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Mussolini, Çemberlayne 
verilmek •• aze re, talebleri 
h avi bir liste hazırlamış -

Italyanlar Majorka adalarını da 
''şimdilik, muhafaza etmek istiyorlar 
ltalyada yeni nümayişler yapıldı, Napolide nümayişçiler Fransız konsoloshanesi 

önünde: "Nisi de isteriz, diye bağırdılar, polis nümayişçileri dağıtb 

Almanyanın vaziyeti 
Siyasi mahfeller Berlin hükumetinin Tunus mes~lesile 

alakadar olmadığını bildirınelıtedirler 

Lo Iıalyan!ann taleb ettikleri C ibuti li~nından bir göriiniif 

~ler~~ 7 (Hususi) -Londra gaze - giliz ba~vekili ile hariciye nazınnın 11 
t.fu ın:.n verdikleri maltımata göre, kmunusanirle Romaya yapacaklan ~ 
~lıninin taleblerini havi liste, İn· (Deva?1M 11 inci ıayfada) 

ta~:rn. 4 (Hususi muhabirimiz yazı- ni itilfrfname hakkında bugüne kadar ne 
~)e - Sunye başvekili ile Fransa hari- buraya sarih ve teferrüatlı malfunat gel-

ll&ıırı arasında akdedilmiş olan ye- (Devamı S inci sayfada) 

Geç old·u amma temiz oldu! 
rşe,.ef stadı) nin (Şeref) levhası elkiyerine 

törenle iade olunuyor 

... 
Şeref sttıdırmı bugünkii levhoft (Yuaaı 1 iDci ..,.,._) 

..... -.._... ....... --............... _, ___ _ 
Romanın Beriine 

Noel hediy~si 
Almanya Afrikadaki 

İtalyan müstemlekesinde 
üs tesis edebilecek 

Jübaıaruı mil!temlekeıi 
(Yazısı ll inci ayfada.) 

····························································-

AtatUrkle 
24 sene 

YAZAN 
[Cevad AbbaS] 
~'· Hat1ralardan bir parça"'\ 

En Büyük olduğu 
kadar en centilmen 
ve en kibar Insan 
Atatürk dünyanın en Büyük 

olduet'.J kadar en centilmen in
sanı tdi. Daima zarif giyinlr, he
pimi~ aslllllı:: ve klbarlık için 
lmtt"ru nümunesi olurdu. 

Onun muaşeret A.dabına ne de
reCe! riayetkir olduğuna ml.sal 
verrıck üzere slze hoıı bir batı -
ramı anlatacatmı: 

Ankarada 19 Mayıa id -
m-ın bayramı yatnlacaktı. Ben 
<!e bıı şenlikte bir hitabe 1rad e -
decckt!m. Gençlik ile daima alA. -
'kadar olan Atatürk, bu mevzua 
t:u-çı barlz bir hassasiyet göste -
rir!erdl. LAf arasmda kürsüye ta-
bU kostUmle çıkmıyacatımı söy -
lodller. İtlzar ettim: 

- istanbuldan acele geldim. 
Yanımda esvablarım yok, dedim. 
A~atUrk gardrobunda bulunan 

cıı.kct at:ıyın getlrilmeslnl em -
rett1. Esvabı gtydl.m. Tesadüfe ba
lon kl bedenime tıpatıp gellyor
du.Böylece 19 Mayısta sırtıında A
t.atürkfın ca.ket atayı, ellmde ge -
ne onun hotformu oldutu halde 
st:ıdyoma ıııttım. mtaberiıi irad 
ettnn. 
Atn~ürk radyocia söyledllt1eri -

ml d\nlem~ler. Nezdlerine döndü
l;ilm zaman muvaffak oldu~mu 
sö1llyerek beni ~brlk etmek Uit-

(.~:~.~-~:~~.:~:.:: ..... -····-·······J 

Cümhurreisi lnönü 
dün köylünün derdierini 

dileklerini dinlediler .... 
Milli Şef bugün Kastamonudan 

Boyabad'a hareket edecekler 
Kastamonu. '1 (Husust) - Milli Şef 

İsmet İnönü bu sabah yedi eliide 
Kastamonudan Dadaya hareket et
mişlerdir. Saat dokuza çeyrek kala 
Dadayı tereflendiren Cümhurreisi 
CO§kun tezahüratla karşılanmış, de
vair rüesasını kabul buyurmUflardır. 
Sayın İnönü bir müddet isti"rahat

ten ~nr:ı köylünün ayrı ayn ısimle
rint ı.orarak derdlertni. dilekl'"Iini 
dinlemişlerdir. 

Cümhurreisi tetkikleri esnasında 

bilhassa Azdavay kömür madenieri 
üzerinde durmuşlar, bu ınadenlerin 

lf1etildiği takdirde köylünün refaha 
kavuşup k.avuşmıyacatı bahsiMe n~t 
almışlardır. 

Milli Şefe yollarda ve kasahada ya
pılan tezahürat her türlü tasavvurun 
fevkindedir. Halk sevinç içinde bay· 

ram yapmaktadır. 
Saym Inönü saat 11,45 te 

coşkun tezahürat ve alkışiarı arasın
da Dadaydan ayrılmışlar ve saat 12.50 
de Kastamonuya avdet buyurmuşlar
dır. 

Cümhurreisi doğruca vilAyet kona
lına giderek bir müddet istirabat bu
yurmuşlardır. 

Heyetierin dilekleri 
Milli Şef saat 15,30 da Halkevini 

şereflendirmişler ve burada Kargı ve 
Tosya kazalarından gelen heyetlt>rin 
dileklerini dinlemişlerdir. Müh~aki

ben devair rüesasını davet ederek iza
hat almışlardır. 

Cümhurreisi saat 19.30 da ikamet 
huyurdukları vali konaAına avdet et
mişlerdir. 

Yahudi avukatlar tekzib 
ve protesto ediyPrlar 

"~aro mecmuasında mazileri tasvir olunanlar bizim 
aramızda yoktur. Varsa meydana çıkanlsın, beklivoruz, 

Daniel Behor Refaeı Behn Yuda Alelof Dcmiel Şimri 

Baro mecmuasında intişar eden bir ma-ı hiç birinin mütareke yıllarmda Yahudi 
kale ·ve ortaya atılan bıw iddialar do~a- barosu kurmak için tevebbüsatta bulurı
yısUe yaptığmuz neşriyat Rum. Ermeni madıtını. aralarında iddia edildili g bi 
ve Yahudi avukatlar arasında ehenunl- Türkleri sille tokat konsoloshane mahkt-
yetıe karşılanmıştır. Dün kendilerile gö- reelerine siirükliyecek derecede deni ir.· 
rüştüfümüz Yahudi avukatlar bu iddia· sanlar olahileceğini zannetmediklerin1 
ları teessürle karşıladıklarını. içlerinden söylemişlerdir. (Devamı S inci sayfada) 

• 

Istanbul halkı yeni 
V aliden neler istiyor? 

"Son Posta, muharrirleri dün şehirde dolaşarak halk 
ile görüştüler, aldıklan cevablan naklediyoruz 

(Yaztstna 9 uncu sayfamtzda bulacaks1n1z) 



2 Sayfa 

H •• r u 
Alman - Fransız 

Dost/up? 
Yazan: l\fuhltttn Birgen 

re:=- vvelki gün Pariste Alman ve 

~ Fransız harici~ nazırlan a:-a -

sında bir byanname imzalandı. Dünkü 
gazetelerle neşredilcn bu beyanna-::ne n~ 
ıki memleket. aralarında artık biç bir 
muallAk mesele kalmadığını tesbit ettik
ten sonra bundan böyle birbirile dll.rt ola
rak yaşamıya karar verdiklerini resmen 
H!uı ettiler. Avrupada, yarım asırdanheri 
ne zaman sulh ve harb meseleleri bahis 
mevzuu olsa birbirinin karşısında gö -
riılcn bu iki büyük kuvvet arasında ni -
hayet dostlu~ tevsik eden böyle bir ve
s;ka imzalanması elbet mühim bır hadı
sedir. Hiç değilse, bir kısım F'Nnsız ga
zetelerinın dedikleri gibi, hadisenin psi
kolojik bir kıymeti olduğu muhakkakt1r. 

SON POSTa 

Resimli le: s Fransız darbz meseli 

Sulh sözled, dünya dünya olaiı çnk işl
tilmiştir. cBen sulh taraftarı değılim, fa
lan millet benim düşmanımdırl:. dıyen 

bir millel. dünyanın en karanlık \·c geri 
devirlermde bile görülmüş değildir. Pa
riste mızalanan vesikaların kıymetlerine 
gcl:nce, derecesini pek iyi biliyoı-uz. Da
ha eskilerinden sarfı nazar, şu son yırmi 
senede ne kadar vesika imzalandı, ne 
kadar dostluk paktı, anlaşma vesikası, 

taahhüdnamc, ittifakname imzalandı ve 
bunlann tn uzunlarının bile ömrU ne 
kadar sürdü; bunlan hep biliyoruz. EğH 
iş imzaya kalacak olursa, kolay, onu her
kes verh-or. Fakat. verilen imza muka -
bilinde sözü tutmıya gelince, bunu ta -
mam yapan kimse bulunmadığı da bizce 
çek malumdur. 

Şen olmayı unuttuysan vazifelerini tamamen yapmış sa
yılmazsın. 

Sornurtan ölümün eşiğinde, gülen bayatın içinJe

dir. 

* 
Şu halde im7.alanan vesikanın, pratik 

kuvveti ve pratrk kıymeti hakkında ne 
bizim, ne Almanlıı.rın, ne de Fransızların 
fazla hayale kapılmamım mahal olamaz. 
Fakat. şiımiiye kadar birbirlerine düş -
man olarak bakan bu iki milletin, bugün 
karşı karşıya geçerek birbirlerıni dost 
wnımıya karar vermeleri, sırf ruhi blf 
sahada kalmış dahi olsa, €ene pek mühiın 
bir tarih hadisesi demektir. 

Bundan dolayı, bu vesika, Almanya ile 
Fransa arasında kat'i bir dostluk devri 
B!tJlmasını temin etmese bile, k.rrupa si
yasetinin umuml istikametlcrinde bir 
defişiklik ifacre eder ki bunun eheınm:
yeti aşikardır. Acaba değişen ı.sttkamet 

nedir? Merakla kendi kendimize sordu -

Londra hava 
Kuvvetlerinin 
Resim sergisi 

Londrada (Hava kuvvetleri resim ser
gisi) diye bir sergi açılmıştır. Burada 

çok garib eserler gösterilmektedir. Gör
düğünüz resim de. galerinin en mu\·af
fak olmuş eserlerinden biri telakki olun-

Jumuz bu .suale cevab vennek ıçin ev • n.akta ve denizi seyretmek istiyen bir 
vclA dünkü istikameti bilmek lfizımdır. tayyarecinin nelere sebeb olduğunu can-

Münih konferansınil kadar, Avrupa; landırmaktadır. 
tia~an başa bir nüfuz mücadelesine salı-

ne oluyordu. Bu mücadelenin Hti baş Alman kadın rejisör sinema 
pehllvanı vardı ki bunun biri Ren nc.'ırı- • • 
nin bir tarafmda oturan Almanya, di~cri payıtahtında ıstıskale uf!radı 
de öbür tarafta oturan Fransa idi. Yinni Almanyanın ~ kadın sinema 
sen devam eden bu güreşin ilk on beş se- rejisörlerindcn, ve Hitler'in sempati
nesinde Almaeya zincirlerle bağlanmış sini kazanmı~ ilan Leni Riefenstahl, 
olduğu için Fransa galibdi. Beş sene için- Holivud'da ı günden fazla kalamamış, 
de zincirleTjni parçalamış olduğu içln de tekrar Almanyaya dönmüştür. Buna 
Münih konferansında Alınanya galib sebeb de, Holivud'daki Nazi aleyhtan 
geldi ve Fransanın nüfuzu Ren nehrinin teşef&üllerin, onun aleyhinde aşın de
öbür tarafına münhasır kalan oir nüfuz recede propaganda yapmalandır. 
oldu. İş bu vaziyete geldikten sonra, Al - =============== 
manya Ren nehrinin şarkındaki \v"U • Almanya !le Fransa arasında hesab ' tas
panın, Rusya müstesna her taraf.mda. fiyesi ve s.iynsi ibra senedi teatisi, bü -
diğer ınıllctlerle dilediği gibi münasebet tün bunlar dörtler anlaşmasına doğrıı a
tt>sisincie ı::erbest kaldı. Aldığı bu serbesti tılan adunlar olmakla beraber henüz bu 
mukabilinde de Fransayı rahat bırakını- anlaşmıya varabilmek için geçilect"k yol
ya karar verdi. Şimdi ne olacak? Artık lar hem uzun, hem de ,:likenlidır. Berlin • 
mücadele bitti mi? Milletler arasında Roma ve Paris - Londra mihverlen, dört 
bundan böyle rekabet ve bu rekabet et- baştan da çaprast bir şekilde Dirbirle
rafında bir cidal vuku bulnuyacak mı? rıne bağlanabilecekler mi, bağlanamıya
Bu suale müs'bet cevab verilemez. Rcka- caklar mı? Şu dakikada en mühmı sual 
bctsiz hayat ve mücadelesiz politika bu budur. Bu bağlanma imkansız değildir. 
dünyanın işı .değildir. Şu halde, ya Al _ F.nkat. biz onu daha ziyade müşkül gö -
manya, Fransa, İngiltere, ve İta1va ara- riıyoruz. Çünkü, yer yüzündeki müca -
lannda birleşerek, dünya üzerinde yeni d(•leierin inkişaf tcmayülleri, hemen dai
bir nüfuz paylaşınası yapacaklar, yahud ma, büyük kuvvetlerin aralannda anlaş -
da bu kadar müsbet .sur-e-tte anlaşamıya. malan tarzında değil, birbirlerini dü -
rak. sadece birbirlerine karşı yüz yüze §iirıneğe çalışmalan suretinde gönilmüş
dost görünerek, arkadan çclme ;ıtmıya tür. 
çalışmak yolundan gideceklerdir. 

* 
Muhittin Birgen 

/'·-·················· ................................. , Boynunda 1,5 

Hergün bir f1kra Milyonluk tnct 

Ak1lh köpekler 
1ki Marsilyalı konUŞtLyorla.rdı. Bi

rinci Marslly:ılı: 
- Benim bir köpe~im var .. çok ~ 

kıllıdır, dedi. Kendisine bir frank ve
ririm, tütüneüye gider, bir fraııklık 
tütün alır, getirir. 

lkinci Marsilyalı gilldil: 
- Senin köpeğin, benimkinin ya

nında hiç kalır. Köpeğine, tütün at
ması için bir frank verdiğini gören 
benim köpeğim; yolda ıeninkini kan
dınyor .. bir jrangı alıp, yerine ~anm 
frank veriyor. Köpeğin de; sana bir 
franlık yerine yanm franklık ttitün 
alıyor. 

'----... ·········-········----·-···-----.ıl Pedelbot şampiyonu 
Güzel Amerikalı 

Amenımlı Mari liovkins, '00 mü • 
sabık arasındn Kaliforniyanın Pedelbot 
şampiyonluğunu kazanmıştır. 

Amerikadrı mali bir rezalet 
Amerikanın tanınmış siıgıortacılarından, 

ve sinema yıldızı Loretta Young'un müs
takbel ııışanlısı Bukner, Amerika dahi -
linde yanlış haberler işae ederek, binler
ce sigortalının. zararına iki yüz bin İn -
gUiz lirası para kazanmak suçile Arue -
rikaya gelirken, vapurda bir arkadaşile 
birlikte tevkif edilmiştir. 

Bunun üzerine Loretta. cBuknerl, se -
verim. Fakat evlenmemiz mevzuubahs 
degildır. de.m.ştir. 

Taşıi/an kadın 

Londrada verilen cMüeevbrler ıüva -
re:. sinde, tehrin tanınmıt kadınları en 
nadide elmuı, pırlantalarını takarak sü
vareye gelmişler, türlü türlü elektrik zi
yalarınm bu mücevherler üzerinde yarat
tılı nak.ışlı Te göz k~ıncı ı.şık oyun
larıle kendilerini seyredenleri hayretten 
hayrete dü§ÜI'müşlerdir. Filvaki resmini 
gördüğünüz Leydinin boynunda tam bir 
milyon iki yüz bin Türk lirası değerin
de, ve adedi 500 zü bulan hakiki inci gö
rülmü§tür. 

-------------------------------
Garib bir tayyare kazası 
Berlinden Atinaya gitmekte olan bir 

Alman tayyaresi, kesif bir sis yüzünden, 
J Viyanaran hava meydanı civarınd!l bir 
1 dağ kenarında sulrut etmiştir. İçindE> bu -
~lun an bir kuma§ fabrikasının miidürü, 

(
büyük bir soğukkanlılıkla tayfalardan 4 
kişiyi ve yolculardan da 3 ünü kurtarmıya 
muvaffak olmu~ur. İşin garibi, baı~ka bir 
tay~are kazası hakkında tedkikatta bu -
lunarak ayni tayyare ile ingiltereye dön
mektc olan İngiliz hava müfetti~lermdcn 
yüzbaşı Wilkins de, kazaya u~adıAı hal
de burnu b;le kanamamı§tır. 

Futbol seyircilerinin garib 
bir proteçiosu 

İngi1terede blr futbol maçı esnasmda, 
hakemin verdiği bir cezayı hO§ göl'ıniyen 
seyırciler, taçtan atılan topu yakalamış
lar, protesto makamında olarak, topu sa
haya göndermemişlerdir. 

Bu maçta her iki takımın da kalecisi 
yaralanmışlardır. 

Şimdiki halde bu dört devlet bu iki 
fstikametin ortasında bulunuyorlar. Al
manya Jle Fransa arasıooa aktedilen dost
luk wsikası anlaşnuya doğru ntılmış bir 
adımdır. Fakat, ayni günde İtalyadn ya -
pılan nümayişler de bu dörtler anlaşma
sının mümkOn olması için !taly tara -
:fından ileri sürülen şartıann dolRŞık bir 
~oldan ıfad~sinden ba~ka bir şey değil • 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA N M Al 

r. 
Münih konferansı, İngiltere Jle Alman

ya arasında ebedf dostluk beyanrutmesi, 

Hava mutedil fakat kış içindeyiz. 
Mutad Uzcre bu mevsimde İstanbul şehrinde et fiatları 

yükselir, herkesi şikayete sevkeder. Gazetelerde görürsünüz, 
sebeb ararlar, lbulıunazlar, kışın tesiri deyip geçerler. F.'-ıkat 
bu )~1 · alt:si oldu, fiat yükselecek derecede alçaldı. Şimdi 
gazeteleri, yalnız ga:ı:eteleri de~il. iktısad i§lerinde mütehns· 
s1s olanlan da sebeb aramakin meşgul görüyorsunuz, kat'i 

ISTER INA N, 

bir sebeb gösteremiyorlar: 
- Balık çok çıktı, halk birden balı~a düştü, et satılmıyor, 

aaı,ılmayınca da fiatı düşüyor, diyorlar. Halbuki blr defa da 
Balıkpazarına uğrı;yınız, seleleri yarı boş görürsünÜ%, esnaf 
bılı~ın azlığından §iklıyetçjdif. 

Bu vnziyet kar.şısında iktısadt hAdiselerin te§hiBlerini tam 
olarak koyabildi~imize: 

ISTER INA NMA 1 

Birincildlnun 8 

Sözün Kı s ası 
-····-

Musib bir karar 

\, E. Talu 

D
a st~tDbul valili~, mülga Viyana seVr 

liği, Köstence konsolosluiu. Ialan Dı 
lim gibi bir takım mcmuriyetlerde bU~: 
nanların esas vazifelerini niçin 1yi J 

edemediklerini inceliyenler, bunun b~ 
lıca sebebi olarak şunu keşfetmişlı>rdı\Y 
Gelip giden kodamanları karşılayıp 
ğurlaınaktan, biçarelerin iş gör.rnege "/&* 

kitleri kalmıyor! . İS" 
Hakikaten de öyle idi. Mesela vır 

8 
tanbul valisinin. memuriyeti devaJll10~ 
en sık gördüğü yerler Haydarpaşa v.E> Sret 
keci garlarile Galata rrhtımından ı1'8. e 
knlıyordu. Ve ayni zamanda Bt"ledıYt 
reisi de bulunan valinin, istikbalı:ı JtOI>" 
maktan, şehrin halini görrneğe vaktı Y~t 
tu. Ve 'Sabık valimizle behemehal gor~., 
mck i.stiyen, lakin ıbuna muvaffak 0 

mıyan bir zata, benim bir arkadaşıın~ 
-Birkaç gün, sabah akşam, Hayı:ta dt)' 

şaya devam et, mutlaka rastlarsın! 

mışti. .. W 
Haber aldım ki valilerle polis rnu~be' 

leri, badema bu istikbal ve teşyi vecı J 
lerinden affectileoeklermiş. DeJllota' e.tl 
nıefhumuna çok uygun düşen bu ]tsr 
memnuniyetle karşılamamak .rn~nı~ 
değildir. Devlet ve hükUmet reislerırı ışf 
gayrisi için, bir beldenin huzuru, asııY' U• 
ve imar ve ıslahı ile birinci derecede J1l ~ 
j :Kellcf bir memuru işinden alıknyr:ı 
ı vakitli vakitsiz tedirgin etmek man~ 
1 bir şeydir. Diğer taraftan cümh~1Y~v 
f memurun ıstikbalini, amirierin ıstık.b~{IS 
ne bağlıyan bir rejim değildir. O. }lU ıı· 
çakanlan değil :vazifesini hakkile g?r~ttl4 
leri takdir ve terfih eder. Ben, sevdı~st 
yahud ki hürmet etti~im bir zntı ıtnr§ ıı) 
ve uiturlarım. Bu nezaket ve vefak&r ts 
icabıdır. Lakin işimi, gücümil bırnlaPlt"' 
hergün, ber saat, zırt zırt garlarlıı f 
şarsam, nihayet benim o sevdiğim ve 58 e
dığı.m zatlara karşı ibraz ettiğim nezııl' f 
tin ve izhar eylediğim duygunun da~ 

ı 
meti kalmaz, değil mi? ·o• 

Onun için hükt1metimizin vermiş ol~ı 

1 

ğu (men'i teşyi ve Jstik'bal) kararı ))S' 

yerinde ve ı§lerin sclamet ve intizaıııı 
kırnından fev'kaliıde 'llusibdir. dt' 

Sayın Celiıl Bayar gibi son dereec döjf 
mokrat ve vazife hususunda ınul<8 sJ• 
ve ciddi bir Başvekilin, valilerlmizi 'Jr 
kış hademeH~h nden ve cseıaın a~~ 
~b ndan kurtanp, işlerine güçlerine d r
elle sarılmak imkanını kendilerine veşı• 
mesi herkes tarafından şükranla :ıtıır 
lanacaktır. 

