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Dünbütünİtalyada Milli Şef Kastamonuda 
Fransa aleyhine tedkiklerine başladi 
"-Ümayişler yapıldı Cümlıurreisi Validen muhtelif işler 
Venedik sarayi önünde toplanan taleb e : hakkında izalıat aldılar 

"isteriz, isteriz , diye bağırdiiar · 
Gençler Fransız sefarethanesine gitmek istediler, 
fakat polis ve faşist milisieri tarafından dağılıldılar 

~ Romada Venedfk ıarayı meydanı 

~ ~a, 6 (Hususi)- Gazeteler, Fransa lik ve asabiyet elAn devam etınektediı , 
""Yhtndek.i şiddetli neşriyaUannı dur- Bugün, yüzlerce kişrden ibaret bir ta-
~§ ohnakla beraber, umumi gPrgin· (Devamı 11 inci sayfada) 

~()ülkiye müfettişleri dün 
olmabahçe hidisesinin 
tahkikine başladılar 

\ttl)0 Unabahçe önünde vukubulan ve on nin iahkikatı müddeiumumllkçe yapı]. 
t-ı~atan~aşın ölümü, altı kişinin de ya- mıJ, deliller tesbit edilmiş ve tahkikat 
~asıle neticelenen müessif hadise-, (Devam& 11 inci ıayfada) 
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AtatUrkle 
24 sene 

.--ANLATAN-.. 

1 Cevad Abbas 1 

V alinin dünkü faaliyeti 
Şehrin güzelliği, temizliği ve sıhhati için 

Uç mühim karar ahnd1 
~~ Kırdar "Bir zahn belediye memurlarile dostluk ~··M" Halıralardan bir parça "M"\ 

ıs ve işlerini tesri eHirdiğini haber aldım, diyerek Atatürk küçük Olküyü 
tnemurlara istisnai muamele yapmayı menetti niçin sevmişti? 

Atl\türk küçük Ülküyü ilk defa görü
yordu. Ona saatint verdi. Çocuk daha 
konuşarnıyacak kadar ufaktL Fakat Ebe
dl Şetin saatin! aldı, kula~ına götürdü, 
dinledi. 

Atatürk, 1hküye ikinci tesadüfünde ço
cuk tarnfından tanınclı. Ülkü, Ebedi Şe
fe yaklaşmak, ona bir şeyler söylemek 
istiyor, lfıkln henüz konuşmaya başla -
madı~ı 1çln, ancak lşaretıe meramını an
latablllyordu. Onun, arzusu şu ldl: Ge -
ne saati almnk. 

Atatürk, ÜlkünUn dUe~nl yerine ge -
tirdi. 

Ülkü eK. A.• markalı saati eline geçi
rir geçlrmcz, gene hemen kulni;ına gö
türdü. 

İ§te, çocuk:takl bu hafıza kuvveti, A -
tatürklin naz:ı.n dikkatını celbctınlştı • 
Atatürk, bo.tız:ıs1 kuvvetli olanları tak -
dir ederdi. Çocukların dn yaramaz o -
Ianlarını sever: hatta onlara büyükmUş
ler gibi munmcle yapardı. 

Kastamonu, 6 (Husust) - MilU Şef ls- müşler, tebes.sümlerle halka iltifat bu
met İnönü bugün saat on üçte halkın se- yurmutlardır. 
vinç. gözyaşlan ve candan alkışlan ara- Şehir baştanbaşa hayraklarla ve defne 
sında Kastamonuyu ,ereflendirdiler. dallarile süslenmi§tir. Bütün Kastuıonu 
Cü.mhurrei!i otomobillerinden indikten MilU Şefi bir tek kalb gibi yaşa. varol 
sonra bir milddet halk arasında yürü- (Devamı 11 inci SClyfada) 

Fransız, Alman Harieiye 
Nazıriarı dün mütekabil 

teminat verdiler 
Frans1z - Alman deklarasyonu imzalandı 

Pariste Fransız - Sovyet pak h, İtalyadaki hadiseler ve 
Yahudi meselesi görüşüldü, Fransa Akdeniz statükosu
nun muhafazası hususunda Almanyadan teminat aldı 

. 
Par is, ') (Hususi) - Fransız - Alman Saat 10,30 da bizzat Paris polis mOdü-

l dekl!rasyonunu imzalıyacak olan Alman rü ıstasyona gelerek polis kordonunun 
hariciye nazırı Fon Ribentrop, beraberin- idaresini elıne almış ve bir müddet son
de refjkası ve yirmi kişilik maiyeti erka- ra da resmi zevat istasyona gelme~e bat
nı olduğu halde, bugün Parise muvasalat laır.ıştır. 
etmi§tir. (Det:amı ll inci ıayfada) 

'' Aziıkiara mensub 
avukatlar, iddiaları neye 
tekzib etmiyorsunuz?, 

Avukatlar Barodan izahat istemekle beraber, Rum, 
Ermeni ve Yahudi meslektaşlarına da hi tab ediyorlar 
Avukat Ali Haydar Özkentin Baro 

mecmuasında intişar eden bir makale-
sinde bir kısım Rwn, Ermeni, Yahudi a· "-
vukatları vatan hiyaneti ile itharn edil· '-
mekte iciler. Bunlann.ıb~zılarının elveym 
baroda mukayyed bulundukları ıddia o
lunuyordu. Yeni avukatlık kanununun 
ta!.bıki dolayısile, bunlann vn2'Jiyetleri
nin ne olacağı avukatlıı.nmız arasında 
hararetle münakaşa ~dilmektedir. 

Bu müm:sebetle baro reisi Bay Hasan 
Hr.yrinin gnzctcmize vnki olan beyanatı 
dünkü sayımııda çıkmıştı. Bu beyanatta 
baro reisimiz (Avukatlık kanunu) nun 

' ···--······ ·· ··································· .. ··· ···-'' rrıuvakkat maddesinin tasfiye dernPk ol-
ı.."tti • . .. 

kırdar, Beleaıye fen ifleri müdüre il~ Eminönü meydanını ıedkik ediyor 
(Yuua f inci .ayfada) 

Birkaç gUne kadar başliyoruz 
lllllllllllllllllllllll-llllllllllllllllllllllll 

madığına ı~aret etmiş ve ancak bu me-
s~le ile yeni teşekkül edecek inzibat mec

(Devamı 11 ıncı sayfada) Bara reisi avukat Hasan Hayri 



2 Sayfa 

Herrün 
lstanbulun esaslı 
Imar planı 

Yazan: Muhittin Birren 

IL.J1 enüz büroklatlaşmamış taze 
u-ıJ bir enerji ve arkasında bırak

tığı iyi bir idareci ve imarcı göhreti ile 
İstanbuln gclip masasının başına oturan 
Lütfi Kırdar, eğer kendisine bir faaliyet 
programı tertib etmek isterse, çok mü
him mesleler karşısında kaldığını görc
cek ve - ınşallah! - temenni edelim kJ 
kc,rkmıyacaktır! 

Bütün harici ve dahili varlığı ilP eski, 
siyasi, !ktısadi ve içtimai vaı:lığlle de 
r.ıetruk, Istanbul şehri gibi bir şehri imar 

SON POSTA 

Resimli Makale: § İnanınız, inandırznız... :a 

etmek çok güç bir iştir. Eğer i§ yeni bir z1m ed k 
şthir yarntmaktan ibaret olsaydı bu ko- Napolyon düşmanıarına esır dü§tükten sonra Satnt Elen Çocuklannın terbiye. evinizi idare, işinizi tan cü~ e~ 
lay bir işti. Halbuki istanbulcia eskiyi adasında hatıralanm yazmaya teşebbüs ettiği zaman ilk .sırf kuvvetinize ciayanarak cben böyle istiyorum:. dah le&~-
yıkmak ve yeniden yapmak ıazım geli- cümle olarak §U satın kaydetti: ni kullanmaktan çeklniniz. En kilçük çocuğunuz da ~ ~ • 
yor. Bunun için, yeni validen mucıze is- - Fikir zamanla kılıca daima galebe eder, zeldiya ve me- mak §artile herkesi istediğinizin do~uluğuna ikna • n z. 

terniyeJim ve bu şehrin ma. m urluğunu. ::::;h~a:re:t~e~d:a~y~a~n:m:ı~y~a=n~k:u:vv~e~t~in~d:e=y~a.:ş~a=d~ı~~ı~g~ö:r~ü:lm=e=m=i:şt~ir~==:::Z~i=ra=z=or=m=:u:=v=:a:=k=:k:=a=:t,:=::in:=a=:n~ç=:n:=e=:t:ic=:esı;:=:· :d~aım~· ~i~dir~· ~·~~~~~::~ 

ıstanbnıun imarı hakkında düşündtiğu- Sahnede . HergUn bl·r fikra : Defa falalıaya yatar 
müz §eyleri zaman zaman söylemek is-

tiyoruz. * Oynayacak müellif Kibar insan Ingiliz çocuğu 
ı Adabı muaşeTet kitabı yazan Evveliı, §UDU söyliyelim.: stanbulun 

imarına mutlaka iki koldan ve müeZlifc sormU§lar: 
- K;bar insan nasıl otur? ik: muhtelif saha üzerinde ba§-

lauuık Jllzımdır: Bir koldan §ehre - Kibar insan çay içeceği zaman, 
bır imar plfını ve bir tatbikat prog- §ekeri §ekcrlikten elile atmayıp petıs-

le alan insandır. ramı y:ıpmak. diğer koldan da §ehirl:nin 
ımarını temin edecek bir plfın hazırla- ,_ l!erkes gibi. 

- Haınr, herkesten çok ayn .. ki-
mak. Bu işin ikisi birden yapılmadığı uar insan, 'bu işi; kendi evinde, kendi 
rnıiddetçe netice daima eksik kalacaktır. 

· k odasında yapyalnızken yapar. Çunkü, her rnamuriyet ancak bır i tısa-

dl kaynağm eseridir ve bir iktisadi kay
naktan gıda almadıkça hiçbir ümran ya
şıyamaz, devam edemez. İstanbulun so
kağını düzeltmek için lstanbullunnn ke
sesini imar ctmeğe, her şeyden evvel lü
zum vardır. Şimdiye kadar bu ikı üro
randan birincisi düşünülmemiş değildir; 
fakat, ikincisinin hiç dü~ünülmediği mu
hakkaktır. Şehireilik sade ne bir bende
se, ne de bır san'at meselesidir. ŞPhirci
lik ayni zamanda bir halk iktısadiyatı da
vnsıdır. Birinciyi tamam ve doğru hallet
mek için dığerini halletmek mutlaka bir 
zarurettir. 

Halbuki, bu zihniyetin bizim memle
kette henüz eseri bile yoktur. O kadar 
yoktur ki bu zihniyetin ismini taşıyan 

kelimesi bHe dilimize ginniş değildır. 

Ben bunun adına bir zaman'danberi 

Arneritanın tanınmış romancıların

dan Sinclrur Lewis bir tiyatro Kumpan
yasına girmiştir. Orada kendi yazdığı e
serlerde rol alacaktıı. Resimde, bir sah
nenin provasını yaparken görüyorsunuz. 

\.._.... .......................................... ---" 
Tiran radyosu 

• Hnavudluk kralı, kraliçe ile birlikte 
Tiran radyosunun açılış törenini yaptık
tan sonra, halkın coşkun tezahüderı ara
sında sarayına dönmüştür. Radyoda ilk 
mesajı kraJfçe Geraldine venniştir. 

chalk iktısadiyatı• diyorum; Azeri Tür- ================ 
kü buna - iktısaddan ayrı olarak - chnlk bu yapıcı kuvvetini orada tamamıle gös
tasarrufath der. Bu mefhum ve 1 ıu zih· termiştir. Fakat, ayni kuvvet, ayni LCıtfi 
niyet Azeri Türkünde vardır da bizde İ(ırdar, 700,000 nüfuslu bir şehrin başına 
yoktur. Bence İstanbulda esaslı bir imar geldiği zaman, artık oradaki ba§arıc! e
f:ıaliyeti yapma'k istiyen bir belediye re- nerji ve oradaki yaratıcı ruh değıldir. 

isi, İstanbul halkının şehirli sıfatil<:! olan Çünkü, buradaki iş, iş büyüklüğü ve ma- Romada hizmetci bolluHu 
iktısadf hayatını imar planile işe başla- kinenin kanşıklığı onu yorar, üzer, yıp- Romada müthiş surette bir uşak beliu
maya mecburdur. ratır. Bunun için, imar planının ikinci ğu olduğu bild~rilmektedir. Romada 30GO, 

Bu çocuk Londranın en yaramu oAla
nı diye şöhret bulmuştur. Filhakilu.ı du 
rup dinlenmek hilmiyen 13 yaşlarındaki 
afacan türlü türlü §eytanlıklar bulur, a
kıl ve hayale gelmiyen muzibilider ya
par. O kadar ki, mekteb?e herkea onaarı 
yaka sılker. Bununla ıberaber, gene de 
onu severler. 8 muhtelif hacasından iki 
senede 15 kere falaka dayağı yemesine, 
evinde de birçok defalar ısıatılmasına 

rağmen, bir türlü huyundan vazgeçme
mekte ve: 

- Yahu, ben sanıldığı kadar !ena bir 
çocuk değilim. Amma ne yapayım can 
huyun altındadrr, demektedir. 

Mesela bugün devletin verdiği para ile bir maddesi de İstanbul halkının lstnn- Milanoda iki bin hizmetçi, son ırk tasfı
bir meydan açıyoruz: yann devlet gene bulun imar plfınına kabil olduğu kadar ya yesi arneliyesi yüzünden i§Siz kalmışlar
para verirse bir meydan daha açarız. Fa- kından ıştirak etmesi ve mes'uliyet al- dır. Bundan böyle İtalyan ari hizmetciıer, 
kat, İstanbul şehirlisinin kesesi marnur ması Hizımdır. Lütfi Kırdar halk kuv\reti uşaklar, Yahudi ailelerinin nezdlerinde 
olmadıkça Istanbulu bugünkü büyük bir ile belediye kuvveti arasında bir el be- ç:ılışarnıyacaklardır. Aksi takdirde ağır Hakim/ere domates 
§ehir halinden çıkarıp ona bir Bi.ıyiik Şe- raberliği ve iş birliği tesis edemezse o d:ı hapis cezasma çarptınlacaklnrdır. 1ır/atan Ingiliz 
hir manzarası ve bir Büyük Şehir hayatı. kendinden evvelkiler gi:bi, sarfettiğ: ~- J' 
veremeyiz. Halbuki büyük bir şehirJe bir nerjiden çok az mahsul alabilen talisiz Am erikada bir fa cia Bir miras meselesi yüzünden mahke-
Bu··yu-k Şehir arasında ne fark ·oulundu- bir insan olacaktır. 1 'd k f meye g:dip gelmekten usanan, ve ışini Amerikada Utah'ta Nldva e a esı 
gwunu erbabı ı·yı· bilir. Biri rastgele bir ta- Hülasa edelim: İstanbulun !.stanbul ol- 1 • 1 çabuk bitirmi..yorlar diye de hAkirolere 

blr sis tabakasını yarmaya ça ışara~ i er- İ 1 kım sokaklardan, evierden ve nüfus küt- ması için bir belediye sıfatı ile ev- k1zan orta yaşlı bir ngiliz, bir ce ~e es-
lPmcğe uğra§an ve içinde 40 dan fazla t 

· ıesinden mu-rekkeb bı·r (ko··y • şehı·r) dır· , veHi istikliıline sahib olması, saniyen İs- nasında, hakimierin suratma - protes o 
mekteb talebesi bulunan bir otobü~le sa-

diğeri ise bütün beledi hayatı, beledı"yc tanbul ~ehrinin belediye bakımından bü- makamında - domates fırlatmış. mahke-:.- atte 120 kilometre süratle giden bir mar-
t - ·kı d ku tl · ·· t ,_., b" ırıenin lıaysıyetini ihlal suçile de altı nizarnı ve h&lk hayatı itibarile türlü un 1 ısa vve enne mus a~'- ır şandiz areısında müthiş bir çarpışma ol-
b ı d. ın.. t ruf d b·ı · hafta hapse mahkfım edilmiştir. türlü teşkilata bağlı bir şehirdir. Her tür- e e ıye gıuı asar e e 1 mesı ve muş. çocuklardan 26 sı ölmüş, 12 si dC' 

lü teşkilattan ve bir birlikten ma-hrum ikinci der<'cede kendisini halkın dogru- yara]anmışlaroır. . 43 sene süren trıluk davası 
Çin halk kalabalığı ile her türlü te.şkiJfıta dan doğruya kontrolü altına sokmak su-
sahib Belçika arasında ne fark varsa bu retile onunla elbirli~ ve iş birliği ya~ gelir. Bir Büyük Şehir ancak bu suıetle Bundan 43 .~ene evvel kocası tara.fmdan 
tarzda iki şf!bir arasında da 0 fark var- tıktan sonra, bir taraftan şehrin, diğer ta- te~ekkUl eder ve ümran sahibi olur. Bü- terkedilerek, te'k başına bırakılm\~ olan 
dır: ·Biri tarihin orta devri, diğerı de raftım halk iktısadiyatının ümranını te- yuk bir §ehre gelince, o da, bugüne ka- b'r İngiliz kadınının, o zaman açtığı bo
içinde :raşadığımız asır!,. min edecek geniş bir tanzimat ve tPşkilat dar olduğu gibi, böyle bir İstanbulrtan ~anma davası nihayet geçenlerde bitınlş. 
Şu halde, lstanbulun imarı için e·:vela planının ~:erçevesi içinde çalışması lazım ~baret kalır! Muhittin Birgen kadın boşanma karan alabilmiştir. 

tstanbullunun imarını düşünmek ve bü- ~:::~=========~~~~~~~~~=====~=~~~~~~~=~~===:=:::;::;~~~::;:~ 
tün plnnlarımızı bu prensipin üzerine o
t:.ırtmak lazımdır. Lutfi Kırdar, işi böyle 
tutar mı? Tutabilir mi? Yani bu işi böyle 
tutmak ıçin elinde aletleri var mulır? 
Fakat, hiç olmazsa fik.rin bir daha pro
pagandasını yapmış olmak için, bu hakı
kati 'böylece ifade etmeği bir vazife bi
liriz. 

* Bir Manisa valisi 300.000 nüfuslu bir şe-
hir içinde tek başına bir kuvvettir. Bir 
çok 1evler yapa-bilir ve Lutfi Kıntar da 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA NMA! 
Yeni İstanbul Vali ve Belediye Reisinin i~e başlaması ga

zetelerimiz.i de faaliyete sevketti, istisnaSIZ olarak hdpsinde 
de İstanbul şehrinin nelere muhtaç olduğunu sayıp döken 
birer liste görüyorsunuz. 

istenilen ve istenilmiyen şeyler üzerinde uzun uzadıya 
durmaya bilmeyiz lüzum var mıdır? Hepsinin de üzerir..de 
kolaylıkla ittifak edebiliriz. Fakat kendi hesabımıza biz >ku-

ISTER IN AN, 

duğumuz sütun sütun yazı arasında istenilenlerin başarıl

ması için lazım gelen paranın nereden ve nasıl tedarik edi
lebileceğini hatırlatan tek kelime görmedik. Çok şeye rnuh
tacız ve hepsıııı birden ıstiyoruz. fakat parayı nereden bula
cağız. Bu suale cevab anyan yoktur. Bu vaziyet karşısında 
yapılan tavsiye ve tcmP.nnBerden büyük bir fayda çıkab:Ie
cl'ğine: 

ISTER INA NMA 1 

Birincikiinun 

Sözün Kısası 

Yazık Fransaga! 

E. Talu 

C enabıhak bir kimsenın ba~
na bela getireceği zaman, ÖJl'" 

ce aklını alırmış, derler. Bizi yaradanııı 
bu hareketi acaba insanlara acıdıJPndnll 

iJl mıdır, yoksa cezanın katmerli olması iç 
midir? Bu davayı henüz halle u~raşiJ18'" 
dım. Ancak kaydeylediğim o atalrlr sö
zünün mabzı hakikat olduğuna, vakit. ~a .. 
kit daha ziyade kani oluyorum. 

Ötedenberi, dünya hadisatmı, çorbnda 
tuzuro bulunduğu için değil, sadece :ıne
rak ı;aikasile yerli yabancı gazetelerd.8 

takib ederim. Hele, umumi har.bdenbCrt .. 
dir bu merak bende epeyce artmı~tJr. 0 

zaman ben, halk llsanında cahil diye atıl'" 
lan genç bir delikanlı idim. Harbin )dl• 
busu üzerıme birdenbire çöktü. Hf:uiisC• 
leri takib etmemenin cezasını gaflı a~ 
Ianm:~ olmakla çektim. Amma, gafil 3~ 
lanmıyacaktım da, ne olacaktı? Ah"11 

filcme vukofu olanlar da benımle beril'" 
her, çanta ve silah omuzda cephey~ bOY'" 

ladılar. Hatta belki onlar harcandı .. beı1 
ise, daha dolduracak çilem olduğtındaı1ı 
sağ kaldım. 

•• til'" Ne ise. Diyeceğim o değil. Vakayıı 
kib ediyorum.. ederken, ederken, Fra.t1' 
sadaki son grevler dolayısile, kit~bcı: 
Par:s gazetclerJnin gelmediğini soylc 
O ara, bizim matbuatta, İtalyan pnrla• 

• )<tl'" mentosunda cereyan eden hadiselerı o 
dum. Bazı mobuslar, haridye na7ırın~ 
dı§ siyasaya aid bir nutkunu: 

- Tunus! Cibuti! Korsika!. 
Nidalarile kesmişler. Keserle.r. a.? G! 

nül bu! Neler dilemez? Her yı§ıtJn )dS• 

reğinde bir aslan da yatar, bin aslan 
Onları oradan püskürtrnek ancak ve ~J)· 
cak dünya seyrinin harcıdır. GelgelcliJJl· 

tıdıf· bu adlan geçen yerler Fransanın ına 
Demek ki bu tezahürde eni konu vahiJl'l 
bir tehdid vı;r. 

ne 
Bak:ılım, '.lu tehdide karşı Fransn st 

k tt. Erte vaziyet aldı, diye mera e ım. IJl< 
gün gelen Paris ga:~.etelerini okudıJ 

• 11 • ..:~· rrıaldD• Htç! FranSlı :m ı. Pt! fl't'7uıı yap · ~ 
""h' ıntn8 biribirini :y~·:r:e~~~. ~~nh ve m~ 1 el''" 

endüstrisim ha: .lllımakta ve gerıletın 
t .;erdcvam!. ~ 

İnsanın böyle hürriyete lanet . pJec~ .. 
geliyor. Ve sırf insan olduğum !çın Fr 
saya acıyorum. "tl 

Zavallı Daladye bükfunetinin biltllrt 
hulfısü niyetine, gayretlerine ra~::J 
birkaç uknlanın bu koskoca ıneml ··rii'" 
felakete sürüklernelerini ıztırabla go 
vorurn. n • ll • 

Dedim a: Sağa sola meydan oktJY .rı .. 
hakiki ve samimi dostları pervasızca re 

11 
cide eden, önlerinde açılan uçuru;~r
karanlık ağzını görmiyen, Tunusin ttJ1 
sika çatır çatır sallanırken halil l~!l sfl.• 
anlaşmasından rücu edilmesini nerı 9 

ren bu ukala dümbeleklerinin başlıırıll 
gelecek var. .. ıe 

Bunu şuıırsuzca hareketlerinden vcY 
anlıyorum. 

Yazık Fransayal 

..... ,. 
······· .... A~k;;;···;~d;·~~-~--~uzi" 

neşriyabna başlıyor 
F1lcl' 

Ankara 6 (Hususi) -Ankara ··~ 
.. ü J11ıl 

yosu bu aym 11 inci pazar gun 
neşriv:ıtına başlıyacaktır. ·····'* . ·····•··· ·············;:·· .. ;.:··K··-v··i···M 

kumi ııe ... o 
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7 Birint'lklntm 30N Pos·. 

Hariciye V ekili Parti 
Grupunda izahat verdi 

" Atatürkün yaratt1ğ1 
yeni ve modern Tork iye, 

Finlandjya fevkalada 
murahhasının beyanatı 

Ebedl Şef Atatürkü.n hatırasını taziz 
w kederlerimize !iştirak ;maksadlile 
muhtelif C<'nebi milletler parlamento
Jarınd:ı toplantılar yapıldığını, nutuk~ 

• 
Dünkü toplanhda Meclis Reis Vekilliğine Tekirdağ 

saylavı Faik Özbrak namzed gösterildi İzmir 6 (AA.) - Finlfmdiyanın An~ lar söylediğini telgraf haberleri ola -
kara SE>firi ve fevkalade murahhası rak eı.rvelce yazmıştık Bu meyanda 
Onni Talas, şehrimize gelmiştir. Bu • dost ve müt~efik İran parlamentosu i· 
gün BudapP~teye gitmek üzere hare· kinci+-,ı::rinilb 1 7 nci günü Büvük Ata -
ket .edecek ola'1 sefir, şu beyanatta 'bu~ tiirkün hatı:-ac:ma hürrneten fevkala -
Junmuştur: ele bir cel..:c akdetmiş ve bu toplantıya 

D 
taly&n meclisinde Fransa alE-yhinde 
yapılan nümayişlerden bahseden biz 

Fransız gazetesinde: 
- Bir kasırga Idi, birden patladı, ço~ 

sürmeden geçecektir, denildiğinı gördük. :Ankara, 6 (A.A.) - C. H. P. Büyük 1 taleb grup umumi heyetince tasvib o
Mıllet Meclis1 grupu umumt heyeti bu· lundu. 
gün c6/l2/938. öğleden sonra Trabzon Bundan sonra söz alan Hariciye Vekiil 
saylavı Hasan Sakarun Tiyasetinde top- Saracoğlunun son on beş gün zarfındaki 
landı. haricl mesai! hakkında vaki olan i7ahatı 

Mesıektaşımızın hükmünde isabet gös
terdiğini teslim etmek lazı:n. 

Tedkikatı Bütce Encümeninde ıkmal e- heyeti umumiyece tasvib olundu. 
dilmi§ olan Devlet Şiirası kanunu layi-
hasının 24 üncü maddesine müteallik o- Adiiye Vckilli~e tayin olunan Sey
lat"ak sayiaviardan Maraş mebusu AlA- han mebusu Hilmi Urandan açılan Bü
eddin Tiridoğlu tarafından Parti grupu yük Millet Meclis.i reis vekilliğine Parti 
teisliğıine venilm!i§ olan takrir üzerine genbaşkuru tarafından Tekirda~ sayla~·ı 
tnüzakere cereyan etti. Faik Özfırağın namzed gösteridiğini Baş-

Türk milletinin kaybettiği Büvük mPb'uc:lar. İ!"anın bütün vezirleıri. el -
Sefi Atatürkü:ı. cenaze törenindE" mem- ciler. hükumetin ileri gelen erkanı si
leketil"'li tP.msil etmek üzere Ankaraya .vr.h elbise ilc iştirak etmişlerdir. 
g'eldim. Fi~landiyanın Ma<:arist~m se - Bu top1a'1~ı hakkında İran biivük el~ 
firliifi de uhdcmdedir. Atatürkün ve • cili;;i taraf,l"dan şu malumat verilmek
fat h?.berini Budapeştede aldım. Asrı~ tedir: 

Son 24 saatin vaziyetini hülasa edel!. 
te)graflar bize şu haberi verdiler: 

•- Fransa hükıimeti hem ltalya h~ricl· 
yt nezareti, hem de İtalyanın Paris se
fareti nezdJnde protestoda bulundu. İtal
yan ınecliEinde yapılan nümayişlerle İtal· 
ys~ı hükumetinin alakadar olrnarlı~ı ce
vabını aldı, ayni zamanda da Franstz tı:ıy
rağının himaycsi altında bulunan her 
hangı bir memleketten tek karış topra
ğın terki mevzuu bahsolmadığını uan 
ettı. Beri tarafta İngiltere büklımeti de 
Akdenizde statükonun muhnfansında 

b1rinci derecede aHikadar olduğunu İtal· 
yan hükıimetine bildirdi.~ 

Dahi}Jye Vekili Dr. Refik Saydarn kür- vekil Celal Bayar umumi heyete bildir
Siiye gelerek mevzuu bahsolan 24 üncü diler. Grup umumi heyeti bu namzedi 
lllnddenin lfıyihadan çıkanlarak kanun ittifakla kabul etmiş ve ruznamerle baş
layihası müzakeresin'in Meclis umumi ka bir madde olmadığından celseye .niha-
heyetince intaç edjlınesini taleb etti. Bu yet vcrHmiştir. ' 

mızm Büvilk Adamı Atatürkün t1fulü Celc:e açılır :ıcılnıaz meclis reisi İs -
Ti~rk milleti kadar bizi de rniitr>essir f~"ndivnri c:-öv1ediei uzun bir nutukta 
etti. Bu B:ivük Adam, yalruz Türk mil· rtost V<" kardes İranın büvük acı haber 
lptinin de;Til, bütün insanivetin malı lrarşı~·nda du.,dunu elem ve teessür -
idi. Atatiirkün yarattım yeni ve mo • !Pre samimi kelimelerle tercüman ol -
dern Tür'kiyenin bilhassa ekonomide muc;, ec;dz Sef;" bütün ac:keri ve siya· 
hayrete şayan bir inkisaf ı:rösterdiifini s1 müskiii1Pri venerek dahivane idare~ 
milşalıed.e ediyorum. Görduklerim ba- c;ile buı:ı:ürkü kuvvetli, mes'ud Türki • 
na 'büyük ümidler verdi. Umanm ki yi ya,.attıeını sövliverek demiştir ki: 
~nlanöiya Türkive ile ikhsadi sahada <Ata1ıürk dünY3nın nadir insanları 
bunda11 ~onra cok ivi rnünasebetler te- arasında tarihte hiç unutulınıyacak, 
~is edcbilecc-ktir. İzrniri cok sevdim. hF:'m hak!=:İ'12s Türklerin, hem de onla· 
Bu ~irin ve modern ~ehri tekrar ziyaret rm doc-tlarının yüreklerinde daima ya· 

Ordu hizmetinden Çtkanlacak 
hayvanlar hakkmda yeni kanun· 

Şu halde Fransız mcslckta§Jmızla a~ıı 
birliği etierek tekrar edebiliriz: 

- Bir kasırga idi, geçti. 

