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Fransada umumi grev Yeni Istanbul valisi 
• • Vek81etin daveti 

tamamlle akim kaldi üzerineAnkarayagitti 
Pariste sabahın ilk saatlerinden 

itibaren günlük hayat normal 
bir s~rette hadisesiz cereyan etmiştir 

. \. -········ .. ·····--·······-·-···························· 

Lütli Kirdar önümüzdeki hafta vazifesine 
başlamak üzere şehrimize gelecek 
Belediye Reis Muavinlerinin başka vazifelere 
tayinleri takarrür etti, Emniyet Müdürü de Çorum 

valiliğine tayin edildi 

Daladga ·Fransız/ara Avukatlik kanunu 
lıitaben bir nutuk söyledi bugün meriyet 

Ankar&ı 30 (Husus!) - Manisa valisi 
Ltltfi Kırdarın Istanbul valiliğine tayini 
yüksek tasdika ıktıran etmiştir. 

Son bWtranlı günlerde Dti!.adye 

1 ~nris, 30 (Hususi) - Ecnebi müşahid
erın kanaat ve ifadcsme göre umUmi 

t:_vin, umumi olmak bakımından, akim 

gazetecilere beyanatta bulunurken 

kaldı~ı tahakkuk etmiştir. 
Grevin umumi bilfmçosu yapıldıit tak

(Devamı 11 ınci sayfada) 

Urfa havalisinde 72 
\1atandaş selden boğuldu 
Şiddetli yağmurlardan seller ova yı istila etti ve sular 

davarları ve çadırlan süpürüp götürdü 
il lırta. 30 (Hususi) - Dün gece yağan 
't ddetıi yağmurlardan hfısıl olan seller 
;ktek dağından ovaya yayılmış, birçok 
e-·~lan, köylünUn davarlarını süpürüp 

6?tUrnıüştür. Nüfusça da zayiat vardır. 
~diye kadar 72 \·atandaşın seller altın-

da kalarak öldüğü tesbit edilmiştir. Mad
di zayiat ta büyüktür. 

Derhal faaliyete geçen Kızılay felaket 
mahalline memurlar ve imdad heyetieri 
göndererek yardımlarda bulunm~ 
tur. 

Ebedi Şef Atatürkü tedavi eden 
doktorlarm verdikleri raporlar kitab 

halinde neşredilecek 

Dr. Süreyya Hid4yet 

Ebedi Şef Atatürkün son hastalığı 
esnasında kendisini tedavi ile meşgul 
olan doktorlar heyetine müşavir tabib 
sıfatile dahil bulunan doktor Süreyya 
Hidayet dün bir arkadaşırnızın sualle
rine şu cevabları vermiştir: 

- Bütün Türk milleti ve hatta dün
ya efkarı umumiyesi, Atatürkün yal -
mz ölümü karşısında büyük bir tees • 
sür ve iztırab duymuş değildir. Onun 
hastalığı ve hastalığının seyri hakkın • 
da da -anlattığınız vechile- büyük 
bir merak ve alaka tebarüz etmekte -
d~r. 

Bunu ben de biliyorum. Fakat uzun 
bir zaman devam eden tedavi esnasın
da, hastalığuı gösterdiği iirazı hatasız 
ve noksansız olarak ifade edebilmeğe 
imktın görcmiyorum. İnsanı, hafızası 
yanılts.bilir. (Devamı ll inci ıayfada) 

mevkiine giriyor 
Ankara, 30 (Hususi) - Avukatlık 

kanunu yanndan (bugünden) itibaren 
mer'iyet mevkiine konulacaktır. 

İleri Türk cemiyetine yakışan, a • 
vukatlığı haysiyet ve vakarile müte -
nasib bir seviyeye yükselten ve onu 
nizamlı, disiplinli bir teşkilat haline 
getiren kanun Türk adliyedieri tara -
fından layık olduğu ehernmiyet ve kıy-
metle karşılanınış, benimsenmiştir. 

(Devamı ll inci sayfada) .............................................................. 
inanılınıyacak 

iki haber 
Bir Fransız kızı sihirli 

elinin temasile 
12,000 hastayı iyi etmiş 1 

~-·······················································, 

Amerikalı bir genç kı:z da i 

Muhiddin Üstündal Vekfllet emrine 
alınmıştır. 

Yeni İstanbul Valisi Ankarada 
. İzmir, 30 (Hususi) - İstanbul valiliği
ne tayin edilen Dr. Lfıtfi Kırdar bu sa
bahki ekspresle Dahiliye Vekilinin da
veti üzerine Ankaraya hareket etmi} ve 
Manisalılar tarafından baranetle teşyi 

edilmiştir. 

Dr. Kırdar:ın yeni vazilesi hakkında 
talimat alacağı ve pazartesi günü Mani
saya döneceği ve ayni hafta içinde lstar 
bula hareket edeceği sanılıyur. 
Manisalılar Lutfi Kırdardan ayrıldı~

larına çok müteessir olmuşlardır. 
Kırdar, Manisa valiliğinden evvel İz

mir'Cie be~ sene sıhhat müdürlüğü yap
mış. bilAhare mebus seçilmiş ve Balıke

(Dcvamı 2 nci sayfada) Yeni Istanbul Va~isi Lutfi Kırdar 

Bir genci evinin önünde tabanca 
ile yarallyan ihtiyar kadm 6 sene 

8 ay hapse mahkUm edildi 
boılukta du~yo_r, elini dokun· ~ Dün, A;ırccza mahkemesi suçlusu ih- kaybet~iştir. Nihayet bu kadının Koca
durmadan bır pıyanoyu hareket : tiyar bir kadın olan ve uzun müddetten- mustafapaşada oturan Şahendenin evin-

ettiriyormuı S beri devam eden bir öldürme~e te§ebbüs de bulundu~unu öArenmiştir. 
\ ......................................................... ) hadisesinin duruşmaı.:ını neticelendlir- Mustafa birkaç kere Şahendeye mU.-

Paris gazeteleri I<,ransacia Andre Morel miştir. racaat etmişse de, daıma: 
Bir müddet evvel Mustafa ı'sminde bır' • Evım· de bo",.,le b'r kadın o'"-isminde henüz büli'ığa ermemiş bir kızca- .. - J ı Y au ceva· 

genç. bir kadınla nıkahsız olarak beraber bını almıc::tır 
~ızın son zamanlarda mucize denebilecek ır • 

fuvk~adclft~r göste~i~~ bab~ verl- ~y~aş~a=m=~~f=a=ka=t=b=ir~g~J=n='=s~~g~il=b=~=i=n=i=d=n~i~~~~(=D=ev=a=m=ı~2=n~~=·~~~y~f~a~~J~~~ 
yorlar: 

(DC?Vamı 11 inci sayfada.) .........................•.................................... 
iran, Veliahd1n1n 

evianebilmesi için Ana 
Kanunu tadil etti 

lran ı•eliahdı t:e fiitanlısı Mısır 
Prensesi Fevziye 

Kahire. 25 (Hususi muhabirimiz yazı
yor) -Son zamanlarda çıkan gayet mü
him bir mfıni yüzünden, Emire - Pren
ses - Fevziye ile İran veliabdi arnsındaki 
izdivaç meselesi az kalsın suya düşüyor
du. Meğersc İranın Ana Kanununa göre 
İran vclinhdının hayat arkadaşı olarak 
alacağı kızın annesi mutlaka İran kanuı
d&n olmak icab ediyormuş. 

(Devamı ll inci sayfada) 

Rumen Demirmuhafız 
Teşkilatı Reisi ve 13 
ar-kadaşı öldürüldüler 

Dı!J ..... t bır 1ıapıs1ıaneye nakLedilırken kaç mak isiiyen ve jandarmalar tarafından 
öldürülen Demirmu.h:afız te§kilatı reisi Kodreanu bir teftiş esnasında 

Bükrcş. 30 {Husus]) - Hükumet ta- dildiği sırada. cDemirmuhafız:ıı teşkıla
rnfından dağıtılmı§ olan faşist tcmayül- tına mensub bazı müsellah kimseler eski 
lü cDemirmuhafız» teşkilatının halen şeflerini ku: tarmak istemiş ve Kodrea
mevkuf bulunan reisi Kornclius Kodre- nu·nun jandtlrmalar elınden kaçmauru 
anu, bu sabah on üç arkadaşile birlikte tesbil etmi§lt>rdir. 
Bükre§ hapishanesınden Ploeştiye nakle- (Dcı:amı ll inci sayfada) 

• 
l 

e 

ı 

1 

l 

' 
ı 

ı 

i 

1 

• 
• 

• 
1 

.. 
• r 

l 

' 
1 



Herrün 
-····-

Aman, bir iş ... 

'-. Yazan: Muhittin Birgen 

te' ağıruza. solunuza bakınız: 

;;;;;:;!) Renkleri san bir takun genç

ler görürs.inüz. Bunlann büyük bir kıs
mı Iısc ve üniversite mezunudur. Renk· 
leri niçin sararmış? Niçin bu gençlerin 
çehrelerinde hüzün var? Neden ncş'e ve 
canhlık görmüyorsunuz? Neden dolayı, 
bilakis. bu çehrelerde asabi bir hayat gi
dışınin. genç yaşta belıren çizgileri var? 

Üniversite mezunları, doktor, kimya
ker gıbi henüz memlekette geçer meslek
tenseler. henüz kolayca, fakat az maaşlı 
ve dar maişetli bir iş bulabilirler. Öte
kıler ise iş aramaya m3hkum gençlerdir. 
İş arıyorlar; iş bulmak içm her kapıya 
baş vuruyorlar. cAman, iş .. • diyorlar. 
Halbuki memlekette çok iş var: Fabrika
lar amele, madenler amele, demiryolları 
tımele arıyor ve ner tarafta, iyi i~i için 
ıyı yevmiye bulmak imkanı mevcuddur. 
Fakat. küçük bir maaşla uzakta memu
riyete g.tmek ıstemiyen bir üniversite 
mezunu arnelelik edemez; nitekim, lise 
mezunu da bizim memlekette henüz ame
lelığe iltifat edebilecek bir ruh içinde de
ğıldir. Onun için, şehirde, hiç olmazsa 
ı;ıneması bulunan bır vilAyet şehrinde 
cbir işıı bulmak Uızımdu. İşte, o da sarı 
benzi ve sinirli çehresındeki gergin çiz
gıleri ile iş arkasında koşup duruyor. 

* Bu gencin aradığı ı§, cmünasib bir 
t~ıı tır. Kendisine sorunuz: 

- Nasıl bir iş istersiniz? 
Sıze cevab verir: 
- Münasib bir iş ... 
cMünasib işıı ne demek? Bunu anla-

madığınız için tekrar sorarsınız: 
- Peki. sizin elınizden hangi iş gelir? 
O da der ki: 
- Efendim. I tse mezunu yum ... Her i§ 

yaparım. 

Halbuki bir lise mezunu hiçbir iş yapa
maz. Bütün bilahare yapacağı işleri he
JII'Üz ö~renmeğe muhtaçtır. O kadar sene 
mektebde okuyan, o kadar kitab sayfası 
ezberliyen, imtihan kapılarında ve mü
meyyiz kaışısında tiril tiril titriye titriye, 
senelerce kalburdan ve elekten geçmiş 
olan bu genç. hayatını kazanmak için 
henüz öğrenmeğe muhtaç olsun! İnanıl
maz şey! Halbukı, maal.esef. hakikat böy
ledir. Lise, insanlara hiçbir şey öğret
mez. Hele §U bizim Fransız liselerinin 
taklidi olan nazari liselerimiz: Her şeyi 
kitabla öğreten ve her sene bir ısblahı 
kaldırıp yerine diğer"ni oturtan liseleri
mizi 

Bunun için, bu sarı renkli ve sinir çiz· 
gilerile dolu çehreyi memleketin her ta
rafında, hergün, mütemadiyen iş arar 
görürüz. Daha da göreceğiz ve bunlann 
çoğaldıklarına şahid olacağız. 

* Mesela, New-York'tayım. Bir lokanta-
da yemek yiyorum. Bu esnada önümden 
bir hanı'll geçiyor: Koltuğunda bir sürü 
mecmua, kitab, üstünde şık bir elbise. 
başında son moda bir şapka, güzel bir 
Amerikan kızı. Ben bu güzel şeyi tanı
yorum:- Fakat, nereden? Nasıl? Buldum: 
Bu hanım, biraz evvel bana servis yapan 
servöz kızdır. Diğer pek çoklarile birlik
te kendisini size takdim edeyim: Lise 
mezunudur: şimdi üniversitede okuyor. 
Ayni zamanda bu lokantada hizmet ya
par. Biraz evvel arkasmda iş elbisesi 
vardı, şimdi vakit geldı. servisi arkada
şına devretti, mükellef tuvaletile, zengin 
bir müşteri gibi, lokantadan çıkıyor. 

Zengin? Evet, haftada en az altmış dolar 
kazanır! 

Yüzündeki pudra\·ı. dudaklarındaki 

kırmızıyı kaldırsanız hile onun çehresi 
sarı de~ildir; yüzünde hiçbir sinir çizgi
si, hiçbir gergin hat göremezsiniz. Çünkü 
neş'e içinde çalısan bir işci, iş içinde öğ
renen bir ilim adamdır' Bu genç kız bu
rad'l çalışırken ötek'ler. delikanlılar da 
başka yerlerde çalı~yorlar. Mesela, bu 
akşam lokantada üç faat çalgı çalacak 
orkestranın bütün de1ikanlılan üniversi
te gençleridir. Hattfı. gelecek sene bu ü
niversiteli gençlerden mürekkeb orkes
trayı. tatil mevsimı!lde ucuz artist. bile
tile Avrupaya gelmiş, faraza Fransanın 
bir su şehrinde ~algı calar ve hayatlarını 
kazanır görürsilnüz! Hem syahat, hem 
ti ret! 

* Okuyucularım neler söylemek istedi-
limi anlamıJ oldukları için fikriml fazla 

Restmil Makale ı T utmıyacaksanız vô.detmeginiz = ::::a 

Aile hayatında hemen hergün karşıla~tığımız bir sahne 

vardır: Çocuk yaramazlık eder, hırçınlık eder, ağlar. Onu 

susturabilmek için istediği şeyi, miımkün olup olmadığına 

Çocuk kendisine taalluk ecien noktalarda büyük insandan 
daha müdekk.ik~r. kendisine yapılan vadin tutulmadı~nı 
gördü mü karşısındakine yalancı damgasını vurur, artık 
onda büyüğüne karşı inanma hissi kalmamıştır, hürmet hissi 
de eksilmiştar. Çocu~a tutrnıyacağınız vadi yapmayuıız, o
nun nazarında kendi kendinizi k:içültmüş olursunuz. 

bakmadan viıdeder iz. Hatalı bir hareket yapmış olduf:'Umu
zu az sonra anlarız, fakat artık vakit geçmiş olur. 

Ingiltere kralına 
Şapka çıkarmıuan 

Iki aile 
• 

• 

lngiltereae iki ailenin mensubları In
giltere kralına şapka çıkarmaktan müs
tağnidirler. Bunlardan bir tanesinin ec
dadı, bundan 700 sene evvel, karşısına 

çıkan Fransız muharibini korkutarak pes 
dedirttiğinden, diğeri de sekizinci Han
rinin hayatını kurtardığından kralın hu
zuruna şapka ile girmek imtiyazını al
mışlardır. 

Resmimiz, krala şapka çıkarınıyanlar
dan Lord Forester'i gösteriyor. 

izah edecek değilim. Bu Amerikalı lise 
mezunu ve üniversitE-'li tipi, belki orada 
pek göze çarpacak kaaar bol ve umumi
dir; fakat, Avrupada da, bilfarz Alman
yada bu, en münteşir tiptir. Bu gençler, 
iş aramazlar; iş onlan bulur, bulmasa 
b!le onlar mutlaka kendilerine cbir İ§ıt 

değıl. cişlerinh bulurlar. 

r-....................................................... ~ 
Hergün bir f1kra 

Sak1n ha 
Miskinin biri, güncşlı bir yerde ya

tıyormuş. Yüzüne, ellerine birçok si- j 
nekler konmuşmU§. Oradan geçenler
den görenler olmuş; acı.mt.§fur .• 

- Bari şu miskinin sineklerini ko
valım! 

Diye yanına sokulmuşlar. Miskin, 
isteksiz isteksiz: 

- Sakın ha, demi§, sinekleri kova-
yım, demeyin. 1 

-Neye? 

- Oı.lar doyduıar. Onlar giderler- 1 
se yerlerine açları gelir.. beni daha f 
fazla rahatsız ederler. i 

'\.;. ................................................ -.... ./ 
22 senedenberi 
Miğfer 
Gigen miltekaid 

Bu zat vaktile askerlik etmi§ bir lngi
lizdir. Başındaki mi~fer, bu askerlik 
zamanının yadigarıdır. 22 senedenberi 
de bu serpuşunu giymekte: 
-Ne yıpranır, ne bozulur? .. Fena mı, 

ar yılında değil, kar yıJındayız!t demek
tedir. 

Filmlerdeki " buselerin 
aksülfımeli , nel/.ir? 

Büyük bir ecnebi mecmuası sinema 
perdelerinde sık sık seyredilen buselerin 
seyirciler üzerinde ne gibi tesirler uyan
dırdığı hakkında tt>dkikat yapmıştır. 

Buselerin nksülameaeri beş sınıf üze
rine tertib edilmiştir: 

Çoruklar: Buseler çocukları alakadar 
etmiyor. 

Dünyanın 
En kilç'ilk ve en 
Mahir dansözü 

~esmimizde gördüğünüz 9 yaşındaki In
.tiliz kızı, yaptı~ı dansiann harllrulAde
lTği yüzünden §imdiye kadar 4 kupa ve 
71 madalya kazanmıştır. 

Sinemada " saltanatının " 
zevali 

Bir vakitler l&n§ın sinema yıldızlan 

büyük rağbet kazanmalda idiler. Şimdi, 
Hollywoodda söylenöıği veç.hile B&rliın

ların artık saltanatlarma veda eylerne
leri lazım ~elmektedir. 

Halen pek büyük bir ra~bet kazan
makta olan sinema yaldızlarının başlıca
lan yüzde yüz esmE.>rdirJer. İşte sayayım: 

Claudette Colbert, Dorothy Lamuor, 
.Toan Crawford, Luise Rainer, Norma 
Shearer, Kay Francis. 

Çok sevilen sinema yıldızlanndan: 
Jeanette Mac Donald ile Ginger Ro

cers sarışın de~il. kızıl saçlıdırlar. 

Bizde de böyle bir gençlik tipi yarat
mak lazım. Kjm yaratacak? Ne zaman 
yaratılacak? Nasıl olacak? Bunları bil
miyorum. Gençler: Buseleri görünce 

kızarırl r. 
sıkıhrlar, gider. Büyük bir zevk ile seyre dalarlar. 

Bilmiyorum. fakat. hiç olmazsa söy-
Iiyeyim! Muhittin Birgen Aşıklar: Buseler ziyadesile hoşlarına 

Evlıler: Sıkılmadan gülüp dururlar. 
ihtiyarlar: Sıkılırlar. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMA! 
Şehir Meclisi dün devre toplantılarının sonuncusunu ya

pıtcaldı. Çıngırak çınlamaya başladı. Fakat reis ile sekreter
leri !ıenüz yerlerine geçmem;şlerdi. 

Koridorda üçer, beşer kişılik gruplar arasında sigaraların 
son nefesleri biraz d~a çabuk çekildi, başlanm~ olan hika
yelerin daha süratli anlahlmasına çalışıldı. 

