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35 F ansız - İtalya anlaşmasının 
feshi Pariste tabii karşılandı 

Amerikan - Alman 
gerginliği arttı 

: n Berlinle Yaşington arasmda diplomatik 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!5!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~, Amerik~~n n!::~ e!!o~~st~s~~! 1 ~!d~~t~~ ?Berlinde 
~;!!!:E:=s::!!!:!!!!!!!:!!!:!!!;;!!~:!:!~~!:!:!!!:~!!!::::!!!:!!~:!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:.S!! derin bir tesir bırakh, Amerikan Ayan 

• • 
ı, /talya ortada · 

dig lar 

azasından Pitmanda Aln1anva aleyhinde bulunuyor 

V ı tr, 
Fransız kabinesi bugün 

vaziyeti müzakere edecek 

!ıuzveU 

Londra 23 (Hususi) - V~ington -ı 
dan bildiriliyor: 

Hit~T 

Dahiliye Nazırı İckes'in, Almanya • 
(Devamı 5 inci sayfada) 

Çocuk mücrimler art1yor 
Tumu hududunda tah§id ecfile1t .Fnımı.ı askerlm tefti.J ediliyor. ıs d b e 

:Pans, 23 (Hususi) - Mussolini - LA - mamıştır. fmda Fransız bilktlmetinin noktai nazan ya ŞI n a yama n ır 
~~ anlaşmasının İtalya tarafından fes - Hariciye Nazın Bone. İngiliz seflıi E- nı bildirmiştir. 

~sıni mahfcllerde h.içbir tesir yap - rik Fipsı kıabul etmiş ve bu mesele etra- R . ~ D:amıh11 itıa& BTa~~d4kJ sahtekar ya ka ı an d ı 
t ·h · · e1s1cum , ur ur g r S a ÇID /ktısad Vekaletinin mührünü taklid ederek · b·· t · · Hava Kurumunu yüksek k antarıarı mühiırıerlıen eıe ueçtnce hüviuetiııi ye ı sen çesın n . . gizledi, kardeşinin hüviyetini takınmak istedi 

•• • hımayelerl allina aldiiar Son günlerde suçlu olarak adUyeye\kil etmekte. nadiren de yaralama ve bu-

ı • tt • sevkedilen 9()CUklann adedi ~almıştır. na mümasil vak'alarla karşılaşıl.makta -ç S S e 1 Ankara 23 (AA.) - !Reisic;iın.hur Bunların ekseriyetini hınnz çocuklar teş- dır. (Devamı 5 inci sayfada) 
İsmet İnönü 14 yıldanberi fahri baş • 

Sofyn 23 (Hususi) - Hükfunet, 1939 güne kadar başlıyacaktır. kanlıklarile şereflendiırdiklem 'l'ü.rk 
sı:~E'sı bütçe projesini meclıse tcvdi ct- Projeye göre umumi bütçenin m.as:ra! (Devamı 5 inci fiClYfllia) 

• 1n ea • 
~usu~taki müzakereler bir kaç (Devamı 2 nci sayfada) 

Yeni melı'us 
Namzedleri ' • 
Anka:ro 23 (Hususi) - Münhal Kendilerine " Milli Filistin hükumeti , Ünvanını 

m~b'uslwdara Partice gösterilmesi vererek diğer Arab devletlerine müracaatle fiilen 
mukarrer namzedler arasında bazı ga- ve hukukan tanınmalarını istediler 

ı;. (Devamı 11 inci sayfada) 
Qazı yerlerde münakalat güçleşti, kar fırbnosına tutulan .............................................................. Kudüs 17 (Hususi 

bir Fransız vapuru kayalara çarparak bath İstanbulun SO sene evvelki muhabirimi~. y~zı. r::s~CT!~~::-~~~~~~~""'!]~R 
A • yor) - Mucahıdleı' 

So!ulr. dalgtı.suun Avrupada lhnsul~ · l!'etf:i\'1111 
•ıü yarı kapıyan ka.dm. şa.rklı bir prenst'S de~, so~!hın şiddetinden 
rdi!~üz tadııatı yapt n Lon dı-ı.tı blr ıen"ç lm;dır. Sol-"a da. hayvn.nlann 

soğuktnn nasıl korundumarım görüyorsunuz. 
(Yazası ll Inci 5aı1facla) 

. ' . 

eğlence alemlen hükumeti aldı, yürü • 
dü. Bir zamandan -
beri, tedrici surette 
hükfunet i§lerini bi
rer birer ele alan 
mücah;idin teş'kli·lau 
son zamanlarda §\ID• 

lan yaptılar: 

"Ah b b k ı - Her tarafta ne ayg1n a IŞIO mahkemeler tcşkiı 

b • 1•1 ederek halkın Man.. var a eyaz şems,ye 1.77 da hUk~eti m.~ .. 
7 kemelerıne mura -

YAZAN caatlerini menetti -
ler. 1 Ercümend Ekrem T alu 1 

Ostadm yeni şaheseri 
Yakında başlıyoruz 

2 - Filistin içinde ~~~~~~~~~~~~;...,;b..-..;;.._,;;.,:;...ı..-..;.~...Dı:f 
posta nakliyatını ken 
di üzerlerine alarak Filistin asilerinin ba.crtırdıkları pul 

posta pulları bastılar ve postahanesiz 1 

;;-..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii posta teşkilatı vücude getirdiler. i 
3 - Nihayet, kendılerine bir de r('sınl 

(Devamı 2 nci sayfada) 



Z Savbı 

•• r 
-····-

Indi /iki, 
Ma'şeri fikir 

Yazan: Muhittin Blrın 

re:::=- vvelk.i gün İstanbul beledı.ye&i
I.G:a nin bazı projelerinin yenidan 

- hiç öcğılse • ckonuşına:t mevzuu ol.m.uf 
bulunması üı.erine yazdıkım bir ınaka -
}ede bizde her şeyin cşahıS» tan iba -
ret olduğunu. mcmlekete aid her mese • 
len n şahıs de~l~ikçe, bütün mahlyetlni 
dcğjştı.:-ebıl cetini söylüyordum. Bugün 
de, gene beledıye sahasında, bu megcle
nin ayrı bır misalim göstermek ıstedım. 

* Gt>Ç(>n erde lzmire gıtmiştiı}:ı. İçinde do-

SON POSTA 

Makale: E: Norveç darbı meseli .. 

kuz sene oturduğum bu şehirde me~erse 
büyük b.r ınkılab olınuş: Sokak ısimleri 
ortadan kalkmış. bunların yerlerine bir 
takım numaralar gelmiş. Galiba iilti bın· İşinden tik.sin:me. :yapamazsın. lşm1 7.cvk edin, muvaffak olunıurı. 

~i:f.~t;~~~ifE~1~~;~F:g~C~:J~~~~~G~~~~~~~~~@~~~=~J 
çini cE> • ve sonra bunların yerlerine bır 
takım mımaralar ö~rcnilecek. Bir taraf -
tan bu yenı malumatı edinme~e çnlışır -
larken. öbür taraftan da söylenip duru
yorlrır. Neler söyl'y bileceklerini tanmm 
etmek kolay oldu~u için bunlardan bM
se lüzum görmüyorum. Asıl meseleyP ge-

çe"e~im. 
f.caıba, sokak isimten neden kaldırılılJ? 

Neden dolayı bunların yerine numaralar 
kondu? Bu ifi yapan İzmir belediyf'sinin 
reisidlr. Elbet kend'slnce gayet mnltnl o
lan b~r veya bir çok sebeb vardır ki bu 
yolda bir karara teşebbüs etmi§ bulunu
yor. MeseU, bana sorulsa, ben bu usule 
muhal f oluraum: 'Evıvela. sokakları 
tstmle ö~renmek. hafızanın çalı mr.sı ba
kımından daha çok kolaydır; snniyen, 
aokak ıs ml ı1 bazan tarihçi içln çok mO
btm birer vetdka ohıT. Salisen. bu isim
ten herkes ö~renmı, ve alı§lllış olduAu 
lçlıı, b1r l:.izumu olm dıkça, bunları dc
~i tırmekte fayda dc~il. zarar vanlır. 
Rablan. bu deatştlrme lle ~ehrin imarı 
arMınd bl~ mUn bet yoktur; ham"scn, 
bazan memlcketc hizmetleri olan i ısan
ların isimlerini sokaklara verm klE:' in -
saniara kadirşına~hk vapılmış oluyor; 
mernlclc( te hizmetleri dokunanlann hey
kellerini yapmıyoruı: hiç olmazsa so -
kaklarımıza bunların isimlerini veı·~bı -
lirıı. 

Halbuki vefrusız bir sünger. İzmir ~h
rinln sokaklannda isimleri görül(ll\ hfi -
tOn eski insanların hatıralarını silip yok 
etmi,, yalnıı, müatt>sna olarak, cümhn -
riyet devrine &id bir kaç isim muhafaza 
etmiştir. 

* Bugünkü TDrkler arasında, bu dün -
yada pek çok dolaşmış insanlardan blrl 
oldu~um halde ben numaralı sokaklan 
yalnız Am~r:kada gördüm. Amerika ta -
rihsiz bir memlekettıir; Amerika şehir -
leri muayyen bir hendese içinde ~ mu
ayyen '>ir ıamanda, bir hamlede kurul
muş mnmurelerdir. Bunun için mes lA, 
New-York şehrinde numaralarla dtllaş -
rnak. numara ilE adres vermek gavet kn
laydır. Binaenaleyh orada bunun fayda51 
vardır. 

Anlatayım: New-York bcyzt bir plan 
üzerine kunılmuş bir şohirdlr. Bu şehrin 
ortasında uzun kuturlarla b1rbtrlne mü
vazi bir kaç büyük caddc çizilmiş, sonra 
dıı gene birbirine mfivazt bir takım so -
knltlar!a bu lruturlar, büyük caddelere a
mud olan sokaklara muntazam mesafe -
lerle taksim edHlvermiştir. Adres!nizi ve
rect>fniz zaman evvela size en vakın o
lan bUyük caddentn ıadını vt>ya numarası
nı verirsiniz, sonra da soka~ınızın ısmhıl 
s<Sylerziniı.. o zaman adresinizi bulnuı'k 

için en kolay i§areti vermiş bulunursu -
n uz. 

Garib tarafı: New-York şehri, saha it.l
barile de, nöfus bakımından da fzmırdt:n 
elli defa büyüktür. Haibuki. sokak ııu

maralannın adedi. e~er hatırımda kal -
dıysa 700 n geçmez. Halbuki İzm "rde, iki 
bin kadar numara oldu~nu sövli.ivurlar' 
B.:ı kadar 1dlçük b"r saha üzer"nde bu h
dar çok numara ile sokak bulmak bır 

mamt'ttır ben bir ynbarn:ı sıfatll 

New-York sebrlnde sokaklan ne kadar 
kolay bulabildimse, İzmir şehrinde do
kuz sene oturmu!: bir Türk sıfatile de bu
~n orada o kadar müşkUlAta u~ranrn! 

* İzmirde iken dikkat ettim: Şehirlileı 
bu inkılabdan • kamilen mü§tekidirle.r. 

llral Borisin kızına 
lştlha nasıl 
Temin edildl ? 

, ................................................ -.... , 
i Hergün bir fikra i 
ı -- : ! Iş böylesite evlenmektir ~ 
: Gayet çirkin karısı olan bir erk~ğe, i 

bir aTkadıl§ı söz arasın.da.: ~ 

ı 
! 
: : . . 

- Sana ıagıyorum, dedi: 1nmn h~ : 
böyle bir kadınla evlenir mıi? 

Çirkin kadının kocam, a.rkada§ma 
istihfafla bak.tt; cevab ı.ıerdi: 

- Senin ka.nn gibi kan ile herkes 
evlenir azizim, asıl i§ böyl'esile evle~ 

'nektir. 

'\. ............................... ·-··-·--··-----' 
Sabıkalı banka 
Direktör/i 
Amerikanın 67 milyon İngiliı liraı.ı 

sermayeli ve 105 senelik meşhur girket
lerinden birinin reisi olan Donald Kosten. 

Dünyanın 
En gilzel 
Oluinen kadını 

Bulgaruıtan kralı Bor"sin beş y'lşında- Nevyork polisi tarafından tevkıf edil· 
ki kızı ~ihadan kesilmiş, ve bir türJU ıniştir. Bu ndaının yirmi beş sen(' vvel 
yemek yemez obnuş. Bunu gören bn • bir dolandırıcılık yüzünden hapse girmiş Amerıkada yapılan btr mila&bakada, 
ha ı. saray& sekiz fakir çocu u oavct et- olan sabıkalı Fillp Musikn olduı;u mcy- na'kem he~ti en güzel gl1inen udmlan 
:nış, ö~le ve akşam yemek.~cri~d~, kızı: dana çıkarılmıştır. Sabkalı direktbr Ce- seçmiştir. Bu seçime göre Vindsor düşesi 
nın .. da ot~rduğu masanın uzerını envc:ıı nubi Arnerikaya müteveccihcn hareket ikinci gelmektedir. Derece alanları yıı -
türlu yemeklerle donatmış. Çocuklar ke- etmek üzere iken New Orleans'ta tevkif zıyoruz: 
mali i~tJın ile yemişler, halbuki kralı.n~ ed lm:ştir. Sabıkalı bu sefer mühım bır Birinci: Madam Antenon Pat.lno. 
kızı a~zın~ bir. lokma bile koymalT'ış .Fa- :ıilfıh knçakçılı~ı ile zan altında bulun- İkinci: Vjndsor dU§esi. 
kat. Uç dort gün sonra çocukların §apır- makla beraber. ayni zamanda tevidf edil- 'Üçüncü: Kent düşesi. 
tılı yeyi§lerine dayanarnıyan prenses, ye- miş olan şirket muhasibi ile birlıktc ~ir- Dördüncll: Baronez Öjen Roçild. 
me~c ba§lamıştır. Şimdi iştihası düzel - ket defterlerini tahrif etmek, borsayn Beşinci: ARabanın • 
rr.i~tir. sahte beyanname verrnek suçu ne itharn Madam Patino bir Bur.bon prenseaidir. 

oıunmaktadırlar. Kocası Bobira da dünyanın en zengın ve Bereket ,·enin ki, aldırmıyorlar; eski u
su1. gene birbirlerine sokakların isımle
rirJ söylemekle meşguldürler. Eğer kar
şılarındaki taril edilen semti tanımıyur
sa, gene eski usul csa~lık:. veriyorlar: 
Caddeyt eeç, sola sap, karşma gelen fırı. 
mn yanından sağa dön, elli adım kadar .. 
v.ıı. 

Bir kaç belediye azasına bu işin iyilik-
lerini anlıyam~mı si\Yl m: 

-· Sanki blı anladık mı! 
Dedıler. Şu halde, bu inkılAb neden 

oldu? Şehirli muhalif, belediye azası bu 
i'"'n muhasscnatını anlamamış. neden do
layı isimler kalkıp yerlerine numaralar 
gı.lml~? 

Sebeb gayet basit: Belediye reisi bu in
kıllıbı faydalı görmüş. Şunu ilav"' cde -
yim ki, benim muhalif oluşum. İzmirli -
!erin muhalif oluşları, bazı belediye aza
&ının bu fikri müdafaaya bile lüzum gör~ 
ınemeleri, yapılan t:,in mutlaka feııa, be
lediye reisinin mutlaka chaksız:. olmasını 
Icab etmez. Fakat. bu kadar muhalifı ~ 
la!i bir cink lnb:. na.!ıl tahakkuk eder? 

Bu rrualin cevabı da basittir: Çünkü, 
btn yokum. biz yokuz. şehirli yok, bele
diye azalarından hiç olmazsa benim te -
s::ıdüf ettikletim yok, belediyenin mühU
rl'mü elinde tutan rcls var. 

fs böyle olunca cnasıl oluyor?ıı diye 
boyret ctmeğe kimsenin hakkı olamaz. 

Aya.~ile adalet kapısına 
gelen suçlu 

1ngilterC'de şahadetlerlne müracaat 
edilmek üırrc istintak hakimliğine gel
meleri icab eden iki suçlu hırsızdan 
biri. vaktiTıde mahkemede göıi.inmüş. 
A-rkadaşının hazır olmadığını görünce: 

- İzin verirseniz. gidip bu1ayım!. 
d~t~. Hfık;m U"" yanm saat izin ver -
mi~. Ve. ·r~ı'll saat oonra da. ilk suçlu 
arlmdaşmt ,.-:ınına katarak hakimin hu
zuruna çıkmı~ttr. 

Mat;lem ki olmuş, demek olabiliyormuş. 
Belki iyi, ve hatta çok iyi olmuştur; 'belki, 
benim kafanı bu işdeki modern isabcti 
anlıyamıyacak kadar .eski.mi§tir; belki İz
mirli1er inkılfıbın bu hamlesini takib e -
demiyE:>cek kadar süraUi bir kafa hareke
ti yopamamışlardır. Bunların hepsin.i ka
bul ederim. Fakat. buna mukabil, hep 
birden şunu da kabul etmeliy z ki, bu 
yapılan ink1lab, sırf bir şahsi içtihadın 
eseri olmuştur. Öyle bir eser ki, güntın 
bırinde belediye. reisi değişecek olursa, 
belediyenin knsasına. numaraları tekrar 
isimlere çeviren yeni bir masraf kapısı 
a nı sı çolt muhtemeldir! 

Muhittin Birgen 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 

en büyük hazinelerinden birinin varisi· 
dir. Resim prenaesin resmidir. 

Londra radyosu iflas mı 
ediyor? 

Mali tehlikeler karışısında bulunnn 
Londra radyosunun iflAs etmek Qıerc ol
du~unu İngiliz gazeteleri yazıyorlar. 
Radyo idare heyeti, yeni müdürtın riyn
seti altında toplanarak radyoyu kurtar
mak ıçin çareler aramaktadırlar. Bu ça
relcr nrasında yarun milyon İnglllz lira
lık ıstikraz tasavvuru vardır. Geçen sene 
radyo ıdaresinin 3 buçuk milyon İngniz 
lirası varidatı olmu~. H.albukı buna 
mukabil IJ buçuk milyon İngiliz lirası 
masrai edilmiş. ihtiyat aıltçesinden bir 
miktar pııra aarfedilmesi meC'burfyeti ha
sıl clmuştu. 

Gül kokusu saatleri 
durduruqor mu 7 

İki Fransı~ bilgini, u:r.un araştırnın
lardan sonra gül kokulannın saatlerin 
işlemesine tesir etti~ni, leylak ve di -
ğer çiçeklerin ise hiçbir tesiri olmadı
ğını keşfetmişlerdir. 

Gül koku!u, kadrandan niifu% ede
rek, saat makinesinin içinde bulunan 
yağ terkibini dcğiştinnekte, bu da sa
ati durdurmaktadır. 

INANMAl 
Gazeteleri okurken bır tt>sadüi dikkatimize çarptı: 
cİstanbulda sabahh akşnmlı dokuz tane türkçe gazete çı

kar. Bir gün ba!=ömaknlclerıni okumak istedik, bir tane> nde 
yoktu, fakat geriye ka1~n sekizi bu sütunu dış siyasete 
hasretmişlerdi, ya Alm&n . l''ransız paktını, yahud da Ak
deniz ihtilAfını merak edip inceliyorlardı. TecessUs hic;si
rniz kahardı. Bu gazeteleri bir kenarda saklıyarak dört gün 

sonra gelen ayni tarıhte çtkmış Fransız, İngiliz. Alman ge
zeteleri ile karşılaştırdık. Elimize gelen 9 Fransız. '1 tngıliz, 
3 Alman ve iki İtalyan gazetesi arasında başmakale!erinl 
dış siyasete hasretmiş r.adecc 3 gazete vardl. Bu vuiyette 
bize öyle geldi ki Türk gazeteleri beynelrn11el siyaset fl(' n 
siyaseti do~rudan do~ruya yapanlardan. içinde olanlardan 
daha fazla alilkadardırlar. 

iSTER iNAN. ISTER lNANMAI 

Birincikanun 24 
~ 

Sözün ıs ası 

Yazı Çok 0/tluJu için 
Bugürt Konamadı 

·························································· ... 
Filistinde asiler pul 

bast1rd1lar ! 
(Baş tarafı 1 inci sa.yfa.diı.) 

ünvan verdi cr: eMiili Filistin hük\ımctiJ 
dediler. Bu üm·an ile kfığıdlar bastırdılnr. 
Şimdi; resmi muh::rberelerini bu tarzda 
başlıklı kağıdlar üzerinde yapıyorlar. 
Diğer taraftan, rivayet ed"ldi~ine gö • 

re, kendisine bu ünvanı ıveren ve bu ~ 
kilatı vücudc getiren hükUmet, diğer N 
rab devletlerine müracaatle kendis"nitı 
fülen ve hukukan tanınmasını tale:b et-
miştir. 

Ciddi ve knnlı miisademeler oluyor 
Kudüs 23 (A.A.) - Nablus civaruıdS 

İngiliz kuvvetleri o ınıntakayı Çeteler • 
den temizlerneğe devam etmektedir. 1ıv 
gilizlerle çeteler arasında bugün yeni .. 
den iki mUsademe olmuştur. 

Dün gece Arab çetelerinin sı~ındığınl 
öğrendiği Bur'ine şEfuıini İngiliz kuvvetı
ll!ri muhasara ederek ziya bombalannıJS 
ışığı altında müsademeler olmuş ve b1S 
müsademeler öğleye kadar devam ct .. 
miştir. Her iki taraftan 15 ölfi ve bir çol& 
yaralı vardır. 

Cenine - Nablus yolu üzerinde bir İll"' 
giliz zırhlı otomobil devriyesi ta~lardan 
örlllmüş bir maniaya rastlamış ve bu e!~'" 
nada dıı civarda mevzi almış olan Arab
ların baskın ateşine uğramıştır. Her ild 
tarnf takviye kuvvetleri aldıklanndan b1S 
müsameme çok ciddi bir mahiyet ikttsatj 
etmiştir. MUsademe dev~m ediyor. 

Dilier taraftan Nablusta dünden~ 
grev hareketi fiilt bir mahlyet almıştır• 
Bu grevin reb~ dalta kaldirılan 6 İn# 
liz hadisesi i.iz,,..·nc İngilizler tarafındıttı 
alınan tedbirlerdir. Şehre !ngm~ takviY~ 
kıtantı gelmiş ve bunlar Arablann tU ~ 
fek ateşile karşılasmı tır. İki İngiliz 39" 
keri ve Uç Arab ölmi.i tür. 

Umumi grcv 
Kudüs 23 (A.A.) - Asi kumandıtJ'l" 

lık tarafınian Filistin şehirlerine yn~ 
pıştınlan bir beyanname, son askeı~ 
hareketleri ve kıtaatın Kudüs bölge • 
s!ndeki. dcraatını profiesto m#lJa;adil~ 
umumi grevi intaç etmiştir. Grev hB " 
rcketi şimdiye kadar büyük bir ehertl" 
miveti haiz olmamakla beraber, hÜ~ 
rnet nizarnı muhafaza için lüzUJ1llt1 
tc~birleri almıştır. 

• 
Bulgaristan teslihat için yeni 
sene bütçesinin Uçte birini 

tahsis etti 
(BeL§ tarafı 1 inci sayfada) 

faslı 7 mılvar 732 milyon 754 bin Ievadıfıı 
• ll" 

Muhammen varidat, bu masrafı taın o 
rak kapamaktadır. • 

Bütçeele milli müdafaa için: Kara or 
dusuna bir milyar 923 milyon 673 bin 1~ 
va. hava kuvvetleri için 266 milyon 5 
bin leva, deniz kuvvetleri için 42 ıni~ 
572 bin leva ve medburi hizmet knd 'sJ' 
için 127 ml1yon 280 bin leva, yani cetrı 
iki m!lyar 860 milyon kUsur leva tabst' 
edibniştir. 

Bu yekun. umum bütçenin üçte bi ' 
rine yakındır. 

Müvazenei umumiyeye. 
bağlı bütçelerde değişikh~ 

Ankara 23 (Hususi) - 1938 müvaz~ 
umumiye kanununa ba~Iı bütçelerin b"' 
zılarında değişiklik yapılması hakkınd"' 
ki layiha Meclis ruznamesine alındı· ·-" 
·························································· 
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Birincikanun 

Mübadele ve tefviz 
işlerinin kat'i tasfiyesi 

Y e.ni kanun layihası dün Mecliste kabul edildi, Meclis 
Kanunusaninin ikinci günü tekrar toplanıyor 

~kara 23 (A.A.) - Büyük Millet Mec-1 aid gayri menkullerin icra ve ecri misil
lısi bugün Reis vekili Faik Öztrakın baş- led tclviz ve tahsis muameleleri sonra
kanlığında toplanmıştır. dan bitirilerek kat'ileşinciye kadar ge -

Celsenin açılmasını müteakib adiiye çen zaman için kendilerinden aranmaz. 
lllüfettişlerinin izinlerıle vazifeden ayrı~ 'I'ahakkuk ettirilenler de terkin edilir. Bu 
ına ve devumları hakkındaki kanun lft- gibi icar ve ecrimisiller için açılan da • 
Yihasile C'sba bı mücbire ve zaruriyeden va lar ve icra takibleri durdurulur ve n
dolayı takib ve tahsiline imkan olmadı~ı lınan adli ve idari kararlar kat'ileşm~ ol
cihetıe kayıdlarının silinmesi istenilen salar dahi terkin edilirler. 

bır lllilyon küsur bin liraya aid ~tezkere- Tahsil <'dilın'iş olan icar ve ecrimisil -
~ın gt'ri verilmesine aid B~vekalet tez- ler geri verilmez. Tahsis veya tefviz e-
~r~_ıe:.i ok~ınmuştur: . dilen gayri menkullerden önce rnüsta -

. ~uyuk Mıllet Medısı mem~rları~ın t~~- hikler tarafından ya doğrudan doğruya 
kılatı hakkındaki kanun lfiyihası ıle _mu: veya hükümet tarafından gösterilmesi 
badele ve tefviz işlerinin kat'i tasfıyesı hnsebile işgal edilmiş iken sonrndan is -
\:e .'ntacım. mütcdair kanuna ek kanun tirdad olunmuş bulunan gayri menkul -
1<~Ylhası da Meclisin bugünkü toplantı - . . . . 
sınd .. 1• k b 1 ed'l kanunlar ler ıle haklarına rnukabıl kendılerıne bo-a muza .ere ve a u ı en . k h"kfun t 
aras d b 1 k .d. So cu ka no verdenler tarafından gere u e • 

ın a u unma ta ı ı. nun - .. .
1 

• k "'st ·ı 
nun 1 ~ 'h h"ik'" 1 · go"""' bu çe gosterı m€k suretile ve gere .go erı -

ayı asının u um erıne .. ". 
kanunu~ neşri tarihine kadar olan mua- rneksizin işgal edilmiş ~uluna~ .. gayri 
ınelelere mürlhnsır olmak üzere rnübad.l, menkuller hakkında dahı bu hukumler 
llluhacir, mülteci, göçebe ve hUkumetçe carıdir. 
llakledilcnlcrin ve harikzcdelerin hükQ. Büyük Millet Meclisi gelecek içtimaını 
111et tarafından gösterilmiş olsun, olma • 2 İkincikanun Pazartesi günü yapacak -
'Uı i>idayeten işgal eyledikleri hazineye tır. 

-

S O N POSTA Sayfa 3 

Amerika devletleri 
Tokyo 23- Başvekil prens Konoye Ja-ZOrla ele geçirilen ponyanın Uzakşark siyaseti.hakkı~~ iz~: 

hatta bulunmuştur. Başvckıl demıştır kı. 

• Amerika ile Almanya 
arasında çıkan hôdise topraklari tanimiyoriar· Ask~ri hareketlere, Ja~o.n . aleyhtarı 

Çin hükumeti hertaraf edılıncıye kadar 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Lima 23 (A.A.) - Resmen bildirildi • devam olunacaktır. tr==\\ iplomasi tarihi, ender kaydetti-
~ine göre, Amerika cümhuriyetleri Ar- Japonyanın Almanya ve İtalya ilc ak- 1!::::::11 ği hadiselerden birıni daha btr 
jantinin cAmerikan tesanü.dü:. formül'iinü dettiği antikomünist paktma müşabih kaç gün evvel sayfalarına geçirmış bulu-1 

kabul etmiş!erdir. bir paktı Çin de Japonya ile akdetmelidir. nuyor. Vak'a Arnerikan dahiliye nazırı-
Sulh komisyonu, zorla ele geçirilen Bu paktın Çinde tamamile tatbikini te- nın Alınanya hakkındaki sözlerınden 

toprakların tanınmaması hakkındaki A- min için Çinin bazı noktalannn askeri cioğmuştur. Bu sözleri protesto eden Al· 
merikan tezini ittifakla tasvib eylerniş • kuvvetler ikame olunacaktır. Bu cümle - man maslahatgüzarı ancak harb sonun· 
tir. den olarak dahili iç Mogolistan hususi da, bazı diplomatların maruz bulunagel-

Komisyon Amerikalılar arasında bir n- bir ant komünist mıntaka olacaktır. miş olduklan ~kil ve surette acı bir ı 
dalet d:vanı teşkili hakkındaki projeyi Japon siyasetinin ana hatları şunlardır muamele görmüş ve taleb ettiği tarziye 
de Arjantinin muhalif reyine karşı 19 rey ki, Japonya Çinden ne toprak. ne de reddolunmuştur. Umumiyetle harici me
ıle kabul etmiştir. Bir de müstenkii var- harb tazminatı istiyor. Japohyanın iste • selelerden ancak devlet ve hükumet re. ' 
dır. dıği, Uzakşarktaki yeni vaziyetten Çin islerile salahiyetli nazıriarın bahsetme - 1 

için teretlüp eden veeibeleri Çinin tat - l~ri bir teamül olduğuna göre Amerikan 
Gayrimübadil 
istihkakları 

Hazine tahvillerinin kar
şılığı düyunu umumiye 

bütçesine konuldu 

bik edecettine dair asgari teminattır. dahiliye nazırının dış bir meseleye te • 
Çinlilerin muvaffakiyctleri mas etmesinde esasen bir hususiyE't göze 

Hongkong 23 (A.A.) - Çin ajansı bil- çarpıyordu. Bu arada kullanılan lisanın"· 
diriyor: da son derece sert olması, bittabi Al • 

Tsunghua civarında düşmana tesadüf rrıanyanın d kkatini iki suretle iherir.c, 
edf'n Çin merkez cenahı kanlı bir mu r çekmiş bulunuyordu. Amerikanın totn
harebeyc girişmiş ve Japonları geri çe - liter rejimler hakkındaki telnkkisi ve on
kilrneğe mecbur etmiştir. Düşman 150 ölü lara karşı almakta devarn ettiği vaziyet 
vermiş ve bir çok at bırakmıştır. Almanyanın meçhulü olmadığı ıçin, A-

Ankara 23 (Hususi) - Gayri mübadil Uenhsien'in ~imalinde ve Sing}ıe"nln merikadan istenen tarziyenin rnahıyeti 
istihkaklarının tesviyesi hakkındaki kn- cenub kıyısmda bulunan Çin kıtaatı da b:linerek at!lıruş bir adım olduğunda 
nun mucibince çıkarılacak hazine tah • düşmanı m:ığlub etmiştir. . şüphe yoktur. Hatta, zayıf bir ihtimal 
villerinin 1938 mali yılında ödenecek ilk Şei-Leu-Tie'de 600 Japon askeri ımha olmamak üzere, Amerikanın böyle b'r is-
taksitleri karşılığı olarak Düyunu Uınu- edilmiştir. . teği reddetmesi ihtimalinin de göz önün. 
miye bütçesine 400 bin lira ilave edilmek- Bin kamyon de bulunaurulmuş olabileceği hattra ge-
tcdir. Nevyork 23 (A.A.) - Çin hükümeti A- lir. Şimdi, bu vaziyette Almanya ne ya-, 

Sovyet 
Uyıhadaki bir hükme göre hazine tah- merjka fabrikalarına ticari nakliyat için pabilir? Harbden evvel bu gibi muame -

vili verilmek suretile ödenecek olan is • bin kamyon sipariş etmiştir. Son defa A- lelerin bir sebebi harb telakki edildiğini 
tihkaklarıl' 10 liradan noksan olanları • merika bankası tarafından ihracat ve it - hepimiz biliriz, 1918 den sonra ıse, buna 

halat ;çin Çine açılan 25 milyon dolarlık mürnasil bazı hadisatın unutulmak ıste
kredi bu vcsile ile ilk defa olarak kulln- nerek zamanın unutturucu ellerine terke
nılmış olmaktadır. dilmiş olduğunu bir hayli defa g:.irdük. 

