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Ruzvelt, Cümhurreisi 

İsmet İnönüne samimi 

PAZAR 4 - BİRİNCİKANUN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı a kuruş 

Fr_ansız - İtalyan gerginliği J 
üzerine İngiltere harekete geçti 

tebriklerini bildirdi Londra Akdenizde 
Cümhurreisinin Kastamonu seyahatleri vaziyet bOzulmaz diyor 

lsnıet İnönü Manisalılann Vali Doktor Kırdar _ -·-·-.. ·····-·--· ·---- 1 
. hakkındaki telgraflarına iltifatla mukabele ettiler Yeni Valimiz geldi J •ı• f• • d.. R d 

ngı ız se ırı un oma a 
"Su, sDt işile tt~şebbüste bulundu 

meşgul 
olacağim, 

t•·················--···········-· .. -·············~ 
i Lütli Kırdarı «l•tanbula •onm~ 
j bir muhabbetim var, 6a muhab-

1 

bet biiyülılf.lf'imd• d• aynen 
meucaddur. K~ndilerinden ~~~ 
6iiyüJı Ve lrıymetli yardım vadieri 

: aldtm)) diyor 

\. ....... _. ............. --···-···--··· .. --·-···' 

Inglllere bir te.cavilz vakaanda Fran•aga 
milzaheret edeceğini Romaya bildirdi 

Kont Ciano Lord Perte 
Londra, 3 (Hususi) - İtalyada. Fran- da ciddi bir gergiıılık yaratmıştır. 

sa aleyhinde yapılan ba.zı tafkınlıklar- Bu vaziyet karşısında mlittehid b:ı 
dan mütevellid vaziyet i.ki devlet arasın- (Devamı 11 inci sayfada) 

Baro susuyor mu? 
Avukatlar arasında vatana hiyanet etmiş bedbahtlar 

bulunduğu iddiası dün cevabsız kaldı 

Avukatlar meseleyi hararetle munakaşaya devam ediyorlar 
Lutfi Kırdar Dün bu sütunlarda barodan bir 1uaı da günün meselesi olarak yeni (Avukat· 

Ankara, 2 - Vekalet emrine alman fiormuf, Baro mecmuaıında intişar eden lık .kanunu) ile beraber münakll§a edilen 
Muhiddin Ustündf€m yerine llstanbul bir makale dolayısile avukatlar arasın· (Devamı ll inci sayfada) 
Valiiili ve Belediye reisiiline tayin edi
len Dr. L11tfi Kırdar ile konuştum. 

(Devamı ll ınci sayfada) 
......... -···-············-· .. ·······•······· .. ·········-

Büyük ziraat 
kongresi 

T edrisat meselesi de 
kongrede görüşülecek 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu 

Kardeş Macarlar AtatOrk 
için nasil matem tuHular? 
Büyük Miill Kab· 

rarnan Atatürklin e
bediyete intikali ha
berinin bütün dün
yada ne 'derin bir te
essür yarattı~ mallı-

~umuzdur. Bu me-
landa karoeş · Maca

-ri:stanın matemi'mize 
iştirak §ekli bilhassa 
kayda . değer. Resmi• 
ni .ıördü~nüz ilan 
Pe§te valisinin bir 
emirnamesidir ve ce
naze merasiminin 
yapılacafı günlerde 
Peşte cadde ve so
kaklarlna yapışıır:ıl
mlflır. Emirnamenin 
tercilıne9l §Udur: 

cTürlt.iye Cümhu
riyetinin Büyük Ya~ 
pıcuıı ve Cümhurrei
si Kemal Atatürkün 
cenaıze merasimi 21 
ikinciteşrinde yapı

lacaktır. Karde~ Ma
car milleti, Türkiye
nin bu derin mRte
rnlne derin ıve içten 
gelen bislerle iştirak 
eder. 

1936 tarihli ıve 585 

•• RENDELET 
. ' 
• ...., ........ ··-·- .......... w....~ ..., ........ .o, ... . 

KEMAl ATIIÜRIIT, 
.~ ....... ~ .............. ., 
"'..., • •• •n••z•.e.•" ....... "'•••'•"~'-'' _.._., ... . ...................... ~ ........ 

t••t• ..... nesazet ...................... ..,...... .. ~ __ ... 
-~ U. ....... ;d "' ............. - MIJitN6.1ıuo ............... , •••• -« lllt ,.....,.. -.J""' ..... ..... • .._. -••••Hıwir- .._..,._.,.._ .... ,...._ 

.,. .............. }ltt6$ 

luhteU •••••••r he 2f·•" r••••• 8 öratel ••te ae eraı• 

CYiSZLOBDGÔYil Di ZfTSE 

IIZEIIDY .. .,,. -
Ankara, 3 CHusui.) - Ziraat kongresi- numaralı kanun hü-

Celdı nin toplantı tarihi Jıenüz kat'l olarak tes- kümlerine tevfikan Pe~te ııali.sinin §ehirde caddelere yap~tı rı lan cmirna~.!i 
aaşv . Bayar Kadıköy ""e lesinde V ali vekili ıre İltcınbul komutanı üe '. ,bit edilmemiştir. Yurdun her tarafında bütün müesseselerin 21 teşrinisani günü ı rum.. Budapeşte 19 ikinciteşrin 1~38 

'hteı~;ll Celal Bayar, dün sabah 1 la aaat II,J& de Haydarpaşaya ~1 • kongreye ittirak için vaki bil'çok müra· sabah saat nltıdan akşAm eaat ona kadar PtJU valUi 
treoe batianan huausi vagon- mittir. (Dewmı ll iw.d ullföo) . (Devmmı ı 'ftCti ••t~fad&) matem bayrajı çekmelerini emrediyo- 8%tft4y 



2 Sayfa 

H •• un 
-····-

Macaristan 
· Nereye gidiyor 7 

Yazan: Muhittin Biqen 

caristan. son zamanlarda 

ciddi brr bulının geçi.riyor. Bu 

buhrruı. .iki hafta evvel. hükfunetin jsti· 
nad ettilti ekseriyeı fırka...qnm çatlama
sını "e neticede lmredi hükUmetinin e
kall:) et te kalarak :stıfa etmesini bile 
mucıb olciu. Arnıral Harty'nin müdaha
lesıle halledilen bu biıkume1 buhranı. 
lmredı kubinesmin }\ic. ar parlamento
sunda ıtt.fakla ıt mac ıeyı alması ile ni· 
hayet bulduysa da. günün i{::ab ettirdiği 
sıyasi bır ehımle eldenilen bu çatlama. 
parlamento harıcınde ve halk kütleleri 
arasında bütün kuvvetınİ muhafaza edi
yor. Buhranın, :--akın zamanlarda ve 
muhtelıf hlıdisekr ar-asın~a, seyrine de-

SON POSTA 

Resimli ale: Okuyan insan yalnız değildir 

ı -

i JIIJJıı 

Amerıkanın .zengin adamlarmdan birJ dinlenmek için Hayat bizi her zaman cemiyet içinde aile efradı arasında 
vam ett~ğmi görcceğız. mPmleketin ıssız bir ıköiesine gitmi§ti. !birden tehlikeli su- lbulundurmaz, o zaman krndimızi koca dünyada yapyalnız * re.tle hastalandı. yanındakiler uzak bir köyden güçlükle bir hlsseder.ı.z. teessüre <iüşeriz, yeise diışerlz, bedbin oluruz. 

Macaristandaki buhranm sPbcbleri doktor buldular, fakat doktorurvistişare edecek arkada_şlnrı Bu ,gibi zamanlarda bizim ıç.in çok Juymelli. her zammı sa-

çoktur . .F'aknt b~c:hcaları ~ınlardrr: bulunmamasını .endişe ile görüyorlardı: ....... -s- u In dlk bir arkadaşın, :fayda verecek bir :ır.üşavirin kitab oldu-
ı- Yahudi meselesi. Macaristnnm he· - ı.a ızsınu. dedder. Fen d b 11 k g-unu u:1utmıyalım. Kitab, cmsine .göre bizim için hem bir 

men her tarafında g,itt!kçe had §ek11ni n· a arw aşını sa ıyara : 
~ .H.avır benden evvel fen du''nyas1na gelmı' ı la hoca. lbı:>.m bir nasiha~"i. hem de bir eg·ıendiricidir. Okuyan, 

ları Yahueli aleyhtarlı~. son bırkaç ay J • ~ o an nn ~ 
ıçınde, hükfunetın mani olma<k üzere al- bıraktıkları ma1ümat hafızamda benim için k.Jymettar ar- okumaktan zevk alan insan hayatta h'çbir zaman yalnız de-

k&daşlardır, cevabını verdi. ğildir 
dığı büti..ın tedbirlere ra@nen, bu mem- =:=========~~=============~;;;;;·================:;===== 

§~:;~~;;;;::.~·§~~ 
Yahudi kuvvetıle Macar gençli~ı müca
dele halindedir. Bunun için tınredi hü
kCımetı, Yahudıleri bir k re daha sıkt~
tınnak suretıle safra c.tmak taraftarıdır. 
Ne dereceye ~adar atac-k? Muvaffak o
labılecek mı"! Belli değild"r. Fakat. bu 
meseleve llacar hüküm ti rad.kal bır 
hal şeklı bulmadıkça Macarisıanda Nazi 
hareketi kuvvetlent:'Cektir. 

2 - Toprak meselesi. Macaristenda he
nüz büyük toprak rnülkiyeti, kuvvetli 
bir ıçtımat zümre olarak devam ediyor. 
Bu itıbarla Macar mıllet.i, henüz geri kal
mış bır içtimai •ekamül devresi içinde 
bulunmaktadır. Mütemaı:iiyen iflas eden 
aristokrasisi elile Yahudilerin ellerine 
geçmiş ve geçmekte olan en guzel top
raklar üzerinde ::Yiacar•stan köylüsü. ecir 
sıfntile hayli zaruret çekiyor. Bunun için 
köylüye toprak verrnek te lazım geliyor. 

Yahudi meselesini bal için bunları Ma
caristan hayatında işgal ettikleri mevki
den düsürrnek ve toprak meselesini hal 
Için de toprak sahiblerjni hncamat etmek, 
bugilnkü büklımetin en mühim iki va
zıfesi ıse. bu ~i. o yap.maclı~ı takdirde 
onu bır nnmlede başarmak davası da 
Nazilerin pek hoşuna gıden bir şeydir. 

Şu halde bugünkü bükümct bitkaç ateşin 
ortasında bulunuyor: Toprak meselesi. 
Yahudı meselesi. Neızilik. Bunlara, Nazi
lik k8r§1Sında katoliklerin duyduklan 
endışeyı ce !lfıve edersek Macaristanda
ki dahıli vaziyet hakkında iyi bir fikfr 
edinmiş oluruz. 

* 

Muhittin BirQen 

13 yaşında 
Bir çocuk 
Teleshop yapıyor 

1 ST ER 

ı~-························· .. ········-··· .. ···· .. ·-·· .. \ ı 
~ ergün bir fıkra ~1 

Fransız Başvekili 
Hazır slgar,adan 
Voşlanmaz . 

Bahsi kazanmaktan · 
korkarim 

Aktör Hazı.m.ı.n, çok zevksiz gi1Ji
ner. bir tanıdığı vardır. Geçen gün 
Hazıma yolda rtl$tgelm.iş. KonU§m.a.
ya bll§Zamıştı. 

Anlattığı tıak'ayı diniiyen Hazım: 
- Böyle oldugunu hiç zannetmem! 
Dedi. 
O teki: 

1. - Bahse giri§irım, diye cevab -ver
·~ dı~ eğer dediğim gıbı değilse sana bu 
h~ 'taktığım kravatırı. bir eşini alırım. 

- Bahis tutuşmam. 
-Neye, bahsi kaybetmekten kor-

kuyorsun değil mi? 
Hazım bir kere daha tanıdığının 

~y renkli kravaıına baktıktan mmra 
pü.ldil: 

- Hayır, bahsi kazanmaktan kor-: 
kanm. ~ 

'---··············-···········-················-·J 
Bir şiir 

f Ilitahmın 
,...arib lıapağ .. 

1 NA N. 1 ST ER 

.r'ransız Başvekili Daladyenin sigara 
1 tiryakısi olduğunu, fakat hazır &igarndan 

asla hoşlanmadığını. sigaralarını bizzat 

kendisi sardı~ yazmıştık. 'Resmimizde, 

haliVekili bu ıçok tevdii:J işle $aşırken 

götüyorsunuz. 

IN ANMA!. 
İstanbulda bir apartırnan yapılıyordu, tamamlanması na

sib olmadan iskarnbil k:,ğ dından yapılmış bir köşk gibi gö
çüverdL Dostlarunızdan bir mimarin 'konuşuyorduk. hadi
senin sebebini sorduk. Merak sevki ile gidip görmüş, fikrini 
şöyle söyledi: 

kofrnj tahtalarının bir kısmı da ibeton ta~laşmndan almmı_ş, 

dedi. Mes'uliyetin kıme raci oldu~nu sorduk; söyllyemedi. 

fakat mütaleasım §'..t cümle ile b1tirdi: 

- İstanbulda ev veya apartıman yaptınp kar ile ubıulk 

ticareti nlıp yürüdüğü gündenberi 'bu gibi !kazaları daha sık 

olarak duymadığımıza şükredelim. 
- Kum yerine kömür tozu kullanılmış, çımento mikdan 

asgari haddin aşağısına indirilmiş,demir çubuklar ince, üste\ik 

ISTER iNAN, 
• 

ISTER INANMAl 

Biıincikfinu~ 

Sözün ısa sı 

Şifa -tVeren eller 

E. T Ju 
oıJ 

O kudunuz mu? Fransada, 
z el· 

b~ yaşında bir kız. yaını klJ 
lerını ağr.ıyan yedere .Qokundurına 
l:! onu hasta Jyi et~'Ş. 

nıilll'• 
.Lakm ber :erde ka."lun }tanU }tet-

Fransada da, bütün meôeni ınern1.e li~ 
lerde <ılduğu gihl. d;;ı:Jr.masız .hekı~b
etmey4 :(anun ~:asa:t ıe~miştir. Bu sc tııf" 
den. 12.:000 za'-rallıyı sıhlıate k.avu§ ııJA• 
muş olı;n genç iuzcnğızuı aleyhınc. ı·cı. . ·~ın 'i 
k:.ıd;ı: makamlar acili takibata gırı~ ete 
ler. ihtimal ki yann. bu lnz. beşerıY ct' 
ettığı iyıliğin cezasını göreoe'k, binle~ 
kış';.\'C şıfa ''tll'CD ncrmin elleri so~u~det 
l1apisane koğuşunun kara-nlık ınuhıt 
a'knn kcr.di gözya§l::ırını sile-cek. ıt 
Mucı ze devuierınin çoktan kapıırıın~ 

o\cn.:ğunu h~pimit bniyoruz. Fakat ge a• 
hc.-pimiz de biliyoruz ki insan denilen : 11• 
yıf mahlukun hay::ıtır.da inanç ço~ şef 
yük bır rol oynar. Hastalık ded~ıınız. d' 

~ zerttı 
yarı yarıya hayaldir. Bunun u ınfl' 
rnanc;vj tesirlenn şıfa Yerici kud~t~ 

9 
yon kere tecrübe c dil m ış değil :ını dır· 

Biraz şefkat, r.Uıka. t~ıtlı bir hitab. :. 
miz ve samimi bir tebes..c:üm. çok defa erd· 
vallı Ol'nliğilT'~zi kıvrandıran ·bazı d Jro 
lcre karş Ciılinus'un. Bukrat'ın, ~
manhekimin hap1annd&n, ınacun~a ol· 
dan V{' lks:.rlerındCI" daha ınüeSSlr 
n~ı..ştur. 

kııı· 
On bı?~ yaşmda'kı di!ber Fransız . ~ 

mr. bütün varlığından :ıebean eden ıc fi• 
kar kudret kim bilir ne idi ki ız.oOO bit 

j mıdsız bıçnre cnun E-ller.nin sadece -ge 
tczruısı!e reha buldu. sıl:hate, üınide 
haya~a kavu~u?! 

zn1ll· 
Kanun bunu menetmekle ne ka :es· 

yor .. ve :nssnlığa ne kazandırıyor? bııl
husus bu genç :az. cerdıne aerınnn "rtl" 
maktan ümid keserek l:eııdisine ınıı ell• 
caat edenlere ne ilaç vermi~. ne a:ıxı • 

ı nrrtUrı 
yat yapmış. ne bir t..ıvsıyede bıı u e. 
ne de hatta ınuska ycızmı~tır. O. taPı;;d~ 
yumuşacık. pembe ellerini uzatını§. d ~ 
lt noktay1 dokunmuş. ihtimal ki. ~ztlı' ıd• 
dan k:vranan garıb hc:mr!r.ısinc bıraz çi" 
teselli vermiş olmak için, gözlerinin.~~ 
nr 'bakarak tatlı ve masum bir tebeSSU 
le ruhu!lu ısıtrnıştır .. o kadar! ·fı 

I!nvrmm, güneşin, suyun. ışığın ~· 
V('rici hassalanndan pek te farklı oldU• 
yan bu usulü tedavinin bir suç addt' 
mesınc akıl ermıyor. ıeıs 
Der.e~ck ki rnnksad. oı·tada ka) bO ır:f• 

bir h:ıkkı koruma~tır. Güzel! Fakat 
min hakkı korunuyor? ll' 

Mahıyctı çok defa meçhul bir hıı:tn if 
ıt. .... d k ll bıOO 
~ı.n onun e . o arız~ı kavuşturuP: mall 
ılacı tecrübe ıle vakit geçıı·en dıplo 
hekimin mı? e 

Tlbh:n. be§eriyetin bütün derdlf( ~ 
çarc.s.1z olacak bir mertc"oei te'kaıniil bi· 
nşmediğini hangi babayiğit iddia ed 
liyor? 

._.._. •••• ,ff/11 

············-································ .. ······· 
Bir hamal kamyon altında ı<ııhP 

afiır yaralandı 00 
Şoför Harndinin idaresindeki 

3c6ııd· 
numaralı kamyon, Çapa tranıvaY ()!' 

desinden geçmekte iken 1.-arnyonll~:ıJl'l· 
ka tekerleği birdenbire fırlamış. 
yon devrilmi.ştir. -te o ' 

Kaza esnasında aradan geçrnek ,.0 ' 

lan İsak isnıinde bir hammal kaJl'l ıılı • 
nun altmdn. kalarak vücudünün X:ıoıı· 
telü yerlerinde:::ı ağır surette yar 
mıştır. ................................................ ··' ......... 
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4 Birincikanun 

Alman -Frans1z müzakereleri 
Von Ribentrop bugün 
Parise hareket ediyor 

Berlin gazeteleri bu ziyareti hararetle karşılıyorlar, 
F ransızi ar ise soğuk tefsirlerde bulunuyorlar 

Paris, 8 (A.A.) - Stefani ajansı bildi
liyor: Fransız gazeteleri, Von Ribcn· 
trop•un yakında Panise yapacağı ziya
retten hararetle bahsetmekted'irler-. 

li'ransn hariciye nezaretinden ilham a
lan Pransız matbuatı bu ziyaret hakkın· 
da oldukça soğuk tefsirlerde bulunmak
tadır. Bu tarzı hareket Fransız - Alman 
beyannamesinin birçok siyasi Fransız 
lllahfclerinde ve bilhassa müfrit sağ ce
Ilah ve müfrit sol cenah mahfellerinde 
Uyandırdığı emniyetsizlı,ğe atfedilmek
tedir. 

Peut Parisien §Öyle yazıyor: 
Adcınt tecavüz, hududlara riayet ve 

lıttşare, iki memleket arasında iyi mü
tlasebctıerin kurulması için tabii pren
~Plerdir. Ancak bu d'eklarasyonu mUza-
ere edenlerin mülhem ibulundukları zih

lliyet sonrainn da devam etmelidir. 
d O~drc gazetesi, İtalyan parlamentosun
akı tezalıüre Almanyanın hiç ~c yaban· i olrnadığmı zannediyor ve binaenalPyh 

düşnanlık hisleri beslememif olan Al
man milleti Paris deklhasyonunu büyük 
bir sevinçle bekliyor. Ancak gerek bu 
deklarasyonun •gerek 30 eyllll tarihli Hit
ler- Çemberla'}'Il dekihasyon unun Roma
Berlin m.ihveri tarafindan takib ed'ilen 
sulh siyaseti sayesinde mümkün olabile
ceğini asla unutamayız. 

Beriiner Boersen Zeitung da şöyle ya-
zıyor: 

Alman - İtalyan - J!!J)OD birliği hiçbir 
zaman başka anlaşmaları reddetmeıniş

tir. Daimn bütiin kurucu unsurlarla teş
riki mesai azınini gösterm.i§tir. Daladye
nin anar§i vıe ~culuk zihniyetine 
kai'§ı galebe çaldığı §U mes'ud anda Fran. 
sız - Alman deklArasyonunun imzası bü
yük ümidler vermektedir. 

Gennania gazetesi diyor ki: 
Fransız - Alınan dekliirasyonu Avru

panın teskini yolunda yeni bir unsur o
larak ortaya çıkmaktadır. 

Mütekabil teminat ta.Iyanın şimali Afrika programı hak-
~nda Fon Ribcntropa sarih sualler soru- Varşova, 3 (A.A.) - Gazeta l"o~l('Snın 
~&cağ Berlin muhabirinin öğrendiğine göre, 6 
lt'be ını ve bütün meselanin bu suallere ilkkanunda imza edilecek olan Fransız -
L 

1 ntrop tarafından verilecek cevaba 
"~lı olacağını tahmin ediyor. Alman beyannamesi bir nevi ademi te-

Alman matbuatının neşriyatı cavüz ve iki rnemle'ket münasebetlerinin 
b Berlin, 3 (A.A.) _ Alman matbuatı normalleşmesinl i!tihdaf eden bir pakt 
'von R'b . mahiyetindedir. Bu beyanname ile iki 
k . ı entropun pazar günü Parıse -ya- hükCUnet mütekabil bududiarının kat'i 
'- cagı ziyareti uzun uzadıya mevzuu 
Qahsctınektedir. olduğunu müşa.hede edecekler, .bütün ih-
•- Gazeteler bu seyahati memnuniyetle tilafları doğrudan <loğıuya müzakere yo
ııı;ar., ı u. lile halletme"-~ taahlhüd edecekler ve kuv--yı anıaıcta ve Alman • Fransız dek.ua· 5' 

:::Yon unun . iki memleket arasınd'a iyi ve te müracaat etmekten vazgeçecekler-
hı laşına yolunda ilk adrm olmasını te- dir. 
ennı eylemektedir. Eski Alman mUstemlekeleri 

rı-ansa ile Almanyanın anlaşınalarına Paris, 8 (AA.) - Siyam Fransa meha-
~i olacak ortada hiçbir mesele bulun- fillnde hükfunetten mümkün olduğu ka
r dığına dair Hitlerin birçdk defalar dar yakın bir zamanda eski Alman müs
lj'Pnuş olduğu beyanatı hatırlatan gaı;~ temlekelerinin Flımsa müatemlekat im-
eler Ji'ransız - Alma.n anlaşmasının Al- paratorluğuna ilhak etmesini taleb et
~Yaya kıyınelti olan dostluklan hiıQbir rnek lehinde açık bir temayül teressüm 
~hile ihlAl etmiyeceğini de tebarüs et.- etmektedir. Resmen ilAn edilecek olan 

Yorlar. böyle bir iThakın rneselenin kat'i surette 
;:lkfscher Beorbacfıter diyor ki: halline mfiteallik her türlO ~üza'kerele-

nsız milletine karşı hi9bir zaman rin önilne geçecet;, beyan edilmektedir. 

Fransada işçilerle polis arasmda 
kanli çarpişmaiar oldu 

Sosyalistler miting yaphlar, Blumum kürsiye çıkışı 
" Blum iktidara, seslerile karşılandı 

Par· 
~ ıa. 8 (A.A.) - Sosyalist partisi c:Hln 
hıı.ı anı bir miting tertib etmi§tir. Eski da
l'fo{e nazırı Dorrnoy. maliye nazın Au
~ ' sosyalist partisi genel sekreteri Fau
ttıı ~c nihayet eski başvekil Blum söz !W
ltı ş ~rdır. Partinin bütün enkanile otuz 
lı.a;cıteşrin grevi neticesinde işlerine nl
ıt.. .eı Vererek arnele mümessilleri mitin
•~ l§t' 
~ ıra_k ediyorlardı. 

IIQ~ teıııasyonal marşı söylenirken ktir
~k ç.ıkıın Dormo. memleketi sefalete 
lerı .lıYeceği beyan edilen karamame
~:~ddetıe protesto etmiş ve arnele ha'nin bastırılmasını ve bu hwnuta 
nı ılan USulleri takbih eylemiştir. 
~ \Unun kürsüye çıkışı cBium iktida

ts!~sler:ile karşılanmıştır. 

legeleri nümayişçileri teskin için beybu
de yere uğra§IlllŞlardır. Nüınayişçiler iki 
gazeteciyi fena halde hırpaladıktan son
ra Dewoitıne fabrikalannn zorln girmek 
Istediklerinden polis kuvvetleri hücuır.a 
geçmiş ve btmlan dağıt.mıştır. Birçok 
niiınayişçi yaralanmış ve bir çoğu dn 
tev.kif edi~. 

Pari!, 3 (A.A.) - Valenciennes'te grev 
ellerle polis arasında müsademeler ol
muştur. Polia birçok tevkifat yapiiU§tır. 

Lille mıntakasuıda on. gündenberi de
vam eden. demiır endüstrisi grevine 33 
bin iKi iJtjrak ebnekt.edir. 

T ramvay şirketi 
murahhaslar1 tekliflerini 

vekalete bildirdiler 

SON POSTA 

Almanyada 
Yahudilere sinema 

tiyatro yasak 
Derlin 3 (A.A.) - Berlin polis umum mü

dfı:-0, 6 k~nunuevvelde mer'iyet mevkllnc gl
recek bir kArarnarneyi -imzalamıştır. 

Eu karnrname muclblıııce, bazı umumi 
m:ıhallerdc, sokaklarda, umumi bahçelerde 
yaya ve yahud araba ne gezmek ve bazı 
blnalara girmek, Alman tebeası Yahudiler
le t:ıbllyet.siz Yabudller için daimi surette 
memnundur. 

Yahudilere mcmnu olan yerler şunlar -
dır: 

Bıitün tiyatrolar, Blnemalar, konser sa -
lor>ları, miizeler, dölrçlanhalle, spoTypQlast, 
Ollmplyad stadyomu. bütün spor yerlerı u -
mumi ve hususl bütün banyo ve pltıJ yerleri, 
Vllhemstracse caddesi, ve harb ölülerı anı -
d,:ıın bulunduğu meydan.ı da dnbll oQ.mak 
üzere Untcr d~n linden caddesine kadar 
Lelpzlge Strnsse caddesi. 

Ynhudlle::-e memnu mmtakalar dahlllnde 
otı:rnn Yahudiler, buralarda gezebilmek 1-
çln pollsten hus~ mimade veslkn.<;ı ala -
c:ıldardır. 

Yahudilere memnu olan caddeler bilahare 
daha ziyade teşmll edlleeek, Kurfuz·stendan 
Fredrlchstrnsse, Unterden IJnden ve daha 
dl:er mühlm büyük caddeler de bu mıntn
ka Içine glrecekllr. Berilnin merkez ve şi -
ım:ıllnde Yahudilerin evveldenberi fazla rolk
tarda ve tcplu olarak oturdukları bir ta -
kım sokaklar Yahudilere mencdllmlyecek ve 
bunlar ekserlyett ltıbarlle Yahudiler tarn -
tından mes!cfın ınıntakalar hallnde kalacak
tır. 

General Metaksas 
Genel Kurmaviara 

ziyafet verdi 
Atina 3 (AA.) - Başvekil Metak· 

sas, bugün Balkan Antantı devletleri 
genel kurmar reisieri şerefine bir öğle 
ziyafeti ver.m!ş ve bu ziyafette genel 
kurn1ay reisierinden başka, ezcümle E
len harbiye, bahriye ve hava müste -
şarlan ve Balkan Antantı devletleri 
Atina elçileri de hazır bulunmuşlar -
dır. 

lsveçte hırsızlar 
polis kasasını 

soydular 
Stokholm, 3 (A.A.) - Gotemburg polis 

merkezi muhasebe dairesinin bulunrlu
ğu binaya gece hırsızlar girerek eski ka
sayı kolayJıkla açtıktan sonra 4.000 ku
ron çalmı§lardır. Hırsızlar gitmeden t>V· 

vel dairenin yazı makinesile bir kiı~ıdn 
cteşekkür ederiz:. kelimelerini yazmı§lar 
ve bitişik odada nöbet bekliyen polis me
murunun haberi olmadan snvuşmuşlar
dır. 

T edavüle Çikartian 
yeni banknotlar 

Ankara, 3 (A.A.) - Türkiye Cümhuri
yet Merkez Bankasından: 

BankamJZm 15 ikincite§I"in 1937 tari
hinden itibaren tedavüle çıkarnıağa baş
ladığı yeni harfli banknotlann 1/12/1938 
tarihine kadar: 

Beş liralıklardan 

On » 

Elli » 

Yüz 

35.244.985 
21.092.690 
19.655.550 
18.392.700 
~- - -

94.385.925 
Cem'an. dokısan dört milyon üç yüz 

seksen beş bin dokuz yüz yinn! beş lira 
tedavüle çıkanlrnış w mukabilinde eski 
harfli banknotlardan da .ayni nilltdar ya
ni, doksan dört milyon üç yüz seksen be§ 
bin dokuz yüz yirmi bef lira tedavüld~n 
kaldırılmıştır. ---------

~kı ba~ekil birinci halk cephesi htl
tt a~tindeırbcri vukubulan değişiklHde

nu attıktan sonra demiştir ki: 
h.cıed?eğişiklikJcri yeis ile değil acı ile 
'iılYorunı. Yapılan bütün işlerin ta

e tnahvolacağından korkuyorum. 
Ankara 3 (Hususf) - Nafıa Vekale- Hüseyin Cahid Yalçın 

ti İstanbul Tramvay, Tünel ve Hava- meb'usluğa namzed 
'l'ouı Kanlı bôdiseler 

ll b1ır oUse, 3 (A.A.) - Dün öğleden 8011-

~§tu ada bir takım kanlı hadiseler ol
bıe 1 r 30 ikinciteşrln grevi münasebe
~~!e ertne Urnumiyetle nihayet verilen 
~~lecı fabrikasının 2400 amelesi dün 
krnıt Qn sorıra sn at ı 4 te sokaklarda dtıla
bıaYış ~ti.nıayiş yapmnk istemiştir. Nn. 
~Ol~~ er zabıta kuvvetlerile karşılat-

ır. Enıniyet müdrü ve amelıt d• 

gazi şiııketleri murahhaslanndan satın ·ıd· 
alma müzakerelerine esas olmak üze- gösterı ı 
re tekliflerde 'bulunmalannı istemiş - Ankara, B (Hı.ısust) - Halil Etem El-
tt. Murahhaslar bugün tekliflerini Ve- demden açılan htanbul :mebusluğunn 
kAlete tevdi etmişlerdir. Teklifler tet- Partice Bay Hüseyin Cahid Yalçınm 

kik edilecek VQ görüşmelere başlana - namzed gösterlleceJıi hnher lverilmek-
caktır. tedir. 
Öğrendiğime göre murahhıaslarnı Münhal bulunan mobusluklar için~ 

bugün yaptlklan teklifler iptidai tesisat Parti kurultayıru mütQakib, intihabat ya
fiatlan esaslarına :istinad etmektedir. pılacaktır. 

Do lmabahçedeki 
hadise tahkikatı 

ikmal edildi 
Dolmabah~ önünde vukua gelen ve 

11 kişinin ölümile noticclenen müessü 
hadise etrafında İstmlbul Müddeiu· 
mumiliğince yapılan tahkikat netice • 
lenmiştir. 

Hadise:ıin akabinde başlıyan tahki -
~tat, süratle tekcnunül ettirilmiş, hadi· 
sede yaralananlarm zabıta memurları· 
nın ve diğer şahidierin ifadeleri alın • 
mıstır. 

Ancak tahkikat neticesinde, hadise-
' nin idarl mahiyette olduğu ve takibat 

icrası için idarl bir merciin karar ver
mesi i<'ab ettiği anlaşılmıştır. 

Adliyede salahiyettar bir zat dün bir 
muharririmize: 

- Hadise idari mahiyet arzettiğin -
den, tahkikat dosyası idari merciine 
sevkedilmiştir, demiştir. 

