
AJ:nanya bu havalide niifuzunu tamamj. 
I:- fl-'Sis etmeden evvel, Ukranvanın muh-
t:ıriyet taleblerini müessir bir surette 
takviye etmiyecek ve bunun için askeri 
kuvvetle yardımda bulunmıyacaktu. 

Deyli Tclgraf gazetesinin diplnma!i 
n1uharrıri. yukarıdaki .hüküm ve tab .. 
mjnlerindr>n sonra yazısına şu suretl~ :son 
yermoktf>dir: 

•T.ıondrnya gC-'len haberlere göre Ber -
1 nde Alman ord'u şeflerine Şubatta vaki 
olacak bazı yeni siyasi hart'ketleri des
teklf'rr~e hazır ve ~made b:r vaZiyette 
l:ulunmnlnn ihtar olunmuştur .• 

P.aris 1' (AA) - Cüınhuıiyetçi İs· Belgrad 15 (A.A.) - Yugoslav ra • 
p~nyadan gelen haberlere göre, Rei • dikal birliğinin muvaffakiyeti memle
cııl"lhur Azana, 1spany.anm son derece J ketir. her tarafında büyük bir §evk Uıt 
nazikleşmiş olan vaziyeti hakkında is- yandınruştır. Birço'k şehirlerde in~. 
tişarede bulumnak fiııere ~rin bahn neticE-leri sabırsıdıkla bekleıımJf 
nüfuzlu .a1.asından sosyalistierin şefi ve bu neticeler anlaşılır aniaşılınal 
Bestciro'yu Va!ansiva'dan Barselon'a - Stoyadinoviç hülWmeti ~hinde içten 
ya ceJbetmiş.tir. B~teiro, Cümhuriyet gelen .coşklm tezalıürler yapı~. 
ordusunun ga1cl>e çalmasının artık Bütün akşam gazeteleri, ~bah ga~e~ 
müınkün olmadığı kanaatini gizleme- tel.f>rlne im~~.;ai ~erek Yugoslav inti • 
miş ve mütareke talebi için Burgoıı; lıü- hnbatına muteailik olarak ecnebf gazee 
k .. ı·ı ·· b t . . k b' .1 te~rde intişar eden ve StoyadiDCJVit ume ı e munase a a ~nşere ır .mı· ı· t . . ff ,_: linden ;ı....ı.· • 
1• ı. · lik .L. b' · k'· ı ed'lm . 'ı ıs esının muva a&Uye IUi:UilS o 
ı ı .ı.ır Aa 1nes! teş ı ı esi teklı· 1 1 :1-+'b tmektedir:~~ 

t lbeikurP yolunda aziz arkada!;ilarım- Ok+.:ır, CeHH Said. ömer Çam. Hayri 
: sUrekli V"! kopmaz bir bağlılık için· Urur seçildiler Encümenler tetkikle • 
~ ~lışacağımıza ve çok iyi i~ler göre- ri:::ı= bitirdi. Neticeyi he\•eti umumive

~~irniıc inanarak kongre nıznaınesi· ye aT7..et.meleri için foplantı bugün sa -
~ ~yorum:• a+ 1<4 e ta lik olundu. 

ltalyada Fransa ya 
gittikçe 

karşı düşmanlık 
artıyor 

ll (Btl§tarafı l inci sayfaiüı) ı muhanblik hakkı verilmesi için i1P~. SÜ· 
~ Undan ba§ka Fransız - İtalyan parJa. rülmü§ bir pazarlık teşebbüsüdür. Fak3t 
) ntoları arası cemiyetine mensub İ!aJ... İspanyol meselesi ve Tunus meselesi b:r
ı:' 4ıaları da bu cemiyetten çekilt"CPk· birinden ayrılamaz. İspa.nyada fa~17Jll za. 
:;r. feri, Fransız menfaatlerini büyük tE'~tli -

Rusyanın bir teoebbiisü 

!inde bulunmuştur. Ml'dridde mahnı -
kat fikdanı 'hissedilmektedir. Halbuki 
kıS"n pek ~P.lt~ o1aca_ğ) anlaşılmakta -
drr. Havayici zaruriyeden olan emtia 
git,c(ide nadirlesmektedir. General Mi· 
aja. Negrin'ıe bu şerait altında muka -
veınetin kabil olamıyacağını bildinniş-

Pra (!. 15 (AA.) - Sovvetler birliği
n{rı Pra~ ort3 e~ç.i~ A ~eksandrovski Çe
k,.,s1ovak Hrıricivf' "nzırı ile mü18katt.a 
bulunmuş V" ,.BüYük Ukr;:ım·~:ıı 1eşkili 

tir. Diğer tarnf.tan ()rdunun bir.çok ge
volunda Cekoslovak matbuatında va -

neralleri arac:ında noktai nazar ihtilifpıl~n mutta,.it nec:riva1ı Sovv<'tler Bir-
Hiline karşı vavridnstane biır hareket lan cıkmıs ve bu yüzden tahaddüs eden 
telakki evloediğini bildiıınistir. münakaşalar:ın aleni bir şekil almış oldu-

h f ')d h . et Rtı öfrenılmiştir. Salahiyett ... r me a ı e e MnmlY • 

le kaydo1unduğuna göre, şimdiye kadar Salamanka 15 (A.A) - B.ü_yük u • 
Sovyet Ru~a tanıfmdan bu mesele mumi karargitbın tebliğjnde şöyle de -
h:ıkkında hiçbir 110ta verilmemiştir. nilmektedir: ~b~ksan .sene~i~ bir ~ayatı olan lt.alyan k~e koyacaktır. Fakat bu keyfiyet, ay. 

) Usan meclısı de, dun son bır toplantı m zamanda ingilterenin menfaath!rinc de Tayyarelerin faaliyeti; dün Barse -
-::ak ken.dj kend'in~. fesh:tmi~lir. - ınugayirdir, zira birzat ibaşvekilm de Se- Türk kıtaatı Ha ta yı lona limam11dnki askeri he.defler, bom-
~ af ceınıyetleri mumessıllermden mu h günü sövledi~i gibi. İngiltere ilc Fran- bardırnan edilmiştir. Dalgaloran!arla 
~~bir heyet, bu meclisin yerini :tu- sanm men.fnatl~ri birdir. terketiDiyecek :antrepolar.t isabeUer vaki olm~ur. 

tr. FrnnSiz.lann cevabı 
b~ talyan taleblffi ve Almanya Paris 1 s ( A.A.~ _ Bailby .Jour • (BaşU.rafı 1 incj sayfada) r S • 

.ıı 
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\0nta 15 (A.A.) - Stefanı aj;ıns·nın '&':bo d p . t • d • . Ştım arasınrln müzakereler cereyaı• et - I'F<Bn'IB - UrliJe 
'~lPlo .ı.;.A:. e ı\ n s ga1.e esm e vazıyor. .. . M h J i .,. dl! ı. 

ltaırnatık muhar?ri yazıyo~: r _ Almanl~r. Viyanaya gelmekle ayni tığinde . .r~ ~ab~~dar olmadı~nı soylemı' ua l'u ıe.'l ıBS n 
ı.. •.. Yanın .Akdenıze ve Afrıkaya mu 7.Arnanda Th·v("steve de vak1aşmış bu • ve deıru§tir kı. ri" dJ/ 1 k 1? 
~k olan rnetalibatı, beynelmileJ mat- lu"malctad . İt lv B ~ r . k d' . Gazeteler tarafından bu babda işaa e- D• m gece m . 
~!ta bir takım mütalealar yürütü! - n~ mu-za. h:::t att~-~· . ~: 11nüın eFn ktsıt· dilen haberler doğru -değilrlir. Hatayc'!ald Paris 1 S f A.A.) -Ayan hariciye en· 
::-nı . . ~ "''C" ~ unnı soy yor. a ·a • ~ . 

an yazı an ~-d as e lfCI.. 

Çekler Rutenyahlarla 
çarpıştılar 

Chust tS {A.A.} - Karpat • RüteDI 
yalı uilerden. mürekkeb bir grup. 
Sevljusze yakınında bir Çek m~ze
sine taarnız ederek birçok Çek a~ 
Uerlni yaraiamışlardır. 

Efganistanın Ankara 
Büyük Elçisi 
MoskorJaya tayin edildl 

Ankara !5 (A.A.) - Ef.gan!stanın Moe.. 
kova büyük elçilijine tayin edilen şeh • 
Timizdeki büyük e1çisi Sultan Ahmed 
Han. bu aqam bir veda suvaresi vermi,. 
tir. 

Kabul resminde Başvekil Celll Bayu, 
Harjciye Vekili Saracoğlu, kordiplom .. 
t\k hazır bulunmuştur. 

Ahmed Han, şehrimizdeki uzun vazi • 
.fesı devamınca herkese kendisini sf'vd.ir
rr.i§ ve iyi hatıralar bırakmı§ bir diplo " 
rr.attır . .\iıt e 1iebebıyet vermekte beraevamd:r. Rnma • Be-,.ıiıı mihver· İtaly.ava b. şey l Turk ve Fransız asken lutantının gen efimeninde Bergon ve Ha ye, Fransız· 

ta .... •an.eaze~.clcri, _Alman~anın İtalya ile vcrmivor. it~lya, :aca~ Fran.~a ü~:rin· alınması için Anka~a ile Paris aı:~ın~a S!lriye muahe~inin 'tasdikına itiraz Troçkinin bir kehaneiJ: 
,. .... ıaınl ı)c mutesanıd oldugunu yazmaktıa ..1-n m~ ~ed ' 1 • 1. ? Fr ı yapılmakta olan muzak.ereler henuz bıt~ etrn;cıJerdir: 
e taı . ~· ı • VP o unmasını ıs ıvor. an- . . la • -ı • A 1/ı d 

1tn<t yanın hayatı menfaatlerı kar~ • ~. İnt!iltere ile anlaşma halinde buna memı§tır. Yapılınaltta .olan kış lar d'3 Bergon bu muaheden;n tasdikinin mer B B 
AL a Almanyanın aynile Mussolininin h d' hald b . kA d ~ösf.eTjyor ki atikerl kıtaatın ve bilhassa }''-fJ/ ... 

1 
l k 

;__"lllanyayı alakadar eden hayati mesP!e-ı :ıB'·~r. ıyho,.du. o e ~ lm.~ansız ır. Tür'k 1otaatnun yalon bir atide gen a - ~irrdi mevsimsiz olduğunu söylemiş ve ll B O '8CB m IŞ 
~t ın" . . . _ ızım u dlanmız, 'ıdeoloJık mua • . . ta~oikin telıırini istemiştir. 

