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,.. .. h • • b · [ Başvekil Ankaraya hareketinden evvel J 
~Um urreiSI U a 1am dün uazeteciıerıe uzun müddet görüştu 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kastamo_ nuy_a gidiyor "c. Bayar hükUmetinin 
. . gazetecilerden 

Sayın lnönü Ineboluyu da ziyaret saklı hiçbir şeyi olamaz, 
edecek, seyahat bir hafta sürecektir 
Ui;ylüler, Cümhurretsinin geçeceği yollar üzerinde taklar kurdular 

Başvekil vaktile aza olarak kaydolundukları Basın 
Kurumunun fahri reisliğini deruhte buyurdular 

Kastamonuda 
hazırliklar 

, ........... ·--·································-·······-·· 
----=--1 Şehzadebaşmda 

Isınet İnönü muazzam 
t~zahüratla karşılanacak 

teşrifat 
tanz·m için 

nizamna me hazırlandı 
Niza ·· V ı· 1 R · · ·· h M ı· ~ . ?Inameye gore a ı ya nız eısıcum ur, ec ıs 

eısı ve Başvekilin istikbal ve teşyiinde bulunacak 

bu~~n~~~? coğra~ me~kii, va~iyeti, ni ziyadesile meşgul ettiği gibi teşri -
~ lugu hase'bıle diger şehiTlere fat işleri de Valinin uhdesinde bulun
~l~eıne~ektedir. Part1i, Vi!ayErt \'e maktadır. 

Ye ışleri Vali ve Belediye Reisi- (Devamı 11 Joel sayfada) 

~ Tıb müessesesinde bir röportaj 

Adli vak'alar 1914 de 475 iken 
1937 de 12.000 i aştı 

~·· 
lltehassıslar bütün dünya ile beraber bizde de görülen 

bu tezaviidiin ilmi sebeblerini anlatıyorlar 

Aclll Tıb mü e 11eıeıı bina.tı 

modern bir tiyatro 
binasi yap111yor 

Şehzadeba§ında modern bir tiyatro bi
nası inşa edilecektir. Avrupanın en &on 
yapılan tiyatro binaları dört sahneU ol -
du~dan yeni tiyatronun da dört sah -
nesi mevcud olacaktır. 

(DeTlUJla ll lncl u.yfada) 

.ij{.t§vekil Basın Kurumunda gazeteciYerle bir arada 
BaşveKil Celal Bayar yanında istanbul sabet edenler arasında Asım Us da var

Yeni Valisi Lutfi Kırdar olduğu halde ID:· llk hitabını ona bakarak söyled~: 
.Balıkesir. (Husus!) _ Şehriınize bnğlı c!i\n Basın Kurumuna gelip de gazeteci - - Arkada§larla yakından konuşmayı 

Kepsut nııhivesinin Saraç köyünde bir Iere her vakit tatlı ve şirin görünen te- çok istiyordum, fakat bu defa ~akıt bu -
dcfine bı; unın ştur. beJSümu Ue bir koltukta yer aldı!~ za - lup bulrm.yaca~ımda mütereddtddim. Va 

Birkaç yüz bin lira tutacağı söylenen man derhal kalabalık bir meslekda, küt- purda Asım Usa rastgeldim. bana bu im-
bu '<iefır.e şu suretle ele oçirılmiştır: lesi tarafından ihata edildi. Kar§lsına i- <Devamı ll Inci sayfada-> 

(Devamı ll inci a.yfada) -----
Beşiktaş Fenerbahçeyi 

1 - O mağ üb etti 

cııer - Beşiktaş maçından bir saf1ıa 
1 u ınıKÜ Q!Or hareketlerine ald butıin yazı 

vcı resimleri '1 ocl sayfada bulacaksmaz) 

Yeni Vali bu sabah 
vazifesine başladi 

Belediyede yeniden 
değişiklikler 
yapilmiyacak 

' 
Vali muavini Karataban 
vazifesi başında kalacak 

r- Yeni Vali diyor ki: 
1 l\fesni arknda lnnmJa temasa geçe

cek, yapıinn \'C yapılmakta olan iş· 
leri gözden geçireceğim. Bidahare 
Anlrnraya gideceğim. Edindiğ;m 

kananti biiyiiklcrime arzedeceğim. 

Ankara Valisi Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdan 
Başka bir vazifeye karş·lamak üzere Pendiğe gidiyorduk. 
Tayin edilmiyor Akşamdan basan sis sabaha karşı kesa-
Ankara 4 (A.A) _Son günlerde İs· fetini ~üs~ütün nrtırmıştı. Buna rağ -

tanbul gazeteleri Ankara Valisi Nev. men Kopruden Haydarpaşaya sefer ya· 
zad Tandoğanın başka bir vazifeye ta- oan. 6,25 vapuru ta~ va~~inde hareket 
yin edileceğine dair bazı haberler neş- ctmış, fakat yolda bır rnuddet tevak -
retmektedirler. Imf etmek zaruretinde kaldığından an· 

Haber aldığımıza göre, lbuna da ·r cak vaktind<'n seki~, o~ d~ki_ka sonl.'a 
yapılan neşriyat tarnamile asılsızdır. HaydarpaşDya yanaşabılmıştı. Bundan 
,......................................................... sonra 7 vapuru hareket etmiş, bu saat-

• ten itibaren 9 buçuğa kadar denizdeki 

Balkan Antant1 Genel m~:~~~~~p~u:~~:ı:paşaya doğru yo • 

Kurmayi ri t 1 t SI luna devam eden ekspresteyiz. Muhte· 
3 0p an 1 rem Valimiz beni büyük bir neza'ketlE> 

--···- kabul etti ve: 
Mareşal Çakmak, General «- Büyük Şef inönünün ve sa)'ın 

Metaksas mühim birer Başbakan Celal Bayann yüksek iti - .. is& d 
.. . Yr.nl Vali dun Haydarp&4& uyoDan a nutuk SÖylediler roadları ve teveccuhlenle buraya gel· eski Vali Muhlddln tistüncıat tarafından 

(Yazısı 3 üncü sayfada) dim• diye söze başladı, sözlerine şöyle k&rfllaıımL'jtır. Yukarıdaki nsimlerdr e:.IU 

(Yıwsa 1 uca arfıula) 
: oovam etti: n ymJ Valileri Istasyonda bir arada iı{tt 

J ''••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••; (DeYamı ll :inci sayfa4a) :lyrl pozda IÖS'te.rme.ktedir 
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2 Sayfa 

•• e rı 
· Akdeniz sulh denizi 
Olmıga muhtacdır 

Yazan: Muhittin Birgen 
, IL.JI alebe kaçıp ta kurtulamıyan Os

lriJ manlı veziri glbi, sulh de ne· 

reyc kaçsa harb celladının tazyıkindcn 
yakasını b:r türlü kurtaramıyor. Bı:. de
fa da, suihü. celliıd Akdenizde yaJUıla • 
ma ıstiyor! 

Son günlerde İtalya parlamentosunda 
ccreyan eden hadıseler, bu hadbelerin 
kopardığı brbna, Akdenizi bir sulh de· 
nızı yapmak maksadile daha dün meri· 
yct mcvkıine konulan İngiliz • İtalyan 
anlaşmasını müteakıb, hiç kimsenin bek
lernediğı bir hava yarattı. Akdenizin bu 
ı;cne çok gecıken lodos fırtınaları yerine, 
§imdı knr~mızda merkezi Akdenizin gö
beğmde olan kuvvctlı bır siyaset fırtına
ıı görüyorux. 

SON POSTA 

Resimli le ı s Cemiyel hayatı .. 

/ 

Bereket vers:n ki bir zamandanberi 
çok fırtına gördük; şimdi her üfleyen 
rQzgAr karşısında papuç bırakımyacak 

derecede tecrübeliyiz! Bunun için. Ro -
madan yükselen sözlerle, Parist.e dtılga -
lanıın muhıt, ne kadar be.klenllmıyen bir 
fırtına aHimeti de olsa dünya, kolaylık • 
la soğukkanlılığını bırakacak değildir. 

Vaktile İtalyada en ağır ceza müeb'bed surette münfe
ı . .i hücreye hapsedilmekti. Bu mahkfun, insan yüzü gö
remez, ldtab, gazete okuyamaz, nihayet delir.irdi. Hukuk 
alimleri bu cezayı ölümden ağır buldular, kaldırarak ye
rine idam cezasını koydular. 

Cemıyet ıçıne ginrJyen, dost, arkadaş, ane ed.ınmıyen, 
konuşınıyan adam kendi !kendisini cezaların en ağırına 
mahkUm etmiş demektir, maeldeten olmasa bile manen 
ölümün karşısmdadır. İnsan gibi yaşamak istiyorsak ce
miyetin içine girelim. 

* . Pek tok defalar bu sütunlarda soyle • 
m~ olduğumuz gibi, dünya diplomasisi, 
eski usullcrle çalışmıyor. 918 den s'>nra 
bir tarafta çok haksızlığa uğradıklannı 

Iddia eden milletlerle öbür tarafta fazla 
hnksızlık etmif olduklarını bilen mmet
ler arasında konuşma tarzı tamamen de· 
iişrniş1ir: Bir taraf bağırı) or, öbür ta -
raf da tahammfil ediyor. Eğer is böyle 
olmasaydı, Romada cTunus, Korsika. 
Nis ~ r.esleri çıkar çıkmaz, Fransa 
bükOmeti, hemen ültimatomu dayar ve 
galıb gelecek de olsa, mağlıip çıkacak da 
olsa, harbi göze alırdı. 

Halbuki Pnıdi öyle değiL Romo. h:ıy· 
lnrıyor. Paris heyecana geliyor, f kat, 
her iki taraf da, dıplomatlarının biraz 
dargın ve E:omurtkan da olsa. nazik çch
relerile karşı karşıya geçip konu.şuyorlar. 

Ayni şeyi, Habeşistnn vukuatı c.sne • 
sında İngilızlerle İtalyanlar arasında gör 
ır.edik nu? Ayni şeye Almanya ıle İ ı • 1· 
tere, Fransa ve Rusya arnlarında kaç de. 
fa şahid olmadık mı? Bunun için, kopan 
fırtına karşısında lüzumundan fazlı:ı tela
ta !nahal yoktur. Söz muharebesinaen 
süngü mı.ıhm-ebesine kadar çok uzak me· 
safeler vardır. 

Amerikada en çok 
Şekerleme ve çikolata 
Yiyen genç kız 

Bu genç kız. 338 mağazası bu1m~an ve 
iki muazzam şirketi idare eden Amerika· 
nın bonbon kralının 22 yaşlanndak. kı
zıdır. Bütün Amerikada şimdiye değin 

onun kad r çikolata, türlü türlü bonbon-* lar, §ekerlemeler yiyen olmamıştır. Zırn. 
Fakat, İtalya ne istiyor? Hakikatcn, babası pıyıısaya her yeni çıkaracağı çi· 

Tunusu, Korsikayı, Nisl mi istiyor? 1 kolata. §ekeri ilkönce kızına tattırır, o
Bunu ıstediği takdirde işin harbsiz hal • ! nun ı eyıni aldıktan sonra dükkAnianna 
!edilmesi şansmın binde bir olduğunu ve mü,terilerine dağıtır. Genç kız, bu 
bilmez değildir. Şu halde, Romadn yük- yüzdPn asla hastaianmış değlldır. Mide 
relen sesler, ya bir takım ate.şlı gol'i'üs • ağrısı, mid€ ekşimesl ned'r bilmez. 
lerden kopuverıniş nagihfıni bir sayha • 
dır, yahud da bazı şeyler ele geçırmek Finlandiya otmpiyadlarzna 

hazırl k 

r·--···················································\. 
ergun ir f1kra 

Kuyunun derinliği 
.Mübalağa.cılığile mefhur Marsil • 

yalı Mariüsün evinde bir kuyu vardı. • 

- Çok derin bir ktıyudıı'l', dedi, 
bir tar!.htc içine bir adam duşmüştü. 

Alay eııiler: 
- HaM kuyunun dibine gidemedi 

öyle mı? 

- 11ayır, kuyunun dibini buldu. 
Avustralyadan yazdığı bir mektubda: 

.Kuyuya düşerken şapkam kuyu· 
-nun kenarına takılı kalmı§, ben A -
1nıstralyada kuyunun öbür ağzmdan 

dı§arı rıi:t m.. A§ağıda vazdığım adre
ae fapkam göndcriniz:ıı demi§tı. 

\········-··········································· ... .) 
Polise 
Silah çeken 
Rus prenses 
l9J6 senesinde. 

güzellik müsaba
kalannda cMıs 

Rusya:ıı intihab e 
dilen, sonral:ırı 
film sanayici' 
den Pate ile evle
nen prenses Ari· 
yan Gideonof, a· 
partımanında a· arzusunda bulunan 1talyanın, Berlin • 

Roma mihverinde kullanılması mtılad o
lan sert bir dile müracaat etmesinden 
başka bir ses alfımeti değildır. Tunus, 
Kcrsika, Nis. bunlar muhakkak bir 
harb mevruudur. Fakat, böyle sert bir 
d'lle ve çok isteyip: FTansndan bazı cey· 

Hl40 olımpiyadlarınm Finlandiyada 1 raştırma yapmaya 
Helsinkide yapılacağını b'liyorsunuz. Bu ,elen polislert> si. 
münaSPDCtle hazırlanan §ehre 328 bin İn· lah sekmek suçile 
giliz lirası sarfedilerek, yeni bir yüzme mahkemeye veril
stadyomu, bisiklet pisti. bir at yanşlan mi~tir. 
sahası. bir eğlence parkı yapılacaktır. Prensesın bl. 

ler kop:ırrnr.k; mesela; Fransa icm ma • =============== csuç:. u kib;ır mc:> 
laştıkları ve dolaşmaya muhtaç bulun • b f'ld k b" · 

nası kalmamış olan Cibuti üzerinde bir a ı e ço ı.ıy:ı 
duklnrı bu 6eniz; bugünkü dünva için b' d dik d 

anlaşmaya varmak: bir hayli mür.~dele- ır e o u U· 
hissei şayial! bir havuzdan b~cka bir şey d t M f b b h kt' d ye; münakaşaya; gazete ve politıkacı -ı yan ırmış ır. aama ı u are ın en 
değildir. Bu denizde hiç ldmse hakinıiyet d ı · d -gQrilltüsüne mal olsa dahi; netice bakı - o ayı prensesın sa ece para cezası gere-

d tt J • • f b' d i:i'ld' iddiasına kralkrnamalı ve bu havuz her • ceği tahmın ediliyor. 
mın an 8 ya ıçın ena ır şey e ,: ır. kese aıd: fırtmasız bir sulh denizi olma-

Zaten Fransa; Avrupanın cabahc:ı,. ol· lıdır. 

rn.adı mı? Bu abalıya bir kere de İtalya B:.mun aksini mümkün tasavvur et • 
vurursa elbet kıyamet kopmaz. Hele şu 

rneğe rnüsald herhangi bir zihniyet; mut 
!ırada Almanya müstemleke ister; Lchis laka nldanmaya mecbur olur. Amerikada sevd!ği kızla evlenemedi· 

739 sene hapse mahkum 
olan hey k e/tıraş 

Etrafındailileri 
Katılırcasına 
Güldüren adam 

·Yukarıda resimlerini gördüğünüz ztıt 

İngilterenin elektrik malzemesi 11atan bü
yük bir şirketin müdürildür. 1smt Kad
valladerdir ve dünyada kahkahalan en 
ziyade sari olan bir phıs sıfatile oönret 
bulmu§tur. Filvaki bu zat gülm~c ba§· 
layınca, etrafındakiler de kendilerini tu
tamamakta ve katıltreasma gülmekte· 
dir ler. 

Kadvallader vaktile, müzik.höllerde ça. 
lıtmı§tır. İEf de yalnız ahaliyi güldür· 
mekti. SeyircHer, onun kahkahalarmı 
duyup ta dakikalaren kendilerinf tuta
madıklarından rövüler aksamış. artıstler 

bir türlü kendilerini g&teremez bir hale 
gelmi~lerdir. Kendisine cÖlüyü bile güJ. 
dürür:. 1Akabı verilen Kadvallader, bun· 
dan on sene evvel Sovyet Rusyada yaptı
~ı bir .seyahatte Sovyet siyasilerini bile 
katıla katıla güldürınü§tür. Kahkahalar 
kralının futbola ve piiroya karşı müdhı~ 
zAfı vardır. Onun bulunduğu maçlarda 
kendi klübü gaJibiyet kazandılı zaman 
neş'esinden gülrneğe ba§layınca, aeyir -
ciler, oyuncular, hakem bile gQlmekte, 
uzun müddet oyuna devam olunama
maktadır. 

tan müstemJeke isterken; İtalyanın da ftalyayı idare edenler; davalarmaa ıs- linden dolayı çıldırarak kız kardeşini, 
bo durması: elbet caiz olamaz. Dünya rarı ~even kuvvetli kafalar olmakla be • annesini, ve evlerinde pansiyon olarak /ngi/terede do§um aza/dı 
isternek dünyası oldu; kim bir şey ister- raber·. rP.alitelerl inkar eden fantezı' ı'n - oturan bir delikaniıyı boğup öldüren 

1 B 1 y h İngilterede doğumlann azaldıkJ anla -
se a ıyor. u ya nız n ucUler bece - ı d d ğ'ld' ı Akd · · h' ı Nevyorkun meşhur heykeltr~c:larmdan remiyorJar! san nr a e ı ır er. enıztn ısse -ı şılmaktadır. Geçen seneki istatistiklere 

şayiah bir sulh havuzu olduğunu onlar Robert İrw:n'in muhakemesi bitiıilmiş; bakılacak olunsa, evvelki senenin 56273 

İtalyanın ne iste~! henüz malum de- da pE:'k güzel bilirler. zavalhya 139 sene hapıs cezası verilmi§· doğumuna mukabil geçen yıl 55011 çocuk 
~ildir. Alman hnriciye nazırının Fransa Telaşa mabal yoktur. Romadaki ses· tir. dünvaya gelmiştir. 

ler; olsa olsa yeni bir pazarlığın açılma Ki'ndisini bir seneden fazla müşahede =============== 
Ue bir dostluk misakı imzalamaya hazır- seslcridir. altında bulunduran doktorlar, vaktile heykeltraşın beş seneden fazla YEl§llYa -
landı,kı bir sırada yükselen iddia sesleri; Muhlttin Biryen üç sene bir timarbanede yatmış bulunan mıyacağmı bildirmişlerdir. 
hakiknten büyfik bir sürpriz ifade etse ~~::;:::;::;:=:;:;:;::::=;:=:::;=::::::=:==:=:=:=:::::::::=:;=:=::=::=:=~=========:=::=:=:=:;:;:::~ 
bile; biz bu sürpriziere alıştık. Almanya ~ 

lle İngiltere arasında ebedi dostluk scz- 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E; R 1 N A N M A 1 
leri söylenlldi~nin haftasında yeni bir 
slSz ve siyaset münnkaşası başlamadı mı? 

Bunun için: yeni çıkan hadisenin sE>y
rinf takib ederek İtalyanın ne istedi~in;; 
maksadı ne olduğunu gösterecek alamct-

Lri bcklemed~n bir hü~m vermemeAc 
mecburuz. Yalnız fU kadar söyliyebiJi • 
riz ki Akdeniz bir sulh denizi olmaya 
muhta~dır. Bir ~k mJlletlerln içJnde do-

Herkesin Istedi~'! gibi söz söylemekte mutlak olarak 

serbest bulunduğu bir mecliste bulunuyorduk, toplantı· 

ya riyaset eden arkadaş koca salonu dolduran dinleyicile

re hitab ederek: 

ISTER INA N, 

- Muhitinizde ıslahını veya yeniden tesisini istediği· 
niz şeyler olabilir, söyleyiniz, makul gördüğümüz takdi:r· 
de istenilen seylerin tahakkuku iç:n çal~alım, dedi. 

Salonda belki 200 ki~i vardık. İçimizde yalnız !bir kişi, 
yalnız bir şeyi eksik gördü. 

I S TER INA NMA 1 

~---------------------------------------------------J 

Birincikanu~ 

Sözün Kısası 
-····-

Güzel yazı 

E. ·-·U 
Yu, 

U zak yerde bulunan bir okU 

eurodan uzun bir mektub aidıJJl. 
ı•t " 

Ben, beni kendine muhatab etınek u et 
fünc!e bulunan, naçiz fikirlerime kıYfll 
verip de benimle basbıhalden fayda 

0

8~ 
man böyle kimseleri cevaibsız bırakıll 
istemem. Gelgelelim, mevzuub:ıhSe.tt!n: 
ğim mektubu değil okumak, mcalııı: ııı 
rine ile dahi sökebilmek için dünytı~ , 
eziyetini çektim .. yarım günüm ,kaybO 

du. ··ıO 
Eski harfleri ekseriyetimiz iyı }to a· 

yazıyorduk. Bunda cRehberi sübyaıt~ef· 
dm daki, E>ski zamanın meşhur ıneşk ıll' 
terlerinin tesiri var ını idi, billlle ' ... ı • 
Herhalde, rık'amıza, harflerimizin au , 

6(ln ve okunaklı olmasına dikkat ed~~
dık. Hatta, itinayı daha da ilerıye go sııı 
rerek, kağıdın uc~mu, şeytan koııfll:Os 
(!) diye be!Ji belirsiz kırpar, uzunlu~ ır.• 
büküp, hiısıl olan amudun tam ortıı~~rı 
besmeleyi kondurur, satırların sn~ ı-.ıt 
sola yukanya doğru yürümesine dılt 
ed erdik. 

Yeni harfler çıktıktan sonra. bel' pe 1: 
dense bu itinayı · kaybettik .. sallapııt~ 0

• 

duk. Yazırruzda bir ağırlık, bir bıçı~ıe 
sizlik, bir teklifsizlik görünüyor ... :fide
bir çoklarımız kapital veya majüskUl ..;· 
nilen büyük harfiere karşı ihmalkar dııbıl 
ranıyorlar. Has isimler, cümle başıarı tıi1 
mecburi hususiyetini kaybedinc~, V:~.ıll
karmakar~ık oluyor. Ekscriya cıns iS ., 

dl rını .... !erinden, sıfatıardan seçilen soya ıı 
soyadı olduğunu anlamak pek güç 

1 h"sl'iıtııı Aksi gibi, mekteblerden u · ıdı.. 
{kaligrafi) dersleri de galiba k,ald~l i· 
İhtimal ki, bu ileri asırda yazı nıaJ<incs zı 
ne gu"venilivor. Lakin makine ile ya • r~· 

her zaman ve her yerde muvafık ve? P • 
··ıt)C' 

tik değildir. Gar.b mcdeniyeti. büyu bı 
re yazılacak mektub, arize, istidn gı _ 
§eylerin makine ile yazılmasını ayı b 53

1
, 

yar. Hatta P§C dosta bile makine ile y:.ı~·-
t
. ,,o,. 

lıp gönderden mektubların kıyme ' " 
tur. 

• \tı1C• 
Sonra, resmt muamelclerde, nu i 

·yet =• dcrkenar gibi kayıdların eheın.rru llZ· 
dü~ünelim. Bunlar makine ile yapılartı !<· 
Okunmaz bir yazı ile de yapıldık}a:ı t:ı • 
dirde muameleyi ne türlü i~kal cdecdt~:r 
ni tasavvur edelim. Sonra, herkes de ııer 
yazı makinesi edinemez.. edinse de, 
yere ta~ıyabilir mi? li e • 

Onun içın güzel yazıya önern verJl'l "' 
yız. Yarına yetiştirdiğimiz nesil. bai .. 
malfımat ilt> beraber düzgün ve okUl'lı~:ı· 
lı. hatta güzel yazı ile de mücehbeı 0 dC• 
lıdır. Kaligrafi dersini ilk mektc~Ie~e • 
ortalarda. liselerde, hatta yeni nesıl ~:.ı _ 
tişindye kadar yüksek mekteblerde 
hi ihya etmeliyiz. ı1l 

Emin olun ki bu pek faydalı olur. l'l:f. 
güzel yazı, yazanın da, okuyanın dıı :oc~· 
inedir. Merrunlarını terviç ettirell'e~ı .. 
ten şikayet edenlerin yüzde, hiç 010~,111 
sa cllisi, bu muvaffakiyetsizliğin ~r. ll' 
biraz da yazılarının okunamanıasın 
ramahdırJar. 

1 
bir 

Sonra, kağıdın üstüne dökülen güı:ır :ı;:o 
yazının Ycrdiği bedii haz da ayrıca grP'• 
yittir. insanın yazdıkça yazaca~ı'lt•~W 
ve yakı§ıklı bir kisveye bürünen fı 
rin de değeri artar. ...s1 

)'IJ"' 
Eskiden, devairde şeflerimiz. 

güzel olanları: o,·ef• 
- İnci döküyor, mübarek! diye 

takdir ederlerdi. 9tıtl 

Ye hüsnühat sahibi olanları. b~~tiı'' 
b~ka tezahürlerinde de itinakAr. 1 ısrdl· 
ma, tcrnıze ve güzele meraklı sayar ) 

Yfadcı ,. 
(Devamı 11 inci sa. ..... .. 
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--~alkan 
Ba 

SON POSTA 

Antantı Kurmag 
larının t planiısı 

areşal Ç kma Ve 
Ati ada m .. him b·rer 

neral Meta rsas 
utuk ~öyle iler ,, 

• irliğ. uvvet· izdi , 
Ca A.tina 4 (A.A) - Başvekil Metak· 
~ Balkan Antantı genel kunnay lbaş· 
~ .ları şerefine verdiği bir öğle ziya· 
~~tınde söz alarak. Elen hükfuneti ve 
fı1:n ordusu narnma ıkahrarnan mütte-
41 orduların kıymetli mümessillerini 
lhi iırnladıktan ve kendilerine en sami
lhak hoş geldinjz te.."'lennilerinde bulun
ın.· tan duyduğu derin hazzı ifade et· 
tt~. dost ve müttefik asil Türk mille-
t.in Büyük Şefi ve Balkan Antantı -
~ başlıca ınüessislerin<len biri olan 
So türkün hatınısını kııh ettikten 

llra ~iştir ki: 
k ~Size göst~rilen kabul asil rnemle • 
\t ttietiniz hakkında Yunanistan ın ze • 
~~ bulmaz dosthığuna bir delildir. Bu· 

da huzurunuz bir semboldür ve dört 
~leketin sıkı el birliğini ve Balkan 
U arırnada~ırıca sulh ün sarsılmaz terne
bı oıdll antantunıza derin bağlılıklarını 
~ere daha teyid etmektedir. Bu iç
tıı· kimseye karçı bir tehdid t~kil et
tıııYor ve hiçbir mütecaviz gayeye ma
ta! değil.dir. Fakat yalnız Balkan An
h.ı. hnın dcvnmlı inkişafı dolayısile vu
lf! b.Ulınaktadır. Sulh ve vif&kın asn 
tıQa~nden ilham alan dört devlet ken
ıt·~nin emniyetini birçok ıztırab gör-

kere ve akdedilen son Selanik itilfıfı, 

yarımadadaki bütün memleketlerin an
laşma ve yakınlaşmasına matuf mesai· 
mizin mes'ud inkişafında kat'i bir mer
hale teşkil ediyor. Umarım ki bu itilfıf 
bir uyuşma havası ihdas etmeK ve a
ralannda devam3.ı bir ~ki mesai te· 
sis etmek suretile Balkan milletlerinin 
o kadar hararetle· arzu .ettikleri yeni bir 
refah ve terakki devri açmaktadır.» 

Başve'kil Metaksas, dört memleketin 
devlet reisierinin sıhhatine, dört mille· 
tin refahına ve kahraman Türk, Ru -
men ve Yugoslav ordularının ve ordu 
şeflerinin şerefine 'kadehini kaldırrnış· 
tır. 

Mnrcşal Çalanağın cevabı 

M~taksasa Türkiye Genel Kurrnay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak cevab 
verm~tir. 
Mareşa1 Fevzi Çakmak, A tatürkün 

hatırasının tazizinden dolayı teşekkür 
ettikten ve Yunanistanın Tüdt mille
tini pek acı blr surette müteellim eden 
materne iştirak nişanesi olarak Tür'k 
topraklarına gönderdiği heyetin mürn
Uı.z başkanı MeU!ksas1a Atatürkün rnü-
15.katını hatırlattıktan sonra Atatür -
ki:n, Yunan Başvekilinin de çQ'k ma • 
nalı ifadelerle kaydettiği gibi, 'Balkan 
Antantının başlrca rnüessislerinden bi
ri olduğunu bildinniş ve Kollegleri a
dı.na sözüne devarn ederek demiştir ki: 

Başvekil, siz bu antantı eri_şilrnesi 
güç bir belagatle tes'id ettiniz. Bu an
tantm memleketlerimiz için olduğu gi
b! bölgemizin bugün bir örnek vernıek
le övündüğü ba~. müsalemet ve istik· 
rar havasının tahakkuku için olan fay
dalannı kaydettiniz. Buna binaen ben 
valnız güzel sözlerinize iştirakle iktifa 

edeceğim. Sizin de söylediğiniz gibi, 
bu rnevknt toplantılar hiçbir kimseye 
karşı bir tchdid de değildir. Bununla 
beraber, bu toplantılar her defasında 
ayni zamanda banşın da menfaatleri 
ohın müşterek rnenfaatlerimize hizmet 
eden teşriki ımesaimizi daha ziyade nor
malleştirrnE'ktedir. 

Ecternasyona1 vaziyet bizim için kıy
metli oian bu banşm tesanüd ve teşri
ki messimizin himayesi ihtiyacı olmak 
ihtimalini gittikçe daha ziyade gözö -
nünde tutrnaklığımızı icab ettirdiği 

nisbet~ bu toplantılar hergün daha 
kıymetli görünüyor ve eminim k i di
ğer Kolle~lerim için de böyledir. Pak
tımız. bölrremiz siyasi stati.isünün sar
sılmaz istikrarı için en emin bir ga -
ranti teşkil etmektedir. İş birliğimizin 
gittikçe d:ıha tesirli olarak tebarüz et
tilfini görmekle duydu~rn ve hepimi
zin duyduğumuz rnemnunivetten mül
hPm şu birkaç sözümü. ekselansmızın 
Bulgadsbmla yaptığı son Selanik an -
laşmasına olen işaret ve telmihinize iş
tirak etmeden bitirmek istemiyorum. 
Ekselimsınız tarafından antant hüıkfı
rnE'tleri adıııa müşterek komşumuz 
Bulgaristanla akdedilmiş olan bu pakt, 
General Papaaos'un ço.k nazik nutku
na cevab verdiğim 1.arnan da karvdm
rlan hali bılmadımm mC's'ud bir Mıdi
sedir. Ayni zamanda enternasyonal \'a· 
ziyetin bize öğ'r('Uiği husus'lann tatbi
kma geçmiş olduğu gibi devam zaru
retini de tebarüz ettinniştim. 

Maresa 1. kadehini, gerek kendi ve 
Perek kolleg1eri adına. nv:ıjeste Kral 
İkinci Georges'un, naib prensin. Baş -
kan Metaks~run sıhhatlerine, kah .. aman 
Elen ordusunun kudretine ve büvük 
Elen mi11eti'1lin refahına kaldnmıc;tır. 

lman Hariciye 
Naz1r1n1n 

Paris ziyareti 

Sayfa 3 

E 
e Almanyanın müstemleke 

talebi meselesi 
Berlin 4 (A.A.) -Alman matbuatı, 

Von Ribentrop'un Pari8 seyahati hak· Yazan: Selim Ragıp Em~ 

kında tefsirata devarn etmektedirler. V ersay muahcdesinin şiddetle ta
Frankfurter Zeitung: 
Almanya, müşterek .Fıransız • Alman dilini istedi~i günden it~bar~n 

deldarasyonunu imza etmekle, dahil • Almanyamn üzerinde ısrarla du~d.ugu bır 
de kuvvE'tli ve müsalernetleşrniş bir mevzu da müstemleke mesele.sıdır. Al -
F':!:ansa ile dostane bir ruh içinde yan· ma?ya. ~üstemlckeyi m~te~ bakun • 
yana yaşamak arzusunu ifade etmekte- laraan ıstıyor: tık madde ihtıyacı hakı -
dir, diyor. mından istiyor; kendi seviyes1nde ve ke~-

Kölnische Zeitung, yazıyor: di nüfus ve nüfuzu dcr~csind_e mevkıe 

B d kı 'hi h · sahib bulunınıyan bazı mılletlerın bol bol 
u e arasyonun tan e ernrnıye- 'b' lm 1 k d 

t . i'k' 1 k- ıı..... d dl h kk d müstemleke sahı ı o a an arşısın a 
1, ı ·ı men~ e c~ ıtll u an a m a b hak ah d'l ·na 

h t .. ı- ·· h 'ht' 1. · · 1 tm kendisinin u tan m rum e ı mesı er ur u şup e ı ıma ını ıza e e e • . . . • M · 
· ded' B · .,u. h dddll kızarak istJyor, ıstıyor vesselam. aa • 

sını u. .u . vazıy"~ı"' . u . ~rını mafih şu noktaya da ehemmiyetle işaret 
eRen• de telakkı eden ngıltere ıçın de k ııı. d k. M"" "ht Mi t c m 

~h· d' etme i.1Zım ır ı unı e s cr . e • 
mu ım ır. d. b' d · t .. · bcrlayn ile ebe ı ır a emı ecavuz mısn· 

Fran...'i!zlann müta-'ealn11 kı imzalıyan Hitler, Almanyanın bu ta· 
Paris 4 (A.A.) - Gazeteler, von Ri· lebinden hıçbir zaman vazgeçmiyeceğinl 

bentrop'un Paris seyahati hak'lunda iddia etmekle beraber bu meseleyi harb 
JY.'k az tefsiratta bulunuyorlar. yapmak için bir vesile saymıyacağını da 

Ouvre gazetesi, Romada bu seyaha· kat'i olarak beyan etmiştir. Demek ki 
te ehemrniyet atfedilrnek istendiğini Almanya, bıı bahsin, aliı'kadar devletler 
kaydederek, niçin? diye soruyor. arasında mü;akere yolile halledilmesine 

cAcaba Almanya ile Fransanın bir • taraftardır. Maamafih bir kısım İngiliz 
birlerine köpekler gibi lbakımakta de • matbuatı ve cfkarı umumiyesi Alman ta· 
vam etmeleri, Ciano'nun derpiş ettiği lelıini yumuşak bir surette teHildd ve bu 
şekilti~ bir Avrupa kurulrna51 için mi talebin terviç edilmesine taraftar görün· 
lazımdır?,) me kle beraber bilhassa liberal ve arnele 

Bavan Tabouis, Oeuvre gazetesinde, rnehafili Almanyanın dileklerine red ce
İngilterenin Fransa ile İtalya arasın- vabı verilmesi mütaleasındadır. Fransa -
da son kırk seki.~ saat zarfmda ittihaz nın da ayni fikir ve kanaatte olduğunu 
ettiği açıı{ ve dürüst hattı hareketten söylerniye lüzum yoktur. Fransırların 
dolavı Fransanın mernnuniyetini kay· itirazı iki noktada toplanıyor: 
etettikten sonra Sir Perth'in Ciano'yu ı -Alman müstemlekeleri hiç bir za · 
ziyaretindeıı bahsederek diyor ki: man Almanyanın ilk madde ihtiyacını 

Sir Perth, rnesele İtalya ile Fransa tatmin E.'dcmemiştir. Binaenale~h bu ta
arasında bu~ünleırde a-zçok halledilme- leb, bu bakımdan mantıld değıldir. 
diği takdirde. Çemberlayn'in, Roma zi· 2 - Milletierin müstemleke sahibi ol· 
yaretinin ı 1 ve ı 4 kanunusam arasın- maları hakkı şu veya bu maddi delil ii& 
da yapılacağı diin akşam resmen bildi- taayyün etmiş bir şey değildir. Büyük 
rilmiş olmasına rağmen, maalesef Ro- Harbde mağlubiyet neticesidir ki Alman
ınava gidemiyeceğini Kont Ciano'ya yanın müstemlckelerini kaybetmesina 
ihı:;as eylemiştir. saik olmu§tur. 

