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HA LKIN GÖZ Ü 

t!ALKIN KULAGI 

ti ALKIN D 1 L 1 
~ 
~ene 9 No. 2996 Yazı işleri telefonu: 20203 CUMA 2 - BİRİNCIKANuN 1938 

r·· ..................................................................................................................................................................................... , 

i CUmhurreisi memleket 
içinde seyahate ç1k1yor 

• • 
ls m et lnönü Karadeniz salıil 

• 
şehirlerini, Istanbul ve 

BugUn 16 sayf.a J 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 6 kunı.ş 

Yeni İstanbul V alisini 
Cümhurreisi ve 

BaşVe 1 kabul ettiler 
Muhiddin Ostündağa Vek81et emrino 

almdığı dün tebliğ edildi 
· Yeni vali vazifesi başına gelinceye· kadar vilayet, 
belediye um uru vali muavini tarafında tedvir edilecek 
Ankara, 1 (Hususi) -Yeni Vali Dok

/ Ankara, 1 (Hususi) - Cümhurreiıi .ayın lmıet olarak teıbit olunmattur. Kurultay Partinin yeni re· tor Lutfi Kırdar bugün Cümhurrcisi. 
rıönünün yakında memleket içinde bir ıeyahat ya· iıini ıeçtikten sonra Parti tethilcitı bakımından e· Başvek.il ve Dahiliye Vekili tarafından 

Trakyayı 'ŞereflendireCekler · 
Pacağı haber t•crilmektedir. Seyahat gü:zergiihı ola- hemmiyetli kararlara ,alıid olacağımız ıöylenmek· kabul edilmiştir. Valinin alaca~ı direk-

• tak Karadeniz salaili, Istanbul ve Trakya sayılmak. tedir. tife göre buradan ya Manisaya geçmesi 
i tader. • Merkez lCfkiliitında yeniden müstakil bir Parti veyahud da doğruca İstanbula gitmesi 
f Halk Partisi BUyük Kurultayi umumi kiitibliği ihdtuı, viliiyt}llerde ise Parti reiıli· ihtimali vardır. 
i .. Ankara, 1 (Husuıi) - Cümhuriyet Halk Partiıi sinin valilerin uhdeıinclen alınması mevcucl ihtimal- Ankara, 1 (Hususi) - Yeni İstanbul' 
: b~yük kurultayının toplanma tarihi 26 birincikanun ler GTaıındadır. valisi Doktor J;Cıtfi Kırdar bugün geldi, 

\~ ...................................................................................................................................................................................... -' temaslarına başladı. Kırdar pek yakında 

'' 1 No. lu Yahudi düşmanı. 
Alkapon, imza lı mektub 
~~tnirde bir genç 70 yaşında bir Yahudi taeirinden 200 
h~a koparmak istedi, fakat cürüm üstünde yakalandı 
d lıınir (Hususi) - İzmirde şayanı 

•Kkat bir tehdıd vak'ası olmuş, se • 
ll•·lerdenberi iplik ticareti yapan 76 
: .ında Salamon Gnbay'a tehdid mek
llıbu ~önctererek 200 lira para istiyen 
~m rli l.NSt:yin Cenkclli, araştırma 
1)'1 ınurlan tarafından suç.üstü tutul • 

1<> Lı ı. AdlıyeyP verilmiştir. Hadise şöy
. olmuştur: 

'l'iiccar Salamon Gabay, bir akşam 
~Ilde otururken kapısının içme bir 
}' ktub atılm.ştır Kurşun kalemile 
k üııtan bu nı~ktubun sonunda bir is • 
,~! ·t ı·~c;m~ ve altında da şu ibare var-,, .. 
ı-..:' numaralı Yahudi düşmanı Alka -
Mill, 

'l' rvı~ktubun muhteviyatı, ertesi gün 
ılkilik parkımı 200 lira getirilmesini 
~ (Dc,•nmı l ı inci sayfada) Tehdidci Hüseyin 

Bedbaht bir şarlatanın kepazelikleri 

Aktör Bürhaneddin Fransada Türkiye 
hakkmda konferanslar veriyor! 

~enç her.if, ey alet gazetelerine lôtfettiği (I) müli
l atıarda Türkiyeyi Cezayir ve Tunus kadar Fransız-
aşnıış bir memleket olarak göstermekten çekinmiyor 1 

ı.. 11utevazı Türk ti
Jôlltos 
d unun scmasın-
ıın k % ara bir bulut 

t , ı geçip giden bir 
.ı 11 iyet vardır ki a- ' 
'~ltı • 
t• a Vnktile. bundan 
·l.ı~ 
·~· sene evvel, 
tn lvainıı.in şakirdi 
atıfeti Bürhaned-

\'~ bey. derlerdi . 
.ı. bUd, daha doğru. 

u adı kendi ken
• tı 

~ e bizzat o ver-

tt · 908 in meşruti
\ k ıtıkılabı bir emrJ 

1 
olup ta Abdül

~.Q r ·· · k 1 ~ CJımı yı ı ın-

~ İstanbula dünvn. 
1 d.. • 

b1• •0rt köŞt?sind.cn 
UrQ buyük adam 

ti. ller biri bir • 

1 cia büyük olan 
<ıkat bunların ek

~~ p·tıin ya şantajcı, 
ı~, ~~~vracı olduk- Aktör Bürhan serserisi l \ 
~a. g . 11~harc nnlaşılnn bu kafile arasın-ı vanıle büyük bir san'tükar çtktı; bu, bü-

u.rıun birinde karşımıza o büyük ün- (Devamı 9 uncu sayfada) ,. 

Ulvi bir vazife 
.,. ..................................................... . 

Varlık ıahibleri! Eaki Türkj 
ler ilim mii~ .. eıelerini lııır· 
mayı ve bunları korumayı 
en büyük lıayır, en büyük 
şcrel sayarlarJı. Oniver•i· 
tenin hitabına muluıbele 
ederek onlann evliidiarı 
olduğunuzu isbat ediniz! ..................................................... : 
Türk Cümhuriyetinin yarmını 

bazıl'lıyacaıt <'la.u Uruversite mü
davimi altı bin Türk çocu~dan 

(Devamı 11 ınci sayfada) 

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

Cümhurreisimize 
devlet reisierinin 
tebrik telgrafları 
Ankara 1 (A.A.) - Reisioüm.hur İs

met İnönü, Rcisicümhurluğa intihabı 
münasebetile muhtelif devlet reislerile 
aşağıdakı telgraflan teatı etmişlerdir: 

(Devamı ll :.rıct sayfada) 

Büyük vatanperver 
Nam1k Kemal günü 

Namık Kemal 1nerhu.m 
(Yausı 11 inci sayfada) . ............................................................ . 

Eyüblü Halid kumiser! 
Meşhur sabıkalı " Ben 
komiserim, diye esnafı 
dolandırırken yakalandı 
Meşhur sabıkalılardan Eyüblü Ha -

lio, !.m sefer de kendine komiseı· süsü 
vererek, yeniden sahneye çıkmış ve 

(De\·ıunı l l inci sayfada) 

yeni vazifesi başına hareket edecektir . 

* Muhiddin Üstündağın Vckalet emrine 
alındığı dün sabah Dahiliye Vekiıletin

den gönderilen bir tclgrafla İstanbul vi
Uyetine bildirilmiştir. Vekalct emrine 
alıruna keyfiyeti Muhiddin Üstünda~a 
saat on birde vihiyett!'n gönderilen hu
susi bir mcmurla Belediye reisliği oda
sında tebliğ edilmiştir. Emrin altına Mu
hiddin Üstündağ el yazısı ilc cEmri te
bellüğ cttimı. dlyc yazmış ve imzasını 
atmıştır. (Devamı 1 ı inci sayfada) Vali muavını Hücuıi K arataban 

Tramvayların gürültüsü 
bir davaya sebeb oldu 

Bir otel sahibi , gürültü yüzünden müşterilerinin 
azaldığını ileri sürerek Tramvay Şirketini dava etti 
Si.rkecide Reşadiye oteli sahibi Ah

med Dede tarafından, Tramvay Şirke· 
ti aleyhine çok enteresan bir dava a -
çılınıştır. Dava; iddianın istinad ettiği 

sebeb itibari!<', Adiiye tarihimizde na
dir rastlan:m bir mahiyet taşımakta • 
dır. Davacı Ahmed Dedenin iddiası şu
dur: 

'I'ramvay arabaları oteli önünden ge
çerken, büyük bir gürültü husule ge
tirmekte, böylece otel sakinlerinin is
tirahati ihlal olunarak, kendisinin ka -
zancına suitcsir icra etmekted!ir. Da
vacı bu gürültüye sebeb olarak, tram-

vay rnylannın bozuk olduğunu iddia 
etmekte ve r~yların da tamiri lazım 

geldiğini beya~ etmektedir. 
(Devamı ız ınci sayfada) 

• Avukatlar yenı 
A1ımcd Dede 

kanunu 

sevinçle - karşıladılar 
Baroda dün kanunun tatbikatı görüşüldü, 

reisi vaziyeti izah ediyor 
Bar o 

Avukatlar "Son Posta, ya fikirlerini anlattılar 
Yeni avukatlık kanununun mer'iyete 

girmesi b:ıro mehafilinde ve avukatlar 
arasında derin bir alaka ve sempati ile 
karşılanmıştır. Bü.ti.ın avukatlar, yeni 
kanun hakkında geniş ölçüde memnuni
yet beyan etmektedirler. Dün İstanbul 
barosunda da bir toplantı yapılarak, ye. 
ni kanunun tatbiki t:trafında görüşül

müştür. 

Baro reisi Has<m Hayrı. dün kendisile 
görüşen bir muharrırımizin sorduğu 
muhtelif suaaerc cevaben. aşağıdaki be
yanalta bulunmuştur: 

-Bugün baro i zibat meclisi toplana
(Deıamı 10 ncu sayfada) 

-
Sııad Ziya Recai i\tabek 



Z Sayfa 

Hergüa 
Fransanın atiattığı 

Tehlike 
Yazan: Muhittin Birgeıı 

E ransada demokrasi, soldoın ve

u- ya sağdan - fakat. muhakkak 

olarak • gelmekte bulunan iki diktatöre 
karşı kuvvetli bir mukavemet gösterdi. 
Umumi grev tecrübesi çok kötü netice 
ile kapandı. Bu netice, Fransız milleti
nin, muşkül zamanlarda kuvvetli bir 
şuur ile hareket edeb!lir bir halk kütle
sıne sahib olduğunun deliliciir. Zaten, ne 
zaman Fransa böyle muşkül devirler gör
muş<;;c, m llet derhal bu şuur kuvvetini 
göstermiş. demokrasinin sade boş bir ke
lımeden ıbaret olmadı~ını ısbat etmiştir. 

Bundan evvE-lki makalemizde söylemiş 
olduğumuz gibi. Fı :msa muhakkak su
rette sağa doğru gıdecek. Almanya ile 
anlaşma yap::ıcak ve ayni zamanda Fran-
sa .ktisadiyatına bır diimen takacaktır. 

SON POSTA 

Resimli Makale: s Cesaret sükiitlan anlaşılır... • 

Eski Yunan şairlerınden (Mencındr) dan zamanının en Tanıdıklarınız arasında !herllangı Dır acı ıle z:arşııaşmış 
cesur adamını bulup göstermesini ıstemişlerdi: olan}arın o dakikadaki vaziyetlerini gözden geçirirseniz 

E er, Fransada arnele kü elerı bu ha-
reketi menetmek lüzumundan fazla bir - Bilmiyorum, cevabını verdi, fakat arayınız, e:o fazla görürsünüz ki, içlerinde ağlıyanlan sinirleri zayıf olanları-

felakete maruz .kaldıtı halde inlem!yen adamı bulunuz, dır, §ikfıyet edenleri ne yapacaklarını bilmiyenleridir. Kuv-
ırıukavcmet kuvveti gösterirse, göster-

cesaret iCJDpiyonu muhakkak ki odur. vet susup dü§ünmesini b:lendedir. 
seydı, F•ansanın bu s::;.ğa doğru meylet- a::ıc=================================================--• 
mc zarureti, onu yn bir anarşiye atacak, 
yahud da. buna kimse razı olmıyacağı 
içın, işi sağdan gelen askerlı veya asker
siz bır aiktatöre götürecektı. Meğcr ki 
sosyalistler ıktidarı ellerine alıp bizzat 
bır arnele dıktatörlüğü kurabilsinler. 

Ben ıkınci ihlim~le bugünkü Fransada 
yer olmad~a. yani Fransanın küçük 
ve orta kütlcleri, bir klSllil arnele ve 
müstahdemlerle birlikte, son sosyalizm 
tecrübesindEn memnun kalmamış bulun
du~na göre ı~n daha ziyacie faşist ren
ginde bir otoriter re)ime donru gitmesi 
mümkündür, demi,tım. Şımdilik. Fran
sız demokrasisı ıç:n bu tehlıke geçmiştir. 
Radikal sosyalistler, tedrici surette sağa 
doğru kayarak. Fran'iayı selamete çıkar
maya çalışacaklardır. 

* Acaba. radikal sosyalistlerin idareleri 
altında, sağa doğru yapılacak bir kayma 
hareketi ilc Fransa selamete tamam çıka
b l•r mi? Yani dahilde içtimal ve siyasi 
bır sükun devri açmaya, Fransa iktısa
diyatını müsmir blr faaliyet devrine sok
maya w harici s:ya~et bakımından da 
Fransaya devamlı bir sulh ve emniyet tc
ır. ·n etmeğe. radıkal ı::osyalistler tama
men muvaffak ciabilirler mi? 
Fransanın bugünkü vaziyeti hayli müş

küldür. Bir ta-aftan amelenin. iki sene
lik halk cebhesi hükumetı devrinde elde 
etmiş olduğu haklar, bunların Fransa ik
ti adiyatında matlub olan snlahın sürat
le tahakkuk cttirilmesine büvük bir en
gel teşkil eder. Diğer taraftan da rad'kal 
so yal'st f1rkasının kPndi bünyesi. Fran
sada bu hareketi kuvvetle ileri götürrne
ğe pek müsaid de~< 1 ~·r Şu halde, ya 
Franc:ada bugünkü ke!:ömekE'ş, biraz daha 
hafif bir şekilde dC' olsa devam edecek, 
ya.hud radı" al sosY:ılic:tJerin renklerinde 
ve çehreler'ndc esaslı bir dcğ"şme ola
caktır. 

Dümenli iktısad di.ınvayı yavaş yavaş 

istila etmPkte oı.:ıuy.una göre. Fransa, 
kaloni kuvveti ne olursa olsun, bu dü
mE>nlf harekete karcı kendi liberal siste-

Kadınlar yapma r ...... -............................................... , 
" Gamze , de 
Kullanmıya başladılar 

Hergun bir fıkra 1 
Ucuz olmassna ucuz = 

Gamze pek noş §eydir. Gamzeli bir ka
dın yüzü başlı başına bir sevimlilik, 
neş'e kaynağıdır, diyebiliriz, fakat her 
kadının yanağında gamze olabilir mi? .. 
Bu da bir meseledir. İşte. bunu düşünen 
açıkgöz Amerikalının biri, sellülüid ve 
lastıkten mürekkeb bir alet yapmıştır. 
Bu sayede. gamzesi olmıyan kadınlar, 
yapma ben gibi, yapma gamzeye malik 
olacaklardır. 

ı. 

ll 
ll 
ı ı 
: -. . 

Me§1ıur 1niioalağacı Marsilyalı Ma
Tiyüs bir gün dostlartna: 

-· Bir lokanta ke§fettim, dedi, fet1-
kaldde ucuz, diğe:r lokantalarda on 
franga yenilen bir yemek bu tokanta
da bir fronkla 11eniliyor. Ncısı'D haki • 
katen ucuz değıl mi? 

-Yalan. 
-·Yalan olabilir. Onu mevzuu bah-

ıetmeyin.. V cuz olmasına ucuz ya!" 

'---.. ·---···············-····················--·-~ 
Ikiz çocuk sahibi 
,Olan kadın atlet 

Olimpiyadlarda 

kadınlar arası yük 
ı,ek atlama şampi

yonu olan İngiliz 

atletlerinden Ba

yan Mari evlen

mi§ ve ahiren ikiz 

o~lu olmuştur. 

Mes'ud anne. ya
Kanadalı beşizler Nevyork taktan kalkıp ta 

sergisinde teşhir edilecekler 1 k.uvveti yerine gc-

Kanndalı be~izlerin gelecek sene Nev- lir gelmez tekrar 
yorkta açılacak olan dünya mcşhcrinde ekıersizlerine ba§
bulunacakları, orada herkes tarafından lıyaca~nı ve at
görüleceği söylenmektedir. Nevyork va- letizmi hiçbir za
lisi: 

c- Bu hususta hiç bir veçhile bir kanu
ni mani yoktur. Elverir ki ailesi, doktoru 
ve muhafızları buna razı olsunlar!:t de -
miştır. 

man bıraknuyaca

ğını söylemiştir. 

Artık başınızı 
Gözleriniz açık olarak 
Yıkayabillrsinlzl 

Başınızı aabunlarken. gö2'1ler:i.ni.zi ka-1 
pamak, yorucu hatta üzücü bir iştir. Bu
na da bir çare bulundu. Resimde gördü
ğünüz üzere gözlerin üstünden, yüze do~
ru geçirilen §effaf bir maske, gözlerinize 
sabun kaçmasına mani oluyor. 

Alman sefaret katibini 
öldüren Yahudi genci 

oruç tutuyor! 
Irkdaşlarının intikamını almak için Pa

risteki Alman sefareti üçüncü katibi von 
Rathı vuran 17 yaşlarındaki Yahudi de
likanlısı, işledi~i cinayetin ırkdaşlan ü
zerindeki nksülAmeHni haber alın!§ de -
ğildir. Hapishanede, katibi vurdultu gü
ne kadar olan hatıratını yazmaktadır. Bu 
hatırat muhakemes.i bıtmeden önce neş
redilıniyccektir. 

mi ile kolayca vazıyet alamaz. Bundan rabilecek ve sınıfsız bir Fransa için sınıf-

Sadık ve hercaimeşreb 
aşıklar 

Delikanlı yaptı~ı fenalıktan vicdan a
zabı duymaktadır. Bu yüzden de §imdi 
haftada bir gün oruç tutuyor. 

dolayıdır ki halı>n bu memlekette cEco- sız bir siya~et kuracak fikir bu memle- Aşıklar ezeldenberi iki kısma ayrılır- h 'J 

nomie or'enteeı. dıve bir tabir çıkmıştır. kette henüz teşekkül etmiş değildir. lar: Sadık ô§lklar ve hercaimEI§feb S§ık- Sahte oldugu bilindigi alae 
cVeçheli iktısad,. diye tercüme edcbilP- Fransız milleti bu fikri ve bu programı lar. İşte iki yeni misal: 72 bin lira degeri olan tablo 
ceğımiz bu tabir ·E,.onomie dırigec •• ya- da arar ve bulur. Fakat, yavaş yavaş; Bundan yirmi sekiz sene evvel Andrea Sahte oldu~ bilindiği halde chakiki 
ni «idaı't!li - veya dümenli • iktısad,. Hi.- çu-nku·· Fransız demokrasisı sıçrıyarak Gnlli adında bir İtalyan delikaniısı Fao- bir Rariıbrand tablosu,. diye üç defa sa-
b'rinin yerine kullanılıyor. Kelimeler yu-rüyemez·, yavaoıı gı"der. Onlar bizim la Garbero adıoda on dokuz yaşında gü-

-s tılan, şimdi de 12 bin liradan fazla değeri 
başka, fakat manalar ayni şeyd·r. S1J 1·çin cyavaş yavaş~ derler: bu babiste bu zEl bir kız ile nişanlanır. Delikanlı yir- d bulunan bir tablo, Londrada teşhir e il-
fnrk ile ki OriE:>ntee ıktısad, usulleri ve sözü biz de onlar için haklı olarak kul- mi yedi sene izdivacını tehir eder. Biribi- melrtedir. 
organları itibarilc, ÜtE:>ıdne nazaran daha lanabilıriz. O halde varacağımız netice rinden aykırı sebebler bulur ve yirmi ye- ================ 
hafif olab:lir. Aradaki fark bundan iba- 'de şu olur: Fransa demokrasisi bugünkü di sene sonra da küçük bir bahane ile ni- sene nişanlı kalmışlarrlır. Erkek Jiındi 67 
rettir. t(-hlik-"li vazivctten kurtulmuş. yakasım tanını fesheder ve başka bir kadınla ev- yaşında, kadın 59 yaşındadır. 

Fransa, dönüp dolasıp ıktısadi havahnı diktatörlü~n· el.ne kapbrmaktan kut'r- lenir. Şimdi elli yaşını bulmu§ olan biça- Kadının ismi: Signe Worm. erketin is-
tanzim için hafif vı>va sıkı bir şekilde. tulmuştur. Fakat. millt Fransanın kurul- re Paola nihayet mahkemeye müracaat m1: Wilhelm Skoldjborgdur. On dört ve 
nihayet iktısadiyatının idaresine bir dü- ması zamana muhtaçtır. O zamana kadar ederek yirmi bin liretlik taznlinat davası yirmi iki yaşında iken birbirleri ile tanı
men uydurmanın yollaro.nı aramava da bugünkü keşmekeş, zaman zaman zu- açar. şıp sevişmişlerdir. Fakat zuhur eden ai-
mecburdur. Bunu da cimdiye kadar yap- hur edecek muhtE-lif §ekillerdeki gaileler Bir de bu: Danimarkada teşrinievvelin levi hadiselerden dolayı ancak yirmi beş 
tı~ı gib", parça pnrça ve gah sağa. gıih rrasında devam eylevlp gidecektir. 20 sinde eşine tesadüf edilmiyen bir izdi- sene nişanlı kaldıktan sonra evlenebil-
sola giden .tedbirlerle değil, muayycn b"r Muhittin Birgen vaç akdedilmiştir. Yeni evliler tam 45 mişlerdir. 

sıstem içinde ve muayyen hesabiara gö- =;:~=:;::::::=::::::::=:=:=:=:::=::==::::==::=:::=:=:~=======:::=::===========:~ 
re giderek. doktrinsiz ve dinamik bir u- r . 
sul ile yapmalıd:r. Bir kelime ile, hüku
met, ne sağın ,,e ne de solun menfaatini 
değil, Fransanın ve bir kül halinde mü
talea edih•n Fransız milletinin ve Fran
sa iktisadıyatını_n lehi:ııde olnn bir sistem 
arıyacaktlr. Aksi takdirde Flransanın 

devlet gemisi bocalamakta devam eder. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 

* .;u dakikada Fransada bu işi yapabile-
cek bir siyasi zümre görmüyoruz. Ken
disini sınıf dü§iincelermin fevkine çıka-

Maarif Vekaleti İstanbulda büyük bir kız enstitüsü yap
tırmaya karar verdi. Türkiyenin en büyük şehrinin kültür 
kay:ııaklarım biraz daha gen~~letecektir, kararını can ve 
gönülden tebrik etmek ltızım. Ancak bu yeni müesseseyi 
kurmak için seçilen yer tramvay caddesındedır ve sadece 
arsasının fiatı 60, 00 bin liradır. Binaenaleyh biz mutlak 

ISTER IN AN, 

bir sükCına muhtaç olan bir irfan müessesesini gürültülü 
bir sokakta tesis etmenin ve ~e.".!llzli~i itibarile daha muva
fık olan ikinci ve üçüncü sokaklarda 5, 10 bin liraya yer al
mak mümkün ıken esasen mnhzurlu olan caddedeki arsa 
için 80,"90 bin lira vermenin doğru olduğuna inanmıyoruz, 
fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INA NMA 1 

Birincikanun ~ 

Sözün Kısası 

Zô.h.irde ehemmiyetsiz, 
Lakin ... 

l. E. Talu 
9P ramvayda oldukça te.ıni:z gi)':irıı· 

U li bir ba:-ıan, ellerindeki çeşid 
çeşid paketlerden, hal ve vaktinin DY. 
sonunda alış veriş etmeğe müsaid oldtı
~ da belli. Yanında. gerçi bodur amrn8i 
ıruışallah epey gelişmiş, eski devirde oıs_:ıt 
gövdesınin çıkınblannı ç&rşafia örtmege 
mecbur olarak kadar neşvünema bulmU~ 
bebek gibi bir kız çocuğu .. 

1 - Bayan! Yedi buçuk kuruş daha ve • 
receksiniz .. 

-Sebeb? 
- Küçük bayana da bilet almanız lA" 

zırr.. 

- Aa! Bir damlacık çocuktan bilet :s· 
tenir mı imiş? Sıftah senden i~itiyorutn· 
O, daha yedi ya§lnda yok! 

Annesinin yalarundan hicab duyan za• 
vallı yavrucak ön:.ine hakarken, yolcul!ll" 
birbirlerine giHüm.."eıler. Ve her halde, 
yedi buçuk kuruş gibi hasis bir ıneblfı~ 
için bu sahneye sebeb olan şık bayant~ 
ahlak ve scclyesi hususunda ed ndiklerl 
kanaat kendisinin aleyhiııedir. 

* - Fatih kaç para? 
- On iki buçuk kuruş! 
- Al §U on kurll§u da, bilet kesme iSW 

terseni 
Otobüs biletçisi fak~rdir amma, bu çil"' 

kin tekiifte bulunan müşteriden daha na" 
musludur. 

- Olmaz, bayımi der ve ücreti tam o· 
larak almakta ısrar eöer. 

Yüz paralık bir intifa için hem ken • 
dini alçaltan, hem de başkasını alç!llt· 
mak istiyen bu adam fırsat bulunca nele
re kadir değildir, acaba? 

. * 
- Bayımi O sigarayı söndürün.. ya • 

sak tır! 
- Adam, sen de! Bcleöiyenin yasa~ 

kaç pal'a eder? Şuracıkt a ~ki nefes ÇC'kil' 
atacGğım. Belediye biraz da başka işiere 
baksıni 

Bu hem§ehri, belediyeyi istilifaf et .. 
rnek le. yasağa ka&şı gE> lmekle işlediJi 

suçLtn çirkinliğini ınüdrik midir? 