Bir grupu bırakarak öbürüne gidiyor, bu sütun için bir 
mevzu anyorduk. Aradığımızı sonuncu grupta bulduk. Bir 
ilye arkadaşlarına §Öyle scylüyordu: 

ISTER INA N, 

c- Memleket dışında çalışan bir arkadaşım vardır, ge
çenlerde kısa bir müddet kalmak için İstanbula gelınişti. Be
ni buradan tam ayrılaca~ı gün buldu. Bır de baktım. arka
sında fevkalade nefis bir palto var, kaçr. yaptırdı~ını BOr
dum. 38 lira, dedi, o kadar hoşuma gitmiştı ki bir defa da 
kendi sırtırnda denemek hevesine kapıldım, t patıp geldi, 
bu sefer tecrübeyi aksı şekilde yaparak benim eski, emekdar 
paltomu onun sırtına taktım, o da uygun çıktı, işte drmin 
arkamda imrenerek gördüğünüz paltonun !ergüzeştl budur .• 

ISTER IN AN MAl 

8irincikfmun 1 

Sözün Kı s ası 
ı 

Yazı Çok 0/Jutu ir.iıt 

Bugiifl Kontlmaclı 

.............................................................. 
Yeni istanbul valisi 

Vekaletin daveti 
Uzerine Ankaraya gitti 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 

sir Cümhuriyet Halk Partisi reisliğini 
yapmıştı. Kendisi göz doktorudur. Ma
nisadaki icraatı, her tarafta takdirle kar• 
şılanmıştır. 

Polis Müdiirü ve müdiir muavini 

Ankara, 30 (Hususi) - İstanbul Emni
yet Direktörü Salih Kılıç Çorum valili
ğine tayin edJlmiştir. Çorum valisi Sü
reyya tekaüde sevkedilmiştir. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne Ankara Emniyet 
Müdürü Sadri Aka, muavinliJPne de Ern• 
niyet Urouro Müdürlüğü birinci şube mii· 
dürü Mehmed Ali taym edilmiştir. 

İstanbul Emniyet Müdür ımuavin! 
Karoran Emniyet Umum Müdürlüğü bi• 

rinci şube müdürlüğüne nakledilmiştira 

Belediye Reis muavinleri de 
değiştirildi 

Ankara, 30 (Hususi) - İstanbul Bele-
diye Reis Mua,,inlerınden Raufun bir vi· 
layet idare heyeti nzalığına, Ekremin ds 
bir kavmq ımlığa ı:akillPri kararlaşmW 
tır. Muavınliklerden birine Çankaya kaY• 
makamı Lutfi tayin edildı. 

Bir genci evinin önünde tabanca 
ile yaralıyan ihtiyar kadm 6 

1
sene 8 ay hapse mahkom edildi 

1 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ı Delikanlı, bir gün gene Şahend~nin e-

l
l vine giderek, aradığı kadının evde olUP 
olmadığını sorrnu~tur. Şahende: 

c- Biraz bekle, yukanda, gidip çağı~ 

ı 
rayım, diyerek ıçeri girmiş, odasına çı· 

kı:ırak, usulca beya~ saplı tabancasını al· 
mıştır. Bir iki dakika sonra, tekrar nşa~ 
ğıya inen ihtiyar kadın. bir şeyden ha
bersiz kapıda bekliyen gence, silahını çe
virmiş ve ateş etmişt!r. Mustafa kanlar 
içerisinde yere yuvarlandıktan sonra da. 

kapı eşiğindeki kan lekelerini temizliye
rek, içeri girmiştir. DeJikanlı uzun bit 

tedaviden sonra ölümden kurtulabilmi§· 
tir. 

Bu iddia ile mahkemeye sevkedilen 
suçlu kadın, verdiği ifadelerde bütün 
bunları kamilen reddetmi~tir. 

Fakat mahkeme dün tefhim ettiği kJ
rarla, Şahendı>ıı· n suçunu delillerle sab t 
görmüş. hadisedeki hafifletici sebebleri 
de nazara alarak, suç1u kadını ceza ka-

nununun 448 inci maddesine göre 6 sene 

8 ay müddetle hapse mnhkfun etmiştir· 

Ankarada umumi 
Meclis seçimi 

l'S Ankara, 30 (Hususi) - Umumi :Mec.ı 
seçJrni yarın Belediye salonunda ynpıltı· 
caktır. Eski azaların yeniden seçilece~i 
muhakkak sayılmnktadır. 

Merkez kazada inhHul eden iki azaiık
la ihdas edılen iki nzalığa §U zatların se
çilmeleri muhtemeldir: 

Eski Şurayı Devlet daire reislerindeı'l 
Ali Rıza Sun, eczacı Hüseyin Hüsnü Sar;· 
eski meb'us Muslihittin, tüccar Reşid J{a-

tiboğlu. • 

····························································· 
TAKVIM 

---================~~ 
BIRINCIKANUN 

kumi sene 
1304 

2 nclTcırln 
ıs 

ı 
Rcıımi ııcnıı 

1938 

Arabl sene 
1357 -Kıısım 
24 

PERŞEMBE 

S. D. 
E, 12 li~ 

1 z. 7 21 

Şe vv al 

9 
lklndi Alqam 

s. D. ~- D. 
ll 28 16 42 
!) 46 1~ 



1 Birineikinun 

Filistin davası Arablar 
lehine halledilecek 

Filistinde mühim bir çarp1şma daha oldu 
Müftünün gazetesi yeniden intişara başladı. Gazetenin .. 
uzerinde : " Bir vatan, bir millet, bir şef , ibaresi var 

Kudüs 30 (A.A.) -Filistin mese ·1 nazariarın tevhidi için istişarelere baş· 
lesinin halli için Londrada toplanacak laınıştır. 
Olan konferans meselesi, Filistin me • Şurasını da kaydetmek lazımdır ki, 
hafilini ve komşu memleketleri fev • resmi meha!ilin mütaleası, Filistin me 
kalade meşgul etmektedir. selesinin Arablar lehine olarak halle -

Arab mehafi1inin ümidleri büyük dilm~i lazıın geldiği merkezindedir. 
lnüftünün de konferansa iştirak edece- Binaenaleyh yahudi muhaceretinin 
~ merkezindedir. durdurulması üzerine esasen hoşnut : 

Müftünün gazetesi olan c.Allahab• suz bulunan yahudilerin Londra kon • 
bugün yeniden intişar etmiştir. Gaze • feransmda alacakları hattı hareket yü
~ni.ı üzerinde ~u ibare vardır: Bir va- zünden mühim mUşkülatın ortaya çık-
tan, bir millet, bir şef. rnıuı melhuzdur. 
. Daha şimdiden kat'iyetle denilebi • Yeni çarpışmalar 
~ır ki, Londra konferansına ne mute • Londra 30 (A.A.) - Reuter ajansı-
dU liderlerin iştiraki ne de bazı rnüf • nın Kudüsten istihbarına göre, dün 
rit azanın daveti efkan umumiyeyi e,.. Hayfanın cenubunda Uhınaz'da İngiliz 
ğer büyük müftü iştirak etm.ezse kat • askerl kuvvetleri}~ Arab çeteleri ara • 
iyen tatmin etmiyecektir. sında yapılan mUsademe Filistin hare-

İrak hükUmeti, hariciye nazınnın katının ba~ındanbeti cereyan eden çar 
!iyaset edeceği heyetin azalarını tayin pışrnalann en rnübirnmi olmuştur. tn • 
Ue meşguldür. giliz kuvvetleri Arab çetelerini tama • 

Salfıhiyett:lr rnehafilden alınan ha- mile sarmağa muvaffak o1duk.'lanndan 
beri~ göre, İbnissuud hükfuneti, İra· Arablar, son bir ümid ile muhasara hat 
ka müracaat ederek konferansta her i· tını yonnak için hücum • etmişlerdir. 
ki memleketin müdafaa edeceği noktai Arabların pek azı kurtulabilmiştir. 

Eski ingirz Hariciye Nazm Eden 
tehlike · şareti veriyor 

''Umumi bir harb felaketinden ltaçınmağa muvaffak 
olsak bile çetin çarpışmaların önüne geçemiyeceğiz, 

Londra, 30 (A.A.) - Londrada bir nu
tuk söyliyen Eden, bilhassa demiştir ki: 

cBir umumi harb felaketinden kaçm
bıağa muvaffak olsak bile çetin çarpış
bıaların önüne geçemiyece~ Şimdi ma
~iye aid rneselelerle uğraşmak zamanı 
Cieğildir. Yapılacak §ey, haliliazın naza
tı itibara almak, :stikbali tahmin etmek 
\re vaktinde lazun gelen bütün tedbirleri 
Ittihaz etmektir. Bu aralık pek garib fe
tait altında yaşıyoruz: Üç kuvvetli mem
leket milli siyasetlerınİ lham etmek (ize

te kuvvet prensipini kabul etmiştir. Bu 
llnarşi içinde feUiketin önüne geçlldl~e 
dair teminat alamadan harbin dalmt teh· 

F rankist tayyaraleri 
bir yolcu trenini 

bombardtman ettiler 
Madrid 30 (A.A) - Frankistlere 

ll.l1. tayyareler evvelki gece Jean civa· 
l'ında bir yolcu trenine karşı mitralyöz 
ateşi açmışlardır. 8 kişi ölmüş ıve on do
kuzu kadm v~ çocuk olmak fizere 50 
kişi yaralanmıştır. Yolcular arasında 
!bir panik hasıl olarak bazı kimseler 
F'!'ankist tayyarelerinin ateşinden ko • 
l'Unmak için kendilerini vagon kapı • 
larındeın dışa""l atmışlardır. 

Valans 30 (A.A.) - cAkdeniz va· 
Jlur kumpanyası» na aid 1828 tonluk 
hıgiliz bandıralı Toussika vapuru, Ak
denizde bu sabah Frankist tayyarele • 
li tarafından takib edildikten sonra 
Sagunto civarında karaya ot\lrin\li • 
tur. 

Elciterimizin yeni 
itimadnameleri 

Ankara, 30 (Hususi) - Büyük ve orta 
elçilerimize Cümhurrcisimizin deği@'lle
eı münasebetile yeni ifimad mektubları 
gönderilecektir. Buradaki el~iler de yeni 
Stimadnamel~rini Cümhurreisine takdim 
ıf.ıdeceklerdir. 

·İngilterenin silahianma 
masrafı 

Londra, 30 (A.A.) - cDaily Tcleg
raph», önümü~deki sene için derpiş edi
len fevkalade ~ilfıhlan.ma masrafını 
dört yüz kırk milyon İngiliz lirası tah
tnin etmektedir. 

didi altında, tam bir tehlike içinde ya
şama~a mecburuz. Ne kadar iyi idare e
dilirse edilsin hiçbir harici siyaset tek 
başına meseleyi bir veya iki sene içinde 
halledemez. Bununla beraber istikbal ü
micileri henüz tama."'lile suya düşmüş de
~ildir. Silahlanmak hususunda sarfettiği. 
miz gayretierin !htiyaçlarımızı karşılıya
bileceği de §Uphelidir .• 

Eden, bundan sonra üç maddelik bir 
program hakkında ızahat vermiştir: 

1 - Bütün milletin müzaheretini te· 
min eden blr harict siyaset. 

2 - Süratli ve sallam bir silAhlanma. 
J - Demokrui ve hürriyete iman. 

ussolini - Çemberlayn 
mulakat1 Almanyada 

nasil karşiiandı ? 
Berlin 30 (A.A.) - Çemberlayn ta

rafından yakında Mussoliniye yapıla • 
cak olan ziyaret hakkında tefsirlerde 
bulunan Angriff gazetes~ İngiliz Bruı • 
vekili ile Düçe arasında yapılacak gö • 
rüşmelerin programını tedkik ederek 
Fransız· İngiliz itilAfl ile Roma- Ber
lin mihverinin bu görüşmelerin mev • 
zuunu teşkil edeceğini yazmaktadır. 

Angriff, şöyle demektedir: 
-Bu iki zümrenin mevcudiyeti u· 

zun müddet devam edecek olan siyasi 
bir hakikattir. Romada yapılacak gö • 
rüşmeler esnasında bu sahada ıyer de • 
ğiştirilmesi mevzuubahs olamaz. An • 
cak bugün bu iki kuvvetli gruplan ayı· 
ran ıhendeğin üzerine bir köprü inşası 
imklnlan tedkik edi1ebilir. 

Viyanada 500 nazinin 
kurşuna dizildiğini 

Berlin tekzib ediyor 
Berlin 30 (A.A.) - Alınan gazete • 

leri, g'Uya üç Alınan kolordusunun se
ferber edildiğine dair News Chronicle 
gazetesinin uydunna haberini şiddetle 
protesto etmekte ve bu İngiliz gazete • 
sinin Avrupa havasını rehirlemek için 
bundan evvel de bir kaç defa bu gibi 
haberler neşretmekle temayüz eyle • 
miş o1duğunu yazmaktadır. 

Gazeteler, kezn Times gazetesinin 
gQyn. :Viyanada Nazi partisinde çıkan 

SON POSTA 

Çekoslovakyan1n 
yeni Cümhurreisi 
dün intihab edildi 

Yeni kabine çiftçi partisi 
şefi tarafından kurulacak 

Prag 30 (Huusi) - Bugün mebu • 
san ve ayan meclislerinin müştereken 
akdettikleri bir toplantıda, ŞU.rayı dev
let reisi Dr. Haha mevcud 308 mebus
truı 272 sinin reyile Çekoslovah.-ya 
Cümhurreisliğine seçilmiştir. 

36 kişi rnüstenkif kalmıştır. 
Dr. Haha bitaraf bir şahsiyettir. 

Kendisi uzun müddet Lahey adalet di
Vcmında Çekoslovakyayı temsil etmiş -
tir. 

Yeni Cümhurreisinin intihabını mü
teakıb, general Sirovinin kabinesi de 
usulen istifa etmiştir. 

Eski çift\i partisi şefi Dr.Rudolf 
yeni kabineyi teşkile memur edilmiş -
tir. 

Trabzon -Iran 
transit yolu 

Zigana ile Kopdağı 
arasındaki yol tami}lllandı 

Ankara, 30 (Hususi) - Trabzon - İran 
transıt yolunun Zigana ıle Kopdağı ara
sında tamamlanmamı' bulunan yol par
çaları bugün ıkmal edıldi. Ziganada ve 
Kopdağında kulesi ve can ve ge.mici fe
neri ile mücehhez iki sığınak binası ya
pılmı§tır. Güzergaha altı ÇC§lllC kon
muştur. 

Yedek· sübayların 
Kanunu 

Ankara, 30 (Hususi) - . Yedek sübay
lar, yedek askeri memurlar kanununun 
dördüncü maddesinin f.eğiştirilmcsi hak
kındaki layiha Milli Müaafaa Encüme
ninden geçerek Meclis ruznamesine alın
mıştır. 

Maddenin encümencie aldığı son şekil 
şöyledir: 

cİstekli olmak §artıle gedikli erbaşlar
dan erba§ nasbından itibaren fasılasız en 
az on yıl hizmetten sonra orduyu terke
denler imtihan'la ve jandarma, gümrük 
ve orman muhafaza kıt'aları gedikli er
başlan üç ay evvel orduya celbedilmek 
ve imtihanlan yapılmak §artile keza im
tihanlara yedek teğmen nasbolunurlar. 
Bunların orduya celbinde tahsisatları 

Millt Müdafaa Vekaletince tesviye olu
nur. Sıhbiye, nalband, mızıka, tüfekçi 
ve emsali gedikli erbaşlar ise yedinci sı

nıf yedek askert memurluğuna nasbolu
nurlar ve silAh altına aiındıklan zaman 
rr.eslekleri dahilindeki hizmetlerde kul
lanılırlar .• 

Ordu silahlarının gittikçe terakki ve 
inkişaf etmesi hasebile bu lAyiha ile er
başların en az 10 sene hizmetten sonra 
yedek sübay olabjjmeleri esası kabul 
edilmektedir. 

otobüs işi 
Tahkikatı 
Ankara. 30 (Hususf) - İstanbul oto

büs işi tahkikatına dair 700 sayfalık !ez
leke Devlet ŞOrası umumt heyetinde ted
kik edilmektedir. 

Umumt heyet, kararını 15 güne kadar 
vcrebilecektir. 

Profes/Jr 
Afetin teşekkürleri 
Ankara, 30 (A.A.) - Türk Tarih Ku

rumu başkanı Profesör Afet, Atatürkün 
elim zıyaı karşısında cierin teessürlerini 
paylaşmak üzere gönderilen telgraf ve 
mektublara. gerek Dolrnabahçe sarayın
da ve gerekse Ankarada gelerek taziye
de bulunanlara teşekkürlerinin ulaştıni
masını Anadolu ajansından rica etmiştir. 

ihtilaf üzerine SOO nasyonal sosyalistin 
kurşuna diziimiş olduğuna dair verdi • 
ği haberlerini şiddetle red ve tekzip 
eylemektedir. 

-
Sayfa S 

Balkan Antanti S4~ 
Genel Kurmayları .At: E ~ 

konferansi 
Atinada meçhul asker 

mezanna çelenkler kondu 

Atina 30 (A.A) -Atina ajansı bil· 
diriyor: 

Balkan antantı memleketleri genel 
kunnay ları konferansı, mesaisine de -
vam etmektedir. 

Bugün saat onda misafir genel kur
maylaı şeflE-ri birinci ağır topçu alayı 
ve 34 üncü piyade a1ayı kararga.hlan -
nı gezmiş!er ve saat 12.30 da meçhul 
a!:ker mezarına çelenkler koymuşlar -
dır. Saat 17 de misafirler, Kral Sara • 
yında Naib Veliaht Prens Paul tara • 
fınd-ın kabul edilmişlerdir. 

Konferans, Yugoslav milH bayramı 
dolayısile bugün öğleden sonra ve ya • 
rm toplanmıyacaktır. Bundan bilisti • 
fade misafirler, Akropolü. müzeleri ve 
Atina civanm gezeceklerdir. Konfe • 
rans mesaisine cuma günü yeniden de· 
vam olunacaktır. 

Cumartesi günü akşamı Başvekil 
Metaksas, Genel Kunnay Başkanlan 
şereflerine bir ziyafet verecek ve Pa • 
z~r gümi öğleden sonra da harbiye 
rr:üste~arı general Papadimas bir ka -
bul rec;mi tcrtib edecektir. 

Hırvatisfanda 
Kanlı hadiseler 
Belgrad. 30 (A.A.) -Pazar günü, Hır

vatistandaki Pimostelde muhaliflerin yap 
tığı bir seçim toplantısında vukua gelen 
kanlı hadiseler hakkında gece resmi teb
liğ çıkarılmıştır. Bu tebliğe göre, jandar
malar, dört ila beş yüz kışinin taarruzu
na cevaben ve evvelce ihtarda bulunduk
tan sonra silaha müracaat etmişlerdir. 
İki mütearrız derhal ölmüş, ll kişi ya
ralanmıştır. Yaralananlar arasından iki 
kişi de bilahare ölmü~tür. 

Hatay mahsul ve mamulalı 
ne suretle memleketimize 

ithal edilecek? 
Ankara 30 (Hususi) - Hatay men

şe ve ınevridli mahsul ve mamulatın 
Türkiyeye soreti idhali hakkında Hey • 
et.i Vekilcce kabul edilen kararname bu 
gün neşredilerek mer'iyete ginniştir. 
Kerarnamede Şl.! esaslar vardır: 

1 - Hatay menşe ve mevridli mah
sul ve mamullerin Türkiyeye idhali 
Türk kanunlan hükümleri dahilinde 
serbesttir. 

2- Hatay menşe ve mevridli mah· 
sul ve maumllere 15/3/938 tarihli ve 
82 i 3 sayılı kararname hükümleri tat • 
bik edilmez. 

3 - Hataya yapılacak buğday lle 
kömür ele dahil olmak üzere bilfunum 
madenler ihra cı 11 1 ll /9 3 7 tarihli ve 
7628 sayılı kararname hükümlerine tA
bi tutulmaz. 