Vakıa İtalyan gazetelerinde elan Nis, 
TLtnus, Kormka, Cibuti, sesleri işitilmek· 
tedir. fakat tempo alçalmıştır, yann, ö
htn·gün büsbütün sönecektir. 

k · F' 1 • d' rt"" ~-· şıyac~J~ bir makarna erişti.• 
. 
Ankara 6 (Hususı·) _ Ordu hı'zme _ . etme ısterim. ın an ıya. ı url\ıveye 

tınd ve ıaşe masrafları Ziraat VekMeti büt~ kağıd, pamuklu mensucat, lastik, a _ Bu sözlPr me!-'uslar tarafından cpek 

ı en çıkarılacak hayvanlar ve bun - çcsindcn verilmt>k üzere bu Vekaletin .. d rlo'h-u, bravo-. seslerile karsılanmıştır. 
arın satılması hakkında kanun ıa·yı· • .. te - 1 d ık yFkkabı ve krerna makineleri gon e • R Bununla beraber Fransız gazetecisinin gos recegi yer er e aç arttırma ile eis, buı1da'l sonra Atatürkiin ve 
hası bütçe encümeninden geçerek nız- satılacaktır. riyobr. ~dukablilindeT~~tk~n, ~uru mfi e~ - f,.anın kuvvı:>tli Şahinşahının Türk - yaptığı bir mü§ahede idi, hastalı~ı gör-
name ı d 0 d 'h · va, ug ay a ıyor. ur ıvenın ne ıs m- · dü, fakat sebebini henüz kat'iyetle keıı.. 

~e a ın L .. r u ı tıyacı için yaban<: me~leket- cirlerile üzüm.ü memleketimizdc bü _ Iran kardc::;liğinin teessüsü için sarfet- .. 
k Liyiha esasianna gore hazarda ordu lerden satın almacak beygırlenn her "k -b t k st tikleti yiikc:~k mesaiden ıve Sadabad fetmış değildir. 

adrosuna t 2 yaşını bitinniş idiş ve satın almada en az yüzde kırkının da- yu rag e azanmı. ır. paktından bahsettikten !lonıtı sözleri- * 
.kısrak]arla 15 yaşını bitirmiş katırlar mızlığa elverişli kısrak olması mecbu- Reı·sı·cu·· mhurun n<> söyle devam etmiştir= ft.alya Fransaya benzemez, hele İngil-
Yerlerine bflc:kalan alındık~a ordu hiz· ıi olacak, ~evkala·de ve müsta' eel hal - Bo"yl b' d IL" • "-ı~~eıı· --ı ~ ı., c- e ır 21arnan a •uızı muı=. ı tereye hiç.. Fransız meclisinde yah11d A· 
rtletinden çıkarılabilecektir. Ordu hiz- l~de Hey~U Vekilc karbile bu mec • D ] t R • ) • eden bir ~ey varsa, o da Türkiye Bü - vam Karnarasında herhangi bir mcbu-
rnetinden çıkanlacak hayvanlar nakil buriyet kaldırıla bilecektir. eV e el S erJ ne yük Mille+ Medisinin büyük bir isa - sun. yahud mebuslar grupunun bir hare-

Harb gem.llerl.nl·n J U k k ) fJ hetle İsmet İnönünü Cümhurreisliği - 'ketini, mütaleasını veya nümayişı'lı şah-aponyanin za şar a te gra art ne intihab etmiş olmasıdır. (Evet, doğ- si fikir olarak kabul edebiliriz. Fakat 

Su .. r'atle ,·nşasl l·çin .d . ı· . Ankara 6 - Arnavudluk milli bay- rudur V sesleri). Ken~im .. L<_>ndra~a bu- İtalyan meclisinde herhangi bir cümleyi , 81 SIJaSe 1n1n .. . . . .. lundugum sı:-ada muşarunıleyh ıle et- hariciyenin filitTesinden geçmiş o!arak 

F 
ı-arnı munasebetıle Reısıcurnhur lsmet tiğim mülakattan ve kendilerini tanı-

ransa tedbl.rler aldi 3 esas noktaSI !ııönü ile Majeste Birinci Zogo ansınd& t kurşılamakta haksız sayılmayız. Runun mış olan her ranlıdan işittiğiine gö - • . •. k' · d' büt" d" t 1 ri telgraflar teati edilmiştir. t ı· .. .. . h .. ıçınaır ı ~tm ı un unya ga7.e e e 
re, smet nonu ıyi asietiere ve yuk • tt ı h · · · · b - yi u 

Pans 6 (A.A.) - Bahriye Nezareti, 
harb gemile:-inin inşa ve tamirlerini 
~ı. maksadile bütün tersanelerde ve 
h rıye fabrikalannda iş haftasını der
da~ 4 saat arttınnağa karar vermiş ol-
Ugu:ıu bildirmektedir. 

10 ~le ye bu fazla mesa:i için yüzde 
nısbetindc tazminat verilecektir. 

Bir.Polonya vapuru Dantzig 
lunanında bir dakika 

içinde batb 
da D~ntzig 6 (A.A.) - cPozen• adın· 

kı Polony~ vapuru, Jimanda eşya bo
~altırken birdenbire bir dakika için • 
.... e hatınıştır. Tayfadan 2 kişi kurtula· 
·•ııyarak ölmüştür. 

Ruzvelt, Amerikanın 
Paris, Berlin ve Roma 

sefirlerile görüştü 
, n :-ıevyork 6 (A.A.) - Reisicümhur 

y UzvP.Jt, bugün öğleden sonra, Harici~ 
ı: ~azır muavini Velles ile Amerika· 
le~ ~aris, Berlin v~ Roma büyük elçi -
~tını h~p birlikte kabul etmiş ve en • 
ıi~!~naJ vaıiyet etrafında kendile-

e goruşmüştür. 

Vilayetl_e_r_d_e_ y_e_n_i umumi 

J\ meclisler 
ll.u ~ara, 6 (A.A.) - Dört senelik ka
ltı.e~· lnüddetJcri biten vilayet unıumi 
de kıa azalıklan seçimi bütün vilayetler-
~- rnaı edilmiştir. 

~ar~fiYetlerden Dahiliye Vekaletine ve 
tı'tat • ~enel Sekreterliğine gelen malQ
RUn: gore, Türkiyenin her tarafında b:r 
l'ı:vet e tarnamlan an bu intihabda ca 'lıht:
lesiiın lialk Partisi namzedleri itttfakia 
n i§lerdir. 

ler ~-:~uretle teşekkül eden yeni meclıs
l~rdirort sene müddetle vazife görecek-

Balı\\esir emniyet 
J\nk müdürlüğü 

~kıt Ir ara, 6 (Hususi) - Kiği kaymaka-
~ild~~~~ _ Osman Balıkesir Emniyet 

lugunc nakledilmiştir. 

Roma, 6 (A.A.) - Stefani ajansının 
diplomasi muhabiri bildiriyor: 

Japonyamn Uzakşarka aid olan siya
setinin §U noktalarda hülasa edilPhilece
~ı zannolunur: 
1-Çinin üçüncü devletlerin yar! müs

temlekevi rejimlerinden kurtarılması . • 
2 - Bol§evizme karşı müdafaarla bu

lunmak üzere Japonya, Çin ve Mançulco
nun mesni birli~i yapmalan. 

3 - Çinin sanayi ve ticaret sahasında 
üçüncü devletlerle mesai birli~ yapıl
ması. Yalnız böyle bir mesai birli~ınin 
siyasi mahiyet i.ktisab etmemesi şarttır. 

Bu programın ehemmiyeti, dokıız dev
let munhedenamesi ahkammm nihayet 
buımuş olduğuna bilamel işaret etmekte 
olmasında mündemiçtir. 

Non·€Ç Kra1içes! Mad'ın vefatı mü- k f il 1 ı·ı- .. a yan ancıyesının u numa şe m • 
İ . se~ az et ere ma ll\, rrurk milletine d bn k1 t k'b tt',.; · ,..,.. 

nssebPtile de Cümhurreisi smet Inö - ve kendisini her tanıyana sevdinniş sa\: e e ~d~ lı e ı6' gayeyı ar~~r-
nü ve NotVPÇ Kralı arasında da telgraf· muhterem bir zathr. Herkes bilir ki ma a meşgu ur er. 
lar teati edilmiştir. merhum Atatürkün vücude g t' d... Hatıra gelen ve makul olarak kabul e-

e ır ıgı d'I 'k· k - -
ölmez eserlerde evvelce İsmet İnönü - 1 en 1 ı no ta goruyoruz: 

Nafiada yenİ nün büyük bir hissesi vardır ve 0 e • 1 - Tunusta 100.000 i mütecaviz 1tal· 
• • serierin meydana gelmesine gerçek • yan tebaası vardır. 3 yıl evvel yapılmıf 

tayın ve nakıller ten yardım etmiştir.» olan 1trı.lyan ve Fransız anlaşmasına göre 
. .. .. 1\feclis, Atatürkün hatırasına hür - bu İtalyan kütlesi muayyen bir müddet 

. Ankara, ~ (Hususı) - Yukse.k muhen- meten ayakta bir dakika sükut etmiş • sonra İtalyan tabiiyetini kaybederekler-
dıs mektebı mezunlarından Zıya Cınar -tir dir Ş'md' b h ı b ·ı·ıııfn . . .. . .•. • . . ı ı mevzuu a so an u ı ıül a-
Seyhan su ışlerı müh:ndislıgıne, fen rnek meyi ortadan kaldırarak Tunus İtalyan .. 
~bi ~ezunlanndan~ Suleyman Seyhan s~ Dahiliye hususi kalem larının hem İtalyanlığını muhafaza et-
ışlerı fen memurlugun~ İhsan Okan l<ı- müdürlüğü rnek, hem de haklarını artırmak istenil-
ze şoselcr fen memurluguna. yüksek mü- mektedir. 
hendis mektebi mezunlarından Samim Ankara 6 (f!u:usi)w - Dahiliye Hu-

- . . . .. sus1 Kalem Mudurlü~e Emniyet do- 2 - Hab€'şistan için Cibuti limanı bir 
Guvenır Kastamonu yapı ışlerı tl'uhen- kuzuncu şube müdürü H Ş"k .. nefes borusudur Fransa . . :~- -=L t 
d

. ı·w· M ı . 1 . f 
1 

asan u ru, • ıçın .&.M: .ıınıaye 
ıs ıgıne, n .aty~ su ış erı en ~e~ur ~- eski husuri kalem müdürü Nejad da bir istasyon sayılır, burada şu veya bu 

3 b • y ıından Hayatı Kıper Aydın su l§lerı mu- emniyet b::ısın ve yayın tetkik müte • şekilöe Habeşistan imparatorlu~nun fs-
ın ahudi çocuğu he:ndisliği kısım fen memurluğuna, zat hassıslığına tayin edilmişlerdiT. tifade edebiJece~i bir statü ya ak tt ı-

H ı d ı • · 1 · -d- · · O T 1t 
6 pm a o an a ve ngılterede ış en mu ur muavını sman u6cu ter- ya için bir hf'deftir. 

cüme neşrıyat müdürlüğüne Afyon fen Ingilterenin Süveyş 
yerleştirilecek memurlarından Avni Balkan Erzir.cana. Bu iki sebebden hangisi doğrudur? Bu 

uana/tndaki hi""SeS/ dnkika için kestirilemez. Gördüttümüz Viyana, 6 (A.A.) - Viyana Yahııdı' ce- Erzurum yapı işleri fen memurlarındım 11 ' . ~'7 6 

I ' 6 (A A şey şudur: maati reisi B. Leewenherzin Londrada Nazım Kurşunlu Manisa yapı ı§lcri fen .-onara · .) -Sir John Simon, 
yapmakta oldu~u müzakereler. iyi bir ne- memurluğuna, Bursa su işlf'ri miihendis- Avam Karnarasında İngiltere hüku - Bir bombardımana şahid olduk. Topçu 
tireye müncer olmuştur: liği fen memurlarından Feridun sular u- metinin Süveyş kanalının 800,000 hi~- h:ızırh~nın altından ne çıkacaj!ını bir 
Perşembe günü 1000 i İnli{iltc>reyc. nıum müdürlüğü lll€rkez fen heyetine, sesinden 353,504 üne sahib olduğunu kaç gün sonra anlıyacağız. 

h
2000d i Rolandaya gitmek üzere 3000 Yst zat işleri siciJ şefi Zülfi Tuncer nr.fıa ~:.~~-~ .. ~~~~!.~!:':......................... .... ........... * * * 

u i çocuğu Viyanadan hareket edecek- şirket ve müesseseleri umum müdürlüğü ................................ ............................ _ 
tir. f' mu .. mıeUıt müdürlüğüne terfian tayin o- Sab:htao u baba : 

Yeni lntlhab pf!;len 
Beledlue reisieri 
~~~ra 6 (Hususi) - Bolu belediye 

reıslısp.ne ReşaJ Akerin, Edirne bele
diye reisliği.nc Şerif Bflgenjn, Çoruh 
belediye rcisliğ;ne Osman Demirözün 
İsparta be1Pdiye reisliğine Hilmi Cak~ 
Makçının, Adamı belediye reisiiiiine 
Yusuf Ziyarun, Çorum belediye reisi 
ğine Pertev Kelel!oğlunun, Kastamo -
nu be!ediye reisJiğine İzzet Okayın in
tihablıın hakkında aid olduklan bele
diyeler meclisince ittihaz olunan ka -
rarlar Heyeıti Vekilece tasdik edilmiş· 
Ur. 

Adiiye zat işleri müdürlüğü 
Ankara 6 (Hususi) - Adiiye Zat 

~leri MüdiirJüğüne muavin İsmail 
Hakkı getirilmiştir. 

lundular. 
Zat işlE'ri muamelat kalemi şefi Celal 

Gündoğdu zat işleri ve sicil müdür mu
avinli~ine tayin edilmiştir. 

Emniyet müdürO bu 
sabah şehrimize geldi 
İctanbul emniyet müdürlüğüne tayin 

edile'1 Sadri Aka bu sabahki Ankara 
tr<>nile şehrimize gelmiştir. Yeni emni
yet miidürümüz istasyonda Çorum va
liliğine tayin edilmiş olan eski emniyet 
müdürü Salih Kılıç, polis müdüriyeti 
erkanı ve dostları tarafından karşılan~ 
mıştır. 

Salih Kılıç emniyet müdürlüğü mua
mclatmı yeni müdüre teslimi müteakib 
Ankaraya gidecek ve müteakiben veni 
mahali rnemuriyetine hareket ecie"cek
tir. 

Modernizm 
Hoşumuza giden bir kelime oldu. }'ı·cnkeç manasını bilen. bilmı .. • 

ı·· S d 1 f'l' · yen soy .uyor. an a ına ı ızı boya vuran kayıkçldan. dükkanını yeşil ki""tll ı - ı· . . k d 5' ara sus ıyen yemışçıye a ar. 
Sekiz kat betonun ötesine berisine birkaç yuvarlak delik açan mimar 

dem sayıldığı gibi dört tahtayı çaprazlama çatıı: acaib bir nesne çı: 
marangoz da modern olarak çöhret kazanıyor. n 

Hepsi güzel! Fakat bu moderl'\ mağaz:ılnrın, modern binaların içinde ge
çen _h~yatımızm da modern olduğunu iddia edebilir li'Jyiz? 

Kub!k apartımanda bağdaş kurup nargile içmek ne kadar modern · 
ialt caddenin suratma tükürüp üzerine basmak ta 0 kadar moder ııseb'lir~ 

D .. ı · d n o a ı . 
oşeme erın en henüz fabrikP kokusu uçmamı~ Denız' bank ı 

'$ vapur arının 
kamuralamu tutanların çıktıkları iske!ede arkalarından küfelerle t'P. .. +,....__ 

ı d ğ . . :r-rçop ~ 
an ı ını ıştıyoruz. 

Konser salonunda fıstık yiyen Marlene Ditrihlerimiz, stadyomda küfred 
Şarl Buvayelerlmiz gerçi az dPği:dir. Fakat bu modernizm modasına uya ıen 

d b' · .. ~ . n ar 
arasın a ır gı:>"'uen bılet almasını. sokakta yürümesini. umumi yerlerd 
oturup kalkmasını bilıniyenlerlmiz de pek çok. e 

Kübizm ve modernizm modası keşki evlerimıze ve kıyafetimize gil1l'eden 
ev\'el kafamıza girmiş olsaydı! Bürhan Cnhid 



4 Sayfa SON POSTA Birineikfuıun 1 

dünkü faaliyeti 
Şehrin güzelliği; temizliği ve s1hhati için 

Uç mühim karar ahnd1 

15 yaşmda bir kizın Trakyadan Avrupaya kesilmiş tavuk 
ölümü şüpheli ihram için hazırltkiara başlandi 

Liitfi Kırdar " Bir zabn belediye memurlarile dostluk 
tesis ve işlerini tesri ettirdiğini haber aldım , diyerek 

memurlara istisnai muamele yapmayı menetti 

go .. fU .. IdU.. Trgı~kreyraedka arteziyen işleri de müsbet bir safhaya 
açılan kuyulardan bol su elde edildi 

İstanbul Vali ve Belediye Reısi Lutfi 
Kırdar, dün de teftişlerine devam et::n;ş. 
tir. Saat sekiz buçukta ikamet etmektc 
olduğu Parti binasından ayrıllan Luti'ı 
Kırdar, beraberinde :fe.n heyeti müdüı :i 
Hüsnü olduğu halde evvela Ankara cad
dtsindeki yol inşaat faaliyetini gözden 
geçirmiştir. Bundan sonra Eminönün~ 

gıdilml§, meydanm açılması etrafında 
fen heyeti müdüründen izahat alınmıştır. 
Verilen izahatı dinliyen Vali: 

- Meydanın açılması yolundaki faa· 
ııyetin ağır ilerlediğini müşahede ettım. 

İşler teksif e:dilıneli ve meydan daha ev
vel açılmış olmalıdır, demıştir. 

Eminönünden sonra Taksime çıkılmı~
tu. Vali, Tc.ksim helaiarını gözden gP
çirmit, bu güzel sahada bulunan hf'lala
rın mevkilerini münasib görmemiş, yer
lerinin değiştiri~si için tedkikler yapıl
moısını istemiştir. Fen heyeti müdürü, 
Taksim meydanının açılması hakkındaki 
projeyi Valiye izah etmi~tir. 

Müteakiben vilayete gelen Lutfi K!r
dar kalem:ieri gezmiş, memurlann çalış
malarını görmüştür. Bu esnada esk! şeh
reminlermden Cemil Paşa ve Mehmed 
Alı Valiyi ziyaret etmi§lerdir. 

Taksim nıeydanmın tanzimine 
dcrhal başlanacak 

Dünkü kararlara göre Taksim meyda
nının açılması için imar planının tatb:k 
zamanı beklenıneden faaliyete geçilecek
tir. Şehireilik mütehassısı Prost. imar 
planından mülhem olarak bir proJe },a. 
zırhyacak ve tatbikata geçilecektit: 

Znbıta, on beş yaşında bir kızıtı §iib- Trakyanın tavuk ve yumurta ihra • 
heli görülen ölümü etrafında tahkikat catı bu sene r milyon liraya yaklaşmış
yapmaktadır. hr. Eti ve yumurtası bol cins tavuk -

Fatihte Gureba Hüseyinağa mahalle- ların artmo:ı~ı, milli ekonomiye kuv\·et
başında bulunmuş olacaklar, sıkı kontrol sinde Nalband sokağında misafireten o- li bir destek teşkil etmektedir. Trak -
ve teftişler yapacaklardır. Yeni tE>mizlik turm?k!a olan Behiye isminde bir kadı- yada şimdlyf' kadar 105 fenni kümes
faaliyetine mevcud kadro kifayet ~tnıedi- nın manevi kızı 15 yaşında Hikmet, cu- li ista~yon açılmıştır. Önümüzdeki yıl 
ği takdirde kadro tevsi olunacaktır. ma günü evci<.> otururken birdenbire ağ- bu rakam 200 ü geçecektir. 

Valinin tamimi zından ve burnundan kan gelrneğe baş- Ziraat Vekaleti, Trakyadaki hareke-
Yeni Vali, vazifeye başladığını Beledi- m:ştır. ti teşvik için önümüzdeki yıl ibir mües-

ye ve Vilayet memurlarına şu tamimle Evde bulunanların bütün gayretlerine sese ~çacaktır. Trakya köylülerini fen· 
bild·rmiştir: rağmen kan dinmlyerek mütemadiyen ni tavukçuluk çok sannıştır. 

cİst<.mbul Vilayet ve Belediyesine men- akmakta devam etmiştir. Trakyanın kesilmiş tavuklarının 
sub mesai arkadaşlarıma: Hikmet, analığı Behiye tarafından Ha- (frigorifik) soğu~< hava vagonlarile 

İstanbul Valiliği ve Belediye Reisliği seki hastanesine götürülürken yold<i öl- Av~paya sevki için hazırlıklara baş-
v:ızifesine bugünden itibaren fiilen !>aşla. müştür. 1anmıştır. 
mış bulunuyorum. Hikmetin cesedi derhal hastaneye kal- Damızlık istasyonlannın dağınık ol· 

Büyük ve geniş bir çalışma ve memle- dırılmış. yapılan muayene neticesinde ması, hastC\hğa karşı ihtiyatlı bulun -
kf'te hizmet imkan ve fırsatını siı:!erle Hıkmetin ~ebe olduğu anlaşılarak ölüm mak yolunda alman tedbirleri kolay -
paylaşmaktan bahtiyarlık duyacağım. şekli şübheli görülmüştür. la~tınnıştır. 

Asılsız şayıalarla şahsi endişelere d;i- Vak'adan haberdar edilen zabıta, e- Trakyad:ı arıcılığın inkişafına da bü-
§Ülmemelidir. Herkesin bütün enerjisini hemmlyetle :tahkikata deıvam etmekte- yük ehemmiyet verilmekte ve iyi neti· 
vazifesine hasretmesini ehemmıyetle di- dir. celer alınmaktadır. Bu yı.l çok kurak 
lerim. s• k d kkA giden nııntakalarda dahi anlar beslen• 

Arkadaşlarımdan dürüstlük, vazife ırço ev ve Ü an soyan miştir. Yağmu!'!u ve çiçekli olan yerle-
bağlılığı ve yardım rica eder ve hepini- bir hırsız yakalandı rin verimi ise çok olmuştur. Anlara 
ze başanlar dilerim. Bir buçuk ay- her mevsimde gıda verecek çiçek ve 

İstan'tlul Vali ve Belediye Reisi danberi aranmak- muhit hazırlanmaktadır. 
Lutfi Kırdar ta olan meşhur sa- Trakyad:t arteziyen i~lerl de müsbet 

İldnci bir tamim bıkalılardan ve bir s-=ıfhayA girnıi~tir. Kırklareli, Ba -
Vali V<' Belediye Reisi Lütfi Kırdar müteaddid siıkat- l baeski ve Lüleburgazda açılan artezi -

Belediye memurlanna ikinci ve mühim 1 yenlerden i,_.i neticeler elde edilmekte· lerden suçlu Pire 
bir tamim yaprn~ır. Tamimin mealı Mehmed, düıı Em- dir. Babaeski Vf' Lüleburgazda açılan 
şöyledir: niyet ikinci şubu ve gi1r su fışkıran arteriyenterin !ayısı 

cBir zatın resmi dairelerde Amtr ve sirkat masası me- 18 i bulmucıtur. Babaeski ve Hayrabolu 
şeflerle ~ahsi dostluk tesis edip ışıerini murları tarafın- arasındaki Sinanlı köyündeki ~' Lü-
tac;l ettirdi~ini haber aldım. dan yakalanmıştır. leburgazda E>n son açılan üç arteziye-

Kanun. memurların eshabı mP.salihe n!n her biri 24 saatte ortalama 200 Pire MPhmed, Pire Meh?Md 
seyyanen muamele görmelerini am.~dir. ton su vermektedir. Bütün sular en iyi bir buçuk ay zarfında Beşiktaş, Büyük-
Bunun haricinde bu zata istisnai mua- derecPli ve kireçsizdir. cicre, Ortaköy, Dikilitaş, Mecidiye}..öy, 
mele yapılması memnudur. Buna ~ykırı Baltalimanı ve Tarabya semtlerinde Teklrda~, UzunköprU, Meriç ve Ça-
hareket edenlerin tecziye edilecekleri!:i nıakkale mmtakalarinda da arteziyen mü teaddid ev ve dükkan soymuş ve her 
tamimen tebliğ ederim.:. defa~ında da izini kaybetmeğe muvaffak açılması i~i., faaliyete geçilmiştir. Bu 

lstarıbul Vali ve Belediye Reisi olmuştu. program birkaç sene devam edecek ve 

danlıklarından köylüye fidan tevzii_ne 
başlanmıştı:. ...........................................................• -

BUGÜN 
Matinelerden itibarer. 

ipek Stüdyosunda 

TORKÇELEŞTiRiLEN 

938-939 
Sene sinin. 

Yeni 

TAR Z A N 'In 
''INTIKA 1, 

Başrolde: 938 olimpiyad dekat· 
len şampiyonu 

OLBN MOBBIS 

ALKAZAR 

Şehireilik mütehassısı Prost. imar şu
besi müdürü Ziya ile beraber Valiyi zi
yaret etmi~tir. Vali ve Belediye Rei~i 

§ehrin ıman etrafında Prosttan umumi 
mahiyette izahat almış ve Taksim m~v
danının tanziml etrafında görüşmüştür. 

Liıtfi Kmiar z Trakyanın su davasının iyi bir tarzda 
abıta tarafından yapılan sorgusunds Sinemasmda ba,hyor. 

Geç vakit Belediyeden ayrılan Vali, bütün suçlarını itiraf eden suçlu tahki- halled11me~ine çalışılacaktır. Seanslar 1 _ 3 ,30 . 6 _ 9 
Temizlik işlerine hız verildi 

IY.ırı sabahtan itibaren İstanbulun te· 
miTlık işlerine hız verilmiştir. TPmizli'Y 
işlerile mükellef, müdür, memur. müs
tahdemin ve arnele kışın .saat beşte, yaz:n 
saat dörtte iş başı yapacak, halk işlerir.e 
gitmek üzere dışarıya çıktı~ esnada te· 
mizlenmiş sokaklardan geçecektir. Vali
nin bu hususta temizlik i~leri miıdürlü
füne g(inderdili tamim şubelere dağıtıl
mıştır. Bu zamana kadar kazaların te
mizlik jşlerile kaymakamlar meşgttl ol
makta idi. Bundan sonra Belediye temiz
lik müdür, müdür muavini ve milraktb
ler arnelenin faaliyete geçti~i saıttte i§ 

Partiye gelmiş, Parti idare heyetini top- kat tekemmül ettikten soma adliyeye köyiUye fidan tevziine başiantidi i ~-----------· 
lıyarak !!Örüşmüştür. teslim edilecektir. Göztepe, Beykoz ve Büyükdere fi· 
Kaynmkamlıır mmtaka1annda teftişler 

yaptı~ ~ ............ .a .............................. ~~ ........ ~a. .. ~ ...................... ~ 
Kaymakamlar dün sabah mıntııkala- , • 

rında teftişler yapm1şlardır. Bu teftişlerde T A K s 1 
k&ymakamlar, ekmekleri tartmışlar, ek-
sik ekm<'k satanlar hakkında zabıt vara
kası tanzim etmişler, sokakların temiz
lenmelerile alAkadar olmuşlardır. 
ViJayet mai~·et memurları kaymakam-

M Sineması 

Mllleferrlk : 

Jıklara tayiıı edildiler 
Vilayet maiyet memurlarından Asım 

Eceabad, Mazhar Koğan Uluborlu kay
makamlığına tayin edilmiştir. 

Deniz işleri: 
GOzel San'aflar Akademisi c!lrekti5r0 lskenderiyeye şimdilik vapur 

Atinaya gitti işletilmiyecek 

İstanbul Güzel San'atlar Akademisi Dün bir gazete, Denizbank tarafın-
direktörü Bürhan Toprak, Atina Gü- dan İskenderiyeye vapur işletileceği -
zel S<m'atlar Akademisinde tetkikatta ni ve bun•m için Kanadadan iki yeni 
bulunmak üzere Atinaya gitmiştir. VP.pur satın alınmak üzere teşebbüse 

Bürhan Toprak. bir kaç güne kadar girişildii{ini yazıyordu. Denizbank me· 
şehrimize dönec€ktir. hafilinden aldığımız malfımata göre, 
Miln ablde maketleri tetkik ec'iliyor İskenderiyE'ye vapur isletilmesi şimdi-

Memleketin muhtelif vilayetlerinde lik mevzuubahis değildir. Bu ancak ye
yapılmasına teşebbüs edilen milli abi- ni ısrnarlanan bütün vapurlar geldik
de maketleri, Heyeti Vekile kararile ten sonra diiştinülecektir. Kanadadan 
İstanbulda Güzel San'atlar Akademi - vapur alınması i~i de henüz bir tasav~ 
sinde teşekkül edilen bir jü:ri tarafın- vurdan ibarettir. ------
dan tetkJk edilme~e başlanmıştır. M "f MüdO 0 ş· 1 itti 

Jü:ride Nafıa ve Dahiliye VekAletle - t aarı . r .. .~ ~-ye .g 
ril t t ı.. 1 B 1 di 

5
• d d .. stanbul Maar.ıf Muduru köy yatı o-e. s anl)u e e ve ın en e gon - . . . . 

d 
·ımı b" ·rd B 1 Ak kulunu teftiş maksadıle Şıleye gıtmia-en ş ırer 1\Za va ır. un ar a-

1
. Y 

demi profesörlerile ıbe-ral:>e-r, jüriye .!~: ......................................................... . 
gönderflen maket1eri tetkik ederek ~ 
muvafık gördüklerini kabul ediıp men· Şehir haberleri burada 
su'b olduğu vil~yete hUdinnektedir • . bitmemiştir. lO uncu 
ler. 

Bu mey:ında Trabzon, Bolu ve Kı • sayfadadır 
rıkkalcnin gönderdiği mAketlerin tet· 

kikatı bitmiş olduğundan bu yerlere ··r~t~·~·t;~·re;;i~·;.·ı;;;r-ş;t;j~··ri·y·;i~~-;~·· 
eçilen maketler gönderilmiştir. Hali-

hazırda tetkı"k olunanlar arasında: Ma
nisa, Mudanya, Mersin ve Giresun a • 
bide maketlt>rl mevcuddur. 
Mem~ketin birçok vilAyetlerinden 

bu hususta müracaatler bqlamıştır. 

T epeba;ında 
Dram lu1mı 

10 Birinclklnoadaa Itibaren 

VINDSOR'UN ŞEN 
KADlNLARI 

Müdiriyeti Sayın Müşterilerilerinden 
ve alakaya binaen: 

görmekte olduğu fevkalade rağbet 
SES KRALI 

AB·DÜLVEHAB'ın 
Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı 

şk1n Göz Yaşlari 
Filmini daha bir hafta gösterrneğe karar vermiştir. Ayrıca: 

ATA Tü R K ' u-n Ekle~ Jumal tara~~nd~n 
çekilen cenaze torenı 

HAŞiYE: ilAn edilen KATIA filmi yalniz SOMER sinemasmda gösterilecektir. 

BÜYÜK REKLAMI YALNlZ EN G0ZEL FILMLERE YAPAN 

M E L E K Sinemasmda BU AKŞAM 
NEFIS - ZEVKLI - EÖLENCELI • HARIKULADE OOzel bir fJim 

DELi GENÇLiK 
Fransızca s~zlü : Ba• rollerde 

ROBERT. TAYLOR MAUREEN O'SULIVAN 
LIONEL BARRYMORE 

Ayr1ca ı Paramunt Dlinya Havadislerl. Dikkat: Numara h koltukl arıl1 ~ 
erkenden aldırılması rica olunur. Telefon: 40868 ;:A 

~ .............................. ------~ 
•---------• Herkeai 

heyecandan titreteeek emsalaiz bir film 

MASKESi ALTIN A DUŞMAN 
( Fransızca Sözlü ) 

Dolores Del Rio - George Sanders - Peter Lorre - (MrM OT 0) 
~---.... YARIN AKŞAM i P E K sinemasmda 

1 



Gemlik Türkiyede sayliye şehri 
olmıya layık güzel bir kasabadır 

Bergamada ekmek 
nark1 çok yüksek 

'Nüfus gittikçe artıyor, sunği ipek fabrikası kasahada 
Cclnlı bir hayat yarattı. Ancak kültür hareketleri 

Berıama (Rususi) -Bergama belo
diyesi ha.cı ekmefin ll, ikinci nevi ek
mcj!in 8,20 kuruşa satılması için nark 
k<'ymnştur. Btt nark belediye aeçimJ 
yapılmazdan enel eski belediye mec
lisinin verdiği bir kararla ibdas edil
miştir. Halbuki kasaba içerisinde di
ler bir fırm vardır ki, birinci nevi ek
meği 9, fldnci nevi ekmefi 7 lınıroşa 
satmaktadar. :Bu satış bir rekabet &"ö
zetıneksbin yapalmaktadır. Bu itibar
la birinci nevi 9, ikinci nevi 7 kurup 
satan bu fırmı idare eden bu fiat di
ler fırınları da Idare edebilir. Çün
kü un fiatıarını tetkik etmek bu işi 
meydana çakarmağa kafidir. 

diğer şehirlere nisbetle durgundur 

Gemıik sunği ipek jabrikcısı 

buı:llılik (Hususi) - Geçen rnektu -llu üzerimle ucuz, terniz ve her türlü 
titıi da Gcmliğjn coğrafi, zirai vaziye • konforu haiz olmasma rağmen tanın • 
hud Ve kasabadaki imar hareketlerini madığı !çin müşterisi kıttır. 
~1trniştim. Bu yazımda da Gemliğin Suiiği ipek fabrikası 
lifı Ur Ve sıhhat işlerini, sınai vaziye -
~ anıatacağım. 

~ tıı hırde t!ım devreli iki ilk ve bir or
bıttı ~~tebi olan ve köylülerinin mü -
~~·~ ekseriyctinde mekteb bulunan 
~l'i!ıgı~ bugünkü umumi durumu iti
~tı.de kUltür hareketleri biraz dur -
~ a Ut, İç Anadoluda ve maalesef da -
~ ı ll'lUncvver kütleyi 'bağrına bas -
~lat~lan şehirl<.>rimizde Halkevi teş
~1'1 bl\rı~ın. kUltür sahasındaki faaliyet 
~t f U~un Gemlikteki faaliyetin kat 

"Vkin.J-d· 
~ l..l't: ır. 

BurPda kurulan ve işlerneğe başlı -
yan Siimer Bankın sunği ipek fabrikası 
Gemliğin umumr yaşayışı üzerinde ol
dukça ehemmiyetli değişiklikler yap -
mıştır. Bu değişme genel kültür saha
sında olduğu kadar alışveriş sahasın~ 
d:ı da bariz olarak kendini göstermek
tedir. Bu vaziyet ev kiraları ve pazar
da snhlan yiyecek maddeler üzerinde 
belediyenin pek alakadar olmaması 
yüzünden acı bir mahiyet iktisab et • 

izmir, Bergamaya çok ~ındır, 
tın fiatlarınm fizerine 30 para gibi 
bir kira fırsatı yükletilebilfr. Buna 
mukabil de İz.nıire nazaran Bergama 
!ırın icarı, odun, kazanç, vergisi gibi 
nıasarifl mecburiye ve arnele ücret
leri çok ucıızdur. l'eni belediye mec
lisinin halkın en mühim bir ihtiya
cuu teşkil eden bu meseleyi tetkik e
derek yeni bir nark koymasını bek -
lenıekteylı. 

Bir polis~mizi öldüren bir katil 
Borsada muhakeme edilecek 
Buı~a (Hususi) - 929 senesi Bur -

sada Tenelcccinin evi namile maruf Gü
Ii:zarın umumhanesinde İstanbul polis 
mPmurlarından Ahmed Nuriyi öldüren 
EdhnPii Haşim oğru Halil, İstanbulda 
yakalanmı~tır. Halil, bu suçu işlediği 
vakit Bulgarİstana kaçmış, Kırcaali 
Bulgar mahkemesince 15/l2f931 ta-

rihindE> yapılan muhakemesinde 1 5 
sene ı:ığır hapse mahkum edilmiş, ce -
zasın:rı ~ir kısmmı çektikten sonra Bul~ 
gar Kralınır oğlu dünyava gelmesi ü~ 
zerinP. umumi aftan igtifade ederek 
hapisaned4'rı çıkmıs ve Türkiyeye gel
miştir. Anc~k. Türk ceza kanunu mu • 
ci'bincl" tıckrar muhak"'mPsi yapılmak 
icab ettiğinden suçun işlenme yeri ol -

Sayla S 

Manisa Halkevinin 
verimli çalışmaları 

Evde fakir ve muhtaç hastalara bakılmak üzere bir 
klinik açıldı. Doktor kadrosu 3 den 6 ya iblağ edildi, 

ilaçlar da meccanen veriliyor 

.Manisa Parti ve Ha:ket•i binaları 

Manisa (Hususi) - Vilayetimiz Hal~ ı edilmi~tir. Her akşanı I!.. V tiaŞ'kanı AzmJ 
kf'lvi Başk:ıru Azmi Önakın Evin faali- Önakın tarafından kültürel, zirai, eko
yetile çok yakinen alakadar olmakta - nomi.l< ve tenvi~ müteallik işler etra -
dır. Fakir ve muhtaç olan kimsesizle -1 fında neşriyat ynp!lmakta ve yurddaş • 
rin ilaçlan meccanen temin edilmek ve lnr renvir edilmektedir. 
muayeneleri Halkevinin meccani dok- Manisa çocuk bah~esi ve kız enstifiisil 
turları tarafmdan yapılmak üzere bir 1 937 yılmd3 yaptırılmış olan çocuk 
klinik aÇılmıştır. Kadroda mevcud üç bvhçesı memlckl~t için çok yararlı ol • 
doktor altı~·n iblağ edilmiştir. Bu ha - muştur. KüçUkler burada temiz hava 
rE'l\et, burada büyük !bir alfıka uyan - ı alınalrta \'e muhtelif oyuncaklarla eğ · 
du·mıştır. Halkımızın Eve karşı olan lenmektedirler. Kız enstitüsü de bu yıl 
bağlılığı gittikçe artmaktadır. 1 cok ra!!bet görmüştür. Gittikçe talebe 
Manisanın dünycnın dört köşesinde adedi artrııaktadır. Öğretmenierin ha ~ 

tanınmış ol:ı.n üziimü gibi çiçeğini de 1 k1mı altın1:ı yetişen talebeler kuvvet~ 
şöhretlendirmek gayesile Evin salon • li bir şekilde hazir~anmaktadırlar: !:~: 
lannda bir çiçek sergisi açılacaktır. Bu sirnde çocuk 'bahçesı ve kız enstıtusu 
iş için şimdide:ı hazırlıklara girişilmiş- görülmekt<.>dir. 
tir. Birinci, ikinci ve üçüncü gelenlere Akliye hastanesinde 
mükafatlar verilecektir. Vilayetimiz akliye hastanesi bir dü -

Kültür işlerile keza çok alakadar o~ zen altında çalışmaktadır. Mevcud has
lunmaktadır. Evin yayım haberleri taların bak•mına büyük bir itina gö<; -
radyo vasıtasile hal!ta yayılmaktadır. t€.-rihnPkte::Hr. Ba<::doktor Nuri hasta -
Halkın göstermiş olduğu alaka üzeri • l~rla ve lıastnncni:ı her türlü işlerile 
ne hooarlör adedi besten sckize iblağ çok yakinen alakadar olmaktndır. . . t\4 u satırlarıcı Gemlik gençliğinin hiç 

tı;ltıa ltındı~ırn iddia etmek manası çıka
!ılsj 01alıdır. Mevkiin haiz olduğu hu~ 
~~~:tler itibarile gençlik teşkilatı 