* Bütün bu saydığım ve hemen her giitı 
benim ve sizin şahid olduğumuz bu şeY· 
ler zahirdc E>.hcmıniyet.siz görünür. Lakitı 
içtımai terbiyenin bunlar temel taşları • 
dır. 

(Devamı lO ncu sayfada) • 

····························································· 
Doktor Süreyya Hidayetin 

bir tavzihi 
Dün Atatürkün hastalığı münasebetile 

müdavi ve ınü~avir tabibierinin hatırn~ 
larını toplamaya devam ederken doktot 
Süreyya Hidayet Jle de konuştu~muzı.l 
kaydetmişt;k . Doktor Süreyya Hida)'ct 
askerdir. BPvanatta bulunmak salahiY~ 
tini haiz değildir. binaenaleyh bize rııü; 
lakat vermedi. Kendisile sadece busll5 

pir müsahabe yaptık, dünkü nüsharnızıı 
geçen satırlar da hususi müsahabePill 
mahsulüdür, ve maalesef o yazıda da bil" 

zı yanlışlıklar yapılmıştır. Mesela dokt~t 
Süreyya, Atayı ancak 30 temmuzda bıt 
konsültasyonda görmü§tÜ. Halbuki yn~ı; 
da geçen senenin kanunuevveli tarı~ 
kullanılmıştır. Sonra tıbbi raporların k;: 
tab halinde neşredileceği cümlesi oe ıı.ı 
zum görülür ~e neşreöilebilir. şeklinde 
olmak lazımdı. Anketi yapan arknda~ı .. 
mız kendisinin müsaadesi haricinde ı9" 
mini kullandı~ı Jçin muhterem doktor" 
dan özür diliyor. • ~ ............................................................ 
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2 Birincikunun SON POSTA 

, 

Fransa da Daladyeye 1
4·····························-····-··················· ··~ 
. Ankarada omumil 

karşı itimad arttı 
Parlamento toplant1ya çağ1r1ldı, hukomet 

kararnarnelerin tasdikini isiiyecek 
Bir hafta içinde harice çıkanlan 10 milyon Ingiliz lirası 

tutanndaki şahsi servet tekrar Fransaya döndü 
Paris. ı (Hususi) - Hükfunetin ele al- layı dün Parlste tevkif edilenlerin adedi 

!ı.ğı tedbirler sayesinde umumi grevin 430 u bulmuştur. Tevkif edilenlem büyük 
lkim kalması, Daladye kabinesinin mev- bir kı.mu tekrar serbest bırakılınıştır. 
klini tarsin ve takviye etmiştir. Büyük Takriben 50 kip hapisanede kalacaktır. 

rnüessese sahiblE>ri kadar, halkın ve hat- Almanlar nasıl kar~ıladılar? 
tA işci sınıfının da Daladyeye karşı iti- Berlin, ı (A.A.) _ Fransada umumi 
Inadı artmı~tır. grevin muvaffakiyetsizlikle neticelendi-

Son bir hnfta ıçinde memleketten th- ğini büyük rnanşetlerle kaydeden Alman 
taç edilmiş olan on milyon İngiliz lirası gazeteleri, Daladyen.in galebesini de teba 
tutarındaki şahsi servet ve sermaye, bu- rüz ettirınektedir. 
gün te~crar Fransaya avdet etmiştir. İngilizlere göre 

Frangııı, sterling ve dolara nisbeten 
kıymeti Oç puvan artmıştır. Londra. ı (A.A.) - Son günlerde Fran-
Azfmklır bir hareket sayesinde elde e- sız dahill ahvaHnl umumiyetle mesk(it ge 

dilen bu muvaffakiyetten sonra, başve- çen İngiliz gazetelerinin hepsi, bu sabah 
kil Daladye önümüzdeki perşembe günü Fransanın dahill vaziyetinden bahset
parlamentoyu toplantıya davet etmiştir. mektedir. Gazeteler, aralarındaki politik 

Bu toplantıda büktimetin yeni malt farklara ralmen, dünkü günden çıkan
kararnameleri ı~cclisin tasdlikine arzd-- lan neticeler üzerinde müttefiktir. Bu 
lunacak ve ağlebi ihtimal kabine iUmad .neticeler ezcümle şunlardır: 
r~yi istiyecektir. ı - Hükfunet, çok bilyük bir ehemmi-

ycti haiz bir muzafierivet kazanmıştır. 
fşden çıkarılan arneleler 2 - Rejimin galebem dernek olan bu 

Paris, ı (Hususi) - Sen Nazer, Lorlan 
\>e Brest deniz ter&anelerinde müstahdem 
linelelerden dünkü greve iştirak etmiş 
olanların vazıfelerine nihayet verilmiş
tir. 

Bunlann tekrar işe alınması için tah
tiren yeni müracaat yapmalan icab ede
cektir. 

Tevkif edilenler 

muzafferiyetın herhangi bir sınıf tara
fından diger bir sınf aleyhine istismar o
lunmasına hük(imetin mani olacağı n;. 
mid edilmektedir. 

Nevyork. 1 (A.A.) -Sabah gazeteleri, 
dün Daladyenin Fransada kazandığı mu
vaffakiyeti memnuniyetle kaydetmek
tedirler. 

Amerikan gazetelermin tefsirlerine gö
re, dünkü grevin neticesinde Fransız 

Paris, 1 (A.A.) - Polis müdüıiyeti ta- mlH! vahdeti takviye edilmiş ve Fransız 
tnfından neşredilen bır tebliğe göre ça- millet!, hariç ve dahılde kendisini teh
~a serbestli~ini Uılal ve inzibat kuv- likede görünce husust menfaatlerin fev
l\'etlerine karşı isyan cürümlerinden do .. klnc çıktı~ını isbat etmiştir. 

• • 1em 
e 
le 

Parlamentoda Kont Ciano nutuk söylerken dinle
yiciler: " Tunus, Cibuti, Korsika " diye bağırdılar 

Roma. 1 (A.A.) - Parlamentonun ya krallığı arazisine ilhak edilen Libya
riUnkü içtimaı hakkında tefsirlerde bu- nın dört eyaleti hakkındaki kanun layi
lunan gazetelrr bilhassa K.ont Ciano ta- hasını tedkik etmi§, bunaan sonra bu e
l'afından söylenen nutkun, İtalyan mil- yaletlerde do~an mOslümanların vatan
letintn yeni emellerinden bahseden ~ daşlı~ meselesile meşgul olmuştur. 
Inı heyecanlı ~ezahürata vesile olduğu Kanun llyihasında bu eyaJetlerde do
ftada bazı dinleyici gruplannın aya~a ğan Libyalı müslümanlarm ı8 yaşını bi
ıtalkarak: cTunus, Cibutı, Korsilta-. diye tirdiklerı zaman, istedikleri takdirde, hu
bağırmış olduklarını ehemmiyetle kay- susf bir vatandaşlık hakkı ibraz edebi
detınektedjrler. lecekleri kaydecilmektedir. Bu vatan-

Gazeteler, meclis reisinin mükerreren daşhk ahzıasker nizamnam€leri muci
~ıngırağı çalmasına rağmen bu sadaların bince kendilerine sılAh taşımak, müslü
d.evam ettiğini iHive etmektedirler. man faşist teşekkü!lerine kaydedi!mek 

Roma, 1 (A.A.) - Büyük faşist mec- ve Libya kıt'alarında hizmet etmek üze
lisi evvelki akşam Mussolininin riyase- re askerlik mesle~ıne girmek haklannı 
tlnde toplanmı~tır. Meclis geçende tıaı-1 vermektedir. 

Umumi 
t 

··tettişlerin 
lant1lar1 

Ankara. ı (Hususi) - Umumi Müfet
tişler iki gündür Dahiliye Vekilinin re
lsıiğinde toplantılar yapmaktadırlar. 

Romanyada 
Suikastler 

italya Londra deniz 
anlaşmasina J!iri or ~ 

• 
Londra, 1 (Husust) - İngiliz - İtal-

yan anlaşmasının mer'iyete girmesi üze
rine, bu anlaşmanın hususi ahkamı rnu
clbince İtalya haıctimeti ı936 senesinde 
Londrada yapılan deniz anlaşmasına ilti
haka karar vermiştir. 

İtalyan büyük elçisi GramH, yarın il
tihak protokolunu imzalıyacaktır. 

l3ükreş. 1 (A.A.) - Succva eyaleti va-
lUi~inln bır tebHğıne göre, 29 teşrinisa- Spor hareketlerine 
tı.tyı 30 teşrinisaniye bağlıyan gece eana-
tında Cernuutzi şehrinde dokuz yangın yarın başlanıyor 
tıkıtuş ve iki Yahudi havrası, iki fabrika 

meclis seçimi 
Cümhurreisi ve Başvekil 

reylerini verdiler 
Ankara. ı (Husus!) - Umumi mec

lis seçimi yapıldı. Merkez kaza seçi
mine, müntehibisani ııfatile Cümhur
reisi İsmet İnönü ve refikaları, öğle
den evvel Belediyeye gelerek reylerinl 
kullandılar. 

Ba~vekil CelAl Bayar da öğleden 

sonra Belediyeye gelerek reyini kul
lanmıştır. 

Akşam geç vakte kadar bütün ka
zalarda reylerin tasnifi tamamlan
mıştır. Merkezden azalığa seçilenleri 
bildiriyorum: 

Devlet ŞOrası Daire Reisliğinden 

mütPkaid Ali Rıza Sun, avukat Ziya, 
eski azadan Ahmed Korur, tüccar 
Ahmed Çubukçu, Etimes'ud Partı ka
mun başkanı Abdurrahman askier, 
avukat Emin Halim, eski Tokad me
busu Hüseyin HüsnO Sarı, eski An
kara mebusu Muslihiddin, Ford a
centr.sı müdOrU Reşid Katiboğlu, Zi
raat Bankası merkPz müdürü Veli 
Necdet. 

. 
i . . 
: 

\ ........................................................ ,; 
Dokuzuncu tasarruf 

haftasi Başvekilin 
nutkile aç1lacak 

Ankara. 1 (Hususi) - Dokuzuncu ta
sarruf ve yerli malı haftası ayın on iki
sinde Başvekilin bir nutkile açılacaktır. 

T ramvay Şirketinin 
delegeleri Ankarada 
temasiara başlad1lar 
Ankara, 1 (Husust) - Tramvay, Tü

nel ve Havagazı şirketlerinin delegeleri 
Döbarsi ve Klerens geldiler, bugün öğ
leden sonra Nafıada birinci temaslarını 
yaptılar ve sala~iyetlerinı ibraz ettiler. 

Iş Bankası 
ikramiyesi 

1,000 liralık ikramiye 69671 
nurnaraya isabet etti 

Ankara, 1 "(A.A.) - Türkiye İş Banka
sının kumbaralı ve kumbarasız küçük 
cari hesablar arasında tertib eyledlği ik
ramiye plfuıının birıncikfınun lte§idesi 
bugün banka umum merkezinde ve no
ter huzurunda yapılmıştır. 

İstanbulda 69671 besab numaralı Ba
yan Atiye ıooo .ı.ira. Ankarada 4643 Bay 
Sabite 500 lira, Mera•nde 3383 Ali, An
karada 2718 Remzi, İzmirde 19369 Ba
yan Emineye, lstanbulda 21620 Bayan 
Hüsnüye, İstanbulda 74602 Nazım, Kay
seride 3515 Hilmiye ellişer liralık ikra
miyeler isabet etmıştir. Bu keşidede ay
rıca 150 ve ı25 şer lira kazananlar da var
dır. 

Orman Çiftliği 
ambarında 
yangın çıktı 

Ankara 1 (Husus!) - Bu akşam sa· 
at 17 ye doğru Orman Çütliğinin am· 
barlannda biT yangın çıkıruştır. İçin· 
de yulaf bulunan ambarm tutuşmasile 
yangın kısa bir zamanda genişlemiştir. 
Itfaiye bütün gayretine rağmen kömür 
ve şişe ambarlarını yangından kurta -
ramamış vP. yangın yoğurt iınalfıtha -
nesine vardığı zaman söndürülebil.miş-
tir. \le beş Yahudi evi yanmıştır. Yangını çı- An~ara, ı ~Hususi) ---: M~lli ~atem do-

kar 1 b"" .. k bl k ak 1 layısıle spor hareketlen bır muddet te- A H N 
tır ~ arın U)".l r ~ı y a anun~ bir edilmi§ti. Beden Terbiyesi Genel Di- lman ariciye azırı 
.p,_· unların arasında eskı Demlrmuha- ktö l""ğü" t kil~t t y b" p • •d• 
'll: t . • . re r U spor C§ tl ına yap ıgı ır arJSe gı ıyor 
d 

eşkilatma mensuh Bısartchuk ks.r- t lmd .. - üzd ki t ind ·u 
eşler de vardır. Hepsi s~lannı tam su- am e onum e ~umar es en 1 

- Berlin, 1 (A.A.)- Yarı resmi bir mem-
l:t!tte lti al t . 1 d' baren spor hareketJerıne başlanmasını d d'ği _ h r e mış er ır. ild' . ı· badan bil iril ı ne gore, ariciye nazın 

l3u"krcş. ı (A.A.) - Cluj ünıv---ıtesi =b=ı=rrnı==ş=ır=.========== ~bl B. Von Ribentrop, Fra11Slz hükUmetinin 
t't!ktötiine karşı yapıl&n sukasdin faille- isminde Demirmuhafız teşkilatma men- daveti üzerine kısa bir ziyaret için bu 
l'lnden birisi yakalanmıştır. Bu, Francu sub bir gençtir. pazartesi günü Parise gidecektir. 

Yugoslavya om 
milli bayramı 

Matemimiz dolayısite 
konsoloshanede 

kabul resmi yapılmadı 

Dost ve müttefik Yugoslavyanın milli 
bayramı münaaebeille dün sabah saat 
10 da Galatadaki katolik Saint Georges 
ve saat 11,30 da da TablDıdeki Sainte 
Trinite ortodoks kiliselerinde ruhani ft
yin yapılmıştır. 

Milli matem.i.mlze iştirak eden dost ve 
müttefik Yugoslavya devletinin şehri

mizdeki mümes.sill, bu miill bayram mü
nasebetile her sene konsoloshanede ya
pıian mutad resmi kabulü la~etm.iştlr. 

Taksim kilisesinde yapılan ruhant !
yinde vali muavini ve diker zevat hazır 
bulunmu§lardır. 

Beigrad, I (A.A.) - Bütün Yugo.slav 
gazetelc:i, ilk ıoayfalarıru Yugoslav bir
li~inin 20 nci yıdönümüne tahsis et -
rnektc \·e birincikanun ı918 de . ilAn 
edilen birlik hakkında tarihi vesikalar 
neşretmektedir ler. 

Gazeteler, kral ikinci Pier ile, birliği 

vücude getiren kral Aleuandr'm ve kral 
birinci Pierin resimlerini neşretmekte
dirler. 

Birlik bayramı münasebetile resmt ga
zete bilhassa matbuat cürümlerile diğer 
cürümler için geniş bir af kararnamesi
nin metnini dercetmektedir. 

E bed i Şef hakkında 
yazıJan şiir ve 

n esirler 
Ankara, ı (Hususi) - Maarif bü

tün mckteblere bir tamim gön
dererek. Atatürkün ölümü münase
betile muallim ve t.alebelerin yazdıklan 
biiCimuro şiir ve nesirlerin toplanarak 
Vekalete gönderilmesini istemiştir. Bu 
yazılar bilahare Vekaletce tedkik edile
rek bir broşür halinde neşredilecektir. 

Matbuat idaresi d2 yerli ve yabancı 
neşrlyatı bir broşür haJinde toplamakta
dır. 

Maarif Vekaleti merkez 
teşkilalı memurlan 

hakkında yeni bir kanun 
Ankara, 1 (Husus!) - Maarif VekAle

ti m~rJ:ez teşkılltı memurları hakkında 

yeni bir kanun projesi hazırlamaktadır. 
Proje esaslarına göre umum müdUrlerin 
maaşları d:ğer vek!letlerde olduğu gibi 
doksandan yüz liraya, fUbe müdürleri 
elli beşten yetmi§ lirayil çıkarılmaktadır. 

Bu arada kıdemlerini doldurmuş olan 
memurların da maaşlan arttınlmı§ ola
caktır. 

Berlin - Tohgo 
Hava seferleri 
Tokyo, 1 (A.A.) - ResroJ rakamlara 

göre, Alman cCondor:. tayyaresi, Berlin
Tokyo hava seferini, saatte vasatı 321 ki
lometre 800 metre &Üratle, 4a saat 15 da· 
kika 52 saniyede muvaffakiyetle yapmış
tır. 

Sayfa 3 

e Tahdidi testihat 
teraneleri kuvvetieniyor 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

M ünihte toplanan ve Çekoslo· 

vakyanın bir hayli toprak za-

yi etmesile netıcelenen konferanstan 
sonra etrafında ciddi bır müzakerenin 
başlamaıoı lazım gelen mcvzu tahdidi te~ 
lihat meselesi ıdi. .Musevilere karşı Al
manya ve İtalyaca alınan bazı tedbirler 
bu toplantıyı bir hayli geri bıraktı. Maa.
mafih, ilk anlaıın reaksiyonu zail olduk
tan sonra tekrar bu mevzua dönmek za· 
mam gelmi§lir. Nitekim İngiliz başveki
lile hariciye nazırının Parisi ziyaretin
den sonra Mister Çemberlaynin yakında 
Romaya da yapacağı seyahat, bu mcsele 
ile alakadardır. Fakat bundan eV'Vclki 
konferanslarda, bu mevzu hususi görü~ 
melerle daha evve1den olgun bir hale ge
tirilmediği için ınkisara uğranıldı~ndan 
dolayı bu defa da ayni akıbetin tekerrür 
etmemesi iç.n dikkatli davranılmakta ve 
evvelden yapılan temaslarla işin esası 

halledilmek istenilmektedir. Ta ki akde
dılecek olan konferans, çetin bir safha
ya girmeden tarafların görüşlertni loolay
lıkla telif etmek mümkün olsun. Filvald 
bu bahis hakkında her devletin kendin 
mahsus bir düşüncesi ve bir planı ıvardır. 
Fakat siliilılarm tahdiciinı istiycn büyük 
devletler birbirlerinden o kadar kuşkulu
durlar ki şekli umumisile muvafık görü
lebilen teklifler karşısında bile tereddO
de düşmekte ve iğfal edilmekten kork.o 
maktadırlar ve bundan dolayı tahdicll 
teslihat meselesi. alakadarların birbirle
rine şübheli gözlerle bakınaları yüzün
den bir türlü terakki edememiştir. Şim
di Almanlar bu hususta yeni bir proje 
hazırlamıi bulunuyorlar. Bu projeye gö
re kendi kuvvetlerini azaml had say
makta ve diğerleri rıayet ettikleri takı

dirde bu haddi aşmamayı taahhüd et
mektedirler. Buna mukabil diğer devlet
lerin kendi seviyelerine gelmelerine mil
samaha etmeyi de kabul eylemektedirler. 
Bugünlerde b!r müzakere esası O'lmak ü
zere resmen ortaya atılacağı söylenen 
bu projenin daha şimdiden itiraza uğra
dığını söylemeye dahi lüzum yoktur. 
Çünkü Almaniann silAhlaruna yanşında 
sonuna kadar sehat edemiycceğini iddia 
edenler, bu teklifi yapmakla Almanlann 
kemmiyet itibarHe mücadeleden vazge
çip keyfiyet itibarile silahlarını ıslah e
dece~ni ve buna meydan verilmemesi 
lazım geldiğini ileri sUnnektedirler. Bu 
da gösteriyor ki tahoıdi teslihat mese
lesi. evvelce oldu~ gihi bugün de maddJ 
olmaktan ziyade evvel! fikri olmak lA
zımdır. Samimt surette silAhlan azal~ 
maya karar vermiyenler için bir takım 
tatbikat mevzuu bahsolamaz. Böyle fik,. 
rf bir hazırlık yapılmadan masa başına 
geçecek murahhasların elde edecekleri 
netice evvelce oldu~ gibi bugün de hO... 
ran olacaktır. - Selim Ragıp Emeç 

Hani nahiyesinde zelzele 
Ankara 1 (Hususi) - Di~arbakır 

Hani nahiyestnde bugün öğleye do~ -
ru şiddetli bir zelzele olmuştur. Zarar 
yoktur. .............................................................................................................................• 

\ Sal.ahtan Ab ha: 

Korku 
Ya§amak arzusu bütün mücadeleterin sırrıdır. Her mahl(ik bu arzu ile acıya 

katlanır, zevkinden, saadetinden. servetinden feda eder. İtiraf etmelidir 
ki insanlığın belki en samimt ilitirası budur. Büyük bir harh geçtren bugünOn 

insanlan ölümün ve acının ne oldu~unu anladıklan içindir ld yeni bir harb
den kaçıyotlar. Muhakkak ki ı9ı4 ün tecrübesiz mi1itar:i%mi bugünün tecr1).. 

beli demokrasileri ve emperyalizmleri kadar kuvveW öe~ldi. Bugünün sU.A.. 
hı yanında onun. hsttl meşhur kırk ikUik 1i.Jman Berta6ı. Don Kişotun tahta 

kılıcı kadar gülünçtür. Buna ratmen havayı dolduran harb kokulanna ve 
gazeteleri §lfiıen barb bombardımanıarına rağmen harb olmuyor. Niçin? 

Milletierin talDıi fizerine ellerini koyanlar vicdanİ ,.e ~erl hislerine 

mağl(ib oluyorlar. Diploınasi tarihi böyle melaike ruhlu bır ayaset kalıra • 
maru kaydetmemiQtlr. O halde bir anda gökleri kaplıyacak tayyareler .. 
den kanadlanmıyor, mesafeleri aşacak namlular neden kan kusmuyor? 

Üzerinde ısrarla durulan davalar. bep böyle dU ve kalem mücadelesi içino
de sürüp gidecek m17 Bir taraftan yenıleri icad edildikçe modaları geçeıı 

harb silAhlan mUzelik oluncıya kadar kullanılmıyacaklar mı? 
Avrupa öyle bal aldı ki kendi kehdini yiyor ve yıyemiyenler de hmçla.. 

rını silAhsız, hududınız. cephesiz. idealsiz Beni İsrailden alıyorlar. 
Dünyayı bir korku istilA etti Vehim derecesinde bir korku. Ve bu korku 

muhattkak ki kurtarıcı bir harbden daha eJimdir. 
Bürha.n Cahid 
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Çe mecede Türkkuşu 
tesisatı yapılacak 

T esisat Balkanlarda ve Avrupanın bazı memleket· 
lerinde mevcud olmıyan mükemmeliyeHe kurulacak 

' Türkkuşuna talebe kaydına dünden 
itibaren başlanmıştır. Kayıd müddeti 
njsan ayına kadar devarn edecektir. 
Talebelerin, Türkkuşunun arneli ve na
zari derslerine yetiştirilmeleri mekteb-
1erinddti c!ers vaktinin müsaadesizliği 
yüzünden kabil olamamaktadır. Türk· 
kuşu urnum müdürlüğü Maarif Veka • 
lefle bu hususta temaslar yapacak ve 
talelıelerin Türkkuşu derslerine de 
rnuntazarn surette devam edebilmele
ri imk8nı temin olunacaktır. 
Türkkuşu İstanbul şubesi müdürü 

Savni, yeni ders yılı ha'kkında umum 
miıdürlükten izahat ve direktif almak 

Iki palto h1rs1z1 
. yakalandi 

üzere yarın Ankaraya gidecektir. Bun
d&n sonra Marmara ınıntakasında 

Türkkuşu teşkilatı bulunan vilayetle
rin talebelen yaz kamplarını İstanbul· 
da yapacaklardır. 

Küçükçekmece ile Safraköyü ara • 
sındaki arazide Türkkuşuna aid tesisat 
vücude getirilerektir. Türkkuşu U • 
mum Müdürlıüğü, yeni sene bütçesine 
bu sahada vücude getirilecek tesisat i
çin rnühim tahsisat koyacaktır. Kü • 
çükçelrmece civarındaki Türkkuşu te· 
sisatı Balkanlarda ve Avrupanın bir • 
çok memleketlerinde tesadüf edilmi • 
yecek müke.mmeliyette olacaktır. 

Bosforpalas otelini 
soyanlar yakalandi 

Arnavudköyün 
rıe Bosforpalas ote 
linden 200 kilo kur 
şun, musluk, kapı 
tokımağı ve !aire 
çallan mbı!kalı • 
lardan Hamdi ile 
aTkadaşı Kennnt 
dün Emniyet i • 
ki~ şube mü· 
~r1üğü sirkat 

Hilmi Muzaffer l masası memurla . Yakalanan hırsız-
Dün, Emniyet btinci Şube Müdürlü· n tarafından ya • lardan Kenan 

h . ka1aruruşlarchr. Tahkikat neticesinde 
ğü sırkat mat'aiı memurlan, §e nn 
muhtelif mahallcrtndeki evileri soyan Harndi ve Kenanın şehrin muhtelif 
aabıkalılardan iki gece hırsızını yaka· mahallerinde birçok yerleri daha soy· 

dukları anlaş ı !mıştır. 
lamışlardır. 

Muzaffer ve Hilmi ismindeki sabıka
lılar şimdiye kadar girdikleri muhtelif 
evierden yüzlerce palto çalıp satım§ • 
]ardır. 

Epey bir müdd~ttenberi aranmakta 
olan Muzaffer ve Hilmi dün mütead • 
did paUolarla birlikte yakalaiUlllijlar • 
dır. 

Şehir Işleri: 

EmlnönOndeki Kızılay binası 
istimtAk edildi 

Eminönündeki Kızılay hanının is • 
timlak muamelesi tamamlanmıştır. Bir 
iki güne k:ıdar bina tahliye edilecek ve 
yıkılınağa başlanacaktır. 

EyObde bir spor sahası yapılacak 

Eyübde bir spor sahası yapılması 
kararl~ıştır. Sahanın imar p1fuıına 
uygun olup olmadığı imar şubesi tara
fından tetkik edilmektedir. 

Esnaf cemiyetleri yıllık 

bDtçelerini hazırlayerlar 

Esnıi1 <:emiyetlerinin yı-llık bütçeleri 
~yderpey Tk:aret Odasına gönderil • 
rnektedi~. Odsya şimdiye kadar mev • 
cuc! 34 esnaf cemiyetinden 1 4 ünün 
bütçesi gelmiştir. Dün de deniz küçük 
nakliyecileri, ekmek yapıcıları ve gar-

nlar cem~yetleri bütçelerini hazırlı· 
yarak Odaya göndermişlerdir. 