Japon ihtilifı 
nın tamamı ve bundan fazla olanlarının 

avlamak meselesinden çıkan ihtilaf Londrada 10 liradan aşağı kesirleri nakden ödene
cektir. 

Batık 

• büyük bir alaka ile takib ediliyor 

Londra""'23 - (Reuter ) : 
Diploma tik mahfeller, Sakalin ada

sının şimal sahilleri ci;varında balık 
&.V.Jıamak hakkı me~\'!1esi do1ayısile 
So\1yetler Birliği ilc Japonya arasında 
Çıkan ihtilafı büyük bir alaka ile ta
~ib etmektedirler. 
. tT zakşark meselelerinde ihtisas sa • 

~lbi olan bir askeri müşahid Reuter a
Jansının bir muh2.1Tirine demiştir ki: 

«Japonya::un Çinin şimalinden Man· 
~Ukonun şimaline 5 fırka asker nak -
e_tınesi sebebsiz değildir. Bu hareket, 
~11lk! SovyPtler Birliği arasındaki nak· 
11Yatın kes;ımesini intaç edecek olnn 
ltansu ve Şans.iı e)tıletlerininı dstilası 

Milletler Cemiyeti 
toplanıyor 

Londra 23 (Hususi) - Milletler Cemi
l'~~i konseyinin mutad toplantısı, önü -
l'rıuzdeki Kanunusaninin 16 sında Cenev-re • 

de Yapılacaktır. 
İngiltere hükumeti narnma toplantıya 

t~tirak edecek olan heyete, harfciye na
~ıtı Lord Halifaks riyaset edecektir. 

Lord Halifaks,' Roma seyahatini mü -
teakib Cenevreye hareket edecektir. 

• 
I cra Vekilieri 

iç!n J apon ya tarafından hazırlanan 
planın tatbikini ciddi surette geeikti • 
recek tir.» 

Sovyetler Bırliğinin Japonyaya harb 
ilan etmesi ihtimali mevcud olmamakla 
beraber Japonyanın daimi surette Çi
n'in şimaline ve merkezine yerleşme-

sini de kabul etm;yeceği aşikardır. Fa
kat Amerika ile İngiltere'nin Çin'e ha
raretle yardım etmek arzusunu izhar 

ettikleri şu sırada bir şaşırtmn hare
keti yapmanın tam sırası gelmiş de • 
mektir. Sovyetlerin siyaseti daima Ja
ponları mübhem bir vaziyette bırak • 
mağı istihdaf etmektedir. 

Frankocular 
taarruza geçtiler 

Londra 23 (Hususi) - Franko kıt'ala -
rmm Katalonya cephesinde hükümetçi • 
lcrc karşı yeni bir harekete geçtikleri ha
ber verılmektedir. 

Burgosdan bildirildiğine göre Franko
cuların ilk taarruzu iyi netice vermi§ ve 
hükumetçilerin müdafaa hattı dört nok • 
tadan yarılmı§tır. 

Franko hasta 
Cebelüttarık 23 (A.A.) - F'igaro ga • 

zetesine bildirildiğine göre, General Fran 
ko, gripteı1. ehe-mmiyetli surette hastadır. 

Bu sabahki sis 
Bu sabah dörtten itibare n limanı ke· 

sif bir sis kaplarnıştır. Saat 8,30 a ka· 
dar sis ayni kesafeti muhafaza etm~ 
ve bu sebehle denizde seyrüsefer güç -
le~miştir. 

Adalar, Kadıköy ve Haydarpaşa hat· 
]anna işliy~n vapurlar seferlerini güç· 
ltıkle yapabilmişierdir. 

Sisin B':lğazd:ı daha fazla oluşu yü -
zünden Boğaza ' :? Boğazdan Köprüye 
vapur seferleri yapılamamıştır. 

Son dakikaya kadar sis sebebile bir 
kazn vukuuna dair malumat alınama-
m•ştır. -------

Macaristan 
Cenevreden 

çekiliyor mu? 
Roma 23 (Hususi) - Peşteden dön -

mekte olan hariciye nazırı Kont Ciano, 
bugün Romaya vasıl olmuştur. Nazır, is
tasyonda hükümet erkanile kordiploma
tik tarafından karşılanmıştır. 

İyi haber alan rnahfellerde temin edii
diğine göre, Kont Cianonun Peştcdeki te
masları müsbet bir şekilde neticelenmiş
tlr. 

Macar büktimeti Milletler Cemiyetin
den çekilmeği, antikomünist paktma il -
tihak rtme~i ve Çekoslovak - Macar yeni 
hudurlunu kat'i olarak kabul etmeği ta • 
ahhüd cylemiştir. 

Kont Ciano, Macaristan ile Yugoslavya 
arasındaki münasebatı da tarsine mu -
vaffak olmuştur. 

K ont Ciano, YugosJavyaya gidiyor 
Bclgrad 23 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Politik mahfellerde, İtalya hariciye na

zırı Kont Cianonun Yugoslav başvekili 
Stoyadivoniç tarafından yapılan bir av 
ciavetini kabul ettiği ve Kanunusani son. 
Jnrına dolfru Yugoslavyaya gelece!ti bil • 
di!·ilmektedir . 

Fakat bugünkü şartlar içinde böyle blr 
vaziyctin tekerrür edeceğini sanmak. 
zannımca doğru olmaz. Almanyanın bu 
harekP.te harb ilan etmek suretne cevab' 
\'ereceği de elbette ki beklcnemcz. Fa •

1 kat hadisenin. ileride mahsubu ıcrıı e:li!
mek üzere matlub hanesine kaydedilmi~ 
bir diplomasi alacağı olarak mahfuz tu. 
tulacağını tereddüdsüz iddia edebiliriz. 
Diplomasi aleminde bu gibi ahvalin b:i
tün ::nemlcketler hesabına rnüesru bir 
şey olduğu bedihidir. Bundan dolayıdır 
ki Amerika gibi büyük bir demokra3i ile 
Almanya gıbi büyük bir Avrupa d~vıeti 
arasında bu kabil hfidiselerin tahandüsüt 
umumi clıenk bakımından da şayanı Rr
zu değildir. Bütün bu teltıkkiler hE'rta • 
raf vaziyet, Amerikanın faşist sayılan 

devletlere karşı son zamanda şayanı dik
kat bir vaziyct almakta olduğunu göste
riyor. Şimdiye kadar afaki mülfıhazalan. 

nı isittiğimiz Amerikanın bu nevi fiili 
müdahaleleri, terazi kefesinde mt.Jıak -
kak ki bü~-ük bir ağırlık husule g~tir .. 
mektedir. Bu ağırlığın demokratik dev -
Jetler lehine vuku bulmakta oldu~u ise 
şüphe götürmez bir hakikattir. 

Selim Ragıp Emeç 

Eden Hariciye Nezaretinde 
Londra, 23 (A.A.) -Anthony Eden 

dün akşam Hariciye Nezaretine git 
miştir. 

······························································································································ 
Sabahtan sabaha : 

Gene ismi haslar 
Yeni Türkçemizde ecnebi ismi hasları yazmak bir mesele oldu. Rahrnetü 

tsrnail Müştak'la geç~n bir münakaşamtzda yazdığım gibi bu meselede 
kendi k~ndimize gelin güvey olmarnı za imkan yoktur. Ecnebi ismi haslann 
çoğunda yazılış başka, söyleniş başkadır. Bunun için telaffuza göre yaz .. 
mak kelimenin aslını değiştirmek, k~limenin aslını yazmak da telaffuzu 
bozmak olur. Mesela İtalynn musikişinası meşhur Puccini'yi halka anlat • 
mak için Puçini diye yazmamız icab eder. Bu isim üzerinde tetkikat yap· 
mak isteyen bir adamın bu yazdığımız şekli hiç bir ansiklopedide bulma• 
sına imkfm yok!ur. Şu halde bizim gibi garb kültürünü her fırsatla halka 
öğretmek ihtiyacında olan bir memlel<ette yapılacak iş şudur: 

- Ecr.ebi ismi hasların aslı ile bu ac;!a göre Türkçesini yanyana yazmak, 
Bu biraz zahmetlidir, fakat faydalı-hr. 

Coğrafya is~mlerine gelince bunları., bir kısmı Türk şivesinde büsbütün 
şeklini deP.iştirrniştir. Londra, Paris, v·yana gibi, bunlann asıllannı tekrar 
ö·retmek beyhude olur. Kırk yıllık Londrayı London, Parisi Parsi, Viya· 
nayı Vien yapmak güçtür. Esasen bunları as1l telaffuzlarile ifade etmek 
ic;terc;ek İneiliz telaffuzuna göre Londrryı Lontiin, Berlini Berlen dernek 
lıatta Bcrlen d~rken len'i bir mikdar çekmek, uzatmak icab eder. Bana ka 
!ırsa com-afya isimlerinin böyle yerle~işleriri tekrar bozmak doğru de • 
ğildir. 'F.?kat ismi hasların mutlak asıllarını telaffuzlanna göre de Türk
rclerini bf>..rabcr yazmak faydalıdır. 

Danonçiyo'yu bu şekli ile ansiklo pcdide arayan adam bir hafta uğraşs:t 
bulamaz. !•'akat yanma aslım da Annunzio şekli ile yazarsak hıç zahmc.b 
çekmez. B ürhan Cahit 
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Maktul ·hsanın elhiseler·' 
henüz hu1unamadı 

KatilArab Murad elbiseleri bulmak bahanesi/e 
giderken golda kaçmıga teşebbiis etti 

Işkmı~ olduklan cinayeti en küçük ı' kat gene e Thiseye benzer bir şeye tesadüf 
Leferrüatına kadar mükerreren itiraf ct- olunamamı§tır. 

miş olan katil Arab Murad ve Kör Ha - KaHllerin bir fikri mahsus ile bu şe .. 
san, maktul İhsarun elbisesini nereye sak- kilde yalan ifadatta bulundukları ve bil
lamış olduklarını elan söylememektc ve hassa maktulün elbisesini gizlemi.ş ol -
günleroenberi zabıta ve adliyeyi bir ta- dukları yeri g&rtermek bahanesile gidiş, 
kım yanlış ifooat ile aldatarak oyala - geli~ esnasında firar tasavvurunda bu • 
maktadırlar. lunmakta oldukları tahmin edilmekte -

Eski beş kuruşluk 
ve kuruşluklar 

E•ki bro11% bef kuruıluklar
la, e•ki yüz paralıklar ve nikel 
kuru1lar yeni ıene batından 
itibaren k ald tTılacaklar dır. 
Yalnız 1939 ydı içinde mal • 
$andıkları ile Cümhuriyet 
M erkez ve Ziraat Bankaları 
taı;alından 1940 yılı batına ka
dar değiıtirilecek, fakat teda
vülde kullanılamıyacaklardır. 
Okuyucularımızın ona göre 
tedbir almalarını kaydediyo • 

Hava vaziyeti 

Ba ıke&İr e bir ş er 
fabrikası kurulacak 

Fabrika inşaatına ai d tetkikler bitirildikten sonra 
derhal faaliyete geçilecek ve fabrika 940 yılında 

çalışmıya başlıyacak 

Hükfımetin haZJrladığı yeni ikinci S 1 gelmiş olan malların dövizle ödeneet'} 
yı!hk sanayi programında yurdun bedeBerinin vıJbasmdl::m :itibaren b ' 
muh.telif romtakalarmda yeni ~eker dcnmesini k~rarl~~tırmıştır. isuınbtıl 
fabrıkaları kurulması kabul edilmişti. kambiyo müdürü Salih, bu husı.ı~tl 
Ye:ıi fabrikalardan en, büyük olanının Maliye Vekaletinden talimat alarB• 
Mannara mıntakasımt.a ve Balıkesir şehrimize dönmüş ve hazırlıklara pııf 
ViH\yeti dahilinde kurulmasına karar lanmıştır. 

verilmiştir. Ş<?ker fabrikaları umum D 
müdürlüğü bu maksadla Balıkesirde amgaSIZ kontrpiAklar 
tetkikler yaptırmaktadır. Arazinin va- tetkik edi 1 iyo r 
ziyeti, su, iklim, pancar yetiştirme ka • İk tl • 
biliyetine dair olan tetkiklerin zirai .tısad ,V~kaleti. kontrpUtk niza~0 . 

Dün ifadesini tekrar değiştiren Arab 
Murad, ma'ktul İhsanın elbisesini Halı
cıoğlunda bir kulübenin çatısı arasına 

saklamış olduğunu söylemiş. bunun ü -
zerine Halıcıo~luna götürülerek göster -
di~i mahalde arama yapılmış ise de, el • 
bise bulunamamıştır. Bundan sonra. suç 
ortaklan olan Remzinin Kalaycıbahçesi 
civarındaki kız karde~inin evinde ve 
biHihara Topkapıda Rızanın bostanında
ki ahırı içerisinde de arama yapıhn~. fa-

dir. Nitekim, evvelki gün maktulün el ~ 

hisesini gizlerlikleri yeri zabıtaya gös -

terrnek üzerE> vak'a mahallerinde dolaş • 

tırılmakta olan suçlulardan Arab Mu -

rad, birdenbire firara te~cbbüs ederek 
kacmıya başlamış ise de denhal yakalan
rnı~tır. 

kısmı ikm::ıl edilmiştir. m-esı mucıbıncc Tıcaret ve Sanayı tr. 
Denizlerde bugün tekrar Ziraat mütehassısları Balıkesir mm- d:ısı tarafından damgalanan kon .• 

fırhna başlaması takasında pancar ziraatine elverişli o- plaklar h?k~ınd~ tet~.ikle: yapma;:~ 

ft,rr i/ll'( errlk : 

Profe sör Vander Vaeren erçlkaye 
d8ndD 

Ziraat Vekalet i tarafından davet olu
narak memleketimize gelen ve iki aydan
beri Ziraat Vekrueti başm~avirli~i va • 
.zlfesini ifa etmekte olan Belçika ziraat 
nezareti umumi kaübi profesör Vancer 
Vaeren Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Profesör dün akşam memleketine gitmek 
üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

Hııdemoi hayratın tekaOdlü DO 
Senelerce çok küçük ücretler muka -

bılinde çalışan hademei hayratın. çalısa
mıyacak bir hale geldikleri zaman sefil 
olmamaları. ihtiyaç içinde kıvranrnama
ları ıçin bazı tedbırler düşünülmekte -
dir. · 

Bu arada tekaüdiye meselesi mevzuu 
bahsolmaktadır. Haber aldığı.mıza göre, 
ölen imam, müezzin ve kayyUilllGrın ye
rine di~erleri tayin edilmedi~i için bu 
kalan maaşlann bir sandı~a konularak 
bir nevi tekaüd sandıgı kurulması şek -
Hnrle projeler mütasavverdir. Böylece 
toplanan pan ve temin edece~i faiz, ha
denıel hayrata tahsis edilecek, tekaüdi
yeye medar olab!lecektir. 

Toplanitlar: 

Bu vaziyet karşısında, suçlulann fir.ar 
hsavvurlaıı üzerindeki tahminler tahak
kuk etmiştir. 

b lan yerlerin plfmlarını hazırlıyarak İk- z~re şe~:ım!~e bır ~u~ettış. gonde dılltl 
ekleniyor tısad Vekaletine göndermişlerdir. tır. M~f~tt~, şe?nmız pıyasası.Il cı· 

İki gün evvel sükünet bulan hava dün Fabrika inşaatına aid tetkikler biti· kontrplakıa:-ı tetkık edecek ve daJll:, 
tekrar bozulmuş ve akşama kadar (ırtı _ ri1dikten sonra derhal faaliyete geçile- sız kontrp.lak sattığı görülenler htıl' 

Polis te: 
nalı ve f~ılalı yağışlı ~eçmiştir. cek ve Balıkesir .şeker fabrikası 1940 kıl"'da takıbat..'l başlıınacaktır. • ..... 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan yıl·nda çal!şmaya başlıyacaktır. • ...... ............................................... ~ 
Bir kadın bir satı cın ın ozışın• aldığımız malüroata göre son 24 saat zar- İktısad Vckaleti, Balıkesirden başka 

ta kunya il , yz r~ladı f•nda İstannula yağan yağmurun metre Acana bölgesinde de bir şeker fabri- DİKKAT •••• 
YILBAŞI GECESi Küçükayasofyada oturan İfakat, ev • murabbaına bıraktığı su mikdari 1,5 ki- kası kurulması hakkında tetkikler yap

veıkı gün sokakta oynamakta olan ço _ logram olarak ölçülmüş ve sühunet en h::-nuştır. Adana ınıntakasında kurula· 
cuklarının ağiaşması üzerine sokağa çık- yüksek güneşte 13,5, gölgede 10,8 ve en cak fabrik.<ıiia pancar yerine şeker ka-
mış ve çocuklarının seyyar satıcı Fethi cüşuk 6,4 sant grad kaydedilmiştir. mı~ı işlenecektir. NOVOTNiDI 
tarafından ciövülmekte olduğunu gör • Karadenizdeki fırtına hafülemiş ve va- Amerikadan ithal edilen mallar 
müştür. !fakat eline geçirdiği bir takun- pur seferleri eski intizamını bulmuştur. dövizle ödenecek Mc.sa larını zı şimdiden 
yayı Fethinin kafasına atarak yarala • Ancak rasadhaneden deniz ticaret mü- tedarik ediniz. mıştır. Yaralının müdavatı yapılmış. suç- di.irlü~üne bugün Karadeniz ve Akden;z- Maliye Vekaleti evvelce Amerikadan 1 ,.__ ... ____ III_Z!II_i!l: __ • _- __ •.-•=1111::::::;:::;--:~~~"' 
~kadın~kabnm~b~ do ~vv~i hrtına ~kmMı muhlemcl ~~~~~~~~---~~~~--T~.-~-•••~~-~~~~~·, 

Bir arahacının parasın ı ç ~ lan bulunduğu bildirilmiş, den;z ticaret mü -
yolcu yakalanc ı dürlüğii keyfiyeti denizC"ilere tE."bliğ e -

Beykozda Cümhuriyet köyünde otu - derf'k müteyakkız bulunmalarını tavsiye 
ran Niyazi Çoker, zahire almak üzere a- etmiştir. 

rabasile birlikte Üsküdara giderken Va- Memleketimizde şark ve cenubu şarki 
niköyünden yanına bir yolcu almış, Üs- ınıntakalarmda kar ynğmaktadır. 
küdara geldikleri zaman cebinde bulu - Orta Avrupada ve Balkanlardaki kar 
nan 26 liranın yerinde yeller estiğini gör
müştür. Ara-hacı hemen zabıtaya müra- tipileri yüzünden dUn sabah 7,25 te gel

mesi icab eden semplon ekspresi 5,5 saat 
cl\a

1
at etmiş ve takrbat neticesinde suçlu rötarla saat 13 de gelmiştir. 
unip yakalanarak mahkemeye veril • 

m•ştir. 

Dört sandık a{yon ya~n !zı n dı 
Evvelki gece Haliçte bir sandala dört 

sand1k yükletilmekte iken, kaçakçılık 
bürosu memurları tarafından sandıklar 
şüphe üzerine açılarak muayene edilmiş, 
dört sandı~ın afyonla dolu oldugu gö • 
rülmüştür. 

Tuz takas vesikafar1 tasfiye 
ediliyor 

Bugün M ~ L E K Sinemas1nda 
ZEVK - EGLENCE ve UCUZ LUK HAFTASI 2 BÜYÜK FILM BIRDEN 

1 - S HiRLEY T EM P LE 
taratından Fraıı:sızca sözlü olarcık yaratılau harikuldıle gUzel ve moesslt· 

K IR • 
1 Çi Ç E 

2 - Mikt Mausların Mucidi ve babası 
WAL T DISNEY 

tarafınden tamemiyle RENKLI ola rak yazılan 

MIKI'nin 1938 ŞEN HAFTASI 
D lt\ KAT : Bu hafta çocuklar için her se msta te ı !il H v m !ır. ı 

Bu, nn saat 1 ve 2 .30 da tenziiAtlı fietlarla HALK ve TALEBE Matineler 

Ta rfh konfer!!nslıırı Afyonun sahibieri olan Laz Ali ile Ka-

tkttsad Vekaleti, Japonya tuz taka -
sına aid devlet daireleri elinde bulu • 
nan takas vesikalannın tasfiyesini 
knrarl~tırmıştır. Bu vesikalardan e l -
lerinde bulunan resmi daireler bunlan 
İnhisarlar Uınun• Müdürlüğüne vere
ceklerdir. 

Güzel Aşk Filmleriyle 
BDyOk ve ihtiraalı maceralerı sevenler EminönO Htlkevlnde gelecek salıdan ttı • dem yakalanarak haklarında takibata 

~n 'Ontversltu tarih doçentlerinden MOk- b~lanmı§tır. 
:rl!rln HaiU taratından 9 hatta aftrmelı:: tıze- · 
re tarih konferarularına başlanacaktır. Mev- ~Bı~ otomc.bil . bir kadma çarptı 
r:u (Anadolu Beleuklleri) dlr. Konferans _ 'ltofor Musanın ıdaresindeki 2254 nu • 
lar sah geceleri saat 20 de ~~ktlr. maralı otomdbil. Tophaneden geçmekte 

Halkevinde Baki gecesi yeptlecek iken Meltha isminde bir kadına çarparak 
Yakında Eminönü Halkevinde 48tr B~kt 1- hafifçe yaralamıştır. 
~ bir ıeoe yapılacaktır. Dil, tarih ve ede - Yaralınır. müdavatı yapılmış, suçlu şo. 
blyat kolu tuafından geçen sene bir (Yu - för yakalanarak tahkikata b ı t 
nu.!l Emre) gec~l tertlb edUmlştl. Bu sene aş anmış ır. 
de büyük şairler Için geceler hazırlanacak 
ve bunlardan birincisini CBaki gecesi) teş

tıı edecektir. 

Ziraat kongresi murahhasları 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bir ikaz1 

t~Sayaşta a~ulo ıaz saldırmalano ad~ 

n"'Şir ve ahlrım ııatılı~a çıkarılmış olan kl -
tab lle Çocuk Es1rgeme Kurumu İstanbul 
Şubesinin htc l)lr eUkası bulunmadı~ı mez -
kftr kurum b~kanlı~ından aldı~ımız blr 
tezkerede b1ldh1lmektedir. Kaydedlyoruz. 

· S A R A V Sinemasında 
CLARK GABLE - MIRNA LOY 

ve SPENCER TRACY gibi 3 büyük yıldızın 
yarattıkları Fransızca sözlü 

Yarall Kar al 
Bnki gecesinde Ev batkanı edebiyat ta -

rlhçlsl AgA-h Sırn Levend <Bak1n1n baya
ıı ve edebi fahs!yett) mevzulu bir tonferaruı 
verecek, Dll, Tarih, Edebiyat şubesi batka -
nı Hal1d Ba.yn bu geceleri ten1bden mak -
aadın ne oldu~u izah eyllyeeekUr. 

ya rm gidiyorlar TE Ş E K K OR 
Önümüzdeki salı günü Ankarada Çok sevdl~imlz valldemiz.in vukuu vefatı MOkemmel filmini görmelid lrler FOKS JURNAL de : Ha l ihazır 

toplanacak olan bilyük ziraat kongre- mfinasebetlle gerek cenaze merasiminde bu- dOnya hava dialeri 1939 Mücevherleri 

s~~~~~n~~e~~~-~~~nç~t~~~~. ~k~~====·~:B:u:u:nn~~=a:t~1~"~2~.3~0~~~a~te:n~z~i~l&~t~lı~m~a:ti:n:e~ıe:r~=== 
rahhaslardan b · k • ak suretle tazlyet etmek Hltfünde bulunan ze • 1. 

ır ısmli yar, n şam v:ltı ldrruna ayrı ayn te~ekkQr etme~e tees- .FERNANDE~ 
ELVIRE POPESC~ 

Bundan ~ ÜnJ~ doçentlerinden 
Sabri E:!ıad Ander, Babahaddin Rahmi, Ba
tının~ ftlrlertnl ~tıardır. 

Ankaraya hareket edeceklerd1r. Di • .sürümüz manl olddu clhetJe tendllertne bu 
ğer murahhaslar da pazartesi a~amı suretle am ~ültran Ye minnettan eylertz. 
Ankaraya gldeceklerdir. G~n~raı Hulusi 

istanbul - Edirne yolunda inşaat 

istanbul - Edırne a.sıaJıt yolundaki in§a at gtttık9t tlerlem41k'&edir. Önümü.zdeki 
fnp.at movaimlnde 198 1nci ldlometreye vanlacak ve geri kalan f 8 lrllometrellk 
kwm da önfimiizdeki sene içinde ihale edlleoekUr. ~ asfalt yol Ü%erinde 
Mimar Sm anın eıserledııdeıı okw yenid eıı tamir edilen Kanştıran köprüaünü 

a&termek'tıedil' .. 

Cemal Karabeldr Karabetdr 

~ Iliiiilliiiiiii 

ll ~!!!:::~! 
• ŞEHIR TIYATROSU 
Tepeb~ı Dram S. 20.30 da 

A 8 M O D E ~. P. 
İnildil eaddeal Komedi 

S . 14 de Çoeulı: Tlyatron 
S. 20 30 da 

MUM SÖNOO 
5 tablo 

DUnya mubarrtrlerinden ter cOmeler 
se r isi: 28 

Maksim Gorki 

AŞK RÜYASI 
Ruscadan çeviren : 

Hasan Alt Edtz 
Fi: 60 Kr. 

REMZI KITA8EVI 

ve DUVILL6~" 
ile berabe r t emsil ettikteri tl 

bOyOk Kah kaha Muvatfakl~~ 

Iki AÇ IK GÖ~. 
Filminde size IGNACE'1 uııu~ 
raoaktır. Bu Çarşamba ak~8 J 
8 O M E R sineinasınd• 

YILBAŞI MÜNASEBETİLt. 

S A K A R Y A sineması 
di!J1 

Bugtın bnton koçtık ve büynttıere MICKEY'in en goz& hediyesini tıtrş 
edecektir. W A L T D 1 S N E Y'in emsalsiz şaheseri GÖHOLMEM 1 

1500 metroluk r enkli l 
M i C K E V' in 1939 Ş E N H A F T A 5 1 

ve mevsimin en müthiş kahkaha tutanı 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR EGLENIVORLAR 
Çocuklar Için fiıü 10 kuruş. BugUn saat ı ve 2,30 te•1zllt\ tlı 

HALK ve TALEBE matineal ._ ____ ,_..,... 
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• li pa ongre s oc 
'<ongrede Kocaelinin dert: eri ve ihtiyaçlan 1ıararetle 

konuşuldu, belli başlı dört dilek tesbit edildi 

1 Geçen hafta vapurlarin 
inebo,uya niçin 

oğramad1ğ1 anlaşiidı 

fımit musu.sn _ Viliıyet parti kongresi m:m olundu. Ve bu dilekleri §Öyle hillAsa 
})e,.~eınbe günü sa nt ıı de 59 azanın iştiraki ı edU dt· 
lle Necau bey okulundaki Halkevi salonunda ı - Koy kfıtlbleri lüzumsuzdur. Bunlann 
loıııanmıştır. vnzlfelerJnl muhtarlar yapabilirler. 
la ~{ongre-ye müşahlc sıfatile Ballkesir say- ? - Her köya birer ilk okul, kazalara orta 

'~ı Süreyya örgeevren Iştirak etmiştir. okul, İzrnlte bir lise açılması lazım ve zaru-
'\' AYnca devalr müdiranı, belediye azaları ridur. r: gatetecller de ke~dllerlne ayrılan hususi '\ - Mü."Jtnhsil, lnhlsarların ucuz tütün .~
le tlerinde kongre muzakerelerlnl dinlemiş - manndan ·1e mü.,t:WAt çıkarmasından muş-

l"dlr. tekldir. 
l{ongreyi vplimiz ve parti başkanımız H!l.- 1 -- Odun derdi büyüktür. Halk yakn~ak 

~Id Oskav acmıııtır. Kongre ns başkanlıgn odı:n bu.lamıyor. Evvelce 70 kuruşa alınan bir 
t vı•ltat E,r-ır 'I'nnakol Adapazarı, kfıtlblikle- arat:n odu,1 şlı.r.dl 400 kuruşa bulunamıyor. 
e de Asım Aren ve Kamli Karaman Bu derdi sür..\tl~ halletmek zaruretl vardır. aeçııınlşlerdlr .. 
~ lieııab enetimenine KAzım ~endek, Ahmed 

&.lk Adn, MuammP: Gölcük, ısmet Kandere, 
~lr Gebze, Şükrü Karasu, All Geyve, büdce 

8
11;fiınenlnc Yusu! Ada. Enver Karamürsel, 
G~CYınan ~YV'!, Ahmed Gebze, Hnsan Kan
t -~c. Salih !zmit seçildiler. Bu seçimler açık 
ey lle Yapıldı. 

131Ciiınhurrelsimlıı;e, Büyük Millet Meclisi Re-
ne, l3aşvek11 ve Parti ~nel sekreteri ve 

Oahuıye Vek11tne kon .. renln tazlmlerinln su-
nuı u 

Ru arada koy .salmaları. köy yolları. tütün 
zl~atinln tahdldl. Karasuya vapur u~rnmnsı 
m•vzuu bnhsedllmlş. Ve Adapazarı, Hendek 
Geyve, Karasu murııhhnsları müşterek bir 
takrlr vererek Adapazarının lktısadl ehem
miyetlni, nüru.sunun artmasını mevzuu bah
sederek eskiden beri il2erinde durduklan 
bit emelln tıihakkuku için kongrenin tavas
sutunu rtca et!lllslerdlr. Bu takdirde Adnpa
zannın vilayet merkez! olması yazılıydı. 