* 
Hususi istihbaratımıza nazaran, fa • 

cianın başlıCP s~bebi büyük kapının bir 
müddet kapa!1.mas1, sonra t~r açı • 
lınca, üstüstP biriken halkın birden -
bi!'e hareket etmesile, ön safta yaptığı 
tazyik:ir. 

·-----·---

Büyül( ziraat ko~gresi 
(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

Sayfa 3 

e Avrupanın ge ni politika 
vechesi 

V 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

ersayla beraber alelfunum bü· 

tün muahedelerin tad.ili hat-

ves: dc.:nr.k olan Münih konferansından 
S'l:ı ra Avrupa ~ulhünün istinad ett!gl 
kollektif emniyet s>stPminln iflası artık 

b·r emrı vnkı olmu§tur. Bu suretle dün
ya, sı:mkı bir Cemiyeti Akvam görüp ta· 
nımamış gibi 1914 den evvelki vaziycte 
avd~t etmiş bulunuyor. Hadisatın bu §8-

kılde inki§afını~ mebdei Almanyanın sl
lahianmaya başlamnsıciır ki bu da i9:ll 
yılına tE.'sadüf eder. 1935 ve 1936 seneie· 
ri.r.de mutemadiyen artan bu kuvvetlen· 
n:e ve silahianma !aaliyeti Cemiyeti Ak· 
vamın Çinde, Ispanya ve Habeşistanda 
ug:-:ı.:: g: ll!U\"J!fak!yetı;;zliklerle tahtim 
edilmiş ve bunun r.eticesi olarak birçok 
deviC'tler, siyasetlerinin vcçhesini de~iş
t·rmıye met:bur clmu§lnrdır. Bunlardım 

ilk ncım: atan devletin Lehistan olduğu
nu hadıs~t bi7.e gösteryor. 1921 denberi 
F'ı aı!.:;nya "e Romanyaya askeri i ttıfak 
bağ;a !ı:' bağlı bulunan Lehistan 1934 yı
lın·n :lk ı;yında Almanya ile on senelik 
bir ademi tecavüz misakı imzalamış va 
bıı hususta Cemiyeti Akvamı vazıiyetten 
habcrd:ı.r etmiye lüzum eörmemiştir. Bu 
misak neticesinde, A!manyP ile Lehistan 
arasında ötedenberi mcvcud bulunan 
yuı<.arı Sllezya ve Dançiğ koridoru ihti· 

caatlar tedkik olunmuş, murahhas ı;eçıl- Ufları sükunet bulmuştur 
meyip krı:1grede i.ulunmak arzusunu iz- İkı taraf. bu meselderden doğabilecek 
har ede•::;:;>rın murahhadardan farksız o- davaları musHhane yollarla halletmeyi 
larak kongreye g.,.lip müzakerelere iş- ka!,ul eyledikler:naen, A;manyanın, Le
tirnk edebilmeleri kararlaşmıştır. hıstan cebhesınden vazıyeti sağlarolaş-

Kongrede tl·drl.ik t>duecek mevzular a- rr.ı~tır Aynı zamanda Almanya Ren hav
ra!ı:nda H~r aian z;rai tedrisat meselesi za~mia ve Orta Avrupada istedi~i .ser
ıç'n 3ei:.!t.ıcan dRvet edilen büyük lJir bestıy: elde E~tmiştir. Nitekim bunun bir 
salfıhiyct ,;:-ı:ı:bi Ank::rada tedlciklerle netıcesi olarak Çeltoslovakyanın taksimi 
meşgulchir. esnasında f..ehistan da Sılezyanm Te,:. 

Mütrha.:;sısın ha:::ırhyacağı rapor kon- chen mıntnkasını ele geçirmi§tir. Her ne 
grcye nrzolunııcalr•ır. kadar Lehistan, ö!t'denheri bir emel ola-

Bu arada ziraat enı:fitüsünün organi- rak b<!Slf'diği müşterek bir Macar - Leh 
zasyonu mevzuubahsti:r. Ziraat enstltn- hududu elde edememi§se de Cemiyeti 
lerinde yıliann verdi~ tecriibeden is- Akvam misakının zecrl tedbirler kaydı
lifnde olunarak ısiahat yapılacak. nok- nın tatbiki neticesi Rus askerlerinin ka· 
sanlar trunamlanacak. talebenin azamt bında Leh topraklanndan geçirilmesi 
istifade imk8nları temin edilecektir. Bu mecburıyetinden k:urtulmuştur. Her na 
tesisin j!urdun zirai bilnyesine uygun ve kaciar Romanya. bu hususta herhangi bir 
faydalı bir hale konması esas düşUncedir. muahede ile bir tarafa bailı değilse de. 

MemlE>ketin başlıca mahsulleri bulu- Lehistanla ayni noktai nazarı müdafaa 
nan tütün ve pamuk mevzulan b!rer ettiğt görülmü§tür. 

ders olarak ziraat faknitesi programma Bu arada ötedenberi bltaraf kalınakla 
ilave edHecektir. 

tanır..ını§ Felemenk, Finlandiya, İsv~?ç. Ziraat enstitüieri için mevcud kanunu 
Norveç ve Danimarka gibi devletlerin de 

tadil eden bir proje hazırlanması da mev- Belçika ile beraber Cemiyet misakının 
zuubahstir. zecri tedbirlere mütedair olan ve icabın .. 

Haralar teşkilMınm de~ştirilmesi ve da kendi topraklarından asker gC9frmeyi 
bu MÜesseselerin daha verimli bir şekle 
ifrnğı. harnların malik bulunduklan ge- istihdaf ecit:n kayıdlanna muhalefetleri 

b tez.ıhür etmiştir. 
niş arazinin ellerinden alınması v~ u-
ralarda devlet elile ziraat yapılması dü- Belçika ise 1020 de her türlü as'!terl 
şünülmektedir. mükellefiyetierden istisna edilinesine 

Kongrede tedldk edilecek Oç mevzu- ilaveten 1938 de hiçbir iktısadt zecrt ted~ 
dan birini teşkil eden mal teşkUrıta ge- birle alAkadar olmıyaca~ı Uan etmiştir. 
lince bunun için de bazı yeni tasavvurlar Buna rnüteferri olarak di~er devletlerin 
vardır. Bu araoda vilAyetlerdeki ziraat or- de siyasc!tlerini vnziyetin icablanna ge;.. 
rrıan ve baytar müdürlüklerinin tek mü- t'e tadU etitkieri nazan dikkate alınırsa 
dürlük halinde toplanması ye vilfiyet ve Orta Avrupa hadisatının nasıl tekevvUn 
ziraat müdürünün bütün bu işlerle sala- edebilmi§ oldu~ ve her türlü müzahe-
hiyctlP me~gul olması mevzuubahstir. <DeT.unı ıo uncu sayfada> 

·····································-··················································································· .. -
Sal~btan sa~aha: 

Dostluk lar 
Eğer mütarek.e yıllarındanberi ilAn edilen dostlukların kaydını tutımu§ ol

saydık kabank ~ır dosya ıneydana çıkardı. Dostluk p.ıktlan kolleksiyonunu 
yapmak merakına C::ü§enler cidden mii§kül vaziyetted;rler. Çünkü sayıst 

dostluidar. hem de rnüseccel dostluk lar bile eski mahalle mektebleriDdekl 
sümüklü çocuklann masum dostluklarından daha cievamsıı olmağa b~ladı. 
Dostlukların değil hariciye nezaretlerfnin çelik kasalarma emanet edilen 

imzalı, mühürlü ıllıidnamelerin bile havai bir aşk mektutıu kadar de~ersiı 

oldukları bir devirde dostluk pakUarının ne kıymeti olab:lit'T 
Zaten siyasi m3Itasebetlerin bugünkü gönül rnaceralar!te bıı.şb~a gittikle

rine şüphe yok. Bugünün aşk ve sevda kahramanlan naı;ıl 'sokakta taııu;:p 
sincmada sevişip akşama varma::!BI! kendilerini hukuk mııhkemesinde bulup 
ayrılıyorlar.sa sıyaset kahramanlan da meselA Pariste taruşıp. M""unihte koK· 
lnşıp Londrada U}rılıyorlar. 

Hadiseler! biraz da zamanın rıılıf tcmayilllerile ölçmek icab ediyor. Ha:-b 
sonu insaniarına bir derbederlik. bir havailik lınz oldu. Eski devirlerin te
melli, oturaklı. eaA}am münasebetlcrı bayatladı. HattA ınsanlar gibi eşya bile 
eski resanetini. metanetini kaybettt Kübik diye yapılan apartımanlann ça-

tısı bitmeden teme!i çöküyor. Mojern diye yapılan eşyanın yüzü solmadan 
tahtaları çatıayıp patııyor. Aerooinamik diye kulp takılan ot()IIlobillerin ci
lası gitmeden motoneri spot ediyor. 
Düı:yaya bır i~retılık, bir yalınkatlık, bir gelgeçlik arız oldu vesselam. 

Bürhan Cahid 



4 Sayfa 

Posta-T elgraf işlerinde 
esaslı ısi ahat" yapılacak 

Bumaksadla lstanbula gelerek tetkikata başlıyan posta 
ve telgraf um um müdürü gazetemize beyanatta bulundu 

Na!ıa Vekaleti posta ve telgraf işlerini 
ıslah edecek ve en mütekamll §cltle so
j&caktır. Bunun ıçın Posta ve Telgrnf 
Umum Müdürü Şeref, bu işe memur e
dilmiştir. Umum Müdür İstanbul, tzm:r. 
Trabzon ve dığer belli başlı bazı villyet
lerimizi gezerek teôkikat ~çacaktır. 

Teakikatın ikmalinden sonra AnkarRya 
dönecek olan Şeref, l-u tedkikatını bir 
rapor halinde Na!ıa Vt>kflletine verecek
tir. Nafıa Vekileti raporu tedkik ederek 
Jslahat esaslarını kar arlaştıracaktır. Du 
ısiahat meyanında, mulıaberatın daha se
ri şekilde cereynn etmesi, telefon muha
beratının her tarafa teşmili esaslan da 
mevcuddur. 

Posta ve Telgraf Umum Müdürü Şe
ref, dün Ankaracian §ehri.mize gelmiş. 
do~ruca fstanb'uı Pos1a, Telgraf Başmti.
dürlülünc giderı:.•k meşgul olma~: baş
lamıştır. Saat 12 de başmüdürlük oda
Jında, fUbe müdürlerinin de iştirakile 

mühim bir toplantı ~&pılmı~ ve toplantı
ya Umum Müdür rıyaset etmiştir. Bu 
toplantıda muhtelif sahadaki ıslahat hak
kında görüşülmüş. alftkadar şube mü
dürlerinin verdıği !znhat dinlenmi~tir. 

Bu esnada Umum Müdür de, şube mü
dürlerine ltızun gelen dıre.ktüleri ver
miştir. Toplantıdan tonra Bay Şeref, po~-

tanedeki muhteiif servisleri gezmiş, ça
lı§maları gözden geçirm~tir. 

Umum Müdür bu esnada kendisini gö
ren bir muharrırimıze muhtelif işler et
rafında §Unları söylt-.ınfştir: 

c- Ihtiyacı kar§ılıucak kadar yeni 
pul bastırmıJ bulunuyoruz. İcab ede:-.se 
yenilerini bastıracağız. Bütün dünyada 
posta ve teigraf işleri günden güne inki
şaf etmektedir. Biz ce bu inkişafa uya
rak her an ısla'hat yapmak mecburiy~

ti~deyiz. Bu maK~adla tedkik seyahatine 
çıktım. Görüyorsunuz ki bugün bir· top
lantı yaptık. Burada !c~b eden bazı f'>cY-
ll'r hakkında r,ö,·5ştüın. , . 

Açık muhabere kartları da bastırmak 
istedik, fakat bilahare bundan vazgeç
tik Resimli posta kaıtları hazırladığırtU
za dair bazı gaıetelerin vennekte oldu
tu havadis asıJsııdır. Şimdilik böyle bir 
kararımız yoktur. 

İstanbul radyosunun tekrar faaliyete 
geçeceği tarih he!"'üz tesbii edilmemiştir. 
Nafıa Veka!eti hu husustaki hazırlıklan
nı bitirdi. fakat bize esaslı şekilde bildir
mediği ıçin şimdilik daha fazla iza1ı at 
veremiyecelim. 

Birkaç gün daha 1stanbulda kalacak, 
bazı şubelerde !cdkıkat yapacağım .• 

Y eşilay dün yıllık 
kongresini yaptı 

pılan tadılatı mazakere ve kabul etmiş
tir. Reisicümhur.a ta7im tetgrafı çe'\dl
rneslne, Büyük Mıllet Meclisi reisi, Ba§
vekil, Dahiliye, Sıhhat. Maarif ve G:.im
rük Vekıllerine te~ekkOr edilmesine ka
rar verilmi§ ve yeni intihab yapıldıktan 
sonra toplantı nıhayet bulmuştur. 

Pollste: 

SON POSTA 

Denizbank yeniden 
on bir gemi 
ısmarladt 

Denizbank tarafından yaptırılacak o
lım yeni vapurlar hakkında muhtelif ec
:ıebi finnalarla Uç döı t aydanberi devam 
etmekte olan müzakeıeler neticelennnş 

ve neticede en ucuz ve en seri teslim tek
lıfi veren S\·an Hunter A Wigham R\c
hardson !ngılız ::nüesse~esile bir anlaşma 
yapılmıştır. Hu anlaşma dün tastik olun
mak üzere fku~ad Vekaletine gönder.il
miştir. Yeni yaptırılacak vapurlar 4 a
ded Mersin hattı !çin Etrüsk tipi, 7 adoı?d 
Bartın - Ayvalık hattı vapurlarıdır. Et
rüsk tipi vapurların tonajı (1800) ve sü
rati de Etrüskün füratinden bir mil faz. 
la yani 14,5 mll olacaktır. Diğer yedi va
pur Ayvalık körfezi ve Bartın ağzına gi
rebilecek bir şekilde yapılacak, tonajları 
900 ve normal süratlerı 13 mil olacaktır. 
Yeni ısmarlanan gemilerden Etrüsk ti
pi vapurların binncisi mukavele tarihUı
d~n 9 ay sonra teslim olunacaktır. İlk ge
mıdeıı. sonra diğer gPmiler her iki avda 
bir !imanımıza geleceklerdir. . 
Yapılacak ll gem·nin maliyet fiatı bir 

milyon 800 bin İngiliz lirası raddesin· 
d edir. 

Bundan başka 52(t0 tonluk büyük ha
cimde blr vapur daha ısmarlanacaktJT. 

Yeni vapurların ınşası için muhtE>l:f 
ec~ebi müesseseler ve bu arada 8 İngiliz 
muessesesi teklif göndPrmışlerdir. Fak:ıt 

bunların içinde yukanda ismini yazdığı
mız müessesenin !ekı;fi en müsaid gö, 
rülmüştür. S,•on HuntE'r A Wighan Ric
hardson müessesesi ~jmdiye kadar 2650 
muhtelif çapta gemi ~uy,a indinıniştir. 
Bunlardan 73 ta!lesi harb gemisidir. Bu 
müessesenin yaptı~ı gemiler arasında 

Harbi Umum!de EmdPnı batıran Siıdn~y 
kruvazörü ile meşhur Moritanya, .Tül 
Sezar transatlan:ıKleri ve Lacenia gemi
si vardır. 

Yeni gemiler İngilterede temin edilen 
kredi ile yaptırılmaktadır. 

Birincikfınun .f 

Aydında bir zeytin ıslah 
istasyonu açılacak 

Zeytin imar ve usta yetiştirme kursu bu yıl kaza ~e 
nahiyelere de teşmil edilerek bütün köylünün fenn1 

zeytincilik öğrenmesi temin edilecek 

Aydın, (Hususi) - Şehrimize gelen bütün çiftçi, bağ ve bahçe ve zeytinlik 
haberlere göre, Ziraat Vekaleti Ay - sahibieri çok memnundur. 
dında bir zeytin ıslah istasyonu açma- Koçarlı ve Söke ovalarının suıaına 
ğı kararlaştınnıştır. Vekaletin bu ka - işi için, Sular İdaresinin Akçay ve Işık• 
ran bütün Aydın ~ytincilerini çok lı gölü üzerinde uzun zamandanberf 
c;evindinnişti-:-. Memleıketin en iyi ve devam eden sondaj arneliyeleri bitiniŞ 
en çok zeytin yetiştiren bir bölgesi o - v~ Işıklı gölü üzerine geniş sedler ye. ~ 
]~n vilayetimizde bundan sonra zey - pılarak barajın buraya kurulması ts. 

11 

tinlerin hem ıslahı mümkün olacak, karrür etmistir. 
hem de dağı, ovası zeytin yetiştir· Ayni zam~nd:ı Menderes ve Akçs.Y 
rneğe müsaid olan Aydın ve havalisi - üzerine de st>dler yapılarak sulama W 
nin .her tarafında zeytin yetiştirme fa- tevsi edilecektir. Bu suretle Aydın,~~' 
Aliyeti artacaktır. çarlı ve Söke ovalannın sulama ~ 

Geçen yıl, Aydında açılan zeytin i - halledilmiş olacaktır. 

'llar ve budama usta yetiştirme kursu 1 ki" Ut h ryor 
bu yı~ bütün kaıa ve nahiyelerde açıla- p~ 1 çorap m e assıs' ge 1 .• 
<'aktır. Bu c:uret1e biitün köylülerin Ipekli 'kad•n çoraplarının ıslahı ıçin 
fenn! zeytin imar ve tımarını öğrenme· Avrupadan getirilmesine karar ,·erilell 
leri temin edHerektir. müt.~hassıs bu hafta içinde şehrimiZ' 

gelecektir. 
Zeytinlikler arasında dolaşan başı • Çorap mütehassısı evvela piyasada 

oo~ hayvanıann yaptığı zarardan şim- &.kı esaslı surette tetkiklerde btilunac 
diye kadar halk, z~tin ağaçlarını yük- mevcud !pekli çarapiarın tiplerini tes • 
'3C'k aşılar ve ağaçlar da 3 · 4 metre bit edtcek, bundan sonra icraata geÇ~)' 
yükse1irdi. Bu vaziyette herhangi bir cektir. 
hastalığa karşı mücadele yapılmak ka· 
bil olmadığından halk. şimdi ağaçlan· Gümrükler BaşmüdUrU 
nı aıç~k aşılamağa başlamıştır. Ankaradan döndü 

Vilayet makamı her mevsimde zey • Birkaç gün evvel Ankaraya gitmt2 
tinlikler arasında hiÇbir hayvanın gez- olan giimrükler başmüdürü Must~fa 
mP.sine ve y~.yılmasına müsaade etme • Nuri Anıl, dün şehrimize dönmüştür· 
mekte ve bu hususta çok sıkı takibat Başmüdtir Ankarada muhtelif mesele • 
yapılmaktadır. Vi1ayetimizde zirai in- ler hakkındı:t Vekaletle temaslar yaP " 
zil:ata verilen büyük ehenuniyetten mıştır. 

~~=.t=a=n=b=u=I=B=e=le=d=iy=e=s=i=Ş=e=h=ir==T=iy=a=t=ro=s=u====~========H==A=L==K==O==P=E~R===~ 
Tepebalında İlk temeil 7 ÇaJ1emh• 9 d• 

Dram kı1mı 1 Ç 1 Ç E 
10 Birincll·inundan itibare• Mü:ı:lk Seyfettin ANI 

V 1 N D S 0 R ' U N Ş E N Rejiııör Raşid Rıu Bü~k 
KADlNLARI Yaun: YuiUf Su~ 

TURAN TIYATROSU 

Fransız Tiyatrosunda Halk: aan'atk&n NaŞit 

B 1 2 O b 
• Cemal So h ir okuyucu • u YI rn göçmen 6 Bir.ncikl\nun Salı Akşamı &miba ve Mezey vary•t;•' 

getirildi Münir Nureddin ç~,:::~~::~.~, 
Göçmenlerin bu a~neki nakliyat i~leri Mevsimin ilk büyUk ERTUGRUL SADI rEI< 

dün bitmiştir. Bir s~ne içinde memleketi- k • • • TiYATROSU 6 d• 
mbe Romanya ve Bulgarıstandan gelen QDSerJDJ Verıyor Taktirnde Bugün saatd 
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göçmen mikdan 20 bin kişiyi bulmuştur. Biletler: Tiyatro glşesinde matine geco 
2~ M ) 

Bunlar memleketin mnhtelü yerlerine satılmaktadır . ( KAYNAN 
Yazan : Mahmud Ye.-r yerleştirllmi~erdi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~~~v~U~3~p~~do~~~, 

İskan Umum Müöürlüğii tarafından 
bunların be;-aberlerinde getirdikleri e~

ya ve hayvan m.kdarını gösterir bir liste 
hazırlanmaktadır. G~Jecek hazirandan 
itibaren sevkıyata tekrar başlanacaktır. 

Kardeşı:e kavga eden bir genç 
ayağından yaralandı 

Ortaköyde sahil boyunda 18 numa -
rada oturan 1 7 yaşında Müfid, odasm· 
da kv.kardcşi i]e dövüşürken pencere 
camlan kınlmış ve Mufid ayağından 

yaralanmış-tır. 

Yaralı berayi tedavi hastaneye kal -
dırılmıştır. 

·························································-··· 
Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatroau 

Önümüzdeki Çarşamba ak,amı 

TAKSiM ve SüMER 
Seaeala 

Sinemalan birden , 

ea biyik ve aa mtlblm Ilimi 

KA 
OANiELLE DARRiEUX"nUn 

Emsalsiz barikası 

Şeref Galası olarak gÖS" 

tereceklerdir. Galalat 
için biletler şimdideıı 

satılmaktadır. 

sinemalarında birden 



Birincikanun 

Manisa kilabsarayı 
ö.ı ·· ikmal edildi 

.urnüzdeki yıl içinde Manisa yeni birçok binaların 
ınşasına sahne olacak ve bol ışığa kauvşacakbr 

.. 

ili ~ll 
1 

.. 
• 

!1 Manisa kit4 bsarayı 
bıar:\anısa (Hususi) -Bu yıl Manisa-! ucuz bir farila elde edilen kömürün 
~l ht:~ağen edilen Kitabsaray inşa- kilosu 4,5 odunu:ı kilosu da bir kuruş-
illa Ci<id bulmuştur. Yeni yapılan bu tur. Halk maden kömürüne rağbeti 

~~ .~!ıtar ~11 ç?.k ::noo:rn ol~uştur. Ma- artt~ktadır. Sobalar daha ucuza 
~ıgını_: ta~. kult~r bınas.ını I~tan.bul. v~ mal edilecek olursa Manisanın yüzde 
'l.lrdaıa ~ın edılen eskı valılerı Lutfı 90 ının maden kömürü kullanacağı 
~tı Y 

1
horçludurlar. bhmin ediliyor. Havalar soğuk git -

lleı: fa ; Yapı.Iacak olan yeni işler de rnekte i~ de henüz yağmurlar başla -
J ~rı ~ adır. Istasyon caddesinde ye .. mamıştır. 
~~daı ır çol;: binalar kurulacaktır. ----------

~ d~~~ bölüğünün bulunduğu sa- }zmir miiddeiumumisl 
~Ctıdııı ı Inde muazzam bir bina rr • 1 ..., 

~~i (i c. ~Ctirileceıktir. Bahçesinde de .1. Pmgız aza ıgına 
~ ~YYı alacak büyüklükte bir ha - Seçildi 

SON POSTA 

Bursada bir cinayetin 
merakh muhakemesi 
Herkese iyilik yapmasını 
seven bir adam gece ya
nsı evinden çağırılarak 

öldürülmüş 
Bursa (Husus!) - Şehrimiz ağırce

za mahkemesinde meraklı bir cinayet 
davası rüyet eclilmektedir. 

Kozbudaklar köyünde ve kendi ha
linde 30 yaşlannda S üleyman oğlu İs
mail; bir gece yansı uykudan uyandı -
nlarak evinin kapısı ön üne çağırılmış 

vt- orada bir av çiftesile öldürülmüş -
t ür. Maktulün refikası Kezhandan 
ve Kezbnnın kardeşi Mehmedden 
~übhe edilmiş, bir de eskiden kavgalı 

bulunduklan, vak'a esnasında askerde 
bulunan bir adam hatıra gelmişse de, 
ru'anın tahkikatına memur müddei -
umumi muavinlerinden Ferid Menteş 
incelemeleri esnasında Güneybudak -
lar köyünden 341 doğumlu Nureddin 
oğlu Mehmed Uydaş ile, Mehmedin e -
n!ştesi ayni köyden Hüseyin Gül hak
kında bazı mühim deliilere de5teres 
olmuştur. 

Maktul İsmail fakir olmakla bera -
ber iyiliği seve'l bir adamdır. 

Öldürülmesine de bundan isti h -
de edilmiştir. Karısının ifadesine na -
zaran bir gece yarısı: 

- 1smnil ağa ... - İsmail ağa ... Biz ya -
bancıyız, kapıyı aç! .. 

Diye bir ses gelmiş, bunun üzerine 
bayan Kezhan İsrnaili uyandırınış, ken 
disini çağırdıklarını söylemiştir İsma
il yatağındaP. kalkmış. sokak kapısını 
açtığı anda patlıyan tüfekle kapı eşi -
ğine düşrnü~tür. 1srnailin iki çocuğu 
ve karısı Kezhan koşmuşlar, babaları -
na sarılmışlar, fakat katil veya katille
ri görcmemişlerdir. 

Suçlu sanı lan Mehmed Uydaş vak

Sarfa S 

C Vurdda Ebedi Şefi n yas1 =t 

~hnilPlırılaf'aktır. İnşaata yakında 
~ gıtt~~akt~r. Sinema binası inşaatı 
t. bk çe ılcrlemektedir. Bu binanın 
tılld~t~~lışınası üç bin küsur lira üze -
4aat1 ~hale edilmiştir. Doğum evi in
Ç:liılığ keza iler1emektedir. Bel~iye 
Qı~ '~eının tcs,·iJei türabiyesi yapıl -
~ ll d.f,ollar açılmıştır. Çamlığa çi -
~ ltoııaı· ıl~ı.~ ve güzelleştirilmişt.ir. Va 
~<fh·· gı onu ile yan bölmeve çakıl dö-
~ ea.~J Ve silindir gezdiri~ek sureti • 
1 ~v~ ınuntazam bir hale sokulrnuş
l~ iki af tvrafından yaptırılmakta o
~~'ed~Partımanm inşaatı da ilerle -

tile bir genç: kı!ı kaçırınaya teşebbüs 'i'urdun ner tarafında Büyük Onderın kayıbı ile duyulan ar:ıya ald muhablrle
etmiş. mak'lul İsmail buna mani olarak rimizin gönderdiği ı esimlerden bugün de bir kaçını dercediyoruz. Yukarıdaki re
-ktzı kurtarmış ve ailesine teslim et - simler Orhangazi, MarP.Ş ve Antalyadaki merasimi gösteriyor. 
m~tir. Bundan d~ayı M~m~ !~ail ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~k ır. Şehrimi?..deki mesken buhra-
~la~ :Tıa~ak üzere yaptırılan bu bi
' J~ etvı (!~erın bir arada oturmasına 
~ba~haer~Jidir. Şehir dahilinde olan 
~(}ste~jı hel{'r nehir dışına çıkarılmış ve 
a~lır ıt~n sahada güzel tabakhaneler 
~hkt rnı~tır. 

~ Çe}(il~k ~antral binasının inşaatı ay-
·tıtil e ıl~rlemektedir. Birkaç ay 
~ ~ına ~~h ri miz kuvvetli bir elektrik 
t,~-h~ <.r av~şmuş olacaktır. Manisıı -
-~·nın Yo unun tamire muhtaç olan 
~ r. inşa i~i de hallolunmak üze -

, 'e 1 ~~ııisu da iiziinı mahımlii 
.:ıSa! .dı kiillh·etli mikdar:da üzüm is
~ı. e lrn· · 1ıı ·ı.sı.ııa ı ~tır. Alıcıların fazla oluşu 
ltı~ ~Uıd 11 Iyi satışını ternin etmiş ve 
~~e Riren. ~:ı bin!:rce Ura memleketi
'ıı.~len <1.~1§l!ı·. Dugday. arpa ve elde 
~,·ed,..,~ı~er znh!reler de pek çok olup 
~ r.: h tarafından yaptırılmış olan 
"~~! " aı· ~~ı lern·ınde bir arada toplu olarak 
. bırakın odilmekte, ihtikara mey -

h oı ılın2dPr zürraın istifadesini 
lllaktadır. 

t (}<!{~ Odun - kömü r 
r,~ fa~kn Yıla nazaran mahrukatta bi -

ll tedb~ardır. Daha evvelce alınmış 
ır neticesidir ki bu yıl daha 

Asım Tuncay 
İzmir (Hususi) - Beş senedenberi 

İzmir müddeiumumiliğini ifa eden A -
sım Tuncay 1 00 lira maaşla teriian 
Temyiz mahkemesi azalığına tayin e -
dilmiştir. Tayin emri Vilayete tebliğ o
lunmuştur. 

İzmir Cümhuriyet rnüddeiumumili -
ğine İzmit ceza hfıkirni Kemal~din 
Samu, muaviniikiere Maçka müddei -
umumisi CeliH Varol, Kelkit müddei -
umuınisi Etem Tüfekçioğlu tayin edil
mişlerdir. 

Ternyiz azalığına tayin edilen Asım 
Tuncay tecrübeJi ve liyakatli bir adli
yecidır. 

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

hakkında kin beslemektedir. Bu da; 
maktu1ün kayınbirader.i Meruned bir 
gün kırda hayvan otlatmakta iken an
sızın kanlısına suçlu sanılan Mehmed 
çıkarak: 

- Ulan, ben seni Gül İsmail zan • 
nettim. İsmEıil olsaydın. senin kel ka -
fauı soğan gib! ezecektid. 

Dedi<1i idi.lia edilmekte olmasından 
anlası lmak't.adı r. 

Avni zaman(la Kozbudaklar köyü ile 
GUneybudaklor k{)yü arasında bir kum 
luk vol üzerinde bulunan taze bir ayak 
izi katil sanılan Mehmed Uydaşın a -
yakkabısite tamamen tetabuk elmek -
tedtr . 

Üçüncü bir delil olarak da Mehm~ 
Uyda~ın sesi gösterilmektedir. 

Müddeiumumt muavini Ferid Men -
reş, maktul lsmailin hadise gecesi yat
tığı oC.ada, karısı Kezbanla beraber 
kalaı-ak. sokaktan, jandarma nezareti 
al!ında yedi, sekiz kişi vak'a gecesi ol
duğu ~ekilde (İsmail ağa, İsmail ağa!) 
diye b;ığırt!lmıs, Mehmed Uydaş ba • 

lzmir lig maçlari bugün başhyor ğırdığı esnada Kezban: 
- Hah ... İşte bu, ayni ses!. 

İzmir (H:.ısusi) - Büyük matemimiz Diyerek baygınlık geçilmiştir. 
dolayısile iki haf1adanberi tehir edi - Bunrlan dolayı Mehm~ Uydaşla 
len lig maçıarına pazar günü (bugün) eniştesi HüsP.yin Gül mü.~ereken ve 
devam edilecektir. Bu hafta Üçok - ta:ı.nunüdcn tsrnaili öldürmekten suçlu 
Ateş ve Yamanlar - Demirspor takım- samlarak tevkif edilmiş ve muhakeme-
ları karşılaşacaklardır. · lerıne başlanmıştır. 

Pazar C: la Hasan Bev Divor ki : 

... Edirnekapıda, bir yerde 
Jki milyonluk define vamuş. 

- Şimdi herkes. birçok in
san bu defineyi aramakla 
mcşgulmü§ler. 

Hasan Bey - Keşki şu de
fine Eminönünde olsaydı. 

- Neye Hasan Bey? 
Hasan Bey - ElbirliAile 

bir an evvel meydandakl bi
naları yıkardık ta ... 

Kocasını öldüren 
Kadının muhakemesi 
Yeniden gapıl1qor 
Bursa (Hususi) - Misköyünde, bir 

gece yarısı kocasını balta ile feci bir 
surettt: öldüren Fatma adındaki kadı -
nın Ağırcezada muhakemesi yapılmış 
ve 1-4 sene 6 ay hapse malıklım ~il -

mişti. 

Temyiz mahkemesi bu karan boz -
muş, evrakı iade etmiştir. Bozma sebe
bi olarak, Fatmanın kocası tarafından 
her zaman dövüldüğünü ve zulıüm edil
diği cihetle Falmanın çok ağır bir tah
rik altında cinayeti işlediği gösteril • 
m('ktedir. Yeniden Ağırcezada muha -
kemesi yapılaeaktır. 