Askeri MOze tamir edi lecek 
İki sene evvel, büyük bir fırtınada 

çatısı ve duvarları bozulan Askeri Mü-
zenin tamiri için iki bin beş yüz lira • 
ılık bir tahsisat aynlmı~tır. 

Bu para son günlerde Müze İdaresi· 
ne verilmiş olduğundan tamirata ya • 
ikında başlanacaktır. 

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 

Üskudar Askerilk Şubeslnden: 
Uçüncü fırım levn?.!m rels1 iken 12/10/ 

931'1 tarihinde tekaüd edUen -re 934 senesin
denberi §ubece nvnklbt meçhul knlmı.ş olan 
ve adre.slerlnden şl"lldlye kadar müteaddtd 
arMtırma.Jara ra~en bulunanuyan Ievazım 
emekli yarbay Aydonntlı 1205 doğumlu İsn 
o"I1 HamdJ, İstnnbulda ise derhal ve tn.ş
rn<'n tse nihayet bl.r hafta zarfında tanh -
hudlü meıktubla behemehal şubeye mü -
racaat etmesi liuumu ehemmlyeUe JlA.n o -
lun ur. 

Bir adamı döven dört kişi yakalandı 

Kasımpaşada oturan İsmail, zabıta· 
YR müracaat roerek Emine, Kazım, Şa
ban ve Ahmed isınindeki kimseler ta· 
ra!ından dövüldüğünü iddia etmiştir. 

Suçlular yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

Turizm 9ubesi seyyohlar Için 
bir broşOr neşretti 

İstanbul Belediyesi, turizm ~besi İs· 
tanbuJa gelecek seyyahlann bir gün • 
de görmeleri lazım gelen yerlerin kü
çük bir listesini ve buraların numara
larla gösterilen ufak bir paftasını bro· 
şür halinde neşretmiştir. 

Bir günde gezilebilecek yerler mcy.!!· 
runda, müze!ler, bipodrom meydanı, 
Su1tanahmed camii, Beyazıd meydanı, 
Kariyl' camii, Kapalıçarşı gibi yer • 
ler vardır. 

Broı:,iürde seyyahlara İstanbulun ba
zı otelleri, bankaları, tokantalan, bar
lan, taksi ücretleri, tramvay hatları ve 
istnsyonlarlu müze ücretleri ve sair 
malfırr.at da verilmektedir. 

Gümrühlerde: 

GOmr ükler BaşmDdOrD Ankar aya g itti 

Gümrükler başmüdürü Mustafa Nu· 
ri Anıl, dün Ankaraya hareket etmiş • 
tir. Başmüdür Ankarada İstanbul 
gümrüklerine aid muhtelif işler üze • 
rinde Vekale'lie temaslarda bulluna ~ 
caktır. Yakında gümrüklerde bazı mü-
him değişiklikler olacağı ve bu arada 
!stanbul gümrükleri başmüdürü Mus
tafa Nuri Amlın Vekalet teftiş heyeti 
rcisliğine tayin olunacağı haber veril· 
mektedir. 

Profesör Nissen 
Çok çalışma neticesi büyük bir rahatsız

lık geçl.rd1ğl lçln Uç aydanberl İsviçrede Is
Urahat etmekte olan Tıb Fakültesi cerrah1 
ordinaryUs protesörü operatör Nlssen mem
lekctlmlze dönm~tfır. Bugünden, itibaren 
vn7.lfesine b:ışlıynn profeöc Nlssen tama -
mUe lyUeşmlştlr. 

Mcmlekctlmlzde çalışma~o. başladığm -
da:ıbcrl yüksek bUgl ve meharetlle hnlkı -
mıza kendısını sevdiren değerll profe örün 
taır.: bir sıhhntJe mesaisine devam etmesını 
dl!erJz. 
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Atatürke aid bütün 
yaz1lar toplanip 
neşredilecek 

Birincikfmun 2 

Malatya iplik ve bez fabrikası 
yakında faaliyete başlıyacak 

İplik dairesi tamamen ikmal edilen ve 400 tezgahı 
ihtiva eden fabrikanın makine ve kazan daireleri de 

bir aya kadar tamamlanacak 

Kültür Direktörlüğü Ebedl Şefimiz 
Atatüı·k hakkında şimdiye kadar yazı· 
lan mensur ve rnanzum bütün yazılan 
toplıyarak bir albüm halinde neşret • 
meye karar verrn~tir. 

B LI hususta alakadar makamlara, 
mekteblere ve eser sahibierine rnüra • 

tiümer Bank t~ra.findan MaRat.y~da ı la~ zi.ra~t memurlarının gözüönünd6 
kurulmakta olan ıplık ve bez fabnka· ekılmıştı. Bu yıl tecrübe tarlalarından 

ca.at edilerek, bunun bir an evvel top- larında büyük bir faaliyetlle inşaata de· çok iyi neticeler alınmıştır. Erzincan 
lanması temin edilecektir. vam olunmaktadır. Malatya şehrini is- ınıntakasmda buğdaydan başka mısır 

tasyona bağlıyan 5 kilometrelik yolun yetiştırilmesi de düşünülmektedir. :Et 
ortasında yapılmakta olan fabrika, cinsinin ıslahı yolunda yulaf ehemmi• 
martın son haftasında işlerneğe geçmiş yctli bir rol oynadığından getirilen 
bulunacaktır. Fabrikadaki faaliyet üç yulaf tohumlukları halka meccanen 
bin kişilik bir işçj çalışmasile yürüye • dağıtılmıştır. AP,'aç hastalıklan He de 
cektir. Bu işçiler günün 24 saatinde üç devamlı bir ~kilde mücadele ynpıl " 
ekip halinde çalışacaklardır. }"abrika· maktadır. 

Bir simideiyi sopa ile 
öldüren katil yakalandi 

nın iğ mrktarı ikinci bir ilave i1e 1 7 Birkaç yıl önce burada kurulan se .. 

,. 
· bine çıkarılmıştır. rom Utboratuarı ınıntakaya büyük fay• 

Katil yakaLandılctcin 80nra 
Dün Emniyet ikinCi şube müdürlüğü 

cinayet masası memurlan, beş aydan
beri aranmakta olan Abdülvahid is • 
mi~ue bir katili y~kalamışlardır. 

Abdülvahid, bundan tam beş ay ev· 
vel, yani 29 haziran gecesi saat ikide 
Fatihte Atatürk caddesindeki ahırda, 
bir müddet evvel Galatada tanışıp ah· 
bab olduğu seyyar simidci Yusufu so
pa ile öldürerek kaçmıştı. 

O tarihtenberi şiddetle aranrnnkta o
lan Abdülvahid, zabıtanın bütün gay
retine rağmen bir türlü ele geçmemiş· 
ti. 
Fotoğrafı çoğaltılarak bütün vilayet 

ve kazalara gönderilerek her tarafta 
aranan Abdülvahid, nihayet dün Feri· 
köyünde dolaştığı esnada cinayet ma· 
sası memurlan tarafından yakalanmış
tır. 

Katil, dün geç vakit Adliyeye teslim 
edilmiştir. ---------
Diin Haslıöyde bir 
Muşamba fabrikası 
Kısmen yandı 
Hasköyde iskele başında David is • 

minde birine aid olan ve Suphi namın
da biri tarafından işletilen muşamba 
fabrikasından dün akşam saat 20 su
larında yangın zuhur etmiştir. 
Yangın alımın tedbirlere rağmen bir 

saatten fazla devam ederek, fa b ri ka • 
mn ahşab kısmı kamilcn yanmıştır. 
Yapılan tahkikat neticesinde bina

nın sigort.asız bulunduğu ve yangının 
fabrika dahilindeki "zirtlerin tutuşma • 
sından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Bir motosiklet bir odacıya 
çarpıp yaraladı 

Muzaiferin idaresindeki 326 numa • 
ralı motosHclct, Fatibte İbrahimpaşa 
caddesinden geçrnekie iken garajlar 
müdürlüğünde odacı Hüseyine çarpa· 
nk yaralamı~tır. Suçlu yakalanmış ve 
yaralının müdavatı yapılmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarla dalar temir. etmektedir. Uboratuarın 
fabrikanın iplik dairesi tamamen biti· devamlı ve fenni çalışınası sayesinde 
rilmiştir. Dokuma ve kazan daireleri şark vilayetlerimizde sığır ı:ebasından 
de bir aya kadar tamamlanmış ola · eser kalmam!ştır . 

1 caktır. Halihazırdaki kadroya göre 400 Takas komisyonunun hergün 
tezgahtan ibaret olan fabrika, en yeni 
makinelerile Türkiyedeki fabrika teş • toplanması isteniliyor 
kilatının en verimli kısmını teşkil et • Şehrimizdeki bazı fabrikalar, tıafta• 
mektedir. Fabrikanın esas nüvesini da iki defa toplanınakta olan takas tet· 
teşkil eden santral dairesinin montajı kik komisyonunun son zamanlarda git· 
pek yııkında bitiriimiş olacaktır. tikçe artan takas muamelelerini vak .. 

Fabrikada, memur ve işçilerin her tinde yetiştiremediğini ileri sUrerelt 
türlü ihtiyaçlannı karşılıyabilmek için komisyonun hergün toplanması husu ; 
memur ev1eri, sinema, hastane, koo • sunda Vckalete müracaat etmeğe kA' 
peratif, yüzme ha\~zlan, :tenis kord • rar vermişlerdir. 
lan ve saire gibi teşkilat da kurulmuş- 1 1 d '1 k 
tur. Fabrika ilk ipliği önümüzdeki ni • ta yaya QÖn erı me üzere 
san ayında çıkaracaktır. 50 bin kilo pamuk satıldı 

1ç Ticaret Umum MüdUrU İtalya, son zamanlarda memleketi '" 

h · · 1 k mizden mühim m:ktarda pamuk al " 
Şe rımıze ge ece rnaktadır. Dlin, piyasada İtalyaya gön~ 

İktısad Vekfıleti iç ticaret umum mü- dcrilmek üzere kilosu 50 kuruştan 5 
dürü Mümtaz Rek, önümüzdeki hafta bin kilo akala pamuğu satılınıştır. pa· 
içinde pazarlıksız satış kanununun iki muk piyasası sağlamdır. 
ayhk tatbikatından elde edilen netice· Dün Almanyaya da kilosu 117,5 kU" 
leri tetkık etmek üzere İstanbula gele- nıştan tiftik satılmıştır. 
cek ve Belediye ile temas edecektir. Son günlerde Ruslar da tiftiklcri .. 
Beledıye ve T.icaret Odasının pazar • mizle tekrar yakından alakadar oıına• 
lıks•z satış hakkındakı tetkikatı tetkik ğa başlamışlardır. 
olunduktan sonra kanunda icab eden Yerli fabrL~alar kilosu 54 kuru~r. 
tadilat yapılacaı.."tır. 450 bclya Anadolu yapağı satın al .. 

lzmirde tütün rekoltesinin mışlardır. Keçi derileri de 21 O kuruşa 
mUhim bir k1smı satıldı yükselmiştir. .. . ····· 

İzmir (Hususi) - Tütün satlljlan, 
ınıntakanın her yerinde biraz durgun 
gitmekle beraber reko1tenin en mühim 
kısmı sat:'.dmıştır. Şimdiye kadar 20 
rr.ilyor. kilo iyi ve orta kaliteli tütün 
satılınış, bılhassa Amerikalılar iyi i~

............................ rÜR'AN···;.'ivArRosu 
Hnlk un'atkiirı Natit 
Cemal Sahir okuyucu 

S"'miha vo Mezcy 

varyetesi 

Har b Dönüşü 3 p. 

-------------~------------------~~ ERTUGRUL SADI TE ler yapmışlardır. 
Manisa r.untcıkasında yapılan satış • 

lar müstahsili memnun etmemiştir. TiYATROSU 
Çünkü henüz köylerine eksper uğra • Taltaimdc Bu gece 

mayan ve tütünlerini satamıyanlar, ( K AYNANA M ) 
bankaya olan borçlarını ödiyememek· vodvll 3 perde ı 
te dir ler. Manisadan bazı müstahsiller p:arı:ı••maYsn:ııız:IZan::ıı:iJM-ııh•m•ud•Y•e-=ııar., 
İzmire gelerek alakadar makamlara .ııııı 
müracaat etmişlerdir. Tütün fiatlann· 
daKi durgunluğu karşılamak üzere tü
tün limitedlerle İnhisar İdaresinin 
mubaynata geniş ölçüde iştirakine inti· 
z.ır edilmektedir. 

· Erzincanda asri ziraatcilige 
ehemmiyet veriliyor 

Erzincan (Hususi) - VilAye~71-
dc ziraat işlerine büyük ehemmiyet ve
rilmektedir. Teknik ve asrl ziraatçili • 
ğe halkı nlıştınnak ve memleketin ik· 
tısııdi vaz.iyetini yükseltmek yolunda 
büyük adımlar atılrnaktadır. 

Bütün Istanbul Halkı Hazırlanınıt 

938. 939 
aenesinin 

yeni filmi 

Tarzan'1n 
''İNTİKAMI,, 
P k k d ? S·ınemasındıt e ya ın a ..... . 

Erzincan havalisinde pek iyi yeti • 
şen ve cinslerinin bozukluğu yüzün • 
den para etmiyen fasulye ve nohudu 
iyileştirmek için Edirne, Niğde ve di· 
ğer yerlerden getirilen tohumluklar 
halka dağıtılmış ve on beş yerde tec • 
rü be tarlaları vücude getirilerek b un· 1111.,..~---••••••·~~::= 

Türk artistierinin · Türk operatör · Teknisyen ve Rejisörlerinin hazırladığı 
büyük Türk filmi görülmemiş bir muvaffakıyet kazandı. 

•• • ug n sı ne 
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Söğüdün nümune bir Balıkesirda bir adam 
kö ü: Kürekö 4aylık torununu öldürdü 

'!J '!J Katil kucağında çocuğu 
~Öylüler hep bir araya gelerek köye büyük bir mekteb bulunan gelinini sopa ile 
tapnıışlar ve temiz su getirrneğe muva!fak olmuşlardır döverl<en bu cinayeti işledi 
~lı Söğüd (Husu""i) -- Söğüde iki saat 1 kışın akar ynın kesil irciL Köylüler ci
ltı ~kta bul\lnan Küreköy.ü. 1200 nüfus- ı var dağ, bay ır ve derelerden su getirip 
eıı \'~ 275 evli büyük bir köydür. Halkı 1 ih+iyaçlannı_ defediyorlardı. Ç~şm: ~-aş 
lııt ~ı~ade pamuk ekimi, bağ ve avcı - lnnnd~. belkı 30 - ~O ka~~- ~~rm-~ d~r.t 
d la ıştiga1 eder. Bilhassa avcılar vur- saat nobet bekledıklerı gorulmtl.'ltur. 
taUklan avlar: doğrudan doğruya İs • Bunu düşünen çalışkan köy rnuhtan 
ti tıbuıa sevkcderler. İçlerinde günde Ali köye bir buçuk saat ve eski su la -
d llni otuz keklik vuran avcılar var - rına bir kilometre uzakta bir tepenin 
·t. eteğinden suyu bulmuşlardır. 
~ l<ö1 civarında büyük bir kömür ma- 1260 metre uzunlukta 14 metre de-
ı ·nı nıevcuddur. Geçen sene hükfune • rinlikte bir insanın gezebileceği bir şe
)' ~aden arama gruplarından biri, kild~ tünel açmışlar, hava almak için 
~~ı sekiz ay kadar büyük sondaj ma- de gene ı 4 metre derinlikte 45 aded 
g0~1eriJe çalı~mışlar, fakat damann kuyu bulmuşlar ve bu sur1tle bol suya 
tl ~:ı.num olması yapılacak tesisatı ge- kavuşmuş1ardır. Bu kuyullarda köy!lü 
ÇıJı rakımştır. Civardaki tarlalarda bir ile nıuhtar Ali de beraber çalışmıştır. 
~; Inaden körnUr kuyulan bulunmak-

'Jır. 

~ l<öy senelerdenberi okul binasın • 
bır .~hrumdu ve küçük bir binada 
~i oğretmcnle tcdrisat yapılmakta i · 
~t·l\öyün bu ihtiyacını düşünen köy 
1ıa?ar heyeti başt<' muhtar Ali olduğu 
~ de hükumet<:! müracaat ederek pla
"' ıı:öre bir dkuı yapacaklannı söyle • 
f.t, !er, bu arzulan kabul edilerek iki 
b ~ zarfında halkın çalışmasile dört 
w''\ hra sarfedilmiş, beş dershaneli iki 
ı/etmen odası, salon ve kışlık tenef • 
\il 'Y~rleri bulunan modern bir bina 
~Ude getirilmiştir. 

Urfada lıamlyetli 
Bir idare 
Direktörü 
Urfa ( Husu • 

si) -Urfa vakıf
lar direktörü Be
kir Demirtaş bay 
ra mda bütün ca
milerimize ku .. 
tular astırmış, 

harniyetli yurd -
daşların yardım -
larını temin ede
rek dolan kutu • 
lardaki paraların 

Balıkesır, (Hı.ısusi) - Edremidin A
lanköyünd~ bir aile !aciası olmuş, bir 
adam sapa ile toı-ununu öldürmüştür. 

Vak'a şöyle olmuştur: Alanköyünden Ali 
adında birinin Meryem adındaki gelini, 
görümcesı 15 yaşlarında Emineyi koca
ya kaçırmak içu: \'asıtalık etmiş, Ali, 
gelininin, kııına yaptıltı bu teşviki ha
ber almış, !ena halde hiddetlenerek eline 
geçirdiği bir sopa !le kucağında çocuğu 
bulunan Meryeme rastgele vurmağa baş
lamış. darbelerden birkaçı da dört aylık 
torununa isabet etmiş, zavallı yavru ou 
darbelerıo tesirile .Hemen ölmüştür. Ço
cuğunun feci akıbeti önünde kendinden 
geçen Meryem feryada başlamış, gürül
tliye koşan köylüler torununun ölümüne 
sebebiyet veren büyükbabayı yakalıya

rak jandarmaya teslim etmişlerdir. 

16 yaşında bir delikanlı 
arkadaşım öldürdü 

Balıkesir, (Hususi) - Balıkesire bağlı 

Atkövünde bir cinayet olmuş, Molla Meh
med ·ğlu Mehmed adında 16 yaşlarmda 
bir delikanlı kıskançlık yüzünden arka
daşı İbrahim o~lu Behçeti bıçakla göğ
sünden yaralıyarak öldürmüştür. Katil 
yakalanmış. vak'a hakkında tahldkata 
başlanmıştır. 

Bursada iki mektebli kız 
yaralandı 

l5 -~~lecik kültür direktörlüğünce de 
~ lu~rin bu faaliyetine karşı biri ka
a· . diğer! dE'! erkek olmak üzere iki 
:~tınen verilmiştir. Okulun talebe yansını Kızılay&, BekiT Demirlaf Bursa (Hususi) - Dün akşam saat 

yarısını da Çocuk 17 de, Muradiyede bulunan kız iisesi '-'CUdu 158 d' ır. 

~ l\oyün su ihtiyacı da büyük bir derd 

~elıni~ti. Köyde su gayet azdı. 

E: ir5eme Kurumuna vermiştir. Bekir i leyli talebesini sinemadan mektebe gö
Dcmırtaşın bu hareketi takdirle kar • 

1 
tünnekte olan şehir otobüslerinden 46 

şılanmıştır. · numaralı §Oför İhsanın idare ettiği o • 
tobüsün, hareket halinde iken kapısı 

939 lzmir fuarına haziriıkiar başladı J açılarak, Ulucami civarında iki kız ta-
---------·------------------ lebenin otobüsten düşmelerini mucib 

olmuştur. Kızlardan birisi başından, 
diğeri dizlerinden hafifce yaralanmı.ş
lardır. Tahkikata devam edilmekte • 
dir. 

Torbalrda bir orman yadgmt 
İzmir (Hu~usi) - Torbalının Dağ

kızılca köyü ch·arında bir orman yan -
gını çıkarak iki saat devam etmiş ve 
mühim rnikdarda çam fidanı yanmış • 
tır. Yangın, sığır çobanı Süleyman Ka
çar, keçi çobanı Halil Cansever ve Meh 
med Tüfeğin ısınmak için yaktıkları 
ateşten çıkmıştır. Suçlular hakkında 
takibata başlnnmıştır. 