mektedir. Bugün artık kendi kendine 
yaşamJyan ve haricden de bazı vatan~ 
daşların çalışmağa geldiği Gernlikte 
beledi tedbirlerin alınması pek zaruri 

ması itibarilc Bursaya gönderilmiştir. Muratimm Ergene suyunda bir 
Yakıtıda şehrimiz Ağırceza mahkeme~ Trakyaya yenidP.n 30 selektör 

makinesi veriliy«!r 
ınden bekleneni vermemektedir. bir ihtiyaç halinde kendini göstennek· 

tedir. 

sinde muhakemesine ba~lanacaktır. köylü boğuldu 

~ Sıtma 

,,ı~lrnetimizön kökünden temizlen
'ttg Ususunda hiçbir fedakfırlığı e -
~ h~ediğ! sıtma afetine ka~ı burada 
~t ır sıtrna mücadele heyeti bulun -
b ~;~ş olmasına rağmen sıtmaya kar
~tilı11'n tcvziinden başka bir hareket 
~.ıj iı tnernekte ve belki yukarıda da 
~~\'" ıın. gibi haiz olduğu anenazırı ta· 

:qt, ıtıbarilo dünyanın en güzel par
~\t "dan biri olan .ıJİrin Gemliği ci -
~t"~an akan birkaç küçük su biri .. 

tıı ~~~in Tl'e~rettiği sıtma mikroblan 
~ ~ın kemirmektedir. fç Anadolu -
' eyahntlerimde bundan evvelki 
' r ~>r S•trrıa milcadele hevetlerinin Y.l w 

rı ~rı {'Sac:Iı tedabir karşısında sıt· 
h ıktobıarının vasıtai intişarı olan 
~' nekı""aen eser kalmarlığını biz
~ ~lişahade ettim. Halbuki Gemlik
~~ tna nıikroblarmın çıktığı yerler 
~~ ~d, e!]aseıı akar sular olduğun -
~·. 1 ha muntazam kanallarla denize 

:ı.ı ~esi pek kolay bir keyfiyet ol .. 
. <ılrte bi .. kaç bostanı susuzluktan 

~ a,cağ.ız divP koca bir memleketi 
;ı -

ı<;ta nı~n~ yoktur. 

Knplıca 

u kte hir de kaplıcanın bulun • 
~ tt ~ helki hiç kimse bilmez. İlk o· 
q rı7dı>va propagandasını yaptığım 

ıca, Gemlik Umurbey köyü yo~ 

ÖylE> ümid edıyoruın ki yukarıda ga~ 
ye:t samimi ola .. ak saydığım ufak te ~ 

fek birkaç noksPn bilhassa sıtması ön
lendiği takelirde Gemlik yarın Türki -
venin en güzel bir sayfiye şehri olacak
tır. 

Trakya tah~belerine şeker 
fabrikalarmm yard1m1 

Edirne - Şeker fabrikası umum mü
dürlüğü ta:-afından Tı-akya Talebe 
Yurduna ı O kasa şekerle 300 lira gön
derilmiştir. 

Söğüdde vilayet meclisi umumi azalığı seçimi 

Söğiid (Husıısi) - ı kanunuevvel 
936 wrşembe günü her tarafta olduğu 
gibi burada da bütün köylerden gelen 
müntehibisanHerin ve belediye azala
rının iştirakile Vilayet meclisi umumi 
azaltğı seçimi yapılmıştır. Yapılan se-

çim neticesinde azalıklara belediye re
isi Hüsnü Kibaroğlu, C. H. Parti baş
kımı Ali Osman Timürlenkoğlu ve mal
müdürü sabıkı Kutsi· Toğrul seçilmiş-
12rdir. Resim, köylerden gelen münte
hibisanileri göstennektedir. 

Pa~ ar Ola Hasan Bev Divor ki: 

\~li~;ygh;a~v~a=la~r=ır.:.:d:I~-~JL.= .. =s=o=n:h~a~f~ta~i~çı=n=d~e==ş=ch=.r=i-::U;:::.~ .. ~s~a~lg~m~d~c~nı~·ıc~c~e~k~b~i=r=şJek1.~~H~asa~n~~B~e~y~~İn~a~nmmam .. 
i•trnesinden olacak.. mizde grip ve nezle.. le gırmiş.. gazeteler yazıyor- komşumuz doktordur. IHi!5 

lar ..• yüzü gülmüyor. 

Muradlı (Hususi) - Muradlıdan .Sü
leyman oğ!u 40 ycşında Mehmed Öz • 
mer ismind<' bir köylü arahasile Er -
gene suyu kenarından geçmekte iken 
arabanın ya .. da'l devrilmesile derinliği 
üç metreyi bulan suda beygirlerile be
raber feci bir surette boğulmuştur. 
Vak'a mahalline h~men yetişen kara -
kol komutım vekili Rükneddin Alşan 
gereken talı.kika~ı yapmıştır. 

Yozgatta umumi meclis seçimi 
Yozp,ad (Hususi) - Yozgad meclisi 

umumi in!iha~ı bitmiştir. Kjızananlar 
şunlardır: 

Avukat Kamil Erbek, Salim Kork -
maz, eski Tayyarc rnuhasibi Bekir, Na
zı.m Kafaoğlu, Şevket Yasa. 

Edirne. Ziraat Vekaletin -
ce yeniden satı'l alınacak selektör rna
kineh~rinden 30 adedinin Trakyamı -
zın 4 vilayetir·e verilmesi karar altına 
n lınmıştır. 

Trakyada zeytincilik kurslari 
Edirne (Hususi) - Marmara ve Akde

niz kıyılarında Trakyanın mühim bır kıs-

mı zevtincidir. İtalyada tahsil görfl'ÜŞ 
muallimlerın idaresi altında 3 senedı>n -
beri açılmcıkta olan bud~ma ve aşıcıl:k 

kurslarmdan şimdiye kadar 1500 bclgelt 

köylü yetişmiştir. Bunların sayısı 3000 e 
çıkacaktır. 

Tarımbaşı kurslarının aşıcı ustaları ile 
birlikte bunların aşıları ve budamaldM 
yüz binlerı geçmiştir. 

C Hatayda Ebedi Şefi n yası ~ 

Bütün TüTkiyede olduğu gibi kardeş Hatayın h~r tarafında da Büyük Şef 
Atatürkün ölümü dolayısile matem yapıldı. Büyük Ö!ünün .. ebedi .istirahat
gahına tevdii günü birçok törenler tertib edildi, mıtuklar soylendı ve Ata· 
türk için ağlandı. Yukarıdaki resimler Antakyanın Ordu kazasında yapılan 
merasimi göstennektedir. 



• 
Kartum da 1 

ay S. nin iyi dikilmi§ bir kos- Ve artık hergün muntazaman ayaklta
tümü, bir çift yeni ayakkabısı bılannı fırçalıyordur. Fakat bu ara-

ve iyi cin..c:oten bir şapkası vardır. da şapkasını fırçalamayı yeni baştan 
Bay S. üstünıı başına pek meraklı da unutmuştur. Ayakkabısı fırçalanır am

'değildir. Günlf'T geçer, giyd)kleri ıto- ma şapkası bir daha fırça yüzü göre
za bulanır, fakat Bay S. bir türlü bun- mez. 
ian fırçalamayı aklına getinnez. Elbiseai toz topraktan rengini deii§· 

Bay S. ntn günlerdenberi fırçalanmı· tirmiştir: · 
yan şapkası bir gün birinin gözüne çar· - Cannn bu ıı. cl'bise! 
par: Day, bir de bakar. itiraz etmez. 

- Bay 8. şu şapkanı bir fırçalasan - Evet hakkmız 'ftl'. Fırçalamak f .. 
iyi edersin! der .. • ceb ediyor. 

- Evet, evet! Bu sefer de elbisesini fırçalar amma 
Diye tasdfk edenler olur. elbiscsfle birlikte; ayakknbılarınm, 

Bay S. &n dinler. Şapkasını alır, f:ır· fJapkasının da fırçalanınalnn icab etti-
çalar .. Ve artl"k hergün mun~azaman ğini düşünmcz. 
şapkasını fırçnlıyordur. * Bir başka gUn, bir başkası; Bay· S. 
ntn fırça yüzQ gönniyen ayakkabıla
nm ınevzuu bahseder. 

- Bay S. ayakkabılarını fırçalatsa 

çok iyi edecek. 

Yukandaki fıkrada i!ml geçen (Bay 
S.) yerine (belediye), (Bay S.) nin el
biseleri, ayyakkabılan ve şapkası y& 

rine (belediye talimatnamesi), fırça .. 
liUllak yerine (belediye talimatnamesi
nin tatbiki) deme de olur. 

~ 
Kısa saçların 

tuva) eti ev uc a ceza 
• 
ı • sn sev e 

Atina ile cürüm ortağı Katina 21 yaşından küçük 
gençleri fuhşa teşvik suçundan muhakeme edileceklet 

Randevucu Atina il suç orta~ Ka- yaruna sokulınuş ve cebinden 600 1t1Y 
tina haklanndaki tahkikat neticeye ruşunu çalnııştır. 
vannıştır. Suçlu ise, mahkemede kendini şö'/ 

A<lliyece yapflan etraflı tahldka~ le müdafaa etmiştir: 
somında Atinanın yaşlan 21 den iküçuk B h "k" si hak · bÖ)'l' 
1 16 t...... türlü d ~--ı L d" - ay a mı, z veruı, _.,ı 

o an ~ - esı:ıc: er ve ıı..en ı~e iş olur mu? .. Ben bu adamın ıpar~ 
mahsus bir takım usul ve şekillerle ig- ' rsJ 
fal ve fu.hşa sürüklediği tesbit edil .. çalarken, eğer ihakı"katen ı uıyıuyo 
miştir. Atinanın eline düşen bu genç beni görmemesi lazım .. Yok, eğer u:' 
kızlar Adliyeye cel'bedilerek ifadeleri nıksa hemen yakama yapışması l~ 
alınmıştır. Bir kısmı utanarak, fazla ederdi. Demek ki, !bu iddia asılsızdlt· 
b~ey anlntmamakla beraber, diğer - Hakim, bu müdafaayı dinlediıt.te1' 
leri bildiklerini ve başlanndan geçen- sonra suçluyu serbest bıralanl§tır. 

ıen olduğu gibi anlatmışla.rdır. . Alti yerde hırsızlık yapan bir 
Evv~lce de yazdığlmız gıbi, Atina .. • . • 

mn evine devam eden kadınlarm sa- sabıkah tevkif edıldt 
ylBl, büyük bir yekftn. tutmaktadır. Balıü Fener ve Ayvansaray ci"3 ' 

Gene tasdik edenler olur. 

- Evet, evetl Düzeleceğini ümid ve temenni ede
Bay S. bu sözii de dinlememezlik et- Ilm. 

mcz, hemen ayakkabılarım fırçalar. İSMET HUL"'Sİ 

Ancak.! ~u:ılar içinde sadece 21 yaşın- nnda ~uhtelif 6 yerde, bu arada JS ' 
dan küçük olanlar, suçlu ha~a ya- vansaray Parti binasından muhtelif tl' 

Yukarı tar~ yeni kuvafürleri sevi- tıpıdla1n tahkikat& mevru teŞk:il etmek!- rihlerde sirkatler yapan Rıza istll~~ 
yorsunuz. Saçlannızı da kısa kesmi§ bu- e r. bi . ak '1 k Adili :lrrı"' 
lundunuz. Ne yapmalısınız? At" .k. ü ü Katin da n, Y azanara_ ~·yeye ver 

C b'liyor mu 'diniz? =:J (~ 
Hindistanda senede 1.5 milyon Tahsilsiz kalan bir büyük \\ ( )!) 

çocuk ölür devlet adamı ·~ 1 --4,{ 
IDndistanda J>Qilede 3 milyondan fazla Meşhur Fransız 

çocuk doğar, fakat bakım şartlarının kafi devlet adamı An
derecede kuvvetli ve müessir olmama- drieux, 1862 de 

tahsilini terket-
smdan dolayı. bu doğan çocukların yarı-

m. yani 1.~ milyonu farik bir yaşa gel· 
meden ölmeje rnahkfundurlar. 

* 
Şarkı söyliyen göl 

miş. fakat buna 
ra~men Lyon müd 
deiumumtsi, Paris 
polis müdürü, 
Fransa mebusu, 
İ.s,Pnnya elçisi, 
Fransız meclisi me 

Bu kısa sa~larla 
da yeni modaya u
yabilirsiniz. Daha 
do~rusu uymıış gö-

rü nebilirsiniz. 
Ortada solda: 

Arka saçlarınızı 

tepeye do~ru ta-
rar, bir ~ar akla 

ınanın ~n ı c nn anın ı·r 

Beruta 6 genç kız sevkettiği, tahkikat-
1 

• _ • sııuı 
la sabit o1m~ur. Suçlu, dun Sultanahmed bi~cı. d4l 

- .. cezada yapılan sorgusu ınetıcesill 
Suçlu kadınlar Turk ceza kanunu .. t k.f d·ı · ı· ev ı e ı mış ır. 

nun 436 ncı maddesine tevfika.n fuh- k L 
şa teşvik suçundan rnuhakeme ve tec- 4 şişe gazoz çalan ÇOCU ~ 
ziye ~~n:net üze:e 4 üncü sorgu ha - gün hapse mahkOm edildl 
Jdınlıgının karanle a~ye ceza malı· . . c.Jj 
kemesine sevkedilmişlerdir. İstenilen İsml"t ismınde 14 yaşında bır ÇO çı~ 
ceza, 3 sene ile 5 sene arasında hapis- bir sucu dükkanından 4 şişe gazoZ .1 ~ 
tir. larken yakalanarak Adliyeye ' 1efl 

Muhakerne1erine buglünlerde başla-- miştir. ··ı:ıdf 
nacaktır. Suçlu çocuk, Sı.iltanahmed 3 tt tl~' 

Kabataşla denizde hUviyeti sulh cezaıla yapılan duruşması soı:ı e. 
da 4 gün müddetle hapse mahk(ııl1 

meçhul bir cesed bulundu dilmiştir. • 1 Zabıta ve Adliye şüpheli görülen bir Bursada bir emniyeti suiist11113 

ölüm hadi"t-~inin tahkikatı ile meşgul davasma baktldl 
bulunmaktadır. • !(JfY 
Dü~ı sabat, Kabat,ruıta sandal tamir Bursa (Hususi) - Ibrahimpa.şB bit 

cf'&J 
, .AJ\ \ 
~ ~f J ';· J :1 

/, ~ 
~ 

(ı3( ) 
t::t'·~l 
\ ''3'1;1 

... 

bus:ını reisi olm\lf ve 1927 de de 87 Y~- tutturur, ucunu kıvınrsınız. havuzunun önünden geçenler, bir ö - hallesinde oturan koyuncu Şahıll ~ 
lünün suyun iki metre derinliğinde müddet evvel Eskişehire giderken tD 
yüzükoyun y.atmakta olduğunu göre- nında bulunan 335 altın lirayı -ygtJ ~ 
rek derhal zabıtayı haberdar etmişler - San dında bir sarrafa emaneterı bl 

Seylanda bulunan bu gölün, mebtablı 
gecelerde §arkılar söylediği tesbit edil
miştir. Birçok tabiat mütehassısları bu 
sırrı henüz keŞedernemişlerdir. 

* CebeiUttarık boğaz1 
Cebelüttank. eyvelce İspanyollarm ~

libde bulunuyordu. 1704 de İngiliz1.erle, 

Hollandalılar mUştereken burayı zaptet
tiler. Ondan ıoonra da İngilizlere geçti. 

dir. rakm~ştır. Sahin !birkaç gün sonrıı ~ 
böyle Hadjse müdc\eiumumiliğe bildirilmiş kişehirden ~ dönmü~, fakat sarrtı , 

Jlnda olduğu halde, Sonbanne üniVPTS1te- Ortada ~nğda: Yanları da ayni gekildt' 
sine giderek, bir senelik tahsilden sonra tarar, tarakla tesbit edersiniz. Önler <Ic 
hukuk doktoru ol.muşlur. ge>ri taranıı: uçları kıvrılınca son model-

lerden biri meydana çıkar. 

* 
Her işe yarayan meyva: Hurma 

Bugün lrakta yoksul- halkın en büyük 
gıdası hurrnadır. Hurma ile bir budevl . 
aylarca ya~ar, suyundan içki, çekirdeğin
den tarak, kaşık vesaire, kendisinden de 
ekmek yapar, hurma ile bin türlü yemek 
ve tatlı vücude getirir. Bu yüzderıili .. kt 
hurmaya Ir:ıkta bir nevi kudsıyet izafc 

edilmektedir. 

Bu kleler iki· parmak üstünde 
bükülür. VP. cesf'd sudan çıkanlmıştır. fı d .. kkıı. k 1 b ]m şt r 50.~ n u anını apa ı u u u · bil'ı 

Cesedin üzerinde bulunan terniz bir fın İstanbula gitliğin · öğrenen şrı 
pantalon vf' yepyeni lrunduralar içti - İ t b 1 . . 

1 
İ t ~uld3 l' 

mai mevki sahibi 45 - 50 yaşlannda c; an u a g:tm~ş ve ~~u. s an: nda tcf 
Yaptı~ınız çayın durdukça rengi de~ış- biri olduğunu göstennektedir. Fakat sak Menaş ısmınde bınnın yanı ~bU' 

memek 1çjn demliğe bir par~a seker au- sırtınna sadece fildako! bir iç fanilası gahta~lık ederken bu~uşt~r. !DiJ 

Her kad1n bilmelidir 

bulunması, bu vaıiyetle ttetad teşkil Yanto dan paralarını ıstemış, 
ve: ilk nazaroa şüphe uyandıran bir eski sarraf ona: g,t; 
mahiyette görülmüştür. Bilha!!a, ce - - Kardeşim dükkAn kapısına ııtı Jt 

Mutfaklarda kullanılan et makinrleri- dC sedin hüvi~tinin tesbit edile!OOIYlesi, tar uydurup paralan çalmış. Bell 

nız 

* 
nin bıçaklarını bilemek için, makinenin bu şüpheyi ço1ğa1tmıştır. . ıtıs etUm. . ._,.fl 

içine İngiliz kiremidi parçalan, yahud Adl t V. Derhal vaka mahalline gelen ı- Cevabını vermiştir. Bu vazıYe ~ 

____ ....... _ ............................. ·············································-·-························· sünger taşı parçaları koyup manivelayı 
çeviriniz. Parçalan doğradıkça bıçaklar 
bilcnir. Sonra rnakinede bayat ekmek içi 
kıyıırak tozları temizleyiniz. Ayrıca su 

ye doktoru Salih Haşim, cesed üzerin- . ..rncaııt e~ 
d 

··ı- ·· · t d k h ·d bir *- şısınd3 Şahın mahkemeye mu itJ e o umu m aç e ece arı önza . . . a}ıkeJl'les _c 

/çinden çıkılmaz 
Bir mesele .• 
Halledilmesi güç bir mesele. O ka

!ar güç ki, en az zararlı bir netice
~ isal edilmesinin yolunu bulamı· 
ıyonmı. Bu meseleyi anlatan Bay 
cA. A• dır. Derdi hakikatte büyük, 
fakat anlatılması pek zor değil, hü

lilsaten diyor ki: 

- Kanm öldü, iki çocuğum var· 
dı. Bir müddet sonra tekrar ev1en· 

dim. Yeni karımdan da bir çocuğum 
oldu. Rahat ve sakin yaşayıp gide
cektım. Fakat yeni !karun üvey ço .. 
cuklarına karşı pek haşin daVTan" 
mağa başladı. Bir tanesi bakımsızlık· 
tan öld:i. İkincisi de hergün ağıza 

alırunıyaca'k küfürleri işitmekte. 