Bursada kan alma 
Yüzünden bir 
Kadın öldü 
Bursa (Huwsi) - Şehrirnizde ga -

rib bır ölüm hadisesi mahkemeye inti
kal etmiş bulunmaktadır: Çırpan ma -
hallesinden Cavid karısı Asırne adın· 

da bir bayan herhangi bir hastalığın 
tedavisi için, Yenibezzaz mahallesin -
de Hüseyin adında bir adama müra -
caat etmiştir. Hüseyin de eline aldı f1 

bıçakla bayandan bir yara açmış ve bu
radan 2 buçuk kilo kadar kan akıtmış

tır. Asıme ise 3 gün sonra ölmüştür. 

Hüseyin; .1\simenin ölümüne sebebiyet 
verdiği iddiasile mahkemeye verilm~ 
ve tevkif edilmiştir. 

( Manisa C. H. P. kongresi yapıldı =:) 

Marıısa (Hususi) - Cümhuriyet 1 dare heyetine doktor Rıza, AhJ'Yl{'d 
Halk Partisi merkez ~on~esi yapılmış- ÇiftlikJi, Faruk Cevdet, Vehbi K~t "n· 
tır. Bu 'toplantıda yonetım kurulu se- g!n, Cemal Karr.köy, Çağatay ve lh .an 
çilmiş .ve. dil~kk·.: t~~bit .. e.?il~işti:. Ulu Araldngan seçilmişlerdir. Bu seç mi 
Önderımız Ataturkün olumu munase- .. k b . • k . . . ·· 
bct·ıe "'kt b d k 'ka ·r . iht ' mutca ı vılayet ·ongresı ıçın mumcs-' ı ay... R PŞ a ı vaz ı eı ı - . . . . .. 
ramda butunulmu~tur. sıl seçımı yapılmış Lır. Resım, .mumes -

Eski valimiz Dr. Lutfi Kırdar dilek- sillen eski valinin etı·afında toplR ~HH ' 'l 
lerle yakinen alAkadar olmuşlardır. i- bir halde göstermektedir. 

l 
: 

• 



inoirzler ve futbol 
K 

- Hoşaf olmasma boşaf amma iyi 
yapılınamı.ş. 

İngilterede 40,000 klüp ve 
iki milyon oyuncu var ! Başmdan beş teneke su d" ül ükten 

sonra ay1 an bir sarhoş tevkif edildi 
anmıalm evinde b!:r tek ten
cero varmış. Karısı bu tence

red yn~lı yemeklerini p~irir, yemek
leri sahanlara boşait~. Eğer o gün 

hamınal iyi iş yapmış, birkaç kuruş 
!fazla kazanmışsa; tencereyi soguksu· 
da nrtladıktan sonra içine suyu bocEı 
eder, ibiraz .feker, biraz da meyva kO-

yar, b!r de ho~af pŞrirmiş. Soğuk su 
fl.e şartlanan tencerenin yağı temiz • 
ienrnediği için. pişen hoşafm üzerinde 

de pul pul yağlar yü:zermiş. 
Günün birinde taUhi, hammala yar 

~lmuş.. Padişah tarnfı.ndan lkendisine 
vezaret rütbesi verilmiş. Hammal da 
<lerbal kulübesinden çıkıp vezir kona-

kma taşınmıf. 
Vezir olduğu günün akşamı sofraya 

oturmuş. O an:ı kada-r ağzına koyma
Ciı~ envaı çeşid yemekierin biri konu
luyor, öteki kaldınlıyormuş. Eski ham
mal, bunlann hepsinden tatmış~ k*mini 
be~nmiş; kimini beğei11Il€llliş. Nıha -
yet sofraya altın bir tas içinde iho af 
getirm~ler. Thki hammal lho~afa kaşı
kı atmış, a~a götürnıüş: 

-Bu hoşnf! 
Demiş.. EtTafmdakiler :tasdik etmiş· 

ler: 
- Evet efendirniz h~af. 

rı 

Yeni cins bir sivrisine 

./ 

.r 

__/ 

- Ne kusuru var efendimiz. 
Eski hammal evinde içtiği, üzeı1n • 

de pul pul yağlar yüzen hoşafı gözü. 
önüne getinn~. 

-Bunun, demiş, yaldlzı eksik. 

* Eskiden insanlar ve hayvanlar ..,_:ııı 
vapurlar içinde nakledilirlerdi. Bu va
purların hepsinde hayvanların koku • 
lanm hissederdik. Fakat bu kokuya o 
!kadar alışmıştık ld, her vapura hfıs bir 
kokudur; zanneder, şikayette bulun • 
m az dık. 

* Denizbank İdaresi son verdiği bir 
kararla insar.. nakleden vapUTlarla hay· 
van nakledilmesini menetmi~; bundan 
böyle insanlar ayn, hayvanlar ayrı 
vapurlar<ia nakledilecekmiş. 

Fena havadis değil amma. bana yu
kanda yazdığmı nkrayt hatıTlattı. 
Bundan sonra bir vapura girdiğiın za-

man: 
- Vapur olmasına vapur amma, va

purların kendilerine has bir kok-uları 
vard r, o koku e-ksik! 

Dememiz muhtemeldir. 
İSMET HUL'ÜSİ 

r mu idiniz . =ı 

lAmerikaya il~ yerl~şen Avrupali 
Blnckstone ıs- ~ 

mını taşıyan bu t~~-,,.ô1h .. ,. 
1.at Amerikaya ilk 

- :C CM C 

Karakolda 
bir lisan 

.. ka' memurlara ve kanuna karşı tecavuı 
kullanan sarhoşun 36 sabıkası varnııŞ 

ııiC 
Kanta.rcılar karakoluna giderek hi- pisaneye götürün• diye yalv~~ıeıı ' 

dise ~ıkartan azılı bir sarhoş, dün Ad· tım amma, memur'lar üstüıne r--~ 
liyeye teslim edilm~tir. diler, o vakit ben de tek dUJ1118uııif 

Kantardlarda manav Şemsi evve~ Durmadım amma, öyle ileri de gı 
ki akşam saat 1 O sulannda çok sarhoş değilim.• ··tea' 
bir halde karakoldan içeri girı:niş, ulu- M~erne, yapılan sorguyu ıuıı 
orta polislere sövmeğe, kanunlara kar· kıb, Şernsiyi tevkü etmiştir. bB 
Ş1 dil uzatmağa başlamıştır. Polis me- Mahkeme kapısında bulunan ıc tır 
murlan kendisini teskine çal~lar- şabidler, Şemsinin bu çeşid bir 1~ıııu
sa da Şemsi işi bı.isbü'tün azıbnış, me- ler yaptığını, tam 36 sabıkaSl 0 

mUTları yumruklamağa başlamıştır. nu söylemişlerdir. 

lli pdlls memuru ne o sırada kara - Yekta vapuru kazasının 
ı-·utbolün azameti her gün artmakta- kolda bulunan Şefik isminde bir suç- muhakemesine yeniden 

dır. Bır çok sporlar buhranlar, değışik - lu, Şemsiyi güçlükle bağlamağa mu • 

1ngilterede bir futbol maçı 

likler geçirmektedirler... vaffak olabilınişlerdir. Suçlu, eli kolu başlandı urıl' 
Futbole gelince ... Bu casil spor:t riya- bağlandıktan sonra bir otomobile bin· Köstence lirnanında, Yekta "3haıı~ 

zi bir katiyet ile daimi ilerlemektedir. dirilıtıiş ve doğruca Emniyet Müdür- nu batının, Norveç bandıralı bUl g$' 

Bu sene Ingilteredeki futbol oyun - lüğüne sevkedilrniştir. Ve ancak, Mü- vapuru hakkındaki davaya İ~taJl bll~!D-1 
culnn iki milyon olarak tesbit edilmiş - diriyette tepesinden ~ teneke su dö- liye 2 nci ticaret mahkernesındey.ıo~ 
tir. HE'sab edıldiğine nazaran 1940 sene- küldükten sonra kendine gelebilrniş, narak neticede davanın ancak ıab· 1 

sinde İngıltercde :futbol oyuncularının biraz açılmıştır. veya Rurnen mahkemelerinin 
58 ~eril' 

sayısı iki buçuk milyona, 1945 senesinde Dün Adliyeye verilen Şemsinin as • veti dahilinde olduğuna karar 
ise üç milyona çıkacaktır. Bu rakamlar liye 4 üncü ceza mahkemesinde duruş- mişti. . 110tc ' 
resmen tesbit edilmıştir. ması yapılmıştır. Bu karan. Mahkernei Te~Y~~a e1-

Halen ~0.000 klübii kontrol eylemektc Ma:znun mahkemede, kendini ma • zetmiş, mahkem~ de nakza ıttı tı3f 
ola ı cFootball Assocfation• dünyanın en zur göste~bilrnek için, şu mazereti i· lediginden muhakemeye yeniden 
mühim spor te§kiU'lh ftfatına naıl olmuş- leri sürnıüştür: lanmıstır. h. e 
tur. - Ben, manav bir adamım. 400 kü- Kadıköy su şirketi aley ın 

Futbol kadar hiç bir spor, içtimai ha- fe üzüm almışhm. Tam bu sırada ev - d Id 
yatın tarzını değiştirmemişbr. velce hakkımda verilen bir günlük ÜÇ ava aÇI ~ t<61 

Futbol kadar hıç bir spor, cemiyetin malıkurniyet kararının kesbi katiyet et- Ta-.fiye halinde bulunan J{a:rfi' 
her sınıfında bu kaöar oyuncu cemeyle- tiğini, beni içeri atacaklarını söyledi : Su Şirketi ·aleyhine hissedariar~ 11 ,-e-
memiştır. ler. Bay reis, 1 günlük mahko.miyet ı- fından; heyeti umumiye tarafın °ni o1' 

Iki milyon oyrıncrı 2 milyon çin 400 küfe üzüm çürüyüp, mahva • rilen tasfiye kararının gayrikanu 8~ 
seyirci... lecaktl. Ya1.ık, değil mi bana .. Merke- duğu iddiasile, muhtelif davalar rııııb' 

Zıkreylediğımiz 40.000 klüpten lisans ze gidi~imin sebeb\, polislere: mıştır. Asliye 1 ve 2 nci Ticar~ ııdt' 
ı ı 'k' ·ı d «- Ag~abeyler, .atrneyı'n, oıu üzüm - kernelerinde açılan bu davala a mı~ oyuncu arın sayısı ı ı mı yon ur. ~ -ı 

tadlJ'. 

* 
Garib bir çift aya IZI 

yerleşenlerden ve 
ilk elma fıdanh~ 
vücude getiren bir 
İngi1izdir. Son-ra
ları. bulundu~u 
Buston şchrlni 

terkederek, beyRZ· 
]ara daha ziyade 

Seyirei~regcl~~=S~mb~mil~- :k~r~i!·:at~a~v~ıro~d:a~·~b:e~n~i~o;n;d;a;n~oo~n;rn~h;a~·~d;i~b~·ç~ü~b;cl;m;u;ş~t~u;r~~~~~~ 
nu bulmtıktadır. Bu saydığımız rakamlar d •k •çti 

• bır haftalık bılançodur... 6 yaşinda ir çocu ~ su yerine su ostl 1 . 
Bunlar da sırf İng liz oyuncu ve seyir- "" neO" 

cıleridir. Football A~s'Jciation cemiycti - . . ~ ·· d de sı'rayet etmı'ş. ..... "'p b;rden ne yaPed.ı:ft. 

~n ayın ıs inde Beng::ılda iki ayak 
bulunmuştur. Bu izierin boyu 8 san

Um, ni 4 santim ve derinliği de 2 san
timdi. Bu izlcrin ne s-..ıretle vukua geldi
lini ldmse bilmiyor. 

tercih ettiği kırınw derili yerlılerle ya-
şamıştır. 

* 
Portekizin " borcuna en 

sadık kral , 
18 inci asrın or-

talarına kadar ya- ....... .,.......-~"""'':'llll""!'ıırr.-ı.'l 
şamış olan Porte
kiz krnh beşınci ~·'<tl*')!:'~, 

Con taşıdığı lin .. 
Vfln arasına cBor- ..-,a.:~->BD. 

Su zannile içılen t-ır mayı yuzun en ıo..- w-: 
ne dahil bulunan otuz aded çıplak ayak- k b' k , larını r, ... , c:,ırmıslnrdır. Bakkal Sad 5:.6 evvelki gün b rkaç ki~ büyü ır oı:~tu "" • ., lı oyunculVJ klübü \'arcur. Bu klüpler - çavdanlıg~ın içinde bulunan uacın 's.:t1• 
d k. JJ' d da k geçirmişlerdir. J - 1 u; en on ı ı~ ~ın istan : on se izi ce - N 1 Kostik• ısminde bır rn~yi oldu~ı e"'" 
nubi Afr kajn ve· Okyanusyndadır. Balatta Eldiven sakaıtında 8 o. u ev- h b rdal' o.v 

de oturan Hamdiye Ertuğrul isminde blı' leyince vaıt'adan zabıta n e ·ımiş~lt'· 
Milyonlal' kazanan ve milyonlar kadın, e\•velki gün DE'fterdar caddesinde miş ve çocuk muayeneye sevkedi rnıifl' 

kazandıran if! bakkal Sadeddinin dükkanına girmiş. !Ja- Yapılan muayene neticesinde ~~e ceı 
Futbol bir iilemdir. Hem de büyük ve zı ufaktPfek almaya başlamıştır. dt:' zehirlenme alnimi görülm~ ~~ltıle~ 

t:'msalsiz bir alem ... Her cihetten para ge- Bu sırada Hamdiyenin yanında bulu- çaydanlıkta buluntın mayi tahiil e 
tirmektcdır. Hem öyle para ki... nan 6 yaşlarındn Nermin susamıştı:ç. üzere kimyahaneye gönderilrniştir· 
Yalnız deri sanayi bu yüzden senede Hamdiye, etrafta :.ucu olmadığı için ço- Tahkikata devam cciilmekiedir. 

milyonlarca İngi1iz lırası kazanmaktadır. cuğa biraz sabretmf-sıni söylemiş. tekrar şıl1' 
Nakl'ye kumpanyalan milyonlar ka - alışveriş'le meşgul olmuştur. İşte bu sı- Caddeden geçen bir edam b~' 

zannjaktadırlar. İnsaat şirketlerinin ka - rada dükkAnın bir köşesinde bulunan düşen camla yaralandı ~ıJ 1 
zançları da hürnu:tlidir. bir çaydanlık Nerm1nin nasılsa gözüne Küçükpazarda MehmedpaŞ3 {~ • 

Futbol henüz otuz y:J ındadır. Bu otuz ihşmiştir. şunda oturnn Hüseyin, KutucU 1911~ 

* Işsizi en çok memleket 

cuna en sadık 

krah ünvanını da 
katabilmek ıçm 

tam 46 milyon 800 
bin İngiliz liraSJ 

yaş tekemmül devresinden itibaren he - Çocuk dükkfında hulunanların mesgul nın cadde üstündeki pencere ca:rı ~ 
- sab edilmıştir. bulunmasından ıst'fade ederek çaydan- değiştirmek-te iken camlardan bit ade' 

Fat bol hem sinema hem J e tiyat • lığı alıp içindeki suyu kana, kana içme- si elinden kurtularak, o sırada ;iod' 
borç ödemiştir. Öld5ğü zaman da. saray 
haz nesinin tam~akır oJduğu görülmü~ 

DOnyada ifS1zi en çok memleket A -
mertkadır. 1kinciteşriı:. istatistiklerine 
g6re. bütnn Amerikada dokuz milyon 
yirmi altı bin işsiz vardır. Amerikanın ve cenazesini kaldırmak için iane top-
nüfuıu aşalı yukarı 129 milyondur. lanm1ştır. _. .......................... ·-·········-················································································in 

lkl suale 
lki ceoab 
Ankarada Bay cM. Ş.» e: 
- Anlıyarnadım, bence üç çocuk 

ibnbası bir erkek, gözlerini yuvasm
dan kaldı:np yabancı manzaralara 
dikmeye kalkışırsa hastadır. Eğer 
c vlyorum:~~ dedıği kendi boldızı 
olursa edeli• dir. u.:Jirinci takdirde 
kendisini birlm İbrahim Zatiye, i· 
kinci halde ise Mazhar Osmana yol· 
ıanm. Menfaatten bahsediyorsunuz. 
Bence bu vaziyette ilk menfaat yu
vanızın yıkılrnarnasındadır. Toprak, 
ev, servet ondan sonra gelir. 

* cTurgudlu• da crBay K.Z.D.n ye: 
- Sizi yakından tanımıyorum. 

Sevdiğiniz kız hakkında ise hiç ma· 
lO.matırn yok. Yekdiğe.rinizin saad6" 
tini temin edebilecek misiniz, bile-

me:m? 
Genç kızın nilesi daha zengin, o -

nu bana venneğe razı deği!, diyor
sunuz, sebeb sadece bt<ııdan mı iba
ret? Hüküm verecek vaziyetre deği
lim. Eğer mutlak surette doğru dü
§Ünrnekte olduğunuza kanaat getir
miş olsaydım, size: 

«Ckrek kendinizin, gere-k sevdiği
niz kızın yaşı, hjç kimseden müsaa
de almııdan ev1enrnenize müsa~d , 
dir. Muame1eni2!i mümkün olduğu 
Jiadar giıl! takib ederek günün bi • 
rinde ailelerinizin karşısına evlen -
miş olarak çıkabilirsiniz. G€nçlerin 
aile tavsiyesini dinlemeleri lazım, 
fakat bazan alakadarıann kendi va· 
ziyetlerlni daha iYi düşündükleri de 
oluyor.• 

Diyecektim, fakat kanaalim yok, 
11ze ta vsiyede bulunaını ya ca {Cm. 

- TEYZE 

roya müdhif bir rahibdir... ye başlamıştır. den geçmekte olan Ali Rıza 
Futb!:'l artık bugün serma~ eye muh _ Bakkal Sadeddin çocu~n çaydanlıkta- birinin başın:ı düşmÜ§tür. !)) 

taç bulunmamaktadır. Bugün futbol iç _ ki su'\*u içmekte nldu~nu farkeder et- Başından hafif surette yaraıan:~J<tl ' 
timai hayatın bir cüz'ü olmuştur. Hem de mez elindekileri yere f1 rlatıp: Rızanın müdavatı yapılmış, tab 
mühim bir cüz'i. - Evvah: .. CayJanhkta ilaç vardı. ta başlanmıştır. ıırPtı 

Maç günleri seyircilerin sayısı sinPma Diye haykırmıştır. Bir motosiklet bir yol çavuşunit çıfld~ 
tiyatro seyircilerinın mecmu yekununu Bakkalın korku ve telası Hamdiy~ye T.ramvay Şirketi yol çavuşlar f(l~· 
ferab ferah geçınektcdır. t=~~=~=~==~~==~= Rı:ışid, evvell<i gün Aksarayda t:ı1l uıtı' 

.Futbol sinema ve tiyatro gıbı değ:ldir. bol sıhhat bakmıındsn yüzlerce, binler • ya atlı:ımak isterken İstanbul pas 0ıo ' 
Naklıyat. k:.ımpanyaJaıma çok müh\m ce insanı ~urtarmıştır. sine aid Fahrinin idaresindeki ~~ • 

ıdırlar temin eylemektedır. Futbol bir cidealıı halkeyleımiştir. sudetin sadernesine uğrıtyarak ) 
Futbol klüpleri ordularda, bahrıye .kıt Futbol sporların kralı olmuştur ve dai - lanmıştır. ](!11

1 

alnrmdn. ün'versitclerde, mekteblcrde ma da kralı olarak kalacaktır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesi.Jle 
cbedeni faaliyet:ıı merkezı olmuştur. Fut (.4tırupa gazetelerinden) dırılmış, suçlu yakalanmışf41'. 

Sacaksazın maskaralıklan : Bisiklet tamiri 
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SON POSTA Sayfa 7 

• 
sveç : s 

Sine ifla a gidiyor v si m le t·. 
:··································· Yazan: ··· .. ····················-········ 

l Charlie Chaplin ( Şarlo ) 1 isveçten çok sulhü seven memleket yoktur, isveçten 
............... -.................... -............ -............. .-. ...... _. •.•....... : 

iyi silAh yapan memleket olmadiği gibi ... 
lsveç 1937 y1hnda 14,000,000 ton demir ve çelik ihraç aHI 

ve bunlarin hepsi silah yapmakta kullan1ld1 
Dünyada İsveçten çok sülhu seven 

memleket yoktur. O, ibundan yüz yirmi 
dört yıl önce iyilik uğruna elinden si· 
laıtıını bu:·akmıştı. Hemen Chemen bir 
mucize kabilinden, cCihan harbi:tnin 
birincisine katılınaktan kurtuldu. Ge
lecek cihan harbinden de kaçmabile • 
cc-ğini uınuyor. 

Bununla beraber ibu harb patladığı 
gün ölüm; tıpkı. bugün cüınhuriyetci 
ve Asi ispanya da, tıpkl Japon ya ile 
Çinde olduğu gibi, Fr.ansız, ingiliz, Al· 
man Fa§ist veya Bolşevik - aynlık 
gözetıneden - bütlin harb edenlerin üs
tüne, İsveç tt'praklarından milyonlarla 
ton çelik halinde yağacak. Bu ölüm 
ya.&murunun ancak ufak bir losmı ta· 
rnarnen cİsveçtt> yapılmış» olacak, ço
ğu ingiliz, Alınan fabrikalarından ge
lecek. Fakat onlann da esasını İsveç 
çt>liği teşkil edecek. Çünkü: 1sveçin 
193 7 yılında ihraç ettiği 14 milyon ton 
demirin onda doh"Uzunu Almanya ile 
İngiltere aldı ve hemen son zerresine 
k?dar hepsini silah yapmakta kullan-
dı. 

İsveç çelii'ti iyi fakat 1sveç silahı on· 

!) 'larLo son çevı.r digi ıııma , dan da iyidir. Dünyada hiç bir mem· 
~ .. -unYanın . . d .. .. • . e leket 1sveç ayannda çelik çıkararnıyor. 
.... ~bi . sanayii ıçın. e ~ buyukle- san at olduğunu kabul eylemek icab e- Ve bütün bu en mükemmel çelik sırf 
' t.i olan sınema aa nıhayet buh- d F k t · ık b ' 

0 

l4ğradı Bu ··n en .. . . ~r. a n gene 0 ı;ıınema art ır adım silfth yakrnnpta kullanılıyor. Bir mille· 
~l:tksiy · b gu mühım sınema bıle atamaz. Senaryoda gayri ahlaki sa- ib görüş ve düsünüşil ne olursa olsun 
~ ecıu onu undan beş altı sene evvel ı nı lan bir niyet, insanlık aleyhinde telak- ~· · t · 
lı.. b4bnn~~t Pd~rnnm ancak ya~ısını temin ki edilen bir vak'a görü1ünce hemen kal- 'l:~~a bu~'~'üniln en rolühim silfıh 
·~ tnL ..:.ıı; e ır. Buna mukabıl masraflar d ı B r. · '"' 8:~line çıkını§tır. .ırı ır... una ra6~en fılm yapılırsa sa - fabrikası hangisidir? Bir çoklan buna 
~~llerna a tk . kat kalmış demektır ... Ortaya çıkarıla - Krupp Seneifler Vickers veya Skoda 
~ r ı c para getırcn nesne. ol- , d 1 · ' - ~ ' • ll- n sıknu t mazsa a-.uç o usu parazıyan olur. cevabınl4 vereceklerdir. Yanl~ş ... Bo· 
·~b ş ır._ İ t b-r· b ~ ... ahat san'atkarlara, prodüktörlere. .. şieb ~nkt ud nok

8
tala_: ~e~a sana • fors hepsinden ehemmiyetlidir. Obn?1~n ~ .ıOculara yükletil::nektedir... Her _ yu? . o6~a. ~ ı~. ansur n~z~ame - büyük silah fabrikalan buluna ı .ır: 

ı.. llıes'ullyet· .. . d kt dır lerının tadilinın ı~ halledebileceği sanı- Fakat ~alit~> itibarile onun derecesını 
~·~ ı uzerın en atma a . . . A -'ltı t bir şey unutulmaktadır- Son lırdı. Sı~emarun bu tadılat sayesinde ne- bulan ıyoktur. Silahta da aranılan ka· 

~.:. &erıe irinde h lkı ki t .
1 

d fes alabılece~i umulurdu ... Fakat hey _ li+edir 
~~r r a n zev amamı e e h · . .. . A ~ 

1 
ır. Buna ı·ağmcn halka aşağı yu _ at.. Tabiatin bir cllvesı; bu «Dunya sılfıh 

~30 senesi tarzında senaryolar su _ Bugün nkt-Jnlite sinemasına karşı pro- deposu»nU -Bofors adından da anlaşıl· 
Si tadır. düksiyon sineması hakikaten çok geri dığı gibi - hrp sükfln havası esen bir 

~~eınada yalnız teknik fevkalade te- bir mevkidedir. köşeye koymuş. GözünüzÜn önüne 
~a~:tıniştir. Matbuat her hakka •ahib... Filmin b.:rr.~ gfiller, gümüş r:n~li .. de~elcrle 

~~ f t halk bu teknikteki te kk' . lıi,. bı"r hakkı yok... suslu ucsuz, bucaksız, huzunlu bır çarn. 

~ ark ra ının :r • • Et af d k" t ~- t""'k 
i>:.· ına \'aramaz. Ancak halka so··y. 1 1 d cnnanı getirınız. r ın a ı eL\. u ~ ~~ Fi m er e şimendifer kazaları veya bu-

bJli '-'akit halk bu terakkileri ke~e _ na mürnasil fecayiin realist bir surette çiftliklerde, malikanelerde sayılı in· 
cı. r. sanm ya .. şadı~ı bir kuşla.r, tilkiler, .ge. -
~ ..... _ filme alınmasını sansür meneylemekte-- 't!f'llQda d" yi:~ler, ulkcsi... Bu ~n memlek:tı~ın 

() mıı_vallak olmak için ır. tam ortasında harb ilahı Marsın hukum 
ı-'lcQ d rcalıst olmalı... Halbuki bu prodüksiyon filmlerini g5T sürdüğü ver... Eaer yakınlardaki (20 
St~ 0 <cSansürn musallat olur. meden evvel halk aktüalite filmlerinde ~il u~akta!) atış todeneme sahasından 

~:ğ. Yu~ada chnlka sunulan::t hikayeler Hindcnburg kabilis~vk balonunun kaza - gden gürnbürtüleri farkedemernişse • 
~ Cirı arı hep birbirine benzer. cBey sını. Çin ve İspanya bombardımanları - niz, ormanm sessiz loşluğu içinde ken· 
~ tia, t:t~ ıne~•zuu artık eskimiştir... İti- nı, cinayetierin safhalannı pek güzel ta- dinizi bird~n'bire g5z atamaştıran bir 
h.. \'ı.icud eldı: ~i bu ~evzuda şaheser - kib eyllyebilmektedir. ıc:ık ve kaymışmıı denizi ka~ısında bu· 
~tler e getırılmcmıştir. Yahud ki şa- Gazetelere gelince. onlara her şey ser- lursıınuz. Ve (5,500) arnelenin gece 

~Ikti P.ek_ kıt kalmıştır. besttlr .. Fotograflar, vak'aların hikaye - 9 ündüz nöbetle~e didindiği bir imalat· 
~ gi:ı soyliyeyim: Bugün halkın ho- leri, röportajlar ... Hep birinci sayfalar - haneler, demir ve dökümhaneler, fınn· 
ı::~ahiı""ecek bir film yahud bir piyes da bol bol yer kaplamaktadırlar. Halbu- laT" ocaklar fabrikalar a1erni gözünü • 
'iQ ··•ek · · ' tt. ıçın yeni biı· mevzu işleme - ki emin olunsun ki bu vak'aların yüzde zün öni\ne SPrilir. Burada, muhteşem 
~ ~irıue doksanı €ayri ahlakidir . bir merke1. binasında 650 kişilik bir 
b}ı(!den llaleyh •mesele:t nin yeni bir Film sansürünce gizli kalması icab e- heyet 3 70 mühendis, yabancı millet-

~ ttev~ tedk"ki icab eder. den cinayetler, tasallutlar vesaireler haf le~in 'ardı arası gelıniyen siparişlerile 
a~ hu:r da hakikate. tabiate daha talarca açıktan açı~a gazeteleri meşgul başa çıkmağa cabalar. Dünyada en 
~aı..at bunnıalıdır. cylemektedir. büyük imparatorluklanndan en küçük 
'~d· u takdirde de sansür denilen Çocuklar, delikanlılar, kızlaı;, sinema - <'ümhuriyetlerine vanncaya kadar 40 
~- 1Yet • • 'd" lııe-.qllsu . ınsanın karşısına dikilir. ya gitmeden evvel bu gibi vak'aları do- devlet buranm rnüştensı ır. 

'bir ie~ı: tek ke!imeye, bir tek res - ya doya gazetelerde takib eylemekle • Hitlerin 1933 de açılınasma sebeb 
<lı sarıı Jeste şahlanır ... Hemen ma - dirler... olduf,ru, dünya silAhianma yarışının hı-
~ ~torıer,ır ... Bu şerait dahilinde; pro - Sinema böyle sakat bir halde bırakıl- zı Bofors ~irk:t~nin yıllık raporlannda 
~ tll'dt~tı a'-'uç dolusu pnra ile vücude ma~a devam edilecek olursa diğer bütün açtk\a okunabıhr. 1934 le •937 arasın· 
~~al'tıa~Ii eserin sansürün hışmına u~- umumt prodüksiyonı'ardan aşağı tutul - daki satış mikdan 42 milyon kronordan 
~aı, ti~ı teminen sansür kaidelerine mağa devam edilecek olursa terakki et • 96 milyona yükselmi~, memur ve işçi 

~ fabrikalarında jaaliyeı 

n"kalan gibi ham madde ibulaınaınak 
korkusu da yok. Şirketin kendi maden 
filizleri, burda demiri ve patlayıo 
maddderi kendine yetiyor. Sıkışık bir 

ı vaziyette yanıbaşındaki Grangesberg 
havalisinden, dahili bir tren yolu v~ 
ta~ile de Laponyanm geniş demir sa· 
basından istociiğini i$te~kadar get~ 
te bilir. 

Silah ez~..re yapılmaz . Bofors da iyi 
bir mühendisin ancak 20 senede yeti
şeceğı fikrl bir akide halindedir. AlelA• 
dede işciliğe Ir .'Jul edilmek için bile 
üç sene hususi §~kilde b't' çıTaklık dev
resi geçirmek rnecburiyeti vardır. 

Bu sayede Bo!o:rs şimdi İsveç rnaden 
sanayilnin beşiği olan ve bu san'atın 
ncsillerle müddet babadan oğluna geç
tiği bir sahadan yetişmiş, eşsiz kabili· 
yette bir ~ stokuna hAkim bulunu • 
yor. Ve 300 y·t!1k bir san'at ananasile 
övünür. Bugün dunyaya kol salan b\ı 
tröst 1646 da, krallı!lrtan 'bazı imtiyaz· 
ları bulunan mütevazı bir dökürrihnne
den ibaretti. Bu halile iki buçuk ası.r 
muhtelif asil ailelerin malı olarak kal· 
dı. 

18 73 de kollektif bir şirket teşekkül 
etti. Yinni bir sene sonra da bu şirke
tin bütün hisse senedlen Dr. Alfred 
Nobel adındaki İsveçli dAhinin eline 
geçti. Şair olmayı pek istiyen Nobel si· 
H\h ve cephane ticaretinden milyoner 
oldu. Ve bu rnilvon:arı ilim ve sulh yo
luna vakfederek öldü. 

Cihan harbinden sonra Almanya Bo
fors'da b:r kontrol hakkı almıya kıs -
men muvvaffak oldu. Krupp fabrikası 
Versay rnuahedesi JÜzünden silah ya· 
parnaz olmuş, Almanyanın gizli gizli 
silahianma ı için yabancı şirketlerin 
eline bakıyordu. 192 t yılı başında Bo· 
fors kumpanyasile nnl~tı. Bofors 198 
bin hissesinin 6 3,000 inini (Krupp) a 
fcağa razı oldu. Buna mukabil Krupp 
da kendi !sveçll hissedarlarına irntl • 
yazlar verdi, en iyi mühendislerini ts. 
vcçe yolladı. 