Bahkesirde 3 çocuk kayboldu 
Balıkesir, (Hu.c;usi) - Balıkesirio Çay 

mahallesinde kavas Alinin oğlu İbrahim, 
İ mütekaid polis komiı;eri Alı Rızanın oıt-

~~~ir (Hususi) - 939 İzmir enter- cak-tır. lu Ömer, kunduracı Mustafanın oğlu fs. 
\r. naı fuarı hazırlıklarına başlana • 938 fuarının başlıca hususiyeti, Türk met adında 14-15 yaşlarında üç çocuk 
.,.'~eklam ve afişleri sipariş edilm~ • inkıhib eserlerini toplu bir şekilde gö- cumn günü birdenbire ortadan kaybol
lı ll afişler ve prospcktüsler sene - rücülerin önlerine serecek olan Ata • muş1ardır. Çocukların, herhangi bir 
(Ir onuncu ayında bütün sefaretha - türk devrim müzesinin inşasıdır. Bu kimse tarafından İstanbuJa kaçırıldıkları 
~ "e konsolosluklarımız vasıtasile rolizenin plimlannı Nafia Vekaleti ha· zanncdilmektedir. Zabıta kendilerini a-
?<~nın her yeıine gönderilecektir. ıırlaıacak ve en kısa zamanda inşa o - ramaktadır. 

\• lC) fuarının geçen sene fuarından lunarak 939 fuanna, noksansız bir şe· ---------

. ~ükemnıeı bir eser halinde yıük- kilde yetişeceı...-tir. Bursa Müddeiumumi Muavini 
t l"sı için icab eden tedbirler alın - Almanya hükUmeti, 939 fuanna res 

\.~~r. !<ültür Bakanlığının inşa ettir- men iştirak kararını korniteye bildir • kalb Sektesinden öldü 
~ta e Olduğu büyük Kültür müzesi, miştir. İngiltere, Fransa, Belçika dahil Bursa (Hususi) - Şehrimiz müd • 
> ~~~t Vekaletinin inşa ettirerek leva· olmak üzere bu sene 14 devletin res - deiumumi muavinlerinden Rilimeddin 
~~ '~ı hazırlamakta olduğu ziraat men iştirakle:-i muhakkak görülmek • Tckkelioğlu, dün akşam kalb sekte • 
esı ilkbabarda ikmal edilmi~ ola- tedir. sinden vefat ebniştir. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

~ ~ 18tlanyoJ harbine dair 
a~ okudum Hasan Bey .. 

... İspanyada bütün ayak
kabı yapıcıları askere alın· 

dığı için" 

... halkın büyük bir kısmı 
giyecek kundura bulamıyor
muş ... 

Hasan Bey- Oradakilerin, 
tki ayaklarının bir pabuça 
girdiği yeni bır şey değil kil 

Sayfa S 

C Vurdda Ebedi Şefi n yas1 :=J 
[ Antaly~da) 

.duyük ve Ebedi Şefin memlekette lll mate.m günü her şehir, kasaba ve köy 
.~ andırdığı yas çok gen~ ve çok de - ayni şekilde materne iştirak etti. 

ri=ı oldu. Yurdun her tarafında yedi - Muhabirlerimizin bu t<>p1antıla rn 
sinden yetmişine kadar bütün Türk • dair gönderdiği resimlerden bir kaçı
ler günlerce gözyaşı döktüler, ağlayıp nı bugün de neşrediyoruz. 

çırpındılar. Yer yer toplanıp Ebedi Şe- Yukarıdaki resimler, Antalyada, r:r
fin hatıralarını, büyüklüklerini sayıp zincanda, Manisada, Diyarbakırda, H 'n 
döktüıer. Bü~·ük Ölünün Ankarada dekte ve Maraştaki merasimden göri." -
ebedi istirahatgahına götürüldüğü mil- nüşlerdir. 
~==~~==~========================---
tJç çocuk sahibi bir 
Baba 15 yaş1nda bir 
11ızı kaçırdı 

7 yaştnda bfr çot·uh 
Feci bir şekiltie 
Yanarak öldii 

İzmir (Hususi) - Torbalının Yo • Balıkesır. lHusuc:i) - Çnğış nahivı> i 

ğurtcular köyiınde isıcin edilen Bulga- n m Paş:;köyunde lu• ah ım oğlu yedi ya j

ristap. muhacirlerinden 15 yaşında Fat larmda A h • \.J ,ıdın bı r çocuk. sı c:rı
ma Kuşu, ayni köyden Halil A vcı is -
minde bir adnrnın kaçırdığı zabıtaya yan bir kı·:ık!r.la t u t t.~şan oda ç" ıde f'· 
haber verilmiş ve takibata geçilmiştir. ci bir şekilde yaMl nk ölmüştür. 

Halil Avcı evli ve üç çocuk babası Yapıinn tanKıkattn. zavallı yavrunu~ı 
bir adamdır. Fatma Kuşla evlenmek is- .. 
t d. w . • k d' " o .. Jarrnış" ··e kaçır evde kimse bulunmadığı o ır sırada bu c ıgıru en ısıne s y '"'"".. y· -

mıştır. Halen aranmaktadır. felakete uğradığı anlaşılmıştır. 
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t._ __ H_ıd_Uei __ er __ K_•r_,_um_d_• __ l r 

~ o 
Çirkin ml? 
liaym. OO.ıeldir.. Sevimlidir .• Ve 

bi%e yakınhtı vardır .. Bu yüzden oldu
lunden gtizel görilrü2, sevimli bulu • 
~ 

Mruıasız mı? 
BiiAkis!... Çok mAnalıdıT. Bazan ha-

bir tavır alır.. Hüınünü içimizde 
hiuederiz. Bazan ne.ş'e ile fıkırdar .. 
Biz de onun neş'esile gamımızı unutu
ıruz. 

KAfimidJrT 
Hayır!... Nihayet bir güldür. Bir gül
yaz. olmaı. Nihayet bır külün cüz'ü

C!ür. Bir cüz, kffi'ün yerini tutmaz. 

* 
Alaturka musikiden bahsediyorum. 

Onu İstanbu'l Radyosundan dinlerdik 
Bfr sokakta yan aÇlk bir kapıdan gö • 
ırünen bir kadın başı gibi görünür, ve 
görtlnmesile kaybolması bir olurdu. 

Bir sokakta yarı açık bir kapıdan gö
rünen ve gfSrünmesUe kaybohnası bir 
olan bir kadın başı, nasıl bir anda bir 

rkek aklını çelebilir, pek de kusursuz 
olrnadı~ı hnlde e:r'keğin gözüne kusur
uz gibi g&rünürse .. 
Yarım saatten fazla sünniyen ala • 

turka da hiM kusursuz göıünürdü. 
-Ne iyi! 
Derdi k. 

* Dünkü gazetelerden birinde gör -
dfirn.. Diyorlarmış ki: 

- Badyoda bfrtibı dünya ietasyonla
nnı dinlemek mftmkfin, garb musiki· 
sini bunlardan dinliyebiliriz. Bizim 
radyomuz alaturkaya daha fazla yer 
vennelidfr. 
Haklıdır lar. 
Haklı olduklarmı Radyo İdaresi de 

tasdik etmtş olacak ki .. Ankara Rad· 
şosu bmıdan ~"le alat'l11r'kaıYa daha 
fazla yer vereoekmiş. 

* Yanı: 

Bir n için Imın 8l"8Sından görünüp 
kaybo an kadın başı .. Kapı önünde bir 
mtiddet kalacak doya doya seyrede
bileceğiz. 

Yani: 
Saçının dağınık oıduğunu göreceğiz, 

bakışlanm manası% ibulacağız, knnini 
beğenrniyeceP.iz, dudaldarmm fama 
kalın oldu~ bilkınedeceğiz ve niha
ye-t: 

Dudak bQküp geçeceğiz. 

* 

Kürk mevsiminde 
Yeni veya kullanılmış 
tilkinizi yeni bir şekilde 

kullanabilirsiniz 

K.illtil:r'sili bestekAnn 'besre}ediği, 

kültürsilz çalgıcmm çaldığı 'r;e ağız • 
dan kapma prkı okuyan şarkıcının 
söylooi~ alaturkayı; hale yola getir· 
meden hoparlörlerden saatlerce halka 
dinlet.ım!k pek doğru biTşey olmasa ge
rek. Tilki. gösterişli b:r deridir. Omuzunu

Bence evvela ıslah. sonradan neşir! za attınız mı zarafetıni1.i tamamlnr. Bil-
İSMET HULÜSİ hassa bu sene çok moda ... Bir yenilik ol-

a::::=ı:::::::=-=:::::======================== m&k için bua yerine, isterseniz, kadife ve

u ar 
Horlamamak için alman tedbir 

u i iniz? ~ 
ya ıpekli bir fiyonga ile bağlanacak i~ -
ı·eti bir yakn :yaptm,·sımz. Bütün bir til
kiye nazaran daha kullanışlı olur. Bu, 
kuiianıhnış bir tilkinin eskiyen yerlerini 
çıkarmak içın de iyi bir fnsattır. 2.5 günde yapılan cami 

Geçen yıllar tilki g!bi uzun tüylü de -
rilE'r garn.tür olarak Jıeıncn hiç Jrulln • 
nılmıyordu. :r~akat bu Eene tilki o kadar 
gözde kı şimdiye kadar kullanılmadık bir 

Hindistanın en 
muazzam, en gü· 
zel camilerinden 
biri olarak sayılan 
Ajmar camısının 

2 buçuk günde ya
pıldığı sanılmak -

• çok yerlerde bHe ona rastlıyoruz. Mo -
,~,·-. ...... = dada, kendini sevciirmPk kudreti sonsuz

Bu delikanlı tadır. Kubbe 40 
fena halde hor- sütun üzerine tut
ladığı ve ev hal- turulmuştur. Bu 
kını taciz etti - sütunlann her bi-

dur. Yakın vRk:tle>re kadar kaba tüylü 
diye pek her yere so~nıak istemediğimiz 

' tilkt bu sene akla geım:ycn y rlerde kul
lanılıyor. Hepsini de beğeniyor, sevi -
yoruz. Bu yE'n "]ikten, eski tilki sahible -
ri de .son derece ist:Iade edebilecekler • 
dir. ii için, arkas1ü&tü yatıp ta horlamasm 

dıye kendisini böyle yatağa bağlardl. 
l(. 

" 4 , rakamının meraklisı 
bir ral 

Roma impara -
tonı ve Almanya 
kralı dördüncü 
Şarl her birinde 4 
oda bulunan 4 sa
:rayda oturdu. Her 
odanm 4 kapısı. 4 
:ınasuı ve 4 de 
pmdanı vardı. 

Qtlnde 4 kere yemek 
yer, ve her yemek -
te de 4 kab, 4 türlü 
oarab bulunurd\ı. 

Tacı dört kö§eU, 
eibiseın 4 renkli 

ri ayn birer san'at 
eseri dır. 

* Halkmm 3 de ikisi rahib 
olan memleket 

İ~c uçları ınantonun kumaşmdan yapıl
mış bir bandla bağlı m•nımıni bir yaka. 
Yukarıda ::-olda: fBıri bua gibi boyuna 

sarıian bır vaka, biri be]e inecek iki ge -
niş bend olacnk) iki tilkiden orijinal bir 

Tıbette bugün aşa~ yukarı 3,5 milyo- garnıtür. 
Yukarıda sağda: Bu sefer dn iki tilki u

na yakın insan ya r. Tibetliler Dalay 
fak bir kapın omuzlanlTı ve önünü süs -

Lama isimli bir başrahıbin idar~si altın- lüyor. İkiye katlanarak omuzları kabar-
da bulunurlar. Hepsi de budisttir. Fakat tıyor. 

halkın üçte ikisi din adamı. yani keşiştir. Aşağıda solda: Küçük tilki parçacıklan 
Diğer kısmı ise çobanlık, çiftçilik ya - başka bir ışe daha yarar. Bütün ynka ye

rine>, iri bir yakanın etrafına yer yer ko
nulur. 

par. 

Aşağıda sağda: Gene tilkiden iki geniş 
ma da 4 atlı bir araba kullanırdı. tm- bandın ucuna iki baş ta tırılır. Yaka gi
paratorluğunu 4 lwınıa. ordusunu da 4 bi kullanılır. 
fı.ı:kaya ayırmıştı. 4 merkez hükiımetinde 
bulunmu§. 29 ikinciteşrin 1378 de sanı 4 
te öldüğü zaman da b~nöa 4 doktor bu

Her kadın bilmelidir 
tdl. 4 lisan ko .. 
nuşurdu, 4 kere (.Vlenmişti. Dai - lunmuştu. 

İyi hamur tutmak için karmadan ev -
vel hem suya, hem una bırer çimdik tuz 
atınız. 

Sokak tanl.,maları 
Bay Abfdfn dcr ki: 

Ankarada otunın Baynn «F. O.u 
nun derdi de §U: 

* Ehnayı kolayca soymak için, önce bir 
masanın üstünde elinizi üstüne koyup bir 
kaç defa yuvarladıktan sonra soyunuz. 

* Komposto yaparken şekerin kısmen 
ekş'yerck kuvvetini kaybetmemesi için 
tencereye biraz Bicatbonate de soude atı
nız Bu meyvayı da çabuk plşirir. 

Birincikb1Dl 2 

Sanyerde bir genç kız n ölüm· e sona 
eren faciamn m hak e esi y ı ldı 

T edbirsizlikle nişanlısının ölümüne 
genç sekiz ay hapse mahkum 

sebeb olan 
edildi 

Asliye 2 nci ceza mahkemesinde u - memuru §ahidler dünkü celsede ye~ 
run müddettenberi n-akzen devam e - den dinlenmi~ler ve kendilerinden }ttı 
den bir davanın muhiıkeme.si. dün ne - ti1 aleti olan bıçağın ev dahilinde, ': 
ticeye va~r. hud haricde bulunması keyfiyeti~~ 

Suçlu İbrahim, doktor Nuri Canba - kında, malfunat alınm~trr. şahıdle , 
ksnın kızı olan, nişanlım BeDdsin ıf.ed-1 bir kısmı btçağın ev dahilinde ve ~ 
birsirlik ve dikkatsiill.kle, Sanyerde pının yanında bulunduğunu söyle bil' 
Harndipaşa korosunda tabanca ile ölü- bir kısmı ise, hatırlıyamadıklanrıı 
müne sebeb olmaktan muhakeme edil- dirmişlerdir. tJJ 
mcktedir. Bir ~ahidin ce1bi için, duruşma ta 

Suçlu vekili, mahkemede taban- edilmiştir. 

canın genç kızın elinde bulunduğu sı- Al" h kk d k" t hkikat 
rada patlarlığını ve hAdisede müvekki- ma 8 10 a 1 8 
linin bir kababati bulunmadığını iddia - son safhaya girdi 
etmiştir. R d At" il rt"C1ı J{.l' 

"'"' -1...1. M k.....ı~ 1 an evucu ma e suç o "b. ,~ , 
ıv.M.U.U\.eme., org ve ~~ rapor arı, . h kkı d 1 kta 1 tDlV"' 
hk dini ·ı M .n.dürü' S tma a n a yapı ma o an ma erne, enı en org mu a-

. Al' · be t diğ .ıı lfll .ıe kat son safhaya varmıştır. ~ 
ım ının yana ı ve er ue er.ı. n igı...-
İbrahimin mçunu sabit gönnüş ve Tahkikat neticesinde, suçlunu si1lll)ı 
kendisini tahfifen 8 ay hapse 20 a.fra ettiği kadınlar arasmda 12 ta_,ne ııl" 
para cezasına mahkUm etmişth-. hcniiz 21 ya~ından küçük oldugu ~ulııı' 

V "Id" k . 1. . sııJinı~tıT. Müddeiurnum'lllik suç ref, 
eşı ıre cınaye mm hakkında iddianamesini tanzim ede ttıl 

muhakemesine devam edildi Atina ve ~rikinin ceza kan~tl~ 
Yeşildirekte hırsızlık maksadlle gir- 436, 69, 526 ncı maddelerine gore 

digı-· evin sahibi komiser Basrlyi öldü- ziyesini istemi~tir. .,91 ..... cep 
ren Nazım ile hırsızlıkta suç ortağı o- Bu maddelerin istihdaf et~gı. sorı 
lan bahriydıi Salim1n .muhakemestine 1 seneden 3 seneye kadar hapıstır: ]{V 
Ağırcezada devam edilmiştir. gu hakimliği, suçlular hakkındakı 

'&-kiden dinlenmiş olan bazı polis rarını bugünlerde bildirecekti~ 

• • 
• 

Bir işçi burnunu makinaye 
kaptırdr 

B")O~lunda bir nikeHij atölyesinde 
çalışan Ak!'Obat ic;minde bir işçi, elek
trik motöründe nikelaj yapmakta iken 
dikkatc;iz!ik vfizünden hurnunu maki -
ncvc kapurarak yaralanmıştır. 

Yar&Jı berP.yi tedavi Beyoğlu %Üktll' 

hastanesine kaldınlmı.ştır. 
Aksu vltpurunda bir kadma 

tecııvüz edildi 

Denizbank idaresinin Aksu vapuru 
birk.:ıç gün evvel Karadeniz 8eferini 
vaparken deniz üzerinde çirkin bir h!
dise cerevan etmi~tir. 

Aksu İstanbuldan hareket ettikten 
snnra vapurda bulunan iki ~. yol -
culardan genç bir kadını yolda kama -
ralanna davet etmişler ve kadını iyice 
sarhoş ettikten sonra tecavüzde bu -
lunmuşlardır. 

Bu çirkin hAdise üzerine alAkadar 
makamlar ~hi'kat tyapma l*lşla -
mışlardır. 

9 YZ!,ında bir çocuk para 
çelerken yakalandı 

9 yaşınds Sabri isminde bir çocuk, 
Kadıköyünde Şazinm bakkal dnkka -
nma girerek çekmecesinden para çaı
lark,..n suçUstünde yakalanmıştı!". Suç
lu çocuk mahkemeye verilmiştir. 

Bir tramvay bir adama çarpta 

V .:ı tm an Süleymanın idaresindeki 
108 savılı Ş~ li tramvayı, Bomonti du· 
rağmdan hareket ettiği ınrada tram • 
vay yolundan karşı tarafa geçmek isti
yen Nikoys çarpmış ve hafifçe yara -
lamışhr. 

Yaralının mUdavatı yapı~, suçlu 
vP.tman hakkında tahkikata başlanmış
tır. 

Deniz işleri: 
Denizbankın imflhnnlarında 

31 genç muvaffak oldU ~ 
Den:zbank, Avrupaya gönderi~9' 

üzere orta okul mezunlan arasıı:ıda ~ 
tığı imtihanda muvaffak ola~la:ı t~, 
bit etmiş ve alakadar>lara bıldıi111 e11 
ti'!". Bu imtihan1arda 31 orta ınelrl~ , 
mezunu kazanıwştır. Kazananların 
simleri şunlard1r: ~ 

'P'1krct E:'dflek, Osman Bozkuş, ynşieJ1lııf 
en. Aziz Kaplan, Taceddln TÜzün, f,.J • 
Ç!Ul, Neslml Vnskey, Arif Qörgül. Nnel:PA;.ıt 
çıl!ı, Fatln Slrman, Semlh Aykeier, 0 ~ • • <dnJid 
Mardin, Ih.san Kornn, Safnt InnJ, sı ıııı' -
lunç, Fuııd Özmen, Fikri Erkınen, !JU ;Jıııfı 
mer &yrov, Hakkı Arol, Haldun ]le~' 
Naaml Görell, &ml Yücel, Nejııd A~ 
Seyf1 Gündüy, Hakkı Gennn, Orhan ;ı; 
ceıfıl Erol,. Mahmud Atnş, Fnhrl partn 
Ercümend Erdllek. Hüseyin TortoP· 

Bir kahveci bir garsonu ndıı11' 

ile J8ralııdr 8 ' 

Tophanede Boğazkesende 4 ntJlll&; 
ralı kahvede garsonluk yapan Ali· ge , 
velid gün Necatibey caddesinden ı 0 ' 

~~k en 2 79 numaralı kahveye bir11 çA 
tunnak maksadile girmiş ve bir 
ısmarlamıştır. ıuıJI! 

Kahveci Osman kahvesine ft, rttJf:d 
gelmesindf: başka sebebler oldU d:ll A 

zannederek kızmış ve boş bir sn;. 5,pd 
yeyi yak~ad{$. ğ,ibi Aılinin ka ~;,s 
şiddet;e indirmiştir. Kahvecl O 
yakalanmıştır. 

Bir lnşBat amalesi dOşOP 
aöır yııralandı ~ 

Osman isminde bir amele, LSD~~ 
caddesinde Sadıkzadenin ~ ~ 
çalışırken birinci kattan yere ~~!tı ' 
ve vücudünün muhtelif yerlenı~"" 
ğır surette yaralanmıştır. ~ 

Yaralı, Beyoğlu zükfu ihastnJ1l' 
kaldırılmıştır. - Sokakta bir genç kızlla tanış

tun. Konuştuk, bana daha ilk mula
katlıırdn evlenmekten bahsetti. Se· 
beb olartık da dığer genç kızların a
kıbet.tne ~aktan korktuğunu 
gösterdi, siz, ne dersiniz? 

- Beş senedenberi sevişiyord~ 
evlenecektfk. Ailem son dakikada 
mümanaat etti. Sebeb olarak da bu 
gencin fazla zayıf olmasını zlkretti. 
Fılhakika ~ikanlı az sonra sana -
teryoma yattı. Şimdi iyicedir ve be
ni el'an sevmektedir, çıkınca zevce
sı olmaklığımı istemektedir. Ne der
wniz? 

Bacaksrzrn maskaralıkları · Şemsi ye 

Benhn söyliyeceğim şu: 
- Ger.ç kn biraz acele hareket et

miştir. Biraz ihtiyatsızlık yapmıştır, 
amma hareketinin şeklini gene a· 
kıllıca bulurum. Şayed size, konuş
mak için ai!eslni göstermiş olsaydı 
kendisin: biraı: daha takdir edecek
tim. 

Sizin ne yapmanız icab edeceğine 
gelınce, bunu sormanıza bile lüzum 
yoktu. İnsan sokakta kendisine eğ • 
Jence bulur, metres bulw-, amma 
zevce seçmez. 

Bu genç kua vereceğim cevab da 
şudur: 

- Yeni bir yuva hastalığın üze -
rine değil, sıhhatin Ü2erine kurulur. 
Genç zevç V€ zevceyi bekliyen <ie' 
gözyaşı, şObhe değfi, !kahkaha ve şe
taret olmalıdır. Alleni:zi gösterdiği 
ihtiyatta haklı buluyorum. Hasta -
yı teselli ve bu ümidden vazgeçme
ye ievkediniz. 

TEYZE 
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Urebbilere yard1mc1 olarak idare kadrosona 
üniversiteli gençler ahnacak 

Balıkesir (Hususi) -=-- Balıkesir em -
niyet müdürü Said Özgür terfian em -
niyet umum müdürlüğü üçüncü şube 
müdürlüğüne, Balıkesire de İçel emni
yet müdürü Ruhi Çalışlar naklen ta ~ . 
yin edilmi§lerdir. · 

SON POSTA 

1 

1 gilterenin en 
üzel ktzt 
evlendi 

Sayfa 7 

ICEDE~ÖVAT:=J 
t türk .. 
hakkın d 

CambazhaDecle prova 
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tatür vatam kurtarmak üzere mücadeleye başlarken Said Molla Anadolu be ediyelerine 
çektiği telgraflarda ingiliz mandasının istenmesi için teşviklerde bulunuyordu 
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• Ho i ___ ze~g• ler 
Şarlo 4 milyona yaklaşan servetile 
başta geliyor. Garbo da çok tutumlu! 

Yeni Alman yıldızlanndan i7oisi Marihc tö'k tıe M aay RahZ 

ll lioUywoodun her tt11 gibi zenginleri kumpanyalnrdan biri olan Mutrral Com- Seyahat eyledi~l sıracia Cantor daima 
~_çok meşhurdur. Hollywoodun zengin- pany·dan senede 670,000 dolarlık maktu kmdine mahsus bir vagon kiralamakta • 
.l"'lnden hemen ebe'iai ya büyük bir ücret almaktadır. dır. Maiyeti her vakit on altı kişiden 
~hrete tri§mif sinama aan'atkarlan, ya Char:leden sonra sıra Eddie Cantordn- mürekkebdir. 
ootUX1 prodüktörleridir. dtr. Cantorun dedi~ine göre kendisi saye • 

l3ir sinema muharririnin dediği gibi: Eddie Cantorun fnmleri pek çok va- sinde geçinenlerin sayısı eliiyi bulmak • 
-sıneına batırmadı~mı çok ıengin eder .. ~ rıdat temin <:vJemcktedir. tadır. 
t ~ne_mada zengin olmak herkesin karı Whopee adı~daki filmi üç milyon do - Cantardan s?nra zenginlik sırası Ha • 
eğıldır ... Her çey gibi bu da bir kabiliyet l!ırdan fazla hasılat temin eyleıniştir. rold Lloyddedır. 

~eseıcsidtr. Amerikan resmi makamatı tarafından Serveti ~8,725 Türk liraSJ olarak tak-
li dir edilmiştir . 

.a ollywoodun belli başlı zenginleri için· tesbit edildiğine göre Edciie Cantorun se-
\le sayılanlardan biri Charlie Chaplindir. nelik iradı bir milyon doları geçmekte • Mae West ~elince: 1937 senesindeki ka-

19 zancı mikdarı: 339,166 dolardır. 
\ 35 senesi sonundaki serveti Ameri - dir. Greta Garbonun senelik kuancı 500,000 

8 
an maliye neıaretinin salnamesndc Redyoda söylediği §arkılar ve nutuk - doları bulmaktadır. 

~~6~.000 dolar olarak tesbıt edilmişti... lar kendisine haftada saü olarak 7000 do- Grcta Garbo tam manasile muktesid 
\.. "dıren ftlm çcvirmlt olması nazarı dik- lar hasılat temin eylemektedir. b' k d ~~:at ır a ındır. Para biriktirmekle mec:gul-

e alınacak olursa bu muazzam para- Eddie Cantar bunlarcian maada cRadio d"' :t ~h u~ 
ehemmiyeti bır kat daha artar. Consultnnts~ adında mühim bir teşk1H1- Madone Dictrichin senelik kazancı ise: 

.Charlie §imdi cHollywoodun en zen - tın başında bulunmaktadu. Bu teşkilat 300,000 dolardır. (GrPta Garbo) ne kadar 
«ın adamı:a ünvanını alm:§tır. radyo amatörlerine hususi prograrnlar tııtumlu ise Marelen& bilakis k d 
... 1936 senesinden itibaren en mühim hazırlc:ımaktadır. · müsriftir 

0 
a ar 

~~ . 
Tyro·ö·ö····p·över·Işık······································ ................................. "Işs·ız···s·an;a·ık·arıar····n·asiı 

rollerinden b1km1ş! iş bulabilirler 1 
''A. k •w • }d ş tan, ıgrenır o um, 

bu yüzden macera 
filınleri çevireceğim, diyor 

8 
J\ınerikanın genç san'atkarlan ara -

d:'da .e? mlimtaz mevkii i~gal edenler-
n bırı de Tyrone Power'dir. 

§ı.kŞitndiye kadar hep jönprömiye, fı -
b • l'oll€ıi yapmış olan bu san'atkar 
<1~ .. to llerinin artık beğenflmemekte ol
~lh gunu anlamı ş olduğundan oyun tar
), 1 d€ğiştirmeğe karar vermiştir. Bu
.,~ b' b ınaen Tyrone Power son zaman -;:da boks, futbol öğrenmeğe başla -

ış, kendisini spora. vermiştir. 
to :Pek yakında (Stanley ve Livings
~ tıe) adında büyük bir film çeviımeğe 
S~hyacaktır. MalOm olduğu üzere 
1\f ~ley bir Amerikan gazeteclsi idi.! 
~a tıkada Sahrayfkebtr içerilerinde 

Gürültü çıkarma sayesinde 
bir işsiz stüdyoda rol 

sahibi oldu 
Film çevrildiği sırada stüdyoların 

civarında hiç bir gürültü yapılmaması 
ic:1b eylediği malumdur. Gürültü saye
sinde de iş temin eden san'atkara ~im
diye kadar da rastgelinmerniştir. Fa • 
kat ilk defa olarak buna şahid o1uyo • 
ruz: 

Sinema kumpanyafannda vaktile iş 
görmüş olan bir san'atkar uzun zaman
danberi boşda kalmış .. nereye baş vur
duysa reı:l cevabı almıştır. 

San'atkarın vaziyeti günden güne 
vaharnet peyda ettiğinden bir hayli dü
şündükten sonra ~ çareye baş vur. 
muş: 

Stüdyonun mühim bir film çevire -
cek olduğu günü seçmiş, eski bir oto -
mobil kiralamış, !rtüdyonun harici du • 

Sayfa 9 

Bedbaht bir şarlatanın kepazelikleri 

Aktör Bürhaneddin Fransada Türkiye 
hakkında konferanslar veriyor! 

Iğrenç herif, ey alet gazetelerine lutfettiği (!) müla
katlarda Türkiyeyi Cezayir ve Tunus kadar Fransız
laşmış bir memleket olarak göstermekten çekinmiyor! 

(BC!§taTafı 1 Inci ıtıyfadn) 1 deniyet narnma ne varsa hep Fransız 
yük trajedi artisti Bürhaneddin bey idi. imiş. Bunun sebebi de meşhur Fransız 
O zamanlar, tiyatroya ve bilhassa traje- Naksidil sultan imiş! 
diye karşı pek büyük bir alaka gösteren Bu meseleye dair gazeteci ile şöyle ko-
memleket, cAbdülhamidin karanlık gün- nuşuyorlar: 
lerinde kendi kendisine Fransada yetiş- •- Kanuni Süleymandan üç asır s ı

miş olan bu büyük nrtisth Türk sahne3i ra bir Fransız katiını sultan oluyor. ı: 
üzerinde görme ği büyük bir helecanla Aimce Du bu c de .. ..r-ıixery, hikayesi bir >· 
haftalarca bekledikten sonra. günün bi- mandan daha enteresanaır. Josephinc n 
rinde sahne üstünde bir san'at adamı de- kuzini olan bu kız, Fransada tahsil" 1i 
ğil, bir pala.vra kahramanı görünce dcr- yaptıktan sonra Martinique adasına c j. 
hal başını çevirdi. Bu suretle, bu büyük nerken korsanlar eline düşmüş ve o a
§Öhretin Türk sahnesi üzerinde görün- den Birinci Abdülhamidin sarayına c l• 

mesile kaybolması bir oldu. · riye olarak satılmış. Birinci Abdülhami· 

O tarihten sonra Türkiyede nasıl ya
şadı~ı meçhul veyahud pek malum olan 
Bürhaneddin bey, meşhur Sylvain'in bu 
meşhur §akirdi. sonradan Fransaya çe
kildi. Orada ne yaptı~ını ve nasıl yaşa
dığını merak etme~e lüzum bile yoktur. 
TürkiyPde geçmiyen san'atım Fransız
lara sürmeğe muvaffak olsa gerektir ki 
geçende Fransa vılayetlerinde .bir lronfe 
rans turnesi• yapmakta olduğunu Nan
tes [Nant] ta çıkan bir Fransız gazete
sine cl\ıtfen verdiği» bir saatlik uzun bir 
mülnkattan öğreniyoruz. 

Bütün Türkler narnma söz söyliyen ve 
cbiz Türk ol&rak doğduksa da kültür iti
bariJP Fransızız·~ diye Fransız vilayet-
lerinde .Türkiyede Fransız .kültü;rüı& 
mevzuu üzerine konferanslar veren bu 
panayır konferansçısı, Nantes gazetesi
ne göre cBüyük §ark trajedicisi, dir. Bi-
ze n.1sıl Sylvain'in ~akirdi marifeti ola
rak geldiyse Fransaya da öylece büyük 
şark trajedicisi olarak giden, fakat bize 
yutturamadığını, şarktan bihaber Fran
sızlara pekala yutturmakta olduğu görü
len Bürhnneddin, gazeteye söylediği söz
lere göre meğerse ne büyük bir kahra
manmış! 

Gazete diyor ki: 
cTÜTkiyen:n Fraflı6aya karşı harbe gir· 

mesini isterıiyen Bürhaneddin bey harb
den biraz emıel Babıôliyi kamilen hava
ya uçuracak bir komplo tertib etmişti. 
Eğer bu iş nmvaffak olmadıysa kabahat 
kendisinin değildir. Bir takım riya.rl ih
tiltitlardan korkan Fransa sefiriınindir! 
Buna rağmen, BiiTharıeddin bey, haTb 
esnasında Henri Lavedan'ın ıcSen.ıir, 

ünı,anlı piyesırıi, Fransız ~abiti üntfor
masilc Tiirk sahnesinde oynamakta de
vam etmi§ ve ne daTağacından, ne de tıÜ· 
ctıdünü deltk de§ik edecek on iki tane 
kıt rşundan JcoTkmamıştır!, 

Atatürkün ölümli münasebetile §U gün
lerde bütün dünyada Türkiyeye karşı 
gösterilen alfıkadan istifade ederek Fran
snds viiiiyeıleri dolaşıp cTürkiyede Fran
sız nüfuzu~ mevzuu üzerinde konferans
lar veren \'e boş laflarla Fransız guru
runu okşayıp para kazanmak istiyen bu 
bedbaht şarlatan gazeteye söyledi~ söz
lerle Türkiyeyi mesela Cezayir veya Tu
nus kadar Fransızlaşmış bir memleket o
larak göstermekten çekinmiyor. Fran
iiızlar da bu şarlatanın ipsiz sapsız saç
malarını senelerdenberı.i memnuniyetle 
dinlemiş olsalar gerektir ki Akademie 
kendisine cyirmi beş senedenberi Tür· 
ldyede Fransız dilinin neşrine müteınadi 
hizmetinden dolayı• bir dil madalyası 

vermiş! Yirmi beş ~ene içinde Türkiye
de yirmi be~ defa fransı!ca söyledi~ gö
rülmemiş ve işitilmemi~ olan bu Sylva
in'in perdecisini Fransızlar, kim bilir ne 
kadar tatlı tatlı dinliyorlar! Onun anlat
tıklarına göre Türkiyede kültür ve me-

din gözdesi ve karısı olduğu gibi sult<ın 
Mahmudun da annesi olınuş.:a 

c- Demek oluyor ki valide sultan, oğ