Sabahtan aabaha: 

e Fransada ilk galebegi 
Daladge kazandı 

u 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

mumt i§ konfederasyonu ta
rafından Pariste yirmi dört 

saatlik umuml protesto grevine karar 
verilmesinin esaslı bir netice verınedı~· 
ni gelen haberler gösıcriyor. Hükfımetin 
aldığı aziınkar tedbirler sayesinde halk 
hizmetlerinin hemen kaffesi temin edile
bilmiştir. Bu arada birçok aksaklıklar ol· 
mamıı~ değildir. Fakat terki işgal edenle
rin yerini askeri memurlar veya serbest 
sendika mensubları almak suretne işle
rin esaslı bir surette aksamasının önün& 
geçilmiştir. Maamafih bu, davanın biı 

yüzüdür. Grev meselesi halledilip te bu· 
nun mes'uliyetlerini tesbit etmek zama
nı geldiği vakittir ki bugünkü vaziyelin 
rnes'ulleri için buhran başlamış olacak ve 
belki de maddi ve manevi birçok kayıb
lara katlanmak mecburiyetinde kalacak
lardır. Davanın esası şu idi: 

Daladye hükUmeti. kırk saatlik hafta 
mesaisi istihsalata kafi gelen fabrikalaro
da vaziyete dokunmadan bu mesainin kl
fi gelmediği atölyelerde ve milli müda• 
faa hizmetinae çalışan fabrikalarda, ica. 
bında fazla mesai ücreti vererek mesaiyi 
çoğaltmak arzusunda idi. 

Ve bütün rnesele, bundan ileri geliyor. 
du. Daladyeyi halk cephesi teşekkülünün 
dağılmasında mes'ul bilen kimseler, bun· 
dan istifade ederek halkı Daladyenin a
leyhine teşvik ettiJer. Şimdi, Daladyenin 
hükümetten çekilmesi şartile birçok fe
dakarlıklara daha katlanacaklarını dahJ 
söylemektedirler. İ§in püf noktam işte 
bu politika entrikası üzerinde toplanıyor. 
Bundan dolayıdır ki alakadarların. bu 
greve bir prensip ve protesto grevi d~ 
melcrine rağmen mahıyeti tamamen m. 
yasi şahsi bir husumet hareketine inhl• 
sar ediyor ve bassaten Daladyenin şah· 
sını istihdaf ediyor. Bir tarafta sosyalist 
ve komünistler, diğer tarafta nizarn va 
intizamı temsil eden hükumet ve onun• 
la beraber yürüyen fırkalar karşı kar~ı· 
yadır. İlk sademed, galebeyi hükumet 
kazanmış görünüyor. E~er bu yolda ısrar 
edilir ve alınmı~ olan azimknr tedbirler 
idame olunursa bu galebeyi kat'i zaferln 
takib etmesi muhakkaktır. Ondan sonra 
işlerin çorap söküğü gibi yürüyüp g1de-
ceğinden şüpheye dahi düşmeye mahal 
yoktur. Fakat yeter ki Daladye ısrar et
sin ve elindeki kuvvetlerden istifade et>
mek yolunu bulsun. 

Se'tim Ragıp Emeç 
................................... __ 

Amerikada casusların 
muhakemesi bitti 

Nevyork, 30 (A.A.) - Federal Jurj. 
Johanna Hoffmannın ve Ros'un Ameri· 
kan askeri sırlannı çaJmakla suçlu bu. 
lunduklarma karar vermiştir. Hoffınan
nm avukatı, müvekkilinin parası bulun· 
madı~ı için karan istinaf edemiyecel!inl 
bildirmiştir. 

Amerikan kanunianna göre, bu karar, 
asgari yirmi sene hapis cezasını istilzam 
etmektedir. 

Olağan şeyler 
Altın geçer akçe iken pırlanta bir sü.s olarak kadınlarm boynunda salla. 

mrdı. Büyük Harbden sonra altın pırlantadan daha kıymetli e!saneli bir ma
den oldu. Altın ldlçeleri Amerika ile Avrupa arasında gidip gelerek bii· 
yük emniyet ve itibarın nAzımı olmağa başladı. 

Avrupa her uçurduğu tayyare. her yürüttüğü tank ve her yüzdürdü~ barb 
gemisi için altın verdi. Bu alışveri§ öyle bir hale geldi ki bugün büyük Bri. 
tanyanın yeni silAhianma programınt ancak dahill bir istikrazla kar§ılnma~ 
mecbur oldu~unu gör.üyoruz. 
Habeştt bir askf'ri yürüyüt yapmak için İtalyanın katlandılı masraf o ka 

dar ağır oldu ki kadınlar parmaklnrındaki altın yüzükleri hP.zineye terket-
tiler. 

Bugün umumi grev tehlikesi geçiren Fransa otomobıllE-re beş santim, mu• 
za iki santim, §ekere bir santim vergi koymakla hazırladı~ silahianma pro~ 
ramını tahakkuk ettirme~e çalışıyor ve bu y:izden i§ci partisinin hücumuna 
uğruyor. Almanya son Çekoslovak davasını halletmek içjn seferber ettiAf 
kuvvetiere yetmi§ milyon mark sarfettL 

Ve hAdiseler durmuyor. SilAhianma programlan devam ediyor. Öyle gÖl 

rünüyor ki çelik olan altınlar bu silahlanmaya kafi gelmlyecek ve Avrupa. 
Iılar eski Kartacanın ka'luamanlarını hatırlıyarak yalnız parrnaklarmdak:t 
altın halkalan, boyunlanndaki pırlantalan de~iL başlarmdan saçlarını, a
yaklarından tırnaklarını bile verecekler. Kim bilir, belki insan beyinindelQ 
fosforun dinarnit imalinde işe yarar bir nesne olduğu keşfedılir ... Onu da 
verirler! Ye muhakklık ki dünya o zaman saadete kavu~. 

Bürha.n CaJtffi 



4 S~tyfa 

üniversite rektör üğü fakir talebeye 
yardim faaliyetini genişletiyor 

Sıhhat ve hayatları babasına tahsile devam eden 
kıymetli zekalara yardım için varlıklı mühim ve 

hayırsever yurddaşlara müracaat olundu 

Üniversite Rektörhiğü, Türk mil • Esasen bütün dünyada ihtiyaçlannı 
letmin yüksek bilgi ve milli duygu kay yalnız devletin verdiği para ile karşı • 
nağı olan ve yannın devlet adamları · layabılcn bir tck üniversite yoktur. 
nı, profesörlerini, hukukculannı, dok· Ve her memlckette olduğu gibi mcm · 
tor ve iktisadcılarını yetiştiren Üni · lleketimizde de varlık ve harniyet sa • 
versitenin fl>kir talebesine yardım için hibi kimseler, en az bir burs verrnek 
yeni bir çığır açmağa karar vermiştir. suretıle hem üniversiteli bir gencin se· 

Üniversite Rektörlüğünün bu kara· vindirilmesine ve hem de memleketin 
n diğer me'lllleketlerde olduğu gibi i · en yüce bilgi evine yardıma davet e • 
Um seven hayır sahibierinin teberrüle- di1eceklerdir 
rini ternin ile Üniversitenin faaliyetini Milli müesseseleri kurmağı ve on -
genişletmek ve Üniversitelilerin çalı · ları koruma!r. en büyük şeref sayan 
şabilmelerini temin etrneği istihdaf et· bir milletin evladlan olan varlıklı ve 
mektediT. harniyetli zpvatın, üniversitenin bu 

Bugün Üniversite Slralarında yarın meşkUr davetine tereddüdsüzce ve asi· 
için hazırlanan 6000 Türk genci var • lane ve hahi~le icabet edecekleri mu -
dır. H~r ne kadar bunlann 1800 ü mil· ba;dtak görülmektedir. 
H müdafaa, kültür ve sa~lık bakanlı • Burs 150 llra olarak tesbit edilmiş· 
~nın yüksek himayelerine mazhar ol- tir. 

makta iseler de, geri ka lan 4000 ta le • 
be içinde kimsesiz ve fakir olanlar ve 
her türlü mahrumiyetlere katlanarak 
sıhhat ve hayatlan babasma tahsile de
vam eden kıy~tli zekalar vardır. 

Üniversite Rektörlüğil esaslı ihti -
yaçlaıından keserek 17.000 lira kadar 
bir parayı talebeye yardım için ayır -
mı.ş ıse de; bu mi-kdar maksada kafi gel 
memektedir. 

T ramvay Şirketinin 
ifa etmediği taahhüdler 

tesbit olundu 
Tramvay şirketinin satın alınması 

iç'n Ankarada yapılacak müzakcreler· 
de İstanbul belediyesinin noktai naza • 
rını müdafaa etmek üzere belediye fen 
işlerı müşaviri Hulki ve makine şubesi 
müdürü Nusret dün akşam Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Mustafa Hulki ve Nusret müzakere-
lerde hazır bulunacak, tramvay şirke • 
tinin taahhüdlerinden neleri ifa etme -
diğini Nafıa Vekaletine anlatacaklar • 
dır. 

İstanbul belediyesi tramvay şirke • 
tinin taahhüdünü ifa etmediği işleri 
tesbit etmiş ve mufassal bir rapor tan· 
zim olunmuştur. Belediye murahhas • 
lan bu raponı da harnil bulunmakta • 
dır lar. 

İstanbul belediyesi tramvay şebeke-
sinin ıslahına aid ikinci bir proje ha • 
W"lamlş, Nnfia Vekaletine gönder • 
miştir. 

------------------
Mllteferrlk : 

Tramvay ve Tünel şirketleri 
n urahhasları Ankaraya gittiler 

Tramvay ve Tünel şirketinin satın a
lınma işinde Veklıletle milzakerede bu
lunmak üzere şehrimi?:e gelnrtş olan 
Tramvay şirketi Belçika merkezi umum 
müdürlerinden Ciarens ve Döbarsi dün 
akşamki ckspresle Ankaraya hareket et
mişlerdir. Müzakerelere birkaç güne ka
dar Ankarada başlanacaktır. 

Evkaf idaresi yeni binalar yaptırıyor 

Evkaf postane karşısındaki eski kulü
belerle dolu olan araziyi satın almış ve 
burada 80 odalı, hüyük bir bina yaptır
maya karar vermişti. Yapılan projelere 
göre binanın altı tamamen ma~aza ve 
dUkklınları ihtiva edecek ve bütün kat
larda kalorifer, asansör gibi asri tesisat 
bulunacaktır. Temelleri atılmış olan bi
nanın önümüzdeki ha1iran ayına kadar 
ikmal edilece~i tahmin edilmektedir. 

Evkaf idaresi bu binaya da Valide hanı 
ismini koymayı dü§iinmektedir. 

Gene Evkaf tarafından varidat temini 
maksadile Tepebaşında da bir apartırnan 
inşa edilecektir. Bu büyük apartımanın 
projeleri belediye" tarafından tedkik edil
miş ve imar plAnına uygun oldu~ anln
ıılmıştır. 

Vakıflar ıdaresi di~er birçok yerlerde 
muhtelif şekillerde binalar inşa edecek
tir. 

Bu burslnr resmi bir liseden pek iyi 
derecede mezun olan ve Üniversitede 
bu rlereC€de terfi etmi~ olanlara veri • 
l<'cektir. Yalnız burs alabilecek talebe· 
nin hiç geçimi olmaması ve kendisine 

bakt:ıccık kims<.>si bulunmaması da meş· 
ruttur. 

Burs verenlerin adı üniversitenin 
sertf defrerinf' vazılacak ve kendisine . . 
de alenen tec:E'kki.ir edilecektir. 

Şehir Meclisi ikinci 
te. rin içtim;ıtna 
n·hayet verdi 

İstanbul Şehir Meclisi dün yaptığı 
içiınından sonr:ı Şubatta tekrar top • 
l:ı::ımak ilzere Teşrini5ani içtimama ni· 
hayet vermiştir. 

Şehrin muhtelif semtlerinde yeni • 
den tesis edilen ele\trik lambalann·n 
muhavvilc m~rkezlerinden yakılıp ~ön· 
dürülmesi içi!l yapılacak tesic:ata lüzu
mu ol~n !>ekc:en bin liranın sureti tes · 
viyesi hakkında ve büdceve yapılmak 

istenen münakale hakkında büdce en • 

elimeninin mazbatalan okunmuş, ka • 

bul edilmiştir. 
Ücretli memur ve müstahdemler 

hi-:-iktirrne ve yardım sandığı talimat -
namesi hakkında ve Nişantaşı kız ens· 

titüsünün in~" edilece~ sahaya konan 
kıvmct hakkında mülkive encümeni • w w 

ni!l mazb:ıtalan okunmuş, muvafık bu-
lunmuştur. 

----------------------------------------
Şehir lşlPri: 

Prevantoryom inşası için tedkilı(ler 
yapılıyer 

Bağlarba[ında halka mahsus bir pre-. 
vantoryom inşa edilmesi için tedkikler 
yapılmnktadır. Prevantoryom vilayet ve 
belediye bütcesinden ayrılacak para ile 
yapılacaktır. 

Esnaf hakkında 2300 ceza zaptı 
tanzim edildi 

İstanbul viUiyeti dahilinde pazarlıksız 
satış k3nununa riayet etmiyen esnaf hak
kında iki bin üç yüz ceza zaptı tanzim e
dilmi§tir. Kontrotlara devam olunmak
todır. 

AtatOrk kUprOaD için alınan 
romerkörler iade edilecek 

Belediye, Atatürk köprüsü rçön Al· 
manyadan iki romorkör satın almıştı. ts
tanbula getirilen ve hir müddettenberi 
çalıştırılınağa başlıyan romarkörler üze
rinde. son yapılan tedkiklerde bunlann 
satın alına mukavelesınde tesbit edilen 
evsafta bulunmadığı ve kudret1eninin 
yarı yarıya düşük o~duğu tesbit edilmis 
ve romorkörlerin Almanyaya iadesi ka: 
rarlaşmıştır. 

TiYATROSU 
Tabirnde Bu gece 

KUDRET HELVASI 
vodvil S perde 

Yakında: Büyük: bir 
pnat hii.ditell, 

SON POSTA 

istanbul adliyesinde 
tayin ve tahviller 

Adiiye mensuplan arasında yeni • 
den bazı tayin ve tahviller yapılmış -
tır. 

Bu arada, İstanbul l inci sorgu ha
kimi Rahmi, ad1iye müfettişliğine, An· 
kara sulh hakimi Salahaddin İstanbul 
sorgu hakimhğine, İstanbul müddeiu • 
muıoi mua\·irıi Feridun Bagana Ağırce
za müddeiumumiliğine, Ağırceza müd· 
deiumumisi Ahmed Remzi Berkmen 
İstanbul azalığına, üsküdar icra me -
muru Hicabi İstanbul müddeiumuınl 
muavinliğine, Erdek müddeiumumisi 
Hilmi İstanbul icra memurluğuna. bu· 
kuk mezunu HiisP.yin Malatya hakim 
namL~dliğine tayin edilmişlerdir. 

iran asl<eri heyeti 
yarın h! re ket edecek 

Ebcdi Şef Atatürkün cenaze mera • 
simi mi.inasebetile rnemleketimize ge • 
len ve birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Org~neral Mehmed Nahciva· 
n:n riyasetinde-ki İran askeri heyeti ya· 
nn İrana hareket edecektir. 

M1safir heyet dün şehrimizin görül· 
rneğe değer )Crlerini gczmişlerdir. 

Belediye istimlak 
bürosu faaliyete geçti 
İstanbulun imar işlerinin munta • 

zam surette ilerlemesi için teşkiline lü· 
zum görülen istimlak bürosu faaliyete 
geçm~ bulunmaktadır. 

İstimlak i~lerinin vaktinde yapıla -
bilmesini. uyqun şekilde ilerlemesini 
kontrol için ayrıca urouru hukukiye 
mi.idürünün reisliği altında bir komis
yon tt>şkil edilmiştir. 
~ Komisyonda müfetti~ Cemal ve mü· 

fettiş İ<;mail Hakkı bulunmaktadır. 
Eminönü mevdanında yapılan is • 

timltıklerin vaktinde tekemmül ettin • 
lip satın alma işinin normal şekilde yü
rümı>diği görülmü~, keyfiyet Nafia Ve
kaleti tarafından İstanbul belediye • 
sinden sorulreuştur. 

Belediye, Nafb Vekaletine istimisk 
kanununda tadilat yapılmasından 'baş • 
ka yapılacak bir yenilik mevzuubahs 
olamıyacağı yolunda dcvab vermiştir. 

Nafia Vekaleti, İstanbul şehrinin i· 
mar işlerinin muntazam surette ilerle
mcc:i ve imar planının vaktinde tatbik 
ed:lebılmesini temin edecek şekiller a· 
ram.:ıktadır. imar planının tatbikatı i· 
lerledikç~ yeniden başgösterecek ih -
tiya!flara göre tedbir alınacaktır. . ............................................................ . 

TURAN TiYATROSU 
Nnşid Oz:cnoı, 

okııyııctı s .. mihll 

Eski mektebler 3 P. 
İlk rlefn olarale 

Birineikinun 1 

Teçhizat ve tesisatı itibarile dünyanın en modern 
Jimanlarından biri haline getirilecek olan Çatalağzı 

limanına 12 milyon lira sarfedilecek 

Karadenizde Etibank tarafından kuru
lacak· olan b~yük Çatalağzı limanının 

inşaatına aid hazırlıklara devam olun
maktadır. Karabükte kıurulmakta olan 
demir ve çelik fabrikcılarımızın mamul 
mnddelermi ihraç ve ham maddelerini 
de idhal etmek bakımından fevkalade 
nıiihim bir rolü olan Çatalağzı, techizat 
ve tesisatı itibarile dünyanın en modern 
limanı olacaktır. Burada en son sistem 
boşaltma ve yükleme tertibatı vücude 
getirilecektir. Yeni limanm rıhtımlarına 
13 büyük vapur ayni zamanda yanaşahi
lecek ve ayn. zamanda yükünü boşalta
cak ve yi!k alabilecektir. Limanda bu 13 
gemiden baska 25 gemi daha barınabile
cektir. 

Bu büyük liman inşaatı takriben 11-12 
milyon ..Türk lirası sarfile üç yılda biti
riimiş olacaktır. l.irnanda yolcu salonu. 
sıhhi tedavi yerleri, tahlLsiye tertibatı da 
vücude getirilecektir. 

Çatala~zında, köm5r. maden, maden 
cevheri, mamul maden ve ticari eşya yük
lemek ve boşaltmak ve gemilere ihraki
ye vermek için elektrikle müteharrik 
ayrı ayn tesisat yapılacaktır. Hali ha
zırda. kömür sevkiyatımızı muntazam 
yapacak asri bir Jimammız bulunmadıAı 
için, yeni liman kömiir nakliyatı bakı
mından da çok büyük faydalar temin e
decektir. 

Ankarada ziraat makineleri 
sergisi açılacak 

Ziraat Vekfılcti memleketıin ihtiyaclı

no en uygun gelecek ziraat aletleri tip
lerini tesbit etmek maksadile önümüzde
ki mayıs ayı içinde Ankarada bir sergi 
açacaktır. Memleketimizde muhtelif çc
şid ve markadaki ziraat aletlerinin ye
dek parçalarının birbirine uymaması ve 
bir kısmının güçlükle tedarik edilmesi 
zıraatimizin makineleşmemesinde başlı

ca bir nmil sayılmaktadır. Ziraat Vekale
ti bunu önlemek üzere muhtelif ihtiyaç
lara ve tccrüb('lere göre en uygun düşe-

cek zirant fıletlerini tesbit edecek ve 
gümrük resminden maafiyeti yalnız bun· 
!ara hasrcdecektir. 
Diğer taraftan vekaletin yeni ihdas e

dilmi~ olan zirai mahsuller piyasası ser· 
visi de ayrıca bir ambıılaj sergisi hazır· 
lamaktadır. Bu .5ergide, mürnasil maııaı 
için dünya piyasalarında tatbik edilmelt· 
te olan ambalaj nUmuneleri teşhir olunft• 
cak ve bunların nerelerde ve nasıl irııal 
edilebilecekleri gösterilecektir. 

Milli mahsullerimizin ambalaj ihtiyaÇ• 
larının orman mahsullerinin bakiyelerfn• 
den temin olunabıleceği de anlaşılmıştır· 

Trakyada müstahsilin aldanma· 
mas1 için tedbirler ahndı 

Trakyada pazar ve borsalar daimi bU 
mürakabe altında bulundurulmaktadıt· 
Köylü, aya~ına kadar gelerek kendisin• 
den mal satın almak istiyenlere, aldatı· 
laca~ından korktuğu için kat'iyen ınaltnJ 
satmamaktadır. 