Fakat fsveç hariciye bakanı Alman· 
yanm İsveç harb sanayiine sakuluşunu 

ı memleket mf'nfaatlerine uygun bulma· 
dı. Parlamentoda bu Alınan kontrolu· 
nun kaldınlması hakkında bir kanun 
layihası hazırladı. Bu kanun daha 
rner'iyete girmeden, Krnpp aldığı bü· 
tün hisseleri (•) Wenner Gren idare • 
sindeki bir İsveç grupuna sattı. ~~l'. cr yapmağı tercih eylemekte- rnek imkanlarından çok uzak kalacaktır .. sayısı 2500 iken 7000 i bulmuştur. 

b\,_t.t Yiiıd Charlie Chaplin (YardırnM şirketler de dahil.) 
~t 1.' n en 'filnılerde ne orijinalite kal Hele siparişler hayret verecek dere- Bir tayyare topunun oomlusu ik 

t t • ..,: ~· d~!ayısılc mu\'affakiyet... ~la rle n B Dietrich Amerikan ecd e arbnışhr. 19 3 3 yılı nihayetinde edildikten sonnı ti~ UJTaftan öbu' 
~ flleın•ndc bugün görülen buh- b"' · · · 24.5 milyon kronoru gösteren kayıdlar tarafa nal:loıunuyor 
"'ı ~'<le elli nisbeündeki mes'ullyeU ta ııyetıne mı geçıyor? 1934 de 26,9 milyonu, 193~ de 76,4 mış Iki şirketi de kontrol altına alındL 
ı..\><~t-nt re raci bulunmaktadır. Nevyorktan alınan haberlere nazaran milyonu, ı 936 dA 109,5 milyonu, geçen Ayni sene, (iki kilometre uzakta) Björ-
~a.ı:ı~ığı. korku havası· şayanı ha t meşhur film yıldızı Marlene Dietrich A- sPne sonund3 ise 166 milyonu bulmuş· leborndaki en bilyük eşimail Avrupa 
' in ~tizünden sansü~ sinem~e mcrikan tabiiyctine geçmek üzeredir. tur. Bu rakkarn şirketin iki üç yıl için «patlayıcı maddeler fabrikası» da bun· 

1939 da Boforsw kmıovetli bir tay • 
yare fabrikası dn kuruldu. Bu fabrika• 
nın yalonda, değil yalnız İsveçi, hatUl 
biitün şiınnl memleketlerini düşman .. 
dan koruyacak harb tayyarelerile teo
hiz edeceği umuluyor. 

~4 e linkan bırakmamı§tır. e- Gerek kendi gerekse kızı (Marya) nın son kudretini sarfedeceğini gösteriyor. lnra katıldı. Bugün hatta Norveç, Fın· 
ctt hQlm 1" • tabiiyeti hakkmdakıi muameleler ilanal Maarnafih bu kudret de son zaman· landiya silah fabrikalan bile Bofors 

Sı 'f ,/mler, kaybedılmiı edilmek üzeredir. Avrupa sinema melıa- larda dikkate değecek şekilde arttın1· şirkeli rnütehassıslarmın fikir ve tec-
ll~nı.an 1 mler... filı bu haberi kaydı ihtiyaUa telfıkki ey- mıştır. Bizzat Bofors fabrikalan geniş· rübe yardımlarlle ~li:yor. 

ın bugün en ctemiz,, en csalı. lemektedirler. lctililiği gibi 1935 de lsveçin en tanın· Boforda diğer harb malzemesi fab -

(Devamı 10 ncu ıa~fada) 

(•) wenner aren zamnnımızın en bUyük 
sU~h krnll:ı.rındnndır. Ve Boforsun başlıca 
hlsscdarıdır NobeHn izinde yürüyen bu n
dam geçen eylülde uŞlmaı. blrll~b 1ç1n BO 
mllyon kronor ıant> verdl. 

• 
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Reşid pa§a. hemen Ali Galib 

ye uzatır. İşte kendisı geliyor. buyurun. 
tevkıf edın der!! Reşı.i paşa, telgrafta 
yazılı olan hareket snatin\ görünce hc
mer. kendi saatini çıkarır. bakar .. efen
dim geliyar değil, ge'miş olacaktır, diye 

ilin·e eder. 
Bunun üzerıne, Ali Galib •ben tevkif 

ederim dedimse, bımim vilayetim dahi • 
linde olursa tevkif ed('rım demek iste
dim:ı deyince, hali lçtimada bulunanla
rı bir heyecan kaplar .. Hep birden c Hay 
di öyle ise fstikbale gidelim.» diyerek 

içtimaa bitarn ver·rler ... 
AncPk, eşraf ve mutehayyizan ve ahali 

ve askerle parlak bir ıstikbal ihzar ede
bilmek için biraz zaman kazanmak la • 
zım geldiğini, halbuki hesabca. benim; 

Sivas şehri medhallerine kadar tekar • 
rüp etmiş olaca~mı nazarı dikkate ala
rak beni; medhale yakın olan Ziraat nii
mune çiftli~inde, bir :stirahate imale e
decek çare düşünmüşler. Vali pnşa ka • 

rargahımın sıhh;ye re: i olup 
tec:kilat için, Sh·asa göndermiş olduğum 
Tali beyi (1) davet ve bu vazifenin ifa
sını ondan rica etmiş ve tertibatı ternın 

eder etmez kendisinin de bize müHi.kı 
olacağını söylemiş ... 

Filhakıkeı. tı:m Niimune o(1J:ği civa
rında, karşımıza çıkan bir otomob"lın 
içındcn, l'aii bey göründü . Otomobiller
den indik, çiftliğin J1avlusunda oturduk. 
Ta!ı bey. hiHye ettiğim vaziyeti bertaf

sil izah ettikten sonra, vazifesmin, beni 
burada biraz meşgul etmek olduğunu 
söyleyince, dcrakab ayfığa kalktım .. 

- Çabuk otomobıllere ve Sivasa. 
Dedim. 

Bunun sebebini Ifade edeyim. O anda 
hatınma gelen şu idi: İstikbal merasimi 
yapaca~ız diye Tali bey~ iğfal etmiş ola
bilirler ve hakikatte aksı bir tcrtib yap
mak için zaman kazanmak istiycbilirler-

di. Otomobillcrc binrnek üzere iken Sivas 
tarafından diğer bir otomobil yanımıza 
yaklaştı. İçinde vali paşa vardı. 

Reşid paşa. efendim bir kaç dak"ka 
dahn istirahat huyurulmaz mı diye söze 
başladı: 

- Yarım dakika 1ahi istirnhate ihti
yacım yoktur. Derhal hareket edeceğiz 
ve sen benim yanıma gel. 

Dedim. 

- Efendim. dedi, s'zin yanınıza 
bey binsin, ben arkadaki otomobille 
geliri m. 

-Hayır hayır dedim Siz burava .. 
Bu basit tcdbirden maksad, muhtacı i

zah değildir. 

Sivas sehr:nin Tl""'nhaline vüsulümüz
de caddenin iki tarafı azim bir kalabalık 
ile dolmuş. kıtaatı askeriye vaz'ı mahsu
sunu almış bulunuvornu. Otomobiller • 
den indik. Yürüyerek askeri ve ahaliyi 
selfımladım ... 

Bu manzara. S'vac;m muhterem aha
lis"nin ve Sivasta bulunan kahraman za
bit ve askerlerimizin bana. ne kadar m~>r 
but ve muhabbetkar ı>lduJtunu isbat eden 
canlı bir şabid idi... 

BinaenalPvJı. doğru kolordu kuman -
danlık dairesine gittim ve derakap ma -
iyetile beraber Ali Galibi ve onun vası • 

Yakub Cemil neden idam edilmişti? 
Büyük Harb içinde Ittihad ve Terakki umumi 

merkezinde careyan eden bir tacia 
Birkaç giln evvel Malatya meb'usu 

Bay Hllml Aytaçtan bir mektub almış
tık. Atatürkün batıralarında ismi geç
mişti. Admm geçiş §ekllne itiraz edJ -
yor, bu mesclenln vaktUe de tasrlh e • 
dlid.ı;tni söylüyordu. 

Bu mektubu bu sütunlara dereettik
ten az sonra Bay Hilminin bu meselc 
munase'betlle evvelce ya~ oldu~u 
tnshlh yazısı elimize geçti. Okuduk ve 
Türk erkan umumiycslnl birçok za -
m;ınlar mernklnndınnı~ olan Yakub 
Ceı;uil mesPlesini çok iyi bir ~ldlde 
tenvlr etm'!kte olduğunu gordük. Neşre 
başladık. 

Dünkü kısmın hülciıan 
Doktor RUmi, Çanakkalede sertablb 

tken bir gün İstanbula ça~ınlıyor. itti
had ve Terakki merkezine gidiyor. O • 
ra:la kendisinin Mnkedonyaya gönde
:rııecck muaveneU sıhhiye heyetine 
relslık edeceıP soyleniyor. Ve bir kaç 
gun bel':lemesi de Isteniyor. 

D:. Hllmt kah İstanbulda, kfı.h Bur
sad:ı beklerken Mudnnyadn vaktlle u
zaktan Yakut> Cemlle raslıyor. Ynkub 
Ccır.l!, Enver Paş:ının kendisine 
.. sel"! de tırkaya sertabib alayım• 
di·;or. Bll1ihare Yakub Cemll İstanbula 
geliyor. Enver Paşaya gidiyor, vndini 
h:ıtı,.latıyor. Faltat Enver Paşa anın 
m.ımaozlık.t~n ocklyoc. Bunun fiEcrine 
Ya ub Cemn merkezi umumiyeye gl -
de:-ek Enver Paşa aleyhinde ağzına ge
!eni soylüyor. Emer Paşanın yalancı -
lıtt.nn ve bir to.kım yanlış hareketler
le memleket! felakete götürdü@nden 
bahlsle oradan ayrılıyor. 

[ Hatıralar d evam ediyorl 

Jltllbo:ıtuk oherif 
Yaku'b Cemn çıkı:P gittıkten sonra 

sarrcttt~l sözler rnünakaşa olunmuş: 
Delibozuk bir heriftir. Bize burada 
söylediklerinin beş on mlslinl kahve
lerde, şurada, burada söyler, halk arn
sına fena tesirler yapar. Bu sözleri de 
fırka kumandanı olamıyaca~ından do
layı söylüyor; Mithat Şükrü bey Enver 
paşaya gitsin, madem k1 söz vermiştir. 
Bunu bir fırka kumandanı yaptırsın, 

diye kararlaştırmışlnr. Mithat Şükrü 
bey Enver paşaya giderek keyrtyetl an
latmı.ş Enver pa~a cevabcn Yakub Ce
mtun bir fırkayı idare edebUecek ka
blllyct olmadı~ını, vakıt1 Ba~dad yo
lunda kendl~lne 1ltlfat yollu böyle bir 
söz nı;zındıı."l kaçırdı~ını ttiraf etmek
le beraber yap:ımıynca~ını söylemiş. 

Enver pa~a harbiye nezaretlne geçer
ken Merkezi umumi ne bir nevi muka
vele yapmış, bu mukavele muclblnce 
haukatında ve n.skcrl hususatta kat'i
yen ktınsenl:ı müdahale etmtyece~tnl, 
ş:ırt koşmuş ve mutabık kalınd~ından 
Mlith~t Şükrü bey daha ziyade ısrar 
etmljerek avdet etm~. Yakub cemn 
bir müddet daha beklemiş, fırka ku -
mandanlı~ına dair bir ses işidemeyin
ce onrlan soNıı :fikrini de~lştınnlştir. 

Mf'Serret cıtelindeki lhtiliıl eemlyeti 
Bir gun Babı{ıll caddesinde Meserret 

otellııd" blr takım 1ht11M arkad~larile 
bir odada lctıma ederek kablneden, 
Merkezi umıımlden, Enver paşadan 

bahi le bunların tebdut ve bazılarının 

lmha~ı lf.zım geldi~! Mııstafa KemnU 
işba;ıımı getirrnek fikirlerini derpıeyan 
etmış. Bu lcti'llaı müteaklb Iki arkada
şı-ki elyevm berhayattırlar- keyfiyeti 
1\i(.rkt-zı umumlye ve Babıfı.ll muhafız

Iı);•n:ı anlatır> müteyakklz bulunmnla
rını söylcm!şler. 

Enver paş:ının , In J tertlbııh . .. 

lçin tedbirler düşünen Enver p~a şu
nu bulmuş: Yakub CemW fırka ku -
mandam yaptıklannı söyllyecek.ler, 
memleketin her tarafına yayılmış olan 
asker flrarUerlnl affedecekler, karar -
gih ve askerler Afyonkarahlsarında 
toplanacak, oradan İran tarafıanna 
gönderecekler! Yakub Cem"ııe bu suret
le tebll~at yapılarak fırkasının alay ve 
tabur kumandanlarlle etıbba ve saır 
malzeme kadrosunun ikmaline emri 
verilmiş ve bu teşkllMın Hanaıt eıma
sında da harbiye nezaretlnin Beklra~a 
bölüğü üzerindeki lnzıbat zabitlf'rlnln 
bulunduğu d:ı!rede büyücek bir oda 
tahsis edUmlş. Yakub CemU bu .suretle 
!~fal edilerek il]e başlattırılmış, mez -
kfır oda:;a blr kaç masa, yazı takunları, 
derterler konularak Yakub CemU tanı

dı~ı arkada,ıarını davet ederek kimint 
alay kumandRnı, kimini tabur kuman
danı olarak tavzlf ederek mevhunı 
fırkasının znblt kadrolarını doldurma
ya başlamış! İştt> o günler, fırkasının 
etibba clhettnt diişiinürken bent de 
hjttırına getirmiş, Burs.-ıdn yemek es
nasında geçen muhaveredekl muvafa
katlmi düsünerck fırkasına sertabib 
yapmak üzere telefonla Meserret ote -
linden beni sormuş. 

Akşama otelf' geldlı;tmde otelc! 
Mustafa efendi Yakup Cemutn beni a
r•"ldıgını ve kendisi ile Erenköyünde -
ki hanesinde telefonla görüşmekll~l -
ıni söyledi. Numarasını öğrenip tele -
fonlıı görüştüm. Yann harbiye nezare
tlnde maruz dairede kendisini gör • 
mekıır;ımı söylcdJ. 

Ertesı günll harbiye nczartıne gide
rek kendısını buldum: 

- Be!l. artık fırka kumandanı oldum. 
Teşkilatımı lkmal için emir aldım. Se
ni de fırkama sertablb alacatım. 

Demesi üzerine: 
- Fakat ben; Rumellye gidecek mu

a ve n eti sıhhlye heyetinde bulun uyo -
ruı1t Val:ıA intızardayız, fakat alflka -
mız ke.sUmemiştir. Evvelii teşkllfltı mah 
su~a ve merkezi umumi lle görüşeyim. 
Onların mütalealannı sorayım; ondan 
sonra s::ma bir cevab veririm. F..sasen 
be!l. de bu lnttznr vaziyetınden bıktım, 
dedim. 

- Pek IUfi! Git an la ve bana bir ha
ber getir, dedi. 

Oradan teskllatı mahsusaya git -
dlp Ar!f beyl gördüm, me.seleyi anlat . 
tı.n. 

Arif bey oen! alarak merkezi umu
m!y.-ı götürc!ii. Doktor Nazım. Mldhat 
Şükrü heylerle daha bir tki zat vardı. 
Meselevi konuştuk. O sırada merhum 
B:ıhaeddln Şnkir bey içeriye girdi. Kar
şı tnrafımda ayak üzeri bizim müzn -
kerem17i dinliyordu. 

Diğer ~za umumlyetle bir a~ızdan: 
Fena de~11 Y? kup Cemlle git, ~aten ya
kınlard:ı. Alm'in ve Bulgarlara muave
net olmak üzere bir Iki fırka asker ve
receğiz Slz1n va1Jfeyl de onlara yap -
tırırız. Beyhude fazla masarif o1ma -
sın, mütteflld"rimlz de kuşkulanma -
sı'l, diYerek Yakup CemUln fırkası ser
tablbll~lnl kabul etmem! tekrar etti -
ler. 
Bahae:ldin Şakfrln manidar bir işareti 

Bizi ayak üzeri diniiyen Bahaeddin 
Şakir Bey bana göz ve başlle Yakub 
CemUle gitmekten sarfınazar etmekli
~1ml işaret etti. Bu lşartı; sa~ tara -
fımda oturan Oümülcüneıt Arif Bey 
görmüştü. Dl~er ua bu tşarettn far • 
kmda de~lllerdl. 

Bu Işaretten ben birşey anlamamış
tım. Ekserlyetln tekl1finl kabul ederek 

( DetJamı 10 n cu savtadcı) 
tai icraiyC'si olduğunu anladığım müf • 
sidleri celbettirdim. Onlara yaptığım 

muamcleyii~h~~~t~~iliu~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mak istemem. Yalnız, bir noktayı, işaret fu, bana mülaki olup bizzat talimat al -
etmekle iktifa edecPğim. mak için olduğunu ızah ve bin türlü de-

Bunun üzerıne Yakub CemU hakkın
da t:ıkib:ıt b:ışlnmış. Yakubu tevkif 

Efendiler; bu .4-li Galib, gördüğü sui lillerle isbata çalıştı. Ve bizi sabaha ka
muameleden sonra, mahrem beyanatı ol- dar işgal etmek suretile, muvaffak da -

Bir haftalık meşakkatii bir otomobil 
yolculu~undan sonra 3 Temmuz 335 gü • 
nü ahalinin ve askerın cidden samimi 
tezahüratı içinde, Erzuruma muvasalat 
olundu. Hüktimeti merkeziyenin muhte
mel menfi tebliğatını kontrol ve tevkif 
için muhabere kanalı olan mühiın mer • 
kezlerde tedabir ve tertibat alınması t -

duğunu söyliyerek gece yalnız olarak hi olduğunu itiraf etmeliyim. 

yanıma gelmek istedi. Kabul ettim. (Ha- Erzurum kongresine 
rekfıtın zevahirine ehemmiyet verme • 
mrklığimi) rica ile MamuretülA"Ziz vila- doğru 
yetini kabul ederek gelmekten maksadı
nın, benim :rtoktai rıazarıma hAdim ol -
mak bulunduğunu ve Sivasta tevakku • 

(J) Sabık Müfett~t 

'!'alt Bey. 
Umumi İbrahim 

Sivasta, teşkilat ve tarzı hareket hak- çin umum kumandanlara, 5 Temmuz 335 
kında icab edenlere talimat verdikten tarihinde emir verdim. 
s?~ra, hiç uyuma~&n geçen 27-28 gece • Kumandan, vali ve vilayatı şarkiye 
sının sabahında bır bayram günü, Sivas- müdafaai hukuku mllllye cemiyet! Erzu
tan Erzurum istikametinde hareket e- .rum §Ubesile temasa gelindi. 
dildi. fArkası var) 

Birineiki n~ 

GAZETECiLiGIN KULiSi ARASINDA 

aber bul a • 
ıçın 
• 

fabri ~yı at e ve e 
gazeteci taslağı 

( ingiliz gazetecileri anlat1yorlar ) 

Gazetelerin yazı işleri müdür mua -
vinleri olan bizler, muhbirlerin duy -
duklan. geçirdikleri heyecanın yarısını 

bile tadamayız İşimiz, büyük at nah ~ek
lindeki masanın etrafına çevrelenmek, 
muhbirlerin getirdikleri yazıları düzelt
mek, kısaltmak, yeni baştan yazmak, ya
zılarında isimleri geçen yerlerin doğru 

olup olmadığım kontrol etmektir. (0 -
nun için muhbirler bizden yaka silker -
ler ya! ... ) 

Sinema dünyasının yıldızlarile biz ko
nuşamayız. mülakatlar yapamayız. E -
vinden kaçan gelinleri takib edemeyiz. 
Parça parça doğranmış bir cesedin kar -
şısına geçip, heyecanlı cinayet röportaj -
lan yazmak bize vergi de~ildir.. amma, 
bizim de kendimize göre neş'eli işleri -
miz vardır. Buna mukabil dakikalardan, 
hatta ~anlyelerden istifade ettiğimiz "sı -
kışık, buhranh zamanlarımız çok olur. 
MeseU, hiç de şaşmıyan bir izansızlıkla 
tanınmış b:r diplomat, bir devlet adamı 
veyahud başkaları, ~azeteyi makineye 
vermeden beş dak:ka evvel ölürler ... İş
te seyredin, o zaman bizdeki faaliyeti, 
telaşı ... Malum a, bu sürümüroüzün art -
ması demektir .. Bu dar zamanda hadise
nin yazısı. yazılacak, edebiyatı yapıla -
cak, serlevhalar atılacaktır. Ve bütün bu 
hengamede de baş miirettib küfürleri 
bastıkes basacaktır ... 

Onun için bu gibi insanlara bazı, bazı: 
- Yahu baylar, bayanlar ölecekseniz, 

bari şöyle münasib bir zamanda öbür 
dünyayı boylavınız!.. diyece~imiz gelir. 

Bütün bunları, gazeteciliğe atıldı~ım 

ilk zamanlarda başımdan geçen bir h! -
diseyi size anltamak için yazdım. O za -
manlar Kornfond'da çıkan Merih gazete
sinde çalışıyordum. 

* Bir çok mahallt gaıeteler gibi, bazı 
haberleri, idareye uğrayan veya telefon 
eden fahri muhbirlerimizden alıyor, tel
liyor, pulluyor gazeteyc koyuyorduk. Bu 
haberler ekseriya işimize yarıyordu. 

Bize sık sık haber getirenlerden biri 
de, Biber diye ad taktığımız 17 yaşların
da aeligöz İrlandalı , b;r delikanlı idi. 

Bir gün idareye gelmiş, do~ru yazı iş -
leri müdürünün odasına çıkmış: 

-Ben muhbir olmak istiyorum. Ne 
yapmalıyım? .. diye sormuştu. 

Onu nezaketle atlatmış, kadromuzda 
bos yer olmadı~ını söylemiş. ve çocuk _ 
cağızı daha fazla müteessir etmemek i • 
cin de, cara sıra yazı gönderirseniz, mem 
r.uniyetle okur, işimıze gelirse basarız.:. 
demişti k. 

Keşke demez olaydık!. .. Meğer en bi.i
vük hatayı işlemişiz .. Bundan sonra, ar . 
tık haftalarca oğlanın yüzünden, rahat, 
huzur görmedik. 

Biber, Tanrının günü matbaaya dam
lar, do~ru bizim şefin yanında biter, ve 
cbayım .. derdi. İşte ınze mükemmel ve 
heyecanlı bir yazı.,. Şef de, her seferin
de yazıyı alır, ayni basma kalıb cümleyi 
kullanırdı: 

-Çok çok teşekkürler ... Hele bir oku
yalım da ... 

Her nedense, zavallı Biber'in yazıları, 
bir türlü okunmaz, doğru kAğıd sepetine 
gid(!rdi. 

* Ne gibi yazılar getirirdi meselA, diye 
soracaksınız .. bilir miyim ben? .. Bakar _ 
dınız, ya~murlu havalara, talebesini dö-

"ğ 1 k ı· a dııil'' ven o retmen ere, ana ızasyon bı.ıt' 

bir sütun yazı çırpı~tırmı§, daya~ı§. m .. 
nunuza ... Nihayet, yazı işleri ınudil·bef• 
nün canına tak dedi... Mübarek :aı 0 • 
günün birinde, cbabam ustaba§l ıle ~ılC· 
vüştü, o da onu kapı dışarı etti ... • bBŞ 
lı bir bezeyanname getınnişti, ona: bil • 

- Bana bak oğlum dedi. (Vallall. tıı • 
lah sab~ı~a hayran oldum blzlrn üS şe~·· 
dın .. ) Bızım gazeteye lazım o~an iJl!l • 
haberdir. Aniadın ya haber .. yanı c }{ıtlll 
yet, sel, ani ölümler, kaybolan, Aşı }tstl 
kaçan güzel kızlara dair haberler. ~o 
senin bu palavraların de~il.. y • 

Bib(!r, o deligözlülüğünc hiç de u 
mıyan .bir soğukkan.lılıkla: . evııb 

- Bılmiyordum. Öyle ıni? .. dıye c 
verdi ve çıktı gitti. .. .. nrııe-

D(!Jikanlı on be~ gün kadar gortl rı • 
yince, belalıdan kurtulduğumuzu 58 

dık.. M(!ğer gene yanılmışız. .. et• 
Günlerden bir pazartesi idi. O gun 1 • 

kenden saat altı buçukta matbaaya ge 18 
miş. at yarışları nüshasını çıkarJ118 

hazırlanıyordum. ı;ıe 
Kağıdıarı önüme çekmiş, şöyle g t • 

çarpacak, heyecanlı bır serlevha }lal3~ıbet 
lıyordum ki birden kapı açıldı ve ı 
top gibi içeriye girdi. tııılC 

Saçları horoz gibi kabarmıştı. pa 
gözleri bir kat daha büyümüştü: 'i . 

- Güzel bir haberim var, diye }lll 

kırdı. Buraya koşarak geldim... dU(ll: 
Aldırmadım. Yavaştan aldım, sor 
- Neymiş bakalım? .. 
- Fabrikalar yanıyor ... 

* ıeJotl Ayağa sıçradım. Teltişımdan te •dıııci 
olduğu gibi yere düştü. Kornofond dlltl 
fabrikalar, şehir halkından yarısıil ttıd 
fazlasını işci diye kuBanan dünyaca 

hur ayakkabı fabrikalarİ idi. dıftl' 
- Emin misin ulan! .. diye ba~ıl' 5es• 
Biber, şimdi biraz soluk almıŞ bil' 

le cevab verdi: 
- Elbette... tııı"' 
Telefonu yerden kapınca polisi ııÇ ;di· 

Evet Biberin verdiği haber do!P'll rdıl· 
Fabrikalar bir çeyrekten beri ya:ıııY0d:ııı"' 

"rı .. Ateş her tarafı sarmıştı. Biberc do de • 
- Neler g<irdün, nAsıl oldu aJlıııt 

d~. -~ 
Bıber, fabrikalann önünden ge~etM 1 

aşağı kat pencerelerinden alevıerıil :ı::o; 1 

k!rdığını görmüş, doğru matbaaYEl 
muştu. 

* .olt· 
Bize şimdi teferrüatın lüzuJl'lll :ıe • 

Eğer merak ediyorsanız, M eri~. gııı ıı)1fl 
sinin kolleksiyonundan o günkU s 
bulur ve: • 11ıe"" 

- Müthiş bir yangın .. korkunÇ ej ' 
ler şehrimizln en büyük fabrikaSli1

1
•1 o • 

derhalar gibi yalıyor ... başlıklı yazı) ııe1 
kursunuz.. Abdiaciz yazdı o:ıılal'l·~8~1' 
ne hal ise, provaları aldım. do~ıı Eıııt
ne dairesine götürdüm. Sahifeyi b~11şıtl' 
tım. Yukarıya çıkarken merdiven 
da Bibere rastgeldim: 0rdıl' 

- Kaç para vereceksiniz? diye :erit 1 

- Ne bileyim, herhalde on lira; 16ıl 
ler. Iyisi mi, sen Cuma günü gel e 5a\'' 
işleri müdürünü gör, diye başıı1ldarl 
dım.. !-ip'' 

Şimdi hatırlıyorum. ZavalhYil .be, )lll 1 

.. }lıJll t 
ra vermedik. Esasen böyle mu jÇ e 
berierden bir çoğunu da bedavadtıil 
ti~imiz vaki idi. Joel"} 
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Sk su r lb·sele • 
1 En güzel kadın, güzel 

tavırlı olan kadındır 
Hoşa gitmek için 

yalnız biçimli olmak 
kafi de~ildir, tavırla
rm da güzel olması 

§arttır. Bu, biraz iç· 
ten gelir. Bazı kadın· 
lar yaradılışten zn• 
ri'ftirler. Oturmaln· 
rında. kalkmaların· 
da bir hoşluk vardır. 
Bilerek, bilmiıyerek 
en güzel tavırlan be
nimseml§lerdir. Bu 
istidad inkir edile
mez. Ancak lrlbar ve 

zarif tavırlı olmak i· 
çin mutlaka öyl9 
doğmu§, öyle bir mu· 

hlt içinde yetişmiJ 
olmak prt de~ldir, 
Isterse her kadın 
kendi kusurlu duruş. 
lannı düzeltebilir. 
Kendi kendini tashib 
ede ede en iyi tavır· 
ları Adet haline aoka
bilir. Herhangi bir 
şey insanda bir kere 
Adet oldu mu onu 
farkına varmadan V" 

hiç yadırgamadan t ... r. .......yebiliriz/ ço'JC. kusurlu bir ka~ında büsbütün fena 
ki bütün sinema e.rtistieri endamlımnı netıcelC'r \ermez mı? 
ve yüzlerini olanca güzelli~ile meydana İite bunun için §işman, zayıf, balık et
çıkaran o güzel duruşlan hep böyle elde li, uzun, kısa, orta boy]u, genç, orta ya~. 
etmişlerdir. yaşlı hangi tip ve çağda olursanız olu

Güzel tc.vırlı olmall ıçin mutlaka boy- nuz mutlak surette tavırlnnnızın bozuk 
lu ve biçimli olmaya da lüzurn yoktur. 

İstisnasız her kadın duruşunu mümkün 

olduğu kadar düzeltinelidir ki en h~ ha
lini alabilsin. En mütenasib bir kadına Kahverengi krep robun plilerlnin arasına bej rengi ' Delinden S§ağısı sıra sıra kadife kordelalardan yapılmıf par· 

hep ~eçiribnlf. Bu aene bu tarz çok modadır, bill- çalarla süslü ıkinci bir tuvalet. Gö~nde beyaz ve yeşil pullar- bakınız. Fena oturuyor, fena duruyor, 
)oraunu.a. Sentürü ve dekolteslndeki garnitür metal dan yapılma çiçekler var. Bu çok zengin tuvalet bilhassa çok fena yUrüyorsa biçimsiz gibi görünür. 
~lçekJerdeıı yapılmı1tır. genç ya~a olan kadınlar içindir. yaşlılara tavsiye edilmez. Bu, kusursuz insanca böyle olunca az .................. -.............. --... ········· ....•..................................................................... ·································-····· ......................... ·······--········· ·-·-.................. _____ ___... 

Pratik güzellik 1 ( Yemek bahsi ) 1 '7' •• f 
Bilgileri Kaburga pil&vı .1 ayyor ve man o 

Kuzunun yailı kaburgasını kafi mik

darda suda kaynatıp köpüğünü aldıktan 

ve et pi§tikten sonra çıkarıp kevgire ko

yunuz. süzülsün. Karaciğer ve yüreğini 

ufak ufak doğrayınız, yenecek kadar so

ianı ince kıyıp bol sade yaitnda kızarın

cıya kadar ksvurunuz. Bunun üzerine is

tediğiniz kadar fıstık ve üzUm ile tuz, bi

ber ve arzu edilen baharatı da ilave ede

rek fıstıklar kızarıncıya kadar tekrar çc
vlriniz. Sonra bunları ci~crle beraber 

tencereye koyup üstüne koyulacak pirin

cin iki misli su koyarak kaynntmız. Ci

'rırna.klaruw: Jonlıyoraa onlan sıcak 
leytin YaAmda banyo ediniz. Geceleri de 

•~erlerine yağlı bir madde sürünüz. 

* 
~ Elleriniz mütemadlyen terliyor nem
nıyorsa, iki günde bir bol tuzla ovu -

lı u~ 

* 
Göz kapaklarınız kızanyorsa sı ca k 

taya batırılmı§ pamuk parçasile lavaj 
)apınız. 

* 

ğer piş"nce pirinci salıp bırakınız. 

Beri tarafta k burgaya soğan suyu ve 

tuz siırüp sade y ğında nar gibi kızartı

nız. Sonra, kalan kuzu suyu ilc bahar da 

ilave ederek kaburgayı tekrar iyice pişi

nmz. O sırada pilav da pişmiş olaenitn

dan tepsiye alıp kaburgayı üstüne kapa-
tımz. 

Tel kadayifi 
Bir kilo tel kadayılinin yarısını, için

deki barnur halindeki parçaları ayırarak 

ve her tarafın ayni kalınlıkta olmasına 

dikkat ederek sılke silke hafif tereya§ı 
sürülmüş bir tepsiye yayınız. 

Biraz şekerle havanda dövülmüş ceviz 

içı veyahud badem !Çıni buraya serdikten 

sonra üstünü geri kaian kadayifleri örtü-

n üz. 