lu üzerindeki tesirden istifade ed<'rel( 
Türkiyede Fransız nüfuzunun yayılması
nı temin etti?:. 

c- Tamam, tamam ... :. 
Bu sözleri okuyan ve bu konferansları 

diniiyen Fransızlar kim bilir ne kadar 

mcstolurlar. Fakat, bh•jm panayır kon
feransçısı Bürhaneddin bununla da kal· 
mıyor. Daha ne güzel şeyler anlatıyor: 

c- ... Atatürk inkılabı Fransız C~m
huriyetinin prensiplerinden ilham al· 
mıştır. Bu, ayni zamancia bizim Türki· 
yede ekserisi rahiblere aid bulunan 150 
cFransız mektebimiz, tarafından temsil 
edilen b:r medeniyettir. Orada, Türkiye
de sizin için yapılacak pek çok şey var· 
dır. Yalnız Türkiyede değil, Rusyaya 
karşı kaybettiğimiz narbler neticesi ola
rak kaybettiğimiz vılayetlerde lYRşıyan 

120 milyon Türk ve Turanlı arasında ... 
Fransanın bu uğıırda ı:arfettiği milyon
ların boşuna olmadığına kaniim!, 

O milyonlardan bu bedbaht Ti.irkün 

cebine ne girdiğini t:ilmiyoruz. Bildiği

miz bir şey varsa Sylvain'in perdecist 
Bürhaneddinin bu tar1da hareketini tav
sif için kelime bulamadığımızdır. Yegfınc 
tesellimiz şudur: Her millet içinden böy. 
le adamlar çıkab!lir. Teşekkür edelim ki 
şimdiye kadar bizim içimizden çıkmış o· 
lan bu nevi adamlatın birincisi de, so· 
nuncusu da bu serseriöir! .............................................................. 
Sin ema yıldızlarının 
Gönül maceralarından 
Bir i daha 

Qı:bolmuş olan David Livingsto-ne a -1 
~ daki İskoçyab misyoneri arayıp bul 
~ Uştu. Bu vak'a o zamanlar pek bü • 

k bir heyecan uyand~tı. 
varmın kenarına ge1mi~, bir müddet =============== 

fi~Yun tarz!m değiştirmesi hakkında 
hı SOrulduğu zaman T)rr9ne şu ceva

Vennişttr: 

be- ~Doğrusunu söyliyeyim. .. Artık 
t~ aşık, sevdazede rolleri çevirmek -

bıktJm ... 
~nSize gnnö gelmesin. Bu rollerlm • 
lill} dolayı aşktan da bıktım. «Aşkı> ke
tliy esini duyar duymaz Adeta Binirle • 
lle ~:um ... Nihayet h]ç olmazsa aşıka • 

ılınler ~virmekten vazgeçtim. Şim 

sonra durmadan klaksonu çalınağa baş 
Jamış, stüdyoda telaş baş göste.rm~. O
nu tehdide kalkınca eski san'atkar ge
ne aldmş etmemiş. 

Nihayet stüdyo müdürü kendisini 
çağırtmış, susmasını temin etmek üze-

Yeni Amenkan yıldızlarınd4n re ona b!r rol vermiş. 
Patricia Farr (Kolombiya) İş bununla ka1mamıştır. Bunu ha • 

di artıR bir müdd€t macera filmleri çe- her alan diğer bir işsiz san'atkar da 
vireceğim. Umarım ki hem bu tarzda - başka bir hileye baş vurmuş: Stüdyo -
ki rolierim He daha fazla muvaffaki • nun duvarı dibine gelmiş ve boru çal -
yct gösterebileceibn... · mağa başlaml§. Stüdyo bu gürültücü 

adanu dcfetm€k için bir çok çarelere 
başvurmuş, ona da vaidlerde bulun • 
muşlardıı. A1dırı~ etm€yince, ıpolise 
müracaat edilmişse de zabıta bir Ame
rikalının e!'al ve harekatında tamami
le serbest bulunduğu cevabını venniş
tir. 

Nihayet stüdyo habersizce filmi baş 
ks bir yerde çevinnek mecburiyetın -
de kalmıştır. Bu filmin ismi (Büyük 
va~s) dir. Bu adam yüzünden vukubu
lan göç masrafı 7,000 dolardır. 

Erk€k sinema yıldızlanndan Tyron 
Power, film arkadaşlığı €ttiği Janetı 

Gaynor, Sonya Heni ve Norma Şirer'le 
birer müddet gönül eğlendirdikten 

sonra, Qe~bt Anıerikaya g,.derken 
Pariste bulunan Anna Bella'ya telgraf 
çekmiş, · onunla gizlice bııluşrnuştul\ 

Aktöriln, bu yıldızla evleneceği soy .. 

lenmektedir. 



10 Sayfa 

evlet kap1s1nd elli y1l 
Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir HAz1m 

Vağmur duasında bulunuyorduk. Binlerce ağızdan 
çıkan yalvanna ve amin seslerine, 

koyun ve kuzunun melemeleri 
gene binlerce 
karışıyordu 

Artık, çaresiz, yağmur duasına işti·ı yatı sürüyariardıl Yalnı.z Musul bida • 
hke razı oldum. 6. mart 131 1 sabaıu:ı- yet mahkemesile sorgu dairelerinde ye
~, duaya yaya gıtmek Adet oldug_u di sekız sene içinde müruru zamana uğ 
içın, yola koyulduk Arada epeyce bır rablmak suretne iptal edilen ceza mad 
ırn~aft- ~ul~n~asma mebni, tepede delen evrakı dört bin dokuz yüz yirmi 
~e~lı. ierlı ruzgara maru~. ~lmamak altı ya baliğ olmuştu. Keyfiyet adiiye 
lçın ~C: ~~şamba pardesamil de bera- müfettişi taranndan resmi raporla vi • 
ber goturdum. .. .. ]ayet makamına bilClirilmişti. 

.. Musulun hemen h~en butun er~e~ Harb yüzünden uzun veya kısa bir 
nufusu -. ~adınlar yagmur ~~a~~.~ ıştı- düşman istilasına uğrayan, yahud hü _ 
rak ettırılmez - Musul koprusunden kurnet konaklan kısmen veya tama • 
Töbe ka~~ına kad~~ z:e~gar~nk bi: men yanmı~ bulunan vilAyetlerde, me
ırmak gıbı akıp, dızılmıştL Civardakı selA aşaT mültezimleri senedierinden 
köylerin ahali:i de. bütün koyunla~, havi olduklan parayı almak mümkü~ 
!kuz~lan ve sıgırlanle beraber gelmış· olanlarının zayi ve muhterik olduğu, 
derdı. mümkün olmayanların da sanki ka~ıd-

Duaya başlandı. !an mahud (semender) tüyünden ya -
Yold~ f~zla terl~ş~~· Rilzgar da ıpılmışlar ~ibi tabiatile yok edildikleri

yoktu. Ihtıyaten getırdıgım mll.!lamba- ne defalarla ve hayretle tesadüf ettim. 
;ya hacet kalmadı, giymedim. 

Binlerce insan can ve gönülden dua· 
aarı dinleyip camin• diye bağırıyorlar
dı. Halk cübbelerini, pa1tolannı ve ek· 
seriyet teşkil eden maşlahlannı, aba· 
~arını teı.c; çevirerek giymişlerdil Eller 
de avuç iç leri gökyüzüne değil, aşağıya 
gelmek üzere kaldırılmıştı! 

Binlerce ağızdan çıkan yalvanna ve 
amin seslerine, gene birilerce koyun, 
kuzunun melcmeleri, inek, öküz ve da
naların böğürmeleri karışıyordu. Gü • 
1en bir cemiyet içinde bulunup da taş 
bebek gibi durmak nasıl mümkün değil 
ise. 'binlerce ağ1ıyan insan arasında ağ
lamak; hiç olmazsa gözleri yaşarına • 
mak da kabil olmuyordu. Ben de ağla
mıya başlanu~tım. 

Uzun dualar niliayet buldu. Cemaat 
gözyaşlarını sUmeğe, ters giydikleri es· 
vablann yüzlerini çevirmeğe vakit bu
lamadan, birdenbire, bardaktan bo!ia -
nır ctibi şiddetli bir yağmur yağınağa 
'başladı. 

Bu kadar gözyaşlarile, mütenevvi 
aualarla istenilen bir yağmurdan ko • 
runnıak münasib olmıyacağı için, şem

O zamanlarda ~vcud olan idare 
mahkemeleri yani müddeiumumi ve 
müstantik vazifeleri ücretsiz bit" me -
muriyet ilavesi olarak bu işe ehliyetli, 
ehliyetsiz idare mcmurlanna tafviz e
dilmek suretile suçlu memurlan mu • 
hakerne ederlerdi. Bu muhakemelerin 
hükümlerinden çofuı mahud Karakuş 

h "ikiimleri ka bilinden idi. Mesela: 

tmadiye kazasında idare meclisi a -
'Zasından '!\iustafa efendi g(ıya bir mü
hür suiistimali suçundan dolayı Musul 
idare heyeti ithamiyesince cinayetle 
itharn olunarak aylarca mevkuf kal • 
:mış. Bu hale hapisbnneyi teftiş eder • 
ken muttali oldum. 

Bu kaza m.ı>clisi azasının her biri u· 
zak birer köyce oturdukları için. bun
laıdan biri bir hafta evvel kararları ve 
ri!ip imz!l ed;lmi!l mazbataların mi.i -
hürleneccgi günde meclise gelernediğ-i 
it;in; müsvedde1~rinde imzası bulunan 
rr.azbatalara basmak üzere mühürünü 
mumai1e~·h Mustafa efendiye gönderir 
o da kendi mühürile beraber kavıb a -

siyeleri bulunanlar da onları kullan - zanın mühüTi.inü mazbata1ara basar. 
madılar. Cemaat içinde sırsıklam ısıan
mıyan yalnız ben idi.ın. Daha ilk dam
lnlar düşerken muşambamı giymiııtim. 
Bu arada: 

-Vali bey, yağmur yağacağından e
min olduğu için, bakınız muşarnbasını 

aa getirmiş. diyenler, böylece bana, hiç 
düşünmediğim bir de ke.hanet isnad e • 
&ıller çıktı! 

Atlanmıza binerek şehre döndük. 
Yağmurdan ıslamiıkça keyifleri, 

neşveleri artan ve ıleride, geride hose (*) 
ler yapan halk arasından geçerken 
i\:rabça: 

- Allah ömrünü uzatsını diye bağn
şıyorlaTdı. 
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Mıihüı sahibinin, emniyeti suiisti -
rnsl edildiği yolunda hiç bir iddiası bu· 
lunmayıp blakis Mustafa efendinin ma 
sum olduğundan hemen tahliye ettiril
mesini bir arzuhal ile resmen istida et
tiği halde. idare heyeti itharnında ısrar 
etmiş! Adamcağıza isnad olunan cü -
riim, kanunen memnu fiillerden olma· 
dığı için, hakkında beraet karan ver • 
direrek zavallıyı hapisten çıkartmış i -
di m. 

* Memu!"lann bir çoklarının irtikap 
v~ irtişaya koyulmalan lıem maaşları -
nı~ azlığından ve hem de aylarca bun
lann tediye olunmamasından ileri ge· 
liy6rdu. 

1\fusulun mülki ve askeri memurlan Bilhassa mülkiye memurlarının se-

M ı .1.. ı· d b Id ğum "Iki bcbli, sebeb~iz ve hattA mükafata müs-usu vı aye ın e u u mu . . . 
keri ı hakkında ı tahak olduklan bır zamanda azıllerı 

ve as memur ar yapı an k ·· ··ı f · ı d "d" B ı 'k.. t "hb 1 d d . f en ço goru en acıa ar an ı ı. un a -
şı aye ve ı ar ar an, evır ve te • d t h h d ·ı d" w· • • 

rti t·ı ·ıı·w· z h D b"'k Ak '!'3 av e eıcıra ı a verı me ıP,"ııçın, 
ş sure ı e gı ıgım a o, e u , • h"" t ·· d""kl · b" d d"l 

'!:' • ·ı, K"" . ak "C'...;b"ld ki .. urme gor u en ır yer e ı enme -
ra, ı:ıroı o~ sanc ve J:J.L ı e mu- k · · f tt "stif d ·ı "rt"k"b . . m~ ıçın ırsa an ı a e ı e ı ı a a 
şahedelerımden, aşıret çadırlarından .._ 1 1 d d" d w ·ıd· • rr.ec...ıur o an ar a na tr egı ı. 

a1dıgım malumattan, kanunların teca • B d h""k~'· t d" · ı· · d k ı 
•• ··~L d" .. Id • 

1 
u ara a u ume ısıp ını e a • 

vuz sı.wıına onmuş o ugunu an a • -..:ı R ~ k 1 d ki 
·.ı B d - . m!VOaıu. eı::mı ma am ar arasın a 
uım. un an çok muteessır olmuştum. "ht:l'fl ·· - d 1 k1 b" ı ı a ar yuzun en sovguncu u ar ı-

Bu sözüm, ekseriyet itibarlledir. Ge- te vuku buluyordu! -
rek askeri, gerek idari, mali ve adli me- H tt" d h · k" h"d" ı b"l t .. a a a a çır ın a ıse ere ı e e 
murlar arasında gerçekten ahlakı te • ..:ı··f 1 d M ıı~ r kl • 

1 
w. • saı.:u o unuyor u. ese a, ma ev e • 

mız me.mur.arımız da yok degıldı. . d b 1 1 t · tik"bl nr en azı P.nnın a en ır ı a arın • 
Asker~ ~n~i~am v~ itaatten eser kal - 'dan cüre't bulan galiba üç dört yi.iz ku

mamış gıbı ~dı. Adlıye memurı~:ı da, ru~ maaşlı bir memur doksan bin ku -
~lbnarnele:ı .b~lık altası kabılınden ruş çalmq, divanıhat"b bu fiile sirkat 
bır av aletı g•bı kullanıyorlardı. Kaza- değil zi.ınmet demekle beraber zimmet 
ıa-rın, nahiyeler;n az çok ~enginlikleri hakk~ndaki kanun hükmünü de tatbik 
1aber a.~ma:ı kim~elere, uydu~a ih • etrz:ıiyerek lkarzen alınıp ödenHemiyen 
barlır ~.zcnn.~ bırer cel~n~me, ~hzar • a:li bır borç g!bi her aY ma~ının dört
name ~?nd~rıyorlardı. ?~zlı nakıd ce • te birinin kesilmesine karar vermiş idi. 
za ~ odcyınce salıverılıyorlar, para Böylece bu memura ayda yüz vere • 
vermıvenıe: aylarca mahpus kalıy.or • rek 75 senede ödernek şartle faizsiz 
lardı. Bu yuz-lc>n l:f.r çok yerlerdeki şa- doksan. bin kuruş ödünç para verilmiş
hıslar kaçmaktan başka çare bularnı • ti sanki! 
yorhr; mecburen dağlarda eşkiya ha • Musul vilAyetinde irtikab ve irtişa • 

r•> Ho.,e, bir eok şahısıann siUıh veya 
kargılar 1Jc, yahud bunlardan hiç blrl bu -
lunmaksızın yaptıkları rakısdır. Trabzonlu -
!arın oyunlarına benzer. 

nın bu derecede yayılınasma bazı va -
lilerin pek mütecasiTane hareketleri -
nin sebeb olduğunda şüb'he yoktur. 

(Arkası var) 

SON POSTA 

F eli Ah ne demek? 
Felliih, arabca bir kelimedir, rençper 

manasma gelir. Arabca konu~ualan yer -
~erde, köylülere fellah denir. Bilhassa be
devilerle Mısır köylülerini ayırd etmek 
için, sonunculara fella.h ismi verilmiştir. 
Bununla beraber Arablar, (fellah) keli
mesini tahkir makamında kullanırlar. 
Fakat Fellahlar, bilakis Fellah neslin -
den olmakla ö~nürler. FeHahlann eski 
Mısırlılardan geldiği rivayet olunmak -
tadtr. Mısır halkının ekseriyctini teşkil 
edenler, müsliimandırlar. Yukan Mısırın 
bazı köylerinde yaşıyanlar ise umumi -
yetle hristiyandırlar. 

V elpaze nasıl meydana çtktt? 
Yelpaze, medeniyetin en eski zamanla

rında da vardı. Çinde miladdan 3 bin se
ne evvel yelpaze kullanırlardı. Tavus 
veya kekliğin boyanmış tüylerinden olan
lar en makbul sayılırdı. Japonyada yel -
pazeyl, açılıp kapanmasından kinaye o -
larak hayatın bir sembolü diye telakki 
ederlerdi. Eski Mısır, Asirya ve Hind 
mcdenıyetlerlnde de yelpaze medeni ve 
dini btr reıru: olarak Jcullanılagelmiştir. 

Orta çağll.üda tse. hıristiyan kiliseleri yel 
pl!zelcrin dini ayinlerde işe yaradıklarını 
müşahede ctmişlcrdır. 

Portekizin Hindistanla olan ticari ra -
bıtaları neticesınde açılır kapanır yelpa
zeler 16 ncı nsırda Avrupada salgın hir 
moda halinde kullanılmıya başlandı. 

Feminizm ne demek? 
Bu. kadınların hakkını aramak için vü

cud bulan harekete verilen bir isimdir.Bu 
hareketin, sosyal olduğu kadar da siyasi 
ve ıktısadi cepheleri vardır. Feminizmin .. 
hedefi, v~ en baş ülküsü, kadınların her 
sahada erkeklerle omuz öpüşeccğini isbat 
<:!tmektir. 

······························································ 
İngilterenin en güzel 

kızı evlendi 
(B~tarafı 7 inci sayfcuUı) 

nııstik hareketleri yaptırtlmıştır. Bunları 
sc·y:r ıçin duhuliyeler konmuştur. Bu du
huliyelerden elde eöilen para ile yeni ye
ni stndl:lr \'e spor h.·şkilatlan vücude ge
tirilmiştir. 

İrıgilteredc bile bugün adamakıllı spor 
meyd3.nları kıttır. MPseln meşhur Oxfor
dun bir spor meydanı yoktu. Oxfordun 
'i24 senelik bir maziye sahib bulunduğu 
unutulmasın ... Şimdi bu te~kilat Oxforda 
vardı ma karar \ermiş ve bu yolda 100,000 
İngiliz ı:rası toplamağa i->oyulmuştur. 

İşte bu sayede Mis Prune>lla Staack !n
gılterenin en meşhur kacını olmuştur. 

* 
M:s Prunellanın şöhreti böylece İn -

gilterenin en ~-üksek ~osyetesitıe kadar 
yavılmı~tır. İngilterE'nin en asil şahsi -
yctlerinden biri o!an dük d'Hamiltonun 
dördüncü oğlu Lord Davis Douglas Ha • 
milton bu sporcu kızı delice sevrneğe baş
lanııştır. Bu sevda nihayet izdivaca in -
kılab eylemiştir. 

Genç Lord İngılterenin en yakışıklı ve 
en sporcu gençlerinden biridir. Mükem -
mel bir boksör ve layyarecidir. 

Lord orta halli ınsanlar içinde yaşa -
maktan büyük bir zevk duymaktadır. A
melderin hayatları hakkında tetebbüatta 
bulunmak üzere uzun aylar madenlcrde 
çah~mıştır. 

Ailesi onun bu 1ıdivacına mani olmak 
istemişse de muvaifak olamamıştır. Mis 
Prunellaya İngilterede: •No. 1 Beauty 
Girh sıfatı verilmiştir. 

······························································ 
Sözün k1sas1: Zahirde 
ehemmiyetsiz, lakin ... 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 

Bazı memleketleree, kondöktörleri ve 
kontrolü olmadığı halde bir tek kişinin 
biletsiz binmiye tenezzül etmediği tram
vnyların işiernekte olduğunu bilirim. 

O kadar ilerisine gitmiyorum: Fakat 
gön5l anaforun ve hılekarlığın bi'Zim ca
miadan tamarnile tardedilmii olmasını 
görmek istiyor. 

Birinelkinun J 

Avukatlar yeni kanunu sevinçle karşıladı 
(Baştarafı 1 inci ıayfada) hassa bir kanunuevvel tarihinden ıttba• 

rak. arkadaşların kayıCilannı tecdid me- ren meslekt hakları, vazüeleri tanıameD 
selesi etrafında konuşulmuş. kendilerine mazbutiyet altına girmiş bir yeni a-vu· 
mektublar yazmak suretile, yeni kanu- katlık hayatı başlamı§ demektir. Cüın" 
na ve 4GO numaralı eski kanuna göre, a- huriyet kanunları manzumesi içinde bU 
vukatlığa mant bir halleri olup olmadı- kanun hususi bir kıymetle şerefli ıne\1-
ğının sorulmasına lsaıa-r verilmiştir. Ay- kiini bihakkın işgal edecektir. 
rıca. Y"'ni kanun dairesinde yapılacak Bu kanunla yalnız avukatlar deRi~ bi)o 
staj müracaatlarının da, şekil ve suret- tün vatandaşlar övünebilirler. ~ 
leri tesbit edilmiştir. hak sahibieri artık tam bir teminat aY 

İhzari vaziyette kanunun asgaıi ücret tında kanuni dıleklerinin yerine gele:; 
tarifesi hakkında tedkiklere girişilmi§ ~ine ve bir takım şübheli kimselerln 
ve cari muamelata bakılmıştır. Şimdiye slamıyacağına kani olarak müteselli olJ .. 
kadar haftada bir gün içtima eden inzi- bileccklerdir.» 
bat meclisi, ihzad ve kanunun emrettiği Avukat Suad Ziya diyor ki: ~ 
muamelenin tekemmülü için, hergün c- Ben yeni kanunu meslek için 9° 
toplanmaya karar vermiştir. faydalı görüyorum. Bunun sebebi de biJ-

Gayrimüslirn avukatıann vaziyetlerin- de içtimat yardım müesseseleri pek 8" 

den endişe ettiklerine dair sorduğunuz dır, hemen hemen yoktur, denebjjj.t. 
suale gelince: Baromuz bir Türk barosu- Memurların tekaüd maaşını hariç tutar" 
dur. Avukatlanmız da, Türktür. Din ve sanız. içtimaf tcşekküllerin hiçbir nıesle~ 
milliyet için hiçbir şey düşünmemekte- garantisi mevcud değıldir. Yeni kaJ1Uil 

yim.. Maddeten ve manen avukatlığa lA- bizi teşkilutlandırıyor, içtimat yardJ.IYll' 
yık olanları, men imkAnı yoktur. sigortayı temin ediyor. Binaenaleyh ih .. 

Eskiden avukatlar için, bir ücret tari- tiyarlığımızdn tekaüd maaşı gibi bir şef 
fesi yoktu. Yalnız kanun a'Zami haddi. de alabileceğiz. Bu kanunun halk ıehtrı• 
takyid etmişti. Bu ücretler için maktu olan taraflan da çoktur: lııtilaflı iŞlef 
esas kabul edilmişti. Yeni kanun vekil badema avukatlar tarafından takib oltY 
ile müvekkil arasında ücretin serbest nacak. Bu halk için büyük bir avantaJ• 
takdimi ve bunun mukaveleye raptını dır. Kanun şeraiti maneviyeye eheıtıt1ll· 
emreder. Bu. tesbit edilmemişse, vekil yet veriyor. Binaenaleyh meEle#e gırr 
ücretini asgari tarifenin üç misli üzerin- cek olanlar daha çok eleneceklerdir· 
den. hakim hükmeder. Bu hem mesleğin teaJisi, hem de it sa-

Avukatlar ne diyorlaT? hiblerinin selameti ıçin güzel bir ıe6-
Yeni (avukatlık kanunu) nun mer'i- birdir. 

yet mevkiine girmesi münasebetile ta- Muakltiblerin ortadan çekmişi lıetl' 
nınmış avukatlarımız arasında küçük bir halk. hem avukatlar lehine kaydediJebi .. 
anket yaparak yeni kımunun nasıl karşı- lir. Avukatlar mütehassıs olduğu için ir 
!andığını tesbit etmek istedik. Aldığımız leri daha kolaylıkla ve süratle takib ": 
cevabları aşağıda bulacaksınız. deceklerdir. Bundan ~üblie yok ki hal) 

Avukat lrfan Emin Kösemihal- çok istifade görecek. 
oğlu demi§tir ki: Halk lehine bir n eli ce daha.. biz de 

c- Bugün tatbikine başlanan (Avu- devlet dairesi gibi kontrol edlleceğiz. J31l 
katlık kanunu) eskisi ile kıyas kabul ede- iş sahibieri için bir garanti tevlid ed~ 
miyecek kadar müke.ınmel bir hukuki Halk için en mühimmi, mesela, şöhret 
eserdir. arkadaşlarımız var. Bir kimse işini on' 

Eski kanuna göre avukatın mukadde- vermek ister. Munyyen ücret bareınirnJI 
ratı baro ile Ağırceza mahkemesi odala- yoktur. Binaennleyh bir boşanma da"V~ 
rı arasında sıkışık, ıptidat bir manzara elli liradan beş bin liraya kadar nc:re 
arzetmekte idi. Şayed bir avukat iki ta- kaldıracak bir meseledir. Tarafeynin se~ 
rafı gücendirmiş olursa, onun için hayat vetine, avukatın şöhret.ine göre bu ncre 
hakkı mücbbeden kalkmış sayılabilirdi. tehalüf eder. Ücretlerde şimdi azaıni "" 
Ç'Ünkü meslekten müebbeden çıkarılma- asgariyi tesbit eden bir tarife yapıl9" 
sı baro kararının A~ırceza heyetince tas- caktır. 
diki. yahud böyle bir karann 0 heyetten Bakın size kanunun tatbikatından do
resen veya itirazen suduruna bağlı idi. ğan tuhaf bir vaziyetten bahsedeyi~ 
Avukat zarurl olarak yırbcı bir adam- Baro bugün için mülgadır. Binaenale 
dır. Bu itibc.rla hüviyetinin daracık bir hiç birimizin avukathk hakkı yoktur· 

Dig~ er bir mesele: hazine vekilieri "" ~crçeve içinde mütalea edilmesi birçok 
yanlışlık1ara sebeb olabilirdi. Gerçi bu- devairi resmi mümessmeri ya serbeSt ., 
na misal verecek bir vakıAya tesadüf et- vukatlığı bırakmak. yahud ıresm.i işlr 

rinden uzaklııc:mak mecburriyetindedirlet• medik. Fakat ne olursa olsun prensip sa- -y ilf 
kattır. Şimdiki kanuna göre avukat. adlt Bu maddenin tatbikirıi Adiiye Vekill tt 

sene müddetlc ta!ik edebilir. Henüz b ve idari cebhede yer alan olgun bir hü- O" 
emir gelmediği cıhetıe böyle vaziyette 

viyettir. Vazife ve salahiyeti hassas bir lan arkadaşlar teredd5d içerisindedırle1'• 
ölçü ile tesbit edilmıştir. ıAS' 

Avukatlar hakkındaki inzibatl karar- Bunu da ilaveden sonra fikrimi hO ıd 
ların son tedkik mercii Ankarada müte- edeyim: Kanun mükemmel bir hu}ctl 

şekkil haysiyet divanıdır. Bu divan tem-
yiz birinci reısın:n riyaseti al-
tında. temyiz ikinci reisierinden 
biri ile, iki temyiz azasından 

ve barolares ıntihab edilen üç avukattan 
müteşekkildir. Eski kanunda olduğu gi
bi kağıd üzerinde değil, yüz yüze yapı

lacak duruşma sonunda son karar veri
lebilir. Böyle mükemmel bir teşkiJat 

muvacchesinde hata ihtimali şübhesiz as
gari bir hadde ıncr. Eski kanun avukatın 
adiiye cihazı içindeki yerini lAzım oldu
ğu gibi tesbit etmcrni~i. Şimdikine göre 
amme hizmeti mahiyetinde mesleki va
zifesini gören bir avukata yapılacak te
cavüz devlet memurlarına karşı hare
kette bulunulmu~ gibi, amme namına ce
zalandırılmAk mecburiyetindediD. Ckne 
yeni kanuna göre avukatın vazifeden do
ğan veya vazife sırasında işlenen suçun
dan dolayı hakkında takibat icrası ancak 
Adiiye Vekilinin iznine bağlıdır. Şu hal
de avukatın büyük Amiri bizzat Adiiye 
Vekilidir. 

Kabul edilen kaldelerin serbest müda
fsayı ne öereceye kadar koruroağa salih 
olduğunu tafsile hacet yoktur sanırım. 

Bu kanun, meslek ehlakında en küçük 
bir mübalatsızlı~a tahammül edemez. 
Bu itibarla bir avukat bir işin takibini 
deruhte etti~i takdirde onun haklı oldu
ğuna en kuvvetli bir karine mevcud sa
yılır. Yeni kanun avukatıann hal ve is
tikbalini korumak için meslek sigortası 
ve bu yolda bir teşebhfisün tahakkuku
na imkfin görölemedikf halde tekaüd 
sandı~ı teşkili gibi mevzulan da ihtiva 
etmektedir. Bunu her serbest meslek sa
hibi Insan hakkında da temenni etmek 
bizim için meden! bir borç sayılır. Bi~ 

eserdir .• 
· Recai Atabek diyt)T lıi: J' 

c- Bu kanunun bence ön plAna e.hfl 
rak mütalea edilecek ilk vasfı yazı~~~; 
siz yüz, yüz elli avukatı yazıhaneli ._-· 
mağa mecbur etmesidir. ts 

Sonra, evvelce de bu meslekte zııp 11 
rapt vardı. Fakat yenisi avukııtıara ~r 
çok takyld edici hükümler vazetıfll 
tir. O derece sıkı hükümler Id, di~er st[, 
best meslek te~ekküllerinin hiç biri0 tJ' 
yoktur. Mesela: Doktorların, ecz.acıl~e" 
vesaircnin merhut bulunduğu vekalet 
rin hiçbiri böyle geni~ blr takyid çer;;: 
vesi hazırlamamış1ardır. Sebebi: J,. ~· 
katlık mesleğinin halk nazannda ~ıı' 
selmesi ve ıtimad telkin etmesini teıtl 
matuftur. eııJ" 

Maalesef ~imdiye kadar avukat d ~•tl 
lince şayanı itimad bir tesir htı5,... 
gelmiyordu. ~ 
Şimden sonra böyle bir şey. ıne 

bahsolamaz. çi/ 

Bu kanun sakat zihniyetleri, sakat t>11 
lışmaları yıkmıştır, çok mükcJillllel . ..rl 

e<tY 
kanundur. Avukata lnyık olduğu ın 
vermiştir. ~ 

Avukatlık amme hiı.meti sayılınca }lll' 
vukat vazifesini görürken hiçbir ıtl~11t
lefete maruz kalmıyacaktır. Martl~...fide" 
dığı takdirde ceza kanununun ınüeyı1ııv 
lerine tfıbi olacaktır. Yeni kanunun ın 
taz hususiyetlerinden biri de budu!·' 

Orhan Arsal diyor ki: 1111'9" 
c~ Yeni kanun biz avukatıarı t <t!JY 

mi!e tatmin ediyor. Bilhassa bizi se tıı+' 
diren nokta, avukatlığın amme ınertı ~ 
yetleri mesabesinde sayılmasıdır. ~~pt 
kilde bir takdir, mlsleğin şereflı~ty 
göstermek itibarile göğsüınüzü ldl 
yor. Bize, daha kuvvet veriyor.9 
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Cümhurreisimize devlet reisierinin 
tebrik telgrafları 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
EkııeJıins İsmet İnönü 

Tilrktye Cümhurrefsl 
Ankara 

le~rkiye Ciimhur Rlyaseti makamına ek
lll 118ınızın fntthabı sonsuz meserret ve 
tt:ınuntyetı muclb oldu. Eksel~sı.nızın 
seı:kleriınJ. kabul etmesini rica ederken. ek
be rııunızın Türkiye hakkındaki mcsbuk ve 
'1'tl rırtlzlde hlrnı.etlerl, rtyasetler devresinde 
ıa/kiYenln saadet vo teallslnln 1zcUyad bu-

ö ~ına delildlr. 
d:ı. tedenberi Efganlstan ile Türkiye arasm
bayı 2nevcud dostluk ve samimlyetin bundan 

e artıp payidar olmn.smı dllerfm. 
Mohammed Zahlr 

Padlş:ıhı EfganJstan 
tıl:ıJeste Iohnmmecl Zabir 

Padlşahı Efganlstan 
Kabil 

~klye RelslcfimhurJuğunn tntlhabım mü
\ı betııe, zatı htiınavunlan tarafından va
~lan ~brlkl\ta ve ~har buyurulrın samimi 
la ·ırat.a harnretle teşekkür eder ve şahsi 
İ\b deUerııe kardeş Efganlstanın refahı ve 
leıa :uı ve Türk - Efg'ln dostlu~unun. her nn 
c~iiYÜdU için, samimi tc ·ennllerimi arze-

nı. 

~ins İsmd İnönü 
İnönü 

Ctlmhurrelsl 
t Ankara 
~~~tlk)lJ muharebesinin İnönfisü ve Türk Jı:al
lar.ına h::ıreketinln yorulmaz muharrlki o -b: etseuı.nsmıza samlmt tebrlklt>rlmle bir
tır teı dernhde etmiş oldu!unuz yüksek va -
~nın Türk mmetını ş:ınlı mnzlslnln m"St -
da der 'kıldı~ baışanlarn sevketme.~ hakkın
l'ij~l tcmennlleriml ekselflıtsınızn nrza bU -