- ,.,; ························································· 
Şile yatı okulunda trahof11 

vak'ası görDidO 
1'~ 

Şile köy yatı okulunda trahoiil ~[ı 1 

alanna tesadüf edilmiş, Maarif V ~ 
lE'ti umwni müfettişlerind~n Necfll}llJ, 
din, iLlt tenrisat müfettişi Izzet, l~~ 
ye müdürlüğü doktorlarından . pt· 
derhal vak'a mahalline gönderi1Jl11~)e' 
Yatı okulurda yapılan araştırınadtıctlr 
di trahom vak'nsma rastlarunış, ÇO 
lar tecrid olunmuştur. 

TetkiiAtlandırma mDdOrD 
f&hrimize geldi ~ 

İktısad Vekaleti teşkilfıtıaud~ 
müdürü Servet, dün Ankaradan ~ii ' 
mize gelmiştir. Teşkilatlandırına ııı~ 
dürü, şehriinizde birkaç gün Jta_ ·ıde1 
ve muhtelif işler hakkında tedJ-l 

-l·t ... " yepac<"\A ır. , •..• 
···················································· 
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Alman, Fransız hariciye 
nazıriarı beynelmilel 
vaziyeti görüştüler 

'' Evvelce zırh içinde, kılıç elde kavga için vesile 
arayan Fransa ile Almanya barış içinde 

yaşama sebeblerini bulmuşlardır, 

Paris. 'l (Hususi) - Alman haric:iye ı tıdatmak fırsatını bulmU§tur. Alm~nlar 
"-zırı Fon Ribentrop ile Bone ara."mdaki anlaşmanın akıdinden evvel bundan ha-
1\yasf müzakerelere bugün de devam e- herdar edilmiflerdi. Buna binaen Fon 
lıııni,tir. Ribentrop, ne bir hayret eseri. ne dP. son 

İki diplomat. beynelmilel vaziyetl all- İtalyan manevralan hakkında bir sem
bd:tr eden bütün meseleleri gözdPn ge- pati göstermemiştir. 
$\nnişlerdir. Jour-Echo-de Paril gazetesinde, Pietri 

Gece, Alman sefarethanesinde büyük yazıyor: 
bir ziyafet verilmiştir. Bütün Fransız na- Evvelce zırh ba1ta. kılıç elde kavga 
lırJarı bu ziyafette hazır bulunmuşlardır. için vesile arıyan Fransa ile Almanf8 ba
. Pon Ribentrop. sabah cGöthe evi• ıle rı~ içinde yaşama sebeblerini bulmuş-
Abnan klübünü ziyaret etmiştir. lardır. l 

Meçhul Asker abidesinde Berlin, 7 (A.A.) - Alman m~tbuatı 
akpm nüshalannda da Fransız - Alman 

Alman nazın bilibare yanında Fran • 
.. dek1arasyonunu mevzuu bahseylemek-

hariciye nazın Bone, Almanyanın Pa-..._ b ~ tedir. 
- Üyük elçisi. Fransanın Berlin büyü• 
-ıçisı ve Alman ataşemiliterleri oldulu Korresponda!UI Politik diyor ki: 
ha Bu deklarasyon, iki milletin birhtrıe-
~ lde, Etoile meydanına gitmiştır. Ora- rir.den hiçbir toprak isteklerinde bulun-
a cümhuriyet muhafız alayından bir ... ,u mıyacaklarını ve bundan vazgeçtıklerini 

-ıurezeyi teftiş etmiş ve zafer takının 
ll resmen teyid eylemektedir. Gene bu 
tında meçhul asker mezarına g;unalı ha dcklarasyon, dünyayı ileride görebilcce· 

'--çlı kırmızı kordelil ile sarılı cieine da- Ai zararlardan da kurtarn}lştır. 
-uıdan büyük bir çelenk koymuştur. Ribentrop memnun 
: Gazeteler memnun Paris. 7 (A.A.) - Fon Ribentropla 
D-~aris, 7 (A.A.) - Jorunal gazetesinde Bonenin bu akşamki konuşmaları saat 
Ulllllt-Brice, Fransız -Alman deklaruyo- 18,30 dan 19,15 e kadar devam etmiş ve 
1111nun mızası hakkında telsiratta bulu- bilhassa iki memleket arasındaki fcaret 
lat-ak diyor ki: münasebetleri etrafında cereyan etmiştir. 

Bir iınza, bir metin, bir anlaşma ve bir Nihayet Fon Ribentrop ile Bone Çckos-
tbliği zaten bekliyorduk. Bu cihetten Iovakya hududlannm garanti edilmesi 

:trete d:işü1mez. Ancak hakild dosUu meselesini görü§m.Ü§lerdir. 
~Utuklan beklediğimizin üstünde oldu. Bu müllkatından sonra. Fon Riben-

'Yda ICıyıktır ki. Bone, görüşrom n- trop Bone'ye Parise yaptı~ ziyaretin ken 
~da Daladyenin müstemleke m-. dts:nde mü~emmel bir intıba bıraktı~ınt 
L.at hakkında yaptı~ı sarih beyanatı ha- beyan etmiştir. 

• 
lzmitte 4 dükkin bir 

Başvekil pazartesi 
bir nutuk söyliyecek 

Dokuzuncu yerli malı 
haftası başlıyor 

Ankara, 7 (A.A.) - Başvekil Cclru 
Bayar, dokuzuncu arttırma ve yerli malı 
haftasını ayın 12 nci pazartesi günü 
saat 17 de Halkevinde söyliyeceği bir 
nutukla açacaktır. 

Ayni gün akşamı saat 19.10 da Ankara 
radyosunda Maarü Vekaleti Talim ve 
Terbiye Heyeti Reisi İhsan Sungu bir nu
tuk söyliyecektir. 

13 salı günü saat 18.30 da Ziraat Vekili 
Faik Kurdoğlu, 14 çarşamba günü saat 
18.30 da Milli Müdafaa Vekili ve Ulusal 
Ekonomi ve Artırma Kurumu Başkanı 
General Kazım Özalp birer konieranı; ve
recekler.Cir. 

Başvekil İstanbula geliyor 
Ankara, 7 (Hususi) - Başvekil Celal 

Bayarın ayın ortalarına doğru bazı tet
kiklcrde bulunmak üzere İstanbula g'!1· 
mesi muhtemeldir. Başvekilin bu seya
hati tahakkuk ettili takdirde Halk Ban
kasının İc:tanbul Sandığının açılma rnc
rasımine ı-iyaset etmesi mukarrerdir. 

Balkan Antanti Genel 
Kurrnay Başkaniartnin 

konferansi bitti 
Atina, 7 (A.A.) - Dün akşam aşağıda

ki tEbli~ neşredilmiştir: 
Balkan Antantı devletleri Genel Kur

may Başkanlarının Atina konferansı 6 
kinunuevveı saat 18 de nihayete ermiş 
ve mesai çok büyük bir kardeşliic h2vası 
içinde cereyan etmiştir. Tetkik e{)Hen 
bütün meseleler üzerinde tam bir itti
fakla ve en mükemmel tesanüd ve antant 
zihniyeti ıle kararlar alınmıştır. 

Mareşal Çakmak geliyor 
Atinad:ı toplanan Balkan Antantı Ge· 

nel :Kurmaylar içtimaında bulunmak ü
zere Yunanistana giden Genel Knrmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, yarın 

Yunanistandan hareket edecek ve cumar
tesi sabahı şehrimize gelecektir. kahve ve .bir lo ka n ta yandı 

luaiye arazözü çocuk bahçesindeki havuzdan su almak Demirmuhafızi ar 
üzere giderken marşandize çarpb, parçalandı Almanyaya 

a_lıınıt, 7 (Hususf)- Dün gece yanan-ı su almak üzere giderken demiryolunda Koçzgor/ar 
~-~• saat 3 te burada Yemenieller marpndize çaıımuı. parçalanınış. şoför 
;; .. ~a Yahyanın lokantasmda bir de yaral&nmlfbr. Berlin 7 (Hususi) - Romanyada, 
:"-.gııı ,.,tr....... k b. taka ••""' cDemirmuhafız:ı. lara karşı takib edi • küt 

0 
---~ ~e ~~ ır mm Y-r Yan«ın yerine yal fabrikasının itfal-

t lınak tehhkesını atlatmıştır. yesi ıelmif, her iki itfaiye ateşi güçlük- len tenkil hareketi, Alman mahfelle • 
lftn_angın1 ilk defa bekçi Ali Osman p- l• a&ıdürebilmiflerd,{r. Bu arada bir rinde büyük bir asabiyet uyandırmış -

~-Ve d~rhal itfaiyeye haber vermifdr. kavafi btr kun..ı.·-- bir tuhafı· e tır. 
18 
-.t itfaıye anlaşılamıyan bm sebebdeli ye, uuı~ Y Kluj ınıntakasından bir çok Demir • 

'~Ola- '-"a ah Ilin 1_;_.ir dtıkklnı. bir kalıve. bir Iokanta ve bir muhafızıarın Almanyaya kaçtıklan ha· 
~ ~& ~ ngın m a e geç ge~ . 
~dili zaman da yangın muslukları ka- de manlfatura ma~azuı yanmıştır. Yan- ber alınmıştır. 
~ bulunmuştur. Bu sebebden yangın gınm Yahyanın lokantasmdaki mı~.ngal- Bükreş 7 (Husus!) -Alınan elçisi 
Için a fazla büyümüş ve imkAnsızlıklar dan çıktığı tahmin ediliyor. Müdd('iumu- Dr. Fabriçius bugün Beriine hareket 
'r ~~~tarar taraf su aranmıştır. hlaiye milik hAdiseye el koym\l§tur. Lokantac: etmiştir. 

llıozu Çocuk bahçesindeki havuzdau Yahya nezaret altına alınm~ır. Elçinin, hükiirneti tarafından çağı -
nlmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Yugoslavyada intihabat mücadelesi 
kanli hadiselere sebebiyet verdi 

._ııeıgrad. 7 (A.A.) - ll birinciklnun..l ba§ka bir hAdile zuhur etmit ve iki kişi
~Pılacak olan lntihabat arıf~• nin &ümüne .-bebiyet vermiştir. Diğer 
'-lcl aliflerin tahrik! eseri olan hlru.I•, bazı yerlerde de bir takım kimseler ya-

dtld etmektedir. ralanmıflır. 
8011@Vaa'ta hüktlmet fırkası mensub- Nazırlarde B. Kabalin, Belgradda 

ları Ue nıuh l"fl d k bi .n.. söylemit oldulu bir nutu.kta muhaiifle
llılt esn a 1 er arasın a çı an r ur rjn bu hattı hareketini takbih etmıJ ve 
~ asında altı kişi yaralanınıttır. muha1i1lerm tethit hareketlerine ra~eıı 

Yarahiard bir .. -ımnm;\., 6 ... 
Q an ısı o u9~WA • hii1:1lmetin memleketin idaresini elinde 

arbt Sıı1bistanda kil)n Bruce,de de tutacatım söylemiftir. 
• 
Ingiliz krali muhalefet 

liderlerile görüşiU 
l.ondr ~ a, 7 (Husust) -Kral, bugün ak· 
~ z:eıneğini husus! surette eski batve· 

Sor:d Baldvinin evinde yemiştir. 
telen li ~a, muhalefet fırkalarının ileri 

lcraı, aerleri de hazır bulunmuşlardır. 
'-ıete ~u fırsattan istifade edert!k mu
ltleaeı t liderlerile günün dahili ve harici 

eleri ~trft-' d .. .. .. ı·· .. ..uın a goruşmuş ur. 

Suriyede Alevilerle 
Sünniler çarpıştılar 

Benıt. 7 (A.A.) - Alevt halk ile bazı 

Sünnt müslüman rüesa arasmda çıkan 

ihtilal neticelinde Alevt mıntakasında 

galeyan hbıl olmuş ve bazı müsademeler 
cereyan etmi§tir. Bu asayişsizlik karşı
sında hükOmet makamatı icab eden bü
tun tedbirlere tevessül e~tir. 

Erzincan . istasyonunun 
açiima töreni 

Ankara, 7 (Hususl) - Sıvas • Erzu
r~m - Kafkas hattı üzerindeki Erzincan 
istasyonunun önümüzdeki pazar günü a
çılma töreni saat 14 buçukta yapılacaktır. 

Cuma günü buradan hareket edecek 3 
trenl~ Erzincan& gidecek olan zevata bu
gün davetiyeleri tevzi edilmiştir. Davet
liler salı günü Ankaraya dönmü§ bulu
nacaklardır. Pazar günkü merasimden 
sonra davetlilerden arzu edenler vilayet 
ve belediyece teSbit olunacak mahalieri 
ve ayni zamanda Erzincan ovasında ku
r:.ıtulmakta olan Norgih bataltlığı ka
n:ıllarını ~ezebilecekler ve o geceyı tren
de geçireceklerdir. 

Eskişehir karanlıkta kaldı 
Eski§ehir, 7 (Hususi) - Elektrik şir

keti iki gündenberi cereyan vererne • 
diğindcn şehir karanlıkta kalmıştır. Bu 
yüzden bir çok dükklnlar bu akşam 
erkenden kapamış1ardır. 

Şirketin bu vaziyetinden halk ve 
diikkfmcılar müştekidir. VekAlete mü -
racaat edilecektir. 

''Mustafa 
Kemalin eseri , 

Fransız muharriri, tarihte 
böyle bir kalkınma hareke
tinin benzeri yoktur, diyor 

E 
e !talyan - Fransız 

ihtilalının ana noktası 
_!azan: Sel~ Ragıp Emet 

• 
Fransız muharriri Guy dö Kurson D talyadan bazı Fransız topraklanna 

6'Revii dö Parhde yukarıda okuduğu- karşı yükseltilen iddiaların umumi 
nuz başlık altmda Atatüııkün hayat sulh üzerinde ne derec t · b·ı 

· h kk d üh. • b. ı-d e esır yapa ı e-
veeserı a_ ın am ım ır e u neş· cegwini kestinnek mümk·· d gıw·ıd· F -

tm. •· Fr .• 1..ft--:""' b t··d·· un e ır. a r: ışLır. ansız mı.uuu.ı.u.i u e u u- kat bu iddialarm Dörtler Konferansı • 
nun başında: nı teh!ikeyP düşürmek istidadını gös • 

- İhtiyar bir milleti gençleştirmek terdiğini söylemek doğru b. ·· h • 
ve yükseltmek bakımından mucizeyi dedir. ır muşa e 
andırnn bir eser, cümlesini kullanıyor İngiltere ile Alman a um mt lar 

k ı . . k. . T.. Y u esas 
ve o uyucu an ıçın es ı ve yenı ur· üzerinde anlsıc:rrıışlard Alm h · • 
k . . b. tabi . . s·· 1 d. -r·· ır. an an 
::yen m ır os unu çızıyor. oy e ı· ci ye nazırının Parisi birkaç gün evvel 
gı şud~r: . .. _ . vukubulan ziyareti esnasında neşredi • 

- Bır ın~an buyuk muharebenın so· ltın müşterek beyanname ·ı d ·ki ta• 
n~mda Türkiyenin ne büyük bir suku~ ra! arssınd"kı· sulh garanıt.e d~lı . ı· 

_,_k~ J Id w h ı d k ... ı e ı ml ş ır. 
m<:'.lı um o muş o ugunu atır a ı tan Fakat İtalya ne Fransa ·· be6-

b .. R .. t:t r·k· nın munase ..-
so ı ıra onu ugun usyanın mu e 1 ı, lerine bilhassa arız olan son gerginlik 
bununla beral.ıer Almanyanın dostu, vazi~·etin bu kısmını ak t kt ..J.-

k d. · d- l"b 1ın· 1 t ·ı J sa ma auu-. 
en ısıne un ga 1 ge ış o an ngı • Resmi suallere İtalyanın verdiği ce • 

tere ve ~ran.sa ile ban~ış, Balkan V.!'.blara bakılacak olursa İtalyan dev. 
paktı nehcec:ınde Yunanıstan, Yugos • ]eti nM'Vcud Staükoya . tk" k I • 
ı Ro il b . 1 . k d' rıaye ar a a 
~~a ve . manya e ır eşmış, w en ı· caktır. Faks~ sustunnak için en ufak 
sını Afganıstana, İrana, İraka baglıyan herekette bulurunacl ğı b .. k ın 
cSadabad• paktın ın ilhamcısı olarak emperualist seslerle ı d u 1 ~yuk dse ı 1~ b ·· , ·· · r d - - h k'ld ·.; e aa a ar o 

uhgunAKu t~akzıyel ın ke lkınmgorurseh ak ıf madığını söylemek suretile bir hayH 
~ u ~a .l~~ o an a . ~ . are .e ı· ~arib tezada diişmektedir. Fransa ile 
mn genışlıgı hakkında bır fıkır edın • tngı·ıterenin son yapt kla ı al 

· 1 H " ll ı· k. t ·ht ~ 1 n an aşm ar 
mış o nr. « emen soy ye ım ı arı e ve daha dı:ı yapmagıv d .. - d··kı ri •tt • 
b.. ı b. ,_ lkı h k ti · be uşun u e ı 
.oy e ır t>A nma are e nın nze- laflar, bir çok pürüzlerle dolu olan ze-

n yoktur.» . . .. . tnini ayıkl~yıp dört devlet arasında her 
~_ra~~ız hrnuhamn b

1
unu rnuteb akırdb ~- suretle şümullü bir anlaşmaya vannak 

tatuuun ayatını an atıyor, aşa ıgı tcindi gibi geliyor s h bi k · 1 k rd. v. ı • - • a anın r ısmı 
eSE>rlerı sayıyor, son o ara ve ıgı temizlenip di&er kısmı mA ·ı I d 1 h .. k.. d o cını er e o u 

u umAtşu .. ~r: 
15 

.. d 
1 

k olarak kalııcak olursa böyle bir itilB.fa 
- att.!r;;: sene ıçın e mem e e- vannak bihakkın mücıkülleşecekti B 

tinin rned('lniyet yarışında geri kalmış takdirde İtalya ile Almanya y dr. ~ 
l..:ı w f . k dı t t ' a anı o ııugu me~a eyı ona azan r mış ır. ştldı surette hareket etm ki bi 

cHastP. adamıadan •Atatürk•e kadar dörtler anlaşmasının ap 1 e e veist r 
k d·ı · f b.. ··kı- y ı masını e-

ate ı mış mesa c ne uyu ur.• miyerek bu defa yalnız İtal a 
F k F' h . . . ı··dü Y nın oyun 

a :ıt ransız mu amnnın e u bozanlıgvından i!tifade tm k • . . d V t• . ki t k e e arzusun 
1çır y2z ırrı ne ıceyı aynen na e me dadırlar. Yahud da nla 1 • 
d h · · , k Di ki. a şma arzu ann 

a a ıyı o.aca · yor · da samimidirler Fakat dah 1 t • 
H ·ı b. .. t Id v • a evve 

- arı.aya ır goz 8 ı ıgı zaman talyaya Akdenizde hususf b' t • 
· ·· b ta b· ·· h d d b ' · ır pay e 
ınsan goze a n _ır muşa e e e u: min eylemele istiyorlar. Her iki ihti • 
lunmaktan kendinı menedernez. Tan- malde de bir nebze vü h d -..J-

h. b .. ··ı. k 1 tt w zu pey a eucr 
ın uyu~ anun annm yara lgi mu· aörüncn sivasi durum t k k • 

k dd t t
. 1 k lS . . t' • e rar apanma 

• ::ı cra nE' ıcesi o ara ıncı asnn ya ba~lam!c: telakk. ed·leb·ı· Y i 
O 1 

· 
1 

v b .. b. . . , -< ı ı ı ır. en va-
ı::man ı ımparator ugu ugun ır nevı ziyette İn~ltere ne derece Fran 

birleş:k rle"letler halinde tekrar te • yanmdadı~? Burasını tayin ı san: 
şekkül etmiş 'bulunmaktad14". Zira müşküldür. ey em 

«?az.i:ı.ni~ cdatliy~ne• siyaseti bugün Bunun harici~de İtalyanın Akdeniz
Türkıyenın çevresme Sırblan, Yunan· de Fransız hakimiyetine tevarü le
hları, Roı_nanyalılan, hülas: . va~t~le mesi İngiltere için hayaıt bir :e~iike 
~~m .. anlı :~paratorluğuna tabı. butun sayılabilir mi? Bu iki suale verilecek 
hukumetlen toplamıştır. Belkı yann müsbet ve~·a rnenfi cevabdır ki i 1 • 
Bulgarist;l'l da bu devletlerin arasına rin alabil~cği vecheyi tayin tmk:::m 
k~tılacak.1r. verebilecektir. 