5 
T k k · 

~t uvacehesınde ıttıhaz etmı§ oldugu hPdelerln :V"' •ahud kombinezonlann hnması be'klenmemeltdır. • . . . Meksiko 1 (A.A.) - ros y, apı-
~ı..~1 harekt>te müm:ısil bir hattı hare:<et ırı:ıJ,sı 1 ~ d -·ur 8 . . hOO dl Cenevre mukavelesi hili1ına olarak, H3ye, Sunyede manda rejımmm ve taHzmin :SOl" dereeede hakim bir vazi • 
1- uuı etmi~ olduğunu ilave etmektedir- b' - t

1 ~K ~1. ~· . ı~ık~ u alnnnd z, Sunve l:Ja~ydan giden mallar.a gümrük doğrudan doğruy.a Fransaz idaresinin yete gelmiş olduğu Amerikada yakın .. 
491'. B ~ zıa ınuc::c::o ını nın 1 ı :av evve e • J • A • • A 

1 
w '·eh ti d h 

~'- . u anıay1şın alaimi Amerika gaze • d·;,· ,.ibi inc::anlann k .1• . ·ı f .. h • resmi kovrnuı:tur. Bundan dolayı Hatay jpk3sında ısrar eylemiştir. dl bır 1htılai o acagı ll\. ane n e u• 
~rın~ .. .. . "" anı ı e çızıım"i u w • 

1 
'!..- • li . i ~ tn . de gorulmektedır. dudlardır. hükıimeti de Suriye mailarına ıtluıl ,res. Bu iki ayan azasının müt.alealan Ha· U"~.uş V~ Aöpıta mıın ~m . . 

"_ gfJız gazetelerinin mütalaalan mi koymayı derpiş ediyor. .,.;cı·ye »azırı Bon.:.'ye bir mektubla bil· hercumercın mukaddemesı olan ~ 
......,ndra 15 Bi "f .... ·"' w lik .. ··-..ı- Id - iliv. ~~ (A.A.) - Gazeteler. man • f ÇI t palamuf f QQ Hatayla·Ttirkiye araımıcia .erbeM mü- dirilecek h"kU.mett .. tle bi yuzuuuo::n a~ınml§ o ugunu 

~~inde, Bone tarafından dün İtnlyaya ba!fele .ftJ'imi mevcuddur. 'Iürldye ya _ ı.. itt•haft -ı:~•~ ke:; sura r etmiştir. 
§ı Yap 1 k ,. 'h D paraya safildl .&arar ı zı ~~~e .. ,r. lae• . ı an at ı ı tarı ve ~ne n - kında Hatay staw.ünibı kenclitıine ft'l' • .. 