ımasına alkı•l:ı.rla karar v~rnerek ertesı 
ttll'!f.i toplanmak üzere celse tatll edlldi. ta:l sonra vUı\yet Idare hey'eti azalıklarına 
~tesı günü sabah saat 9 da kongre vaıı Bayan Saadet Ç.ı!bl, Mehmro All Kftp,ıdcı, 

~lt'ltd o. kayın rel'il!r::!nde yeniden toplandı. Ziya Heper, Z!hnl Kaman, Şerif uıusoy, Ma h 

Müzakere ve münnkaşaldr nihayet bulduk 

:ı.ıı, Vilayet dahlllnde yapılmış olan Iyi. gü- mııtl Özgen. Abidin Aral. Osman Zeki açık 
teı !41l'r1, bao::ırılıı.n vazlfelrl, zirai, lktısadi, reyle ve Ittifakla seçilmişlerdir. 
~tlll'al, sıhru Işleri, kiiltür, spor hareketle- Ankaraya vtdecelt delegellklere de Meh -
c !ll, lialkevlerl:ıln engin varlı~ını, köy kal- med All K~~ıdcı, Enver Balkan, Zlva Hepcr, 
lı>tna faaliyeti tebarüz ettirir mühlm Mr Ahmed Abbas B nd.k, Cevad Adapaznr, Zlh-

tıu• k • 
~~~ u söyledi. Sık sıl: alkışlo.rla kesilen nut-~ ni Kamnn açık reyle ve Ittifakla intlhab o-
o 'ldan sonra, her kazadan gelen dilekler lunmuo:lardır. 
~'lndu. Müzakere ve münak~alar oldu. Kongre, partinıiz!n kurucuc;u Büvük Ata -
~~ınıekct Isieri üzerinde hassasiyetle duruı- 1 nı'l ruhunu tazıı: Için 3 dakika sükQt ederek 
~anctnşlnn:ı derd ve dileklerine tereü- mesai Ine ni-hayet vermlşth. 

Günıüşhacılıöyde ucuz ve temiz 1 

ekmekderdi 
Bursada orman k runmas1 

için yeni tedbir"er alındı 
Bursa (Hususi) - Onnanlarımızın 

korunması hususunda orman idaresin-

cc çok isabetli b!r karar tatbik mevkif· 

ne konmak üzeredir. Tapu senedlerile 

Geçenlerde, vapurların ineboludan 
niçin yük ve yolcu alınadıkianna da -
ir bu sütunlarda bir yazımız çıkmıştı. 

Denizhankın izahına göre vaziyet şu -
dur: 

Son günlerde Karadenizde zuhfır e
den fırbnanın devam etmekte olması 
birkaç vapurun ineboluda iş yapma -
sına imkan bırakınamış, yani kara ile 
irtibat temin edememiş ve bu yüzden 
hazırlanan 2500 sandık elma naklolu
n3mamıştır. Bur.un için yolda bulunan 
Güneysu vupuru ha\·anın sükunetine 
intizaren Sinobda kalmıştır. Bu vapur, 
dün Ineboluda bulunacak ve hava mü· 
sı:ıade ettiği takdirde bu elmalan ala -
caktır. 

Kocaelide muzır haşerelerle 
mUcad~te 

İzmit (Hususi) -· Vilayet dahilin -
dcld <lut ve şef~ali ağaçlarına arız olan 
l)i,·a('pis hnı:eı~si ile hayli bir müca • 
deleve başlanwı~tır. Ziraat mücadele 
t(>skıtatı. bu hac:talıP:ın 3 üncü nesil yav 
ru1arını imha etmek üzere Adapazarı, 
İzmi". ne~irmendcrc, Yarımca. 5aoan
ca. Dcrlx~nn mır..takalarında faaliyete 
ı-~ h nııstn . 

<l6730 :ırırd dut ve şcft::tli aö-arı mu· 
~\Tne edilmic;. i-unlar icin 223 kilo tü
tün :;uvu. 945 kilo arab sabunu, 196 ki
ıo karbonileuro sarfedilmiştir. 

Bu sene vi15vet nümune fidanlı~n -
dr '204.760 aded muhtt>lif cins fid~n ye 
ti~firilmi~tir. Bu fidanlardan 20.100 a
df'rii ac;ılı c:ov fidan, 80.000 aderH dut, 
4360 adedi n"mht<'l;f soy fidan. 100 bini 
Amerikan asmac;ıdır. 

Samsun C. H. P kongresi 

~ Gümüşhacıköy (Hususi) - Geçen 

1 ~ buğdayın kilosıı 7 kuruşken ekmek 
<i kuruşa satılıyordu. bu yıl ise buğ -
~j' 3,5 kuruşa düştüğü halde ekmek 
... la 15 kuruşdur. Bundan başka; bu • 
•a.ı snhibleri bulunan arazi üzerindeki a - Samsun (Hususi) _ Samsun c. H. ıtu·· ın pazan olan Cuma ve Cumartesi 
~ nıeri ekmekler tamamen hamur ve ğnçlar da tıpkı devlet ormanlarında ol· P. vilayet kon~esi Vali "e C. H. P. İl
~Y.tisıhhi olar~k. çıkmak~?ır. ı:acMıkö- duğu gibi şeraite tabi tutulacaktır. !ı- yönkurul Baskanı Fuad Tuksal'ın riya
d n bu çok mi.ıhım derdının kokun • gili yerlere lazım olan emir ve talimat setinde Çeışcmbe günü Halkevi salo -
;n halledilmesini yeni belediye reisi VPrilmiş, gelişi güzel kat'iyat her yerde nunda toplanmış ve mesaisini, Cuma 
~kkı Darende'deıı bekliyoruz. mcnedilmiştir. ı:!Ünü bütün vün devam ettikten sonra 

C
----= Cumartesi gün il bitirmiştir. İlyönku -

Samsun lisesine yeni pavyonlar ekleniyor =' rul üyeliKlPrine Pakize Alf!aner, tüc -
~~-----------~---~~-------~----JJ ~~anYu~fK~n.~sbhlbiMüm

d Sanısun (Hususi) - Samsun !isesin- tı yapılm~ır. Resmimiz, liseye devam 
~ Q bu sene, takbe sayısı her vakitkin· eı:ien genç kızlanmızdan bir grupu, 
d:tı f~zlaclır. Şehrin en güzel bir yez:in· yar direktörleri ile bir arada göster -
tn ~ükemmel bir binada bulunan lıse, mcktedir. Lısenin bu sene açıl<ın pan -

111Uhıtin kültüt· ihtiyacını layıkıle kar- siyonu da çok rağbet görmüştür. Lise
•ic!~Ya.bilen kültür yuvalanmızdan bin-I ye bazı yer'li pavyonlar eklenmesi ka -
ltı ·~· .Talebenin azami istifade görebil-l rarlaşlınlmıştır. İnşaat devam etmck-

esı çin lisede b.ir de hoparlör tesisa- te~Jr. 

taz Arkayın. tüccardan Mustafa Aldı -
kaçtı, sabık BelE-rliye Reisi Na~id Fırat, 
tGcesrdan Nail Öztuzcu intihah olun • 
muşlardır. ----------------
Bigadiçte bir maiO'Un evi yandı 

Bigadiç (Hususi) - Bigadıçın Ku -
yu mahallesinden malul Ali çavuşa a
id evde kullanmakta olduklan eski 
mangaldan dü~en ateşten, evde kimse 
bulunmadığı bir sırada, yangın çıkmış 
ve ev yandıktan sonra itfaiyenin ve 
halkın çalışmasi!e siravetine meydan 
verilmeden söndürülmücrtür. Ali cavu· 
şu~ ev eşya•;ı ve yiyeceğine aid hiç bir 
şeyi kurtuimamıştır. 

~fa,rrebo'uda retrol arar·a 
faali 'et; ne devam ediliyor 

Hayrebolu (Huc;usi) - Buraya iki 
sa~t mesaf<'de Kabaöyük köyü ch·arın· 
da petrol arama tetkikatı yapılmakta· 
dır Petrol bulunacağına dair kuvvet -
li ÜnJidler vardır. Bu heyetin ba~ında 
petrol arama heyetinden Bay Musta • 
fa Aytaç vardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

ar'k Tr an Bey b"r artıst 
ıın ani ttı. 

.. . Ş ır Tıyntros.ında 

pro\ u )' pılı kcn ... 
... Rejisör, en arkada, ka

pıya yakın b r ycrd€' pro
: \'u~ ı scvredermis. 

Hasan Bey - O da Illl 

bazı piyeslerde son perde
ye kadar tahammül ede • 
miyor da, bir an evvel kaç
mak için kapıya yakın o -
turuyor. 

Sayfa S 

Amerikan - Alman gerg'nl'ği arttı 
Berllnle Yaşington aras1nda diplomatik 

münasebetler ke.~iligor mu ? ----------
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 leri, Amerika Dahiliye Nazırının dün-

yı şiddetle tenkid eden nutku münase- kü beyanatma karşı Almanya. tarafın· 
betile Alman sefiri tarafından Harici - dan yapıları protestonun Arnenka tarn
ye Nazır muavini nezdinde yapılan fmdan reddi keyfiyetini mevzuu bah • 
protesto ve istenen tarziye reddedil - setmekte ve bunu Ruzvelt'in kendı da· 
rn~stir. biliye nazırınca Almanya aleyhinde a-

Hariciye Nazırı, muavini, Amerika ln~an hattı hareketi tasvib mahiyetin
efkan umumiyesinin Almanyada cere- de telakki eylemektedir. 
yan eden hadiseleri şiddetle takbih et- Ancak Deyli Telgraf, Reisicümhurun 
tiğini ve İckes tarafından söylenen dahiliye nazırına yaptığı bir ziyareti 
nutkun bütün Amerikada tasvib edil - tefsir ederek Reisicümhurun harici 
diğini Alman sefirine söyledikten son- siyasete aid meseleler hakkında söz 
ra, verilen prote~toyu da reddetmiş • söylemeği bizzat kendisine ve hariciye 
tir. nazınna bırakmasını istediği neticesi-

Berlinde akisler ne varmaktadır. 
Londra 2 3 (Hususi) - Alman pro· 

testosunun Yaşington hükumeti tara -
fından reddedilmesi, Berlin mahfelle· 
rinde derin bir tesir yapmıştır. 

Bu vazh•et kaqısında Berlin hüku
metinin ne gibi bir hattı hareket itti -
h~z edeceği henüz belli olmamakla be
raber, Amerika ile diplomatik müna • 
sebatın kesilmesi ihtimali-nden bahse -
dilmektedir. 

Ağır bir nıuvaffakiyetsizJik 
Yaşington 23 (A.A.) - Amerikanın 

Almanya tarafından resmen yapılan 
p.rotestıoyu reddeyUenriş olması siyasi 
mE'hafilde Almanyanın on senedenberi 
Amerika ile olan münasebatında uğra
dığı muvaffakiyetsizliklerin en ağın 
olarak telakki edilmektedir. 

Mezkfır mehafildeki mevcud kana -
ate göre, Amerikanın totaliter devlet
lere karşı olan hattı hareket: yavaş ya
vac: tavaz7~ıh etme"!e başlamıştır. A -
m~rikanın enternasyonal işlerde git 
tikçe daha bariz bir şekilde vaziyet a
lacP~ı anlac;ıhyor. Bu işe Amerikanın 
m-es'ulivetlcrini artırdığından Arneri • 
kan silahlanmasının yeni bir esas üze
rine tezyidini zaruıi kılmaktadır. 

Nevyork 23 (A.A.) -Gazeteler, Da
hiliye Nazırı İckes'in nutku üzerine 
Alman hi.i.kumetinin istemiş olduğu 
t:lrziyevi haneiye müsteşarı Wells'in 
red ile. ka~ılamış olmasını umumiyel
le tasvib etmektedirler. 

Londrada akis!er 
Londra 2 3 (AA.) - İn~iliz gazete-

Ayan hariciye encümeni reisinin 
sözleri 

Yaşington 23 (AA.) - Ayan hari • 
ch·e encü~cr.! re!si Pitman, gazeteci· 
le~ beyan!\tta bulunarak ezcümle de
miştir ki: 

cAmerika"l millet; Japon hükumetint 
sevmiyor. Amerikan milleti Alman hü· 
kumetini de sevmiyor. Milletimiz ko
münist olsun faşist olsun her türlil 
diktatö~lük hükumetlerine mQ:ırııxlı:T. 

Amerikan milleti mevcud muahedelere 
istinaden ahliH< ve adalet prensipte • 
rini mer'iyf'tte tutmak kudretf:ndedir. 
Hükıirnetimiz bunun içın hiç de askerl 
kuvvete miiracant me<:buriyetinde de
ğildir ve z~ı uret hasıl olmadıkça da 
mi.iracaat etmiyccektir. 

Haricive encümeni :reisi, bu beyana· 
t•n mün.hasıran kendi şahsi mütaleası 
olduğunu ilave eylemiştir. 

Amerik:mm Atlas Okyanusu dnimi 
donanınası 

Londra 23 (Hususi) - Atıantik Ok
yanusunda daimi surette bir donanma 
bulundurmak üzere Yaşington hükfı • 
meti taTafından evvelce verilmiş olan 
karar, kanunusaninin 6 sından itibaren 
tatbik edilecektir. 

Atlantikte bulunacak olan Arneri · 
kaR filosu 4 saffı harb gemic;inden, se
kiz kruva?.ör 23 destrayer ve diğer 
küçük harb gemilerinden mürekkeb 
olacaktır. 

u k •• • o '*crım er a ıyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Dün. ilk defa olarak 15 yaşında bir ço

cuk, sahtekarlık suçundan, 'adliyeye ve
rilmiştir. 

Suçlu, 15 yaşında bulunan Mehrned 
tilgur hakkındaki iddia, yaşına göre, hay
li ağır ve büyüktüı;. 
Mehıned, İktısad Vek~lctinin resmi 

damgasını taklid ederek. kantarlara sah
te damga vurmaktan maznunen, adliyeye 
verilmiştir. 

m'ıdisenin şayanı dikkat tarafı, küçük 
maznunun poliste ve adliyede, kardeşi

nin hüviyet"ni takınarak, resmi makam
ları aldatmağa, bu suretle ikinci bir saıh
tekarlığn te~ebbüs edişidir. 

Filhakikıt suçlu Mehmed, adliyeye İb
rnhim ismile sevkedilmiş, htikimin hu
zurunda dahi adının :tbra.ııim olduğunu 
si:'ylemiştir. 

Tahkikat n<!ticesinde ise hüV'iyet:·e·n 
Mehm(':i UJgur olduğu, fakat küçük suç
lunun biraderi İlırahimin hüviyetini ta -
kına;ak, onu maznun mevkiine düşür -
rnek istediği anlaşılmıştır. 

Mehmed müddeiwnumilikte alınan 

ifadesinde. kantariara sahte damga vur
du~unu, inkar elmişt!r. Halbuki aley -
bindeki de1iller kuvvetli görülmüş. suç
üstü yakalanmış olması da nazaTa alı -
narak. sorguya çekilmesi için 1 inci sor
gu hfıkimliğine verilmiştir. Suçlunun 
kantariara vurduğu bu csahte damgalarla, 
kt>nc!o'sine maddi varidat temin etti~i. tah
min edilmektedir. 

Küçük sahtekar, 1 inci sorgu hAkimi -
nin karımle, tevkif edilmiştir. 

14 yaşında sabıkalı hir hırsız 
yakalandı 

TophanPde Hıfzının kahvesinde oturan 
sobıkıılıl rJ~n 14 va~ınc:'aki Sakir, Ye -
şild"rPkte Bakko:ıl soka/7 nda (turan Kad
riy n!n Evinin kapısının açık bulunma -
sından t ffade ederek "çpr;ye girm"s \"<' 

CŞ) a ç lark n yakalanmıstır. 
Çocnldarn Innnar oynatan biri 

yakalandı 

Şclızadeb3şında FPrah sineması Slra -
sındaki arsada Ab1ülkerim.c aid •nic:an 
endahtı. çadırında, bir torba içinde bulu-

nan numaralı fişlerle küçük çocuklara 
kumar oynattırılmakta olduğu zabıta ta
rafından haber alınarak, Abdülkerim suc 
üstüııtie yaknlanmıştır. 

Su-çlu mahkemeye verilmiştir. 

Rei~icümhur Türk Hava 
Kurumunu yüksek 

himayeleri altına aldılar 
(Ha.şta.rafı 1 inci sayfadtU 

Hava Kurumunu, yüksek himayelerine 
almak suretne de havacılık davasına 
karşı, tarihi k!ymeti ve derin manası 
bütün Türk milletince çok iyi aniaşı -
lan, alakalarını teyid buyunmuşlar -
dır. 

Türk knnadlarının yarınki muvaffa 
kiyetlerini kolaylaştıracak değerli bi 
tcıkdir ve teşvik olan bu büyük teve< 
cüh, milli h~wacılığımızın, daima iflı 
hPrla saklıyacağı bir kazançtır. .......................................................... r 

Bir ~oktorun günlük 
notlarindan 

Evvelemirde sıkı bir perhiz lAzımdır. 
Zaten hasta bu sıralarda çok işt.lhasız M 

dır. Yemekten hele yağlı şeylerden nef
ret edecek h:ı.ldedir. Sarılık olunların 
ilk devrelerde alaca~ı gıdalar; süt, yo -
~urt, hoşaf, limonuta, çay, maden suyu, 
nlşa.c;tn peltes1 g!bi .şeylerdir. Bllfthare 
ya~ız et suyu, mahallebl, komposto ve 
pirinç suvu ve lfipnsı vertllr ve yavaş ya
vaş çorb:ıl r, purclt>r lle perbiz açılır. 

Dll.ç cıarak Ilk zamanları birkaç gün 
karllspad tu ..ı almak çok mmnfıktır. 
Dah..!en .. fra y Uarının de'7en!cks1yonu 
ve safr 'l . • f akm ını temin eden 
ll'ıctar \ r Ir li: " bir defa "u k su 
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Eski Şehremini operatör Cem il Topuzlunun hat1ralar1 

Balkan harbine miini olmak için 
Padışahı nasıl tazgik etmiştim? 

8elaınlık resminde Harbiye nazın Nazım Paşa "Aman paşa, 
••• Ozlerile koluma yapışb. " Ne yapbm ? , diye sordum. 

sen ne yapbn? , 
Hiddetle ccvab 

'ferdi 1 " Daha ne yapacaksın, hem zabşahanenin fikrini çel din, hem de 
.ı\bdullah Paşanın gizlice huzura kabulüne tavassut ettin ... Halbuki yanılıyorsun!. 

biz harbin haftasında Sofyaya gireceğiz, 

Abdullah PG§C Gazi Ahmed Muht4rı,. Paşt1 
_ 4 _ ı kınttır. Balkanlılar, on beJ günd~ lstan-

~ T d tt!' bulun kapılarına bile dayanırlar! 
ı.' Şeı.. __ 

0~~u anlatmasmUz b~ ~~~m e bi· Abdullah Paşa, bunlan söyledikten 
ll! u.remını olalı ~n ır, l~! ay - Jfll . . d" 
l geÇtn... . • , __ ..ı... B ,,,_ h sonra, w.ın mecrasını de~ı~tır ı: 
Q d "nııştı. Bu sıraı<uuu aı.l\.an ar- B . . .. . • 

e Patı . . k - enfm, kayınpedennız şeynulıslam 
~ nske amd ak üzere ıdi. Bend her ne a- Cemaleddin Efendi Hazretlerile iilfetim 
~· r eğil ve siyasetle e u~aşmı- k 01 · . · · 
lvt Idi • lk 1 • bl yo tur. sa bıle, daırelerınde kei'!dılerı-
~rb ~ .. ~~em de, şayed ~a ahanimara~ r ai ziyaret etme~e şahsf vaziyetim Y'ıüsa. 
l ~ .... ıur ederse akıbetın V O.ı.DCa• 'd d ~ll s· - · • · \. "kan· id" Ka d ~ ı es . ız, lQtfen, şeybulıslam efendı 
t 11, ı ım. Bulgar Sırb ra as, ve h 1 ·ı 
"'ıaıtlıı ' ' k azret erı e konuşurken. sö zarasında bu 
~h arın birleşeceklerini bire ar§ı h d . . . . 
lt~ e alacaklarını tabınin • edivordum. ususa a t~mas e~e-:se~iz, ~ı~ırlerınıze 
~\uıus B d · h 1 S tamamen iştırak ettığımı de ılave buyu-
;<lllt ulgarlar ile Sırblar. er .a t- runuz. 
~ 13 \'e Dedenğaç taraıflnrma ineceklcr- Ben, Müşür Abdullah Paşayı, ;yi as-

u SUretle Rumeli fkiye ayrılmt5 bu-
ak ke: ve namuslu insan olarak tanıciı~ım 

h~a tı. Anadoludan, Selanik ve Yan- Için, sözler:ni hem dikkat ve hem de te-
~tı. kara yolile asker sevk.ivatı va.pıla- 1 d 
~ac kt · • • e~for e ınl('miştim. Akşam üstü. derhal 
ttı a ı. Donanmamız ise, hasım do- ~ey'~-ıiılislfım kapısına ~dcr~ kavınpe-

1 asına r.isbetle zayıftı. edre mfilaki oldum. Gerek kenrfiMin, ge-
~; bütün hakikatler pek ~;-p\ gös- rekse Abdt11lah Paşanın fikirlerhıi an
l 

0
l'du ki eğer hnrlb olursa, netice ma- !attım. 

~ ııleyhlmize çıkacaktı. Kayınpederim, mutadı oldu~ ve"hile 
~,~~rbin ilanından on beş gün kadar ev- yani bilim ve ihtiyatla beni dinledi. Son
~~ \'anımda bir doktor arkadaşım bu- ra: 

~,1%1 
halde, köprüden geçiyordum. - Abdullah Paşa, do~u silylüyor ... 

l'ani Abdülhamid II nin - nıaiyctl Ben de elimden geleni yapar, bimenni-
):ı erkanıharbiye reisi Müşür Abdül- hiteala harbin vu'kuuna mani olmao.ı 

~ ~a~Ya rast,geldim. Paşa ile chı..:.ku- talışırım, dedi. b 

~ do~ llrıe:a miz vardı. Ayni zamanrta al-
~!\ b torıcırı idim. Bu sebeble, her za- Fakat. gönlüm gene rahat değilrtL Sa
f'l, Ithirimiz ile samimi surette görü- balu zor Mtim. Ziyaret saati gelir ~elm~z. 
~\ı~~ düşüncelerimizi yekdi~eıimlzdcn soluğu mabevinde aldım. Esasen. Mcn-

-..ııazdık. med Reşad V in hususi tabibi idim. Ber-
lııbtj 1 mutad gene huzura girdim. Padişah, ko-

wr .. ı..u: lah Paşa, sı·yast vazı"yetı telmih kl" ~ .. ~ yu ren ı ipek kumaşlarla süslü kollu-
' ~ ~urıda oturuyordu. Beni görünce, her za-
b~i~~ar, ne yok? manki gıbi, nya~a kalktı. karşıı-ındaki 
'Q '""'• ona: sandalyayı gösterdi ve: 
~ d~ alıba harb olacak, cevabını verd~::n 
~e:~ncelerimi kısaca anlattım Neti-

~ G6nlüm, bu hami hiç istemiyor, de· 

\ ı\hduıı 
t 11 , ah Paşa, hiç unutmam, birden-
~C(!~~lumdan çekti ve düşüncE>li, dü-

~' Q~ı p 1 .. l'ııte b· aşam. senin ile bu me:ır> e uze-
~~~l •raz daha konuşalım. söıleril"J 

tı. . 

~l:. hııuııah Paşa ile beraber Emırönün
\~~ Şitndi yıkılmıştır • VaPdE' kıraat
b..- ıte . 
·"lll~ lt gırdik. Abdullah P~anın. zan-
~ bi alırs;ı, benimle görüşmekfen b:ıs
\ı ~ ltıaksadı daha vardı: Kayınpede
~ Yhülislam Cemaleddin efendinin, 
\ı dair olan düşOneesini de ö~ren-

~"elerimizi içineiye kadar. harb t3· 
' llıou aleyhiimze döneceğini muhatabı

~CQ n Uzadıya anlattım. Sözlerımİ bi
~· ~ ll.bdullah Paşa: 
~ t,'\ 1J~e~ikleriniz çok doğru, ce\·ab•!'ı 

~ar t1u, muharebe başlar bsış1aMaz, 
;ı dQ "'Je Sır b askerleri, yukaTıdan aşa
huy ğru hızla inecek1erdir. Bu sııret

~~ ~})~Urduğunuz veçhile. askPr sevki-
l ~" Uttıkün olmıyacak, Mahmud Şev

tlu . ~a, Rumelideki askerleri tPrh;s 
ı.. _ıtıbarla, Rumeliyi müda!aa ede
" ı~· i lln ın, mutlaka Anadoludan asker 