bir memnuniyetle miisarant ederim. 
ZOgo ı 

1\Jajec;te Zo~o I 
ı .. ~~cümburlu~n int! ha bın dolayLslle ma
tr lerının lütfen gönderdiklerı tebrlk tel
lıa ll.fı-:ıa, g"rek ş:ı'hsım ve gl:'rek Türk mllJeti 
llıQklı:ındakl muhabbet hislerinden fPvkaJMe 
~teh~ olarak ~ok samimi teşekkürle -
ı le birlikte ~hs1 saadetleri ve Arnavud
b~~n saadet ve refahı temennilcrimln ka -

unu rica ederim. 

~liins Isınet İnönü 
Türkiye Reısıciimhuru 

İnönil 

'l'~ Ankıırn 
le UrltJye 'R.elsleumhurln{tuna Ittifakı ArA 1-
'ta:ntıhabınız münascbet!Je idarelerinde mu
ter fntıyctıer dUnr, Türkiyenin lstıkbnlde de 
lıı lhı ve ~lıs! ~aadetlerl için en halisane te-
ennııerdo bulunurum. 

Adolf Hitler 
Alman Reichskanzlerl 

~selans Arlnlf nttıer 
Alman Rclchskanzlerl 

Berlin 
Cü ııeı~ ıtıhuıTPlsll~lne lntlhabım dolayıslle ek-

t!-a 114ınızın lOtfen günderdl~l tebrlk tel -
~11tndan pek mütehııssls oldum. En hnra
ltl1.11 teşek~ürlcriml arzeder VI:' şahsi saadet-

e Almanyamn rdn'hını dDerlm. 

tlr..'lel5'!1s İsntf't İnönü 
Ttirklye Rel.slcümhuru .... 

İnönü 

AnJ(ara 

~1\'ane müteelllm oldu~umuz Büvtlk Şefi
lt\. n Ye,.trc Türkiye Cümhurlyetlnln en yük 
lt~ ll"ıatamınn Jntlhabınızı haber aldım. Ek
tae nsınıza en s:ımlmt tebriklerimi ve şahsi 
~~!lctıernc rnukaddemtı ekselftnsmızın ll -
l'tıt'tll ellerine tevd\ olunan dost ve asil 
~ııı ~ Intiletinin refahı hususunda benim ve 

gar lr..!lletlnln temennllerlnl nrze<'lertm. 

1\taj~ıe Boris ın 
Bor ls 

~ &f~ 
ı~ ll"ıhnrrnlsU~ne int.ihabım dolayısUc mn
ttar llltın gönderdııu lfıtüfkAr te'brlk tel -
~ 11ldar, derin bir tarzda mQtehassls ola -
~tı hararetli teşekkürlerimin ve şahsi san
tııııcfUe asil Bıılgnr milletinin rcfnhı husu -