Içi ltirpiklerinizi dökiilmekten kurtarmak Daha üstüne küçük parçalar halinde 

~ 11 Uyandı~ınız zaman gözlerinizi eliniz-Isoo gram ya~ katıp fırına koyunuz. Bir 
U~uşturmayınız. kilo kadayife konulacak şeker kararı bir 

* 
)Q'Vucııdnnnznn derisi tıpkı yüzünüze 
~ Ptığınız ilitimarnı ister. Ellerinizi krem 

:..Ya Yağlı bir madde ile yajlayıp vücu
"'l.ln'· uıu iyioe ojunuz. 

buçuk kilodur. Yalnız kaoa ·iJ sıcak t-n 
şekerı soğuk, kaCiavif Mbuk ıkeo fekcri 

sıcak koymak icab eder. 

Yumuşak olmesını ve güzel bir koku 

almasını ısterıoeniz fırından geldikten 

sonra Uatüne bir bardak süt dökersiniz. 

Önümüzdeki kışın en şık ve en 
kullanışlı modellerinden iki Örnek· 

..ı manto, her YlfUldır. Genç te, orta YRI ta •· 
ve seve giyebilir. Silüetin inceli~ine ihtiyaç göı
termez. Zaten bu biçımin kendi1i boyu. endamı in
celtir. 

Pelerin yakanın kenalarına ikl aıra türk veril
mil. Bel aentürsüz, sımsıkı. Sade bel de~il. bütün 
korsaj ve etek kısmı hafü bir drape ile vücudü n
nyor. İneeltmesindeki esrar da buradan geliyor. 
Yakasına nazaran süslü gibi duran bu model 

esas kesilişi itibarile sadedir. Binaenaleyh abiyye 
(akat az süslü, pratik bir manto yaptırmak istiyen
lcr ıçin çok müsaiddir. Ya§ ve endam bu modelde 
pek te bahis mevzuu olmaz. 

Kalın jerseydendir. Yalia
amdakı gri tilkiden etelinin 
btlzgülü ön kımuna da ko
nulmUf. Du kürkle bu büzgü
lü parça hemen bütün ıilsü ... 
Yanlar bu parçanın üstüne 
bırer sentür gibi geçiyor. Ar
ka, kollar ve etek tamamen 
düz. fnce genç bir vncudde 
bu orijinal model ç<:ık 
boş görlinür. Şişmanlara, 
yaşlılara tavsiye edlle -
mez. 

tarafln:'ını araştırıp bulmalı ve bunl~rı 

bir an evvel düzeltınelisiniz. 

Bu kusurlar nelerdır. nasıl düzeltilir? 

Akla hemen bu sual geliyor değil mı? 

Bunu birkaç madde halinde sıralamak 

mümkün de~ildir. Etrafınııdaeki kadın.. 

lara dikkat ediniz. Jestlerinde, oturup 

kıılkrnalarında, eğilip do~lmalarında 

neler gözünüze hoş görünmüyorsa ayni 

hatalara düşmemeye dikkat ediniz. 

Umumiyetle fUnlan unutmayınız: O· 
tururken bacaklarınızı ayırmayınız. Ka

dınlarda sık sık rastlanan bu hareket, in

sana 1A5bali bir hal \"erir. 

Bir toplulukta birini dinlerken \'eya 
birine bir şey anlatırken sırtınızı kan

burlaştırnrak öne e~ilmeyiniz. Bu. size 
zarıfJik V(>rmez. Sadece boyunuzu, boy· 
nunuzu ve omuzlarınızı kısar. 

Nerede olursa olsun mümkün olduğu 
kadar dik oturunuz, dik durunuz. Pek 
dimdik görünmemek lçın mesela bo nu

nuzu yana e~ebilir, ellerinizden b rıni 

herhangi tatlı bir jestle yüzünüze d, a

ya b ili rsi nız. 
Hatırınııda olsun bncaklar lyan • na 

durunca hoş göıiınür. Ne üstüste, ne de 
ayrık bacak kıbnr bir duruş de iJd"r. 

Okurken başını ellerinın içine lmrık 

ta fe"lR bir itiyeddır. Yüz çizgilerı geri
lir, ense tümsekleşir. Gene dik durm:ilı. 
Rahat ve tabii görünrnek ve durmak ıç·n 
hafifçe bir dirseğine dayanmalı. 

Yalnız otururken dPğil, e~ilirken de 
çok feylcrc dikkat etmek lazımdır. Bir 
yerden bir şeyi almak için eğildlğiniz va-
kit bacaklarınızı ayırarak vücudUnüzün 
olanca yükünü öne vedp, kollarınızı a
lacalınız şeye do~ru uzatmayınız. Bıtişik 

duran bacaklarınızın birin~ bükünüz. O 
vakit d izin:ze ve belinize kıvrak biı in· 
bina gelır. Kollarınızı germemiş eğilip 

istedilinizi alabilirsiniz. 

Daha bunun gibı neler bulunabilil\ 
Hepsi saymaya imkan yok. Dediğimiz gi• 
bi en iyi düoıtur. baskalarmı tedkık ede
rek kusurları bulmak ve kendinde olan
lan tashibe çalışmaktır. 

VeLiasıl güzellik; vücud giizelli~i. yü~ 
güzellığı elernek (!e~il. f.Ü7.el görünmeyi 
biı.mE:ktır. Bu da güzel konuşmak, güzel 
oturmak. gUzel ytırümek ve ayakta gü-

zel durmakla kabildir. Bir kadın ne ka· 
dar güzel olursa olsun tavnJarı guzel de· 
lilse. güzel eorünı!mez. 
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ub Cemi neden 
am edilmi· ti? 

(Baştarafl 8 fncl sayfada) 
oradan Yakub Cemllln nezdlrıe rU -
tlın ve sertabaheti kabul edeoetlmi 
söyledim. 

Mezk1ir odndıı Yakub oemllln etra -
fındnkl masnlnrda çalışan bir takım 
binbaşılar ve yüzb~ıla.r vardı. 

Bana da b1r masa gösterdi. KA.ğıd "te 

defter gibi §eyler verdiler. Bir tırta için 
lüzumu olan ebbba 'Y'e malzemel &hhl· 
ye glbl teYleri tesbit etme~ sfı7 -
le ll. 

Ben de dl~t-r blUer g1bl çalışmaya 
ba§ladım. Üç, dört giln bu mln"fal üze
rlno devaın ederek ç~ 

Blr gün gene böyle çalı,aırbn mer -
kez kumandanı Cevad Bey1n muavtnl 
Rıza Bey Isminde bir yüzba§ı odaya 
girdi, Yakub Cemilin yanına sotuıa. -
rak ve kuln~ın::ı. eillerek yavaşça.cık 
bir şeyler söyledi 

Ynkub Ccmll bunun üztrlne odada 
meşgul olan zabitlere hltaben: 

- Bu:rlin bu kadar çall§Illak kAti -
dJr. Vnklt de geçiyor, benim biraz ~Jm 
var. Sil. de gidlnlz, yarın cene hergün
kü gtbl gelJrsln!z diyerek Rıza. Bey! 
birlikte çıkıp gittiler. Biz de IJlraz son
nı çıkı~ da~dı.l:. 

Yakub Cemll tevkif ec!Bdi 

Me.serret otelinde yattıtımdJm nk -
§aınlnn yemekten sonra gelip erken 
yatmak mutadımdı. O gece de nynl su
retle erken yntml§bm. Sabahleyin er -
tenden kahve içmek ve gazete oku -
m:ık üzere bermutad n§ağıda kAtibin 
odı:ı.sına lnd!~lmde otelc! Mmta!a E
fendlyl clddl ve sararmış bir ~hre lle 
gördüm. 

Es:ısen Mustafa Efendi ıeceiert o -
turur. gündüzleri ö{tleye kadar uyur -
du. Bu sab:ıhkl hall nazan dikkatımı 
celbettl. 

- Senin kumandan teYkit edlldl. 
cevabını verdi. 

Ben bir tarnftan vaşırdmı. Blr ta -
rattan da kumandan tevkif e.d1lm1ş 1se 
sana ne oluyor? diye tekrar 60rdum: 

- Ne olacak, gece emniyeti umumi
yeyc çaA'Jnldım. Sabaha kadar ıst.lcvab 
edUalm, pollslerle otele geldim, gittim. 
O!.e11n kasasında Yakubun sUA.hlan 
vardı, onlnn aldılar, filAn ıPbi cevab -
lar verdi. 

Arka.ın n e çıkacak, bu tevklnn sebe
bi nedlr diye düşünmeye b~adım. 

M• seleye vflkır olmak için öğleden lk1 
sa.ıt, evvel merkez! umumlye gittim. 
Dr. NAzım Beyl buldum. Yakubun tev -
klf1 sebebını sordum. 
Nt\zım Bey, yukarıda nakleW~ hl

kiiycyl nnlnttı. 
Yakub CemDin Me3erret otelindeki 

lçtlmaına, merkezi umumidetl sözleri
ne o anda vAkıf oldum. 

Hattn doktor Ntwm Beye ~ suall 
sormuştum: 

- Mademki, Yakub Cemll böyle iç
tımalar yapmış. fena fUtlrler takib e -
dlyoımuş, neden onun sertababetınf 
kabul etm~'kll~iml hep bll'den muv:ıfık 
gordünüz? 1" 

Cevaben : 
- Fakat biz Yakubun tevtın taraf

tarı de~Udlk, b1z onun bir flrka ku -
mandam olup gttmeslnt arzu ediyor
duk. Bu hususta Enver ~ya Mithat 
Şukrli Bey1 göndermlştlk. Aradan bir 
muddet sonra Enver Paşa Yakuba tır
ka kumandanlığı ''erml§tl. 

B z de bunu samtml zannedtyordut. 
seni de sevtyonız. Bununla birllkte ser
tabib olnrnk gidersin, Yakubun bazı 
taJlkın ve delice hareketlerine mA.ni o -
lur, kendısını t adfl edersin nkrfle se -
nın blrllkte cıtmenl arzu ettik.. dedi. 

Doktor Iliimi Beyin i.stlcvabı 

Nüzım Beyden bu malftmatı aldık -
tan sonra tekrar Meserret oteline gel
dim. Öğleden sonra blr kanun neferile 
bir slvll memur otele gelerek doktor 
Hilmi Bey klmdlr? diye sordular. 

Ben zaten bn davete muntazır gibi 
btr halde Jdlm. Kalktun, Harbiye Ne -
zareUne gttUm. Bekirata bOlfi#fi fize -
rinde oldukça karanlık bir odaya gir
dik. Orada slvll ve askerlerden milte • 
şekitH blr hPyet vardı. 

- Hllmi Bey sen mlsln? ıualfne; e • 
vet dlyt cevab verdim. 

Blr sand:ılve ~österdlle', ~uroum. 
Elime blr kftRıCl ve kalem vererek tah
rıri sualler sormaya başladılar. 
Bım artık Ynkub CemlU nereden ta

nır3ın, nrkadn•lı~ınızın derecesi ne _ 
dir? glbl suallere maruz kalacağımı d11-
şünurken ... 

İlte su:ıl; 

- Doktor B:ıhaeddin Şaldr Beyt ne • 
reden tanırsın? Doktor NA.zım ve Mit
hat Şilkrfi Beyleri nereden tanınruı. gt
bl reeritezi umumi azalan hakkında b
tıc nb:ı mnruz kalınca ha1TeUer için • 
d k !dım. Bir taraftan eevablarımı 
yazıyor, bir taraftan da o suallerin ar
kası ne gelecek, hedef nedir, dJye dü -
şlinüyordum. 

Nihayet merk~zi tunumide Yakub 
CemlUn fırkası sertababeUni kabul 1 • 
çin müz:ıkercm zde azanın ha.ngllerl aa
na Ya kub Ct>mllle gtt, hangtJerf gtt -
me dediklerını y:ı:ı:maklı~ıma dair sua-
11 •örüncc: 

Enver Pa.p: Menem dll"er nlst 
İtte o zaman En'ftr Paşanın merke

zi umumi aza.mıa da. emni~t ve ltl
ma4ı olmadıfuu, ıtıunlann 'hakkında 

da tahkikat ıcra ett~lni anladım. 
Kendi kendime: Ey'fahl Memleket 

muhakkak felil.kete ıtdlyor, dedim. 
Bnnr Pş.nm bir vesile bulup merke

zi umumlye darbe 'V11llJlllk. biltün kuv
vet.ıerln kendi f 'hmnda teeellJslle (me
nem, ~er nlst) olmak !sted~ni sez -
c:U:n! Yür~ sızladı. manevlyatım, 
o zamana değin besled®m hürmet ve 
ümldlerlm hepsi kırıldı! Bahaeddln 
Şaldr Beyin işaretinin manasını o za
man anladım: IBu ~aretı görenlerin 
dahi mahlyetln\ o zaman id.Tak ettim! 
Bu mürett.eb sunllerin cevablannın tah
rfren tesbit ettirllmek L'st.enmeslnln es
babı muclbeslni de o za.man hallettim! 

O z:ı.m:ınm resmt dooyalannda mab
fu:ı: kalan lfadelerlml yazdıktan son -
ra serbest bırakıldım. 

Fakat çok, pek çok müteessirdlm. 
Bu teessüratımı gene ayni dalrede baJl
ka bir odada bulunan ve kendlsile 
tekllfmzce görilftü{tüm dmnıharbl ör
n reLsi Naflz Beye beyan etmek üzere 
oda.sına glrdlın. 

Yalrub Cemlll llk alıp götüren yüz -
b8.41 Rız:ı Bey dahi Naftz Beyin odasın
da oturuyordu. Naflz Beye 1lk sözüm; 

- Qok tees..~f ederim, mdcr .sızın a
ranızda hlç ahenk ve ltlmad yokmuş! 
der demez: 

- Nereden anladın? dedi. 
- Bana sorulan anallerden dedim. 
Nafiz Bey benim bu i:ada.r teessür 

ve heyecanla. söyledi~1m sözlere gayet 
14kayd ve mutndı veçblle gülerek: 

- Aldırma! deyip kesti. 
Ya!lından çıkıp do~ruca Sıhhlye Re

W Süleyman Nwna.n Paşanın nezdl
ne giderek: 

Muaveneti sıhhlyeden de., Yakub 
Ce.mll fırkasından da, hepsinden, hep
sinden nefret ett1~1m1 ve beni taşrayn. 
bir orduya göndermesini rica ettim. 

- Peki, diyeret bir 1k1 gün zarfında 
lki::ıel ordu kıtaatından blrlslne em -
rlml yazdırdı. 

Gazi Paşanm kolordusunda 
O auretıe yola çıkarak Dlyarb:ıkıra 

geldim. Ynlla.rda Halebde mı. yoksa 
ba~!tn bir yerde ml ldl, Yakub Cemi -
Un idam olundn~nu lşlttlm. 

Bu meself'den kortmadmı d~ll. c;Un
kü Yakub Cemll lle hem fikir ve hem
hal teldkkl olunmak tehlftesf vardı. 

Nitekim: Jı::orktu.tum, o gün d~, 
fakat bugün başıma gelm1.ş bulunuyor. 

Fllhnkika Gazi Pa§a hazreUerf, bU
müııasebe benden bahsederken chem 
tiltir ve hem hab kellmelerlnl kullan -
mışlardır. 

Halbuki Gazi Paşa beni çocuklu· 
tumdanberi çok Jyl tanıyorlar. Çanak
kalede, Şarkts. Surlyede, muhtellt va
zlfelerle emlrlerinde, hlzmetıerlnde, 

mübreke hcnglUnında. ıtemıııs1arında. 
bulunmu~Lum. 

Antarayı teşrlflerlnde Rusyadan kal
kıp nezdl devletlerine ııt koşup ge -
lenlerdenlm. 

Kendilerine k&r§ı payansız hürmet
Ierlm vardır. Demek k1 korlanakta 
haklıldlm. Benl bu derece tanıyan Ga
zi P:L.J~ beni bem flk1r ve bem hal di
ye kaydederse. beni hiç tanımıyan En
verle:in dahs fena kayıd ve teıdkkJ e
debfleeeklerl lbtimall elbette kavl ldl. 

İ.stanbuldan çıkt.$m zaman maksa
dım, beni Iyi tanıyan, vaziyetlml en lyl 
anlıyabUecc)t olan Mustafa Kemal Pa
şamn yanın gidebUınektl Onun tçlıı 
Dlyarbakıra muvasaln.tıında mil§:ırÜn

Ueyh1n kumandam oldu~ on altıncı 
kolordn!lun karargAhının bulund$ 
Sllvand:ı kendlle.rfne müracaat et • 
ml§tim. 
P~a hazretıerlne mülW oldutum -

da meselenln mıızbut safahatını ve ha
rlcden duydutum mal!hnatı kendlle -
rlne anlattım. 

Beni nezdlerlnde alıkoymalannı da 
rica ettim. Netleede- Paşa Hazretleri 
gillmeyc ~adılar. 

- Desene doktor; aen di! paçanı u -
cuz turtarmı;mı, buyurdular. 

F1lhakika Paşa Hazretl.eri icab eden 
makamata yazarak tendl kolordula -
nDda. talm klı:UO& lftW buyurdu -
lar. 

i4te Yakub CemDie Bmsada tesa -
dlıft görüşmek tendtmıe dört günlük 
sertablb olmatlıAtma sebeb olmuştur. 

Esrarcn.,lz telAktı olunan Yhtub 
Cemll hadlscsl de böylece cereyan et -
ınlşUr. 20 mart 1926 

Malatya meb'usıı doktor 
.BDml 

H~ye - Bu mektubumu yazdıktan 
sonra Gazi Pap bazret.l.erln1 Ankara
da ılyaret ettim. Bu <~ fikir ve bem 
h:ll) vasfının bende hAsıl ettiği tees • 
sürO kendUerlne arzettlm. 

GOidüler ve DAve buyurdıılar: 
- Doktor, hatkmızda menn bir şey 

d~Unmedlm. Muhabbet ~ merbutl -
yet noktasından hem fikir ve hem bal 
demek istemi~ olac~un. 

Gati Hazretlerfne arzı ~kktir ede· 
rek a,.nldmı. 

SON POSTA 

Urfada sel baskını 
1ren hattını 
Tahrib ettti 

Urfa (Husus!) - Şehrimizde iki 
gün~nberi devamlı biT surette yağan 

Birincikfuıun 4 

Bu gü 
• es m 

yağmurlar çiftçilerimm memnun et - . 
mekle kalınıyarak bir kısnn yollan ve (~Cl§tar~fı 1 ınci sa1Jf_adtı) . fii toplan bil~ acele ingiltereye yonan-
tren hattını d bozmuştur Alman hıs..~len tasfiye edilir edil - dı. Bunlann yerine şübhesiz yenileri 

5 3 kilomet~eden ibaret olan Urfa - mez bu sefer de İn~ltere 1sveçte yAapı- konulıı.cakhr. Ancak, bu hadise İngilte
A'kçakale yolu üzerinde 41 inci kilo - lan harb malzemesıle .. ~~ al~~- renin bu meselede ne kadar acelecilik 
metreden 42 inci kilarn tren" nih _ dar olmıya ba§ladı. Çunkü: bır vakittır ettiğini göstermek bakımından dik}tate 

e m a d- h k- · d kerl ··ı d • 
yetine kadar yağmur sellerile bozul - l!llyanın e.ı: . oşesm e as .. mu e - eger. 
muştur. Ayni yol üzerinde 40 mcı ki ~ hessıslar en ıy~ .tayyare dafü :toplann Bununla beraber Boforsla mü}ha -
lometrede beş metre genişliğinde bir İsveçtc yapıldıgını fısıldaşıp duruyor ~ katı:ıın İngiltere tarafından satın s.ıııı· 
buçuk metre yüksekliğinde bulunan lardı. Bun?an başka ~!o~ 1936 ~ dığına dair ortada erolaşan rivayetler 
Hacıekber köprüsünün üzerinden su İsv:ç denız ~anbğma. ~ et't~ği doğru değilc:I?r. Böyle bir alım satuna 
geçmi§ ve köprünün de>§emesini boza- (planını Bofors ınşaat daı~ _şefi Vik- ne mevcud Isveç kanunlan ile şirket 
rak yalnız beton klsmı kalmıştır. tar ~ammer yapmlŞtı..~ 40 mıllmet:e~ nizamnamesi müsa.iddir, ne de ~eÇ· 

Nafia baş makinisti yolda kalan ma- Y~ı bir ta~ ~afii tol? da butun büyük müdafaa servetini elinden çı ' 
kineye yardım etmek için giderken kar ~un~at ~~tini ~ !Bunun karnıağa razı olur. Halcikat şudur: 130" 
şısma çıkan diğer bir kamyona yol ver- uz:nne ngilız askerl mutehassıslan fors İngilterenin geniş mikyasta ~e 
rnek !istemiş, kendi makinesi kıza.k ya ~ Box<?_rsun ~uhteli! modellerini aylarla ac-ele istediği siparişleri vaktinde ve& · 
parak tam on metre mesafedeki hende- tecrube ettıler. Ve?~ yen~ ~pu ~X:k bilmek için yeni fabrikalar kurınsYe. 
ğe yuvarlanmıştır. Lo?rlranın. gerek dıger ~utün mühım mecbur kaldı. Bitmek üzere olan bU 

Makine içerisinde iki ton kadar taş Brıta~ya limanlannın murafaasına en fabrikaların masrafı lkısmen İngiltef8 
ve iki makinistle altı yol amelesi bulu- elvedışli buldular. tarafından ödendi. Bitince de 1ngiltere 
nuyordu. Mucize ka b ilinden· kimseye Bu ~ırklık top gerçekten tekni~ bir hesabına çalışacak lar. 
hiç bir şey olmamıştır. şııJıeseridir. Gidilmesi çok güç yerlere 1sveç bundan, dolayısile, istifade e-

Tren hattı ise Harabnaz istasyonu araba ile traktörle kolayca taşınabilir. diyor. Şayed bir gün bir mücadeleye 
ile Gültepe istasyonu arasında 300 Ve yanın dakikada yerine yerleştirile- sürüklenirse bütün iharb ıevazıınıJl1 
metrelik, Gültepe ile Akçakale istns - bilir. Fasılasız (Dakikada 120 ~ 150) tez elden hazırlıyabllecek kudreti bul: 
yonu arasında 200 metrelik mesafe 'tane feveranlı ve mahreki topçunun du. Fakat diğer taraftan da böyle~ 
kalkan sellerden bozulmuş, bu yüzden dürbünsüz gözi~ daima görülebilecek yük bir silah ticareti yüzünden büytl~ 
Urfa postası teahhüre uğram~tır. şekilde tertihatl.ıı hambaralar atar. devletler politikasma karışmış alınnit 

Siyaset aleminde 
(Baştarafı 3 üncü sayfada) 

retten mahrum 'kalan Çekoslovak:yanın 
nasıl kuşa çevrildiği daha iyi anlaşılır. 

Bu vaziyet karşısında Fransa Ue İngil
terenin ynpab"ldikleri ~ey, 1934 te red
dctmi~ IJlduklan dörtler misakma iştira· 
ke karar vermek ve buna mütefeni ha-
7Jr1ıklara başlamak (llmuştur. 

Bu vaziyetten çıkar:labilece'k mana, 
dc·vletlerin her türlü muhtemel hAdise· 
ler karşısında kendileııne birer sigorta 
aramalrta oldukları:hr. Bu ise 1914 ten 
evvelki ittüak ve ~ti]~flar sistemindP.n 
başka bir şey değildir. Dünya, siyasi ba
kımdan, çok ileri bir ıvhm attıktan son
ra şimdi tamamen geri bir vaziyete dön
müştür. - Selim Ragıp Emeç 

lzmirde balık bollugu var 
İzmir (Hususi) - Son zamanlarda 

körfezin şehir kısmında balık azalm!§· 
tır. Balıkçılar bunun mevsim icabı ol -
duğunu söylüyorlar. Gene balıkçılarm 
söylediklerine göre büyük çipura ba -
lıklarının hicret zamanı olduğu için 
bn.Jık botluğu körfezin ağız kısmına 
doğrudur. Piyasada fazlaca çipura bu -
lunmasının ~bebi de budur. 

MenderektE- ve şehir kıyılannda bu 
zamanda en çok ibulunan balık, kefal -
dır. Onun için amatör balıkçılar, en zi
yade bu nevi balık avlamak için sahil
lerde bekleşiyorlar. 

Mermisinin için~ konulan saat tertl ~ la gittikçe daha çok tehlikeye giriyoi'· 
batı onun şaşılacak bir doğrulukla Bir gün Hitler, Nazilerin tahayYill et
paUamasmı temin eder. Namlusu bir tiği gibi cDışma kadar si.lfıhlanırkeil' 
kaç sllniye içinde yerinden çıkarılır, elindeki harb malzemesinin birdenbire 
tekrar yerine takıll1". suyunu çektiğini görebilir. O vakit diW 

Boforsun harikalanndan biri de bü- tüğü yokluktrn kurtulmak için ştrrınl~· 
tün ecnebi ateşelerin göz diktiği iki geniş İsveç d~mir, çelik sahalanna dog# 
namlulu, 25 :miliınetrelik otomatik, ru umudsuz sa!dınş gözüne ne kndar 
tank dafü toph.."r. Dakikada 400 mer - cazib görünebilir?. . 
mi atar. 30 milimetrelik kalınlı~ındaki Amerikan gazetelerinden naJeledtt'· 
zırh levhayı 1000 metreden deler. . K. Neyyir ... _. 

19 3 7 de "tngil te re hatbiye nezareti ·-······ .. ··-·········-···-······················· 
CBofors)a c 1 o o) milyon kronorluk Gazeteciliğin Kulisi arasında 
(takriben 5 milyon İngiliz lirası) bir (Bcı§tarafı 8 inci sayfada) 
sipariş yapmayı karç:ı:r1aştırd.ll. İdare Aradan iki ay geçti. Bir de baktık ld· 
bu pek yüksek siparişi, 1ngı1terenin Biberimizi kundakcılık suçile tevkif ede .. 
istediği kadar çabuk teslim edemiyece- rek mahkemeye verdiler. Fabriknnıl\ 
ğini ileri sürerc'k, derhal reddetti. Bu enkazı arasında, paltosundan koptu~ 
itirazın hakikt sebebi teknik olmaktan belli olan kömürlenmi§ bir düğme bU .. 
ziyade siyasi jdi. Alman nüfuzu, 1935 lunmuş. civardaki benıincllerden de bir 
d!>ki yeni teşkilata rağmen, halA Bofors kaç ıeneke gaz çaldı~ tesbit olun.rnuştll· 
i1aresi üstünde k"1.1VVetle müesserdi. Ve Delikanlı bu işi. işinden kovulan baba .. 
Reicbin gizli aşikAr bütün ajan1an İn- sının intikamını almak için yaptı~ azıla
gilterenin isteği~ m8ni olmak içan §ıldı. 
ellerinden geleni yapmak ernrini al- Biber, hapishaneye göndernıneden 
mı~lardı. kendisile konuştum. bana, cgazete befl• 

İngiltere, şirketten red cevabı alınca 
İsveç hükUmetile anlaşmıya girişti 
Muvaffak da oldu. Çünkü Stokholmun 
işçi laıbinesl Almanyanın değil İngil ~ 
tcrenin tarafdarlığını tercih ediyordu. 
Anlaşmaya İsveç ~ ~leri bakanının 
19 3 7, 15 martında resmen İngiltereyi 
ziyareti sırasında başlandr. Mayıstaki 
tnc giyme merasiminde de İsveçli mü
messiller tarafından sona erdin1di. 

..... or· 
den hakikt, heyecanlı bir haber P•

1Y 
du. Olmayınca ne yapayım, işte icad et--
tim.ı. dedi. 

Biber daha halA hapishanede bulun ' 
makta, gazeteci taslaklı~nın cezasııtl 
çekmektedir. 

Çeviren: lbrahim Hcnfi __________________________ ___, 

Bir çccuftun otomobil kaz:.esında İçteki Almanlann, <lıştaki Alman 
kolu kırıldı matbuatının hücumlanna rağmen İs -

TÜRK ANONİM ş:tRKETİ 
TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10.000.000 İngllb urası Dr. Nureddin Meh.mede aid ve şoför veç hükumeti Boforsu zorladı. Şirket 
Numanın idaresindeki 1285 numaralı nHıayet bir kaç ay sonra 40 milimetre
hususi otomobil. Harbiye caddesinden lik toplardan 20-30 milyon kronorluk -
(l'eçrnekte iken Hidayet sokağının için- karlar teslim etmek üzere İngiltere ile 
den birdenbire koşarak otomobilin ö - ilk mukaveleyi imzaladı. Bunu diğer 
nüne çıkan Elvin isminde bir çocuğa mukaveleler takib etti ve ediyor. 
çaromıştır. İngiltere sabırsızdı. Ismarladığıru, 

Otomobil!n bütün şiddetile çarpma- Bofors nizamnamesinin ecnebi sipariş
sı y.:.izünden Elvin'in kolu kınlmış'tır. lerin ancak iki sene sonra teslim edile
FeryacHar i~inrle yere yuvarlanan ço - bileceği hakkındaki sarahtına bakma -
cuk Şişli Etfal hastanesine kaldınl - madan, acel~ almak istiyordu. İşe gene 
mış. suçlu §Oför yakalanmışhr. İsveç hükfımeti karıştı. Güçlükleri 
bir motosiklet Veznecilerde birine berta.raf etti. Bizzat İsveç hüklimetin- -

Çllrprp ~Miladı kiler de dahil bütün diğer siparişler İn- -

Türkiyenin ba§lıca §ehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ~e 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, ırak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubelerl, Yugoslavya, RomanY'· 
Suriye ve Yunanistanda Fllyalletl 
vardır. 

Her tUrlU b anka muameleleri 
yapar. Elcktrikçi Reşadın idaresindeki 312 giliz siparişinden sonraya bırakıldı. 

numaralı motosıklet, Vezneciler cadde- Hatta Wenner Grenin 1936 da Stok -
sinden eçmekte iken Karagümrükte holm ~ehrin~ hediye ettiği tayyare da- ~:-:==':Tl"''1=====..,....,rr:-:"":TITÖrii11rtP 
oturan Mahi'!" isminde birine çarpmı§, 
ha!ifç yaralarnıştır. Yaralının müda
vatı yapılmış, suçlu yakalanınıştır. 

Bir taksi otomobiii bir ııdama çarptı 

Şoför Münirin idaresindeki 417 nu -
maralı t<ıksi otomobili, evvelki gün 'Üs
küdarda Bağlarbaşına gitmekte olan 
Alemdağında oturan Rüstem isminde 
birine çarpmış, !hafifçe yarnla.mıştır. 

Suçlu yakalanmış, yaralının müda -
vatı yapılmıştır. 

Bir çocuk koşıırken düşüp yaralandi 

Samatyada Hacıkadın caddesinde o
turan 8 ya.sında Muammer, Samatyada 
tramvay caddesinden koşarken yere 
düşmüş, başından yaralanınıştu-. Ya -
ralının müdavatı yapılmıştır. · 

Piyangosu 

es 
11!~~-~) li ad r. 

Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, so.o0°· 
30.000, 20.000, 15.000 Uralık ikramiyelerle (-400.000 ve 100.00°> 
liralık Iki adet mOkAfııt vardır ... 
Keşide Yılbııft gecesi yapılacııktır. Biletler • (2,5), (5) ve (10) ııra· 

fıktrr .•. Vııkrt kııybetmeden hemen biletinizi ahnız. 
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e 
"s .. u, su işile meşg 1 olacagım , 

. (Baştarafı 1 inci sayfadcı) . \ B': iyi şera.it~e ise mutlak muvaffak 

1 
Genç sımnsı, vakur ve ltibar tavırları- olncagıma emımrn. 

e Jnuhatabının üzer'inde ço'k iyi bir tesir İstanbula bi.iyük hizmetler edece -
Yapan yeni valimiz dem ki: ğime tam k;uıaatim vardır. 

-Yeni vazifeye tayinimi bana en önce htnnbul halkını işirne başlarken 
~aber veren (Son Posta) oldu. Eskışehır hünnetle selfunladığımı mutlaka yazı-
V tasyon un da gazetenizı satın nlmıştım. ntz. 
k ekftıetçe niçin davet edildi~ımi onda o- Halkın he.=- türlü dileklerini ve arzu· 
h Uduın. İstanbula mamnuncn ve birçok 1annı bilhassa parti teşkilatunız vası -
~zınet emellerile gidiyorum. Ekseriycti tasile dinlemeğe her an hazınm. 