B elçikada 
Kahine buhronı 

Bu iddiaya Almanların verebildiklerf 
cevab yok de~ildir. O zaman kuvvetten 
düşerek kaybettiklerini bugün kuvvet • 
lendikleri için zorla dahi olsa alabile -
ceklerini beyan etmeleri, verdikleri ce -
vabın en tesirlilerinden biridir. Bu tak

Brüksel. 4 (AA.) - Halefini buln:ak- dirde bu rnukabelcyi Her Hitlerın Çem-
ta Spaak'ın müşkülfıt çekmekte olduğ1J bcrlayne verdiği teminatla telif etmek 
maliye nazırının istifasına rağmen kati- güçleşiyor, Müstcmle'ke için harbetmi -
netlin vaziyeti nazik görünmektedir. yE'ceğini vadeden Almanyanın icabınJa 

ilş milletlPr inin saadetini ternin gibi 

1 
~tu bir endişeyE' maliktirler ve kom

~~~tile en iyi münasebetler ~darnesi 
t· 1 samimi bir arzu ile müteharrik -
~tler. Dört devlet, baş-kalarının malı· 
~. göz dikın€yi düşünmüyorlar. Fa • 
~ ~.aYni zamanda kat'i hudurllan şe • 
U fli ellerinin kanile çizilmiş olan mil
d ~0Prak1arıra muhafaza hususunda 
1 egiŞrnez bir azim ve karar sahibidir
~:· Bizim birliğimiz, bizim kuvveti • 
ll lZdir. Balkan • Antantı dev1etlerlle 
~stan arasında serbestçe müza • 

Gazeteler, kabine bulıranının bılkuv- zora başvuracağım söylemesi kabili mü
ve açılm1ş olduğunu beyanda müttefik- dafaa bir mantık değildir. Bundan dolayı 

I<ors"ka ve A 1 P 
tirler. ve bilhassa dünyanın tezadlar içinde çır-

Tu Us a d •• n as denizini asifik Fazla olaı·ak pazartesi günü sosyalist pmıp durmasıdır ki işlerin düze!mesinc 
fırkasının umumi kongresi Brükselde imkan vermiyor. Bu gidişle de imktın 

İtaly 
de"l.zr·na bag""l1yacak toplanacak ve Spaak tarafından, Bürgos hasıl olacağa benzemez. 

• Selim Ragıp Emeç ı h hükCıme~i ile mukarenet tesisi için itti· 

b·· -k 
' ey ı e h1•r kanal aç1l haz edilmiş olan karar hakkındaki hUk· =============a IYOf münü verecektir. Müfrit enternasyona- söylenmektedir. 

ı 
Yaşington 4 (A.A.) - Nevyork Ti· Hstler Burgos hükumetine şiddelte düş- Brüksel 4 ( A.A.) - Albert Janssen. 

ayı•Ş ya 1 1 mes gazetesine göre, resmi mahfeller mandırlar. HattA Barselon ilc derhal dip- Spaak tarafından kendisine teklif edi· 
ve kongrenin Vaşington azası, Atlas !omasi münnsebat tesis edilmesi icin sos- len Maliye Bakanlığını kabul etmi~ • 

~ denizini Nikaragua üzerinden Pasifik yalist iu·kasının her şeye baş vuracağı tir. 

Yanghayda Fransız, italyan askerleri arasında ~~~~g:~:: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 ldu Yaralananlar Var zaheret etmektedir. Zira tek bir pana- a ya a 

çarpişma ar o ' ditler. Amerika ordusu bu projeye mü-
l ma kanalı harb vukuunda kolaylıkla • 

unusta birçok İtalyan mağazalarının camları kırıldı, tahrib edilebilecektir. rı y ey o ar 
nümayişcilerden 15 kişi tevkif edildi Yeni kanalın inşası mac;rafı 725 mil-

yon dolar ve uzunluğu 277 !kilorne1Te o-

tibia~s 4 (A.A.) - Korsika eski muha - mış V cyaşasm Fransa. diye bağmnır =la=c=a=k=tı=r=. ============ 
Sl.ır eti ittifakla kabul ettikleri bi karar tır. Polis nihayet tezahüratcıları d;ı.ğıta· tir. 
tı €!tinde; İtalyan meclisindeki tezahüra- rak saat 12,15 de nizamı iadeye muvaffak Roma 4 (A.A.) _ İtalyan meclisi ıc _ 
tıı.:Urd_ hislerine karşı bir hakaret ola • olmuştur. zah~ratı hakkındaki Fransız gazetf'leri -
oı lelfıkki ettiklerini ve umumi harbte İtalyan mağazalarının canıları kınldı nin makalelerine cevab veren matbu • 
tQen. ~0.000 Kors~ mezarlan üs • Tunus 4 (AA.) - Bu sabah yapılan at, İtalyanın hattı hareketini. 1935 ta -
a11

11
de llYnı cesaret ve vıi aşkla yegane tezahürat esnasında on beş kişi tevkii e- rihli Mussolini - Laval anla.şmasımn, zec 

a11: Yu~dlıırı olan Fransayı müdafaa için dilmiştir. Birkaç İtalyan ma~a?.asının ri tedbirler tatbik suretile bu anlaşma-
lÇtıklerjni bildirmektcdirlcr. vitrinieri ve camlan kırılmıştır. Şehirde yı ihlal etmiş olan Fransanın hatası yü-

Tunusta nürnnyişler saat 13 denberi devriyeler gezmektcd~r. zünden balı1 ve gayri mevcud bulunması 
~~~us 4 (A.A.) _ Bu sabah saat 10 İtalyan başkonsoloslu!u binası pulısin delili He izah etmektedir. 
~ ağıeye kadar iki bin kadar genç muhafazası altındadır. Popolo d' Roma: 
ca~~eyY~z söyliycrek Tunusun büyük Şanghay'da çarpıştılar İtalyan milleti Korsikada İtalyan leh-
sa, e~e.r ndpn geçmi§ler; cyaşasm Fran- Şanghay 4 (A.A.) -Bu akşam Fran- c<>si konuşuldu~nu, Tunusun keııdisin· 
tın nıdalarile İtalyan meclisi tezahüra - sız konsesyonunda bir kahvede Fransız den çalmdı~nı ve Cibutinin ıse Fı an sa 
nt 

1 
Protesto etmişlerdir. İlk toplantı ııa- \"e İtalyan bahriyelileri arasında şid - için faydasız oldu~ halde İtalya içtn 

dtı ona dowu İtalyan kitabevinin önOn - oetli bir müsademe vuku bulmuş. bır foydalı olnbileceğini unutmamaktadır, 
tır olmuş ve kitabevinin vitrini kırılmıt- İtalyan yaralanarak hastaneye kaldırıl- diyor. 
lta~ 'l'eıahüratcılar müteakiben vali ko- mı~tır. 7 İtalyan tevkif edilmiştır. Du İngilterenin teşebbüsleri 
ıısrna doğru ilerlemişlerse de orada po- kavga sırasında İtalyan\ar bir Amerika· Roma 4 (A.A.) -Haber alındıt{ına gö-
ttes~rle karşılD:Şmca !talyan konSQlosha- lıyı yaralarn~lardır. re, Sir Perth dün akşam Kont Ciano j. 
bır~ gitmişlerdir. Polis bunların mühim MQteakiben yeni bir kavga daha çık- le ikinci bir mnlakatta bulunmuş ve son 
h·r ısmını çevirebilmiş. fakat küçük mış, bb sefer İtalyan piyade neferlP.ri de İtalyan rnecli.e:i tezahnratı ve Fasist mat
,~P ınaksadma muwıffak ·olarr.k i§e karışarak iki Fransız polisini yarala- buatının ühak mücadelesi ile bahis olan 

oloshane önünde Marseyyez söyl • mışlardır. SükO.net -oçabuk iade edilffiiş - rlyet mevzuu:bahs olmuş ur. 

______ ..... ______ .......... __ __ 
Polo,ga meclisinde fırtınalı bir celse oldu, 

Uh~anyalı meb'uslaruı muhtariyet talebi 
Polollyalılar tarafından şiddetle protesto edildl 
Varşova, 4 (A.A.) - Polonya mebu- beri Polonyaya iıid olan cenubu ~llrkl a

san meclisinde fırtınalı bir celse olmuş· razisini kanının son daınlasına kadar mü-
tur. dafaa edece~ini söyl~ir. 
Ukranyalı ekalliyet mebuslarından ve Ayni fırkanın reisi General cSkwar

rneclis reisi vekillerinden Nudrey §id- czynskiı~ de mühim bir nutuk söylemiştir. 
detli bir nutuk irad ederek Ukranyanın General bilhassa Polanyanın Macarlıt
arazi bakımından muhtariyetini istemiş tan ile müşterek bir hududu bulunması 
ve Ukranyalı mebuslann bu babda bir lüzumundan bahsetm~ ve bu ltizunıuıı 
kanun layılıası tevdi edeceklerini söyle- yalnız hlsst cshaba milstenid olmayıp ay
miştir. Hat~b. Polonya hududunun ~bür ni zamanda Polanyanın menfaati icaba
tarafında bir Ukranya devletinin teşek- tından oldu~u ıt3ylemiştir. 
kül etmiş olmasından dolayı bahtiyar ol
duğunu beyan etmek ııuretile sözlerine 
nihayet ''ermiştir. 

Bu nutuk, Polonyalı mebuslar tarafın
dan şiddetli protestolarla kar~lanmıştır. 

HükOrnet taraftarı birlik fırkası me

General netie olarak, Polonya için en 
rnühim meselenin Yahudi meselesi olup 
Polonya milletinin Yahudilerin nfifu· 
zundan tahlis edilmesi lAzım gelmekte 
olduğunu söylemiştir. 

buslarından Ostrov~rki, ~ddetli btr nu- Mebuslardan Ponkieniez de Polonya
tiJkla mukabele ederek Ukranyalı me· nın müstemlekeler elde etmesi mukta.ıf 
busların hr.ttı hareketini teessnne kıırş:ı- ve emeli tahakkuk edinclye kadar müca
lamış ve Polonya .milletinin bin seneden- de le etmesi lAzım olduğunu söylenıi§tir .. . 
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4 Sayfa 

O telierin ıslahı yolunda 
hareket başladı 

Oteller muhtelif sınıfiara ayrılarak kontrol allında 
tutulacak, turizm şubesi faaliyete geçti 

İktısad Vekaleti, turizm şubesi mem-ılere bağlamak üzere teşebbüse gl.tiş -
leket turizm işlerini ıslah etmeğe ve miştir. İkt~sad Vekrueti, bu maksadla 
yoluna koymağa çalışmaktadır. ı hazırlanacak olan kanuna bir hazırlık 

İlk iş olarak memlekette mevcud o· olmak üzere muhtelif yerlerden malu
tcllerin ıslah• , yeni inşa edilecek otel· mat toplamıştır. 
lerde de her türlü konforun temini e
sas olarak ele alınmaktadır. Bilhassa 
tuvalet yer1Pri ehenuniyctli bir mesele 
şeklinde mütalez. edilmektedir . İktı -
sad VekaJeti, memleketteki otelciliğin 
bugünkü vaziyeti hakkında esaslı tet
kikler yaptırmıştır. Bu tetkikler so -
nunda Türkiyede umumiyetle oteller -
de en basit konfo: merhumunun bile 
teessüs etmediği anlaşılmıştır. 

Vekfilet, bu vaziyct karşısında i1k iş 

alarak, mevcud otc!llerimiı.i smıflam 
ayırarak her smıfın riayet~ mecbur o
lacağı asgarf şartları tesbit etmek ve 
bunların tatbikini kanun! müeyyide -

M ahkemel~rde: 

Ötekine berlklne tecuDz eden 
biri mahkOm oldu 

Diğer memleketlerin otelciliğe dair 
kanuni mevzuatı arasında Yunanistan-

da son defa tatbika başlanan kanun 
bilhassa dikkate şayan görülmüştür. 
Memleketin ihtiyaçlarından mü'lhem 
olarak hazırlanacak otel, han ve pansi· 
yon kanununun ihtiva etmesi lazım 
gelen esaslar ve prensipler hakkında 

ıt1Ak1darlann mütalealan da alınmış -
tır. 

İktısad Vekaleti, otel endüstrisinde 
çalışacak kimselerin mesleki bir terbi· 
y~ altında yetistirilmesi hususunda e
saslı trobirler alacaktır. 

Klllfilr Işleri: 

Eka"lyet mekteb'erinde o" utu 1an 
bezı kitablar mahzurlu g8rüldü 

Kocamustafapaşada, gece saat 11.30 M~arif Veka1eti memleketimizdeki 

sulannda Sükriinün kahvesine gide - bütün ecnebi ve ekalliyet mektcble -
rek kahvedakı~ere tecaV'ilze kalikıışan rinde okutulan, yabancı dilde yazılı 
biri yokalanarak Adliyeye veri'lmiş - ders kitabiarını İstanbul Maarif Mü -
tir. 

Suçlu, Sultanahmed 3 üncü sulh ce
za mahkemes:ndc yapılan duruşması 

sonunda 5 gün hapse, 1 lira ağır para 
cezasına mahkilm edilmiştir. 

Bir sarhof mıshkOm ol«!u 

Küçükpazarda, Sa1a'hnddin isminde 
biri evvelki akşam kafayı çekmi~, yol-

clürWğündc mua!limlerden müteşek -
k!' biı komisyona 1etkik ettirmiş ve 
krırnisvonun peyderpey vennekte ol • 
clu?!u rapo,.1an Vekalete gönderrneğe 
brşlamıştır. 

Vekalet, komisyon raporlanna na -
zc.ran ~tablardmı bazılarını mahzurlu 
ıtö,.diii'ri.inderı. o kitabiann dkutulma • 
sını menetmiştir. 

SON POSTA 

Çald1ğ1 1Jaray1 k1zlarla 
yiyen delikanli 

Suçlu mahkemede: "Bu 
para benim borcum, 

öderim! , dedi 
Dün Sultanahmed 3 üncü sulh ceza 

mahkemesinde garib bir hırsızlık suçlu· 
sunun muhakemesi yapıldı. 

Suçlu Osman ile arkadaşı Dervi§ Tah· 
takalede, Küçük handa ayni odada yatıp 
kalkmaktadır lar. 

Evvelkı sabah, Osman• arkadaşı uyu -
duğu sırada, yastığının altmda bulunan 
15 lirayı çaJmış; akşam Derviş işi anla -
yınca, polise müracaat ederek, kendisini 
yakala tmıştır. 

Fakat, bu iddia ile mahkemeye veri -
len Osman, yaptı~ı işin neye varacağ1n -
dan habersız, mahkemede .safiyet le §Un· 
ları anlatmıştır: 

- Eh! Parayı aldım ya .. Bir arkada -
şım, beni gezmeğe davet etmişti. Param 
yoktu. Ben de Dervişin parasını aldım, 
yola koyuldum. Bülbülderesi taMkiyle, 
doğru Yenişehir .. Orada parayı kızlarla 
yedim. Amma, inkar etmiyorum .. Bu be
nim bc.rcum. Param olsun, ödeyece~im. 
Su~lunun borcunu kabul etmesine rağ

men hadisenin mahiyeti itibarile sadece 
hırsızlık olduğundan, mahkeme Osmanı 

1 ay 20 gün müddetle hapsine ve derhal 
tevkifine karar vermiştir. 

Şehrimizdeki Südet 
Almanları seçim 
Haklarını kullandılar 

da rasladığı mahalle bekçisini de tah· 
kir etmiştir. 

Dün Adliyeye verilen suçlu, asliye 
ceza mahkemesinde yap'U!an mutıa -
kemesi sonunda 1 ay müddetle h&pse 
mahkUm edilmişse de geçmiş mahka. -
miyeti bulunmadığından bu cezası te
cil edilmiştir. 

Menedilen kitabiarın listesi alakadar ~ 

mekteblf'..re bildirilerek, o derslere sid 
başka kitabl~rın hazırlanması ve o ki
tablarla tedrisat yapılınası emredll -

PollsttJ: 

Haliçteki deniz kazası tahkik ediliyor 

Evvelki akşam Haliçte bir deniz ka
ınsı olmuştur. Bandırma limanına 

mensub Büyük Marmara rnotörü Ha -

Jiçe girmekte iken içinde 4 yolcu bu -
lunan Örnerin sandalına çarpa.rak par
çalamıştır. Denize dökülen yolcular 
Denizban'kın Uç numaralı motörü ve 
sanıdallar tarafından Jrurtaırıılm~tır. 

Kaza etrafında tahkikat yapılmakta -
dır. 

miştir. 

Bir arnele kalb sektesinden BldO 

Kızıltoprakta oturan Mahmud ismin -
de bir arnele Müminderesi'nde araba~ı -
na kum doldururken. birdenbire kalb 
sekıesinden ölmüştür. 

Karda, kavgaSI 

Akbıyıkta Nureddin ve Şera.teddın is • 
minde iki kardeş kavgaya tutuşmuşlar, 

bu sırada Nureddin bıça~ını çeker~k, 

kardeşini ynralamıştır. 

Bir kadının evinde eroin bulundu 

Kadıköyünde Yelde~meninde oturan 
Fitnat ısminde bir kadının evinde nbıta 
ca arama yapılarak, 3 paket eroin elde 
edılmiştir. 

Suçlu kadın hakkında kanuni takiba • 
ta başlanmıştır. 

( ________ o __ u_n __ s_a_b_a_h_k_i~ke_s_i_f __ s_is ______ --J) 

men açılmışnr. 

Dün ,.eyleTini kullanan Südet Almanlan 

Dün Almanyaya ilhak edilen Südet 
arazisinde yeni meb'us intihabı y~ıpılnıa
sı dolayısilP. şehrimizde bulunan Süciet 
Almanları da Türk kara suları baricine 
çıkarak reylerini kullanmışlardır. 

Almanlar dün öğleden evvel 160 kiıi -
lik. bir kafile halinde Şirketi Hayriye -
nlh 58 numaralı vapuruna binerek Al -
man bandıralı Morea vapuruna gitmı, -
lerdir. Almanlar Morea vapurile Kara -
denize açılarak kara sularımız hl\r;cine 
çıkmışlar ve reylcrini verdikten sonra 
akşam saat 18 de şehrimize dönwüşler· 
dir. 

Dün beş otomobil 
kazasi oldu 

Dün fehirde lbC§ otomobil kazası ol -
muştur: 

Avukat CeHilin idaresinde 999 numa -
ralı hususi otomobil. Galatada Ne<-atibey 
caddesinden geçerken, Şerafeddin ismin
de 6 yaşında bir çocuğa çarpmış, başın -
dan yaralamıştır. * Şoför Azizin idaresindeki 3896 nu • 
maralı kamyon Şişlide Halaskargazi cad
desinde 14 yaşmda bir çocu!a çarparak. 
başından yaralanmasına sebeb olmu§ -
tur. * Fenerde de. bir otomobil kazası ol
muş, Raif isminde bir şoförün idaresin
dekı taksi, 5 yaşmda Nihad ismınde bir 
c;ocu~a çarpmıştır. Bu çarp~a sonunda 
çocuğun sat hacağı tamamile kmlmış • 
tır. * Yani isminde bir §Oför, jdare etmek
te oldu~ taksi ile Çıra~an caddesinden 
geçerken, Halil isminde bir çöpçüye çarp 
mış ve başından yaral~ır. * Kumkapıda kömürcü Fikrinin karo
yonunda çalışan Ahmed isminde bir a -
mele, kamyondan düşmüş ve ba§mdan 
yara almıştır. 

Bu be1 kaza etrafında zabıtaca tahki-

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetİn hülisası 
Iki haftadanberi piyasada görülen kararsızlık hafta 

sonunda istikrar peyda etmeğe başladı 

Milli yas ve onu takiben de bayra - yarı mallar 115-117, muhtelif deri 
mın ~raya ginnesile iki haftadanberi malJar 70-80 kuruştur. , 
kararsızlık içinde geçen piyasada, haf· Yapak: İç ve dış piyasalar için Y~ ~ 
tanın sonlanna doğru vaziyette bir is- pılm:ıkta oJan mübayaat piyasayı sa~r. 
tikrar göri.ilmeğe başlamıştır. Mevru - Jam vaziyette devam ettirmekte • 
dat nonnal seyrini almıştır. Sovyetlere sat!ş taahhüdleri sona er 
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Buğday: Piyasaya bir hafta içinde memiş olduğundan mübayaatın artacts 
2970 ton buğday gelmiş, 1-2 çavdarh ğı ve yerli fabrikaların da mübaY~, 
Polatlı mallan 5,38-6,08, 4-5 çavdarlı devam edecekleri anlaşılmaktadır. ~11 
Ankara ve bu Ayar mallar 5,30~5,35, atıarda mahsüs bir hararet vard::-.~rıBfl 
6~7 çavdarlı sın Anadolu sertleri 5,08, dınna, Bursa ve Karacabey ••·" 
9-1 O çavdar lı Trakya sertleri 5-5,03 a- 63-66, İzmir, İzmit, Gelibolu ve çs · 
rasında muamele görmüştür. nakkale 59-62, deri ve besi ınal~ 

Alınanyadan Adana, Urfa havalisi 46-50, yıkanmış yün 70, kirli 47·52 

sert buğdayların::ı külliyetli talebler ruştur. ~ 
vukubulmu~ ve ehemmiyetli partiler Piyasadan t 700 balya kadıır 59 

satılımştır. Maamafih piyasadaki fiat • vukubulmustur. 

lar Alman taleblerinden daha yüksek Almanyaya kUIIiyetli mikd~r~a 
~~~~:!~d~:.ışlann devam etmiye - fmdlk ve ceviz ihraç edildl 

Arpa: Piyasaya gelen mal mikdarı İkinciteşrinin son haftası içinde :~ 
şehrin ihtiyacını karşılayacak mikdar· nadolunun muhtelif mıntakaların e , 
dan noksa!l olması dolayısile fiatlarda şehrimiz piyasasına gönderilen i\ c ce-
3-4 para kadar bir yükseliş husule gel· vizlerden 17,12 7 kilo satılmıştı~. ;ı?ıoS'l 
miştir. Talebler fazla ve bilhassa beyaz viz piyasası bu mailann hepsinı kı 
mallar aranmaktadır. 44 45 k ı t - uruştan top amış ır. 
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Anadolt1. mallan dölone Haydarpaşa Aynca kabuklu cevizlerden .12 '}tilO 
t~slimi 4,05-4,08, Marmara ve Trakya 'kilo satılmıştır. Piyasada 65 bın ,f]ı 
malları çuvallı iskele teslimi 4, 15-4,16 kabuklu ceviz ve 5 O bin kilo iç ce 
kuruştur. 

Mısır: Bazı istih.saJ mıntakalannda 
bu mahsulün noksan olduğu anlaşıl -
mı~tır. Bilhas.ı;a bu noksanlık Bandır • 

ı mR ve Karabiga ha valisi istihsalatında 

1 

hissolunur derecededir. Bu havali mal
lan fop çuval1ı 4,30-4,35 kuruştan mu 
arnele görmü.~tüT. Adapazan mal1an 
çuvallı Haydarpa~a teslimi 4,1 S - 4,20, 
beyaz 4,13-4,18 kuruştur. 

Pirinç: Piyasaya mühim mikdarda 
mel mevrudatı devam etmiştir. Bunun
la beraber İzmir ve havalisine piyasa
mızdan irsalat dev-am etmekte oldu -
ğundan fiatlarda hissolunur bir yük -
seliş kaydedilmiştir. Birinci mal Tos -
yalar 32,5 orta mallar 20-21 kuruştur. 

İç ceviz: İhr:tcatın devamı mevcud 
stoklan azaltmaktadır. Bu sebeble fi -
atlar da bir mikdar yükselmiştir. Piya
~a sağlam ve cim İ erine ızöre 44-4 7 ku -
ruş arasındP. muamele görmektedir. 

Tiftik: Almanya için ehemmiyetli 
mikdarda tiftik mübayaası devam et • 
me-kte olmasına rağmen bu mübayaa -
tın mahdud finnalara inhisan fiatlar -
<b ~klenen tesiri göstennemekte ber· 
devamdır. İngiltere için de küçük par
ti satışlan olmuştur. Piyasadan 3000 
br.ly:ı kadar ııatış olmuştur. Fiaıtlar: Oğ

stoku mevcuddur. . ]tilO 
Son günlerde Viyanaya 20 bın 
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kabuklu ceviz ilc, Hamburga 23,1 i}tiıl' 
1o iç ceviı ihraç eciilmiştir. Ge~~ adB 
citeşrinin son haftası içinde pıy~ jÇ 
kiloc:;u 71 - 7 3 kuruştan 61.S 11 'kı :a , 
ve kilosu 33 kuru~tan 7,750 Jdlo. ve 
buklu fındık satılmıştır. 70 ton ıc d • 
35 ton kabuklu fındık stoku ınevcııc]ılt 

• fJ!1 dur. Almanyaya 31,550 kilo ıç 
ihrac olunmu~tur. 

Tiftik piyasasi caniandı eti' 
Almanya, son günlerde mernlek ,e.J 

mi1doen yeniden tiftik alma~ b:ŞrdB 
mıştır. İngilterenin de son zaman ~ , 
tiftik piyasası ile alakadar oıması bir 
layısile piyasa can~anmr:ıtı:r. sg~ baJ· 
hafta içinde 3000 balya tiftik 1 1 
ya yün ve yap:ığ satılmıştır. 

Bu y1l m1s1r rJlahsuiU ~ıviıtı· 
Son bir hafta içinde muhtelıf • dtı1• 

yetlerden şehrimize 2970 ton b:! toJ1 
680 ton arpa, 135 ton mısır, , p8~ 
çavdar, 96 ton tifti·k, 204 ton ~;t11if 
olmak üzere 3S25 ton mahsul ge eW' 
tir. Mısır yetiştiren bölgelerden gzdıf· 
malumata göre mahsul bu Yl~.:seı · 
Bu itibarla mısır fiatlarının yu 

lak 130-140. Karahisar, Kütahya ve a· 
~====~==~~~====~======~~==========~~~~e~ lpek stüdyosunda Türkçeye ıç 

mesi beklenmektedir. 
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SA AY Si EMA 
Mevzuu bütDn seyircileri heyecana 

CLARK AB B 
sDrükleyecek 

MYRNA LOY "y 
SPENCER TRAC 

gibi 3 bUyük Yıldız tarafandan yaratılan 
Evv~i gece yansmdaıı sonra şehri

ınizi çok kesif bir sis ta!Jakası kapla· 
ıştır. SL, billıassa dUn sabah saat 6 

buçuktan sonra artmış, gözgözü görmi
yecek bir hal alıruştır. 

Saat 1 O a doğru · e hafif ~urette a -
qılmaya başlamış ve saat 12 de tama· 

Sis yüzünden saat 7 den sonra Şir
keti Hayriye ve Deni%banikm yakın sa
hil vapw-:arı saat 10,5 a kadar sefer ya .. 
pamamışlardır. Resim, dtin sabah Köp
rüden hareket eden bir vapuru 'is ı. 
çmde göstermektedir. 

kata baJlanarak, mes'ulleri yakalanmıt . rr 
ve yaralılar da tedavi altına alınmı§lar • Frans1zca a6zl0 bOyDk ve muhte,em filmini takdim edecek 1 

• 
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Siirdde zengin maden 
damarlarına rastlandı 

fıki devirlerde işletileri altın madenieri biliihare güzüstü 
'i.kıldıgı ıçın bugün toprak altında bulunmaktadır. 

ır heuet dii!er biitün madenierde tedkikler .9apıyor 

Siırd.de 84§ ur köprüsü 

td (liusllSi) -Iki bın ev ve on yedi 1 rim kab•liyetlerini tesbit için bır heyet 
~ ~fustan ibaret olan Siird meyilli bir tedkikatta bulunmuşt~. 
tb \i~orıne inşa edilmiş .olduğundan şe- Diyarbakırdan Cizre ve Van \stika • 
t ır <ı.nda ve umumi heyetile gorülc- metlerine yapılmakta olan demiryolu için 
. nınatar cas denilen bir harç • tedkiklere devam olunmaktadır. Güzer-

S<~I.ıı§a edilmıştir. gilhı gözden geçiren hususi heyetin ra -
~tdde bir orta, üç ilk okul vardır. poruna göre şimendiler Siirde on dört 
\Uı okuma sevgisi her yıl biraz daha kilometre mesafeden geçecektir. Ayrıca 
\~ta ve mevcud mektebler ihtiyacı Diyarbakır - Siird şosesinin inşası da ka
~atnamaktadır. Mekteb olarak kul- rarlaştırılmıştır. Diyar.bakır ve Siird vi

ı· binalardan hiç birisi bu işe el - layetlerini birbirinden ayıran Batman 
. 
1 değildir. nehri üzerinde de üç bin lira sarfile mu

A~, en fazla trahomdan muztaribd:. azzam bir beton köprü yapılmıştır. 
tır ~~lık yü'ZÜnden sirayetini gittıkçe Burada içki sarfiyatı çok azdır. Siırd-

\ ~~ bu hastalığın nisbeti yüzde sek- liler, bir kaçı müstesna nkızlarına müs -
eqd aşıyordu. Merkezi Gaziantab olan kirat namile bir şey koymazlar. Buna 

<t ha eıe teşkilatı burada da on yataklı mukabil inhisar idaresinin mamul tütün 
~e ~tane açmış. trahomlu olanları dis- satış mikdarı geçen yıllara nazaran eheın-
• \'~rı~~~ tedaviye ba§lamıştır. Teşkila. miyetli derecede artmıştır. İdare en u • 
~~ ~ı.gı fnyda büyükse de nisbetın faz- zak ve kiiçük köylerde bile bayilikler ih
ll lltşısında kadroyu geni_şletmek lü- das eylemıştir. Yapılan sıkı takibat neti . 
ıı!\ \'~~dır. Memleket hastanesı de ü - ccsinde kaçakçılık vak'aları da kayda de-

SON POSTA 

Bursada bir suçlu 
kaçarken yakalandi 

Bur~a (Hususi) - Dün, Adliye dai· 
resinden bir suçlu firara teşebbüs et • 
miş, daire koridorlannda bir kargaşa· 
lık ihusule getirmiŞtir. 

Geçen sene esrar kaçakçılığı madde· 
sinden dolayı mahkUm olanlardan Seç· 
köylü İbra:.lıimin oğlu Çete Hasan na· 
mile maruf birisi, mah.kfuniyetini ik· 
mal ederek tahliye edilmiştir. Falkat 
ayni zamanda, on beş bin dokuz yüz el· 
li beş lira da para cezasına m.ahkfun e
dilmiş olduğundan bu paranın tediye
si teklif edilmiştir. Çete Hasan, para • 
yı vereceğini vadebniş, fakat: 

- Hay, hay... Şimdi öderim, de • 
m~. . 

Müddeiunıumilik kalem odasından 

fırlıyarak kendisini merdivenlere, o • 
radan da sokağa atmıştır. Bu vaziyet 
karşısında derhal iki katib peşine düş
müşleı ve biraz sonra yakalamı~lar 
dır. 

Urfada az1 lı bir kaçakçs 
yakalandi 

Urfa. (Hususi) - Merkez jandarma 
kuvvetlerimiz tarafından Urfanın Gü • 
zelkuyu civarında kurulan pusuya, azılı 

kaçakçı AJizerli Salih kaçak eş.yasile bir-ı 
lıkte düşürülmüş, kaçmak istediğınden 

jandannalarımız tarafından gö~sünden 

vurulmu~tur Kaçak f!iyalar müsadere 
edilerek gümrüğe teslim edilmiş, yaralı 
hastaneye kaldınlınıştır. 

Tokatta belediye çalişmalari 
Tokat (Hususi) - Yeni belediye mec

lisi verimli çalışmalarına başlamış ve 1lk 
iş olarak fakir halkın odun ihtiyacının u
cuz ve kolay olarak temini için Topçam 
ormanından makta almış ve halka mak
tada kentalı sekiz kur~a ~atmağa başla

mıştır. Kış mev~iminde belediyenin gös
terdiği bu içten alaka takdire değer ma· 
hlyettedir. 

'~ duşeni yapıyor. ğer surette azalmıştır. Yakalanan ve in-
q ~~~uk bilhassa mühimdir. Bu hal hisarlar ambarlarını dolduran ipekli ku- Çorluda Nam1k Kemal ihtilali 
~~ade yaz günleri üzerinde duru • maş vesaire İstanbul gümrüklerince sa - Çorlu, (Hususi) - Büyük vatanpervt>r 
e ır ınahiyet arzeder. Para ile uzak tışa çıkanlmak üzere gönderilmektedir. Namık Kemalin ölümünün 50 net yı.dö-
~tı"'e bahçelerden temin edilen sular İnhisarlar Vekıileti elli bin lira sarfile nümü münasebetile orta okulda ihtifal 
1 l'acı karşılıyamamaktadır. Her aile burada modern bir bina inşasını k.ararlaş- yapıldı . Okul müdürü Hüseyin Tımuçin 

'~..,~ıne göre bütçesinde su için 1-6 li- tırmış ve inşaat deyam eylemektc bu - tarafından eserlerinden parçalar okuna· 
~~tl'rı~k .. mecburiyetindedir. Gene su- lunmuştur. rak hatırası taziz edildi. 

~t~~ndffi umu~ ~mirl~ ~r --- ------------------------- ---
~a e~ n edilemiyor. Halbuki şehrin c Karaağaç ko""y .. .... t okulu ) eç kılometre ilerisinden geçmekte o.:- ogre men 
~~~~~~lişigüzcl~~gi~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~e üç yıl evvel bu suyu şehre akıt-
~~e:ksadile bir Macar mühendisi eel
to. tedkikat yaptırmış. fakat keşfin 
~:ı bin lira gibi yüksek bir yekuna 
~tıı. ltıasından ve bütçesinin müsaaae. 
"d~en işe başlıyamamıştır. 
~ ın belli başlı bir ihraç maddesi 
b 0 