ı. ~ağ ek la?ım Buna da muvaffak o!a,, ~a:~· liattu bir tehlikeyi dnhn he
'; rC1t tnak icab ediyor: Arnavudların 
~~~u dost olmalarını! Ayni ZClmanda 

!ttı ~n harb vastıalan ve sıhhi Ic-
110ksandır. Mağlubiyet muhak-

- Paşa, sizi afiyette gördüm. pek mah
zuz oldum, diyerek iltifat etti. 

Biraz. afakf mevzular üzerinde konuş
tuk Fakat, Mehmed Reşad V, birc1enbin•: 

- Ne dersin paşa, acaba harL o!aca!t 
? ••.. -

:m. sozunu ortaya atıverdi. 

BE'n de zaten bu fırsatı kolluyorldum. 
Hünkfırın sualini, yanı fırsatı ganinıet bi
lerek fikirlerimi anlattım. Abdullah Pa
;a· ın da ayni mütaleada olduğunu arzct
tim VE' bahse, harbin, bizim i(';n b:nbır 
mıısibeti davet edeeeğini söyle~1ekle sö
remE' nihayet verdim. 

Mchmed Reşad, beni dinlerken çok sı
kılıyordu. Hattil yüzü sapsarı kesilmişti. 
Sözlerim bitti~i zaman, o kadar sinirlE'n· 
nu~ti ki }erinde duramaz olmuştu. 

Bana: 

- Paşa, ben Abdullah Paşa ıle görüş
mek isterim. dedi. 

Fakat büktımeti hazıra erkanının _ 0 
zaman Gazi Ahmed Muhtar Paşa sndra
zam idi • malumatı olmadan, gizl:ce ..• 
Ne yapsak tıcaba? 

Hünkar. bunlan söylerken, telaş ve he
~·ecanından ayaga kalkmış. ağır ağır do
laşıyordu. Onun bu dolaşmasını, teşrifat 
kaıdeleri mucibince, mülfıkatımızın nilıa
yct bulduğuna hamletmişler.İçeriye, hün
kilnn el\J'ini tebli~ etmek üzere, esvabcı 
ba!':ı Sabit Bey girdi. 

Sabit Bey zeki, dirayetli ve sohbeti tat. 
h bir zattı. Mehmed Reşad V, keiJdisin
den çok hoşlanırdı. Fakat o da, latif söz
len, mübalağalı tavırlarile, hünkarı:ı 
ır..uhabbeıtini celb ve temin etmekte c•d
::ıcn mahiroi. 

Nazım Paşa 

HPmen padişahın yanma yakla~an Sa· 
bit Bey, yerlere kadar e~Uerek: 

- İradeniz nedir efendimiz? dedi! 
Mehmed Reşad V, Abdullah Paşa ile 

gızlice görüşmek istedi~ini Sabit Beye 
de EÖyJedi. 

Sabit Bey, gene yerlere kadar e~llere'k: 
- Aman efendimiz. bunıd.an kolay ne 

var, cevabını verdi. Abdullah Paşa ku
lunuzu, kimse görmeden ve kirrse duy
madan sarayı hümayununuzun yan kapı
larından içeri alır, huzuru şahanelerine 
geliririmi 

H!ç unuunam, bu mül§kat bir Çar
şamba günü olmuştu. Cuma gUn~. Şehre
mini olm3m haseblle, selamiık resmine 
gatim. 

Merasimin nihayetinde hanbiye na7.ı:-ı 

Nazım l'~ • 31 Mart vak'asında katle
dilen - }anıma geldı. Daha merhabaya 
bile vakit kalmadan, telaşla: 

- Aman paşa. sen ne yaptın? dedi! 
Hayretle sordum: 
- ~e ~·aptım? 

- Za~ı şahanenin hem fi'krini çeldSn, 
hem de kendisini teessür içinde bıraktml 

-Ne gibi? 
- H:ırb:r. aleyhinde bulunmuş~.ın! Bu 

yetmiyormuş gıbi Abdullah Paşanın da 
hu7.uru şaham•ye kabulüne tavASsut et
mişsin! 

Diyen Nazım Paşa. Mehmed Rr>ş:ıd V e 
b~!"iın ve Abdullah Paşanın söylemis ol
duğumuz bütün sözleri ezbere biı!yor
mus gibi mıklettf. 

MeJ!er. Üarşamba akşamı, Sabit Bey 
hakikaten dediğini yapmış. Abdull~h P~
şayı gizlice saraya sokmuş. Padişah, Ol"'11n 
noktal nazannı da dinleyince büsbütün 
fitili almış! Ertesi sabah, yani Per~eınbe 
günü Nazım Pasayı çağırtmış. Ona, her 
şeyi anlatmış. Meğer Nazım Pa~a. ~d

öetle harb taraftarı imiş! Bu yüz<icn bıze 
fFna halde kızmış. Selamlık resminde b ... -
ni görür _rt0rmez de yakama yaoı~ı§! 
Nnzım P< sayı dinledikten sonra: 
- Ben, harbin aleyhimize nctice1cn"

ceği kanaafndE' bulunuyordum. 'Ru ka
nantimi, bil'bir S('beb ve suretle kımsE'
de':l gizliyecek de~ilim. Her zanıan \'C 

hf>r verde de ayni fikri izah \•e müdafaa 
edece:rim, dedim. 

Bunun üzerine, Nazım Paşa, bana §!.1 

cevabı verdi: 
- Paşa, seni çok severim. Bana ve Ai

lemc her 1aman baktın. Bundan dolayı 
müteşekkirim de... Fakat siz doktorsu
nuz. Vnkıa, bu sözümle, tıbdan başka bir 
ş~yden nnlamazsınız demek istentiyoru::n. 
Lakin bu hususta yanlış düşüni:yorsun. 
Ben, dün zatı şahaneye ıde söyledim. Sa
na da söyliyeyim ki ·harbin ilanıııdan da
ha bir hafta geçmeden, Osmanlı bayraı1ı 
Filibe ve Sofyada görülecektir! Artık, 
bundan fazlasını da bana dedirtnıe!:. 

Yazan: Sabilı Alaçam .............................................................. 
Yunanisiana 100 bin çift 

balık gönderildi 
Son bir hafta içerisinde Boğazda tu

tulan muhtelif cins balıklardan Yu -
nan gemilerine 100 bin çift sa tılmış ve 
Yunanİstana gönderilmiştir. Balık yük 
lemek üzere limanımıza yeniden sekiz 
Yunan vapuru gelmiştir. 

Sa7fa 7 

M iZAH 
Afiş Resimleri Nasıl Konuşurlar? 

Yazan: lsmet Hulüsi 
Elinde tuttuğu ruj batonunu; dudaA'tna 

süren genç kadın, içini çekti: 
- Bu işten de artık bıktun. Haftalar

danberi ayni yerde duruyorum. HerkE-s 
te benim !çin, cne tembel şey, haftalar
danberi bir dudağına boya yapaiMd~ıt di
yecekler. 
Bır sinema afişindeki yan çıplak ka

dın, dudağını boyayan kadının c;öyledik
lerini duymuştu: 

- Siz gene halinize şUkredin. Hiç ol· 
mazsa .:ır:..anızda bir elbise var. Bir de 
beni düşün~enize, bu kış kıyamette yarı 
çıplak geiene geçene gülüp duruyoruın. 
Soğuk nlgınlığından h86ta olmazsam ne 
aıaı 

Baş ağrısı, bel ağrısı, karın a~ruı has
talıkları hapları .. 
nın afişindcki e · 
lile başını tut.mn4 
kadın, buruşuk 

yüzünü düzeltme. 
den, sinema afi .. 
şindeki kadına se& 

lendi: 

- Haplamndan 
bir tane vereyim 
mi komşu? 

- Boşuna yonıl

ma komşucuğwn. 

o hapın bir faydası 
olsaydı, sen bir a 
ya yakın zaman .. 
danberi o halde kalmazaın! 
Dudağın:ı ruj süren kadın güldü: 
-- Doğru söyledin, hapının faydası ol

saydı, elini başından çekerdi. 
Bir ayakkabıcı mağazasının afı§indeki 

elindeki bir tek iskarpin tutan kadın u
zaktan söze karıştı: 

- Bugün de sokaklar ne kadar tenha, 
bu yüzden vakit bir türlü geçmiyor. 

Bir cins kremi reklam eden afi~eki ah-
lak yüzlü, çckik gözlü kadın: 

- Ben t>Jİlcnceıni buldum! 
Dedi. Ötekiler hep birden aordulM: 
- E~lence mi buldun, nerede e~lence!l? 
- Sabahleyin erkenden aramıza karı-

şanları görmediniz mi? 
- Dikkat etmedik. 
- Bir sinema afişi daha geidi. 

ba!<ın, üzerinde bir kadınla bir 
var, yanak yanağa Qurmu.şlar. 

- Ben kadını 

tanınm. 

-Bana da ya
bancı gelmiyor. 

- Dudağına ruj 
sütenin altında 

kalmıştı. 

- Anladım, an

BHkm 
erkek 

ladım. Bir gece çocuklar gözünü oymuş-

1 

Duda~na nıj süren kadın bu söze gn. 
leı gibi oldu: 

- Seninkl de fazla kendini be~enmiş
llk. elinde ayakkabı tutanı da kesecek. 
çerçeveliyecek insan bulunabileceğini hiç 
akluna getiremeın. 

Elinde ayakkabı tutan hiddetlenmlşti: 

-Sen ne diyorsun; duda~ı boyamak

tan sokaktan gelip geçeniere baktığın 

yok ki! Her sabah karısilc birlikte geçen 
uzun boylu bir erkek var ya .. karısı du

rur, elimdeki ayaJ.-1
• ı.ı•ya baktıktan son

ra cgfizcl::a der, er
kek te onu; cgü • 
zek diye tasdik e-. 
der. Fakat dikkat 
ediyorum. Erkek 
ayakkabıya §im .. 
diye knda.r bir ke. 
re bile bakmış de
ğil. karısı ayakka
bı.) a i>akarken, o gözlerini benden e.yır .. 
mıyor. 

0.lnema afişindeki kadın: 
-Hakkı var. Ben de dikkat ettim, ay.. 

nen söylediği gibi hattA bir defa~>ında ba-

na bakıyor zannettimdi .. 

Elinde iskarpin tutan kadın: 

-O da mı size baksın. Sanki bakanlar 

az gibi.. kadınlar bakarlar. K.ı!ikamrJ~r. 
gençler bakarlar gözlerini 
evli erkekler de 

bkarlar amma. 

karıları yanla • 

rında iken pek ka~ 

çamaklı bakıyor • 

lar, hatta ge · 

ayıramazlar, 

çc!lde gozume çarptı. Bir er .. 
kek biraz fazla dikkatlice bakacak olrnı.ı~-

tu, karısı. ışin farkına vardı. c Gözler ınf 

de o şıllık resimlerinden ayıramazsın• 

diye kolundan çeke çeke götürdü. 

Baş a~rısı, kann ağrısı afişindeki b-

d ın: 
- Bnna da bakanlar var amma .. hiç hi-

rini gözüm tutmuyor, kimi nezleli, kımi 

öksürüklü, kimi inler, kimi aksırır .. 

Bu sırada, afiş yapıtşıtırıcı, bir elinde 

kola kovası, bir elinde fırça. omıJzunda 

yeni afişler köşeden görünür: 

lardı. o değil mi? - Geliyor. 
- 'fa kendisil - Eyvah.. §imdi üzerimize başkalan 

- Biraz değişm]J te.. çıkacak, biz yok olacağız. 
- Evet, saçının tuvaletlni de~ıştir- - Kader, ne demeli, ömrümüz bu ka-

mi!;. Son moda saç tuvaleti böyle imiş, darmış. 

snçlnrı Pnsede ters kıvırıyorlar. lsmet Hul~ri 

-·· Şimdi güzel amma, bir hafta sonra -························································ ... • 
onları da görürüz. Üstlerine başk.ıt afiş 
geiince kaybolur giderler. 

- fhç sormayın o ha:li, hepimi7.in ba-
şına gelecek. 

- Ne yapmalı kader Myle .. 

Ruj süren kadın, krem afişindekine: 
- Bıık bnk ba.k kim geliyor! 
- Benimkil 
On yedi, on sekiz yaşlarında bır eeııç 

kaldırırnda yü -
rürken bir an dur- l. 

du, krem afişin • 
deki kadına dik .. 
katli dikkatli bak. 
tı, içini çekti: 

- Aşık galiba! < 
- Evet, keŞk 

beni alsa! 
- Niyeti var gi

bi amma cesareı 

edemiyor. 
·- Dua edeyim bari de cesareti gelsin, 

hani evvelki hafta bir sinema afişindeki 
Greta Garbo vardı ya. Bir sabah erkeo
den bir genç gelmiş. onu jiletle oyup çı
karmıştı. O sırada bir arkadaşı ~eçiyor
du. Ne yapaca~ını ona anlatırken duy. 
dum. Cerçeveleyip odasının duvanna a
sacakmış. 

Elinde ayakkabı tutan kadın: 
- Hepim!zi böyle alanlar olsa da, bu

ı·alarda mahvobnaktan kurtulsak, 

M e rak lı müşteri - Tavuk kızart ma· 
nız taze 1rıi? 
Cıddi ga1son - Taze bay' 
Meraklı fTl~teri - Tcıvuğunuz iyi 
besli miydi? 
Ciddi garson - Iyi besliydi bay. 
1\:l eraklı müşter.i - Ka~ değıldi !JU? 
Ciddi garson - Kart değildi bau. 
~\1craklı müşteri - (Jyle ise bir Joo. 
nad getirin? 
Ciddi garson - Sağ kanad mı, sol ka~ 
na d -mı oloıun bay? •• 



8 Sayfa SON POSTA Birincikanun 

z 
Meclisin lstanbulda inikad1 caiz olmad1ğ1 
hakkindaki kadim fikir ve kanaabmiZI Salih 

Paşaya kabul ve tasdik ettirdik 

as1l Yetiş ·yorlar?~ 
Münevverlerle konuşmalar 
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Mebusanın intihabmda serbestti tam 

bulunması lüzumu hükUrrıctçe cmrPdil
m~ olması hasebile intihabatın icrasm
da, cemiyet heyeti temsiliyesince, müda
hale vaki clmamakta olduğu beya~ edi.

dı. 

.Mebusan meyanında. lttihad ve Te
rnkkiye mensub ve orduda seyyıath eş

has bulunduğu takdirde, bunlann mebus 
intihab edilmesine meydan vcrilrnerr:ck 
için heyeti temsiliyece irşad suret!nde. 
sureti münasibede bazı telk"nat yapıl
nıası muvafık olaca~ı da mülahaza olun· 
du. Heyeti temsiliyenin bu babdı sıırt!ti 
tavassutu da, ayrıca bir formül halinde: 
üçüncü protokol olarak tesbit edıldı. 

Mnhrem, telakki edilip imza altına a
lınmıyan dördüncü protokol şu idi: 

ı - Bazı kumandanların tardına ve 
bır kısım zabitanın divanılıarbe t~vdi!e
rinc <ta"r sadır olan iradab senıye v~ e
vamiri sairenin tashih olunması. 

2 - Maltaya nefycdibniş olanlar hak
kında kPndi malıakimi aidemizde taki • 
batı kanı.ıniye yapılmak üzere Dersaade· 
te celbJeri esbabına tevessül. 

3 - Ermeni zalimlerinin de mahken'~
ye ı:trilmesi. [Meclisi mebusana terkolu
naraktırj. 

4 - İzmirin tahliyesi için hıHdimeti 
merkeziye tarafından yeniden protesto 
yapılması VE' icab ederse hafi talimat ile 
ahahye mitingler aktettirilmesi. 

!) - Urouro jandarma kumandanı. mer
kez kumandanı, polis müdürü ve dahili
ye müsteşarının teb:iilleri. [Haroiye ve 
dahiliye nezaretlerince]. 

6 - !ngiliz muhibler cemiyetinin rka
pı, kapı dola~ıp] ahaliye ka~ıd mühür
lcttirmelerine mAni olmak. 

7 - Ecneb; parasile satın alınmış ce
miyetlerin faa1iyet1er·ne ve bu gibi ga· 
zcte.lerin muzır neşriyatına nihayet ve
r.lmtısi. [Bilhassa zabltan ve memurınin 
bu gibi cemiyetlere intisab eylemeleri
nin kat'iyyen men'i]. 

8 -Aydın kuvayı milliyesinin takvıye
si ve iaşelerinin tesbil ve temini. [Ru hu
sus harbiye nezaretince tanzim olunur. 
Donanma cemiyetinin 400.000 lirasındP-n 

lü?umu kadarı hükumet tarafındiUl bu 
nıaksada tahsis kılınabilir]. 

9 - Harekatı rnilliyeye iştirak etm:~ 

n.emurlarm umumca sükunet ve emni
yeti tammt.> husulüne kadar yerlerindt.'n 
kaldırılmamaları ve arnali milliyeyP. mu
halif hareket etmelerinden naşi millet 
tarafından isten el çektlrilmış mf>murı

mn yeni memuriyetlere tayinlE-rinden 
e•"·el sureti hususiyeele müdavelei efkar 
edilmesi. 

10- Garbi Trakya muhacirlerinın sevk 
ve naklin n temini. 
ll - Acemi Sadun Paşa ve maıyetinin 

sureti mtinasibcde ikdarı. 
fmzasız beşinci protokol da sulh kC'tl· 

fi.>ransına gidebileoek zevatın esa;nlsiıı.i 

ihtiva edıyordu. Maahaza bu hususta hü
kumet, Esasa riayet etmek şartile, serbest 

bı..lunacaktı. 

Bu ınüzakeratımız mazbutatı meya
n:nda. en nıühim noktanın, meclisi milii
nin mahalli içtlmaına aid olduğu nazarı 
dikkat nl:Jerinizi celbetmiş olaca~ını tah
min ederim. 

Meclisin, İstaıtbulda inikadı caiz ol
rnadı~ı ~akkındaki ka-dim f'kir ve ksnaa
timlzi, Salih Paşaya kabul vetastik ettir
dık. Ancak paşa. şahsan bu kanaata işt!
rak f'tmekle beraber, bu iştirakin şahsı
na aid olup, şimd :den, bütün kabine na· 
mına söz veremiyeceği kaydı ihtirazisini 

de dermeyan etmişti. Kendisi, kabine er
kanını ikna ve bu fikre iştirak ettirmek 
için elinden geleni yapaca!ını vAd ve 
muvaffak olamadığı ta.kdiroe kabineden 
çekılmekten başka yapacak bir ~cyi ol
madığını beyan eylcmişti. 

Salih Paşa. bu hususta muvaffak: ola
mamıştır. 

Meclisi mcbusamn mahalli içtimal me
se1csine tekrar avdet eylemek üuıre A
m;ısya müiakatına <t"d maruzatıma hi· 
tam veriyonım. 

Şeyh Receb vak'as1 
Bız. Ama.o;yaya gelmek üzere Sıvtıstan 

ayrılır, c.yrılmaz. Sivasta pek te hoşa 
gitmiycn bir. hAdise c ereyan etml§t.ir. l3u 

hadise hakkında kısaca arzı maJOmat e
deyim: 

Amasyaya muvasalatımızda, İtilıH ve 
Hürriyetçilerin, ecanible müştereken bir 
takım harekiltı hiyanetkaraneye teşeb

büs ettiklerine dair malumat almıştık. 

Bunu derhal tamimen tebliğ elm!ştim. 

Sivasta da, aleyhimde, pad:şaha telgraf 
çekilmek gibi bir teşebbüs olduğunu 1S· 

tihbar ettim. fakat inanmadım. E bette 
heyeti temsiliye arkadaşlarımızın ve kn
rargahımı.za mcnsub zevatın, valinin ve 
saıren"n dikkati buna manidir dedim. 

" Yedi yaşından küçük çocukların cahil ana, babB 
elinde kalmaları en büyük içtimai derdlerimizdeJJ 

biridir ve bu derde ancak devlet deva olabilir. tt 

Halbuki, şeyh Receb ve rüfekasından 
AhmEd Kemal ve Celal namında üç şa
hıs bir [!ece telgrafhanede, kendilc>rine 
rnensub bir tclgrafçı vasıtasile, ar.tu et· 
tikleri telgrafları çekmişler ... 

Filhakikn, Amasya telgrafhanes•nden 
Salih Pa~aya aid şu telgrafı gctird•ler: 

Ba'ıriye 1uı.zırı devletltl Salih Pcı;cı 

hazretZerine 

Yatıerı şehriyari saadetltı Naci Beyefendi 
hazretZerine 

Aylardanberi memleketimizde cereynn 
eden hali anlamak ve mahiyeti mec;eleye 
vukuf p!!yda etmek üzere merkezi vila- -· "' ' 

.:ı . JL .... 
~ete k_~da: ihtiyarı_ zahmet buyu:maııızı Çekoslovakyad;ı bulunan bu altın 
ıenafıı mu lk ve mıllet narnma cumleten 1 saat devrinin harikası olcrrak anılır. 

istida ve rnülk ve millet narnma m;ı~ine H~r· saat başında, bir horaz öter .. Saa· 
başına tcşriflerini kemali ubudiyetı~ is- tin üst penceresi açılır, Hazreti isa, 12 
tirham eyleriz. 

as!'abı ile geçer. Kadranının yanındaki 
An evlôdı Şemseddirıi Sitıasi şekiller cnnlamr, (gurur) aynasına ba-
Receb Kar.ıil, Zarelizade CtlcH ka:, (hasislik) paralannı toplar, ölüm 

fJ1ema. eşraf, tüccar ve e8'Ulftan 
mürekkeb yüz altmış mührü hoııidir 

1lyaszade Ahmed Kemal 

elinde bir <5aatlik müddeti gösteren bir 
kum saati i~e geçer. 

Bunu ic:-d eden san'atkar Hanus'un, 

B~ma da 19 Teşrinievvel 335 tarihli 0• saatin bir PŞini daha yapamasın diye 
lan su telgraf geldi: gözleri oyularak çıkanlmıştır. 

* Ilmasyada Mustafa Kemal Pa.şa]ıa 

Ahnlimız. padişah ve hükumet efkan
nı binat Sal"h Paşadan veyahud ernin 
bir lisandan işitmedikçe, aradaki ıhtilata 
hqılolunmuş nazarlle bakamıyacaktır. 

Binaenaleyh iki şıktan birini ilıtiyara 

mecburivetınizi arzederiz. 

An evladı Şemseddini Sivast 
Receb Kamil 

Zarelizade !lyaszaıie 
Celal Ahmed Kemal 

Biz. biitün memleketi irşad ve !envir 
ile u~raşıvoruz. Fakat, düşmanlarırnız 

da. bize mukabıl, her yerde ve hatta biz
zat bulunduğumuz ve her suretle haki:n 
olciuğumuz Sivas şehrinde bile, hll'hase.L
lerini i cra ettirebilecek d eni vıısı talar 
bulmakta. muvaffak olabiliyorlar. 

Bütün ikazlanmıza. ihtarlarımız~ rajt
men. şahsan kaybubet eder etmez, Si
va~taki zevatın görülen dalgınlı~ı her 
yerde, ne kadar kayıdsızlıklar ve mi~c::ı
mahalar vukubuhnuş olduğuna çek gü
zel b!r misal teşkil ed~r. 

lll Teşrlnievvel günü Sivastaki cırka
da!ölar, .Heyeti temsiliyeıı imzasilE> §U 

telgrafı veriyorlardı: 

c-Amasyada Mustafa Kemal Paşa 
hazretleri ne 

Şeyh RPceb ve rilfekasının zatı devlet
lerine tekilrnek üzere telgrafhaney~ şım
di verdikleri telgraf sureti aynen b~r
vechizir arzolunur: 

Bu babda topçu binbaşısı Kemal 
ayrıca tahkikat icra etmektedir.ıı 

Bey 

Bu ~elgrafR, aldı~ımı arzetti~lm 
grafın suretini ilAve ediyorlar. 

Sivas telgraf başmödürü de ayni 
de şu malfunatı veriyor: 

tel-

gün-

cMustaja Kemal Paşa hazretleri·rıe 

Vahşiler aras1nda 40 
yal yaşayan kad1n 

Ktrk yıl Avustralya vahşi-leri, yam· 
yamları içinde yaşayarak, onların adet 
lerine uy:ın, yava~ yavaş onları yam -
ynmlıktan vazgeçirten bir İngiliz ka -
dım son günlerde ölmüştür. Terekesi a 
rasında çıkan bir kitabda, kadının ha -
rikulade macernlar geçirdiği yazılıdır. 

Kadının ismi Daisy Bates'dir. Daisy 
1899 da Avustralyaya gitmiş, ve yer • 
liler arasnıa düşmüştür. Bunlann ta • 
mamile t~~ devri hayatı yaşadıklarını 
görmüş Vf.> bir türlü medeniyet icabla· 
rına uyamadıklarmı farketmiştir. Fa -
kat yılmamış, onlar gibi yaşamcıya baş
lamıştır. Yanıyarnlar bir mucize eseri 
olarak onu yememişler, bir çadırda o -
turan kadnı da yamyam]ann adetleri
ne ses çıkannamıştır. Onların yemek • 
lerini pi.şirmiş, hastalandıklan vakit 
onları teda\"i etmiş, bir ananın çocuğu· 
nu yemesine ses çıkarmamıştır. Daisy, 
kabileden kabiley~ giderek, kullandık· 
ları 186 lehceyi öğrenmiş, bunun üze • 
rire de, yaroyarnlar kendisinden hoş

lanmaya başlamışlardır. Fakat kadın, 

40 sene evvelki modanın tuvaletlerile 
yAmyam kAdınlarm arasında dolaş • 
tıl~ça, onların alayına maruz kalmıştır. 
Buna rağm~n nerede çadır kursa yam· 
yam kabilE'leri onunla birlikte bulun -
maya can Atmışlar, ve kendisine bil -
yük anne (Kabbarli) ünvanı verilmiş-

• tir. 
Onda, fcvkattabia kuvvetler te • 

vehhüm edf'n yamyamlar. yalnız er -
ke1derln bileceği mukaddes il~hlan 
kendisine ö~retmişlerdir. Bu vahşileT, 

beyaz derili insanlarla temasa gelince 
de, yamy~m kadınlara ilk gömleği giy
diren, erkeklerinin pantatonunu ilikH
yP.n Dal!y olmuştur. 

Bir keresinde ikisi kadın ve biri er-
kek olmak üzere üç kör yamyam ile 
aylarca bir arada yaşamıştır. 

* Garib ziyafetler 
Hayatm mühim safhalanndan bazı • 

larını ziyafetler]e kutlularnak adeti pek 
eski zamanlardan kalmıştır. 

Bu ziya!etlerin jçinde son senelerde 
öy1~ garibierine rastgelinmiştir ki in -
san kendini hayretten bir türlü ala • 
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Geçenlerde analar ve babalarla çocukla -
rın; nasıl yetiştırme~e çalıştıkları hakkında 
konuşmuştum .. 

Bugün de Türk münevverlerinln, yedi ya
şınc1an küçi1kler!n şurada burada başı boş 

dolıışnıarıı:ıları ve basit, cahll ananın, baba -
nın fena terblycsı tesirinde kalmamalan için 
yapılma.ı::ı lazım grlen işler hakkınSJlki not -
tal nazariarını nakledlyorum: 

Bayan Behice Onkan (Muallim): 

- Bıı mesele tınkikaten çok büyük bir lç
tlmnt derddir. Ve bu derdimiz de ancak dev
letın ellle devıı. bulPeattır flkrln~ytm. Çün-
kii Tilrk ailesi bugün umumlyetle orta hal -
liden biraz da ~a a,a~ bir iktısadt ı~evlyede
dir. Her ana baba da hiç ııüphe yok Id ço -

cu~unun Iyi yet~meslnl ister. Fakat o im -
Unları bulamczsa ne yapabl11r? Hem bu a
llE'nln en büyfı~ kısmını da mUnevver olını-
yanlar teşkil edl~,oor. Bu lkl ~arttan mahrum 
ana baba da çocuğunu tabıt kendi kendine 
bıro;kıyor .. 

Cocuk terbiyesl hakkında yapılaeak her -
h"ngi bir pr<'paganda sanmam ki müesslr 
bir vasıta olabll.<,ln. 

cıene yukarda söyledi~lm glbl bu 141 sade 
devlet baııarat-Ulr. Yapılacak ııey de cocuk 
Yl~va!an ve dnh:ı do~nısv ana mekt.eblerl 
te.!:Ls etmektlr. Buızün bizde ana mekteble -
rinin saytSı a .. dt>~lldlr amma matltb lhtl -
yaca klfayet Ptmemektedlr. 

Bunu umumHe~tlrme~e yalnı'l': dE'vlet eli 
mlıktedlrdir. Ana mekteblerl. orta halU co -
cıı'!tlan alabilerek bir kadroda olacaktır. Tah 
si! hayatı na.o:ıı bir ı•flsllf" takib edlvorsa me
sel~ orta mektebP l11t rnektA-bl blttrmlvPn a
lınma7.~R ana mektcblnl bitırmPmls çocuk da 
ll't mektebr. :ılınmamnhdır. Ona vuvtıc!ıı !rab 
eclen terl:ılveyl vPrP.rPk mürPbbllerln lşlnl ar
tık bundan son::-a devlet tayin erler ... 

- Coruk m: pcıynyı arnştınna~n b::uıladı -
~ı r1evlr1Prd" ebev~>vnlnln varlfPcıl onun ha -
reketlennl. t.em:ıvfillPrlnl kontrol edert'k o -
na lstlkamet vermektir. 

Bu dev!rde çocuk bir ft>lsefıo talebe.~ne 

b('m:er. O her ~.eyl ö~renmek, bilmek ister. 
Suallerl cevab.~ız bırakılmamalldır. 

Onu lyt görm~e. mUeahedeye. dlnleme~e 
alı~tınnah. Bu hu.cıu.o;ta basıt çocuk fllmlerl 
vfıcude getirmek, çocu~un takib melekesini 
kuvvttlendlrlr. Resim müııahha.cı bir tfnde -
dir. Keltmelerdeı" daha zlynde çocuk zlhnl -
nin kavr::ıma. tesbit etme hncı.sa.c;ını gent~le

tır .. Bllha~<ıa onıı masal ve hlktıye dlnleme~e 
alı~tırmah .. 

Mektebe b~slatmadan evvel onu başı so -
nu olmıyan ~yıprJe meııgul edersek. Hlrnm
suz hayallerle u~ştınrsak o kendi kendini 
çok güç bulur. 

Nihayet bu hal içinden kurtul3a bUe çok 
geç lnkl~af etmesine sebeb olur. 

Rasim B. H. (Z:raatçi): 

- Halk çocu~unıt nasıl yetıştirmE'li midir? 
Coruk bir fldandır. Slpe.c;yallte.ııt olan bah -
çıvan yabani bir da~ gülüni\n dalına en na-
dlrlc cins gülü na.cııl aşılarsa çocuk ta dlra -
yetll ellerde tablt gidişile olaca~ndan daha 
mUkemmel bir insan olabllmek kablllyetın -
deelr. Bunun Için halkı, analan babaları sap 
lan1ıkları eski terbiye tarzından cev1nnek 
lAzım. 

Onları tenv1r etmek, kurslar açmak, kon -
feranslar vermek, br~firler, mecmualar n~-
retmek yoluncia çalı~ılmalı, çoeuk tcrblyesl 
hakkında ıısuJlcr ö~etmell, fikirler aşıla -
malı. Bilhassa genç kı1Janmıza mekteblerde 
ÇO<!nk bakımı, ev Idare.'!! dersleri yanında en 
ön pllı.nda çocuk terblyest ~rsinl 
vet~ı bir şelllde vermeU .. 

en tuv-

Bayan Suad Dervii (Muharrir): 
- Memleketlmlzde QOcuk ya.banl bir ot gl

bl hUdayi nablt yetl..şlr .. Bünye.,ı hamalıkla -
r:ı nıll'Jtald ~. hayata mukavemetl yoksa 

kendilerini mükemmel bir surette kun
daldamışlP:r ve emziklerle mükemmel 

surette ve doyasıya şarap içmişlerdir ... 

2 - Amerikanın en büyük hastane
le,.;nin birinde apandisit ameliyatı ge-

çirmi~ olan yüz kadar ~ahıs kendileri -

ni tedavi eden operatöre mükellef bir 

An eviadı Şemsedd'ini Sivasi Receb 
İlyaszooe Ahmed Kemal ve ZareJtzad~ 
Celal imzaları ile yazılan telgrafnamele
ri takdim ederim. Bu telgrafnamf>ler gC'
ce getirilmiş ve memurlarımız ıhafe edi
lerek yazdınlmııştır. Her ferdin şeraitı 
mahsusa dairesinde telgraf yazma~a hak. 
kı derkardır. Ancak makine odasına rast. 
gelenin girmesi memnu bulunmak şöyle 
dursun Memurların tehdid ve ihafesi p,f
bı haysiyet ve vakan hükfuneti rencide 
"edec<•k harekata ictiss.r etmek dnğrusu 
k3nuna isyan mahiyetindedir. Keyfiyeti 
vilayeti cellleye arzettim ve memleket
te tesisi intlzam için çalışmakta oltt'l .zatı 

devletler;ne de arzı. hal ederim. 

maz. ziyafet vermeği kararlaştlrrm~lar, ma-

(Arkan t;ar) 

Bunlardan birkaçını nakledeceğiz: salar operac;yon masalan şeklinde ha • 

! -:- Dünyay~ gelişlerini tes'id eyle- zırlanmış, çatal yerine malOm pensler, 
m~k ıstey~.r neş eli birkaç İnmliz o mn bıçak yerine nqterler, bardak yeriJ'l.e 

d ıııı 
yuzde mühlm bir nlsbetle ölilrler. yabU~ • 
hastalıklarla blrllkte hiç kontroısilz b~l)tO • 
ler. Ve ruht tcnıayüllerlnin tytsne de, 
sUc de birlikte inkLşat ederler. rt' 

Bizde çocuk i~lenerek üzerine tJtre~:ııJI 
mP:rdana getlrllen bir eser d~lldJr. JJ:briJJ 
ÇCicuk yetiştirmek bir memleket tçln 1 l\'et • 
yapmak, hastane yapmak glbl ehernrtl • 
ll, m!lli, insan! bir Iştir. , 

ıı:e•• 
1 atı 

Tiirklvede çocuk meselesi yalnız b r ıcıP tJ 
blrkııc röoôrtnj mevzuu olmaktan c~t yşP' 
mnıt bir d:ıva oldulin giln •rfirk tnkıll\del1· eıı 
tı~· iyi hamleler Jelnde en bt\y\iklertn atıtl~ 
ehf'mmlvE'tlilrrlnden birine daha el!rfYieıı? 
bııııınac:lk. B':ı:de ~oculhı nnsıl yetl~t rtleıc • 
dtvp sornvorsıınuz. Suallerlnlz yalnız rıııııe5t• 
tebe ~ltmeVPI" cocu~un no.sıl yettşU ılC re• 
n!n icab ettt~inl anlatıyor Bence ç~urıııeı 
tıstırmek bir bütiin tstır . Çocuk ye \11 ,aıı11 

anasının karnma girmeden evvt'l anıı 
1

, di ' 
olm nk. cor•ık yetl.,tlrmek ne demektir tıırlll ' 
ve ö~retııcrek, ananın santın başında edue • 
da veya ııehlrde yaptıl!ı Işler kontrol 01ıııaı• 
rek onlara anr.ellk k{lblll:vetı. tvl an~ıar dır' 
sıhhatli ana olınak ve sıhhatli evlft 6ııuııt 
~urm~k imklinını ölcliirecPk flmlllerin 
g~>~llerek baıılnr. trcl' 

ıcoP ı~ 
Bm,ı;n Ikincı safhası !!~"bl' kadını e~ 

dUr. iTr.lll"rÜ S'lfhn~t rlo~nn çocıı~\1 
1 

lfl s9-f' 
br~ll. giirhi\z vr. normal yetııştırmek ç 
fec!llen dlkkatt!r. şfJtJ 

Dördünr.ü safhacıı dimattı lştemE'!t~/oıt • 
uvanmal!a ba~layan bu küçük mah1