Trakya Umumi · Müfettişliği, mahsul 
satışında müstahsilin aldatılmaması için 
çok yerinde tedbirler almış, tefecileri ve 
mürabahacıları tamamen ortadan kaldır• 
mıştır. Pazarlarda mahsul hüktlmetin bal 
küllerile tartılmakta, sıyah tahtalara ya· 
zılı fiatlar üzerinden satılmaktadır. Kö~· 
Iü, iç ve dış piyasa fiatlanndan munta· 
zaman haberdar edilmektedir. uınunıf 
Müfettişlik iktısad müşavirliği bunun 
Için neşriyat yapmakta ve en seri \'ası· 
talarla köylüye göndermektedir. 

Cenub mıntakalarındaki ziraat 
sahalari genişletilecek 

Ziraat Vekaleti cenub mınıakalarında 
yetiştirilen turfanda meyva ve sebze ib· 
racatını artırmak maksadilc bir proje 
hazırlamağa karar vermiştir. Bu ınınta· 
kalarda halen yetiştır; lmekte olan ın u h· 
telü sebze, meyva ve çilekler, hallon ih· 
tiyacına kifayct etmediğinden ziraat sa 
halarının genişletilmesine lüzum görül· 
müştür. Bu hususa aid tedkikler ziraat 
kongresine arzedilecektir. 

r T ~~~!~ .. ~i~~~~~· 
_ . . . ÇOZ Y SLARI 

Muste~oa Fılmının gö~d~gü rağbet hasebiyle, bir hafta daha gös· 
termege karar vermıştır. Bq rolde : Güzel Sesi ile Radyo ve 

Sinemada Meşhur Arap mugannisi A B Q Ü L V E H A B 
ilAveten: EBEDT ŞEFIMIZ ATATÜRK'Un Muazzam Cenaze Merasimini 

bütDn lafsilatile gösteren film. 

Mezey voryete•inin iştirakıle ~~--
Dan• Solo Düct 

Gelecek Programda 

KATIA- DAHIELLE DARRIEUX 

1 Fransız Tiyatrosunda ,.-----------------.-·~--'• 
6 bir ncı kanun Salı Akşamı Pele 2 nci M A Y E R L 1 N G Münir Nureddin yokınd•= 

AT 1 Mevsimin ilk büyük 

konserini veriyor 
Biletler: Beyo~lu, A~acami Phillps 
ma~ tıznsında saulmaktadır. 

Btlf 
Rolde: D ANİELLE DARRIE UX , Sinemacılığın bir zaferi .... Senenin en güzel filmi. • 

Bu akşam SARAY ve iPEK sine m alarında birdeP 
CÜMHURlYE'l' HÜKÜMETlM IZIN H lMA YESlLE CANLANAN FtLI~I C1LIG1.\11ZIN BtHlNCl ESERI 

BÜYÜK EDlBlMl:l MUSAHİPZADE CELALlN ÖLMEZ KOMEDIS1 

Baş Rollerde 

BEHZA T • l GALIP - EMIN BELU - HALIDE - ŞEVKIVE • MAHMUT • 
MUAMMER • NECLA NEVİN - PERİHAN - SAMI • SAIT 

ve 

1 • 

1 

Bu Akşam için numaralı koltuklar erkenden aldınlmalıdır. Telefon: 1 PE K: 44289 

SA R A Y : 41656 



Samsunda zührevi 
hastalıklar gok edildi 

• 
~on on beş yıl içinde Samsun emrazı zühreviye has-
tahanesinde 6570 yurddaş tedavi ~ördü ve iyi oldu 

Samnın emrazı zühreviye hastaneri 

k Srunsun (Hususi) - itiraf etmelidir 
~ Ciinlhuriyetten evvel Samsun gibi 
~ ar~deniz kıyılarının bir çok güzel 
jr'htı zührevi hastalıkların büyük sey
h ·~l~rini çekmektc idi. O vakitler bil
laassa köylü, mesela frengi gibi hastalık 
ıı. tın nasıl tahrıb edici bir afet olduğu
'I' ll anuyamadığı için tedaviyi düşürunü 
b?r veya kendirini köy mıntakalannda 
llı~ takım hocaların telkinlerine veya 
ı. e t'Jleıine teslim etmekle iktifa edi -
.rOtdu. 

41 Cüınhuriyet kunılduktan sonra bu 
h··er. tamamile değişmiş, cümhuriyet 
la~kıınıetinin muntazam sıhhiye teşki
le ~ ve bu teşkilatın da köylüye telkin
ı/ı .;ok iyi neticeler elde etmiştir. Köy
~~ ci~ anlamıştır ki eyakalandığı hasta
ı,. bır afettir. Buna tutu1mak bir kaza 
e~~~a hata e~ri olabilir. Fakat tedavi 
t[ ırınemek b;r cinayet, bir kabahat -
l',, 

b San:.sun çevresinde emrazı zühreviye 
g~.tdnesinin kuruluşu, büyük bir fren
Cı~ a!etinin tamamile ~lenmesi demek 
f l:t'ıtıştur. Son on beş yıl içinde 5298 i 
6~e7°6ili olmak üzere bu müessesede 
!ed 0 ~ühr-evi hastalıkla malfıl yurddaş 
~oluıı..'l'luştur. Poliklinik te ayak-

ta tedavi edilenlerin mikdan ise 
20.162 den fazladır. A(ynca 556 clld 
hastası tedavi edilmiştir. 

Samsun Zühreviye hastanesi şehrin 
mcr~ezi bir y<>rinde ve büyücek bir bi
nndadır. Hastane baş hekimi bay Agah 
Çinemci, müessesenin günden güne te
kamülünü sağlamak jçin can'la başla 
ÇR!ışan ınütevazi ve çok değerli bir 
d(\ktorumuzdur: Hastane, bugünkü in
tizamını ve tekamülünü bu çok çalış • 
kan ıdare ve ilim adarnma borc1udur. 

Samsun çevresinde fuhuşla mücade
leden ve umumi evlerin sıkı bir kon • 
trol altmda bulundurulmasından çok 
iyi neticeler ahndığıru da kaydetmek 
lazımdır. Umumi evlerdeki kadınlar 
arasmda bu sılyede zührevi hastalıkla
ra hemen he>.men rastlanılamamakta, 
romtakada zührevi hastalıkla malfıl 
yurddaşların sayısı günden güne azal • 
maktadır. Bu hususta genç doktor Rifat 
Güngörün geceli, gündüz.l.ü mesaisini 
şükranla atımak gerektir. Evvelce bir 
afet halinde \'e müstevll ibulunan fren
gi gibi hastalıklara bugün umumi ev -
icrdeki kadınlarda bile :tesadüf edile -
m~mektedir. Halkın bu sayede sıhhati 
tamamile korunulmuş bir vaziyettedir. 

Bafra orta mektebine talebe tahacümü 

ipsalada bir çoban 
bir köylüyü öldürdü 

İpsala ( Husu -
si ) - Kazaımza 
bağlı Kocahıdır 

köyünde Meh -
med Ali Özgücün 
çobanı olan Ke -
şan kazasının 

Mahmud köyün -
den Kerim oğlu 

Hüseyin Gül ile 
Kocahıdır kö -
yıünden Mustafa 
oğlu Hasan Bayır 
arasmda koyun 
meselesinden kav 
ga çıkmış, Hüse - Katil flüseyir 
yin Gül, Mustafa 
oğlu Hasan Bayın öldürmü.ştür. 

Kaza jandarması hadise mahalHne 
vaktinde yetişmiş ve katil Kerim oğlu 
Hüseyin Gülü yakalıyarale adliyeye 
teslim etmiştir . 

. ~~-------------
Manisa defterdarliğında tayin 

ve nakiller 
Manisa ( Husus! ) - Vilayetiıniz 

defterdarı Cevdet Şenol Adana defter
darlığına ve rnumaileyhin yerine An
kara defterdar1ık varidat müdürü Mus
tafa tayin olunmuştur. Defterdarlık 

varidat memuru Nadir Öktem Soma 
variclat memurluğuna ve varidat mü
meyyiz Faik Turgudlu varidat me -
murluğuııa tayjn edilmişlerdir. 

Nevşehirde bir günde 700 
koyun ve keçi kesildi 

Nevşehirden yazılıyor: Geçen salı gü
nü Nevşehir ve yakın köylerinde bir gün
de 700 koyun ve keçi keşilmiştir. 

Karabükte iki klüp daha 
tesekkUI ettti . 

Karabük (Hususi) - Temelatıının • 
dan. bugiine kadar montaj halinde bu
lunan fabrika hummalı faaliyeti dola -
yısile teşkilatı dahilinde yer vermesi 
icabeden fabrika klüplerini kuvveden 
fiile çıkamuş bulunmaktadır. 
Bir yılı mütecavizdir. Muvaffak faali

yetine şahid olduğumuz Karabük klü
büne zamimeten teşekkül eden fabrika 
klüplerinin adı cDeınir Çelik. tır. 

Biri tamamen sosyal olup hedef.; 
memurlar ve ailelerinin bütün konföııl 
haiz bir çatı altında modern bir hayat 
yaş=ımalarını ve nezih vakitler geçir -
melerini teminr.! matuftur. Bu klüpten 
Sümer bank müessesatı mensubini o
lup misafireten Karabüke gelenler de 
istifade edebileceklerdir. Diğeri spor 
klübü olup forması ham demir ve çelik 
maddeleri rengidir. ----
KUltürparka akıtiian su temiz 

bir hale konuyor 
İzmir (Hususi) - Dikilitaş ch·arın

daki Namazgah mezarlığından boşuna 
akan Agora suyu Kültürparkta 
sun'i göle akıtılmış, bunun için lazım 
gelen beton boru tesisatı tamam ol· 
muştur. 

Agora suyu için yapılan boru tesi • 
satının bazı yerlerde bozuk, eski kana-

~ llizasyon tesisatı içinden geçtiği görül-
~ar a&a (Hususi) - Samsuna bağlı ve cidden mühim bir ticaret yerimiz olan müştür. 
tt~ "a kazasında geçen yıl açılan orta o kul çok mühim bir eksikliği doldur - Suyun te.miz!iğinl temin maksadile 
~~~Ş~ur. Orta okula bu yıl tahacüm çok fazla olm~tur. Bu okulun açılması tesisat üzerine rastlıyan eski, bozuk 
)ı~ tıne Bafra gençlerinin bir çoğu, çev relcrinde bir orta okul bulunmaması lağımiar belediyece derhal tamir edi • 
~~~unden devam edemedik1eri orta tahsillerini tamamlayabihnektedirler. lecekhr. Ayni zamanda :tesisat istika -
\>~ ta. 011:a okulu güzel bir binaya mali ktir. ve son yı! içinde çok iyi bir netice mE-tinde yeni lağım tesisatı da yapıla -

'ltııştir. Resim bu güzel binayı göst erm~ktedir. caktır. 

Pazar Ola Hasan Bev Dlvor ki: 

~ liasan Bey ben dcdiko
lltı., 

.. . dünyanın her yerinde 
yalnız kadınlar arasmda ya
pıldığını bilirdim.. 

... meğcr Cenubl Amerika
da tek bir kadın dedikodu ne
dir bilınezmit ... 

Hasan Bey - Acaib! Bun
lar sabahtan akşama kadar 
ne ile vakit geçiriyorlar? .. 

C Vurdda Ebedi Şefin yas1 1 

Büyük ve Ebedl Şefin memlekette 
uyandırdığı yas çok geniş ve çok derin 
oldu. Yurdun her tarafında yedisinden 
yetmişine kadar bütün Türkler günler
ce gözyaşı döktüler, ağlayıp çırpındı • 
lar. Yer yer toplanıp EbecH Şefin h~ 

tıralarmı, büyüklüklerini sayıp dök
tüler. Büyük Ölünün Ankarada ebedi 
istirahatgahına götürüldüğü miHi ma
tem günü her şehir, kasaba ve köy ay
ni şekilde materne iştirak etti. 
Muhabirleriınizin bu toplantılara da 

ir gönderdiği resimlerden bir kaçını 
bugün de neşrcdiyoruz. 
Yukarıdaki resimler, Manisa, Zon -

gu!dak, Trabzon, Maraın, Şıle, Band.ı:.n. 
ma, Söğüd ve Mara~taki merasimden 
görünüşlerdir 

Gemlik C. H. P. kaza kongresi 
Gemlik (Hususi) - Şehrimiz Cüm

huriyet Halk Parlısi kaza kongresi Bur 
sn valisi n' p ., ··ti B. ı . anı Şefi k Soyerin 
rıyasetınde toplana ı ::ık görüşmelerden 
sonra ilçe) ön kuruluna şu Z<'\'at seçil • 
mi~lerdir: 

Başkan: Kerim Kumla, azalar: Eş • 
re f Dinçer, Tahsin Batum, Reşid Sa • 
kız, Remzi Özbek, ŞevKet Taran1 Hü • 
seyin Avni Bcceren, Siret Onur. 



[_HAdiaeler Kartıatıula 

fE=! vimln bulunduğu oacldedeki 
~ kaldırımlardan şikayetci i : 

Wm. Yer yer ta§ lar sökülmüş, yer yer 
çukurıor hasıl olmuştu. Karanlık gece
[crde ayağımın ta ara takılınası yü • 
zti.nden yere dü tüğüm ve kış günle • 
rinde sıhhat v~ nezafet b kırnından hiç 
ae faydalı olmıyan banyolar yaptığım 
vaki idi. 

- Şunlar bir tamir edi! e! 
Detdim. 

* Dün gazeteye geldiğim zaman bir 
arkadaş: 

-Müjde! 
Dedi, sordum: 

-Ne var ki? 
- Senin evinin önü de asfalt olu • 

yar. 
- Yanı bizim cad de mi? 
- Evet baştanbaşa .. 
Birdenbire sevindim .. Ne iyi, ne iyi 

idi. Asfalt olacak .. öyle asfalt ki üze • 
rinde yumurta yuvarlasan yuvarlanır. 
Be:oı bu asfaltta bir salonun parkcleri 
iizerinde yürür gi-bi rahat rahat yürü-
yece~ .. bundan böyle ne taşa 

talulıp tökezlemek tehlikesi var-, 
ne çamura saplanıp kalmak. Hat • 
tl k1şın şoson lastik giyrnek ihtiyacını 
br.e hissetmiyeceğim .• 

Arcıbalann takırdısı duvulmıyacak .. 
yaz geceleri insanlar kolkola bu as • 
faltta gezecekler .. Ve ben pencerem -
den bakıp: 

- Cadrlemiz ne güze1, ne hoş, diye • 
ce~m .. 

Arkadaşa sordUm: 
- Ne vakit başlanacak 
- Pek yakında! 
Pek yakın günlerde olacaklan dü • 

şündüm: 

Bir sabah uyandığım zaman cadde • 
de kazmalı kürekli arneleleri görece • 
ğim, taşlar sökülecek, amma bu ame • 
liye ne kad&r sürer? .. İşte bu mese • 
le .. belki bir hafta, belki bir sene, bel • 
ki beş sene!... 

Öyle ya .. bilmem hanfli bina evkafn 
aid olduğu için lilğımlarının ana lôğı • 
ma bağlanmasına itiraz edilecek. 

Bilmem hangi sebebsiz sebeble a • 
meleler günün birinde yok oluvere • 
cekler, ve aylarca uğramı) acnklar. 

Şimdi şöyle böyle olmasına rağmen 
gene bir caddeye benziyen cadde o za· 
man hareket yüzünden harab olmuş 
bir şehir manzarasını arzedecek 

Lağımlar dışanya akarak, evlerin 
kapılan taş yJğınlan yüzünden kapa • 
narak.. caddeden yürüyüp de evine 
sağlam gelen kimseyi bir mucizenin e
seri addedecekler. 

:Tihayet bir müddE't sonra cadde as • 
fnlt olacak, olacak amma, bu müddet 
için bir ay mı desem. bir sene mi de • 
sem, bir .... 

Arkadaşım ~ordu: 

- Ne düc:ünüvorsun? 
Cevab verdim· 

- B"zim cadde şimd"ki halile hiç de 
fena değil, nE' diye asfalt vapıvorlnr? .. 

İsmet Hu1usi 

C Bunlan biliyor mu idin_iz? =ı 
Swift'in masallari ve kendisi 
cGüliver Devler diyarında, Güliver 

Cüceler diyarında, adlı t·~erlerile şöhret 
bulan İngiliz muharrirlerinden Swift ço-
cukluğunu hep bu çeşid masallarla geçir
miş bir adamdır. Büyüdüğü zaman ço • 
aıklu~unun bütün hayallerini dolduran 
bu masallann hakikatte mevcud olmadı-

Oleceği gUnU bilen adam 
cMe~inin 

anatomish isimli 
kıtabın muharrirl 
ve 17 nci asırda 

yaşamış bulunan 
Robert !Burton, 
hangi tarihte öle
ceğini yirmi sene 
önceden günü gü

nüne, saati saatine haber vermişti. 

• 
Brezilya kahveleri 

~ 
Yürüyüş, bacak ve 

ayak g ·· zelliği 

Bacakların, yürüyÜ§Ü güze11eştiren, e
lfıstikiyet ve lor,ıklı~ını muhafaza için 
çokça yürünecek ,.._----~_,.., 

giinler sokağa çık
madan önce ve e
ve döner dönmez 
bazı tedbir almak 
lazımdır. 

Uzun bir gezin
t!den yorgun ar • 
gm eve dönünce ı;. ______ _. 

ilk yapacağınız §ey ayaklarınızın. bacak
larınızın ağrısını. sızısını dindirrnek, on
ları bir an evvel rahatlandırmak olma • 
lıdır. Bır çokları böyle zamanlarda a • 
yakları sıcak suya sokmanın çok faydalı 
olduğunu söylerler. Fakat bundan daha 
iyisi vşıordır: Bır hnvluyu fazla sıcak su· 
ya batınp, hacağın yarısına kadar sar -
malı. Bu kompres, banyodan çok tesir 
eder. 

Kampresten sonra da cıld gevşerresin 
diye butün hacağa alkol kamfrc ile frik
sion yapmalıdır. Parmakları birer birer 
uçlarından tutup öne doğru çekrnelidir. 
Friksion, alttan yukarı doğru yapılır. 