da battaniyedir. Şehir için mü -
~ir servet membaı olan hattaniyeler 

al' tezgahlarda dokunmakta ve te7. . 
,:t~ evlerde, yahud şurada burada 
~ı '•ıttadır. İzmir sergisine gönderii -

~~~~ hattaniyeler kumilen satılmıstır. 
'41 ''Yt• kasabanın orta bir yerinde 

tdve .. rnodern b ir bina yaptırmıştır. 
bı,ı bolgesi vasi tuzlatarla çevrili o -
~cı havalinin geniş bir kısmının u.ız 
Se~1• karşılamaktadır. Halen belli 

'ıı~ . •ı. tuzladan her yıl on binlerce 
~ 111 ıstıhsal edilmektedir. Bu yıl elde 
llr ~kalmamıştır. Siirdin altın, demir, 
ır Ve Çok zengin asfalt madenieri 
ı~ i\ltın madenieri eski devirlerde 
le~:. b·Jahare yüzüstü bırakılmıştır. 

ettE'ki zengin madenlerimizin ve-

Edirne (Hususi) - Alakadar mehafil- kararının mahsulü olan köy ö~etınen o
den aldı(:ım malumata göre Edirnede kullarından birisi de bu yıl Edirnenin 
köy eğıtrm•n kursunun birinci devresi Karaağacında kurulmuş ve 71 talebe (aa
bölgeye 97 eğitmen vermiş ve bunlar liyete başlamıştır. Rejimimizin köycülük 
tavzıf edildikleri köylerde kendilerinden idealinin en verimli tezahürlerinden bi • 
beklen;len faydayı vermişlerdir. İkinci risi olan bu başarı köylüler tarafından 
devrede 245 eğitmen yetişmiştir. büyük bir alaka ile karşılanmıştır. Re~iın 

Kültur Bakanlığının köye ve halkçı - Edirne e~itmen kursu ve köy öğretmen 
lı~a müteveccih en yerinde bir düşünce ve okulu binasıdır. 

Pazar Ola H asan Bev Divor ki : 

alimıerıniıı 

bcıkı:1rsa 
... Bundan t m bır asır 

sonra .. . 
... Dünyadaki insanlar ya -

lan söylemeyi tamamen ıınu
tacaklarmış .. 

Hasan Bey - Desene o 
zaman diplomatların \'a -

zifeleri daha çok güçıeşe • 
cek. 

C Vurdda Ebedi Şefi n yas1 ~ 

.. 

Ebeaı Şefin ölümil münasebetüe yurd un her koşesınde yapılan büyull mera

çimiere aid resimlerden bugün de üçünü dercediyoruz. Yukarıda Çorlu. Merzi

fon ve Boyabadda Ebedi Şef için yapılan merasimden üç ayrı intıba görülmek
tedir . 

Si torun sahibi 120 
Yaşında Gürüniii 
ihtiyar 
Sivas (Hususi) 

- Sivasa bağlı şi· • 
r in ve güzel Gü • 
rünün bugün 120 
yıl yaşamış, gün 

görmü~ bir ihti • 
y&n vardır: Ha -
tice YazıOt. Ka • 
sahanın Karatepe 
mahallesinde otu. 
rur. Hall dinç bir 

sıhhate maliktir 
ve mükemmel ev 
işlerini .idare et • 

Trakyada yeni zirai 
Ve ekonomik 
Kalktnmalar 
Edirne (Hususi) - Trakyada yenı h "· 

· :-eketlerin ekonomi. ziraat sahasindakı f t'· 
nişliğini r.eçenki mektubumda bildir · 
miştim. 

13 çeşitli kurs iki yıl içind<' açılm . .ş ,., 
başan ile devam etmiştir. Köy id ar~"·m• ı 

müşterek terbiyesi için köy muhtar ve 
kiıtibleri kursu açılmış, üç hafta a~vcım 

etmiştir. Bu kurslarda genel bilgiler, kov. 
lerin idare birlikleri üzerinde çalışılmış

tır. Aşıcıiık ve küçük ziraat kurslnı ır.a 

gelince bunlc. r bir sene devam etm~ ve 
bugün köylerine gönd€'rilmiştir. Bunla

nn hepsi aşıcılık. fidancılık, arıcıl k. 

1 tavşancıhk, tavukculuk, peynircilik. bq ~. 

cılık, [,ÜtçiiWk üzerinde çok iyi ve <'ll 
pratik bilgilerle bezenerek köy bölg,.. -

mektedir. Henüı 

saçiarına bir ak 
düşmemi§· 

tir. Yemesi ve iç
mesi çok iyidir 
Bir o~lu, bir kızı. 

lerinde tarımbaşı olmak Ü7.ere vazifelerl 
H atice Yazıcı 

.·ırunu vardır. Ya _ başına .gitmic:;lerdir. İkinci posta toplan8· 

zın bahçe işleri ile kışın da ev ,işlerini 
gören Hatice Yazıcı hala genç, halA dinç 
bir haldedir. 

Edirne K1z San'at Enstitüsünde 
çalişmalar 

Edirne (Hususi) - Geçen ders se-

~ak ve di~erleri gibi bunlar da b'r yıl 

içinde yetıştirilecektir. Yıllık bütçelerı 

10 bin liradır. 

Edirne kozactlık ve ipek 
böcel<çilik kursu 

Edirne (Hususi) - Trakyanın evv('ICC 

nesi sonunda ilk mezynlarını verdiğini kozacılı~ı ve ipek bocekçiliği çok ilerı hır 

evvelcc bildirdiğim ·Edirne kız san'at durumda idi. Şimdi yeniden hız alıyor 

okulunun bu sene kadrosu ıgenişletile- ve gcnişliyor. Edirnede koza ve böcek 

rek enstitü hayatına girmiştir. mektebinde ve Uzunköprüde her sene 

Ders senesi başında faaliyete geçen kurslar açılarak tatbikat gösteriliyar ki 

enstitünün 'bütün noksanları ve bina yüzlerce genç. buralardan usta belgesi 

ihtiyacı tamamlanmıştır. Edirneliler almıştır. Buna bakarak dutçuluğa, yeni

mühim bir boi1uğu dolduran bu mües· den fidan yeti~tirmeğe ve bu hare

seseye büyük bir a1aka ile sarılmışlar- k('ti gcnişletmeğe gayret edilmekte· 

d~ d~ 

Manisa stad1n1n tribünleri tamamlandi 

.. 

Manisa (Hususi) - 250 bin liraya xr.al edilmekte olan asri stadın futbol oyna

ma~a mahsus olan kısmın tribünlerinin inşaatı hitam bulmuştur. Resim bu tr• • 
bünleri göstermektedir. 
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Kadın gazete okuyon!u: 
- Mevsimhı modası. 

Kocası ba~uıı kaldırdı: 

- Nezleden mi bahsedlym-. 

* Bir kadın hakkında dedikodu yapıyor-
lardı. 

- Her ılyatroda, her sinemada, her 
toplantıda hazır nazır. 

Dediler. Biri güldü: 

- Desenfze, nezle gibi! 

* Nezle, ıhlamur cezvesini gördü: 

- Gene bana suikasd 
aedi. 

* 

hazırlıyorlar! 

Dedi, 10rdum: 
- Kamürcü milsOnüz? 

-Hayır! 

- Anladım. dedim. muhakıkak mendil 
tüccarısınız. 

* Gelirken korna plar: 
- Hapşu, hapşu_ 

Yakalanınamak iatiyen kacımı 

'1 

Kıskanç .kadının tılıb:dt kocası söyledi: 
- Nezle olmaktan çok korkuyorum. 
-Neye? 
-Hizmetçi lc2 nezle olmuş. 'Iesadüfen 

ben de nE'zlc olsaydım; hizmetçly1e beni 

K üçüklerio 
saçları 

aldatıyorsun, diy karmı yapmaaılını Yalnız büyüklerin de~n. küçüklerin de 
Nezle, ııaçım altı aylık yaptıran kadını bırakmaz. ~ kuvirlürü değişti. Her halde daha §irin-

gardü: 

- Yaşadım, dedi; altı ay o, saçını ıslatıp 
laradıkça ben de burnundan eksik ol -
mam. 

* - NeclA kocasile dargın gaıına. 
- Nereden anladın. 

- Kocası bir haftadır, nezle, dargın 

olmasalar Neclanın da bu zamana kadar 
ne.zleye tutulması icab ederdi. 

* 
- Bu mevsiine bayılırım! 

Eskimolar ve el sıkmak adeti 
Medent insanlnr şapkalarını çıkara

rak, yahud da baş eğip el Slkarak se -
1Aml8!1ırlar. Halbuki Eskimolar el sık

m~ı, yani elierin birbirine sürtünme-

sini bır nevi uğumuzluk addederler. 
Ahcak iki Eskimo delikaniısı döğüşüp 

davalarını hRl ve fasleyledik.ten sonra· 

dır ki, birbirlerini uğursuz addetmek 

arzusile ellepni birbirlerine sürterler. 

* 
Mogollarda 9 rakammm 

kudsiyeti 
Mogollar bugüne kadar 9 :rakamını 

mukaddes ve mübarek saymışlardır. 

Çok e6ki deıvirlerden kalan bu adete 

ıöre, Mogollar asırlarca llmmşulann -

dlın hediyeleri daima 9 ar tane kabul 

e~ler, evlendik1er.i. zaman k12a 9 

çe,id ve 9 ar tane hediye vermi.şlenlir. 

* Jeşti. Artık ne çocuk yaştakilerin, ne de 

Nezleli doktora gitti: genç kızlı~a adım atan kızların saçları 

_ Doktor, mütemadiyen burnunı aln- eskisi gibi kısacık kesilmiyor. Bukle on -

yor; ne tavsiye edersiniz? 

- Sık Slk burnunuzu silrnenızi. 

* 

lara d~ geçti. Bu yeni tarz evvelkine na· 
zaran biraz zahmetli gibi görünüyor am
ma dikkat edilirse pek öyle güç bir şey 
<ılmadığı görülür. Her bukle yapılacak tu-

Nezlell ikAyetçi delJ!ldi: tnm, bir saç çubuğunun (yahud bir kale
- Aşık olup içimi çekmektens~; nezl-a min) üstüne sanlıp fırçnlanır. Kolay kıv

olup burnumu çekmeyi tercih ederim. rılmıyan saçlar da bigudi kullanılır Üst-
Dedi. üste bir kaç kere ayni iekilde kıvrılan 

1sm.et Hulılsl 

r mu idiniz • _ı, 
Bacamn içinde yetişen ağaç 

Bu gördü~nüz 
a§aç, 15 metre yül 
E:ekli~ndeki bit 
hacanın i~inden 

yetişerek çıkmıt

tır ve İngiltere 
müstemlckelerin • 
den birinde görül .. 
müştür. 

Ağaç elAn büyü
n;ıesinde devRm et· 
mektedir. Dığer 

bir garib tarafı da gövdesinden 
su akmasıdır. 

* 

daima 

Uzun boyunlu kadınlar 
Hindistanın cenubundnki adalardan 

birinde yaşıyan Padang kız çocuklan 
küçük yaşlannda boyuruarına birer 
halka geçirmcğe mecburdurlar. Bu su· 
retle çocuk büyüdükçe mevcud halka
ya bir yenisi ilave edilir. Çocuk 16 ya
şına bastığı, yani genç kız olduğu zs -
man bu halkalar artık bir daha çıka· 
nlamaz hale gelın~ olur. 

saç nihayet buna alışır. 
Resimde gördüi,rünüz modellerden, sol

daki nisbeten uzun saçlar içindir. Sa§ • 
daki uzunlu kısalı saçlara uyar. Kısa tu
tamlar tepede buklelcnecektir. Bu, daha 
ziyade kıvr!lmıya müstaıd saçlar içindir. 
Her iki kuvafür de yedis-inden on seki -
zine kadar bütün kız çocuklarına, hatttı 

genç kızlara yaraşır. 

( Her kadm bilmelidir 

Nas1l temiz emeli? 

) 

Bakır leğenleri, kullanılmadan evvel 
veya kullnnıldıktan sonra tuz ve limonla 
ovarak temiz)eyiniz. 

* Yeni mutfak bezler ini kullanmadan 
önce tabaklarla, kaşık v~ çatalların üze
rinde iz bırakmamak için amonyak ka
rıştınlmış su ile çaikalayınız. 

* 
Yağmur mantolan (empermeabl) na

sıl tcmizlı•nir? 

Kirlenmiş yağmur manteları tuzla o
ğularak temizlenir, çünkü yıkanır veya 
çokça ıslatılırsa yağmora mukavemet 
hassaları kaybolur. 

* · Fırçalar nasıl temizlenir? 
Bu arada Cengiz bile öldüğü zaman 

Çünkü Padang erkekleri uzun bo -
kendiBile beraber 9 at, 9 çadır, 9 tepsi yunlu ve bu halkalarla süslü kadınla-

Fırçaları temizlemek için yumuşak bir 
bezle ve un ilc ıiUniz. Fırçayı unladıktan 
sonra içine işlesin için biraz bekletiniz, 
sonra kuvvetiice smntz, tozlan emen un
dan eser kalmasın. 

yemek, 9 genç k1z gömülmüştür. ra kal'§ı nedense fazla düşkündürler. 
-···························································································································· 
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Yazan: lsmet Hulüsi 

Halk operetinin ırejis&'l~ünil uapan 
Raşid Rıza 

Kapısının üzerinde: 
cHalk: operet tiyatrosu» 
Yazılı binaya giriyorum. Yanımdan sa

rışın. kumral, siyah saçlı kızlar geçi -
yorlar ve geçerlerken bana; evlerine gi
ren bu yabancının kim oldu~ u anla -ı 
mak istiyor gi:bi bakıyorlar. 

Liltfullah Süruriyi görüyorum: 
- Hoş geldiniz, bizi ararsıruz demek.. 

Şımdi bale provasını bitirdik. Balede ça· 
lışan Macar artistler de gidiyorlar, diyor. 

Soruyorum: 
- Nasılsınız .. Hazırlık epey flerledi 

mi? 
Liitful1ah, Halk operetinin uzun bir 

müddet için kiralamış olduğu eski Ça~lı
yan gazinesunun sahnesine, localarına, 
tavaniarına bakıyor: 

-- İşte burayı bu ha]e koyduk. 
Ben de bakıyorum, eski Ça~lıyan çok 

d~ğişmiş .. Eskiden kötfi bir gazino man
znrası arzeden bu yer, timdi kü.;iık, fa
kat güzel ve temiz bir tiyatro olmuş. 

Toto, Mehmed. CelAl yanımıza geli -
yorlar: 

- Nasıl. yapabildik mi? 
- İşte müzik yeri. 
- Modern bir tiyatrodaki mO.Zik yeri 

de böyle olur. 
- Hele tesisata bakın. 
Sahneyi aydınlatacak projektörleri 

gösteriyorlar. 
- Bu oda bale için ayrılmıştır. 
Ufak ufak aynalar, her aynanın önün

de bir iskeml.e .. 
- Bunlar dfl artist odaları. 
Tiyatrolardaki küçük, fakat san'atkft • 

nn snn'at için yaşadı~ı odalar. 
Sahnenin kenarında bir pervaz üzerin

de sıralanmı~ zil düiroeleri: 

·,Asa! 
Seyfeddin Asat ve Sezaı . ..ıar' • ;;.ı 

Sahneye girişleri ve perdeyı 
ediyor. · . ibi. ye:" 

Yeni ev yaptıran bır ev .. sah geıdif~ 
evini nasıl gezdirirse beni oylc 
yorlar. Çovasıt 
-Yarım saat sonra Tekst P 

yapacağız ... 
- Yeni artistlerımiz .. 
- Cahidenin kardeşi... tl' st' 

pıe . 
Şehir tiyatrosunun genç ... ~Y'"rıJil1· 

tisli Cahidenin karde§İlli go.ru> ııaJı·. 
- O da Cahide gibi olur ınşa dıı.Il . ··an 
-Neye olmasın .. ' O da a.ynı ~r. 
Daha başkalarını gösterıy~rtıcriıtıit· 
- Erkek ve kadın yeni artıs 
Ben soruyorum: 
-Sesleri? 

* - Her artlatin odasına ayn zll terti
Ustüne tentür d'iot dökülmüş bir elbi- batı. 

- Dinliyeceksiniz... ıııiyıııı_? 
- Amuıa acaba beğencc~ cJinl"yiJl· • 

Okuyucularıma 
Cevabiarım 

R. B. Rumuzuna cm·nb isteyen o
bıyucuma ... 

Oğlum .. 
TahslUn ne derecededir? Ayda ne 

!kaumıyorsun.. bunlan bilmem Hi .. 
zım. 

* Adana da T. V. K. ye: 
Çok gençsin. bu yaş henüz izdi .. 

vacı düşfinmek için erken sayılır .. 
Senin büyük sevgı diye anlattığın .. 
'büyük olmasma rai{men geçici bir 
sevgidir. Onun için fazla üzerine 
düşme .. derslerine çalış.. Husus! 
mektublo cevab istemediğine göre 
pul göndermemen lazımdı. Gönder .. 
diğin pullan iade de mümkün olma· 
~~~ için bedelleri Kızılaya veril ,. 
miştir. 

"* 
Amasyada N. Çmar'n: 
Yapacak hiç bir şey yok. Öğret .. 

men olmuş bir insan kendi hakkın • 

da kendi bir karar verebilir. Adre .. 
sini bulup doğrudan doğruya ken .. 
diııc müracaat etınelisin. 

Arzun üzerine, gazetede cevab 
verd~im için gönderdiğin pulun be
delini Kızılaya veriyorum. 

* .Edirnede Şernıine: 
Arzunuzu ilk brsatta yerine ge • 

tirt!Ceğiz. 

* M. Arbas'a: 
90 lira ile, yüz lira ile de ev idare 

etmek mümkündür. Yalnİz şu var ki, 
sen evvela bugün içinde bulundu • 
ğun vaziyeti şu veya bu suretle hal • 
lefme1i, ondan sonra evlenmeyi dü • 
§Ünmelisin. 

Birinci seferde kabahatlisin ... Ba· 
şma gelecekleri evvelden düşünmen 
l&zımdı. Bu sefer hiç acele etme .. va• 
tiyetini dUzelttikten sonra 'bana 
mcktub yaz. O zaman daha iyi dü -
şünmek, bir karar vermek mümkün 
ola bilecektir. 

TEYZE 

seyi temizlemek Için leke yerini Jimonla Lfıtfullah düAmelere teker teker bn - - Biz methetmiyelim .. Sız ri çslı§ -
Raşid Rıza ile çok eskiden~ 0pef6 

t 

mış. Şehir tiyatrosunda ve !! rusı rı~ 
tinde çok görünmÜ§ emeJtdal' a eu 
bahat yanunızda: yor'J'"· t 

ovunuz. Sonra su ile çalakalayınız. Bi
carbonat de soudc mahlulü de bu lekeyi 
çıkara bilir. 

* Mücevherler nasıl temJıJeni:r? 
Müccvherlerinizi (carbonate de 

soude) a batınlmı~ eski bir diş fırçasile 
fırçalayınız. Soma üzerine sıcak su dö
künüz. 

sıyor. Kapılan açık odalarda çalman zil
lerin kısık seslerini duyuyorum. 

- Bu zil müzik için .. 
- Bu ı'ıklar .. 
Işık düğmelerine teker teker basıyor • 

lar. 
-Mavi .. 
-Kırmızı~ 

-Beyaz .. 
-Yeşil .. 

- Yeniden bir tiyatro kurtla.f!V ol~ 
bunun 1çin çok çalı§tık, ınuv 
cağız, diyor. 

Mehmed <itılıyor: 

- Muvaffak olacaWı. ,..yJrııl'...!,.. 
( DP''':ffl\ 10 ııcU ~ 

Bacaks1z1n maskaralıklan · 

··;,:··t ......... ~···- · ···,. ... ·~····· .. . ----. .............. ········· 
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Beşlkta~ '1 5 2 
O alatasaray 7 6 ı 

Vefa 'l o ı 

Fcnerbnhçe '1 " 2 
Beykoz '1 9 2 
Topkapı 'l 1 
HUM ., '1 ı 

İ.s~nnbulspor '1 ı ı 

Süleymaniye '1 il ı 

bu takımı diiz siyahlar içinde gömlek· 
le hayret etmişlerdir. 

Ulu Önder Atatürkün ölümü müna· 
sebetile Galatasaray takımı göğüslerin· 
de beyaz üzerine klüp arınasını ~ • 
yan düz siyah gömlek giymiş olduğu 
hs.lde sahaıa çıktı. 
Takımlar Atatürldin büyük hatıra • 

sına hünneten üç dakika olduğu yerde 
durmuş ve oyun bu merasimden sonra 

27 8 19 
ı 20 10 18 
1 lt 8 18 
1 ıs G 1'1 

s ıs 11 18 

li '1 21 ll 
6 tO ııı 10 
5 '1 ı7 ı o 
5 1 ıs ı o 

llllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllll bag:~~!~~ay oldukça süratli bir o • 

J-:t b h • •• J l J yunla İstanbulspor kalesine inıniş ve (' •ener Q çe ç n ır m ue eue Bülendden gelen güzel bir pam Eşfak 
hafif bir vunı1 yüzünden kaç.ınnış J 

B •k ~ "'[Ab ld tır. 
eşl a a ma'CI U O U Üstüste hücum yapan Galatasaray onra . 6 h('r akından eli blSğrlinde dönmüş ve 

,-, bu arada güzel bir fırsat yakalıyan İs· 

\lalatasaray da birı· nci devreyi mag" Iii b bitirdig"' i halde ikinci tanbulspor soliçi 8 inci daldkada oyu· 
nun ilk golünü yapb. 

devrede beş gol atarak lstanbulspOrU yendi Kanşık bir şekilde cereyan eden o. Fener kalecistnin bir başka kurtan§ı 
yun Galatasarayı büsbütün Şıaşırtmış ikinci ve galibiyet sayısını yapmış, o-l ve her yapbğı hücumun nereye yapıl- yun sıkı mücadelelere rağmen bu şe • 

Opkapı Süleymaniyeyi 1 - O, Vefa H ilah 1. • .2 F.·~iF·~ ~ ~' ~:~i:n~:~y~.~:~:~;~~~;kla~: kild•1;;~~ci.lc:~~':;~ıarı hep 
~en i. ikinci küme maçları hep berabere bitti 1 nıi~!ı:;~~i~a~~~n ge~~~=~· hasmından beraberlikle bitti 
tı sökemedi.._ği topu almak için rakibine Davudpaşa ile Galata Gençletbirliğı 
~ 

1
1
U Önder Atatü.rkiin oofatı. dolayısite \bır akın yaptılar. ~~ner ~lesi ~ene .~eh- kuvvetiice çarptı ve kendisine ayni şe· B takımlan arasmaa yapılan maç sı • 

~lllı L<ıftcı 9eri kalan 1stanbu1 lig maçları likcde .. Hüsameddının yerınde b~ muda- kilde yapılan bir hatadan dolayı ha - fır sıfıra bitmiştir. 
trr her tarafta birden ba.şladı. halesi vaziyeti ~rtardı .. Fenerliler ye • k('m ik~ oyuncu yu da 20 nci dakikada İkinci küme A takımlan arasındald 
~ 9 11ıaçları yepılan dört muhtelif sc- niden akına geçtıler. Netıce yok. Oyun dışarı çıkardı. Onar kişi kalan takımlar Davudpaşa • Beylerbeyi maçı hararet-
Il bütün takımlar maçtan evvel üç da.- ortalarda devam derken Esad Fıkrete bu vaziyet karşısında bocalaya bocala- li bir şekilde cereyan etmiş ve iki ta-
~ .~cU.t ettiler ve Türk sporcusunun 1 bır pas verdi. O da Saime verdi, :fakat bu ya birbirlerini sı'kıştırdılar. raf birer sayı yaparak berabere kal • 
?~1 Şeje bağlLlığını gösterdiler. l3u a- iyi fırsah kaçırdı ve avut oldu. Devre t • O Galatasarayın mağlu - mışl9.rdır. 
~ Galatasaray takımı sahaya ba~tan Beşikta~lılar bu tehlikeyi uzaklaştır • vetile bitti. Birbiri üzerine yapılan 8 gol ile ge-
~ı 111 8iyaq formalarta çıktı. Galatasaray- dıktan sonra soldan akın yaptılar. Fer.Pr ~ İkinci devre Galatasarayın mağlO.bi· çen Altınordu - Galata Gençler maçı 
~~. bı.ı gömlekleri klüp müzesinde ebe· l::alPsı önü karıştı, kaleci Hüsameddın vett~n kurtulmak ister bir şekilde ça • günün en heyecanlı maçı şeklinde ce-

ı-ı· htıtıra olarak saklamağa karar ver gene güzel bir kurtarışla topu uzaklaş • 4 1ı~asile ba~ladı. reyan etmi~ir. 
l)C.:dir. tırdı. Top Angelidis'e, ondan !fkrete Sağ muavin Musanın hemen her fır- Kısa bir fasıla ile zaman zaman galib 
~un Şeref stadında günün en mühim geçti. Fikret güzel bir kafa vuruşıle bu • satta topu sol tarafa geçinnesi, bütün vaziyete gec;en takımlar bitbiri üze -
~F'enerbahçe • Beşiktaş arasında :di. nu Beş"ktaş kalesine gönderdi, ~alecJ ı c•11er kalecisi bir kurtar&§ yaparken hi.icumları o tarafta topladı. ri:r.e gol atmak suretile pek az bir za· 

t~ d aya <!vvela Fenerliler ve biraz son- Mehmed Ali topu bloke edemedt. Top rışla bu tehlikeyi de savuşturdu. Beşik • İkinci dak"kada Bülend beraberlik man galib mevkide kalmışlar. oıyun 
~e ~ ~Cşikta§lılar çıktılar. Takımların korncre gitti. Korneri Saim çekti. Top taşlılar boldan Fener kalesine indiler. Ya- swısını, dördüncü dakiıkada Salim, ga- neticede 4 • 4 gene berabere bitmiş •. 
' Yırcilcrin Ebedi Şefe ihtiramıııdan ortalarda dolaştıktan sonra Orhana ~eç- şar akını kornerle durdurdu. Çekilen libiyct savısını hemen yapıverdiler. tir. 
t~ 0Yun başladı. tı, o da Fikrete .verdi ... Mes~fe uzakça .. korncr netice vermedi ve Fenerliler Or· Oyunu kazanma ~ansı çoğalan Gala· Ortaköy ilP Eyüb arasındaki maç da 

~. l3 an~a Fenerliler sağdan akın etti • Buna rağm~n ~ı~et §Ut çektı. Top ~a: han vasıtasile soldan bir akın yaptılar. tasarav durup dinJenmeden yaptığı şu- daha ziyade Eyübün hakimiyetile geç
(ılar e§ıt:ıaşlılar bu tehlikeyi savuştur- lenin üst dıreğim y~layarak avuta gıttı. Bu da r.vut ile sona erdi. Beşiktaşlılnr urlu bücumların semeresini gördü ve ro:ş, günün bir cilvesi olarak diğer ta· 
b~~~~ 3 .uncü dakikada Fener kalesi de Beşıktaşlı~~r ~~nıden akına başladı - soldan gene akın yapıyorlar, fakat neti - y<"dinci dakikada Bülend üçüncü sayı- kımlar gibi 2 • 2 Iberabere bitmiştir. 
lJoke bır tehlike geçirdi. Hüsameddin lar. Fener mudafıı Yaşar, sol .açık Fua • ce yok. yı yapmak suretile takımın maneviya· Anadoluhic:ar ile Karagümrük tıra • 
te at Yaparnadı ve topu zorlukin korne- dı belinden yakalıyarak favul yaptı. Fa- 32 mci dakikada Beşiktaşh • tını tamaı~en yükseltmiş oldu. sındnki oyun da baştan sona kadar A · 
~akla vnziyeti kurtardı. vul çekildi. ~enerliler bunu ~zakhıştır : lar soldan frikik kazandılar. l"ey Kısa bir zamanda üç gol yiyen İstan· nadoldh:sann hakimiyeti :altın& ce 

~ltqda 11 Çok hızlı cereyan ediyor. Her da dı lar. Top Fıkrete, ondan Saıme geçtı, zi çekti, top Fener kalecisine bulspor mıığhlbiyeti hemen kabul ~t- reyan etmic:;. neticede iki takım 2 - 2 
ij "a . top ik! taraftan birisi için tehlike- Saim uzaktan bir şüt çekti. Top direğe geldi, Hüsameddin topu bloke edemedi. mi!;, meydanı oldukça rahat 'bulan Ga- berabere bitmiştir. 
Se~~tle~de kaleleri ziyare ediyor. çarptı, Şnbana ge~di. ? ~.a uzaktan topu Kale önü bir anda karıştı. Hüsameddin latac;nray da bu vaziyetten istifade et • İkinci li~ maçlanndan olan Fener • 