\..~nın, 4/12/36 tarihinde Delbosun söy- (B4(ttJ.mfı l i1I.Ci ..ayfcıdrıJ . . . . t..ı.. . 'Enclilne'ft fevkalade top1anarak Ha-
~1ti ln · .. . . .. . , dslı hak .DWC.lbınoe., -e~ liliWWUJl :ricl~ Nazmnm Yakm~arlt meseleleri 
t.\:d· !J]tereye karşı sebebsiz ~avuz rnll§tur. Tutulan t«ilderm muhım b.r tevsi arneliyesine başlıyacaktır . .KIY.ZIIu h kkmdlki i h tmı d' 1' ;xı· 
111.a Ilinde Fransanın derbal İngiltere - kımn, çi:fti 12-18 kuıııJ arasında Ywıan bahsolan §ey bir harb 1iiDam dejiJ. bir 3 za a ın ıyece ır. 
~ Yardımına kopcalt smlerini teyi • ve İtalyan iacirlerine satıımı, ve linıaıı· ticaret limanıdır. 
't laptıft'ı beyanatı bildirmekte ve ay- daki gemilere yültlenerek gönderilrnittir. ------ Hayfada tecavüzler 
~~~lh~da başvekil Çemberlaynin Tu - Balık akıru yüzünden palamut fatlan da Ankarada ekmell Hayfa 15 (A.A.) - Haylada ~vüı-
'akkındaki beyanatını da birind ay- düşmü§ ve bir çift palaınut yüz paraya Fabrikası ler devam etmekıedir. Dün aqam ilti Ya-

·~ llda tebarüz ettirme.ktedir. kadar .atılmıştır. Ankara 15 (Husus!) - Burada btnl- !huai -alır .urette yaralanmıfbr. Suikast-
it ~~~~s Chronicle~ diyor ki: 

ltııı..~?anın muhtelif talebleri araanda Çocuk yardan dJretf, 11lftiiDl felllllt4ir. ması mukarrer ekmek fabrikasının tnp- lerin ço~alması üzerine hükftmet Hayb 
~~ me dd ~ ..,., Y ... '* lira -... ç..- K•- rak ofisi tarafından ya.Ptınlması ve lda- fclırine iki yüz İngiliz lirası kolle1rtif ce-•anat vcu ur ve sandığımıza göre rumuna iye ol ı 
eınıeke talebleri., ancak Frankoya '---------------...:.• resi mutasavvırdır. za kesmittir. 

Romanya ve Milletler 
Cemiyeti 

Bükrc§ 15 (A.A.) - Curentul gaz~ 
tesi, Romanyanın Milletler Cemiyetl. 
nezdindeki delegasyoounun yakmda il· 
ga edileceğini yazmaktadır. Halihazır • 
da Cenevrede bulunan orta elçi Crut
zescu yaklJlda Bükreşe çağırılacak ve 
BeTn'de1d diplomasi heyeti ayni 1.a -
manda Cenevre işl~rlle de meşgul ola· 
cak tır. 
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·T 
Nafıa Vekaleti Istanbul Elektrik 

Işleri Umum Müdürlüğünden 
Eksiitme Ilanı 

Kahireden yeni gelmiş bir arkadaşin 
blr barda idik. Bana derd yanıyordu: 

- Aman. bu barlar da gittikçe birbıri
ne benziyor. Birinde ne görür ne duyar
san öbürund e de o ... Sözde Kahircden üç 
dört EenedE' bir memleketime bıı:az eğ
leneyim ciye geliyorum. Oradaki barııır 
da sanki buradakilerin bir kopya'\ı ... İn
san göreceği numaraları evvelden bir b!: 
},iliyor. İstersen sana birazdan ne göre
ce~ız söyliycyim. 

Ben: 
- Yok, dedim, işte burada yantld•n. 

l - Mııhammen bedeli 1925 lira tutan muhtellf çeşitte 750.000 aded makbuz: 

nr.. Ingilizceden çeviren: Neygir ~apa:i.ı zarf usulile satın alınacaktır.. 
2 - l:.ksıltme 29/12/.938 Perşembe gü~ü saat i6 da İdarenin Tünelbaşında :Met· 

~.nr. GcJece~ini pek te ummazlar anıma ı Torununun elinden akordeonu kapar, tıp- ro han binasının 6 cı katında tcıpl'ln&cak arttırma eksiitme kotnisyonund• 
zahir çocuk. ninesini pek seviyormtış. Blr l kt evdeki gibi çıkı~ır: ' . yapılacaktır. 
gün çıkar gelir. - İşte bunu beccremedın Alf~e~···. . 3 _ Bu :şe aid şartnameler İdarenın Lcvazım Müdürlüğünde parasız olarcık 

Alin'ain ayağı uğurlu gelir. Büyiik anne ı Ve bnşlnr çalmaya ... Bar sahıbı sınır- tevzı edilmektedir. 
onu görünce son derece neş'elcnir ve he- lrmir. Kadını kovacak olur. Fakat baka: 4 _ MuvaJ.:kat teminat (144.38) yti7. kırk dört lira otuz sekiz kuru~tur. 
men o günden iyiliğe yüz tutar. Birkaç l ki seyircilerin hiç biri işin farkında d~- 5 -· Teklif mektublarının 2490 numaralı kanun cıhkiimına uygun olarak eo{Silt· 
hafta sonrı.. da yatağında oturup kC'nu~a-1 ğil . .. Hayran hayran bakıp gülüşüyorl~. meden en az bir saat evvel ıtomısyon reisliğine verilmiş bulunması laztmrlt:. 
cak hale gelir. Alfred gelirken çalgısını İntıyar şarkısını bitirince alkıştan, .. g·.'- (91l8) 

dag~i~~~~~~k~M~~l~n~ne~~n~~~n~n~nhl~r~rin~n ~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-i~i -
bır ekşam çalgısını alır: oynar. Bu numara o gün bardan döuen-1 

- Sana biraz çalgı çalayım mı nineci- lerc g;.inlerle tatlı bir mevzu olur. 
[;im? işte bunun üstüne açıkgöz bar sahibi 

Öteki barlar birbirine benziyebilirlPr Fa
kat burada öyle bir numara var ki öm
ründe benzerini görmemişsindir. Daha 
Oll dakika vaktimiz var. Gel sana bu nu
maranın hikLycsini anlatayım da bak bu 
tC.rlüsünü hiç duydun mu? 

İki yıl evvel, kalabalık bir ailenin en 
yaşiısı oJnn b;r büyük anne hastalanır. 

Büyük nnne d!yorum amma ancı:ık alt
wşında. Küçük evlenmiş. İlk kııı·ı. rla 
çabucak evlendirmiş. Boyu beraber to
runtan oluvermiş. O. bunların en h~yü
lünU en çok sever. Salıiden de sevilecclc 
Dir delikanlı. amma daha on altı yaşın

cia ıkt>n Kanadaya gitmiş. Aklına es~p tc> 
büyUk anneye bir mektub yolladı mı ka
dmca~ız sevıncinden çıldınr. Alfred - ha 

sahl onu söylemeyi unuttum, toruntın adı 
A!freddir - Kanadada işini yoluna koy
muı; Eve epey para yollar. Fakat aksine 
mcktublnrında ne iş tuttuğunu oir türlü 

do~ru dürlls anlatmaz. Annesile anne an
nesi onun y&lnız bir orkestrada çalgı ç~
dt~ını bilirler. O kadar ... Hatta bir kere 
bu orkestranın filmi İngiltereye gelir. 
Ana kız Aifredi görelim diye en iyi kol
tukf3n tutarlar, herkesten önce sinema
ya g!der!er. Fakat Aifredi göremezler. 

Dıve basncuna dikilir. Meğer Alfred·n Aliredi çağırır. Bu geeeki gibi anne ao
ç=ıldığı çalgı akordeonmuş. O zaman~ ka- nE'si1e birlikte sahneye çıkıp şarkı söyle
dar onu ya piyıı.no ya da keman calıyo: dikleri, çalgı çaldıklan takdirde verdiği 
sanan biıyük anne, elinde akordeonu gö- parayı üç mısline çıkaracı~ını söyler. De
ıünce epey bozulur amma göz bebeği gi- likantı da, büyük annesi de bu teklifi se
ti sevdiği torununu kırmamak içn" ses ve seve: kabul ederler. O gün bugiindi.:r 
çıkarmaz Çalmasına da. izin verir Deli. Alfredle ninesi sahneye çıkacaklan gece 
kanlı 0 nkşcım hoppa bir dans hav.?d'H ça- blr ~u gördüğün gibi tıklım tıklım dolar. 
lar. Ert<'si akşam daha başka bir hava. Tamam. vakit te geldi. İşte, işte gtli
caha ertesi akşam bir değil birkaç hs\·a ... yorlar. 

Boş, U iş, Ne zle, Gr ip, Romalizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

lcalında günde 3 kaşe alınabilir. -

Kadınc:ığız zaten musiki dedin mi cıJdı
l'ıyor. Torununa da musiki istidadı ondan 

geçmi~. Bir gün gelir ki akordeon dinll'
meden ııdcta duramaz olur. Alfred de da
he: çok eğlensin diye bütün bütün iyıle
şir iyılcşmez anne anneye akordenn ö[!
rctmeye karar verir. 

* Ben bunlan söylerken (büyük ı..one -
torun) sahneye çıkmış. şarkılarımı b:ış

ltmışlardı Aradan beş dakika r,teçmet!en 
dcı:lin hiçbit barı beğenmiycn arkı:ıda~ım 
eğildi, kulağıma: 

Ziraat Vekareti satanalma komisyonundan: 
( 30 adet pülverizatör satın alınacak) 

ı _ Açık eksiitme suretile 30 adet el ile kabili sevk arabalı pülverizatör satın 
alınacaktır. 

- Hakkın varmış azizim, dedi, ('nfcs!.. 2 - Hepsinin muhammcn bedeli 3600 lira muvakkat teminat 270 liradır. 
3 - Münakasa müddeti 5/12/938 den itibaren 45 gündür. Münakasa 19/1/939 

tarihine mü:-.adif perşembe günü saat 15 de Ziraat Vekaleti binasında satınalına 
komisyonunda yapılacaktır. 

Kadın hno;talığı atlatır. Ölümden kıır
tulur. Torunundan akardean dersı alma
ya başlar. Onun hatırı için yeni havalan, 

kendı zevki için de eskiden bildıei, sev
dil'{i seyleri akordeonda tekrarlar dm u;. 
Böylece aradım epey vakit geçer. 

Amma ne dersen de ben numarayı d~ll
ka~lıya değil, anne anneye veriyo:um. 
Yaman itaciın do~rusu ... 

YARlNKi NÜSHAJ\H7.DA: 

4 - Şartname Ankarada Ziraat Vckalet\ satınalma komisyonundan, İstanbUl" 
da Ziraat müdürlüğünden parası-z olarak verilir. 

HUsameddin amca 
5 - Taliblerin muvakkat teminatları veya makbuzları ve 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 neü maddelerinde yazılı vesikaları ile birlikte mezklır tarihte komisyon• 

Çeviren: lsmet Ilulw;i 
gelmeleri. ( 4922) (8680) Alfred artık eve çok alışmıştır. Arne

rikaya dönmeyi göze alamaz. Arar, t&rar, 
nihayet günün birinde bir barda ış bulur. 
Annesile, arıne annesini de kendini seyre 
ça~rır. 

~--------------__) Istanbul Jandanna satın alma komisyonundan .............................................................. 
İki kadın sahnenin dibinde oturur, hP- Kay1p aran1yor 

Mikdar1 C ın si Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

1lk teminatı 
Lira Ku. 

Büyük anne okumuş, uyanık bir kac!ın- yecar.la bE>kleşirler. Bir iki numarad.m 
dır. Gazetesi elinden düşmez. Muslkiye sonra n:hayet sıra (Alfred) e gelir. Deli
bayılır. Vo.ktile güzel de piyano çalarn:ış kanlı elinde çalgısı sahneye çıkar. O sı
amma çoktandır bırakmış. Daha da pek ratla pek moda olan bir dans havac;ı ça
dinç. yaşına göre adeta genç... lı.r. Arknsınd&n da büyük annesinin şar-

İzmirde ı;nzcteclllk yapmakta Iken cl~er
ler!ııdcn hastalannn karde~lm Dır1Ulla mu -
h:ıclrlcrlnden SOkell Meıhmed o~ıu All Te.ş -
rl!llevvclln sekızinde Konya vapurile hasta