~uksek kültürel seviyede bulunan istan- ŞimdiHk belediye ve vilayet'te bir 
h uı ahalisınin vazifenu kolaylaştırmAk teb~il vapılaca~ı I?enuubah~ değildir. 
·.Ususunda bana zahı:r olacakları üm'dle- Tstanbulu'1 ıhtıyaçlannı Istanbulda 
runin başlıcasıdır. İstanbula karşı son- ı ve esası: surt':te tesbitten s~~ra lazım 
SUz b·r muhabbetim vrdır. Bu rnuhab- gelenlerı Vekruet2 arzedecegım.» de -
htt b~ . ı d. uyuklP-rimde de avnen mevcuddur. m·ş er ır. 
~endılerinden pek bü~k ve kıymeHi Ö.P;rendiğimize göre Vali şehrimizde 
)"ardı.rr, vadieri aldım. Bana göstermiş C'n gün kalacak,_vilayet ve belediye 
tlı!uki:ırı teveccüh ve itimada daima liı· muamelatını al<>lusul teslim aldı1'1.an 
iık olmağa çah§aca~ım. Güzel 1stanbu- sonra Mnnisaya ?iderek . :M.anisalıl~ra 

1
Utnuzun bilhassa Bclcd~yc işleri fevkn- veda ve rnurımelatın devır ve teslım 
~de mühımdir. Bıitün kudret ve kuvve- muamelesini ikms! ederek ailesile be -
tın bunlara basredeccğim. Eldeki va- Tal:-e.r sehrimize avdet edecektir. 
r_ıta ve imkanlarm neden ibaret bulun- Belediye kooperatifinin faaliyeti 
~ğuna hcnür. tamamen vakıf değilhı. . . Ju~d~rıı~d~ ~ .. 

aahnzn her şeyden evvel ba~armağa ça- Eskı Valı Muhıdd'in Üs ı.ındab dun B~-
:~tağırn ışler meyanır.da şehrin temiz· l~iyc, vilav~t ve Pa~ye . u~a~amıı:: 
~ • sokaklarının tamir ve inşası, su nıe- vılavet. Partı ve Be1erlıyc ışlennm valı 
.1esi. ve hele süt davası vardır. Hulusü mua ini Hüdai Karat..sban tarafından 

llıyetinıe İstanbul hemşenlerinin ve tedvirine d<'vam edilmiştir. 
~atbuatının da yardımları ve irşadhu'ı Dür.J.:ii sabah gazetelerinden bazıları-

hik olacak olursa 0 güzel bel'lieye biz- nın Muh'ddin Üstünda~ın veda tamimi 
rtıet ed bılect'ğımi kuvvetle ümid ediyo- ı yapacağ• volundaki haberleri doğru d'e
~ın. Cumaiiesi akşamı buradan hareket ğild:r Esasen eski vali üç gündenı;>eri ta· 

ecek ve pazartesi gün işe başlıyacağım. mamen vazifesinden ayrılmış bulunmak-
l "Y~ni Valimiz ve Belediye Rclsimıze tndır. Bu müddet zarfında vjlayct iı:;leri 

tanbulun memnuniyet ve iştiyakını ar- tamamen muavin Hüdai Karataban ta
~l kıınde, orada hazır bulunan Manisa rafı dan tedvir edilmekte, Belediye işle-

lediye relı;i, gülümsiyerek: rine reis muavinleri bakma~adırlar. 
:- İ§tc böyledir, dedi. Kimi sevinir k!- Vilayet iş1erini tetkike geleceği haber 

lbı de b zim gibi müteessirdır. ' vcr"len müfettişierin ge'ıiş tarrhi, Vali 
F'ühakika ··ğ d..... .. D LA tf' ve Belediye reisi Lfıtfi Kırdar 1stanbu1-

l\ırdar nı·b: ~ rent ı~ırnki~ ~~re, t r. ~ ı daki vazıfesine başladıktan sonra belli 
betı ~ ı ıcraa ınua ~e.sre ve ısa-

e nıuet h' b' .d . . b 1 d olacaktır. 
tı ~·e ır ır ı areemın aş ann an t . . - . ~· )"rıbnış ol d d 

1 
M . 

1 
l stanbul Beledıyesınde mühım degı~"k-

8o masın an o ayı anısa ı ar ... -a- . 1 d 
rı dE>recc ··t . d'i 1 lik yapaılaragı, mu ur ve muavın er en 
,., mu cessır r er. . . . ·ı ğ. h b ·ı 
'-d di vet ı d' ... 

11 
.. .r.;; h" ·ı·k . bır çoğunun değıştırı ece ı a er verı • 

ler· . ., urus u6 .. ve şe ırcı ı ış- k d' 
ıne vuk f .1 t b' 1 me te ır. l' u u ı e anınmış ır zat o an . 

eni Vaı· B 
1 

d. . . . f Jstanbul Belediyesi fen beyetinde va-
f 1_ ı ve e e ıye reısımıze muva - _ . İ · , 
rı,..ıYetler dileriz. pılacak tebedduller deValı stanbula geı-

E. Talu dikten sonra kararlaşaca'ktlr. Maamafih 
\1 · müdürlc şube müdürlerintien birkaçı Nn-

uli bu sabah şehrimize geldi. fıa Vckaleti tarafınoan bask--a tarafa 
buVe~i Valimiz Doktor Lfıtfi Kırdar naklolunacaklardır. He:veti fenniyede ya
~e So.lba~ki trenlc Ankaradan şehrimi· pılacak değişiklikler Nafıa Ve'kaleti tn
~etgeJrnış ve Haydarpaşa garında vila - rafmdan bildirileceğinden İstanbula teb
tarat~ belediye erkanı ve gazeteciler Hğ tar'h; ~ecikmiyecektir. 

V lndan karşılanmıstır. Vali ve Beledive reisı Lfıtfi Kırdar va-
aH Lfıtfi Kırdar bir muharririmize: zifesinc başladıktan sonra, idari bakım

na'b «Büyük Şef İsmet inönünün ve dan da bazı değişiklikler yapılacağı riva
ta~ akanın yüksek tcveccühlerile bu - yet edilmC'kte, Beled'iye ilc Vilayet i~le-
~ Reldim. rin'n birbirinden ayrılacağı tahmin olun-

liy ~rek Devl~t Reisimiz ve Cümhu - maktadır. 

SON POSTA 

Frans1z - ital an 
gerginliği Uzerine 

n iltere harekete geçti 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

cephe teşkil etmiş olan Fransız gazetele
ri, İtalyanın hareketmi şiddetle tenkid 
etmektedirler. 

İtalyan matbuatı ise Fransa aleyhinde
ki hücumlarına devam etmekte, garbi 
Akdeniz statükosunun yeniden tanzimi
ni istemektedir. 

İki devlet arasındaki bu gerginliğı iza
lc etmek için harekete geçmiş olan İn
giliz hükumeti. Roma büyük elçısi Lord 
Pcrte telgrafla talimat vcnniştir. 

Bu talimat mucibince İtalyan hariciye 
nazırı Kont Cianoyu bugün ziyaret ebniş 
olan Lord Pert. geçen giin mebusan mec
lis;nde cereyan eden hadıse halkkında i
zahat istemıştır. 

Lord Pert. henüz mer'iyete girmiş o
lan İngıliz - İtalyan anlaşmasını mevzuu 
bahsederek, bu anlaşmanın gami Altde
nizde hiçbır değişiklik yapılmıyacağını 

funir oldu~unu muhataıbına hatırlatmış
tır. 

Büyük elçi bundan başka, Fransanın 
herhangi bir tecavüze maruz kaldığı tak
dirde, Ingilterenin Fransaya müzaheret 
edeceğini Kont Cianoya ihsas eyle..-'lliştir. 

Başvekıl Çemberlaynin önümüzdeki ay 
içinde Romaya yapacağı seyahatin tehiri 
mevzuubahs değildir. Esasen, Çember
layn bu scyahati rnünasebetile Fransız • 
İtalyan yaklaşmasına da çalışacaktır. 

Pariste temaslar 
Paris. 3 (A.A.) - Bonnet İngiltere bii

yük clçisile Yugoslavya orta elçisini ka
bul etmiş ve dün Roma hükUmeti nez
dinde yapılan siyasi teşebbüs haKkında 
ınalfımat vermiştir. 

Bonnet Fransanın Belgrad ve Budapeş
te orta elçılerini de kabul etmiş ve on
larla da uzun bir mülakatta bulunmutur. 

Paris, 3 (A.A.) - .Fransa - İtalya:ıı 
parlamento grupu fahri reisi ve cTunus
:Pransa:ıı grupu reisi Valenci, İtalyan rne
busanında vukua gelen Fransa aleyhtarı 
tezahürlcr sobebile cFransa - İtalya:ıı 
grupu fahri reisliğinden istifasını ver
miştir. 

lngilterede akisler 
Londra, 3 (A.A.) - İngniz matbuatı 

Fransanın İtalya hükumeti nezdindeki 
teşebbüsüne büyük bir ehemmiyet ver
mektedir. 

Times gazet>es.i. Fransanın Roma elçi
si İtalyan hükfı.meti nezdinde protestoda 
bulunduğu saatte Fransanın Londra el
çisi de kcyfiyetten İngiliz hük\unetini 
haberdar ettiğini ve bu protestonun çok 
§iddetli bir lisanla yapıldJğından malu
mat vermiş olduğunu yazıyor. 

Daily Expresse gazetesi, İngilterenin 
Akdeniz işlerile pek yakından alakadar 
bulunduğunu ve binaenaleyh İtalyan me
busan meclisindeki tezahürc ıkarşı göz 
yumanuyacağını kaydediyor. 

Sayfa ı 1 

? m ar o • 
Avukatlar arasında vatana hiyanet etmiş bedbahtlar 

bulunduğu iddiası dün cevabsız kaldı 

fllClitarafı 1 inci 8tlYfadn) 

bir vaziyetin aydınlatılmasını istemiştik. 
Mesele şudur: 
Baro tarafından neşredilmckte olan 

mecmunnın son saylSlnda avukat Ali 
Haydar Özkentin bir yazısı intişar ('t
miştır. (Türk avukatlığının tarihine bir 
bakış) serlevhasını tayışan bu makalede 
Alı Haydar Özkent, mütarcke yılları ]. 
çınde, lstnnbulda Ermeni, Rum baroları 
kurulduğunu, bir de Yahudi baro.,u 1~§· 
kiline teşebbüs edildiğini yazmalitadır. 

Vatanın yabancı çizmeler altında çiğ· 
neodiğini gören bakılki yurdseverler iç·n 
için ağlarlarkcn bazı fvukatların ccnebi 
konsoloshane mahkemelerinde harıl ha
rıl iş gördüklerini, Türkleri sille, tokat 
buralara sürüklediklerini bildirmektcdir 
ve işin garibi bu yazıda mazilcri tasvir 
olunan avukatlarm elyevrn baroda mu
kayyed bulundukları iddia edilmektedır. 

Avukatlar yeni avukatlık kanununun 
cuma günü meriyet mevkiine girme.sile 
beraber bu neri sürülen vaziyct üzerinde 
de teva'kkuf etmiş bulunuyorlar. Zira ye
ııi kanuna göre bugünkü baro inhil:ıı et
mi§ vaziyettedir; yeniden teşkili icab et
mektedir. İstanbul barosundaki avukat-
ların tescili yapılırken mi.'ıtareke yılla

nnda Rum. Enneni barosunu kuran, el
yevm baroda mukayyed bulundukları 
söylcnilcn bu adamlar tekrar yer alabi
lecekler midir? .. Yeni kanun avukatlar
da maddi ve manevi bir takım evsaf ara-
makta, avukatlarm birçok vasıfları haiz 
olmalarını şart k.oşmaktdır. 

~crnleketin en felfıketli zamanlannda 
Türk barosundan çekilerek, müstakil ba
ro kurrnağa ka1kı§3n bu adamların - c
ğer mevcud iseler- elinde bu şartları ha
iz oldukları iddia edilemez. Binaenaleyh 
yeni baroya bu gibilerin alınmaması la
zım gelir. 

Dün, bu mesele hakkında ne düşündü
ğünü öğrenmek için baro reisi Hasnn 
Hayriyi aradık. Yazıhanesile baro ara· 
sında sabahtan öğleye kadar mekik do-

kumamıza, öğleden sonra da geç vakt6 
kadar yazıhanesinde kı:ndisini aramamı .. 
za rağmen maalesef bulamadık. Bu yüz
den dun sorduğumuz sualc cevab nlama.. 
nuş bulunuyoruz. 

Baro mecmuasında mazileri tasvir oll.).. 
nanlar hala avukat mıdırlar? .. 

Buna birçok avukatlarımızı biliıtered• 
düd: 

-Evet! 
C ı veriyorlar. Ancak bunu reı;.. 

men ~ ...... edebilmek ve tafsilat verebil~ 
rnek :çın salfıhiyettar bir ağız olarak ba... 
ro reisinin konuşmasına lüzum gösterı.. 
yorlar. 

Bunu müteakib diyorlar ki: 
- Türk adiiye işlerine yabancı polia 

ve askerinin burnunu so'ktuı·arak ve cc-. 
nebi bayrağı çekt>rck Türk kaza ve i 
makamlarının şerefine dokunmak, vazi .. 
fesini ıcrayased :çekmek, bedbaht vat~ 
daşları ccsebi konsoloshanc ve karakollıK 
rına sürüklernek stıretile yapmadıkla.n. 

kalmıyanlar. derhal bayrağının rengini 
deği~tirerek, Türk arkadaşlarile aynı bam 
da çalışmak tenezzülünde bulunmıyanlar 
bug:.in nasıl olur da Türk barosunda yer. 
alabilirler?.. Bunu merak etmekte ve 
sorrnaktayız. Vatana ihanet eden bir inf 
sım hakkı nasıl müdafaa eder? 

Dün makale sahibi avukat Ali Haydaı 
Özkenti gördük. neşriyatımız üzerine n 
cliişündü.ğiinü soııduk. 

Bize aynen şunlan söyledi: 
c- Filhal baro inzibat meclisinde res

mi b'r sıfatım olmadığından benim ila· 
ve edecek hiçbir şeyim ~·oktur, yazı~ 

yazdım. Son söz inzibat mcclisinindir .• 
Hültısa •Jaktile mesleğin şerefilc oynn-. 

mı§ ve bunu vatana ihanet derecesin~ 

vardınnış olanlarm bugün elfuı Türk ba1 
rosunda mukan·ed bulundukları iddias.ı.t 
tPkz.be uğramış değildir. Avukatlar ara~ 
sında bundan ısrarla bahsedilmekte v~ 
mazileri tcşrih edilenlerden bnromuzda 
pek çok bulunduğu söylenmektedir. 

Vaziyetin bir an evvel aydınlahlması• 
m bcklc~iğimizi bir daha tekrarlıyoru~ 

uzvelt Cümh rreisi isme 
tebriklerfni 

inönüne 
bildirdi 

samimi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) Reisiiümhur İsmet İnönü, bu telgra< 
kiU ve arkadaşları tarafından Reisi • fp aşağıdaki cevabla mukabelc buyu.l" 
cüınhur İsmet İnönüne asağldaki tel· muşlardır: 1 
graf çekilmiştir: Beled·ye reis vekili Bay Muhtar 

Manisa, 3 (A.A.) - 1-12-938 Özmen ve arkadaşlan 
Rcisiciimhur İsınet inönii (Manisa) 

(Ankara) Vali Dr. Tevfik Kırdar hakkında sa 

\te t Hükumetimiz İstanbulun tarihi Belediye kooperatifinin faaliyeti dur
l~0~:afi güzelliği nisbetinde güzel - durulmuştur. Hissedarlara para verilme
lnly esıne ve hü<;TIÜ idaresine çok ehern diği gibi, odun, kömür ve diğer ihtiyaç
tUı-ı:t Vt>rınektedirler. Onun için her ları da giderilmemektedir. Kooperatif 

~·· Y~rd~mı va d buyu:mu~lardır. müdürü ba~"ka vazifeye na'kledilecek. ko-
tıın Ulturıu Ye çok ileri Istanbul halkı· ope.ratif hesablan gözd'en geçirilecek ve 
l'ttıı ':: kıymetli matbuatın yardımla - kooperaff ancak ondan sonra faaliyete 

News Chronicle gazetesi, İtalya Tunus 
tahrikfıtına bir nihayet vermediği tak
dirde Çemberlaynin kanunusanide Roma
ya gidemiyeceğini bile yazmaktooır. 

Vilayetimizi yüksek tcveccühleriniz· yın Manisa halkının kadirşinaslıgııu 

le rnütenasib uroran eserleri}e süsle ·ı bildiT'f.n telgrafmızı memnuniyetle al
mekte olan kıymetli Valimiz Dr. Lut- dım. Manisa:ıi:ı:uıın bu kıymetbılırliğl 
fi Kırdarın !stanbul Valiliğine n:ldin- oraya gelecek hükumet amirlerinın va-) 
dt>n duydugumuz sonsuz teessurlcr, zifclerini kolay1aştırarak daha verimli 
henüz başanlamıyan ve onsuz başan - kılacaKtır. Manisanın imarının daima 
lamıyacak eserlerin, metrük kaldığı gözönünde tutulacağından emin olabi• 
müddetçe daimi ve ebedi olacağını arz li"sinız. Bu münasebetle size ve arka• 
ile ipkasl hususunun tensibi aliye iklı- drşlarmıza teşekkür eder ve sayın hal• ~ceğimden eminim. devam edecektir. 

aşv 

z 
ll . . ( Baştarafı I inci sa!ifadrı) 

lurı.a~eki'l, istasyonda şehrimizde bu • 
13 "~~~ylavlarla Vali ve Belediye re
\oıne ılı Hüdai Karataban, İstanbul 
S li~~anı Korgeneral Halis l3ıyıktay, 
'l\ır ıye komutanı General Osman 
eı nn, Üniversite Rektörü Cemil Bil· 

Vaiieski emniyet müdürü ve Çorum 
\>inı ~Salih Kılıç, Be1ediye reis mua • 
halk ~~f, mali mUC'sseselerle kesif bir 
1ıı-. Ütlesi tarafından ka~ı lo nmış -

~aşv k.l .. 
l~l1le . e 1• kcndısmi karş1lamaya ge -
ti!at~n bıJ"Pr birer ellerini sıkmıs, il -
\ıaPu 

1 
bulunmll'?, müteakıben Suvat 

~ ti e İstıınbula geçmiştir. 
Vaı·aŞ\Teküiıniz vapurun saionunda 
~er\, Vekili, Üniven;ite Rektörü ve di
lq11.ltı evat.~a bir müddet hasbıhalde bu
~lin u.(j "'?niversite Rektörü Cemil Bil
ihtiy nıvmite konferans salonunun 
de yara kafj gelmediği ve yeni bir hal· 
":P~ını:n~sı hakkındaki sözlerine: 

"(!tm adunızde sadıkız» diye cevab 
l3 ışierdir. 

~ıısb'tek.H bu arnda gaz.etecilerle de 
nlde bulunmuş, ve gazetecilerin 

s an 
s 

muhtelif suallerinc cevab vererek: 
c- C. H. Partisi Kurultayın bir ay 

içind fevknlfıde bir toplantı yapaca -
ğ•m V€ bu toplanhda Parti nizamname· 
sinin tadil edilerek yeni umumi reis 
~-:-çilcceğini, Cümhurreisi İsmet İnö -
oünün bu hafta içinde memleket da -
b;ıindE. bir seyahat yaparak Kastarno
au havalısin1e tetkiklerde buJunaca
~ını, Karabük ve İzmit fabrikalarının 
.->nümüzdeki yaz mevsimi için faaliye
te geçeceğiui, Erzincan hattJnın açılma 
töreninin ynkınrla yapılacağını ve vakit 
bulursa bu törende kendisinin de ha -
zır bu!unacn<rını:ı> söylemiştir. 

Başvekıl, bundan sonra Ergani bakır 
mademnde yakında faaliyete geçilece· 
ğini söyliyerek f!azetecileri Erııani ba
kır sahası ve Malatyadaki mensucat 
f~brikalarının tesisatını gönneğe da\•et 
etntiş, İstanbulun ayrılacak geniş bir 
tahsisala inıanna başlanacağıni da ila
ve etmiştir. 

Başvekil, Suvat vapurile Köprünün 
Kadıköv iskele"ine çıkmış ve otomobil
le Perapalas oteline gitmişlerdir. Ce -
lal Bayatın ~hrimizdc birkaç gün kol· 

ltalyanlar Fransanın te§ bbüsünü 
fırsat addediyorlnr 

Milano, 3 (A.A.) - Resto Del Cerlino 
gazetesi, Frnnsanm İtalya hükUmeti nez
dinde yaptığı siyasi teşebbüsü İtalyanın 
memnuniyetle karşıhyaca~ını çünkü fa
şist hükumetinin bu münasebetle kendi 
vazlyetini tasrih eylemek imkanını bu
lıı..cağını yazmaktadır. 

Gazetta Del Popolo, şöyle yazıyor: 

rnnmı istirham eylerlz. ka refah ve saadet dilerim. 
Belediye reis vekili 1\Jubtar tlı· İsmet İnönü 
men, Çocuk 'Esirgeme K. birinci 
noter, Ziraat Odası meclisi umu
mi iiyesi nuhisi Can, O. Akman 
Salli.haddin, Tioaret Odası BoTsıı 
Ba.şk, Saadet Balso~·. Kıııta.y başk. 
Jlü~n Üzümcü. batcılnr Br •• Dr. 
CemD, kooperatıner Reşad Po -
ma.klı, inşaat ce. na. Faruk. Hava 
K. mühendisi Nuri Çil, Jla1kevi 
b:ısk:ını Azmi Rıza Önalnn, Rım 
K~da.s, C. D. P. na bağcılar 
»nk. Md. H. Çapa Ahmed. ayak
kabıcılar cem. Jtnmazan, şoför -
lrr blr. ikinci reisi Kemal .... 

Amerikn CümlıuiTCisinin tebriki 
Ankara 3 (A.A.) - Amerika Birle

şik devletieri reisi Ruzvelt, İsmet İn • 
önünün Ciimhurreisliğine intihabı d~ 
lavısilc kendilerine samimi tebrikle • 
ri~i V<' en iyi muvaffakiyet temc>nnile
nnt bu hususa memur ettiği Amerika 
Bin1eşik dc>v1etlerinin A:n'kara bü -
elçisi vasıtasi:e bildirmiş ve Ruzvelt6 
avni vasıta lle teşekkür ve iy1 temen .. 
niler yollanmışhr. 

Versayda haklanndan mahrum edilen 
ve jhanet görerek Akdenize hapsedilen 
İtalya eğer başka kıt'alarda Y;l§ıyan ve 
bugüne kadar tezlil edici muamelelere 
uğrayan m;lyonlarca eviUrlını düşünmez-
se i~te asıı (1 zaman garib bir vaziyct ha- • Belediye reis ml<avini Odemiş 
dis olur. İtdya haricte yaşıyan evladla- SIS 
rını düşünmek mecburiyetindedir. kaymakamı oldu 

Fransa ya sadakat Bu sabah saat beşten itibaren limandn Ankara, 3 (Hususi) - İstanbul Bele-
Tunu s, 3 A.A.) - Fransız gı>nt'l valili- kesıf bir sis başlamıştır. Sis bir aralık diye reis muavini Ekrem Sevenean Öde-

ğinin bir tPbliğine göre, bilyük konsey n bUyük bir kesafet peyda etmiş ve mucn- miş kaymakamlığına naklen tayjn edile
bütün c zası narnma söz söylerneye ve vir iskeleler arasında işliyen \'apurlar se- rC'k, yerine Çankaya kaymakamı LO.tfl 
bütün Tunus halkının hissıyatına terc·ii- ferlcrini yapamamı~lardır. icrfian tayin olunmuştur. 
mnn olmava salahivettar bir heyet gerıcl Sis schrin her tarafını ve bılhassa miin- BPlE'diyc kadrolarınd:.., bilhassa heye--
valiliğe giderek Tunusun Fransaya sar- hat k;sımlarını da istila etmiş tramvny,• ii fennive \'C muhasebede tebeddi.ıliıt o-
sılmaz bağlılığını ve mutlak sadakatini lacal11 anlaşılıvor. 
bildirmiştir. otomôb.l ve otobüs sen islerınin de bü - Ell"k rık ''e Tramvay idareleririo be--
ması ve bu aralık halk sandı ·ı İstanbul yük bir dıkkat ve basiretle ıcra"ı ıaru • 1 divn E' raptolunmaları rnevzuubahıstir. 
~ubesinin acı1ış törenıne :riyaset etme- reti hasıl olmuştur. Bundan evvel lağved'll<>n tamiratı müte
sj muhtemeldır. Hnreket halinde bulunan vapur '·e:c;nir madiv<> ekiplE'r· ihya ed lcrek, s knkla .. 

İstanbu: 3 (A.A.- - Başvekil Celal deniz mer;ıkib.nin bir kazaya meydan nn sırasile V<' süratle tamirine çalışıln• 

Bayar, burün P~rapalas otchndc sa . vcrmcmeli:'Ti için lımanda mutemadl) en cak+ r. Umurrıun sı h hali ıle alfık, dar o
bık İstanbul Valisi Muhiddın Üst'Ün • sıs düdüldl"ri çalmış ve bir kısım vapur - ian i t..ınbul süt ·şmin d<' s.ı.lim bır şekle 
d:.. ~ı kabul etm~, kendisilc uzun müd· ı .. r bulundukları yerde dem rlıycn:ık ı • r o1ı V( bu .surf:tle çocuk ölümünun önü-
det görü§Illüştür. sin açılm.ıc ına intizar ctmi~lNdir. · , ne gccılmrsi mukarrerdir. 
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Şayed siz, aile lokantası Bogli'yi bil· 

miyorsanız, çok şey lkaybetmişsinizdır. 

Çünkü eğer siz, öğle yemeklerine bü • 
yıük bir zaman sarfeden lbahtiyar in • 
sanlar katagorisine mensubsanız, in · 
sanlarm diğer kısmının karınlarını na· 
sıl doyurduklannı öğrenmek sizi faz · 
lasile alakadar edecek bir hadisedir. 
Yok, Eğer siz garsonun uzattığı hesab 
listesini muazzam bir hadise telakki e· 
den insanlar zümresine mensubsanız, 
gene Bogliyi bilrneğe ve ogrenmeğe 
mecbursunuz; çünkü siz Bogli'de, pa • 
ranıza karşıirk istediğiniz her şeyi (hiç 
olmazsa mikdar itibarile) mutlaka te -
darik edebilirsiniz! 

Bogli lokantası, şehrin en merkezi 
bir yerinde; Braun, Conson, Robinson 
bulvarlannda, sekizinci caddede kain· 
dir. Lokantanın salonunda, beherinde 
elhşar masa olmak üzere iki sıra ma -
sa bulunmaktadır. Her masanın üze • 
rinde, birer tuzluk ve biberlik bulu • 
nur. Elinize biberliği aldığınız zaman, 
içinden. volkanik tozları andıran me -
Urrkolik. lezzE>tsiz, ne olduğu belli ol -
mıyan bir bulut sütunu yükselir .. tuz
luğa elinizi sürdüğünüz zaman ise, o • 
radan hiçbir şey dökülmediğini görür· 
sünüz!. Beyaz iurptan kınnızı su çıkar· 
masını bilen bir adam ibile, Bogli lo -
kantc~.sınm tuzluğundan bir zerre tuz 
elde etmeğe kalksn, mutlaka, tam bir 
hezimete uğrardı. 

Kasada, soğuk, sert, ve ağır hareket· 
li Bogli oturur; sizden parayı alan o • 
dur. Kürdan yığınının arkasınd.an ba -
karak, hesabınızı çıkanr, paranızı alır, 
kusurunu geri verir, ve bir kurbağa gi· 
bi kesik kesik, havanın vaziyeti hak • 
kında size birkaç söz söyler .. fakat o • 
nun meteorolojik kehanetini tasdik et· 
rnE-kten ilerisine geçmeyiniz!. Çünkü 
siz Bogli'nin ne ahbabıJ ne de bir dos • 
tusunuz!. Siz. buraya gelip karnmızı 

doyuran omın muvakkat bir müşterisi· 
sinizt Belki de siz onunla, Cebrailin si· 
zi son öğle yemeğine davet eden büro· 
suna kadar, bir daha hiç karşılaşmaz -
sınız!. 

Paranızın üstünü almız ve oradan 

Toriğin yanına kadar geldi ve titri· 
yen bir sesle: 

defolup gidiniz!. Cehenneme kadar yO" 
lunuz var!. 

Bogli lok&ntasımn müşterilerine iki 
gerson kızla bir cses• hizmet eder. 
garson kızlardan birinin adı Elindir. E· 
1in, uzun boylu, güzel, canlı, muhte • 
şcm bir kızdı.. gülmekte, sıntmakta 
yekta idi. Bunun soyadına gelince? 
Boğli lokantasının soyadlar.ı, musluğu 
kadar şöhretsizdi. 

İkinci garson kızın adı Tilda idi.. 
Bu, şişman ve herkesin hoşuna gitmek 
arzusunu besleyen bir kızdı.. 

Yukarıda söylediğimiz gibi, Bogli 
Jokantasının mü~tcrilerine hi7Jmet e • 
dt>n üçüncü şahsiyel cSes· di.. cSes-. gö 
rünmezdi .. cSes• mutvağın içinden g~ 
lirdi.. Herhangi bir hususiyeti yoktu .. 
Bu, garson kızların söylediklerini tek~ 
rnr ~tmekle iktifa eden, cahil bir Ses· 
di. 

Elin'in güzel olduğunu ikinci bir de-
fa söylemekle siıi bıktırmış olmıyaca· 
ğımı zannederim .. Şayed Elin bir kaç 
yüz dolarlık kostümler ve roblar giye· 
rek şöhret pazarına çıksaydı, sizin de 
ayni ~yi söylemekte acele edeceğini • 
ze eminim. 

Bogli'nin müşterileri, genç kızın l · 
deta köleleri idi .. Elin, ayni zamanda 
altı mac;anın da hizmetlerini pek alA 
~örebiliyordu . Acele işi olanlar. sırf 
rrenç kızın muhteşem endamını. çevik 
h~reketlerlni seyretmek imkfmlannı 
Pltle edebilm,.k için, acele ettiklerini 
belli etmezler. ve tahammül gösterir -
lerdi.. Karnı coyanlar ise, Elinin güneş 
2ibi parlıytı!l tebessümlerinin ışıklan 

al~ındn biraz daha oturabilmek düşün· 
c~sne. bir ikinci, birn ve üçüncü yemek 
daha ısmarlarlardı.. 

Elin. ayni zamanda, on iki kişiyle 
bird 'n ş:ıkalm;mnsını, onlara cevab ye· 
tiştirmesini pP. k fi ta becerirdi.. Genç 
kı7m her gülüşü, ~deta şarapnci mis • 
ketleri ~ibi. bir anda bir çok yürekle • 
re bircen i abct ederdi.. Elin bu arada 
Vf> ayni zamcıncla. masalara kızarmış 
etleri, yemekleri, tatlıları büyük bir 
ustalık ve süratle götürüp vermek gl· 
bi harikalar göstermesini de bilirdi. 

Bütün btt ycmekler. flörtler, karsı· 

Bir gün Mıstcr Siders akşam ycmeğine 
ge:diği zaman ... 

l:klı şakalaşmalar, Bogli müessesesini, 
Elin'in Madam (*) Rökanye rolünü oy· 
nadığı bir nevi salona benzetmektc idi. 

Bogli rrıüec:-....sesesmin tesadüfi müşte
rileri Elinin güzelliği karşısında hay -
ran ve mest olurlarken, bu müessese • 
nin daimi müşterilerinin ne hale gel • 
diklerini artık siz tasavvur ediniz! Bu 
gibiler Eline adeta tapınırlar, ve bu hu 
su~ta birbirleri.le rekabete girerlerdi.. 
El;n, istediği dakika evlenebilir, gelin 
olabilirdi .. haftada en aşağı iki defa o
nu tiyatroya veyahud dansiara götü · 
rürlerdi.. 

Tiida ile birlikte kendısine cdamız· 
lik• adım takdıklan bir Mister, ona 
Ciruze taşlı bir yüzük hediye etmişti.. 
cKüstah• adını taktıklan tamirat a • 
tely~sinde çalışan bir başkası da. ağa· 

beysi dokuzuncu caddede götürü bir 
tamirat işi alır almaz Eline bir .fino kö
pcği hediye edeceğini vadetti.. Hergün 
ispanaklı domuz eti yiyen ve kendisi • 
n1n borsa simsarı olduğunu söyliyen 

<•> 1\'Io.dam Rökanye: Po.rlsteki salonuna, 
zamanın en meşhur adamları devam 
ettııu me,hur Fransız güı.ell; · (xlx -

xvrn yüz yıl). 