' b· ıincı dakikada Beşiktaşlılar sol - nvuta attı. Fenerlıler ustuste akın yapı • ka1esincen çıkarak topun arkasından ko- mekte geci-kmemiştir. y•lmaz - Anadolu maçı, hakem Şazt 
i~ akın yaptılar. Fener kalesi ön - yorlar. Fakat netice alaınıyorlar. ~~n şuyor. Kalesi boş. Ne müdafiler, ne de Sağ açık Sabrinin biraz durgun hali Tezcanın idaresinde yapıldı. Netice her 

t~ Ş •• Sol açık Fuad yetişebiise sayı ortalarda ıken devre 0-0 berabere bıttı. haflardan bir kimse kalenin vaziyet!le oyunun snl taraftan oYııanmasına se • iki taraf birPr gol attığından maç 1 • 1 
~~~c~ Bu sırada sağ haf :M. Reşad . . . İkinci ~evre alakadar değil. Top bu sırada Beşiktaş bebivet verdie-inden 24 üncü ve 38 in· berabPre bitti. 
~Qı :E'encr kalesini bu tehlikeden kur İkincı aevreye Beşıktaşlalar başladılar. sağ açığı Hayatiye geçti. o da beş Fene:-- ci dakikada Bülend birbirinden güzel Bakırköy maçlari 
~:it. \'e oyun mütcvazin bir hal Oyun gene mütevazin bir halde devam bahçelınin kendisini seyretmesindeı1 ve iki ~ol daha yaparak günün gol rö- Diin. Bnk!rköydc Barutgücü saha ... 

1.2 • • ediyor. 17 inci dakikada Fener kalesi ka- Hüsameddinin de kalesi dışında gı::!zme- kordmeni olmustur. ek ı · 
"·· .... ~~ci dakiknda Be~ikta§lılar soldan rıııtı. Büsameddin gene güzel bir kurta- sinden istifade ederek. sıkı bir fiÜtle to- Gnlatasarav: Fazıl - Lütfi, Adnan • sında da muhtelif spor har et en yeP• 

............................................... ·-···························-··································· pu Fener ngylarına taktı. Beşiktac bu EU- Musa. Bedii. Ekrem • Sabri, Süleyman, pılmıştır. 
'$' Nişanta~ısoor · Barutgücü A takım· 

Şeref Stadl daki• du11 n ku•• h8d1•se retle 1-0 galib vaziyete girdi. Es!a't. Bülend. l rasınd:ıki maç 1 _ 1 beraberli'kle 

lltı.n 
~~h.Çe ~eştktnşta. Şeref stadında Fener-
~eler Ü Be.ştktaş maçını seyre gelenler 
~ lıtt lCrindekt fln.t listesi yüzünden çı
~ltıın ~lseyc çnhld olmuşlardır. Binlerce 
tı.tlln ll a~!rıp ça~ırmnsı, ldşe pencerele
~ ~r ı:çaııuıması lle netlcelenen ve çok 

t.ın nı ~zasız olarak atJatııan bu hA.dl
ıta abıyetı şudur: 

~tu;:.;.'~ı Chcınmıyetını naznn dikkate &· 

) l.l.tlar: .:rııar üzerinde blr de~lşlkllk yap
~ ıl.c ~5 ~btin 50 iken 75 kuruşa, dühull
lııttabı en 50 ye çıkanlmıştır. 

~lll ~~k:. Cünün en mühlm maçını seyir 1· 
Yc.rll'rden kalkıp gelen spor me· 

raklılQn ~e Ontınde ıtırazıaır ya.pma~a 
bn§lnmışle.r, kalabalık arttıkça sesler yük-
seı.ını.o, bu arada taokınlıt da bıışgöster
ml§, ~enln camlan kırılmıştır. 
Kalabruı~ her dakika artnn knbanşı 

ve protestolann artıoı nihayet bu deRl
ş\kll~ y:ıpanlan düşündürmüo, hlçblr po
l!s vak"ası k:ıydcdllmeden tribün 50 ye, 
dühull1e de 25 ku~a 1ndlr1lm1ştlr. H!l.dl
senin miisebblblert k1mlerdlr, bllmlyoruz. 
Fakat memleket sporu narnma bu glbl ha.-
reketlerden tcvakld edllmesinl bütün sa
mlmiyetimizle tavsiye ederizi 

Fenerliler vaziy.eti kurtannağa ç~lışı • I~tanbul~pcr: Saim K- Sd~lim8, FafiruOk • na:;i:elenmistir. Ayni 'klüplerin B ta . 
yorlar. Fakat netıce çıkmıyor. Beşıktaş- NeJad. Enıs. Tan'k - a ır, ey , r· kımlan arasındaki maçı Barutgücü B 
lılnr da ara sıra akın yapıyorlar. han. Rıd\'a'1 Bahri. t k 6 • 2 r<~lib pelmistir. 

Fener kalesi gene. tehlikeli vaziyetler Hakem: (Necdet) Kara~üm~k. 1 a ~::ıe bu 'klüplerin voleybol takım .. 
geçiriyor. Fak~t Beşıktaşlıların ağı«: dav- Topkapi 1 • -8Uieymamye O lan nrasınd~l:i maç. Nişantaşlılann ga· 
ranmalnn netıce alı_nmasına manl. olu • Ayni kuvvetle bulunan iki takımın lebec:ile net;relenmlstir. 
yor. Top o:talard~ ıken .oyun Beşıktaşın maçı her zamanki cereyan etmiş ve ne- Do~anspor A - Barutgücü genç ta .. 
1-0 galcbesıle netıcelendi. ticede t - O Topkapının lehinde bit - kımı maçını 2 - O Doğanspor kazanmı~ 

Dünkü m&çta takımlar şu şekilde saha- . ı· 

alın 1 
dı mış ;r. tır. 

da yer ış ar ": . Takc;im stadı turnuıva9Ulda federe lzmirdeki maçların neticeleri 
Fenerbahçe: liusameddın • Yaşar, Le • olmıyan klüplerde oynıyan Süleyınani· İzmir 4 (A.A.) _ Bugün yapılan lig 

hib .• M. Re.şad, Angelidis, Esad - Saim, y~li Ü" oyuncu bem sabahleyin, bem de 
"ı R F kr t ş b o h ~ maçlarının neticesi aşağıdadır: 
.cı. ı .ıza, 1 e ' a an, r an. .. 0""2:1eden sonra maç yapmalan neticesi · 

B kt Mehm d Ali F k. H ~ Üçok • Ateş 6..0, Yamanlar • Demır • 
" e~ı aş: e • aru . as • yorgun düsmüşler ve lkazandıklan bir 

nu • Rıiat, Osman, Feyzi • Hayatı. Hak- çok fırsatları kavbederek sahadan mağ- spor 5"2· 
kı, Sabri, Şeref, Fuad. lfıb a:yrılınıcıtır. · İtalya - Fransa milli maçı 

Ha'kem: (Adnan ~AZİ AYDIN Vefa 2 • HilAl 1 Dün Napolide yapılan 1talya-Fransa 

Dün Şeref stadında saat ll de Be§ikta~
İstnnbulspor B. takımlan maçı Beşikta§
Iıların nizamnameye aylan hareketleri 
görüldüğü için maç yapılamadı. Fakat n· 
ralannda yaptıklan hususi bir maçta 
Be~ikta§ B. takımı 3-0 galib geldi. 

G. Saray 5 • Istanbulspor 1 
Taksirnde Galatasaray • İstanbul -

spor maçını seyre gelenler kurulduğu 
gündenberi san kırmızı gömlek giyen 

Ba~ta giden takımlan ayni puvanla m;lli futbol maçını 1-0 İtacyan mı\li ta • 
takib eden Vefa ligde oldukça zayıf kımı kazanmıştır. 
vaziyette . bulun3ll HilAl karşısında güç Paris • Peşte maçı 
bir galibiyet ka:ıanmı~ır. Devre sıfır Dün PP.rıste Park dö Prens stadındald 
sıfırn bitmi~, ikinci devre ayni hara • yapılmı Paris • Peşte maçını Peşte muh· 
retle başlamıştır. teliti 5-3 gibi büyük bir farkla ka?an • 

İlk sayı güzel bir !trficumdan sonra mıştır. 
Hilalhlar tarafmaan yapılmış, Vefalıt Çckoslovali:yn • Romanya milli ma~.ı 
Muhteşem pek kısn bir fasıla ile bera· Dün Pragda yapılan Çekoslovakya-Rı: 
herlik sayısır.ı kaydetmiştir. manya m!lli futbol maçını Çekler 6-2 gı-

Dcvrenin sonuna doğru Muhteşem bi büyük bir farkla kazatunışlardır. 
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atiirkün Hat1rat1 Tarihten sayfalar: 

Ebedi Şefin millet uğrunda feragati: 
''8/9 Temmuz 335 gecesi Padişaha 
tifamı müş'ir telgrafı vermiş oldum, 

- 18- ı 

• 
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Saltanat yıkan çocuklar ordusu ... 
~ .. ~ 

Dokuz yatındaki Pr~nı, akr~nı ~la? ?'erli ve ecnebi ,ocukları toPlj 
m1f, onları topgu, pıyade, ıuvarı gıbı lıııımlara ayırmlf mükenıtrı 
b~r Avrupalı ordu tarzında talimler ve manevralar ;aptırıyordt1· 
Bırazıonra bir de kale inta ettirdi, <(Çocuklar orduiU)) nu iki Jııır.ıa 
ayaaralı hiicum ve müdalaa tecrübelerin• giritti. Bu talimlerde ya • 

ralananlar, hatta ölenler oluyordu. ~ 

Yazan : Kadircan Kafh 
Vali Münir bey, Jstanbulca azledllmiş

ti. Hareket etmeyip Erzuruında kalma • 
sı hakkındaki işarrm üzerine henüz Er· 
zurumda bulunuyordu. Bitlis vilAyetin -
den infikak edip lstanbula gitmek üzere 
Erzurumdan geçen Mazhar Müfid bey de 
ayni suretle Erzurumda ba~a intizar edi· 
yordlL 

Bu iki vali beylerle. on beşinci kolor
dıı kumandanı Kazım Karabekir paşa ve 
beraberimde bulunan Rauf bey, İzmit 
mutasarrıfı sabıkı Süreyya bey ve karar
gaha mensup erkflmharbiye reisi KAzım 
Bey ve erkanıharb Hüsrev bey. doktor 
Refık bey arkadaşlarımla ciddi bir mü -
davelei efkarda bulurıma~ı münasib gör
düm. Kendilerine umumi ve husust va -
ziyeti ve takibi mecburi olan hattı hare
keti mevzuubahsettim. Bu münasebet -
le en gayrimüsaid vaziyetleri ve umu -
mi, 1ahsi mehaliki; her ihUmale kar1ı 

ihtiyan zaruri olan fE>dakArlıiı izah et -
tim. Bir de: 

Moskovanın dar ve pis sokaklannda, 
karşılıklı haç çıkararak birbirlerine tek 
kelime söy li yen bir çok zengin ve fakir 
insanlar dolaşıyorlardı. 

- Çar Feodor ... 
Ne olmuştu? Ne olacaktı? Dudak ~ 

lerdan buna dair hiç bir 4ey dökülınü· 
yor; g~ biraz evvelki gibi haç çıkan
lıyordu. 

Demek ki o da ölmüştü. 
Sokaklar pis olduğu gibi halk da pis· 

lik içindeydi. Güzel yıkanır ve taranır
sa tariht bir hürmet parolası olan sakal 
ve bıyık bu insanlarda kir kaynağı ha~ 
lindeydi. Bu yetmiyprmuş giıbi pek 
çoğu aaç da uzatıyorlardı. 

Çi.zmelerini, parçalatmcaya kadar 
çıkarınıyan halk arasmda pınl pınl ve 
a~ır elbiseli Boyarlar görülüyor; atıa
nnın üstünde ve kırbaçlannı savurarak 
yol üstünde dalgın kalaniann canlan- Petro 
nı yakan u~akların ardında uzaklaşı • bir ihtira" h 1 · d .d.. G i . ...ıızdiW 

ı dı ~ a ın e ı ı. em , ... t. 
- MilU gaye için ortaya atılacakların, 

bugün imhasını cüşünen yalnıı saray, 
hükılmet ve ecnebilerdir. Fakat, bütün 
memleketin iğfal edilmesini ve aleyhe 
çevrilmeosini de ihtimal dahilinde gör -
ır.elt lazımdır. Pişuva olacakların, her ne 
olursa olsun, gayeden dl5nmemesi. mem
lekette barınabilecekleri son noktada, 
aon nefeslerini verinciye kadar, gaye uğ
runda fedakarlı~a devam edeceklerine 
işin başında karar vermeleri icab ecl.;;ır. 

Kalbierinde bu kuvveti hissetmiyenle -
rfn tcşebbüse geçmemeleri elbette ev -
lftdır. Zira, bu takdirde, hem kendileri -
ni ve hem de milleti ığfal etmiş olurlar ... 
Bir de mevzuubahs vazife; resmi makam 
ve üniformaya sı~ınarak el altından ka
bili tedvir de~ildir. Bu tarzın bir derece
si olabilir. Fakat. artık, o devir geçmiş -
ttr. Alenen ortaya çıkmak ve milletin 
hukuku narnma yüksek sada ile ba~ır -
mak ve bütün milleti, bu sadaya iştirak 
ettirmek lazımdır ... 

Eb~di Şejin MilU Mücadele ipti dalannda alınm11 Wr r~simleri 
VHayatı Şarkiye Müdafaa Hukuku Mil beraber ailki askeriden istifamı 

liye cemiyetinln, 8 mart 335 tarihınde, telgrafları veıımiş oldum. 

yorar d'"k da e . · u ten sonra orduya da kuman ı• 
müf'ir Bütün Rusya sayılı Boyarlann elle- rnek istedi oturd w a}lll"ıııt 

• ::ı bul d M '"k · ~-" ı·· ı ., ugu sarayın tr0 
nn...ıe unuyor u. UJl yanı 1\.f:JY u- na kapatılmış üç b' t dı. pe 

Benim, azlolunduğuma ve her türlü a
vakibe mahkum bulunduğuma şüphe 
yoktur. Benim ile alenen teşriki mesai et
mek, ayni avakibi şimdiden kabul etmPk
tir. Bundan başka, mcvzuu bahsettiğimiz 
vaziyetin taleb ettiği adamın, diğer bır 
çok noktai nazariardan dahi, mutlaka be
nim şahsım olabileceği gibi, b;r iddia 
mevcud değildir. Yalnız, her halde, bu 
memleket evladından birinin ortaya a
tılması zaruri olmuştur. Benden başka bir 
arkadll§l dahi dü§iinrnem mümkündür. 
Yeter ki o arkadaş, bugünkü vaziyetİn 

kendisinden taleb ettiği tarzda harekete 
ınuvafakat etsin! dedim. 

Bu beyanat ve izahattan sonra, süm -
mettedarik karar vermek muvafık ola • 
mıyacağından bir müddet düşünmek ve 
hususi müdavelei efkar ed<fuilmek için, 
müzakereye bitarn verdiğimi, beyan et
tim. 

Tekrar içtima ettiğimizde; işin başın
da, benim, devam etmemi ve kendileri -
nin bana muin ve zahir olacakların ı be
yan ettiler. Yalnız bir arkadaş, Münir 
Bey, ciddi mazeretine binaen bir zaman 
için kendisinin fiili vazifeden affını r ica 
ettı. Ben, §eklen, vazife ve askerlikten 
Istifa ettikten .sonra tıpkı şimdiye kadar 
olduğu gıbi mafev:k kumandan imişim gi
bi emirledmin ifası, muvafiakiyet için, 
§art esası olduğunu zikrettim. Bu cıhet, 
tamamen, tasvib ve tasdik olunduktan 
sonra içtimaa nihayet verildi. 

fstanbulda, ErkAnıharbiyei Umumive 
riyaseti makamında, yekdiğerine hal;f, 
selef olan Cevad ve Fevzi Pa§alardan, is
tihzaratı sulhiye komisyonunda çalışan 
İsmet Beyden başlıyaralt Erzuruma ~elin
ciye kadar, her yerde temas ve münase -
bette bulunduğum kumandan, zabit ve 
her türlü rical ve zevat ile burada, Er -
zı.:rumda, yaptığım gibi müzakereler ve 
anlaşmalar yapmıştım. Bundaki fayda 
takdir buyurl!lur. 

'* Erzuruma muvasalatımın ilk günle • 
rinde, Erzurum kongresinin in'ikadını te
min için ittibazı tedabir ile iitigale ebero
rniyet verildi. 

bir heyeti faale vücude getirmek 1uretile Keyfiyet; tarafıından. ordula:a ve mil
teşekkül etmif olan Erzurwn §Ubesi, Trab lete ıblağ ec:lildi. Bu tarihten sonra resınt 
zon ile de anlaşarak 335 senesi temmuzu. sıfat ve aalihiyetten mücerred olaıa!., 
nun onuncu günü Erzurumda bir (Vila- yalnız mılletin ~efkat ve civanmerdliğ:nc 
yatı Şarkiye) kongresi ak4ine teşebbüs güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kud
etti. Benim henüz Amasyada bulundu - re-t membaından ilham ve kuvvet ala • 
ğum tarihlerde, haziran içinde, fark vi - rak, vicdani vazifemize devam ettik ... 
layetlerine murahhas göndermeleri iç)n 
teklif ve davette de bulundu. Vilayetl~r

Erzurum kongresi 
cen murahhas celbi için o tarihten itiba- Askerlikten istifamı müteakıb, Erzu -
ren, benim Erzuruma muvasalatıma ka - rum halkının bilaistisna v~ c Viifiyatı 
dar ve ondan sonra da, bu hususta fev - ~arkiye Müdafaai Hukuku Millıye:ıt cc
kalade sarfı gayret etti. miyetinin Erzurum şubesinin, hakkımda 

Fakat, o günlerin şcraiti içinde böyle pek bariz bir surette gösterdikleri iti:nad 
bir rnaksadın teminindeki müşkülatm bü- ve samirniyetİn bende, bıraktığı unutul
yüklüğü sühuletle takdir olunur. Kongre-~ maz hatırayı, burada. alenen ııkrctme~i 
nin yevmi içtimaı olan 10 temmuz takcir- bir veeibe addederim. · 
rüb ettiği halde, vilayetlerden icab eden Cerruyetin Erzurum ~ubesimlen aldığım 
murahhaslar intihab ve izam olunmuyor- 10 temmuz 335 tarihli tezkered~. ccemi -
du. yetin başına geçmemi ve heyeti faale ri-

Halbuki, bu kongrenin akdini temin et- yasetini k:ıbul etmemi teklif ediy~rlar ve 
rnek artık p~k mühim olmuştu . Bu se • beraber çalışmak üzere tayin ve tefrik 
beble, tarafımızdan da ciddi te~ebbüsat ettikleri beş zatın isimlerini bildıriy~r-
alınmak icab etti. lardı.» 

Vilayetlerin her birine aleni jş'arath Bu beş zat; Raü Efendi, mütekaid bin-
bı.:lunmakla beraber, bir taraftan da şif- başı Süleyman Bey, mütekaid t-i ııbaşı Ka
re telgraflarla valilere, kumandanlara zım Bey, Albayrak gazetesi müciür:i Ne
icabı gibi tebligatta bulunuldu. Nihayet cati Bey, Dursun Beyzade Cevad Bc>y idi. 
on üç gün teahhürle mikdan kafi mu - Bah.settığim tezkerede; Rauf Beyin de (2) 
ralıhas relb ve cem'ine muvaffakıyct ha- .heyeti faa)e riyaseti saniliğine intihab e-
sıl oldu. dildiği bildiriliyordu. 

Efendiler: faaliyeti milliyeye ort:lu Bu tarihlerde, Erzurum §Ubesi heyeti 
mcnsublarının müzahereti ve askeri ve idaresi reisi Raif Efendi ve aza; Hacı Ha. 
milli faaliyeti hemahenk kılmak hususu, fız Efendi, Süleyman Bey, Maksud Bey, 
mühimdi. Mes'ud Bey, Necati Bey, Aıhmed Bey, Kil-

Trabzondaki fırka, vekaletle idare o- zım Bey ve katib Cevad Beydt. 
lunuyordu. Asıl ·kumandanı Halid Bey Erzurum şubesi, İstanbuldaki merkezi 
Bayburdda muhtefi idi. idare riyeısetlerine isale çalıştık!arı bır 
BınaenaJeyh, Halid Beyi Erzuruma telgrafla, •merkezi umumi nanuna be -

celbettirdim, kendisine bizzat talimatı yanı rey ve mütalea eylemek salahiyeti -
mahsusa verd ikten sonra icabında, der • nin, bana verildiğinin telgrafla iş'arını:. 

hal fırkasının başına geçmek üzere Maç- da rica ettiler. 
kada bulunması için emir verdirdim. Bundan b&şka bizim Erzurum kongre-

Biz bu işlerle meşgul olurken, bir ta- sine girmemizi tesbil için, kongreye Er
raftan da İ:stanıbulda Harbiye Nezareti zurum mümessili olarak intihab edilmiş 
makamında bulunan Ferid Paşanın (1) ve olan mütekaid binbaşı Kazım ve Dı:.rsun 
padişahın. İstanbula avdetimi temin i~in Beyzade Cevad Beyler mümessllUkten is
temadi eden iğfalkar telgraflarına da bi- tifa ettiler. 
rer suretle cevab vermekle, izaai vakte 
mecbur bulunuyorduk. 

Büyük Halaskarın millet 
uğrunda feragati 

Harbiye Nezareti, İstanbula gel! diyor .. 

Erzurum kongresi 335 senesi temmu -
zunun 23 üncü günü pek mütevazi bir 
mekteb salonunda in'ikad etti. İlk günü, 
beni, riyasete intihab ettiler. Kongre he
yetlni va~iyet ve bir dereceye kadar, nok
tııl nazar hakkında tenvir için vuku bu
lan beyanatımda: 

cTarih ve hadisatın sevkile, bilfiil içine 
düştüğümaz kanlı Ye kara tehlikeleri 
görmlyecek ve bundan müteheyyiç olmı
yacak hiç bir vatanperverin tasavvur e
dilemiyeceğine, işaret ettim. Mütarekc 
ahkamına muhalif olarak yapılan tecavüz 
\'e ışgallerden bahsettim. 

Tarihin; bir milletin varlığını ve hak
kını hiç bir zaman inkar edemiyeceğini, 
b~naenaleyh. vatanımız, milletimiz aley
lhınde verilen hükümlerin muhakkak 
mahkOmu, iflas olduğunu söyledim. 

ler oturdukbn araziye ba~lı ağaçlar ve kendi yaşmda h dm a var aıun o1B~ 
otlar gibi onlarla birlikte satılıp alım· yerli ve ec b~a u k

0

1 yaşat yıadı· Otı 
d B"' 1 b' 1 k tt b"t" ne ı çocu an op ırd 

k~ u. .~\r. . ır me~ e ~·b~ .n: un ları pıyade, topçu gibi kmmlara s.Y tıı1l1 

1 dreıt Bşup esfız todpraBosa lı enh e o- Bazı ecnebilerin de yardımlarile . O 
ur u. u ~er e yar ar emen bir Avrup d h 1. getirdi· 

d ı Ş . '1.. k . · a or usu a me . dt 
toplan ı ar. u meseleyı ual1etme ıs· zamnna kad R d k. kerhk ted'l a ar usya a ı as " gi· 

1 ~ 
1 

k? diğer şark memleketlerinde olduğ'U 
- ç:cır o aca . biydi. 
1682 senesinde bulunuyorlardı: Ro- . yer· 

manof soyundan üçüncii çar olan Feo· Petro, sarayın etrafındaki genıŞ Jllefl 
d~r ölürken çocuk bı.rakmamıştı. O lerde manavralar yaptırıyor; he9ııırı 
h::ılde kardeslerinden birinin onun ye- her zaman yaralılar bulunuyor, ~ bir 

. d "l 1 1 d F k t u ıtıÇ rine geçmesi l<izımdı: On b~ yaşındaki a 0 en er o uyor u. ~. a. on 4:çoco! 
kıırde~i İvan abdaldı . Annesi ayn olan şey yıldınnıyor; kendısını bu . ··ntt' 
diğer kardelli Petro daha küçük ve ordusu• nun başmda görmekle öVU 
ancak dokuz yaşında bulunuyordu yordu. . J{ııdıtl 
amma zeki ve atılgan bir çocuktu. Bir Bunları Sofiye haber verdıler. l' trO' 
çok kız kardeşlerinden en büyüğü, yir- hari8ti, :fakat ilerisini görecek, e de'" 
mi altı ya şındal{i Sofi haris bir kadındı. nun istikbalini sezecek kabiliyette 
Çarlık tahtır..a göz koymuştu. Oraya a~ ği!di. Bunun için baştan savdı: 
çıltça değHs:e de naib sıfatile oturmak - Bıraltın 1 Çocuk eğleniyor! .0rı 
ve saltan:ıt sürmek istivordu. Prens Petro bununla da kaltnl)vıı' 

Boyartar bu vaziyet kar§tsında şu bn1unduğn kövde modern bir kale~~ 
karan verid!er: . oıyordu. Şimdi askerlerinin bir )<ı )lil' 

Petro ç-ır olsun ve büyüyünceye ka - içcrj giriyor, diğ'er kısmı dışarıdan rble' 
d<ır annesi mıih olsun! cuma geçiyor, böylece yarınki bB 

Bu karar tatbik edilmiş sayıhyordu. rin prowları yapılıyordu. . oıi 
Fakat birdenbire sarayın etrafı ho - Aradan se!lelcr gecti. Petro şirn.dı bir 

muı:danış!ar, haykınşlar ve silah sesle- yeoi yac;ında bir genÇti. Gözünil hıÇ te' 
·ı ' d .. ra"9 

rı e çın ıa ı. Ş€yden sakınmıyor, çara ve sa • çe' 
- Ya~as~~ çar t~~n! . pedcn haftıyordu. Sofi iş başındafl ce~'' 
Se~erı goklere ~uks~.ldı. . ki~r çekilmez o da harekete geÇCD .i}' 
Bag!ranl~r. çarl~gın ucrctli askerler~ Romanotlar arasında 0 tahta en \~i 

olan Stre1ıt.c:;ılerdı. Bu~l~r, Romadakı adam sıfatilc hakkını alacaktı· Şe ce' 
Pretoryenler. Osmanlı ımparatorlu • bu h 'kk 1 k · · 1• de dinÇ " · ıe 
w d k " . ·ı .b. d" A 1 a ı a ma ıçın e ın ııırı gun a ı yemcerı er gı ıy ı. rzu an· su g 1' w . t r heyeeafl .9r ·· .. d h. b. k t. 1-ı r. enç ı gm en a eş ı _.:ı u , 
nın onun c. ıç ır uvve ın. ayal'l:~a coşan verinde durarnı an bir Ol'' 
kıllmasına ımkan yoktu. Sofı onlan d ' • y t>ıf 
kandıım. ış. ayaklandırmış, böylelikle ı. • sto::und9· ı.ı"f 

Fakat 1689 senesi agu ·' 11 
abdal Ivanı tahta çıkarmıştı. Kendisi kl ;,iyefl 
de ona naib olmustu. Bayarlar hiç ses gün, Moskovada hiç be en ·c 

çıknr amadıJar, sükli.im büklüm evlert- ha her du:'uldu: . . . . tan e~ 
ne veya çiftliklerin~ döndüler. Halkın - .. s~fı k~~~~_sını çarıçe i J<endı 
ise umurunrla değildi: Boyunl&nndaki ve hukumetı olunceye kadar e 
zincir kopmadıktan sonra onun ucu - lin~c tutacakmı~! oerı 
m•n şunda veya bunda olmasının ger- Petro buna fena halde Jcızdi·aıtll\~~ 
çekten bir değeri yoktu. mi bekliyecekti? Hem de ne ı eı 1W 

Bu hAdise Petronun işine yarach: So~ kadar't Bu kadın kolay kolay ölrtlrdıl ~e 
fi. on1u.~ Mosk~vanın kapıs:~da b~!unan Henüz otuz üç yaşında bulun~Y; sıls~P 
b:r Koye, ~e?.brayensk~ıe ye gonder· ~ksen sene yaşayabilirdi. Egeiri oifl 
dı. Burada küçult çapta bır saray, saray bek1ivecek olursa kendisini d 
h?lkı vardı. E"n.ebJierin ioturıdtiklan meza~a koymaktan farksızd!· af11J)1~· 
Slo?oda mahallesmc yakındı; burası da. Genç ve ateşli prens bunu ysP 
ştohırden dişanda bulunuyordu. caktı. ,.ııt' 

Buradaki ecneb~ler arasında, İskoç- Avrupalılardan başlıca iki do~~~ bı: 
yahlar, Holcındalılar, Alman ve Fran- d . B' . .,.. ,.._ dondu· fskoÇY l"dıı; 

l h . d "· H d ı. ınncı.:~ı vur , ·ra ... 11 sızar epsın en Ç?n.tu. epsi e ma - a~ılzade olup Avusturyada Jll1 ,0,rıı)' , 
oera arzusu, zengın olmak a~-;ile yapmış ve otuz sene önce ~05~11 be• 
yurdlarını bırakmışlarch. !ıç:lennde ı k ı . t' Dig· eri de lJ111\)( 

k clt' be 'kl' ih . . ge ere yer e~mış ı. 0 'tl 
ço z ı, cen ı, tısas aahtbi kim-. sene evvel Moskovaya zengiJl ıeJlgı, 
sele~ de vardı. . için gelen Cenevreli bir askerdi~ sı~ ~, 
Tımmennan adında Rollandalı bır hir i.ldivıw vapmıştı evinde sı def 
. ki < • ' her oıl 

mımaT genç prensc o zaman Rusya- yafetl<>r, balolar veriyor ve _ -yor tf 
da bilinmiyen bir çok şeyler öğretti. smda prens Pctroyu da çaf!Jfld~ b v 

O h h i . d w • hnft:l A' nun ernşe r sı ogramacı· Brandt Petro çok geçmeden ona '.. ]<il r , 

Padışah, evvelt\- tebdili hava al, Anado
ludn, bir yerde otur, fakat bir i§e ka • 
nşma diye başladı. Nihayet, ikisi birlik
te behemehal gelmelisin! dedi. Gelemem! 
d;clim. Nihayet 8/9 temmuz 33!.i gecesi. 
sarayla açılan bir telgrafbaşı "Duhaberesi 
esnasında, birdenbire; perde kapandı ve 
8 hazirandan, 8 temmuza kadar, bir ay
dır devam eden, oyun bitama erdi. fs -
tanbul, benim, o daki'kada resmi memu
riyetıme h1tam vermiş oldu, ben de avni 
dakikada 8/ 9 temmuz 335 gecesi s~at 
10,50, sonrada harbiye nezaretine, saat 
ll, sonrada padişaha vazifei memuremle (Arkası var) 

(2) Sabık bahrlye nazırı Rauf bey. 

ise yelkenli bir gemi hediye etti. Bu kaç defa gitmeye başlamıştı. ç\l~l< ll0, 

gemiyi bir ~avuzda yüzd~ü. O zama: rupalı tarzındaki salon haV8~1,1e )' flf' 

n~ kadar hıç bir çar, küçük de olm,. şuna gitmi~ti. Ru~yayı da ~ ) 
boyle bir şey g&memişti. mak arzusu o zaman başlad · 'l/faÖ0 } 

Küçük prenısjn oyun merakı müdh~ (Devamı 10 nctı sa (l) Topçu ferlkl Ferid p~a. 
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Adli Tıb müessesesinde bir röportaj as1l eğleniyoruz? Adli vak'alar 1914 de 475 iken 
1937 de 12.000 i aştı sinema, hem ligalro, ayrıca Hem 

vargele ler, Mütehassıslar bütün dünya ile beraber bizde de görülen 
bu tezayüdün ilmi sebeblerini anlatıyorlar 

sololar düettolar v. s ... 
Duvarlarda kocaman levhalar: "Sigara içmek, ıshk çalmak, 

sahneye laf ve öteberi atmak memnudur, 
Salkıınsöğüdde Alay k<)fkünün kalll -

sında bir resmi müessese vardır ki her 
rün önünden geçerls. Fakat, bu binanın 
he içinden dışanya akseden bir gürültü 
duyarız, ne de kapısını bol bol aşmdıran
lara. hükllmet dairelerinde görülmesi 
ınutad olan kalabalıla rastgeliriz. Bura
da tam bir sükılnet, ldeta kiralık ve boş 
bir konok hali vardır. Yalnız. sağdaki yo
kuşa bakan yan kapının arasıra açıldığı. 
ekseriya a~amın alacakaranlığınrla. iki 
edamın taşıdığı sedyede artık ebediyen 
susınağa mahkfun bazı talihsiz adam oğul 
larının oradan içeriye alındığı gadile -
bilir. 

Halbuki bu binanın içi. dışına hiç ben
%E!mez. Kapıların, pencerelerin. duvar -
ların arkasında saklanan alem bir mah
§er; hem de gerek ölüler, gerek diriJer i
Çin bir mahşerd.ir. Oraya kimler getiril
lnez. kimler dü§111ez! 

MeselA ~lümü fii.bheli görülen insanlar, 
toprağa bırakllmadan önce buraya zo -
raki, fakat ücretsiz bir seyahat yaparlar. 
llatta bu, azası tam bir insan olmasa da 
Yalnız bir kafa, bir el veya kemik par -
Ça.sı olsa gene oradadır. 

Bir binanın temeli kuılırken, arnele 
keınıkler bulınuf, yahud ormanda, bir ça
lılıtın altına bir cesedin enkazına rast -
lanmlf, delil mi? Bir zabıt varakasile be-

Genel Direktör D~. Halid Tekin 

tanbul §ehrinin nüfusu bir buçuk rn\1 -
yon iken. bu kadar suç i§liyen yoktu. 
Şimdi şehrin nüfusu yarı yanya azaldı-
ğı halde ci!rüm yapanlar artmıştlr. Me-

Arkadaşım kişerun önünde bilet al
l mak için biriken halkın arasına sokul· 
t mağa çalışırken, ben de duvarlara ya
p~tırılmış allı yeşilli afişleri okumağa 
ba~ladım . Üç dört kadın ve erkek reg,. 
mi arasına gelişigüzel sıkıştınlınış ya· 
zılar şu mealde idi: 

Bu akıam ( ••. ) fiyatromnda hem 
ainema hem tiyatro 

· Methur komik ( •... ) ve arkada1lcaı 
tcualmdbn uDiitkiin Kadıniarn 

Komedi 3 perde 
Ayrıca yeni Varyeteler, Sololar, 

Diiettolar. 
6 Kitilik ca:z. Yeni ve levkalade 

dekorlar. 
Her yer 20, balkon ve localar 25 ••. 

sela 1913-1914 yıllannda senevi vak'a Biraz sonm elindeki elektrik feneri· 
mikdarı 475 iken 1937 de bu rakam 12 bi- le bize yol gösteren ihtiyar: 

/ 

ni aşmıştır. Vak'aların delalet ei.ti~i cü- - Sinema başlıyalı epey oldu. Sizin 
r!.imlerin cüz'i bir kısmı tahakkuk et - tiyatro seyretrneye geldiğiniz anlaşılı
memekle beraber, cinnet. uyuşturucu yor, diye mmldandı. Sağ taraftaki 
maddeler ıptilAsı, zehirlenme, yaralama birinci locada yer var. Biraı sıkışık o-
ve ölüm gıbi hadiseler günden gilne ço- turac&ıisınız amma, sahne ile burun Ellilik bir kadın, ağzındaki 32 altın dişin hepsini gösteren bir 
~almıştır. Bu sebeble cürümlerin, hatta bunmadır. İsterseniz arkada da bir iki gü.lerek oyna m4ğa ba§ladı. 
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raber haydi içeri! Çünkü bulunan cesed 
aksanıının insana nu, hayvana mı aid ol
dufu tedkik edilecektir. Hatta dahası 
\?ar. Bu tednkler. yalııız eldeki nesnenin 
insan vücudünden bir parça oldu~unu ta
Yin etmekle kalmıyacak, ölünün yoşını. 
hattA aşafı yukarı boyunu bile meydana 
Çıkaracaktır. Ondan sonra da zobıta kol
larını sıvıyacaktır. Bu cinayete kurbt:ın 
giden idmdir, vak'a ne zaman olmuştur, 
katillerin h~viyeti vesaire ... Ya1ıud. hü
Viyeti meçhul bir ölü var. Acaba kim? 
'l'anınması için mermer masaların ils • 
tilnde bir kaç gün bekletilmesi lazımdır! 

adliyeye vaki hukukt müracaatlann bile kişilik yer bulunur, lakin oralan stzin En ön sıracia nazan dikkati eelbeden bcssürule (!) sahneye geldi. Çalgıya 
arttığı tahakkuk etmektedir. giri beylerin yeri değildir! on üç, on dört yaşlarında bir çocuk o • uymağa çalışarak kantosunu okumağa 

1 

d b bl . . .. 1 Dar ve küçük merdiveni çıktık İhti· turuyor. Sırtında, vaktile beyazken başladı ... Bence, bu tezayü ün se e erını şoy e-
ce hülasa edebiliriz: ya•, karanlık koridorda bir lahza kay- şimt.li vapur dumanı rengini almış ve Sahnenin içerisi dışarısından da kü• r 

boldu, tekrar geldiği zaman iki kolun· yr-r yer yırtılmış bir gömlek var. Bu çük. Alç:ık tavanlı bir apartırnan oda· 
1 - HaJkın gerek içtimai ihtiyaçları - d "k t d 1 rd :o· · • · b b h ·ı f ah f h bo ··ı ·· :ı a ı ı ane san a ye va ı . .oırısını ~ yırtıklardan, gene ayni renkteki etleri sı u sa ne ı e er era Y o çuşe-

nın çoğa lması, gerekse eskiden oldu~u ni m. birisini de arkadaşımın eline sı - gözükiiyo.T. Zavallı yavrucuk... İn • bilir. Dekor; soluk kırmızı renkli, bir • r 
gibi ev hayatı ile iktifa etmemesi. Mesc- kL~tırdı. Yüriimeğe başladık. Bu ara- san nefesile sobalı bir oda kadar ısın • kaç yerinden yırtık bir iki metre lbez· 
la. araba, otomobil, tramvay kazaları ve da P.rkadaşLM elindeki sandalyeyi gös- mış olan burayı:~ , şurada burada titreş- den ibaret. 1 

etlence yerlerinin bollaş.ması gıbi tererek mekten, kıs2 blr zaman için bile olsa Bu bezlerin aralıklanndan iki ta• 
2 - 1914-1918 harbini takib eden k1·ız- - Program biraz ağır amma ne çare kurtulmak için mi, yoksa tiyatro sey - ne b3ş u1..anrnış, şarkısını bitirerek oya 

lerin do~urduğu psikolojik tesirler. ki lüzumlu, dedi Gü1üstiik.. . tetrnek maksadile mi geldi? Kimbilir namaya başlıyan kadına bakıyorlar. ro 

3 - İşsizlik. İhtiyarın buyur ettiği Joeaya gir- b<'lki her ikisi için de. .. Sahnenin zemininde, orta yerde bir• .. 
4 - Ufak tefek hadiselere varıncıy8 dik. İçeride bi1den baş'ka iki ki- Kapı önündeki mızıka içeri taşınma- kaç tahta kırılmış, iki üç santim kadaı 

kadar, en basit sebeblerle herkesın mah- şi daha vardı. Rahat rahat oturmuş- ğa başladı. da aşağı doğru göçmüş. Kadın üzerine • 
kernelere düşmesi, yani içtimai asabiyet., lar, vandan ~inema sevredivorlar. Gelenlerin önünde, elinde, bir ke • bastıkça esniyor. 7 

Buraya yaralılar da gelir. Bir kama ile. t · · ı 
b çeriye, ellerinde sandalyelerile iki man tutan s.ismar. birisi var. Sırtma es- Okkaca bir hayH ağır olan bayan i e ir tabanca kurşunu ile ölüp gidenler Ü· Sabih Alaçam · 

kic:.inin .airdieini görünce toplandılar ve kı"mı·ş, 0 n'ısbette de darlaşmıc:. bir palto beraber aşagı~ inmezse çok iyi. lerinde bbbm ölç\llil, bendesesi faa - ............................................................... "' n· .., nll 
li sıkıştılar. Rahatlan bozulduğu için her- gı"ymir-:. Kavun gı"bi uzun ve kabak ka- Kcuito bttti. Tektük a.lkı.şlıya a:r 

Yete geçer: Suç ne suretle işlenmiştir? 8al1kes1·r de pamuk Z·1raat1'n1· :ı "'• Ö halde can1aıı sıkılmıstır, hatta somurt- f:ısile garib bir manzara arzeden bu a- var ... ,,ereden at~ edt~ir! nden mi, ar-
ı.. ko ıtrol bo''lgesl·ne al1nd1 muşlardır amma. karanlıkta yüzlerini dam, dısarıda iken bando, sahne önün- Salonun havosı aşın derecede bo • 
~adan mı ve kaç metrelik bir mesafeden? . 
Vak'a, bir kazadan mı ileri gelmiştir, Gemlik (Hususi) - Ziraat Vekflle ~ görmediğimiz için farkında olmadık . .. deki me,• ki inE' gelince de cazband o • zuldu. Boğucu bir sıcak var. Sigara 

Bu 1ocad<~n seyredilmeven yalnız si- lan, çalgı takımının c:efi olsa gerek. dumımı da caba. Görünüşte sigara içen . 
Yoksa?.. tince, bu seneden itibaren Balıkesir "~ d nema olsa iyi, galiba tiyatro da seyre- Onu takiben üç kişi daha geliyor. yok. Fakat memurun bir an için ış~ • 

Mecruh eı.er ölın"• ıse açılır, kesilir. vilayeti de, 2903 ınumaralı pamuk ıs - d . w. km d · tif d ed ı ya 
h ~ ~ emıvecegız. Çikolata renkli ve ceketsiz birisi, ma~ n çı asm an ıs a e en er ve 

attA gazün rüyet kabili"•eti kafı gelmez- lah kanunu hükümlerine göre pamuk d b b k 1 k t ı k ak ,_ 
J Loca a ize ıra ı an ıstnın am hnlle bekçilerinin kullandıklan cins - kafasını sıranın a tıoo so ar 2\aça-. 

se şüpheli yerlerden ufak parçalar alınır, ziraatini kontrol bölgesine alınmıştır. ortasında 30 santim kalınlığında bir ten bır davul taşıyor. Üçiincüsü esmer mak yapanlar eksik değil. 
lhikroskopla nesıcl incelemeler yapılır. Bu münasebetle Nazilli pamuk üret- demir direk tavana doqru mai1en yük- renkli, zayrf bir adam. Çalgısı da klar· Duvarlarda kocaman ilanlar: cSig~ 

liattl zehJrlenme hldiselerinin, verilen me çiftliğı kontrol memurlarından Hü- selmiş. Sandalyelerimiıi Joeanın sağ net. En arkadaki sarı renkli rnadent bir ra içmek, ıslık çalmak, sahneye laf ve 
tlaçların semml olup olmadığının tedkik seyin Balcı Balıkesire gelmiş ve ilk iş tarafındaki duvarla, bu demir dir~k çal~ı taşıyar. kıs& boylu, yürürken to- öteberi atmak yasaktır». 
lhercii de burasıdır. Yahud, adamın biri olarak Balıkesir çiftçilerinin 939 sene- arasına arka arkay~ ''e zorla yer!cştır- pallıyan birisi. Sahnede biraz fazlaca çıplak 'bir ka- . 
Yakalandı. de~n mi? Elindeki tuz halinde sinde ekecekleri devlet akala pamuk d!k. Ön kısma ben geçtim, oturdu~. Dışarıdaki afişler cazbandın alh ki· dın dansediyl)r. Etrafta çıt yok. Perde ı 
bulunan maddeden fiibhe olunrnuş ... tohumu ihtiyaç mikdarlannın tesbitine Fak~t ar~aclaşım otuı:amad~. Ben~m şilik olduğunu yazıyor. Halbu'ki bunlar kapandığı zaman da ıslıklarla karı§ı1i 
l\1aznun da dilini yutmadı ya? başlamı§tır. ııan_dalyemır. arkasındakı demırler dız- dört kişi. Fakat aldıran, niçin iki kişi dehşetli bir alkış .. 

_ llstürnde bulunan bikarbonat dö- Balıkesir viliiyeti de 2903 numara- Ierıne batı.yor, canını. acıtıy~rdu ... ts -~ eksik diye soran yok. Bilakis bunların Kadıncağız tekrar oynamağa başla ~ 
atit, diye barbar bafınyor! lı pamuk ıslah kanunu hükümlerine kem1e l!enyc de ~ekıle~ezdı, . ~unku içeri girmesini oyunun başlıyacağına dı. Bu sefer daha kıvrak hareket et .. 

Belki onun da hakkı var. Polisin eroin, göre pamuk ziraatini kontrol bölgesi - k::ıpıya dayanmış bır vazıyette ıdı. Ça- alarnet sava .. ak alkışlıyan çok... rneğe çalışıyor. Bir aralık, kınnızı per• 
,. h ne girdiğinden ötedenberi ekilmekte o- rP.siz avrığa kalktı ... Kapının önündeki - Uf k • ··h . .. . ll ·nde d<min aralıklarından bakan arkadaşla• 
Ja ud kokain, suçlunun da masum bir ~ 1 k • w acı sa nenın uzenne, e erı 
d an karışı ve bozuk pamuk tohumu ek mızıka durmadan çalarak çıgırtkanlık .k. t b.. .. k mpul taşıyan birisi nna: 
ta ile karbonat dedikleri nesne. lnbora- rnek yasak edilmiştir. Ekim mevsımı vaoıyor. Sinemanın hoparlörii ile mı - ı 1 adneB uyu~ ted 1...,, .. sey - Bu akşam coştum, dediğini işiti• 
dllvara muayeneye gönderilir. Keza gı • olan Mart ayına kadar, evlerde, fabri - ~ıka arasındaki mesafenin yakınlığın- s!çra ı .. ~~~zl en~ tn y~t~Ark~ yorum ... 

8 ınaddeleri: Ekmek. sirke, zeytinyağı. kalard:ı, dükkfmlarda bulunan açık ko- d d 1 f'lmin müzigı~·ne kanşan yar proJe or e-re un an 1
' Varyeteler bitti. Şimdi komedi bas-

rakı, •arab... an ° ay~. ı . . tarafta, kapı yanında duran arkadaşına • 
y z::ı.h tohumlar ve içerisinde açık koıalı mızıka sesı. Rumbadan daha acaYJb bır k d' b • d F k t ı~-balar lıyacak. Aşa~ıdaki yırlı:k gömlekli ço· 

'b h d ah d 1 k k b • k h · · · P d 1 cva ,. ıye agır ı. a a C:Uu - 1 t .[ a u t ta üstün e, mermer taş ı ta p3mu · umnan yerli oza to umların musıkı mevdana getırıyor. . . atır ı ı, • . .. b" " 
1

.. d 0 cuk yerinde yok. Bizim ocanın am 
bir pıhtı var. Acaba insan kanı mı? Hattiı hepC'i yağlıanelere sevkedilmiş veya to- gürültülü K')vboY filmi nihayet bitti, dan dbınk.skı ~rk tdur u yğranmştıykotr u. nran altına rasgelen kö~ede sahne görlin ,. 
Çarn 1 • b ı bh 1 1 k 1 h 1 k k '1 1 · · h ~ "'d · brş a ı a a ar u a ı arı so 1 b B k aşır araa u unan şü e i e e e - um o ara u. anı mamak ıçın ay - Jamhalar da van ı. .. k . t . .k. ct lAm medi~i için boş ka an ir yer var. a • 
tın mahiyeti nedir? Haydiı oraya! van yemi cinrak kırdınlmış buluna - Tiyatro v~ ., sinema salonu hakika ~ bir türlu Y~~7a ıs emıyen 1 ın • tım, orada kıvrılmış uyuyor. 

İşler sade bu kadar mı diyecE'ksini7.? caktır. ten görülecek şey. İnsana, eski ve bü~_ bay~ da ya ı ar.. . .. . Hayrettİn Başkut ' 
liayır, meselA iki yazı birbirinin ayni mi. yiicek bir dükkdn bozması hissini ve- Sınema p~rdesının uzenn~ gı~ı. • -·-·-······-···································· ..... 
tarihleri ve rnürekkebleri uyuyor mu? Ya Bahkesirde Uç klüp birleşti :ren kutu oib: bir yer... • ynra'k bir perde kapandı. Eskı rengının Tekirdağ ve Bozcaada 
Pı~ık bir pul. evvelce kullanılmıs mı, Bir başı~dan bir başına üç metreden. y~şil oldu.~nu za.n~etti~m bu ~eredcee~ l 
kullanılmamış mı? Haseb - nescb ;;,ec:e- Balık~sir (Hususi) - Balıkes~rde fazla olmıvan, içinde canlı insanlarm nın, şimciıkı rengını tayın edemıy şarapÇIIIk kUrS ari 
1 ı mevcud Jdmanyurdu, ldrnangücü, Id ~ deg~il, kukİaların bile rahat rahat oy- ğim. Yalnız üst 'kısmında koskoc~~n Tekirdağ (Hususi) - Tekirdağında ve 
e eri, çocu~n anası veya bahıısı kim? b" ı·· · d ndak· ·· kl'"b·· k B rtk b 
Aklından şüphe veya işlediği su~ tesirile ~~n ır .ıgı a ı , ı u~ spor u u ço nıyam1yacağı bir sahne ... Sahneden gi_- bir yırtık v~r. u yı 1 aca a nıçın Bozcaadada açılan şarapçılık kurslnrı Zi· 
ak ı b guzel bır karar \ermışler ve ayn ayrı riş kapısına kadar olan mesafeyi ölç ; dikilmemiştı? raat VekAletinin Yüksek Ziraat Enstitü• 
""· 

1 
ozukluğu olduğu iddia edilenler .. · teş~kküller halinden çıkarak cBalıke • ..... ek ı~zım gelı"""!'A muhakkak ki on beş. Salo-'...laki &eak havanın sahnedeki ı· " · d t. ".llllarhaneye lamması lbım geld ıeı öne .. a ~ ~ .,.... ıı:u sünce yapılan ta ımat uzerıne evam e 

surülenler... sir 'fekspor» adı altında birleşmişler • metreden fazla değil... · soğuk hava ile kısmen yer değiştirme- tirHrniştir. 
İşte bütün bu işlerin olup bitti~i yer, dir. l''ormasınm rengi kırmızı • beyaz Bu ufacık sahayı dolduran sandal • sini tesbil için mi? Şarapçılı~n Trakya içtn bir hususi • 

..,.., olarak tesbit edilen yeni spor klübiinün yelerin hepsi dolu. Oturacak yer bula- Ön ııralardaki bir sürü IVV'Uk hep yeti vardır. Trakya üzümcülüğü kadaıı 
·•ıorgu, kimyahanesi. rnü-ı::ahedenuncsi, h · • · ~--ın Y idare hey'eti ir inci reısligine Feyzi mayıp da ı:;ahnenin iki yanında ayakta birden ıslık çalmağa ve ayaklannı ye- şarapçılığmı da geni§letmekte ve tekniW 

e .. clisi ve doktorlarile adli tıp umum · 
h'ludürlü~dür. Süzener, ikinci reisliğe Ferid Yılmaz, duranlar da var... re vurmaya başladılar. Buna sahneden bakımdan eksiklerini kurslarla tamamla-

genel sekreterliğe Şevki İnanç, yardım Ön sırala!in birinde genç bir gaze- yalnız bir tek kişinin ayak sesi cevab maktadır. 
k Genel direktör doktor Halid Tekin, yu- cı sekreterliğe Enver Şaylan, kaptan - te milvezzli oturmuş. Satamadığı ga • verdi ve cazband (!) cBahriyelb kan- Eğitmenler kursunda şarapçılık ta ö~-
darıdaki izahatı verdikten sonra, şöyle lığa Ş :.iri S ümer, idare amirliğine Mü- zetelerini dizlerinin ii$üne koymuş. tosunu çalm:ıg~ a başladı. Perde yavaş retildiği için kazancımız bu bakımdan Cia 

ı :yar: 
_ nir Yena!, muhasib ve veznedarlığa A- Sermayesinin bir kısmını teşkil eden yava~ açJ1maya başladı. geni§lerniş bulunuyor. Gelecek sene şa • 

.~-. Butün dünyada oldulu gibi manle - li Ataksoy, azalıklara da Sami: Keşkek bu gazeteleri ellerlle sıkı aıkı tutmuş, Ellillk bir kadın, ağzındaki otuz iki rapçılık kursu daha geniş ölçüde çalışa • 
bızde de adıt vat•aıar çoğalıyor. ts • ve Süleyman Örmen seçilmişlerdir. gözlerini de perdeye di~ bekliyor .. tane altm ~in hepsini gösteren bir te- caktır. 
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Alman klübünde bir kitab sergisi aç1ld1 

Sergidem gü zel bir kö§e 

Yuksekkaldırıındııki Tötonya Alman 
klubünde dün Alman kitab ve mecmua
larından mürekkeb bir sergi açılmıştır. 

Sergi Alman Başkonsolosu Fon Töpk3 
tarafından açılmış ve açılma töreninde 
şehrimizdeki Alman kolonisi ve matbuat 
erkanı hıız.ır bulunmuştur. 

biyat. askerlik, ekonomi, fen ve tıiıba a
id bulunmaktadır ve 300 kadar mnhtclif 

mecmualar da vardır. Sergiele Atatür -
kün, Alman Devlet Reisi Hitlerin ve Re
isicüm.hur İsmet İnönünün büyük eb:d
da fotografları çok güzel bir dekorla 
siislenmi§tir. 

SON POSTA 

Tiyatro; Halk O pereti 
çahşmağa başlayar 

(BCl§tarafı 6 ncı sayfada) 
Siyah paltolu biri kapıdan giriyor. Pek 

aydmlıkta d$1 amma, onu derhal tanı· 
yorum. 

- Raşid Rıza! 
-Evet. 
- Buraya mı geliyor? 
- Bizim rejisörümüz.. 
- Fahri olarak bize rejisörlUk yapı -

yor. 
Karanlık Kuyuda, Taş parçasında, Bay

ku~ta, Rükiyede velhasıl eski Darülbeda
yiin en güzel piyeslerinde duydu~ımı sc
si, ibir kere daha duyuyorum: 

- Beraber çalışıyonız.. Bu mUt:s.:>eseyi 
yaşataca~ız. 

Sahneele hareket var. Lutfullah izabat 
veriyor. 

- Önümüzdeki çarşamba günü ilk defa 
oynıyacağımız cİçi~~ operetini Yusuf 
Süruri yazdı. Besteliyen Seyfeddin Asal
dır. Müzik Scyfeddin ve Sezai Asal kar
cie§lerin ıdaresindedir. On sekiz kişiıik 

orkestramızda konservatuarın proİesör -
leri ve kıymetli elemanlap çalacak1ar. 

On kiş;i;k bir koromuz. bundan başka 
sekiz ki~ilik Macar artistierden mürek -
keb balemiz var. 

Prova başladı. Ali Süruriyi, ve Halk 
=============================== operetine yeni intisab edenleri sahnede 

Çok güzel bir şekilde tertib olunan 
sergıde 1500 cild kitab teşhir edilmek -
tedir. Bu ldtablar politika. kadın. ec:le • 

Sergi Perşembe günü akşamına kadar 
açık kalacaktır. 

Kuruluf tarihi 1 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zir ı ve ticarı her n vi b nk muamel leri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasaı:nıf hesablannda 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 

4 " 500 " 4 • 250 " 
40 " 100 " 100 " so 

120 " 40 , 
160 u 20 " 

4,000 Lira 

2,000 " 
ı,oua ,. 
4,0JO .. 
5,000 
4,80tJ 
3,200 

" 
" 
" 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içmde SO liradan :ı~ağı 
düş.mıyenlere ilcramiye çıkbğı takd!rde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylılL :ı Birinci kfmun, ı Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çckilccektir. 

Trabzon N afıa M·· d.. lüğünden: 
ı - Trabzon viUiyet merkezinde (11004) lira (09) kuru~ keşif bedelli Zanos 

köprüsünün tevsii kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~. 
2 - Muvakkat teminatı (825) lira (31) kuruştur. 

3 - İlfuı müddeti 16/11/938 tarihinden !tibaren 14/12/938 tarihine kadar 28 
gündür. 

4 - ihalesi 14/12/938 tarihine rastlaya:ı Çarşamba g:.inü saat on beşte vilayeı 
makanunda toplanacak olan 'daimi encümcnde yapılacaktır. 

5 - lsteklilerin: Şnrtname. .resim. plan, tahlili fiat, silsilei fiat bordrosu keşif 
ve bun:t benzer ~a.ir evrakı Trabzon Nafia dairesine müracaatla tedkik eder 
ve bir suretini parasız alabilirler. 

6 - istekUlerin 938 ytlına aid ticaret odası vesikası ile bu işi yapabileceğine 
aid vil.ilyetten alacaklan ehliyet vesikasını ibraz etmeleri şarttır. Ehliyet 
vesikası talebinde bulunacakların ihale tarihinden en az sekiz gün evvel 
Trapzon \·ilayeline müracaat etmeleri lamndır. Aksi takdirde eksiltıneye 
iştirak edemezler. 

tJ - 4 üncü maddeöe tayin olunan gün saat on dörde kadar teklif mektublarını 
daimi encümen riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. Posta 
ilc gönderilen mektublar kabul olunursa da vaki olacak tehirden dolayı 

talibler bi:- hnk' iddiasında bulunam azlar. (8625) 

görüyorum. 
- KlZlm daha az acele et. 
Bunu söyliyen Raşid Rıza ... 
Sahnede bulunanlardan Mehm~le. Sıt

kı duruyorJat. Raşid Rıza söylüyor. 
- Kızım sana malıfazayı verdi~i za -

man evvela malıfazaya bak ve sonra. .. 
Raşid Rızanın ikazı üzerine ayni s.ıh

neyi tekrarlıyorlar. 
- Şimdi oldu. 

* Oturduğum koltuktan kalkıyorunı. Pro 
va yapanları ayaklarımın gürültüsHe ra
hatsız etmemek için pannaklarımın uç· 
larma bnsa basa yürüyorum. 

* Sokaktay.ım.. düşünÜl)"'rum: 
ÖnümUzdeki çarşamba günü bu Şt'h • 

re kapalı iralan operet perdesini bu genç
ler nçıyorlar. Ne mutlu onlara .. Muvaf • 
:üık olmalarmı candan diliyorum: Muvaf
fak olurlarsa ne mutlu tiyatroyu seven 
bizlere ... 

1 smet H u lusi 

Tarihten sa fa tar 
( Baştarafı 8 inci sayfada) 

Sofı ~ariçc olarak idareyi .tamamile 
ve temeili olarak eline aldıktan sonra 
günler geçiyordu. Petro yerinde dura· 
rnıyor; derdini en yakın dostlarına aç· 
maktan kendini alamıyordu. 

Yarın kimbilir ne olacaktı? Çariçe 
Sofi onu her zaman rahat bırakacak 
mıydı? O z:unana kadar yaptıklarını 
duyduğu zaman: 

- Çocuk e.ğleniyor: 
Demişti. Fakat şimdi o çocuk büyü

miiş, onun cÇocuk ordusu» mükemmel 
ve Rusyada ~i olmıyan modern bir ha· 
kiki ordu haline gelmiiti. Çariçe buna 
göz yummıyacaktı. Orduyu dağıtacak, 
P.ctroyu da belki bir manastıra, bir 
köhne saraya kapayacak, hatta öldür
tecekti. 

O halde vaktinde davranmak lazım
d•. Ordu henüz ~linde bulunduğu sıra· 
da kendisini müdafaa etrneii; Çariçeyi 
devirıoeli ve tahta çılonahydı. 

Stre.Iitsflc.l'in ne düşündülk1erini 
,y-okladı. Onlar da Sofinin kendisini ça· 
riçe ilan etmesin; hoş gönnemişlerdL 
Sarayın ileri gelenlerinden, kuman .. 
danlardan ve Boyarlardan da çoğıi 
Petroyu istiyorlardı. . ' 

Genç Petro ayni senenin eylO.lünde' 
ansızın sa:-ay üzerine yürüdü. Esasli 
hiç bir kaJ1'ılık görmeden ablasını taht
tan indirrii. bir manastıra kapadı ve 
Rusya çarlığınm idaresini eline aldı. ................................. ·-···········-·········-· 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank ŞubeaJ 

Merkezi: Berlin 

Türkiye fUbe16i: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün GiimrüğQ 

*Ho türlü banka ifi * 

-
İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

I - İdaıemizin PS§abahçe Müskirat Fabrikası için &artnamesi mucibince f 
adet alttan sürme araba ile 100 X 110 eb' adında. 20 adet platform açık eksiltrn• 
usulile satın alınacaktır. 
II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve muvakkat teıntnatı 

67,50 liradır. 
IIi -21/Xli/938 tarihine rastlıyan Çar§amba günü saat 14 de Kabataşta Leva· 

zım ve Mübayaat Şubesinde'ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - EltsUtmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız iennt tekliflerini tedkik edll• 

rnek üzere ihale E_!Ününden bir hafta ~vveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlil• 
ğü Müskirat Fabrikr.lar !illbesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazarıı· 
mın vcsika alınaları lazımdır. 

VI - Istekiiierin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenıne pa· 
ralarilE' birlikte yukanda adı geçen komisyonn gelmeleri uan olunur. c8712~ 

Cinsi Miktan Mubammen B. % 7,5 
teminab 

Lira Kuruş 

EksUtınenlll 
şekll saati beberl tutarı 

Lira K. Lira K. ~ 
Pazalık 14 ----

Beyaz toz yaldız 
SUnger kaltıdı 

100 kilo 2,80 280.- 21.-
90.- Açık 14,81 15000 adet -,ti 1200.-

I - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı iki kalem malzeme şartname ve nürnıı· 
neleri mucibince hizalnnnda yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 
ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bizalarında gösterilmi§tir. 
lll- Eksiitme 7/XII/938 tarihine ast1ıyan Çar§amba günü bizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonımda y.
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeden alınabil~ceJI 
nümunelerde görülebilir. 

V -1steklilerin eksiitme için tayırı edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenıne pa• 
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komicyona gelmeleri ilin olunur. c8485• 

aliye V ekiletinden : 
1 - 31/Kanunuevvel/937 tarihinde ila n edildiği üzere eski Bronz be§ kurut' 

luklar la yüz paralıklar ve nikel bir kuru §luklar 31 kanunuevvel 1938 akşaJJUll " 
dan itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 akşmuna Jtadsr 
bilılmum malsan dıklarile Cümhuriyet M erkez ve Ziraat Dankalanna müracaat 
ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kaldınlan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun seldıirı· 
ci maddesi mw::ibince 1 kanunusani 1939 tarihjnden itibaren bir sene zarfında 
ancak malsandıklanna ve Cümhuriyet Merkez Bankasma yapılacak tediyatta 
kullanılabileccktir. c496-b c8806~ 

Bulundukları mahal .senelik muhammen icar karşılığı ve tentinat mikdarln%1 
aşağıda yazılı gayri menkuller 1/1/939 tarihinden itibaren birer sene mUddetle ve 
ayrı ayrı olmak üzere pazarlıkla kiraya verilecektir. Pazarlık 14tXII/1938 çar • 
şamba günü saat 10,30 da Sirkecide 9 ı§lctme binasında arttırma ve ekslltrnB 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilınek· 
tedir. (3642) 

Bulundu~ yer 

Küçü~çekmecede Otel. büfe ve bahçe 
Çerkesköy büfesi 
Sinekiide kahve ve bakkal dükkanı 
Yeşilköyde büfe ve bahçe 
Sirkeci istasyonu içinele kübik baraka 
Sirkeci istasyonu içinde kübik baraka 
Bakırköyde 16M2 baraka kübik 

Cild unsuru olan 

BİOCEL'in 
tesiri şayan1 hayret 
Olduğunu bayan 

M areilla • 

Bir kaç gün zarfında yüzürodeki ldl
çük buruşukluklarun ve çizgilerim 
kaybolmağa başladığını gördüm ve 
birkaç hafta sonra 10 Yllf daha genç 
göründüm. 

Biocel, büyük bi.r Viyana Profesö
rünün keşfidir. Pembe renkteki Toka
len kreminin terkibinde Bloeel vardır. 
Her akşam yatmazdan evvel bu kre
ml ve sabahları da beyaz renkteki To
kalon kremini kullanınız. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde çabucak 
bir gençlik parlaklıti ve canlı bir taze 
lik vererek yumuşatacak ve beyazlata
caktır. 

Senelik muhammen 
kira karşılığı Teminat ------

2021 L. 
225 L. 

80.315 l{r. 
3.375 ~ 

51 L. 
230 L. 

630,5 L. 
630,5 L. 
240 L. 

765 • 
3.450 • 

9.458 • 
9.458 ~ 

8.6{)0 • 

-
Soa Posta~ 
Yerebıı.tıul. Çatalçe§Ule sokak. ~ 

Yevmt. Slya.s1. Ha ;~dta-ve Halk gasetell 
İSTANBUL --

Gazetemizde çıkan yazı "'8 

resimlerin bü tiin bakları 
mahfuz ve gazetemıze aiddir· 

ABONE-·AATLAR~ 
1 6 3 

Sene Ay Ay 

Tt"RKtYE 
YUNANİSTAN 

. ECNEBİ 

Kr. Kr. Kr. 

1400 760 400 
2340 1220 710 
2700 1400 soo 

1 
AY 
l(r. 

-i60 

Abone bedeli peşindi!'. Adres 
de~iştinnek 25 kuru§tur. 

----··--

270 

~ 

Gelen evrak geri verilmeS. 
lliinlaTdan mea'uliyet alınrnai
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi UiZlilldır. 
~ .. ················-························-··~ 
1
: Posta kutusu : 741 İstanbul ı 

Telgraj : Son Posta 
: Telefon : 20203 ~ . ~~ 
~~~~........................................... ~ 