Irk\ hududlarmın içine çekilmiş, ya· Davanın esa! mevzuu ne Tunustur, 
b:mcı unsurlarm hemen tarnammdan ne Korsik:ı Sadece Akden" hhkimi e
tcmizlenmi~, Büyük Şefinin mahirane tiı:iir. o hak;miyet ki ftaly~~ b·r i ~e
po1itikası sayesinde Tevfik Rüştü A • nizde mahs~r bulunmak fikrin~en çkur
rasın c;öylediği gici ~Hindistand~n Tu· tannış olsnr. Alınanya Orta Avrupada 
n2ya kadar• 1 00 mılyonluk b1r dost serbestt sah1bi olmuştur ingiltere Al-
kiHlesini top!ıyan bir mıntakanın (Devamı 5 inci a~yfado.) ' 
ortasında mevki alıruş olan Kemalist=================
Tilrkiye bugün bir kuvvettir. Bugün vesindc görenlerin l>lçüsüz hırslan kar
kcndisini ihata eden devletlerin yardı· şmnda mukabil bir siklet teşkil edebi• 
mi]e sulhü sadeec hegemonyalan çerçe 1ir. ................................................ ····················································-············-·-····-

Sabaht~n ~&baba ı 

Yeraltı şehri 
Biz topra~n altını yalnız öli\lerirnlze terkederiz ve şarkın fena bir itiyadı 

olarak clülerimizle başbaşa vermekten hoşlandı~ırnız için mezarlıklan da ,. 
hirlerin içine yapanı:. Halbukı büyük şehirlerin altı da üstü kadar yaşıyan. 
lann malıdır. Medent hayat tehirleri fişirdikçe 'binalar göklere yükseldili 
gibi yollar da yerin dibine lnmiştlr. Paris gibi, Londra gibi milyonlarca ina
mn banndıfı büyük merkezin üstü kadar altı da kalabalıktır. Paris mf"tro.o 
paliten hatlan şehrin altını k&rtebelr yuvasına çevirm.iJ, bu sayede yukarmıa 
kalabalılı yer altına da taksim edilerek seyrilsefer kolayll§tınlmıf. Halbuki 
orada büyük caddelerin geni§litl otuz, bazı yerlerde elli metreyi bulur. Şimdi 
Alman ve Amerikan •istemi bır de bavat ~Uar yapılınıştır ki bunlar btna4 
ların özünden aşıp gidiyor. 
Bazı dar düşüncelileri hayrete düşüren meselA EminlSnil meydanının açd· 

ması gibi işlerimis o kadar iptidat ve tabi.t hareketlerdir ki bunlan flmdiye 
kadar nasıl olup ta akıl etmeditimize hayret etmeliyiz. 

İstanbul gibi inip. yokuşu, girint;si, çıkmtısı çok bir şehirde seyrtlsefel' 
derdini kaldırmak için ne beyhude eirJrler, kararlar verilir. thtisab a,tıllıtJ 
devrinden kalma daracık sokaklarda bugünün nıılçil vasıtalarmı idare etmek 
imkanı ını vardır? 

Muhakkak ki uzak olmıyan bir günde açtı~muz caddeler ve meydanlar da 
kafi gelmiyecek. O zaman şehrin altına baş \-urup tünller açaca~z ve gene 
muhakkak ki bu .da klfi gelmıyecek, şehrin yedi tepesini havadan btrbınne 
bağlamak mecburiyetinde kalaca~ız. Omm için şehireilerimiz bugünün dto~l. 
yarının ihtiyacını karşılıyacak şekilde p1an ve program yapmalıdırlar. Bu 
hayal ce~ildir. Tecrübeler bunu göst':!rrniştir. Avrupanın en yeni ve moclerıı 
şehri sayılan Berlin de bile bu ihtiyaç görülmüş ve şehir,çilik tekni~ tıar:ka· 
lannı gösterrneğe bqlamıştır. Bilrhan Cahid 



4 Sayfa 

V ali dün de tetkik ve 
teftişlere devam etti 

Beyazıddaki İnkılab Müzesinin önünde bulunan 
dükkaniarın kaldırılması için tetkikat yapılacak 

İstanbul Vali ve Belediye Reisı Lutfi 
Kırdar, dün de tetkik ve teftişlerine de
vıırn etmiştir. Saat dokuzda Ankara cad
desile Eminönü meydanı tekrar görül
diıkten wnra, Beyazıddaki İnkılab nıü
zcsine gidilmiştir. Vali, müzenin etrafı

nın açılmosı için o civardaki dükk.Anların 
koldırılmnsını istemiş, bu hususta tet-
lukler yapmak üzere Belediye fen heye
tine emir vermiştir. Bilahare Belediye 
fen heyeti müdürlüğüne gelen Vali, bu
rada ö~leye kadar meşgul olmuş, PrClst ta
rafından hazırlanan iı;ıar pilanı hakk•r:
d.-ı fen heyeti müdüründen izahat alll"ı~. 
maketleri gözden geçirmiştir. Tamiratı 

nıütemadiye faaliyetinin ne şekilde iler
lcdi~ini tctkik etmiş, Eminönü meydanı
mn istimlakine aid A ve B istimlak hari
taları üzerinde izahat almıştır. Bu esnada 
Vali bazı direktifler vermiş, A buitası 
istımlakinin tamamlanmasını, B ıstimitık 
haritasına geçilmesini istemiştir. 

Valiyi Vilayette Polonya hariciyesıne 
n1ensub bir zat ziyaret etmiş, Polonez kb· 
yüudeki PolonyalıJar ve köydeki arazi
n!n istimlaki, köy papazının tabiiyP.ti et
rafında izahat vermiştir. 

Valiyi Belediyeye eski Şehreminierin
den operatör Emin, Kızılay reisi, Kadı
köy Tramvay ve Telefon Müdürleri ziya
ret etmi~lerdir. 

Yeni belediye reis muavini 
vazifesine başladı 

Ultfi Akaltft 
f.tanbul Belediyesi reia muavinl!llne 

tayin edilen Çankaya kaymakamı Lütfi 
Akalın, dün sabah şehrimize gelmiş ve 
bu sabahtan itibaren yeni va%ifesine baş
lamlfbr. 

Askerlik Işleri: 

TDtOn beyiye lkramiyesl yoklamaları 
yapılıyor 

'Oskiidar Aslı:erlik Şnbeshıden: 
·frsk\Mar Askerlik Şubesinden tUtün bey -

1yıo lkramlyecıl almakta olan ve kayıdlı bulu
nan malfıl efibay Tt eratın yoklamalan ya -
pılaca~ndan m:u.v re.mıt aened ve raporla -
rne lk.l.ll'r aded ve.slko fotograf1le birlikte ve 
ruhayet bir hdtı ıarfında fUbeye müracaat 
totmeıertnln lhım ıeldlll alA.kadarant. UAn 
olunur. 

Şubeye davet 
Fatih Kaymakamllltndan: 

1 - Yedek ply:ıde astelm.en Mustafa Hal1l 
otıu İb!ahlm 31456. 

2 - Jand:ırına yüzbatı Mustafa otıu Hw
nü 2678. 

3 - Lev:ızım tetmen Ahmed TeTftk otıu 
A!i Emrullah 448f4. 

4 - Emekli aınıf 8 hesab memuru Hüae -
yln Hümfi otlu 328 lı Mehmed Hulilal. 

Yukarıda adları yazılı zabitanın askerlik 
§ı!beslne müracaatları UA.n olunur . .............................................................. 

MEVLOT 
Geçenlerde vukuu vefatını yazrlı~ınuz 

c YELKEN Cİ ZADE merhum ŞÜKRÜ 
bey. refikası Bayan FATMA YELKEN
CİNİN ruhuna. ithaf edilmek üzere ayın 
dokuzuncu Cuma günü, Cuma namazını 
müteakip Yenicamide mevlut okul'l.acak
tır. Arzu buyuran zcvatın teşrifleri rir:a 
olunur. 

Karikatü.rist Orhan Ura.lın fı.rçltlil~ 

yeni Valimiz 

(Aksu) hadisesi tahkikatı 
neticelendi 

Birkaç gün evvel Aksu vapurunda 
çirkin bir hftdi!:e cereyan ettiğini ve 1 

Denizbank tarafından yapılan tahkika· 
tın ilk safhasında, memnuiyete rağ .. 
men ikinci kaptanın kendi kamarasın .. 
da yolculardan bir kadına içki ikram 
ettiği tesbit edUerek vazifesine nihayet 
verildiğini yazmıştık. 

Dün öğrendiğimize göre Denizbank 
idaresince mes'ullerin takibi için ehem
miyetlc devam eden tahkika't netice • 
tenmiş ve hAdic;e dotayısile birinci kap
tanın da vazifesine nihayet verilmiş • 
tir. Bundan maada 'bazı memurlara da 
disiplin cezası ver~tir. 

Kara denizde fırtına ba,ladı 
Evvelki günden itibaren Karadeniz· 

de karayel tırtınası başlamıştır. Fırtına 
pek ~iddetli olmadığından vapur sefer· 
leri müntazaman yapılmaktadır. De -
niz Ticareti Müdürlüğü, Karadenize 
çıkacak vapurlara müt.eyakkız bulun • 
malannı bildinniştir. 

Şehir lşlPrl: 

Itfaiye efr~ıdı Için bir revir vDcude 
getirlimesi iatenildi 

İtfaiye efradından hasta olanlar has· 
tanelerde yer bulunma1.sa mecburen 
yatakhanede yatırılmaktadır. İstan • 
bul itfaiye müdürlüğü bu şekli mah • 
zurlu ~ördüğünden, on iki yataklı bir 
r~;vir vücuc1e getirilmesini belediye :re
i~liğine teklif etmi~tir. İtfaiye müdür
lüğünün teklifi Vali ve Belediye Reis,i 
Liitfi Kırnar tarnfmdan tedkik edile • 
cr.ktir. 

Temizlik işleri tedkik ediliycr 
İstanbulun t.emizlik işlerine hız ve -

rilmiştır. Sıhhiye Müdüriyeti doktor ~ 
Ia1·ınchm Dr. Remzi, temizlik işlerinde 
ÇBlışacaktır. Temizlik işlerinin kadro -
su, kamyon, arnele vesair malzeme mev 
cudu tedkik olunmaktadır. Doktor 
Rem1.i tedkikat yapacak ve temizlik iş
lerinde yapılması lazım gelen değişik -
lii<:le:-i tesbit edecektir. Bu tedkikat ne
ticesinde lüzum görülürse teşkilat tev· 
si olunacaktır. ...........................................................•.. 

HALK OPERETI 
Ba aqara 9 da 

•1 Ç 1 Ç E. 
Oper~t ~ perde 

Müsik : Seyfettia Aaa.l 
T . .w~,; 

..;oN POSTA 

Trakyamn 
kalkınmasi 

Umumi Müfettiş Kazım 
Diriğİn şehrimizde 
yaptığı tetkikler 

Şehrimizde bulunmakta olan 'i'rakya 
Umumi Müfettişi General Kazım Dirik 
dün öğleden evvel ve öğleden sonra 
Türkofis !stanbul §Ubesine gelmis v~ 
Trakyanm iktısadi k<\lkınmasını temin 
için alınacak .tedbirler hakkında T"irkofis 
müdürü ile görüşmüştür. Öğle üzeri Vali 
ve Belediye Reisi Doktor Lıitfi Kırdar da 
Ofise gelmiJ, Kazım Dirik ve Ofis mü
dürü ile beraber Tokatlıyan gitmişlerdır. 
Vali Lutfi Kırdar, General Kazım Dirik
le, !stanbulu alakadar eden ve 'fı:-akyıı
dan tehrimize gönderilen mallar hakkın
d9. bazı görüşmeler yapmışlardır. Gene
ral Kazım Dirik bugün Edirneye döne
cektir. 

Yeni Emniyet 
Müdürü 
Tş başında 

!stanbulun. yen.t ve eski Emniye! 
Direktörleri kolkola 

Yeni Emniyet Müdürü Sadri Aka, dün 
aabahki ebpresle Ankaradan şehrimize 

gelerek ~a.zifesine ba~lamıştır. Sadri Aka, 
kendisim makamında ziyaret gazeteci
lere: 

c- Bugün Salih Kılıçtan devren aldı
lım vazifeme başlamış bulunuyorum. 
Bundan üç buçuk sene evvel de Ankara
daltı vazifemi gene Salih Kılıçtan teslım 
almıştım• demiştir. 

Poliste )apmak istediği yenilikler olup 
olmadığı hakkında .ı;oınılan bir suale 
Sadri Aka §Öyle cevab verml§tir: 

c- Salih Kılıcın kurduğu esaslar üze
rinde yütiiyeceğim.• 

Eski Emniyet Müdürü Salih Kı hç, va
zifesini devir ve teslim ettikten sonra ar
kadaşlarına veda ederek Emniyet Mü
dürlüğünden ayrılmıştır. 

• BU AKŞAM HERKESI 

Birincikanun 8 

tspartada hahlarm. evsaf1 yüksek 
bir dereceye Çikanldi 

İspartanın büyük bir şöhreti haiz gülyağlan da dünyo 
piyasasındaki eski parlak mevkiini iktisaha başladı 

Isparta (Hususi) - Halıcılığı ile 
meşhur memleket!erimizin en başın -
da gelen Isparta, son zamanlarda ha -
lıların evsafını daha yüksek dereceye 
çıkarmıştır. Isparta halkının evlerin -
de bul~an yüzlerce tezgah, memleke
tin iktısadi hayatında mühim bir rol 
oynamaktadır. Eskidenberi mevcud bu 
lunan iplik fabrikası, halılar için kul -
lanılan muhtelif iplik nevilerini ucuz 
fiatlarla satmaktadır. 

Bundan başka tezgahlarda büyük e-
mEkler sarfolunarak vücude getirilen 
halılarm parlaklığını temin etmek ve 
renklerini açmak için İspartanın üç 
ayrı yerin~ halı yıkayan fenni vasıta • 
lar getirilmiştir. Son bir kaç yılda bü
yük bir inkişaf gösteren Isparta halıla· 
n, yurdun iÇ ve dışında iyi fiatlarla sa
tılmaktadır. 

Ispartanın ikinci ve en mühim mem
blllarından biri de gü1yağcılıktır. Bir 
zamanlar dünya piyasasında pek ıpar -
hk mevkii olan Isparta gülyağlan e • 
hemmiyetli yerini kaybetmişti. Böyle • 
likle yüzlcree dönümlük gül bahçele -
ri hiç bir l':f' yaramadan mahvoluyor -
du. Buna daha ziyade piyasaya kanşık 
mal çıkanlma~ı sebebiyet veriyordu. 
Fakat son üç ytl içinde Isparta gülyağ
cılı~ eski büyük ehe.mmiyet ve mev -
kiini yeniden kazanmıştır. Üç yıl ev -
vel kurulan gülyağı fabrikası, modem 
vasıtalarla Avrupa pazarlannda iyi bir 
yer alan gülyağı istihsalatı yapmakta -
dır. 

Gül bahçelf'rine sahib olan halkın 
gülleri gay(>t iyi fiatlarla satın alın -
makta ve müstahsile büyük bir men -
faat temin etmektedir. 

Ticaret odas1 idare meclisi 
toplandi 

Ticaret ve Sanayi odası İdare Mec -
lisi dün öğleden sonra ikinci reis Ziya 
Tanerin riyasetindc bir toplantı yap -
mıştır. 

Bu toplantıda Büyük Önder Atatür· 
kün ebediyete intikali münasebetile 0-
dC~ tarafından hükümete çekilen tel -
graflara gelen cevablar okunmuş. tica
ret ve zahirf' borsasında bir azahk için 
yapılan intihab tasdik edilm~ ve muh
telif komisyon1ara yeniden azalar se • 
çilmiştir. Bundan başka Odanın t938 
büdcesinde münakale icrası ve t 938 

EylUlü Oda ve borsa mizanlan kabul 
edilmiştir. 

Kazanç vergisi nisbetleri hakkındil 
sorulan suallere cevab verilmiş ve hııD 
larda odabR~ılara verilecek ücretin nıtı· 
cir veya müstecirden alınması hakkın· 
da bir mahkeme tarafından sonılan su· 
ale verilecek cevab görüşülmüştür. 

Bu hususta muhtelif azalar tarafın • 
dan bazı müta!ealar ileri sürülmüş, ne
ticede bu mevzu etrafında gelecek eel· 
scde yeniden e;öri.i.~ülerek cevab veril • 
me.si kara!"la'?tmlmışhr. 

Oda Meclisi, Odada mukayyed bir 
firmadan beş lira ceza alınmasına ve 
borsa laboratuarında diğer borsalaıil 
~id yapılac::tlı: un tahlillerinden alına· 
cak ücretirı iki lira yerine bir lira ola • 
rc:k kabul edilmesine karar verilmiş • 
tir. .. 
···························································· 
Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatro•" 

Tepebaşında 

Dram lcıamı 

10 Birinc:iklnundan itibare• 

VINDSOR'UN ŞEN 
KADlNLARI 

İLİM 
FEN 

TURAN TIYATROSU 
aan' atklr N aş lt 

Ceınal Sahir okuyucu • 
~miha ve Mezey varyettl' 

. AHTE PRENS 
Operet 3 P. 

DANS SOLO D0ET 

SAN' AT 
TEKNİK 
TİCARET 

Alemini hayrete düşürecek 
1939 

NEW YORK 
Sergisinde 

Her hususta sizi altıkadar edecek 
bOttln mevzuların suallerlnl bizden 
sorunnı. Size mektupla beınelll 
cevnb verece~iz. 

NATTA Seyahat ecetaııaı 
Galatasaray-lstanbul 

• 
1 TAKS M Sinemasında 

3 ncü Hatta olarak temdid etti~i 

TORKÇE SOZLO ve ARABCA ŞARKILI 

AŞKIN GÖZ Y AŞLARI 
Emsalsiz filminin K~thramnnı Meşhur Arap Mugannisi 

A B D 0 L V E H A B ' 1n 
Parlak muvartukıyetleri devam ediyor. 2 nci baftllnın hasılatı, 1 nci battanuı· 

kindeı:ı fazla olan yegAne A T A T O R K 'tın muazzaJI! 
fılm. tıaveten : cenaze törenı -

HEYECANDAN TITRElECEK EMSALSIZ BIR FILM: 

Sinemaaında Büyük Harpte Ingiliz- Alman karşılıklı casusluk tuzaklan 
1 PEK 

DUŞMAN MASKESi AL Tl NDA 
Fransızca Sözlü - Baş Rollerde : 

DOLDRES DEL RIO GEORGE . 
SANDERS PETER LORRE (Mr. MOTO) 

A YRIC A : DOX Dünya Havadialeri Gazetesi : 

• Senenin en şen ve en fazla muvaffak olduğu 

AYN ROZ KADISI 
Filminin gördüğü rağbet hasebile Yalnız 

SARAY SiNEMASI 
bir hafta daha göstermeğe karar vermiştir. 

~------------• Gidiniz, &örünüı ve candan scülünüz. ~----------~~-rP# .. -



SON POSTA 

Şimendifare kavuştuktan sonra... Geyvede bir malol 
Erzincan ekonomisineı~ karısının aşıkını öldürdü 

Sayfa 1 

Yahudi avukatlar tekzib 
ve protesto ediyorlar 

(Baştarafa 1 inci sayfada) 
Avukatlar arasında günün meselesı o

larak mütalea ve münakaşa edilen bu 
rncvzuu rnuharririmiz Yahudi avukatla-

Geyve (Hususi) - Pamukova nahi~ 

ll k b 
•• d e yesinden Abdullah oğlu Salahaddin rm dikkat nazariarına arzetmiş ve bu it-can l ı Q_fi:CIOSter ı mali\l Esad Gündüz tarafından tabanca ham kaJliısında neler düşündüklerini sor-

y 6 ile vurolaralt öldürül.müştür. nıuştur. Aldığı cevabıarı aynen buraya 

bizim bunu kendimize de sıçratarak, me .. 
sela cinayet işlenen bir hanın bütün sa
kinlerinin zabıtaya müracaat ederek: 
cBen katil değilim!:. demesi gibi, c.nla
rın hesabiarına karışmağı doğru bıılnıa

dık. Yeni heyeti idare mevcudiyetlNı id
dıa edilen bu adamları meydana ~ıkar
malıdır. Bunlara göre aramıza girmelül·i 
doğru olmıyan daha nice kimseler vardır. 
Ben yeni seçilecek beyetin yeni kamınu 
muvaffakiyetle tatbik edeceği kanaatı.ı
deyim .• 

Qir • k Cinayete yegane sebeb Salahaddinin geçiriyoruz. 

tır et Erzincan kazalannda bir krema ve konserve katilin ailesile olan alakasıdır. Esad 

fabrikası, bir diğeri de pirinçlik kurmak istiyor derhal yakalanarak tevkif edilmiş, is

Daniel Behar 
c- Ben şöyle düşünüyorum: Bıır::u.ia 

mensub bulunduğu ırk itibarile, Yahueli 
avukatı yoktur; Türk avukatı vardır Biz 
Türklüğiımüzle iftihar ederiz. Binaena
lcyh, ıilhakika evvel ve ahır bu gibi iha
netkArane harekatta bulunmuş kimseler 
olsa bile -ki, tasavvur etmiyorum- bun
lar Yahud~ olması itibarile değil, oır fprci 
olması itibarile sırf şahsına münhasır o
larak bu gıbi teşebbüsatta bulunabilece· 
ğini tasavvr edebilirim. 

t Erzincan tfaL~evi bina!ı ınşaatı deı•am ederken 

~1 ~~~an (Hususi) - Şarkın en gü- uzatılAn demir ağların bir ucu da El" 
~e~d.ırlerinden birisi olan Erzincan z:incanı:~ varmış bulunuyor. 
~ ıfere kavuşmasile günden güne Halkevi binası inşaatı devam ediyor 

ıoı,lu :od:rnleşmekte ve daha derli Erzincanda yapılmakta olan modern 
~ tab~ gu2.el bir hal almaktadır. Esa· Halkevi binasına şimdiye kadar 96000 
o ,...,,_

1 
•• ıatin kendislne vermic:: oldugu· • .,,.. c ~ lira sarnna ihtiyaç görülmüştür. 

Oı.·llsıl)(jı ~ar.zaraları, geniş ve zümrüd Bina kısmı ikmal edilmiştir. Sonra ko
~ğla akı mUnbit ve verimli arazisi, lörifer 'tertibatile elektrik ve saat ku
~,u l'l, SJk ormarbar~. havası güzel, 
bit ~ı bol köylerile Erzincan emsalsiz 
~ Ytnet taşımaktadır. 

daki ~in iki buçuk kilometre cenubun· 
~\h ı ı:at nehrinin doMıdan batıya o· 
ll'l~~ıı·k:ıy~ bölc!·ek akması da sayılan 
~a.d •k~er arasındadır. Velhasıl her 
~~ ~:h ılerlerniye müsaid olan bu gü
lııı~Ük re trenin girişi bir yenilik ve 
~ ır bir varlık yr.ratmıştır. Şimendi· 
"tsa,;trnezden evvel her mevsimde 
~ ~ na~livenin islıivE'memesi yüzün
~isa~ra~a rıe bir fabrika ve ne de bir 
''" vu~'uda getırmek imkanı bulu~ 
~'i Ordu. SiMdi ise bu mahzurların 

lesi yapılacaktır. Binanın yapılmasına 

Ç<'lk gayret gösteren vali Fahri Özen 
bu noksanlan da yakın bir zamanda 
ikmal ctmi~ olacaktır. 