Dahası d~ "!ar: Karım geçimsiz, a• 
rada sırada kendisinden olan çocu .. 
ğumu alıp akrabasına kaçıyor, iberu 
ilk çocuğumla yalnız bırakıyor. Şa .. 

şırdım, kaldım. Mahkemeye müra• 
caat edeceğim, aynlacağım. Fakat 
o, buna razt değil, mesele uzıyacak. 

Ne yapayım?• 

* 
Demin de söylemiştim. Bu okuyu

yucuma derhal bir yol göstermek 
zordur. Eğer ikinci karısından da 
küçük bir çocuğu olmasaydı ayrıl· 

mayı tavsiye ederdim. Kadın evde 
bir melektir. Azrail sıfatına bürün· 
düğü dakikada vücudümin h!kme· 
tini kaybeder. Fakat okuyucumu sa· 
ğı da, solu da ayni derecede fena bir 
dönemecin ortası.nda bulunur gö • 
rfiyorum. Kansından aynlsa ondan 
olan çocuğunu da mahkUm edece~ 
demektir, aynimasa ilk kansından 
olan çocuğunu feda etmek vaziye • 
tinderir. O halde? 

O halde, isterseniz karan biraz 

dah~ dil§ünmeye bırakalım. 

TEYZE 

müşahede etmemiş, cesed Morga kal- mıştır. Bura aslıyc ceza. m ustiı:1l, 
dmlrnıştır. HAdisenin bir cinayet, ya· de başlanan bu emnıyeti su 
hud kaza eseri olup olmadığı tahkik e- davasında Yanto: ~ *" dllmekte v~ cesedin hüviyetinin tes • - Şahinle eskidenberi muaJ1'lcıe Jrl 

Aıoonyağın faydalan: bit~ne çalı~ılmaktadır. ticaret yapardık. Hatta bu işlcrdetl ~ 
Amonyak evde birçok işlere yarsır. Her Bir hirSlZiık suçlusu serbest layı kendisine beş bin lira borcu1J1 tet~' 

evde a~zı iyice kapalı bir şişede amonyak bırakıldi dı. Bunu azar azar vermek sıl i~ 
b ı d l K d

.f f··t · kl"l b l 900 liray3 indirdi m ve bu .bOrt_lfft 
u un urma ı. a ı e, or, ıpe ı er, o- Dün, Sultanahmed birinci sullı ceza .ı:W"il 

yalı bütün eşya amonyakla tcmizlenir. mahkemesinde, garib bir hırsızlık va· de kendisj!K' bir bono verdiJJl·33," 
Güvclenmış bir halıyı güveden kur- kasının duruşması yapılmıştır. iddia E'ttiği gihi bana emaneteTI. 

tarmak için bir bezi amoniak sıcak suya Davacı Mehmedin iddiasına göre, tm lira vermiş değildir, deırUştif· ~· t 
batırıp halının. ters tarafınn seriniz, üze- kendisi GülhanE' parlanda uykuya dal· Muhakemc, şahidierin dinlell

111
e 

rini de sıcak ütü ile ütüleyiniz. d1ğı bir sırada, suçlu Mustafa usulca çin başka giinc bırakılmıştır. 

Bacaksızın maskaralıkları: Nezle salJP::J 

ilt> yıkayınız. 
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SON POSIJIA 

Denizeilikle kanalların C lE D E B ö vA T=:J 

ehemmiyeti niçin büyüktür? Namık _Kemalin.resi~leri 
B . . . . ve resımlerdekı kıt alar 
b~ün elınde kovvetlı donanması olan memleketler gemılerınden başka Yazan : Reşad Ekrem Koçu 

bır de geçidieri göz önünde bulunduruyorlar. Amerika Panamayı, 
ingiltere Süveyşi, Almanya Kil kanahn1 duşunuyor 

[ " Son Posta , nın denizcilik işleri mütehassısı yazıyor ] 

P.te Süveyı kmıalının havadan görünilşil 
~tt lnleketlertn vnr.ııgı ~enize verdik- hur Rus • Japon harllinin ilk yılında, U
~ eb.eliUniyet n isbetinde artar. Riz de- zakşarktaki Rus gemileri imha edilmış 
~erilen ehemmiyeti iktısad ve harb ve Baltık denizindeki Rws donaruımsmm 
~ b· atına ayırıyoruz. Esasen bu il~i f\1- Uzakşarka gönderilmesine lüzum r.iısıl 
~lti ~~~~nın lazımı gayri müfarikidir. olmuştur. Haritaya ufacık bir nazar at -
~ UYUtülürse. diğeri kendiliğınden fetmekle yüz1ere bali~ olan gemilerile 
' et bulur. Dünyada evvela ticaret fi- bir filonun bu mesafeyi katetmeJt>rinin 
h.~l'ap~ı§ ve sonradan harb bahriyeri ne derecede mfiıhim bir i§ olduğu teslim 
~~~illetlerçok olduğu giıQi evvelden edilir. İşte bu talihsizli~ Süveyş kana -
~ !i i:iSlnı hazırlamış ve ~adehu ti - ]ının darlığı da inzimam etmiştir. Böy -
~. :« losunu yapmış milletler de var - Ielikle Arnıral Rajensveski ufak gemile
Qib.,.·' Cticede her fki a>kU de mu,•afiak 
~tur. ,.- rini Süveyş yolundan, büyük gemilerini 

lu cıılıı de Afrikanın cenubundan dolaştırnıa~a 
~~~ ~ı .ıneseleyi daha geniş düıjünmek karar vermiştir. 

Yaşıngton .KOnieransınaa arzusuna .cıail 

olmuştur. Fakat bugün, hattı harb gemi
leri cesam~tinin (35, 42) bine çıktığ'ı zn
nu:n da, Amerikadan Panarnayı genişlet
mek beklenir. 

Bugün Penama Amerikanın can da • 
mandır. Bundan dolayı Panama Kanalı • 
nın hava ve deniz taarruzlarına karşı 

müdafaası Amerikada hayati bir Il'esele 
halini almıştır. Dünyanın en muazzam 
nıüstahkem mevkii Panamadadır. Bu -
günkü deniz silahlarının bu cesamet ar
tımı kar§ısında Panarnayı ibmal etnıE'k 

Amerjkayı inkıraza götürür. Panamanın 
genişliği, gemi enleri arttıkça daıma bü
yüyecektir. 

Kil kanalt 

~!artı. ıki şubeyi bir varlık etrafında Bu vak'a bize kanallann inşa <!dıldik -
~~ ~lıdır. (Deniz var1ığ'ı) diyel,Uece- leri tarıhte mükemmel iş gördük1en hal
~ U esasa bir çok imiileri soknıak de zamanla kıyınetten nasıl düştükierf
" lll (gbeUr. Şu halde her hangi bir dev- ni gösterir. Biz bu hususu Panama ve Kil 
'~lı· en deniz] rde k tli · ) d" Şimal denjzini Baltığa bağlıyan kana! llllle . '. . e uvve ıyım 1 • kanallannda daha vazıh göreceğiz. 
~ laıı sı 1ç;n yalnız on tane Z!rhlım, Almanyaya Büyük Harbde bir çok men-
~~· ll· e torpitom var demesi kafi de~il- Panama kanalı faatler temin etmiştir. Ukin kanala, CO· 
~ lt devletin denizlerde kuvvetli ol- 1904 ile 1914 arasında yapılan kanal he- nwıına kadar ~e~iyet verilmemiş ~l-
ı iU esasıara tAbidir: b (75 000 OOO) t~1:. lir ması bir çok muşkülit doğunnuştur. Çun 

....... b men emen ' ' ~uu. asma d kmil Alm d 
' "lilfı"JI d 1 Im t 67 kil tre nl ğu b kü bu kanal 1914 e te an o -
c ......, onanma. ma o uş ur. ome uzu u u- . - "d d ğ ldl a '!'icaret filosu. . . . . ıımımasının geçmesıne musaı e ı . 

~ , Ian kanalın hususıyetı gemllerm oır ta • B k al B'" .. k H bd lı b" k' 
~l 1\.f lik u ·an ın uyu ar e can ır Vcl a-

~ıiı...... a ı olduğu gAI'idleri kontrol e- kım kayıd ve şartlarla geçmekte olmasın-
·•ıe 1 -~ sı vardır: 

i s · dadır. Her halde bu hususu ansiklopedi • 
1• ' l) "- b f d ğ'ld" Büyük Harbin hemen başlarında Al -~~ .. onanmasına yatak olacak !ıman- lerde ta&i ~tmek aydasız e ı ır. 

t ve b•-· . man ajanlan İngiliz filosunun Baltık de-
u ...,.,ır yerlerın· ı'n korunma Panama kanalının askerl ehemnıiyeti 

....... ~ı. nizine girdı~i baberini vermişlerdir. O ~~ lCıyıi d k' "k c:uradadır: Amerika Atlantikte İngiliz-~t~,- arın a ı nazı noktaların v zamanlar Alman donanınası da şimal ce-
~" "'E!trı hal ti ·ı · lere, Büyük Okyanusta da Japr·nlara 

ı.· -. ltı. e ge rı mesı. nizindedir. Düşman hakkında alınan ha -~ı. addele · h b' · b" ··k af komşu bulunmaktadır. Tekmil menfaat-~ "~ ın rm cr ırı uyu masr • her üzerine donanmanın derhal :Raltık 
L ~l' "'~:Ykdana gelebilen ve bununla be- leri denizlere ba~lı olan ba devlet had -
~ '"' İn :ı:- denizine geçmesi emredilmiştir. ~~ ~ir selrneğe azmetmiş ve tarihte e- di zatinde glliz. ve Japonlara karşı bir 

ı:ı llıevk' k donanma yapmak zonındadır. Eğer Pa _ Ne çare ki emrin yapılması için gemi-

~~ek· ı azanmak istiyen millet- ler bir kısım kömürlerini, cephanelerini 
ınıneden t kl Jardır nama olmasa Amerika AUantik ve Ok -~ "1etı· .. yap 1 arı esa!:> · tahliye <>tmek zaruretindedirler. Ancak 

h ~1 'bı hu_kumetimizin de deniz kalkın- yanusta ayn ayn birer donanma yapmak 

~'ll'llıes· .'IJ ıg:bi sağlam esaslara istinad et- mccburiyetinde kalacaktır. Panama ka - bu suretle .gemilerin su kesimleri a7al -
1 auye . _ nalı ise, yapılacak tek donanm.anın, batb mnkta ve Kil kanalından geçebilmektc -
E!t • emın nazarlarla baJCmamızı d" 1 B k t · ı..: B lt kt ·· w 

lllı§tir. sahasına göre. Atıantik veya Oky:ınus - ır er. ere e versm JL1 a ı a goru -
larf.a kullanılmasmı temin etmektedir. lcn gemilerin hayal olduğu meydana çık

~~İtıı~ bu ·· * 
~;,etı1 gun hemen hemen bıitün, 
't"lı.l eddonanma sahibi, hükumetleri 
lı\~l~ltı.den bir nokta vardır. Kan.ııUar ... 
~ittı ur ki coğrafyada ismi geçen üç 