Fakat yol yürüyece~inize ihtimal verdi
ğiniz günler ayaklarınızı biraz kolonya 
ile oğmalısınız. Bu, onlara yeni bir ener
ji verir. Çabuk yorulmnzsınız. 
Şu losion da iayda1ıdır: 

Formol 10 gr. 
Glyccrine 5 gr. 
Alcoolat de lavande 150 cm 3 

V Ra ki bini agır ya lı yan 
o dıı un acı a 

Hadisedeki ağır tahrik sebebleri dolayısile suçlunuJS 
2 sene 6 ay hapsine karar verildi 

Fatih parkında geçen kanlı bir hadi· !arına ve iddiaya göre, hadise şöyle cl 
senin muhakemesi Ağırcezada dün ne· reyan etmiştir: . 
ticelenmiştir. K.adir ile arkadaşı Mustafa tahsill' 

Suçlu kuuduracı Abmedin kansı Ze- rine devam etmekte ve ayni evde 
0~ 

kiye, Ali isminde bir adamla münase • maktadırlar. Son zamanlarda, 1{
9 

, 

bat ta bulunmakta ve bu vaziyetın de· babasının ölümü üzerine, tahsilini~, 
vrunı Alımedi daimi surette üzınekte • nda bırakmak zaruretinde kalın ış, di , 
dir. kat, Mustafa ile birlikte oturmaya 

Ahmed, bir gün Fatih civannda do· vam etmiştir. rJ~ 
laşırken, kansını parkın i~inde ge- Geçen şeker bayramı sırasında,~ 
ne ayni adamla birlikte otururken gö- tafa Bursada ailesinin yanına ~~ 18 ' 
rerek, yanıanna sokulmuş ve mü daha· giderken, odasının kapısını da ıoııt dıtı 
le etmek istemiştir. Bu suretle, arala • miştir. Yatacak yeri olmıyan J{~~ 
rında ~iddetli bir kavga ba-5lam~tır. gece kapıya anahtar uydurarak l t , 

Münakaşa sırasında 'Zekiye kocası • girip yatmış, arkadaşının yatak, 1°g.'f 
na hitabcn, ağlr ve tahriktırniz sözler gan, elbise v. s. eşyasını, kendine b Of 
de söyleyince, Ahmed yanında bulu • ramlık bir elbise almak ve Sapnn~a, 
neın kunduracı bıçağını çekerek, rakibi ki anasının yanına gitmek için, ç 
Aliyi ağır surette yaralamış-tır. ral~. satmıştır. il~ 

Mahkeme, duruşma neticesinde Ah· Düıı. bu suctan adliyeye sevkcd ~ 
medin suçunu delillerle sabit bulmuş, Kadir, Sultamıhmed 1 inci sulh ceı~ , 
ancak hadisedeki ağır tahrik sebeble • ye.pılan sorgusu sonunda, tevkif ed 
rini de na1..ara alarak, suçluyu ceza ka- mic:tir. 
nununun 448 i.~ci maddesine tevfikan, 8 yaşmda bir klZin yüzUgUnd 
2 sene 6 ay muddetle hapse mahk{im • "f d"ldi 
etmiştir. çalan bir adam tevkl e 1 tJ1 
ArkadaŞinin eşyasıni çalan Balatta 6 yasında Servet ismi~dC 1~ 

b
. k"f d'ld' k!zın parmağındaki altın yüzüğiı ça cJ' 
Ir genç teY 1 e 1 1 Arnavud Muharrem, yakçılanarak· 8 

Di.in. Sultanahmed 1 inci sulh ceza liyeye verilmiştir. 6 • 

mahkemesinde hazin bir hadisenin du· Suçlu. Sultanahmed 1 inci su~ ciŞ , 
ruşmasımı bakılmıştır. za hakiminin ~ararile, tevkif edılfl1 

Suçlu Kadirin mahkemedeki itiraf· tir. ~ 

lleniz işleri: 
Dün vapurlar sis yüzünden ilk 

seferlerini yapamad• 

Toplantılar: 

Yüksek iktısad ve ticaret me)(tebl 
mezunları kongresi • 

Taban smirlerini kuvvetlemiürmeklc 
de hacaklann kolay kolay yorulmnması· 
na, yürüyüşün. bütün elfıstikiyet ve a -
he:tgını muhafaza etme-sine büyük yar
dım edilmiş clur. 

Dün sabah limanı kesif bir sis tabakası 
kaplamış, bu yüzden Boğaııı,içi ve Ada 
vapurları ilk seferlerini yaparnamışlar
dır. Sis bilhassa liman ıçinde çok kesafet 
peyda etmiş ve ancak saat 9 dan sonra a
çılmıştır. 

Yiik.sek iktısad ve tıcaret mektebl ~ 
zunları ccmlyeti senelik kongresi, btt 

onuncu gUnU wplanacaktır. pat' 
Bu kongrede bir senelik faaUyet rır. "'"" 

~t,U"' 

okunacak, Usan kursları açılınası ve k.il 
hane kurulması etrafında gör~uıeceıctit· ----

Camiierin tamirine devam ediliyor 
Son senelerde Evkaf idaresi camllerin 

tamirine büyük bir ehemmlyet vermek
tedir. 

Bir konferans tehir edildi 
ııte1i~" 

Du ak§am saat 18,30 dı:ı. Beyo~lu S:a ,ı • 

lım görünce Adeta kırılmış ve muhayye
lesindcki bu Alemı canlandırmak hevesile 
dünyanın en güzel masalını vücude getir
miştir. Swift lSlUrken dahi bir masal file
mıne karıştıtım söyliyecek kadar ma -
riz ruhlu bir adamdır. 

* 
Ses veren tekerlekler 

Brezilya yer yüzUnün kahve hazinesi 
sayılır. Her yıl binlerce ton kahve is
tihsal edilir. Fakat bu kahvclcrin çokluğu 
piyasayı düşürdütü için her yıl gene bin-

Bu sinirleri kuvv~tlendıren ekzersiz 
son derece b::ısittir. lstisnasız herkes ya -
pabilir. Ayakuçlarına basarak yüksel -
rnek, sonra yavaş ynvaş topuklara bas -
mak. Ayak ucunda yükselırken şu nok
taya dikkat etmek lazımdır: Vücudün 
sikletı daıma ayağın dı~ tarafına yüklen
melidir. 
Şişman bacnkları ince1trnek, kuru ha

cakları dolgunla~tırrnak için yazın, de • 
nizden istifade edilebiJir. 

Bunlar bir plan ve sıra dahilinde pey
derpey tamir olunmaktadır. Bu meyan
da Fethiye, Mahmı.ıdpaşa, Mesibpaşa. 

Yenicarni, Süleymaniye, Kadirgada So
kullu. Sultanahmed, Azabkapıdaki So
kullu. Kılıcalipaşa, Oratköy ve Teşviki
ye, Balipaşa ve Şemsipaşa camilerinin 
tamirine başlanmıştır. 

de verllmec;l mukarrer bulunan modern ~ 
mnrl mcvzuund:ıkl konferans, tonfet , 
verecek m!mar bay Sabri Oran'm ra'h11t51" 
IıAı dolayısil e tehlr edilmi§ tir. 

Po ll• lll: 
Bu gördü~nüz ve ltıtif sesler çıkaran lerce ton kahve imha edilir. Bir istatis _ 

tekerlekler, otomobil frenlerinin lastik- tiğe göre son 20 yıl zarfında istihsal edi-
lerldlr. Şimdi bunlar Amerikada bir ki- len kahveler Drezilyayı örtebilecek kadar 
lisede kullanılmaktadır. - ~k~~ --··-··-·· .... ····························· ......................................................................... 

Olıuyucularıma 
Cevablar1m 

..Bilecik- de Bayan .. P. j, ye: 
- İki şıktan biri, zevcinizi ya se· 

viyorsunuz, yahud da sevmiyorsu -
n uz. 

Seviyorsanız yeriniz onun otur ,. 
dutu yerdir, Bilecikte kalmağa rnec 
bursunuz. Sevmiyorsanız İstanbula 
gelebilirsiniz, istediğiniz gibi sene • 
nJn 6 ayını burada silenizin yanında 
geçirebilirsiniz, fakat mesele bu şe • 
kilde mevzuubahs edilince, size ne • 
den büsbütün İstanbulda kalmak is
tediğinizi sorarlar. 

Kanun kısmından da bahsediyor· 
sunuz, bu mese1ede onun konuşul • 
mamaı::ı lAzım, fakat mademki soru • 
yorsunuz, kanun zevceyi zevcin e -
vinde oturmaya mecbur eder, ondan 
itaat ister. 

* Vsktidarda Bayan lJayrlyeye: 
Akraba arasında izdivaç mutlak 

bir mecburlyet olmadıkça hatıra bi· 
le getiri1meınelidir. Hem tıbbi, hem 
içtimat, hem de hissi bir çok mah • 
zurlan vardır. AleThusus bana bah· 
sebtiğiniz gençlerin arasındaki kara· 
bet derecesi pek sıkıdır. 

Nişanta~ında Bayan C. K. ya: 

- Benim bildiğime göre bu, ma -
alesef eski zamanlardan bugüne ka· 
dar intikal edegelmiş bir vaziyettir. 
Ne Türk tebaası İranda. ne de İran 
1ebaası Türkiyede gayrimenkul ma] 
alamaz. Bir hayli zaman evvel iki 
büktımetin bu vaziyeti değiştirmek 
için konuşmaya başlayacaklarını i • 
şitmiştim, fakat tahakkuk etmedi. 
Mesele gene eski vaziyete tabidir. 

Fçık:ıt bir İranlı erkek Türk tabii· 
yetinde bulunan nişanlısı için gayri· 
menkul edinebilir. Dikkat ediniz. ni· 
şanlısı için diyorum, zevcesi tabiri • 
ni kullanmıyorum, zira eğer yanıl • 
mıyorsam Türl{ kadını bir ecnebi ile 
evlendiği takdirde kocasının tabii • 
yetine geçmiş sayılır, göreceği mu • 
arnele koca~ının tabi olduğu mua • 
ırteledir. Fakat Türk tabiiyetinde i -
ken edindiği mallar yeni vaziyetten 
rnüteessir olamaz. 

* Aksarnyda Bay eŞ. Ş.• a: 
Gönderdiğiniz mektub bana va -

ziyeti kAfi derecede vuzuh1a an1at • 
madı. Ortada talak sebebi görerne • 
d im. 

TEYZE 

Denizin ancak dizierinize ulaşan sı~ 

ycrtnde, günde on dnk"ka yürürseniz, ba
caklarınızdnki fazla yağlar erir. 

Ayni şey, müddetini kısaltarak, ve da· 
ha yavaş yürüyerek tamamen zıd mak -
~·da yarar. Pek zayıf bacakl. ra dolgun
luk verir. 

Bundan başka bo~una re nasır acısı 

çekrneli, ne de ayağın sertlcşmesine iyi
leınrnez bir kusurmuş gıbı tahammül et
mc:ıli Çünkü: İkisinin de tedavisi pek ko
laydır. Daha başlanınçta scrtJc-şcn yer -
leri ve nasırları biraz collodion salley16 
ile gidereb:lirsiniz. Anuna pek başlan -
gıçta.. Geciklrseniz o kadar faydası ol
maz. 

Ayağınızı her yıkadığınız vakit iyice 
kurutmıya büyük bir ehemmiyet vermc
lisıniz. B raz talk pudrasJ bu işi kolay. 
lık1a ternin eder. 
e 

Belediye Inşaat şubesi mDdOrD 
Istifa etti 

İstanbul Belediyesi fen i§leri müdür
lüğü inşaat şubesi müdürü Sadeddin va
z·fcsinden istifa <!tmi§tir. 

Avrupa hattında raylar deftiştirilecek 
Devlet Demiryolları dokuzuncu işlet

me idaresi Trakya hattında bazı ıslahat 
yapmağa karar vermi~tir. 

İdare. hattın muhtelif kısımlarındaki 
raylerı yeni ba§tan de~§tirecektlr. Bu 
hususta yakında faaliyete ba§lanacaktır. 

Kasab dükkAniarı kontrol edilecek 
Kas .. b dükkanıarında etlerln tel do

lablarda bulundurulması liktiza etti~ 
halde kasabiarın buna riayet etmediği 

anlaşılmış. belediye şubelerinden sıkı 

kontroller yapılmcısı Belediye riyasetin
den istenmiştir. 

f SacakSIZin maskarairkları : 

Bir adam arkadaşını yııralad• ~ 
KüçUkps.zıı.rdt, Hacıkadın mahalleSiJf-1" 

Hasan Ue arkadaşı Muharrem arasında ~ 
ga çıkmış, neticede Muharrem bı.çatın1 ot 
kerek, Hasanı sol bö~rilnden ya.ralaJ!l~ 

Suçlu yakruanarak tahkikata başliill 

tır. 

Bir adam kalb aektesinden ısıdil,. 
Evvelki gece Beyo~lunda polfs ınerıte'i 

nUnde b\r cesed bulunmuştur. ,, 
Yapılan tahkikat neticesinde cesedlll 0 

viyctl tesbit edllerek. Tepebaşında Berlitl ~ 
teli mUstec\rl Fuad oldu~u ve sektel ıaJb 
öldü~ü anla.§ılmı.ştır. 

Bir çocuk sıcak su · ile ha ş la"~ 
Şehremininde Fırın sokağında "turan ~ 

rlycnln çocug-u Yılmaz, mnngaldnkl k0\'11 sı)t 
d6küien suyla hnşlanmış, derhal ıındadı 
ht otomobillle hastaneye kaldırılmıştır. 

HMlse etrafında, tahklkatn·geçnp 

Kaza] 



A 

a g e 
ı 

iran, Veliahdtntn 
evianebilmesi için Ana 

anunu tadil et i 

en De ·r 
ve 13 arka 

af1z eşkila 
ş1 di "rü. ü 

~ (Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
b de, §U netice meydana çıkmaktadır: 

enur ve çelik sanayi nmelesi yüzde 75, 
~a~cn amelesl yuzde 40, amme hizmet
~~ aınelesi yüzde 20. dükkancılnr, han
de cılar ve dl~er müessesat amelesi yüz
di lO nisbetinde greve iştirak etmişler-

r. 

Pnriste 

)arlar. Cümhuriyet devletinin otoritesi
ne hürmet ve riayet ettireceğirni söyle
dim, bu yapıldı. Amme hizmetlerinin 
durmasına müsaade ederniyeceğirni SÖy
ledim. bu hizmetler durmadı. Bugün va
tan için kötü propagandala.ra karşı gale
be çalmak :çin memurlara. işeilere iti
madım oldu~nu söyledim. memurlar ve 
işciler benim hitabırna müsbet C('vab 
verdiler. Bunlar, hükfunetin azmi ve 
cürnhuriyetin meşru kuvvetleri ile ken
dilerınİ himaye olunmuş hissecfince. biz
zat kendileri bu propagandalam galebe 
çaldı lar. 

(Baş tarafı 1 inci sayfamı:ı:da) 
Kanunun bu hOkrnü, izdivacın takar

rür etmesinden ve nişan merasiminden 
sonra hatırlanmış olacak ki yakın za
manlara kadar böyle bir şeyden bahse
dildiği yoktu. Son zamanlarda Kahirede 
bu meseleden bahseailme~e başlanılmış
tır. Nihayet Tahrandan gelen haberler
den anlaşıldı ki bu mesele İran payitah
tında dıkkati celbetmış olduğu için bu 
keyfiyet İran parlamentosuna havale e
dilmiş ve parlamento da Ana Kanunu 
tetkik ederek meseleyi bu izdivacı müm
kün kılacak bir iekle ba~larnıştır. 

Bu suretle Mısı.r hanedam ile İran ha-

. :Bilhassa Pariste, sabahın ilk saatlP
I'itıden itibaren günlük hayat normal bir 
surette cereyan <'tmışUr. Saat yediden 
~ caddeler ve büyük sokaklar can
Illa ağa başlamıştır. Grevin umumi ol
i dı~ı intıbaı gitgide artmaktadır. Mn-
aıaıar açılmıştır. ArnPle işleri başına 
thnişlerdir. .Miivezziler mek-tubları da
tatmış ve sokaklarda temizlik işleri mun
\ zaman devam ctmıştir. Mezbahalar as-
elileştırilrniştlr. 

Benim rol~m bu idi, almak istediğim 
\•azife de bu idi. 

HükUmet reisinin vazifesi, aldatılmış 

Fransızlara galebe çalmak değildir, hü
kumet reisinin vazifesi, memleketi hüs
rana götüren manaaız tşebbüslerde bulu
nanlan yola getlrmelrttr. 

nedanı arasında akdi takarrür eden sıh
riyet rabıtnsı Için zuhfır etmiş olan ka
nuni mAnf de hertaraf edilmiş bulunu
yor. Dü~nün ne zaman yapılacatı he
nüz kararlaşmı1 de~ildir. 

Trenler işledi 
r Lyon ganndan trenler muntazam su
ls~lte hareket etmişlerdi:r. Montparnasse 
t 03Yonu askeri işgal altına alınmış ve 
r~ler hareket ettirilmiştir. 

) o:na ve telgraf merkezi bir bölük pi
lrı~e ve bir bölük seyyar jandarmanın 
la hafazası altında açılmıştır. Memur
i' r ve işcilcr vazifeleri baı:ındadır. Tel
t;af ve telefon santraJlarında vazifele
t·~e gelmiyenler pek azdır. Çalışınağa 
Gd·en işeilere engel olan 500 kişi tevkif 

ılrnıştır. 

n Gazeteler 
• tı u ııabah dört sayfa üzerine çıknn Ma

tan, bır sayfa olarak c.ıkan Jour ve aliı
A. l" sayfa olarak çıkan Petit Parisien ve 
m ~~on F'rançaise gazeteleri mlistema ol-
~ Üzere hiçbir gozt>t(' çıkmamıştır 

f~ u Çıkan gazeteler, umumi mesai kon
lt.! eras~onu tarafından emrolunan urou
bir gre\71n münasebetsiz oldu~nu ve hic 
~ §Pyc yaramıyacağını tcbarüz ettirl-
Otl:ır. 

•a~Auto ve Paris-Midi gazeteleri ikişer 
tr~ a olarak intişar etrnişlerJlİr. L'İn-
ansı . 'l'e gent, Paris-Soır. Lıberte, Le 

Qıı:r>s, Ln Croix da ayni surette mah .. 
sayfalnrla ~ıkmıştlr. 

ll . HükCimet rnemmın 
4: arıs. 30 (A.A.) - Bugün Pariste hfı

Seler· mt'h .ın tarzı cereyanından hük)lme1: 
,. afıl! ıiyadesile memnundur. 
ra. 

~~ rıs mıntakasında tramvay, otobüs 
~~ürnnsn servislerde çalışan on bir bin 
llo ten yalnız 191 kişi ise gelmemiştir. 
ltı~ a. tclgraf, telefon idaresinde ve de
!l'ıa 'iolu şcbckelerin • is randımanı ta
&ll'ı ttıile normaldir. Sureti umumiyede 
hıç ın~ ?izmetleri nde ı;rev tesiri hem<'n 

Buf!Ün galebe çalan. bizzat cUmhuriyet 
prensipidlr, kanunlara lhürmettir, 4e 
hürmettlr. vatana hfirrnettir. 

Fransız milleti, hattı ~areketi ile, sos
val kanunun tehlikede olmadı~a ve 
hürriyetlerinin mevzuu bahsedilmediği
ne emniyetini isbat etti. Fransız milleti, 
hürriyetlerini tehlikeye koyabilecek şey
lerin, biH\kis nizamsızlık ve disiplinsiz
lik olduğunu anladı. 

Hür insanların tecrübesine malikslniz. 
Bu tecrübe ile hatırladınız ki di~er mem
leketlerde dlktatörlüklere yol açan. asıl 

işte bu gibi umurnı grevler olmuştur. 

Anladınız ki. hürriyetin garantisi, dev
let otoritesid"r. İşte bundan dolayı, hür
riyetlc:>rinlzin hAnisi vP halen de muha
fızı olan cürnhuriyeti darbeleınediniz. 

Demokrasi istediği zaman 
Fransız milleti, niıamsızhk içinde ge

çen b"r günün, dünyada Fratı!anın vazi
yetini güçleteceftini de anladı. Bu sabah
ki bütün yabancı gazeteler, bir kısmı sa
mimi bir tela§la, diğer bir kısmı sevin 
bir ürnidle, bugünün Fransa için n 
bir gün olacağını soruştunıyordu. 

Siz. isbnt ettiniz ki. demokra!'f, iste
diği zaman nlzarnınılı~ın ortaya çıkması
na ve anarşinin ya ılınasına mAni olur. 
Bütün dünya, bu dak:kada biliyor ki 
Fransa bu endi elere galebe çalmıştır ve 
bugün dünkünden daha kuvvetlfdir. 
Yarın Fransa, muhafaza edilmiş hür. 

riyetleri ile ve yeniden elde edilmiş ma
nevf bfrliAi Jle gayretlerine devam ede
cektir. Fransanın bütün evlndlarırun 

birleşmesi elzemdir. Ben bunun vücude 
geleceğini göreceğimden ernind'im. bütün 
mill<'tin temennisi budur. 

inan11m1yacak iki h· her 

tt gozUkmemlştir. 
gre nrsııvada tramvay ıamelesf sabah 
hat" Yapnuş ise de blr iki saat sonra der
ti!eJ'enıden işe başlamıştır. Paris tak· 
tını ~ahi, greve az bir mikynsta iştirak 

lt1för~tır: BüyUk taksi müesseselerinde 
~lll"ı er~n ancak yüzde: yirmisi sabah işe 
de 

1 
eı-nıştir. Kücük taksi müesseselerin· 

tır. ll i~ normal "urette ce>reyan etmi§
l~riııd arı s civarında }llf>talurji müessese. 