.......... --····················-······ ... ···-·-········· ....... 
Doktor 

ihrahim Zatl Ögel 
BeledJya karşısında. PJyetlotf 
c:ııddeslnde 21 numarada berg(UI 
utıedoıı sonra bastaıarıoı &tabıı! 

~ ._ ___ _.eder. 
-



S Birincikimm 

Yeni V ali bu sabah 
vazifesine başladı 

\'cıli DoktOT Liıtfi Kırdar Haydarpaşa da kendısini 'kar§llaycınlaT emınnan 
(Ba.ştarafı ı fnci sayfada) ğiln. Bilahare Ankaraya gidecek, edln -

- Devlet Reisimiz, Cümhuriyet hü- diğim kan~ati büyüklerime arzedece 
kfıınetimi?. İs tan bulun tarihi, coğrafi ğim. 
gijzelli~ nisbetinde güzcllesmesine ve İstanbuJun vnziyeti 
hüsnü idar"'~ine çok ehemmiyet ver - - İstanbulun diğer büyük şehirlere 
hl~ktedirler. Onun için her türlü yar- nazaran hususiyet göster.ınekte oldu~ 
dırnı vad buyurmuşlardır. nazarı itıbara alınarak belediye, vılayet. 
l<üıtürlii ve çok ileri istanbul halkı- parti ışlerinin ayrılaca~ §Clyi olmakta -

llın ve kıymetli matbuatın yardımlan- dır. 
~ göreceğinıden eminım. Bu iyi şera- -Bu hususta verilmiş bir karar bulun 
lt içinde mutlak muvaffak olacağıma n.nmakla b~raber İstanbulun vazıyeti bu 
eıniniın. İstanbula iyi hizmetler edebi- bakımdan tedkık halindedir. 
t • ı . 
ı~eğime tam kanaatim vardır. Istan·ı Istanbulun iman 
buı halkı,.,ı i"c baş1ar1{en hi.irmetle se - - !stanbulun iman için hükume~in ya 
laın1adığımı lutfe;\ yazmız. Halkın her pacnğı ynrd m mikdarı tesbit edilmiş mi
liirıü dileklerini v~ arzularını bilhac::sa dir? 
llara te•'·dlatımıı vasıtasile dinlerneğe Hükumet, 1stanbulun güzell(;'şmesi 
hnzırım.:t ı :çin ne yapmak lazım gelirse yapacaktır. 

Deledivedc febeddiilat olmıyaenk Bu bakımdan ihtiyaca göre para ver le -
- Bel~diyedP bazı tebeddi.iller 0

1
3· cektir. 

cağı şayıa1arı dolasmaktadır. Bu husus- Haydarps.şaya gelıniştık. Geeeki ~:s rJ-
ta bizi tenvir eder misiniz? an devam ettıği ıçin Valiyı karşılalT'ak 

- Şayl~lar asılslZclır. Tebeddülat; JT'CV üzere vapura binrneğe gelenler birL:nç 
ttıubahs. değildir: Belediye ve vil~yet u- sa t Kadıköy iskelesinde kalınağa rn:>e
lburu eski halıle devam edecektir. Vali bur bulunduklarından Lutit Kırdar gar
ltı.uavini Hüdni Karataban vnzı{E:',:;ındcn ıla ancak, İstanbul Komutanı namına Se
'Yrılacak cceildir. 1 miye Komutanı Tu~general Aslaıı Tu .. 