~ ( (~aldan Süveyş (1859) da, Pa -
laıııın-.,~) de ve Kil kanalı da {1914) 
~~~ -"'i'tır. 
~ iltdan s·· 

~ltd uveyşin yapılmasından bu-
k~· ll ar, aşağı yukan, (90) sene geç
~'\~ll'ti u doksan senenin, fen aleminde 

~'lt~ ~lduğu, terakkiyat gözönünde 
\~ı 1'1~ analın harb .gemileri seyrüse

~çık derecede engel olduğu mey -
aı·. ~itekim 1905 senesindeki meş-

Ya)nız bn geçiş zannedildiği kadat ko
lay oJmamakta ve Amerikanın yüzlerE' 
baliğ olan .gemileri bir kaç gün zarfında 
Okyanus değiştirmektedir. Amerika de
niz kunnay başkanlığı bir taraft.ıın bu 
müddeti azaltmağa uğraşırken. cii~er yan
dan da hattı ham gemileri cesametini 
büyütmemeğe u~aşmaktadır. MalO.m ol
duğu üzere Amerika eski ve yeni tahdidi 
teslihat konferanslarında hep ufak ge -
mi (25,000 ton) tezini muhafaza etmiştir. 
İşte bunun başlıca sebebini Panama ka
nalında aramalıdır. Panama kanalının 

genişletnmesi için büyük masraflardnn 
kaçan Amerika 1922 senesinde toplanan 

tı ve verilen emir geri alındı. Yoksa Al-

man donanması Baltığa girinciye kadar 
İngilizler yapa<:aklannı çoktan yapar ve 
o civardan kaçarlardı. 

İ§te bugün Alman erkAnıharbiyesınİn 
karşlErnda bulunduğu mühim mesele, a
§ağı yukarı, Amerikalılarm aynidir. Ger
çi bu kanal olmuaydı. Alman donanma
s:, Amcrikahlar gibi binlerce mil doıs,_ 
mazlardı. Lakin ne de olsa Danimarka, 
Norveç gibi bitaraf boğazlardan geçerek 

harbetmektense bizzat kendi toprakla -
rından gemi geçirmek daha faydah olur. 
Bahusus Rus - İngiliz ittifalona karşı ko-

(.Devamı lO uncu sayfada) 

Yazın bir gün Sahafl.ar içinden geçer -
ken ldtabcı Namıiye uğri.Dll§tım. Dana 
daha kapıdan girer girmez, sevincimin 
derecesini ölçmek için yüzüıne dikkatle 
bakarak N:ımık Kemalin çok firin bır res
mini uzattı. Bu JeVgili do8tum. eline ge-
çen .küç-lcük: kiğıdları. mektublan, re -
simleri ~benim için aaklar. Onlan bana 
vermekten zevk alır, elime taze bfr ve -
sika geçirmekten doğan ~ ve heye
canlarımın ortağı olur. 

Bugünlerde. vatanperver tairin 6lü • 
münün ellinci yılı k.adir bilen Türk genç7 
liği tarafından hürİneUe anılırken, ben 
de bu güzel resmi edebiyat tarıhimizin 

değerli vesikalarından biri olarak ne~re
diyorum. 

Nanuk Kemal (6X9) eb'adında olan 
bu resmi oğlu merhum Ali Ekrem ile be
raber cArab biraderlefi fotografhane • 
sinde aldırtmıştır. Resmin aikasında §al· 
rin el yazısı ve imzasile babası Mu~tafa 
Asım Beye hitaben bir satır yazı. bir ta· 
rih ve bir imza vardır: eFederim beye -
fendi hazrctlerine tak.addüme. 25 şevval 
95. Kemah. 
Namık Kcmalin 39 yqında iken 1295 

de on bi!, on iki yaşlarında olan küçük 
Ekremi ile beraber çıkartıp imzalıyarak 
babasına verdiği resim, alt~ yıldanberi 
acaba kimlerin elinde kaldı? Resmin dili 
olsa da söylesc ... 

İhtiya!"lığında neslimizin hocalanndan 
biri olan Al; Ekrem, büyük muharrir -
§airin bu resimdeki sevimli küçücük oğlu. 
bıliıhnre babasının tercüme! halini yaz • 
rnıştı. Fakat. Namık Kemal hakkında bi· 
ze ilk etraflı ve kıymetli etüdü veren, 
cNamık Kemal, Hayatı ve eserlerh a -
dındaki eseri ile aziz arkadaşım Sadeddin 
Nüzhet clmu§tur. 
Namık Kemal, bazı resimlerinın altı· 

na kıt'alar yazardı. HattA aon §ıiri de. 
son r~sminirı. altına yaZJ.lmıt bir kıt'a ol
muştu. Buraya. bu resim vesilesile Sa
dcddin Nüzhetin e.5erinden bu kıl'aları 
nakledi yorum. 
Gençli~inde çıkarttığı bir resmi o~luna 

verirken yazdığı kıt'a: 
Ben ı'u sinnimda esir olm.tı§ ıdim mil-

lctımc, 
Fikri Hiirriyetii. miniyet idi mcıkstldum. 
Umarım. seni de §iretinc vdria eder, 
Güne~ suretime Mdim eden mdbıl • 

Samıle Kemacin odfu Ue bir~• çt~riaı 
babasına "erdiği reıim 

Resm.ın cıııın.dcıkı yazı 

Bir Ziy8dır Mkt düştü, arşcı etti m'it6f, 
M azhan bu Mk ola.n bin nuri ulviyyeı 

gibi 
Nuri hakka ilrihcık etti Kemdli rannı, 
Tek bıraktı ver yüzünde sevdiği mil

let gibi. 
Damadı Rifat Beye verdi~ resme yaz .. 

dı~ı iut'a: 

Omre tercih ederim rüyamı, 
Dan dünyada bulundukça tenim. 
Seni çeftnimle gören cık.rimdir. 
Seyreden hüsnünü rüyada benım. 

Ziya Paşa ile beraber çıkartıp MP.ne -
menlizade Tahir Beye verdikleri resme 
yazdıW, kıt'a: 

dum. Kemal'i kalbil Ziyayı zeh1yı ceın ede-
Ziya Paşa ile çıkarttığı bir resnıe Zi • mı?z, 

ya Paşanın ölümünde yazdığı kıt'a: (Devaou 10 uncu sayfada) ................................................................. -. ....................................................... .. 

Bursada resmi tatil 
Günlerinde de çalışan 
Bir fabrika 

Bursadan Ahmed Ö7.end 1ıtm.11 oku
yucumuz yazıyor: 

İş kanununun resml Te mecburi tattı 
günkrini h~r fabrikada dahUt tallmatna.
melcrle tasrih ettttı halde Bursanın Za
fer meydanında bir fabritamn reamen 
tatil olnıa.nna ratmen bergilnkü gibi 
muntazam faaliyeti nuan dlkkt.ttml 
celbettl Acaba. bu fa.bı11ta husu.al blı> 
lmtJyazı mı halzdJr. Allkadar makam -
lann natan ditkatfnl celbedJyorum. 

Adr~: Bursa Kayan Çaquında ı 
No. lı dtıkdnda tornt.cı Ahmed 

Özenci • 

* Postalardan iki ayn flkiyet 
Dün b~ri i.st.anbuldan, dlierl Filyoa -

tan lk1 mek~ub aldık. Her lkJ.!lnln de 
mevzuu posta J4lerldlr. Birinci mektub
da denlllyar tı: 

- Ankaradan meselA ayın ı inde vert
len bir havale :lsıanbula ancak bir haf
ta, on gün aonra rell)'Or. Bunun eebe
blnl her ikl taraf ba.vale da.lrealnde an.
mnk lfızım gelirse de IMS'ullyet daha 
zlyn~e fstanbp.la alddlr. Qlhıkt1 ayın bi
rinde vertlen para, Wstndıe yola. çıktı -
~ma. göre nihayet nlhayet t 6nde 1sta.n
bula gelml§ bulun'I!Jor. Burada muhteııt 
sebebler tahtında bu ha.T&le bek.letUir, 
ancak ayın dokuzunda., onunda ihbar -
name çıkartılır. Bu suretle benim glbl 
birçok kimseler milfkül TaZiyetw kal .. 
maktadırlar.• 

Diner mektub da fU satırl&.n 1ht.1va e
diyor: 

- 4-8-93R tarlhlnde Çantın postan&
stn~n 149 mürslle numarasUe ve telgraf 
havalesi olo.rak namıma gönderilen 55 
lirayı l&lahiye postaneosinden beJ ~ 
Doksan, ~lll lira olarak aldım. Ve bunun 
tçtn de iiç ay evvel btr dllekçe 1l.e not
san verilen be~ liranın yed.ime ıtuı 1-
çtn Çankırı posta müdürlütüne milr&
caat ettim. Oraca bana bef lira noltsan 
verUd1fl tahakkuk ettl Üç aydanberl, ek
alk verUen bu parayı bekllyorum. l"atU 
hAld bir neUco çıkmadı. Ortada bir ha
ta varaa Islahiye veya Çangırı postane
lerine akldlr. Posta Umum MüdürlQ.tQ
nün dikkat nazannı çekerım .• 

* Çanakkalelilerin derdieri 
Çanakkaleden Hasan Tunçer imzast

le ytı.zılıyor : 

,_ Çanakkalede hllA uınuml bir ha
lA yoktur. Elektrik de şehrl gayrlmunta
tam bir şekilde aydınlatınaktadır. Ma
tlne bir gece çalı4ır, üç geee ınıotu ut
rar blr haidedir. 

Dilter taraftan yiyecek ve giyecek ft
atıarındt. da Ihtlklr göze çarpmaktadır. 
Halk, belediyenin bu hususlar üzerinde 
alfıkasını bekliyor .• 

* Okuyuculanmızın sorguianna 
ccvablar 

Adanacia İzmlrll Şaban All Özgöneşe: 
- Mektubunuzu baştan eona kndar 

okuduk. HM!senln neden ileri geld~
:nl kat1 şekilde anlıyamadık. Maamaflh 
bir lstld:ı. lle Adliyeye müracaat ederek 
rnevruu bahsetttttntz şahıaları dava e
clln1ı. 



8 Sayfa SON POSTA 

•• un 
Sivastaki Fransız zabitleri kongre 

orada toplandığı takdirde şehrin işgal 
edileceği tehdidinde bulunuyorlardı 

- 20-
Kongre beyannamesi. dahilde ner ta -

rafa ve ecnebi mümessillerine muhtelil 
v~sıtalarla iblaA' olundu. Nizamnamede 
kumandanlara vesair şayanı itimad olan 
makamata kısım kısım şifre ile ver!lerek 
nıahallerınce tabı ve teksir ve neşrlnm 
teminine çalışıldı. 

Sivas kongresi 
Sivasta ın'ikadını temine çalıştı~ımız 

kc ngreye lı cr ~raftan murahhas mtibab 
ettirmek ve onlann Sivasa gelmeler!ni 
temin etmek için, daha Amasyada başla
nnş olan mesai ve muha:berat elan devam 
edlyordu. Bütün kumandanlar ve her ta
rafta bir çok eri>abı harniyet fcvkalade 
sarfı ehemmiyet ediyorlardı. Fakat, gene, 
her tarafta menfi ve aleyhtarane pro -
pagandalar ve bilhassa hükumeti mer
keziyenin mani tedabiri; işi mü.şkülleşti
riyordu. 

Bazı yerlerden. hem murahhas intihab 
etmiyorlar ve hem de kuvvei maneviyeyi 
kesredecek ve herkesi nevmidiye sevkey
liyecek cevablar veriyorlardı. 

Bi7., her taraftan murahhas intihab ve 
izam ettirmek hususunda tesadüf edilen 
müşkülAtı ibertaraf etmeğe çalUjırken, di
ğer taraftan, en emin olmak üzere kon -
greye mahalli in'ikad, intihab etti~miz, 
s·vasta da. bir telaş ve heyecan başladı. 

Burada. bilmünase.be arzedeyim. 
ki ben Siva.on h akikaten min kü 1-
liılvücuh emin addetmiş olmakla oeraber, 
daha Amasyada iken. Sivasa gelen bü -
tün yollar uzaktan ve yakından ica-b eden 
tedabir ve te.rtibatı askeriyeyi aldırma~ı 
da muvafıkı ihtiyat bulmuştum. 

Sivasın heyccanına şu suretle jttı\A htı
sıl oldu. 20 ağustos günü öğleyin, Sivas 
valisi Reşid Paşa tarafından telgraf ba -
§Ina davet olundu~m uman paşanın u
zun bir telgrafı veriliyordu. O telgraf bu
dur: 

Erzurumda Mustafa Kemal Pata 
Hazretlerine 

EvvE'la tl1sdıimden dolayı affı alilerini 
rica ve afiyeti devletlerini istifsar ede -
rim. Maksa<lı tasd'iimi beıweçhiati ar.z 
ve izah E-diyorum efendim. Zahiren Frarı
sızlara aid müessesatı teslim etme«, ha
kikatte buraların ahvali hakkında tedki· 
katta bulunmak üzere, cizvit papazıaril~ 

beraber İstanbuldan evvelki gün Sh•asa 
gelerek makamı viHiyeti ziyaret eden 
F:-ansız zabitlerine iadei ziyaret ıçin dün 
s:.bah yanlarına gitmiştim. Ziyaret \'e 
rnü1akatın hitamında orada hazır bulu -
nan Fransız binbaşılarından jandanııa 

müfettişı Mösyö (Brono) biraz hususi 
görüşmek arzusunu izhar ederek bende -
nlzi diğer bir odaya aldı. Söylediği söz • 
leri aynen naklediyorum. 

Mustafa Kemal Paşa ile kongre heye
tinin Sivasa gelip burada da hir }~ongre 

yapacaklarını işittim. Bunu İstan hııldan 
gelen Fransız zabitleri söylediler. Sızinle 
bu kadar samimf görüşür ve şahsınıza 
karşı pek ?.iyade hürmet beslerkPn bu 
mcseleyi benden ketmetmenize çok m:l
teessir olc!um. dedi. Bendeniz de l~zım ge
len cevabı vererek kendisini iknaa çz. -
lıştımsa da son söz olarak cE~er Mu!:ın!~ 
Kemal Paşa Sivasa gelir ve burada kon
gre akdi ne tc§ebbüs olunursa beş o rı gü n 
zarfmda buralann tahtı işgale alınması 

rnukarrer olduğuna sureti kat'iyecie v:l
kılım. Sizin şahsmıza karsı beslf'Clı~im 

hissi hürmet icabatı olarak bunu hnbcr 
veriyorum. Inanmazsanız. emri vaki ha
Eni aldıl{mda kanaat edersiniz. 01 vakit 
vatanınızın baisi felaketi olanlar mcya • 
nına siz de girmiş olursunuz. sözlenni 
sarfetti. Debiliye nezaretinden dün aldı
~ım şifreli telgraf ta başka şekilde ya -
ztlmakla beraber ayni kanaati verecek 
zeminde idi. Yeni gelen Fransız zabitle _ 
rioden biri de dün kolordu kumandanilc 
uzun uzadıya görfişerek kongre hakkın _ 
da J..umandan beyefendinin fikrini anla
mağa çalı:<itığı ·gibi bu sabah ta Mösyö 
(Brono) hendenize gelerek saat alafran
ga üçte diiter Fransız zabitlerile beraber 
kongre hakkında görüşüleceğini •e fakat 

kendisinin aradaki samirniyete hinaen 
daha evvel ayrıca görüşmek istedikini be
yan etti. Bir müddet konuşulduktan son
ra r.etice itibarile §Unu da söyledi. cBen 
dündenberi bu mesele üzerine pek çok 
imali fikir ettim. Nihayet şuna karar ver
dım ki eğer Mustafa Kemal Paşa lle kon
gre heyeti Sivas kongresinde İtilAf dev
letleri aleyhine tahrikatta bulunmazlar 
ve anlar hakkında mütecavizane lisan 
kullanmazlarsa kongrenin in'ikadında hiç 
bir mahzur yoktur. Bizzat ben Gene!'al 
(Franşc Despere) ye yazar Mustafa Ke
mal Paşa hakkındaki tevkif emrıni geri 
aldırır ve kongrenin in'ikadına muhale
fet olunmaması hakkında dahiliye neza -
ret'nden size emir verdiririm. Fcıkat şu 
şartla ki siz de benden hiç bir hususu 
ketmetmiyeceksiniz ve samimi dostluğu
muzdan dolayı daima yekdiğerimize kar
şı açık bir lisan kullanacağız. Yalnız 
kongrenin tarihi in'ikadını öğrenmek la
zımdır. ded;, Bendeniz de kendisine bu 
babda kat'i bir şey bilmediğimi ve öğ -
rendiğimde kendisini haberdar edeceğ,mi 
ve aradaki dostluğa binaen hiç bir ş~'Yl 
ketmeylemiyeceğimi söyledim. Rinba~ı -
nın işgnl nıeselesinde dünkü kat'i~·et ifa
ocs;ne rağmen bugünkü mülayemeti s~
bebini nazarı alii dakikai danHerine ar -
zetmeği veeibeden ve bu babda tafsihitı 
zevsidden addederim. Ayanen anlaşıh • 
yor ki bunların fikri kongreyi Si vas ta 
toplatmağa muvafık görünerek kongre 
heyeti kirarnile sizi barada içtima etHr
nıek ve el &ltından tedarikatta buluna • 
rak cümle ihvanı ele geçirmekten ve ay
ni zamanda işgal meselesini de ~mri vaki 
haline koymaktan ibarettir. Diiıı aksam li 

dahiliye rıezaretinden aldığım şifre bir 
telgrn.f ta başka şekilde yazılmış olmakla 
bE-rabf'r hemen ayni zeminde idi. 1ste ben
d!'niz her hakikati rnektum tutul~ıak is
tirhamile efendimize arzediyorurn. Bun
dan sonra hattı hareketin tayini size aid
dir. E:ıtrikalı bir tehlikenin bu kadar mıi
tekarrib ve adeta el ile tutulacak rlere
cede mer'i olduğunu bilip dururken key
fiyettcn zatıalilerini haberdar etnıemeAi 
ve: binnenalcyh Sivasta kongre akdinden 
sadı nazar edilmesini arzeylememeği vic
danıma sığdıramadım. İşte bunun için za
tı dPvletlcrinden ve orada bulunan diğer 
ihvanı kirarndan pek ziyade rica ederim 
ki ıkinci bir kongrenin behemehal akdi
ne lÜ7.tımu kat'i yoksa, vazgeçilsin . Var
sa. dert taraftan işgali pek kolay olan Si
vasın merkezi içtima olmasından sarfı na
zorla işgal ihtimali pek baid olan Erzu
rumda veyahud tcnsi'b huyurulursa Fr
zincnnda ın'ikadı esbabına tevessül huyu
rulmasını selameti memleket narnma is
tirham ederim. Kolordu kumandam Sa -
lôhaddin Beyefendi de bu babdaki nok
tai nazarlarını ayrıca Kazım Paşa Haz • 

retleri vasıtasile size yazacaklardır. Şim
di yanımda bulunan Sivas meb'usu sabJkı 
Rasim Bey de Erzurum meb'usu .sabıkı 

Rom.anyada olup 
1çyüzüne bir 

bitenlerin 
baktş 

Bükreşte 
Kodreanu 

öldürülen 
kimdir? 

Yazan: Selim Rag1p Emeç 



BirbınkAnun SON POSTA 

C Inandmiyacak bir vak'a ~ 
Midesinde patlayıcı madde 
fabrikası taşıyan adam 

llir İrtgiUz gaze • 
~İli anlatıyor: 
Anıatacağım ma • 

~tanın yegln' ku
IUrıu tarafı ıu daki· 
~aya kadar bunun 
~kikat olduğuna 

rnseyi inandıra • 
ltıayı§ımdır. Siz de 
dınıeyiniz, ne d1ye • 
tekainiz, bakalım? •. 

Sir kaç sene olu • ,~H$,::"''~ 

ıünle gör! 
Ben merakla ayağa 

kalkarken il~v~ etti: 
-Yalnız ate~e pE'k 

yaklaşma, dedi. Son
ra kendisini arkaya 
vererek ocağa kuv
vetli bir tükürük fır
lattı. Bir kaç sanıye 
kadar bir vakit geçti. 
Arkasından O<'aktan 
(Hurrr!) diye ye§il 
bir alev sütunu fı~· 
brdı. Sanki bir ka
urga kopmuş gibi sı· 
eak bir hava tacyiki 
dalgası beni ıtti, önfı
ne kattı ve yeroe yu
nrladı. Masa, müd
bi§ bir gürültü ile te
petaklak oldu. Du-
1'8l'da bulunan lev-

)'or. Bir gün bir de 
halttını, biıım yazı 
~ıeri müdürü beni 
Çiğırdı. !:linde bir 
lbelttub vardı. Bot 
'lan kAlldı di • 
~n dudaklanna 
h di~ sigarayı 
""'~ Bab, bir 1018 yu
~~hyordu. Beni gö-
-"'lCe: geçirmek .mecburiyetinde kalarak. oraya halann camları çatladı. 

- Bana bak ollum. dedi. Bir imzasız yollandım. * 
~elttub aldım. Böyle tıtıpıyoz §eylere e- * .. Koridordan koşarak gelen birisinı, o 
etnıniyet vermeyiz amma. §Öyle okkalı Karnım çok acıkmıştı. Ban gozüro tut· küçük yapılı meçhul dostum, ocaktaki 

~Ir haber de yok. Belki takibe de~er ... . madı. Şöminesinde neş'eli bir ateşin yan- kömürlerden birinin içinde patlaytcı bir 
~nu bir kadın yazıyor • yazısından çak- dığı tenha bir odaya sofra kurdurdıun.Sa- madde oldufunu, birden patlarlığını söy-

- ~ya bulundulu kaaabada bir ci- londa, mariz tavırlı bir adam daha var~ı. lıyerek savdı. Nihayet. onu zorla kandı -
~~tt l§lenmif. Madam Cons iStninde Üstünde bir bardak çayla, üç yumurta rarak temiz havaya çıkardı.m, ve birlikte, 
biltıai kocasını 6ldürmfiJ, Mister Cnnsun bulunan bir masaya abanmış, küçücük Altın Aslan soka~ından aşağıya yürüme-
li,! aydanberidir ortalıkta görünmerli - defterine bir şeyler çiziktiriyordu. ğe başladık. Anlattı: 
h karının bu cinayeti sırf kocasının Herilin konuşmıya niyeti olmadığını _ Gözünüzle gördünüz değil mi? .. Na-

rasına tama ederek waptı~ı ve zavallı görünce, fıı olsun diye cebimde taştd!ğım, . ., 
'ci <~ 5 

:r sıl !turtulayım bu derdden Yarahbım ... 
d ltnı evinin bahçesine görndüğü dediko- harcı Alem fenni bahisler kitabını çıkara- Kimyadan çakmad.ı~ halde, mulıakkak 
llsu. bütün köyde çalkanıyormu~.. rak okumıya koyuldum. Bir yandan da 

diyorum, menhus daktorun verdi~t ilaç-* çorbamı kaşJklıyordum. Bir ara. adanun ta mel'un bir şey vardı, bu nesne, hE>r ne 
'I'tbıir mu"du-rü so-züne devam et.tı: kitabın kabına .gözlerini .diktiğini, hiç a-

k ise, mide usaremi patlayıcı bir unsur ha-- p 0 1:-1·n bö'yle aslı utarı. isbatı, .,a _ yırmadığın.ı farkettim, ve cneden ba ı -
ı.. ~ s ı.. k M h 1 line getirdi. .. Hakikaten, ben buglin. yü-'lldi ol-ıyan iı:lere bumunu sokınıyaca- yorsu.n ?• aer gibi ona ıua tım. e~ u a-
ıı. ·•• .,. rüyen, seyyar bir patlayıcı maddeler fab-
'' ınaı···- On · · k dm bizi dt> 'k'll _ dam Konuştu: , 
lııl. ...... un ıçın a Aff d · · • d d· A b kim d rikasından başka bir şey de~ilim. Onun .ıı:luyor, cSiz ki efkAn umuıniyenin or- - e ersınız. e ı. ca a ya an 
hııı. anlar mısınız?.. için de bir tüccar olmak bakımından ken-
"""' nifirisiniz. L-Qtfen bu ile ehemıni - di kendime soruyorum: Madem ki böyle 
~"lt \Jeriniz, ve adalet meydana Ç!:ıt!;ınt - Eh şöyle, böyle.. Amma çocuklu-
14 )or ı d' ~umdanberi kimyayı severim. bir derde uÇadık. gam ve gussayı bıra -
' · htimal karı zıpırm biridir, biri :r kalım da, işin çıkar yolunu dürJrıelım, 
)11 a .. Son zamanlarda böyle tahtalı kö· * bu cmevhibe:. den nasıl para kazanabili-
lı boylıyan kocalar da yok değil hani.. Meçhul adam. bir müddet sustu, sonra, 
~ıı.. rim?. Kendimi, meselA bükilmete sata -ı.:ı . .ıı:i. de acuzenin dediği doğru çıkar. Ne sözüne devam etti: 
Qlıtr bilir miyim, dersin? .. Bunun yolu, erkanı "'h sın? .. Bahsetti~i yer Suffolk'da .. Mek - Size garib gelecek amma, anlata -
tt., l bir göz at, sonra ilk trene yetiş. ve yım efendim, bana bugünlerde çok tu - ne ola? .. 

2 
t Yedide buraya gel.. hnf bir hal anz oldu; bu tuhaf hali, aca- R.üya görmediğime emin olmak için 

ı_ 0 Paralık bakkal kiğıdına yazılrr~ıs o- ba kimya i1mi thalledebilir mi, diye k~ndi habre kolumu, budumu çimdikliyl)röum. 
) rı lnektubu bir müddeiumumi ciddı- ktondime soruyorum. Bakınız nasıl oldu? Halcikaten asrın en büyük hAdiscsi ile 
)~ile tedkik ettim. Arkasından d:ı Li - Son zamanlarda midem bozuldu. Dek- karşı karşıya bulunuyordum. Düşününüz 
"t...-ıd t k bir kere: İnsandan yapılma bir patlayıcı t. -tou an trene atladım. ki yerde cı - tora gittim, herifçi oğlu bir ilaç verdi. 
"Illa b' maddeler fabrikası ... Dünya, dünya olalı )t,... Yaptıktan sonra küçük ır istas - Her gün üçer defa yemeklerden son-

-.. ,ıua in k" böyle bir harika görmemiştir ... ~b dim. Mektubda ismi geçen ove ra birer hap alacaksın, dedi.. Eh. dok-
~ llce, kadına hak verir gibi oldıım. Ne tor söyledi bunu .. timini okumuş. elbett~ İhtiyatı elden bıraknuyarak cevab ver-
't', l.aııız, Adeta korkunç bir yerdi uurası. ki bir şeyler bilir dedik, bir ay kadar yut- d im. 
~rtı tlnayet yuvası ... Ahaliden bir şey ö~- tuk hapları .. . Fakat ağzıının tadı dE'ğişti, - Ihtimal ki, kömürde bir §ey vardı 
ı_. 'blek nrilmkün olamadı. Zira, dükkan· ben de ı lacı kestim, amma .. a~zımın tadı da, o esnada patlayıverıni§tir. 
ı_~ hep kapalıydı. İkinci tatili yapıyor.- yer:ne gelmedi. Bilakis ilacın tadı, ko • Adam: 
~ hesbtalli onun için doğru karekola kusu, bütün içime sindi, üstelık... - Zarar yok, bir kere daha tecrübe e-

'tıdını 
li · Bir hafta oluyor. Evde idim. Baktım o- deyim de gör! .. dedi. 

)ı~bal!an tavırlı, enine boyuna, pos bı- lecak gibi değil, bu kokuya dayannıak (Devamı 10 uncu 1ayfada) 

'ilı komiser, benim saf saf cBuraC!a bir imkanı yok. Hemen hak tu ... Tükürdüm. ·-·--··················-··-·········-··---··········· 
~~t olmuJ. filanı öldürmü§ler. de - 'l'ükür bire tükür .. Şeytan mı diırttü ııe-
~la Uzerine makaralan koyuverdı , ka • dir, birde döndüm, son bir defa da ocağa 

katıla güldü, ve: tükürdüm. Tükürmemle de odada toz du-
~~ \1~~ canına be, diye §aka etti, de - mana karıştı . .göz gözü görmez oldu .. 
\t8h hııırn Consu öldürmüşler ha ... Ya.. - Anlamadım .. Ne demek istiyorsu • 
lltsıİ "ah! .. Bunu kendisi işitse kım bilir nuz .. Nasıl toz dumana kanştı? 
llıqh ıe\lklenecek .. Yok be canım. İnan- - Ocakta bir patlama, i§tial oldu. O • 
bi l'lız .. Atmışlar. Mister Cons turp gi- caktan bomba patlar gibi sesler geldi, a
)u~~a~lam. Dünyaya kazık kakan so- levler iışkırı, fışkırıverdi. Duvarlar çat
~~ll ~ndır o. Yalnız kansının şirretliğin- ladt. mobilyeler harab oldu. 
--~~ Urtulnıak için, uzak bir yere gitti, İ§te o zamandanberi bir kaç kere daha 
hil't:an?1

• Bulundu~u yeri de kimsenin denedim. Hep ayni netice ile karşılaştım. 
~;esıni istemiyor. Merakınızı yenmE'k Anlaşılan içimde patlayıcı bir şey, bir 
~lcted"e bir de onu ele vermiyeceğinizi m:ıdde var, dostum! Nasıl kurtulayım bu 
~~ kerseniz, tarif edeyim, gidip g0rü - dE'rdden? .. 
'!t ot en.~isıni. 20 kuruşa pathyacak sizE'.. ÖmrümdC' asla deli görmemiştim. Onun 
'-eta ~buse atlarsanız, olur biter. Biz. or- iç!n, inanınız ki paçalarımın bağı çözül
~J~k~yeti mucip olacak bir şey gö - dü.. YiğitJiğc leke sürmemek te istedi • 
'-lt. ~·~uniz için müdahale etmiyoruz.. ğimden. becerebildlğim •kadar oir yu -

l.ti 1eıtı. neler uyduruyor.. mu§aklık ve nezaketle: 
~lls;:er Consun izinden gittim. Madam -Bir bromür alsanız, fena olmaz .. de· 
t~ lt konu§tum. Ve zavallının bu şir • dim. 
bitiri arl<fan kaç}fına hak verdim. İşimi Hcrü umursamıyan bir tavırla: 
t~i~ t~ is~asyona döndüğüm zaman son - Bunu söyliyeceğinizi biliyordum, 
'-. iat iitl'llif oldufunu ötı"endim, ve is- dedı. Sonra ani parlayıJla söylendi: 

etneı aoceyi Beyaz Ocak otelinde - inanmıyorsun dejil mi, gel de g5 -

Pekinde Çin kadınları 
Silah taşıgorlal' 

Pekinde Japon polisleri yolda geçen 
kadınlan durdur ar ak üstlerini, ha§ larını 
aramaktadırlar. Bu araştırmalar netice
sinde birçok kadınların hacaklarına sa
rılı olarak .küçük, bUyük çapta ıabanca
lar meydana çıkarilinıttır. 

Sayla 9 

'TiYATRO 

Naşidde prova 
V AZAN : IS MET HULÜSI 

N"fid 

Bundan biT müddet evvel bir gün 
Turan t iyatrosunun önünden geçiyor • 
durn. Naşidi bir göreyim, diye tiyatro • 
ya uı:rramıştım. Naşid sahnenin arka • 
sındaki sovunma odasında idi. Onun 
bu odası Çok boştur. Kaqılıklı konul • 
muş, örtüleri tertemiz iki sedir. Bir la· 
vabo, bir koroedin ~duvarlara Fabri· 
nin, Kavuklu Alinin, Hasan efendinin 
resimleri asılmış. 

O gün Naşidle konuşuyorduk. Bir a· 
ralık sahneden kadın erkek sesleri du· 
yulınağa ba.şlamıttı. Naşide eordum: 

- Sahnede ne oluyor? 
- Piyes provası .. 
-Ha!.. 
Bu cHa!. » nın, cSiz tülOatcılar da 

prova yapar mısınız?• manasma söyle
nildiğini tahmin eden N~id, odasında· 
ki komedini!l çekmesini açmış ve için
den birkaç deftt>r çıkarmıştı: 

- Biz tüluatcılar bunları oynanz. 
Hepsi yazılıdır. Prova da yapanz. Her 
gün provam!z vardır. 

O gündc>n beri Naşidin provaların • 
dan birindP bulunmayı istivordum. 
Ve fırsat düşün~ gitt im. 

* 
Sahnede bir akşam sonra oynana • 

rak bir operet prova ediliyor. 
Naşid, bir zamanlar, İstanbul operet 

heyetinde tenör o1an ve sonra kendi 
kendine şimdiki Milli sinemanın oldu • 
ğu binada Sahir ope.retini kuran Ce • 
mal SahirlE' birlikte birkaç gün operet 
oyna~racakm. ş. 

* Cemal Sahir, sahnenin l>n kısmına 
konulmuş bir sandalyada oturuyor: 

- Hele bayan siz gelin! 
Sarı saçlı bir bayan sahnenin arka • 

smdan Cem:ıl Sahirin yanına geliyor. 
- Suraya oturun. 
Yanındaki sandalyaya oturuyor. 
- Müzik .. hal'li şu vals .. Tralay tra • 

lay tralay .. 
Müzik ~şhyo:-. 
«SelAm, selAm, !elim .. » 
Karimlı erkekli birkaç se8 birden ba· 

ğmyorlar. Bu da koro olacak .. 
Cemal Sahir b!r başka bayana ses • 

leniyor: 
- Siz de gelin. 
Naşid truımnun kadın artisti Saade

ti tamyorurn. TülOat sahnesinde gör • 
düğüm en iyi kadın arti3t.. 

- Başlayın. 

cGenç yaşımda evlendim, 
•Kocamı hiç gömıedim• 
Şarkı söyliyenlerin arkasında bir ma 

sa var. Masanın başmda oturan kınnı· 
zı şapkalı bayan çok meşgul. Şarkı söy· 
liyenlerin şarkıları uzadıkça onun ör • 
düğü tentt-ne de uruyor. 

•Geliyor, geliyor prem geliyor. 
Hakikatcn bir gelen var .. Naşid .. 
Naşid1n sahneye çıkışını görmüşsü • 

nüzdür. SahnedekHer derhal değişive-

SacıcUt 

pundan Hüseyin, Suphi, Faik, Nıza • 
meddin ve Cemal Sahir ne diyeccğint 
merak ediyorlardı: 

- Burada demindenberi ne iş gör • 
dünüz? Bak.eanıza gazetecinin yüzü 
gülmüyor. Biraz güldürsenize canım ... 
Gelh~ bana döndü: 
- Affedemniz, biraz geç kaldım. 

Bizim birader hastalanmış. Ha.stalamr 
ya .. sokağa tlril tiril ceketle çıkar .. eve 
gelir, hırkıı hırk~ üstüne giyer .. Bugün 
kendisine: cBirader sen delisin• ded~ 

O da bana, eYa sen, dedi, s~n akıllı 
mısın?• 

Düşündüıl\. 

-E sonra .. 
- Sonrası yok .. cevab vermedim . 
Sahnede bir dolaştıktan sonra, gene 

karşıma gelip, durdu: 

- Biz eskidenberi soyadı almışızdır. 
Bize Yedi Deliler derlerdi. Özcanlık 
snnratian gelmedir. Yedi Deliler. 

Faik Coşkun, Naşidin yanıbaşında 
idi. At1ldı : 

- Ben de bu ailenin amudu fıkari • 
si yi m. 

Ba"la baktı; ve ilave etti: . 
- Konuşmuyorum. Piyesteki rolü .. 

mü okuyorum. inanmazsanız siz de ha. 
kın. 

Elindeki defteri uzattı . 

Naşi:l konuşmaya devam ediyordu~ 
- Bizim hepimizin soyadı vardır. 
Süflörlerini işaret etti 

- Soyadı Fırın. 

İzah etti: 
- Babac;ı çok odun yemiştir de 
Etr:\fına bakındı: 
- Hüse~'İn nerede, Hüseyin? .. 
- Yok, gitmiş. 
- Soyundan sopundan bahsederim, 

d iye korkmuştur. Benim akrabam ol • 
duğunu id db eder amma .. sakın inan .. . 
mcıyın. 

Bir dak~ka durdu ve ilave etti: 
- Müsaa.de ederseniz başlıyalım. 
-Buyurun. 
Prova b:ışladı. Birinci sahne.. ikinci 

sahne:. üçüncU sahnede Naşid giriyor. 
Faik Coşkun hab€r veriyor: 

- Kenara kenara .... Ben bu ailenin 
amudu ftkarisiyim. 

Naşid Saadetle yanyana yürüdü, geç• 
tl. 

Sahne değişti. Naşid konuşuyor, gü· 
lüvor ... Amma o konuşurken ben de 
g{Ülivorunı. Sahnedekilerin hepsi gü • 
lliyorlar. Mcvcud olmıyan telefonun 
Ahizeo;ini eline alıyor. Karşısında bu • 
tunmıyan bir kadına çıkışıyor •ve kol .. 
tuklar~a oturınıyan M'yircilerin alkış • 
larını topluyor. 

Sahneler ~ahnele.Ii takib ediyor . 
Artık ben röportaj yapmak için git

mi~ olduğumu unuttmn, Naşidin seyirw 
cisi oldum, seyrediyor, gülüyordum. 

* rirler. Seyircilere birdenbire bir neş'e - Ho~ca kalın. 
gelir .. Provada da öyle oldu. Çıkıyorum .. t iya tronun kapısında Na 

Sahnedekiler de~§iverdiler. Tek ee • şidin adı ve renk renk ilanlar .. 
ylrci ben de ne,'elendim. Gözlerimin önünde Naşid ve onun 
Naşid sahnenin önüne gelip beni gör· jcstleri ... 

müştü· - Halk, bu halk san 'aLkdrmı beğen· 
-Vay beyim, 18fa geldiniz. mckte cok haklıdır, diyorum. 
Etrafındakilere baktı. Nqidin tru • İsmet Hul\lsi 



SON POSTA 
s 

Denizeilikle kanalların 
ehemmiyeti büyüktür? 

Bir arkadaşın ötekin i 
burnundan ısırmasile 

biten içki alemi 
(BaJtarafı 7 inci .cıyfcuUıJ 

yacak bir Alman donanması için Kil ka
nalı çok laz1mdır. 

Yeni kanallar 
C'rlirüyoruz ki bugün elinde kuwetli 

donanınası olan memleketler geınUerin -
'den başka bir de geçidieri €ÖZ önünde bu
lunduruyorlar. Amerika Panamasım. İn
giltere Süveyşini. Almanya Kil kanalını 
düşün~yor. Acaba Japonya ve Fransa bu 

'.gibi dü~cclerden ve sıkıntılardan Aza

de rr.idir? Değildir, bugün her mem
leketin kendisine göre bir kanala ihtiyacı 
vardır. Mesela: İtalya. Tirenyen denizi 
ile Adriyatiğini, çizmenin §imalınden, 
katedecek bir kanal yapsa ne kadar 
memnun olur. Bu bir tasavvurdur. Yapıl
sa iyi olur. Fakat yapılmazsa. İtalya pek 
b:r şey kaybetmez. 

Lakin Japon lar. Fransızlar ve Ruslar 
için mesclc daha ziyade hayati enenımi
yeti haizdir. Mesela Japonlar Büyük Ok
yanusu Hind Okyanusuna raptedecek bir 
kanal yaparlarsa İngilizlerin meşhur 
(Singapur) iissünün kıymetini dvşürü -
verirler. Böyle bir kanal ancak Siyam 
topraklarından açılır. Zannederim Siy:ım 

hükümeti nezdinde. Japonlarm n .lfuzu 
fazladır. Ve bu nüfuz bir gün böyle bir 
kanalın açılmasına sebeb olacaktı... Ni -
tekim böyle bir kanal Avrupa - Uzakşark 
yolunu da bir hayli kısaltmış olur. Bu kı
salık Siyam hükfunet~ bir çok menfa
atler ternın ettiği gibi Japon sevkülcey -
§ine de yeni bir tutamak temin eder. 

* Şimdi Fransaya gelelim: Bu millet hR-

halyanlar pamuk mübayaasma 
başladılar 

Türkiye ilc İtalya arasında son defa 
imza edilen ticaret ve tediye anlaşma
sında İtalyaya Türk pamuklanndan ve
rilebilf'cek miktar, pamuk kontenjanı 
o1arak tesbit t>d!ldiğinden İtalya !ir -
maları İzmir, Adana v~ İstanbul piya
salanndan bi.iyii'k partiler halinde pa
muk mub:ıyaasına başlamışlardır. Yer
!i pamuk mensucat sanayii erbabı, pa
muk ihracatının artmakta olması do -
iayısile kendi imalatlan için pamuk te
dariktııde zorlUk çektiklerini l\ffiıt 
Sanayi Birlii!ine bildinniştir. Sa -
nayi Birliği böyle bir vaziyetin hA
ats olmasma ihtimal vermemekle be -
raber pamuklu mensucat sanayi erba
bının noktai nazarlanru tesbit ederek 
bir rapor haünde İktısad Vekaletine 
bildir·neğ~ karar vermiştir. Bu mak -
sadla bugün öğleden sonra Milli Sana
yi Birliğindt> şehrimizdeki bütün pa -
muklu menS1.ıcat sanayii erbabının işti
rakile bir toplantı yapılacak ve alaka
:cıarlar,n müta1enlan tesbit o1unacak -
:tır. 

len Akdenizde Atlantikte ayrı ayrı birer 
filo ·bulun-dunnakta ve bu yüzden hhdidi 
tcsHhat konferanslarında bir çok müna -
kaşalara zemin teşkil etmektedır. Bu iki 
filonun birl~si için donanmalardan 
buinin. İngiltere gibi, denizlerde kuv -
vetli olan bir yabancının boğazından 
geçmesi icab eder. İngiltere ile menfaat
ler uygun gittikçe bu şeklin bir mahzuru 
yoktur. Fakat tekerrürden ibaret olan ta
rih bir kert> bu iki devletin arasını aça -
cak olursa mesele çok vahim bir safhaya 
girer. Böyle bir halde Fransanın knr~ısın
da bulunnc~ğı durum. Napolyon harble
rinden. çok fena olur. Her halde Fransa 
iki denizini birleştirecek bir kanal yap
malıdır. 

Haddı zatinde biraz tuhaf gibi görü -
~en bu fikir. tarihte de yer almıs ve bir 
çok teşebbiL~lere zemin olmuştur: 

1681 de Dokuzuncu Lui Akdenit ve 
Gaskonya körfezine akan nehirleri b;~

birine bağlamak suretile böyle b'r kanal 
yaptırmıştır. 237 kilometre uzunltığunda 
olan bu kanalın derinli~i 2 metre idı. 
r .anguedoc ismi verilen bu kanal büyü -
tülürse Fransaya büyük menfaatler te -
min eder. 

* 
Ruslar da Baltık denizini Karade.ıize 

bağlamak için büyük arzu göstcrmi~ler 
ve nehirlcrin kollanndan isti -
fade ederek işlerini bir hayli ılerletm,ş
lerdr. Bugün ufak gemierin geçmekte ol-
duğu ı:öylenen bu kanal. büyütülürse 
Karadeniz devletlerini pek ziyade alnka
dar eden bir ııekil alır. 

A.T. 

Bir ayda ltalya ve Yunanisiana 
yapilan yumurta ihracatt 

Son bir ay içind~ İtalyaya 27,251 li
ra kıymetinde 8 ı 7 sandık, Yunanisıa
na da 18,406 lira kıyrneinde 651 san -
dık yumurta ihraç edilmiştir. Bu mem
leketlere yumurta ihracatının bu ay 
da fazla miktarda yapılacağı anlaşıl -
ma ktadır. 

Edebiyat: Nam1k Kernalin 
resimleri ve resim:erdeki ktfalar 

Evvelki gece, zevkle ba§lıyan bir içki 
alemi, iki arkadaşın gırtlak gırtlağa kav
ga etmeleri ve birinin dijerinin burnunu 
ısırmasile neticelen.miştir. 

Fatihte Taşmekteb sokağında oturan 
Osman isminde biri, arkadaşlarından Fa
ikle birlikte odasına iki kadın getirerek 
içki sofrasını kurmuşlardır. 

İçki faslı bir müddet devam etmiş. Os
man ve arkadaşı Faik fazla içtiklerin
den birer köşede sızarak kendilerinden 
geçmişle.rdir. 

Esasen az içtikleri için sarhoş olmıyan 
kadınlar. Osman ve Faikin sızıp kalışla
nnı fırsat bilerek yükte hafif. kıymeti 
yilksek mal aramağa ba§lamııılar Vl' Os
manın duvarda asılı duran ceketinin ce
bindcn yüz elli lirasını çalarak knçmış
lardır. 

Bir müddet sonra ayılan iki arkadaş 
masa başında kadınları göremeyince 
yerlerinden fırlıyarak evin içinde kadın
ları aramaya başlamışlardır. Bu sırada. 
Osman, cebinde bulunan yüz elli lh·asını 
hatırlamı~ ise de parasının yerinde yeller 
estiğini g<5rmüştür. 

Fena halde canı sıkılan Osman. kızgın
lığını arkadaşından almağa kalkışarak. 
ckadınlan sen kaçırttın. demiş. Faikin 
üzerine yürümüştür. İki arkada~ içkinin 
ve kadınla!' tarafından budala yerine 
konmuş olmalarının verdiği mahcubiyet 
tesirile gırtlak gırtla~a <!övüşmeye baş

lamışlardlr. Dövüşme esnasında Oı:.mnn, 

Faikin burnunu koparırcasına ısırmıştır. 
Kavga ve gürültü üzerine mahalle hal

kı pencerelere üşümüş. vak'adan zaLıta 
haberdar edilmiştir. 

Burnundan yaralı olan Faikın müda
vatı yaptırılmış ve tatıkikata başlanmış
tır. 

Bir hırs1z1n tedavi 
edildiği hastaneden 

eşya çaldtğl anlaştldt 
Dünkü sayımızda ikinci şube sirkat 

masası memurlan tarafından yakalandı
ğını yazdığımız Çiçekçi namile maruf 
Fotinln, hakkında yapılmakta olan tah
kiket esnasında çok entercsan bir suçu 
daha meydana çıkarılmıştır. (Baştarafı 7 inci sayfada) 

Mülevvesatı dennetten olmayan t.ih;r 
Foti. bundan bir müddet evvel bir geAçık alınları seyret sana misal ol.run, 

Güneş bahnca kararmaz 114 celıl>.eyi ce Bakırköyün'de çok zengin bir çiçek 
şair. bahçE.'sine girerek para eder cinsinden 

7 Teşrinievvel 1304 tarihile cl<~lcreme kıymetli çiçekleri koparıp istif etmekle 
meşgul bulunduğu bir sırada, baiı~ıvım yadigiırı. diye yazıp imzaladığı son res -
tarafından görülerek kaçmasına meydan minin altına yazdı~ klt'a: 
kalmadan tabanca ' ile üzerine ateş ediiNamus ile irfanı yet4mez mi mükafat, 

lkbal yolu gerçi Kem.alin kapanı1:tır. miştir. 
ç,k ak göremezsen de saçında ~akalın- Dizınden yaralanan Foti hacağından 

dn kanlar akmıı.sma rağmen bahçeden kaça
Elm;nncti billah yüzü ak alnı acıkttr.' rak tren yoluna gelmiş ve kimsenin göre-

Reşad iıa.em Koçu ""' miyeceği bir yerde gizlenmiştir .. Sabaha 
kadar tren yolunda yaralı bacağıle kalan 
Fotinin imd:adma bir tesadüf eseri olarak 
arkadaşı Pire Mehmed yetişmiştir. 

Yolcu salonu in,aab yılbaşına 

f..adar bitirilecek 
Buğday fiatiart bir mikdar 

yükseldi Yeni Galata yolcu salonunun umu -
Dün piyasaya Anadoludan 40 vagon mi inşaatı yılbaşına kadar bitirilecek-

Pire :M:ehmed Fotiyi kucaklıyarak tre
ne bindirmış ve Yedikule istasyonuDda 
b~raberce inmişlerdir. Oradan oir ara
baya binip doğruca Gureba hastanesme 
gelmişler, Pire Mehmed, Fotiyi ha.c;t::ıne
ye yatırmıstır. Bilahare Foti hastaneec 
Ba!ıklı Rum hastanesine gönderilmiş ve 
ornca kabul edilmiştir. 

- buğday gelmiştir. Mevrudatm fazla h- tir. Salonun d~.hili te.zyinat ve. te~~ba
~na r~ğme.'1 yumuşak buğdaylarda 3, tı ayrı ayrı rnuteahhıdlere venldıgm -
sert buğdaylarda 2 para bir yükselme dcr. ancak birkaç ay sonra işletrneğe a-

olmu.ştur. ~ı.~~.<;~~~~~· .............................................. . 
Bundan başka piyasaya 1S vagon stanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

arpa, 5 vngon mısır, 936 kilo yıkan- latildil caddeainde 

ınış güz yünü, 30 ton ketentohuınu, ı. ~~m~~~~llll' KomeJi kımı 
vagon yapağı, 2 vagon tiftik, 22 ton t;~ı Jı ım1 1 10 BirincikinUDd.. Itibareta 
kuşyemi getirilmiş, bunlann hepsi de D A M A ç 1 K M 1 Ş 
satılm•ştır. B 1 R G 0 z E L 

Esasen yarası çok hafif olan Fot~ b'r 
kaç gün içinde iyileşerek bir gece kendi 
ko~uşundaki hastalara aid bir saat, 3 
palto. 1 para cü2Xianı çalıp kaçmıştır. 

Çekoslovakyanm smal ihracati 
Çekoslovakyanın İstanbul başkonso

!losu, Ticaret ve Sanayi Odasına bir 
mt-ktub göndererek Çekoslovakyada 
son de~ vaki olan arazi tebeddülleri -
nin sınai mahiy~tte hiçbir malın ihra
catını sektedar edecek bir netice ver -
rnedi~'ni ve Çekoslovakyanm eskisi 
'!ibi Türk alıcılarını her suretle tatmin 
~tmek k3biliyetini muhafaz..a ettiğini 
bildirmiş ve ·bu hususta tüccarlann 
tenvir edilmesini rica etmiştir. Daha 
evvel Prag Ticare Odası da ayni me -
:1lde Odaya müracaat etmiştir. 

Daha birçok sirkat işinde parmağı ol
duğu kuvvetle tahmin edilen Foti hak-

H A l K O PER ET 1 kmdakl tahkikat devam etmektedir. 

Ticaret Vf:' Sanayi Odası keyfiyeti a-
1akadarlara bildinniştir. 
·-··································-····---

ZAYi - Teklrlin~ MembaUrran mektebt 
6 ncı S. dan 333 yılı aldığım şahn.detname

mı zayi ettim. Yenısını alaca~ım. Eskisinin 
hükmü yoktur. 

RalfBaşta. 

Bu aqa., 9 da 
bk temail, Büyülc operet 

·Iç IÇE. 
Rejiaör : Rıt1id Rıu 

Müzik : Seyfettin Aaal 
Y a:ıuı : Yuaıf Surari 

ERTUGRUL SADI TEK 
TiYATROSU 

Tabimda Bageec 

( KAYNANAM) 
YOdviJ 3 perde 

Yalandaı insan MAbut 

TURAN TIYATROSU 
aaıı'atldir N~it 

Cemal Sabir ohıyucu 

Sr.miha n Mezey varyetul 

BALAYI 
VodTil 3 P. 

DANS SOLO DOET 

Darülaceze müdürüne 
tekaüdlüğü bildirildi 

Darülaceze Müdürü Cemile dün teka
üde sevkedildiği bildirilmiştir. Belediye 
müfettişlerinden Bekir Zafir Dariilaceze 
Müdürlüğünü velkaleten idare edecektir. 

Bir kadına çarpan otomobil 
fOfi5rü yakalandı 

Şoför Avninin idaresinde ki 2543 
numaralı otomobil, Galatada İskender 
caddesinden geçmekte iken, Cemile is
minde bir kadına çarparak hafifçe ya
ralamıştır. 

Yanılının müdavatı yapılmıf, suçlu 
şoför yakal~tır. 

lnanılmıyacak bir va k' a 
(Baj tarafı 9 uncu sayfada) 

Caddcnin ba~ına .geldik. Yer<ie bir iz -
marit vardı. Herif oraya tükürür tülWr
mez. etrafı bir ateş kapladı. Adam yalan 
söylemiyordu. Muhakkak ki içinde pat
layıcı maddeler vardı. 

* Ertesi sabah ben cenuıba do~ru yolla-
nacaktım. o da şimale uzanacaktı. Oda
larıımza çekilmeden ismini ve adresini 
almı§, ve benim bulunduğum şehre vanr 
varmaz buluşmak için de kendisile söz -
leşmiştim. Matbaaya geldim. Verece -
ğim müjdenin heyecanile kendimi zor 
tutarak do~ru yazı işleri müdürünün o -
dasma çıktım. Müdür. beni kaşlarını kah 
indirip, .kah kaldırarak dinledi. dinledi. 
Sonunda: 

- Çok güzel bir mevzu amma .. Gar -
gara etmek için damacanalarla su içmek 
lazım. dostum, dedi ve bir baş işaretile 
bcr.i başladı. 

Polis it~ 1 

Iki esrar kaçakcısı yakalandı 
Dü!l, Emniyet Müdürlüğü kaçakçı -

lık bürosu memurlan tarafından iki 
esrar kaçakçısı yakalamnıştır. 

Galatada Vatan otelinde Inisafireten 
oturan Geyvell Mustafa ile Nuhun 
müştereken esrar kaçakçılığı yapmak
ta olduklan haber alınmış ve memur -
lar otele giderek Mustafa ile Nuhun 
yatıp kalktıklan odalarda arama yap
mışlardır. 

Arama neticesinde, husust torbalar 
içE"risinde saklı 2 kilo esrar bulunmuş
tur. 

Dün Emniyet kaçakçılık bürosuna 
getirilen suçlulann üzerlerinde taşın -
ması memnu cinsinden aynca birer 
bıçak da bulunarak müsadere olun -
muştur. 

Suçlular hakkında tahkikata d~varn 
edilmektedir. 

Bir genç kızla gi5r0şt0ğ0 genel 
amcaları yaratadılar 

Kartalda Nadire isminde bir genç 
kız t:mıdığı Sadık isminde birinin evi
ne misafir olarak gitmiş ve bunu haber 
alan amca1an Naci, Kamil ve Abdul -
1ah genç kıı:ı takib etmişlerdir. 
Kapıyı kınnak suretile içeri giren üç 

amca Sadığın üzerine hücum ederek 
sopa ve bıçakla genci muhtelif yerle
rinden yaralamışlardır. 

Bilahare ~enç kızı zorla eve götür -
miişler ve iddia edildiğine göre onu 
dövrnü~lerdir. 

Genç kr7., amca\larının dövmelerine 
tahammül cdemiyerek duvardan atla
mak suretne kurtulmak istemiş ve bu 
emada düşerek muhtelif JYeıferinden 
yara lamm~hr. 

Yaralı Haydarpaşa hastanesine kal
~nlmış v~ hadtse hakkında tahkikata 
ba~lanmışhr. 

Otomobilin arkasına takılan bir 
çocuk dOştO 

3076 numaralı otomobilin arkasına 
takıla11 Orh~n isminde bir çocuk, düşe
rek h~fifçe yaralanmıştır. 

Yaralı çocuğun müdavatı yapılmış -
tır. 

Bir sigara ateşinden bir otomobil 
tutuştu 

Cihımgirde, Ford garajında çalış -
makta olan ame1elerden henüz hüviye
ti tesbit edUemiyen biri, garajda bulu
nan otomobillerden birinin üzerine 
yanınalrta olan bir sigara atmı~. oto -
mobi!de bulunan benzin derhal ateş 

a1mıştır. 

Ka1.a esnasında garajda bulunan bir 
arnelenin kaşlan yanmış, ateş daha 
fazla büyümeye meydan verilmeden 
söndürülrnüştür. 

Bir kadın gaz ocaCh parlamaaından 
yaralandı 

Tetx'başında Derviş sokağında Sara
oğlu apartımanında oturan Martanya
li isminde bir kadın, gaz ocağında su 
ısıtmakta iken, ocak birdenbire parla
mışt1T. Bu esnada kadın yüzünden ya
ralanmış ve tedavi altına alınmıştır. 

Tramvaydan düşOp yaralanan 
biri öldO • 

Galatasarny Lisesinin sabık JJizik 
öğretmeni İzoar isminde bir ecnebi, 
Şişli civannda tramvaydan düşerek bir 
ayağı kınlmı..~ı. 

Yaralı, kaldınld1ğı Fransız Pastör 
hastanesinde dtin ölm~ür. 

Muavinine gittim. Arkadaşlara ayrı 8
1
!. 

. urnes .... n maceraını anlattım. Tek bir .Ke ~ 

bile ınanmadılar, cbize de mi yahut?;a§ll 
ye beni alaya aldılar. Meçhul arka göt' 
tekrar buluşup, marifetlerinl onlara 'l'e • 
terrnekten başka çare kalmamıştı. AC 
vekkül ile onun mektubunu beitltrne 

başladım. at 
Cumartesi .günü gazeteyi açtım. ilk• 5

1
dil 

fasında büyük harflerle şunlar ya7.1l! ·aJ 
. • tı Yol Kenarındaki enmengı: If 

·ıifl Bir adam tutuımuı bir otomobı 
yanında ölü olarak bulundu· aıı-

Gözlerim sütunlarda kaydı. Evet Y ge
da ilahsedilen meç.hul adam, benilll ~at 
ce otelde gördüğüm, kendisine . se ..,e _ 
patlayıcı maddeler fabrikası ismıni 
ren k~çük yapılı dostumdu... ıııı 

Lakin, geliniz görünüz ki bu ınaceratü
daha hfıla kimseye inandıramadırn. gi. 

!brahim~ 

Top lan lı/ar: 

Beyol,jlu Halkevtade konfera"' bi 
Beyotuu Balkevinden: 8-12-938 per::ı~~ 

gilnfi saat 18,30 da Evlmlzln TepebM 8-
ınerke?. binasında, İstanbul mektubc~9 • 
osman Ergln tarafmdan d452 ten etııytt. 
kalar İ.stanbulda kunılmu~ olan ed rJ1C .. 
tarih n mm cemtyetıerb mevzuunda 
him blr konferaru verileeekttr. 

Beyol,jlu Halkevinde mOsabai(l 6r 
Beyo~ıu Halkevinin evvelce kararl~~JJ) 

~~ ve bUfı.hare tehtr edilen İst.ıklfll ın rnıı.ıf 
tllr olarak lyl ve güzel okunmnsı v:zntın ~ 
olarak usulilne görf' söylenmf:6i me giltıl 
daki müsa'baka, bu ayın ll inci pazar ıcadtl 
yapılacaktır. Müsabakaya 20 yaŞllla~ 
her genç ~rak edebUecek ve ka 
jfiri heyeti tarafından sec;Uecektır. 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet ~~ 

Üsküdar Askerilk Şubesinden: ildnclter~ 
habere alaynM'lan 31110f936 günfin~e t1lyıdll 
edUen ve şubemlzln 4-382 sırnsınd 

5 
dO .. 

bulunan yrdele levazım aste~en 32 0~~ 
~umlu ve 44852 kayıd numaralı Fethidil Ş1)"' 
Hamidin 937 ve 938 bu yoklamaların • .v. 
bPye müracaat etmemiş olduıtundall bU ~ 
klbl m~hul kalmı., olan mumaUcyh~ llJf"' 
rada tse derhal, taşrada Ise nlhayet b beıJli' 
ta zarfında taahhüdHı bir mektubls ~u 
ze blldinnerl liizumu Ull.n olunut'. 

Denizbank iç hatlar sefertertf1l 
artıracak 'fo/, 

Denizbank İdaresinin Adalar ~e er . 
lova hattı için yaptınna~a karar 

11 sı· 
diğ-i üç motördc-n başka yeni yaktl1 ıq 
h!ller vapnrlan da geldikten son~lc , 
batlarda çahşan vapur kadrosu ri , 
se!miş olac~ğından gelecek yılki tBıııB' 
felerde bilhassa Adalar halkın~n 111a· 
ın i istifaded ternin edilmek şartıle ,rıc' 
him değişiklikler yap~!a.:a~tır. ~od' 
bir müddettenberi d~.~~u~:n 1d 1,., 
vapur seferlerinin de onumuzde erııel' 
mevsiminde ihdas edilmesi ınuht 
dir. 

rpt• 
Bir kamyon bir otomobile çe 0 1 
Şoför Halilin idaresindeki 429°;1,. 

maralı odun yüklü bir kamyon, eıc· 

zıJda Dişçi mektebi önünden ~ ııid 
te ik~n. İstanbul Kumandanlıgtn l)!tlır 
~för Alin~n idaresindeki 2860 n 
rnlı otomobile çarpmıştır. .ur· 

Kaza neticesinde otomobilin çı:ı~ıaıı • 
luklan ezilmiş, suçlu şoför yaka 

mıştır. 0,tD 
14 ya,ında bir kıı: ma ngel~ d otlt 
Fatihte-Sinanağa mahallestndelt.~ 

ran 14 yaş1::ırında Vasfiye, evde ~110~ 
olmadığı s!rada yıkarurlren yıı;nııiif> 
bulunan man~ala düşerek vUcll ı!· 
muhtelif yerlerinden yaralaıunı~ıdıfll-

Yar:tlı, Haselti hastane5ine kB 
mıştır. 
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Bir sabıkalı elbise çalarken .Y8 " 1ıc91Jı 
Abdürrahman adında blr 58;0~ ' 

dün PcrşPrnbepazarında bir ]tUn nıtJş ' 
emın elbisesini çalarken yakala *' 
tır. . .•••••••••• ············································ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Oresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün GüınrÜR!l 

* Her türlü banka iıi * 

.... 



Frans1z; Alman Hariciye Naz1rlan 
dün mütek b'l teminat verdiler 

Milli Şef Kastamonuda "Aziikiara mensub avu ati ar, iddialan 
tedk~~~~ ~~)' neye tekzib . etmiyorsunuz?" 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) seleler hakkında temasta kalmağa ve bu 
Saat tam 10.10 da Alman hariciye na- meselelerin müstakbel inkişafı enternas

lırı ıle maiyetini harnil bulunan mn js- yonal müskülat çıkarmak tehlikesini gös
\1aıyona gir.miştlr. istasyonda hariciyc tt>rdiği takdirde biribirleri ile istişarede 
1\lllırı Bonnct, hariciye genel sekreteri bıılunmak kararındadır. 
~r. horicıye nezareti erkanı Almanya- İşbu deklarasyon derhal mer'iyete gi-
llın ve Fransanın Paris ve Berlin elçileri recektir. 
ve diğer birçok zevat hazır bulunuyor-:u. Almnn matbuatı ne diyor? 

Rariciye nazınna askeri merasim ya· Berl"n, 6 (A.A.) - Beriiner Börsen 
Pllrn.ııtır. Fon Ribentrop Paristeki Al· Zeitung, Fon Riıbentropun Paris seoyaha
itlanlann her birinin önünde nyn ayn tine tahsis ettiği bir makalede ezcümle 
~~U§ ve onları Nazi selamı ile selam- diyor ki: 
-.ını~tır. Resmini çekmek isıiyen f.Jtog- Toprak ve milli birli~i ba~nn'ş o
tafcılann önünden süratle geçmiş ve lan Alrnanva, Fransada Reioht!lieuyu 
~&nsıı halkına hitaben istasyona konu· sevk ve ilham eden %ihniyetten sarfma
di ~dyoda birkaç söz söylemesi rica e- zsr edildiğinı ıgösteren her ernareyi mem-

ldiği halde beyanatta bulunamıyacağı- nuniyetle kaydetmektedir. Fransada ta-
tıı aijyliyerek uzaklaşmıştır. rıhi müliıhazalann oynadı~ rol malum 

Tedbirler olduğu icin. Fransızlann tarihlerinin bir 

11 
Alınan heyeti doğruca Konkordin mPY· fashnı kapatarak di~erine başlıyabilm~

"'anınd k · ı· leri için gösterilmem icab eden cesaret 1! a i büyük Palns oteline inmış ı:· 
eydnnda seyrüsefer muvakkaten tadıl biz Almanlarca me~·ıul de~i1dir. 

'tı.lbniş bulunuyordu. Halk ise polis müf- Fransız matbuatının şlipbeleri 
;eıeıeri tarafından çok uzak mesafclerde Paris, 6 (A.A.) - Pari.! gazeteleri. u-
U!Uurulmuştu. mumiyetle Fon Ribentr<lp ile BC'nctin 

Reisicümhurun odasında bugün imza edecekleri Franmz - .AJ:rrıan 
li' i}i komşuluk 'beyannamesinin hakiki 

fa on Ribentrop, öğle üzeri büyük üni- kıvrneti hakkında oldukça fiiphe ve te-
tlna. ile Elyse sarayına giderek Reisi- redrlüd !zhar etmektedirler. 
~ur tarafından hususi olarak kabul Hattfi yan resmi organlar, bu bevan
~Urn·Fir. Almanyanın Paris büyı'tk elçi- rııTll('nin psilto1oiik ehemmiyetine işaret 
fa~ de httzır bulunduğu bu mülnkat 25 etmekte ye bu. bevannamenin «İki rnem
Qd ltıka. f>Ürmüş ve Reisicümhurun rnes:u lPket arac:ındn daha iyi münaııebetlE>re şa-

lsında cereyan etmiştir. h;d olacak bir devrin mukaddemes~n!.' a-
" Alınan hariciye nazm saat 13.15 de baş- larnet olrnash temennisini izhar etmekle 
ı ekAIP.te gitmiş ve ba§Vekilin öğle ziyn- beraber Franc:anın. İngilterenin Münih
ttınde bulunmuştur. tP Ç"'mbe>rlsyn ile Hitler arasında imza 

Deklarasyon imzalandı edilmiş olan b(' •annameden sonra ittihaz 
~at 15 te hariciye nezaretine giden .. tmic: olöul!u hattı harekete müma~l bir 
!tt Ribentrop orada Fransız nadcıy<.> hattı hareke+ takib ve kendi tP~lihabnl 
'• ~•rı Bone ile Fransız - Alman dekla- ta\-viYe vP \('k.c;if etmesi lüzumunda ısrar 

(onunu imzalamıştır. eylemektedirler. 
~ tnıayı müteakib iki hariclye nazırı n~~ tehliğ - ' 
~ fernns E-:ılonuna çekilerek uzun müci- Paris. 6 ( A.A.) - Harici ve ne:zarettn-
et görü M d· b 1 B t F 

seslerile sel8ınlamıştır. Halk sonsuz bir 
sevinç içindedir. . 

Vilayet konaitını §ereflendiren RP.isı~ 
cümhur bir müddet istirahatten 10nra 
vilayet makamma teşrif buyurarak pro
tokola göre memurini kabul buyurmuş
lardır. Mılli Şef bundan sonra kı§layı zi
yaret etmjşler ve saat 17 de Halkevinin 
küşad rcsmıni yapmışlardıı. Cürnhwre:
si Partide bir müddet isıirahat buyur
muşlar ve bu arada vali Avni DoJandan 
muhtelif memleket işleri hakkında iza.
hat almışlardır. 

Büyük İnönünün geçti~ bütnn )'Ollar 
binlerce kadın ve erkekle doludur. lnö
nünün ellerine pnlanlar pek qoktur. 
Kastamonunun bu kadar içten coıtu~ 
hiç görül;nemiştir. Havanın yaWnurlu ol
masına raWnen sokaklar insan kalabalı
~ından geçilmiyecek bir manzara erzet· 
mektedJr. 

Yollarda 
Kastamonu. 6 (A.A.) -Anadolu a]an

sının bususi muhabiri bildirıyor: 
ReisicUmhur saat 8 de Çankınya çık

mış ve istasyonda toplanmış olan Çankı
rmm muhterem halkını seltımlıyank bir 
müddet aralann<l'a kaldıktan sonra dö
nüşte daha çok kalacağını vadederek ha· 
reket etmiştir. Yolda Tosyalılar ve ngaz
lılarla görüş:ınüJ ve saat 13 de Kastamo
nuya gelmiştir. Kastamonuda bütün hal
kın coşkun muhabbet tezahüratı ile kar· 
şılanmıştır. 

* Kastamonu 6 (AA.) - Anadolu A-
jansının husust muhabiri bildiriyor: 

Reisicümhur İsmet İnönü, bugün ~~
leden sonra Kastamonu hükUmet ko -
nağmda memur ve muallimleri kabul 
etmiş, müteakıben 1iseyi ziyaret eyle
miş ve ondan sonra da Kastamonuda 
y?.pılan yeni ve güzel Halkevini aç • 
mıştır. 

F' şmuşler ır. ~E' saat 15.45 te as ıvan onne - on 
ranatı - Sovyet paktı izahaü R"bentrop görüşmeleri 18.25 e kadar de-

Mülkiye müfettişleri dün 
Oolmabahçe hadisesinin 

tahkikine başladilar 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 1 arkada~lar bir itharn karşısında bul~~U· 
llsinin meşgul ola.'bileccğin:i tiÖylemişti. yorlar. Bugün baroda bulunanların cum• 
Bay Hasan Hayrinin muharririmize ver- lesi her türlü şaibeden münezzeh hıle ol• 
df#i izahat arasında mütareke yıllannda salar, gazetelerin bu imalı neşriyatı ken4 

Rum, Ermeni barosu kuran ve Yahudi d·lerini alakadar etmeli idi. Neden s~ 
barosu tefkiline te§ebbüs eden eşhasın lerinı çıkarmıyorlar?. Bu arkadaşiann 
1341-924 senesinde yapılan tasfiyede lev- hcpsı eli kalem tutan adamlar<hr. Neden 
hadan silindi'klerini tebarüz ettirmişti. kendilerini şiddetle ilgilendiren him 

Halbuki, bazı avukatlar bu fikirde de- babiste konu~uyorlar, (biz de~izt), 
lildirler, vakıA bundan çok evvel bir demiyorlar. . . 
ta.~iye yapılmıştır. Fakat bu tasfiyenin Avukat sadece hukU'ku şahsıyeyı mi\. 
eleğinden kurtulanlar• olmuştur, iddia- dafaa eden ndam değildir. Hukuku umu. 
sındadırlar. miyenin de avukatıdır. 

Dün kendilerile görij(ıtüğümüz avu- Memleketi yakından alakadar edeıı 
katlar baronun daha kat'i ve sarıh b!r davalar olur, memleketin selfuneti na
cevab verebilecek vaziyette olduğunu, mına söz söyliyecek adamlarm memle· 
muvakkat maddenin tasfiye demek olm:ı- ketle. vatanperverlikle alakaları olması 
masına ra~en bu kabil adnınlann Türk arıu edilir. 
barosuna yeniden alınmasının kat"i'yen Yeni kanun avukatlığı bir Amme hJ!)o 
do~u olmıyaca!ını söylemektedirlP.r. rneti olarak tavsif ediyor. Amme hizme.. 

Çünkü, yeni avukatlık kanununun ara- tinde bulunanlar böyle bir §aibeden mft.o 
dığı manevi şartlar mevcudiyetleri iddia nezzeb olduklarını anlatmalıdırlar. Bf.o 
edilt•n bu adamlarda yoktur. Yeni kanu- naenaleyh biz de yeni idare heyetinden 
nun eşığinde bu besab ıgörülmelidir Hat- bu vaziyetin aydınlatılmasını isteriz. 
ta gayri miislim avukatlar içinde çocuk- Yanlışlıkla aramızda kalmış olanlar val\t 
lan başka devletin tabiiyetinde olanla- sa çıkanlmalıdır.:ı. 
rın ve bu devletin barosunn mukayyed Biz aldığımız cevablara hiçbir mütalea 
bulWlanların mevcudiyeti ısrarla riva- ilave l~tmiyeceğiz. Yalnız şunu söylemeJt., 
yet edilmektedir. le iktifa edeceğiz ki, hakiketen Türk ha

Dün kendilerile görilştüğümüz avu- rosunda bu tasvir olunan adamlar varsa 
kallardan Suad Ziya Kant demiştir ki: yeni heyet icab eden muamelelere ıteves

si.i lde daha geç kalmamalıdır. 
«- )J'eşriyatınızı okumuş bulunuyo

rum. Daha evvel de Ali Haydar Ö1.kentın 
Baro mecmuasında çıkan yazısını gör
düm. Baro sualinize sarahaten cevab ver
melidir. Ruıy, Ermeni barosuna girenle· 
riıı, Yahudi barosu kurmak için teşebbüs 
yapanların elbette bir listesi vardır. Bi
naenaleyh 1341 tasfiyesile bu liste kon· 
trol edilebilir. 1341 tasfiyesinde şeıaiti 

roaddiye ve maneviyeyi afaki surette 
tedkik etti!er. Bu gibiler için o zaman 
Rum, Ermeni barosuna girdin, Türk b:ı
rosuna giremez.crin, diye bir karar veril
dikini hatırlamıyorum. Bilhassa avukat 
Ali Haydardan bu malörnatı nereden al
dı~nı ve bunlann kimler olduğunu ö~

renmek isteriz. Evvell baro bilcümle ve-

Kocaeli avukatlari ikiye ay rtl dı 
İzmit (Hususi) - Yeni avukatl.ıii 

kanununun mevkii mer'iyete girmesi 
üzerinc> şehrimizdeki avukatlada A ... 
dapa?.arı, Geyve, Gebze, KaramürseJ, 
Kandıra, Hendek avukatlan İzmi~ 
bir toplantı yap~lardır. 

Bu toplantı pek gürültülü olmuş \le 
Adapazar m·ukatlarile İzmit avukat .. 
ları hayli enteresan münakaşalara gi ' 
rişmiş ler v~ her iki taraf da iddiala J 
rında ısrar ettiklerinden kanuna muha,. 
lif olduğu halde ayrı ayn iki tane Ko ~ 
caeli barosu teşkil etmişler ve bunu. 
her iki taraf Adliye Vekaletine bildir ~ 
mişlir. 

sailtle avukat Ali Haydann bu ifadesini Mevcud kanaate göre, Vekalet, y&-.. 

b. 'au görü§Jneler gizli tutu1makla bera- vnm Ptmis ve bu saatte iki haneiye na
~· ~lfthiyettar mahfellerden sızın; ha- nrı Hor1ege salonuna ıgeçerek burada 
~ere göre Fon Ribentrop, Fransı:ı: • Alman Jiazertecileri 1 e Fransız gazetPcile
~ paktının gayesi ve bu paktın Al- rini kabul eylerni§lerdir. 
~:Yay~ karşı mi.iteveccih olup o~madı- Evvela B. Bonnet. fransıozca ve alman-

tevsik etm~ meeburdur. pılan bu iki Kocaeli barosunu tanımı-. 
(Ba.ştaratı 1 inci sayfadtı) Saniyen ve üzerinde Jsrar1a durdu~m yacak ve yeniden toplanarak kanun~ 

dosyası vilayete tevcli olunmuştu. Bu mesele: tarifatt dairE'sinde Kocaeli barosu te ~ 
ll daır Bone'den izahat istemışbr. ca olarak nesredUen aşağıdaki resmi teb-

h on,, kendi.ısinin hariciye nazırı oldu· l;!ti okumustur: 
müessif hadisenin vilayet cebhes~nden Haklı veya haksız azlıklara mensub ~ekkül edecektir. 
tııhkiki ile bir müddettenberi mülkiye ===============-=================-