Hülrumet. bu tımidi boşa çıkarmıya
caktır. HükUmet, yolumuzun önünden, 
bizim için öldürücü mahiyette olabile
cek ayrılıkları kaldınnışt~r. Hükumet, 
yarın da, ka~ılıklı bir anlaşma zihni -
yeti içinde, kanun çerçevesı içinde, a -
mele ile patronlar arasında semereli iş 
birlikleri organize etmesini bilecektir. 
Bu suretle yeniden tesis olunmuş Fran 
sız rnuhndenet! sayesinde, vatanımız 
daha ziyade viikselecek ve her Fran -
sız, saadet payını ve vazifesini zevk ile 
vapmakta muhtaç olduğu sükOn ve bu 
zuru bulacaktır. 

e grevp iştirak n1sbeti vüzqe 25 dir. 
lla . Dnladyenin ınıtım 

d~r rıs, 30 (A.A.) - Basvekil B. Dala-
buui bu akşam Paris saatile saat 20 de 
t-eq,t F'rnnsız radyolan tarafından neş-

F'r en aşaltıdnki nutku söylemiştir: 
t1111p ıınsız mmetinin dnrendişlilti ve va
•tıre~rverliği, bir kere daha parlak bir 

3o tc tt>eyyüd rtmıştir. 

Paris 30 (A.A.) -Genel i~ federas
yonu bu a~am neşrettiği bir tebliğde 
ezcUmle diyor ki: 

Umumt p,rrv hareketi, işeilere her· 
hangi bir hadisenin mes'uliyeti verile -
miyecr~k bir tarzda inkişaf etmiştir. Va 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bu vaziyet karşısınoa, mevkuflann 

muhafazasına memur jandarmlar firari
lere karşı ateş açmışlaröır. 

Kodreanu ve on üç arkadaşı ölmüş

lcrdir. Bu hAdise memlekette derin bir 
tesir bırakrnı§tır. 

Kodreanu, geçen mayısta on sene ağır 
hapse· mahk~m edilmişti. 

Hlidiseler nasıl oldu ? 
BükreŞ'. 30 (A.A.) - Rador ajansı bil

diriyor: İkinci kolordu, aşağıdaki resmt 
tebli~i neşretmi~tir: 

29 teşrinisaniyi 30 teşrinisaniye ba~lı
yan gece, Ranigusarat hapishanesindeki 
mahk~mlar Bükreş civarında Gilava ha
pishanesine götürülrnekte idi. Saat beşte 
mahkumların bulunduğu otomobiller, 
bir orman civarından geçerken, bu oto

mobillere meçhul eşhas tarafından hü
curn edilmi§tir. Hücum eden şahıslar, 

mukabele görür .görmez hemen derhal 
kaçmışlardır. Fakat bu esnada karanlık-
tan istifade ederek mahpuslar, bulunduk
lan otomobillerden atlamışlar ve bariz 
bir surette kaçmak niyetile ormana doğ
ru koşmaya başlamışlardır. Jandarmalar, 
kanuni dur emrini verinişlerse de mah
puslar bu emre ltat etmediklerinden bi
ltıhare mahpuslara ateş açılmıştır. 

Müddeiumumiliğin tekılıfi üzerine ve 
umumt asayişi alakadar eden sebebler 

Ebedi Şef Atatürkü tedavi eden 
doktorlarm verdikleri raporlar 

kitab halinde neşredilecek 

kia, konfederPsvonun süktin içinde f!eÇ buriyet olarak sıraya koymuştur. :F'ran 
Tl"ec:inı istedi~i bu hareket. bükflmetin sıı ıpatronlan bu esere tam işbirlikle • 
ah.lı~I şiddetli tedbirlerin tahtı te-;irin· rini VE:rnleğe ftazırdır. 

Almanya tarafınden 
verilen nişanı kabul 

etmiyen gezeteci 

dolnyısile, askeri .ımmandanlık, ce.sedlo
rin Jivala askeri" merkezinde gömülme.
sine karar vermiş ve ce>sedler, sabahleyin 
Jivala hapishanesi askeri servisleri ta
?'afından gömülmüştür. 

Üniversite rektörüne 
suikasd yapanlar 

Bükreş, 30 (A.A.) - Oluj üniversitesi 
Tektörü Stefanesco Gongaya karşı yapı· 
Inn suikast Rurnen efkfin umumiyesinde 
büyük bir infial tevlid etmiştir. Hükll .. 
met makarnları faaliy('tle katilleri ara. 
maktadır. Elde edilen deliliere nazaran 
'lunlar cDemirmuhafuları~ cemiyetine 
mensubdur. Dahiliye nezareti m.ücrlm• 
lerin yakalanmasına ınedar olacak malft" .. 
mat verenlere 50.000 ley mükafat vAdef
miştir. 

Oluj üniversıtesindt> dersler tatil edil
miş ve üniversiteye aid bütün binalall 
tahliye ettirilmiştir. 

Yeni kanuna göre, buikasdin :faili n&r 
zırlar meclisinin tasdikine iktiran etrnelt 
şartile ölüme mahkfun edilecektir. 

Universite rektörüne ameliyat yaptı. 
mış ve kurşunlar çıkarılmıştır. Vaziyetl 
bu ameliyat neticesinde biraz iyileşmİi-, 

tir. 
Oluj'daki bazı ::üesaya tehdid mektu&. 

ları geldi~i ve kendilcrJnin de ayni an. 
bete uğrıyacaklarının yazılı olduAtı ha· 
ber verilmektedir. 

~alttı· eşr~nisani günü. tarihi bir gün ola
m1~1~ ~lletin bütün hnvatı. hasımlan-
4alti br:ı~stehzi bakışları önünde, dünva
ları k Utun dostlarımızın kederli nazar
\ıhı arşısında 24 saat müddetle felce 

l3 Yacaktı. 
Ugün·· 

~'~m k· un :ıkşammda şunu söyliyeb"li-
eiitı 

0
; 30 İ<'şrlnisani filhakika tarihi bir 

llQe u;u:ııtur. Tam bir muw.,ffakiyetsiz
leıt~tt 'Yan bu umumi ı:ırE'v, bütün rnem
lle .., n, itimadla hükf'ımct;n gayretled-

de kalmıştır. Fakat. bu kuvvet istimal- Diğer şehirlerde 
lerine rağmen ~v. ~terek ParistE\ ge- Lille 30 (A.A.) - Umumi grev halka 
rPk eyaletlerde husust endüstrilerde ai<i hizmetlerde tamamen akim kalmı~
ı;teniş surette tatbik olunmu~. muhtelif tır. Sabahın saat 8 inde tekmil fimal e
merkezlerde servisler mühim inkıtala- yaletinde muhtelif hizmetlerin mü -
ra uğrarnıştır. kemmel surette ifa edilmekte olduğu 

Pat.ronlann fikirleri bildiriliyordu. Hastanelerde ve vil~ -

Cincinnati (Amerika) 30 (A.A.) - Bu
rada çıkmakta olan almanca ~Frcsse 

Presselli gazetesinin bnsrnuharnri Ele
ven, Almanya tarafından kendisine veri
len beyaz Kartal nişanını kabul etme
miştir. 

Avukatlik kanunu bugiln 
merryet mevkiine giriyo~ 

r Be~ tarafı 1 im'i st.ı.yfamızcta) 

Yeni kanunun tatbik mevkiine ko • 
nulması üzerine Adiiye Vekili Hilmt 
Uran kJsaca ~u beyanatta bulunmuş •. 
tur: 

.TIIrdırn t )o)u 
11 

e rnek ve kanunlara hürmet 
!ell"ıek ° Fr_a~sa~ın ııecabetini temin ey-

:Su nzmını gostermiştir. 
teı '.i~~tin nasıl geçtit'ini söylemeye ha
tlt'.ieto · Memlekettelti bütün hayati fa
€elll'ıı' serbestçe i lerniştir. Trenler gidip 
~bı ş,l Posta, telgraf ve tlefon işleri te-
"' o unm ·••etro . uş.. Pariste otobUs, trarnvay, 
tride b YÜrünıU~tür. Hatta husu.sf endüs
~tr. lle faaliyet, ancak kısmen durmuş-
ı._:Bundan 
~lldi} esasen eminrlim. Fransıilar, 

c1J~i ~rine Fransanın dili He hitab edll-
rnan, daima bunun manasını an-

Paris 30 (A.A.) - Frans12 ıpatron - yette mesai temin edilmiştirr. Şehir, iş 
ları genel federasyonu reisi, bu akşam günlerinin mutad manzarasını arzedi -
gazetecilere yaptığı beyanatta ezcüm • yordu. Bankalar, sigorta kumpanyala
le demi~tir ki: rı, büyük ticaret mn~azalan ve pera. 

Dün olmadığı gfbi yann da Fransız kendeciler, kahveler ve lokantalar nor
patronlan, biılm vukua gelen hadise - mal surette çalışıyorlardı. Lille ile To
leri. kanuna geçmiş sosyal staW1eri ge urcoing arasındaki tramvaylar grev 
ri almak için bir sebeb veya bahane gi- yı:ıpmıştır. 
bi kuHanmıyacaktır. Fransn patronla - Tayyare fabrikalan 
n, bilfikis ~u fikireledir ki umumi gre- Paris 30 (A.A) - Villukublay'da 
vin muvaffaJ9yetsiz1i~, memleke-tin bütün tayyare fabrikalan tecrilbe mer
ekonomik kalkınma!mı ka111lıklı bir kezleri ve teknik hizmetı1er normal su· 
anlaşma zihniyeti içinde devam ettlr - rctte çalışmaktadırlar. Diğer taraftan 
rnek azınini göstermif ve bunu bir mee Fransız hava kurnpanyasında kayda 

şayan hiç bir işien kaçınma olmndığl 
beyan edilmektedir. 

Marsilyadn 
Marsilya 30 (AA.) - Polisin ver • 

diAf malfunata nazaran, 12 ki~i zabıta 
'J'I'.ernurlanna hakaret ve çalışma hür • 
ıiyetine tecavüzlerinden dolayı tevkif 
edilmişlerdir. Demir ve kimyevi mah -
suller sanayilerinde grev hareketi u -
murnt olmaktan uzakhr. 

At yanşlan yapılamadı 
Paris 30 (A.A.) -Bugün yapılması 

mukarrer Afıg~n at koşulan yapıla -
mamıştır. 

c- Avukatların adalet cihazındaki 
mühim rolleri mal\ımdur. Yeni kanu • 
nun en başta gelen mümeyyiz vasfı, ba 
ehemmiyetli role sahib olarak adaletin 
tecellisi için hakim1ere yardım eden · 
meslek sahibleri üzerinde göstcrd~ 
titi1.1iktir. , 

Avukatlar hakkında çok değerli toP. 
lu ahkamı ihtiva eden bu kanun, muli• 
terem selefim Sarnçoğlunun kıymet.ll 
bir armağanıdır. .f 

Kanunun avukatlar için olduğu imi-
dıır memlekete de hayırlı olacağırur 
kannntim vardır.• 



"Son Posta, n1n Hikayesi 

GENÇLIK KATIRASI 
Yazan : Muazzez Tahsin Beriland ~ .. IllE 

ILK 
Uzun, bitme tükenme hilmiyen günle

rin birbirine el:,enmesinden husule ge -
len seueler, uzaktan bakınca insana ba~ 
döndürücü bir süratle geçmiş bir zaman 
gı'bi gör.inüyor ve o zamana aid en acı 
hatıraları bile, baz:ın tatlı tatlı dü§ündü
Aümüz anlar oluyor. 

Bu gece ben de öyJe yaptım, cskiliğini 
kendi kendime bılc ıliraftan çekindi~ 
bir hatırayı büyük bir zevkle düşündüın. 
o zaman döldüğüm aCl göz yaşlarında 

büyük bir tad buldum. 
Keşki hala bir gönül ıztırabı için göz

lerimden yaş akıtacak yaşta olsaydım; 

ke~ki hayatta kalb acısından daha zalim 
ve yakıcı üzüntüler olabileceğini tecrübe 
ilc anlamasaydıml Meğer bazan acı zan
nettig'imiz dakikaları bile hasretlc anya
cağımız günler olurmuş! 

Bu ak§arn. bir poker partisi için abbab
lardan birinin Taksimdeki evinde top -
lanmışbk. Oyun uzadı; bizi yeme~e ala
koydular. Yemekten sonra tekrar masa
larm başına gcçilece~i sırada kapı ça -
lındı, yeni bir misafir grupu geldi. Bun
ları tanımıyordum. Ev sahibi hepsini ay
rı ayrı tanıt-tı. En arkada uzun boylu, kır 
saçlı. kJbar tavırlı bir bey duruyordu; o
nun da ismini söyledi: 

- Snffet Bey ... 
Birdenbire karşımda bir Kapı açılmış ve 

ötesini görmüştim gibi başımın içinde 
bir şimşek çaktı ve hatırladım: 

- Karşımdaki bu adam, senelerle, se
nelerle evvel tanıdı~ ve u~runa göz 
ya~ı döktüğüm adamdır. 

Oyuna kendimi kaptırmış, alilkadar ol- yorlar. benim uslandı~ıma bakarak hay-
roağa başlamıştım. ret ediyorlardı. Halbuki beni böyle ağır 

- .... Sahi mi söylüyorsun Saliha? Beni başlı yapan kalbirndeki masum sevgiden 
be~enecekler mi? başka bir şey değildi. 

- Tabii... Daha şimdiden bitişik evin Bir gün, yalnız bir gün ona sokakta 
küçük beyi pencerede durup sana bakı - rastladım. Bana dikkatle baktı. Peçemin 
yor amma, henüz küçük bir kız olduğun arkasından beni tanımış mıydı bilmem? .. 
için cesaret edip bir şey söylemiyor. Fakat benim kalbirn öyle kuvvetle çarp-

- Hangisi? Sağ tarafmuzdaki evde o- mağa başlamıştı ki bu helecanımdan u -
turan mavi gözlü genç mi? Aman ona tanarak büyük bir suç üstünde yakalan
ben de bayıldım Saliha... Fakat acaba mış bir insan gibi hemen koşa koşa eve 
çarşaf giyersem bana yaklaşır mı dersin? gelmiş, odama çıkarak hüngtir hüngür 

- Tabii... Bahçede koşup oynıyan kü- ağlamağa başlamıştım. 
çük bir kızken birdenbire a~ır, ciddt bir 
hanım olacaksın ... 

İşte beni yola getiren dadirnin kurnaz 
kızının bu sözlPri oldu; fakat kalbsiz Sa
lihnnm bu sözlerinin sadece beni kan -
dırmak için uydunılan bir yalan olduğu
nu ancak iki sene ~onra anladım. 

O iki sene içinde ne kadar ıztırab çek
tim .. ne kadar nğladım ve çırpındım! 

Artık bahçeye çıkmağa cesaret edemi
yor, tam manasiJe ciddi bir küçük hanım 
tavrı takınıyordum. Yalnız gece el ayak 
çekildikten sonra bütün cesaretimi top -
lıyarak yatak odarmn karşısındaki odaya 
geçiyor, gürültü etmerneğe çalışarak pen 
cereyi sürüyor ve kafes arkasından ya -
nıınızdaki evi seyrediyorduın. Onun o • 

d&sı bahçeye doğru bir çıkıntı halinde 
ilerliyorc!u. Kafesi her zaman açık durur, 
onun içeride yürüdüğü, masasınm başın
da oturup çalıştığı görülürdü. 

bat ederken nasıl olup ta o zaman onun 
beni sevdiğini tahayyül ettiğimi bir tür
lü kc§fedemedim. Bunda mutlaka Sali -
hanın tesiri vardı; hain kız. beni bir şey 
hissetmiyecek bir yaşta tasavvur ede -
rek bir düziye bana ondan bahsediyor -
du. Bu sözlerin sırf kendi aşkınt anlat -
mak için uydurolmuş vesileler olduğunu 
çok geç anladım. 

Tam iki sene, bu akşam poker masasın
da karşı karşıya oturdu~um Saffet beyi 
sevdim: tam iki sene onun hayatını, ha
rekatını tarassud ettim; tam iki sene ona 

Onu yıllarla sonra görmek bende hiç Onun ismini Salihad:tn öğrenmiştim. 
bir tesir yapma.rr.ıştı. Esasen onun beni Yaramaz kız meğer kendi hesabına onun
tanımadı~ beschelll idi. Belki de ara - la alakad:ır oluyormuş. Hatta bazı gece
mızda görüşüp konuşmalar, gizli rande- ler onunla buluşuyormuş. Bunu da se -
vular olsaydı ben, onun beni tanıyan göz- nelerle sonra haber aldım. Fakat o za -
leri karşısında bu derece so~ukkanlılı - man ben dünyayı görecek halde değildim. 
tımı muhafaza edemiyecek. biraz şaşıra- Henüz ilk genç kızlık hülyalaruna bü -
caktım. tün varlı~ırnla bağlanmış; muhayyele -

aid hülyalada çocuk ruhumu dold.urdum. 
O iki senenin sonunda onlar evlerinden 
çıkıp gittiler ve bir daha da onu gör -
medim. Arkasından a~ladım. üzüldüm, 
için için acı çektim .. Kimse benim bu ço
cuk sevgimi anlamadı, kimse benim, on 
dört yaşımda iken nedn bir büyük adam 
gibi ciddileştiğimi bilmedt 

Bu akşam. ilk aşkıını gözlerinde yaşat
tığım adamı gördüm. O beni tanımadı; 

Zaman ne kadar geçse, gene insanın Ü· min bütün kuvvetile o genci sevme~e baş-
ıerinde bir iz bırakıyor. lamıştım. Onunla görüşmek kabil olma-

fakat ben görür görmez onun kim oldu -
ğunu anladım: ancak kalbirnde hiç bir 
helecan duymadım. 

Bu gece ilk aşkımın de~il o acıyı duy
duğum senelcrin hnsreti kalbirn.i yakı -
yor. 

Çocukluğumda bana acı göz yaşlan dığı Için geceleri çok defa pencereden 
aöktüren bu aciamla karşı karşıya saat- onu saatlerce seyrederdim. Ne güzel, ne 

lercc poker oynadım, konuştum, çay iç- manalı bir yüzü vardı! Ne kadar a~ır ve 
tim. 
Şımdi evimde. odamdayım ... Yalnızım .. 

Eskıleri düşünüyorum. Ne güzel zaman-

vakur bir tavırla odasında çalışır ve do
laşırdı! Onun bu vakarı beni de afacan -
lıktan kurtardı. Evde herkes: 

YARlNKi NÜSRA:\UZDA: 

Işçi aramyor 

lardı! - Çarşaf giyeli Müzeyyene bir ciddi-
Babam bir hariciyeci idi. Ben Roman - yet çöktü. Tam bir hanım kız oldu ... di-

Yazan: lımet Hulusi 

~-----------------J yadado~u~m.oni~yqımakadar~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rupanın muhtelif memleketlerini dolaş • 1 
mı ırn. Devlet Demiryollari ve limanlari işletmesi U mu m idaresi ilAnlan 

B bam tckaüd edilip tamamile 1stanbu
la yerleştiğ'miz zaman on iki yaşımda 
idlm. O vakite kadar serbest bir hayat 
yaşamış. erkeklerden kaçmamış olan be
nim gibi afacan bir kız için İstanbulun o 
zamanki hayatına a1ı~mak. çarşaf giy • 
rnek. daha koşup oynıyacak bir yaşta iken 
yüzüne ağır ve durgun bir mana ver -
rnek cldden pek güç oldu. 

Divanyolunda. büyük bahçeli bir evi .. 
miz vardı. Komşu e\'lerin pencereleri bu 
bahçeye açıldı~ halde ben, başıma bir ör
tü almağa Iü:rum görmeden, sabahtan ak
§ama kadar ağaçlar ve çiçekler arasında 
yaşıyor. dersicrime nçık havada çalışı ~ 
yor, arkadaşlarımı orada kabul ediyor • 
du m. 