- İstanbul vilayetinin bu zamana k:ı-1 fa,, Mnltepc Atış Mektebi Müdürü, Be
dar yapılan işlerni kontrol etmek iız.€'rc lcdiyc ımar şubesi Müdürü Ziya, ş:rket
)akında mülkiye müfettişlerinin Şt:hri -ller Komis('ri İsmail Hakkı, Kooperati! 
bıite geleceği haber verilmektedir. Müdürü, 'l'urizm Müdürü tarafından 

- Böyle bir tefti~ten m::ılfımabm ~·l)k- karşılnndı; 
tur. Söylediğiniz şekilde bir tedkik rr.ak- 1\lulıiddin Üstlindağ yeni valiyi 
~~1dtıe :nülkiye müfettişleri gelece~ dde- karşıladı 
6ı dir Teftic:]pr bundan evvel usn1u a- İ 
ir . · · Ona on kala stanbuldan gelen v;ıpur-
esınde yapıldıJP gibi devam ede-ccktır. 1 d sk. V ı · ,., .. h.dd. ü ı·· d ~ V 

k 
. n a e ı a ı mu ı ın s un ag. a -

«İstanlmlu ço sevennı», li muavini, belediye reis muavinlerı, par 
- İstanbul çok bakımsız kalmış uır şe- . . • . 

hı d ht d tı, vılayet vE' beledıye erkanı Haydarpa-
r tr. Es:.1slı surette imara mu aç ır. ld·ı N d d _ ~aya ge ı er. 

azik va!imiz sualime doğru an og - Eski vali, yeni Valinin elini sıktıktan 
l'uya cevab vermeden evvel İstanbul:\ o • . 
lan hayranlıklarını şöyle ifade ettiler: ve. H ld. . d d:l-t ·a tsi b. - • oş ge ınız.ı. e 1A en sonra par-
)"--b İnsan hangi şehre gı ersedgi ~ n.t ır ti, vilayet ve belediye erkanını birer bi-

q ancılık hisseder. Fakat ne ense s - L. f K d . ta b d d y ıd· rer ut ı ır ara tanıttı. Bu esnada bır n uı için bu his mevcu etp ır. 1. ..f . . • . . . 
lst . b. 8 1 k ı po ıs mu rezesı resını selam ıfa etmıştır. 
~u atıbula ilk gelen bıle ona ır ~ına. ı Ve onu yjrmi geçe Haydarpac:adan 
liaYar. Ben de İstanbulu. çok ~pverım. kalkan \'apurla İstanbula geçen V~'· ve 
h• Yatırnın bir ço'k senelc~ bu. gu7Pl şe - Be~cdiye Reisi Lutfi Kırdar beraberinde 
•tde geçmiştir Tıb Fakultesını ikmal . 

~tltk · k _ A eskı valı olduğu halde Perapalasa gide _ 
ten sonra ihtisas yapma uzere v - rek Bıı'='-•ekı·ıe tazı'ml . . -

ttı . 1 '""'· en nı sunmuş. nıu-
-.: Paya giWm. Bir çok Avrupa Ş<>hır c - teakiben Parkotel'e inmi ı· 
''llı b I d. M- ·ht e Yi ş ır. )rı. u vesile i e gez ım. unı e v - Bu esnada Vali, gazetecileri kabul e .. 

llada uzun müddet kaldım, fakat h · derek hasbıhalde bulunmuştur. 
!~rıbulun güzelliğini hiç bir~de görme- Dün akşam Ankaraya dönen Başvel:il 

llrı. Celal Bayar. eski ve yeni ValilerE' Pera-
b - Bundan evvel memuriyetle İst:m - palasda öğle yeme~i vermiştir. 

Ulda bultındunuz mu? Eski \r ı· · t ·ı · o ının emcnnı en ı.-.. llarbiumumidc İstnnbulda bulUlıan 
~Uhacirın Umum Müdürlüğünün Sıhhi- Eski vali Mıthiddin Üstünda~ tebed -
~e :Müdüı~ idim. Umu~ Müd~r .. ~fıirn düller hakkında şunları söylemiştir: 
ı erıtn sefıri olan Hamdı Arpag 1dt. Ve - Nöbet değiştiren bir asker gibi va -

8
•tanbul Sıhhiye Müdürlüğünü şımdıki zıfernızı başka bir ark.adaş.a teslim edc -
~?hiye Mi:steşarı As1m yapmakta idi. rek istirahnte çekiliyoı:i.ız. Her yenı kc.v
'L> ıUt ınücadele senelerinde Anadclucb ''etin yeni bir feyzi vardır. Çok asil, çok 
'\lt ı d'l halCık ve zeki olan İstanbul halkının bu d' 1 ay teskBatı kurmağa memur e ı -
~ıtn. Ondan evvel Bcrut ve Cebelıliib - yeni mesaiden dolayı refah ve yeni :im-
d anda vazife yaptım. İzmirde uzun m=.i1- ranıara mazhar olmasını temenni edc • 
;ı Sıhhiye Müdürlüğü yapmış olduğu- r!m.~ 

u Ve sayhıv olduğumu bil rsiniz.:t 
~ ..... Manisaya veda için ne zaman gi -
~eksiniz? 

lıı ....... On gün sonra gitmek. Mnni:m1ı1ar -
~ V~dalnsbktan sonra nılemi alıp dbr. -

ek: niyetınceyi.ın. 
Yeni Vali '·nzife basında 

g ....... Evvelfı. hangi işl rin başarıln•asına 
~eceksin;z? 

) ; İstanbulun vaziyetini, ihtiyaç1snnı 
ta 11'1dan tedkik etmiş değılim. Ancak 
tıu Imktım bundan sonra bulmuş oıacn -
ı~· 'Yann sabahtan itibaren yeni vazi
~a e başlamış bultmncağım. Mesai 2rka
)a §larıınla temasa geç<-c<'k, yapılan ve 

llılnıakta olan işleri gözden geçırece -

1. Kolrıy 
·······························-····· .. ·-········ .. ········· 

Yeni emniyet müdürü 
çarşamba günü geliyor 
Ankarn 4 (Hususi) - Y:eni İstanbul 

Emn:yet Müdürü Sadri Aka, salı ak -
ş:mı İstanbu1a hareket edecektir. 

Hidiv lsmail abidesi 
İskenderiye, 4 (A.A.) - Mısırda mu

k'm 1talyanlar tarafından Mısır nıil:eti
ne hediye edilmiş olan Hidiv İsmail ahi
desi bu sabah kral F11ruk tarafından res
men küşad edildi ve rrı.erasime fta1yan 
ayan reisi hazır bulundu. 

SON POSTA 

istanbuldaki teşrifat 
işlerini tanzim için 

nizarnname haz1rland1 
(BaJtarafı ı inci sayfada) 

Dahiliye Vek~leti İstanbulun bu ba· 
kımdan variyatini tetkik etmi§, teşrlfat 
işlerini intizama 80k:mak ve valinin 
Parti ve Vilayet işlerile daha yakın -
dan meşgul olabilmesi imk8nlımm • 
min etmek için bir teşrifat ni.7.emna • 
mesi lhaz-.rlam~, N~er H~yıetlne 
vermi._<rtir. 

Teşrifat nizamnamesine göre, İBtan· 
bul Valisi, yalnrz Reisicümhur, Bfiyt\k 
Millet Meclisi Reisi ve Başve1dlin 
istikbal ve teşyiinde bulunacak, V ekf1.. 
ler ve diğer revatm teşyi ve ist.ikbaline 
Va1i muavini, vıeya Parti i4leri yfiA -

yetlerde vaiilerden ayn revat taırafm
dan idaresi 1akar.rüır ederse, Parti bq
kanı gidecektir. -------

Sözün k1sas1 : 
Güzel yazı 

(Bnstarah 2 nci sayfada) 
Bu !ln'aneye neden devam edilmesin? 

Kalıgrafiye çok müsaid bulunan yeni 
harflerimızi. şekillerini bozup herbad e
derek. olrunmaz hale koyarak, niçin ts -
tıhfaf ediyor gibi davranalıın? 
B~n, velinimeti irfanım olan Gala -

tasaray mektebindeki çok değerli hoca -
ldrımın içinde hüsnühat muallimi İzzet 
efendiyi daima hayır ile ve rahmet ile. 
tebcıl ~derek ananın! 

Başvekil Ankaraya hareketinden evvel 
dün oazetecilerle uzun müddet görüştü 

Ba§Vckil gazeteci lerle gö~yor. 

(Baş ttırtıfı 1 inci sayfada) ceklerini söyledi. 
kdnı o hatırlattı. Kendisine müteşekki - Ce1al Bayar, mütehassis olarak: 
rim. Ayni zamanda da kendisine min - - Şerefiıı !kendisine aid olacağını 
nettarırn. Çünkü burada gazetecı arka - bildirdi. 
daşları görüyor, ve onlarla konuşmak Bunu müteakıb Necıneddin Sadakın 
fırsatını bulmuş oluyorum. bir suali üzerine ReiSicümhur İnö .. 

Evvela şunu .söyliyeyim .. Son hadıse- niinün yakında Kastamonu tarikile Ka
lerde gazetecilerin gösterdikleri bü - rndenize kadar bir memleket seyahat1 
yük alaka ve iyi neşriyattan çok müte - yapacaklan haklGnda gazetelerde çık .. 
hassisim. bilhassa bunun için teşekkürü m1ş olan haberlerin doğru olduğunu 
bir borç bilirim. öğrendik. 

Sizin sorscağınız bir şey var mı bH - Artık çay salonuna gcçilme zamanı 
ır.em, Bayar bükfunetinin gazetecilerden gelmişti. 

saklı hiç bır şeyi olamaz. Çay ı:;alonun:ı geçildi: Başve'kil ga• 
Bunu söyledikten sonra tekrar Asım zeteciler arasında, kendisine ikram e-

... - Usa dönerek: dilen çayını içerken gazeteci'lerle muh-
8'aiik'e'sirde'''b'fr'''i(ijy"'ı'(j"'i'ö'ö'.'ö'ö(j - (i.sım Us, bana bir çok haberlP.r ver- tclü mevzular etrafında hasbihaller 

meyi vadetti. Şimdi onu dinleyeceğiz. yapıyordu. 

liralik bir deline buldu Asım Us düşündü. B~vekile öğrcte - Çayı mütcakJb yeniden diğer salona 
(Baştarafı 1 inci sayfnda) cek yeni bir haber aradı, bulamadı Hü- geçildi. Orada gazeteci arkadaşlarla 

Saraç köyünden Osman oğlu Raif seyin Cahid Yalçın imdadına yetiştl. sık sık buluşup !konuşmak fırsatını a • 
Gbk\e adında 45 yaşlarında bir adarr tar- Başvekil İstanbulun yeni valisıle bizi ravacağını söyliyen Başvekil, berabe· 
!asında çift surerken sapanına kapak tamştırmıştı: rinde yeni İstanbul Valisi olduğu hal
şeklinde bir t~ takılmış, taşı kaldıran - 'l'cmenni edelim ki size şirin görün- de saat 4 ü 5 geçe- Kurumdan ayrılnuş-
çıftçi kend!sini ç1~ına döndüren bir sün, siz de ona öyle gelesiniz, dedi. tır. 
manzara ile karşılaşmış ve içi altın dolu Hüseyin Cahid Yalçın: Başveku ~am saat 19 da motörle 
büyükçe bir küp ele geçirmiştir. Altın- - Matbuatı alelıtlak aleyhte yazJ yaz- Hayda!"paşaya g€çmişlcr ve Haydar • 
ları geceleyin gizlice henüz anlaşı1amı- maktan zevk aldı~ını sananlar vardır. paşa rıhhmmd3 ~endisini uğurlamağa 
yıın 'Jir tarafa taşımış ve on tarıesıni ya- Fakat bu zan mutlak surette yaT~ltştır, gPlen eski Da'hiliye Vekili Şük-rü Ka
nına alarak sabahleyin erkenden Balıke- dedi. Gazete yürümeyen, tenkide muh • ya. eski Part> Genel Sekreteri Receb 
stre gelmi~ ve bunları gene gizli oJarak taç bır vaziyet görürse müteessir olur. Pe-ker. şebrimizdP bulunan say1a·v1ar, 
bır taı·afa satmıştır. Hadise derhal yayıl- bunu yazdığı zaman ise duyduğu tt!es - veni vali Dr. LOtfi Kın:lar. İstanbul 
mış, Raif yakalanmış. 'üzerinde de ~O ta- sür katmerleşir. K<Jmutanı General Halis Bıyıktay, es
ne eski zamana aid altm bulunmuştur. Lutfi Kırdar, gazetelerden yardım ve ki Vali :Mulıiddin Üstündağ. generaller, 
Raif altınlan teslim edeceğini söylıye- irşad görcceiJi ümidini izhar etti. va1i ve belediye reis muavinleri. iktı· 
rek birdE:'nbire ortadan kaybolmuşsa da Bu noktadn hepimiz müttefiktik. sadi. maH müesseseler direktörleri, 
iki gün sonra Balıkesirele tekrar yaka- Derken Hakkı Tank Us, cemiyetin Parti ve Belediye erkanı, kalabalı'k bir 
lanmıştır. Altınlar aranmaktadır. eski kayıdlarını karıştınnış, Başvekilin h.:lk kütlesi tarafından uğurlanmışlar-

De!inenin bulunduğu köyün Alipınar vaktilr Karagöz gazmesi dalayısile ce- dır. Başvekil gard<! kendisini teşyie ge
mevkiinde.ki tarlaya da giden ki'\ylüler miyetiınize kaydolduğunu bulmuş! len zevatla tir müddet görüştükten 
ve jandarma küpün çıkarıldığı yerin çok -Her nekadar kayıd tecdid edilme- sonra Ankara ekspresine bağlannn hu· 
muntnzam olarak eski devirlerde kulla- mişse de Başvekilimizi Kurumumuzun sust vacronlannı:ı eecmigler ve 19.1 O da 

n~anb~n~ha~a~~~~mg~ill~=~=h=r=i=r=c=~=i~~=··r=m=e=k~§~e=re=f=~=i=b=lı=e=v=~=e=·;A=n=k=a=~=v=a=h=a=re=k=e=t=e=~=i~~=e=~=~=·=== 
lerdir. 

Bu köyde geçen senelerde de bazı kim
selerrn böyle defineler ele geçirdikleri 
söylenmektedir. 

Şehzadebaşmda modern 
bir tiyatro binas1 yap1hyor 

(B~ştarafı 1 inci sayfada) 
Geçen senelerden yapılan tasarruflar

la tiyatro binasının inşası için beş yüz 
bin lira temin olunmuştur. Binanın ar -
sası yüz bin liralık istimlake lüzum gös
termiştir. 

Tiyatro binasının projesi Güzel San'at
lar Akademisi profesörlerinden Arif Hik
met tarafından yapılacaktır. İnşaat Al -
man firmalarından biri tarafından der -
uhde edilecektir. 

Bir müddet evvel Türkiyeye geler. Al
man iktısad nazırı Doktor Funk tıyatro
nun inşası için müzaheret edeceğini vA .. 
detmiştir. Yakında Şehir tiyatrosu reji
sörü Ertuğrul Muhsin binanın inşası için 
temaslar yapmak ve doktor Funk'la gö -
riişmek üzere Almanyaya gidecel."'tır. 

Tepebaşındaki Şehir tiyatrosu binaaı 

yıkılacak. yerine modern ikinci bir ti -
yatro binası yapılacak, böylece İstanbul 
iki tiyatro binasına 'kavı.ışnU§ olacaktır. 

ltalya ile Romanya 
arasındaki 

yeni İtilafnameler 
Bükreş, 4 (A.A.) - Diln aaat 19,30 da 

İtalya ile Romanya arasında akdedilmit 
olan yeni ticad ve maH itlllfnameler im
za edilmiştir. 

Yahudi 
Meselesi 
Bükreş. 4 (A.A) - c Universal ı. ve 

cCapitalıt gazeteleri, Yabudiler.ın Ro
manyayı istila etmeleri tehlikesi karşı

sında büyük bir endişe izhar etmektedir
ler. Çünk~ Yahuı:liler, memleket iktısadi
yatına yüzoe doksan nisbetinde rll.kim 
olmağa muvaffak olmuşlardır ve memle
ket kültürünü n hAkimi mutlakı k.esilmek 
tehlikE'sini arzetmektedirler. 

Gazeteler, memleketin bu tehltke al
tında boğulmaması için derhal buna kar
fl harekete geçmek lüzumunda ısrar et
mektedirler. 

Polonyada 
Varşova, 4 (A.A.) - Gazetelere naza

ran Varşova yüksek ziraat mektebinde 
Polonyalı talebe ile Yahudi talebe ara
sında bazı hadiseler zuhur etmi§tir. 

Yugoslavyada 
intihabat mücadelesi 

Belgrad -4 (A.A.) - Hü1rumet partl
si !bugün Marburg cDraU:t da büyük bir 
seçim toplantısı tertfb etmiştir. Dalı'i

liye Nazın Kor~etz !bir nutuk söyle
miştii. 

Belgrad -4 (AA.) -Bu sabah muha
lefet Be1gradda bir seçim toplant1sı 
yapm1ştır. Es1d nazırıardan ve Sırb 
fraksiyonunun şefi Davidoviç'iıı baş -
kanlığında vuku bulan miting hMise
siı geçmiştir. 

Ruzvelt Almanya ve 
italyadan bahsedecek 
Vaşington, 4 (A.A.) - İyi haber al

makta olan mehafilde temin edildığme 

göre Bay Roozvelt, şimali Karolm ünı
versjtesinde radyoda söyliyeceği nutuk
ta harici sıyasete müteallik mühim beya
naLta bulunacaktır. Bu ~bcyanat. kendisi· 
nin Almanya, İtalya ve Fransadaki A· 
rnerikan seiirlerile yapmış olduğu görü~
melerin netayicini hülasa edecektir. 

Normandi grev 
Yüzünden Amerikaya 
Hareket edemedi 
Havr, 4 (A.A.} - Umumt transatıan

tik kumpanyasının sivil müstahcemini 
grev ilan etmiş olduklanndan dolayı 

mutfak, kanıara ilah... gibi servisleri 
müstalıdemıninden mahrum kalan Nor
ınandi transatlantiği dün akşam saat 14 
de hareket edememiştir. Bu sebebden do
layı · Normandinin hareket satine teka
bül etmek üzere Paristen tahriki icab e
den trenler tahrik edilmemiştir. 

Paris, 4 (A.A.) - Grev yüzimden 
.Havr:t !imarunda kalmı§ olan Narnınn
di transat1antiğinin yulculan • Aquita
nia, adındaki Amerika vapuruna bındi
rilmiştir. 

Vılaın;ya'Hn bombardirnam 
Valnnsiya 4 (AA.) - Bu sabah 26 

Savoıa tayyaresi liman üzerine 200 
bomba atmıştır. Birkaç cv yıkılmış, 1 7 
k~şi ölmüştür. 
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SON POSTA Birincikilnun J 

"Son Posta, n1n Hikayesi Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekiletinden: V K 1 EKTUBU 1 - Eksiltıneye konulan i§: Ankara Akköprü ile Orman çiftli§i yolu üze • 
rinde yapılacak Tavukçuluk Enstitüsü binaları inşaatıdır. Keşif bedeli 48.696 -

llllll Çeviren • • Faik BPrcmen .. un if.€ lira 96 kuruştur . 

Kunduracı Alyakinin yanma çırak ola
rak giren dokuz ya§Indaki Vanka Noel 
gecesi hiç uyumamıştı. Sabahleyin diik
kanda yalnız kalır kalmaz ilk işi, usta -
sının çekmecesinden mürekkeble kalemi 
alıp cebinden çıkardı~ buruşuk bir ka · 
ğıda rnektub yazmak oldu. Yazmağa bar 
lamadan evvel korkuyla - gelen var mı 
diyerek - etrafına bakındı. Sonra insa • 
nın yüre~inl paralıyacak derecede derin 
derin içini çekti. 

Mektubun~ şöyle başladı: 

Sevgili dedem Konstantin Makariç. sn 
na ufacık bir mektub yaz(yorum. Noel 
bayramını tebrik ederim; Allaha yalva · • 
rırım, ki bütün iyiliklerini sana versin! 
Ne annem var, ne babam var. Senden baş
ka kimsem kalmadı.• 

Vanka odayı kafi mikdarda aydmlata
mıyan küçük pencereye baktı. Uzun u • 
zun düşünerek gözlerini kapadı; ve de -
desinin hayalini zibninde canlandırma~a 
çabaladı. İşte görüyordu: Jivariyovların 
ticaret.hanes~nde gece bekçili~i yapan de
d sı, altmış beş yaşlannda. çevik. güler 
yüzlü bir ıhtiyardı. Gündüzleri, patron -
larının ticarethaneye bitişik evlerinin 
mutfağında uyur, ''e geceleri, koyun de
rısinden kocuğuna sarılarak mağazamn 

içinde ve dı§Inda dolaşırdı: İki tane kö
peği vardı. Kaştanka ile Viyun. İkisi de 
ne iyi köpeklerdil Efendileri işaret ver
meden hiç kimseye hücum etmezlerdi. 
Hem de ne denili hayvanlardı! Kaç dda 
onlan öldürmek için yakalamışlardı da, 
gene hayvancıklar kaçıp kurtulmuştular. 

Şu saatte muhakkak, ki dedesi araba 
kapısının önündeydi. Ayaklarında çizme
leri, hizmetçilerle ve arabacılarla şaka • 
!aşıyordu. Kadınlara da tütün ikram e • 
diyordu. Hatta köpeklere bile tütün ve
rirdi. Kaştanka tütünü bumuna çekince 

aksırır kızardı; halbuki Viyun hiç te kız
maz, tellbiyeli terbiyelf kuyruğunu sal -
!ardı. 

Ah, oraların havası da başka türlüydü. 
Gündüzleri güneş ve geceleri de yıldızlar 
pırıl pırıl parlardı. 

Vankatekrar içini çekerek kalemj hok
kaya batırıp yazısına devam etti: 

(Dün nkşum öyle canımı yaktılar. ki... 

Hemen, gayri ihtiyari elini cebine 
soktu ve bu esnada, boğa da ortaya 

gelmişti. Burnu • 
·nun dibine seri -
lcn kırmızı ku -
maşlardan gfıya 

titizleniyor, si 
nirleniyor. gaza 
ba geliyordu. Bir 
iki defa silkindi .. 
Toriğe doğru yü -
rüdü. Lakin, tu -
haf şey! Ondan 

korkEyor, m.uhtcriz davranıyor gibi 
idi. Uzerine Falclırinıyor da, sade, eli -
ni sık-mak, muhabbet etmek istiyor -
muş gibi sokuluyordu. Bir aralık coşar 
ve atılır gibi oldu. O zaman Torik me
çi sağ eline alıp müdafaa vaziyetine 
geçti. Ayni zamanda dudaklanndan, 
bir fısıltı hallnde şu sözler döküldü: 

- Bismillah! Sana sığındım Yarab
bi! 

Ve birden, irkildi. Boğa dile gelmlıj, 
konuşuyordn .. hem de Türkçe: 

-Aman, eğabeyciğim! Yavaş gel.. 
bvma bann' 

-Buyur? 
- Ktlırm! dikkatli kullan! 
Acaba rüya mı görüyordu? O anda 

a'l:lına ılk gelen şey, elındeki meçi fır • 
!attığı gibi, ı!vaz avaz haykırarak kaç 
rr.ak oldu. Zira, hayvanın konuşacağına 
b'r türlü ihtimal veremiyor da, kendi 
~uurunun ihtilale uğradığına hükme -
d;yoıo.du. Ege::- böyle ise. hapı yutmuş -
tu. Sağlam barsaklan dışarıya döküle
cek, geberip gidecekti. Çünkü sağlam 
kafa ile güç idare ettıği bu işi, akıl•;ız 
~sla kıvıramazdı. 

\
1lahtan, o esnada, boğa, halka va-

z·· eti sezdi!"lll€111ek için bir iki defa 
cilvPlendikten sonra gene söz aldı: 

- ÇaktıT""'la ağabeyciğim.! Gene işi -
ne d(;'varn e . Yalnız. kan torbalan boy
nurnun iki tarafındadır .. bilesin! 

Torik keııo'no geldi. Tehlikenin a
Zilldığını, h~tta külliyen hertaraf ol -
du1unu :mlayınca şevki de artmıştı. 

Ustam saçiarımdan tutup kapıya sürük· 
ledi; ve sırtıma bir tekme indirerek beni 
kapı dışan etti.. Çünkü salıncaktaki ço • 
cuğunu saHarken uyuınuşum .. K abaha • 
tim de bu! Hafta ortasında da ustaının 
karısı bana balık ayıklattı. Balığı ayııc -
lamağa kuyruğundan başladığım ıçın 

kızdı; ve balığın kuyruğunu burnuma 
soktu. Dükkandaki bütün çıraklar be • 
nimle alay ediyorlar . Hem ustanın vot
kasını getirtiyorlar bana; sonra ustaya 
haber verip bana dayak attırıyorlar. 

Ah. dedeciğim. bana verdikleri yemeği 

görsen! Sabahleyin sade ekmek. öfleye 
haşlanmış buğday, akşama gene ekmek. 
Ltıhana çorbasile çayı yalnız ustaının ço
cukları içiyorlar, beni lrorldorda yatırı • 
yorlar. Amma hiç uyunruyorum. Çünld 
küçük çocukları uyanınca beni de uyan
dırıp beşığini sallattırıyorlar. Benim bir 
tane sevgili dedeciğim! Allah aşkına be
ni buradan kurtar! Yanına al; artık daya 
namıyaca§ım ... Yerlere kadar seni sc • 
J.nmlnnm. Allah babaya büyük büyük 
dualar edeceğim! Al beni buradan, yoksa 
öleccğim .. ı. 

bir ~ehir. Evler efendı evleri gibi büyük. 
Çok çok aUar var. Koyun, kuzu 
nıç gör.mcdim. Köpekleri iyi. No-
elde bizim kasabadaki gihi ço • 
cuklar elierinde fener kapı kapı 

<iolaşmıyorlar. Şarkı söy'lemelerine mü
saade yok. O altaların iğneleri elim ka • 
dar kocaman. Her halde çok pahalı ol • 
malı .. Daha söyliycyim mi, geçen gün 
oir aukıtiincıa benimkinden çok daha gü
zel altalar gördüm. O oltaların iğneleri 

elim kadar kocaman. Her halde çok pa -
halı olmalı .. Daha ne söyliyeyim. Ha, tü
fekler de gördüm. Seninle bahse girerim, 
ki her tüfek yüz rubledir. 

Sevgili deaeciğim. Eğer efendiler noel 
ağacı yaptııarsa ağaçta asılı yaldızlı ce
vizlerden bir tane aL sana bıraktı~ım ye
§il sandığa sakla! Matmazel Olgaya sen. 
Vnnka !çin söyle, o verir!..,. 

V anka gene içli içli içini çekti: gene 
~özlcrini kapıyarak daldı. Kasabadayken 
dcdesi nocl ağacı kesrnek üzere ormıınn 
onu da beraberinde götürürdü. Ah, ne 
güzel zamanlardı onlar! Dedesi orinana 
gelince evvelfi bir pipo yakar ve sonra 

2- Eksiitme 20/12/938 Salı günü .saat 16 da Nnfıa Vekaleti Yapı İşleri Eksilt· 

me Komisyonu odasında knpalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Ek.siltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 245 kuruş bedel mukabi· 
linde Yapı İşleri Umum Müdürlükünden alınabilir. 

4 - Eksiilmeye girebilmek için isteklilerin 3652 lira 28 kuruşluk muvakkııt 
teminat vermel~ri ve Nafıa Vekilietinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleri 
lazımdır. Bu vesika eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel is • 

tekiiierin bir istida ile Nafıa VekaletinP müracaatlım ve istidalarına en aı: bır 
kalemde 25.000 lira kıymetinde bu işe benzer iş yaptığına dair işi yaptıran 
idarelerden alınmış vesika iliştirmelen muktczidir. 

5 - İstekliler teklü mektublarını ihale günü olan 20/12/938 Salı günü saat 
15 e kadar Yapı işleri Eksiitme Komisyonu Reisli§ine makbuz mukabilinde tes-

lim edecekleı·dir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4943ı. c8790» 

Boş, Uiş, N ezle, urip, Romalizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. -

den, ben ~elinciye kadar mızıkamı kim
!>eye verme~ ı-

Sevgili torunun 
Vanka Yuko\' 

kutuya atarsan posta arabaları bu kutU· 
yu açar, mektubları alır ve dünyayı do
laştırdıktan sonra yerlerine verirler.» 

Vanka ağlamamak için dudaklarını 
sıktı. Ufacık kırlı yumruğu ile gözlerim 
bastırdı amma, iki hıçkırığın boğazında 

düğiimlenmesine mani olamadı. Tekrar 
yazmağa koyuldu: cSenin tütünlerini U· 

falarım.. Senin için Allah babaya dua 
ederim: eğer bir kabahat yaparsam bcnı 
sen döv! Ne kadar dövsen de ustam ka -
dnr acıtamazsın! Eğer beni çalıştırncak 
yer bulamazsan hiç merak etme, ben ora
ya gelince efendilerin pabuçlarını boya • 
nm. Yahud Fedyaların yanına çoban'ya· 
mağı olarak girerim. 

soğuktan titriyen Vanka ile alay ederdi. 
Ağaç kesılincc. her ikisi onu sürükliyc 
rurükliye patronların evine götürürlerdi. 
EfC'ndiler de ağacı süslerdi. Ağacın süs
Jenmcsinde en çok Matmazel Olga me:;;gul 
olurdu. O zamanlar anncciği de ölmemiş
t:. O. Ma~mazel Olganın dadısı idi. Mat
mazel ne iyi idi! Ona şekerlemeler ve -
rir, okumak yazmak ö~etirdi. Hatta cBenim sevgili dedeciğim, sakın beni 
dans ta ettirirdi. Annesi ölür ölmez onu gelip alnıağı unutma!• 
dedesinin yanına göndermişleı·di. Ora • Bitirdiği mekıtubu, di-kkatle katlıyan 
d::ın da Mosko,·aya kundura·cı Alyakinin V anka, bir gün evvel bir kapik verıp satın 
yanına yollamışlardı. aldığı zarfm içine koydu ve sonra zarfı 

Vanka koşa koşa gitti. İlk rastladı~' 
·posta kutusuna mektubu attı. Bir saat 
sonra içinde tatlı ümidler, hülyalarla ını· 

sıl mışıl uyuyordu. Rüyasında bir .;oba 
gördü. Sobanın kenarında dedesi oturu· 

cCabuk ol benim sevgili dedeciğim~ yalayıp kapadı. Bir dakika düşündükten 
Allah aşkına yalvanrım, beni buradan sonra kalemini mürekkebe batırıp adresi 
götür! Benim gibi talih::;iz bir öksüze acı! yazmağa başladı: 
Çünkü b~ni herkes dövüyor; açlıktan ölü- c Yamacın dibinde oturan dedeme. (Ba
yorum. Kimseye derdimi söylemediğim şını kaşıdı, sonra ilave etti) Konstantin 
tc;in canım daha çok sıkılıyor. Hep a~lı - Makariç.t. 
yorum. Dün, usta kafama kalıpla vurdu. Kimse tarafından rahatsız edilmeci.en 
Öyle çok vurdu ki düştüğüm yercen kal- mektubu yazdığından memnun. kasketi· 
kamıyacağım zannettim. En bedhaht kö- ni başına, koyun derisinden ceketini de 
peklerden daha fena yaşıyorum. Benden sırtına geçlrerek sokağa fırladı. Dün 

yor ve aşçı kadına Vankanın yolladı~' 
mektubu okuyor ve Viyun da kuynıtunu 
snllıya sallıya sobanın etrafında dolaşt ' 
yordu .. 

Yazan: A nton Çekho/ 

l'ARINKİ NÜSRA:\IIZDA : 

Beklediği adam 
Yazan: 1\Iuaızez Tar..sin Be,-Jcand 

Benim sevgili bir tane dedeciğım. Ar
tık dayanacak halim kalmadı. Her gün 
ölüyorum zannediyorum. Ben buradan 
kaçacağım amma ayakkabılarım yok; 
korkuyorum, sonra ayaklarım donar! E
~er beni buradan kurtarırsan büyüdü -
~üm 7aınan sana bakaca~ım! Bir kimse 
sana dokunursa onu öld5rcceğim. Babam 
ve annem gibi sen de ölürsen, annı:>me 

nasıl yaptııarsa seni de pnpazın ka~ıdı -
na yazdıracağım; sana dua okutturaca -
ğım ... 
Moskovayı sorma! Çok güzel ve buyük 

Alyenaya, tek göz 1yegora, arabacıya se- ı ~en1ilerine sorduğu kasab çırakları de: 1 '----------------
lu m söyle. Bir şey daha rica ederim sen-I mişlereli ki cyazdığın mektubu sokaktakı ~ 

Bu muammanın 

hallini sonraya bı -
rakarak, birdenbi • 
re coştu, savlet et • 
ti. 

-Hay .. da! 
Şimdi o ona, o 

ona saldırıyorlardı. 