ne'te tedavi edılmek üzere İstnnbula hare -
ket etmıştır. Faknt hangi hasttıneye yatı -
rıl'!Jt;ı belli dcğlldi!". Bllenlerin lnsanlyet na
mına nş3~ıkl aCtrcse blldlrmelerlnl yalvarı-

600 Gç muhtPlif boyda ambalaj sandAğı 810 00 60 15 
ı - Cinsi, mikd:m, tcıhmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda gösterilen eb'ad 

ve evsafı şartnamı>sinde yazılı (600) ambalaj sandığı 17/12/!138 CumarteSI 
günü saat ll de İstanbulda Gedikpaşadaki Jnnda! ma satın alma .korıı~ 
yonunca açık Pksiltme ile satın alınacaktır. 

Fakat bir gfin nasılsa hastalanır.Gittikçe kılarından birini tutturur. Kadınca~ız o 
ağı:laşır. Bakan doktor ümidini K:eser g!- zamana kadar sessiz sadasız dinliyorırıu~. 
b· olur. Bunun üstüne kızı, son bir defa Kendi şarkısını duyunca dayanamaz. ye
bürük annesini görsün diye Alfred= ça- 1 rinden fırladı~ gibi doğru sahneye çıkın·. 

rt'll. 

2 - Şartname hcrg:in adı geçen komisyonda görülebilir veya parasız atdırtl•· 
b!lir. 

izmir, R:ışoıurak, Karaman sokak beş 
ııunıarnda malül Ahmed Akpndoğdu 

3 - 2490 sayılı kantın şeraitini haiz istekiiierin ılk temınatlarile belli gün "'t 
saatte kombyonna bulunmaları. c8';27,. 

Zügürt kocakanya bedel çikola -
ta renkl~ yosma, delikaniıyı besliyordu 

da, Ayni zaman -
da genç ve gü -
zeldi. .Aşığını alıp 
memleketine gö • 
türmeyi de vade
diyordu. Bu ka • 
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dm, tam Zorma • YAZAN: E.rcümend Ekrem 'l'ala 

nın harcı idi. O · -;~~~~~~di.~::::~~~;;~~;;;;~;;;;;:;;;;;. .. _. .... -rr-----~~::::~-~~~~~~~~ nu yormuyor, üz· casının yanına indi. muvaffak olamadı. 
müyor, para ci - Gurabi efendi, bir Durduğu yerde, 
hetinden rahat müddettir itiyad e - gözlerinden ip gibi 

ya.şatıyordu. Husuc;ile, tasarruf sandı- dindiği tevekkülle, yaşlar alanağa baş -
ğt'1da bulunmı 10.000 franga yakın kansının bir saat - l2dı. 
se-rvetini ele kenrll~ine bafus1avınca, ar- tenberidir nerede Gurabt efendi bu 
tık. delikanlı. kocakarıvı büsbütüJt se- idüğünü sonnağa ani elemin sebebini 
petle.rneğe kaıar vermi~ti. Ve bu kara- lüzum görmedi. O - bile sormağa lü • 
M"~t ona, b€'roün V(•mek yedikleri lo • :nun çehresinde, ağ- zum görmedi. Kan-
k~~tada, Tü,·t,.~ bilen bir Rum garson lamanın h usule ge. sının Zonnana kar -
vıısıtaslle tebliğ ettirmişti: tir(tiği deği~iklik §1 olan zafını çoktan 

Garson: dahi nazan dikka _ sezmiş, içinden la • 
- Zormı:ın b~>vic:. ha bar yaomis, ne tini celbetmedi. Sa· net etmekle bera ' · 

bugUn. ne varın. ne hiç bir zaman artık dece: her, artık bu defa 
ona beklemivf'7"'1.--dn.. - Karnın aç mı, önüne geçmeye kal· 

Dedil!i vekit traı.:tt hanı.mın birden· yahu? diye sordu. kışrnamıştı. Kadı .. 
bire renııi atmıc:. ourl~kl~n kurumuı::, _ Hayır. Tokum. nı kendi haline bı • 
s~'"i ~rırtlaffi.T'R 1ıkı,nııstı. Bununla bera- Canım bir şey iste- ra, rakıp, artık odasına 
bf'r ~ene oıa.,ca kuvvetini toplıyarak, miyor .. cevabını 

3 
• gitme~ ve yata{j:ı 

ar!ırrıı sormnc:tıı: lınca da, kendine O ', 
1 

g~rmeğe karar ver • 
- Ne ~c:n (törmiyeceeim? Basına bir bir sütlü kahve ile dı. Kalktı. Bu defa, 

kı•:ı mı l!('ı~;? iki rafadan yumurta getirtti, güzel gü-ı başından defetti, }tendi havası~a ?itti~ ı lfakat hanmı? Eordu: 
-- Yok. nr-nE'hi kaza. Sok saclam zel yemeğe koyuldu. Kocakarınln agzlJldan gayrıihtıyarı - Ner~ye. . . 

k"""dic;i. Amma. ı::ı:ına artik istemiyor.. Şimdi de Takvar meydanlarda yoktu. b!r sayha çıktı: \ - Vakıt geç oldu. Ben gıdıyorum. 
b•r'~kmis, poı::to1Pne. Bir aralık, kapının önünde görünmüş, -Ya? O da mı? -:>ur da, beraber çıkalı!?.. . . 

-- Beni mi hp·akmış? Neden? Ne snrra kaybolmuştu. Gurabi efendi kar- Gurabi efendi döndü, bakh. Felaket onun huyunu degıştırmış gı-
yant,m ben on~? nı'11 dayurunca İfakat hanıma dönüp: - Ne demek istiyorsun? Sürüden bi idi. Daha munis, daha uysal olmuş-

- Ben n"' b:tı>7evim? Bana sovlerrıemis _ Bizim Takvar nerelerde, acaba? ba~ka da mı aynlan var? tu. Kocasmm peşi sıra, terbiyeli bir 
h2tıgi seb!'b. s~lt. snvlemis, git habar ~Ö· de!li. Gelı:;e de, ne yapacağız? Ne günü irakat hanın-ı. titreye titreye, zoraki köpek gibi yüı·üdü. <:urabi _efendi ön • 
tiır: Bana unutsun. Em da selam soyle! yola çıkacağız? Kararlaştırsak ce\·ab verdi: d ... ~' o. arkada, mer-dıve~I:_n çık~ılar. 

- N!'T'f'ıiP. ~:rrıdi? İfakat hanım sordu: -Evet. Zorman da kaçtı.. Kendı odasınııı kapısı onune gehnce, 
-- O da bilmem. Belkim de gitti Pa- - Neye? Gidiyor muyuz? İhtiyarın omuzlan kalktı. Gurabi efeneli durdu,. döndü ve kan • 

ri1r!e.. - Böyle pineldiyecek olduktan son- - İla cehcnnemi zümera! dedi. Za • sına hitabla: . . 
ZavaıUı kadı~. iste bunun üzerine ra ikametimizi daha ziyade temdid et· ten o gelmiş olsa, götürecek kim? - Eh, haydı! dedi. Allah sana da 

şidcetli bh sinir buhranına tutulmuş, m~kte ne mana var? Zaten, bu vazi • İfakat hanım fenalıklar geçiriyordu. rahatlık versin! . .. 
saçını başını yolmuştu. • yette istesek de kalamayız. Ancak yol Lakin. kırk yıllık_ ehlinin huzurunda, Kocakarı, kı:a bır tereddudden son~ 

Her .şevc rai'i'men, ümidini kesmiye- paramız var. ne de olsa -~uy?ugu saygı ve korkudan ra, cevab v~rdi: . 
rck, yüzünü p(}zünü yıkadı, kılığına _ Necmi nerede? kendini mumkün rnertebe zapta çalı • - Beni bır dakika kabul etmez mi • 
kıyafetine çekidüzen verip, asaıhya k~ - Ne bileyim ne ~ennemdef Bizi fıyordu. Ancak bun~ sonuna kadar si.ıı içeriye?. 

- Hay hay! Buyur. _ .. ü 
Kapıyı açt•. Elektrik komülatonu:ı 

çevirdi. Karısına, şezlongun üzerin e 
yer gösterdi; kendi de, yatağının :ı-ena· 
rı ııa ilişti. 

Rir müddet. hiç ağız açmadan. ~a.k~ 
ttlar. Sonra İfakat hanun bir gırııg 
yaptı: . 

- Ben odamda korkuyorullL. ded•· 
Gurabi efendi, kadını hayret dolU 

nazarlarile süzdü. ! 
- Bu gece mi girdi bu korku içine 
-Evet. 

- T.uhaf şey! Peki. Korkuyo~ 
mademki, gel, burada yat. Ben o lc811 
penin üzerindE' kıvnhnm. 

Gene bir müddet sustular. tfakal h'' 
rum: 

- Üşüyortım da.. dedi. 

- Orada battaniye var. Al, sarıL t!J 
Kocok:ırı, şezlongun kenarın~a ~k~U. 

duran beyaz yün battaniyeye burıın ~ 
- Yarın mutlaka gidiyorui. de 

mi? diye sordu. • 
- İnşaallah! Parayı alalım da .. bB 

karız çaresine. . . ntr 
- Necrni nerede imiş? O bızırnle 

den gelmiyor? ,..ı. 

- Nerede olduğunu bil_m~Y0~e-· 
Dazı ahvaliınizden iğrcnm~ş~ır batc· 
(burada, karısının gözlerinin ıçın~mııfl 
tı) onun için, kendi başına ka kvof 
t('rcih etmiştir. Lakin, acaba '!n ııt!l' 
nrilen görünmüyor'? Onunla da JTl rtılC 
bık kalsak teı, ne yapacağımıZ! 8 

kararlaştırsak. 
Zile basıp garsonu çağırdı: bıl' 
- Mösyö Takvo:- Kaşer .. söyle, 

raya gelsin. Mösyö Gurabi jı:;tiyo~· otl' 
Bu ltıkırdılardan ziyade, gars<> tı. 

lan teyid edE"n işaretleri anlamıŞ 
9 

• 

- Peki, mösyö! deyip, TakVOnl ç 

ğırmağa gitti. .• i tl de, 
Üç dakika sonra, dönüp ge~dt }lB" 

Mösyö Kaşerin odasında oıına 1 

berini getirdi. ""' 
(ArkGI' 

-
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kadın casusu 

Alt1nla 
ltı::- Vay anam, vay .. kaymak mısın be 

Ubarek?. 
- Yaşşa. ulan Mığırdıç ... 
Diye söylendiklerini işitiyordum. 

t Vapuru, beklemedim. Derhal iki çif
e b· ır sandala atlıvarak, Tophaneye 
~e t' • 'kç ırn. Bcrber Vahramı bulmakta ge-
C• m d' 

1 
e ıın. E~ı..; Galata cankınlanndan 

~du(Ju ilk bakışta anlaş•lan bu ihti):~r 
1 tl:d, beni görür görmez, dcrhal goz
erı Stılandı. Ellerini birbirine sürte -

tek.: 

-. Mığırdıcı, aroorsun?. Beş takkeden 
!elır. Buyur. İçeri gir. Şu paravananın 
rk~sına geç ... 
Dıye rnırıldandı. 

ti Bu daveti, memnuniyetle kabul et -
ı,..rn •. İhtivPr çapkmın, kırmızı bezden 
. ıt}ı d • tah Paravananın arkasına koy ugu 

ta sandalvaya yerleştim. 
• llovarda MıCırdıcın müsterilerini a· 
~ltlanuya ahc::inn olan belki kendi he-
ı:;ıb 't • • 

lll ına bir şevier uman bu altmıs beşlık 
lı as~~ra. mütemadiye~ ellerini birbiri· 
tn~· surtüvor, ve yılısık bir tebessümle 

Uternadh·en sövlenivordu. 
ha~ Çay ~ı .. k~yfe ~i? .. Tükanımızın 
k ıne bakma, elma~ım.. bir Metak~a 
t "nYağımız da bulunur ... Mığ'ırdıcı a
~Yllak icin '!eldin ise, elimizden {1elen 
ı~· am borcumuzdur .. . Kuzenim o1dui!u 
dıın. demem ... Mıifırdıc, kıvak oğlan· 

r. ltoş. sen de b:Jirsin ya?. 
ıı-ı·A.nıası]dı... Artık, bu sulu herifin 
ı· Zacına göre erbet vermek lazım ııe
d~~rdu. Cünkü. Mıi!ırdıc ile pek içli 

1t Olduğu görünüyordu. 
ta n~ani hislerden ve beseri iradeden 
a.::!tıarnile mahrum olan bu r!aliz ruhlu 
tı~ aını söytctmek, hiç fena olmıyacak -

~~lveli bir tebessümle mukabele et -

,.,- Ç'ok nnzikc;iniz Vahram ağa ... Bir 
tqy , 

l\ olursa, içerim. 
V(>di-
ı "'· 

~ıı~tivar berbcr. derhal kanıvı actı. 
s~ .. , azında!" bir hırıltı ile çıkan boif'·ıık 
ha '

1
e· karşıdaki kahveeiye ba~ınnıya 

ş adı: 

R'ı~ J\sador!.. ME'k cay per .. şekeri ~ad 
~ gor. Anladın ... 

lt<'tn u etnri verdikten sonr~. bir ver i c;· 

likıe1:si nlarak knrşıma geçti. Geveze· 
l'irıe devcnn etti: 

-Bizim oğlanla ~ktan tanısm:m?. 