İlk zamanları komşular eve hnber gön
derdiler: hatta babama mektub yazıp 

egelinlik yaşa gelmiş olan bir İslam kı -
zının böyle açık saçık bahçede dolaşıp 

komşu deliknnlılara kendisini gösterme
si• nin adabı islamiyeye mugayir oldu
ğunu söyliyenler bile oldu; fakat ben 
söı dinliyecek halde değHdim; hatta gül 
kurusu ipekliden çarşafım terziden gel
diği zaman da bunu giyrnek istemedim. 
Zavallı aımeciğim ne yapacağını şaşır· 

mıştı. Yah•armalar, tehdidler kar etmi -
yordu. Nihayet beni kandırmak işi da -
dırnın büyük kızı Salılıaya havale edildi. 
Ku ı naz kız, beni bir köşe ye çekerek dil
ler dökrneğe başladı. 

Çocukluk ediyorsun M üzeyyen: bak 
y .. ın artık on ikiyi geçti. Uzun boyuna 
bakanlar seni on dördünde sanıyorlar. 

Hi'ılô böyle kısa esvablar giyecek yerde 
çnr af giyrneğ razı olursan bundan böy
le hep bfiyüklerlc boraber gezmeğe gide
ceks'n. Yolda erkC'kler başlarını çevirip 
sana bakacaklar. Siyah tüller arkasında-

bu güzel yüz. bu ıri gözler kimindir? 
merak edecekler. 

Bulundukları mahal senelik muhammen icar kar§ılığı ve teminat mikdarları 
aşağıda yazılı gayri menkuller 1/1/939 tarihinden itibaren birer sene müddetle ve 
ayrı ayn olmak üzere pazarlıkla kiraya verilecektir. Pazarlık 14/XII/1938 Çar • 
şamba günü saat 10,30 da Sirkecide 9 ışletme binasında arttırma ve eksiitme 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmek
tedir. (3642) 

Buiunduğu yer 

Küçükçekmecede Otel. büfe ve bahçe 
.çerkesköy büfesi 
Sinekıide kahve ve bakkal dükkAnı 
Yeşilköyde büfe ve bahçe 
Sirkeci istasyonu içinde kübik baraka 
Sirkeci istasyonu içinde kübik baraka 
Bakırköyde 16M2 baraka kühik 

Senelik muhamınen 
kira karşılı~ı 

~21 L 
125 L. 
51 L. 

230 L. 
6:30,5 L. 
630,5 L. 
240 L. 

ALMAN 

reminat. 

30.315 Kr. 
3.375 • 

765 • 
3.450 • 

9.458 • 
9.458 • 
3.600 • 

WESTFALYA KOKU 
Kaloriferler ve diğer teshin vasıtalan içi rı 

en mükemmel ve elverişli koktur. 

ALMAN 
SRIKET KÖMORÜ 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

HUGO STINNES REDERAY A.G. 
Galata Gümrük binasının karşısında 6 ncı Vakıf 

Han 3 üncü kat 13, 15 No. Telefon : 43361 

Fotoğraf tahlilleri 

Sevmasini bilen sevilmege 
namzed olandır 

Silivriden, Sa
müel lJitan, zen
gin olup olmıya

cağmı, sevilip se~ 
vilmiycceğini so· 
TUyor: 

Sevmesini bi 
dikçe sevilecek, 
~ebbfislerini rnüs 
bet harekeıtlerle 
birleş1irdikçe de 
zengin olmak ihtimallerini meydana ge
tiı·miş olacakt.ı.T. 

* 
Işinda muvaffak olabilen bir tip 
lzmıtten terzi 

Ahmed karakteri .. 

* Sokulgan olmasi beklenen bir tip 
Meydan ("arşı· 

sından Fevzi, ka
rakterini soruyor: 

Sakin ve için! 
meydana vurnu· 
yan bir hali var
dır. Pek sokulmaz, 
bazan somurtkan 
olur. Daha yumu
§ak ve yalpak ol
ması lbım.dır. 

* Mes'uliyetten çekinen bir tip 
Salihliden Rah· 

mi, karakterini so• 
nıyor: 

Zeki ve sokul
gandır. Hadiseler 
yaratıcı vaziyeı

lerde bulunmaz. 
Tehlike ve zarar
lıı.r karşlSlnda canı 
tatlıdır, menfaat
lerini pek feda et
lııek istemez, :mes'uliyetten çekinir. 

* Uyamk ve işguzar bir tip 
ı ·ali, kara1~te

rini . ruyo1': 
Açı. röz ve i~~ ... -

zardır. ~arşısında~ 

kin e fikı ·erini ka
bul e irebiliı·. 

Neş'esini hemen 
daima mu·· af aza 
eder. Alayı. c::aka
yı sever, ve kendi
sine yapılan mukA 

Zeki ve ciddi bir 
yavru 

Küçiik Or Apay
dın karakterint so
TU!J01".' 

Zeki ve c 
hallerile çok se
vimli olur. Yavru
nun bu temayülle-. 
rinden istifade ile 
onu hayata karşı 

değerli bir halde 
bulundurmak im
kAnlan :mevcudduı·. Bu da ana ve baba" 
sına dü§ell bir vazüedi.r. 

* Zeki bir tip 
j.l masyada n Sa. 

deddin karakt 
ni soruyor: 

Zekidir. Bir işde 
önayak olmaz. Bü .. 
yüklerine kar~ i
taatli davranır. 
Menfaatlerine baş 
kalarını karıştır
makta kendisini 
pek sıkmamalıdır. 

* Itaat etmesini bilen Dir tiP 
Afyondan Hü. .. 

seyin Usluer Ica .. 
rakterini soruyor: 
Kısmen mahcub 

ve çekingen ta • 
vırlıdır. Itaatile 
vazifesine ba~lı • 
lı~ile Amirlerinin 
kolaylıkla tevec· 
cühlerinl toplar, 
Fazla konuşmaz, 

§arlatanlık yapmaz. 

* Yorulmak istemiyen bir tip 
Kavaktan, H. 0-

Mt fotografının 

tahlilini istiyor: 
Ağır ve sakin 

bir hali varsa da, 
göründü~ gibi 
yumuşak ba§lı da 
değildir. Pek yo
rutmak istemez ve 
menfaatlerine kar
şı müsta~ni dav-

~laJl" ranır. İntizam ka~ ıdlarına pek ba aD 
mak istemez. İşierine hile karıştırnıakt 
ziyade olduğu gibi hareketi tercih edet· -

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
Isim • 
Adres 

• • • 

• • • • 

DİKKAT 

• • 
• • • 

Fotograt tahlllllçln bu kuponıard&D 
6 adedinın ııönderUmesl p.rttır. .....,.. 

.._._ =ı;; :ı-_._-r-e--r--z:e-----r-.....--....rr- __-4///1 

~ra~-~a~z~·======~==:d~======~======~~iillil' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizına, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke..!:!ıi. 

- - Icabında a-ünde 3 ka1e alınabilir. - ~ 

Inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I _ İdaıcmizin Paşabahçe Müsk.irat Fabrikası için şartnamesi mucib~ıııı• 

adet alttan sürme araba ile lOOX 110 eb'adında, 20 ııdet platform açık e 
usulile satın alınacaktır. teıııiP'tı 

II _ Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli DOO lira ve ınuvakkat 

67,50 liradır. ı.,e"'~ 
Ili -21/:Xll/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat l4 de KabataŞta 

zım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ycı.pılacaktır. . 

IV _ · Şartnarneler parasız olarak her gün s?zü geçen .şube~en alınab;: ecJil .. 
V _ Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin !ıatsız !ennı teklıflerıni te üdilrlil" 

rnek üzere ihale fÜnünden bir hafta evvelıne kadar. İnh.i s~rlar U~um ~u~" 
ğü Müskirat Fabrikalar §Ubesine vermeleri ve tcklıflerının kabulunil 
mın vesika almaları lazımdır. . .. .. ~ ennıe 9"" 

VI_ Isteklllerin eksiltme için tayin edılen gun ve saatte 'fo ı.5 guv 
8712

• 
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ' 
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'8oll Posıa. am aaeen r.JD&Ill:, 20 

ürk kadın casusu 
Yazan: Ziya Şaldı 

kapiten Gümüşolun vesikalari 
e··ı Bir kere de bir adama mim koy ·1 
"ar ~tl ,ını, dünya 'bir araya gelse bu fi-
tnd7~ tebdiı edilemez... Ben bunlan 
tıa 11Mı için, sana öylece idarei lisa • 
:ecbtır oldum. 

tı ()u SÖzler, bana fena halde 1esir et
. muzlarımı kaldırdım ' O , 

dtı!tt halde bu işlerden vazgeçelim, 
~ ... ~~ bey. HadisatJ,. kendi haline ter-

""ırn. 

d~~1'8u, en doğru bir hareket... Fakat, 
q~Yor mu? .. Hadi sen; bu işe biraz 
~Y . t, belki en çok da samirniyet do
rııar{1c kanştın. İlıtirnal ki gençlik da
~ar arında 'biraz da maceraperestlik 
~k··· Va, ben.,.. Ben, evvela bir mes -
Şohr a~rnıyım. Muayenehanem var. 
tıar etlı bir doktorum. Kcüi derecede 
~ ~azanıyorum. Neyime gerek be • 
~eı~Y1e işlf>r? .. Fakat duruluyor mu? 
~ :ket tehlikesi insanın aklına ge • 
tel' e, 1~sanın gözüne uyku bile gi.nni • 
t~· 0ozü de, hiç bir ~Y görmüyor. E
~t s~nde ve bende ayni miliiterek his
p •ı: ınn.~aydı, şu muayenehanenin ka
bilird~an ancak bir hasta. infatile gire -

c- .Mesel:.'i bir iki gii.n zarfında Gümüşofun gözüne giruekmı!. 

dırnda bulunabilirim .. Lakin bir .şart • ta, müvazenelerini muhafaza ede.lti • 
la ... 

-Ne gibi §art? .. 
- Kapiten Gümüşef ile dostluğu, 

ın. 
çarçabuk ilerleteceksin. 

~~~ktor, gEne duraladı. Kaşlannı - Niçin sustun? .. 
t'll ~dı. Gözl€ı'ini birkaç 'saniye, oda - - O aaam, çapkın 'bir erkeğe benzi-

........ Vanında dolaştırdı: yor. 
!'tek Alemleket hizmetlerinde, gücen - Benim bu budalaca cevabırna kar -
~ltnaz bzım. Ancak kendimizi lü- şı bir kahkahP attı: 
tırıı z Y~re tehlikeye atmamak la - - Canım. erkek olur da çapkın ol -
)ap~~~u.n için şimdi biz, şöyl: .bir .şey m:ız mı? .. O rnahluklann, melek gibi 
hel)) ılırız: Mademki lhem bızimkıler, olan1arı da, gözlerine kestirdikleri bir 
~lı ıı:e Almanlada Avusturyalılar, kadın karşısınd.:ı şeytan kesilirler. 
"e h Ydarpaşa işine bir.kaza diyorlar.. Diye bağırclı. 
~de Unu, böylece kapatmak istiyorlar. Ben, saflığıını bozmadım: 
~b Pek kuvvetli deliller olmadık - - Annem de böyle söylerdi. Onun i-
l nç\trıu~ ak;ini iddiaya kalkışmak •. gü- çin. erkeklerden içime bir korku girdi. 
tq? :egıı, hatta tehlikeli olur. Iyısi Diye mınlcandım. 
~ız, Şimdilik hiç kimseye bundan Luna. derhal çantasını açtı. Önürne, 
t ~:li t~iyelim. Bu işi, uzaktan uzağa b<>ş İngiliz lirası sıraladı. Sonra, göz -
~~ trıız takib edelim. Eğer, reddedi - lerimin içine bakarak garib bir tarzda 
~de ecek derecede kuvvetli deliller homurdandı: 

yenler, o kanl2r içinde boğulınaya, o a
te§ler içinde yanıp kül olmaya mah • 
kfımdur ... Halbuki genciz. Yaşamaya 

ihtiyacımız var. Onun için, bu hayatın 
icabatma boyun eğmekten başka çare
miz, yok .. Şimdilik, bu beş lirayı al. 
En .~iddetli ihtiyaçlannı defet. Pek ya
kında, sana t€krar yardırnda buluna • 
bilirim. Dendf'n, hiç çekinme ... 

- İyi amma, bunlan sana nasıl öde
y'?bileceğiın ? .. 

- Ben de. onu söyliyecektim ... Bun
lan bana, aynen para ile ödemene lü • 
zum yok. 

-Ya?. 
- Evet.. Para yerine, bana ufak te -

fek hizmetlerde de bulunabilirsin. 
-Ne gibi? .. 
-Hiç canım .. ehemmiyetsiz şeyler ... 

Mesela ... 
- Anladım.. size, çok güzel bir rob 

di kc bilirim. 
Luna, bayıla bayıla bir kahkaba at-

Sayfa 13 
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$ARKA AlD KAYNAK~ARI . 
Yuu&Jt»11'/)id'Qfl_ T•Cüaıe edeD: :J/IlJf#,ttt_ f!al/lt 1Jaff}Uf 

Büyük Britenyanın Basra körfezine ve Cen11 bi 
Iran sahillerine yerleşmeğe çalışması 

Gardane heyeti seteriyesi münasebetile cistanın illiakından sonradır ki Rus mis
yukarıda bahsettiğiıruz Rus - !:ran ih- yonları Hayveye ve Buharaya mu. 
tilafı 1813 senesi teşrinievvelinde Gülis- vasalata muvaffak oldular. Sonraları, o 
tan muahedename:sile nihayet bulmuştu. havahde 1839 aa uğranılnn yeni bir mu· 
Şah Rusların Gürcistana, Dağıstana, Şir- vaff&kiyetsizliği müteakıb. Ruslar Novo
vana ve Mingrelie, İmerethie'ye, Abk - Alexandrovsk ile Aral denizi arasında 
hasie'ye, Gourie'ye tasarruflarını kabul bır Kazak karakolları hattı tesis ettiler. 
ve tasdik ettiii gibi onlara Karadeniz- Bu teşebbüsler İngilizleri endişeye 
de seyr!sefain hakkını da teslim etmişti. düşürdü. Onlar da nüfuı.Jarını Türkista
Hatt!i Rus1arla franlılar arasında tecavü- n• teşmil etmek istiyorlardı. Hindistan 
zi ve tedafüi bir ittifak bile imzalan- kuvvetlerine rnensub İngiliz zabitlerinin 
mıştı. Fakat bir uzlaşma 1814 de Jardane, bazıları. 1824 tarihinden sonra, Hayveye 
heyetinin azimetinden sonra, İran ile İn- ve Buharayı ziyaret etmeğe başladılar. 
giltere arasında akdolunan muahedena- Fakat bu siyasi hareket miralay Stod .. 
menin tasdikinden sonra kıymetini ı;ok dart'ın ve yüzbaşı Coually'nin katillerıle 

k b tt. 1 ·ı· _ tran muahedenamesi feci surette nihayetlendi. Bu zabitler Bu-
ay e 1• ngı ız · · · · ı 1838 1942 

İranın karışaca~ bütün nizalarda İngil • hara Emırı~ın. em~ı ~ .. ~~b "Id" 7:
1 ~ · t t t ko yordu İran nelerinde bırbırlerını mutealu o uru • 

.erenın avassu unu şar şu . 
nıüşlerdi. Bunun uzerine, Londra \"6 

artık Büyük Britanya ile Rusya arasın-
da sıkışıp kalmıştı. İkisi , de sıra ile onu Petersburg hükümetleri Türkistanın 
tP.hdid, celb ve iğfal edecekler. soyup yerli devletlerinin bitaraflığını tasdik e· 

den muvakkat ve gizli bir itilfıfname im· 
sağana çevireceklerdi. 

zaladılar. Bu pek az devam etmiş bir iti• 
1828 de, Ruslarla İranlılar arasında ye- laftır. Kırgızlann akınları her an Rusya• 

ni bir harb Türkmençayı muahedena- nın Sibirya ıle ınünakalesini ihlal ettik· 
mesile neticelendi. Bu muahedename leri için, Rusya, ı845 te, Aral denizini 
Erivan ile Nakhitchevan'ı ve Ararat da- şark tarafından dolaşarak Türkistanı fet· 
ğile Arrasın sağ sahiline kadar İran Er- hetmeğe karar verdi. 1865 de, Taşkend 
menistanını Ruslara verdi. Bu andan iti- zaptolundu. Bir kaç hafta sonra, Hocend 
baren, İngiltere ile Rusyanın Tahranda ayni akıbete uğradı. 1868 de, General 
birer mümC's~illeri bulundu. Diğer taraf- Kaufman Semerkande girdi ve Buhara 
tan, 18::J4 de, İng:Itere ile Rusya, kendi a- Emirini Çar•n valisi olmağa mecbur 
ralarında, İranın 1stiklalini tekeffül e • etti. 1878 de, Hayve kat'i surette işgal 
den bir mukavelename irnzaladılar. Bu edildi. 1880 de, Türkmen vahalanna sıra 
ll'uahedename Rw:Jarın bütün İranda en- .geldi. Nihayet, 1884 de, Ruslar Efganista
trika yapmalarına \'C İranı Efganistan nın medhaline hfıkim bir sevkülceyş nok· 
üzerine saidırınağa teşvik etmelerine ma- tası olnn Merv'i ele geçirdiler. 
ni olmadı. Fakat İngilizler, iki defa, İran- Moskofiann muvaffakjyetleri İl'\gil • 
Iılnrın Hemedanı zaptetmeler.ine mü • tereyi pek ziyade telaşa düşürdü. Mnve • 
manaat gösterdiler. Bi!'inci defası, 1837 rayı Hazer vadileri tarikile Hindistanı 

de, Kharg ve Bender Buşirin işgalile; istila yolundaki Napoleon projelerini bir 
ikınci defa, 1855 de Bender Buşir ve türlü aklından çıkararnıyan Londra hü
Bender Abbasın topa tutulması ile. 1878 kümeti, çoktanberi, Efganistan Emirini 
dC'n sonra Rusya 5 bin İran kazağından kendi ittifakı daıresine almayı aklına 
mürekkeb bir kuvvet teşkil ve idame • koymuştu. Zaten Efganist'an Emirini İ
lerini: bu snyede Tahrandaki nüfuzunu ranlıların hücumlarına kaıı,şı İngiltere 
sağlam surette tesise muvaffak oldu. daima tutmuştu. F&kal istiklallerine pe'K 

* ~ g ~~~b~Iirsek, ortalığın altını üstü -
~ı. e ırırız. Aksi takdirde sükut ede -

- Yavrum! .. Artık, annenin devrin- tı. Ellerini birbirine vurarak: Rusya İranda istilacı politikasım ta-
den çok uzak bulunuyoruz. Dünyanın - Friza! .. Hakikaten çok tuhaf bir kib ederken Büyük Britanya da Basra 

düşkün olan Efgonlılar İngiliz • Hind bil
kirniyet teşebbüslerıne şiddetle muknve
met gösteriyorlar. hatta İngiliz ku\·vet. 
lerini bazan pek acı mağli'ıbiyet

lerc uğratıyorlardı. ~~ktor ıru~ırdısını bitirdiği zaman, 
ır,tin~ g~ldi. Artık bizim bu mevzu ü • 
~. ekı ınülakatımız da, bitama er -

halim ~örüyorsun ya? .. Kanlı ve ate~1i kızsın. körfezini bir İngiliz gölü haline kalbet-
bir mahşu h2.yatı yaşıyoruz. Bu hayat- (Arkası var) rnek için istical e<iiyordu. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1819w 1~1 d~ Ra~E~Khclmah~-

\'AZIFE FEDAKARLlGI 

~- Dokt 
"a.l:le ~run muayenehanesinden çıkıp 
~~ bur.?gluna gelinciye kadar, zihnirn
~Cib·un planımı tertib ettim. Bu plan 
u ~nce, Lunnyn karşı, (saf kız) ro • 

~~t~ aharetıc oynamakta devam ede
'lle .• A!"i zamanda, benden şilbhe

~·-~~esı için, bazı hilelere müracaat 

Bu mevsimin KADlN UŞAM· 
BAlARI velecek nıevsime kal
mnnınlıdır. Bu, BAKER MAliA· 
ZALARININ knt'I kararıdır. 
Binaenaıe, h Stokun verdi~i im
kAn dnire~lnde ber yerden i)1 
şernit ve ucuz fiatıarın satmatta 
rlevaın edece~iz. 

1 L N 
~ ~--~ktirn 

t. i tek' 
•1 ltl.ı ıın, o akşamLunaile karşılaş-
~tı: ıctınan, ezile büzüle ellerimi u-

atak· 

lıt.hndı Mandin 1'Urk Anonim Şir
ketı lci tre Meclısi AzıılıiP-ndan istifa 
ctt ~ımi iHln ederim. 

' . ~1€a~i~ern! .. Emin ol ki ben, çok sı -
~~~e bır kızım. Halimi, kimseye söy
-qr bam. Fakııt birdenbire sana o ka -i 
~ b~ll ğlandım ki, artık seni kendıme 
lı) tı~ı Sddetmiyorum. Onun için bir 
" b~ ede0eğim. Kısa ıbir zaman için 
lled.~raz para borç verebılir misin? .. 