1 ııııııl f; rirı~e durmak. onun fena mevnıcrln ıe' J 

mini i~E' ·1 öld!lrmek, Iyi lstldadlnrını 0ııııııl. 
ca!ıcım~k. mektebe gitmeden evYel ~~ , 
m".sınıl olrr.nktır. Gitttkten sonra d~en el • 
yE'tln mi.lr:tkabeslnl rO<'u~un üzerln dt ııt 
ııllı: e~memek, mekte!:ı harici saatıerf~ et : 
lPrle mecıl!'nl oldııjhım• anlamaıta ı!;1eııcell • me k. tnbıt ncq'('.c;!nl öldürmeden f' ~ stf O" 
rini matHib <'hm snhnelt>rde arııms sııt'· t <1 
kE'tmek. b~r kt>llme lle cocuk tf"rb!Ye \'!Jıtfe 
culı: vetlstlrmE'k denilen en tnsnnt 
organı~ · etmek lazımdır. 

1 
~fot• 

ç!l ı •. tf' 
Çocul: do~duğu zaman e~er anne rıl~ tJI t• 

sa. fakir ı~e hemen bir teşekki!l onıı 111 etıfl0• 
gul olmalı. bU <!OCU~R SÜt, gıda te~cıı!C ~tı• 
ll .. Çocnkln azamt surettP. meşgul ~mtr:dt 
esseseler vücurle getirmeli şehlrle tJ'lllııdıf· 
tlyaca Jt"df! mlkdnrda kreşler yapıl ,.. fJ ~ 

oeıı" ıı"' 
Süt devrini geclrel" cacuk Için ç all ç<ıt,r· 

valorı acılmalıdır. Buraları diolo~ bural t• 
bakıcıların kontrolü altında oımn 1' 0~ııl~~ 
da çocuk, zekAsını tn klşaf ettırece~ tıll 

11
• 

la e~lendlrllmelldlr.. bk terbiye~!~ ~ ,r 
hakkındaki Ilk t~H'ıkkllerl bu sure ıu fl~ır.l 
sal:-ırın te.sadUflerlnden de~U . şuur , 
dan almalıdır. r f'tlol. 

d rla. 
Türk kadınları en müşClk ana :ıcat t~l ıc , 

kat çocuı~ yetıştirmenın yalnız ~ ıcolaY'ıı 
mıı.dı~ını zannedersem bugi\n ço , 
la anlayabUlrlz. :ııt)(ıflt 

N ertmart 

k:.ivetler kullanılmıştır.. dcıirt 

3 - İngi1tercde, bir beled~ye ercfiııl 
si diğer btr belediye dairesı . ~ır. 
15 ;'rı m kanalında zivafet verJ11ıŞ ,.9 

~ "f" 
· dnJll '' ' 4 - Pari.ste bir zengın n t dB 

da~larında'l yüz kadannı zivafe e b1tıi 
. . sebC .Jıı 

vet eylerr.iş, kimse zıyafetın sontıfl~ 
bilmiyorrnuş. Nihayet yemek i 

0 
gilfl 

vermis oldııgw u nutukta ziyafet .,erdi• 
• f" e • 

düşmüş olan (son saçı) şere ın 
ğini bild.inni.şl. 
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!4 Birincikanun 

Has na eza 

Vakti1e bfr kasahada çok fakir bir a- dam bunu görilnce yumuşadı. Hasan 
dam vardı. Bu adamın ismi Hasandı. kendisine işi anlattı ve Fatinanın evde 
llasan çok k:ınaatkar, çalı~kan bir a - oturmasına müsaade etmesini söyledi. 
damdı. Bir yapı ustasının yanında ça - İhtiyarı ra7ı ettikten sonra yoluna de • 
lUlırdı. UfRk tefek tamirat için de usta- vam etmeğe başladı. 
sı hep Hastmı yollardı. Hasan ustasinın yanına gidince, ken· 
Oturduğu fakir mahallede herkes disine bir iş çıktığını gördü. Son fırtı -

onu severdi. Çünkü Hasan hiç kimse- nadan zengin bir adamın evinin kire
ni!'\ kazaneını kıskanmaz, üstelik ka - nitleri uçup bozulmuştu. Onu tamir 
zandığı ehemmiyetsiz paradan arttırır ed<>cekti. Tesadüf bu ya! Ev de Fatma-
ötekine berikine yardım ederdi. nıo:ı ev sahibinin eviydi. 
Hasanın hiç kimsesi yoktu. Anasını, Hasan ta~ dama çıkıp kiremidleri 

babasını çok küçilkken kaybetmişti. Ev düzeltirken aşağıda bir gürültü oldu. 
ll de değildi. Çoluğu çocuğu da yoktu. Fatmanın en büyük oğlu Ali yaptığı 
Yt)ktu amma Hasan, çocuklan çok se~ iyilik için Hasana teşekkür etıneğe ge
Verdi. Onun için mahallede ne kadar lirken ev sahibile karşılaşmış, fala fe
Çocuk varsa etrafma toplar, onlann her na halde canı sıkılmış olan hasis ihti -
istediğini almaya çalı~ır, hikayeler an· ya.· çocuğu orada görünce dövmeğe 
latı:rak onlan eğlendir:ir, oyalardı. başlamıştı. Bunu gören Hasan öfkelen-
Hasanın bir komşusu vardı. Bu kom- di. Damı"l kenarına gelerek: 

§U Fatma isminde altı çocuklu dul bir - Allahtan korkmadan bu zavallı 
kadındı. ÇO(!uğu ne döviiyorsun, diye bağırırken 

Hasan bir gün i~ten dönerken Fat - müvazenesini kaybe<lerek paldır kül -
rrıayı evinin önündt> oturmuş ağlıyor dür damdan kayıp ev sahibinin başına 
buldu. di.iştü. Has~ma, yumuşak yere düştüğü 

-Ne o Fatma, neden ağlıyor~un böy için hiç bir şey olmadı. Amma ev sa -
le, diye sordu. hilJi öldü. Bu kazayı haber alan ev sa-

SON POSTA 

( F aydah bilgiler ) 
SINEMA 

f 7 

Tiyatro ve sinema bugünün bütün in
sonlarına bilmedikleJjini öğreten, ayni 
zamanda bütün insanları eğlendiren bir
birıle kardeş iki varlıktır. Tiyatronun ta
rihi çok eskiden başlar. İlk insanlar za
manında bile tiyatro vardı diyenler o
lursa onları- inanmalısınız. Çünkü ilk in
sanlar, bır meydan-da toplnnırlar ve ytiz
lerir.e maske takmış olanları bunların 

çerçeveledikleri meydanda zıplar, g&rib 
stsler çıkarırlardı ki bu şey, bugünkü ti-
yatronun annesi sayılır. Orta devirde ti
~·atro daha fazla rağbet bulmuş, daha 
fazla ıiyatrolaşmıştı. Birkaç aktörün bir 
araya topl;ınıp hayvan takHdleri yapma
bm bu devır-de görülmüştür. Seneler ge
çip dünyada yaşıyanlar medenileştikçe 

tiyatro da terakki etti ve bugünkü vazi
yete geldi. Fakat tiyatronun bir eksiği 
vardı. Her şey tiyatro sahnesinde göstP-
rılemiyordu. Mesela, bir yangın, l>ir ge
minin batması, bir harb tiyatro sahne
sinde gösterilemezdi. Gösteriise bıle sah
teliği pek belli olurdu. Sinema ilk ica-

- Biliyorsun Hasan, benim oturdu~ hibinin oğlıı hemen kadıya koşarak 
ğum ev çok hasis bir adam olan Ab - Ha~an aleyhine dava açtı. Kadı Hasa - dında tiyatronun filme çekilmesiydi. Snh
dullahın evidir. Altı aydanberj. kendi • nın bu işde hiç bir kabahati olmadığını nede sahte olan tiyatro filmde daha zi
sine kira veremedi~m için beni altı ço biliyordn. Amma öle.n adamın oğlu: yade hakikate yakın bir halde gösterili-
cuğumla ao~<a~a atacak. _ Babamın ölümüne sebeb olan bu ycrdu. Fakat sinema bununla iktifa et-

Hasan dÜJÜndü, taşındı. Altı tan@! adama ille bir ceza verilmeli, diye tut- medi. Tiyatrodan tamamile ayrıldı ve 
kliçilk çocuk nerede yatacaktı. Kesesi~ turunca kadı bir çare buldu: sessiz olduğu halde sahne hududiarı ha
Ili çıkardı, ceblerini kanştırdı, ne ka- - Hasan tam babanın öldüğü yerde ricine çıkıp tiyatronun ~österemiyecekle
dar para~ı varsa hepsini bir araya top- durur. Sen dama çıkar oradan Hasanın ri sahneleri gösterdi. 
lanı. Gidip Fatmanın ev sahibini gör - başına düşer onu öldürürsün. Nasıl i - Nihayet sesli sinema da icad edildL 
tn~ğe karar verdi. şine geliyor m:ı? dedi. ~esli sinemanın icadı biraz garib oldu. 

O gün hava pek güzeldi. Hasan dal • Da%cı Hasandan ziyade kendine za- İlk nmanda resimleri filme alırken sesi 

Sayfa 9 

Tavadaki Gözleme 

Aşçı Gülsüm, QOk iyi göz
Ieme yapardı. BUhassa göz
lerneyi tavaya koyup bir 
tarafını kızarttıirtan son -
ra öbür tarafını çevinnekte 
çok mahlrdl. Tavayı ateş -
ten kaldırır, bir an ellnde 
tuttuktan sonra kımıldatır 

kımılda.tmaz gözleme tava
da dönerdl. 

Kaya Güner ev1n çocu -
~uydu, lisenin ilk sınıfında 
okuyordu. ~ı Gülsümün 
aözleme çevirmesini çok 
be~enlrdl. Bir gün gene 
a§Çl Oülsüm ıtözleme çevi -
rlrken muttata girmiş bir 
k<'re de ayni şeyi kendisi 
tecrübe etmek istemişti. 

Aşç! Gülsüm, Kaya Gü -
nere ta van ın nasıl tutula -
caftını, ve gözlem~mln çev
rUmesi iç1n ne vazlyete ge -
tırilmesi Icab ettlitlnl uzun 
uzadıya anlatmışt.ı. Kaya 
Oliner de ... 

Aşçı Gülsümün tarif ettiği şekilde tavayı 
tutmuş, gözlemenln bir taratını kızarttılt
tan ionra: 
-İşte bak §Imdi çevireceğiml 
Diyerek t:n-ayı silkmlştı. 

Fakat aşçı Oülsüm gibi bu Işin ustası 

olmadı~ından gözleme dönüp gene tavaya 
dfişmemiş, fırlamış açık pencereden sokaAa 
gltınlştl. 

Kapının öründe bir dUencl durmuş, bel
ki yanm saattenberi: 
Başınızın, gözünüzün sadakasıl 
Diye barbar batırıyordu. 

Gözleme boşa gltmeınlştl. DUencl, tam 
burnuna çarpan gö1Jemeyl kendisine verl
l:!n yiyecek zannUe sevinçle yakalamUJ ba-
yıla bayıla yemlştl. • 

gııı dalgm yürürken bir adama çarptı. ran dokunacak böyle tehlikeli bir ceza de plnğa alıyorlar ve resimleri perdeye 
A · d k" işittirilmesi usulü idi. İşte bugünkü film- ne terakki ediyor. 
~am homurdanarak elın e ı sopayı karşısında şaırşdı kaldı. Biraz düşün • aksettirirken pHiğı çalarak sesi de d1nle· 

kal 
· d" d ler bu usulde yapılmıc;:lardır. Bir başka sayımııda nasıl film çek:Jdi· 

dırınC'l Hasanın başına ın ır i. Fa- dü. Fakat böyle bir tehlikeyi bir türlü t!yorlardı. Fakat ayni zamanda d"ğer bir -s 
ka+ Ha~n karşısındakini tanıdığı için göze alamndığı için, davacı olmadığını usul daha bulmuşlardı. Bu usul sesın fil- Tiyatro eskiden kalan bir san'at eseri ğbi, sesin nasıl filme alındığını, filmden 
dnha fazlııt 1ndirrnesine meydan verme- sövliyerek kadı'nın huzurundan çıktı, me alınması. ve film perdeye aksettirilir- balinde elfm muhafaza ediliyor, el~n üze- nasıl hoparlörler vasıtasile yeniden ses 
den avucundaki parayı uzattı. Hasis a- gati. * * ken filme alınan sesin de hoparlörlerle rinde çalışılıyor ve sinema da günden gü- olduğunu anlatacağız. 

~ ................................... r .............................. c·~ ·n····· .. A"I"r .. · .. a·o·k·sa·r ...... OICI"U .................................................................. E·ve·nr·bıım·e·c·e·mız·:J 

Cin Aijnin arkadafı - J,. l Cin 
Ali .ana bir bolu ~-ı bileti, 
gidn meşhur bokwrlcrın 

maçlannı ı~yrsdcrain/ 

Cin AU - M aç zamanır.ı bil
miyorum amma, zıvarı yok, 
11ıaç zamanına kada bekle
rim. 

Boks salonu sahibi - Bu sa
atte buraya boksörlerle idman 
yapacaklar geleceklerd.i. Siz 
onlardan birisiniz öyle nıi? 

Cin Ali - Hayır, demedim 
amma bakalım bu i§ iyL mi, 
yoksa fena mı §imdi onlarım. 

Cin Ali- Eyva.h. i§te bıı fena, 
§imdi ben ne yapacağım? ... 
Boksör- Haydi ne duruyor
sun. 

Cin Ali - Anneciğim, anneciğimt •• Cin Ali - Aman bittim, mahvoldum. Cin Ali - Öldüm, hittim. Cin Ah - İyi idrnan yaptım gaLiba/ 

Köylü Durmuşun mısır tarlasına bir 
domuz dadanmış, mısırlarını harab e .. 
diyordu. Köylü Durmuş bu domuıa 

çok kızıyor: 
- Hele bir görsem onu muhakkak 

öklürürüm. 
Diyordu. Fakat bir türlü göremiyor

du. Hatttı yukardaki resimde bile tar
lasına bakıyor, fnkat tarlasındaki do -
muzu göremiyor, haydi siz şimdi, köy-
lü Durm~a yardım edin, tarlasındaki 
domuzu arayıp bulun, bulursanız ol • 
duğu yere hir işaret koyduktan sonra 
resmi kesip bize gönderin. Bir kişiye 

bir kol saati, diğer yüz kişiye de ayn 
ayn ve çok güzel hediyeler vereceğiz, 
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Türkiye rndyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

18S9 m. 183 Kes. 120 Kw. 
DALGA UZUNLUÖU .l 

ı.Q. 19.7< m. I5195 Kes. 20 Kw. 1 ~1.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

PAZAR 25-12-38 
12,30 Müzik (küçük orkestra>. -l3,00 Snnt, 

n}'lns haberleri, meteor - Ankara, 13,10 Mü· 
r.1k Cküçtlk orkestrnnın devamı), 13,45 Ko
puşma <ev k:ıdını saati), 14,00 - 14.30 Türk 
pıüzi~. 

17,30 Müztk (c:ızband), 18,00 Konllflll& 
(ç-x:uk sant.!l, 18,15 Müzik (cazbandm de -
vamı), 18,30 S:\tı.t, ajaruı, meteoroloji, ziraat 
bo'"Sası hnberlcrl, 18,45 Türk mOzt~l. 19.15 
Muzlk Cbtr m~!odl) , 20,00 Türk müzl!l (kld
slk programl, 21,00 Sant v.e sonbahar nt 
yarı Iannın s:>"l ünü neticeleri, 21,10 Türk 
m üzi~ OnCPs:>.:: faslı - fernhnflk: iiç faslı), 
22,00 Müzik (\'arycte - Pl>, 22,45 - 23 Son 
haberler ve yarınki program. 

PAZARTESi 26-12-38 

12,30 MUzik (Pl), 13,00 S:ıat, aJaruı ha -
berieri ve m~>t<>or Anknra, 13,10 Muzik (bir 
so1L!t- PB. 1l.30 • 14 Tılrk müziği (Pl}. 

18,30 Müzik idans saati), 19,00 Konuşma 
(dr.ktorun saati), 19,15 Müzik (dans saati 
devam), 19,30 Saat, ajans, meteoroloJi ve 
zL"1lat borsası hnberlerl, 19,45 Türk müzi~l 
UncE>~:ı.z rnsıı - bestenlgA.r - scba tnsıı), 20,15 
MUz lk (radvo orkestrası Şef: Praetorlus), 
21,15 saat, esllam, tahvfift.t ve kambiyo, nu
kud borsı\S'! fiatları, 21,25 Türk müziği, saz 
eserleri ve ~rJolnr, 22,10 Konllfllla, 22.25 Mü
zik (küçilk orkestral, 23,25 Müzik (cazband), 
23,45 - 24 Son haberler ve yann:tı pr~ram. 

SAl.l 2'7-12-38 

12,30 Mii?.fk Cbüyük blr virtftozun pl!Jı:la
rı). 13,00 Sn:ıt, aJans haberleri ve meteor 
Ankara. 1~.10 ımzik (valslnr - Pl), 13.25-14 
Tiirk mu7.!li! iFarkılaı - Pl). 

18,30 Müz'k CÇlgan ve saire), 18.55 Konu~
mn (hukuk ilmi ynyma kurumul. 19,10 Sa
at, ajans, mrtrorolojl ve ziraat borsası ha -
bc .. lcrl. 19.25 Tilrk müzi[;l.. (Muhavver fas
lı - ıncesnzl, 2l',OO Teınsll - BOŞ BEŞİK VE 
AK KUŞ tmllll piyes). 21,30 Konu~a <Tür
kly" postasıl, 21 .45 Sant, ~ham, ta.hvfillt ve 
kambiyo - nulmd borsn.•;ı fintlan, 21,55 Türk 
mnzı~ı Cnuht"'llf sarkılar), 22.20 Müzik fkü
~ük orkestnıl, 23 25 Müzik (aryala.r), 23,45 -
24 Son haberler ve yarınki program. 

ÇAR~,\1\mA !8-12-38 

12,30 Tfırlt müz!~l (şarkılar- PH, 13,00 Sa
at, ajans l'ıah~>rl"ri ve meteor Ankara, 13,10 
Müzik (güzel sesler - Pll. 13,30 - 14 MUztk 
(n"!:Cll plfi kl. 

18,30 Müzik (dnruı saattl, 18,45 Konuş -
mC\, 19,00 Ti\rk m üzi~ (muhtellf ljarkılnr), 
1P,45 Saat. ajans. meteoroloJI ve ziraat bor
sası haberl~rl. 20.(10 Türk müzt~l Clncesaz -
ihtrazi yeg~'h fa.W), 21.00 Konu~a Cmizah 
saati), 21.15 Saat, esham. tahvtl~t ve kambi
yo - nu ku d borı;aSl flatlan), 21.25 Müzik 
(Cümhur ba"kan bandosu. Şef: İhsan Kiln
çer\, 22,10 Sine'na sesi. 22,45 Müzik (küçük 
orkcstrnl, 23,45 - 24 Son haberler ve yarınki 
PI"Ogrnm. 

PERŞEMBE 29·12-38 

1:- 10 Ml\1llt fmuhteıır memleketleri n halk 
şnrtnlnrı - Pl), 13 00 Saat, ajaruı naberleri, 
m~teor A-ılta~. 13,10 • 14 Türk müziği <4ar
tılnr ve tfırklil!'r - PH. 

18,30 Mn7lk CŞubert'ln eserlerinden>. 18.45 
Xonuşmn (ziraıı.t san tt>, 19,05 Saat, ajans, 
mt>•eoroloıt w zirant borsası haberleı1, 19,20 
Türk mü'1!H Cf:ı.cnl lhevetı - hicazkAr faslı), 
20.20 Kon•ı.,ma. 20 35 Müzik (sololar - muh :.. 
tel'f parçalar\, 21,20 Saat, esham, tahvllrıt, 

kambiyo - ı-tıl·ıırt borsası fiat1an. 21 30 Türk 
mrııı~ı (J"'~rı>v vP s::ırkılarl. 22,30 Müzik Ckfi
çü~ orkf'str:ıl. 2330 Müzik Copert>tler -· Pl), 

f 23,43 - 2ı Sm hnberlcr ve ynnnkt program. 

\ mm" 30-12-38 

12, 30 Türk ll'Üziğ.! (muhtelif ş:ırkılar • 
Pll. 13.00 R!'ln+. nfııns haberleri ve meteor 
Anlr:ıra, 13.1A - 14 Mii"'"" f'klir(lk orkestrn). 

18,30 Tfı .. k mrı~ır,, Cl'ınlk Uirkülerl ve o -
yı•n hnv<ıl.,rıl 19.00 Konuşma (spor faall -
yc~eri. 19 15 c:olnt, ofans. meteoroloji ve ?i
mat hor::ısı haberleri. 19,30 Tfirk müılı:ti 
(muhtelif •ıırln ve türı-rııerl, 20 00 Konuşma, 
00 l!i Mii71k tf"iimhur Bn!'!k. fiA.rmonlk or -
lce!l.rası şef· lhc:ı.n Ferld Alnarl. 21 15 Sn
at, eshnm, ta'hvilAt ve kambivo - nukud bor
sası fiat1art. ~~.~ Türk müzl!tl (fasıl heye
ti .. Aeem AttiM"l ve Aeem Kürdl fn.sıllnrı), 

22,15 Tı>m~n fTn1• nt kumo:ınvalan - tante
ED. 22 .tı; 1-.[iiz'k ı "'elekslvonlnr>. 2, 15 Mü • 
cı:ik Cc:ızh:ındl. 23,25 - 22 Son haberler ve 
yarınki proiYTa"ll. 

CUM4RTESİ 3!- J:!-38 

13,30 Müz!lr (!!:Olo - P1l, 14.00 S::w.t, ajans 
'luberlerl, mf'+co!" Ankara, 14.10 Türk müziği 
( "rkılıır - Pll , 142ı; Türk mlizl~l Csaz ses
leri ve t 1:' 1'Tl,"rl. ıs 00 - 15,30 Müzik cvı -
ya"'a ve lf'1rıır mrlodllern . 

17,.'~0 Mil,. k (damı !laatl-Pll. 18 00 Türk 
m•ızJ.ğl C'rC"'"nZ - K•ırdiU HJcazld\.r faslı), 
18 4'" Sa t. njrıru: m teorolojl ve zirant bor -
snsı h:ıbPrl•r1. ırı ,oo Tilrk müziıt1 Uncesaz 
d"'vam - B n~ı VI' S"vkef7:ı. tasıllanl, 19.45 
Konu mı n c cf•'i politika hftdlselml, 20 00 Türk 
m· .. p•ı c ır ı· ll( pr.ı"rnm - koronun lstirnkl -
ıcı. 20 30 M 7. lt rfolklor - HaiU Bcdll Yö -
.n .. tPen, K •t • T ~ .. , tarnfından, 21,00 Snnt, 
~lı.•ım. t"'1ıv11 t ve kambiyo - nulrud bor -
S~l flntl"rt, ?1.10 Konaşma (h!l.ftalık po.,_ 
tn trotus·ı). 11 35 Kuçfik orlı:est.ra - müzik. 
22,40 MüıJic le zbaıtd). 23,45 - :K Son ha -
bcrler ve ynnnki program. 

talimatnamesi aşağ1ya yaz1lm1ştlr. Ilan olunur. 
1\füşteil maddelerin muhafa zasma da!r talimat 

Madde 1 - Bu talimatname hükümleri mayi halindeki bilfunum rnüşteil 
maddelerle bunların halitalarından miirekkep olup 15 derecede sulp veya nim 
sulp halinde bulunmayıp ancak n~yi halinde bulunan maddelerin muhafaza ve
ya depo edildiği yerlerde ve bunların kara nakil \•asıtası ile naklinde de caridir. 

Bu talimatname hükümleri hsriclnde kalan may!at şunlardır: 
a) Alev noktası 21 derecede veya daha fazla olup içindeki sulp maddelerin 

mikdarı sıkletine nazaran % 30 druı fazla olan mayi halitalar, 
b) Alev noktası 140 dereceden fazla clan mayiler, 

c) Alev noktası 21 dereceden fazla olup su ile her nisbette bal olan mfişteil 
mayiler. 

Madde 2 - İstiap hacmi beş litreden fazla olup içine en son defa iı;ıbu tali
matnamenin hükümlerine tabi müşteil nıayiler konmuş olan ve gerek naklıyat 
hususunda gerekse depo edilmek üzere kullamlan boş kaplar dahi bu talimat
nameye tabidir. 

Madde 3 - Talimatname hükümlerine tfıbi tutulan mayiler iki tehlike grupu-
na taksim edilmiştir. • 

ı - A grupu: Su ile hal olmıyan veya yalnız muayyen bir nisbette hal olu
nan müşteil maddeler ile bunların her nevi halitalan. 

Bu grupta tehlike derecelerinE> göre 'ayrıca üç sınıfa ayrılır. 
1 - Birınci sınıf: Alev noktası 21 dereceden aşap olan mayiler (benzin ve 

ernsali), 
n- İkinci sınıf: Alev noktası 21-65 derece arasmda bulunanlar (gaz ve em-

seli), · 

HI - "Üçüncü sınıf: Alev noktası 65-140 derece arasında olanlar (motorın ve 
emsali). 

2 - B grupu: Alev noktası 20 dereceden aşa~ı olup su ile her nisbette hnllo
lan rnüsteil mayilerle bunların halitaları. 

Madde 4 - Alev noktasının tarifı: • 
Alev noktası. mayilerin 760 milünetre cıva ~ntununa muadil barometTe taz

)•tki altında iştial edebilir bir buhar nrşrettiği hararet derecesine derler ve 
Abel-Pen:ky usulü ile açık kaplarda ölçülür. 

Madde 5 - Tehlike sınıflannın isbatı rnecburiyeti: 
fştial ec'!eb:lcn inayileri depo edenlerle atanlar kullandıkları maylin grup ve 

sıntfını f!Österen ve mayii gönderen fabrika veya büyük şirketin bir vesı1tasını 
dc"mi surette dükkfın1arında bulundurınnğa mecburdurlar. 

Böyle bir vesika gösterilmedığı takdirde mevcud mayiler A grupunun birinci 
sınıfından imiş gibi görürler ve buna aid hükümlere tabi bulunurlar. 

Madde 6 - İşbu maddenin tatbıkı sureti: 

MLişteil mayilerin muhafazasına ve deJ.iO edilmesine mahsus yerlerle bunların 
boş kaplarının konduğu mahallei ve mayi!crin naklinde kullanılan nakil vası
taları ı.şağı maddelerde yazılı şartlara göre yapılmış ve öylece muhafaıa edil
miş olacakhırdır. 

Madde 7 - Mayiatı müşteile kapları: 
a) Her kaptaki mayiin miktan kabın hakikt istiap hacmine göre hesap edilir. 

Boş kaplar mayi ıruktarının tesbitinde hesaba katılmaz. 
b) Kaplar tamamile doldurulrt"ıyacak hiç olmazsa % 5 miktannda boş yer bı. 

rnkılacaktır. 

c) Müşteil mayileri depo muhPfaza ve nakletmek icin kullanılan kaplar sızıntı 
yapınıyacak ve tanklar müstesııa clmak üzere hava sızdırnııyacak veçhile kapa
tı :.m ış olacaklaroır. 

d) A grupunun birinci sınıfındaki mayileri yanabilir bir maddeden yapılmış 
k'ap içinde bulundurmak yasaktır ~ 

e) Sabit kapların okunabilecek rnahall~rine ve yer altındaki depolarda ise tu
lumba tesisatının bulunduğu yere sabit boya !le mayiin ismi, aid olduğu grup ve 
sınıfı ve miktarı yazılacaktır. 

f) İçinde (A) grupunun birinci sınıfındaki mayiler muhafaza veya depo edi
len kapların üzerine okunacak biiyüklük~ ve sabit mürekkeb veya boya ile 
(ateş tehl:kesi) ibaresi bulunacaktır. 

g) İçinde müşten mayiler bulunan cam veya toprak kapların dışına konan mu
hafaza ka bına ayrıca (dikkatli taşınacak) ibaresi yazılacaktır. 

h) Yanmaz bir maddeden yauılmış olan boş kaplar ancak imla deiıkleri sı
zıntı yapınıyacak veçhile kapatılmış o1mak şartile toplu olarak muhafaza edile
bilir. Evvelce içine (A) grupunun ikinci sınıfına veya B. grupuna dahil mayiier 
konmuş ve yanabilir bir maddeden yap>lmış olan boş kaplar, depo yerinin sının 
dışında muhnfaza edilecektir. Muiıafnza edilecek kaplarm ndedi 50 yi geçtiği 

takdirde Belediyenin ayrıca müı:aadesi alınacaktır. 
Madde 3 - Tulumbalı satış yerler;ndPki tulumb3lar dışandan herhangi bir 

kimsenin kullanmaSJna mani olacıık ''cçile kayıd &ltında bulunmadığı veya tu
lumba kolunun kendiliğinden kilidlenıncsi g"bi otomatik tertibatı haiı olma
dı~ı takdirde bu ·yerler daima kilid altmdd bulundurulacaktır. Mayi alınıp veri
lirken dökülmesi ihtimal dahilincie olan mayilerin lağım mecraları ile bo~rum 
katına veya kuyulara akmamasının temini mecburidir. 

Madde 9 - Açık ateş ve lamba kuBanma yasağı ve yangın söndürme cihazı: 
a) Gerek A ve gerek B grubuna mensub müşteil maddeler muhafaza olunan 

mahallerde (açık ateş veya Himba bulundurmak, sigara içmek veya yakıcı şeyh~r 
bulundurmak yasaktır). Bu yasak sılinmez bir yazı ile ve göze görünect'k bir 
yere asılmış lev-halar ile ilan edilecekt"r. Sun'i ziya kullanıldığı takdirde ziya 
membaını ya açılınıyacak veçhile yapılmı§ bir pencere arkasına koymak veya 
infilaka karşı emniyet altına alınm1ş eiektrik z:yası kullanmak şarttır. Ten • 

virata aid olan bu hüküm perakende olarak petrol satan dükkanlar için cari 
değildir. 

b) Benzin satış yerleri civarında açık ateşle çah~nt1k mecburiyeti ha1inde bu 
\ş devam rttiği müddet zarfınd-t benzin a!•p satmak yasaktır. 

c) Dnpova benzin verildiği zaman alevli larnbalar söndürülecektir. Bu nıahal -
lerde icabr den yangınsöndürrne tertibatı bulundurulması mecburidir. 

Madrte 10 - A gurubunun birınci sın1fında bulunan benzin ve emsali mayiJe
lerin muhafazasına dair şarttır. 

a) Merdiven altlarında, koridor ve dehhzler ile giriş çıkış yerlerinde ben -

zin vesaire gibi mayileri bulundurmak yasaktır. 
h) Aşağıda yazılı yerlerde tayin ola:ı mikdarlar kadar mayilerin bulunmasma 

müsaade edilmiştir. 

1 - Me,kenlerde, dükkfmlarda ve kahve, gazmo gibi umumi mahallerde iki 
litreden fazla müşteil madde bulundurrnıık yasaktır. 

2 - İrnaliıthanelcrle, bakkal dükkfınları gibi perakende satl§ yerlerlnde 20 
litre · bulunab:lir. 

3 - İmalathanenin çalışma tarzı icabı olarak burada daha fazla mikdarda A 

gurubunun birinci sınıfından mayı bulunması icabettiği takdirde ima.Hithane 
sahibı belediyeye esbabı mucibelı bir :!stida He mürahat ederek bu iş için husu
si bir ızin alrnağa mecburdur. Bu takdirde bu rnayiat şu şekilde muhafa7.n edilir. 

1 - Daima kullanılmayan ve içinde kolay y nar madde bulunmıyan kagir 
depo ve ambarlarda 150 litreye kadar. 

2 - Sırf mii§tell mayi depo etmek için yapılmı~ ve üzerinde işçilerin çalışma· 
sına veya ikamete mahsus mabal bulunmayan kAgir ve kapısı demir mııhaller
de 500 !itreye kadar, 

3 - Daha fazlası için benzin satış yerleri talimatnamesine uygun toprak altı 

depolarında 2000 litreye kadar. 

c) Tank veya büyü·k kaplardan mayiler ancak tulumba vasıtasile alınabilecC'k 

ve bunları doldurmak kapalı boru tesisatı ve tank arabaları vasıtasile olacaktır. 

d) İki li'treden fazla olan mayiler kıdmaz ve ,yanmaz kaplar içinde 100 litre • 
den fazlaları ise demir saçtan varille ve ya tanklar içinde sa.klanacaktır. 

e) Kibriti karbon mayii hiç bir zaman 100 litreyi geçmemek şartile yukarda 
yazılı mikdarların ancak beşte bır i kada rı bulundurulabilir. 

f) 20 litreden fazla mayi muhafaza edilınesi halinde belediyeden hususi iz\n al· 
mak !azım gelir. 

g) Depo müsaadesi için verilerek istidaya cicpo yapılacak yerin planı ile üze
rinde bulunan inşaatın tafsiHitını göster!r üç nüsha resim ilave edilecektir. 

h) 'fank arabaları sahibieri ılk serv!se başlamaden evvel bclediyeye nümu -
nesine göre yapılmış bir beyanname ile müracaat ederek arabayı merkez fen 

heyetine muayen ettirip bir vesi~a alacaklardır. Tank arabasının şoförü bu ve
sikanın aslını veya tasd1kli bir ruretini daima yanında taşıyacaktır. Tank şoföril 
ile muavininin ve arabada bulunacak her ııahsın iş ba§ında tütün içmesi, kibrit 
ve çakınağı herhangi bir husus için kullanması yasaktır. 

Madde ll - Mayilerin tren veya gerei1erle nakli hususi hükümlere tabidir. 
Madde 12 - Boğaziçinde deniz vesaili ile nakliyat dahi liman dahilinde deniz 

va sı tasile ) apılan nakliyat hükümlerine uygun olacaktır. 
.Madde 13- B gurubu ile A gunıbununikinci sınıfında bulunan mayilere ait 

hükümler.: 
a) Bu gruba dahil müşteil mayileri merdiven altmda ve koridor gibi geçid yer

lerinde muhafaza etmek yasaktır. 
b) Aşa~ıda yazılı yerlerde ve mıktarlarda bu gruba dahil müşteil mayilerln 

muhafazasına müsaade edilir. 
ı - İkarnet edilen mahallerde kahve ve gazino gibi yerlerde 35 litreye kadar, 
2 - İmalathanelerle perakende satan bakkal dükkanıarında 100 litre ve kınl, 

ınaz kaplar içinde olmak ve dösernesi solrak seviyesinden 80 santim derin ol -
rr.ak şartile 1000 litreye kadar müsaade edilir. 

3 - İmalfıthanelerle perakende satış yerlerinin daima kullanılmıyan depo 
ve ambarlarında 400 lltreye kadar (eğcrmnyilcr saç variller içinde muhafaza 
edilip bu kaplann üzerinde ölçü ve doldurma cihazıarı tesbit edilmişse ve bu kap
larda her vakit içine girilmiyen ve döşemesi sokak seviyesinden 80 santim de -
rinde kargir bir mahalde ise depo edilecek mayiin mikdarı 3000 litreye kadar 
arttırılabilir.) 

Madde 14- Perakende benzin satış yerlerine mahsus hükümler: 
a) Oturulacak bina dahilinde ve rıhşap dükktmlarda satış yeri tesis edilemez. 
b) Dükkan ve depolar.da bir tenekeden 2000 litreye kadar benzin konacak yerler 

c fıkrasında yazılı şartlan haiz olacakt.!I'. 
c) Elli metre kuturlu daire dahilinde üç dükkandan fazla mayiatı müşteile 