le ':.11ayır. Simdiye kadar yüzünü bi-

g0l'lnüş değilim. 
t,'h·liaa, anladtm. Siftah göroo~un ... 
~u lÇ düşünm". Memnun kalırsın ... 
~Rizenirn olduğu içirı, sövlemcm. Fakat 
bu a~, sapına kadar erkektir .. . Kac ki 
ağ1~n piyasada eli ayağı tutar, dost l'a; ahlasını bilir delikanlı da kalmadı 
~~·: korkarım, Madam Despinanın 
üyı!1Y~sile gelrorsun ?.. Cünkü barıa. 
l'aın bır şey çıtlatmıştı. Kuzum Vah • 
Olur dayı, madam Despinadan aravan 
Va~a, göz kulak ol diye, ya] • 

ıştı. 
Sö ı· 

f~s İn bu geveze herife bıraksam, ne· 
~aka l'l1adan devam edecekti. Halbuki 
fa.d sadırn, onun boşboğazlığından i~ti-
~ etınektı. 

t'tıanahveci çır:ılhnm {!etirdiPi H'!renç 
lı zara}ı çavı vanımdaki kınk avak· 

' ISk, " , • 
k0~ artava çıkmıı:; sobanın üzerine 

arken ...... k ı· _ sozunu ·es ım. 
~a. ect Ben. Mığırdıc efendiye bir şey ri· 

D: ecektim. 
('EYe, s_özc gir~~tim. 

haı ~endı) ve (rica) kelime1eri. der • 
g~t~ u bnyağı arlam1 şişirdi. Kafasını 

......, !?;f're ce va b verdi: 
1ü~ 11er ne ki rican olursa, can ba'lÜS· 
b:,.i~·· ~Bak.. sen, (ekndi) deorsun .. 
~aya dO~lnn, hakjkaten zat adamdır. Ri
tQlluz a:vanamaz. Kaç ki, ben de ba~ma 
lla hi oiurunı, ya!.. Hele bira?; micaıı· 
~ltt~et edersen, artık işin oldu de -
kiJlla;r. Yarnan oğlandır. Tuttuğunu 
~ ır tnı, koparır?. 

fıt-safıboğaz herifi söylebnek için bu 
......, kaçırmadım: 

·~tldiC.anırn .. ben de bunu bildi~m için 
sıne ticaya geldim ya!.. Bu kıtlık 

oynayan delikanli 

Halbuki maksadım, onun boşho[Jazlığıııdan istifade etmek~. 

devrinde b€'yler, pa~alar, kumandan - ril<c.yı, Çin Maçunu gezmiş, dolaşmış .. 
lar açlıktan ölüyorlar. Halbuki o, bir anasının ipini satmı~tır. 
nmele taburu onbaşısı olduğu halde, -Mühendis, ha? .. 
altınla oynuyor. - Hem rnuhendiz.. hem de, ihtiyat 

- Altınla oynoor demek de, sözdür. zabitidir. 
Karılara avuç avuç para serpoor. -Demek ki.. Haydarpaşa işinde be· 
-E .. amma, hakkı değil mi Vahram raher çalıştılar. 

ai':a ... Haydarpaşa i~inde de onun yap- - Onlar, ?..aten birbirinden aynl -
tığmı her kabadayı yapamazdı. m?.zlar. Dikran, depolarda çalıştı. Mı • 

- Vay .. sen 0 işi de biloorsun? ğrrdıc ta, Haydarpaşadaki işleri hazır-
- Uzak~an uzağa duydum. ]ad• ... Ne ise .. kapayalım, bu laflan .. 
- Gerç"'k k · c;. d l'k k . . in yerin kulağı vardır, derlerse inanma • "' , uıabı e ı an ımışs 1 0 . . b" 1 . 1 d 

be şekerim. ' ı. nun ıçın oy e ış er e sus pus ol· 

- Laf aramızda .. bir İngiliz dostum 
v~rdır. O söy1edi. Mığırdıçı çok met -
hetti. Cesur dclikanlıdır. Elinden hiç 
bir ~ey kurtulmaz. dedi. 

- Hem de, öyledir.. . Mığı~dıc ile 
Dikran bir araya peldiler mL artık, 
kork onlardan . ... 

- D ikran kimdir? .. 
- O da köp~ğludur, haaaa.. Kivak 

muhendizdir Parizi, Yevropayı, A~e • 

mt>h. 
Bu boşboğaz herifin bu kadar olsun 

if~aa\ı. içime derin bir sevinç vermiş· 
ti. Onu ~üphclendirmernek için derhal 
sözl'n mecrasını değiştirmek istedim. 

- Hakkın var, Vahram ağa .. kötü 
z~mandayız. Baskası olsa. böyle ŞI2Y -
ler hakkında ağzımı bile açmam. Fa • 
kat senin, candan bir adam olduğunu 
arı 1adım. 

(Arkası var) 

Giize,l\k ve sıhhat İçin fk ~art 

Kullanmaktır. 

Rac:yolin 
Dişleri, 

di~ler çeh eyi 

gi:zelleştirir. 

advolin -
• Diş er ı, 

ui§ler mideyi 

sağlamlaştırır. 
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Frans1zlar1n Anadoludaki derniryolu inşaalt 
projesine Ruslar1n itiraz• 

Yalnız itilafı müselles devletleri
nin ınuvafakati kalıyordu. O sırada, 
Potsdamda Ermenistan şimendiferıeri 
hakkında Almanya ile Rusyct ara
sında vukua geldiği rivayet olunan ta
ahhüdler hakkındaki şayialardan Türkiye 
gayri mcmnundu. Onun için. Fram.aya 
ve Ingiltereye karşı hüsnüniyetini bariz 
surette göstermekte : Pk alakadar bulu
nuyordu. Bağdad ~ rr ndiferinin in~antı
nı ikmal meselesind" Fransa ve İngiltere 

1 
ile Almanyc. arasında ihtilaf tevlid eden 

1 noktaların tesviyesi için Türkiye mi~tc
vassıt hizmetini ifa etti. Bu suretle. hi'z
ınetlerinin ve terk e razı olduğu şey le ı i n 
mukabilinde gümrük zammının devamı
na müsaade istihsal edebildi. 

Türk hiik\ımeti, en evvel, Anndolu ~ı
ınendiftır kumpanyasından Bağdad hat
tının Basra körfezine müntehi olması 

meselesinde Fransızlada İngilizleri mem
nun edebilecek mahiyette bazı I~daltar -
lıklar elde etti. Babıali bir takım tr\vizat 
i~e Almanyc.:nın zararını telafi edebile
ct-ğı için, ik~nci Guillaume bu işe kolav
lıkla muvaiakat etmişti. Bahusus Tiirkı
yeyı gözetmek ihtiyacında bulunması v· 
nun muvafakatını teshil etmiş bulunu
yordu. 

21 Mart 1911 de, Alman şirketi hatt·n 
son parçasının yani Bağdaddan B:>sra 
körfezine krdar olan kısmın in~asında 
yalnız başına haiz olduğu hukuktan rt:s· 
rr.en vazgeçti. Buna mukabil mühim .mali 
menafi elde ettiği gibi hattın mezkOr kıs-

nıının inş:ısında en ziyade müsaat!eye 
mazhar devlet ile müsavi bir iştirak hak
kmn dn mr.Jik oldu. Ayni zamanda. mu
kave1ename Hefif - Bağdad şubesinin in
şası meselesini de hallediyordu. Nihayet. 
Almanya t~kenderun limanının iıışs:ısı 
imt;yazıle hkmderunu Osmaniyeye bağ
ııvacak bir şubenin inşası imtiyazını ca 
a~ıyordu. 

Biitiln bunlar Almanlar için milhim 
mennfi demekti. Biz Fransızlar tçin d~ 
Kılikyadan kat'i surette bertaraf eöilme 
manasını ifude ederdi. Zaten orada. 1906 
d<ı. 'Mersin hattı üzerindeki bütün h:iku
kıınıuzu Almanlara terketmiştik. 

Demıryolunun Bağdaddan Basraya ka
d.ır olan son kısmında. Almanyanın hu
kukundan • kJsmen vazg~mesi Türkiycye 
Fransa ve İngiltere ile müzaherata giriş
rnek !mkanını verdi. 

24 Şubat 1913 te, İstanbuldaki sefırımlz 
M. Bompard Babıaliye uzun bir metalib 
li~t<'si verdi. Gümrük zammının tAtbiki 
müddetinin uzatılınasına muvafakatımı

zn mukabil bunları isterneyi .aıüras!b 

görmüştük. Talebler başlıca §Un1ardan 
ibaretti: Samsun • Sivas, Sivas - Erzu
rum - Erzıncan, Sivas - Harput - 'Ergani, 
Ergani • Bitlis -Van, Erzurum- Trabzon 
hatlarının knt'i surette imtiyazlarının ve
r'lmcsi. Kezalik. Haleb - Rayak hattının 
Ramleh'ye kadar cenuba doğru uzatılma
sını. Karadenizde İnebolu. Ereğli ve Ak
denizde Trablusşam ile Hayfa ve Yafa 
limanlarının inşası imtiyazını da istıyor· 
duk. Diğer taraftan, bu imtiyaz tsı.leble

rimizin bir an ~vvel kabulü hususunda 
ısrar ediyorduk. Çünkü o sırada bahsolu
nan yollardan bir çoğunun inşası husu
sunda büyük Amerikan Chester grııpu 

ile rakib vaziyette bulunuyorduk. 

1913 Kfınunuevvelinde. BabıAli bizim 
taleblerimizi kabul etti. Husule ~elen itı
laf 1914 senesi Nisanında mali bir ititaf 
ile itmam olundu. 

Anadoludaki demiryolu in~aatı proje~ 

mizden haberdar edilen Rusya buna an
crık birçok ihtirazi kayJdlarla nzı oldu 
Rusya HlOO tarihinde Türkiye ile imzala
mıs oldu~u itilafa istinad ediyordu. O 
mukavelename mucibince, Türkiye Rııs
lardan baska kimseye demiryolu imt:ya
zı veremlyeoekti. Binaenaleyh, Peter~

burg hük\1mcti Erzurum şehrinin Fran
sız ~ebekesine ba~lanmamasını ve, di~cr 
taraftan, Trabzonun Harputa Erzincan 
yolile raptedilmesini istiyordu. M. R. 
Poincnre hatıralarında Rusyanın bizden 
istedi~i bu fedak~rlıklara tmada buiun
mu~tur. İşin fırsat bekllyen Amerikan 
grup•Jnun eline düşmemesi için btt fe. 
daUrlıkları kabulden başka bir ~ey yap
mamıza ımkln yoktu. M. Polricarc bu mü-

nsscbet1e şöyle diyor: cAnadoludakı ik· 
tısadi menfaatlerimiz çok kere Rus poll· 
tikasile şiddetli surette çarpışıyordu. 

Rus hükumeti ileride Babıali ile muha 
rebeler cereyan edeceğini tahmın etti~ 
hnvalidc Tilrk şimendiferlerinin yapıl· 

masına büyük bir şiddetle muhaıefP.t 

gö~eriyordu .• 

Türkiyeden Karadeniz §Cbekesi için 
istıhsal ettiğimiz ımtiyaz bizim t arnfı· 

ımzdan bu ~ebekenin Anadolu şebekeıı:i 

ile ittisali vt: tcmdidi hususlarında Al · 
manya ile anlaşmamıza lüzum gösterı· 

yordu. 

Mali l, • tE:mel üzerinde fiile çıkı:ırılan 
bu :til af 15 Şubat 1914 te Fransa ıaraiın . 

dan Sergent, Ponsot ve Klapka ve Al· 
manya tarafından Rosenberg ve HeHericlı 
arasında parafe edildi. 

Kayser. bu itilaflan vesile ittihaz ede· 
r{'k, Türkiyeden yeni yeni menafi ist!h· 
saline kalkmıştı. Mardin ile Diyarbeklri 
Karadeniz Fransız şebekesine raptede· 
ctk bir hsttın imtiyazını da almıştı. Zen· 
gin bakır madeni işletme merkezi olan 
Erganide bu hat Karadeniz şebeke.ile 

birlcşecekti [1]. Nissibin Kürdüsta'l iı;in· 

dı>n Zahko, Erbil ve Kerkouk yolılP Bağ· 
dada 1:-ağlancıcak yeni bir hattın i-:ntiya. 
zını da Almanlar almışlardı. Bunlardan 
başka Almanlara iki Nissibin - Ba~dad 
h:tttını Samarra ve Deli Abbas'tan geçe

rek Hankine ve İran hududuna varacak 
bir kol ıle birleştirmek müsaadesi de ve
rilmişti. Bu hat İran hududunda Pots. 
dgmdaki Alman - Rus itilafı taahlıHdlc· 
rine tevfikan müstakbel Rus - İran şebe. 
kesile hirieşecekti. İşte bu suretle Alman· 

ya Kürdüstcnın ve Şarki Mezopotamya
nın madcn cevheri itibarile en zengi~ve 
en müınbit havalisine el koymuıı olu· 
yordu. 

Türkiye Fransa ile müzakere ~derken 