Gr;tl'erpe rv:i bir ac;:m 
12 yaşında 
Ilir klZI ltBÇirr:ı 
Gey\·e (Hususi) - Geyvenin Mim~ 

dere köyl!nden Hüseyin kızı Firdevs 
ayni köyden 1 A yaşında bulunan Salim 
isminde b!.r adam tarafından kaçınl • 
mıştır. Fit·devs başka bir gençle nişanlı 
bulunmaktq idı. ~tı":n kalktığ"ını göl'en bir çok şir • 

~~a ~krnernleketle iş aramak için bu • Salim i::e bir sene evvel güzel bir 
11\a~ı":.lın ~lmekte ve tedkikatta bulun- kızla evlenrnişti. 
t!lit!'~ı lthr. GPçcnlerde büyük Türk Bunların nereye gittikleri bilinme • 
~a ~>lQrin~ rnPnsul: iki grub Er7.inca· diğinden kızın babası karakola müra • 
hıl' ıı· erek Raradigin ve havalİsinde caat eciere-k çocuğunun bulunmasını 
'liııd~bnç~k vücude ge tirmek te~ebbü· ve kendisine teslim edilmesini istemiş· 
tıı.unı Ulunmuş1ar ve diğer bir şirket tir. Faaliyete geçen zabıta her ikisini 

"~sııı de az bir zam3n içinde bulmuştur. Fir-
~e ı. E:'ri d~ memlekette bir krema "''hıse devs hükumet tabibliğince muayene e-
tıı.~.lı .. rve fabrikası kurulması orzu- dilmis, tecavüze uğramadığı anlaşılmış-
•41~ ~ostennisl~rdir. Bunlar daha şim· tıı·. Kız 12 yaşınd~ olduğundan baba • 
~tılıı .tneınıeke~in iktısadi sahadaki sına teslim edilmiş, Salim aleyhinde 
~it '~na misal teskil eder. da\'8 ikar.-ı~ eden olmadığından Salim 
~~ Yenıi serbest bı rakılmıştır. 
··\'~1 ş tn('m le k eti ola n Erzincancia 
'~~c güzel mahsulatından i-:tifade 
~İlinça~~i huhmamıyordu. Medeni 
~tıi . Yokluğu dolavısile yas yemiş
~Y~n ~~var vilayctlerimize naklede • 

~ tlluk: ~!U uzun müdnet verdi~i erne· 
~· a ıl malını va oek ucuz hir fiat· 

ı._ ·ı~.. ~ 

"Ut 1\l • \Jeyahııd çürütüp atmaita mec· 
~t~ '-trdu. 

.,, bu .. 
~~~~ti .~.zden memleketin iktısadi 

'ti ...... . . sonuktü. Cümhuriyet hükO · 
~ ··ıızın . 

ı h:ı.rn Verimli çalışmaları ve ba~a· 
l~lerne yurdun her köşesine 

Geyvede C. H. P. kongresi 
yapıldı 

Geyve (Huı;usi) - C. H. parti kon~ 
grcleri bittikten sonra kaza meclisi 
un:umi ıntihabı yapılmıştır. Yeni mec
lisi umtımi azalı'klarına seçilenlerin al

dığı reye nazaran derece sırasile isim
lerini bildiriyorum. 

Asıl azalar: Süleyman Akyol, İsmail 
Vural, ZeJiha Sönmez. Yedek azalar : 
Şefik Özer, Ali Açar, Abdullah Çakır, 
Mehmed Baysal. 

ticvabta= 

c- Salahaddinin evimin etrafında 

bıçak elinde do~aştığını gördüm. Ondan 
sonra ne yaptığımı bilmiyorum, demiş, 
vıücudünün muhtelü yeı\erinin sakat 
oldultunu ve şuurunun da anormal ol
duğunu söylemiştir. 

Esad hakkındaki tahkikat buraca ik
mal t'dildikten son:ra Adapıamrı ağır 
Cf'za mahkemesine sevkedilecektir. 

Yağmurlar Gültepe ile ResUI'ayn 
arasındaki demiryolunu bozdu 
Mardin, (Hususi) - Yağan çok şid

detli yağmurlardan husule gelen sel, 
Gültepe ile Resül'ayn istasyonlan a • 
rasındaki demiryolunu bozrnuştur. Bu 
yüzden cem!b demiryolunun lbu kıs • 
mındR seyrüı:efE:'r bir haftadır tama • 
men durmuştur. Gelen postalar Gülte
pc istasyonu"lda biriktiğinden beş gün
dE'nberidir Mardine posta gelmemekte
dir. Diindrn itibaren Mardin postası 
Diyarbakır üzeri gitrneğe başlamıştır. 
Bozul;:ın yolun biran evvel yapılması 
için her iki istasyondan arneleler çıka
rılmış ve faaliyete geçilmiştir. Bozulan 
kısmın ane-nk 20 güne kadat tamir e
dilebileceği tahmin edilmektedir. 

Mardin postasının IDiyerbakır yolu 
üzerinnen gidip geleceği müddet zar -
fında sevkedilecek koli ıposta paketleri 
kara tarifcçine tab! tutulacak ve o se
kildE:' ücret alınacaktır. Bu yüzden. İs
tanbul ve Ankaraya mal sevkedecek 
tüccarlar cıtyal:mnı bekletmekte ve 
yolun açıimasım beklemektedirler. 

lzmit meclisi umumi azahg• 
seçimi 

İzmit( Hususi ) - İzmitte vilayet 
meclisi umı.:.mi aNt ıintihabı yap1lmı.ş 
ve partinin namzet gösterdiği asli iıza
lıklara 'bay::ın Münevver A.c:al, R. Yüce, 
Salih Kalemcioğlu, Ferid Aral seçil -
mişlcrdir. .............................................................. 
[Zonguldak U. Meclisi aç1hyor 1 

Zonguldak, (Hususi) - Zonguldak 
Umumi mec!is seçimi bitmiştir. Yeni 
m~clis birbç güne kadar merasimle a
çılacak ve 19 39 yılı vilayet bütçesini 
ve yapılacak işleri tesbit edecektir. 

Eski mecl;s, bilhassa Vilayetin yol~ 
ları üzerind~ muvaffakiyetli bir plan 
hazırlamış Vf' bu planı gene muvaffa -
byetl~ başarmıştı. 

Resim, dört azay. eski meclisin bir 
toplantısında göstermektedir. 

~~~ liasan 
~~ıli!( . Bey Amerikada 

~'lt. zıyadesile tPrakkı 
. . . Sesli ve renkli filmler

den sonra_ 
... bir de kokulu film yapı· 

yorlarmış .•• 
Hasan Bey- Bizim Balık

pazarını, bakkal dükkanları

nı, umumt helAların bulun
duklan caddeleri artık film
lerde görmek kabil olnuya
cak desene .•• 

Maahaza, ırkdaşlarım arasmda bu de
naetkaranc harekette ve teşebbüste bu
lunmuş kimse yoktur. Samimi ve kat'i 
düşüncem budur. Yirmi beş yıllık avuka
tım. Bunu kat'iyetle ve salahiyetle tekzib 
ederim. 

Biz Türk avukatı olmakla iftihar ecic
riz.:. 

Yuda Alelaf 
c- Bu iddianın aslı esası yoktur. Su

reti kat'iyede tekzib ederim. Bu idrliaya 
bir delil.gösterirlerse her türiii cezaya is
tihkakırnızı şimdiden kabule hazırım. De
ğil teşebbüs, tasavvuru bile mevzuubahs
değilcir. Ben mütareke yıllarında avu
kattım. 1917 denberi baroya mukayye
dim. Kat'iyen haberim yoktur. 

Biz memleketin buhranlı zamanlar•n
da Türk crkadaşlardan ayrılınağı bi~ zül 
aduederiz. ıo 

Daniel Şim•i 
c- Yirmi beş senelik avukatım. Muh

tciif memleketlerde avukatlık yaptım. 

Böyle bir baro kurmak teşebbüsünden 

haberdar değilim! Böyle bir şey olsa~~dı 
duyardım. Arkadaşlarla da bu meseleyl 
mevzuu bahsettik. Hatta bugün ciavam 
vardı. lİsküdardan dönerkn bir Must>vi 
arkııdaşin da konuştuk. 

'Böyle bir teşebbüste bulunanlar varsa, 

Mcuko ŞÜ]til 
c- Böyle bir teşebbüs asla yapılma

mıştır; kat'iyetle reddederim. Yazı sahı
blne soruyorum: Bu baroyu teşkile n~
den lüzum görülsün, mu.hassenatı nedir? 
Tekrar ediyorum, böyle bir hareket vaki 
değildir. Biz ne için Türk barosun-t mu
kayyed olmaktan çekinelim. Makale bir 
hakikati ıhtiva etmediği cihetle üzerinde 
<!urmanın dahi manası yoktur. Ben 1336 
danberi barodayım. Bu kabil bir tE>~eb
büs yapıldığını duymadım. Mucıe\iıer 

TÜrklere o kadar rnerbutturlar ki, değil 
mütarf'ke, ecnebi işgali, kimse onlıtrı bu 
irtibattan ayıramaz. Ancak ölüm btt a.a
kayı kesebHir. Çünkü gördü~ma7 ni
met hayatımızın fedasile telafi edilPbilir .• 

Ralael Beher 
c- Ben eskiden Bursa barosunda i..:im. 

Bu ıncseleden haberim yoktur desem ca
izdir. Fakat ben tasavvur edemem k1 
TJrk ekmeğile büyüyen Musevılcrden 

bir kimse çıkıp ta Türk barosu yanında 
bir Yahudi barosu kurmağa cüret et
siıı! Bu imkan haricindedir. Böyle bir 
iddiada bulunulur. Bunu elbet tc~-hkik 

imkamnı bulacaklardır. Görülecektir ki. 
Yahudiler evvela müstakil baro kurmak 
tt>şebbüsünöe bulunmamışlardır. Bulun
maları için de sebeb yoktur. Çünkü biz 
her zaman için Türk vatandaşlığının nı
metlerinden istifade etmiş insanlartz.• 

* Görülayor ki Yahudi vatandaşlar id-
dıayı red ve tekzib etmektedirler. Dürin
celerini ne~re yarın da devam edecek ve 
Rum, Ermeni avukatların da fikirlerini 
t0plıyacağız. 

Suriyeden ingiltere va Fransa ya 
tehdid sesleri yükseliyor 

karşi 

(Ha§ tarafı 1 inci sayfada) ı İngiliz askerlerinin artık yılmış olduk· 
di, ne de orada hr.r şeyin tamam ('\lduğu- lı:ırını gösteren kuvvetli bir delil olarak 
n~ .gösteıen alametler var. Bıliıkis, Su· teliıkki ediliyoı. 
r:yc başvekili son günlerde Fransa hari- Suriye .Mcclisinin karan 
C!ye nazırı ile yeniden konuştu ve yımi- Şam 7 (A.t~ .. ) - Suriye Meclisi, bu-
den avdetir.i tehir etti. Bunun ıçın Şam- günkü toplantı"ındn, Suriyenin Filis • 
da çok büyük bir asabiyet hüküm s!it- tin meselesini halledecek Londra yu -
mektedir. varlak masa konferansına iştiraki le-

İkinci bir asabiyet te Suriyenin, Lon · h inde lıir karar almıştır. 

dradaki Filistin kongresine davet e:iil
memesinden ileri geliyor. Suriye nasyo
nalistleri bunu. Fransa ile İngilterenin 
elele \·ererek Arabları esir olarak kul
lanmak istemelerine atfediyorlar. Dün 
Suriye parlamentosunda bu sebeble ge
rf:k İngiltereye ve gerek Fransaya şıd· 

Jetle hücum edildi. Hatta bir Haleb me
busu cFransızlarla İngilizler artık bize 
haber versinler. Ya Arablığın ıstE-diğini 
yapacaklar veyahud biz Arablar, onları 
terkederek Yahudilerin düşmanı olan 
Hıtlere müracaat edeceğiz! • diye bctğırdı. 

Arab memleketleri arasında a~.ıbiyet 

şu sıralarda hakikaten son dereceye var
mış bulunuyor . 

* Filistindc mücadele havası ayni şidde-
tile devam ediyor. İngiliz askerleri tara· 
!ından sarfedilen bütün temizieme gay
retleri boşa çıkıyor ve mücahidin nücum 
kuvvetlerini olduğu gibi muhafa1a edi
yorlar. 

Son günlerde cereyan eden bir tıAdiSt', 
mücahidinlll yaptıkları gayretin ne de
rece yıldırıcı olduğunu isbata bir vec:ile 
teşkil etmıştir. Hadise şudur: Bundan bir 
hafta evvel, b1r İngiliz zırhlı otomnbili, 
Sina çölün~ geçerek Mısıra dahil olmak 
üzere Mısır hudud karakoliarına gE>lm :ş 

ve Mısır hududunu geçmek üzere dena
let etmiştir. Otomobilde birçok İngiliz 
askeri bulunuyordu. Bunlar, FHistinde 
lıarbetmekten bıktıklarını, Arablar va
tanlarını müdafaa için harbettiklerindcn 
onlarla başa çıkılamıyacağını söylemiş· 

lerdir. 
Bu hAdise, Filistinde mücahidterin ne 

derece ~iddelte mücadele ettiklerini ve 

Siyaset Aleminde 
( Baştarafı 3 üncü sayfada) 

manya ile nnlaşarak Şarki Akdenizde 
vaziyeti emniyet altına almıştır. Şimdi 
sıra İtalya ile Fransa arasında Akdeni· 
zin hakimiyetini paylaşmaya kalmış • 
tır. İtalyanın kımaatine göre Atlas Ok
yanusunda büyük sahilleri olan Fran • 
sanın dünya ile muvasalası serbesttir. 
Buna mukabil İtalyanın teması kontrol 
altınd;ıdır. İtalya işte bu kontrolden 
kurtulmak ·istiyor ve bunu temin et • 
rnek için de Fransayı Akdenizde zayıf· 
latmağa uğraşıyor. Dava ic;te bundan 
ibarettir. - SeJiın Ragıp Emeç 

Geç cldu amma temiz oldu ! 
Bundan bir müddet evvel Beş•ktaJ 

klübü idare heyeti tarafından ven1cn 
çok garib ve yersiz bir karar netiresi Şe
ref stadı iızerinden indirilen (Şerei) lev
hası ve bu münasebetle yaptığımı?. de
vamlı neşriyat karilerimizce mallin dur. 

Yaptıkları hatayı tashih etmeleri ve 
Be~iktaş klübünün olduğu kadar biotün 
sporcuların se~i ve hürmetini kq?.ınan 

mt>rhuın Şcrcfin ismini taşıyan lt>\'hayı 

st =:dın en şerefli yerine tekrar asrı.1lan 

için yaptığımız taleb ve nasihatler k.:ırşı
sı'lda bu zt'vatın nihayet tutunamyrarok 
sukut ettikleri de herkesçe bilinmektedir. 

Memnuniyetle haber aldığımıza görE' 
yeni idare heyeti bu mesele üzerinde ıcab 
edc~ tedbirleri almış ve levhayı stadıu 
üzerine asmağa karar vermiştir. Ec:k' 
lcvha staddaki yerine törenle kontt ' a<'&k· 
tır. Geç oldu amma temız oldu. 
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E~SDEL~EM 
cBir §ehre parktan evvel yol, havuzdan 

cvı:el yol, tıskiyeden evvel yol, tiyatro· 
Ran evvel yol, konsenıatıuardan evve! vol 

nev'inden bir hafiflik sayılmaz mı? 
- Konservatuar olsa da yol lazun. 
•····•···••···•····••·•··•···•••··•·•····•····•• 

SON POSTA 

~ 
Şa ka modasının 

yenilikleri Atinanın ayrıca gü rük k ç k llğl da 
lanmdır ve yolla beraber jasılasız te mtZ
(ik, volla beraber faaılanz sıhhat kon
trolü .• 

Bir an için gözlerimi kapadırn. Ve , 
kendimi yeni, temiz yollarda gördüm, 
yiirüyorum. Bu ne rahat yürüyüştü. 

y p 1 V 1 m ey a ç ar 1 1 
Atina hakkında albn döviz kaçakçılığı suçundats 

tahkikat evrakıda ağır cezaya tevdi edildi 
Yukandaki satırlan muharrir Peya· - Güz~J bir yol! 

mi Safanın cElzem ve lAzım» başlıklı Derken sağ:ma baktım, harabe, so .. 
yazısından alıyorum. luma baktım, viran dükkanlar ..• 

tık başta: Kendi kendime sordum: 

- Peyarni Safa yerden göğe kadar -Nereye gidiyorum? 
haklıdır, dedim.. yolsuzluktan neler Yolun so.nunda ne göı:'llmeğe ~eğer 
('ektiırı.:-izi h · • 1 bill' . H bir fıskJyelı havuz .. ne gıdilecek bır ti· 
.- ~.uı· epım z nz.. er şey • t 
Cien evvel yol lazım. ya ro .. 

Velha!tl hiç hiç bir şey yoktu. 
··•·········••········•···•••··•···•···•••••••·• 
FıskiyeH havuz olmuş yol olmadık -

tan sonra neye yarar .. 

-Bu yolda neye yürilyorum? 
- Bu yol neye yapılnu.ştı? 
- Nereyf' çıkardı? 

Eğri büğrü yollardan fıskiyeli havu· 
za gidlnciye kadar, terliye terliye ha • 
vu....a düşmüşten beter olacağım. 

Nihayet! 
- Yanlı~, diye düşündüm, yanlış ... 

Ne yol evvel, ötekiler sonra .. ne öteki· 
ler evvel yol sonra ... Hepsi beraber! - Yol yokken tiyatro yapmak, gi -

yece~ yokken başına fesliğen takmak İsmet Hulusi 

u 
Dünyanın en garib gemisi 

• 1 '~ DIZ. _j 

Yüzleri işlemeli kadmlar 
Yukan Burma -

:Ia yüzlere nakış 
ı.şlemek güzellik 
alametidir. Yüz • 
leri az nakışlı o • 
lan kızlar mak • 
bul değildir ve as· 

Bu gemi 1863 de İngiltereele yapıl • ltı güzel sayı! • 
mıştır. Üç parçadan mürekkci>dir. Her Jlazlar. 

Maamafih Yu • 
parça başlı başına bir gemidir ve yck- karı Bunnalı ka • 
diğerine menteşelerle bağlıdır. dınlnrın bu hallerint o kadar garib bul· 

Bu gemi, dalgalara daha kolaylıkla marnalıyız. Bugün için bir Avrupalı 
göğfls gerebilinmek için inşa edilmişse kadının yaptığı makyaj da bu nakış • 
de, işe ya:rımıamıştır. tan farklı mıdır? 

• 
Yedi canh çocuklar * lik kadm elçi--·--

Sienna St. Cat· 
herine, Papa ta • 
.afından ı 376 se
nesinde Fıoran .. 
sa cümhuriyetine 
~lçi olarak gön • 
derilmiş'tir. 

Bu suretle ı _. 
üncü asırda ilk 
defa bir kadın, el· 
çilik yapmış bu • 
lunmaktadır. 

Bu Amen'kalı iki kardeş, 50-60 1.-işi • 
bin öldüğii bir tren kazasından burun· 
lan kanamadan kurtulmuşlardır. ı 5 
metre yüksekliğindeki bir yeldeğir • 

meninin tepesinden aşağıya düşm~ • 
ler, bir yaban öküzü tarafından yara • 
lanmışlar, bir kurn fırtınasından kaç • 
mışlar, göle düşerek sahile çıkmışlar • 
dır. Her seferinde de en ufak bir anza· 
ya bHe uğramamışlardır. 

.... ·-··· .. ································ .. ··········--· ............................................................. . 

Eski usul, yeni usul 
Eskişehirde oturan lbir erkek oku· 

fucum kafasında süsleyip büyüttü • 
AU ıdeale uygun bir genç kızı sene -
lerce arayıp bulamadıktan sonra ni· 
hayet hiç görüp konuşmadığı bir 
genç kızla evlenmeyi düşünmüş. 

Böyle bir uçtan öbür uca gitmenin 
sebebi nedir? Bana anlatrmyor. Yal· 
nız kafasında bir sürü istifham işa • 
retleri var kj, bulmak istediği onla • 
nn oevabtdır. 

Okuyucum arkadaşlarına sonnuş, 

demişler ki: 
- Yeni usulde evlenenlerin yüz -

C!e 60 ı mes'ud, 40 ı bedbahttır. Hal· 
bulri eski usulde evlenenler arasın • 
C!a bedbahtlsnn sayısı yüzde 1 O u 
geçmiyordu. 

Ve okuyucum merak ederek soru· 
yor: Hem eski, hem de yeni zamana 
.dd olan bu istatistikleri nasıl yap -
rruilar? 

Merak e·dilecek bir noktadır. Ha • 
klkat şu ki, Türkiyede kaç göçün tnm 
manr.sile mevcud olduğu zaman yal· 
nız son yüz senelik devreye inhisar 

eder. O devre içinde dahi mes'ud o
lup olmamak nihayet bir şans mes~ 
lesiydi. Nitekim bugün de tanışıp 
konuşmak ve anlaşmak için bütün 
imkfmlaN\ malik olduğumuz halde 
dahi \'a:iyet gene öyledir. Ma ama • 
fih ben şahsen görüşüp konuşmayı 
tercih ederim. Bu takdirde aldanır • 
~m mes'uliyet tamamen bana raci • 
dir. 

Okuyucum: 
- Görmeden alman kız l~rde se

vilebilir mi? 
Diyor. AtalarJmızın ninelerimiı.i 

aevmediklerl neden iddia edilsin? 
Sonra asıl mühim noktaya geliyo

rum: Eskişehirli okuyucuınu evlen • 
. m eye sevkeden asıl sebeb bir çocuk 
babası olmak arzusudur, ve: 

- Ya olmazsa? diyor. 
Sıhhatte ve genç anne ile babanın 

çocuk sahibi olmalan tabiat kanun • 
lannın neticesidir. Aksi hali binde 
bir görürib:. Bu takdirde ortada ibir 
Anza var, demektir. Onun da hiç de· 
ğilse yüzde 90 izalesi mümkündür. 