dükkanı bulunamaz. Bu şarta uygun olan yerler için etrafında yol veya hali ar· 
sa bulunması medburiyeti yoktur. İki depo arasındaki mesafe pH1n üzerinde öl
ı.:ülmek iizere 25 metreden aşağı olamaz. Mevcudlar müstesnadır. 
• d) Benzinler ancak tahtezzemin yapılacak ve her tarafı birer metre toprak ve
ya kurn He örtülecek ıtanklara konabilecektir. 

e) Tanklar asgari• 5 milimetre kaJınlığında saçtan yapılacaktır. 
f) Tangın ledelicap tamiri ve ternizlen rnesi ve saire için üstüne yapılacak ka· 

pağ:n üzerine toprak veya kum lwnmayı p bu kapak cesametinde bir bııca yapı
lacak ve bacanın üzerinde ağır sıkJete tahammül edecek ve hariçte çıkacak bır 
yangının tanga nüfuz etmesine mani olacak şekilde bir kapakla kapanacaktır. 

g) Tangm toprak altında paslanrr.amasına ınani olmak için haricen katran ve
ya buna ıniimasil bir madde ile boyanacaktır. Hadisatı elektrikiyeye karşı mu

hafaza için tangın madent aksarnı toprakla nakli elektrik bir tarzd'a bağlanacaktır. 
h) Tanklar toprak altına gömüimerien evvel Belediye merkez heyeti fenni

yesi tarafından muayene edilerek 2 atmosfer tazyikli su tecrübesine tabi tutu• 
lacak ve muayene raporu verilecektir. 

i) Havalandırma borusu kapalı bir yerde nihayet bulmayacak ve alevin geti 
tepmesine mani bir elliazla mücehrıez olscaktır. 

j) Tanktan çıkan bütün boruların zeminden itibaren 10-25 santim miktarı ha· 
rici tesirden müteessir olmayacak vcçhile takviye edilecektir. 

k) Belediyeye verilecek izin alma istidasına leffedilecek bilumum rnah1mat 
maddenin (C) fırkasındaki hükümlere uygun olacaktır. 

Madde 15 - A grupunun üçündi sınıfına mensub mayilere aid hükümler. 
A grupunun lll ünçüncü sınıfına dahil müşteil mayilerin muhafaza depo ve na• 

killeri 13 ncü maddenin 2 ve üçüncü fıkrası hükmüne tabidir. Bu mayilerin di
ğer sınıf ve gruplara dahil mayilcrle birlikte muhafazası 16 ıncı madde bükmO

ne tabidir. 
Madde 16 - Muhtelif grup ve tehlıke s:nıflarına mensub müşteil mayilerin 

ayni yerde depo ve muhafaza edılnıesi halinde A grupunun birinc'i sınıfına men
sub ma yilerin tabi oldukları şartlara ta bi c lur lar. 

Mndde 17 - Toptancılara mahsus mütevassıt tevzi istasyonları. 
ı - 'J'icaret odasına petrol müstSJkkatı toptancı tüccarı olarak kayıdh olan şir

ket ve müesseslere aşağıdaki şartlar dahilinde olmak ve bir tanesi Anadolu ve 
diğeri Rumeli kıyısında bulunmak üzere ıki tevzi istasyonu açmak için ızin ve· 
rHebilir. 

2 - Bu tüccarlar bu depolarını her sene muayene ettirerek ruhsatnamelerfnl 
değiştirrneğe mecburdurlar. Aşa~ıdaki yazılı fennt evsafı haiz olan mevcud de· 
poların ruhsntnameleri tecdid edilir. 

3 - Belediye depoları daimi surette mürakabe etmeğe salahiyettardır. 
4""- Bu deporlarda toprak altı tanıtlar dahilinde olmak üzere 40 ar rr.etre 

mikabı benzin, gaz. motorin ve evsafı aşağıda yazılı mahallerde de 2000 Iıtre 

benzin 10,000 litre gaz, ve 10,000 litre motorin bulunabilir. Bu üç nevi ma.v!dell 
birinden az bulundurmak mukabiiinde <!iğerinclen fazla bulundurmak iıat.tA 
tehlikeleri daha az olsa dahi fazla miktıuda bulundurmak yasaktır. Muayycn 
miktarlardan fazla miktarda mal bulunduran tüccarm izini geri alınır. 

5 - İstasyonun hususi evsafı: 
A) Dölane benzin satış yerlerine aid talimatnarnede yazılı evsafı haiz toprak 

~ltı tanklarında muhafaza edilecekt!r. 
B} Teneke veya varil içinde bulunan benzinler toprak altında yapılmış ve gl· 

riş yeri demir kapaklı ve içi bolca bavalandırılmış hususi kargir veya beton 
mnhze.ı1ler~e saklanabilir. Bu deponun havalandırma borusu binanın çatısınd~tı 
daha yükseğe çıkınalı ve menfezi de alevi geri tepmemesine mahsus cihaz Ue 
mücehhez olmalıdır. 

C) Böyle teneke ile benzin saklanan toprak altı deposunun üstündeki mah~ıde 
ancak mazot muhafaza edilebilir. Bu takdirde bu yerin döşemesini zeminden SO 

( Devamı ll inci sayfada ) 



Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yol
larile geçen hasta1ıklard n korur, grip 
Ye boğaz rah tsızlıklannda, ses kısıtdı
ğında pek faydalıdır. 

• 

e 
p h zarf usuUI eksiitme ilani 

1- K~ı - Malkara yolunun O 000 ilA 6+500 üncü kilometreleri arasında
kı 7000 metrelik kısmının blo'~aJlı §Ose inşaatı kapalı zarf usulile eksilitmeye çı-
k":rılını tır. Ke~if ıbedeli 34793 lira 84 kuru~tur. '-

2 - Ek. .. 1tme s:ırtnamesi, mukavele proJesı ve keşif evrakı :g(]irne Nafıa Mü
dUr1ıiıiündE'n gorüleb rr. istekUlere 170 kuruş be-del mukabilinde gönderihr. 

2 - Bu i!Pn ihalesi 20 İkincıkanun Cuma r,ünti !; • t 15 de Edirne Viliiyet ma
kanunda toplanac .... k olan Vilayet Erıcümenince yepılacak-tır. 

4 - Eksiltıneye g:rmek için 2610 1 ralık teminat vermek ve aşa~ıd ki vesaiki 
hntı bulunm k lazımd1r. 

A. - 938 senesine aid Ticaret Odası k ~dı. 

13 - ihaleden en az sekiz giin evvel 121 lkinC'ıkfınun tarihine kadar bu ısP gir
lr'.ok çin Edirne Vilayetine müracaatile alınncak fcnn1 ehliyet vesikası. 

2490 sa~.lı kanuna göre hazırlanmış tcklıf mektubları 20 İkincikAnun Cuma 
g(iufi saat on dörde kadar VilAyet maifamına verılmi~ olmasl veya gönderilnıesı 
lAıur.dır. P<lstada gecikmiş mektubl r k:ı. bul edilmez. c9328, 

un Der ler ..--ıarz::~~ 
Tl4r' 1 6y OsOnOn yetf~tirdit)i pancarı TOrk fabrikelerı şeker yapı· 

~or. Türk {abrikelısr ınan şekerlerini HACI BEKIR Halis TOrk işeilerinin 
&lll LOKUM YAPlYOR. A ıl yerli Meh bune derler. 

• 

Merkezi: B hçekapı, Şubeleri: Beyoflu, Keraköy, Kadıköy 

ISTANBUL BELEDİYESI ILANLARI 
( Baştarafı 10 uncu say~da ) 

Batıtım derinde olması ve bu depNla bulunan matozun tamamile dökülmesı 
haııııde de bütün mazotu istiap edet'<.>k ve dışarı taşıttırınıyacak eb'adda olnıası 
\>o hey ti umumiyesinin de k~rgir olması liizımdır. 

b) Gaz ve motorin ve mazot: döşemcs zerrtindcn 80 santim derininde olan ve 
~r yeri buraya konan mayıi tamamile alabılecek kadar eb'adda olan kArgir 
"e tnahnlde birlikte muhafaza edilebilir. Bu deponun da havalandınDa tertib:ı
tını haiz olması lazımdır. 

EJ - Benzin saklanun mahal ilc gaz, motorin ve mazotun saklanmasına mah
aua rnahnllPr b rbirinden yanmaz dm .rlarla ayrılmış olacaktır. Bu mahallerln 

kapıJa,.ı demirden bulunacak. hic pencere olmıyacak ve havalandırma boruları
nın uru de>vin geri tEpmesine marı cihazla mücehhez olacaktır. Bu depolaırloki 
~Iektr k tt'sisatı mf Hika karşı em\ rı bır tarzda ) apılacak yani teller kurşunlu ve 
du\1 r çmde hususi duyları olaca'k \•e (ŞALTER) i de dairenin haricinde bulu
nacakt r. 

G) Bu depolar inc;a edileceklt r' m sa hududlnrından en ~ağı be§CI' metre me
S:ıf dr olacuk ve r~a dahilinde mü ss ı.e) e r.id d ğu binalar ile bu depolar ara
sın a ayni vt'çhıle bec:cr metre rncrafe bulunacaktır. 

6 -:- Bu stasyonlarda bcnzinın veya g:ızın fenekelcrc doldurulması yasaktır. 
~nzınin veya gazm variliere konulmasına müsaade edilebilir. Bu takdirde inılll 
lrıahalli ci.ğer billımuro binalardan ve a::-aıi hududundan on metre uzak olmalıdır. 
k 7 -f!cr müess~~e ~u ista~onla:aa on. hı.n: onar litrelik ve köpük ne§reden 

l'!lycvı ~angın sondurme cıhazı ıle kflfı mı ktarda kum vesaire bulundurnıa~n 
~t>churdur. Merkezi bir tulull"ba il~ dl'pola"a bo' m'ktarda köpük verme t~sisatı 
YQpıJ.i: ı takdirde köpüklü yangın söndürnıe cih, larından sarfınaza edilebilir. 
d 8 Bu ahkama uygun olan me\Cui depolara ruhsatname verilir. Yenı blr 

epo rıcmak ıstiyenler depolarını açmn':!an evvel vaziyet planını ve binAların 
~llırıını Bt>lPAiveye göstererek ruhsat alacaklar ve rıncak ondan sonra ın§auta 
a 11'1; acal· rdır. 
9 - Vt>rilmiş rnüsaadelerin mer'lyet müddet': 

d ~ drle 18 - İstasyonlar bu hüKümler dairesınde in§a olunduktan sonra Bcle
d1Yf' He>ic;1 ğin'n müsaadesi olmadıkça hiı:' bir tadil V<' ilave yapılamaz, ruhsaı al

•kt n c:onra altı ay zarfında ınşaata başlanmaısa ruhsat hükümsüzdür. 
gU h) Müraadesi alınmış bir istasyonun sahib' deği~ecek olursa y€Di mutasarnf 8 

n zarfında Beleruyevi hab rdar etmek mecburiyetindedir. 

~ ıtaddE.' 19 - Bu talimatname hıH:iimlerine uygun bulururuyan bilcümle Jstas. 
rt~n satış ve muhafaza yerleri ou t&1inıı:tnamenin mer'iyet mevkiine girdi~ ta

ten ıtıbarE.'n bir sene zarfında ıcab eden tertıbatı yapma~a ve fenni şe.raiti 
~eline getirmE'lte mecburdurlar. Bu mecburiyeti yerıne getirmiyen müesseseler 

lediyecc knpatılacaktır. 
Madde 20 - Mnyi halindeki ınüşteii maddelerin tağşişi: 
Mayı hnlmdeki müşteil maddelerin Juymetin! düşürecek veçhile aldatmak 

;ıı.kBad'lc her ne suretle olursa ol.c;un tağşişi ve bunlara su katılması ve muay
cn olan kapalı kaplann dn ek ik Ctlarak ::.atılması \Asaktır. 
lıiadde 21 - Bu talimatname hiıl<müne rıayet <.>t~iyenler urouru belediyeye 

~Ütcaiiik abkaını cezaıye kanununa sörc teczıye olunur, tekerrürü hallnde Be-
Gdiye Encümeni karariyle bunların ruhsatları aeri alınır. (9336) 

SON POSTA 

vrupada soğuklar 
tekrar şidd llendi 

Londra 23 (Hususi) - Dün yatışma~a 
doğru yüz tutan soğuklar, bugün tekrar 
~iddetlcnmıştir. 

Bilhassa şimal m.ıntakalarında termo
metre tekrar sıfırdan ~ağı düşmüş ve 
kar yağmağa başlamıştır. Bazı yerlerde 
münakalat güçleşm.iştir. 

Almanyada hava vaziyeti nonnal bir 
surette mkişaf etmektedir. 

Orta ve cenubi Avrupada ise soğuk eliin 
hüküm sürmktedlr. 

Anıavudlukta 
Tiran 23 (A.A.) - Arnavuodlu~ her 

tarafmda bir so~ dalgaS1 hüküm sfi.r -
mektedir. İşkodra ve Koriçn romtakala -
rında mebml karlar ya~aktn old~ 
haber verilmektedir. 

Bir vapur hattı 
Paris 23 (A.A.) - Taillefer adındaki 

ve 700 ton hacmindeki ve Cherbourg !i
manına ınffiSUb Fransız vapuru, kar fır
tınası yüzünden yolunu §aşırmış ve Re • 
villc burnu açıklarında bir kayaya çar
parak batmıştır. Cherbourgdan gelen ro
morkörler. tayfayı kurtanna~a muva! -
fak olmuşlardır. 

Romanyada 
Bükr~ 23 (A.A.) - Fena havalar -

dan ve kardan dolayı gerek Roman -
ya içinde, gerek ecnebi memleketlerle 
telefon muhaberatı çok yerlerde inkı -
tsıa uğramıştır. 

Lehltler Çekiere 
Bir muhtıra verdiler 

.,. 11 

Frans1z - halyan anlaşmasmm 
feshi Pariste tabii karşiiandi 
(Bcıttarafı 1 inci sayfada) vey§ kanalinın idaresi ve tarifelerl ve yahuci 

Salahiyettar mahfcller.de söylendi~ - Cibuti demiryolu nakUyatııe al~adar lmt~ 
.. h -kfun--+ herhangi yeni bir ted- yazlar ve yahut:! av~ntajlar mevzuu bnh.s~ 

ne gore u .,.., . . dilecek 1!e, acaba, Italyo., bu mc::elelerl no 
bir ittihaz etmek tasavvuııında de~ıldır. glbl blr tarz ve §ekilde ortaya koyac-.ı~ ır? 
E~er, tahaddüs eden vaziyetin ıslnhı icab Hrrhalde, Çember1ayn, Roma dönüşünde fa .. 
ediyorsa, bu vazife İtalyayn aittir. §\st hUkfunctlnln düşüncelerinden bizi hn ~ 

Loııdradn akislcr bordar edecektir. Muhakkak olan blı şefı 

Lo d 23 (A.A) _ it ı anın l935 tn- V'\"Sn, o da bu meselede Fransanın ilk tc ... 
n ra, · a Y şebbüsü yapmru:ı lçln hlç bir sebeb mcvcuclı 

rihli Fransız - İtalyan itilafını fesetme - oımadı~ıJır. Fransa, kcncllndıen eı!1ln 0ıa .. 
s!nden bahseden Times gazetesi. Londra- rak ve mütcyakkız blr halde, gfirültfu.ü bA..r 
nın siyasi mehafilinde bu keyfiyetin İtal- ~ kulakl:mmızı dolduran bu ba§lıınuıçtaı1 
yan - Fransız münasebatını vahiınle§tir- ne çıka~~ını beklemektedir. 

• v• • ..l\nkü b f hi h k in Rütfin cuı;ar s~m ? te! rı de, ııym 
mıyeccgını, 's" , u es n cr es tarzda mütalealar ytlrı;'mektedı.r. 
gözönünde bulunan fiili bir vazlyeti tev- Journal <!fyor ki: 
aik etmekten başka bir şey yapmamış ol- Fransız hf\ktlınetı her türlü milzn.kereycl 
duğunu yazınaktadır. kapılan kıı.pamı,tır. Frnrua son söztlnii 5ÖY"' 

Bu gazete, mezkur itilAfnamenin hiç leın1ş buiuı:ıuyor. Fransız toprııklannc1a.n tel 
. . . bl: parça Italyava verllemez. Bu sözler one 

bır zaman tasdik edılmemlş oldu~n\,1 riayet edilmesını öfıretccek bir kuvvcte daı-
hatırlatm, kta<tr. ynmnaktadır. 

İtnlyanlar ne diyorlar? Kabine toplanıyor 
Roma 23 (A.A.) -D. N. B. ajansı mu- Pıı.rıs 23 (A.A.) - Havas bfid1r1yor; 

babirinin ö~rendi~ine göre, 1935 Fransız- Nazırlar mocli!l, Laval ve Mnssolin1'n1rl 
~talyan anlaşmasının mer'iyet mevkiin- nomnda 7 kanunusanı 1035 tarihlnde 1m .

. İ znladıklan Fransız - İk\lynn nnlaçmnlarınıDJ 
den çıkarılmış olduğunu bildıren tal - taeıst hilkilmetl tarafından denome edllmesi 
yan notasında aşağıdaki müta1ealar bu- ilP "Viicu:i bulan va:Dyetl tetldk maksadlle 
lunmaktadır: yarın toplanacaktır. 

1935 anlaşmalan hiç bir zaman :fiili - Daladyc'nin Tunus seyahati 
yata girmemiJ'tir. Çünkü Fransız hüku- Parts 23 (A.A.l - Daladye'nln Tunus vt 

· b 1 1 · . ruh Korslkn se-yahnt1ne ıı.id procrom pazarteıi 
metı u an apna ann mctnını ve u - günü kat1 olarnk tesbit edilecektir. Filha .. 
nu daima ihlAl etmiştir, çünkü bu anlnş-ı kl!:a Tunus umumt vnllsl bu husu.stn Do. .. 
malarnı icrr. mevkiine konması için cl • ladye lle görfio;mck için pazartesi snb:ı.hı Pa. 
zem muhtelif iptidai şeralt temin olun - rlst> muvasalat edecektir. 
mamıştır. Çünldi Fransa hükıimeti, İtal- MaÇlar yapılınıyor 

Varşova 23 (Hususi) - Son zamanlar- yayı Habeşis'tan işinde tamarnile serbest _Paris 2'3 fA.A.J - önüm~ıdeki prumr g1t.o 
da Leh - Çek hududunda cereyan eden . . nu Perplgnıın'da Torlno Itnlyan ek1pl ~ 

lbırakacağı hakkındlakı vfidıne rağmen, Pe""loonan ekini arasında ynpılmam e·-•-
hndiselerden dolayı hükümet, PraA ma- rf ·~ .,... ... vv""""' zec tedbirler polftik~ında ön ayaklık tn\:arrür etmiş olan nıgbi ınn.çı ya:pılamı ... 
knrnlarına bir muhtıra tevdi etmişrtr. etmiştir. Bundan dolayı, İtalya ile Frnn- yaraktır. İtalyan maka.mlnrı, İtalyan alevh-
Muhtırada. mezktlr hAdiselerin teker- sa arasında mevcud bütün meseleler mu- tar.. teznhfirlerdtln çekinerek, İtalyan oyun.. 

rürüne nUıayet verilmesi taleb edilmekte al\Aiı;ta bulunmaktadıır. 0 zarnandanbe- cuıann seysbl\t4 için mrıtnac.1e vermemıt -
ve aksi takdirde, bu gibi hAdiselerden do- ri vukmı gelen hAdiseler ve mevdana çı - tır. 
ğabnecek neticeıerln bütün ~15.reu kan davalar seibebile bu muaıırüt meseıe- Yeni meb'us namzedleri 
Prnğ makamlarma aid olaca~ bildiril - ler, biltıkis daha ziyade vahamet kesbet-
mektedir. miştir. İtalyan bilkCimeti, taleblerini, za- (Baş tarafı 1 inci -6ayfadc.) 

d dtp~-- · ı il b"ld'- k zeteler Dr. Adnan, Dr. Rıza Nur ve 
Cu'"mhurı•yetçı• lspanyada man1n (1, '.I.UUWS1 YOU e 1 lllille hakkını muha!aı:a eylemektedir. emekli General Cafer Tayyann isim .. 

bozgunculara karşı siddetli Fransa bekliyor lerini savnıakhıdırlar. 
fetbirler alındı Paris 23 (A.A.) _Akşam gazeteleri de, Öğrendif:'mc göre bu neşriyat ta .. 

1935 Fr ftsl ı ı ı mıımen uyduımadır. Paris 2' (AA.) - K.atalonya budu- ansız: • yan an aşma arının - ............................................................. . 

Şam fıstığı diye ıınılıuı fıstlk yııl.ım 

GnzfııntPpde yetişen Türli fL<otığıdır. 
Karadeniz kıyıları dfinyn.nın en nefis 

fındıt'lnı yetiştirir. tnsıın vücudünün en 
kuvvetli kömürü fmdıktır. 

dundan gelen seyyah1ar, Katalonyada talya tarafından denons: edilmt>S nden 
yiy~cek kıtlığından dolayı halk arasın- :Pahse>tmekte ve bu vazıyet ka~-şısında 
d~ hiı.sıl olan memnunıyetsizU~ istis- Fransanın tuta~ hnttı hniT'k<>tın çok 1 

m!lr etme<Tt> matuf bir komplo keşfedil- ibaslt oldu~u bHd mıekted r: Frnnsa 
miş olduğundan dolayı Cümhurlıet tallb mevkiinde deJ'HlcHr, binaenalcyh, 
hükUmetinin bozguncularn ve kundak- kencfindcn emin. İtalyanın kendi taleb- ........................................................... ... 

"çılara karş şiddetli tedbirler ittihaz lerini bildirmesini beklemektedir 
etmiş ve bt~ndan başka çocuklar da da- Temps gazetesi. başmakalesinde di -

hil oldu~ halde CUmhuriyetçi İspan • yor ki; a 
yııdaki bütün ispanyollnn şüpheli Fransanın İtalyadan hiç bir istediği 1===============1 
kimc;elerl zabıtaya haber verme~e da _ yoktur, İtalyaya yapılacak hiç b1r teklif Yerebatan. Çatalçeşme sokak. x5 

mevcud de~ ldir. Zira, Laval • Mussolini ' -···-vet eden bir beyanname neşreyle:miş YevmJ, S!yas1, Ho.vadl3 ve Hıılk gazetesı 
olruV.Unu nakletmektedlrler. ıınlaşmalarına metbut umumt deklAras - ı S T A N B U L 

yonda da tasrlh edildiği veçhil<>, Fransa, 1-
1
----------....:.....---..1 

Pariste Envalid sarayında ikJ memleket arasında muallôkta bulu • Gazetemizde çıkan yazı ve 
ı 1 _.._ k •t resimlerin bütün hakları 

Yangın Çlkh 
nan mese e eıuı at surette halli için 
lAzım gelen şeyleri yapmıştır. Bizzat mahfuz ve gazetemızc aiddır. 

Paris 23 (Hususi) - Dün gee En· Mussolini dahi. Fransa ile ı ıılya arasın-
valid sarayında. yangın Çlkını~ır. da Afrikaya ald bUtUn hesabların görtil-

Bu esnada şıddet~e esen ruzg!rdan mfiş oldu~u k®ul etmişti. Fransa, ıhak 
dolayı yan~n evvela tehlikeli bir ma· kından, kuvvetinden ve İngiltere ile tam 
hiyet almışsa da, itfaiyenin gayreti sa- tesantidünden emin olarak ve vicdanı 
ve"inde 2 saat sonra söndürülmüştür. müsterih bir tarzda, bunun arkasından ne 

ı·~;;~b;;i··;···i;ci·"iiia~ .. ~~~;İ~~d:::~ gele~ğini bekli~ilir. 
Sul anhırmamında 14 numaralı dük- Sı(ınn yeri 

kanda manjfatura ticaretile meşgul bu- Sauerwein, cParis-Soirt gazetes'nde 
lunmakta olan Ali Enis WAs etmis ve if- yazıyor: 

lası 14/12/938 tarihinde aÇ1lıp tasfiyenin İtalya. ortada mevcud her şeyi yıkınış
adi şekHce yapılmasına karar veıilml~ tır. Şimdi bilinmesi lAzım gel~n şey, ltnl
oldu~ndan: yanın bu sıfırın yerine-ne koymak tekli-

ı -· Müfliste alaca~ı olanların ve istih- fınde bulunaca~dır. Eğer arnzi mevzuu 
kak :ddiatında bulunanların alacaklarmı 'bahsedilecek olursa, Bone, bunun hak -
ve ısUhknklannı ildndan bir ay içmde kında lazım gelen sarih cevabı verrni~ -
1 ~i Jflns dairesine gelerek kaydetunnc- tir: Fransız topra~mdan bir karış yer da
leri ve delillerini (sened ve defter hülA.. hi İtalyaya terkedilemez. böyle bir ta • 
saları ve ~aire) aml veya musaddak su- leb ancak silAhlı bir anlnşmazlığa götü
retlerini tevdi eylemeleri. 

_,.,,._ 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKiYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 23-W 1.!20 710 
ECNEBİ 27JJ 14J soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
de~i§tirmek 25 kuruşrur. 

---···-

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
!300 

Gelen evrak geri verilmes. 
Ilanlardan meı'uliyet cılınmcu. 
Cevab için mcktublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lAzımdır. ...............................................• 
( Posta kutusu : 741 İstanbul ) 
1 Telgraf : Son Posta 

\ .... ~~~~~:..~ .. ~~~.~~ .................... .. 
2 -ID~nah~~re~m~~~ ~~i~~~~~~~~~~~i~iiiiiiiiiiiiii~ nıüsteizim olmak üzere mOflisin borçıa- ~ 

r·nın ayni müddet içinde kendilerini ve 
borçlar•nı bHdirmeleri. 

3 - Mtlfl;sln mallanru her ne aıfatla o
lursa olsun ellerinde buhınduranlal"!n o 
mallar üz~rindeki hakları mahfuz bı
nıeık şartile bunlan ayni müddet Içinde 
daire emrine tevdi etmeleri ve etmezler
se makbul mazeretleri bulunma~k:ça CE'· 

zat mes'uliyete u~ıyacaklan ve rlçtıan 
haklarından mahrum kala.caklan. 

4 - 80/12/938 tarihine mtlsadif Cuma 
gü:ıO saat ll de alacaklllann ilk içtimaa 
gelmeleri ve ırrllflis ne m~k brc:çlu 
ol-anlar ve kefillerinin ve borcunu tckef. 
fii! eden 11aJr ltiıruelerln toplanmacia bu
lunma~& haklan olduku UAn olwıur. 

(13167) 

BAŞ 
Büyük Piyangosu 

, .... anıiye i 
( O) Liradir. 
Ayrıca 1 200.000, 160.000, 100.000, 70.000, 60.000, f50.000, 

80.000, 20.000, 15.000 Llrehk lkramlyelerla (400.000v 100.000) 
liralık Iki edat mDkfifat vard1r ... 
Keşlde Yılbaşı gecesi yapılacaktır. Biletler - (2,5) , (5) ve (10) lira

lıktır ... Vakit kaybetmeden hornon biletinizi alınız. 
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Birineikinun 24 

Gayrımenkul satış ilanı 
Istanbul Emniyet Sand1ğ1 Di rektörlüğünden: 

llllllilli 11111111111 . Çeviren: Faih Beremen 

Bay Yordanın 13148 hesap numarasite Sandığtmızdan aldığı (3200) liraya kar
şı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında ya
pılan takib üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ınCI 

maddesine.> göre satılması icab edP.n Boğazıçinde Bebekte Yağhane namı diğer 

Yoğurthane sokağında eski ve yeni 5 numaralı ahşap bir evin tamamı bir buçuk 
ay müddetle açık arttırmaya konmuştut. Satış tapu slcil kaydına göre yapılmak
tadır. Arttırmaya girmek istiyen (400) lira pey akçesi verecektir. Milli bankıt

hrımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergıler 
le beiediye resimleri ve vakıf lcan>si ve taviz bedeli ve telttıliye rüsumu borçlu 
ya aiddir. Arttırma şartnamesi 24112.'938 tarihinden iUbaren tetkik etmek İsti

yeniere Sandık Hukuk İşleri servısınde açık bulundurulacaktır. Tapu sicii kdydı 
\·e ~air lüzumlu izahat ta şartnarnede ve takıb dosyt!.sında vardır. Arttırmaya 

gırmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa ~ıkarılan gayrimenkul hakkındA her 

Said n bir yaz sabahı idi. Deren.n ke- . Kbke iyice sarılmış. Sade kafasını tuta-j Sürü bahçeye girmiş .. ya siz. sersem he
narındaki çalılıklarda bulunan a(!ustos- biliyorum. Ay, şu ensemdeki sineğı ya- rifter, banyoyu ne vakit bitireceksiniz? 
böceklerinir. sesinden başka bir şey du
yulmuyordu. Yeşil sö~d ağacının altın· 
da marangoz Ger as im yaza mahsus b 'r 
banyo kulübesi inşa etmekle meşguldü. 
Marcıngoz, uzun boylu, hafif kıllı v~ kır
mızı sur&tlı bir köylüydü. Dizlerine ka
dar suya girmişti. Eğildiği yerden bır şey 
kurtannağa uğraştığı belli idi. Mü tema
diyen .sık nefes alıyordu. Gerasiının b :n.z 
ötesinde gene suya girmiş olan kambur 
arkada~ı Liyubim duruyoı:ıdu. Morarmış 

suraLlarına bakılırsa her ikisi de epeydi: 
s~da idiler. 

Ansızın Liyubim arkadaşına seslendi: 
- Ne oluyorsun be? Çekeceksen çe!:, 

tut&caksa."l tut! 
- Sen kanşma benim işime .. hem ne

reye gide:ce:k.. çalının köküne sarılmış. 

ÖyJe de kayıcı ki köpek, neresinden ya
kalıyacağımı şaşırdım. 

- Kulaklarından yakala kulakların· 

dan .. 
- Tamam, kulağını nereden bul-tyırr.? 

Ha, buldum. Dur bir yerinden yakaladım 
anuna. galiba ağzından .. vay parmakları
mı lSırdı be!. 

-Çek ağzından elini.. kulaklarını are!. 
Sen de abdalın birisin be .. 

- Ya öyle mi efendi, gel de sen yaka
la bal:ayım .. emir vermek kolay .. geı ba
kalım. gel.. 

- Gelebilseydim herhalde senin çağır
ma:ıı d!nle:mezdim. Boyum kısa; orası da 
derin .. 

- Derinlikten bir §ey çıkmaz, yüzde 
gel! 

Kambur yüzerek bir iki hamlede Gera
s:mın yanına geldi ve çalılara tuttıl'\ ·u. 
Yere basınağa uğraştı ise de su derin gel
dı ve az d:lha batacaktı. O zaman maran
goza bakıtrak homurdandı: 

e kaz kafalı şeysin, sana bu ran 
dPı-in nedim, Şimdi senin boynuna IDI o;r.
rılıp d..ırayım? 

Gerasin cevab verdi: 
- Suraya, köklere tutun .. 
K ımbur ayağile bir kök bularak yr!r

Ieşti. Bir iki defa saUandıktan sonrA mü
vazenesini elde ederek durdu ve köklc>
r n arasında bir şey aramağa koyuldu. 
Derken eli arkadaşının elini buldu ve c
rad,m kayıcı bir cismc temas edince: 

- Ha buldum, diye bağırdı, elimin al
tında köpek .. yakaladım kiifiri .. amma da 
yağlı şey. Sen elini çek bakayım; ben 
şimdi onu kulaklarmdan yakalıyacağı:rı. 
Dirseğ'ni de şöyle öteye çevir.. nemen 
y:ık ... lyorum. Yalnz çektiğim zaman bE-ni 
nrkarnt:ian tut .. suya yuvanlanmıyalınl. 

Son Postanın edebi romanı: 5 

Kim-ii bu adam? Bir lahza. hıç revab 
vc.>.rıneden, hayretle durdum ve sonra ce
ni;;e karşı hülyaını dağıtan müz'iç herife: 

- Ne istiyorsunuz? dedim. Hem size 
ismimı kim söyledi? 

Du sözüm üstüne derhal cerbe7e]endi 
ve adeta nefes almadan söylerneğe baş
ladı: 

- 'fanımadınız mı beni? .. Arahacı Ni
ko .. Adaııın en rahat arabası benı'll ara
bam de~ıl mi. beyim? .. Hani mavi boyalı .. 
b r akşam binmiştiniz ... 
Adanın, uzaktan bakınca hasırdan ge

niş b.r koltuğa benziyen bütün ar ;ıra la
rı, bu yıl, içinden de dışından da ya ma
vi, ya yeş;l, ya kırmızı boyalı idi ve ara
hacıbnnın iddiasınca hepsi de b-:.ınun 

dl'i tı ~ bi en rahat araba idi. 
Sôlunü kısa kesrnek istedim: 

-Y 

ç k rız, b vim .. bu 

1 rim zi.. iste>r niz Çınar caddesinde, 

ız daha yukanda Madenin başın-

kala .. canımı yaktı: ha, şimdi.. sen bu tn
rafa yaklaş .. İtl İt! 

Gözleri evinden fırlamış ve yanaklan 
şışmiş olan kambur (balığın meşhur ku
laklarını) yakalamak üzere idi. Fakat 
o sırada. Eol kolile tutunduğu dallar vü
c.ıdiinün ağırlığına dayanamıyarak kop
tu ve kambur puf deyip suya yuvarlandı. 
Bu sefer Gerasimin sesi yükseldi: 

- Tüh, Al1ah müstahakını versın, ulan 
kendine gel. boğulacaksm şimdi.. çekil 
sahile çık, ben kendim b:tiririm işı. 
Güneş yükselmiş. ortalığı kasıp kavu

ruyordu. Şimdi ortalıkta, kavga eden bu 
ikı arkada~ın scsinden başka hiçbir şey 
işitilmiyordu. 

Terane gene başladı: 
- Kulaklarından çek kulaklarından .. 

sana doğru iteyim. 
- Yumrukin itilir mi be? Parmağınin 

it.. 
Bu aralık bir kırbaç sesi duyuld•ı Ç::ı

ban Efim ı:iirüsünü önüne katmış. yalağa 
dC'ğru gidiyordu. Liyubimin sesini işit<>
rek duraklatlı Liyubim hala bağırıyordu. 

- Alttaıı it. yahu? 
Çoban Praya karıştı: 
- NP oluyorsunuz çocuklar? 
-Ne olacak b'r morina yakaladık nın-

ma çıkarı>mıvoruz. Bir köke saplanmış 
duruvor .. yaklaş!. 