~~~ltlüddetçc Almanyanın bu pakttan en- «Alman hariclye nazırının 6 kAnunu
~ etıneFine hiç mahal olmadığına dair evvelde P!!risi rlvareti. geniş b"r }<ran-

atııbına teminat vermiştir. sız - Alman fikir teatisine vesile tPşldl 

mtifettişlerınden Ali Seyfi meşgul ol- D 11 b ••t" ı• ı 1 d 
makta idi. Dahiliye Vek§.leti bu iıle daha u n u u n a ya a 
etraflı surette meşgul olmak ve alAkadar Fransa 

yapildl 
A evlPm!stir. B. Fon Ribentrop ne B. 

a lmanyadan teminat Bol"e aras•nöa yapılan görilşmel~rdr.. 
~diurıa trıukabil Bone de, İtalyadakı son esa!'lı Avrupa meseleleri ve bilha~sa doğ
~ !eler münasebetile ve bilhassa Ak- rudnn doğruya Fransa ve Almanyanın 
"'u:ıdı statükosunun muhafazası husu~ politik ve ekonomik münasebetlerini aı.a-

~;~i~e~i;~:a::l~;ip=~ü:c:~mı~: a 1 ey h i n e n üm ay i ş 1 er 
tanbuia göndermiştir. Dün sa:bah Anka-

'f a Alnıanyadan teminat almıştır. kad~r eden meselekr tetkike tAbi tutul-
lhı eıhudi mesdesi de görüşüldü muştur. HPr iki taraf ru ciheti kabul et-

.err.~an başka Yahudi meselesinin de m;şıerdir ki. iki memleket arasında, hu-
-~ubnüş oldu~ anlaşılmaktadır. duölarının kat'i surette tanınması es::tsı 
)' ltalya sefirile mülakat üzPrine dayanacak münasebetlerin fnki-

'-t.~ R.ibentrop akşam geç vakit Paris- şafı. yalmz bu iki memleketin müşterek 
~n talyan sefirini kabul etmişt;r Se- mt"nfaatlerine yararnakla kalmıyacal:'. fa

Ziyareti iki saat kadat sürmüşli.ir. kat avni ıamanda rulhü idame ve esaslı 
ıco ü • tl "b bır yardım teskil evliyecektir. Bu Onıid-rn nıs er nümayiş terti 

l~dir ki, iki rremleket haraciye nazırları, 
ı:ı etmek istediter her iki hükCımMin üçüncü devletler:e o-

~~risteki komünist mahfeller, Fon Ri- Jan hususi' münasebetleri hakkındakl ih
~/opa karşı nümnyiş tertib etlTiek ıs- tiraz kavıdları ile beraber. karşılıklı hi.ir

§lerse de, muvaffak olamnmı§hırdır. met esası dahjlinde sulhperver işbirliği 
~'~li Dcldarns~·onun metni azimlerini bildiren ve bu suretle unıumi 

~as s. 6 (A.A.) - Fransız - Almar. dek- sükün yolunda mühim bir adım tPşkil e-
ll't Yonunun metni şudur: den bir deklarasyon lmzalamışlardır. 