lltl diletlerimin kabulünü rica ederim. • 
lı:tnet İnönü 

Cümhurreis.l 

İnönü 

) Ankara 
~ 11ksek Cümhurret.slifl makamını deruh
~ ~tl~lnlz bu anda, en samlmt :tebrlklerim
~~lıkte, Türkiyenin refah ve iki memle
~~~1 lıı birbirine teyemmünen rapteden 
tıı'~<ıatın da!ma daha zlynde lnkişafı husu
tıı~t :ttı temennllertmt ekseJI'lnsınıza arzet-

l!t.erım. 

lt.~esıetıntzde sizi t('l1layüz ettiren müs -
~t; 'taı:ıflar Vf' biiviik mezlvetlcrin Tür -
~~e en ~anlı mukadderatı temin edeceği-

·arıııın. 

Alakste Faruk 1 
Faruk ı 

{~ Kabtre 
~tt l'nhurrelsll~Ine intihabım doJnyısllc mn
~tı llb:Jn lOtfen gönderdiği tebrlk telgrafın
lt ~~Yadcsile mütehassls olarak. hararetıı 
~ tirıertmlc beraber, Mısınn refahı ve 1kl 
~ el::ettmızı blrblrlne teyemmünen bağ
~~ itardeşllk rabıtnıarının daima dnha 
~"ıı e lnltlşafı hakkındaki tcmennilerlmln 

·ilıın rica ederim. 

~5ns İsmet İnönü 
Türkiye Rel.slcumburu 

İn on ii 

~ Ankara 
~ Cl~nsınızın mmetın itimo.cUlc çağırıl -
~ ~llkı3et vnz1fey1 deruhde cttı~ı ibu anda 

nııını tebrlklerlmlt beraber Türkiyenin 

refahı hakkındaki hararetli temennilerlml 
IU'%eylemek isterim. 

Kyostt Balllo 
Finl~cUya Relıılcümhuru 

Ekselıins KyostJ 

Finltindlyn Reisicfimhuru 
Cümhurrelsll!Hne ıntihnbım münasebetı

le ekseHirumızın lfttfen gönderdl~l tebrfk 
tel,.rafmdnn pek miiteh 8S'ls olarak en 1y1 
teş:ıkkürlcrlmle birlikte, Fln1~diyanın re -
fal-ı hususundakl en hararetli dil~klerlmln 
knbulüntl rica ederim. 

İsmet İnönü 
Ekselans İsmet İnönü 

Türkiye Reisieümhuru 
Ankara 

Mllll meclis tarafından en y{lk:Bek devlet 
makamın:ı getirlldl~nlz bu anda en sami -
ml tebriklerimi ve şahst s:ıadetlerlle Tür -
klyr Cümhm1yetının refahı !hakkındaki dl
leklerlml nrzeylemek ısterim. 

Albert Lebrun 
Ek ,.Uins Albert Lebmn 

Re~cfunhur 

Paris 
Cümhırr1vetın en yüksek tnakamına MD

let Meclisinin beni enihrdı~ '\ında eksellinsı
nıza haki{• ..... ~·' · · · - ltlerfnden do

... hnraretıe teşekkn.r e6ertm. 
Ekse1l\ntı~ı <>tlerfle 

mnıetln refnhı h'lkkında benim ve Türk 
milletınin dlleklerlmlzl knbuı buyurmanızı 
rlea cderlm. 

İnönü 
El..-seliins -General İsmet fnönü 

Cüm'hurretsı 

Ankara 
Türkiyenin CfımhurreWI~lne tntlhabla -

nndan dnlayı ekseH\nsınıza en samımı ve 
kalbi tebrltJeriml arzetmek Isterim. 

Sah.cd s.oıadetlerlle dost ve müttefik biiyük 
Türk mD!ctlnln saadetini dlJerlm. 

Jorj II 

Helenler Kralı 
l\Iajeste Jorj II 

Helenler Kralı 
Lo n ı'! ra 

Cümhurret.sll~tne lntlhabım dolayısııe mn
jesteJerlnln göndermek JOtfund.a bulunduk
ları tebrlk telgrafından fevkalA.de mütehns
sls olıırak har:ırotJI teşekkfirlerlmln ve şah
st ~madetlerne dost ve miltteflk büyük Yu -
nan mll}(otlnln s:ı.adetl hakkındaki samımı 
dtll:'klcrimln kabulünü rlea ederim. 

İsmet İnönü 

"1 No. lu Yahudi düşmani 
Alkapon, imza h mektub 

(Baştarafı 1 inci !ayfadcı) 

amirdL Para getiriimiye-cek olursa Sa
lamon Gabay'm öldüriiieceği haber ve
n1iyordu. 

Salamon Gabay mektubu alınca der
htıl zabıtaya rnüracaatle vak'ayı anla
tarak ve bac;;ta başlromiser Siret oldu
ğu halde araştırma memurlan tara -

fınd3n lazım gelen tertibat alınmış, 
Salarnon Gabav'a ertesi gün parkta ne 
suretle hare>ket edeceğine dair talimat 
verilmiştir. Bu talimat dairesinde tüc

cor SalamQn, zabıtaca nınnamian ve 
serileri tesl:it edilmiş elli liraY1 alarak 
ertec;l gün Ti1k1Ukteki parka gitmiş, 
bir kanopeve oturup belkleme~e baş -

lamıştır. O s1rada parkta bir gene 
mevdana çıkm1ş, etrafına müteaddid 
defalat· bakındıktan sonra Salamon'un 
vp_nına sokulmuş ve ayni kanapeye o
turmuştur. 

Salamon. mektubu tıönderenin ken
disi olun oımaıiığmı soruıp (evet) ce -
vabı aldıktan sonra iki vüz lira bula
madıi!mı. elli lira getirdiğini. şimdilik 
bu parayı almasını, ileride tekrar pa -
ra verr-ceRi'1i c:övlemisse de f!enc adam: 

- İki yüz lir:ıdan bes para eksik a -
lamam. demic: ve parktan çıkmak üze
rf' hareket etmistir. 

Salamon. evvelce yanılan tmlasma 
dı:ıJresinde parktaki çicPkler, arasmda 
Etizlenı=n D1€'murlars şankasını sa11ıya
ral- iŞ<~ret vermiş, polisler meydana çı
km sucluv~ vaka1amıı::1ardır. 

Büsevin C'Pnkel1i adını ta~ıyan suç
lu. yakalanınca: 

- Mektubu ben gönderdim, fakat 
o~ ra almadım. Suçlu de ·tıim, demi~. 
Fakat suç delfllerl t;Mi olduğu için 
n:üddciumumiliğe 9evkedilerek tevkif 
oıunmu~tur. .............................................................. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokınan Heldm) 

Dablllye mfıtehassıa: Pazar.dan maada 
btra1ln (2- 41) DlvanJQbl numara lot. n ıe

lltoou uıaa - 11066 

Ulvi bir vazife 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

dört bininin kimsesiz ve bu itibar
la yardıma muht~ oldu~nu Uru
versite RektörlüğünUn yurddaşla
ra k&r§l yükselttiği bir hitabdan 
teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bir taraftan yüksek tahsilini ta
mamlamaya çalışmak. diğer taraf
tan, ihtiyacı hergün bir parça da
ha artan bir midenin ıztırabına ce
vab veremernenin ne demek oldu
ğunu anlıyabilmek ıçin a,YJli zaru
retlere katlanmış olmak §art de
ğildir.Bir parça vicdan, bır o kadar 
memleket sevgisıne sahlb bulwı

mak, bu gençlerın içinde çırpm

dıklan elim vazıyeti kolnylıkln ta
savvur etmeye kAfiöir. Bundan do
layıdır ki, bütün fakir talebesini 
ücretsiz okutmak suretne büyük 
bir gayret sarfeden Universitenin. 
bunlardan en değerliler için ilim
sever hayır sahıblerinden biraz 
yardım istE:mesir.i ve beklemesini 
fazla bir taleb telakki etmemek lA-

Rel"törlüğün kaydett.iği gibi her 
rnemlekette, ilimseven insanlarm 
teberrülcridir ki üniversitelilerin 
devlet tahsisatile temin olunamı
yan faaliyet sahalarmı genişletme
lerine imkan verıyor. Bugiın bir 
hastane, bir mekteb yaptınnak ııe 
ise değerli bir ünıversitelinin bil
gisini maddi ıhtiyaçlardan azade o
larak ileri götünnesini temin et.. 
rnek te ayni hizmetin ifasından 

başka bir şey değildır. Bu memle
kete pek büyük hizmetler ifa et
miş bir takım büyük insaniann ne 
derece fakir muhiüerden çıkmış 

oldukları ve ne gibi hayırkar hi
rnayelerle derece derece yükselip 
büyük işler başannaya mu
vaffak oldukları düşünülecek olur
sa. üniversite heyetinin tercihan 
yardıma Hiyık görüp seçeceği genç
lerle alakadar nlmaktaki faziletli 
rnana, derhal anlaşılmış olur. Uni
versite Rektörlüğünün dediği gibi 
ilim müesseseleri kurmayı ve bun
ları korumayı en büyük hayır ve 
şeref sayan büyük ataların eviad
lan oiduğumuzu isbat etmek eli
rnizdedir. En az (150) lira, üniver
siteli bir gencm hayat ve istikbali
ni koruyacaktır. Vakti, hali müsa
id olan hiçbir Türkün bu ulvi vazi
feyi ifa etmekten kaçınrnıyacağına 
mutlak surette kanaatimiz vardır. 
Kendilerine 'OnivPrsite heyetinin 
hitabını bu sütunlarla ulaştınrken 
bunun. memleket için en geni§ 
manada makes bulacağına itmina
m vardır. - S. R. E. 

.................................................... ....__.. 

Iriandada 
Suikasdler 
Londra, 1 (A.A.) - Serbest devlet ile 

şimali İrlanca hududu üstünde bulwıan 
gümrük binalarından bazılan dün dina
mitle tahrib edilmiştir. Bu .suikasdler, 

infiliıklann ayni zamanda vukubulması
nı temin edecek şekilde büyük bir dik
katle hazırlanmıştır. Evvelce telefon tel
leri de kesilmiştir. 

Sayfa 11 

Yeni istanbul Valisini Cümhurreisi 
ve Başvekil kabul etiler 

{Ba§ tarafı 1 inci sayfamızda) 

Emirde aynen şöyle yazılmaktadır: 
cİ.stanbul Vali ve Belediye reisi Mu

hiddtn Ustünda~ görülen lüzuma binaen 
Vek!let emrine alınarak yerine Manisa 
valisi Lutfi Kırdarın ta:yini İcra Vekilleri 
Heyeti tarafından 29.11.938 ıtarihlnde 

tasdik edilmiştir.:. 

Parti reis vekilliği vazifesini vali mua .. 
vini Hüdai Karataban ifa edecektir. 

Muhiddin Üstündağ bugün usulen valf 
muavini Hüdai Karatabana, Vilayet, Be
ledıye ve Partiye aid devir ve teslim mu ... 
arnelesini yapacaktır. 

Çorum Valiliğine tayini Salih 
Kılıca bildirildi 

Dün sabah saat on birden itibaren Mu- İstanbul Polis Müdtirü Salih Kılıcın 
hiddin Üstündağ Vilayet. Belediye, Par- Çorum valiliğine tayin edildiği dün sa, .. 

ti işlerini tedvirden ayrılmış bulunmak- b:ıh Dahiliye Vekaletinden gönderilen 
tadır. Vilayetler kanunu rnucibince yeni bir tclgrafla viUıyete bildirilmiştir. Ve.. 
İstanbul valisi Lutfi Kırdar fstanbula kaletin emri Salih Kılıca tebliğ edil.miş. 
gelinciye kadar Vali, Belediye reisi ve 1 tir. 

T ramvayların gürültüsü 
bir davaya sebeb oldu 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
Bu davanın duruşmasına Fatih sulh 

hukuk mahkemesinde başlanmış, aY -
nca mahallinde de belediye mühendis
leri tarafından bir keşif yapılmıştır. 
Davacının şirkete çektiği protesto i

le keşif evrak1 mahkemeye ibraz edil
dikten sonra muhakeme tekenunül e
decektir. 

Eyüblü Halid komiser 1 
(Ba§ tarafı 1 inci sayjamızda) 

bir takım işler çevirdikten sonra, ya -
kayı ele vermiştir. 

Halidin, bu sefer düşündüğü plan 
cidden orijinaldir: 

Suçlu, bir pazar günü Beyoğlu Ci -
hetine çıkarak, ~epenkleri açık bulu -
nan dükkanları, birer birer tesbit et -
mi~tir. 

Sonra bu dükkancıların yanına so -

vatanperver 
l{emal günü 

Bugün büyük vatanperver §air Na.• 
mık Kemalin ölümünün 50 nci yılda. 
nümüdür. Zulüm ve istibdada ikarşıı 
büyük bir cesaretle göğüs geren bu 
vatan şairinin hatırasını taziz için bu;. 
gün bütün mektcblerde ihtüaller ya .. 
pılacaktır. Maarif Vekaleti bu mak • 
sacila alakadar1ara birer tarnim gön " 
dermi~tir. 

Bugün öğleden sonra bütün rnek • 
teblerle Namık Kemalin hatırası tam 
edilecek, tslebeye hayatı, eserleri h~ 
kında izahat verilecek~. 

Üniversitede de büyük vatanperver 
şair için bir ihtifal yapılacak, !konfe • 
rans salonunda şiirlerinden, eserlerin • 
den parçalar okunacaktır. iBu müna , 
sebetlc nutuklar da söylenecektir. 

Telefon 
Talimatnamesi 

kularak: Ankara, 1 (Husus1) -İstanbul telefon 
- Ben. polis komiseriyim, siz pa - abonelerinin riayete mecbur olıiuklan 

zar günü dükk§nlannızı açmışsınız, ce- hükümleri havi olmak üzere hazırlanan 
za vereceksini2, demiştir. yeni talimatname Heyeti Vekile tarafın· 

Bu sırada yoldan geçen Ahmed is -
minde bi-r bekçiye de: 

- Ben, komiserim, Hocazade soka -
~da bir kadının evi varmış .. Bu lka -
dınm namu~lu olup olmadığım tahkik 
edeceN-im. demic; ve adresini ö~enmiş
tir. Halidin, bekçi ile bu şekilde ko -

dan kabul edilmiştir. Talimatnameye gö
re halen mevcud olan telefonların atiye 
müteallik billimum hususlam bu. tali· 
matname hükümlerine tabidir. 

Şehir telefon şebekesi alakah husu· 
si telefon santralların1a çalışan makinisti 
ve memurları aranan şartlara haiz olduk
larına dair telefon idaresinden bir vesı. 
ka alınağa mecbur tutulmuşlardır. 

Kömür ocakları 
kereste 

• • 
ıçın 

.Ankara 1 (Hususi) - Ereğli kömiif 
havzasındaki ocaklarda sütun o1ara!C 
kullanılmak Ye İktısad Vek8letince 

nuşmasında amil olan sebeb de. rtayet 
basittir. Bu suretle yanında bulunan 
adam1ar. kend':ı1erine müracaat ede -
nin hakikaten bir komiser olduğuna i
nanacaklardır. Nitekim de ö rle olmuş, 
Halid, Serace-cldin ve Ahmed isimle -
rinde iki dükkancıyı, ceza ikesivorurn 
di:ye para~annt slarnk dolandıTmlş -
tır. tayin edilen miktarları te~vüz eyle

Fakat. bir müddet sonra iş an1aşı1 - mernek üzere hariçten getirilecek ke
~. Halid yakalanarak Adliyeye tes- restenin beher yüz kilosundan yalnuı 
Jim edilmiştir. beş kuruş gümrük resmi alınması hak-

Suçlu, sulh ceza mahkemesinde ya- kında hükfunet Meclise bir layiha Vfml 

pılan &orgusunda hadiseyi tamamen miştir. 
inkAr ederek: 

-Ben, bu adamları dolandırmış de- Çemberlaynin refikası 
ğilim. Kendilerile kumar oynamıştım, b" k •• 1 d• 
kaybettiler. Sonra, parayı venne.mek i- siyasi ır nutu soy e ı 
çin böyle bir iddia ileri sürdüler, de - Londra, 1 (A.A.) - Başvekilin refika-
miflir. · sı Lady Çemberlayn. dün akşam D\If\o 

Sulh ceza hAkimi suçlu ha'kkmda harnda bır nutuk söyliyerek son hAdise
tevkif kararı v~iş ve Halid 4 üncü lerin İngiltere hükumetinin beynelınilel 
sorgu hakimliğine sevkedilrniştir. siyasetmin ilerlemesine mfıni oldu~u. 

4 üncü sorgu hftkimi Sarrn, suçluyu fakat sabrederek bu siyasetin inki§Sf et-
F rankocular müsadere isticvab Pttikten sonra. tahkikat derin- mesini beklemek lazım geldi~i söyle. 

e~k~rii~~~lizwpurunu=~~ş=~=ı=~=e=~=lı=.=========m=~=ti=r.=========~ 
serbest bırakıyorlar 

Londra, ı - Başvekil Çeınber'layn. 

A vam Karnarasında beyanatta buluna
rak Londra hükümetinın protestosu üze
rine Burgos makamiannın İngiltereye 

Romanya buğdayı taşıyan iki İngiliz va
puruna yanlışlıkla vaz'ıyed edildiğini 

bildirdiklenni söylemi~ir. 

Ba§Vekil. bu vapurların yarın serbest 
bırakılaca~mı da ilAve eylemiştir. 

Amerikada ·yeni bir uçuş 
rökoru 

Nevyork, ı (A.A.) - Genç pilot John 
Jones, 50 beygir kuvvetinde bir motörü 
olan ufak bir tayyare ile 30 buçuk nat
te merhalesiz Los Angeles'den Nevyorka 
uçarak bir uçu§ rökoru kırını§tır. Bu se
yahat esnasında tayyare ao dolarlık ben
zin yakrn!f ve 2785 mil uızunlu~da bir 
mesafeyi katetıniştir. 

Istanbul Jandarma sahn alma komisyonundan 
Mikdan Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Lira Ku. Lira Ku. 

600 Cç muhtelif boyda ambalaj sandığı 810 00 60 75 
ı - Cinsi, mikdarı. ttıhmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda gösterilen eb'ad 

ve evsafı şartnamesinde yazılı (600) ambalaj sandığı 17/12t938 Pazartesi 
günü saat ll de İstanbulda Gedikpaşadaki Jandarma satın alma komis
yonunca açık eksıltme ile satın alınacaktır. 

3 - Şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir veya parasız aldırıla
bilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şeraitini haiz istekUlerin ılk temmatlarile belli gün ve 
saatte komisyonda bulunmalan. c8727:~ 

l 
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"Son Posta, n1n Hikayesi 

R ISÇi ARANI 
IIIL Çeviren 1 lsmel Haliisi 

Samiye çok gençti. Göründüğü gibi on 
sekiz değilse bile yirmiden de fazla de -
lildi, güzeldi, kıvraktı, sevimli idi, ho§
tu, cana yakındı amma, bir kusuru, daha 
doğrusu kusur sayılan bir kusursuzluğu 
vardı. Kiınsesizdi ve iakirdi. 
Yaşamak için çalışması, para kazan -

ması lazımdı. Samiye tembel değildi, ça
lışırdı .. Fakat iş bilmıyordu. Gazeteler • 
deki cİşçl aranıyor:t serlevhalı ilanları o
kuyordu. Bu işçi arıyanlar da ne mÜ§ -
külpesend insanlardı. Kimi aradığı in . 
sanın otuz yaşında olmasını istiyordu. 
K lmi ingilizce, fransızca, almanca, daha 
bilmem kaç lisanı ana lisanı kadar iyi 
bilmesini şart koşuyordu. Kimi stenogra
fl bilsin, .diyor, kimi yazı makinesile ma· 
kinc gibi tıkır tıkır yazı yazınakta ma. 
bir olmasını ileri sürüyordu. 

Velhasıl. bütün bu işçi arıyanlar, ara
dıkları işçiler de, Samiyede olmıyan şey
leri arıyorlardı. Samiye her şeye rağmen 
bunlara baş vurmalıydı. 

* Bir yazıhanenin kapısını tıkırdattL 
-Gir! 
Girdi .. 
- Emriniz bayan? 
- Şey, affedersiniz .. Gazetede okudum. 

A9ır katib arıyormu~unuz. 
-Ha, onun için mi geldin? 
Sorgu sual başlam1ştı: 
- Kaç yaşındasın? 
-On dokuz. 
- Hangi mcktebde okudun? 
- Şey. ilk ınektebde. 
Karşısındakinin yüzü buruşur gibi ol· 

muştu: 

-Ayrıca hususi tahsilin? 
- Şey, pek yok. 
Bu sefer yQzü adamakıllı buruştu. 
- İngilizceyi, almancayı, .fransızcayı 

nerede ö~endik? 
-Hiç .. 
- Yani bu Iisanlan bilmiyorsun de -

m ek. 

- Sen okumak biliynr musun? 
- Biliyorum tabii. 

- Öyleyse o ilnnı dikkatlı oku .. 
rübeli tezgahtar aramyor. dedikti. 

- Fakat tecrübeyi burada ... 
- Hayır, hayır. 

cTec-

Birincikanaö J 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Trabzon vilayet merkezinde (11004) lira (09) kuruş keşif bedelli zanos 

köprüsünün tcvsii kapalı zarf usulile cksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminatı (825) lira (31) kuruştur. 

3 - İlan müddeti 16/11/938 tarihinden itibarC'n 14/12/938 tarihine kadar 28 
gündür. 

4 - ihalesi 14/12/938 tarihine rastlayan Çar§amba ~.inü saat on beşte vııayet 
makamında toplanacak olan 'daim! encümende yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin: Şartname, resim. plAn, tahlili fiat, silsilei fiat bordrosu keşil 
ve bun:ı benzer sair evrakı Trabzon Nafia dairesine müracaatla tedkik eder 
ve bir suretini parasız alabilirler. 

6 - İsteklilerin 938 yılına aid ticaret odası vesikası ile bu ışi yapabilcccğine 
aid vilayetten alacaklan ehliyet vesikasını ibraz etmeleri şarttır. Ehliyet 

vesikası talebinde bulunacakların ihale tarihin'den en az sekiz gün evvel 
Trabzon vilayetine müracaat etmeleri lazımdır. Aksi takdirde eksittmeye 
iştirak edemezler. 

7 - 4 üncü maddede tayin olunan gün saat on dörde kadar tekli! mektubtıırınt 
daimi encümen riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. Posta 
ilc gönderilen mektublar kabul olunursa da vaki olacak tehirden dolaYl 
talibler bi!' hak iddiasmda bulunamazlar. (8625) 

- - - - - -ı ' . 
~ . . 

-NEVROZiN· 
. ·- .. .. . - .. ~ . 

~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında aıünde 3 kaşe alınabilir. - -

Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
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lk Türk kadın cas u su 
o o ~ o n ~ 

SARKA AlD KAYNAK~ARI . ı 
.,,..., afiiUI 'j)i J'otl- tom:ı ... ..ı • ., :J/Iilf(JMI... @aliit "J aff}UI _j 

Almanyanın Yakınşarkta llendisine bir nufiiz 
ve tesir payı istemesi ve Rus projeleri 

})· 
Tokatıyanda bir gece Halbuki, J aponyaya karşı za • 

yıflamı1 olan Rusya yaralarını sarmak 
için uzun bir sulh devresine muhtaçtı. 
Yeni İngiliz • J apon :::nuahedenamesinin 
Hindistanın §imali garbi hududunu mü • 
dafaa için İngilizlere Japon ordusunun 
yardımını temin ettiğine de vakıftı. 

yanile meselenin hallini ıstikbale talik 
etti. 

18S5 ve 1899 mukavelenamelerinin tes
bit ettıği müddet 1910 da nihayet bulun
ca, rncsele halile ortada duruyor demek· 
ti. İşte o zamandır ki gayesi Kafkas ile 
Bülücistan arasında ıniJletlerarası bir hat 
inşasından ibaret olan bıı· şirket teşek • 
kül etti. Bu şirket miralay Yate tarafın· 

lk ıye ba~rdı ... Sonra, dudaklarında-l 
<.ıhkaha bakiyesi yavaş yavaş aza • 

başını bana doğru uzattı: 
~ liayır .. senden, öyle hizmetler is· 
't ıyoturn. Büsbütün başka bir §ey .. 

tob dikmekten bile kolay. 
'M: , esell ... 
~ l'IIeselfi .. bir iki gUn zarfında, ka • 

~u ~ Güro~f'in gözüne gireceksiıı ... 
\ pek zor olmıyacak. Çünkü, 

1 gece dikkat ettim. Bulgar zabiti • 
.ey ~ kadar hoşuna git.rn'iştin ki, göz • 
~ı senden ayırmak istemiyordu. 

'laa ? B in · · · ? ...., a... una em mısınız ... 
Baksana benim gözlerime ... Bun • 

; Yanıırnak ihtimali var mı? .. 
'lı Pek ala ... Gümüşef'in gözüne gir-

.. Sonra 1 k? 'li· ne o.aea ... 
'~·ıç ... Bi:- akşam, gene onunla bir· 

~ ıtsin ... cAman dostum .. 'ben, böy-
t~rnt yerlerde oturmaktan sıkılı· 
hııın . Senin o dana gidelim. Orada yi-
' ~-ıçelim • diyeceksin. 
~nra? 

~ :~nra.' 'o a~am tlu adamı odasın· 
...., Ukcrnmelen sarhoş edeceksin ... 
..... ······ 
\~~için, düşündün? .. Anladım. Bun
).~elki fena bi:- maksad var zannedi· 
"~n. Hayır ... Maksad, ıgayet kısa ... 

...., ;.bır ticaret meselesi. 

...., ıcaret meselesi mi? .. 
~ ~Vet ... Dün akşam tesadüf ettiği· 

to..~~· eski Hind prensi yok mu?. Niza· 
, ın ... 

'F.:vel 

~~O, blr takım ticaret ve taahhüd 
t;.( b· ~apar. Gümüşef de, omm gizli 
~,!tılıdır ... Bir hatta sonra, ikisi de, 
~~ dk bir işe girlşecekler ... Maksad1m, 
· t Osturna kazandınnak... Onun bu 
dazaııabilmesi için de, Gümüşefin 

t ~ bu1uncm mukavelennme~erl 
, k lazım. 

l::tı. '8unıan, ben mi size gösterece -

~ 'e~aYır .. sen, sadece Gümüşefi sar· 
t .... de eceksin. Öyle sarhoş ki, olduğu 
~~ ()~1~P kalacak ... O zaman sen kal· 
~~ !-i·a kapısını aralık bıııakacaksın. 
~ y~ ııatneddin ile beraber usul1acık 
~l{; glreceğiz. Gümüşefin lbavulun • 
~- ~ l'nukavelcnameyi gözden geçire • 
ı~: 
~~(de müdhi~ bir sevinç hissettim. 
~~ · bu se,•inci, Lunaya bir korku 

Ilde .. 
Ah gosterdim. 
V • Luna .. ~ç .. ve teh1ikeli bir 

"ı-.. a, kapiten Gümüşef işin farkına 
·~a'> 

~ ~.~~a imkan yok ... Sana verece • 
h Uçuk bir paket tozu, onun içtiği 

~ 1'l.s::rı Içine boşalttıktan sonı-a, hiç 
~'": üç saat, bu adam ölü gibi u· 

l . ""'tır ~ ııı . 
l.lııı iç~Yı ~phe]endirmekten korktu • 
, te ... n ~ozü uzatmak istemedim. K•sa 
il'• •eddu ~ ~tlın, dden sonra, bu hizmeti ka· 

'}ak * 
\ir~arn, Gümüşefle birleştim. Fakat 
~ ıh~·~e. gizlice tarassud edil -
• 11 ırnalini nazandikkate alarak 
h~; Pek az Fransızca bilen, saf bir 

r.ı..~eç ,~r narnzedi gibi hareket ettim. 
> 1arı akte kadar, Perapalasla kaldık. 

ı·~1 tsonra. kendisine ibir araba ge • 
~~P eklif ettim. 

~1t.a~.bi.r arabaya bindik. Taksimi 
· iltk ış.lıyc doğru ilerledik. Araba· 
lıııı basıındalti küçük pencerevi ara· 
) ' ak · ~takib tı~ ... Uzaktan bir fayt;>n 

t '\ıta edıyordu. 
:tı-ıku_nlıkta. faytondakileri görmek 

~ 11 b? olmuyordu. Fakat içimden 
ıı ~a~~, his. bizi takib ettiklerine dair 
(} 't))ij .. 

1 bir kanaat veriyordu. 
' ~f. sordu· !) • ~ . 
hate bakıyorsun; güzelim?. 

h ~r::· gayet fasih bir Fransızca ile 
A tdirn· ..... . 

~~irn G pod' G" .. f' s· . b· os ın umuc;e ... ızı, 

<::;n. ır tehlikeden kurtarmak isti -
!lı'' 

h tışef ı:a d Dikk t1 .. .. -ı şır ı. a e yuzuıne 

~u~n
., ~ bir tehlike mi? .. Hani siz 

İngiltere ise Almanyanın Basra körfe
zine do~ru daimi surette ilerlemekte ol • 
masını endişe ile görüyordu. Bu tehdide 
çare bulmak için, İngiltere bazı fedakiır
lıklar yapmağa hanrdı. 

Binaenaleyh, ahval ve şerait İngilizler
lı:: Husların birbirlerine yakınlaşmaları • 
na müsaid görünüyordu. Zaten Fransa 
da müttefi~i Rusların yeni dostu İngiliz
lerle barışmalarını pek ıstiyordu. Bina
enaleyh Fransa bu iki devlet arasmda ta
vassut etti. 30 ağu~tos 1907 tarihindeki 
İngiliz - Rus mukavelenamesi Elcezire 
konferansı haricinde cereyan eden mü -
zakerelerin bir neticesini teşkil etmiştir. 

dan yapılmış bir projeyi kabul eyledi. 
Demiryolu Rostov ve Baküdan hareketle 
Reşte kadar Hazer denizi kıyılarını takib 
e~ecek, sonunda Kaı;vm, Tahran, Yczd 
üzerinden Kermc.na varacaktı. İntiha 

Gümit§ef §aşt.rdı, dik kat le yüzüme baktı 

Fransızca bilmiyordunuz?.. Halbuki, 
ne güzel söyliiyorsunuz ... Fakat evve • 
la, şu tehlıkeden bahseder misiniz? .. 

- Azizim. siz, şimdilik bizim hü • 
kumelimizle dost ve müttefiksiniz. O· 
mm ıçin c;jz(> vnrdım etmeyi, ·kendim 
için borc bildim. 

Diye, bir ıoukaddemeden sonra, ona 
vaziveti tamamile izah ettim. 

Ben söyled;kce Gümüşef, hayretler 
içinde kalıyordu. 

- Düşman casuslarının bana mu -
sallat olmalan ih•imalini düşünmüyor 
değildim. Fakat bu kadar cüretkarane 
hareket ede<.-eklerini de akhmdan ge • 
çirmemişt!m ... Bana, cidden büyük bir 
iyili't ettiniz. 

Diye, mm'danıyordu. 
Şişlidcn. ~vdet ettik. Tokatlıyanın 

önüPd(' arabadan indik. Perapalasta 
vaptı~ımt7. ~bi, isaretlerle konuşarak 
vooalaştık. Vf', aynldık. O, otele girdi. 
B<'n de. pansiyonun sakağına saptım. 
Fakat birkaç adım yürüdükten sonra 
duvarın dibire Çf'kilerek caddeve bak· 
tım. Bizi takib eden favton durmuştu. 
V C' faytondaıı, Lu na ile Nizameddin ini 
yordu. 

* Üç eece sonra. Gümüşefin Tokatlı • 

(Baş tarafı 12 inci sayfada} 
- ŞE"y, hiç biri değil, bir işçi arıyor· 

muşsun uz. 
- Evet, siz mi geldiniz? .. 

:yaparsınız demek? 
- Havır. 

- Peki neye geldiniz? 
- Öğrenırdim. 

Ondülfısyon 

- Biz usta bir ondülasyoncu arıyo -
rm:. 
Konuşan oranın sahibi idi. Samiyenin 

yiızüne, ve b'lhnssa kıvır kıvır sarı saç· 
larınn dıkkatli dikkatli baktıktan sonra, 
sordu: 

- Saçlarınızı nereec boyattınız? 
- Hıç! 

- Boyatmadınız :mı, tabiatten mi sarı'? 
-Evet! 
-Çok güzel... 
-Nerede kıvırttımz, güzel kıvnlmış? 
- H ıç bir yerde ... 
-O da mı tabiatten? 
Bu sua11er f'amiyenın cnnını sıkınıştı 

aml'T1n cevab verdi: 
-Evet! 

yandaki odasında yemeK yıyor ve §a • 
rap içiyorduk. 

Gümüşef, saatine baktı: 