Morina lafını duyan Ef'm bir lahzn iü
şündükte'l "Onra çarıklarını. gömll'ğıni 
sırtınd n attı: ve bir istavroz çıkarıp su
ya atıldı: 

- B:raz sabred n bakayım, sı7. h Je
mPzsiriız bunu, h<'r iş erbabına gerC'k. 

Bu sefer de üdesmişlerd·. Dt .. ~r>'· "r, 
dizler b'rb!rine çarpıvor ve çarptıkr., k:j_ 

f:.i:-ler rkı:;;k olmuyordu. Nefes nt>fec;ı- u~

rasıvor1ırdı. Boğazma su kaçan Liyı;. 

b:'lwı öksGniğü de caba idi.. 
O sırada bir s!'s du,·uldu: 
- Hey Efim. n<'redesin, sürü nahçe\<' 

daldı. 

Erkekli kadınlı bir sürü insanın giırü1 -
tüsii vük.<:e]di Elınde bir gazete. vı- Pr
kasında robdöşambrı olduğu h3,lde kös
kun sahibi Andre Andreviç göründtı. Js
tiflıamkar bir eda ile seslerin geldit'; ta
rafa baktı vE banvonun yanıld1ğı iı::t k;ı· 

mete d0ğru ilerlemeğe başladı. Sö~üdle
rin altına vardığı zaman iş1E'rini hırakıp 

balık !utmağa kalkışan kahramanl<tra: 
-Ey ne yapıyorsunuz orada? diy~ ba-

ğırdı, işinizi bırakmış suya dalmışsınız:. 
Çoban haşını kaldırmaksızın: 
- Biz mi, dedi, balık tutuyoruz. 
- Ben sana balık tutmasını öğreti:-im. 

Yazan: Halid F ahri Ozan!!:o)' 

Artık sıkılınağa başlamıştım. BU'az da 
h iddctlenmiştim: 

- Gizli ışim yok. 
Dedim. 
Yılıştı, küstahlaştı: 

-Bugün )Ok, yarın olur. beylm ... Hc.>m 
sizi bana soran ne matmazeller var .. sadık 
müşterilerim.. ben söyledim sizin için. 
ressam bey diye ... Hepsi de modellik kız
lar! 

Yanımızdan geçenler, gülümsiyerek. 
meş.iur arab.ncı ilc bana bakıyorlardı. 

Artık a~ıl meselcyi anlamıştım. Aynı z&
ınanda, gülünç olduğumu ve yüzünıün 

kıpkırmızı keslldiğ'ni hissettim: 
- Canımı sıkıyorsun! 

Fazla söylemedim, yürüdüm. Nıko, ih
timal, arkarndan bir adım atacak oldu, 
fakat gene ihtimal karşıdaki polisin göz
leri pözlcrine ilişince durakladı. 

Söylene söylenc İskele Gazinosuna çık
tım ve.> pencerenin önündeki maı:ıalarcian 
birı::tc oturdum. Fakat bırsımdan köpü
rüyordum. Bu hırsla adeta yıkthrcas.na 
çöktüğüm tahta koltukta bir turlü rahat 
rdemıyor. bir türlü yerleşemiyor. ı~rıltu

~un ayaklarını mermer taşlarm -:istünde 

gıcırdatıyordum. İçimden de, bir naka
rat kibi: 

Başlıyalı iki gün oldu, daha bir şey yok .. 
- Merak etmeyin, banyo biter ve siz 

de suya girersiniz. Fakat biz şu morina 
balığının ışıni bitiremiyeceğiz; çalılara 

saplanmı~ ne ileri, ne geri gidiyor. 
Köşk ı:ahıb'nin gözleri faltaşı eıbi a

çılcı: 

- Morina balığı mı? Çabuk çıkarın 

or. u. 
·- Efendımizin balışişini hak ettik Öy

le bir ınorına Id, hesli. iri yağlı oır ~ey .. 
on l ra eder .. Liyubim sakın bırakma! 

KÇ)ka üst kısmından salla! 
Beş dakika, on dakika geçti. Efend• sa

bırsızlanmrıpn başladı. Köşke doğrıt dö
nüp haykırdı: 

- Vaskal Vasili! 
Sonra bu sese koşup gelen arabac. Va

si!ıye: 

- Çabuk soyun suya gir! Şunlara yar
dım et te morinayı çıkarsınlar. dedi. 

Vasili bır Jıihzada soyundu ve suya 
girdi: 

- S z üzülmeyın efendim, hani mori
na n~>redc? Ş;mdı çıkarırım onu . sen 
Efim bu lht:yar halinle burada ışin n:!? 
Her ıs. ~ rb bına gerektir. Şu morıno ne 
taraft:ı? Ha. buldum. ellerinizi çekin slz! 

- Eller m'zi ne diye çıkarıyorm'Jşuz. 
s~n ev\·elfi )akala. ondan sonra! .. 

- Ulın gövdeden neye yakalamış<:,nız, 
kcıhsınd:ın tutulur . 

- Kafası köklerin içine g.rmiş. Ser:n 
ahmak kafan kadar biz de onu ak•l edi
ym uz. 

- Ulnn lıi'dük. ahmak sensin! 
- TPrb yesiz, efendisin·n yanın1a söv-

lt>di~· !fıkırd vn bak! H.ç b'riniz bel'erı;!
nı've,..eks:r.ı7 bu işi.. 

Efendi n üdaha 1e etti: 
- Durun ben geliyorum .. 
Efendı ç~b·ıcak sovunup suya ı:tir,t•: 

- Dört sbdal b r morina balığını kur
tar· mıdınız! 

şı>yi öğrenmiş ad ve itibar olunur. B;rnci arttırma 9/2/939 tarihine müsauif Per
şembe günü Cağaloğlunda kaın Sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 

alınması ica-b eden gayrimenkul rnilkE'llefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç
miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 

27/2/939 tarihine müsadif Pazartesi günü ayni mahaldc ve ayni saatte o;on art
tı'f'ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bı· 

ı-akılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 
sahibierinin bu haklarını ve hu.<:usile !aiz ve masarife dair iddialarını ılan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelcrile beraber dairenıize bildir· 

meleri Hizımchr. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicilJe
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasındım hariç kalırlar. Daha fazla 
mallımat almak istiyenlerin 938/~33 dosya numarasile Sandıllımıı Hukuk İslert 
servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur 

*** 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenku!ün ipotek etmek istfyenlere 
tahmln edilen kıyrnetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
göstermektedir. (9344) 

ile AH, öGLE ve AKŞAM 
Her ye-nekten sonı-a muntazaman dişlerhizi fırçalayınn. 

Bütun gayı·et•ne rağm~"n efend· de hiç n.n ltdası ve arkasından da siyah uzıın 
bir neticC'ye Yil ıl olamadı. Liyubimin :ın- vücudü göründü. Balık hızlı hızlı kuyru· 

Avcıların hayran hayran duruşların· 

dan istifade eden morina şiddetli bir 
kuyruk darbesile kımıldandı; bir şakırtı 
duyuldu. O zaman hepsi ellerini uzattı
lar. Fakat geç kalmışlardı. Balık çoktan 
suya dalmış sıvışmıştı. 

sızın cık'ına bır ;;;~'Y geldi: ğu~u carparak kaçmağa uğraşıyordu: 
- GPr .. sım koş baltayı getir! Kökü d('- - Nafile yaltaklanma! Öyle müşkülat-

vı~me'k lanm. la seni ele geçirdi k. k' .. seni kurna7. se:ni! 
Baltavı göıen efendi: Bızı saatiaren uğraştırom! 
~ Snkın p:ırmaklarınızı kesmeyiıı! de>- HcrkPsin yüzünde bir sevinç ve bai tii-

dı. Durur. geleyim ben.. b{ 1-.ir tebessüm. Uzun bir dakika, sükı1t-
Yarı yarıya yE'rinden ovnatılan kökün 1:ı mor'nayı temaşa ettiler. Efim başını 

altına eller·n~ uzatan efendi, morınanıl'\ kr.şıyarak rnırıldandı: 

.ıı:ul:ıli:ıııa parmaklarının değdiğini hisse- - Enfe:> b:r morina .. bahse girerim, kı 
dcbildi: o::t kilo gelir. 

-- Ha~·di çocuklar hazır olun, '!ı-k,vo- Efı:ndi basını iki tarafa sallıyarak: 

rum, çekiyorum! - Sahi (:nfcs bir morina dedi. Yüklü .. 
Bunu!ı iızerıne suyun üstünde morinrı- yuırur:a karına inmiş .. a .. a .. 

- Yü1.süz herıf! .. Yüzsüz her•f! 
Diye tekrarlıyordum. 

* Vakit bğleye yaklaşıyordu. B<>n. artık 

sakinlcşmig, karşıkı tütüncüden gı:ır!'omı 

aldırdığım goz~tey~ göz gezdirıynrdunı. 

B rden, ktUağımın dib'nde. çılgın genç 
kız kahkah&ları çınlodığını duydum ve 
dC..nüp ba~ınca. kız kardeşim Neclfi ilc 
tanımadı w ım bır kızın ve .. ne testldüf! .. 
pek iyi tanıdıgım bir üçüncünün. c Ai'ık
l<lr Yolunda yüzünü ellerile kapayıp hıç
kıran snrışın güzelin karşımda dikildi~
ierini görd:.im. Aman yarabbi! bır hafta 
evvel, babasının fenalık gcçirdi~i gün o 
derin teessürü gösteren kız bu arıda ne 
kadar da değişmiş. şuh ve neş'elı olmuş
tu. Bunda muhakkak ki etrafında hep 
neş'e v.e ~ılgınlık uyandıran bizim Nec
lanın da bir tesiri vardı. 

Hayretimden hala kendime gelemiyor
dum. S3dece. elimde gazetemle. ayağa 

kalkmıştını. Hak:katen bu san kızdaki 

tezad, İtalyada klasik resme çalışırken, 
müzelerdeki tablolardan özene bezene is
tınsah ( ttığim en hülyalı Meryem re· 
simlerinden birine bir dansöz elbisesi 
giyd rmiş ve dudaklanna bir kokot gülu
şü ver m· im gibi içimde derin bir acı u
yandırrr.ıştı. 

- Aman ağabey!.. Bu ne dalgınlık! .. 
Bıze b r iskemle bile göstermiyorS'Jn! .. 

-Ha .. sahı!.. 
D:yebildım. Sonra öteki kızlara dön

düm: 
- Affedersiniz.. gazetede bir cinayet 

tafsilatı okuyordum.. sinırlerim bozuldu 
da ... 

Neclfi, hemen gazeteyi elimden kaptı: 
- Yoo .. bak.. ağabey!.. öyle korkunç 

şeyler di~iyemeyiz.. SüheylA ile tanı~-

yorsunuz değil mi?.. Kendisi so:.ledi .. 
Namık Beyın kızı .. Nezihe de Kolejden 
ark:ıdaş:m ... 
Farkındayım, pek çulpaça bir hareket

le iki genç kızın elini sıktım ve kendi 
koltuğtımu Sühcylfıya takdim ettinı. Nc
zihE' de, haf fçe somurtarak, Neclanın 

yanındaki iskemieye oturdu ve onun bu 
halini Nceltı da farketmiş olmalı ki yü
züme bakarak şeytanca gülümsedi. Hak
kı da varriı kızın!.. Doğrusu bu arkadaşı 
biraz kıskanca benziyordu! Fakat ne di
ye nlınmıştı'? Ne Süheyla nişanlımdı, ne 
kendısı ... Tuhaf şey! Bu sabah ta ne can 
sıbcı had;selerle karşılaşıyordum! 

Maamafih, arada geçen bir lahzalık s:>
~uk havadan sonra NecHinın yeni bir 
kahkahası masarnııda yeni bir neş'e u
yandınnağn k8.fi gelmişti. Deli kız, şim

di, iskeleye doğru inen hasır şapkllı, za
yıf ve solgun yüzlu birisini gösteren~k 

katılırcru:.na gi.ılüyordu: 

- Şu yakışıklı delikaniıyı görüyor 
musımuz? .. Aman .. valiahi gülmeden ba
yı~acağım! 

Kızlar merakla sordular: 
- Ey yy .. ne oldu? 
- Anlat canım! 
- Ne olacak? .. Geçen gün plAjdo alt-

mışlık biı hanımın göğsündeki gülü kok
luyordu. 

Nezihı:>, manalı manasız kıskan~lı~ı k!l· 
dar, anlaşılan, dedikoduya da bayılan 
bir kızdı: 

-Hangi kadın o? .. Sakın şu akşamla
n pastacıya gelen olmasın .. hani şu yüni 
buruşuk. saçları aksijenli, frapan r• J el
bise ler ~iyen! .. 

- Ha.. ttı kendisi ... 

[•] Fransızca: frappant. 

r-
r ARINKİ NÜSBAMIZDA: 

Hayvanlar bahçesinde bir 
dedikoducu 

Yazan: V. An:Wv 

Çeviren: H. hlaz 

~-----------------
Şımdi :.ıç kız gülmeden kırılıyorlnr, 

bense bu genç kızların neş'csi karşısında 
hüzünle karışık hayretimin ço~aldığını 
hissediyordtım. Necla ile öteki arkadaşı 

ne :.Se r.mma, ya şu bcriki, sarışın güzel 
kız! Babasının hastalığım, sııkatlığıııı 

yalnız onun yanında ve onun baygıniıl<
lar geçirdifi zamanlarda mı hatırlardı? 
Kendim onun yer nde olsam, muhakkak 
kı. Adanın hiçbir tarafında tam bir s~ 
vinç duyamazdım. Halbuki bu kız? .. 

Maomafih bir taraftan böyle dij~nür
k<>n. bir taraftan da yan gözle onun bU 
c:ına yakın dilherliğine hayran oluynr
.aum. ihtimal bir haftadır içimde bes1e
d!ğim, hayalimde süslediğim, \Ollarırndll 
aradığım kız silinmiş. fakat onun yerine 
daha hayat ve zevk dolu bir çehre belit
mişti. 

Bir anda, çarpan kalbimin heyecanilt 
şunu da aıılamıştım: Süheylanın asıl t,ll 

ikınci oüviyetinden korkmalıvım! ÇünkÜ 
ıztırabı bu kadar çabuk yenebiJen bir 
genç kız. ba1.an. en koket olanlaı:dan tt•h· 
lil:elidir! 

Şimdi bu düşünce ile, içimde grzlı bir 
isyan duym;ığa başlamıştım. Nihayet d:ı
yanamndım, kızı biraz iğnelemek, biraz 
ona ıztırab vazifesini hatırlatma~ ıste· 
di m: 

- Rder'niz nasıl? ln allah şımdı ıyi
dirler. 

Gnnç kız. çok ince, adeta ıtöze görÜ'1• 

mez bir sic'm gibi ort .ndan kf'c; Icn c;"" 

vinc nin yPni bir keder tezadıle b'r ıın şn 
şaladı, sonra: 

- '!eşekkür edenm, dedi. O günden· 
beri hiç çamlığa çıkmıyorlar. Faknt fe· 
nalık ta gelmedil 

( A 1·kası Vi' d 
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Bir idam karar• 
Bir anda akllma gelen şey, §U oldu: j 
Derhal yerimden fırlamak .. o daracık 

dnnir merdiveni tınnanmak.. güverte
y~ çılop denize atılmak ... 

Kapiten Frayzer, sanki bu maksadı· 
:mı keşfetmi~ gibi, kapıda duran nefere 
ses!end1: 

- Cim!. Kapıyı kapayınız!. 
Ve oonra, gene gözlerimin içine baka· 

tak bana h!tab ~ttı: · 
- Mts Melek!. Sizi isticva·ba başla -

hladan evv~l halisane bir tavsiyede bu· 
lunacağım ... 'Şu andan :Itibaren, artık 
Yüzünüzdelti maskeyi blr tarafa bırakı· 
nı,. Ve kendinizi en makul bir şekilde 
h_lüdafaaya çahşınıl. Hakkınızda, en 
•ıddetli karfirlar vennek sal~hiyetini 
haiz · olan di'Vanıharbimizin, makul bir 
lnüdafaa karşısında, çok Adilane dav • 
tanacağını da unutmayıl. 

Bitmişti.. artık, her şey bitm~ti ... 
liakiki adımı açıktan açı~ söyliyecek Ölümün üstü.me kanad gerdiğini hissediyordum. 

kadar ~ni tanımış olan ŞU adamların le, arnele taburuna mensub olan Mığır·l ycrdum. Bu müdhiş ve başdöndiirücü 
karşısında, hakikatleri ink~r etiniye di~ onbaşı ile bir münasebet tesis etmek sukutun, nerede tavakkuf edeceğini 
k~Ikışmak, hiç şüphesiz ki pek fıdi bir istediniz ... Doğru mu?. bilmiyordum Yalnız. ölümün siyah 
kuçüklük te~kil edecekti. - Evet. gölgesinin. ha~ımın üstüne kanat ger • 

'Burada, b•J mevkide, bu vaziyette ya- - Maksadtnız. Haydarpaşa gannda dii.Tini hisscdivordum. 
llılı:ıcak tek bır hareket varsa o da, mil· v11lrua gelen infilakin rnahiyetini öğ • Öliim .. havatta insanhıra yalnız bir 
lt Şeref ve gururuma muhafaza etmek· rcnınekti, değil mi?. defa mukaddP; olan en tabii bir netice 
ti. - Çok iyi kcşfettiniz. idi. V<' bunrlan kurtulmak da. hiç bir 

Bu kararı verdiğim 3nda, bütün teh· Kapiten Fr:ıyzer sustu. Sabit nazar· fani icin miiMkün değildi. E, şu halde?. 
Ilkeler, fe1 ~ketler, mnm tehdidleri, 1ar1a elindekı kaqıda bakıyor. Derin - Mis Me1ek!. .. 
derhal gözlerimin linünden silindi. derin düşünüyordu. J{apitE.>n F .. avz<'rin. bu hitabı karsı· 
Doğrudar doğruya, kapiten Frayzere Şu anda bu salon korkunç bir mez:ı· ~pıda. hafif"o silldn-:i:m. Art~k mukad· 

~~Vab vcrnıedin~. ~vvel~, Nizarn~d~;ıe nı henivordu. Üstümüzdeki güverte • dı>r olnn ak'bcti a~ilfme bir cec:aretle 
ı ~:ı~··· Çok dilrilst, çok ahenklı soy· den, kedi miv:ıvlamalanna benziven kıı-.u]P hazır flldunumu vöstennPk için 
eriıgırn o tntlı İngilizc~le: secoler. kıs:ı kıc:a giilüsmeler gelivordu. [YÖzlerimi onun çelik kadnr soi'Juk göz
~..,- Tebrfk ederlm, M ıster Nizam. · · U7un saatl,.rini. denizin korkunç ve le,.ine cevircFm. 

na, galebe çaldınız. karanlık diplerinde geçiren efradm, Kanifer. F .. :prn>r ı:tf:iıı:lPrinden dahn 
bedim. şinıdi bol Vf' tcrniz blr hava içinde neş- s0ğuk bir ~<>c:le deYam etti: 
Ve sonret başımı kapiten Frayzere e!"ndikleri hissf'dilivordu. _ Mic; MnlE'l{~. Diva,Pharb kanun-

Çe,·irerek: Kalbimin de-mir bir pençe içinde bu· larımı7., vavr>• !'arihtir ... FiikCırnE'tirni • 
- Tavslyelerlnizc büyük bir mem· ruldui!unu hissettim. Havatırnda ilk ?.in ac:kerlil< , . ..,. harb e!;rarma vakıf ol • 

~ııniyetle riayet edeceğim kapiten def'a olarak, o adamların hür bir hava rrırık ic:n te~~hilc:a+a gerPTl. VE' bu vol· 
.rayzer ... Yer yüzünde efsanevi bir içhde ı:;övlE'şip ırtilüsmelerine gıpta et- dı faalivet !"(Hpren1er. kursuna dizil· 
~nrete malik olan İngil1z adaletinin, tim ... Görüyordam ki. d-erin ve sonu rnek suretil~ (idam) olunur. 
t'• kikat olup olmadı~ nefsimde tec- rn~'chul bir uçuruma doğru sürükleni- (Arkası var ) 
Uce edeceğim. - -
Diye, cevab verdim. _,. 1 

ka l<apiten Frayzer, elindeki kAğıda ba- lLlevlet Demiryonari ve limanlari işletmesiUmumidaresi ildnlarl 
baka i~icvaba başladı. Muhammen bedeli 10120 lira oı:m <1200 ndcd ı ama (Selet) 5.1.1939 P..:rşembr 

~- Hakikf 1sminlzin, Mis Melek oldu- · k · t f d günü sa::ıt 15 te Haydarpaşada gar bır.&sın daki satma ima omısyonu ara ın arı 
do~ru mudur?. ' 

pazariılda ss.tın alınacaktır. 
- Do~rudur. ı k ·· d 
- Pederiniz, eski bariciye memurla· Bu işe girmek istiyenlerjn kanunun tayin ettiği Yesaik ve 1518 lira ı yuz e 

l'ıhdan Mithat GaUb beydir, deA!l mi? on beş nisbetinde kat'i teminatlarile birlikte paztırlık günü saatine kadar ko· 
- Evet. nı:syona müracaatları lazımdır. 

Bu :se aid şartnameler Haydarpaşada g:ır binasıııdaki komisyon tarafından - Ve şimdi, h3stadır. , 
parasız olarak da~ıtılmaktadır. (922:.!) -Evet. 

- Kndıkl5yde lkamet ediyorsunuz?. 
-Evet. 
- Türk istihbarat teşkilatma men -

•ubsunuz. 
-Evet. 

l 
- Btr k'll:ıvmı bularak bizim teşki • l• " 1tnıza ~n:Uniz. J 

- Rvet. 
- Maksadınıl ne idi?. 
- Malftm .. 

tı·- Hayır. İtirnf etmeniz lazım ... Ya
ı, 'bizim te..-kil"tımızın esrarına vakıf 

01"tnak istedi~iz, değil ml?. 
-Evet. 

- Şimdi, sirl ithama sebeb olan mad-
<i?1eri okuyacaamı. Dikkatle dinleyi -
~ız... Sizden ilk defa olarak kapiten 

a.vus şüphelenmi~'tr. Çünkü, bir gece 
~r iş için beraberce gitti~lniz bir yer· 
en avdet ederken, onun evine gitrnek 

\>e orada ka!mak t.ted1niz ... Doğru mu? 
-Evet. 

t - Misafir kaldığınız salon ile kapi -
~n Davusun yatak odası arasındaki 
~~ deliğinden onu tarassud ettiniz ... 

gru mu? 
-Evet. 

\> - Sizin hakkınızdaki şüpheleri kuv· 
etı:nen kapiten Dnvus, sizi son bir 

hı-ıtıhandan geçirmek içtn elinile bir 
~(>ktub verdi... Siz, bu mektubu açtı -
lt 1~· .. Okudunuz. Fakat. içindeki sigara 
;ıunü y~re dü~ürdüğünüzU farkede· 
v~';li.ni.z. l\!Iektubu kapayarak postaya 

dınız. Doğru mu?. 
-Evet. 

~- Ertesi giin. Haydı~rpaşaya gittiniz. 
<bı neferleri isticvab ettiniz. Ezcüm· 

• . .. ..... . . . ·.· .•. ·. . .or• ·~ .. •-P.4,; .. . . ·-;~~-.,..:.a;•· .. ':t· :' .... _ Jo ·- ~·'!\~i ~ ..• ~Y:v ... -_ 

Bütün ağrılar n panz ~h iridir. 

BiR TEK KAŞE 

YRDZiN 
Bu muannid bat Te diş ağrılarını 
sür'ntle izaleye kafidir. Roma
tizma evcaı, sinir, mafsal ve ada-

le ıztırabları NEVROZİN'le 
tedavi edilir. 

Nezle, Grip ve Bronşile karşı 

en müessir ilaç NEVROZIN'dir 

NEVROZİN 'i 
,./') 

tercih ediniz. 
Icabıada glade 3 kaşe almabilir 

lamine dikkat takHdlerinden sakınınız ve NeTrozin 
batka 'bir marka verirlerse tiddetle reddedlniz. 

yerine 

.. ,. ' ' . . ' _,', . ' .'~ . . i. 1 ... .. • :··.... -

Sayfa 1 .. 

1 ___ İn_h_i_sa_r_Ia_r __ U_._M_u_ •• d_u_·r_lu~·~ften: 
Cinsi Mıkdan Muhammen bedeli % 7.5 teminat 

Lira Kr. Lira Kr. Saati. 

Su altında kullanılına~a mah-
sus elektrik kapsülü 10000 aded 500 37 50 14 
22 lik uzun Ni§an Fişe#~ 450000 ıt ) 

22 lik Kısa Ni~an Fişe~i ~0000 • ) 
3400 255 14,30 

000000 
I - Şartnameleri muctbince satın a ın acak 10000 aded su altında kullanı!ma

~a mahsua elektrikli kapsül ile 50000 ad ed 22 lik (5.6 M/M} uzun ve kısa m şan 
fişeji ayrı ayrı açık eksiltıneye \,)JllnU§ tur. 

H - Mnhammen bedelleri muvakkat teminatlan bizalarında gösterilmiştir. 
lll - l!;'ksiltme. 6/1/939 tarihine rasclı yan Cuma günü bizalannda yazılı saat

lerde Kabataşta Levaz.ıın ve Mübayaat şubes!ndeki alım komi_syonunda yapıla
c~ktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği gl
bi n\şan f!~e~i nümuneleri de görül .. h iliT. 

V - fsteklilerin eksiitme için tayJn edilen gün VP saatte % 7.5 ~üvenme para-
larile bırlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c9190» 

~ 

Cingi Mikdım Beheri TutHrı % 7,5 teminat Eksiitme 
Lıra K. Lira K. Lira K. Şekli Saati 

Matkaplı daire ı adet 650 .- 48. 75 Pazarlık 14. 
desteresi 35 
Dikistrinli Kola 2000 kilo ; 5 70l'.- 52. 50 Açık 14. 30 

I - Şartnameleri mucibincc satın alınacak 1 r.ded Maktaplı daire destt!l"esi 
.!le 2000 kilo Dikistrinli kola bizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmu§tur. 

II - Muhnmmen bedelleriyle muvakltat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
lll - Eksiitme 16/1/939 tarihınc rasthyan Pazartesi günü bizalarında yazılı 

s1atlerde Kabataşta Levazıın ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonund 
yapılacaktır. , 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Daire destresi eksiitmesine iştirak etmek istiyenlerin fenni teklif ve kata

loklarını ıhale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum MüdürlüğU 
Tütün Fabrikalar Şubesine vermelerı lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c9H/8:t 

Sü R BA 
Gemlik Sungipek Fabrikasi Müdürlüğünden: 

1 - FHbrikamıza; LllakHl Uç sene bilfiil bnynk kazanlarda ustalık yap· 
mış veyu kazan teferrllahnın tamiratını yapabilecek iktidarda 

Bar aza stas1 ahnac 1r. 
Tuliplerın en.ıkı ıııllsbılelt>riyle birlikte bızzat Fabrıkn MUdllr
ıu~nne mOracmıtlnrı 

2 - Fabrikılmıza; en az nr sene motör ve elektrik tesisatında çalışmış 

ve yalnız başına taınırdt ve tesisat yapabılecek iktidarı haiz 

Bir o ör al nacak 1r. 
Taliplerin evrakı mllsbitelerUe birhkte bizzat fabrika mndor
lt'~ııe mnracatttları. 

Adiiye V eka etin n: 
Açık buhman 55 lira asli mnaşlı Iumuı ceza evi ta'bibliğine kanuni vastf ve 

şartları haiz olan taliblerin on oeş gün içinde ('Vrakı müsbiteleriyle birlikte Ad-
liye Vekaletine müracaatları ilan olunur. (9349) 

Nafıa V e kaleti lstan bul Elektrik 
İşleri Umum Müdürlüğünden 

Eksiitme Ilanı 
ı - Mııhammen bedeli 1925 lira tutan muhtelif çeşitte 750.000 aded makbuz 

:<apa1ı zarf usulile satın alınacaktır:. 
2 - l::ksiltme 29/12/938 Perşembe gü:1ii saat 16 da İdarenin Tünelbaşında Met

ro han binasının 6 cı katında toplıınacak arttırma eksiitme komisyonundil 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartnameler İdarenın Lcvazım Müdürlil~nde parasız olarak 
,tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat (144.38) yüz kırk dört lira otuz Sf'kiz kur~tur. 
5 -· Teklif mektublannın 2490 numaralı kanun ahkamına uygun olarak eıe~nt

meden en az bir saat evvel KOmısyon reisliğine verilmiş bulunması lfızımdı:-. 
(9tl8) 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden: 
ı _ Alemdağında Taşdelen mevkiinde yeniden inşa olunacak keşifleri yckumı 

(12704) lira (44) kuruş olan müdür ve makinist, revir, milstahdemın bl
nalsrı inşaatı maa mü§teınil!ıt toptan götürü olarak kapalı zarf usulile 
9/12/938 den 29/12/938 tarihine kadaı eksiltrne~e konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid projeler. Fennt ve hususi şartname ilc eJr.siltme §~~~a~e~~ 
ve mukavele projesi parasız olarak Ankarada Vakıflar Umum mudurlu~ 
ln~aat müdürlüğünden İstanbulda Vakıflar Başnı:marbAmdan, İzmırdo 
Vakıflar Müdürlüğtinden alınabilir. 

s _ EkStltme 29/12/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat {14) de Kadı
köy Vakıflar Müdürlü~ binas~ dahilinde komisyondıı yapılacaktır. Mu • 
vakkat teminat (952) lira (83) kuruitur. 

4 _ Bu eksiltıniye girecek olan mimar ve mühendisler 938 senesine airl Ti • 

caret odası vesikası ve gene bu yıla aid olarak Nafia Müdi'.lUğünd'cn alın
mış on bin liralık tek bir bina inşaatLDı yap~§ ve m~vaf!..ık olmuş oldu-
~unu bildiren yapı müteahhltliAi veslkasını gostermesı Hh mdır. .. 

5 _ Teklif mektublan 29/12/938 Perşembe günO saat (13) e kadar Kadıkoy 
Vakıflar Müdürlü~ Komi.lyon reiali~ıne makbuz mukabilinde verıimiş 

olacaktır. 
6 _ Kapalt zarfların ihzannda teklif mektubunun yazılışından ve bu zarila· 

~m tevdiinde, posta ile gönderilmesinde taliblerin (2090) sayılı ~anunur. 
32, 33, 34 üncü maddelerin~ harfiyyen riayet etmeleri lUzumu ılAn olu-

nur. (8875) 

... 
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Deniz Şeytanı 

Yakalanan cas us 
Ve aşcıbaşımıza bağıracaktım: ı 
- Haydi bakalım aşcıbaşı, misafir -

ledmize ne baz1rladınsa getirl 
Sayın misafirler yemek salonuna ge

çerlerken bittabi paltolannı koridor -
d11 asacaklar ve silablannı göz önünde 
bulundunncıkla beraber elin ererniye -
ceği bir uutklığa, kapı arkasına bıraka
caklardı. 

Tam yerneğiıı ortasında en alt güver
te:ie gizlenmiş bulunan muharibleri -
mr;- bir iş:m~t çckecekt~ bunlar da 
bir sıçrayışl.a gereken mevzileri tut -
muş olacak!nrdı. Başka bir ~tle gü
vPrtede bulun:ın gemiciler derhal de -
m~r direkiere tınnanacaklar, gizli kapı 
vnya kapa k ları açacak lar, küçük h Uc -
relere girerek elbise ve silahlannı ala
caklar, birkaç dakika sonra da meyda -
ruı birer Alman bahriyelisi olarak çık· 
mış bulun~caklar, birkaç dakika evvel 
güveı-tedeki mütevazi Norveçli gemi Filikalan mayrnı etme~e mecbur kcılıy or ve Dttnlara binip gemicU1ı açılıyoruz 

tayfalannın y~rl~rini ow~tmuş ~lacak • çaJ:şan ustalan ve işeileri aldatıyor, ğıru, ilerde denizaltı gemllerinde ~ 
lardt. Anb~aK ısted.ıgım ~ kı has • onlara yalanlar söylüyordum. zeplinlerde makinistlik edecek çırakla-
rnın nezar~tı~e. geçmış ~la~ılecek bu • Zira işci!cr tadil sebeblerine vukuf rm yetiştirileceğini söylüyordum. 
~u~an. ~emımız, tekrar istırdad wetm:~ kesbettikleri takdirde maksadımız .... , ~u Bu suretle dil kullanmaklığımı ge .. 
ıç•n. sıvı} kıbkta harekete geçmeği mu· yu bulmuş placağmı şüphesiz addedi - miye konulan iki motör teyid etmiş o
nı:ısıb ~ul:n~ıvorduk. . yordum. Muhakkak ki hasım casuslan 1uyordu. Kezalik Alman miçolarmın 

Gerçı,. mufreze ef~dının yemek yı : faaliyet halinde idiler. Hem bu yolda İn denizde rüzgar telmiğine göre, arma ve 
Y?"E'klen salonun do~emesi. herhangı giJizlerin başarıcılığinı takdir etmemek yelken hakkındaki bilgilerinin. kifayet
bı..,. o~.a ~ev:ı salon ~oşemesınd:n fark- mümkün değildir. Onların cidden bü - siz olduğuııu muharebenin isbat etmi~, 
1~ rle~ıldı n~a ~akikatte o ı_nutehar • yük ve sistPmli istihbarat t~kilatı var· anlatmış bulunduğunu da ilave ediyor 
~~~ ~ır eJcvaL~~r den ~başka bır ~ey d~ dır ve bu t~kilatta çalışanlara da hay· ve binaenaleyh bu gençlere ayni za -
gı dı. Bunu:. ıçın ben~ yapaca~ bır li paralar verirler. Biz Almanlar ise bu manda biraz da yelken kullanmayı öğ
şey vardı. ki o rla han~ ~asındaki b~- hususta bahiliz. Bab!. Zaten o büyük renrnek fırsatı bahşedileceğinl söylü -
rometrenın arkasında gızlı bulunan bır savaşta irtik<ip ettiğimiz hatalardan bi· 0 dum 
diiğmev~ tRzvikten ib?,retti. Bu takdir • ri de bu değil mi? y ~mba~da esirler ~ geminin kalaba· 
d: haydı ~ak:_Iım,. z:ıufre;e ':_e h:r şey İşte size arzettiğim sebeblerden do • lılt müretiehatı için yaptınlan yerle -
bır anda oldugu gıbı a.şagı goçmuş bu· layı ustabaşı da dahil olduğu halde, rin makine çıraklarile yetiştirilecek 
lunacaktı. herkese Pass of Balınaha yelkenUsinin kamarot çocuklara mahsus olduğunu 