İngiltere ilt de konuşuyordu. Fakat İn· 
~iltcre rümrük zammını ticari menf2at
lcrine rnugayir gördüğünden bunun tem
didine razı cimağa meyyal de~ildi. 

1\!aamafih, bu müzakereler 1914 sf:'ne. 
si baharında İngiltere ile Türkiye ara
smda bir itilaf ile neticelendi. B<ıedad 
hattının muntehası olarak Basra kab~) 
edilmişti. 

(Arkası var) 

rı] Bu bakır madenlerlnin son derecede 
~nglnll~l Almanynnm, Fransanın ve Rusya
mn dikkatini celbedlyordu. Üçtı de oraya 
sokulmak emelinde idiler. .............................................................. 
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-···----
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Deniz Şeytani 

eyecanli bir fil av1 ingilierede lig_ maçları 1 Manisada ki güreş 
devam ed1yor hA d. . . . .. .. d. 

- Kaptan Erdm<:mn -.Deniz yarbayı lunduğunu arzetmiştim. Bu gemi o va· 
tont Felix Luchner. kit Garbi Afrikadaki deniz istasyonu-

ı Anenal Mı~" :ırpınmalann~ ı a Isesının ıçyuzu ne ır, 
1 
rağmen mağliib oldu. Derbı 1 Ad neler an la tıyor Kaptan Erdmann büyük bir hayret muz olan Kamerunda bulunuyordu. 

w merak ifade eden na.za.rlarla bana Benim Panther kruvazöründe bulu· 
baktıktan sonra d<'rin bir düşüneeye nuşum, mazideki hayaturun parlak ha
dalmıştı. Bnkışlarmı yere tevcih ede • tıralarından bana ilhamlar bahşcdiyor 
rek €1indeki ~arap bardağını avucunun idiyse, 0 vakit seminin bir zabiti mevki 
içinde evirip çeviriyordu. A~kardı ki inde oluşum beni yelken gemici'liği 
k:ıptan br'1i bir isine çok benzetmişti. günlerimden daha başka, latif ve tatlı 
Birkaç dakika f:onra oradan aynldım. bir hatıranın tesbit edilmiş bulun -

lig liderfiğini muhafaza ediyor nan . 

!?u ayrılıştan istüade etmek i(:+aven masına sevketmişti Bu, hayali değil, 
kaptnn Erdmann: fakat baht ve talibin en nadir ihsanı 

- Bu zah kont mu dediniz' olfm bir vak'adır, bir rüyarun hakikat 
Di\·e sormuştu. olduğu bir: hadisedir. 
- Evet! Evvelce size en önemli ve en garib 
- Az kalsın kendisine bizim gemi • taraflannı anlattığım hadiselerle şim· 

ae C'llışan bir tayfaya benzediğini SÖy· di an]atacağım vak'aJar arasımla ga· 
liyN"'ktim. O kırlar benzeyiş ki olur rabet itibarile miitezad vasıflar vardır. 
şey değil y3n1L Ben birb!rine bu Afrikanın kesif ormanlan, vahşi hay • 
aere~l:' ben?.iycn i1<i adamı ömrümde van avcılığı. zenci muharib1er, fevka • 
ilk c'efa olanı~' r örüyorum. Iade bir zenci kral, fantastik harb dans· 

- Fakat hatı rmmı ~eleni söylesey • ları. mahuf manzaralar, mühib sayha • 
Ciiniz çok ayıb olurdu kaptan! lar .. işte Afrika ve sonra ... 

Misafirlerirob yanına tekrar avdet Panther kruvazörünün kumandanı, 
edip de birkaç brda~n muhteviyatını gemi zabitlerinin büyük av partileri 
'daha yuvarladık~an sonra kaptana sor- teşkil ederek içerilere gitmelerine mü· 
aum: seade etmiyen ve bunda kendi hayatla· 

- Beni t~nıvamadınız mı kaptan? rının nafile yere kaybolmasına sebebi-
Kaptan ytttkundu ve keke1edi: yet verecek tehlikeler dolu o1duğunu 
- Sizi ... Evet... Fakat... söyliyen ve iddia eden bir zattı. Bu ge-
- Yani tamyamadınız demek isti • mide hiç bir zabit yoktu ki silahile ka· 

yorc-••nuz! raya çıkmasına müsaade edilmiş ol • 
- Fakat.. K,.,nt. ha'kikaten evvelce sun. Fakat ben ve bir arkadaş silahla· 

sizinle ka~ı~nstım mı? nmızı gemiden kaçınnanın imkJmını 
- Tab!f:. 1nn•vamadınız mı! elde ettik. Bir de büyük bir kano kira· 
Kaptan dilinin ucuna gelen bir şeyi I•yarak nehrin yukansına do~ yük

söyl-emeğe ce~aret ede~yip te nefsini selrneğe basladık. Kanonun boyuna kü
güç 7.apted€nlere b.,nziyordu. Mefkd .. reği diyebileceğim bu diyara mahsus 
nosinin lornıakarışık olduğu hisso • k"iirekle.rini bir düzine zenci kullanı • 
tunabiliyo~u. yordu. Mun~o nehrinin ağır akıntısına 

- Evet kont cenaplan.. filhakika galebe etmeğe çalı~arak cesim ve sar· 
siZi görrni\~ ol~unum~ ve Simanızın ba· kık dallı, sık ağaçlar arasından içerfie
na yabancı olmadıaını zannediyorum re doğru seyrE:'diyorduk. 
amma nerede ve nasıl görüştük, onu On sekiz saatlik bir kürek ~kme • 
babrbvam~vorum.. d<"n sonra Mundame mevkiine muva • 

- Yahu," beni gerninizde görmediniz salat etmi~tik. Bu müddet zarfmda zik-

mi? re değer bir av elde etmistik ki o da 
- A. a!. Si1 Phelax ha?! bir timsah idi. Bu münasebetle şurası· 
Annatör ntl 1dı ''P kaptana büvük bir nı arzedeyim ki timsah avlamak ol -

kabalık yaptı"ım ihtar eder gibi: dukça f!Üçtür. Bu hayvanlar dalmçhR· 
- Kaptan kar•an... ta şayam hayret bir sürate maliktir • 
Divordu. kao'~n da bir pot kırmış ler. Bu arada da birkaç akbaba ile, de-

olmaktan korkarak: niz kartalı ve birkaç ta maymun avla· 
- 0 .. af buvurun .. af buyurun.. mıştık. YerliJerin çok lezze.tli olduğu· 
D i ve kel{elivordu. na dair metih ve sena ettikleri maymun 
Gülerek kaptamn sualine cevab ver- eÜnden tatmak için mide1erimizin duy-

dim: duau tiksinmeyi yenemedik. 
- Evet ben Phelax'iın.. gerninizde Bir mavmun yaTalandığı zaman tıp -

bir kaç gün ıs ııırrnc: olmaktan maksa· kt bir çocuihın ağlaması $!ibi ses çı • 
dım eski gemicilik havatımı hatırlamak karttyor, lakin derisi yüzülünce (yan 
ve o hayatın tahassüsleri jçinde 2evk insan) lık vasfını tamamen kavbetmiş 
duymaktı. b'.llunuyor ve o vakit bir sineaba ben • 

- Ya .. demcl{ böyle ha? .. Eh şimeli ziyrr. 
ikram sıra~ bende... Mundame'de :1.enci halk bizi samimi 

Dedi. haykmslarla se1arn1amıslardı: 
Kaptana hnwı•ımın kısa bir tercüme- _ Massa. massa fi1 çok fil çok! 

sinı yaptım, ~Pemden bir kont olarak DiyorlardL 
<Ioğınuş bulunduö-tımu, gemilerde önce Burada, asıl arzumuz olan fil avcılı· 

. Kamarot, miço ve tavfa olarak çalıştı • ~nı fiile ~etirmek icin harekete geç -
ğım1, nihayet yelkenli gemilerde zabit mi~tik. Bu münasebetle kendimin ve 
olduğumu ve en !=onunda imoaratorluk arkadaşım Erver'in soortmenlikt~ yük 
donanması"'lın rrıııvanaf zabitlerl arası· sı-k not almaira deilerli olmadı1Tımı7.1 
na lmtılmış bnlnnduQ-umu anlattım. 811ıamıstık! Yabani ve cesim mah10k • 
Kaptanın l"Ö7'eri yaşannışt1• lann avcılıiiı bizim umdu~mm~ ıtibi 
-Ve, dedi. 1:-Pnim muavin.. öyle sükOnetle '•anılan bir avetlık ol • 
Bıraz daha dü~ündü ve devam etti: m~rlıfunı bittecrübe görüp anlamış bu· 
- Muavinim sızın hareketlerinde 1 d k. 

~k müstakil bir tayfa olduğunuzu ba· u~:ıamak istedH!imiz fill€r bir zen • 
na söylemişti. cinin muanam mcvva bahcesine Ilir -

Yıllar ve yı11~rca denizlerde gezmiş mi~lerdi . Her birimiz yammı?.a klavuz 
bu ya lı kaptan bu konuşmadan o ka- olPrak aldığım1z birer zenci ile hare -
dar mütehnssic; olmuştu ki beni Sankt kcte ~ecmis v~ kesif muz aP.aclan ara
Paulide bir geıinti yapmağa davet edi- sına girmistik Bir aralık rehberim se
yordu. Ka'Jul Pttim ve beraberce gittik. vinçle kula~ıma fıc;ıldadı: 
Mazinin hatıra:~., icinde güzel bir ge- _ Ma~c;a, divordu. bakımı!. Fil! 
ce geçinn:ş olduk. Kantan çok sarhoş Bakındırn. fakat fili bir türlü göre • 
olmuştu ve ~u halilr duvmakta bulun- m~>~im. .. Klavuz gittikçe heyecanlaşa -
duğu bir tcpc;c:-ii r ü teb:ırüz ettinnişti, rak: 
onun teessürü cnc;1:ı bir yelken tamir- M bak ıst f 'l' - ac;sa massa.. .. ı e ı . 
cisb kayb"'tmic; bulunması idi! Bir ara· Diye tekrarlıvor ve ben fili pöreme-
ltk rnınldanıvordu: dikçe adamcağız nevrrıid oluvordu. 
-İki üç ı;!Ü n ~ramızda yaŞlyan o us- (Arkası var) 

ta yelken tamirci~'nin bir kont olduğu.- ............................................................. . 

nu söylersem acaba bana gemide kim . Yurdılaş: 
Qıanır!.. 

İngiltere lig maçlarının on sekizinci 
haftası oyunları neticesi, lig lideri Uerby 
ilc l~gde ıkinci vaziyette olan Evertlln tn
kırr.lannın puvan vaziyetlerini çok yiik
seltmi~ ve ligde üçüncü olan taKımla 3· 

rs.Jannda 6 puvan gibi mühim bır fark 
husule gelmiştir. 

Derby !le Everton lig şampiyonlut.ı 
yarışında haftalardanberi büyük bir i
nadla birbirlerini takib etmektedirler. 

Derby: 3 - Leicester: 2 
Oyunun başlamasından baş dak\k:ı 

sonra bir .gol yiyen Derby parlak kombi
nezonlu oyununa başlamış. hakirrıiyet•ni 
arttıra arttıra beraberl:ik sayısını yap
mıştır. 

!kinci devrede Derby galibiyet sa!'Jı:mı 
yapmış ve pek az süren bu hakimiyetten 
sonra yediği bir gol ile gene bıtrebere 
vsziyete düşmüştür. Merkez muhacimle
r•nin har:kulade bir şütile tekrar galıb 
ınevkie ııc-çen Derby güzel oyununu sona 
kadar devam ettirmiştir. 

Derby lig lideri, Leicester on üçüncü
dür. Maçta 26,000 kişi bulunmuştut. 

E verton: 1 • Preston: O 
ller zaman oldu~u gibi İngiltere milli 

takımının tJ)erkez muhacimi Lawton o
yunun bitmesine altı dakika kala yap!ı
ğ1 bir gol ilP Evertan takımına icab e:ien 
puvanı temin etmiştir. 

Her iki takım hücum hattının yirmi 
beş yardalık mesafeden attı~ bütün şüt
leri birbirlerile yarış edereesine kurta
ran kaleciler maçın pek heyecanlı olma
sırıda büyük bir rol oynamışlar ve bu 
::nevsim ilk defa bulunduğu şehirden çok 
uzakta mac yapan Everton çok gü!el o
yununa rağmen bu kadar .güç bir galibi -