YAZAN: Ercümend Ekrem Tala 

bir ba.ş<kac;ı da Elini (*•) c~arsifah e 
davet etti.. 

Elin bu daveti Tildaya anlatırken: 
- Bu cParsifal» in nerede olduğu -

nu, buradan kaç kilometre mesafede 
bulunduğunu b!lmiyorum, dedi.. fakat 
parmağımdıı n~an yüzüğünü görme -
dikçe seyahat kostümüme bir iğne bile 
sürmem!. Aniadın mı?. 

Tildaya gelince ... 
Dumanla, gevezelikle, lahna koku • 

larile meşbu Mister Bogli müessesesin· 
de adeta bir facia oynatıyordu.. Kısa 

ve yassı burunlu, çilli yüzlü, saman gi· 
bi sarı saçlı, şi'Şlllan Tildanın tek bir 
prestişkarı bile yoktu .. Kurdlar gibi aç 
oldukları ve yemeklerini dört gözle 
bekledikleri zamanlarda bile hiç bir 
Erkek Tildanın, tokantanın içinde gidip 
gelişlerini gözlerile takib etrnezdi.. E • 
line yaptıklan gibi, kimse ona sabah -
lan takılmaz; kimse ona -kelimelerin
de bilmediği cbahtiyar• a karşı büyük 
bir gıpta hissedilen- cHerhalde bu g~ 
ce evine çok geç dönmüş olacak ki ye· 
rnekleri bu kadar geç getiriyor!• söz · 
lerini söylemezdi Kimse ona firüze ta~· 
lı yüzlikler hediyf' etmez. kimse onu 
o uzak ve esrarengiz c Parsifah e davet 
etmezdi.. 

Tilda iyi bir gnrsondu; işte Bogli mü· 
esscsesinin müşterileri de bunun için 
kendisine tahammül ederlerdi.. Onun 
masalarında otur<1nlar, kısa ve yemek 
listesinden iktib!ls edilmiş cümlelerle 
ona hitab ederler, tatlı, baygın uzun 
cümlelerini, Elin için saklarlardı .. 

Tildanın müşterileri, masalarında 
kıpır kıpır kıpırdanırlar, ve yaklaş -
rnakta olan Tildanın arkasında, ye · 
rnckte oldukları alelade yemekleri, 
güzelliğile birer cennet yemeği haline 
~evirecek ola:ı Elini görrneğe çalışır • 
lardı .. 

Tilda1 arkada~ı Eline sağdan soldan 
iltifatlar, presti~ler yağarken, oynama· 
ğa mecbur olduğu çile çekrneğe mah -
sus çirkin insan rolünden hiç de ~ika • 
yetçi olmuyordu .. Kısa ve yassı burun. 
Yunan biçimi küçük buruna mutlak o· 

( .. ) Parslfal: Wagner'ln bir operası. 

- Evladım! de· 
di. M us kanı u · 
nutma, boynuna 
as. Sonra a bdest 
al, oku, öfle, ev· 
den öyle çık. Gö
nülceğinizi de 
geniş tut. Zinhar 
meydana bes:me • sordu. muştu. Toriğin gel • 
Iei şerifesiz çık . Saat tam birde, diği duyulur duyul· 
ma, e mi? kapının önünde mü- maz bir kıyamettir 

- OJur, anne hanım! Dediklerini ya· kellef bir otomobil koptu. Sanki gök 
parım. Hakkını helal et. durdu. Belediye re· gürlüyor veyahud 
Kocakarının gözleri doldu. isi, ünlü pehlivanı ki bir bombardıman 
- Aman! Heıaı olsun! dedi. Velakin aldırınağa gönder - oluyor gibi idi. Al • 

bu sözlere şimdicik ne lüzum var? E - rnişti. Odada bulu • kı~lar, eviva sesle • 
linde silabm olduktan sonra, evvel Al· nan Takvor pence • ri ayyuka çıkıyor • 
lah lliç bir korkun olmasın. Gelir, ge· den eğildi sokağa du. 
çer .. sen hayvanı bir hamlede yere se· baktı: Ara yerdeki yir • 
rersin. Bilmez miyim seni ben? - Uuuh! dedi. Di· .:::::.::.---.: mi dakikalık fasıla· 

Torik belediye reisinin hediyesini şarısı ma~er gibi ~ ya bu çılgın halk 
analığınh gösterdi: kalabalıktır. Iğne ~' güç tahammül ede-

- Silaha kitaksi! Ça~ıkapısındaki atsan yere dokan • ~ cekti. Maamafih, 
Kamıl uc;tanı kebab şişleri bundan da- mayacak. Bunlar ~ köşelerde yerleş -
ha kavidir. Ne yaparsın? Artık alnı - hepisi de Torikza • ~ tirilmiş hoparlör 
mızda yazılı ne ise o olur. deme alkış tutmağa lerden, çıkacak bo-

Garib olarak, Toriğin içinde korku· gelmişlerdir. Nah, ğanın, onunla güre-
dan e~er clrıh' kalmamıstı. Anbean kar· bak; bekloorlar. şecek kahramanın 
şısına çıkaeal< ölüm tehlikesile bayağı Vakit gelmişti. evsafı, hususiyet • 
alay ediyordu. Zaten bu necib ruh lu Ahali sokakta sabırsız1anıyor, sesler ı Toriğe, o gün için, ya :arı püsküllü, ıleri an. la tma k su retile seyircileri oya
Türk çocu~ daima böyle idi. Önce, yükselipordu. Torik Necmi merdiven • dizk paklarula kadar iı n dapdaracık lamağa uğra~ıyorlardı. 
her insan gibi, içine bir ürkeklik. bir leri sükun ile indi. Kapının eşiğinde bir ipe:k çak5ır, beyaz ip ( çorablar, g~ O giin orcıda göze çarpan başka bir 
endi~e ge!irdi. Lakin tehlike bir defa gözükür gözükmez. kalabalığın arasın~ ne püsküllü dar bir ceı ~en giydiıımiş· hususiyet daha vardı: Ön sıralarda 
iyiden iyi bel:rdi, tahakkuk etti mi idi, dan bir nlkı~ tufanıdır koptu. Bin ağız ler, beline de al bi!" ku k sarmışlardı. kimse oturtulmaınış, silahlı nöbetçiler 
o zaman a ı:>lP.n ke::ıilir, ölümü merdce birden haykırıyordu.: Kara yağız çehresile, u kıyafet ona dikilmişti. Güreşin her zamankinden 
is~ihk&r ederrli. - Evival pek de yakı~ış idi. daha çetin olacağına, çıkacak boğanın 
Öğle yemeğini bekçi erkence getirip Takvor Toriği dürttü: Yanında, belediyed n milımandar başka hayv~mlardan daha azgın, daha 

Ö'lüne ko)'du. Bu, hassaten o gün için - Selam \'eresin!. Bir cevab edesin! olarak tayin edilmiş, r .ütekaid torea • yaman olduğuna delalet edebilen bu 
gayet hafif tcrtib edilmic;ti: Koyuca bir Öyle icab edoor. dorlardan biri vardı. Arkadan gelen bir tcdbiri halk protesto ediyor, lakin kim· 
et suyu, küçlicük bir bonfile. bir tek de Bu ikaz üzerine Torik, göğsünün var arabada, Gurabi efendiyi, karısını, seye dinlettiremiyordu. 
kan portakal!. kuvvetile bağırdı: Tokvoru ve bu tarih! günde hazır bu • Derken, vakit geldi. Güreş meyda -

Eti yerken, Tvrik alay etti: - Yuu!ı. enayiler. lurunak şerefini di1emi.f olalll topal nının kampanası ağır ağır çaldı. Pika· 
- Hayvan benim sığır et yediğimi - Eviva1 bekclyi t:l.Şlyordu. dorlar j.le Banderillerolar ciddi tavır • 

duymasın; intikam alınağa kalkar! Otomobil, içerisinde günün kalıra • Muayyen güreş vaktine yirmi daki· larla, biribirleri ardınca meydana gelip 
Kan po:-takalmı da manalı buldu. manı yava, yavaş hareket etti. Halkı ka kalarak, alay meydanın büyük şeref yerlerini aldılar. 

- Acaba bizden önceki hangi enainin güçlükle yarıyor, güreş meydanına kapısından içeriye girdi. Seyirci yer· Vnzifeleri, hayvanı hamle esnasında 
kanile sulanmış bunun ağacı? diye doğru ilerliyordu. lerl adam alnuyordu. Her taraf dol - kudurtrnak ve ş~ırtmak olan bu adam· 

larak biet etmisti. Çünkü Tilda, :EUniJl 
• lde " arkadaşı idi. Ve arkadaşının; erk! k .. 

rin dikkatini, dumanı üstünde böfC 
le • lerden, limon dondunnalarından çe .. k 

rck, yürekl~ri nasıl fethettiğini gö~U .. 
çe seviniyordu. Fakat en çirkin kıZ~ 
rın bile çilli derileri ve samanı andı~ 
saçları altında, pek derinlerde, an Ur 
kendilerini aramağa gelecek ola~ kB1şt lerinin hakimine dair ne tatlı hülya 
gizlidir! 

Bir sabah Elin, gözünün altında 11'" 
fif bir morlukla işe geldi. Ve bunun se
bebini arkadaşına ~öyle izah etti: sU" 

- Dün gece, i§ten dönerken ~ 1 
bın biri, yirmi üçüncü cadelede pefı; 
takıldı. Ben cnn kovdum, o da kaY. e 
lur giöi oldu .. Halbuki gizliden giılıY ~ 
peşirnde imiş!.. On sekizinci cad~~~~ 
çıktığım zaman gene bana sar~ dÖ 
etmeğe başladı .. Ben, gerisin gerıye . 
nerek her~fin suratma bütün kU\1\'e 

timle bir tokat aşkettim .. ~ d~ _intı:o; 
mını almak için, bana ~u gorduğön }dıl 
luğu hediye Ptti.. nasıl Til, çok çır • 
duruyor mu? Sast dokuzda çay içıtı~ıı 
ğe geldiği zaman Mister Nikols011 

hiç· de bunu görmesini istemiyoru~~ 
Tilda, arkada~ının bu s~~u

büyük bir hayranlıkla dinledı .. ha t4l 
ki hayatta hiç bir erkek onun peşine gl 
kılmamıştı ... Kendi gecenin berha~et 
saatinde olursa olsun caddele_r:de :iJl , 
tehlikf'den masundu.. Bir erke~ de
s~nı takib etmesi, sonra aşkına ~ır or 
lil olmak ?zere gözünün _altın~. bır :rııtst 
luk yadigar bırakması, kım bılir ne 
lı bir şeydi!. • 

Bvgli loknntasının m~terilerl arflıı· 
sında. bir çamaşırcı dükkAnında çs. • 
san Mister Siders isminde birisi var 
~ ir e. • 
dı. Mister Siders, zayıf, kumral b • 
dam:lı. İnsanın üzerinde, yeni yık8~rıf 
mış ve kolalanmış bir .gömlek tes c0b 
yapıyordu .. Sid~rs fe~~~l~~e ınah tnJn 
bir adamdı .. Bundan oturu de El 
dikkalini celbetmesine imkan yok: 
Ken::lisi de bunu hissettiği için oıac ...,, 
daima Tildanın masalarında otu.J1ll"• 
sf'..ssizce yemeğini yerdi. 

(Devamı 14 üncü sayfcıdtı) ~ 

. r "~ ların vaziyett de oldukça tehiıke 1 ]d6 
cesaretleri ta'kdire şayan oldu.~ ha tA 
kimse alkışlamıyor, kendilerlDe es 
ehemmiyet \'ermiyordu. 9• 

Nihayet Torik Necmi göründil. ~. 
li çılgın gibi üstüste yığılarak, haY 111 
rarak, çırpınarak, günün kahraınu;r 
selamladı. O da mukabelede bul ı:ıiı 
Sonıa tekmil meydanı dol~~· ':' ve 

ders mucibi:rıce, belediye !"61Sil1111 lt' 
va:inin localsm bizasma gelince, yerası 
re kadar eğilerek, güreşin başlaJfl dt 
kin izin istedı. Aldığı işaret üzerıne 
~m orta yer~ kadar gelip, durdu. ııı' 
Yüreği oynamıyor değildi. Y'sll ol· 

varılıp da dikkatle yüzüne bakıırnış dıl' 
!'[ıydı, renginde hafif bir uçuk~U~ 9 , 

daklarında bir titreme sezilirdi 
9 fl' 

mafih, üstüste • tenbih hilafın& ·-,ıııt 
varlooığı konyak sayesinde ternlci ıe , 
muhafazaya çalışıyordu. Elinde -~uttl' 
diyenin hediyesi olan kısa meÇl ·tıti • 
vordu. Bununla beraber de, her 1 ..a1C. 
• }aıv 
male kar~ı, ve herkesten gizil 0 toPlti 
bir gün evvt'"linden satın aldı~ bitıe 
tabaneayı da pantalonunun yan ce 
yerleştirmi~ti. s~ 
Durduğu noktanın hemen karŞI ~ıl• 

tesadüf cc1en t0ri! (ahrr)ın kapısı re-1' 
dı. Bütün nazarlnr heyecanla 0 df).r' 
dikilmişti. Bir iki dakikadan !a:r.lıridet' 
miyen bir intizarı müteakib, içeJha ef 
boğa çıktı. Bir boğa ki, A11ah bOo-
liY~.! ~ 

• Deri~i kemiklerine yapışmış. b~ctJI 
i<'treti gibi duruyordu. Gözleri ~ltJ(I 
c~m gibi, fersiz, sönüktü. JJ:ııefl,z gt· 
tutmuyor, kuynığu ardında caTls jgtetc' 
bi sarkıvordu. Ahırdan dişarıY8 bl' 
siz bir haldE' çıktı.. durdu .. etrafı~}lBf 
kındı. Fakat bu bakışta. azgın bft ~cl~ 
vandan ziynde, imdad dilenen b r 
inc;an hali vardı. oıl1t1 

Torık onun bu vaziyetini -~ 9-tııP 
başka türlü izah etti. yuın~ e )Y 
tckmesi pek olduğunu hatırladı; "yof • 
dayelteki bu durgunluğu hayta 
madı. ~~ 

"(A1'kd" 
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lik ~ Türk!-ka_din CIIJISU 

Kuru yüzlü 
Şı Luna sözünü ikmal edemedi. Kar ·1 
lta~ duran büyük aynada, arkamda 
~ttı kapıdan giren bir hayal teressüm 

bir ihtiyar· 

~n, bunu görme~ gibi dav.ran • 
b· · · · Luna. elimi bıraktı. İleri doğru 
u:: adını attı. Ç<>k fasih bir İngilizce 

l'ıı....._ Mister Klu!. Size, arkadaşım, road· 
az~JFrizayı takdim edeyim. n· . 
~~Ye, nıınldandı. 

lıı ltdenbire geri döndüm. Uzun boy· 
' Çok itina ile giyinınİ.9.. kuru yüzlü, 'f ~akı~Iı bir ihtiyarla karşılaştım. 

eo·htıyar bir ölü eli kadar solgun ve 
~ ~ elini bana uzattı. Sakin, tatlı bir 

le söze başladı: 
~11....._ Mis Frizayı gardüğüme, çok mem· 
d() 11 oldum. Davetimize geldiğinden 
~laYı da tesekkür ederim. Kendisi ile 
~~~tce gÖrüşemiyeceğimize pek te· 
Ila Uf ederim ... Buyurun, yemek odası-
L geçeHnı. ... 

~una, bu sözleri tercilme ederken, 
~ ~e sAf 'kız rolü oynamakta devam 
l<'ıı Yordum. Böyle merasime ahşık ol • 
t Yan bir insan mahcubiyeti gösteri • 
Otdunı. 

't}iz, tam yemek odasına girerken, 
~!ııl'şıdaki kapı açıldı. Nizameddin, oda
Qt 0rtasına kadar gelerek ellerini u-

tı. bizi karşı1adı. 
li tfasadaki sandalyalardan birini ge-
~kti. Bana, yerimi takdim etti. 

tııtiister K!u denilen ihtiyar sağıma, 
Rec;~~ soluma, Nizameddin de karşıma 

li 'l!eniın yüzüm, tamarnile pencerele -
~ aydınlığına ~elrnişti. Derhal anla -
~k .ki, çehrem dikkatle tedkik edile • 

tı . 

tt ~fra , mükemmelen tanzim edilmiş
~· ~nı.ekler de, fevkalade nefisti. Her
~ ın açlıktan kırıldığı bir zamanda, 
Ço~le bir ziyafet verebilmek için. pek 
~ l'nasraf ihtiyar etmek gerekti. Bun
~~tı anlaşılıyordu ki; beni tamamile 
~.1 e etmek iS'tiyenJer, parayı su gibi a-
·-an insanlardan mürekkebdi. 

~:tek mister Klu ve gerek Nizamed
tıq ' Çok ihtiyatlı davranıyorlardı. Lu
~a~ın tercümanlı~ı vasıtasile bana, ha
~t~ll'ıa dair bir takım ımaller soruyor-

ı. 

~ l{en(iı aralannda da daima İngilizce 
~~Uşuyol'lar, afald feylerden bahse -
· Orlardı 

~~lnız, . Nizameddinin gözleri, sık 
i'b·Uzerimde oolaşıyordu. Ve onun kor 
~Yanan gözlerindeki rneftuniyet ifa-
~· ~ittikce artıyordu. 
~ azıyetten anladığım şu olmustu ... 
'eıı Ca.sus §ebekesinl, mister Klu deni • 

·~ 0 ihtiyar idare ediyOTdu. Nizamed· 
ltıtsde bu şebeke içinde, herhalde en 
y ek rolü oynuyordu. 

~~kaıı~ saatten fazla devam eden ye· 
~~t· httmişti. Nefis meyvalar getiril • 
t 1, 

,~na, ban:ı tspanyadaki b ir hatıra -
~J~ ~1\latıyordn. Nizameddin de, mister 
~ lle görüşUyordu. 
~d~r aralık Nizameddin bahsi değiş
~· Beni kac;dederek: 
~Nasıl buldunuz?. 
~.dı. 
~d ıster Klu, elindeki elmavı soymak
,e"aın ederek cevab verdi: 

h11 1 
Çok ze!ki. Fakat henüz, layiki le 

~. ~ l'tıanuş. I ,isan b11memesi çok fe
:tııı 6y]e olmakla beraber, hizmetin -
~ 'P.e~ mükemmel istifade edilebilir ... 
niı-<l~sıni, ikinci sınıf işlerde kullana
~··sıniz. 
~~(lo~ •• burada kesildi Alaturka kah -
~.{ 1Çildi. 

·, ~Sier Klu ayağa kalkarak elini ha-
Zattı~ 

t~~ nazı aceıle işlerimin tesviyesi için 
~~'tır~ Sokağa çıkmıya mecburum. Mis
~~t· 1zant, burada bana vekalet ede ~ 
1;t1~· İstediğiniz kadar burada kala
O Siniz. 
tQdl 

~~~ lına bana bu sözleri tercüme eder-
' çııo.p gitti. • 

Luna yerinden kçılktı, boynuma sarıldı 

~ Sa~on.~ geçtik: Üçümüz, birer koıt.u- ı l~re pek çok şey vadetmek, fakat hiç 
ga gomulerPk bır tabore etrafında bır- bır şey vemıemektir. 
leştik 

Nizameddin, düşündüklerini Lunaya 
anlattı. Bazı noktalarda onunla mü -
nakaşalar yaptı. Hiç anlamıyormuş gi
bi. dinlediğim bu sözlerden sonra, Luna 
bana dönerek konuştuklan şeyleri şöy
lece anlattı: 

- Bak, Friza ... Artık seninle açıkça 
kon~mak zamanı .geldi. Malılm. ya, iyi 
bir vaziyette değilsin. Bir çok husus
larda, yardım ve himayeye ihtiyacın 
var. Mes'ud bir talih, bunu senin kar-

şma çıkardı. Eğer istersen, bundan iyi 
bir şekilde istifade edebilirsin ... Bu -
nun için de, büyük fedakarlıklara ihti
yac yok. Yalnız, bu Hind prensinin e
mirlerine, körü !körüne itaat edecek -
sin. 

Tam bir saflıllkla diniediğim bu söz
lere ce va b verdim. 

- Acaba bu Hind prensi, bana ne 
gibi emirler verecek? ... 

- Hiç .. ehemmiyetsiz ... Mesela, dün 
g~ceki yaptıfT:m ıgibl bazı işler .. 

- Evet amma.. bu işlerin, tehlikeli 
.şekillere girmesindE.In korkarım. Nite
kim dün gece, o sarhoş adamın elin -
den yakarnı p~k güçlükle kurtardım. 

- Camm her zaman öyle sımaşıkla
ra çatmazsın . .. Çatsan ibile, işi ~ka ve 
maharetinle halledersin ... Kadın zeka
sının başlıca eserlerinden biri de erkek-

- Ah, Luna.. senin kadar becerikli 
bir kız olmadığıma ne kadar teessüf e
diyorum. . Korkarım ki, ben bu işleri 
yalnız başıma yapamıyacağım. 

- Korkma, Friza... Ben, daima se· 
ninle berabP.rim. Beraber gezeceğiz. 
Beraber çalışacağız. Bizim Hindli prens 
ile de sık sık temas edeceksin. 

- Böyle olursa, kabul ederim. 
- Haaa.. simdi aramızda. halledile· 

cek bir •nokta kalıyor. Evvela şunu 
söyliyeyim ki, her hususta büyük bir 
ketumiyet göstereceksin. 

- Ooo. Ona emin olabilirsiniz. An
nem bana, her şeyden evvel susmayı 
öğretmişti. 

- Sonra .. sana verilen emir her :ne
den ibaret ise, yalnız onu ifa edecek
sin. O meselc etrafında, fazla bir şey 
öğrenmiye kat'iyen heves etmiyecek
sin. 

- Bu hususta da m üsterih olabilirsi
niz. 

- En miihinı şeyi, şimdi söyliyece -
ğim . .. Her an, her yerde, seni takib 
eden iki göz ve seni diniiyen iki kulak 
olduğunu unutmıyacaksın .. . Şayed. sa· 
na verilen emirleri başka birine ifşa 
edersen.. veyahud, vakıf olacağın sır
lardan kendi hesabına istifade etmek 
bvdalalığını gösterirsen .. bunun cezası, 
ölümdür. 

(Arkası var) 

- -----
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh":J.l kes ~r. 
.. Icabında 2ünde 3 ka,e alınabilir. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

!STANBUL (Galata ve Yenicaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANIK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 
1 

ilan T arifemiz 
Tek sütun sanıtml 

Birinci •ahile 400 
Ikinci •ahile 250 » 
Uçüncü •ahile 200 >> 

Dördüncü •ahi/e 100 » 
Iç •ahileler 60 >> 
Son •ahile 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenziHitlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpi§ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilantarına 

aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

:tıiııcJJıt ıtoıtettif Şirketı 
~de Baıı · 

.•• ~ Aulfara .caddeşJ •. , f-

• • Son Posta , n m siyasi tefrikası : 28 
• 

o a ~ o n ~ ~~---

$ARKA AlD KAYNAKLARI ., .... a"""' piJ;,- ftreüaao eclea: J/:Jegi,_ @al!lt 'If af()Ut 

18'11 den 1875 e lıadar Almanların Haydar
paşa - /zmit f!.emirgolunu inşaları 

Or.un için, Avusturya ve Mararis
tanı kendi teşebbüsüne teşrik etti. Avus
turya ve Macaristan ı · Selaniğe doğru 

sevkedecekti. İkinci Guillaume kendisini 
Habsbourg'ların varisi gibi telakki etti
ği için bu işi pek seve seve yapacaktı. 
Kezalik, Almanya Balkan kavimlerinin 
dostluğunu kazanmak için de her vasıta
ya müracaat edecekti. Nihayet. Osmanlı 
imparatorluğunun resmi bir hamisi sıfa
tını alacaktı. PanisHimizmi teşci ederek, 
orduyu teruik ederek, Türk kuvvetlerı

nin ı;eferberlığini ve tahşidatını kolay
laştırmak gayesile cbir şimendifer siya
seti, takibi hususunda sultana rehber
likle bulunarak. Osmanlı imparatorlu
ğunu tahkime çalışacaktı. 

Maamafih, panjermanistlerin niyetleri
ne şarkta Fransa ile İngilterenin as:ırıdıi
de menfaatlerine cebheden çarpmak, Rus 
emellerine sed çekmek fikri dahil olma
dığı için, müstemleke teşkili mevzuu 
bahsolmıyacaktı. Resmen, vaktile o ka
dar mümbit ve meskun olan. fakat bu
gün çorak ve metruk bulunan o muaz
zam ülkeleri iktısad) bir saha haline 
kalbetmek tasavvurundan bahsediliyor
du. Binaenaleyh umumi menfaat bundan 
müstefid olacaktı. Ancak iş ilerledikten, 
yani Alman müstemleke hareketi Mezo
potamya bozkırlarına yayıldıktan. de
miryolu Basra körfezine var<hktan son
radır ki Kayzer Osmanlı imparatorluğu· 
nun hakild csuzerain• i kendisi olduğu
nu beyan edecek ve Orta Asya ?zerinde
ki hukukunu ilan eyliyecekti. 

* 
Yirminci asrın fecrınde, panjermanist 

planı bol bol tatbikata geçmiş lbulunu
vordu. 
• 1871 den 1875 tarihine kadar W. von 
Pressel Türkiye hesabına Haydarpa§a -
İzmit hattını inşa etmişti. 1880 de bir tn. 
giliz kumpanyasınıı terkedilen. b iraz 
sonra Türkler tarafından satın alınan bu 
hnt nihayet, 1888 de, tekrar Deutsche 
Bank direktörü Alman Alfred Kaullaya 
sat ıldı. Deustche Bank, bundan başka, 
İı.miti Ankara ile birleştirecek bir de

miryolu imtiyazını aldığı gibi sonra bu
nun Sıvas, Diyarbakır ve Musul yolile 
Bağdada kadar temdidi vAdini de istih
s:ı.l etti. Ertesi sene. ayni banka cAnado
lu şimendiferleri Osmanlı §irketh ni te
sis için Stuttgart'taki Wurtembergische 

Vereinsbank ile birleşti. Bu bankanın 
sermayesi Almandı. Bunun üzerine, ta
savvur olunan demriyolunun inşası cA
nadolu şimemiifer inşaatı şirketh adı 
verilen bir Fraknfurt şirketine tevdi o

lundu. 
Ray 1893 de Ankaraya vardı. Ayni se

ne şubatının 13 ünde, Anadolu §irketi 
Eskişehir - Konya ve Ankara - Kayseri 
şubelerinin de ımtiyazını istihsal etti. 
Son parçanın ımtiyazında bu hattın Sı
vas, Diyarbakır ve Bağdada doğı'u tern
didi vadi de dahildL Kayseri projesi biraz 
sonra tcrkedildi, fakat hat 1895 senesi 
sonunda Konyaya vardı. Anadolu şebe
kesi bu suretle, Alman idaresi altında, 

Alman sermaye ve malzemesile inşa e
dilmiş oldu. 

Bu tam Kayzerin Yakınşarkta panjer
rr.anist planile şahsan meşgul olma~a 

başladığı devreye tesadüf ediyordu. O
nun İstanbula ikinci seyahatinden aon
ra, Babıali, 27 teşririsani 1899 da, Ana
dolu şimendHerleri şirketi müdürü dok
tor Siemens ile resmi bir mukavelename 

akdetti Bu mukavelename Almanyaya 
Konyadan Basra körfezine kadar bir 
hattın imtiyazı vAdini veriyordu. Ana
dolu şirketi birkaç ay evvel de Bosfor ü
zerinde Haydarpaşa liman ve antrepola
rının inşası v.e işletilmem müsaadesini 
almış bulunuyordu. 

Bağdad hattı hakkındaki vA.d 1903 de 
kat'i imtiyaza münkalib oldu. Yolun gü
zergahı Ereğ'li, Adana, Bahçe. !Kilis, 
Harran, Musul, Ba~dad, KerbelA, Necif 
ve Basra olacaktı. Maamafih, Basra res
m! münteha olarak gösterilmemişti. Yal
nız, Basradan evvel son istasyon olan 
Zübeyrden bir kol hareket ederek Basra 
körfezinde BabıA1i ile §irket arasında 

rnüştereken kararıaşarak bir noktaya va: 
sıl olaca~ı tesbit edilmi&ti. ~e; ne §ekiİ-

de olursa olsun, hat Basra körfezine va• 
racaktı. Maraşa. Halebe. Urfaya, Mardi• 
ne, Erbile ve Hanikine de bir tak ım kol• 
lar uzatılınası düşünülmüştü . Şirket ay· 
ni zamanda nch'rler üzerinde gemi i§

letmek, madenieri i~,E'tmek vesaire gibi 
mühim fcvaid de elde ediyordu. İleride, 
kendi şebekesinden hareketle Mersin ile 
Trablusşam arasında denize vasıl ola
cak herhangi bir demiryolunun inşasın .. 
da şirketin rüçhan hakltı da bulunacak· 
tı. Şirket Bağdadda, Basrada ve Basra 
körfezinde limanlar yapabilecekti. Şir

kete senede 15.500 frank kilometre temi
natı verilecekti. Hat tcmin<ıt akçe!>i tes
viye edildikçe, 200 kib.ıı...trelik parça
lada birbirini rnüteakib inşa olunacaktı. 

Bu imtiyaz Almanya için çok büyült 
bir muvaffakiyetti. Fakat Rusyanın< 

Fransanın ve İngilterenin menfaatlerine 
açıktan açıta mugayirdi. Artık şark me. 
selesinin yeni bir zeyli, Anadolu şinıen
dferleri meselesi açılmış oluyordu ld 
milletler arasında uzun bir diplomasi 
zorlukları serisi tevlid edecekti. 

* 
Alman projeleri Ruslar! endişeye dU.. 

şilirnekten başka bir şey yapamazdı. Bil 
kere, ticaret bakımmdan . Çünkü bu pro· 
jeler Ermenistan, Kafkas ve İran p iyasa• 
larını Alman eşyasile doldurmak tehli· 
kesini arzediyorlardı. S~Jnra, siyaset ba· 
kımından. Çünkü Moskof yayılması ar-
tık ne Ermenistanda, ne İskenderunı:ı, 
Kürdüstana ve İrana doğru serbest ser
best vukua gelemiyecekti. Bir de se\•kul· 
ceyş bakımından. Çünkü Anadolu ~imen

diferi, icabı takdirinde, Osmanlı ordula
rının Kafkas hududunda tahaşşüdlerini 

kolayl~ştıracaktı. 

Binaenaleyh, Rusya Ankara yahud 
Kayseri yolile Sıvas ve Diyarbak\ra 
doğru şimendifer yapılması projelerine 
şiddetle muhalefette bulund.u. 

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

Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

RADYOLIN 
Di1leri mikroplardan, çürükler~ 
den, ütihablardan koruyarak 
aağlamlqtıran, bem de mine
lerinin bozulmasını Ye larar
masını menederek daimi bir 

güzellikle muhafaza eden a•
nn en kuvvetli dil macunudur. 

Her sabah, öğle ve akşam 
yemskierden sonra 

RADYOLiN 
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Böylece denize inerek ılık kumlar ı 
üzerıne uzanıp yattmı. Geceleyin ise 
kumlar içine gömü1erek milkemmel bir 
uyku uyudum. Sabnh olunca d~etli 
bir açlık hissettim. Boş mideye sunul • 
ması hayli tehlikeli olduğunu bilmek -
le beraber etraft.aki ağaçlardan top -
iad.ığım. Hindistan cevizlerini yemeğe 
çalışıyor ve bu sırada ne yapacağımı, 
ne yapmam l~zım geldiğini düşünü • 
yordum ki oraya bir vapur gelip iske -

, eye yanaştı. 
- Phelax, dedim sen biır gemicisin 

ve işte önünde bir vapur! 

a 

SON POSTA 

cSoD Posta• lliD 4eııb romam: 25 

ş 8 
Türkçe.re çf>rlren: M. Sürena Dllmen 

gel • 
~1 g n 

Bastonumu kaptım, seke seke sahil 
lmmluklannı geçtim ve iskeleye var • 
dım. Vapur bir İngiliz kömür gemisi 
idi, hamulesini boşaltmak üzere hazır -
lanıyordu. Ben doğruca kaptan mua -
viniııe gittim ve başıma geleni anlata· 
Tak kendi gemilerinde bir ~ istedim. 
A!çı hala ba<'ağımda idi ve pantalon Onlar benim ınmımaan geçmi§lerd4fakat bana lıiç bakmaml§Zardı 
hacağının aşağısındaki ayağım koca - ~Iıl:Uarın yüzümde gezindiklerini şünürken saçlarımı ve ıtraşsız yüzümü 
man bir topuz gibi görünüyordu. Has • lrıssedı~or ve uyanıyordum. karıştırıyor, uğuşturuyordum Şöyle ba
tanede bulunduğum müddetce ne tı • Ne ıse uzatınıyayım geceyi yan u • şımı eğip partallaşmış elbiseme, baca
raş olmuştum, ne de saçlarımı kestir - ~r, yan uyanık geçirdim. Ertesi gü • ğırndaki kömür çuvalına baktim. Bu 
m1ştim. Binacnaleyh saçlarun bir hay- nu patronum olan zenci bana pişmiş kıyafetle vatanıının bir gemisine gide
li u7amış v~ karmakanşık olmuştu. mısır verdi. Birlikte bambu kesrneğe bilır' mı· 'dım' ? 