Bu anda sofrada Id askerlerden biri ac;.-I bir ta!im gemisi haline konulara - beyan ediyordum. (Arkası var J 
siliihına u1.::ınmak isterken kendilerini 
alt katta bir başka güvertede, gene sof
ra başında bulmuş olacaklardı. Şu fark 
la ki bu defa ctraİa göz atınca kendi -
lerine çevri)TlliŞ yirmi Alman mavze -
rinin namlulanm görmüş bulunacak - :.S41f~ 

lar dı! 
O vakit ben de, ileri doğru yürüye

cek ve pa1tomun düğmelerini açarak 
bir anda n1P1ade bir yelkenlinin kap -
tanlığından b:r muavin kruvazörün 
kumandanlığına tebdili loyafet ediver
mi~ bir va?iyette kendimi onlara tak • 
dim edecrktim. 

Bütün bu tertibatı, kemali dikkatle 
almış bulunmnklığıma sebeb, İngiliz 
gemicilE-rinin haleti rubiyelerini, kolay 
kolay teslim olmak istemiyeceklerinl, 
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Burdurda sürek aviara 
Burdur (Hususi) - Burdur Spor 

Kurumunda şu günlerde büyük çalış -
malar görülmektedir. Bilhassa memle
k<>tte eskidenberi rağbet gören güreşci
liğc ve avcılığa Hiyik olduğu ehemmi • 
yet verilmektedir. 

Cumartesi tatilinden istifade ederek 
memleketimizdeki avcılar civar köy -
lerde bir siirek avı tertib etmişler ve 
iki günlük bir avianmadan sonra dön • 
müşlerdir. 

• 
ll 1 

Birincikinwı z.4 

Romanya takımı geldi, 
akşam Ankaraya gitti 

Takım 17 oyuncudan mürekkebdir. Kaleci, merkeS 
muavin ve merkez muhacim ile sol açıklan müteaddid 
defalar Romanya milli takımında oynamış oyunculardır 

Romanya takımı nhtımda ken dilertnı ltcırşrlıyanlar 4f'CII'UI44 

.lutbol Federasyonu tarafından da - kiye grup birincillll mti~ 
vet edilen Romanya takımı dün öğle- ba§landı. İlk maç Aydın grup bi~ 
den sonra şehrimize gelmiş ve akşam Aydınsporla, Kocaeli grupu birincisi P 
trenile Ankaraya hareket etmiştir. kişehil' Derrlilil'fPOru arasında yapıl" 
Romanyalı misafir futbolcular, nh - maçı 6-2 Demirspor kazandı. 

tınıda İstanbul mıntakasr. Galatasa" İkinci maç Samsun grup birincisi sıfiJ" 
ray ve Fenerbahçe klüpleri murahha~ .sun İdmangficile Seytıan grupu birfılcUf 
lan tarafından karşılanrn.~lar, ve :e- Adana İdmanyurdu arasmda idi. Saıtl "' 

~i~ı;s~~:k n;:ı~~:. narnma kendı le- ;,~.~!.~!.~~.4~.~ •• ~.~~.~!..~~~.~~~~~: ......... ..--
Romanya milU şampiyona komitesi 

reisinin idaresinde gelen takım Rapit 
ten 6, Üniversiteden S, Viktorya • 
dan 3, Yüventüs'ten 2 ~ Karpaç 
klübünde."l seçilen 1 7 oyuncudan mn
rekkebdir. 

Kaleci, merkez muavin, merkez mu
hacimle solaçıkları müteaddid defalar 
Romanya mUU takımmda oynamış 
m;lli oyunculardır. Romanyalı futbol -
cular 6 kanunusanide Atinada Yunan 
milli takımile, 8 krınunusanide Bük -
reş Atina, T 1 kanunusanide Bükreş • 
Pire muhtelitUe karşılaşacaklardır. 

Romanya takımı pazartesi sabahı 
şehrimizde olacak-tır . 

Türkiye grup birinciligi 
Ankara 23 (Telefonla) - Bugün Tür -

lsveç eşyas1 hususi takas 
usulile girebilecek 

İsveç ticaret anlaşması tatbikatındt 
hm:ust taka~ muamelelerinin yapıJsbiJ" 
mesi için mevcud klering plafo~ 
tükenınesi esası kabul edilmişti 

Gümrük ve İnbi5arlar Vekaleti, bl' 
hususta dün al&kadarlara yeni bir tl' 
mim göndererek, Türkiye • İsveç ıd" 
ring anlaşmasının 9 uncu maddesi~ 
de anlaşm~~sa bağlı protokola :lstfD' • 
den tatbikatın, mevcud plafonlar t~.t 
kenmeden de İsveç eşyasının b~ 
:takas surctile ithali yolunda cere~ 
ettirilmesinde bir mahzur oilınadıY 
bildirmiştir. 

BAN.K S 
yi bildiğim içindi. Şüphe yoktur ki böy 
le bir gem;ye ikame edilmiş küçük bir 
kıt'ayı gene beş altı kişilik müsellah 
bir kıt'ac!kla mağlfip etmek zor bir iş 
değildi. Fakat ben, her ne suretle olu~ 
sa olsun. orada kan alotılmasını arzu 
etmiyordurtı. Bu gibi abvalde sporun 
en iyisi im:~nların canını almaktan ise 

2 - Mucld!n yaptıtı - Fazla.. 
8 - Teceddüd - Blr nota. 
4 - Çok iyi - Her zaman olan. 
5 - Ortasında bir rE• de olsa bir rA• da 

olsa ay - Bir nota. 
6 - işaret sıfn tı - Bedel. 

939 K. TASARRUF iKRAMIYE PLANI 
on1an esir almaktır. 

Büyük harbin sürüp gittiği yıllarda 
m!ittetiklf'riniz biz Almanlara Hün di -
yorlardı. B"n, kendi şahsıma, onlann 
bu iddialannın çürüklüğünü hareka -
tımla bütü'l dünyaya isbat etmek eme
linde id'm. 
Şimdi farzediniz ki bir İngiliz kru -

va~örü bizi denizde önledi ve gemimi· 
ze bir mnnC!a asker 'bıraktı, biz de -i
zal) ettifiim yol1a- bunlan esir ettik. 
Gc...ne farzediniz ki başka bir düşman 
kruvazörile karşılaşıyoruz, aramızda 

-ufak ölçüde de olsa- bir çarpışma 

oluyor, filik31:trımızı mayna etmeğe 
mecbur kalıyonız, esirlerle birlikte bun 
lara binip gemiden açılıyoruz ve ken • 
di gemimizi kendimiz babnyoruz. Bu 
ihtimali de ~öz önünden uzak tutma .. 
dığunız iç"n haz.ırlanmıştık. Geminin 
ica ı, eden yerlerine istediğimiz anda 
infilôk ettirebilecek bombalar koymuş
tuk EmeliTTJi?., gemimizi, her ne suret
le olursa oLc;un, düşman e~ geçir -
mPmek idi. 

Gemide bu tadilatı yaptınr, bu ter -
tibatı aldınrken maksadın hiç bir su • 
retle b:-ışkal?.n tarafından anlaşılına -
ması lüzumumı kani bulunuyor ve bu· 
nu hissecliyordum. Bu itibarla bu işde 

7- Şart llblka.!ı - ~alı: ınasdarından 
ma?Ji IJÜhudl mürred üçüncü şahıs. 

9 - Knıncr - İskambUde blrll - Aktörün 
y:ıptl~l. 

e - Aks! s:ıc!a - SahU. 
ıo - K:ısabın ~ıatb~ı - Kırmızıya. benzer 

renk - Oüçleştlrmek. 
YUKARDAN A. AÖI: 
ı - Bir nevi Y.eytln ya~lı fasulye - Oölge.j 
2 - O gellnce clha.na baş a~rısı bahane -

Tnze olmıyan. 
3 - Hasna. 
4 - İleri zıunan - Deniz nakil va.sıtam. 
5 - So•ıund'l blr rR• olsa bir nevi peynlr-

Alaturka mnstltlde taks:lmat .. 
e - İkl gey arasında kal~. 
7 - Hastanın iyileşme devresi. 

8 - Mılzll 'ühudl üçüncü şahıs müfred :ıı.
hlka.sı - Zü~ürd. 

9 - T'lrnfla: - Bir neTl llleme. 
ıo - Yuvarlak. 
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lvvelki bulmacanın haUedihniı §ekU 

32,000 LİRA MÜ KAFA T 
Kuralar: ı Şubat, ı May1s, 1 Temmuz, 26 Ağustos, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

.4!)1111111111 i K R A M i V E L E R : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII~Ya 
- -
§ 1 Adet 2000 liralik c= 2.000 lira ~ 
~ 5 " 1000 " = 5.000 , ~ 
§ 8 " 500 " = 4.000 " § 
§ 16 " 250 " -== 4.000 " § 
§ 60 " 100 " -= 6.000 " § 
~ 95 " 50 ., - 4.750 ,, ~ 
§ 250 " 25 " = 6.250 " §§ = = S§ 435 32.000 E§ - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfW 

T.lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiŞ 
olmaz, aynı zamanda talibinizi de denemiş olursunuz. 
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Romatizma ve bütün sancılan şayanı hayret bir 
surette derhal geçırır. Eczanelerden 

SEFALIN'I 

'Bunu.;Tçin de içi budu Osram-nJ·am· 

rpulüoD lercab eımeliainiı.. Ütiram -B· 
'ampoftan aarf edecekleri oereyana 

mukabil el~ edikbiJecek azami ~~~~ 

\iabetil•i temao ederler, yani 
Ur .. Wl. w.k.! 

Ankara borsasi 
Açıht· kapanıt fiatlan 23- 12 • 958 

ÇEKLER 

ı..onttra 
N'n-Y~ 

Pa rta 
MllMo 
C.nnre 
Amnerdua 
Berlln 
Bı11taeı 

Atina 
Botya 
Praı 
Madrld 
V&rtoT& 
Budapep. 
Bükret 
BeJıra d 
Yokohama 
8tokholm 
Moako1'a 

Açılı7 
6,86 

126,6326 
1,31 
6, 60711 
I8,36 
68.2276 
rıo,312ö 

Ll,1776 
1,07 
1.0425 
.... ı 
6·86 
~.745 

~.81 

C,8976 
2,803 
~ .. :.ıı 
50.1726 
:t3, 7125 

Knp'!l'llf 
.S,86 

126,6326 
3,.51 
b,6076 

18.56 
tS 2276 
50,3126 
11,1775 
1,07 
1.15425 
4.31 
6,86 

13.745 
~.sı 
o.sm; 
2,806 

,.. 21 
50.17116 
23,7726 

ESHAl\1 

Anadolu rm. " CIO 
pcoın 24 60 

2550 
886 

24 60 
ll'i60 
883 

112 26 
9 9U 

A. (lm. " GO ni!U 
Aalan çlmenıo 
Merkez BanU. 112 26 

9 90 
8 26 
u .,.ı 

1 Bıı.nkaaı 

role! on 
ltıthat n Def\ı. 
Şark DeQlrmtlll 
Ter to. 

O& 
6 ıo 6 10 

İSTİKRAZLAR 

"' ılı 1 ~,ıu• 1 

1 Qrlı: borcu ı peıın 19 36 19 sa 
• • lJ • ];1 36 19 36 
• • ı 'Yadelı 

. .............................................................. 
TURAN TIYATROSU 

Şehz:adebllfı 
Ne~it, Cemal Sahir 

birleıiR'i 

IPE~C{ ~~~~~M 
SP. 

ERTUGRUL SAOI TEK 
TiYATROSU 
Tııkaimde bu gece 

{0Ç0ZLER) 
Vodvil 3 perde 

Ya1ı:ındıı büyük bir temsil 

hidiae.i insaG M~but 

HALK OPERETI 
t5u akşam 

RAHMET EFENDI 
Cumıırte•i lS de matl•• 

T:40S5 

PULLARI 
AEG 

Torkiye _V ek ilieri: 

(1~ A.ftelılDi fJek.trik Şirketi Umollliye~i 

ŞTAN B U L P. K. )449 

Elektron 
Ttlrlr. A.Jaonim Şirketi 

ISTANBUl; r. L ll« 

Sayfa 1 j 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ANKARA 

1 - Kurumumuz talebc ve müstahdeminfn Kanunusani 939 dan 31 Mayıs ni· 
hayetine kadar a§ağıda gösterıirliği üzere 7 grupta ayrı ayn ve bizalarında gös
tcı·ilen şekilde lbir kısmı kapalı zarfla, bir kısmı da açık eksiltmeye konulmu§tUl\ 

2 - İhaleler her grup bizasında yczılı gün ve saatlerde Yüksek Ziraat Ensti-o 
tfisü Rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır . 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - Teminatlar ihale saatinden bir sa at evveline kadar komisyona teslim edi· 

lccektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parnsız şartname almak istiyenlerin Enstııu Dalra 
Müdürlüğüne müracaatlan. c522h c935h 

Cinsi Mikdan Fiatı Teminatı 

Ekmek 75000 Kilo 9,75 kuruş 548.44 

İhale günü ve saati 

9/1/939 Cuma günü saat 10 
kapah zarf usulü. 

-----------------------
Sadeyağ 

Tereyn~ 

Zcyt'nya~ 

Zeytin ~anesi 

Dana e!i 
Koyun eti 
Kuzu eti 

Beyaz peynir 
K aşar 
Süt 
Yoğurt 

Yumurta 

Us kumru 
Lufer 
To ri k 
Tavuk 
H ın di 

5000 • 
1000 :t 

5000 , 

2000 ::t 

5000 :t 

10000 ::t 

1000 :t 

110 
140 

60 
40 

40 
37,5 

100 

1500 ,. 50 
1000 , 70 
2000 , 20 
2000 • 25 

80000 Adcd 2 

2000 Kilo 50 
1000 , 50 
1000 Aded 70 
3000 » 55 
1500 ::t 130 

712,50 

607.00 

9/1/939 Cuma günü saat ll 
kapnh zarf usulü. 

9/1/939 Cuma günü saat 12 
kapah zarf usulü. 

221,25 9/1/939 Cuma günü saat 14 
açık eksiltme. 

'35,00 9/1/939 Cuma g(lnü saat 15 
\kapalı zarf. 

-----------------------Kesme şeker 
Toz şeker 
Kuru safuiye 
Un 
Makarna 
Şehrıye 

İ rm ik 
Ararot 
Çay 
K ek ik 
Mercimek 
Bulgur 
Ceviziçi 
Fındık 

F!stık 

Sirke 
Limon 1uzu 
Tarçın 

Karabıber 

Kırmızı blber 
Salça 
Sabun 
Tuz 
Buğday 

Nohut 
Kuru üzüm 
Taban 

» helva 
Bekmez 

3500 Kilo 32 
10000 , 28 
4000 » 12 
2000 :ı> 15 
2000 :D 26 

500 :. 26 
500 , 22 
100 :t 50 
150 :t 380 

25 :. 60 
1000 lt 15 
1000 ::t ll 
400 ::t 50 
500 , 110 
200 , 220 

2000 , 12 
50 , 110 
25 :t 150 

100 :t 110 
100 :D 30 

1500 » 30 
2000 :. 42 
2500 , 6,5 

500 :t 15 
2000 , 15 
1000 , 30 

1000 ::t 35 
1000 :t 35 
1000 :t 15 
3000 :t 40 
1000 ::t 20 
1000 :t 30 
3000 , 12 

998,00 9/1/939 Cuma gUnn saat 16 
kapalı zarf usulü. 

Re çel 
Börellce 
Turşu 

Bnrbunya 
-------------------------Patates 

Ebcgömeci 
Yeşil Falata 
ve marul 

10000 :t 

1000 lt 

7000 Aded 

8 
15 
5 

Balkabağı 2000 Kilo 10 
Ispanak 5000 :. 15 
Pırasa 5000 ı. 10 
Lahana 3000 » 8 
Kereviz 2000 -. 17 
Havuç 4000 , 8 
Limon 10000 Aded 5 
'rere otu 1000 Demet 2 
Mcydanoz 2000 • 2 
Ayva 2000 Kilo 15 
Elma 2000 » 25 
Portakal .-BO:.ti.k 10000 Aded 6 

So~an 6000 Kilo 7 
Taze ZerdaU 1000 , 25 

~ Kayısı 1000 ı. 30 
Vişne 1000 , 30 
Kiraz 1000 ~ 30 
Hıyar 1000 Aded 5 
Taze bakla 2500 Kilo 15 
Bezelye 1000 , 20 

En,ginar 5000 Aded 25 
Sarımsak 250 Kilo 25 
Salarnura yaprak 500 > 25 
Taze yaprak 1000 :ı> 20 
Turp 2000 Demet 6 
Karnıbahar 3000 Kilo 20 

701,00 9/1/939 Cuma günü saat 17 
de kapalı zarfla. 

Istanbul Vak1flar Direktörlüğü ilAnlari 
Kıymeti 

Lira Kuruş 

173 94 

Pey parası 
Lira Kuruş 

13 05 

Rüstempa§a mahallesi Tahmis sokağı Haraççı han alt kat eski ve yenı 1 No. 1 
odarun tamamı 15 gün müddetle satılınak üzere açık arttırmaya çıkarılmı§tıt. 

thalesi 9/1/939 Pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden taliblerin Çen· 
berlita§ta Vakıflar Bapnüdürlülü MahlillAt kalemine müracaatlan. (8360) 
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Doktorlanmız tasdik ederler ki hastalıklanmızın çoğu ruhidir. 

Zaaftan, ceaarebizlikten, korkudan, melankoliden, ümitsizlikten doğar. Menıei ise kansızlığı meyda• 
na getirdiği durgunluk dediğimiz heyecanawık ve neteaizliktir. Bı.ıgün hastaneleri boıaltacak yegarıt 
iliç da hudurl Heyecan ve neıe .•• 

Bir hastaneye gidiniz, hastaların elemlerini, endiıelerini giile,- bir yüz ve itimadla kaldırınız, yani 
durgun ve yorgun kanlarını harekete getiriniz; derhal yataklarından kalkarlar, evlerine kotarlm. ltll 
insan makinesine maddi ve manevi ba kudretleri vermek hayatı aaadetlerle geçirmek, her teıt>bbü.ı 1)1 

azimde muvaffak olmak demektir. Bu da mevsim değittirmelerind(.J kanır. kırmızı yuvarlacıklarını ta
:celeyip ~oğaltmak ve tabii bir tekilde harekete getirmekle olur. Bu yüksek kudreti sizlere, ancak; 

Kan, L."Uvvet, ittah fUrubu temin eder. Fosfanol; tatlı bir ittah verir. Kanı, kuvveti, çoğaltır. Zeki 
ve hafızayı parlatır. Görmek, korknıak, i§itmek hasaalannı arttırır. Sinir ve adaleyi sağiarniattırarak 
uykusuı:luğu ve fena dü!Ünceleri giderir. Mide ve barsağı tenbih ederek, muannid inkibazları geçirir: 
Bel gev§ekliği ve ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhaaıl, insan makinesine lazım olan bütün kalort 
ve enerjiyi vererek, hayatı neıe ve heyecan içinde ya§atır. 

FOSF ARSOL'u diğer mukavvi iJaç.lardan ayıran batlıca hasaa: Devan!h bir f.urette kan, kuvvet ve iştiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta içinele tesiriııl 
gôdermesidir. Yüce sağlık vekail'!timizin resmi müsaader:ni .haizdir. Her eczanede bulunur. 

1 Y1lmadan 
şaşmadan 

Kendine beyhude yere eziyet ediyor 
GRiPiN 

lzmir Incir 
ve üzüm tartml 

Mamulatı 

Satış Kooreratif
leri birliği 

incir, üz Om, Şarap 
üz Om ba 11 ve sirke 

Satışa çıkarılmıştır. 
Beyoğlu lstiklal caddesi No. 64 

( Parmakkapı Tramvay durağı) 

Belediye Sular Idaresinden: 

Say n abonelerimize 
Kış gı>ldı, su sayaçları dond:an patlar. Tamir masran olarak bir hnyli para 

ödemenıze mahnl kalmamak üzere sayaçları soğuğa karşı muhafaza için tedbir 
c937h 

Her işin saatinde yapılması, muvaf· 
fa]dyetin snndır. Tam saati bildiren 
tam ôyarlı 15 sene ıarantili 

"MOVADO, saatleri 

OSMAN ŞAKAR 
M Uesseaesl nde 

6 ay vade ile satılır. 
Kadın, erkek, altın, gümüş ve metal 

kol, cep ve otomatik saatleri, elektrik 
saatleri, r:ıdyo veya vitrinieri istenilen 
vaJ:itte açıp söndüren cKAÇQ,, masa 
saatleri. 
GALATA : Bankalar cadddesl No. 47 

Voyvoda h an zornin kat 
: Üniversite caddesi 

No. 28 
: İskele caddesi 

Nr. 33/2 
5 • 40 mnm garantili ampuller 19 
kuruşa, veresiye avizeler ve elektrik 
aletleri. 

Doktor 

ihrahim Zatl Öget 
Eeledlya Jı:arşısınd1, Piycr lotl 
u iddeslnde 21 numaradı her,:ıla 

u~leden sonu has a.iıırıaı kab:ı! 

• ~e~ -~~ ........ ., 

1 LA N 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünd~n: 

varken ıstırab 
çekilir mi? 
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