yet ~azanmıştır. 

Everton ligde ikinci, Preston on altın
cıdır. Maçta 28,000 kişi bulunmuştur. 

Mnncester: ı - Arsenal: O 
tkinci ligden birinciye terft eden 

Manchester lig şampiyonu Arsenali sn~ 
açıklarının y~tı~ oyunun tek golile 
mağlüb etmiştir. 

Arsen& 1 l~alecisi oyunun devamı esna
sınrla büyük fedakArlıklar ve çok s'!rt 
n~üdahaielerle takımını daha fa·r.la grıl 
yemekten lrurtarmıştır. 
Takımına bir sayı kazandırahilrnek i

çir her fırsatta hücum yapan Drak~ et
rafını sarnnlardan bir türlü kurtu'ama
mış. niliayet oyun bu meşhur t~kımın 

iigde çok aşağıda bulunan bir talcıma 

ma~lObiyetile bitmiştir. 
Arsenal onuncu. Manchester yi--minci 

vazlyet.tedir. Maçta 40,000 kişi bulun
muştur. 

Aston Villa: 2 - Bolton: 1 
!ki 11ydanberl hiç ma~lılb olmıv~n Bol

t:m takımı kendi sahasında yaptığı Lu o
yunda ma~lubiyeti Aston Villadan tat
m:ştır. 

Frikikten bir gol yapan Bolton devr:.>
nin sonuna kadar bu galibiyeti mur.afa
ZJ etmistir. 

Aston Villa ikinci devrenin üçüncü da
kikasında merkez muhaoimden p~s akın 
sol açıklan vasıtasile beraberliği temin 
etmi~tir. 

Aston Villa sa~ açıklarının kuvvetli bir 
şütile en dokuzuncu dakikada ikinci ~:>lü 
yapınca hakimiyeti de temin etmış ve o
yun bu ~uretle sona ermiştir. 

Bolton dokuzuncu, Aston Villa on b]-
rincl vaziyf'ttedir. 

Maçta 18.000 kişi bulunmuştur. 

Middelsbroug! 9 - Blackpool: 3 
~ayanı hayret bir netice ile ~eçen bn 

maçın ilk devresi 5-0 olarak bitnıiştır. 
İkinci devrede Blackpool Iki SA}l ya

pabilmiş, buna mukabil dört sayı daha 
yemiştir. 

Midde1sbroug altıncı. Blackpool otı be
şiucidir. Maçta 18.000 kişi bulut1ımu~tu. 

Ikinci Lig Maçlan 
Bankalarda birlJı:en paTalar memlekette 
11 yaratır. Jtoçük artttrma hesablan bir \V. Bromwicb: 3 • Weat Ham: 2 Xl 

KA!\IERTThl11A FlJ:"F;R'tEVEN· araya gellnce lllasal nnnomimls için Birinci lifden, ikinci lige düşen Brom-
TURA PERİSİ biiyük bir k.red.l kaynatı olur. wich uzun bir gayretten sonra ikmcl lig 

Yurdd~: lider1i~ine çıkmıştır. · 
Evvelce. irtıparatorun beni ne SUTetle En dc!TrJI '" • JIWia!ı hedl,e (tasarruf İlk devre 2-1 West Harnın aleyhine bit-

Paother kruvazörüne tayiiı et~ bu- ._k_u_m_baras __ 'd_a_., _________ .!.!mlş, ıkinci qevrede iki takım birer say! 

Pazar günü Manisada profeı.y..ırıel ser-I O söyledi. Bu söyledi. İş m!ln~k·~~ 
be3t güreş müsabakaları yapılmış. Tür- <!öküldü. Teltirdağlı Hüseyin de bU 
kiye birincisi Teltirdağlı Hüseyin, ikin- nnkaşaya karıştı ve dedi ki: rsd' 
clsi Manısalı Halil ve Kara Ali gibt gü- - ~oş sözlere lüzum yok. Hal('b 0 ııı.
reşç!..lerJm.ız bu müsabakalara girmiii.cr. ise arşın l::urada. İstiyen karşıma _çı~ıl' 
İsimleri gizli tutulan iki zat ta, müsaba- Tekirdağlı Hüseyin, ilk pehhV8 ııs' 
kaları organize etmişler. başladığı zaman amatör olarak ara\:• 

Buraya kadar yazdığım satırlarda bır gelmi~ti. Fakat hiçbir iş yaparnac!ıgı 1 ır 
fevkalfıdc~ ik yok. Türkiyenin hemen her çekilrneğe mecbur kaldı. Biz onu 0 

tarafında yepılagelen güreşler cinsinden mandanberi tanırız. bel' 
bir şey bunlar. O zamandan bu zamana kadar da ııer 

Fakat ... Evet işin bir de fakatı "ar. , ·akit Galatasaray klübüne gelir. :aeriltııt 
P:ızar günü geç vakit telefonla Manisa- idrnan yaparız. Ne zaman Çobanla tıı.1,. 

cian aranıldık. Bizi telefonla arıyan mu- sa muhakkak altta kalır. Salonda le··~· 
haLabınıız: balık olauğu zaman, Çobanla tutuşııı'.,. 

- Ben Manisanın ... klübü başkanı cesaret ec!emiyerek benimle idnıarı ) 
fa!anım. Bugün burada profesyonel ser· par... 0,: 
best güreşler yapıldı. Tekirda~lı Huseyi- Şekil bu olduğu halde şurada btı~, 
ııln karşısına. ileri gelenlerimizin müma- eBugün Çobanla idrnan yaptını. dt' 
naatına rağmen milli takımdan am:.tör birkaç defa sırtını yere getirdilll' 
g~rcş~l Adnan çıktı. Otuz yedi dakih n:P.~den çekinmez. 
süren bir güreşten sonra da yenildi• dedi. G~lelim hikayemize: . bl" 

Biz haberi yazdık. Fakat ben nu vakıi- Miinakaşa büyüdü. Öteden ber:dert 
ya rağmen böyle bir karşılaşmaya ir.an· zı sesler yükselrneğe başladı. . ıd' 
nıak istemıyordum. ..Tekirdağlı Hüseyin, Adnan tıe gi1 

Bugün Manisadan bir mektub alnım. sin. diye bağınyorlardı. ret~' 
P:ızar günkü güreş badisesini anlatıyor. Seyırciler arasında bulunan muht~ 
Mektubun altında hiç tanımadı~ım bir bir general beni yanına çağırdL 1 
imza var. Yalnız o kadar. Adres iılaTt ya.- dağlıyı göstererek: 
zılmaya lüzum görülmemiş. Bu mektubu - Güreşir misin? dedi. dJ 
size ~öylece hülisa edebilirim: T('kirdağlmın ötede herlde ve btl~cıı 

eBugün burada güzel ve heyeca.ı•lı gü- sö;ı,rlediği sözler arkadaşlanm ve be ~· 
reşler yapıldı. Başpehlivanın. Kara AU iı;in bir izzetinefis meselesi oımuş:ıı.;,. 
veya Halil gibi kuvvetli pehlivanlada rarr.ızdaki kırk kilo farkı aklıma bıle 
güreşmesi, halk tarafından isteniHyordu. tirıniyerek cpekt. dedim. ttfll· 
Fakat Kara Ali daha evvel başkP bir Fakat iş benim cpeki. demerole b~·,.r 
pehlivanla güreşti~inden Tekirda~lıya yccekmiş. Bu sefer Tekirdallı a,ak L 

yanaşmadı. Her nedense Manisalı Halıl- c!i ve: el' 
le Tekirdağlı Hüseyin, beraber güreşrnek - Ben amatör bir pehlivanl.ı t-lf 
istemiyorlardı. Başpehlivanla güreşecek rr.em! dedi. 
kuvvetli başka bir eleman da yoktu. Etraftan gülüştüler. 

Bu esnada hakem olarak gelen milll Dediler k:.: 1• tak~m güreşçilerimizden Adnanın. hazır - Bunu bir amatör pehlivan söyle~e" 
buiıman büyüklerimizden birinin iznile c!i :kabul ederdik. Fakat bunları pr" 
ve hakem heyetinin muvafakatile Tekir- yonel l:ir pehlivan söylerse gülerıer· b!Jl 

dağlı Hüseyın ile güreşmesi istendi Ad- UzatmıyaJım. Neticede Hüseyııı ıc~tl" 
nan bunu kabul etti. Bu vaziyeti zorlu etti. Ben de hiçbir maddi mcnraat 
gören Tekirdağlı. bir takım kaçımıaklı meden ve beklemeden tutuştum. ,. 
V':lllara baş vurdu ise de halkın . ısrı>n Yarım snatte bana hiçbir şey yııP'J11ıı• 
UzE.'rıne r,üreşme~e mecbur oldu. Güreş d ıktan rnaşka benim tatbik etti~irıı 0~,l 
başladı. On beş dakika sonunda fena bir lara cJa itlraz etti. Mütemadiyen "sıt• 
vaziyete düşen Tekirda~lı. bir takını iti- olan bacağıma saldırıyor, beni o "~ 

1
,.. 

rtılar yaptı. Hakem heyetinin ıdaresız- ile yıkmak istiyordu. Güreş müddetıettl-
li;;ıni ileri sürdü. eGüreş:mem-. dedi. · sı .. rı-:n s2at olduğu halde ona da ıt•r _..1'f' 
HaE{ kabul etmedi. Güreşe tekrar baş- Yeniş:nciyc kadar güreşeccğiz deı•~ 
landı. Tekirdağlı sert ve tatsız bir oyun başladı. Onu da kabul ettim. bl' 
tntbik ediyordu. Mütemadiyen Aciııanın Tekrar güreşme~e başladık. Fntcııt f3e1 
takat olan hacağına saldırıyordu. Netıcc- cağım adamakıllı p~ımaya başladi· ıı:J' 
de Adnanın çetin mukavemeti eridı ve d~kika mı, yedi dakika mı ne oı.r.ıtıŞ 
37 dakikada yenildi, buna ra~men halk mıyordum. Bırak artık dedim .. 
~yaşa Adnan• diye ba~ı.rıyordu.... ıti1ot• 

Mektub burada bitti. Adnanın hikayesi de burada b ~,r 
Bu i~te makul ve haklı oldu~ tJf~...., 

Görüyorsunuz ki, güreş günün·in gece- b 5avı:v-ulunmakla beraber Adnana. p. 
si bize telefonla verilen haber, Adnanın egüreşmiyecektin. dedim. 11·,./ 
suçunu bır hay!i ağırlaştırdı~ halde ..................................................... . 
mektub bi11ık!s bunu hafifletiyor. Her ne 
olursa olsun ortada bir hakikat var. O 
da. bir profesyonel pehlivanla bir ama
tör güreşçimizin güreşmesi. .. 

Eu şüplıesiz doğru olmıyan bir hare
kt•tt:: ve hesabını sormak ta feuer;u:yona 
düger. 
Yazımı bitirmek üzere iken içeri Ad

nan girdi. Yanında hakem Cemal vardı. 
Bakıno.z. Adnan neler anlatıyor: 

- Beni Manisaya hakem durmak iç'n 
cağırmışlardı. Güreş günü Tekirdağıı Hü. 
s~vine rakib aranırken ortaya nereden vt> 
nasıl çıktığını bilmediğim bir fikir atılrfı. 
cProfesyonel pehlivanlar mı yüksektir, 
amatör pehlivanlar mı?. Çoban Mchmed 

Türkiye radyo düüzyon p06~ 
Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUtU,., r 1689 m. 183 Kes. 120 ıc:· 

T .A.Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 J{ fl. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 J{ ' 

CUl\JA 16j1Z/938 _,tt' 
12,30 Mü:"ik c türkçe &erler}, 13.00 :ı , ~ 

yarı ve haberler, 13,10 SOlist kons~e fP.t,!\' 
11!,00 Mü7l!c (Türk müziği • lncesıı• ; 

ile Tekirdağlı Hüseyin güreşirlerse kim U!,45 Konuşma C SPOR F.AALİ t ır• 1, 
kazlnır?ıt 19,00 Müzik (Fanfar • PD, 19,15 ~ ~~ 
================ rı ve haberler, 19,25 MüzJk cınc oıııı 
yapmı~lardJr. West Ham dokuzuncu va-
71yettedir. 

Maçta 25.000 kişi bulunmuştur. 
Tottenham: 4 • Millwall: O 

!kinci lif takımlan arasındaki bu mü
sabaka Tottenham'ın büyük bir gaiebe
eile &ona trmiştir. 

İlk devre 2-0 bitmiş. ikinci devrede 
M.llwail iki gol daha yemiştir. 

Tottenham altıncı, Millwall on ikınci 
.. ·aziyettedir. Maçta 48.000 ki§ıi bulUL
tr.U§tur, 

20,00 Müzik CRiy:ıseticümhur tJI{I.rJJl )f 
ke.~trnsı - şef: Hasan Ferld A}nar>· ,ı , 

21.00 Saat ayarı ve arabca sayte;·o fC0)1 
Müzi:C (tambnr, kemençe, ney>.~), $1 
'l~r:ıa, 21,45 Müzik Cşarıu v~ ta ,; 