TEYZE 

Atma He .suç ortağı Katina hakların· midesindeki mevaddın Adli Tıb ~ : 
daki tahkikatm bitirilerek, her ikisi - yahnnesinde, tahlil ettirilmesine, 
nin de, genç kızları fuhşa teşvik ve ka· zum görmÜ§tÜr. 
dın ucareu yapmak suçıanndan asliye Bir sarhoş pencereden 
ceza mahkemesine verildiklerini yaz • 
m~tık. atiarnağa kalkışti ··d 1 

Suçlu kadm!ar hakkında asliye .5 in· Enver isminde bir sarhoş, dün :rJll.l 
ci ceza mUddeiumumiliği tarafından deiumummğe, sevkedilmiştir. }lo.1 
kaçakçılık it!diasile aynca yapılmakta Müddeiumumilik, suçlunun s!ll' ts' 

Sa~da: Siyah (fötr) e kırmızı - beyaz olan tPhklkat da, son safhaya varmış • olup olmadığının tayini için, adll~·eıı.J111 
bır tüy konulm~ RenklJ tüyler bu sene tır. Müddeiumumilikçe, 5 inci ceza is· bibine muayene cttirilmesine lı.I 
çok rnodadır. tintak hakimine tevdi edilen tahkikat görmüştür. · # 
Soıda: KJru: ve t~ sivri bir şapka, d b s ı d kt 1 odasından il>t)rı ~ıt -r-~· dosyasJ, alınan ifadeler ve yeni en u· uç u, o or ar 's.,... 

uçları Mçaklarunış yn..rı - kırmızı kor - k "1 · · 
~.. hınan delillerle, tarnamile te eınmu rer gırmez· -"nce' 

del~ ile süslenmiş. Gerek grogren kor - etmiş bir vaziyettedir. _ Bay tabib, şahid olun. İşte ~djSB 
deHi, gerek saçalt bu yılın en beg~enilen d tl d' e ·enı' bir lı- .J;~ 

Diğer taraftan altın ve döviz kaçak· re en a ıyorum, ıy ;)1 • ew 
garnitürleri arasındadır. ' çılığı suçlannda~ hakkında taldbat ya· d~ha çıkartmak üz:reyken! tesklllr -;e 

pılan oAt;nanın, tahkikat neticesinde mış ve sarhoş olduguna daır rapo 
Keten masa örtüsü gümrük kaçakçııı~ da yaptı ~ rilmiş:._tir_. ______ _ 

~ meydana çıkanlınıştır. Suçlu kadı.· Polisi : 
nın, cüriim ortaklarile birlikte tam bır 
şebeke teşkil ederek, yakın bir mem • 
lekete, ve oradan da Türkiyeye bir çok 
eşya kaçırdığı anlaşılmaktadır. Atina • 
nın lllütün ic:rnatında, kendisine yar -
dım eden şebekesi, eski arkadaşı Kati· 
na başta olmak üzere, kızı Zizi, ve di • 
~r suç ortakları Marika, Anna, vcsa • 

Dört ucuna ve orta!lnm dört yerine 
bPyaz ketenden üçer yeri gül dikilmiş 
olan §U pembe keten örtü ile. !birer kö· 
şelerl ayni motifle süslü ufak peçete • 
ler ne iç açıcı ve mode.rn bir masa ta· 
kımı olur. 

Pratik güzellik bilgileri 
Göz Kapaklarınız yorgunsa şu tedbiri 

yapınız. 

8 gram Borate de soud~. 
200 gram eau distillee rnahlülü ıle göz 

kapaklannızı banyo ediniz. 

Tırnaklarınız.m içini temizlemek için 
parmaklarınızın uçlarmı kesilmiş bir li · 
monun ıçme daldınnn. 

* Yüzünüze sUrdüğünfiz rujunuz fena 
yayılıyorsa kullanmadan önce avucunu
zun çukurunda iyice ezdikten sorıra sü .. 
rünüz. 

* Makyajınızı hafifçe yapmak ist;yorsa
nız kr<'.ıninızi yüzünüz rutubetli iken, ya
hud gülsuyile azıcık nernlendi rdikten 
sonra sürünüz. 

* 
Ellerinizi güzelleştirmek için bir pata

tesi suda ıhaşlayıp soyunuz. Buna bir ka
~ık süt, yarım kaşık ta bal katarak yapa
cağınız mahlutu her tarafına sürünüz. 

* Yüzünüz so~ktan kızarıyorsa §U Hacı 
yapınız. 

20 gram Alcool camphr~. 
'>0 santıgram acide salicylique'i birbi -

rjne kanştınp yapacağınız mahlütu yü • 
zünüze bol ıbol sürünüz. 

irt'dir. 
Asliye S i!lci ceza müddeiumumiliği, 

fuhşa teşvikden mevkuf bulunan Ati -
naın, kaçakçılık suçundan da tevküini 
istPmiştir. 

Bu münasebetle, dosya tedkik için, 
ağırceza relsliğine verilmiştir. 

Iki esrar kaçakç1s1 birer sene 
hapse mahkOm edildi 

Eroin kaçakçılığı yapan İsmail Taş • 
cı ve Yusuf ismind-c iki kişi, asliye 5 in 
ct cezada yapılan duru.şmalan sonun • 
da, 1 rer !ene müddetle hapse ve 200 
zer lira p3ra cezasına mahkUm edil • 
mişlerdir. 

Iki mahpus yeni bir suçtan 
muhakeme edildiler 

TevkifhRnedeki bazı mevkuflara fak 
rühal ilm5haberleri tanzim suçile, A • 
ğırcezaya verilen, Galata postanesi vez 
nedannm katili Abdullah ile suç orta· 
ğı Kadrinin muhakemeleri dün neti • 
celeruniştir. 

Mahkeme, Abdullahm 6 gün müddet· 
le hapsine, ancak katilden 24 seneye 
mahklım olması dolayuıile, bu hükmün 
infazına mahal olmadığına, Kadrinin 
de 2 gün müddetlc hapsine karar ver
miştir. 

Bir afyonkeş hastahaneye 
sevkedildi 

Dün zabıta Ziya isminde bir afyon • 
keşi yakahyarak, adliye doktoru En • 
ver Karanın huzuruna sevketmlştir. 

Suçlu, adiiye tabibine hitaben= 
- Bay doktor, ben 1 5 senedenberi 

bu zehiri yutar, durururn. Ne yapayım, 
bund3n b:r türlü vazgeçemiyorum. Be· 
ni, kurtarabil!E>niz, size ömrümün so -
nuna kada': du:ı ederim, demiştir. 

Doktor, afyonkeşin bir hastaneye nak 
}edilerek, tedavi altına alınma!nna, ve 

1 Bacaksızın maskaralıkiM~ ~-----

rı~'r 
8 aylık bir çocuğun eyaöına ktıY 

su dökDidü dJ (1' 

Fatlhte Kırkçeşmedo Nllftfer soknı;ıJl Jllıııııı' 
turan Fatma, sekiz aylık çocu~uno. uJı.ıP~ 
pişirmektc iken, m::ı.ngnl üzerinde b ntı 6>" 
!~im~~t~~. devrilmtş ve çocuğun aya~ tc~1i 

Ayaklan haıılannn çocuk, berayi 
Şişli Etfal hasbneslnc kaldınlmıştır. ı 

Bir st nd ık pt rtakal çahııın hırsı 
kaçarken yakalandı ıtbııı'd 

!Kocamustnfnpaşada oturan AbidJP,pOrt!l ~ 
altında man:ı.v Vehbinin blr sandık sııf' 
kalını çalım~. kaç::ı..rken yakalnniJUŞt.ır· 
lu hakkında takibata başlanmıştır. .1• ·rı"' 

Bir m~:rengoz pencere dem• 
bir adamı yaraledı 'tf11 • 

FaUhte Maltcı. Çarşısında marangOZ rıc~ 
yar, Murad Isminde birinin kafasınn ~ıılı# 
demirilf' vurup ya.rn.lamıştır. Suçlu ya tJl' 
mış ve hakkında takibata b~ıııunJŞ · ı. 
OskOdarda evleri soyan bir hırs• 

yakalandı ~ 
Bir müddettenberi Üsküdar seıntındeol~ 

kubulnn mütenddid hırsızlıkların faUicl ştltı' 
~u nnlnşıl:ın Zeki, dün emniyet lkin ıe • 
memurlnrı'l tıırnfından yakala:runı.ştıt'· e~· 
kinin muh'ell! evierden çalın ış oldU~u (ie t J 

lar meydana çıkarılarak sahibierine 19 

dtlm~tlr. tıı 
Bir apartımanda ketran tuttıŞ ~ 

Beşlktnş!n Serencebey yokuştındtı• ı~ 
yapılmnkt:ı ol:ın tlç kaUı apartunııPIJl ı;te t' 
ct kat balkonuna çini taçları döşenıP;s o: 
ken, arneleler tarafından kaynatıJn11l nr19 
ıan katran birdenbire ateş nıı:ı.rnk P: 
mıştır. ıt'" 
Ateş t:üyümeruıe meydan knlmadıı.tı• 

iye tarafından söndürülmüştür. d 
Bir kurşun hırsızı yakatıırı 1 rJ'1 

Kadıköyünde Kurba~alıderede oturtl~ 
Intyalı Ahmed, evvelki gün, 50 ldlO ~tıl 
ve 1kl musluk lle beraber görülerclt .,, 
tn.rafmclan ~evrllmlşttr. tlttl~~ 
Ynpılnn t:ıhktkattn kurşun ve ınusl ~ı:r 

Küçükçaml,c:ıda Sabuncu zadelerin lt ,j 

ald olduğu anlasılmıştır. 11pJ:,tf 
Suçlu Ahmed, z?.bıta tarafındnn Y~~ 

.ı:orgusurd:ı, bir hafta evvel arınan rıf .. 
gazlno.ııundan da külllyetıi mlkdnrd:ı 
çalmış oldu~unu itiraf etmiştir. 

San'af mokteblerl mezunlıt~ 
cemiyetinin senelik kerıor::rı 

Türkiye San'at mektebleri mc:ı11 

Cemlyethıden: ıcııl. 
Yas dolayıs!Je t('b!r edilen .seneUit tt ', 

mizln 11/12/938 Pnznr günU snnt ı;, ~..ıf 
minönü Halk('v! konreraM salonun ıı?" 
lanacağını blldlrir. Bütün mezuıı.IJf 
gelm~Icrln! saygtlarımızla dllcrlz. :JJel'~ 

Da.şlıan: LoıaııJı2l 

Kesilen örtD 
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• •• • CE D EBU ç 
Şehir iyatrosu neden 

stu, n ·de s suyo ? s 
? 

talyanların Fransızlardan Tunusu, 
Korsika ve Ci utigi istemelerinin 

manası ve içgüzü nedir? 

Alman d ah isi Goethe' nin yüzüncü ölüm yılını 
bahriarnayı sahnesine vazife bilen tiyatromuz, 
Namık Kemalin SO nci ölüm yılında onun 

piyeslerinden birini temsil edemez mi idi? 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

( V azan : General H. Emir Er kil et ) 

Bu hafta, ölümünün tam elliıı.ci yılı 
ır.ürıasebetile büyü va.tan şairi Namık 
Kemalin iht!fali yapıldı. Memleketın her 
tarafında kültür ocaklan harekete geldi. 
Başta Üniversite ve Güzel San'atlar Aka
demisi olmak üzere bütün ilim kürsüle -
r~nde konferanslar verildl. mekteblerde 
clmez şairin hayatından bahsechldı. eser
lerinde-n parçalar okundu. BU: kadir bi • 
le n yüce milletin, N amı.k Kemal gıbi, elli 
yıl evvel gözlerini hayata kapadıği g-lnc 
kadar şHrlerindeık.i alevli mısralarile zul
me karŞı haykıran ve halk için, halkın 
iyiliği için didinerek cefa çekmeği nefsi
ne. en büyük bir saadet sayan aslan yü
r~kli bir §3iri hakkında duyabilece~i en 
salahiyetli asil duygusudur. 
Namık Kemal, millete vatan ve hürri

yet aşkını sönmez bir ateı halinde telk.t.n. 
etmek gayesile kalemi eline aldı~ ilk 
günden itibaren her çareye baş vurmu!j • 
tu. Romanlar yazdı. piyesler yazdı. ma • 
kaleler, şiirler yazdı ve kalbiere ekti~i 

iht!lal tohumları. en sonunda, 1908 in • 
k:.Hibını doğurdu. Demek oluyor ki: 

Öliirsem görmeden millettc ümmid et
tiğim feyıi 

yazılsın seng-i kabritnde 'Vatan mah -

Namıle Kemal 

bir N amık Kemal ellinci yılı ve onun, 
bugünkü sahne eserleri karşısında bıitün 
t~kriik kusurlarını bile örten coşkun va
tan duygusu ve vatan kaygusu ça~lıyan zun, ben ma1ızun. d 
piyeslerinden biri .. Di~er tarafta Vin -

Diye inJemi§ olan §airin arzusu ancak sor'un şen kadınlan ile Dama çıkmış bir 
onun ölümünden yirmi yıl sonra tahak - güzel! 

b. kuk edebilmi§ti. Fakat eibediyetteki bü- Acaba Şehir Tiyatrosu o dama çıkan -~·-da b' ara Tunustan ır manzarıı 
1 

"b uh 
Kor;:;-ı.Aa n ır manz ~ lt 1 Alınan müstemle- tün büyük Türk ruh arı gı i onun r u g-1zcli de, öteki kadınlar arasına sıkıştı-