~&nsa Cürnhuriyeti hariciye nazın Resmi teh1iğin okunmasından sonra 
Jo~;~s Bonnet ve Reioh hariciye n~zırı söz alan B. Fon Ribentrop, Fransa ve Al
lbına m Fon Ribentrop, hükfunetlPri na- manyanın mNieniyete yaptıklan yarrhm
'<ter ~e llükumetlerinin emriyle harekel ları hatıdatmış. harb esnasında ik; mil
~Ül~ · Pariste 6/kanunuevvel/1938 deki lPtin gösterdiği karşılıklı cesareti yadet
~ır atıarında aşağıdaki hususatı karar- miş ve demistir ki: 

1 rnıslnrdır: .Bugiinkü deklara.syon. tarihi yanlış 
~et;-:ransız. hükumeti ile Alman lıükO- dücriincekri bir tarafa bırakacak "e iki 
\>e ı;i 1 ransa ile Almanya arnsında sulh memleket arasındaki münasebPtlerın 
~ "a totnşuluk münasebt>tlerin"n Avru· gerginliği izale eyliyecektir.:ı. 
ı... zıyetinı·n t . . • lh-OQ,.llles· • arsını ve umumı su un B. Fon Ribentroptan sonra B. Bone 
~luı ının esaslı unsurlarından b"rini söz almış ve bugün imzalanan müştt:rek 
'tınektetı.·ği kanaatine tamamile iştirak deklfırasyonun Fransız - Alman budud
ltı ltı edır. Binaena1eyh iki hükümet, larını kat'i surette tanımakla uzun bir 
lltn b~lekct arasındaki mtinasebetlcri- tarihi davaya bir nihayet vermiş oldu~
~1\ k lstikamette inkişafını temine bü- nu ve :ki memleket arasında işbirliğin! 

l _ U~etı~~iyle çalışmaktadır. Jıazırladı~ını tebarfrı ettirmiştir. 

Prens Pol 
Belgrada dDnügor 

radan lstanbula gelen müfetti§ler vilA
yP.te gelerek teftiş heyeti odasında çalış
roağa ta~Iamışlardır. Tahkikat etrafında 
muddeiwnumiliğin gönd'Crmi§ olduğu 

dosyalar tedkik olunmuş, bazı alikah za
bıta memurlarının ifadeleri alınm.ı§tır. 

Müfetti§ler tedkikat ve tahkikata hugi}n 
de devam edecekler, VekAlete veri.imek 
üzere bir rapor hazırlıyacaklardıT. Hl
diseye sebeb olanlar hakkında lüzumu 
muhakeme karan vilAyet idare :heyeti 
hrafından verilecektir. 
····································-·········· ..... ·-····· 

Soa Posta 
Yerebatıı.n, Çatalçeşme aoknk. 26 

Yevrnt, Slyas1, Havadls Te Halk eaııetaı 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemızc aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
!Kr. 1-..r. Kr. Kr. 

TÜRK tn 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 234J 12.20 710 270 
ECNEBİ 270i.) 140) soo 000 

1 

Abone bedeli peşindi!-. Adre. 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen e(}Tak ıeri verilma. 
Ilanlardan me•'uliyet alınma~ 
Cevab için mektublara lO ktır'Ufluk 

Pul i!Aveai llzımdır. 

~a i hukUnıet, memleketleri ara
~uıııı~aıiye müteallik hiçbir meselenln 
~ tde ta kalmamış olduğunu mÜ§ıthe
"tUtni; ~e bugün memleketleri arP.sında 
~ ttsın ulunan hududun kat'i olduu.l-

" <m tanır 
u- lk· . 
~~ 1 .~ükumet, ahar devletlerlE> olan 
flcı ltıcrnn-ıunasebetleri kaydı ihtirazisiJe, 

leketi alakadar eden bütün me-

Londra 6 (Husus!) - Bir müddet • 
tenberi mütenekkinm burada bulunan 
Yugoslavya Saltanat Naibi Prens Pol, 
rnanleketinl' dönmek iizeN bugün 
Londr~dan hareket ~tmistir. 

.~~ ................. ·-·····················:) 
: Posta kutum : 741 İstanbul 
f Telgraf : Son Posta 

\, ... :.~!~~::.~--~~~-~~ .................. .. 

(BO§ tarafı 1 inci sayfada) Matin gazetesinde, Senatör ve esld 
lel:ıe kütlesi, evvela Mussolininin bulun- nazır Jean Fabry, Roma tezahüratı ~ 
duğu Venedik sarayının meydanında zerine Fran~ada hasıl olan reaksiyonun. 
.Tunusu voe Korsikayı isteriz~ diye ba- rnüttehit ve derin olduğunu kaydetti]ı)ı. 
ğırdıktan sonra, Fransı~ sefaretıhanE>Si ö- ten sonra diyor ki: 
nünde nümayif yapmak istemiştir. Versayın hatası Almanyayı ikinci 

Polis ve faşist milisieri nümayi~ileri planda bir millet yapmak istemesinde 
da~ıtmışlardır. olmuştur. Almanyanın kalkınması da-ı 

Nümayiş~i talebe bunun üzerine fa§ist ha enerjik oldu. Fransayı İmparator " 
klübünde toplanmıştır. Burada. hararet- luğa halel vermek suretne küçültmelt 
li nutuklar irad edilmiş ve İtalyanın istiyenler de buna benzer bir hata ~ 
haklı ernellerinin tahakkuk edeceği söy- liyecektir. 
lenmiştir. İtalyan hattı hareketi ka~ısında :fn. 

Diğer İtalyan şehirlerinde de giliz reaksiyonundan bahseden Mor .. 
nllmayişler yapıldı van, Jour gazetesine Londradan şu aa-

Diğer taraftan Cenovada da beş yiiz tırları yazıyor: 
talebc. Fransrz konsoloshanesinın Ö'llÜn- Kontrol altında olan İtalyan mat'bua .. 
de toplanmak istemiştir. Milisler, bura- tının tecavüzü kayıdsız ve şartsız bir 

daki nümayi~lleri de dağıtmışlardı,.. 
Milano ve Türinde de Fransa aleyhin

de nümayişler ~apıldı~ı haber a!mmıştır. 

siddetle takbih edilmiş ve Gayda'nm 
'kaleminden çıkan en son yazılar da tnıo 
gilteredc Avrupa yatısması için çalış~ 
mak iimidinde bulunan ve 1talyanııt 

«Tunusn ist~riz, Korsi'kayı isteriz!,, hüc;nü niyetine güvf'nen kimseleri de-

Roma 6 (A.A.) - Torino'dan La Tri- rin b;r inkiı;ara u~ratrnıştır. 
bune gazetesine bildirildiğine göre, İngiliz g-azetc1cri di or ki: 
muali,m mektebi tale~erille dığer Londra 6 (AA.) _ Times gazeteBi 
yüksek mekteb talebeleri muazzam bir divor ki: 

alay ·<:'~kil ederek şehrin büyük sokak- İtal~·an gazetelerinin neşriyatına ba· 
Janndan geçmişler ve milli marşlar a- 1<ılırsa İngiliz efkan umumiyesi İtal• 
rosında cTunusu isteriz, Korsikayı is· van metalibatınn müzahirdir. Halbuld 
teriz:ı. diye bağınnışlardır. Üzerinde bu kPt'tv:ven varid değildir. Şurasını 
cKorsika .ttnlyanchr, Tunus garbi Ak - da ehe~ivetle kaydedelim kr. İtal
denizde ıtalyanın hakkaniyetıli taqeb- v~n matbuatı İngilterenin Roma nez .. 
lerindendir- cümleleri yazıh bayrak - d;nile bu mese1ede yaptığı şiddetli te • 
lar bşınmışhr. Tale~lere halk da ku- sr · ·~ hakkında hiçbir kelime yazma• 
nşmış ve muazzam alay iki tarafta top- nı -!ır. 

lanan halkın faşist selAmlan arasında News Chronicle gazetesi, gerek tn~ 
şehri dolaşmıştır. giltere gerel: Fransa için birbirlerine 

Fransızlar ne diyorlar? sıkısık1yn baglı kalmak zaruretini ve 
Paris 6 (A.A.) - cİtalyan emelleri:ı. totaliter clevleflerin tehdidierine kar· 

gazetelerde geniş tefsir mevzuu teş- Ş! ayni azmi göstermek zaruretini te • 
kil etmekte berdevamdır. barüz ettiriyor. .. 
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ıngilizceden Çeviren • • Neygir AH .. I~ 

Pastahanenin bir l~:ö~esinde kibar gi • - Erkekler güzel kadınların isted:kle
yili, kibar dunı§lu, yaşlı bir erkek, mah, rini ne cesaretlerinden, ne de nezaketle
zun. fakat çok yakı§ıklı bir delıkanlıya: rinden dolayı yaparlar Mis? Hem bunun 

- Işte böyle yavrum. diyordu. v&zi • cesaret neresinde? 
yeti sen de bilmez değilsin. Adımız guya - Bir yabancının otomobiline bınmi· 
prens &.mma, cebimizdc beş para yok. ye razı oluvermekte ... Nereye gideceği -
Baban oldu~um için bunu itiraf etmek mizi sanıyorsunuz prens? Bakınız, prens 
bile bana çok güç geliyor. Ne yapay!ın oldu~unuzu biliyorum. HattA evinizden 
.ki mecburum. Eğer akılsızlık eder de ko· .ne vakit çıktığınızi. ne vakit pastahane -
ca milyarderin kızile evlenıniye razı ol- ye geldiğinizi de söyliyebilirim. İki saat
ıuazsan, muhittek.i bütün kredimizı kay- tir sizi takib ediyordum. Kim olduğumu, 
bede-:iz. Anlamıyorum, ne diye tert·ddi.\d sizden ne istediğimi sormayınız, çünkü 
ııdiyorsun. Gül gibi, terrü taze bir kız ... söylemem. 
Senin :çin de ölüyor. Insan ayağına ka- - Kim olursanız olunuz, ne ısterseniz 
dar gelen nimeti teper ml? isteyiniz, sizin g'bi melek yüzlü bir ka -

Genç adam doğrudan doğruya cevab dından ınsana fenalık gelmez. 
vennedi, yalnız: Otomobil bir köşcyi döndü. Muazzam 

- Qmründe biç sevdın mi baba? diye bir binanın önünde durdu. Genç kadınla 
&!>rdu. pı·ens indiler. Durgun yüzlü bir uşak ka-

- Çok ... Aşkı icad eden sen değilsin pıyı açtı. Sessizce yol gösterdi. Girdikle
ra .. lıcrkes gençliğinde sever, so;ıra u~ ri buyük snlonda bir erkek beklivordu 
nutur. Ha göreyim seni, yoksa oir kızı Daha kırkını bulmamış. fakat göb;kl! v~ 
sevdinı unutamıyorum mu diyeceKSin? çenesinin altı kat kat bir adam. Genç ka-

- Kapatalim bu bahsi babacığım. Sev- d•n bu y:ıbancı erkeği prense cağabeyım:a 
dım. sevıyorum bundan ne çıkar? İste ~ diye takdim etti. Hakikaten de birınin 
diEini yapacaEım. O kızla cvlenereğim. dııl gibi inceliğine, öbürünün kabalığına 

Baba oğul pastahaneden çıktıkları va- rağmen 21ralarında o anlatılmaz kardeş 
kit birbirlerinden ayrıldılar. Genıs adam benzerliği yok değildi. Şişman adam cid
dalgın dnlgın hem yürüyor, hem duşü - di bir tavırla elini uzattı: 

dığıını görürsünüz. Demek mesele böyle, 
öyle mi mösyö? Beni buraya hemşireniz 
çağırdı geldim. Güzel bir kadının hatırı· 
nı kırmadığıma pişman da değilim. Fa ~ 
kat müsaacienizle dolandırıcının kim ol -
duğuna beraber karar verelim. Evet ben 
Carstuirsin sağlığında sahte bir çekle b&n
kadan onun nanuna para almıştım. Fa -
kat bu bir colandırıcılık değil, bir şaka • 
dan ibaretti. Carstairsle babam, dolayı -
silc de ben iyi tnnışırdık.. Bir qün ona 
imzasının h""Olayca tak.lid edilebilec-eğini 

sbyledim, inanmadı. Böyle bir tecrübe 
yaptık. Bunun ciddi bir §ey olmadığını 

isbat için milyardcr el yazısile bana bir 
seneci verdi. Evrakının arasına da buna 
dair bir kayıd geçirtti. Bu kaydı sil. heı· 
hDJde gördünüz amma işinize böylesi ge
liyor. Bana iftira etmek isterseniz yalan 
olduf',unn Elimdeki senedie derhal isbat 
e~ e bilirim. 

- Olabilir. Fakat ben hakkınııda bir 
kere şüphe uyandırdıktan sonra ne ni -
şnn!nnacağınıı kız. ne de muhitiniz bunu 
kolay kolay kafalanndan silemezler. 

- Elinizde olsa gerçekten korkunç ola
bitecek bir insansınız. Fakat işin bu ka
darını da yapnmıyacaksınız. Önce eski bir 
hıkiıye E.nlntnyım da. sonra da ... 

nuyordu. Demek yarın, öbür gün evlene- -Prens Rudolf, sizinle görüşülPcek a-
ekt. Al k k d ··ı · · ·ı Genç kız bu sefer de yerinden kalkmış, c ı. acııgı ız, ya ın a o en oır rrıı - cele bir iş v~r. Kardeşim iris bunurı için 

d t k k b. · 'k · · T odasına c_ekiliyordu. yal' erın e ızı ve ırıcı varısı ıdı. nt- sizi Ilmraya getirdi. Bizi tanımazsımz Ben 
lı, hoş bir kızdı da .. Fakat onun gozü hoş milyarder Carstairsin kızının muteme- - Durunuz, durunuz mis, galiba şını -
kızların hiç birini ,görmilyordu. diyim . .babasının da en yakın arkatiaş;y _ di de ağabeyinizi küçülmüş görmemek 

Bir kaç a.d;m atmıştı, önünde, ayakları- dım. Bu kız mutlaka sizinle evlenmevi için kaçıyorsunuz. Halbuki anlataca(iım 
nın hemen dibinde lüks bir hususi oto _ aklına koymuş. Çünkü tecrübcsızdfr. hikaye sizi çok aHikadar edecektir. 
mobilin durduğunu, narın bir kadm kolu- Tecrübesi olsa koca olmak için si7.i seç _ - Beni kimsenin hikayesi alakadar et
nun açık pencereden uzandığını gördü. mezdi. M~nmafih o ne derse desin bu iz- m~z. 
Bir ;cadın sesinin: divaç olnuyacak. - Ede:r mıs. Çünkii: Bu hikaye ablanı-

- Gelmez misiniz, gideceğiniz yere - Kimmiş meneden? za <nddir. 
kac!.ar götüreyim, dediğini duydu. - Ben ... Eğer bu kızla evlenmıve k:ıl- İris sapsarı kesildi ve sendelcdi: 

-· Beni mi? Teşekkür ederim. Gidcce- karsanız, babasını sahte bir çeki~ nasıl - Yalan söylüyorsunuz. Benim ahla:n 
ğim yer pek yakın. dolandırdığınızı meydana veririm. öleli on sene oldu. 

- Olsun. Buyurunuz da götürüvcr~ - s·· .. b d ld'~ · d b E t O .. d ozun urasın a, ge ıgın en eri ses _ - ve ... n sene, uç ay, ye i gün ... 
yim. siz sessiz c.turan genç kadın asabiyetlc Nı.sıl cünü gününe biliyorum değil mi? 

Genç prens itiraz etmedi. Gülüms:ye • yerinden kalktı: Tabii. . Cünkü ablanız ömrümde ou gec!:'-
rek otomoblle girdi. Bu yabancı genç ka- - Ben odama çıkıyorum. Kim olursa ye katiar sevd iğim yeg<ine kızdı. O da b<>
dının yanına oturdu. Gözünün ucile on•m olsun bir ir..sanın bu kadar küçüldüğünü. ni çılgırıca sevmişti. Tam e\•lcnec.,ğlmil. 
eski Yunan beykellerini andıran hariku- g;)rmck istl•ınem. sırada o otomobil kazasına kurban gitti. 
Iade profilini seyre ba§ladı. Prens alaylı alaylı gülümsedi: Buraya g<>Iirken bana yabancı bir ocomo-

- Mcrsi, hem nazik, hem pek c~sur - - Müsterih olunuz Mis, biraz bekler- bi!e korkmadan nastl bindiğimi sormuş-
mU§sunuz doğrusu. se::ıiz küçülecek insanın hiç te ben olma- (Devamı 13 ''CÜ sayfada) 

İfakat hanım gene söze 
etti. 

müdahale 

- Bu oğlan hep 
tıımuz ile konu -
şuyor.. helecan 
galiba zihnine do
kundu. Saçına sa
pan söylüyor .. 

Diyecek oldu. 
Fakat tam o an -
da bakışları, To - lerse de, latifeyi 
riğrn tehdidkar bertaraf edelim de 
nazarlarile ka~ı - bize hakikati söyle. 

laşınca dili boğazına tıkıldı, sustu. To- - Şimdi gelir 
rik cebh,den para çıkarıp Takvora u - görürsünüz. Sahi : 
zatarak: den öküz. Bizim bu-

- Kuzum ahpar! dedi; çarşıya ka - günkü boğa. 
dar ıcıhmet ediver de, akşam için bize Ötekiler bir daha 
adamakıllı bir meze sofrası donat. İlı - bakıştılar. Gurabi 
tiyat, anasnn!a ispirto da al da yarı yol- efendi sordu: 
da kalmıyalım.Bugün iyicene kafayı - O mürd olma -
kirişiemek arzu ediyorum. Misafir de dı ımı? 
çoğırdım: kibarca ağırlamalıyım. Torik hiç cevab 

- Peki Gidip, istediğini alayım. Ve vermedi. Esasen ce
lakin ~u m!~afir dediğin kimdir? Ağna- vab verrneğe vakit 
yalını . de kalmamıştı. Mer

- Patl"ına! Görürsün. Ben de azı - divenden yukanya 
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Yapı işleri ilanı 

Na ıa V ekiletinden: 
1 - Ekısiltmeye konulan iş: An'kara Akköprü ile Onnan çiftliği yolu ii~ • 

rfnde yapılacak Tavukçulu.k Enstitüsü binaları inşaatıdır. Keşif bedeli 48.696 
lira 96 kuruştur . 

2 - Eksiitme 20/12/938 Salı günü saat 16 da Nafıa Vekalet'i Yapı İşleri EksU~ 
me Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiitme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 245 kuruş bedel mukabl• 
linde Yapı İşleri Umwn Müdürlü~nden alınabilir. 

4 - Eksilbncye girebilmek için isteklllerin 3652 lira 28 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası gösterıneleri 
lazımdır. Bu vesika eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel iS • 

teklllerin bir istida ile Nafıa VekaletinP müracaatları ve istidalarına en az t>ıt 
kalemde 25.000 lira kıymetinde bu işe benzer iş yaptığına dair i§i yapurıııı 
idarelerden almmı§ vesika iliştirmelen muktezidir. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 20/12/938 Salı günü saat 
15 e kadar Yapı işleri Eksiitme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinM t/11' 

Jim edecekleı·dir. 

Postada olacak gecikmeler ka1ml edilmez. c4943• c8790:t 

-

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

Icabında günde 3 kaşe alınabilir. -

Istanbul İlba ylığından 
İstanbul 20 inci okula atanan Bm sa m erkez Kocaeli okulu öğretmenierindert 

Güzin Sönmez yapılan tebligata rağmen şimdiye kadar vazifesine ba~lamaınıştıt· 
Üç gün zar!ında ödevine başlamadığı takdirde istifa etmiş sayılaca~ı ilAn olll" 

nur. c&847• 

Istanbul Jandarma satın alma komisyonundan 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli ilk teminatı 

Lira Ku. Lira Ku;_... 

600 tç muhtelif boyda ambalaj sandı~ı 810 00 60 '15, d 
ı _ Cinsi, mikdarı, t;ıhmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda gösterilen eb 8 

ve evsafı şartnamesinde yazılı (600) ambalaj sandığı 17 /12!938 pıızart~ 
günü saat ll de lstanbulda Gedikpaşadaki Jandarma satın alma kornı•· 
yonunca açık ('ksıltme ile satın Rhnacaktır. 

2 _ Şartname hcrgJn adı geçen komisyonda görülebilir veya parasız aldırıta· 
bilir. 

3 _ 2490 sayılı kanun şeraitini haiz istekUlerin ılk temınatlarile belli gün ~~ 
saatte kornisyoncia bulunmaları. c8727:a #"" 

sotdul:ır. Ne olduğunu bilmeden ilc.abııl 
-t24- ediverdim. Bir mukavele imzalad~ 

Avucuma (50) peçeta sıkı.ştırdıla~. J'ılt 
zar günü yarıştan sonra, eğer bır pOr 
~ırmazsan 1 oo. daha veririz, dedfle ~ 
Üst tarafı malum. Allahtan ki ka~JJ1le' 
çıkan siz oldunuz dn, top yoluna ~:ce 
dim. Orada, güreş meydanında~ ·pi 
dua ettiğinizi duyar duymaz deli ~ ; 
sevindım. Az kald•, ıslak ve sıcak pOS; 

arzuhal etmedik am- tekiyı üzerimden atıp boynunuza sB!' 
ma, O böyle takdir lacaktım. 
etti. Torik: 

Zorrnan, yorgun - Allah için, çok güzel olurdu! et, 
bir sesle: Dedikten son!'a, önündeki kadehl 

- Benimkisi de den birini doldurup Zorrnana uzattı: 
öyle oldu.. dedi - ı:aycE. bakalım! Toka!. . ... pı~ 
Ben de buralara ka- - Afiyct şeker olsun, ağabcYcıgt or 
derin sevkile gel - - Bak, nasıl da düzgün konuŞll1 91 
dim. Biliyorsunuz şimdi? O züppe züppe laflan !Jııf' 
ki, Macarisıanda zi- hududundan bu yana geçirmedi}erh~ 
raat öğreniyordum .. liba? Söyle imana gel de, Cenabı 

Torik sözünü kes- gör naeıl rızkını verir adamın. (!$ 

di: tr~kat hnl'lım uzakta duruyor, arstll 
-Yok, neme la - 'hir, çaktınnadan, delikanlıya !br~, 

zım? Çiftçiliğin e - bakıyordu. Lakin bu bakış Tori~ın ~
pey ileri. Ocağımıza zünden kaçr:ıadı: di' 
incir dikmenle, bi - - Anne hanım! diye seslendi. ~es~· 
zim kocakarıyı ek - ıe" 
men yok mu? Değ _ ki ı edip duruyorsun arkadaşı öy ·?:~!' 

cık odamn çekileyim de istirahat ede - paldır küldür birisi 
yim. çıkıyordu. Sahan -

Torik, hepsını birden merakta bıra - lıkta görünür gö -
karak ayrıldı . rünrnez, her ağız -

-38-
dan başka bir sayha fırladı: 

- A, a, M! Geçdim olsun!. 
de o! 

l Demek isteyen, yalvaı 
Sahiden v rdı . Torik bir sigara 1 

nepelipine b:ıkıp da vaktile nasıl ~1 
me çiftçinin kıvıra - ne dü~tiiğünü mii dü~ilnüy~yrsUil? , • 

ı bir ifade ı cağı iş değH! .. Ne ise! Sonra? · z1tası•· ' 
attı. O, bunu - Biraz haşarıllk ettim, iki sene üs- Dünya böyledir. Ilkbaharın 8 

.. istııfl 
r çekmez bo- tüste dör.düm. Hükumet tahsisatımı ~nn yaz, sonra da güz gelir. Gu~tbi11 

Topc.l bekçi, tahta hacağını tıkırdata 
tıkırdata mP.rdivenleri çıktı, sofaya 
geldı, Toı;ği selamladı . 

- Efendi! Ukuz geldi. 
- Buyursun! 
Gurabi efendi, karısı . Takvor. bir -

bırlerinin yüzünP taaccüble bş.ktılar. 
Bckcı, habe,. verdiği ziyareteiyi alıp 
get!rmeğe gidedursun, Gurabi efendi 
cesaretlenip. oğulluğuna sordu: 

- Evladım! Anlayamadık. Gelen 

- Vay, habis!. 
- Vay köpoğlusu!. Nereden çıkını -

şm, zo? Hortladın?. 
Torik yerinden kalkıp, misafirini 

karşlladı. Elinden tutarak getirdi ve 
y~nındaki iskemieye oturttu. 

Delikanlı ziyadesile :bitab görünü -
yordu. Eskisine nisbetle çok zayıfla -
rm~tı. Renginde hayra alfımet olmıyan 
bir uçukluk \'ardı. Nefesini derinden 

kim? • derinden alıyordu. Kendisine doğru, 
- Heııf sin·ledi ya? Öküz! hasmane bir tavırla ilerleyip ~ karşı-
İhtıyar gülümsedi · . sına dikilen Gurabi efendiye melul me-
- Gerçi hı~zan öküz makulesi de tıp· HH baktı. Bu bakışda: 

lr.ı Zİ'jUUr ademler gibi hareket eder - - Bitkinim! Bana ilişnet 

aldı, yakdı, bir nefes çe' 
ğulacak g:bi öksürmeğe 
idi ki sig&ra içmek it ' 
kaybetmi~ti. 

hPr mcvsimne bir teviye kalsa, b 
Jaşladı. Belli kesti. 1\Tem!ckete dönsem, evvelce ver-
adını çoktan diklerini ödetmeğe kalkışacaklar. Hal- helBk olurdu. i.5 ' 

Herkes susuyordu. M havereye ne • 
r•den başlanacağını hiç biri tayin ede
miyordu. İçlP.rinde en cesur Takvor 
çıl:tı. Elini Zormanm omuzuna daya -
yarak, sordu: 

- Buraa sen de nereden düşdün, zo? 
Macaristan neresi, Espanya neresi? 
Amma, deeceksin ki biz nasıl düşmü -
şüz? Orası da öyle. Bu sivali sorsan ye
rindedir. Frenk.lerin dediği gibi: cİn -
~an teklif ederse de, karar Allahın -
dtr!• Biz bu canabet yere gelmeyiçin 

buki Boğaziçinde bir yıkık yalıdan baş- Curabi efendi müdahale eıınelc 
ka ne malım var, ne mülküm. Onda da tedi: A (ie' 
ihtiyar anam oturuyor. Biraz para ka - - Evladım! Bu gibi sözler n~beC id9! 
zan~yım da öyle avdet edeyim, dedim. ği! mi'? Baska bir mevzu Uzerınde vıı ' 
Boks maçıarına iştirak etmek istedim; rei ke!ttm eylemek bence daha ınu 
kabul etmediler. Öteye beriye baş vu- fık. t§ll~ 
rurken bu İspanya batınma geldi. Ken- - Hayeli be, bc:ybabacığım! tJkB (!lltlş 
di kendime: cıŞimdi orası karmakan - haspi geç! Şunun şurasında otu yo'f.
şık bir avantür memleketidir, nasıl ol- muhabbet ediyoruz. Sana çatsnb9b' 
~a bana 'bir iş çıkar .. • diye dilşündürn. Biz kırk yılhk külhanbeyiyiz; all1e5iflf 
Evvelisi nk~am buraya çıkdım. Bir iş lık raconunu bize sen mi öğret;eee 
aramak üzere belediyeye baş vurdum. Değil mi be Tak"or? t)(Jf 

Bana: cBoğa rolü yapar mısm?• diye ( Arkdl' 
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Deniz Şeytan• 
Avrupa ve Ingiliz futbolll 

arasındaki farkJ~.r 
TürkçeJ• çe'rireıı: M. Sürena DDmea 

mukaddes kuşlar• 
Ingiliz milli takımı kaptanı meşhur Hapgood •/ngilitf~ 
topa lazım oldu~u kadar vurur/ar. Halbuki Avrupalı 

topu itigorlar. Bütün fark budur 1 diyor 

- Nedir o nesne? 
- Bir clroas yüzük 
Bunu söyledikten sonra yüzüğü par

mağından çıkarıvar ve öptükten sonra 
bana veriyo.:.-. E!ime tutuşturulan bu 
değerli nesneyi yoklarken güzel ve şık 
giyinmiş bir zat çıkagelerek: 

- Konuşmamza kulak kabartmış ol 
duğumdan dolayı af.fınız.ı rica ederim. 
Talihiniz varmı'j ki şu anda yanınızda 
bir kuyurn<:u bulunuyor.. Maamafih 
sizin i.;tifadcnize nıani olmak istemem .. 
h2kiki e1ma~ yüzükler ekseriya so • 
kakhrda satılır. 

İlk adam çılgm gibi söze kanşıyor: 
- Mukaddes anaının yüzüğile baş • 

kasını aldattığımı mı zannediyorsu -
nuz? , 

- Seninle bir i~im yok! Ben bu de
likanlıyı kollamak maksadile söyliyo-
rum. • 

Kuyumcu cebinden cıkardığı bir per- c- Evveld .size bu 
tavsızla yüzü~ rlikkatle muayene edi· Hein ve Tedjc gemide tekrar karşı· 
yor ve kulağının f1sıldayor: l~tıklan zaman biri sorar: 

- Sor ba.kahm ne istiyor? - Anlat bakalım Tedje, der, Mu -
Soruyorum ve cevab alıyorum. nich'i nasıl buldun? 
- En a~ağı o!"' mark. Tedje ki Bamburgun mahud cSu ke-
- Onu mutlaka ,almış olmalıdır, di· nan~ ndan ileriye gitmiş değildir, ar • 

yor. riinldi -istedi~i fiattan çok değerli- kadaşmın suatine cevab vermeden so
öir. Onu çabuk elde etmek için 'lrorkma rar: 
ver virmi m~rk! Ve sonra arkarndan - Gramofon'.l aldın mı? 
dükkanıma gel.. sana yüz maıık vere - Her ne k:1dar şimal denizi bir gemici
yim! nin tam anlami!e dostu olmıyabilirse de 

Seviniyoıı.mı, karada kolayca biraz karada her şeyin kendi kuruntulannın, 
para kazanm•ş olacai!ırn diye. kendi hayallerinin aksi zühur ettiğini 

Yirmi markı vüzük sahibinin eline gönnüş olan gemiciler, yelkenierin tek 
sayıyorum. Uz~klaşıyor, dönüyorum rar fora edildiğini ve etrafıarında tek • 
ve cevahirci!ıin ~ittiği istika~te ba - rar ucsuz, bucaksız denizin telatümü • 
kryorum ki kendisini takilb edevim.. nü gördükleri zaman sevinirlerı 
fakat bir türlü I!Öremiyoı;ı.ım. Biraz Gemici, denizde iken, ta!biatın malı
sonra hakiki bir t-uvumcu dükkAnında remi esran olmak gerektir. O, yıldız • 
kulaklanın şu sözleri işitiyor: larla dosttur. O, bulutlan anlar, hava 

- Bu bir Rhine taşıdır.. Eb a~ağı hakkında onların verecekleri malfuna· 
yultarı üç mark etier! 