Boğa da akibetin • 
den emin, o da aşka 
gelmiş, deminki dur
gunluğundan, mis • 
kinliğinden eser 
kalmamıştL Bayağı 

sahici imiş gibi pür
tablar ediyor, cid • 
di tehdidierde bu • 
lunuyordu. Kafası .. 
nı vakit vakit öne 
doğru eğerek, öyle 
hamle edişleri \"ardı 

SON POST AN\~" 
EDEI?l QOt'\AN\ 

..._ YAZAN: Ereümend Ekrem Taha 

ki, bir aralık Torik dayanamadı, kur -ı her saldırışında halk tep 1iyor, bağı • 
tulmak için yana kaçarken: rı~·or, nlkışlıyordu. Torik. e kendi ken-

- Ulan! dedi. Sen boynuzun accmisi dine: 
değ.iısin amma .. kimsin acaba? -Vay enailer, vay!. '\ y salozlar, 

Ahalinin ön sıralardan ne sebeble u- vay!. Ulan, amma da y tuyorlar, ha! 
zak1aştırıldıklarmı şimdi anlıyordu. diye söyleniyordu. 
Ta gerilerden, bu işde bir orostopoğlu· Nihayet yoruldu. Bof da bir fır • 
luk olduğunu farketmek biraz güçdü. satını bulup: 
Lakin.bu iyiliği ona eden kimdi? Ve - Yeter anaın artık! Helak oldum .. 
niçin etmişti? Artık ölüm tehlikesini k<'!silece~m!. demişti. 

aklından silince, bayağı hiddetlenme - Torik son bir hamle etti. Elindeki 
ğe başlamıştı. Bu işi izzeti nefsine ha· meçi dimdik uzattı. Keskin ve sivri de
karet telakki ediyordu. Hem güreşiyor, rnir, hayvanın boğazına saplandı .. fış -
hem de içinden içinden küfürler edip, kıran kanl:ır yerleri kızıla boyadı. Bo
hesab sormağa, para alınamağa karar ğa yıkıldı .. götürdüler .• 
veriyordu. Ahali haykırıyordu~ 

Oyun az: çok normal şeklinde devam - Bravo torero!. Eviva Toı1k!. 
edip duruyordu. İki taraftan birinin Torik onlardan tarafa döndü. Ba~-

rik sordu: 

!arında, kimsenin u
zaktan farkedemi • 
yeceği bir manayı 

istıhkar ile cevab 
verdi: 

- Yuh ervahını -
za aptallar!. 

- Eviva! 
Alnından sızan 

terleri ipekli esva -
bının yenlerile sile· 
rok içeriye girdi. 
Mcydanın dört bir 
etrafındaki hopar -
lörler, Karmen ope
rasının meşhur To • 
reador parçasını 

haykınyorlardı. 
Kapının iç tara

fmda kendisin i kar
şılayan topala, To -

-Boğa nerede? 
- Boğa? Yılan 'boğa sor sen? 
- Hayır. Öküz. Senin gibi... 
- Öküz öldü .. sen öldür, öküz. 
- Haydi, ulan! Zırvalanma. Nereye 

götürdüler? Onu söyle! 
Heıif. daha. içerisini i~ret etti: 

- Orda! 
Torik hı:rlı hızlı yürüdü; derinlikle

re daldı. Loş bir dehlizden geçerek ge
niş bir yere girdi. Orada, biTkaç kiş~ 
yerde yatan bir cismin yanına sokul -
muş bir şeyler yapıyorlardı. Bunların 
yanına vardı; baktı. 

- tnan! Sen mi idin be? 
Yer deki cisim kımıldanmı~, davran· 

mağa ça1u;ıyordu. Cevab verdi! 

- Benim, Necmi Bey! 
- Nereclf'n nereye? Burada işin ıı• 

senin? 
- Sorma. Aniatırım sonra. Hele şı. 

kanım dinsin. 
-Hangi kanm? 

Bu suali sormakla beraber eğiliP 
yere bir göz gezdirdi. Serili duran o; 
minderin üzerinde ipincecik bir kıZl 
sıııntı vardı. 

- Yuruldun mu yoksa? 
- Şişi acık hızlı dürttıün .. omuzurt1 

yaralandı. Amma çok derin değil bere· 
ket versin! 

- Vay. canına be! Herhalde tsti .. 
vcrek olmadı. Kusura bakma! 
~ - Estağfürullah ağabeyciğim! z ars· 
rı yok. Bir p:m~ımanlık işdir.. geçe~; 
Seninle nerede görü~elim? VakıA pe ' 
yüzümde yok amma .. 

- Adam, aldırma! Biz, geçmişe ma 
7i, yenmL~e kuzu diyen takımındaoı ı· 
Benim adı·csimi kime sorarsan bilir. 

- Malfımt Şöhretiniz cihanı ıutrınıŞ· 
- Bedavııdan olduktan sonra .. Jakiflr 

-;alıi söylüyorum: Bu akşam gel de, V 
ı;pberce bir hındım yapalım. 

-Ne? 
-Sanki bir pıvız kavalım deriıtl · ~ 

• u ll' 
- Nasıl emredersen, öyle otc;Un. ıı 

beydğim! fo• 
- Ulan! Senin dilin de düzelnıf~. 

dam gibi laf etmeğe başlamışsın .. 
- Ben çok değiştim. Başıma gelrtle

dik dPrd kalmadı. Benli~tmi unuttuıtl ·· 
- Öyle olur. Cefa insanı terbiye 1~ dcr. En hiivük mckteb. dünyada, te . 

ket rnekt<'bicır. Çileden diptorna alıtl8 
yana metoelik verme. 11 

Zonnan, - zira boğa rolünü oyn1Y9 
.. 

o idi - 'ba~ını, acı acı salladı. Torik, giY 
lerek devam etti: ~1rı 

- Bizim koca karıdan tufai~dıhB' 
man !izi ne ettin be Zorman? Tabıi, 
pini?. • , 

O ra ları hiç karıştınna, ağabe1 11• 
ciğinı! Hepinize karşı fena hald e rntt 
çubum. 
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cas u su 

Esrarengiz bir ev 
~eriınden fır1adım. 

lt-ı::- Ölüm mü?. Şu halde, bana derhal 
a1~ade ediniz de, gideyim. Benim, 
) UınJe hiç bir işim yok. Gencim. Ha-
~t, .ÇQk tatlı. Yaşamak istiyorum. 
lıa~ızameddin, İspanyolca bilmediği 
b ~e, benim hareketlerimden ne dedi· 

trıı anladı. Lunaya İngilizce olarak: 
ha- Kı1.ı, birdenbire korlruttun, gali· 

i): Derhal hatanı tamir et. 
1Ye, rnırıldandı. 

tıl~~na, yerinden kalktı. Boynuma sa-

tıı- Canım, benim söylediğim ceza, 
bi Cak boşboğazhk edenler içindir. Se -
\n gibi ağırbaşlı, düşüneeli bir kız 
~~disinl böyle bir tehlikeye atacak 

~r budalalık gösterir mi?. 
~Yl>, diller dökrneğe başladı. 

tub en.' kanmış göründüm. Sonra, mah· 
hır vazlyet alarak, . 

~' İş, fena de~il. Fakat, ne tarafın -
~:. baksan tehlikeli ... Böyle tehlikeli 
tl . 1~i kabul etm~k için, zannederim 
tııa ıyı bir para vereceklerdir. Hiç ol -
b t~sa, o paralan biriktiririm. Bu i~ ler 
~ .

1kten sonra iyi bir nişanlı bulur ev-
llıtinı. 

bed im. 

boşaltarak saymıya 'başladım. F-akat 
birdenbire durup ellerimi yüzüme ka
pıyarak: 

- Ah .. bPn ne budala kızım .. bunlan 
snymak, size itimadsızlıık olmaz mı?. 

Diye, bağrrdım. 
Ve gtıya hareketimden çok mahcub 

olmuş gibi. yalnız on lira alarak, pa· 
ralann üsttarafını Nizarneddine uzat
tım. 

Artık, konu~ulacak ~ey kalmamıştı. 

Nizaıneddin, Luna vasitasile bana şu 
talimatlan verıniye başladı: 

selaıa vennezsern, ve söz söylemezsem, 
o da bana kat 'iyen selam vermiyecek .. 
ve söz söylemiyecek ... 
Lunanın cüml~ cümle tercüme ettiği 

bu talimatı, büyük bir dikkatle dinle • 
dim. Bunla:-ıl" bir harfini bile unutmı
yarak, hepsine tamamile itaat edeceği
mj söyledim. 

Artık, veda ettik. Luna. beni kapıya 
kadar te~yi P.tti. İri vücudlu bir uııak, 
kapının demir si\rmelerini çekti. Luna· 
nın ellerine sarı1dım: 

- Beni, yakın zamanda zengin ede· 
~k iyi bir i~ buldun. Sana ebediyen 
Tf'innetdaı• knlacajb!m. Luna ... 

Di\·e mırıldandım. RezP.leri ai!ır bir 
hırıltı iıe dönen büvük demir kapının 
aralığından u"ı:ullacık dışarı kaydım. 

* 
DÜNYANIN EN GÜZEL ADAMI 

- Umumi yerlerde, mümkün olduğu 
ka c ar az dolaşacak ... Kendisini, aradı
ğımız zaman dcrhal bulabilmek için, 
ikametgahından pek" fazla uzaklaşını -
yacak .. K~ndisinin başkaları tarafın· 
dan takib edilip edilmediğ.ine, daima 
dikkatte bulunacak ... Şayet, kendisine 
para lazım olursa: veyahud acele bir iş 
için göriiroru=•k lazım geli.Pse, Kroker 
oteline gelec~k.. 44 numaralı odaya Bu esrarengiz evden çıktığım daki -
mürıcaat erl~k.. karşısına kim çıkar- k'ldan itibflrcn. bir hafta zarfında ge -
s~ çıksın; hiç tereddüd etmeden. c Bir çen ~ey leri biit i"ın teferrüatile naklet -
dostumu arıvordum» diyecek ... Bu pa· sem. koca h"r kitah olur. Onun için, 
rolayı verdikten sonra, onu içeriye a- e'1 mühim olanları kısaca sıralamakla 
lacaklar.. «Hangi dostunuzu arıyorsu· iktifa edecef!im. 
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1882 de M1s1r1n işgal i ve Süveyş kanahn1n 
Ingilterenin kontrolü altina sokulma~• 

Hatti, 1899 klnunuevvelinde, 'Kaf
kas hudud1arma civ~ vilayetler -
de inşa edilecek bütün demiryol -
ları üzerinde Rus kontrolünün 
tanınmasını sultandan istedi. Rus -
yamn bu talebi Erzururr. ve Trabzon vi
layetleri için, 1900 senesi şubatında ka
bul edildi. Bundan başka. Türkler Sıvas 
vilayetinin müstakbel bütün şimendifer
lerinin imtiyazını arcak Türk tebaaları
na vermeyi taahhüd ediyorlardı. Büyük 
Ermenistan bu suretle AJman teşebbüs-
1erine kapanmış bulundu. 

1903 de, kat'i güzergahın Adanadan 
geçmesi kabul olununca. İskenderun kör
fezine Kilikya yolile inmek emelini hiç 
i:>ırakmıyan Petersburg hükumeti gene 
endişeye düştii. Fakat Rus • Japon har
bi Almanyaya Rusyanın muvafakatına 

ehcmmiyct ve-rmemek imkAnını temin 
etti. Maamafih, Rusya bir prensip mu
halefeti yapmaktan geri kalmadı ve ken
disine teklif edilen yüzde kırk nisbetin
de bir iştiraki reddetti. Ancak 1911 de
dir, Almanlarla Ru~l?r arasında Po•s
damda bir itilaf yapıldığı zamandır ki 
Çar Almanya tarafından 1907 İngiliz -
Rus mukavelenamesile İranda te.~bit e
dilmiş olan nüfuz mıntııkasının Almanya 
tarafınchın tanınmasına mukab:l Anado
ludaki Alman imtiyazını tanımağa razı 

oldu. 

bir kol uzatılınası imtiyazı da Almanlara 
verilmişti. Bu suretle arka t~aftan da 
yolumuz kesilmiş bulunuyordu. 

Nihayet Alman şebekesinden hareketlo 
Mersin ve Trablusşam arasında deni.ze 
müntehi olacak bütün §Ubeler için Al • 

manlara rüçhan hakkı verilmesi bizJm 
Haleb ~ebekemizle Suriyenin şimal sa • 
hili arasındaki irtibatımıza mani olu • 
yordu. Binnenaleyh, Almanya nüfuzunu 
İ:::kenderuna ve Lazkiyeye doğru ser -
bestçe temdid edebilirdi. 

Zaten Cennen tehdidi Halebden u • 
zaklara, gerek iktısadi, gerek siyası sa • 
haya şamıl oluyordu. Berlin hükumeti bi
zim Filistindeki ve Suriyedeki dini hi • 

mayemizin temelini yıkınağa her vasıta
ya baş vurarak çalışıyor<lu. Binaenaleyb, 
1904 tarihindeki Fransız • İngiliz itila • 
fında Almanyanın Levanddaki tecavüz -
lerine karşı müessir bir yardım bulmayı 
ümid ediyorduk. 

• 

* 

tttı.ına, Nizameddin lle kı~a bir müza-
teden sonra cevab verdi: 

nuz? .. • dive so-r::ıcaklar. O zaman, be· Her şeyden ev..-<.>1, vanacarrımı di.işü-
ni anıdığmı st>rbestce söyliy~btlir... nüyorum. Yf'di gündenberi onu gör • lt 
Sokakta ve ha~'-'~ bir yerde birbirimize memiştim. V~ bn gidişle de. kolay ko· Alman projeleri Mudanya, lzmir, Mer-

İngilizler, 1878 de, Kıbrısa yerleştik • 
leri zaman, İskenderun körfezini Basra 
körfezine bağlıyacak bir d~miryolu inşa 
etmek fikrinde idiler. Maamafih onlar 
için Firat boyunca eski Chesney ve 
Andrew projelerini fiile çıkannak artık 
mevzuubahs değildi. Bu projeler terke • 
dilmiş ve yerlerine Lowett Cameron gü
zergiihı kaim olmuştu. Bu hat Trablus • 
şamdan hareketle Humus, Halcb, Erzt>le, 
Nusaybin, Musul ve Bağdad yolile Bas
raya varacaktı. Fakat Mısırın işgali 1882 
den sonra Süveyş kanalını fiiliyatta İn-

tl~ ŞimdiJik ayda, altın para olarak 
1\. b~ş lira alacaksın. Fakat bu parala· 
tiln ı~ Yerde saklıyacaksın. Gene bu -
ta' ku gibi rnütevazı bir hayat ya~ıya
)::ııı. Hiç kimsenin gözline çarpmı -

tesadüf ettiinm;z zaman. beni tanıyor- lay görerniyccektim. s!n ve Haleh şimendı:erlerine yatırıl • 
mu~ gibi ~öriinmiyecek.. ben kendiı;ine (Arkası var) mış olan Fransız sermayelerini de vahim 

il~ın 
~ . "t ~· talimat, çok tşlme yaradı. Çok 

ıı· tavır ald1m. 

~....._ O kadar parayı, nerede saklıyabi· 
~ltı, ~en ... Onun için paralarımı lüt
~tı' liınd prensi saklamak zahmetini 
~Yar etsinler. LAzım oldukca, kendi· 
l)~den alınm. 
~Ye rnınldanôım. 

t~h aksadım. Ni~dinln ik~ımet .. 
~iı~ı ö~enmek .. ve para almak vesi
tı. ıle, onunJa sık sık temasa· gelmek-

tti t
1
• ~na, bu !afiyane sözlerimi tercüme 
. gı 

fii~ zaman, 1turnaz casu~ evvela. kU-
bı!' bır tereddüd gösterdi. Sonra, derin 
:azarla yfizümc bakarak: 
b llekAIA .. fena olmaz. 

eQi, 
~· 

~l~' tam bu karan vermi~tik ki, kapı 
tUıeı · Başmı kapıdan uzatan genç ve 

......_ bir kız, tatlı btr İngilizce ile: 
tağı ~ıster NizamJ.. Aziz peder, sizi 

...,. tıyor. 
Ui:!d' 
~ ı. 

~l'~~ılJn çehresL ve bu kızın sözleri, 
~. b 1 nauın dikkatimi celbetti. Qün
~:ı..~a u .. sanşın Ang1o-8akson dilberini, 
lle f <lort gün e~·el bir Alman zabiti 
~ırı Utırd~a fıkırda~a bizim apartıma· 
tutrı.S~kağında cilveleşirken görmüş -
t:;du attA, bunun da bir casus olma
~aı1h:ı ŞÜphelenmişiiın ... Şu halde, hiç 

So anıışım. 
)~l'd ~lertne gelince; (Aziz peder) di -
~"'U·· Niumeddini çağıran bu aziz 
bu dr, kim olabilirdi?. Hiç şüphesiz ki 
~Ril~·. lllister Kludan başka bir kimse 
b ı. 

~!t!::::ek ki mister Klu, bazı müstacel 
~ltac In te.,v!yesi içıln derhal sokal!:a 
\atı ~~ını ~öy1iyerek bizden aynldık
~e. !!i nra, hiç bir yere gitmemiş .. belki 
~~Ilan zı~. bir yerden bizi dinlemek için 
~ın 80Ylcmek lfizumunu hissetmişti. 

~f.ı~ g:;· (Aziz peder) tabiri de bana 
b~hsedi;b ~ldl. Kendisinden bu sıfatla 
() l)ıas . en adamın, herhalde b~r papaz 
~enı ıcab ederdi. 

~1'1{' Zihnimden bu mniAhazalan ge
~"ldiğ~n, :Nlzameddin, gidip geldi. Ve 
~l'tı 1 

•• zaman, büyücek bir parşömen 
)al'ak onüındeki taborenln üstüne ko-

' ' Luııaya: 
~ini~atınazel Frizayn, söv1e... Ken
~tli' ilk aylığı. Lt1tfen· saysın. 

~ İlen · . 
t §ıkt ezııe büzüJe zarfı aldım. Tatlı 

rtı lle kaylla§an liralaneteğime 

~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~=~~su~temu~z~~~~mdL Bn, a~i 
htan i: ul t eledi,·esi :a '1 ı arı 1 zamanda b l.z'm Levandaki nüfuzunıuza 

1 _ karşı büyük bir tehdid demekti. 
Eskişehir - Konya hattı imtiynzınır. 

Bchcr metre murabbımı on lira bedel tahmin (>dilen Fatıhte Debağzade ma -
hallesinin Fevzipaşa caddesi sokağında 3173/1 ve 3172 harita numaralı arsalar 
arasında 2 metre yüzlü ve 15,36 metre murabbaı sahah arsa aHikadarları ara· 

sında s1.ıtılmak üter~ açık arttınnaya kO'nulmuştur. Şartnamesi levazım müdür
luğünde görülebilir. İstekrlcr ll lira 52 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mck
tubıle berabeı 9/12/938 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun • 
malıdır]~. (B.) (8609) 

. . . . . . -;ı ~ . . of .• : :. ~ • ,_,~·.:. • . 

.. Sabah, öğle, ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin temizlemek Uiznnd1r? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dif

ıeri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 

hattA zatürreeye yol açtıkları, iltiha b 

yapan diş etlerile köklerinin mide hum

ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve ro
matizma yaptığı fennen anlaş1lmı§tır. 

Temiz a~ız, ve sağlam dişler umumi vü

cut sağlığının en birinci şartı oımuştur. 

Binnenaleyh dişierinizi her gün kaLil ol
duğu kadar fazla -laakal 3 defa 
muhakkak (Radyolin) diş macuni-
le fırçabynrak sıhhatinizi g!\ran • 
ti edcbi!irsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle m krobları imha ederek diş -
lerinizi korumus ol ırsunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur, sabah, öğle 
ve akşam her yemekten sonra dişierinizi fırçalayınız. 

o • •• ,. • • • ' • ~ ... , • • 

Istanbul Jandarma satınalma komisyonundan 
MiKdan Cinsi 'I'nhmin bedeli llk teminatı 

metre Lira Kuruş Lira Ku. 
• 21.0UO BOl 6720 00 604 00 

ı - Cins. mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı (21.000) 
metre kurşuni renkte Amerikan bezi 15/BKanun/938 Perşembe günü saat 15 de 
Gedikpaşadaki Jandarma satınalma komisyonunca kapalı zarf eksiltmesile satın 
alınacaktır. 

2 - Nümune, m•saf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görülebilir 
veya şartname parasız aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilt'rin usulüne göre tanzim edecek
leri kapalı zarflarını eksiitme günü nihayet saat 14 de kadar makbuz karsılılı, 

olarak komisyona vermeleri. (8651). 

Almanyaya verilmesi, 1893 te, Mudan -
ya - Bursa şimendiferlerine yatınlmış 

olan Fransız sermayesine ilk zaran ika 
etmişti. Bu hat artık Kütahya. Karahisar 
ve Konyayrı doğru temdid edilemezdi. 
Bunun üzerıne, Fransız hükumeti sultan
cinn. taviz olarak, Şam ile Haleb orasın
da bir şimendifer imtiyazı vadi istihsal 
etti. Bu hat Fırat üzerinden Bireci'ğe 

doğru temd.id olunabilecekti. 
İzmirdeki Fransız grupu biraz sonra, 

İngilizlerin İzmir • Kasaba hattını satın 
alınca, bu hattın Karahisara kadar tern
didi ımtiyaz:nı istihsal etti. Fakat kendi 
mennCiini Anadoludaki Alman şebekesi
nin menafii ile birleştirmek mecburi • 
yetinde kaldı. Bu, Hanotaux'nun Mısır 
hakkındaki büyük projesinin Fransa ve 
Almanyayı İngiltete aleyhiı!.'ie birbirle· 
rine yaklaştınnı§ gibi göründüğü devre 
idi. 

1896 da Hanotaux'nun sukutundan ı.on
ra bazı Fransız maliyecileri, İstanbuidaki 
elçimiz M. Constans'ın huzurundan iı;ti

fade <>derek, bizi Konya • Bağdad işine 
sokmak istediler. Fakat M. Delcasse on
ların projelerine mürnanaat etti. Zaten 
biraz sonra İngiltere i& uz!IIIŞJllamız bu 
proj-eleri durdurmuştu [1]. 
Bağd<!d yolu imtiyazının Almanyaya 

verilmesi bizim Kilikya-daki, Suriyenin 
şimalindcki ve Fırata doğru olan yerler
deki Fransız menfaatleri için müdhiş bir 
darbe idi. 

Mersin - Adanaya sahib olan Fransız -
İngiliz kumpanyası.nın da Konya ve Ha
leb vilnyetleri ile irtibatı kesilmişti. Ar
tık hukukunu Alman şirketine devret -
rnekten başka yapacak bir iey göremedi. 

1899 da, ikinci Guillaume'a Bağdad hat
tı imtiyazının vAdedilmesi bizde Alm~n 
hattının Adana, Anteb ve Birecik öze -
rinden kervan )'Qlunu takib edece~ zan· 
nını hAsıl etmi~ti. Bu güzergah bizim 
cŞam - Hama ve temdidh şebekemize 

vadedilmiş olan Haleb • Birecik imtiya
zını muiıafazaya imkan bulacağımız ft -
midirıi veriyordu. Alman hattHe iltıs"lk 

Birecıkte vukua .gelecekti. Fakat bu ümid 
çok sürmedi Çünkü 1908 fermanı ilti -
sakı Tell-Habech'de, yani Halebin an -
cak elli kilometre kadar §imalinde bir 
noktada tesbit etti. Bundan başka Halebc 

[1] Maamafih hUkOmettmlz1n muhale!e
tine raRroen blr Fra~ taplta.Hst grupu Al
man haUııun lik kıamılaı-mın ln§Ml için 1 -
cab edc.ıı sermayenın yüzde lnrkına yazıl -
ml§tır. Fakat grup 10nra bu ifUrakten vu -
geç U. 

gilterenin kontrolü altına soktuğu için, 
Londra Jıi.ikumetinin dikkati Anadoludan 
muvakkaten uzaklaşmış bulunuyocdu. O
nun için, İngilizler Türkiye tarafından 

Almanyaya verilmiş olan ilk demiryolu 
imtiyazıarına pek az ehemmiyet atfet -
tiler. Hatta bunları Rusyanın Ermenis • 
tandaki hırsıarına ve Fransızlann İz -
mirdeki. Kiiikyadaki ve Suriyedeki bırs
Iarına korşı yükselmiş bir nevi sed gibi 
telakki ediyorlardı. 

Maamafih, ikinci Guillaume'in şark • 
taki muzafferane seyahati, Kudüsteki va .. 
ziyeti, Şamdaki nutku çok geçmeden 
Manş denızinin öte tarafındaki komşu • 
larımızm endişelerini uyandırdı. 1899 da, 

doktor Siemens'e Konya - Bağdad de -
miryolu ımtiyazının vadedilmesi İngiliz
lerin gözünü açmağa kafi geldi. O zaman 
anladılar ki Berlin hükumeti, ticari men
faatler bahanesi arkasında, hakikatte ya-

kında kendilerinin şark ü,lkelerinin em
niyetini tehdid edebilecek emperyalist 
gayesi takib ediyordu. Zaten Almanya 
maksadını açığa vurmakta gecikmedi. 
Maamafih bunu iptida gayet ihtiyatlı bir 
surette yaptı, Türkiyenin arkasına giz -

lendi. Türkiyeyi Küveytte, Hayfada \'C 

Tabahta İngiltere aleyhinde harekete teş
vik etti. 

* 
Büyük Britanya Bağdad şimendiferle· 

rinin Basra körfezine kadar uzatılmaıımı 
kabul edemezdi. O Basra körfezini bir a

sırdanberi bir İngiliz gölfi haline çevir -
miye çalışıyordu. Diğer taraftan Şatti\lft
rab ıı~zına tamamen hAkim olmak İngil
tere için elzemdi. Hindistana doğru tem
did etmeyi ~ndüğü müstakıbel şimen
diterin mutlaka oradan geçmesi zarurl 

idi. Binaenaleyh, yeni Küveyt şeyhi 

Mübareki !ttifakına almış ve o da Khor
Abdlllah limanını gizlice ingiltereye ter
ketmişti. 

Almanya, ne pahasına olursa oisun 
serbest denize erişmek istediği için. Tür
kiyeyi Şımar Emtri İbnlrreşidin yardı -

mile Küveyt üzerinde fiili ve hakiki hd
kirniyetini tekrar tesis etmeğe gtzlice 
teşvik etti. Abdülhami« şüphesiz Almnn 

m11zaheretlne değerinden fazla bir kıy
met atfederek, 1900 de bu projeyi teraya 
teşebbüs etti. Fakat İngiltere uyanık bu-

lunuyordu. Türk taburları Basra körfe -
zindeki İngiliz filosu kumandamnın teh· 
didleri karşısında ric'ate mecbur oldu -
lar. Statu quo muvakkaten idame edildi. 

(Arkası var) 

• r' 
• 
1 

id 
ır 

u-
r. 

.. 

a-
sı 

k· 
a 
la 
.ı:-

ıa 

e
ir 
lS 

ir 

n 
l-

t 
r-
:ı, 

i-

'Y 

·-

:ı 



:-;.....;..._,__ -·------ - .. - - -·-- - ~ 

14 Sayfa SON POSTA 

•Son Posta• nın deniz romaru: 26 

Deniz Şeytan• 
Türkçeye çmren: M. Süreyya DUmm 

n o ula n serseri 
Sular ka~?~~mştı, üç ~ört asker ~nu·j Ben de, dö~ü.lmüş bi~ kö~ek gi~i .~e-l Kayzer bu hikayeyi sonuna kadar 
şarak ve guluşe-rek ~şagı do~u.g~l~yor- k: seke g~:ıının rne~venın~ !u~ • a l;.ka ile dinlemiş ve ben aniatmayı 
l~dı. ~u~1~r?an bılhassa bın ırıyan d~~· .. Bu . guz el, bu. I atıf gern.ıyı gor • bitirir bitirmez de keyifli keyifli öteki 
bır denızcı ıd! ve yaygın Sakson lehçe· muştum, ılk defa bır vatan, ibır Alman zabitlere bakmıştı, gözleri memnuniyet 
sile konuşuyordıı. Evet yurdumun di· harb gemisi görmüştüm. Bir matrud ve nc~'e ıle parıldayordu : 
'lini işitmek beni heyecantandırmıştı ve o!makla beraber vıatandaş gemiciler _ ş· .1 · d d. L h . 
kendi kendime· beni kendi aralanna davet etmişlerdi, ' t ~m ı, e ı. uc nenn Panthere 

- Karanlıkta, dive düşündüm, se· içimde kutsal duygular hasıl oJ • ~~tm~ı nde ?uygun ve ne şairane bir av-
nin ne kılıkta olduğunu kim farkeder? muştu. Fakat y:ı şimdi? - 0 ur u· 
Saksonca bir k<ıç kelime konusmak fe· Nöbetci zabitinin bu serıt emri yeri- İşte bövle, dostum!. Bir kaç ay sonra, 
na olmaz!. ne getirilirken gemiciler aralannda imparatorun emrile, Karnerinda is -

Bunun üzerine· mınldanıyorlardı. İçlerinden birisi sü· tasyoner olarak bulunan Panther kru· 
- Hello! Lansmann. kfmetle bana: vazörüne naklen tayin kılınmıştım. 
Diy<' hayk:rdım ve o akşam Konuş- _ Tasalanma, Phelax, dedi, biz sana Yeni vazifemin başında bulunmak Ü· 

tuğum kadar Sakson lehçcsile yayık temiz elbise tedarik edeceğiz .. teğmen- ZPre Afrikaya gittim. Evvelce orada 
yayık hiç bir vakit konu~mıştım. Bu den bir pantalon, Porsondan bir göm- ~ördü~üm askerlerden hiç bir kimseyi 
vatandaş dNhal durmuş ve benimle lcl· alacağız, sana bir ceket, ayakkabı göremediın. Çünk-ü her üç yılda bir bu· 
konuşmuştu. O. Pantherde kömürcü ve bir kasket bu!acağız .. iberberi de ge- ralarda hi1.mct eden asker ve zabitleri 
olup memleketi de Saksonyanın Zwic· tireceğiz .. saat sekizde iskelede bulun! değiştirmek nizam .llktızas:ından idi. 
kau kasabası imiş. Saat tam ~ekizde Porsonun mavi 'Etrafıma lb:ı.kmi:hm, pnrtal kıynflet~le 

Bu vatanda~lar halimi sordular, an- ı 'lurac.:ıkta oturan biçare Phelaxı gör-
~ömleğini, teğmenin pantalonunu ve 

~attım. Beninı için bir parça ekmek rn€"k istiyordum!. Bu gemiye ilk girdi-
diğer - benim için çok değerli - eşyayı 

ayırınağa muvaffak olup olaınıyacak - ğım gün oturduğum yere oturdum.. 
getirdiler. Dc>dikleri gibi berber de 

larını sordum, Saksonyalı : P.ı>lmişti. İskelenin kenannda saçlanını Her ne kadar şık, temiz beyaz ve sırma 
- Şüohesiz, diye ceva'b verdi, saat ~iritli üniformalar içinde olmakla be-

kesti, yüzümde çalılaşan sakalımı tıraş 
altıda iskelenin ucunda beni bekle! raber, .şimdi, bu anda sefil yalı serse-
Fazla vaktinı yok.. gemiye avdet etmek et~i. Giyinmek icin güç halle ertesi sa· risi Phelax olmuştum, rüya görüyor • 
mecburiyetindeyim. bahı bekledim. Giydiğim bu elbise ba· dum, tahayyül ediyordum, tekrar kirli 

na bir milyoner zevki ve hissi bahc:e- k'' .. 1 1 b • d Ttwin edile'l vakitten on beş dakika :-t • omur çuva ını a ıyor ve acrunma o· 

el · kel b diyordu. Ayag· ımdaki kirli kömür çu- layordum evv ıs enin aşma gitmiştirn. Biraz ... 
sonra Saksonvalı vatandaş gelerek ba· valı..'l'l çı'kanp attıktan ve geti:rilen 
na bir somu..'1 çavdar elane~ verdi. kunduraları giydikten sonra Beriinin 

en şık züppeleıj gibi yürüyordum. 
- Yann dn bu va'kitte gel! dedi, bir 

ekm~k daha getireceğim. Böylece ve lrernali itina ile giyinip 
kuşandıktan sonra liman kumandanı· 

O gece hiç uyuyarnamıştım. Vaktimi na müracaat ettim ve şık elbiselerimin 
sahilin kumlarJ üzerinde, ekmeğimi a· yüzü suyu hürmetine liman enspektör
zar :ızar yemekle geçirmiştim. Bu es- lüğü memuriyeti muhteşemesini aldım. 
nada ekmekten bir kınntının bile 
·aybolmama~ına dikkat ediyordum. Bir ay sonr:ı ise tekrar denize açı1dım. 
Saksonyalı, artık her gece ibirer so- Liman enspcktörlüğü rekornandasyo • 

mun ekmek getiriyordu. Bir gün dedi nile Hindi garb! adalan arasında işli· 
ki: yen Novia Scotia emisinde iyi bir 

- Yarın pazardır. Pazar günleri ise 
gemide bize kahve ve keyk verirler .. 
Yenn saat üç buçukta gemive gel! Bır
likte kahve içcl'm olmaz mı? 

ranza elue etmiştim. 

1 2 8 4 6 6 7 8 9 10 . 

VII 

GE:\lİCh~F.Jt İCİN KURUl .. AN 
TUZ:\KLAR, A L!\f ANCA KONUŞAN 

KANARYA 

İşte gemicilik hayatı böyledir!. 
Bı.!gün parlak, yaırın sefil ve 
perişan!... Böyle aylar ve ay • 
larca denizin derin tecrübe içkisini 
vudum yudum içmiştim. Bu, insanın 

başına çabucak vuran bir içkidir. 