ir kaç gün evıvc1 Yeşil\töyde Mikrofonu aldım~ ya2Jdırmıya başla- ger 
0 

zaman. a yaya . da, §imdi, o inkılabdan daha geniş, daha rnrak iki tiyatrosundan birisini bir Xa-
. ' dım. Bu bana, ayni umanda bir muha - kelerinden nıilllimce parçalar vermış .. 0 .~ harikula· ~e bı"r :-'··Iiibın. uzun ıztırablar df" ı.. hava sakin ve her şey susmu§. hesi . . h t 1 tt ğ . . laydılar belki Roma _ Berlin tesanudu '" .ı.u~ mık Kemal piyesine tah.si8 edemez mı i . 

~~~~ . . rebe cep gecesını a ıra ı ı ıçın, ' .. . soı!Uncia kavuşulan Cümhuriyetin ve A- B ı· tr b'" ··k garb mü )'ol'ol Yarısına doğru bizim telefon ışli ~ . . d b' ıı... So p t . t hiç vücud bulmaz ve üç dort senedcrıberı u ıya o ne zaman, uyu • 
'I.IU: ıçımked ır ıuaz ve n os aya mınne - Avrupa ve dünya müvazenelerini mü - tatürk dcvrmin nurlan, feyizlerile me.s'- ellifleri arasında 'lürk müelliflerıne de 
...._ "" tb.rlı uyuvonım a uddur. Sevgili vatanı bnmin. onun vak- 1a k Id kl d ğ · f ı sile verecek? .,__, 'lUrası Son Posta gazetesi ... Lcndra Sö 1 ~ml I"·tf· t kr ed ı..ı temadiyen bozan o herkesin malO.mu h - -o- cıyı o u an e en aza 

·~y0 1 - z erı u en e ar er m :u - İ . ~ 1 1 tile tahayyül ettiğinden dıtha büyük, a- H tid Fah . 
0 ltt·r su Yeni bir Alman- talyan- JHpon . ., A tk h 1 d 'd' A ma dıseler olmazdL Fakat tılaf dev E-t erı. o 

1 
a n zansoy 

ı aıt . B' . cl n ız.. r ı er şey ~ un a ı ı. m d la b.. .. ~, kıllara sığn1az bir devrime, bir tekamü.e •••••••··--···· .. ······-···· .. ••••••••••• ................ .. ~dd Projesini haber verıyor.. ırın t ı fondaki Ban'keu ertesi gün yazıda vakit gözlerini uman uruyen ya ;ı mazhar olmuı::tur ve onun ellinci ölüm yı- A "ll · 
i!;... e: Üç devletten biri hazibe girerse, He ~ d" .. ,,__ ı B k d • k t harb kazançları önünde 20 sene ilerisini "' DOn pamuklu mensucat arni eri :-«er "k aıtu ıye çrA.&uı}. u a arının pe e . b lını kutlulıyan nesil. kendisine fedakar-lh~-

1 
Isi diplomatik müzaherette bu - k 'd' Ok ı b kad cık bile göremiyorlardı. Ve ışte, ancak u lık hı"slerıo telkin eden her gu·· zel ve yu·· k- t lan tl yapitiar ~~ İkinci madde: Birine. bır başka zkararı yboakmı ı.zl uyucHu ~tr u labrtt sebebiedir ki, a#Jr bir ihanet ve kar.lı op 

"1:\'1-. t . . k i usura a ar ve aı unun e e e b .. b' b" . sck şey gibi, Namık Kemalisminede bü-
1 
.•. d hnm' 1 de h...,<\.'t ecavüz ederse. diğer ikısı as er "LI k' Id ğu larla harblerden sonra. ugu.n, ır ırıne ra - Dün San:ıyi Bir ıgın e, şe z 

.... ~,~,..,.,. d Ü - .. L an eu o u nu an r. _ k lm 1 - k- tün se~ıgisi ve saygısı ile bağlıdır. İştP. k t sana a.. ... , e ecek. çüncü madde: Her uçu. kib ve hattn du§IIlan a a arı mum., un bulunan bütün pamu mensuca • 
,ll)j :ıı:ı-- s p t 30 ik' ·t · t ı bunun ~çı·ndir ki bu sewn ve saygının her b" to 

1 
tı dı b --..u.anda harbe girerse. hiç biri kcn- on os anın ıncı eşrın a • ol~n iki milletin. Almanlarla talyanla • ._ yi erbabının iştirakile ır p an ya • 

• a tül lü tezahürlerini yürekten alkışlıyo -~d Şına barış yapamıyacak. Dördüncü rihlı nüshasmda çıkan bu ya - rm, orta, ce-nub, doğu VE! cenubt Avrupa- pılmıştır . 
...._de: .Bu antlaşma on sene sürecek, ilh.. zımda, Almanyanın eski müstemlckele - da. Akdenizdc ve Afrikada kuvvetli ve ruz. Bu toplantııia İtalya ve Almanyaya 
, lillnnun! r!ni istemesi yüzünden ilkbabara 1oğrıı müvazi siyasetlerini çevirmek Ü7.ere f'l _ _ ~ namuk irihali serbestisi verilmesinin 
~ n~ lll~zu üzerine, bize bir saate ka- dünyanın büyük bir harb tehlikesi geçir- ele ••erdiklerinin ve kend1lerine mahı:us Namı~ ~e~a.~ gunu bu v~zıfeye, rııek- f.abri-;catörl~ri zarara soktuğu iddiasa 
._:bır Yazı hazırlar mısınız? rnek ihtimalinden bahsetmiş ve İtalya - ve müessir bir metod dairesinde yan ya- tcbler gıbı ~~tun gazeteler~ de, elle- etrafında görüşülmüş ve fabrikatörle ~ 

OtUr. mn yeni hedeflerinin bir kısmının §imall na çalıştıklarını göre biliyoruz. rinden geldnği, aayfalarınm musaade. et- rin bu husuo:;taki mütalealan tesbit o • 
- A h ı· t!ği nisbette iştirak ettiler. Oldukça giızel r. "k ı ·ıaf ·· "d'"kt Pn Afrikada bulunduğuna işaret eylen,iştim. (: )3 ugun vrupanın a ıne ve ge- ıunmu .. tur. 

uçu tı çuru u en ve - .,_ . . . .. . . o o makaleler yazıldL Ancak gazetelerin ıiör- "' 1 da 
Bu hükümleri, belki de mevsimsiz sayan, ...__, d ğ dh t h ı bakJ Pamuk sanayicBeri son zaman ar ~n.t... ıis - Prag -Moskova bağı Mii • ~ır 1 

•• ı m .. u ış .15 
.
1 a ey. e P .düncü sayfalarmda gözlerim. tek ilcina b' h 1' "ç 

"1" ko saym okuyuculnnm olmuştur. Fakat bun- k ümk d ~Id B f pamuk ipliği tedarikinin ır ay ı gu ~ 
lll Pup parçalandıktan sonra, ınad- 1 k d ~·ı, he ~ ı 1 şıı§Jllama m un e ı ır. ır tıı.ra - hasret kaldı: Namık Kemalin vatan \•e l"ştı'gıv'nı· ve ayni zamanda pahalı oldu ~ tıı.ve man • b' dah k etlenmiı:: ar, ço ge-ç e6ı men ertesı gun ta- (De,·amı lO uncu sayfada) milliyet a'"lrile dolu piyeslerinden birinin ~ · ı k 
"'l\ ij cvı, ıraz a uvv ıo- ya har!ciye nazın Kont Gianonun İtal • ·······;;..................................................... . ..• ~ . ğunu söylemişler, hançten getiri ece 

)'alnı~ ~~.ot~liter devlete karşı Avrupada ya parlfnnentosunda söylediği ağır nut- D11nyanın tems:lıhı.lanTl~a.~Bılhassa ::ı~ ~a~ ~la- mamul mensucata karşı dahili mamu • 
~id·~ ı aemokrat devlet ayakta kal • kun, İtalyanın yeni emellerini ifade eden En güzel kayak rak ~c ır ıya sun~- .. ırflllaS ıgmı lata himayekAr bir gümrük konulma .. 

llu ~~nsa ve tüngiltere. kısmının, Tunis, Karsilta, Cibuti vega - (;!ampi .. onu beklıyordum. :azık,~~ ~~ ç~~ sını temenni etmişlerdir. 
S'a, ltaıy a göre, çlerin. yani Alma~- liba Savoie diye bağıran meb'usJı:ırın he- ~ u • t~. Yalnız, da~. sa: a ı:ı:uesseses~ n ~J Pamuklu mensucat imalAthane ve 
~"denbea. ve Japonya arasında T.o~~ten it~ yecanlı tefsir ve nümayişlerile nasıl kar- , ~y~tros~ ~ki ır ~ ~n .50~\ .ems.~ e fabriketörlerinin bu dilekleri MilU S

1
a· 

"llgıinUn rt mevoud anlaşma ve tesanü_du şı1andığını gazetelere e okudular. Artı:, lı ~ ıya:~.gı .ı B ecn~ 1 ry:sın ~ ~ an ~oz~ na yi Birlif;i tarafından !bir raporla k· 
~rııde fve yarının ihtiyaçlarına gorc ır.Jhver yeni bir metodla yeni bir hareke. 

1 
cr,n~ ı ~ştı. u pıkyesdınlaer en ırdiı~:' ısmı t

1
sad Vekalctin~ bildirilecektr. 

eli~ n ormüle etmek ve kuvvetlcn - c VinC15or un §en a n», ,.en ae l . J 
~. ekten daha tabü bir §CY olur mu?! te geçmiş idi. cDama ~ıkmll bir güzel.. dir. Yeni TOrk • sveç ttcaret an aş-
~~k: haberin şöylece bir ortaya atılışı T ıınis, malıim. İtalya çmnesinin Bu elemli oldulu kadar ibret ve~ci lev- masi etrafında tedkikler yaplld 
~ <larch. ve totaliterlerin mantalitele- ucundaki Sicilya ve bunun da - ha kar§lsmda do~usu hem teessur duy-
~t~ Börc, onl~rın yeni bir hamle hare - ha ileri!indeki Pantellerya adalarının dum, hem de güldüm. Teessür cuyciu.m. 
~ Ule Yenı bir işaret olabilirdi; tıpkı bjr uzana, uzana 60 Km. kadar bir mesafe _ tünkü Şehir Tiyatrosu. vaktile Darülbe -

Ulııdan önce esen kısa bir bora gibi.- siue yaklaştıkları, §imdiki Fransız şima- dayi ismile kurulıdu~u yirmi altı yıldan -
,..,_ .. k d"' ·· · "k" r li Afrikasının en doğudaki ülk~si. Os - beri bir .dcla olsun bir Namık Kemal pi-~a .. ço uşunnnye, ı ı tara m .. 
ık . . :rranlı imparatorluğunun eski bir beyliği, yesi oynamaAı hatırlamam:ı§tır ve ı~tc! go-

Ili lll ara, hava ve denız kuvvetlerı hüJasa Afrikanın İtalyaya en yrıkın bir rüyoruz. lbu ihmalini büyük Türk §:ıırınin 
~tı:a.Ycseye ynrı~aca!t rakaillllan. a • yeri .. İtalya ile Fransa arasındaki Tunus ellinci o1üm yılında da devam ettirmiş -
tt( t k Ya gelmez; çunkü, duvar saatınin ihtilafı ~dir ve 1879 Osmanlı -Rus har- tir. Halbuki Alman dlhisi Geethe'nin 
'-ll<at lar~ .durmadan velyediyor ve da - bınden sonra İtalyanın buraya gb?. koma- 1932 de ~aşaalı bir temsil gecesile yl -
~ l'or: bırı diğerinin ardından uçıtp gi- stle başlar. o zaman İtalya burPya göç- o züncü ölüm yılını hatırıarnayı gene bu 
)'cı~ · ~· .Esasen bir saat denilen şey bır menleri ile taeirierini göndermiş. fa~at ll'Üessese pek medent bir san'at kadir -
ııllı?ı liın Çok değil idi. Fakat ne yapar - askerlerini yolhyacn~ sırada Fransa bu- Du genç kı~ dünyanın en güzel kayak şinaslığile sahnesine vazife bilmışti. Bu 1

QkUın ıpkı, halfi sıkıntılı rüyalarmı gör- na mAni olarak kendisi işgal etmı~ti. ş&mpiyonu olan Hilde Sturm'dur. Şimdi defa Ise kendi öz pirinin ellinci ölüm 
h~la. ' 0 

35--40 sene evvelki yazı imti • _ .. . A I..ondrada bulunmaktadır. İngilterenin yılı ihtifali.nde bu vazüeden kaçışı ve 
~ıısaırı;dan birisine giriyormuşuro gibi (: 3 uyuk Harbde, İtalyanın İtılnf- kapalı kayak yerinde hünerlennı göster- yeni oyunlarını ilan etti~ ilk kimunun o-
~il n önüne tevekküllc oturdum ve çılar tarafında harbe girmesinin mektedir. Sonya Heniden de güzel ve gö- nuncu ve on ikinci geceleri için j}Q ti • 
~td b Yılı~ı da boş geçirmemi§ bir şa - kirası ve vaktile eJinden kapılan Tunusa nül alıcı olduğu söylenen, §ampiyon bu yatrosundan birinde ve pek tabii olarak 
~ar ecer:kliğile durmadan yazdını. bır taviz olarak. ona Alman müstemle • spora yeni başlıyaniara iki mühim öğüd dram kısmınde hif değilse bir cGülnibal», 

~'i Ita~lll.da ~eçid resmi yapan son fikirle- kelrinden bir kısun vadedilmişti. Fakat vermekte ve şöyle demektedir: yahud cAfif Bey. piyesini ilAn etıneyi~i 
tl.ideıt ~a ce.~irirken telefonun çanı ye • verilen söz, zafer neş'esiJe unutulmuş ve - AcemHer, idare kabiliyetini öğren- hakikaten her manasile hazin değil mi,. 
~'~tlanın Zla ottü. Acaba kimdir diye me- İtalya harbden, ehemmiyetli bir şey ka- meli ve dizlerini hükmesini bilmelidir - dir? 
~ttt b· 'Ya hacet yok. Saat dolmuş ve zı:nmadan çıkmt~ idi. Fransa ve İJ!gil - ler. Dönüp, durmasını becermeden koş- Şi-mdi bana teessürüınü takib eden duy. 
~rtı ~r kaç dakika bile geçmiş idi. Bi- tere. bugün, 20 sene evvelki, lüzumundan mıya kalkı.şmamalıdır. gu sonunda neden güldüm diyeceksinız? 
lıırıllr &rkadaşiarı şüphesiz halden nn- fazla dÇ .gözlülfrk etmek Y'lzünden büyük cİdare. cialma iıdare, gene idaredir. Bu- N&sıl gülmıyeyim! Bir tarafta iştirak et-

. siyasi hatalarmın cezasını çekiyorlar. E- nu asla unutına.mahyı.z_. mekı unutulan bir Namık Kemal ihtilali, 

tsveç !ahıi konsolosumuz Helm şe& 
rimize gelmiş ve dün akşam Ankara • 
ya hareket etmiştir. 

B. Helm şchrjmizdeki iktısadt mües
seseler erkanı ve büyük firmatarla t~ 
maslar yapmış ve yeni yapılacak olan 
İsveç • Türki~ " ticaret anlaşmasında 
pratik komersiyal bakımından bir çok 
esaslar tesbit etm~tir. 

İsveç hükfuneti şimdiye kadar mem
leketimizden idhal ettiği mallardan baf 
ka dah:ı bir çok Türk mahsulü ve ma • 
den almak arzusunda bulunduğu için 
bu ticari muamcielerin pratik bir şe ~ 
kilde yapJimasım temin edecek tedbi.l" 
ler ittihaz o1unncaktır. 

Arpa fiatlari yükseldi 
Dün piya~amıza Anadoludan 160 tou 

buğda}, 105 ton arpa, 60 ton çnvdB.l\ 
20 ton tiftik, 31 ton yapak gelmiştir. 

Arpa fiatlan gelen mailann azlığınc 
dan ve A-ıadoluda kış dolayısile köy <00{ 

}(:'r}e münnkalatın sekteye uğramasm • 
dan 4,09 paraya yükselmiştir. 



• 
a Sayfa 

İng ·ıtere Kraliçesinin 
a rabasından biri otel 
bu aşL cı ığı yapıyor 

İhtiyaç yüzünden mi, hayır inşa ettireceği büyük bir 
oteli iyi işietebilmek için staj yapmak arzusundanl 

SON POSTA BirincikAnun •,.....,. 

Atatürkün Hat1rat1 
Erz·ncandan Sivasa hareket ettiğiıniı 
sabah jandarmalar boğazın Kürdler 

tarafından tutolduğunu haber verdi)eı 
-21 -

Meb'ua Rasim Beyin Raif Efendi Haz
retlerine olan telgrafnamesinl okuduro. 
Korkma~a mahal olmadığının kendileri
ne lutfen ibiağını rica ederim. 

Gerek acizlerine ita buyurmuş oldu -
~unuz malumat ve mütaleatı VI! gerek 
Rasim Beyin telgrafnamesini heyeti tem
siliyeye aynen takdim edece~im. Binaen
aleyh Sivas kongresi hakkındakı kararı 
kat'i ancak heyeti temsiliyenin müzake
ratı neticesınde taayyün edecektir. Bit -
tabi takarriır edecek suret zatı samile • 
rine arzolunacaktır. Yalnız bugün için is
tirhamım, (Brono) nun tehdidatının hal
ka işaasile kuvvei ınaneviyenin kesrine 
mürnantat buyurulmasıdır. İhtiramatı 

Resminı .gördüğünüz şu yakışıklı deli
kanlı İngiliz kraliçesi Sa Majeste Elıza
betin kardeşinin · yeğenidir. 21 
yaşındadır. Adı Con Hanrı M.jk 
Fare'dır. Ingiliz ordusunun ihtiyat mülA
zunlcrindendır ve Londranın en muhtc
~cm mahallec:inde kain Berkeley otelin:lc 
bahşiş hariç, haftada yedi şiiine bııl:ışık
çılık yapımJctadır. Bugünkü borsa fıat

lnr:na göre bir İngiliz lirası (620) kuruş 
tuttuğuna göre Lord Clintonun torunu 
olan ve lngllterenin en asil bir ailesıne 
mensub bulunan bu delikanlının haftalık 
iicreti !210) kuruştur. Otel bulaşıkçılığı 
y:.ıpmasınıı1 sebebine gelince: Mister Con 
Mak Fare ordudan ayrıldıktan sonra iş
Fiz kalmış ve canı sıkılmaya başlamıştır. 
Bır gün annesile tutabile<:eği bir iş hak
kında konuşurken. annesi, otelcilik mes
leğinin kazandıncı bir meslek oldn~unu 

söylemiş. asil İngiliz delikaniısı da anne
sınin sözünü tutarak otelci olmaya kar.::.r 
vermiştir. l•'tkat yapacağı i~i yanm yap
nlak arzwsunda olmadı~ından ve yaş: da 
hir müddet staj görmeye müsaid bu.un
ciuğundan Lord Clintonun torunu Lon
dranın en kibnr otellerinden birine buln
şıkçı ve garson yamağı olarak gırmıştir. 
Mükemmel bir otel müdürü jçin birkaç 

t m&hsusamın kabulünü ve Sallhaddm ve 
Mak Fare 

lisan bilmek zaruri olduğundan Mistt'r 
Mak Fare İngiltereden sonra Fransız, İ
talyan ve Alman otellerinde ataj görecek 
ve derece derece her otelde en küçük iş
ten en büyüğüne kadar hepsini yapacak 
ve sonra kendi hesabına yaptıracagı muh
teşem bir ot~lin başına geçecektir. Bu işi 

(Devamı ll inci sayfada) 

(_Ha_yv_an_la_r _na_s1_1 _bag_ .. 1r_1rla_r '-· ~) 

Refet Beyeft>ndilere selamıının tebli~ni 
istirham ederim muhterem Paşa hazret-

Mwrtaja. Kemal 

(Verilen cevab üzerine Reşid Paşadan 
alınan ikinci telgraftır.) 

Bcndeni2: anlıyabildiğim kadarını e • 
fendimize arzetmekle vazifei ~cnaniye
mi ifa etmiş oluyorum. İstanbuldaki 
Fransız ricalinin noktai na:r:arlarını ve 
zatı devletlerine karşı olan taahhüdle • 
rinin ne dereceye kadar şayanı itimad ol
duğunu kestirememekte mazurum. Ha -
mıy~ti müsellemlerine nazaran vatanın 
selameti mevzuu bahsolduğuna göre iyi
ce düşüner~k lazım gelen hattı hareketin 
tayini; efendimizle kongre heyeti kira
mından orada bulunan zevatı muhtere -
meye aiddir. Emirlerinizi ifa edece~imd 

1 arz ile ihtiramatı mahsusarnı takdim e • 
derim efendim. 

Re~id 

Diyarbakır ve Bitlis havallsinde, ef -
kırı tenvir maksadile, oralarda ordu ku
rnandanı 'olarak bulunduğum sl'ralarda 
kısmen şahs&n tanıdı~ım bir takım rüe -
saya hususi mektublar yazdım ve Van, 
Beyazıd ('tvarlarında bulunan bazı aşair 
rüesasile de temas ve irtibatlar ternin ~t

ti.m. 
Ağu~tos içinde, her taraftan bir takım 

rnurahhasların Sivasa müteveccihen ha-

Ebedi Ş~tin bir ıeı~arıaı esnasında o.tınmıJ Terimleri ,atı_ 
aini yazım§. O kuvvet gelince, tertibat a· ı ve aza veya ..... nsil edilen vilAyet ye ıııı• 
lacak. hücum edecek. bU> eşkiyayı tarde- cak :simlerinin baş harfleri itiba~ıe eıttil 
d ecek ve yolu açacak ~... rufu heca sırasile ibraz edilmesım ı 

ediyorum. • · ıd~ Pek iyi amma. bu eşltiyanın kuvvet i 
nedir, neresini nas.ı.l tutmuş, ne kadar 
kuvvet ve ne vakit gelecek?? 

Bu muammalar halledilinciye kadar, 
geri Erzineana dönmek ve kim blltr ne 
kadar giınler beklemek llzım! B!zim ise, 
işimiz pek acele idi. Ben, Erzurum ile Si
vas arasındaki mesafeyi mutad zaman -
da katedip muayyen günde, Sivısta bu -
lunamazsam. §Ufada veya burada §U veya 
bu sebeble tevahhuş ve tevakkuf ettiği~, 
s;vasta ve her tarafta şayi olursa panik 
başlıyabilir, işler altüst olabilirdi. 

O halde karar? Tehlikeyi göze alıp yo
la devam etmek. Ba~a çaremiz de yok 
idi. Yalnız ufak bir tertib alma~ muvafık 
buldum. 

Efendiler; garib tesadüftür, ki bU ~el~ 
sahibinin temsil etti~i vilAyclin ıs~. cııl 
le oaşladı~ı gibi ismln.in de ilk bB ;ııtıı' 
ile başlıyordu. Ben, sahibi davet 6' )tt,ıl 
bir nutuk irad ederek, kongreyi açtt btl• 
sonra, muvakkaten, makamı riyasette 
lunuyordum. . .,, ol· 
c- Bu neden icab ediyor, efendıtl'l· 

ye sordum. ·pl 

cSahibi teklif - Bu suretle ışııı i~~ct 
şllhsiyet karışmamış olacağı gi~1• b·~oell 
karşı da müsavata riayet ettığ'ıl1i' 
hüsnü ~esir etmiş olur• dedi. ttııfl' 

Efendiler; ben, vatanın; sahibı te ~sıl 
bF-ra ber, bütün milletin, hepimizin J'l tlıtl 
bir· .girivei felaket içinde bulundu~utıl .,11• 

göz önüne getirerek, çarei halas, o•dtl!u· 
na kani bulunduğum teşebbüsatı. pa eılo 
tenahi rnüşkülata ve mevanie r~~11lı 
maddi, manevi bütün mevcudi)e rıiJl1ı 
hayyizi fiile çıkannağa çalışırken. be b~ 

k d.. tstıırı 
en ya ın arkadaşlarım daha un . niıl' 

Yabani eşek adi e§ek gibi anınr. Hiç reket eyledikleri ve kısmen SivasR mu -
· farkı !/Okt'W" vasalat etme~e de başladıkları anla~ıldı. 

Hafif rnitralyözlerle mücehhez bulu • 
nan, fedakar arkadaşlanmızdan bir ka
çını - elyevm bir alay kumandanı olan 
Osman Bey, ki Tufan Bey namile ma -
ruf olmu~tur. Bunlann başında i(t: - bir 
otomobil ilc kendi otomobilinuze takad
düm ettirdik. Sa~dan soldan gelcek, u • 
zak mesafedeki ateşiere ehemmiyet veril
miyerek otomobiller seri hareketle şose 
üzerinde ileri yürümete devam edecek
ler. Vurulan, ölen olursa, onlarla meş -
gul olunmıyacak .. Tam şose üzerinde ve 
yakında, şof:eyi kapıyan eşkiyaya temas 
edilirse, h(;;p otomobillerden atlıyacağız 

\'e bunlara hücu.m ederek yolu açaca~!Z 
ve kalanlar tekrar kabili istimal ctomo -
bıllere binerek serian ileri uzaklaşaral< 

yola devam edecekler ... İşte verilen emir 
de bu idi... 

dan gelmiş ve bittabi vaziyetln ıç.) rıile• 