Suratımdaki saka! ise -ne diyeyim- itlik.. 
1 

· g .. Şimdi yalnız iskelede di·kfliyor ve 
şöyle bir :karı§ olmağa yüz tutmuştu. _ Bu esnada ko:ı-ezde .Y~ta b~nziyen gemiyi zevkle temaşa ediyordum. Bir 
Yüzüm ise yalı kumlan üzerinde gü • guzel ve beynz bır gemının sahıle yak· · .. 
ncşlenmekten yanmış, kipkırmızı bir laşmakta olduğunu görüy-ordum. a~~lık be~a~ u~iform~lar içind~ i~ ~a-
hal almıştı.. Ah b d' d b- 1 :'rt'f bıtın gemının ıskelesınden aşagı ındık-

b
.- . ya~ ' kıy~.:... um, 0

1
Yd e tsa ı lerini ve iskeleye çıktıklarını gördüm 

Kendisinden iş istediğim kaptan ır gemıye gırme .ı..u:,atım e e e ey- . . . .. .. 
muavıni şöyle yukandan aşa~ ve aşa • dim' ve vatan dılının konuşuldugunu ıyıce 
gı .. dan yukcırı,·a 'beni bir süzdükten t~-· b ktı k ek . k 1 duyabilmek için onlara doğru yürüye-

J ..J.öiııııı ıra m ve se e s e ıs e eye k kl t . ·u· w· d 
sonra: k,...+ G . h yı· k1 t B re ya aş 'ID, onu ışı ıgım zaman ır ...,.um. emı a ı ya aşmış ı. u . . 

- ınan, demişti, senin kendine ba • bir harb gemisi idi. Biraz sonra da bay· kendımden uı:ındıT?. Onlar benım y~
kacak halin yok1 Nerede kaldı gemide rağını tanımıştım. Bu, benim vatanı • nımdan geçmışle:dı, fakat bana hıç 
iş göresin .. defol oradan.. haydi ya:t - mı temsil ~de-n bayraktı, Aııma.n bayra· balmır.mışlardı bıle. 
lah!.. ğı idi. Bu gemi Panther kruvazörü idi. - Phelax, d~dim, işte vatanında ıka· 

Hey allahım~ İşte böyle bir pis kö • Hayat!mda ilk defa gördüğüm bir lıp da derslerine çalışsaydın belki bun-
mi.ir gemisinden bile bu suretle kovui- Alman harb gemisi idi. Gemi o kadar lar gibi olurdun .. 

muştum. be kad t · d' ı.: Oh tan' O esnada hissettigımw · ye is ve elem yaz, o • ar eınız ı !lU... .. va . 
Ge.midc!l kömürü çuvaTiar içinde Çl· o kadar beyaz ve temiz! .. Ben ise 0 ka- beni, orada daha fazla kalmaktan me

karıyorlardı. Bu aralık 00. bir çuval dar sefil ve aç!.. Ve işte şuracıkta va - nP.tti. Panthere daha ziyade bakaınıya
ele geçirmi~tim. Bu kirli ve kömürlü tandaşlarım ve vatanm bir savaş ge • caktım, çekildim ve kasabanın kıyıla-
bir çuval olmakla beraber gene bir misi! nnda sefilane do1aşmağa başladım. 
(şey) idi. Yaklaşan gemiye bakar ve böyle dü- (Arka.n uar) 

Ve ben bu (şey) in sahibi bulundu· 
ğurndan dolayı sevinç duymuştum. Bu 
yeni malıını denizde bir güzel yıkayıp 
temizlediır.. Geceleyin başımın altına 
yastık yaptnn. Kemerimdeki bıçak hA· 
la olduğu yerde duruyordu. Bu bıçak -
In ve bir zencinin yardımile hacağım
daki ve ayağırndaki alçıyı kestim, çı -
kanrken b~cağımm yan derisi de be • 
raber çıktı. Şimdi bu bacak hattı üstü
va güneşinin yakıcı şualan bu derisi 
yüzülmüş hacağı yakıp dehşetle şişir -
miş ve ta iliklerime kadar işleyen kes
k!n bir aoya d~ sebebiyet vernıişti 
Vapurdan ::ışırdığım kömür çuvalı o 
vakıt çok isime yaramıştı: Çuvah, içi -
ne soktuğum hacağırnın etrafında gü -
:zelCJ:! sarıp sarma1adım. Bu suretle hem 
çorap, hem dE' b!r ayağımda ayakkabı 
vazifesini göri1yordu. 

Oralarda geaç'ni"ken bambu kesen 
bir zenciyc rastlamıştım. Bu bambu 
kesme işinde ona yardım ettim. Bu biz
metime mukab~l adam beni kulübesine 
götürerek elime altı peni ve yemek i -
çin de biraz pismiş mısır venniştl. Gün 
lerdenberi Hindistan cevizile kann do
yurmakta oldu~dan bu taze pişm~ 
ve sıcacık mısır bana çok lezzetli gel • 
mişti. O gün ağl~ tropikal btr yağmur 
başlamıştı. G eceyi salıilin kumluk1a .. 
rında geçirmek mümkün o1mıyacaktı. 
B!naenaleyh ~eceyi barakasında geçir
meme müsaadec:ini rlca ettim. Adam • 
cağız, tıpkı kömür gemisinin kaptan 
muavininin yaptı~ı gibi, :beni şöyle baş· 
'tan nşağı ve aşaftıdan başa kadar bir 
süzdü. An1aşı1ıyordu ld barakaya al -
mıyacaktı. Bunun la beraber ıpalmiye 
yapraklarile örtülü bir kıtlübede ge -
cey.i geçirebileceğimi söyledi. 

Burası zencinin alat ve edevatını 
muhafazaya mahsus kuru bir yerdi Fa 
kat bütün gece duvarlarda, palmiye 
yapraklan arnsında hamam böcekleri
nin konustuklarını ve büyük gemi sı -
çanl.ırının rla onlan kovaladıklannı i· 
&ith ırdum. Uykuya daldıkça bütün bu 
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SOJıDAN SACA VE yUKARDAN AŞAÖI: 

ı - Evle:1n en üst katıanndan dahn. üst-
teki dar yer. 

ız - Araba kullanmak. 
S - Yaprak - Ceriba. 
4 - Eskiden sanlı: yaptıklan bir nevi 

kuma~ - Vallde. 
1 - Blr yerden ba§ka yere götürmek. 
e - Tok olmıyan - BU ~ - Hayret 

edat ı. 

7 - Ya.lancılılt. 
8 - Saha - İsimlerden sıfat yapmak lçln 

Bir doktorun günlUk 
notlartndan 

Zatülcenblere datr 
Zatülcenbl~rln isterse kuru, isterse su

lu şekil olsun, veremle alO.kası mevcud 
oldu~unu söylemiştik. Bu uınumlyetle 
dol:rudur. Fakat her zatülcenbln arka
smdan verem başlıyaca!Pnı iddia etmek 
asla caı;,: dc~Udir. Birçok zatülcenbler 
var 1d tamamlleo 1y1 olmakta ve aradan 
uzun yıllar geçtiği halde hiçbir verem 
Anzası göstemıemektedir. Hatta bunun 
1çln bazı büyük doktorlar za.tülcenbden 
tamamen iyi olan hastaların vererne 
karljt bir nevi muafiyet kesbett1klerlni 
blle iddl:ı ederler. Muafiyet demek luısta
lı~a bır§ı ır.uk::ıvemet demektir. Daha 
do~rusu hastalığı kabul etmemek hall 
demektir. FUhaklka böyle vak'alar çok 
gördük ve görülmektedir. 
Do~n:dan do~ruya bir zatürree glbl 

so~ukalgınlı~ı De başlıyan ve onun glbl 
devresini geçirerek ~tayab olan kuru 
ve sulu zatülcenblere her zaman raa -
gelmektcylz. . 

Zatülcenbln husust bir 11Acı yoktur. 
araza. göre tedavi edUlr. Nelı:ahatl bi
raz uzuncadır. Bu neknhat devrlnl dik -
kaUe takib etmek lAzımdır. kullanılan lAhlka. D - fiat - Sonunda bb' cı., olsaydı M - 1---------------1 
Cenb lıteyen oluay.elllartlllDUl pos&a 
,.ıa y.ıialıılalanı\1 Jila ederb. A.Ul &&ıl· 

~· lıteldwl mU&bel•b kalai»W.. 

m - Nen lAhJka.sı. 
10 - Yapmat .cörOmler için kullanılır.. -
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Kibrit. gibi kullanılan. 
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Evvelki bulmcıcanuı haUeciihniJ §Ckti 
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DOYÇE ORIENT BANK 
I>Teadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye fUbelmı 

Galata - !stanbul - İzmtr 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğ(l 

* Her türlü banka iıi 'li 

A n 4 
BirincikiiJl~ 

Bir anlık saa et 
undBı 

(Bcıt tarafı 12 inci cayfad4) lannda kırmızı bir kordel§, !'_<'.!:,s bit 
.ı:Slr gün Mister Sidere akşam yeme- sekizinci caddeden satın aıu:·-:: te%1 

ğine geldiği zaman ağzı bira kokuyor- Venüs resmi, ve ortasında . ~~bl1 
du. Lokantanm içinde. iki - üç müşte- bir kalb timsali olan, ma~ ıncı ıop!Ol" 
ri1en başka kimsecikler yoktu .. Mister gerdanlık vardı .. Mister SıdersBir eli • 
S!ders yemeğini bitirince ayağa kalk - mızı ve fevkalade mahcu~u. el.iJll 61 
tı. Tilda'yı herhangi bir teklif ve te - ni pantalonunun cebine, dıger 
kcllüfE> lüzum görmeksizin öptü ve masaya d:ıyayarak: . ye.'1 
hiç bir şey olmamış gibi sokağa çıktı.. - Mis Tilda, dedi, geçen ak~ ricl 
Kendi dükkanına gidecek yerde, biraz tığını hareketimden ötürü aff~~t1\-i 
eğlenmek ve vakit geçir:ınek üzere şeh- ederim. Ben 0 akşam çok .sa~ ~re • 
rin eğlencesi bol. olan cihetine doğru Esasen böyle olmasaydı o çtr~0c: ol • 
yu"rüdü. s~v 1 keti yapmağl:l imkan yoktu. btl te.rı' 

Tilda, birkaç saniye, adeta donmuş masaydun, hiç bir kadına _karşt ıtll 
gibi hareketsiz olarak yerinde durdu. da bir harekette bulunanıazcıı:~e 
Sonra, Elinin kendisini parmağile teh- Tilda, beni affedeceğinizi ~ bir şe1 
did ettiğini gördü ve şunlan söylediği- hekim olduğum takdirde boyle-N>~i • 
ni işitti: m:la yapmıyacağıma iti.ınad ed~ 

-Aferin yaramaz Til!. Meğer sen sa zi umanm. . caf te.· 
man altından su yürütümıüşün .de ha- Mister Siders, bu çok .?a.zik -~i. :" 
~c.ru:uz. yokmuş!. Sen yavaş y~~aş teh- lcbi• inden sonn, yemegını ';ıte.P 
lıkelı bır hal alıyorsun.. Sevgılım, ar • yüreği hafiflemis bir halde 
tık bundan sonra sana dikkat etmeğe çıktı. · 8rlce.' 
mecbur olacağım!. Faitat zavallı THda, para"antıl "el 

Yavaş yavaş kendine gelmekte olan sında başmı masanın üzerine bir ~o J 

Tild~'nın ~fasın~ ?'epyeni . bir fikir parça,sile kahve fincanları ~~~ell • 
ge~di ... o. :nr an ıçınde, hakir, ehem • yarak ağlamağa, bıçkırmaga~o ıcı' 
mıyelsız bır kız olmaktan çıkmış, kud- disi gibi sarnP!l saçlı yassı b ıdtıtc • 
retli Elin gibi Havvanın bir kızı olu • lann çile doldurmnğ~ ma~. cı diW 
vennişti .. Artık şimdi o da, e$ki Roma- lan yelrn:ısak ve kurşuni düılU~ 
nın aşk ~!hamlanndan. Kupidon'un ok· rneğe ba~ladı.. s.rÇe. • 
larına mukeııunelen bır hedef teşkil e- Ba~ındaki kırmızı kordelayı ~ders • 
debilirdi.. ladı ve yere attı. Şimdi artık sı acrı9 

Aşkın ateşile yüreği tutuşan Tilcia ten bütün ruhile nefret ediyordU· ef' 
çamaşırcı dükktuıında vukua gelen mu kız. Sidersin öpücüğünü, sihirli ~111'1~~~ 
cizeyı burada vücude getirmişti: 0, kı· sanevi bir aleme giden yolU btl sııst
zın üstündeki onu çirkin gösteren li - vadeden ve şimdiye kadar u~ys~ p~ 
bası. soymuş, yıkam!§, ~tmuş, üt~ - le..~ haraltete getirecek olan ~ıhir 
lemış, kolalamış, ve sahıbıne, Venuse sin öpüoiiğü gibi kabul etmişti·· ı V4 

yaraşan barikulade bir libas balinde Me~ger bu öpücük sarh<>şunıtlıış .. ~ 
· d t · t' . cı :au 1 ıa ~ e mış ı.. hiçbir şeyi de vadetmıyorınU~· AW~ 

Tildanm yüzündeki çiller, utangaç- hoş gürültüden ürken efsan~~ eb8 ' 
lıktan doiÇna pembeliğin altında kay- kapılannı açmadı .. Şinıdi . .'r~! ~
bo ldular .. Gözleri, ilaht bir ışıkla yan - diyen cuyuyan gü.zeb rotunu 
mağa başladılar .. Şimdiye kadar Elini ğa mahkinndu.. '\f<Jıroş • 
b!1e böyle alen! olarak lokantada hiç Fakat... Henüz her şeyi ma'b kltıdY 
kimse kucaklamamış, hiç kimse öpme- mıştı.. Elinin kollan .onu k~ ~ ' 

. ,.. . k d ın sıcıu- • mı~.ı.. Ti~danın elle-ri, ar a aşın ın aıe 
Tilda kendisini tesbir eden bu sır .. cu d ünü buluncıy:t kadar rnasan ıııd.S dO' 

nnı ıgizleyemedi. Mü~terilerln nisbe • rinde, tabaklar, bardaklar aras 
ten az oldu~ı bir zamanı kollıyarak laştL. pet dş 
Bog1i'nin bulunduğu pencereye yaklaş- Arkadaşının ruh! balclini 
tı. Gözleri, birer kor gibi yanıyordu. 'kavrayamıy:m Elin: . edi J31l ttl~ 
Sesindeki gurur ve- azametin hissedil - - Mü~ssir olma Til. d ;_ an .be 1.1' 

memesine çalışarak: suratlı. çamaşır toka~ını an ~e~l, b 1.1' 

- Bugiin mü~erilerden biri beni buna değmez!. O cent~~e~ baıctıd ~ 
tahkir etti, dedi. Herkesin önünde be • centilmen müsveddesıdır. f dilef 
limden yakalıyarak beni öptü.. ccntilmen olsaydı gelip de a 

Bogli, işgüzlr tavrını takmarak: idi? 
-Ya, öyle- mi dedi? Gelecek hafta· ,..----------

dan itibaren, haftalığına bir dolar zam 
ediyorum. 

Tilda, öğle yemeğinde, kendi milş -
terilerine, hadiseyi büyütmeğe, büyıük 
~östermeğe lüzum gönniyen mütevazı 
bir iman edasile· 

- Dün lokantad9 müşterilerden biri 
beni tahkir etti, dedi. Belimden kucak· 
lıyarak öptü.. 

Müşteriler, Tildanın bu itirafınl 
muhtelü şekilde tefsir ettiler: Kimisi 
bu sözlere hiç inanmadı. Kimisi de onu 
tcbrik ettUer .. Bazılan ise, şimdiye ka
dar nncak Eline layik gördükleri bir şa 
ka tufanına onu boğdular .. 

Tildanın yüreği gittikçe büyüyor -
du. Yıllardan beri bir serseri gibi yürü 
düğü yeknasak ve kurşunl düzlükte, 
artık romantik bir insana aid şatonun 
kulelerini farketrneğe başlamıştı .. 

Nöbetci eczanele~. 
-···- tiJel fJ Bo gece DÖbetçl olan eczaıı 

dır: ~ 
lı.t.anbol cihetlndekOer: d~ (6 , 
Aksarayda (Sanm), Aletıl ssııııı.t!!.ı. 

Asım), Beyazıdda (Asador), ~ııP1 
, 

da <Teofilos), EmlnöoUnde ! (ı;rtl~ , 
Eyübde (ArH Beşir), Fencrd şe~d ı'e' 
di), Şehremininde <NAZltn~uıtıtı ~ , 
başında. <i. HnlUl. Karag > ~ıtst 
mal), K~fikpazarda (Yorgl • 
yllnd~ (Merkez). __ 1(1' 

Beyol-lo clhetlndekiler: zU]t>• ~ş· 
İstlklil.l caddesinde (!{atı rtdJ.''(ttı , 

de (Güneş), Topçularda (SpOındJ e1' 
Ilde (Ntz.ameddln), Tarla b~ cslll 
bad), Ş~llde (Hnlk), aeşlk tl: 
man Recebl. JardııP' (Ol' 

Botaziçl, Kadıköy ve .ı\:rıyerôe ıl" ' 
Üsküdarda <SeUmlye), ~tı~6' 

man), Kadıköyde (Sn adet. 1Jn•r 
lfısi), Btı,yiikadad (Jlallt)' 
(Halk) . ,.'/ ,.,. 

~---------~::; ..... --- ········· ,.,.., • ...................... ·-········· aarı= ~J,J 
Bakırköy Tapu 1\teıuu.rtoto~sJıce.U ~A6e5tp" 
Balarlı:öy kansının BllyO~b JJ. ez:-tttdeıı' 

de Saray mahaUwnln llS:riJl 16 'd• ıı~ 
de 72 No. lı ev All ot;lu Be rrıt(\Jll ~elı 
beri bllAsened ve bUAnlza taP senedi 011!lll~ 
ıundl$ı lddlaslle ve TBP0 nf11l pıl 
vAkl mnracaatlno btnaen ı:ııd~ ~~ 
cur.ıarLesl günü mahallen ura' ~ ~~ 
ca~ndan bu hususta bir 

1 n e~ u J.l' 
olanıann tahkikat günllnde t'Sll~ 
müracaat ve ittrnzmı bUdı.tııı 

Mister Siders iki gün hiç görürune
di.. Bu zaman zarfında Tilda, kendi -
sine iltifat edile-n bir kadının rolünü 
iyice benimsedi.. KordelAlar satın al • 
dı: saçlarını tıpkı Elin gibi taradı. Be • 
linin kayışını iki diiğme fazla sıktı.. 
Yüreğinde, heyecanlı fakat tatlı bir 
korku duymağa başladı: Ya şimdi kapı 
açılır da Mister Siders içeri girer ve kı 
za (yani kendisine) tabanca ile ateş e
derse? Muhakkak Siders kendisini çıl· 
dırasıya seviyordu. Halbuki bu ç1lgın 
aşıklar ne kadar da kıskanç oluyorlar!. 
Eline bile, şimdiye kadar tabanca ile 
ateş etmemi~lerdi!. Tilda, bir hayli dü· 
şündükten sonra, galib bir ihtimalle 
Sidersin kendisine tabanca çelmıiye -
ceğine karar verdi.. Çünkü o, yani Til· 
da, Elinin saclık bir arkadaşıı idi.. ve 
hiç bir hususta Elinden ileri gitme • olunur. 
mişti.. Binaenaleyh tabaneaya hak ka- -------~CE~AL 
zanacak bir hareketi de olamazdı.. Dr. HAF IZ . .D 

Üçiincü günü, tam saat dörttl;e Si • '(Lokman ae\dfıl) ıı '~~' 
ders göründü .. Tildanın kalbi duracak OabWye m{l.teııassuıı ı;::::ıol- If 
~il)i oldu .. genç kız, hardal boşaltmak - ııefl1l,D (2 - a> D1van7ol ıı 
ta olduğu kaşığı göğsüne bastırdı. Saç- aeıonu 121118 • aıDM 
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rayJDız. (Po1ta kutu.u 1255 Hormobin) 

İnhisarlar U. Müdür üğünden : 
Cinsi Mikdan Muh mmen B. %7,5 te

minat 
Lira Ku 

Eksilt-
beheri tutan 

............._ L. J{. L. K. 
menin 
saati 

Lı o~ J. ~r kuf\!Unu 1600 kilo -. 3~ 480 .- 36 .- 14 
r gınnı 400 litre ı. 50 6JO .- 45 .- 14,30 

4~- Nümunesi evsaiında 1500 kilo mühür kurşunu ile şartnamesi mucibince 
lıtre Araginal nçık eksiitme usulü ıle saUn alınacaktır. 

~~ - Mubammen bedellerile muvakknt teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
ıa 1 - Eksiltme 14/Xll/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hi~alarında yazılı 
h atı~rde Rabatnşta Levazım ve Mübayı.ıat şubesindeki alım komisyonunda ya
.. ılacakt 

1 
ır. 

b "~- Şartnameter parasız olarak hergiın sbzü geçen şubeden alınabileceği gi-
~uınuneıcr de görülebilir. · 

~ar - İst( klılerin eksıi.tme için tayin edılen giın ve saatlerde % 7,5 güvenme 
alarıle birlikte yukarıoa adı geçen komısyona gelmeleri ilan olu~. (8634) 

~ 

Cı n si Mikdarı Muromm~n B. %7,5 teminat ekslltmenln 
- ~ beheri tutan lira kr. 

~ ır. kr. ır. kr. 
~hı:---
~lllt~e ve kasket 195 Takım 21. 4()9;j, 

Lı. 69 Adet 15. - 1035. 

ao7. ıs 
77.72 

şekli sa an 
açık 14. 

• 14. so 
tıı"llrp· ın 213 Çift 4. 10 873. SO 65.50 pazarlık 15. 

)al -: İdaremiz müstnhdemini için yukarıda cıns ve mikdarı ya1.ılı üç kalem eş
alın nuınune ve §artnameleri mucibince hı:z<ılarında gösterilen usuller le satın 

acaktır 
lt . 
ltr- Muhamm.cn bedellerile muvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 

~lı -- Eksiitme 15/:::tJJ/938 tarihine rastiıyan Perşembe giınü bizalannda ya
Qq ~saat erde Kabataşta Levnzım ve Mübayaat Şubes.indeki Alım Komisyonun

apı! caktır 
ıv · 

bı 
11 

- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen fUbeden almabileceği gi-
\7 lıınuneler de g rulebılir. . 

tatar~ is~~~lılf:'rın eksiitme için tayın edılen gün ve saatlerde ~ 7,5 güvenme pa-
e bırlıkte ~ uk .. nda adı geçen komisyona gelmeleri Uan olunur. (8662) 

l ~ 
€<!:; İdaremız'n kutu fabrikasında halen mevcud olnnlarla birlikte mayıs 939 
t.rrn sıne kadar b.rıkeceği tahmin edılen 20,000 kılo düz kapak tahtası açık art

lı a Usulile satıl caktır. 
~ın- Muhnmmen bedeli beher kılosu 3,66 kuruş hesabilc 732 lira ve 7o 15 te
l~tı 110.80 1 radır. 

baı..şt- Arttırma 15/Xll/938 tar hıne rastiıyan Perşembe günü saat 16 da Ka
laeqkt~ lev:.:ızım ve mübayaat §Ubesinde müteşekkil satış komisyonunda yapı • 

l . "- ~ .. \1 umuneler Cıbalide kutu fabrikasında görülebilir. 
b tl k-; lstcklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminatlarile 

e Yukarıda ndı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8664) 

l ılllıi'WIII 

llac~1Şartnamesi mucıbince 3000 kilo arab sabunu eksiitme usuliyle aatın alı
ll r. 

\at t~/1uhammen bedeli beher kilosu 90 kuruş hesabiyle 2700 lira ve muvak
ltı ınatı 202.!50 !iradır. 

4vaz; Eksiitme 20/Xll/038 tarihine rnstlıyan Salı günü saat 14 de Ka'bataşta 
lV m ve MübJyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
\1 _ t Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

lariyıe b Stekiiierin eksiitme için tayin edilE'n gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
ıriıkte yukarıda adı geçen Komisyona gelmelerı ilan olunur. c8833~ 

1-td . ~ hat1r areınızin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur, arnele ve lüzumunda 
l~:ce~1 ~1;k na.klinde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 26/X/938 de ihale edi
\'(! Paz an edılen 2 aded kamyonetin muhammen bedeli tezyid edilerek yeniden 

ll arlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
tacıır- Her ikisınin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 ll

ltı' 
hataş;; {ksiltme Hl/Xlli938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14.30 da Ka

l\7 _ .evazım ve Mı.ibayaat Şubesindckı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
V Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

~<:ı.hil;-t ~k~iltıneyc ·ştirak etmek isti ~enlerın kataloklariyle karoseri ~ekli ve 
tthı.j iha ı sımntı.?ı göster ır bir plan n~ benzin sarfiyatını gösterir fenni teklif
"~' luz a e {!unun den 5 gün evvcPne ka dar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine verme-
\Tı ırndır. 

ları,yı;b~st:kliler pazarlık için tayin edilen gün ve santte % 7,5 güvenme para-
ırlıkte yukarıda ndı geçen koroisyana velmeleri ılan olunur. c8855~ 

------
İstanbul Belediyesi İlanları 

al J~~~~~~~~~~~------------------J ~!ın kı~Ye vergi ve rc5imleri kanununa t d iknn tahakkuk ettirilerek tahsil e-
rı ~ll'tıı En~~~n levha, ilan. tente VE' sioer r e imieri için 938 senesi taksit zamanı 
1-.ıt d tl urnen tarafından kanunucvv I sonu olarak tesbit ediJmiş olduğundan 

arın maiUınu olmnk üı:ue k yf'~ et .·n olunur. (8772) 
~ 

lıe~a S nelık muhammen kirası İlk teminatı 
\> z tta ç 
~ a'i cadd arşıkapı mahalles;nin tram-
~Ustar~ s, sokarında (Merzifoni Kara 
'dıkö .. ~· şa) sebıli. 100 lira 7,50 

"'l:.kıthYUnde Caferağa mahallesinin Mu-

h 
\'uka ane sokağında 3 numaralı dı.ikkan 360 lira 27,00 
to rıda s . 

ltı den :tib emtı: senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller teslim tar!-
h·a'ia kon ~ren bırer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artır-
I lzaıarınd~ ~.uştu~. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
~be iUn" gosterıJen Uk teminat makbu z veya mektubile beraber 15/12/938 P er-

u aaat 14 buçukta D aimi Encümende bıılunmalıdırlar. (B.) .(8669) 

IZI 

En boş ve tabU meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Taklld edilmesi kabil olmayan 
bir fen harlkasıdır. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU • ISTANBUL 

Sayfn 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SİVATlK 

• 

En çabuk . ve en emın 
bir surette 

te·davi eder. 

SATILIK BEKÇI DUBASI 
Kasımpaşada Cami altındaki atelyemtz OnOnde bulunan bekçi dubası 

8/12/1938 gnnn saat on beşte paznrlıkla satılacaktır. Pazarlık Tophanedeki 
• Deniz bıınında Materyal şubemizde yapılacaktır. Istekliler şeraiti og-ren

mek tızere hergün mezkür şubeyo mnracaat etmelidirler. 

Devlet Dem i ryolları ve limanları işletmesi Um um idaresi ilan ları 

Muhammcn bedellerile mıkdar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup malzeme bu 
grup aYJ'l ayn ihale edilmek ılzere hi:zaJsnnda kayıdlı gün ve saatlerde Hay• 
dnrpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarfla eksıltmeye 
~onmuştur. Bu işe girmek istiyenlerın her grup bizasında yazılı muvakkat te
ır.inat ve kanunun tayin ettiği vesaik ve teklif ve kataloklannı muhtevi zarfla. 
rın eksiitme günü saatinden bir saat evveline kadar Haydarpaşada gar binası 
dahilindeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komısyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 5 aded 4-5 Kg. karpitlik seyyar yükı:ck tazyik asetilen cihazı: Muhamnıen 

bedeli 1110 lira ve muvakkat teminatı 8325 kuruş olup kapalı zarfla eksiltmesf 
15/12/938 Perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - 10 aded 8-10 Kg. karpitlik seyyaryüksek tazyik asetilen cihazı: Miıham. 
men bedeli 2900 lira ve muvakkat teminaU 217lh lira olup kapalı zarfla ek.sılt-
mcsi 15/12/38 perşembe günü· saat 15,30 cb yapılacaktır. (8523) 

Komisyonumuzda mevcud proje ve fennt şartnamelerine göre ve (15540) lira 
98 kuruş mu hammen bedel ve vahidi fiat esası üzerinden Ödemişte yaptırıla,.. 
cak yolcu b~nnsile bu b•naya aid elektrik su ve lnğım tesisatı işi 7/12/938 taribine 
müsadü Çarşamba günü saat 16 da Alsnncakta 8 ci işletme binasında toplanacalı! 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1165.57) lira muvakkat teminat vermeleri ve kanuı 
nun 4 cü maddesi mucibince işe girrneğe m:mii kanuni halleri bulunmadığına ve 
kanuni ikametgahı gôsterir beyannameleri ve eğer ıstekli bir ş.irket ise şirkettn 
1icille kayıdlı ve halen faaU •ette bulunduğuna dair alakadnr makamdan alına· 
cak bir vesıka şirket sırküleri ve şirket narnma hnrekct edenın noterlikten mu• 
saddak şirketin vekaletnamesi ve teklif mektubları ayni gün saat on beşe kadar 
komisyon reisliğine vermeleri veya posta ile taabhüdlü olarak göndermeleri la
zımdır. Postada vukubulacak teahhürattan mes'ulıyet kabul edilmez. Bu iş için 
ehliyet vesiknsına lüzum yoktur. İnşa edilecek binaya aid kroki ve şartnameler 
beşer lira mukabılinde Ankarada ikinci işletme, Haydarpaşada birınci işletme ve 
İzmirde sekizinci işletme veznelerinde satılmaktadır. (8546) ( 4135) 

ZENITH 
En eski ve hali hazırrta en 
nıOtPkAmil ve dtınytının her 
tarnfında en fazla aranan 
radyodur. Yalnız Beyo~lun
dıı BAK ER Mıı~azalarında 

satılmaktadır. 

Ak b kitab evi 
Her dilden kitab, gazete, mecmua, 

mekteb kitabiarının ve kırtasiyenin 
Ankara satış yeridi.r. Undervud ma
kinesinin acentasıdır. 

Göz hekimi 

Dr. urad Ram i Ayd1n 
Taksim - 1'alimhane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
Tel: 41553 

··········-·················································· 
Son P osta Matbaası 

Ne§I'iyat Müdürii: Selim Ragıp Emeç 

sAHiPLERI: ~ ~k:m E~~~KLIG1L 

Ycrebatım, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevmt, Siyasi, Hnvadls ve Halk gazetesi 
İSTANBUL 

B 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mabfuz ve gazetemızc aiddir. 

1 

E FiATL RI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. kr. Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

----·1---1---1 
TÜRKfYE 1400 750 400 160 
YUNANİSTAN 234v 12:.W 710 .:no 
ECNEBİ 27JJ 14 ıu SOO ı ı:JOO 

Abone bedeli peşind r. Adres 
değiştirmek 2~ kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Ccvab için mektublarn 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

"················································\ f Posta kutusu : 741 İstanbul •

1 E TetgTaj : Son Posta 
; Telefon : 20203 1 
-; ................................................ ,,. 
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