Mi:zlk (kfiçük orkestra). ,s.•S 

23,15 1\fUzJk cnomans ve Baıaıayka), ,_d 
Son haberl~r ve yarınki progra~J!;.~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r;JI-fl 

·n satlam &elir, de.,ıeı taıı.U~ f"'' 
f't tahviJi alan bem kendisine, b 
.lun iDiarına )ardım etm~ olul'· 0J1l! ~ 

Ulusal EJCon ~ 
Artırrna ıtıı 



Çünkü ASPiRiN seneler, 
denberi her türlü soaukal

gınlıklarına ve a6rılara kars• 
tesiri saşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P i R i N In tesirinden 

emin olmak icin lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

'----------------------------------------------
Devlet Demiryollari ve limanları işletmesi Um um idaresi ilanlar· 1 
~uhammcn bedeli 80400 lira olan 1 ad cd tarak c!ubası ve şalanları 13/2/1939 

llazaı-tesı ~i'ınü s:ı at 15,SO da kapalı zar! usulü ıle Ankarada İdare binasında sa
tın ıthnacaktır. 

Bu ;şe cırmek isliyenierin 5270 ııralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ttUği V<>.sikaları ve tekliflerini aym g.in saat 14,30 a kadar Komisyon Reısliğine 
l>eıınelcri lhımdır. 
Şartnameler 402 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(8998) 

liuhammen bedeli 576009,93 lira olan 100 k:lometrelik takriben 8000 ton ray 
251lt939 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İrl2re bi -
lltsında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 26790,40 ltr al k muvakkat teminat ile kanunun ta
r,n etti~i vesikalan ve tekliflerini .ayni gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reis -
ı~ıne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 2880 kuruşa Ankara ve Huydarpaşa veznelerinde satılınakhdu·. 

(&808) 

SON POSTA 

Her işin bir saati var, 
Herkesin bir işi var. 

Bir işe vaktinde yetişrnek için saatini
r.n ayan tam olmalı. İsviçrenin dünya

ca meşhur fabrikasının tam flyarlı 

''MOVADO,, 
saatinden 

Siz de bir tane edininiz. Kadın ve er· 
kek için altın, gümüş ve metal - kol, 

ceb ve otamatik • saatler. 

6 ay veresiye 

OSMAN ŞAKAR 
MUeaaesas1 

GALATA : Bzınkalar cndddesl No. 47 
Voyvods han zemin kat 

EEYAZID : Elektrik idaresi karşı· 
sındıı No. 28 

KADıKÖY : lskele Muvakkithaııe ead· 
des. Nr . 33/2 

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

Yercbat.an, Ça.talçeşme soka k, 25 

Yevml, Slyıı.s1. Havaals Ye Halk gazet.esı 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
~esimlerin bütün baklan 
mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

AEONl FIATL 
1 6 

:- eııe Ay 
Kr. i .r Kr. 

TÜRKtYE J400 76v 4.00 
YUNANİSTAN ı,HJ 1~ 710 
ECNEBİ 27)) '4 800 

Abone bedeli peşindı:. Adres 
de~iştirmek 25 kuruşıur. 

Kr 

Gelen evr.ak geri verilmez. 
Iliinimdan me,uliyet alın~ 
Cevab için mektublara lO ktıruşluk 

Pul ilavesi l~wnrlır. ................................................. ,~ 
: Posta kutUBU ; 741 İstanbul 1 
S Tel graf : Son Pc.sta S 
~ Telefon : 20203 j 
;,, ............................................• ~" 

PASTiL KATRAN HAKKI 6ks0rükleri k6k0nden 

keser, tecrObeUdir. 

YARI N· KURACAG 1 N IZ ·EVi N· TEI1EliDiR 
_, 

Y. C. 
n ·-

~IRAAT BANKA: -1 

Sayfa 1 

• 

SiL o 
ROMATIZMA- LUMBAGO 
SlVATlK- ARKA- BEL

DIZ- KALÇA AGRILARINI 

Si LKO 
Te la ve lzale eder. 

SÜMERBANK 
Karabük Demir. ve Çel i~< Fabrikatartndan: 

F abrikamız için lazım olan 6000 ton dolomitin Bartın suyu bo

gazında Boğazköyü civanndan ihracı, deniz tarilcile Zonguldak 

veya Filyosa nakli ve vagona tahmili iıi bir müteahhide iJ,.ale 

edilecektir. l.teklilerin tafsHi. tı öğrenmek ve ıartnameyi almak 
üzere 20.12.938 tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

BANKA 
KO ERÇiYALE 

iTALYANA 
Tamamen tedlye edilml§ sermayesi: 

700.000.000 ltaiyan L reti 

Merkezi : MİLANO 
BüUin İtalyada . istanbul, İzmir, Londra 

~e New-York':ta Şubeleri vardır. 

narlçtcki BankalanmiZ: 
BANC.t\ COMMERCİALE İTALİANA 

ıFr:ı.ncc) Paris, Marsellle , Toulo use, Nice, 
Menton, Monaco, M ontecarlo, Cannea, Juan
les - Pllls. :VWe!ranche - .sur - .Mer. Cuab
lanca (Maroc) . 
'B~NCA COMMERCİALE iTALİANA E RO· 

MENA: Buearest, Arad, Br.alln, Bra.sov, Cluj , 

... 
Ol çü üzerine 
Fen ni Kas1k bağ lar• 
Mıde, barsi't, bObra c 

dOşkOnlO~Qne 

faliDI 
Korsal2r 
i.tıyea!er~ olçü 

tariiMi giiAderilir. 

Emln:Sııa 
ızmir sol a n 

1e1. 202t9 
ZAHARYA 

Oreopulos 
Taklitçilerdan 
salunımz. 

~---, OOOtanza, Oalaz. Slblu. Tlın1choara. ----------------------
BANCA COMMERCİALE İT.A.Li.ANA E 

BULGARA. S<ıtia. Burg as, Plovdiv, Va.rna. 
BANCA COMMmetALE İT.ALİANA PER 

L~GITro. Alexandrle c'J'Egypte, Elknhlre,. 
Port - Said. 

BANCA OOMMERCİALE İTALİANA E 
ORECA, Atina, Pire, Selanik. 

'BANCA COMMERCİALJ!! İTALİANA 
TRUST OOMPANY, Pihlla.delphla. 

B.\NCA COMMERCİAI;E İTALİANA 
TRUST COMPA~ - New-York. 

Müsterek Bankalar 
Banque Frnn~lsc et İtallenııe pour l'ame
rique .du sud. Pa.ı1s. 

Ar~nntlndf : Buenas-Alres, Ros!\rlo de 
Banta flı. 

BRESh..YA,da: &ı.o-Paulo ve b~lıea §elrlr
lerl.'lde ~Şdbe18. 

CHİLİ'<Ie : ISantla«'o. V.alpara1sa. 
COLOMBİA'da: Bogota, BarranquUla, Me· 

delil n. 
URUGUAY'da: MonteYtdeo. 
BUiCA DEJ.J,A SVIZZERA İTAI h NA: 
Lugano, Belllmıona, Chlas.so, Loı- ıo. 

Zurich, Mendrlslo. 
8:\NCA UNGARO - iTALiANA S. A. 
Pt> te ve ~hen Şehirlerde Şubeler: 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb, Su.sak. 

RANCA IT.t\LİANO - Ul\IA 
Llma. (Perou) da b~ıca Şehirlerde Şube

!e.r: 
B~CA İTAI..IA."'iO - GUAYAQUIL 

ouayaqull. 
Istanbul l\ferke7.i: 
Galata. Voyvoda Caddesi, K nraköy Pnlas. 

Telefon 44845. 
:istanbul Bürosu: 
.Alalemcıan Han. 'IIelefon 22900 JS/ 11/ 12/15 
!Bfıyol'la Biirosuı 

tattıaro C8ddes1 No. 2f7. Telefon: 41046. 
Ka.cıalar 1carı: İtalya ve Mııcc.risto.n Jçin 

ve TourL~UQut Qeklerl W B . C. İ. TRA VEL
LiiE'8 çetıert. 

Göz hekimi 

Dr. Murad Rami Ayd1n 
Taksim - 1'alimlıane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa ııpt. 

Tel: 41553 

Akba kitab evi 
Her dilden kitab, gazete, mecmua. 

rne-kteb kıtsbları'llln ve kırtasiyenin 
Ankara satış yeridir . "l!ndervud ma
kinesinin r-centasıdır. 

................................................................ 
Son Posta Matb~as:ı 

Neşriyat Müdürü: Selım Ragıp Emeç : 

SAHiPLERI· S. Ragıp EMEÇ ı 
. A. Ekrem UŞAKLlGll 
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Grip, nezle, bronşit, 
kırıklık ve 

baş, diş, romatizma, nevr~lji, 
tekmil ağrılara karşı 

Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerleme
sinin önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe "9ripin, en 
muannid baş, diş, ve romatizma ağrılarını, üşütmeden 

mütevellid sinir ve adale ağrılarını izaleye kafidir. 

Kat'i Tesir 
" Gripin , bu yağmurlu ve soğuk 

havalarda vücudünüzü hastalıklardan 
koruyacak en kuvvetli ilaçtır. 

icabıada 

Seri Şifa 
Bir kaşe "Gripin, çok kısa 

zamanda iİz\ rahat ve 
sıhhate ka vuşturur. 

g D e 3 ade 
Her yerde israrla Gri
pin lsteyiniz ve Gripin 
yerine başka bir mar
ka verirlerse şiddetle 

reddediniz 

··~~ v. - , , ·~.,. 
.,, 

Odeon No. 5 - Odeon No. 1 - Odeon No. O 

A 
Et Te ıebzelerln iyice plşmemeslnden, meyvalann güzelce yıkanmama.sından, lçllen suların temiz ve sat olmamasından h!l.

&11 olan solucan dedl~lmlz barsak kurdlan en muzı.r hayvanl&rdır. Bunlar; lnce barsa~ın iç zarına yapışara.k ve kan emerek 
yeLl§ir Ye ürerler. Ekserlyetıe çocultlard:ı bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, bazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya ben
zer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurd-

ların tesiridir. '(IS MET SOLUCAN BISKOVITI) 
bu lrurdlann en blrlncl devasıdır. BilyUk ve küçüıtlere emniyet Te ltlmad.la •erlllr. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza se
nede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Atıe doktorunuzıı danışınız. 
DİKKAT: Kullandıktan yinni dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğwıuzda ı;olucan olmadığına tti-

mad ediniz. 
Sıhbat VekAlet.ınln resmi mUsaadesini halzdlr. Tarzı 1stimall ltutulıırın içinde yazılıdır. 

KuJlamş tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsıwi ktsma aynlmı~tır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu biskü· 
vit, ~culdnr: 10 - 15 yaşma kadar bir kutu,. 10 yaşından aşağı çocuklanı fıer yaş içiu gece yatarken bir çizgi 
bbkU'fit verilir. 

Fiab her eczanede ~O kuruştur. ( 1 S M E T) ismine dikkat. 

IŞ.LER ' YAZlLAR 

alabilirsialz. 

ARTIK 

BIR 

K"rac-iğer, böbrek, ta!} ve kumtarııı· 
dan mütevellid sancılannız, dafllar 
sertlikleri ve şişmanlılt şikftyetlerl .. , 
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

U Ri 
Vücudde toplanan asid ürik ve olt~ 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolaY~ 
dJr. Yemeklerden sonra yarım bar" 
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUJ( 
ECZANESI 

BEYOf;LU - ISTANBUL 

BAŞ IM ÇA TLIYOR 

NEZLEM VAR 

.. NEVRALJİYE TUTULDUM 

GruwTEN KORKUYORUM 

DlŞlM ACRIYOR 

DEMEYIN 

KAŞE 

En iyi çaredir. 

Ki 

8 

• 