ne vakıf, hürmet ettiğim bir zat ıısB 
bnna, eahsiyattan ba:hsediyorlar. . .ctl' 

Bu teklifi reye koydum. EkSE'fliı jll 
reddettiler ve reis intiıhabını reyi hB ,. O• 

iJı18" 
rcye vazettim. Üç rey müstesna o 

Sivasa muvasalat eden murahhaslar tara
fından Sivsa ne vakit hareket edece~imiz 

111 1 
istifsar olunınağa başlandı. 

Bti Jcirp, bo§azından ada aes çık4nımaz, ı Hicin deve-'. ~ adi devenin bağnşı-
oklan 1JCUtta.rile ahenkli aheı.kli vıntcır birbirine Ja.iç benzemu 

1 Artık, Erzurumu terketmek lazım ge-

lliyordu. Sivas kongresi, şark ve garb vi
layetlerinin ve Trakyanın, yani bütün 

1 memleketin ittihadını temin gayesine ma-

l 
tu{ idi. Bu sebeble şark vi18.yetlerinin, 
bu kongrede. murahhasları bulunmak 
icab ederdi. Bu vilayetlerden, Sivas 
kongresi içir. murahhaslar intihab ett,r
me~e kalkışmak gayri ameıt bır fikırdi. 

"F:n basit ve amelt çare, c VilAyatı Şar -
k;ye Müd.ifaai Hukuk cemiyetiıt, cheyeti 
temsiliyesini:t Sivasa götürüp kongreye 
!dhal ~n.ekten ibaret idi. 

Nihayet heyeti temsiliye azası olarak, 
§Öyle bir vesika yazdım ve altım heyeti 
temsiliye mührile mühürledim. 

cHeyeti temsiliyeden: 

Mwttafa Kemal Paşa 
Raıtf Bey,, 
t.'lemadan Raif Efendf, 
Şt:yh Fevzi Efe-ndi, 
Sami Bey. 

Berveçhi balA eııaınisi maruz zevat, ,ar
ki Anadolu narnma Sivas kongresinde 
bulunmak üzere Erzurum kongreaınc.e 

memur edilmiştir. 
(Mühür) • 

Erzurumu terketti~miz tarih 2~ aJus
tos 335 tir. 

Erzincandan garba hareket etti~imiz 

günün sabahı, Erzincan bo~azı medha -
lıne .gelir gelmez, bazı jandarma nefer • 
lerinin ve ıabitlerinin, heyecanlı ve mü
telBşi bir tarzda ot()moblllerimizi tovkif 
ettiklerini gördük. 

Vazyeti izah ettiler: .Dersim KUrdleri 
Uamadri maymunıı in.ıan kon~u gibl Fok balt~ı, gramofcmda hemciMlerinin bo~azı tutmu§lardır. Tehlike var, geçile-
~es çıkarır, bazan gök gürlar gibi de SPBinı duyunca, kaf'1tıtk vermekten meı.» 

bağınf' rekmmez • Bir zabit, merkeze kuvvet gönderilme-

Bu tertib ve tarzı hareketi, ·makul ve 
emniyetli görmiyenler bulunabilit. Gerçi 
bu tarihlerde Elaziz valisi Ali GaHb Be
yin Dersırnde dolaştı~ı ve bazı tesvılat 

ve tertibata çalıştılı malum idise de izah 
edeyım, ki ben, evvel!, hakikaten bo~a • 
zın tutulduğuna kani olmadım. Bunu, 
hükfuneti merkeziyenin mümaşatkarı o
labileceğini tahmin ettiğim bazı kimseler 
tarafından, mahza, beni tevakkufa mec
bur etmek ıçin tasni edilmi~. bir plAn te-
1Akki ettim. Saniyen, Dersim Ktirdleri bo 
~azı tutmuşlarsa, bunlann alabllf'cekleri 
tertibatın, uzak tepelerden yola ateş et
mekten ibaret kalması. bence, çok muh
t~melıdi. 

'!Iülba, yürüdük, bo~azı geçtık ve 2 
eylul 335 günü Sivasa muva.salat ettik. 
Ahalinin şehrin çok uzaklarından l~şlı -
yan büyük ve parlak tezahüratile kar§ı
lanchk. 

Bizden evvel gelmiş olan murahhaslar, 
nıuvasalatımıza intizaren, aralarında iç -
timalar yapmışlar ve ihzari bazı projeler 
kaleme almı~lar. 
S~vas kongresi, 335 eylulünün 4 üncü 

perşembe günü zevalden sonra saat ikide 
açlldı. 

Kongrenin kUşadını müteakib ilk söz 
alan bir zatı !linin, kongre zaptında ay
nen mazbut olan şu ifadesini işitti!(, 

•- Efendim, şimdi tabit riyaset nıe -
selesi mevzuu baıluıolacak. Bendenız ri • 
yasetin birer gün veyahud birer hafta de
vam etmek üzere mtinaıvebe ile olmasını 

zere beni reis intihab ettiler. t 
Kongre mukarrer8 :e. 

Sivas kongresinin, ruznamei JPÔ~ıııtı' 
rntını, Srzurum kongresinin ni~~c ııl• 
ve beyannamesi muhteviyatı ve bır gel • 
. s· zel e ... rel • 
zım ıvasa muvasalatımı an v • vılll 

miş olan }':ımi beş kadar azanın }lll 

dığı bir muhtıra teşkil edecekti· . ıl' 
•. p\l 

İlk küşad günü olan 4 eylul gı~ · 
beşinci, E\ltıncı günleri, yani üç gııtle• ı# . \ ' 

İttihatçı olmadığımızı teyid iÇ~~ ~9ııt • 
etmek lüzumile ve ymin forrrıültı 19 \" 
lamakla; padişaha arize yazınBIC geıeP 
kongrenin küşadı münasebetılebl~ı;sf~ 
te1graflara cevab vermekle ve et~ 
kongre, sıyasetle iştigal edecek ıP'· ~d· 
yecek mi zemininin münakaşasilf! tıll>,p 
İçinde bulunulan mücadele ve fıtbtl s~ 
siyasetten başka bir şey değil ikeP efjl ıııl 
zemini r.ninakaşa şayanı bayret d 
d ir? -ı ,V 

• • ,..jfll.i t:(• 

Nihayet, kongrenin dördüncu e-de Y 
• ...liJ'l ' • 

maksada temas ettik ve aynı !S- }ltevı 
k . . . JPI1 ttı!C-zurum ongresı nızarnnamesı e 

yatını müzukere ve hemen intııÇ ·ııttı1' 
. Jll u 

Bunun sebebi; Erzurum kongreSI ıadil• 
1 namesinde yapılması lazım gelCJl·r etlfl 

zaten ihzar ve icab edenleri tenV'l 
bulunuyorduk. c bsP 

·ıatıar • 
Maahaza. yapılan tndilat. bı ı.ıllabe 

it:razat ve ihtilafatı ve bir çok ıP. ıfl· ıııJ 
l'nl J\ '"' rat ve ınünakaşatı muoip oldUb- rıııt '' 

tadıl olunan noktaların roüllirrıle 
ret (ldeccğim: ~tl9dO~ 

1) Cemiyetin ünvanı cŞa~~ ,ftııııd1, 
Müdafaai Hukuk cemiycti» ıdı. eJ1l;)tf't 

lu ve Rumelı Müdafaai Hukuk c 
oldu. t#) 

(ArktıSi 

... 



ı Garib ve inanilmiyacak şeyler. 
.;:. ., . 

ı .. Mimari bir garibe 
·;,.. Fran-,ada, meşhur Lour-

--- -·· dea kilhıelerinin tarzı mima-....... -----~ 
~ · .. :.:;,. ._.- risl çok calibi dikkattir. Bu 

Şekeri ilk defa Çinliler 
bujmu~lardırr Daha evvel .-...-• ... -... 
yazın meyva, kışın da mey· .. -. .• ;~~ . .,._,~·..ı-..:a..ı ı 

va auyu lr.ullaııırlardı. Bu 
meyva aularından birinin 
kuruyup tortu bırakmı.aı 

Avuaturalya kalılle • 
lerinin bir bamında kadın 
iatedi~l kadar koca alır • 
latedi~i umaıı da Inı ko-

· - ·· nç kilise, muhtelif tarihlerde 
inşa edilmiş olmakla beraber, 

muntszam bir zincirin hal-
llıııı-.!8--. kaları gibi bir kOl teş-

kil etmektedir. Yukan
da gOrOnen en eski 
binadır. Ortadaki Ba
sllika 1876 senesinde 
inşa edilmiştir. En 
alttaki Rosary de 1901 
senesinde ikmal edil

miştir 

6 asır evvf'll Çin
de yemek kap. 
larını su lle yı· 
ka mak gOnah sa
yılır, otla temiz-

lenirdt 

Çiniilere teker yapmak 
ilhamını Yermi~tir 

Son aiatem bir dişli farlı:. Bana bir ye
ailık aanmaynı. Çünlril, ortada gör

dütünüz tatdan keame ditli fark, 
tam 900 Mne en-el yapılmıttır. 

Bu ~rlı: laveçde bulunmatbır 

~-.-....::~'lo Afrikada Nandi kızları 40 libra atıTlıtıada, 
bu tekilde, bakır c;i:ı:me flyerler 

ealan botar 

bu kriatalloadeh, İngiltered8 
Eden Hall oatoaunıın aat.ib
lerinia elindedir. Kadehia, 
aülileye atur getirditina 
kani olan aalıibleri. oııa In
giltere baııkaaının kaaalanr 
da muhafaza etmektedırler 

lerinde Savoy'a 
dü1ı:ii ol.. Emaıa• 

nuel Pbllibert, prelı: 
Fransa, rerelı: tapanya 
ile daimi ibtili f balinde idi. 

iateyen dü1ı:, bir yiizi ani, 
diteri de beyu olmalı: üzere 
ilı:i yüzlü bir cübba riymeti 

itiyad edinmlttf J 

istanbul Yeni Validen neler istiyor1 

()b; 'l'o]. yalnız yol. .. Yolları muntazam 
)~'Yan, datıa doğrusu yolları bulunm~
' tehir.de başka derd. ihtiyaç mevzı1u 

I.nıu. İatanbulda hel" aemt, bfr 

Kaptctlartn derdi Taksim, Lamartin caddea Sevgi apar-
tımcnı, ressam Tank: Istanbul Kapıcılar Cemiyeti re~ §ttn• 

- Geniş caddelere verilen emefin, !on istemektedir: 
dörtte birjnin de yan sokaklara verilme- - Kapıcılar i~in zabıtai belediye tali· 
sirıi. biz sokaklarda diı boyu çamura ba· matnamesinde bir madde mevcud de~il
tan Beyoğlulular, yeni valimizden bekJi- dir. Bize .de bu talimatnarnede yer veril· 
yoruz. Şurada burada su, havagazı vesair mesini ıstemekteyiz.~ 

§irketler 1arafından açılan ve candeleri Kabz1mallar1n istekleri 
berbat bir şekle sokan. çukurlarm da bır Halde kabzımallık yapan Vehbi §Öyle 
kontrol altına alınınası faydalı olacaktır. 

IçtimaT terbiye için 
mücadele 

HaydarpCl§a gan istihbarat memuru 
Rauf: 

- Caddelerde halkın saldan ve inti-
zamlı yürümesi, trarnvay, tünel, vapur 
vesairede halkla, kontrolörler arasmda 
çıkan münakaşalar ve daha buna benzer 
lı;timal ahengi bozan vak.ıalarla. müca
dele etmek, hepimizin htmır ve rabatı 
narnma muvafıktır. 

Saat 21 den sonra 
sular kesilmemeli 

Şi§lf, matbaacı Osmanbey ccıddeft, Bir
lik apartımanı Bayan Nirıu: 

Yeni VaJiden İstanbullutarın birçok hı
teklerı var. Fakat, en mühimleri funlar
dır, 'bence: 

1 - Ara sokaklardaki amavud kaldı-
rırnlarının, parkeye tebdill. 

2 - Saat 21 den sonra, Şişli mıntaka
sıııa su temini. 

3 - Sakaklann temiz tutulmasına, gay. 
ret edHmesi. 

Tramvay derdi 
Cağaloğlu, Ahmed lhsan matbaaft t~r· 

ti1) §efi Mehmed .Di.ımatı: 
- Tramvaylarda izdihamm önüne ge

çilmeli ve tramvay arabalaıma takılu, 

demektedir: 
- Kadıköy sebze ve meyva esnafı seb· 

ze ve meyvaları hale gelmeden Haydar· 
paşa istasyonundan satın almakta, Bcle• 
diyenin zararına olarak hal rüsumunu 
vermeden ucuzca bunları satmaktadır. 
Sebze ve meyva satışlannın halde top
lanmasını isterim. Hale kışın duvarlar 
bozulacalt mülahazasile soba kurulma-
maktadır. Hale soba konmasına izin ve· 
rilrnesini r ica ederim. 

Hamametiart n istekleri 
Hamamcılar Cemiyet( ve Esnaf Cemi· 

yetlerı ıkinci gru.p umumi katibi Cemal 
ı~cni Validen §Unları istemektedir: 

- Kırkçeşme suları kullanılrna~a aa· 
lih değildir, diye hamamlardan kesildi. 
Fakat cami tadırvanlarında elAn bu su 
akmakta olduğu gibi Eyüb taraflarında 
halk tarafından kullanılmaktadır. Bize 
Kırkçeşme suyunun tekrar verilırr:esınl 
istemiyoruz. Fakat, bu zararımıza karpo
lık olmak ü1ere terkos suyunun metre mt
kabının yedi buçuk kuruşa indirihıws:nf 
isti~~ruz. e 

Şoförlerin cezadan 
ca nlar• yan1k ! .. 

C~mal BCI§aran (Beyazıd taksisi 17" 
No. lu otomobil şoförii.): 

- Bizim ezeU bir deraimiz var: Bele
(Devamı ll inci aaı;fada) 
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( Güzel fıkralar J 
Çirkin maske 

Çirkin erkekti, maskeli baloya giJerken 
yüzüne y&izünden çirkin bir maske taktı. 
~'i~anlı.sı onu böyle görünce sordu: 

-Neye bu çok çirkin maskeyi tnktın? 

t·~ 

-Çıkardığını zaman güzel iC)rünebll-
mek için! 

* 
Dedim mi? 

Erkek hiddetli idi, kansına bağırdı: 
- Sen bir eşakle bir atı farbtmiyecek 

«.adar budalasm. 
Kndm da bağırdı: 
- Affetmi~sin sen, ben sana şimdiye 

Ltadar bir defa olsun, at, dedim m\? 

* Berberde 
- Saçlanmı diplerinden kamıek için 

kaç para istersiniz? 
- Elli kuruş! 
- Pe'kala, yirmi beJ kUl'Ufhık kesin;zı 

- Tııtu~duğum hastalık beni yon Jltl· 
nya tirldnle§tinni,ıi .. 
- Bu lleatalığa iki defa tm tutuldu. • 
tıuz? 

·······································-·-·········-·---
Sevinir ya 1 

Seviniyordu: 
- N eye seviniyorsun? 

- Otomobilimi çaldılar. 
-Buna da sevinilir lni? 
- Sevinilir ya. çaladarken karun da 

otomobilin içinde idi. 

Yürüyemiyorum 
Doktora vizite parasını vennek iste

mlyen hasis, doktoru sokakta yakaladı: 
- Doktor bana ne tavsiye edersiniz, 

yürüyemiyorum?. 
Doktor kısaca cevab verdi; 
- Otomobile bininiz. 
Ve yoluna devam etti 

Beklemiş 
Erkek bekliyordu, kadın geldi; saatine 

baktı: 

- Seni on dakika beklettim. 
Dedi, erkek tasdik etti: 
- Evet, tam on dakika, fakat yırmı 

dErt saat tc cabası var. Sen bana pazar 
günü saat ikide dememi~tin. Cumarlesı 

efinü saat ikide demiştin. 

Anne maymun - BiTaz ~cı çeld
lin de l:.iZçi.ik te ıeyretsiıı. 

- Sağdakiler birbirl~rile kontL§uyor· 
lar ... 

- SoldakileT de öyts_ 

Felaket 
Genç kndın, tanıdığı bir erkeğe söy· 

lüyordu= 

- Bir çift iskarpin aldım. 
- Vah vah .. 

- İki tane şapka yaptırdım. Her bi· 
ri yirmi beşer liradan .. fakat çok güzel. 

- Vah vah, vah vah vah. 
- Bir de kürk manto ısmarlad.ım, 

yapılıyor. 

-Felaket. 
- Şimdi bir tuvaletle bir roba ihti • 

yıı.cıın var. 
- Ciddi mi söylüyorsunuz? 
Genç kadın, genç erkeğin sözlerin -

d~n bir şey anlamamıştı: 
- Allah aşkma demindenberi, neler 

söylüyorsunuz? .. Vah vah, dediniz .. fe
laket, dediniz.. §UDU, dediniz.. bunu 
d ediniz .. 

- Siz aldıkJannızı, ısmarladıklan -
nızı saydıkça, ben de onlan ısmarla -
mak, almak için kocanızla yaptığınız 
kavgalan düşünüyorum da .• 

* Başkalan da 
- Seni insandan başka her şeye ben

zeti)'(lrum. 

- Tuhaf şey~ bqkalan da benim sana 
benzediğJmi söylerler. 

- Saç lanm beyazlaftığı zama.n d.:ı 

gene ben; sevecek ~n? 
- :V eye sevmiyeyim.. .. Sanyken sev
mi§tim, 1...-umralken seıı-rııi§tim, Jc~,ı

ken sevmi§tim, .-iyahken ıev-ni§tin•
beyazJO§tığı zamanda da gene seve
rim. 

- Çok meraklıdır, doktor da bCJyle 
havaiarda dıfa7ı ~ mii~ 
ds cttniuor-

SON POSTA 

( Hoş sözler ) 
Unutmuşum 

A.ltmış yaşm'dakiler konuşuyorlardı: 
- Ben yirmi yaşında iken evın da 

nundan ıışağı düşmüştüm.. 
- Ölmerlin mi? 
- Bilmem. çok zaman geçti unutmu • 

§Ulll. 

* 
Ne vakit giyerler t 

Meraklı sordu: 
-Kadınlar kürkü soğuk çıktıktan son· 

ra mı giyerler? 
Aklı başında cevab verdi: 
- Hayır, kan koca arasında solukluk 

çıktıktan sonra giyeriert 

* 
Hangisi? 

Ayyaş:ın çocuğuna sordular: 
- Bir bıçağın en fazla kullanılan tarnfı 

hangisidir? 
- Tirbuşon tarafı. 

_ Otomobil altında kaldığım için geç 

kaldım. 
__ Yalan ıöyleme- Otomobilin altın-
da iki saat yatmadın ya? 

--·········································----· ... ···--
Neye? 

- Size demindenberi Bay Ali. Bay Ali; 
diye b:ığırıyorwn, duymuyor musunuz? 

- Duyuyorum... • 
_Öyleyse neye cevab vermiyorsunuz? 
- Cevab vermiyorum; çünkü Bray ·Ali 

ben de~ilim! 

Ayakkabılı 
Bir tablo gösterdiler: 
- Tablo güzel fakat bu peri kınnın a

yağına ayakkabı giydirilmi~. Hiç ayakka
bılı peri görülmüş müdür? 

- Onu bilmem. fakat siz ayakkabısız 
peri gördünüz de mi böyle söylüyorsu -

ncz! 1 

Mektebe gelmeyen 

Fotoğraf tahlilleri 

Zeki ve sevimli bir tip Zeki ve becerikli bir tip 
Samsundan E • 

mely kaTakteriıd 

Gebzeden N e~et 
-~-..-------., karakterini sonı • 

&oruyor: 
Zeki ve sevim -

lidir. Yalnız bazan 
inadcı olur, lnti -
zam kayıdl:ırına 

riayet eder. Elin
den iş gelir, yaşı • 
na göre becerUcU 
davranır. 

* .. 
Daha sokulgan ve girgin bir tip 

H. Tuncer, kcı • 
rakterini 11oruyon 

Derli toplu ha .. 
rekctlerine aokul· 
ganlığı ve gergin
liği de ilave etmek 
suretile hayatm 
bir çok zorlukları
na muka hele et • 
rnek imkanlarını 

elde etmiş olabi!ir 

yor: 
Zeki ve l 

lid.ir. Eline eıJcıgı

na çabuk ve çevik 
harekeUeri vardır. 
Çabuk konuşur. 

menfaatlerine kar
fl açıkgöl davraıı 

nır. 

* lhtirasa kapalmak lAzarndır 
Mardinden K•· 

mal, mu.vaffak o • 

lup olamıyacağı • 

m 80T'Uyor: 

İhtiraaa kapıl

mamak kaydile 

muvaffak olmak 

ihtimallerini ço • 

faltmış olabilir. 

Üçler ikilere karşı yeni bir siyasi 
taarruza mı giriştiler ? 

(BCl§tarafı 7 ind ıayfacUı) 

hn iki eski raki'b, Almanya ile Fransa. 
anla§ıyQrken, diğer ellietten İtalya ile 
Fransa erasında yeni, çetin bir duruşmq 
sahnesi b:ışlıyor. Almanya, İngiltere ile 

dahi :Münihte, bir nevi ademi tecavüz mi
sakı akdet.tnişti. O halde Almanya tara • 
fmdan İngiltere ile Fransaya doğrudan 
doğruya bir tecavüz vaki olmazsa. bu:ı

lann artık AJmanya aleyhine harb aç -
maları bahse mevzu olmaz. Zaten Al • 

yeni İtalyan harektinin gene ayni ınetod 
içtnde inki~afma şahid olacağız. 

IE3) ir batı Avrupa haJbinde. ~1 ; 
~ manya ile İtalyanın ta-krfbetl 

ve 8 milyon asker 2 ve 3 bin birinci }ıattı 
harb uçağı çıkarabilecekleri malÜJil. .::: 
sız sefcri ordu mevcudunun, ilk geı 

müstemleke kuvvetlerile birlikte, 5 ~ 
yona baliğ olacağını ve hanb tayy~esi }3CJ 
yısının 2000 olacağını kabul edelurı. ı1JS 

sureUe. İngilterenin Fransaya ya.rd ıı 
rr.anya batı hududlannı tahkim e+.reiş ve için Avrupaya geçireceği yarım ınıl~,.. 
Fransadan, Avrupada, hiç bir isteği ol - kadar askerle en çok 500 uçağı hesıtha 
nıadığını kat'iyetle beyan e~tir. Bun - tarak, c<irt devletin cem'an 19 ınilyoıı~ 
lara göre, Almanya artık arkasından e - yakın ekserisi zırhlanmış ve motörle~ . 
min olarak başka cihetlerdeki :şlerine m~ asker ile. 7500 uçağı, Belçikadan W 

b~kabilir. Falkat onun en mühim i-şlerin- viçreye V! buradan Akdenize kadar.rıs .. 
dEn bir.i şüphesiz eski müstemlekeleri - pu 700.800 Km. tutan pek dar ve ın ~ 
dir ve bunlann büyük kısmı İngiltere Ue tahkeın bir cep~e dövüşecekler d~:ııı 
Fransanın elindedir. Fakat madem 1d bu tir ki bu hesabla her bir metreye 2~. 8 ~ .. 
devletler ibu müstemlekeleri eski s.llilb - ve her yüz metreye de bir uçak diiŞJl\ ect 
lerine iade etmek istemi)"'rlar ve ma - tedır. Bu kadar dar bir yerde bu der eti 
dem ki Almanya bu devletlere tecavüz büyük kuvvetlerin dövüşmesi heın 6 e~ 
edemiyecektir, o halde Alman müstemle
ke işi bir açmaza girmiş ve bu s:.ıretle 

Fransa ile İngilterenin yeni siyaseti, bu 

cihett~n muzaffer olmuş demektir. Fa -
kat bu, işin nazari tarafıdır. 

ve kat'i bir netice vermez ve neın de p b 

büyük insan ve malzeme telefatına se:o, 
olur. Onun için, müstakbel bir nar ıs .. 
büyük ordular, harbi manevra ıle az .. 

manda bitirmek maksadile, geni~ 58ı:,tı 
lar arıyacaklardır ve görüyoruz lO ,J· 

M eselenin bir de pratik cephesi - Avrupada bulunınıyan bu genişlister 
ne bakalım: !talya İngiltere ile rikada. ziyadesile mevcuddur. 

. bi!-ırf' nisanda bir umumt anlaşma akdetmlş, fa
kat bu &nlaşma bir tilrlü mer'iyete gir· 

memi~ idi. Geçen aylarda İtalyanın, bu 

anlaşmanın tatbikin geçilmek ıçın. İn • 

gıltereyi tatmine çalıştı~nı ve nihayet 

İngiliz parlamentosunun tasdik ettiği bu 

itiHifın mer'iyete kondu~nu görürüz. 

İtalya bunu temin için ayni zamanda 

~ halde, şimdiden kcst~ı-e i tl' 

~ ~· Tunus meseles~ cıdd ~ .. 
ilerlerse ıtalya ile Fransa Lıbya rte }tlııt' 
tlUSta karşıl:klı tahşidatta buluna~/\ eee~ 
dır. Tunus için harbetme!i isteınıY tılt 

İki karde§ten biri mektebe 
teki geJmemi§ti. 

ge.uniş. ö- Fransızlarla da anlaşacak gibi görünmüş 

olan İngiltere, Mısır civarında . d~)CI 
harbi hiç arzu etmiyeceğinden bır ..,vetl" 
Fransız • İtalyan harbini bütün kttııntiitl 
le menetmiye çalışacak ve işte ):;Ott" 

müstemlekeler meselesinin ortaYıt ~ 
mak mecburiyeti hasıl olacak olan rol • 