~t' ıın. 
t l~ ·ı 
~ ~l:çti·ı e aramızda fU kısa muhave-
' . 

& Oa 'b ~ ıı~ v ti şey, Friza?. Senin kadar 
~ t &.rke güzel bir kız, nasıl oluyor da, ; 
)~liYet~1a~ından yardım isternek mec- : 
~1'. ınde kalıyor. Buna aklım ernri- E -'~ ~' ~· ~e yapabilirim, Luna?.. -

ak <ıpıJacak, çok şey var. Birazını, E 
~' cci~rn konuştuk. : 

~ atıl ç Şey, I..una .. çarçabuk öyle iş- E 
1q_ şu acağunı aklım kesmiyor. .. 

halde, daha ko1aymdan işe baş- : 

'b -
L:'- .\~ha kolayı mı? .. Ne gibi?.. -
~~ede:ıle etme. Bir gün de, ondan 

lia ı. 
t\ı Y, hay. 
·. na . . 
1 , sevınçh biT eda ile devam 

~~ ~ili ~eğil Yor~un ya, ben de pek zen -
Int Fnkat sana küçük bir yar-

Dr. Emin Erkul 

Her dilden kitab, gazete, mecmua, 
ır.ektcb kitabla.rının ve kırtasiyen~n 
Ankara satış yerıdtr. l!ndervud ma
kinesinin acentasıdır. 

Ll BANKASI-
TÜRK ANONiM ŞİRKETİ -

TESİS TARİHİ : 1863 --
Sermayesi: 10.000.000 İngUlz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile ~--~ 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak, ~ 1 
tran, Filistin ve Yunanistan'da : 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Surıye ve Yunanistanda Filyalleri -

w~~ -

-
Her tUrlU banka muameleleri -

yapar. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye fubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: lsl Tütün Gümrüğü 

* Her türlü bankq iıi * 
······························································ 

Yerebat.1ıtn, Çatnlçeşme sokak, 25 

Yevmi, Siyasi, Hnvaöis ve Halk guzetesı 
İSTANBUL 

dudlarına karşı yeni sefer heyetleri gön
derildi. Ayni devirde, mülazim Mac Clu
re körfezde müteaddid chydrographi • 
que• vazifesi ifa etti. Sonra, İngiliz bah
riyesı tran sahilini feth için Oman sul -
tanma yardımda bulundu. 1836 dan 1838 
tarihine kaıdar, Karoun boyunca istikşaf
lar yapıldı. 1840 da, İngilizler Kharg a -
dasına ve Hürmüz boğazile Basraya yer
leştiler. Maama!ih bu işgaller pek mu -
vnkkat olmuştur. Çünkü iklim işgali u -
zatmağa imkan bırakmadı. Diğer taraf -
tan, mevkut surette tecdid edilen 
muahedenamelr Haydudlar sahili üze -
rinde İngilterenin himayesini tesis et -
tiler. Londra hllkfuneti 1870 tarihinde 
Bahreyn adalarını eline geçirdi ve 1899 
da Küv~'yt şeyhi ve Mohammerah şeyhi 
ile gizli rnuahedenameıer imzaladı. 

On dokuzuncu asır nihayetlerinde işte 
Büyük Britanya Basra körfezinin sev -

1----------------1 külceyş bakımından işgalini bu suretle 
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin hakları tarnamlamıştı. Artık beş İngiliz • Hind. 
mahfuz ve gazetemızc aiddir. siyasi ajanı Maskatta, Küveytte, Bah

ABONE FiATL RI 
6 3 1 

Ay Ay Ay 
._,,, Kr, Kr. 

TüRK'YE 1400 750 4UO 150 
YUNANİSTAN 2341.1 L~V 710 270 
ECNEBİ 2700 1 4• ı 800 MO 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. ...................................................... 
f Posta kutusu : 741 İstanbul i 
i Telgraf : Son Posta j 
: Telefon : 20203 ,: . . 
"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-r 

reynde, Bender Abbasta ve Bender Bu-
şirde İngiliz menfaatlerini müdnfaa edi
yorlardı. Bunların otoriteleri kuvvetli 
bır filoya istinad etmekte idi. Ayrı -
ca. Körfezın medhalinde, Djashrda gar -
n:zon tesis etmi5 olıın küçük bir kuvvet 
tt;: vardı. Hind Okyanusu yolu artık Rus
lera kat'i surette kapanmış görünüyorrlu. 
Fakat bu andan itibaren, Almanya Ya -
kıl".şarkta Rusya ile İngilterenin arası • 
na sokulmağa kalkmıştı. Çok geçmeden, 

Almanya Basra kcdezi ve İran üzerinde 
gürültülü bir surette hak davasına te
ŞPbbüs Edecekti. 

* Büyük Petro. Hindistan ticaretini Tür-
kıstandan geçirerek Rusyaya celbetmeyi 
düşünmUştiL Halbuki Hayveye karşı 

giındc.rilen iki Rus heyeti seferiyesi bir
birini müteakıb mağlObiyete u~amış -
lardı. Ancak 1819 tarihlerine do[tru, Gür-

1872 de. bir hudud itilfıfı Efganistanda 
İngiliz - Rus rekabetini rnuvakkat surette 
tahfif etti. Maamafih, bu rekabet, 1884 
tarihinde Merv'in Ruslar tarafından iş • 
galinden sonra. şiddet;ni artırdı ve bil· 
hassa Ruslar 1P.88 de sevkülceyş bakımın· 
dan ehemmiyeti pek bü~ ük olan Mave -
rayı Kafkas demiryolunu inşa ettikleri 
zaman bu rekabet pek &levlendi. Ruslar 
Tchitral'ı işgal ettiler, bütün Hindu - KU§ 

geçidierini tahkim eylediler ve kış Ouet
ta müstahkem karargahını müdaf:la nok. 
tasından tanzim ettiler. 

* Londra ve Petersburg kdbinelerini 
bilhassa İran ve Efganistanda birbirleri .. 
ne düşman bir halde knrşılaştıran reka ~ 
bet iki hükümeti de muttasıl artan mas -4 

raflar ihtiyarına ve Asyadaki kuvvetle • 
rindE'n bir kısmını hareketsiz bir halde 
tutmağa mecbur edıyoıdu. 

(Arkası var) .............................................................. 

ilan T arifemiz 
Tek sütun santımı 

aahile 400 k uru§ 
aahile 250 » 
aahile 200 u 

Dördüncü aahile ·100 >> 

Iç sahileler 60 >> 

Son sahile 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfmda 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa il~nlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilAnlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

lıancılık Kollektif Şirketi 
K:ı.hranıansade Han 
Atıkara caddesi 
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A KTİF 

' 
~tın· 
tı~afi kllogram 17.158.6G2 Lira 

~~ 
~ldekj M ~ uhabirler : 
~ llta.sı 

On binlerce 
kişi memnu• 

niyeti MEYVA TlJZU 

e 
22 - lkinciteşrin - 1938 Vaziyeti 

PA S İ F 

24.135.030,79 
17.984.340.-

1.068.717,10 

903.854,21 

Lira 

i-3.188.087 ,89 

Sermaye: 
bıtiyat Akçesi: 
Adl ve fevkalfıde 
Husud 

903.854,21 Tedavüldeki Banknotlar : 

~~~eki Muhnbirler: 
41~ · San tuogram 9.054.624 12. '136.053,28 

~.,,~ t.ahvııı tabU seıbest 

Denılıele edilen evnı.kl nakcllye 
Kanunun 8 - 8 inci maddeleri 
ne tevflkan haatne tarafından 

vAki ted1ya t 
~~er 

~ıı.~;e.ı<lövlıler ve Borçlu kUring 
~ erı 

~e Tahvilleri : 

22.372.85 

8.349.311,11 

~~~e edUcn evrak.ı nakdlye 
ltanun Lira. 158.748.563,-
tlııe t un 6 - 8 ıncı mnddele
~ .:Vflkan hazine tarafmdan 
' ~cıı:vat 
~~t Cüulanı: 
't1o~ BONOLARI 
~ SENEDAT 

\"e Tahvil. t C" d • <t>e a uz anı . 

15.137.602,-

76.705 557,59 

1. ...... <cu tuhcıe edllen evrak.ı nak
<'l' Yenın ltarı,ılıf:ı Esham ve 

: ...... Se ahVUlt itibari klymetle) Lhıı 39.482.691,9:5 
~atısı rbest esham ve tahvllia 6.767.045,92 

lı. ar : 
~Ine 
'tı ~ "~e ~l.!a vfıdell avans Lira. 
ıı."lı'lltı.t ~Viz üzerıne 
~~d üzerıne 
'ıı.t arıar · 

"'ltclif : • 

6.917.000,-
183.402,38 

8.212.253,65 

Dcruhde edllen evratı natdlye 
bakiyesi 

21.107.737,24 Karvılı~ tamamen altın olarak 
Ut'lveten tedaville vazed\len 
Reeskont mukabUl Uheten teda. 
~aze d. 

Türk Lirası Mevdualı : 
143.610.961.- Döviz taahhüdatı : 

'16.705.557 ,59 

46.240.737 ,S'l 

15.312.656,03 
4.500.000,-

1-4.135.015,05 

Altına tahvUl kabU dövizler 
Di~er döviZler ve al&c:nk.Jı kllrlni 
bakiyelert 

&tuhtelif: 

Yekfuı 365.713.606,88 

kullanıyor ve tavsiYe ediyor. KAB1ZUÖI defeder, HAZ!\U dUzeıtir. MIDE ve BARSAKLARI 

boşalb.r. vucudo ferahlık verir. HAZIMSJZLIK ve EKŞlLtöl giderir. Alınması gayet llltirtir. 

MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. 

2.712.234,1 ı 

6.000.000,-

158:148.563,-

15.137.602,-

14.3.610.961,-

19.000.000,-

34.000.000.-

3.710,12 

!2.737.719,22 

YekClıı 

1 

Lira 

' ' 
/şte, Fransa~a Sen Şehrinde Mo1ıtereuil hasa
basuıda Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan, 

W agner, Böyle diyor ve illi ve ediyor: 
"O, Bana; Sen 10 Y ş Gençleşmişsin Diyerek 

Hayretini Izhardan Kendini Alamıyor. " 

Bayan Wagner'in Biocelli 
yeni cild unsurunu kul

lıınm.nzdan evvelki 
fotogrnh 

Bayan Wagner'in birkaç hafta 
mrfında kazandığı şaynm bay· 

ret güzellik tcbeddülünü 
gösteren fotogi"af 

cZevcim Jorj, bu adeta bir mucize· hem de son derece merr.nun kaldılar.» 
dir, diyor. Filhakika iki ay kadar ev • Her akşam yatmazdan evvel pembe 
vel, alnımda, gözlerimin ve ağzıının et- renkteki Tokalon kremini kullanınız. 
rafında buruşukluklar ve çizgilerim Terkibinde, Viyana Üniversitesi Pro • 
vardı. Bugün ise bütün arkadaşlarım fesörü doktor STEJSKAL'ın keşfi olup 
bu şayanı hayret tebeddüle şaşıyorJar. tJpkı insanın tabii ve hayatı cild unsu· 
Onlara yaptığımı söyledim. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanların 
cild unsuru olan pembe renkteki Bio - cild hüceyrelerinden istihsal edilen 
celli Tokalon kremini kullanmalarını Biocell gençlik cevheri vardır. Gündüz 
tavslye ettim. Birçokları bizzat tecrübe için de beyaz renkteki Tokalon kremi .. 
ederek şayanı hayret semeresini gö - ni kullanınız, cildinizi yumuşatıp be .. 
rünciye kadar benimle alay ettiler. Fa- yazlatır ve siyah noktaları eritip nçıli 
kat sonra bana hem teşekkür ettiler, mesameleri sıklaştırır. 

,, • mr o Pectoral, 

15.000.000,-

Eski ve yeni biıtun öksürülderi geçirir, balgam söktürür, bron~ları 
temizler, nezle ve gripten korur, göğUsleri zayıf olanlara biliıassa 

şayanı tavsiyedir 
INGILiZ KANZUK ECZANE 1 

B yofilu Istanbul 
8.712..234,11 

196.6ı0.961.-

19.239.397 J)7 

32.'741.429,34 
93.40U&U6 

365.713.606,88 

Devlet Hava Yolları Um um Müdürlüğünden : 
Pilot ve maklnist yetiştirmek Dzere talebe alınacak 

1 - Eskişehir Hava okulunda pilot ve makinist yeti§lirmek üzere 10 taleb 
alınacaktır. Bunlardan 
A - Pilotluğa talib olanlardan. 
l - Lise §ahadetnamesi, 
2 - Zabıta ve adiiyeden alınmı~ hüsnühnl mazbatası. 
3 - Tnm teşekküllü hastanelerden almrnı§ Slhhat raporu 
4 - Tasdiklı nüfus tezkeresi sur~ti, 

5 - 6 adet fotoğrafla birlikte. 
B - Makinistliğe talib olanların, 
1 - San'at okulları veya crta okul şahadetnamesi, 
2 - Zabıta ve adliyedcn alınmı§ hüsnühal mazbatası, 
8 - Tam ıeşekkllü hastanelerden alınmış sıhhat raporu, 
4 -- Tasdikli nüfus tezk~resi sureti, 
5 - 6 adet fotoğrafJa birlikte. . 
12,'12/938 tarihine kadar bir istidn ile Devlet Hava yolları timum müdür 
lüğüne mürrıcaat etmeleri lazımdır. 

2 - Pjlotluk için evsaf1 uy.gun görülenler bilahare Eskişehir hava heyeti sılt
hiyesinde tekrar muayene olarak sıhhatlHi havacılığa müsaid olduklarına 
dair rapor jbraz etmeğe mecburdurlar. 

3 - Pilotluğa talip olanların lise mcLunu olup ta Türkkuşunun rrıotörlü mek • 
teb brevesini veya planör mektebinin C Brevesini lıaiz olanla: tercih ediliP, 

4 - Pilotlu~a kabul edilenler mektebi bitirdiktE'n ve bılfiil naklıyat p'lotluğuna 
ehliyet kesbetıiktı::n sonra 8 sene. 

ı 1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
'-.... Iskonto haddi % 4 Altın üzerio avans % 3 

Makinislliğe kabul edilenler mektcbi bit'rdikten sonra 8 sen<: müddeUe 
devlet hava yolları emrinde çnlışacaklarına daır taahbüd ve kefalet senedi 
vereceklerdir. 

~~----------------------------------
1.. stanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden Son Posta Matbaası 

~-~:ı" ıııtı~d~ki f§ 5.12.9iJ8 Pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla iliale edllece~nden 
~ir ~tn Bnşmiıdürlükteki komisyona gelmeleri Jlan olunur. 

et ıneşe ksplama nümune dolabı alınacaktır. İhale bedeli 85 lirL (6869) 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp .lmeç 

SAHiPLERI: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekr.m UŞAKLIGlL 

D - Pilot ve makinistlerin tahsil m~dddetı zarfında yatacak ve yiyeceklerı 
mekteb masarifi idarece verilir. Bunde:ın ba~ka ayda 40 lira aylık ücret ve
rilir. 

6 - Ecnebi lisan bilenler tercih olunur. 
1 - İdnrcye intisab ettiktf'n sonra ehliyet ve kabiliyetleri takdir edilenler staJ 

için Avrupaya gönderilirler. (4891) (8579) 
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16 Sayfa 

90 derece limon çiçekleri 

80.N POB'r.A.. 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri 

Dünya rtriyat mütehassıalara bir araya gelse bir damlasana vOcude getlremez. Cennet ve portakal 
bahçelerini ya,atır, hayat ve ruh nefhadar. Hastalara flfa, derdiilere deva olur. 

RADYOLIN 
ile niçin fırçalama k lazımdır? 

Çünkü unutmayınız ki: Asabi, ruhi hastalikiara huzur va sOkOn varir. 

Nesrin Limon çiçekleri kolonyası 
Hasanan yavrusudur. Daha hafif ve daha ucuzdur. 

HASAN LOSVON 
ve ESANSLARI 

La le, Şipr, Divinya, N erkis, 
Viyolet, Milflör, Leylak, Güller 
Re vd o, Origan, Yasemin, Krep 
döşin, Neroi, Suar dö Paris, Aşk 
gecesi, Dağ çiçekleri, Zanbak, 
Anber, Fulyalar, Genclik, Senk 
Flör, Amorita, Kadıneli, Nadya, 
Fujer, Şanel, Nüge, Florami, 
Skandal, Flör Damur, Çiçek de
meti, Limon çiçekleri, Popi, Cen-
net çiçekleri, Kolonya. 

Meyva Esanslar•: 

Bakımsızlıktan çürüyen dişierin dil
teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 

hattA zatürreeye yol açtıkları, iltihab 

yapan diş etlerile köklerinin mide hum· 
ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve ro

matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz alız, ve sağlam dişler umumi vü
cut sağlığının en birinci ~artı olmuştur. 

Binaena leyh dişierinizi muhakkak her 

gün sabah, öğle ve akşam 3 defa (Rad
yolin) diş macunile fırçahyarak sıhhati· 

nizi garMti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikrobları imha ederek ctı,. 

lerinizi korumuş olursunuz. 

Limon, Portakal, Mandalina, 
Çilek, Ağaççileği, Muz, Şeftali, 
Armud, Ananas, Frenk üzümü, 
Sinalk o 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

GLE SARAR. 
OY ALA 

.~ . .. ,. .• _._ ""~.... • .. .. - ~ V- • 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 

SlVATik 

8oğuk algıntkları 

eder. 

E.(.\OR !J9 
., ... ~, su9QA sc~ 

As~ sör tesisatı ilanı 
Zo",.,.. ldak Am ~ıe Birliğinden : ~ıci 

Zonguldakta Ame!e Birliği hastanesinin 15/11/938 tarJhJnde yapılaca!t ~tı' 
'"=r.., 

~~~iNEC!iP ERSES gazcıeıer1e ıınn t.:ooimuş olan hasta, yemek ve temiz çama§ır asansörleri lJ~ 
klio 

na aid eksiitme müddeti 5/12/938 Salı gününe kadar uzatılmı§tır. 1ste C*LATA Zv&.r..-\n SO.Se&.:MMI 
OA.....-. MI:IAR .... CAO N:. 1~1 • ların mezkur tarihe kadar tekliflerini bildirmelerı ilan olunur. c8569• 

T aklid hiçbir zaın•" 

ayni olamaz 
• 

Taklid benzerı 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ullllllllllllllllllllllllllllllllll U lll H 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

i Amerikan ve Avrupa Radyo cihaziarının bütün evsafını birleştiren yegane Radyo ~ 
= • = - -- -- -- -· = = - -- -= = = = - -- -- -5 ( Birleşik Amerika Mamulati ) ::: - -- -- -= . - = 
~ VE R E Y E S A 1 1 - -- -
~ Satış yeri : ~ - -
;; . GENERAL ELECTRiC MüESSESESi ~ - -
~ Beyolğu 1stiklal caddasİ No. 28 de ve Aeentalarımızda ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 

demektir 

KREM PERlE~ 
Bu itibarla en üstii" 

kremdir. 