- Artık, kapıyı aralık edebilirsin. 
Diye mırıldandı. Kendisi de, yemek 

masasının yamndaki kanapeye, yüzüs· 
tü uzandı. Bir kolunu, kanapeden aşağı 
uzattı. Tam manasile sızmış olan bir 
saThos hali aldı. 

Kapıyı a!'alık yaptım. Sofraya otu
rarak dirsekl<'rimi masaya, çcnemi a -
vuçlanmın ic,:!ne dayadım. Dalgın dal -
gın dü~ünme2"e başladım. 

Birkaç dakika sonra, kapı usul usul 
açıldı. İceriye evvela Lunanın başı u • 
zendı. Giimüseün vaziyetini soran bir 
ifade ile bu baş iki tarafa sa11andı. 

Parmağımm ucu ile Bulgar zabitl • 
ni göster.dim. K~s1k bir sesle: 

- Zannederim ki, mükemmelen u -
yudu. 

Dedim. 
Luna. içerıye girdi. Nizameddin de 

onu takib etti. 
Bu adamın siyah keh1ibar gibi par· 

lavan qözleri. bir an gözlerime tesadüf 
etti. Bembeyaz dişleri [1Örünen ikırmı • 
zı dudaklarını geren tatlı bir tebessüm· 
le bnna gülünıc:edi. 

(Arkası var) 

ranıyor 

karışacakc; nı1:. ı::açlarınızı göstererek, 
cişte. diyeceksiniz, benim saçlarrm bu • 
rada boyandı, burada kıvrıldu 

Berber dükkanının sahibi birdenbire 
sustu. Farkında olmadan bütün bunları 
müşterileri arasında yüksek sesle söyle
mişti. Samiye biraz düşündü, çok kolay 
bir işti. Fakat doğru bir is miydi: 

-Bilmem ki yapabilecek miyim? 
- Niçin, ne güçlüğü var. 
- Gerçi işsizim. Çalışmak benim için 

bir znruret amma! 
Saçlarını kıvırtan orta yaşlı bir kadın, 

dikkatli dikkatli Samiyeye bakıyordu. 

Samiyenin tereddüdünü görünce: 
-Ben size bir iş teklif etsem, dedi, Sa

miye kadına baktı. 

- Bir iş mi? 
- Evet, bu işten daha kolay .. Biraz öte-

de traş olan genç erkekle göz göze ba • 
k1ştılar: 

-Ne dersin Nihad? 
- Kabul anne .. 
Kadın aya~a kalktı, Samiyenin yanı -

na kndar gitti. 

- Çok çok güzel. - Traş olan genç. oğlumdur. Bu sene 
- Lutfen şapkanızı çıkanr mısınız? doktor oldu. Sana onun yanında bir i§ 

Samiye şapkasını çıkardı. bulabiliriz. 
- Fevkaliıdc .. S'ze ;ş verebilirim. Ka- - Hastabakıcılık değil mi? 

snda oturacnksınız. - Havır daha başka bir iş. Oğlumun 

- Para alıp , cr <'Pğirn değil mi? karısı olur musun? 

Bu itilarta, İngiltere Türkistan üzerin
de hiç gözü olmadığını beyan ediyordu. 
Rusya da Hindistanı ele geçirmek fikrin
d~ bulunmadıgını temin eyliyordu. İki 
devlet İranın :stiklal ve tarnarniyetine 
r1ayeti taahhüd etmekte idiler [ll. Maa
mafih, her ikisi de kendilerine İranda bir 
nüfuz ınıntakası ayırıyorlardı: Rusya şi
malde; Büyük Britanya cenubda ve Bas
ra körfezinde. İki mıntaka arasında üçlin· 
cü bir mıntaka bırakmışlardı. Burasının 
bitaraflığı kabul olunmuştu. Bu bitaraf 
mıntakada, evvelce aralarında bir an -
laşma vukua gelm(?den. birbirlerinin te
baalarına imtivazlar verilmesine mürna
naat etmemeği taahhüd ediyorlardı. İn -
gilizler Efganistanda statu quoyı idame 
etmek niyE>tinde oldukları ve orada nü
fuzlarını Rusyanın menfaatlerine mu • 
gayir bır surette kullanmıyacaklarını da 
beyan etmekte idiler. Rusya Efganistam 
Rus sahası haricinde, Büyük Britanya 
sahasına dahil diye kabul ediyordu. Ni· 
hayet, ayrı bir madde ingilterenin Basra 
körfezinde hususi menfaatlerinin mev -
cudiyetini tasrih c tm- şti. 

* 30 ağustos 1907 itilafı, her şeye rağ • 
men. İngiliz - Rus ihtilafının ancak mu • 
vnkkat bir hal şekli idi. Cünkü; Boğazlar 
meselesini hallediyordu, İrandan geçecek 
demiryolları meselesini. Halbuki Trans
persan şimcndiferleri meselesinin dostane 
halledilmesi çok zor bir işti. Bu da Lon -
dra ve Petcrsburg kab:neleri arasındaki 
noktai nazar ıhtilfifından ileri geliyordu. 
İngiltereyi Hindistandaki arazisine yer

leştirmek üzere bir demiryolu inşası için 
1856 da b'r İngiliz şirketi teşekkül et • 
mişti. Bu hat V.iy<ma, İstanbul, Anadolu, 
Ftrat vadisi ve İran salıilinden geçecek· 
ti [21. Fc.kat Lord P;.ılmerston o zaman 
bu fikre tamamen muarız görünmüştü. 
Çünkü böyle b!r teş~bbüs'..in Hindistanın 
l'mniyetini tehlikeye d5şüreceği fikrin • 
de Jdi. Britanya hükumeti sonralan vü. 
cud bulan bu yoldaki projelerin hepsine 
muhalefet etti. Zaten, İngıltere ile Rusya 
1885 de bir mukavelename imzalıyarak 

hf?r ikisi de 1900 tarihine kadar Trans -
persan demiryolunu inşa etmemek taah -
hüdüne girmışlerdi. Hatta başka memle
ketler tebaasına şimendifer imtiyazı ve
rilmesine bile muhalefet göstereceklerdi. 
Bu mukavelename 1899 da on sene müd
cletle tecdid olundu. Şurasını da kaydet
mek icab eyler ki o devirde Transpersan 
demiryolunun ehemmiyeti pek hafif 
gioi görünüyordu. Lord Curzon bu teşeb· 
büsün ticaret bakımından pek zararlı bir 
iş olacağını söylüyordu. 

1900 de, Rus ;nühendisi Bitt!ch te ca
zib bir proje yaptı. Bu defa Alexandro -
pol'u Tebriz, Tahran, İsfahan ve Şiraz 
yolile Bender Ab basa birleştirecek ve 
Tahrandan Meşhede bir kol ile uzıyacak 
bir ciemiryolu mevzuu bahsoluyordu. 
Maamafih bu teşebbüs muallakta kaldı. 

noktası olarak Nouchki, Laskana. Ka • 
ratchi'den birinin mtihabında tereddi.id 
ediliyordu. Fakat her halde Tahrandan 
Meşhede bir kol yapılması düşünülü

yorau. 

Maamafih Rusya ile İngiltere bu pro -
jeyi fiile çıkarmayı pek az ister gibı gö· 
rünüyorlardı. Bazı Ruslar, projenin kabu,. 
lünün, Rusyayı Brıtanyo. emtiasile doldur 
maktan ba§ka bir netice hasıl etmiyece
ğır.i idd•a ediyorlardı. İngilizlere gelınce, 
bunlar Transpersan bütün şimendiferle • 
rin Basra körfezi havalisinde kendi kon
trölleri altında bulunmaları lüzumuna 
kanı idıler. Binaena!eyh, İngiltere için 
kabul edılebilecek yegime güzergah Ben
der Abbas, Djosk, Tch~tar ve Karatchi 
yolıle Basra körfezı kıyılarını takib ede· 
cek güzerglıhtan ibaretti. Başka her han· 
gı bir proje Hindistandaki kuvvetlerin 
arttırılınasma ihtiyaç lıasıl edecekti. Bi • 
naenaleyh, bu defa da hiç bir kat'i karar 
verılmedi. 

Bu, Alınanyanın Yakınşarkta kendisine 
de bir nüfuz ve tesir payı verilmesini şid-
detle istedi~i devir idi. Putsdam mi.iliıka· 
tından sonra, 19 ağustos 1911 de Alman -

Rus itilafı Rusyaya 1907 İngiliz - Rus 
mukavelenamesinde gösterilmiş olan şi· 

mali İran ınıntakasında Ruslann serbest 
hareketlerini temin etti. Çar da ik nci 
Guillaume'a o ınıntaknda Rus - Alman 
sermayelerile. Tahran, Hemedan ve Kır· 
manşnhı. Bankine birleştirecek bir de • 
miryolu yapmayı taahhüd ~tti. Bu de • 
miryolu Bankinde Bağdad Alman şimen· 
diferile birleşecekti. 

Almanlarla Ruslar arasındaki bu pa
zarlıklar Transpersan şimendiferler mü
nasebetile ingilizle Ruslar arasındaki 
ihtilalları şiddetlendıroHer. Rusya 1913 
senesi iptidasında. İranlılardan Cülfe -
Tebriz hattının imtiyazını alınca. ingil -
tere de müstakbel Mohammerah • Ah -
vaz • Chouster - Dizfoul • Khoramabad 

demiryolu için hiyar hakkı istihsal etti. 
Bu demıryolunun Hemedana doğru tem
dıdi de ılıtirnal dahı!inde olmak üzero 
mevzuubahs ıdi. İngiltere Bender Abbası 
Şıraza ve Kirmana bağlıyacak iki ko • 
lun inşası imtiyazını da almıştı. Bu par~ 
calar İngilizlere Almanların İrandaki bi.
• .r:.ıf mıntakaya ileride bir demiryolu u
zatmalarma mani olmak imkfmını ternın 
edeceklerdi. 

* 1907 deki İngiliz - Rus itilafı İngiltere 
ile Rusyanın İrandaki rekabetlerini tes
kinden başka bir şey yapmamıştı. Büyi.\k 
Britanya Rusyayı şimal ınıntakasını pek 
fiiıt surette işgal ettiğinden dolayı mua· 
haze ediyordu. [3] Rusya ise İngilizlerin 
bıtaraf :nıntakaya aid Karoun petrol so· 
halarına el atmı~ olmalarından müşteki 
bulunuyordu. Her iki taraf ta bu bitaraf 
mıntakarun Almanyanın encli§e verici 
müteaddid teşebbüslerine açık bir halde 
kaldı~ını görmekten rahatsız oluyorlar • 
dı. Almanya, i~tirak etmemiş oldu~u 

1907 İngiliz • Rus mukavE'lenamesini bil· 
mediğini, tanımadığını ilan ediyordu. O 

dikenli Traspersaıı şimendifcrleri mese· 
lesi de Londra, Petersburg hükfunetleri 
arasındn bır ihtilaf zcmıni olmaktan geri 
kalmıyordu. 

- Evet amma, asıl, işiniz bu değildir. Samiye cevab verm!'di. Aynada genç 

1907 deki İngiliz - Rus itilafı bu babda 
ileride müzakereler vukua geleceği be • 

(Arkası var) 
S nıiye ~ac;ırmıc:tı. erkekle göz göze geldiler: 
-Ya rısıl i 'm n~dir? ' - Olurum! 

- Saçını boyatmıya, kıvırtmıya gelen- * 
ler: On beş gün sonra Samiye ile, doktor 

N sıl bovıvahiliyor, barı iyi kıvırcık Cahid Eranın ~vlep.Il\c törenlerı yıı,mlı -
ynpar mısınız?, dedıkleri zaman siz lfifa yordu. 

(ll İkls!r:!n de lttifaklle, İranın emniyeti 
1910 da İsvcçl! bir zabiUe heyeti tarafından 
A\7up:ı tarzında tallm edilmiş blr İran jan
danna heyetine tevdl olundu. 

(2) Bu hat Fırat boyunca WllUnm An -
drcw'ln teveccUh etnılş oldu~u gUze.rgMu ta
kib edecekti. 

(8) 1912 de, Rusya Tiırkler tarafından hu
duda tecavüz cdUdi~i bahanesUc askerlerı -
nı Azerbaycnnn soktu. Cihan Jiarbinln b::ı. ~ 
lnngıcındn, Ruslar bu vllüyctl h lll. 13.000 ki· 
şUlk b!r kuvvetle işgal altında bulunduru ~ 
yorlardı. 



- -

-·- ------ -._.-~-- -- ·- -·-- --- .. -... - .... ---~~.... ~-

14 Sayfa SON POSTA 

cSoıı Posta. JUil deııh romaııı: 28 

Deniz _Şeytan• 

Dört gün devam eden fırtına 
Güvc...-tede, bir nehir gibi, şiddetle 

akan sular beni denize sürükleyip gö • 
türrneğe azmetmişler gibi, sendeleyip 
hırpalarlarken keresteler ayağıını tut
makta devam ediyorlar, bir türlü bı -
rakmıyorlardı. 

Nihayet kaptan muavini bir mani • 
vela ile ayağımı bu kıskaçtan kurtardı, 
kaptan d:ı beni kendi karnarasma sev· 
kctti. Bacağıın bir L şekli almıştı, kap
tan: 

- Yedi ki~i kaybettik, diyordu, bir 
ibaşka kurban verrneğe kudretimiz kal
m<tdı! 

Beni bir duvara sımsrkı bağladılar, bü 
fe çekmeeelerinden birinin halkasına 

tir blok, bir de palanga raptettiler. Pa 
nan rrayı kırılmış hacağırnın ayağına kıs

tırdılar, yavaş ynvaş, bacak doğrulun
cıya, kemikler de yerli yerine gelinci -
ye kadar çektiler. Aman Allah!.. Bunu 
böyle söylemesi kolay amma bu işi ya
parlarken hani çektiğiini bir ben bill -
rim .. <kmi marangozu ölçü üzerine 
'kırık sarma~a mahsus yassı iki parça 
'tahta yaptı, bunları kınk hacağırnın et
rafına sımsıkı bağlayıp sardılar. Bu 
'tahtalar hacaktan daha uzun olduğu i
çin vürümcö-e de yanyordu. Gerçi şid
<Ictl•.! acıyordu amma herhalde fayda -
iı bir şey yap!lmış olduğunu inkar ede
mezdim. 
Şimdi Cacsara gemisi batıyordu. Bi

ııaenaleyh sandallar mayna edilmişti. 

Bunlan mayna etmezden önce, denizi 
sakinleştinnek kin, gemide mevcud 
yağlan deniz~ dö"kmüstük. Matafora -
iarda asılı obn sandallara uzun birer 
çıma bağlanarak denize indirildiler. 
Ondan sonra tayfalardan biri beline 
bir halat bağlnmış bulunduğu halde 
küp:!ş1.eden denize atladı ve yüzerek 
sandala gitti. Bunu bir ikincisi ayni su
a·etle takib etti. Benim belime de bir 
çıma bağhyarak ucunu sandaldakilere 
ve beni de krldırıp denize attılar. 

Bu .su:-etl~ sandala ilk girenler tara
fından çekilerek sandala ahndım. 

Sandaim biri kaptanın, biri de nma
'\'İnin kumandasında bulunuyOTlardı. 
Btndiğimiz bu sandallarla denizde 
bir ilerleme y;mmağa muvaffak o1amı -
yor. yalnız yüksek dal~alar taratından 
çiğnenmemek icin sandalımızın başını 
(iaima daleAlara karşı tutmaWı, bu su
retle kapaklanmamağa çalıŞ1yorduk 
Bacağımın kınk olmasına rağmen 

ben de hissemP. düşen işi yapmağa gay
ret ediyordum. Sandallar bittabi bir -
birinden aynımışlardı. Ben kaptanın 

sandalında idim. Bir müddet sonra 
muavinin kumandasındaki sandal gö -
rünmez oldu ve hir daha da göremedik. 

Fıı lına dört ırün devam etmişti. San
aalımııda tirin..l{et yelkeninin a1t köşe
sinden - deniz suyile ısıanmış - bir 
'bir parça vardı. Biraz da su nlınabi1 -
mişti. Havn oldukça ayazdı. Sandalda 
yakılabilecek ne varsa siTSıklam bir 
surette ıslakh. Uyumak imkansızdı, 
kazaya uğradığımızn dördüncü ırtinü, 
uzaklarda bir vapur görmüştük Va -
pur, tutturu rota ile bizden uzak1aşı -
yordu. Fnkst vapurdakilerin dikkatini 
üzPrimizc cekE-cek surette s1nyal verir 
'Ve bağ'ırabilirdik, bundan emin idik. 
B1naenaleyh büvük bir meserretle bir 
pantalonu dirci!e astık Geminin rota
sını değiştirdiEr-ni zannederken ve bu· 
na emin bulunurken o, yavaş yavaş 

ufuktan kavbo1up gitmesin mi? 
Dört gündenberi yiyeceğimiz de kal

mamıştı. Su da çok azalmıştı. Kaptan, 
suyu, kı!'ılmaz ve yenilmez bir i:rade 
Ue, herkese nzar azar taksim etmek 
ıruretile idare ediyordu. 
H~va iyilesmişti, uyuyabillyorduk. 

lYalnız su ihtivacımız gittikçe artıyoT
au. HissettiPirniz hararetin tenkisl, ağ
eımızda tükrük husulU için e11erimlzi 
yalıyorduk. hayatımızın sona ermesini 
'te:!ri edecet1ini bilmelde beraber deniz 
suyu içmek ic-tivordu. Fakat kaptan: 

- Gençliii'inizi, divordu, ifna etme
yir.iz! Bana bakınız! Ben ihtiyar oldu
ğum halde bile bu hayatı ifna etmek 
h~tınmd:m bi1e t1eçmiyor .. 

A 1 tıncı gün, içimizden birinin kendi· 

mçten cinnet getire cek bir hale gelmi§tim 

nı kurban edt>rck kanmı arkadaşıanna 1 Çünkü vapur sür'atle üzerimi7.e geli -
vennek üzer~ kur'a çekrneğe karar yordu. 
vermi~tik. Fakat kur'a çekrneğe gelince İşte bu anda vücudümüzdeki son 
hiç bir kimse kur'a kağıdına daha evvel kuvvet ve kudret de bizi terketrnişti. 
el uzatamıyordu. Herkes (kurban1ık) Sevinçten cinnet getirecek ibir hale 

numarasının Ikenetisine isabetı etme - gelmıştik. Lakin lcmıldayacak halimiz 
sinden korkuyordu. Suyun azar azar ve meca1imiz kalmamıştı , sandilımı
id&resi hususunda kaptanın otoritesi ı.ın içinde turşu gibi yığılıp kalmıştık 
hfila hükmünü icra ediyordu. İtalyan handiralı o1an Marncaıbo va 

O gün, öğleden sonra, artık kaptanı puru sannalımıza aborda olmuş ve bir 
dinltınıedik, onun üzerine yürüyerek ip merdiven atı1mış idi. Fakat ip mer
suyu elinden aldık ve son damlasına divenden kimin çıkınağa hali vardı ? 
kadar içip bitirdik. Biz o anda yan yarıya kendimizden 

Ertesi gfıni: başka bir vapur gör - geçmiş gibi idik, adeta ayak üstünde 
müştük. Bitkin bir halde bu vapura uyuyorduk. 
sinyni verdik. işaretimiz görülmüştü. ( A rka$1. var) 
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ı - Dört başı mamur. 
2 - Şen - Şart ID.hlka.!ı. 
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3 - Emeller - mçı ifade eden rakam. 
t - Oruç ayı - Bir nota. 
5 - Komşu ve d~t bir devlet - Yardım 

Isteme. 
8 - Tıımlr etmek. 
'l -Bir nota - Beyaz. yazın çadırtarla 

kıra çıkma.. 

s - Taho.rrl etmek - Nefl Jrıhlkası. 
9 -Bahçelerde bulunan kısa otlar - Blr 

n ota. 
10 - Nefer - Bir not,a - Minarede oku -

nan. 
YL'IURIDAN AŞAl'il: 
1 - Desimal - Kediden korkan hayvan. 
2 - Kan nakleden boru - San'nt. 
s - Vadetmek - Karnı doymamak. 
4 - İnllyen - Emreden. 
& - Zamo.n - Bir oeytn yerine diğer şeyl 

koyma. 
8 - Bir erkek 1sm1 - Sonunda bir cL• 

olsa b~ında saç olmıyan. 
'l - Sıcakta bulunup qu~un tesırini gi

dermek - İsU!ham nldası. 
8 - Söz - Facla. 
g - Yükseltmek - Hayvan otlatılan ça

yır. 

10 - RütubeW - Genişlik. 
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Evvelki bulmacanın halledilmi,ı §CkU 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Zatülcenbler 
Akcigerlerin üzerini örten Ince bir zar 

varJır. Adına gışayıcenb ve yahud plevra 
derler. işte zatülcenb bu zarın Ut.ihabı
dır . 

Zatülcenbler kuru ve yahud sulu olur. 
Sulu olursa bu zann kese gibi olan ince 
bey:ız sarı renkte bir su toplar ve bu su 
bnz:ın artarak akciğerleri ve hatta e
~er sol tarafta Ise kalbi de yerinden oy
natır. Şiibheslz bu vazlyetc giren bir za
tülcenb Için yapılacak şey suyu l!l.stlk 
tulumba ile almııktadır. Bazan bir buçuk 
kilo kadar su birden alınablllr. 

Zatülcenblerde ateş b:ızan çok yük -
sek, bazan da az olarak sinsi slıW olur. 
Zatülcenblerln veremle aUikası çoktur. 
Her zatüicenbll kendisinin vererne mü.s
taid bir halde oldu~unu bllerek ona gö
re azaml surette dikkat etmelidir. Bun
dan gene bah.o;edeceğlz. 

Cenb bttı•en ok•y eulanmısm polla 
,uı. J•li&mal&nnı rtea Merts. Abi tak· 
4lrtte lıteldetl makabalNb kal&bUJ.r. 

( 

öbetci eczaneler 
Ba gece nöbetçi olan eczaneler şımlar

dar: 
istanbul cihetlndekller: 
Aksurayda (Ziya Nuri), Alemdarda 

(Esad>. Beyazıdda (Belkls), Samatya -
da (Rıdvan>, Eminönünde (~ir Ke -
mal), Eyübde (Arif Beşir), Fenerde (Hü
snmedd\n), Şehremtntnde <NCı.zunl, Şeh
zadebaşında <Üniversite), Karagümrük
te lSUııd), Küçükpazarda (Hlkınet C. -
mU>, Bakırköyde <İstepan). 

Beyolla cihctindekller: 
İstlklftl caddesinde (Oalatasara.y), Tü

nel başında (Matkovlç), Oalo.tada <İki -
yol), Fındıklıda (Mustafa NaU>, Cüm -
huriyet caddesinde (Kürkçlyo.n), Kal -
yoncuda (Zaflropul~), Firu~ada (Er· 
tu~>. Şlşllde (Asım), Beşl.kta.şta (Na
il Halid). 

Bo~a'Ziçl. Kadıköy n .Adalarda.Jdler: 
tJsküdarda (Ahmed!~), Sarıyerde (Nu-

1 
ri), Kadıköyde (Sıhhat, Rif at), Büyük
adııda (Halk), Heybellde <Ho.lk) . 

"- ) ............................................. --.... -----
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Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
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Galatasaraym Mecidiyeköyündeki 
sahasınin temeli atıldl 

Çoban Mehmedin kucaklayıp getirdiği kurban gel1: 
Mehmed tarafından kesildi ve klüp,azalan sahaJl1 

muhtelif yerlerine ilk kazınayı vurdular 

( 

Temel atma merasl minıtcn 6fr gortıntlf ııo-1 

Halk Partisfnjn yardımile Galatasa-ı Adnan Menderese teşekkürÜ bl1 
ray klübüne verilen Mccidiıyeköyün • bilirim. ~ ~ 
deki spor sahasının temelatma merasi- Yeni stadın Galatasaraya. ~~~u IJl ~~ 
mi dün sabah yapılmıştır. Otuz ~üsur dar,. b~tün memleket gençlı~ ~~eri? 
senedenberi memleket sporuna bır ç<>'k refli bır yer o~asını temennı çe~ 
sporcular yetiştiren ve disiplinli çalış- Bu kısa hıtabeden sonra! .. ~ 
madan biran ayrılınıyan emektar !klü- Mehmedin kucaklayıp getirdi~esi!P"ft 
bümüz Galatasarayın başladığı bu iş- ban gene Mehmed tarafından ~ 
te muvaffak olmasını dileriz. ve klüb idare h;yeti ile. faa~ sP~tJl" 

Dünkü temelatma merasiminde Ga- sahanın muhtelıf yerlerıne ılk 
latasarayın umumi katibi Adil Yurda- yı vurmuşlardır. 
kul sahada toplananlara hitaben şun • F --N----.IIA nıaÇI 
lan söylemiştir: ransa - orveç ml 1 ~ 

c- Arkadaşlar, bugün otuz küsur Fransa milli takımı, 22 atfınU~e ~ 
senelik bir ömre malik olan Galatasa - de Pariste Norveç millt takJJllÜ 
ray için yeni bir dönüm noktası ola - futbol maçı yapacaktır. , 
caktır. Bugüne kadar olduğu gibi, bun- • , --.-- odl 
dan böyle de yüksek Halk Partimizin Racmg klüp V1yanay1 ye f'. 
urodelerine sadı'k kalartık hedefimize Harb malOllerl menfaııtlne her ~~ 
varmak gayesile elimizden geldiği ka- rlste Arsenal klüblle karşılaşan Fr~ıısr 
dar çalışacağız. Şimdi içinde bulundu- Raclng klübü bu maça hazırll~ tır· ı' 
2umuz sahayı bize kazandınnakta pek V1rann tal:ımııe bir oyun yapın ş 15e de.;l 
o.. •. . • • nk dene 3 - 3 berabere bltrnl.O -ıı:ı;· 
buyuk yardımları olan Halk Partısı ı · kinci devrede çok güzel 0ynıynn &>-ır· 
dare heyeti azasından Rahmi Apakla, üç sayı daha yaparak maçı 6 - S ıoıı:• 
eski Türk Spor Kurumu ikinci reisi lardır. 

TA N SAATLERiNiN 
1939 modelleri gelmiştir. 

16 ve ı 7 taşlı cep ve kol saatierin zengin çeşitleri 
tanınmış saatcilerde arayınız. Yeni katologıimuz 

isteyenlere derhal gönderilir. 
Depo: TÜRK SAAT ŞIRKETI: Borsa sırasında 

Yeni Türkiye han 2 inci kat. 

Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
38/1383 ' 

Borçlu Bayan Fatma Sehere ilan yolile tebli~ ~"" 

Gösterilen ikametgah: Üsküdar Dcba~lar mahallesi Şairzatı sokıılc si 0~ 
Bayan Fatma Seher 6606 hesab numarasite Üsküdnr Debağlar mahalle b~ 

sokak eski ve yeni 5 numaralı (en yenı:Şairzati sokak) natamam bir aM~~ 
tamanıını b!rinci derecede ipotek göster erek 24/9/929 tarihinde SandıR oJ1Vs.:;

1 aldığınız 650 lira borcu 19/7/938 tarihine kadar ödemediğinizden faiz. tc (~ 
ve masarifile beraber borcunuz 1184 lira 53 kuruşa varmıştır. Bu sebeb~~' 
No. lı kanun mucibince hakkınızda Sandıkça icra takibine başlanarale etııl , 
yazılı ikametgahımza ihbarname gönderilmiş ise de ikametgahmızı terlc eıtl; 
ve nerede olduğunuz da öğrenilememesi ha.sebile ihbarname teb~ edi~. ~~ 
ğinden kanun hü-kmüne tevfikan ilan yolile tebligat icrası icab etıniŞ ~ ıf 
ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığa borcunuzu ödetıle~,,:ı ~ 
kanunen kabule şayan bir itirazınız var sa bildirmeniz lazımdır. H.aJtkıWı ,ııe?f 
ki bi usul daıresinde durdurmadı~mız takdirde i potekli gayri menJtUİ ~ ı1 
kanuna göre Sandlkça satılacaktır. Bu cihetler borçlu Bayan Fetına seb (61~ 
linrnek ve ihbarname tebli~ makamınakai molmaz üzere ilfuı oıunut· 

Istanbul Jandarma sabn~lma komisyonundatı 
~ikdan Cinsi Tahmin ~tc ıstı 

kilo bedell teJill0 J{tJ 
LlraKu ~ 
2310.00 17S 2f1 / 

ıı{ıtı' d( 
1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli veı ilk teminatı yukarıda yazılı e~1~peJ' ,ll' 

gun 1240-1400 kilo kösele 3/12/938 Cumartesi günü saat ll de ~e 68ııtJ 
ki İstanbul Jandarma satmalma kor.ıisyonunca açık eksiltına ıle ... ıl 
nacaktı;. 11ıdPr 

2 - Şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir. Veya parasıt: ' 

bill~ . ~~ 
3 - 2490 sayılı kanuna göre şeraiti haiz isteklllerin ilk teminatlarıle 1 

Kösele 1240- 1400 

ve saatte komisyon gelmeleri. (8482) 





'J& Sayfa SON POSTA: 

Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, 
k1r1kllk ve tekmil ağrilarin yegcine devasi 

G 

' 

sükUna, ağr1lar1 neş'eye st1rab1 
hastal1ğ1 s1hhate çeviren eksir 

i p i GR i • 
1 1 ı -

Y 
. .. .., ıarte.. 

Bilkimya saf ve kuvvetli maddelerden en son ıllardanben tecrube olunmuş ve agtı a 
sistem usullerle imal olunur. Çabuk tesir eder, grip, nezle tedavisinde kat'i bir deva old.uğrre 
kalbi ve mideyi bozmaz, yormaz. En inadcı baş umumi kanaat getirilmiş bir ilacdır. Şıın1!de ağrılannı, en sinsi diş ve sinir ağrılarını, roma- kadar bütün beynelmilel sergilerde fevka a ak" 
tizma sancılarını derhal geçirebilirsiniz. diplomalarla albn madalyalar ve binlerce t 

Nezle ve gnpi, daha ilk işaretler belirdiği dirname kazanmışbr. . 
anda bir kaşe "Gripin, alarak defetmezseniz Zamanında alınmış bir tek " Gripin ,, sıhhatl" 

ti eder· 
başka hastalıklara yol açmış olursunuz. nizi ağrılara ve hastalıklara karşı garan 

Her yerde ısrarla GRiPiN isteyiniz ve GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniı 
. . ' . . . ,, ~ . 

• ,_ • , ~ • • ···"-~· .. •'!.. t ~ • • • t . . . "\ . - ' ) . 

1 

PASTiL HAKKI KATRAN ÖKSORENLERI 
KÖKÜNDEN KESER 

• 
ııııa"' 

Kuvvetlerinizi arttınnak, variğınndan son derece bir ran~ • iJliı 
bedeni, ruhi ve manevi hasletlerinizi büyütmek ve yetiştinnck asteJS 
değil ıni? Bchemehal FOSFARSOL şurubunu içiniz. .. ıtıt· 

(FOSFARSOL) daima kanı tazeler, kıımızı yuv:arlacıkları ç~ ıJf' 
Görmek, işitmek, koklamak bassala n nı arttınr. Halsizliği, tcınbeOıgtlı: aı· 

ı tanık ıç 
kusuzluğu, fena düşünceleri giderir. Zcka ve hafızayı para . ·r ~e 

1 ınulmıynn viiendierde bile enerji, cesaret, azim ve irade yaratır:.~~ııJe'l' 
adalt' nıanzunıelerini sağlamlaştırarak asabi buhr:ınlnn, düşkünlugtl ~ 
ve şifatandınr. Hususile belgevşekliği ve ademi iktidarda mide ~e tiit" 

·Sil 
tcmhelliğinden doğan hazımsızlık ve nıuannid kabızlarda tifo; grıPı de,.ıı-1 
rcc ve sıtma nckahetlerinde pynnı hayret faydalar temin eder. Ve 

kilo nldınr. ~ 

FOSF ARSOL'u diğer kuvvet iHiç larmdan ayıran başlıca ha558~il' 
lı bir surette lum, kuvvet, iştiha ternin etm<'~i ve ilk kullanani rıJJ11S tl' 
azami bir hafta içinde tesirini göstermcsidir. Muhterem doktorl~ ~ 
rnfmdan yiiz .binlerce vatandaşa kemali itimudla tavsiye edU~ 
FARSOL Sıhbat VekaJ.etbniıjn re5ımi milsaadesini haizdir. Her 
bulunur. 

ıırı"' 
KRrac-iğer, böbrek, taş ve ~Bf1\ıar 
dan rnütcvellid sancılarınız, tıerl ' 
sertlllde-ri \'e şişmanlılt şikd~~ 
nizi U R İ N A L ile geçirirıl. 

URlNAL 
ol'' 

. .. 'k ve 
Vücudde toplanan asıd. ~rı k811ı ıe: 
salat gibi maddeleri erıtır, :ıco1B1 
mizler, lezzeti hoş , alınTil:~:ın b'~"" 
dir. Yemeklerden sonra Y 
duk su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANtiJJ( 
ECZANESI 

BEYOGLU- tsTı\N1J~ 