Tedje ve ben Hamburg Doma gidi -
yoruz. Sıra sıra çadırlardan misli gö • 
rülrnemiş manzara1ara dair vadlar, 
«Özler işitiyoruz. Yabancı diyariarda 
gördü@müz ~evler bizi entere-se etımi· 
yor. Bir çadır önünde çığırtkanm ba • 
ğırd!i!ını işitiyoruz: 

- Buyu!"tln. buyurun!. İçeride kim· 
senin gönnediği ve yemedi~ bir r.ey 
göreceksiniz! 

Tedje merPk ve ihtiyatla soruyor: 
-Nedir o? 
- İçeri buyurun.. bir kanaryanın 

nasıl Almanca konustuğunu görün! E
ğer kuş Phttdeutsch lehcesile ko -
nuşmuyorsa 'beş yüz mark rnükAfat 
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E\~velce bir kanaryanın herhangi bir SOLDAN SA(iA • 
C:m 'ko'l'luştueunu ve biniassa Plattde - 1 - İçinere balık tııartılaıı kab - Ayrılık 
utsch lehcesile hitab ettiğini biç işit • 2 _ =e=~ Eskiden mahsulA.ttan aı -
mcmi!ıtik. Kalabalığa kanşıyoruz. dıklan vergi. 

Bir kafesteki kanarya, kafesin Plat- B - Blr nevt tahta - Yüz kuruş. 

!Cortr.,.,a çıkarılıyor ve zarif giyinmiş 

bir centilmen size hitab ediyor: 
- Evvela size bu kuşu takdim et -

mekliğime müs:ıadenizi rica ederim. 
Bunun adı Hans'dır. 

Bir gemici atılıyor. 
- Zarar yok .. biı onun Almanca ko

nuştuğunu işitmEk istiyoruz! 
- Şübhes;z, baylar, işiteceksiniz! 
Diyor ''e Plattdeutsch lehcesile ku • 

şa hitab ediyor: 
. - Söy~ bakalım, Hans, diyor, siga
ıra mı içeyim pipo mu? 

Ve son kelim(>yi Plattdeutsc!ı telaf
fuzile Peep - Pi...p diye söyleyince ka· 
narya da g{iya cevab veriyor: 

-Peep! 
Ve centilmen ahltyar: 
- Gördü:ıüz ya baylar, diyor, kuş 

Plattdeutsch dilinde konuştu. 
Ve herkeme!\ lr.ahkahalar yükseli • 

yor. Çıkarken d1şanda bekliyenlere ' 
!kanaryanm ikonu~tuğunu söylilyoruz. 
Ôyle ya neden budala yalmz biz ola .. 
ı:aktık? 

4 - Validem - Blrlni bir mesele hakkında 
tenvlr. 

? - İçkl da~ıtan - İkinet derecede. 
8 - Arzu - Acc!e eden. 
9 - Meal - Okur. 

10 - Sonundf\ blr •İ• olsaydı açıkça - Ra
kının Arabca.sı. 

YUKARDAN AŞAl'il: 
ı - Sonu!lda blr tN• olsaydı yağma- Gök 

yiizü. 
2 - İmdnd saybıurı - Erneller. 
3 - HAdise - Haynnlar& yapışan bir 

böcek. 
4 - Has - Aft.o. 
'1 - :lıbay - Btr nevt de:nls nakli vasıtası. 
1 - Kapılann önlindeki tahta - BecerikiL 
u - Tartı hartel a&)'llnn kablar • Yüz 

kuruş. 

10 - Bir hastalı~ın göriintlrdek1 1zlerl • 
DüRmenin geçti~ delik. 

ı 2 s • o R 1 s 9 ıo 

' Belki bir gemki ev1enme karan ve 
vadile herhangi bir hilekAnn kızına ni· 
şanlanır ve nesi var, nesi yoksa bu yol· 
aa bepsini kavbı>der, yahud da bir yer
öe sarhoş edilere'k neticede aoyulup so-
ğann çcvrilir. Evvelki bulmacanın haUedilmiJ §ekli 

kuşu takdim ederim!. 

ta inanır. 
Her ne kadar güverteden olta ile tu

tulabilen balık nevileri pek mahdud i
se de, o balıkiann ekserisini bilir. Vak
ta ki bir yunus balığı sürüsü görülür, 
kumanda yükselir: 

- Zıpkmları hazır edin! 
Ve mahir bir zıpkıncı, dalan, sıçra -

yan yunuslardan birine zıpkını yetiş • 
tirir .. ve balığın gemiye alınması ge -
miciler arasında bir bayram sevinci hu
sulc getirir. Çünkü herkes taze ve bol 
ete kavuşacnk demektir. 
Ümidburrıu, Hornburnu ve Falklatıd 

adalan yakınlarmda albatros, marti -
lerin Envaı vesair türlü türlü kuslarla 
karşılaşı.lır. Bunlar gemiden ~tılan 
süprüntülerle kannlannı doyurmağa 

çalışırlar ve böy!ece size Avustralya -
nın yan yoluna kadar refnkat ederler. 

( Arka.n va") 

Nöbetci eczaneler 
----···-Ba re<'e nöh~tci olan eczaneler şun -

lardır: 

istanbal clhetlndekner: 
Aksarayda: (Şeref), Aremdarda: (Ab

dillkndlr>, Beyl\zıdda: (Haydar), Samat
yada:· <Teotllos), Eminönünde: (Hüse -
yin Hüsnü}, F.yühde: Cmkmet Atlamaz), 
Fenerde: (Emllyadl), Şehremlnlnde: 

(Ramd1>, Şehzadeba.,ında: (Üniversite), 
Karagümrükte: <Arif>, Küçükpazarda: 
<Necntl Ahmed), Balı:ırköyündo: (Mer -

Irıgııtere kralı, Ingı1iz mı.tli takımı il<> karşıta§an NOTVeç mUU ıaf"ı? 
oyuncularıftın elle rini sıkıyor. ..Jt ve-Jr 

Arsenal stadı olan Highhuryde Avrupa Fransa milli takımile ÇekoS1° ~ 
muhtelitine karşı oynıyan İngiltere ta - milli takı!nı yerine oynaması rtl ~ 
kınu bu mühim ma-çı 3-0 gibi bir farkla rer bulunan Norveç millt ta~ lı'' 
kazanmıştı. karşılaşmadan vazgeçmiş oldU~ 
Avrupalı idareciler, İngiliz takım kap- her alınmıştır. Norveç futbol 

tanı meşhur Hapgooda İngiliz takımının yonunun bu tarzı hareketi 
bu hakimiyeti neden ileri geliyor diye kış futbol maÇların)n 1atil. rJ!ıl 
sorduklan suale şu cevabı alımşlarrlır. olması ve binnetice klüplerin hll aJl ~6 

.Evet, Avrupalılar da sahaya bizım ma imkanları bulunamamasınci 
gibi dizillyorlar. Orta muavinleri ü~üncü ri geldiği sanılmaktadır. 
müdafaa olarak oynuyor. müdafılcr de 1 
yanda yer alıyorlar. zmir lig maçları / 

Avrupa takımının taktili çok zayıftı. İzmir (A.A.) - cGecikJni~~~ 
Avrupalılar topu icab eden yere kadar Milli yas dolayısile tehir edt i)P ~ 

atmasını bilmiyorlar. Çabuk ve uzun vu- maçıarına tekrar başlandı. Gii~1ttl" f 
ru~larla sahada topun kazanaca~ı yeri mühi:n maçı Üçok ve Ateş taJoiW" 
hiç hesab etmiyorlar. rasında yapıldı. rJ)',I 

İngBizler topa lazım oldu~ kadar vu- Çok heyecanlı olan ve dnba ~ 
rurlar. Avrupalılar ise topu it.iyorlar .. To- Üçokun baskısı altında geçen bUı.,;l 
pa vuruş futbolda büyük bir rol oynar.. çı Üçoklular 6 ·O gibi bir faritlll ·-'1 
Avrupalılada yapılan bu maç ciddi bir dıla:-. ıJ-

oyun olmadı. Ciddt bir oyun içrn karşıda İlk devre gene 2 - O Üçoktııl , 
o nisbette oynıyan bir takım bulunma - idi. ırfl~ 
lıdrr. Bundan evvel yapilan Y~. 

Futbolda bütün takımın bir adam gibi Demirspor maçı da 5 • 2 Y / 
BeyofJa clh~tindekiJer: çalışınası lAzımdır ki bu nokta dcı Avru.- ~=~~?.~:.~~~:~ .. ~~:.:~!: .................... Ş'tf.• 
İstıkıtil caddesinde: (Galatasaray, Ga- 11 , ... - -k b' ks 'di "P 

pa ı arın -uuyu ır no anı ı • Noterl'1k da·lreler"tn·ln teftı rih), oaıatada: (Hldayet>, Kurtuluşta: Arsenal 129 bin liraya yeni bir 

tez> . 

(Kurtulu'J), Maç kada: (Feyzt>, Beflktnt-
ta: (Süleyman Recebl. oyuncu satın alıyor başlanıldı . ~6· 

Bo~azlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: Lig maçlarının on beşinci oyunu ya- rındell ~ .~ 
thıküdarda: cseUmlye), Sanyerde: (Os pıldı~ı halde lig tampiyonu Arsenal be- Müddeiwnuınt muavinle ~e.rv,'• 

cati tarafından Noterlik da ~!'~.ı 
man), Kadıköyünde: (Moda, Merkez>, nüz ligde on üçüncO. ve başta giden ta )' (" 
Büyüknd:ıd11: (Şinasi Rıza>, Heybellde: kımdan on bir puvan ~ridedir. - yıllık teftişlerine başlanmıştı!· ol' • 
(Tannş>. Lig maçlarmdan bi.r !hafta evvel 103 deiumumi muavini, dün i~ e~ 

\.. ____________ ,.) bın liraya satın aldı~ı soliç Brign Jons Beyoğlu 1 inci Noterini teftij 

j·············y::i···::;~i;:;·············l .. ~~!~kı;;:~ t~y~~~::S::_;\;:;uı: tir. Bir sarhoş birahaneni~ 
_ almak üzere pazarlı~a girişmiştir. Stoke camlarını kırdı ~ 

Ziraat Doktoru Cıty bu oyuncu için 129 bin lira istemiş- g"luııd'11 

Tarla. bağ ve bahçelerle meyvalı ve 
orman a~aç ve bitkilerine anz olan has
talıklarla bunların sebeb ve çarelerıni ih
tiva eden ve cepte taşmabilen k.ıymetU 
bir eserdir: 
İstanbul Ziraat okulu direktoru Veh

bi Ayas tarafından bir çok ılavelcrle 
ikinci defa olarak basılan ve fennt neşri· 

tir. Kadri :Isminde biri, Beyo eY) 
. . bi,rahanede fazla sarhoş ol~ P 

Lıg şamp;yonlutunu bu sene ele elden 1 k k d' ·ru tesldtl 
kaçırmak istemiyen Arsenal bu mü him . atı;- ırmıbekş ~ei d end.~ .. tür 1.1 

·· d k k .. -.ı~- ıs ıyen çıy e ovmu.ş · "}\)< 
parayı goz en çı arma uzer~. n·· Adı· ked"l n sıl.,. ·ı un, !yeye sev ı e ~~ '/ 

N F . k l d liye ..f üncü cezada muhakertle ce-)· 
orveç - ransa maçı gerı a ı ss gün hapse, 3o lira par~ rtJt 
Paris 3 (A.A.) - 22 sonkanunda mahkıl:m ve derhal tevkif edi1 U 

~ 1111111111111111111 n llltrurnnnılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrrunntllllllllll nı 
yatımızın büyük bir boşlu~u dolciu,. = T •• k H K 
ran bu eseri bütün ziraatçııere, ba~. bah- ES ur ava urumu 
çe merakhlarma tavsiye ederiz. Fiatı ES B .. ,.. y u· .. p . YA Go post~ ücretile beraber kartonlu (12fi), bez § u 1 
ciltlısi (150) kuruştur. İstanbul Ziraaı o- E: 
kulu direktörlüğün·den arayınız. ~ • 

Damga resmi kanana - 9 temmuz 1938 § İkinci Keşide: ll 1 Birincikan un/938 dedıt• 
tarlbJne ta~ ar bu kanunla llgUi btıttln tadi- := . 5 o o o 1 

ıA.tı havtdır. ~ Büyüh lkramtge: Ltradıf•' 
Yatnn: Dönilyoram - Şüldift Nthalln bu = • '1( 

lslmde mUıt romanı çıkmı,tır. Roman son ~ Bundan b 1ka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikraıııı 
20-30 ııenellk hayatımızı tasvir etmektedir. §§ leri e ( 20.000 Ye 10.000 ) liralık iki ade d mükafat vardır •• • et' 

Kalem - Mustafa Nlbad'ln ıdaresindeki § yeni tertibden bir bilet alarak i.Jtirak etmeyi iboıal ... rtl 
bu edebiyat~ san'ıı.t nıecmuasının 7 ncı sa- §§ meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan atı'., 

:~~~~~:=:~: =~':. · \ıı rıU:ııııı~:ıüliıiıüiıUıiıııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııuuuuıııınıınıı 
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Ka hızlık On binlerce 
kiti memou• 

niyetle 
M AZ ON 
MEYVA TlJZU 

kullanıyor ve tavsiye ediyor. KABIZLIGI defeder, HAZMI dDzelUr. MİDE ve BAHSAKLARI 

boşaltır. Vneude ferablık verir. HAZIMSIZlJK ve EKŞtLllit giderir. Alınması gayet 14tirtir. 

MAZON iaim Ye HOROZ markaama dikkat. c---------
il d güzellik alimi profesör doktor E. WINTER taraf• ndan formülü yapdan 

Venüs 
K re mi 

Terkibindaki husust mad· 
dci hnyati)'e dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 
Yenı bir ten yaratır. Venns 
Kremı asrt kadın gnzelli~-
~ bir tılsınııdır. 

•• en us 
Ruju 

Son moda ve gayet cazfp 
tenklerile kulinnanları hay

rete dOşOrOr. Dudaklarda 

24 saat sııbit kalır. Şık: ve 
kibar familyaların kullan· 

~klan yegane rujdur. · 

r'y ntini 
Baştaki kepeklcri izale eder. 

Saçlan parlak tuta:-. Dökülme
tinf mani olur ve kıvırcık ya· 
Par. Saç meraklılan ve gençl~ 
lin hayat arkadaşıdır. 

Venüs 
Pudras1 

Terkibi altın kremli 
24 saat bavalıındırılmış 

revkalade ince ve hafit Ve
nos pudrasfle tuvalet gOren 
bir <"i lt dOn~ anın en tara
velli gOzelli~ini ıfade eder. 

Limon Çiçeği 
KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 derece· 

dir. O kadar Id en büyük zevk 
ehllni ve müşkülpesend olmak, 
la tanınmış kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

Venüs 
Alliği 

Her cildin rengine gOre 
çeşidleri meveuddur. Yo.ze 
surnldO~Onde cilde revka
lilde tabll bir renk verir; te

ni bozmaz; gtızelleştirir. 

Venlis 
KIRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

ıHrar verıms. VenOs sUrme

aile tuvalet gören kirpikler 
bOyOr ve gozelleşerek kalb

lere ok gibi saplanır. 

Ve 
Çam 

KOLONY.ASI 
Ciğcrleri zayıf ve sinirleri bo. 

zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çarnlarının latif ve sıhhi koku
ları VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. 

"-..__ Deposu: Nureddin Evliya zade müessesesi Istanbul 
-------------------------------------------------------------

stanbul Telefon Müdürlüğünden: 
~ıtı, 
~ daı-1 Muhamınen bedeli İlk teminatı İhale tarihi 
P.ı... "-d Cinsi Lira Kr§. Lira Kr§. · 

Saat 

---~lt Cd 1\fuht l'f ------
Uo S c ı boyda enjekde çam direk 3625.- 272.- 12/~/38 Pazartesi lf 

~lls. 'ttı.'k at kalay 1050.- 79.- 12/12/38 , 11 
~ lıt. Şu~ dar, muhammen ve ilk teminat bedelleri yukarıda yazılı iki parti malzeme açık eksiitme suretile ntın alına
rQ~le ın~:~~ler hergün Levazım aairemizde görülebilir. İBteklilerin hi7.alarında yazılı tarih ve aaatte temin&$ ve 5&ir 

u u.rıyette müteşekkil Alım Satım K'Oın.i.yoııwıa müraoaatlan. (7991) , 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I- ldaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzl~ları için memur, arnele ve lüzumunda 

hafi1 yük naklinde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 26/X/938 de ihale edi .. 
lece~i ilAn edilen 2 aded kamyonetin muhammen bedeli tezyid edilerek yeniden 
ve pazarlık usuliyle ekBiltmeye konmuştur. 

II - Her ikisinin muhaınmen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 )1,. 

ra dır. 
m - Eksiitme 19/Xlli938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14.30 da Ka~ 

bata§ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye !Ştirak etmek isti.venlerin kataloklariyle karaseri şekli ve 
dahili taksimatını gösterır bir plfm He benzin sarfiyatını gösterir fenni teklif
lerini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Subesine verme-
leri lazımdır. • 

VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para· 
lariyle. birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8835, 

I - İdaremizin Cih::ıli fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan cinste bif 
aded 500, bir aded 300 ve bir aded 200 kilogramı tartabı1ecck kabiliyette ce.-1 

man 3 aded baskül şartnamesi mucib'ncc açık eksiitme usulile satın alınacaktır. 
II - Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teıni!ıalı 187.50 liradır. 
lll - Eksıltme 30/Xll/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen ~ubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştjrak etmek istiyen leri n fiatsız fen ni tekiıf ve kataloklannı · 
eksiltme günürden bir hafta evveline kadar İnhisarlar tütün fabrikalar şubesine 
vermeleri ve teklifierin kabulün5 mutazammın vesıkn almaları lazımdır. 

VI - İsteklılerln eksiitme için tayin edilen gun ve saatte % 7,5 güvenme pa-
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri :Win olunur. c8760, 

1 - Nümunesi mucibince satın alınacak cBeheri 11.375 kuruş hesabiyle:o 341.25 
lira muhammen bedelli 3000 aded sijpürgc için 29/XI/938 tarihinde elde edilen 

fiat layık hadde görülmediğinden aı;ık cksıltmesı 10 gün temdid edilmışti r. 

ll - Eksiitme 9/XII/938 tarihine rasthyan Cuma günü saat 15 de Kabata§ta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacağından istekll
lerin 9-'c 7.5 güvenme paralariyle birlıkte Komisyona gelmeleri il~n olunur. 

c8896J 

""""""" 
Cin st Eb' adı Mikdan Muhammen B. % 7.6 teminatı 

Balıeri Tutan 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Çmılı tn h ta 400X30X30 18 M3 

• • 400X28XSO 8 » 
» • 400X25X3 10 :0 

• • 400X28X8 18 » 

54 45. 2430. -

DOz beyaz 4' oxsoxao 10 J\15 89. 390.-

tab ta 2820.- 211. 50 

I - Yukanda eb'ad ve mikdarı yıizı'iı 54 .:netre ınık'abı çıralı tahta ile 10 metre 
mik'abı düz beyaz tahta pazarlık usul!yle satm alını=ıcaktır. 

H - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminat bizalannda gösterilmiştir. 
HT - :Pazarlık 12/XII/938 tarihine rnstltyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba· 

tıışta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Aiım Komısyonunda yapılacaktır. 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
lariyle birlikte yukarı.da adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8897» 

/ """"""" 

Cinsi 

SP.rt :astik 
Yumuşak §ambre lAstiıt 
Ebonit 

Mikdan 

300 kilo 
300 lt 

180 , 

Muhammen B. 
Bcheri Tutan 

Lira K. Lira K. 

2.80 840.-
2.80 840.-
2.80 604.-

2184.-

% 7,5 teminatı 

163.80 

ı - Şartname ve nümuneleri mucib!nce yukarıda cins ve mikdan yazıh ka
uçuk1ar c;çık eksiitme usuliyle satın alınacaktır. 

n - Muh&mmen bedelleriyle muvakkat teminatı bizalarında gösterilm:ştir. 
IIT _ Eksi1tme 22/XII/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesındeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceğ;. gi

bi nümuneler de görülebilir. 
V - istekUlerin eksiltme için tayin edilen gün ve satte % 7,5 güvenme paral~ 

rlylc birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8895:t 

Istanbul İkinci İflas Memurluğun- ••••~ Doktor 

dnn: ibrahim Zatl Öget 
Müflis Bakırköy Çimento {abrikası 

Türk Anonim Şirketine aid olup tama - Eeledlya karşısında, Piyerlotl 
mına 3500 lira kıymet konan Bakırköyde c:sddealnde 21 nurnarada bergllıı 
Yenimahallede İstanbul caddcsınde Bez U~ledeıı sonra hastalarını kabul 

fabrikası civarında şarkan cenuben lebi ,.. eder. <Cl~----•'" 
derya, garban bataklık arazi ve lebi der- =============== 
ya, şimalen Bakırköy Zeytinburnu şosesi 
ile mahdud ve tapu kaydına nazaran 
6477 metre murabbaı olup bunun 3750 
metre murabbaı sırf arazi ve m'itebaki 
kısmı deniz içerisinde bulunan arazi a
ÇJk arttırmaya konmuştur. Gayri men -
kulün evsab yukarıda gösterılnıckle 

beraber §artnamesi 15/12/938 den ıtibaren 
dairede herkesin görebilmesi içın açık 
bulundurulmuştur. Arazinin birinci ıırt-

tırması 9/1/939 Pazartesi günü saat 15-16 
ya kadar adliye ikinci iflas dairesındc 

müflis tirket masa mümessilli~ince ya
pılacaktır. Birinci arttırmada kona'l kıy
metin $lı 76 ini bulduiu takilirde kat'! 

ihalesi yapılacaktır. Birinci artlırmada 
kanuni kıymeti bulmazsa en son müşte
rinin taahhüdü baki kalarak satış J 5 gün 
daha temdid edilerek ikinci arttırması 

24'1/939 Salı günü ayni saatte yapıla • 
caktır. Arttırmaya iştirak cdccekl~r % 
de yedi buçuk teminat parası veya millt 
banka temınat .mektubu vcrmeğe mec • 
burdurlar. Tarlanın müterakim vergi ve 
sair vergiler masaya aid olup di~er lıarc 
vesalre müşteriye aiddir. Bu hususta taf .. 
siliH almak istiyenlerle, almak istiyenle
rin 938/49 No. lu dosya ile dairede Masa 
Mümessilliğfne müracaatları ilAn olunur. 

(12678) 
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11 Sayfa SON POSTA Birin~!, 

Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, 
kırıklık ve tekmil ağrılara karşı 

• • • • 

Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerleme
sinin önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe "Gripin, en 
muannid baş, diş, ve romatizma ağrılarını, üşütmeden 

mütevellid sinir ve adale ağrılarını izaleye kafidir. 

Kat'i Tesir 
" Gripin, bu yağmurlu ve soğuk 

havalarda vücudünüzü hastalıklardan 
koruyacak en kuvvetli ilaçtır. 

Icabıada 

Seri i fa 
Bir kaşe "Gripin, çok kısa 

zamanda . siz\ rahat ve 
sıh l.ate ka vuşturur. 

gl ade 3 ade d 
Her yerde i!irarla Gri· 
pin lsteyiniz va Gripin 
yerine başS<a bir rr. ar· 
ka verirlerse şiddetle 

reddedEn iz 

Öksürenlere: K ·A RAN HAKKI EK 
Başka kim 

N E M 
isr·v ? 

Bayaa Marcllla, aasıı ıo ya1 daha 
geoçlettlllnl anlabyor 

, lll ll IIIIIIIIUIIIJIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

~~ 05."11ANLI BA.~J{ASI --: TÜRK ANONIM ŞtRKETt 

TESİS TARİHİ : 1863 
Sermayesi: 10.00\1.000 lnglHz llr a st 

Türkiyenin başlıca şehırlerlle 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs. Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavy'\, Romany<l. 
Suriye ve Yunanisteında Filyallerı 

vardır. 

Her tUrlU b anka mu1mel le· r : 

87 SENELİK MEVCUDİYETİ 
esnnEında olduğu gibi daima iyi clruı 

malları her yerden müsaıd şarUar ve 
ucu~ flaUarla satma~a devam edecek-
tir. 

'l'rençkoUanmız, KoverkorUarımız, 

RenkonUanmız ve Gnbardlnlerlmlz bl
çim, clruı, ve şıklık itibarlle ermalsizdlr

ler. Bey~lu BAKER ma~nzaları 

• 
1 

alabilirsiniz. 

Kansulık , J.. emi k 
vitaminsiziikten 

h.atalıklan, dimağ yorgunluklan 
doğma bütün uyıflıklara kal'fl 

KUVVET ŞU RUBU 
• TAL • 

1 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet fUrubudur. çocuk
larınıza Vitalin kuvvet turubu vermekle onlan sağlam, gür 

büz ve n eş' eli yetiştirirsiniz. 

VIT ALi N KUVVET ŞU RUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarfatlll 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU • ISTANBUL 

Bayan Marcilla'nın yü· 
zündeki şayanı hayret 
güzellik tebcddülünü 
gösteren fvtografları 

ilan T arifemiz 
Tek sUtun sanıımı 

1 TEDAVi"iDER"' .... ,'DI". (.ı !i1 
1 İstanbul Belediyesi Ilinları ~ Siz de böyle muvaffak olabilisiniz 

Ll1tlen baaları ollayl!auz 

Cild uncıuru olan 
pembe renkteki 

Biocel'li Tokalon 

60 - 70 ya§larındaki kadınların buru- Kremini kullandığımı anlattım. Bir çok
şuklukları altı hafta zarfında zail olmuş- ları bana güldüler, fakat bizzat tecrübe 
tur. İşte, hastanelerde tecrübesi yapılan edip şayanı hayret semeresini görünce, 
ve bir Viyana Tıb mecmuası t~.ı-afından hepsi de hak verdiler ve memnun kaldı
mm edilen şayanı hayret neticeler ... Cil- lar. Geceleri yatmazdan evvel pembe 
din BİOCEL cevheri ile beslenmiş olma- renkteki Biocelli Tokalon kremini kulla
sıdır. Bu kıymetli cevher, pembe renk- nınız. Siz uyurken cildinizi besler ve 
teki Tokalon kreminin terkibinde vardır. canlandırır. 

İşte bu kremi kullan~n ve yüziindeki Her sabah biraz daha gençleşmiş kal-
şayanı hayret güzellik tebeddülatını yu- kacaksınız. Gündüzleri d~ beyaz renkt·~ki 
karıdaki fotografiarında görülen Pariste Tokalon kremini kullanınız. Bu suretle 
Bayan MARCİLLA'nın tecrübeı::ini anla- cildiniz yumuşamış ve beyazlaşnuş olur. 
tan şu mektubu okuyunuz: Bütün siyah noktaları eritip acık mesa-

cBu, benim için bir harika oldu. Tak- meleri sıklaştırır. Binlerce ahvalde görlı
riben iki ay oluyor; alnımda ve gözle- lcn tesiri kuvvetli bir garantidir. Hemen 
rilnle ağzıının etrafında buruşukluklar bugünden itibaren her iki kremden birer 
vardı. BugQn ise bütün arkadaşlarım vazo alarak tecrübe ediniz. Birkaç hafta 
kadife gibi yumuşak ve buruşukluklar- zarfında faydalı tesirini görmediğiniz 

dan iiri olan yüzüme takdirle bakıyor- takdirde bayiinize iade ederek parayı geri 
lar. Hepsine ne yaptığımı söyledim. alabilirsiniz .• 

1ahile 400 
sahile 250 u 
1ahile 200 H 

Dördüncii sahile 100 )1 

Iç sahileler 60 )) 
Son ıahile 40 ,, 

Muayyen bir müd·let zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı tariCemizden 
istifade edeceklerdir. ':"nm, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarifc derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilan !arına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektif Şirketa 
Kahramanınde Han 

Ankara caddesi 

······························································ Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAidPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Silivri kaınsı köy okulları için lüzumu l'lan ve hepsine 1345 lira bedel ıah •· 

edilen 13850 tane alafranga yerli Eskışehır kiremidi ile 310 tane Ml!hya aÇılc :t· 
siltıneye konulmuştur. Şartnamesi Lew.zıın Müdiiriüğünde görülebilir. tstebııı 
ler 24YO sayılı kanunda yazılı vesilcn ve 11)0 lira P.& kı.auşluk ilk teminat :ınslt il• 
veya mektubile beraber 19/12/938 Pazartesi günl! saat 14 buçukta Dai.rnl ıoc 
mcnde bulunmalıdırlar. (İ.) (8780) / 

-------------------------------~ 

HACI BEKiR LOKUMLARI , 691 
Tatlarındaki hususiyetiyle başkalarından ayrılırlaJ'· 

Li MU i Di 
H EKi 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri : Beyolllu, Karaköy, Kadsk61 