(Arkası var) 

Bir doktorun günlük 
notlartndan 

19 ik· nciteşrin tarihli 
bilmecemizde kazananlat 

19 İkinciteşrin tarihli bilmecemizde j hat, ElAzı~ mü tekald var id at meınutU ~· • 
kazananlan aşağıya yazıyoruz. İstan - cib tızı Müşftka. 
buld:ı bulunan talibii küçük okuyucu. BOYA KALEMi rP' 
larımızın Pazartesi Perşembe günleri Erzıncan posta kutusu No. 5 AJetsS~, 
öğleden sonra hediyelerini bizzat ida· İstanbul Beşiktaş Yıldız blrtnci yatı ;ııJ 

. .. sınır 5-S de 255 Etcm Balıkesir I.Jse ~ 
rehanemızden almalan lazımdır. Taş • 5-A da 472 Süleyman 'İstanbul Fatıh S g-

ra okuyucularımızın hediyeleri posta Haııre mahallesi san 'Abdullah sotat tf ~ 
ile adreslerine gönderilir. marada Hikmet, İstanbul Hayriye ~ 

Bir kilo çikolata 
Kadıköy 7 ne! İlkmekteb 5 ten 164 Hasan 

Özel. 

Bir Cangel kitab1 
Mudanya Merkez okulu 4 üncü sınıftan 

Feyyaz Aksungur. 
MUHTffiA DEFTERİ 

(Son Postl\ hatıralı) 

İstanbul Ticaret Lisesi talebminden 1166 
Nuredt!ın Ahmed, İstanbul Erkek Lisesi sı -
nıf 5-E de 1313 Bllml Dlnç, İstanbul Birlncı 
okul sınıf 2 de 49 Azmi Özcan, Zile orta olrul 
sınıf 2 de 36 numaralı İsmall. Eltlzığ posta 
telgraf şart kızı 'Emel Arkan, Balıkesir ı.ı.ae 

sımf 5-A da 209 numaralı Sadettin Kılıç. 
YUVARlAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

(Son Po:ıtn hatıralı) 
İstanbul Kız Llsesi taleb!fllnden 975 Me

tlha, fstanl:ıul Aksaray Kemalpaşa caddesi 
40 nurnarada Bcrıa. İstanbul Altıncı ilkokul 
sım! 4-B de 289 Rebla, BeyoAlu İstlklDJ cad
desi No. 303 te Llllnne Armnn, İstanbul 
Bcyo~u b!rlncl okul 1'11 Bedlıı.. 

Dİ~ FffiÇASI 
(Son Posta hatırah) 

İstanbul Beşlkta!} Nilzhctlye caddesi 97 
nurnarnda Senly~. İstanbul 56 ıneı okul ~ -
nır 3-A da 648 Sabahat. Teklrda~ Ortaokulu 
5-t\ dan ıııı Sedııd Erdem, Ankara Karn~
lıın Saraçlıır sokak 82 nurnarada Ahmed, Zl· 
le Ortaokul ~ınıf 2-A da 23 Bedreddln. 

ntş MACUNU 
Çanakkale Evkaf dalrest kar§ısında ı2 

numaradıı Mehmed, İstanbul tisküdn.r Kız 
Enstıtüsü talebesinden 53 Feyzl Yezdan, Dı -
tanbul BeşJkt:ı.ş Valldeçeşme Aktarlar soltak 
18 nurnarada Dller, İstanbul « üncil okul -
dtın 258 Mt:zaffe.r, Adana Kalekapısı 91 in
cl sokak No 81 d .. Kadlrcaf. 

ALOl\fİNYOM BARDAK 
(~on Postıı hııtıralı) 

Nejad. 
AYWA 

(Son Posta hatıralı) fs i 
İstanbul 49 uncu okuldan ı76 ya.Ştr• ~ 

tanb•ıl Ca~nlo~!u Mollafenart sokak ll ıt~ııtlf 
rada BfiheylA, İstanbul Kasımpa.Şa ~ 
M<'hmed caddesi 3 nurnarada Mellhll· 
bul Hayriye Llsesi sınıf 9 da 633 ae.ndall· 

KİTAB b• 
Suşehri hftkim Şevket kızı Sühend11~ieıeı. 

tanbul Erenköy Ilk okulundan 221 ~ 
İstanb.ıl Beyo~lu orta okulundan 649 ~ 
ye, Balıkesir Lise sınıf 5-A da 213 'lA 14~ 
Malatra orta okulu blrlncl sınıftan seBotıd~ 
llha, Istanbul Kasımpaşa orta oJtUl 1 orı 35ı Sırn, Balıkesir Jcra memur muıı~06&tıS1 
lu AU, Ankara Yenışehir Atatürk ~=~ 
Nadide apartımanı Ergun, Mu~ıa ~~ 
Hllmt kızı Özden Elçi, İstanbul KıU'~-: 
orta okulu 362 Vahdet. • 

9 
RESİMIJ ETJŞt MODE~ de ttı 

İstanbul 44 üncü okuldan 402 cııhi ~ 
tanbul Kumkapı orta okulundan '113 ~ ıııı • 
İstanbul Arnavudköy Blrlnci cadde 9 ~ 
mara:ıa Şnke, Afyon Llsesi orta ıcısJl!l ı1 1 
ı-c de 515 İsmail, Tcktrda~ Peşte.tnalcl 1 ~ 
rakolu pollıı memuru Hüseyin o~lu sııftl sef. 
fa"l, İstanb'.ll Kumkapı orta okulunda~ r.~ 
feddtn. Çorlu orta okul sınıf 2-A da ı 10 ~ 
tata, İstanbııl Fatıh ll lnct okuldan 'ı ıııı • 
:tet. Adana Kalekapısı 9ı 1ncl sokak B ıs -
marada Nuri. Aydın bölge san'at ~I ır 
nı1mnrada M ~uz, tİr.gtıp sorgu hfl fd!l g1 
zı Nurten, Çorlu orta okul 2 net sını~ • 
numı.ralt Muattar. Bursa Hlsar okulU~,ıY 
de 136 Salft.haddln, İzmit jandarma şetııı91 
danl•~ı hosab memuru Nef'et o/tlU eeıf.ıııl' 
TeklrdaR poll.s memuru Hüsnü o~u 

KART tfl4f 

- Fakat, nac;ıl olur hemşerim. de • 
dim, bu kıyafetle ben nasıl sizin gemi· 
ye gelebilirirn. 

- Zararı yok, biz seni kabul edece
ğiz .. 
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İstanbul Kadıköy birine! orta okul sınıf 
2 de Sacld, İst:ı.nbnl Küçüknyasofya Kaleel 
sokak ı nurnarada Nebahat. İstanbul Cüm -
hurtyet Kız Lisesinden 588 Ferdane, fstan -
bul Fatıh 40 mc1 okuldan 228 Yakup, f.ııtan -
bul Cü.mhurlyet Kız Llsesinden 2~ Hü.anlye. 

I==U=z=vı=" =k=a=lb=h=a=s=ta=J=ığı==l KOKULU SABUN 

ı ı İstanbul RAylerbey11lk okulundan 149 Ja-
0 aniann takib edeceklerİ le, İstanbul Beşiktaş 16 ncı okuldan 4ı8 Bü· 

Ödemlç Beledly~ cadde.ııl 15 nuın ,ı6 • 
Ramlz, Dly:ırbalnr Kolordu 1 mc1 §1Jbe ıJ ~ 
dUrü Albay İsmail kızı Şükran, Malll~tç~ ' 
~.sı sınıf 4-B de 420 Muzaffer, izınlt J{oııt' 
koca nt okulu sınıf 5 de ı 19 oma n. 0~ 
Oedlkll ort:t okul sınıf 5 de S2 HSSB0 • ,;rfP' 
sun idare heyeti başkAtibi ellle otu s ıı- • 
İstanbul Oclenbnl orta okulundan 19 ıı•tf! 
Ud, Balıkesir slcll muhafız muavini ınll~: 
kı~ Sacl~e. Beyoğlu Çukurcuma ca ~· 
çıkmaz sok:ık ı nurnarada Adnan, 1tştl~ 
pcılL, memnru Mehmed ~lu Kemal. a 1'11 
Beybellada muğbey sakat ı numara~8 ~; 
maz, Tokat orta okul mııf 1-A da 5 edf'V
cep, İstanbul Süleymaniye Kanuni :rJ1 ~ı' 
so~ıık 28 nurnarnda Saclde, Antart' o~ 
san'at okulJndan 288 Feda1, Dtvrlk 0~ tr" 
lu talebc.•ıınden 25 numaralı Fethi. eli )!er' 
ledlye doktoru Niyazi o~lu Nacl. :oe" 1 ~ 
ke1' okulu sınıf 5 de 34 numaralı Nlhlled o~~ 
tıırnonu Mahkemealtında tınncı Ahtn 11 c1e ' 
Salahaddln, Çatalca orta okulu sınıf sıtı'~ 
S~.ld, AdJrıa Erkek Llsesi orta kiSU::deSi_~ 
de 115 Kailr, Bursa Cümhurlyet ca 0J;ıo: 

Ve benim istediğimden daha fazla o· 
lan bir Ş(>yi yapınağa beni ikna eyle • 
mişti. 

Ertesi günü, güneş doğduğu zaman, 
tuwılet;rni yapınağa başladım. Sahilin 
kumluklan benim giyinme odaındı 
Okyanus da h~ aynam, hem de yı ~ 
kanma le.iİenirndi. Ellerimi ve yüzümü 
su ve kum ilc .güzelce uğuşturup yıka
dım. Parm:.klarımı darmadağın saçla· 
r..m ve sakallanın arasında gezdirdim. 
Bu suretle onları sanki taradım. Ce • 
ketimde ve panta1onumdaki buruşuk • 
luklan düzeltmeğe çalıştım. Bacağım
daki kömür çuvalını belki elli defa 
diizgün durması için sıla sıkı sanp 
bağladım. 

Nihayet vı:ıldt gelince, bir mücrim 
gi!:>i, s:kı1a sıkıla gerniye girdim. Bahri
yPliler beni hüsnü kabul etmişlerdi. 
Herkes banklar üzerine oturmuş kahve 
içmekte ,.e keyk yemekte idiler. Gü -
\•e..'iede büyük bir Ihranda ile örtülü 
bir top vardı Bu topa şöyle bir göz at· 
mağa çalı.ştırn. Bu esnada o kadar sı
kılıyor ve utanç duyuyordum ki sanki 
bilyük bir ziyafette ve büyük zevat 
arasında bulunuyordum. 

Bir aralık geminin genç nöbetci za
biti oradan gc.>çiyordu, beni görmüştü. 
Zabıt geçerken biliün askerler yerle
rinden sıçramışlar ve hazırol vaziyeti 
ai!mışlardı:. On1ar'ıa !beraber lben de 
kalkmıştım, kömür çuvahnın sanlı bu
lunduğu hacağıını öbürunün arkasm
da sak1amağa çalışıyordum. 

Zabit Porsonu çağırarak: 
- Bir daha, demişti, böyle derbeder· 

lertn gerniye ginnemelerl için dik'kat 
etmeni istiy.orum. At şu pis rnahl(ilru 
dışaıı!. 

Bu emri alan Porson bittaht emre 
itaat edetek: 

_.Defol buradan! 
Dt1e ve beni azarlıya.rak kovın.uştu. 
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Soldan Sap ve Yukandan Aşağı: 

ı - Gürültücn. 

2- A:J. aa. 

-

~ 

• 
ı; 

8 - İşgal edllen yüksek vazife yerı -
mektub. 

4 - Taharrl etmek-kalmak mast.arından 

emri hazır. 

5- Bütün. 
G - Çok olmıyaa - elem. 

7 - Ruh - bir neT1 lA.hana. 

8 - Dost ?e komşu blr devlet-söyler Id. 
9- Demek oluyor Id. 

ıo- Arzu. 
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Evvelki bulmacanın halledibniı §ekli 

·-·······················-··-······························ 
Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

l.tiklll c:adduindo 
Komedi bmı 

12 Biriacikbundan Itibaren 

DAMA ÇlKMlŞ 

BIR G0ZEL 

hayat tarzı •• ler.d, İstanbul Beyo~lu Atlama BOkak 15 de 
Cemal Atahan, İstanbul Yüksek İktısad rnek 

ı - Spor yapmak, yoku~ çıkmak, gün- teblnden 1360 Ahmed. İstanbul Erkek Lise -
de bir tok defa merdiven çıkmak caiz sinden lll65 İsmet. 
de~lldir. ALBÜl\1 

2 - Beyec:ın, hiddet vesalr lhtJrasat
ta:ı uzak bulunmak . 

3 - Sigara ve Içki tamamen yasaktır. 
4 - Mün'll:ebatı cinsiyede itldal ge -

rektlr. 
5 - Knt'lyen so~uk algınlı~ma maruz 

kalmamalıdır. Zatürree, bronşlt, grJp 
kaıb hastıılannı çok tehlikeye sokn -
bllir. 

6 - Bllha.ı;s;ı akşam yemeklerini hafif 
ve erken yemrlerJ lAzımdır. 

'l - Fnrla tlşmnnlnmamıığa gayret et
mek lfı.zımdır. Manmaflh fazla zaflyet de 
iyi de~ildir. 

8 - Daha ziyade yorucu olmıyan büro 
lşlerJ tercih edilmelidir. 

Cenb IJtey Oktl711CIIlarımınJa iH!IS.. 
Jul• f(;liaaalannı rtoa ederb. Abi &aıı· 
dkde lste.ld•l mıakabaleab kal&~lla. 

.............................................................. 
r 

öbetci eczaneler 
Bn ,ece nöbetçi olan eczaneler pn

lardır: 

istanbul cibetlndek'Uer: 
Aksar:ıyda: (Pertev), Alemdarda: (Eş

ret Ncş'et), Beyazıdda: (OemU), Bamat
yada: (Rıdvan), Emlnönünde: CBensa -
son), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), Fe -
nerde: (Hüsameddin>, Şehremlnlnde: 

(Ham dt), Şehzadebaşında: Cİ. Hakkı), 
Karagümrükte: (Fuad), Küçükpazarda: 
(Hulflst), Bakırköyünde: (İstepan), 

Bcyoflo clbetlndeldler: 
T!lnclbaşın:ia: (Matkovlç), Y(lk.ı;etkal

dmmda: <vtngopnlo), Galııtndn: (Mer -
kez), Taksimde: <Kemal, RebuD, Şl.şll

de: (Pertev>. Bcşlktaşta: (NaU Balld). 
Bo~azlçl, Kadıköy ve Adaln.rdakller: 
Üsküdarda: (İskele başı), Sarıyerde: 

(Nuri). Kadıköyilnde: <BUyük, Üçler>, 
BüyUkadada: <ŞlnıW Rıza), Heybellde: 
(Tnna§l. 

\.., J 

(Son Posta hatıralı) 
Adap:ıznrı Bemerciler mnhallest Baraçlar 

sokak 19 mnnara~a Tekin, İstanbul Beşiktaş 
Mekteb sokak 7 nurnarada Mete Teraman, 
İshnhul Yenikapı orta okulu 56 Cavid, İ.! -
tanbul Ca~nlo~lu Kız orta okulu 220 MelA -

numarad:ı All Satp, Sivas FevzlPll;, ;!~ 
sınıf 5 talebesinden SS Orhan, çand ll""' 
kevl banc!osund1 Şeflk ErmiŞ, Ni~ e 
s1 Mıthnr~be MMUril oAlu Ba.bri. 

Devlet Hava Yollan Um um Müdürlüğünden: 
Pilot ve maklnlst yetiştirmek Ozere talebe alınacak ... 

t'ıeır 
1 - Eski§ehir Hava okulunda pilot ve makinist yeti§tirmek üzere 10 

, alınacaktır. Bunlardan 
A - Pilotluğa talib olanlardan. 
1 - Lise §ahadetnamesi, 
2 - Zabıta ve adiiyeden alınmış hüsnühal mazbatası, 
3 - Tam teŞekküllü hastanelerden alınmış sıhhat raporu 
4 -;- Tasdiklı nüfus tezkeresi sureti, 

5 - 6 adet fotoğrafls birlikte. 
B - Makinistliğe talib olanların. 
ı - San'at okullan veya orta okul şahadetnamesi, 
2 - Zabıta ve adiiyeden alınmış hüsnühal mazbatası, 
8 - Tam teşekkllQ hastanelerden alınmış sıhhat raporu, 
f -- Tasdikti nüfus tezkeresi sureti, 
5 ~ 6 adet fotoğrafla birlikte. oô4f 
12,'12/938 tarihine kadar bir istida ile Devlet Hava yollan u~uın rıt 
lüğüne müracaat etmeleri lazımdır. ti pP' 

2 - :Rilotluk için evsafı uygun göıillenler bilahare Eskfşehir hava he~,.vıı' 
hiyesinde tekrar muay&ne olarak sıhhatleri havQcılığa müsaid old 
dair rapor ibraz etmeğe mecburdurlar. " ıııet: ' 

3 - Pilotluğa talip olanların lise mezunu olup ta Türkkuşunun ınotörli.l e(!~ırı 
teb brevesini veya plfınör mcktebinin C Brevesini haiz olaıılar tercJlı rııı' 

4 - Pilotluğa kabul edilenler mektebi bitirdikten ve bilfiil nakliyat pilotlıJ 
ehliyet kesbettikten sonra 8 sene. ucı&etl' 
Makinislli~e kabul edilenler mektebi bitirdikten sonra 8 sene ırı geıı~ 
devlet hava yollan emrinde çalı§acaklarına dair taahbüd ve kefalet (f 

vereceklerdir. ıeti 
5 ,_ Pilot ve makinistlcrin tahsil müdddeti zarfında yatacak ve yiycc~ 

8
t ~ 

ınekteb masarili idarece verilir. Bundan ba§ka ayda 40 lira aylık uel' 

ri~ J 
6 --. Ecnebi llsan bilenler tercih olunur. . 1er 1-
~ - İdareye intisab ettikten sonra ehllyet ve kabiliyetleri takdir edilerı csS191 

l.Gin Avrupaya gönderHirler, .(4891) 



S Birincilclnun SON A 

k llarsak, karaciger ve midenin kusurlu işlemesi demektir. Bıa 

Dç uzvun iyi işlemesini temin için muhakkak gece yatarkan ve Ma zo n M eyv 
sabah nç karnma bir kabve kaşı~ MAZON MEYVA TUZU 

alınır. Alınması gayet ıatif, tesiri tablt ve kolaydır. 
Tuzu 

nun ismi taklid edilebilir. 
Fakat ne terkib, ne de tesiri 
taklid edilemez. Mazon isim 
ve horoz markasına dikkat 

• 

Alı. 1 büyük mayo mü
lıifatı• bayan Süıao 

ltVYI!tLCE ZEYTINVAaıı 
ŞIMDI PALMOLIVE 

lr.aıaıtdJ, ,_ ____ _, 
Herırüa bıalerce kadıalu, seytiaya• 

tıaıa .,jJd inerindeki faideti teaı:-1ai 
.. ededıyorlar. Bayanlar. az de onlar 
ribi, 1abah ve ak,am PALMOUVE'ia 
fazla luıbarmı~ lı:opÜQ'Ü ile yinüoü:aii, 
boyauauzu ve omuzlarıanı IDASaj edi· 
aız. Bilibara evveli sıcak •• &Oora da 
aofuk ııı ile yılıayıaız. Terlcibiaddd 
uytiayaQ-1 n1esıııdc PAt.MOUVE me• 
aamclerl tcmızler. beşereyi yumu3ntır 
n tathlaştırır ve bittabı tea pariayıp 
puçl~ır 

Sabah yataktan kalk rken ... 
agrı-

yorsa yahut, nezleniz varsa hiç düşünme
yin hemen bir kaşe 

Alın ız. 
Nezleyi ve baş ağrısını geçirir ve Gripten 

korur - lsmine dikkat ediniz -

Her ltu r e 1 i • i 
meyoma deRil. 
Palıııollve aayCiio· 
de rüzetıe,cn te
aıaıe verdi. Y ,,.. 
••o Palıııolln. 

PALMOUVE o ltıadar ucuzdur Id 
alueri kadınlar, onu yü:ı ve banyo 
içıo de kullaoırlar. 

Nafia Vekaletinden: 
Eksıltmeye konulan iş: 

1 - Erzincan sol sahil bataklıklarının kurutma işlerile Kirlcvik Şelale S1Jıoı 

yunun tahliye kanalı ve bu kanal üzerindeki köprüler ve §iıtler inşaatı, ke~ 
bedeli c299926ıt lıra cfr9:. kuruştur. 

2 - Eksiitme 26/12/938 tarıhine rastlıyan Fazartesi günü saat cl5:. de Nafia 
Vekaleti Sular Umum Mud~rlüğü Su Eksiitme Komısyonu odasında kapalı zarf. 
usulıle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiitme şartnamesi, mukavele projesi Bayındırlık işleri gen 
oartnamesi, fenni şartname ve projeleri cl5:~ l.ra mukabilinde Sular Umum·Mü .. 
dürlüğünden alabi1irler. 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin .. 15747:. lira c08» sekız kuruşlult 

muvakkat temınat vermesi ve eksiitmenin yapılacağı g~nden en az sekiz gün 

evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir d'lekçe ile Nafia Vekaletine 
müracaat E'tterek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri §arttır. · 

Bu müddet içinde vesıka talebinde bul urumyanlar eksıltmeye ıl ştirak ede • 
mezler. 

5 - İsteıdılerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir sad 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 1~ • 
zımdır. 

Postada olan geeıkıneler kabul. edilmez. c4882ı. c8577:. 

BANKA 

KO E ÇiYALE 
ITALYA A 

Tamamen tedlye edilm~ scrmayes1: 

700.000.000 ha yan L'reti 

:Merkezi : MİLANO 
Bütün İtnlyad:ı. İstanbul, İzmir, Londra 

ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

Hariçteki Bankıılanmız: 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

(Frnnce) Paris, Marsellle, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaoo, Montecarlo, Cannes, Juan
les - Plns. V!Uefranche - sur - Mer, Casab
lanca (Marocl. 
Bı\NCA COMMERCİALE İTALİANA E RO

MENA: Bucnrest, Arad. Bralla, Brasov, Cluj, 
Co3tanzn. Galo.z, Slblu, Timiclloara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULGARA. Sofla. Burgas, Plovdiv, Varna. 

B.a.NCA COMMERCİALE İT.ALİANA PER 
L'EGITI'O, Alexandrle d'Egypte, Elknhlrc, 
Port- Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
GRECA, Atina, Plre, SeUi.nlk. 

BANCA OOMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COl\WANY. PihUadelphla. 

BANCA COMMERCİALE İT.ALİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

Müşterek Bnnknlnr 
Banque Franç.atsc et İtnl.k!nne pour l'ame
rique du sud, Paris. 

AÖARA 
SAÇL 

KUMRAL ve SIYAH 
renkte sıhlıt saç boyalarıdır. 
lNGlLlZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - lST ANBUL 

Ar!antlnde: Buenoo-Aires, RosM"io de 
Banu fe. ._••••••••••••••~ 
BRESİLYA,da: sao-Paulo ve başlıca fehlr-

lerl'lde çubele.r. 
CHİLİ'de: Santlago, Valparalso. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqu1lla, Me-

dellln. 
URUGUAY'da: Montevldeo. 
B\SCA DF.LLA S'\'1ZZERA iTALİANA: 
Lugano, Bell1n20na, Chlasso, Locarno. 
Zurich, Mendrlslo. 
BANCA USGARO - İTAI.İA'SA S. A. 
Pı>ste ve ba-Şlıca Şehirlerde Şubeler: 
HRVATSKA BANK D. D. 

Zagreb, Bu.·~ak. . 
BANCA ITALİANO - LDfA 
Llma (Perou) da ·b~ıca Şehirlerde Şube

ler: 
B,\NCA İTALIANO - GUAYAQUIJ, 

OuayaquU. 

Ilan T arifemiz 
Tek sütun aanUml 

ıahile 400 lnaııt 
ıahile 250 >) 

ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 n 
Iç ıahileln 60 » 
Son ıahile 40 » 

Ziraat Vekaleti satinalma komisyonundan: 

1 
( 80 adet pQlverizatör satın alınacak) 

Sultanahmed sulh bakimli~nden: Istanbul Merkezi: 
Galata.. Voyvoda Caddesi, Karaköy Palas. 

Muayyen bir müddet zarfında 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı taritemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

'lıtı; kt.Açık eksiitme suretile 30 adet el ile kabili sevk arabab pülverizatör satın 
ca ır 2 . 
-lle · · a _ M·~sının m~amm:n bedeli 3600 ~ra muvakkat teminat 270 liradır. 

tel'ihi U~akasa muddetı 5/12/938 den ıtibaren 45 gündür. Mün.akasa 19/1/939 
~lrı.is ne ınu.ı.adif per§embe günü saat 15 de Ziraat VekAleti binasında satınalma 

i Yonunda yapılacaktır. 

~. ~ Şartn~.rne Ankarada Ziraat VekAleti satınalma komU,.onundan, İstanbul _ 
ıı a.!t mudürlük\jnden parasız olarak verilir 

~ - J. l"b . \>~ a n ~ ı lerin muvakkat teminatları veya makbuzları ve 2490 aayıh kanunun 
"Iıneıe ~ maddelerinde yazılı vesikaları ile ibirlikte me:ıkflr tariht. :Jr:amisyona 

n. (~922) (8680} 

ŞUYU'UN iZALESi 
Için Clballde Vakl 

KORPI DEGİRMENI 
ve mOştemU!b her ttlrlü teaisab 
He satılmaktadır. tııaıe tarihi 
21 KAııunue'YYel 938 Çarşamba 

günü saat U· 16, Mtıracaat yeri 
lstanbuJ Dl'Yanyolunda Sultanah· 
med sulh mahkemeal batk!UblitJ. 

Satıt nam: 19/11/988 tar1hU 
Tan ve Soo TeJarat gueteleıJode 
intlşar elmifür. 

Telefon 44845. 
İstanbul Bürosu: 
Alalemcıan Ran. Telefon 22900 fS/11/12/15 
81-yotlu Btirofnı: 
İst11cllll Cldd.ool No. 247. Telefon: 41046. 
Kosalar tea n: İtalya ve Macarıstan !çin 

Te Tourlstıque çekleri Te B. O. İ. TRA VEL
LER'S çeldert 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lolmwı He'dm) 

.......,_ _...,._, Pasaı!'dau ID&&4a 

liılqlaCI··~-··•• ... ..._. __ __ 

Son Posta'nın ticari ilanlarınıı 

aid i§ler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

ilancılık 'Kollektif Şirketi 
Kahramaıuade Han 

Ankara caddesi 

-·························································-
Son Posta Matbaası 

Ne§Tlyat Müdürü: Selfm Ragıp Emeg 
Jdp .. "DD-t. S. Ragıp E1r1EÇ 

l• ...,.... .A. iJna Uj.t.KLIG~ 
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~t ve sebzeleıin iyice p~emes~en, meyvalann gü1eke yıkanmamasından, içiien sulann 
ter ız \e saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlar· 
dır. Bunlar; ince barsağın iç zarına yapışarak ~ kan emerek yetişir v ürerler. Ekseriyetle 
çocuklarda bulunur. • 

Halsi7.lik, kansızbk, hazımsızlık, kann ağnlan, kann şlşmeleri, bunın ve ınaknt knşımnası, is
hal, oburluk, baş dönml'si, salya alanası, sar'aya benzer inir halleri, gece orkulan, gönnede, 
işitmede bozukluk hep bu kurtlann tesirldir. 

• T OLUCA iS • • 

VE BA{H sayesindf' bir çocuk gibi korkusuzca .koşar, atlar, ve blıiiklrte biııcr, kürek çeker, 
tenis oynar, danscdcr, güneş banyosunu alır velhasıl bütiin spor hareketlerinize rahat ve 
neşe ile devam edebilirsiniz. 

1 1 1 
bu kurUann en birinci devasıdır. ~üyük ve küçiiklere itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. 

FEMIL ve BAÖI ~~~:.nlara ayın üzüntüıü günlerini tamamen unut· 

Çoc~klarımza senede 'bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışmız. 
DIKKAT: Kullandıl.."ian yinni dört saat sonra solueanlar dü§mezse çocuğunuzda solucan 

olmadığına ilimat ediniz. Sıhhat Vekiletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimall kutulann 
içinde yazılıdır. 

FEMIL ve BAÖI O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler altında bile sezil· 
mez, kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlayaınaz. 

Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi lle beş mUsavi kısma aynlmıştır. Büyükler: Gece yatar
ken iki kutu biskiivit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşmdruı aşağı çocuklara her 
yaş için gece yatnrken bir çizgi bisk.Uvit verilir. 

~ Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponla"? 
FE MIL ve B Au I Bayanların hayatıanna mal olan rahim, tenasül ve sinil' 

hastalıklarının önüne geçmiştir. 
Beynelnıilel Kadınlaır Cemiyeti; Bayanların {Aylık temizl!kierinde yalnız FEMİL ve BA.(iiNl 

cenaze ve büyük ticarethan<:lcrde bulunur. Fiah her eczanede 20 kuruştur. (İ S M E T) ismine dikkat. -
1 

Daima kanunlarina sad1ktlr. 
Yaratan k-uvvet, h<'r insana sıhhat ve saadet içinde 

ynsanıak hakkını vcnni~tir. Her türlü suiistimal ve tabiat 
Immınianna aykırı hareketin cC'Zası ölümdür. 

Yurddaş! ller zaman kendi kentlinin doktoru ol! Bü· 
tiin uzviyetini gözden gcçir ve gördüğün en ufak bir anza 
üzerine derhal faaliyete geç. Kendinde düşk-ünlük, halsiz· 
lik, iştahsızlık, kansızlık, kuvvetı;izlik, tembellik, korkak
lık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetin imdad işaretidir. 
Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

Kan kuvvet ve iştiha şurubu 
içmiye ba~la, FOSF ARSOI, ta babetin esasım teşkil eden ve 
l>ütün doktorlarca takdir edilen en mühim ilaçların fenni bir 
surette teşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğnltır, iştihnyı açar, :sinirleri, adainieri 
s.-ığlaınlaştırır. Azim ve faaliyeti, l•afıza ve zekayı yiikseltir, 
bütün kudretleri uzviyete toplayarak ömrü tabiiyi bütün ne
§elerle geçirir. FOSF ARSOI.. güneş gibidir. Girdiği yere sağ
lık, dinçlik, ve gençlik saçar, her eczanede bulunur, 

VE DERMAN KAN 
Biogenine: Tcr!<ibinde bulunan kınin, çelik, ar

.3enik ve acı nebatat hülasalarile taba
betin fevkalade ehemmıyet verdiği ve şayanı hayret muvaf
fakiyetler temin ettiği bir devadır. Biogenine. Uzun V~ kı~a. ateşli v: ~teşsiz s~ren 

• hastalıktardan sonra gorulen zafıyet, 

halsizlik, kansızlık hallerini pek kısa bir zamanda ~ale eder. 
Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı 
açaır, dermansızlığı giderir, vü~.;ude gençlik, dinçlik verir, 
cildin soluk rengini <'aniandırarak pembele.ştirir. 

B•logen·lne • Sinirlilerin kıymetli ve sadık bir ar· 
• kadaşıdır. Siniriere kuvvet verir. Has-

tayı usandıran birçok asabi buhranları en çabuk zamanda 
şifalandırır. Hiçbir sinir W\cı: Nevrasteni ve isteriye müpte· 
la olanlara r~fOGENİNE) kadar istifade temin edemez. 

B•IOQOI •ll8 • Gen~lerde görülen ve çok defa nevras
• ~ • teniden mütevellid olan iktidarsızlık 

ve bel gevşekliğinde pek mühirn rol oynar. 

Biogenine: 
Sıtmaya karşı fevkalcide koruyucu 
.esiri olduğu g!bi sıtma nekahatlerin
de de pek müessirdir. 

Bl.ogenl·ne • Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve 
• ktiç(ikıer kolaylıkla alabilirler. Sıhhat 

Vekfıletinin müsaade.c;:ni hajzdir. Her eczanede bulunur. 

E.C.\OR !>9 
suv~s~~ 

~~:~i N EC: iP ERS ES 
eel•TA Zv&.fA UZ SO.$ •wu:t 
-..'-6TA MtZ 6N CAD N:. 1 ~~ • . 

Emsnli arasında en gOzel ve şık 
Mobilyalar satan 

(ESKI HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazalan 

Mer:<ezi: Bahçekapı. Şubeler!, BeyoGiu, Karak6y, Kadıklly 

Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımlarının .zen

. gtn çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ve ucuz rıauarıa bulursunuz. 

Böbreklerden 
idrar torbasına 
kadar yollar
daki hastalık
ların mikrob
larını kökün-
den temizle

mek ıçın 

kullanınız 

BiibrekJerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idısl' 
mrluklarını, eski ve y<'ni belsoğulduğunu, ınesane iltibabtiU 
bel ağnsını, sık sık idrar bozmak, ve hoznrken yanmak bal· 
lerini gidcrir. Bol idrar temin eder. Sıhhat VekiletiJıİD 

ruhsatını haizdir. Her e<:n:wede bulunur. 

• 

Çünkü ASPiRiN seneler~ 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara kars• 
tesiri şaşmaz bır ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P i R i N in tesirindel1 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

açlaranızı itaa e aştır1n1Z: 

Bunun en iyi çaresi 

• 
1 

kullanmaktır. 