bir Münih konferansı bu sureUc tcı.ı d;, 

Muallim sordu: 
- Karaeşin neye gebnedi? 
- Dün ö~leden sonra evde oyun oy . b seıer 

nadık ta ... Pencereden en fazla sarkabn
mP oyununu, o kazalidığı için mektebe 
gelmedi. Pencereden tepesi aşa~ yere 
yuvarlandJ. 

ve Kont Giano'nun nutkunu söylediği 

günE" kadar bu zanm verdirmit idi. Bu • 

gün ise. i§ birdenbire değişiyor VP her 
ne kadar henüz re.smt değilse de, İtal -

muş olacaktır ki, bundan u 8~ 
harbsiz, kimlerin kArlı çıkaeak~rıtl tılY 

yanlar Framı.zlardan Tunusu, Korsika aşikArdır. Tunus, Korsika, Cıbtl ıc. efJ 

ve Cibutiyi isteyiveri~orlar .. Bu vaziye~ meselesinin böyle bir ma tak'ib edere ıcıldl 
Çekoslovakya meselesinin ılk ~lerinı hafifi, yukanda tahmin etti~miı f' t>lifl' 
andınJ<)r. O zaman Almanlar Sudet AJ. neticelenmesi memuldür. Fakat. yccs"' 
rnanlannı bahane ediyor ve bun1an hare- olsa da, gene dünyayı yeniden tır 

~, . . 
··w .... 

- Gözüme toz ka.çmıf olactdl 
- Bir ıey görmiiJIONıA. 

kete getiriyorlardı. Bugün de ltalyanhr !ara verecek vaziyetler olacakt~· 

Tunustaki 81,000 Fransıza karşı mevcud aa yaYfl ge • 

U çüncü müttefik Japon i 11l" 
119,000 ırkda~lannı bahane ediyor ve t 1 a ı•cı 

line~. Almanya ile uı. 'i .. ttf' 
bunlann Fransızlardan zulüm g3rdük - sıkt sw il• 

liz donanmasını Avrupaya 1d b 
lP.rini ileri sürüyorlar. Bundan başka 

Çel~oslovakya meselesinde Almanya ha • 
r cketc geçerken İtalya sakin dunnuş ve 

diplomatik müzaheret ile iktifa etmi~ -

ti. Şimdi de İtalya harekete geçerken Al
manyanın işe kanşmaz gibi göründüğü
ni\ seziyoruz. Zaten üç totaliter devletin 

üç senedenberi Abika, Asya ve Avrupa
da hep mfinferid. fakat mütesanid, ayn 

bağladığı müddetçe, o, Uzaıtşarlc:t.D ırt"~tl 
y j k cihangirliğini rahat rah_at Jc!l~!'rsiıı' 
devam edecektir. Ayni kazı ye~ .. k O~ 
çevirerek gene diyebiliriz ki :Sıl~crffl • 

H. d dcnıı .Hv yanus, Aıttıstralya ve ın 011:-ıV"' 
deki 1ng!liz müstemlekeleri ve ·ı-esiP' 

telılıı-
yon ları bir Japon taarnızu rJl'' ~ 
maruz bulundukça, İngiltere do~ııedcı# 
sını Avrupada. bareamıya ccsare ııpli ~ 

fakat müvazi hareket ettiklerini ve biri yccektir. İşte üçün i•kiye karşı. te~:ır tı6f 
bir işe girişirken di~erlerinin onun arka yaseti, mukadder bir zamana ıca ı.z)Ctld ' 
ve yanlarını koruduklannı, ona mancvf 
ve maddi destek olduklarını görmiye a -
1ıştık. Şimdi de. yeni belinniye ~lıyan 

le~e devam edip gidecektir. :au ·~nırleıl· 
der zaman 1942 senesi midir, bı~ fdll• 

H. E. Df 
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Mussolini, Çemberlayne verilmek üzere, 
talebleri havi bir liste hazulamiş 

(Baştarafı 1 inci ~yfada) 

l'ahattc kendılerine tcvdi edilmek üze
~ hazırlanmış bulunmaktadır. Bu li.s • 
tede şu maddeler vardır: 

1 - Ba?car adalarındaki Majorka a
d~ıarmın cfimdilikt !talya tarafından 
ınu afazası. 
İtalvanın hiç bir vechile Akdeniz 

rıtatü,{orunu deği~tirmiyeceği teminatı 
Üzerine müesses İtalyan - İngiliz an • 
laşmac:.ına rağmen, İtalya bu teklifi ya
P:'lcaktır. 
İtalyanlar Majorkayı kuvvetli bir 

dE>niz üsc;ü haline ifra~ etmi~lerdir. 
2 - İtalvanlarn temsil hakkı vere -

hilecek bir· su,.ette Silveyş kanalının 
idare şe~din: deği~tinnek. 

3 - Tu:ıustRki İtalyan halkının sta· 
tUsUnü değistirmek, bu suretle hiç bir 
Ülk~ değisikliğl viicude getirmeden Tu 
llUsu İtalyanlaştırmak. 

4 - Fran~ızların elinde bulunan Ci· 
bı.ıu demirvolu idaresini İtalyanın ti
cal"etinl" {']~~rl&li bir surette depjstir -
l'nek Bu hnt Fransız Somalisim Adisn
lıabayn bağlamaktadır. 
1 

5 - Tunusun simalindeki Kartaca 
ltnanıllm İüılyanlarn verilmesi. 

6 - Gönüllü1eri geri çekmek husu • 
~llndaki İnr,iliz planının mevkii mer -
\'ete konmPsından önce General Fran· 
~o a muhariblik hakkının verilmesi. 

İtalync1a yeni nümayişler 
f noına 7 (Hususi) - Bugün tekrar 

1 
talyanın büyi.ik 12ehirlerinde Fransa a
e"rinP nümayişlcr yapılmıştır. 

'Napo]idc yapılan nümayi~lere, şehre 
~ıkrnıi olan iki bin Alman turisti de 
1şr ırak etmiştir. 

k ~ilınayişciler hep birlikte Fran~z 
' 01'l'>oloshancsin1n önünde toplanarak, 
~'l'unus, Korsıka, Nis. Cibutiyi isteriz» 

1 
1Ye bağırmışlardır. Polis, nümayişci • 
eri dağıtmıştır. 
h Milano, Florans. Türin ve diğer mü· 
1tn şehirlerde de ayni şekilde nüma • 
~Şler Yapılmıştır. 

Almanya Tunus rnesclesile 
nlrumdar değil 

Londra 7 (Hususi) - Romadan alı
tlan ha beriere göre evvelce tekzib e • d' • 
~ olmıısı!la rağmen, geçen pazar -

tesi günü Alma"'\ sefirinin kont Ciano 
ile görüşmiiş olduğu teykl edilmekte -
dir. 

Romadaki Alman rnahfelleri, bu gö
rüşme esna~ında İtalyadaki Fransız a
leyhtarı hareketinin mevzuubahs edil· 
diğini gizlememektedirler. 

Almanyanın, İtalyanın haklı taleb -
lerinin naıan itibara alınması şartile 
uzlaştırıcı bir siyaset takib etmek is • 
tedlği anlaşılmaktadır. 

Maahaza Alman mahfellerl, Berlin 
hfikfunetin:n Tunus meselesile alaka • 
dar bulunmadığını söylemektedirler. 

İtalyanın protestosu 

Roma 7 ( A.A.) - Tunusteki İtal -
yan general konsolosu orada yapılan 

İtalyan aley11tan nümayişlerl bir kere 
daha umumi vali nezdinde şiddetle 

protesto etmiş+ir. 

İngiltere ve Silveyş kannh 
Londra 7 (A.A.) - Çemberlayn, A -

vp.m Kamaras,nda bir suale verdiği ce
VP. b da, Süv"'y~ kanalı meselesi hak -
ltında ftnlyı:m hükUmeti .ile hiç bir mu
habere cerevan etmediğini sl5ylemiş ve 
Roma ziya,.eti esnasında müzakere e • 
dilecek olan meseleler hakkında beya -
natta bulunamıyacağmı ilave ~tmiş • 
tir. 

Başvekil diğer bir suale verdiği ce· 
v~bda İngiltere hüktimetinin Süveyş 
kRnalı meseles: hakkında Fransız hil -
kOrnetile !stişare~ bulunması tabii ol • 
duğunu k:tydctmiştir. 

aBit' diktatöritn sözU» 

Nevyork 7 f A.A.) - İtalyanın mi.is

temleke mec;elesindeki hattı hareketi -
ni mevzunhanr. eden Nevyork Herald 
Tribune, cBir diktatörün SÖZÜ» başlığı 
altındaki yazısında ezcilmle dlyor ki: 

Habeşist:mın ilhakı meselesinde, Mus 
solini, bumlan böyle İtalyanın kendisi· 
n! tatm1n edilmi~ ~}etlerden addet -
tiğini Ye İtalyan mtlletinln müstemle -
ke bahsinde StatOlro taraftan old:ı· 

ğunu söylemişti. Görlllüyor ki, başka -
sına aid bir maldan ufak bir parçanın 

k~ndi elinde çok kıymetli olacağını 
keşfettiği zaman, bir diktattsrün verdi· 
ği sözün kıymeti pek de kalmıyor. 

Dünkü Mecli~ 
müzakereleri 

Roman1n Beriine 
Noel hadiyesi 

1\ Ankara, 7 (AA) - Büyük Millet Mec· 
.4. oına, (P. S.) - Haber aldığı.rM gô:-e lisı bugün Fikret Sılayın başkanlığında 
~anyanın halyaya aid olan Jüualand 

ın toplanarak bazı üyelerin mezunıyctlcri-
ı.ustc.rnıekcsinde deniz ticaretim kolay· 
~t ne dair riyaset divanı tezkeresini tasvib 
~ ıracak bir üs tesis edebilmesı için eylemi§ ve Adiiye Vekiletine tayin edi-
~ ffrlin ilc Rom'a arasında cereyan e tm:~· lcn Hilmı Urandan inhilAl eden Meclis 
) olan m:izakcre bitmiştir, yakında fılı- lkınci reisliğine Faik Öztrakı seçmiştir. 
~t.t geçilecektir. Gümrilk tarife cetvelinin 756 ııuırara-

~eı Ubalaud müstcmlckcsi hakikatte ev- sına giren fazlaların safi sıklet Uzerin
bo t'e Almanlarm elinde bulunmuş oları 
'\.@ dC'n resim veren eşyaya k.ıyasen mevzu 
tl!bllYanın bir parçasıdır, büyük muha· bulunduklan zarf ambalajlannın resim-
t•J eyı müteakib Kenya ilc birlikte !n- den muaf olacaklan hakkındaki tefslr 
~ereye geçmişti. Bilahare Alman mus- mazbatası kabul edildikten sonra ruzna
• lekelerınin taksiminde haksızlığa uğ· 
t~'~ını iddia eden İtalyanın şikfıyctleıi meye dahil bulunan ve Türkiye • Fransa 
"~e arasında Ankarada imza edilen do.stltık. 
'h-ı~ne İngiltere tarafından Kenyadan muahedesi ile müşterek beyanname ve 
~~ arak 1924 yılında İtalyaya dE'vredil- optanlara mütedalr protokolun tasdi
~i~ti. Toprağı. iklimi ve bilhassa halkı kine aid kanun layihasının müzakeresine 
~u :u-ne tamn edılecek bir yer değildir. geçilmıştir. 
ı. !tlunıa beraber Almanıann bu toprak· "'tı Kürsüye ıgelen Hariciye Encümeni re· 
~ aıarnı istifade temin etmeye çalışa· isi Hasan Saka (Trabzon), mevznubahs 
ş at: Jnuhakkaktır. Myiha üzerinde yeniden bazı tetkikatb 

~t Urasını da kaydedeyim ki, bu topra~ bulunulmasına lüzum görüldü~nden JA. 
~~sının İngiltere tarafından İtalyaya y'hanın Hariciye Encümenine ıatiesini 
~lttı ı esnasında iki devlet arasındn ya- istemiş ve Meclis bu talebi kabul ey le
~ış olan mukavelede Jübalandın b.r mistir. 
~tıcij devlete hediye edilmemesi snrih Meclis ~elecek toplantısını pa7.artesJ 
~J lte kaydedilmiş olduğu için şımdi günü yapacaktır. 
bı~'lı.elınılel kaldelere muvafık bir devir J 
~ aıneıesi yapılacak değildir. Anlaşma- ran ŞehinŞBhl 

"ernen şekil tıcari bir şekildir. Almanyaya gitmiyor 
.ıuh * İranın Ankara elçlll~l Alman de\·l~t 
~~ alandın toprağı, iklimi ve halkı iti- reisinin Şehinşahı Almanyaya davet et
~~~ taına edilecek bir yer olmadığını tiğine dair bazı ecnebi gazeteleri tarafın. 
~~ 6ll'liştim. Toprağı kumluktur, iklimi dan verilen malumatı tekzib etmektedır. 
4ıleın8tcaktır, lıalkı ise koyu bir ecnebi bil vaziyat almakta devam ettiler, de
~. l:>~nıdır. Bunlara Galla adını verir- rnek oluyor ki Almanların bugün yapa· 
ta~a bnen ınUslümandırlar. Bu halkı top- caklan deneme dördnncü olacaktır. Şim. 
htıtrrı a~ıı, müstahsil bir unsur hahne diden buraya 2000 Alman amelesi ycrlet
~leı-eye evveı.a Almanlar teşebbUs et- miştir. Bunlar pamuk ziraati ve etııt hay
f:t~ dt, nıuvaMak olarn~dılar, sonra !n- van ticaret yapacalcl.ardır. Fllhalrlka bu 
~~~~ denediler, onlar da bir netice a- memlekette küçilk btr nehir vardır ki 
ı.;. llılar. Nihayet İtalyanlar işe gJrlşti- kum çölleri arasmda kaybolmadan ev
·~~t ~a döktüler, men.faat vAdettUer. vel epeyce topra~ mlardı. İkllm de ll· 
\ı;11 lcu alkm menfi mukavemet kuvveti cak oldu~ için pamuk ;yet.i§tldlmesi 

VVetlJ çıktı1 f~ yapm.amakta, atıl mümkündür. 

SON POSTA 

Dolmabahçe hadisesi 
tahkikatina dün de 

devam edildi 
Bu iş ikmal olunduktan 

sonra Emniyet Müdürlüğü 
muamelah tetkik edilecek 

Dolmabahçe sarayının önünde vukmı 
gelen müessif hAdisenin tahk.ikatı için 
§ehrimize €Önderilen mülkiye müfettiş
lerinden Ali Seyfi, Saim ve polis müfet
tişi Şerif Nimet. dün vilAyetteki teftiş 

heyeti odasında müddeiumumill~in gö:ı
dermiş clduğu dosya üzerinde çalışmala
rına devam etmi§lerdir. Evvelki gün din
lenE':n ve ilildlsenin vukuu esnasında Dnl· 
mabahço sarayında nöbetçi bulunan ko· 
miserler, dün tekrar dinlenmişlerdit. Es
ki Polis Müdürü evvelce adiiye tvafın
dan malumatma müracaat edildi~i ema
.da ~endisinin orada bulunmadığını, fa
kat muavini Karoranın nöbetçi oldn~unu 
sôylemişti. Mülldye müfettişlerile polis 
müfettişi bu ciheti ehemmiyetle tetkık 
etmekted'rler. Lüzum görülürse vazifesi 
Ankaraya nakledilmiş olan eski Polis 
Müdür Muavini Kdınran celbedilerek i
fadesi alınacaktır. 

Müfettişler ~ Polis Müdürü Çormn 
Valisi Salih Kılıcın dfin yeniden malü
matına müracaat etmişler, bazı izahat 
almışlardır. Salih Kılıcın hAdis~nı" vu
kubuldu~ saatte nerede bulundu~ tes
bit edilecektir. 

Müddeiumumili~in göndermiş oldu~ 

dosyanın tetkiki bitirildikten sonra lü
zum görülüi·se hAdise kurbanlarının ai
lele-ri efradı birer birer ça~ılarak ifa· 
delen alm~aktır. 

Polis mtifettişi Şerif Nimet, Dolma· 
bahçe hadisesi hakkındaki tetkikat ve 
tahkikat ikmal olunduktan aonra İstan
b'Jlda bir müddet daha kalacak Ye bu 
müddet zarfında İstanbul Emniyet M~
.diırlüğü muaınelAtını tetldk edece.k. lü· 
zum görürse alAkadariann da malfunat· 
larma müracaat olunacaktır. .............................................................. 
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Sayfa lll 

istanbul yeni validen neler istiyor? 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

diye cezaları. Eskiden en fazla ceza üç 
lira idt. Şimdi en az on, en fazla yirmi 
beş lirooır. Bu cezalar sebeblı sehebsiz 
bıze kesBir ve biz ayda 'beş altı gün de 
bu cezaları ödemek için çalışırız. İtiraz 
kabul edilmiyor, derd a.nlıyan yok. M n· 
dem ki derdimizi soruyorsunuz. söyliye
llm bari. Yeni Vali ve Belediye Reısimiz· 
der. bizi insafsn ceza sisteminden kurtar. 
masını dıliyoruz. Caddede durmak yasak. 
Müşterinin işaret etti~ yerde durup ala· 
mıyorsunuz. 

Yağmurlu havalarda bir taksi durağı· 
na kadar gidemiyen, yolda bir kenara sı
fınmış rnüşterlyi niçin almıyalım? Ben 
yalnız bir buçuk ayda 180 lira ceza ver
dim. 

Glakson meselesi de halledilfY'elidir 
artık. Bakınız. viraj alır'ken, direksiyonu 
tek elle kullanmanın imkanı yoktur. Kar· 
şınıza bir: çıksa'korna çalmak mecburiye
tindesiniz n bir elinizi direksiyonılan a
yıracaksınn. Halbuki glakson olsa kolu· 
nuzla, dirse~iniue de basabilirsiniz. Kor· 
na biraz uzak mesafelerden duyulmaz. 
İstanbul gibi türlü türlü gürültü ıle dolu 
bir şehirde göze batan yalnız bizim glak
sonlarınıız mı? .. 
Bırçok kazaların, çarp~alarm sebebi 

de 'kornanın duyulmamasıdır. Ben b!ıçok 
Avrupa şehirlerinde şoförlilk yaptım. 

Hiçbır yerde gltıkson çalmak mcmnu de
~ildir. Bizim hu iki derdi.mize yeni Vali 
ve Belediye Rei.simizin deva olmasmı S· 

tiyoruz. 
Mehmed HulUri Aktcr (Sirkeci taksisi 

2690 No. lı otomobil §Oförii): 

- Artık §oförlük bir aile geçindirebi
lecek iş olmaktan çıktı. Müşteri .mi azal
dt, piyasaya çok mu taksi çıktı? Hay:ır. 
Sebebi en ufak bir harekete ceza yau1· 
mııı olmasıdır. 

Polis MüdUrlyetinin vermiş olduğu e
mir mucibince ca.ddede müşteri alacak ve 
indirecek kadar müsaadeye nail bulun
duAumuz bnlde gene ceza yazılıyor. En 
küçük bir kaba'lıata kesilen ceza 1:> lira. 
Biz aile geçindiriyoruz. 15 liranın hava
dan verilmesi ne demektir, bilir misiniz: 
Uç ıgün bedava çalşna'k .. 

Size daha tuhaf ve garib bir şey söy li
yeyim: Çal!.§m, çalışmayın, her ay ot~ 
mobil başına yirmi be§ lira ceza alınıyor. 
Ben her ay bu mikdar ceza ödiyorum. 
İnar.ın bana. bir ay arabam taınirde kal· 
dı~ halde gene ceza yazılm~. Bütün iti
razla!'ıma ra~en ödettiler. Ceza, ceZR ... 
Ne yapaca~ımıu §aşırdık. Yeni Vali ve 
Belediye Reisimla bu i§i ehemmiyetle e-

Avam Kamarastnda 
müstemleke meselesi 
münakaşa edildi 

Londra, 7 (Hususl) - Müstf'mleknt 

line almalı. Glfıkson çalmanuza da milıo 

saade edilmelidir. Maalesef halkıınıml 

bir kısmı adeta uyuklıyaı·ak dola§IYOI\ 
Korna ile ikaz etrneğe imkan yok. Kaza. 
lann önüne geçmek isteniyorsa glAkson 
çalmağa müsaade etmelidirler. Plfıka 

resminden de tenzilat istiyoruz. 
Bizim ıstiyeceğimiz bu kadnr. 

Bakallarin da şikayeti 
cezadan:. 

Bekir Konuk (bakkal, Nu.ruosmaniyCJ 
caddesi): 

- Her şeyden evvel bize kesilen cezaı
lan söylemek isterim. 

Türlü türlü bahanelerle hemen her
gün ceza veriyoruz. Malın üzerinden ~ 
keti düşmüş ceza, çuval şöyle konmUJ 
ceza. Memurlar cvvela ihtar etmeli, ih-4 
tariara riayet etmiyen esnaftan ceza ııl-4 

nıalıdırlar. Yoksa etimiz ne ki budumu= 
ne olsun? Şunun şurasında kazan.dığl.lllll 
b:r ekmek parasıdır. Bunun yansını da 
cezaya verirsek ıbizim halimiz ne olur!. 

Arabac1lar1n iki derdi 
HüsPyin Oztok (Vezir iskelesi, arabol 

cı): 

- Belediye önüne gelene ehliyet v~ 
diği için IPiyasada araba çoğaldı. Bunuı1 
önüne gcçiJsin. Herkes arabacıyım di~ 
ortaya çıkarsa bunun sonu ne olur? .. 
Arahacılarda da bir takım şartlar anL4 

Kllllar, ehliyet.i layık olana versinler. Eı:ı 
büyük şikfıyetimiz Köprüdendir. Akş~ 
üzerı tam iş zamanında Köprüden geç~ 
lım bırakmı~rlar. Bunun bir çareslniz! 
bulunm:ısını istirhaın ederiz. 

Ingiltere Kraliçesinin akraba
smdan biri otel bulaştkcıhgl 

yap1yor 
(Ba§tarafı 8 inci sayfada) 

başarmak ve tam bir otel müdürü olabfl. 
rnek için ,kanaatince yedi sene bu §C)dl:. 

de çalışması lAzım gelmektedir. 
Genç asılzadenin kabiliyeti hakkında 

fikri sorulan Berkeley oteli müdürü, w .. 
ter Mak Fare'ın bu ıhususta yüksek bir 
kabiliyet sahibi oldu~unu söyle.mıştir. ~ 
§ın ıgaribi şudur ki Mister Mak Fare._ 
Berkelcy otelinde garson vazifesi aldık
tan sonra masasına ilk tesadüf eden mü§
tcri bizzat kendi büyük babası Lord Clin-. 
ton olmuş ve yemek yedikten sonra to
rununa bir mikdar da bnhşiş vermişti!\ 
Fakat bu bahşiş diğer müşterilerinkinden 
ne fazla ve ne de eksiktir. Asil İngill3 
garsonunun ifadesine göre cnaınusln~ btr 
bahşiştir. 

Cümhurreisi inönü · 
dün köylünün derdierini 

dileklerini dinlediler 
(Baş tarafı 1 inci sayfamı.zda) 

nazın Malkom Makdonald, Avam Kaına- B . badda 
rum m bugünldl toplantısında beyanatta '" b d 7 (Ho~" .) Cüınh 1_1 

b ı k t ·u. ü 1 k 1 ri . .uoya a , ususı - urre .., 
u unara , ngıül. m stern e e e nın ve- 1 t İn.. .. .. (b - ) ka b 

ya İngiliz himayesine te\di ~dilmi§ olan . sme . onunun yann ugun sa a-

t kı "- k h h . b. d 1 t nuzı zıyaret edeceği haberi sonsıız b~ opra arın ıu~ a er angı ır ev e e . . 
d vrl · k t'" bah 1 d ~ sevınç uynndlrmıştır. Halk Miill Şe!ı sa-e nın a ıyen mevıuu so ma ı5ı- . 

h ··k~- tl · b .. 1 b. d .. " bırSJzlıkla beklemektedır. Taklar kurul .. 
nı ve u ume nın oy e ır şey uşun· ..:t-
mediğini sçı~a bildirmiştir. mu§. evler, dükk'.ınlar bayraklarla ~~UP 

Kamarada, müstemleke meselesi etra
fında h&raretli münakaşalar cereyan et
mi§tir. 

Parti vilayet 
Kongreleri 
Ankara, 7 (Hususi) - Cümhurlyet 

Halk Partisi Genyönkurulu bugün yap
h~! bir toplantıda iki senede bir yapılan 
Parti vilayet kongrelerinin bu ayın on 
be~inde toplantılannı yapmağa başlaına

lanna ve kongrelerin ayın on yedisjne 
kadar yurdun her tarafında tamRmlon
masına karar vermiştir. 

Bu karar teşkilAta bildirilmşitir. Kon· 
grelerde ay sonundaki büyük ve fevkaHi
de kurultaya vilAyetlerden i§tirak edecek 
mümessiller .eç:ilmiş olacaktır. 

Almanya - Hicaz 

lenmiştir. 

Ineboluda haıırhklar 
İnebolu, 7 (Hususi) - Milli Şef İsmet 

İnönünün ayın 10 uncu günü inebolu
yu .şereflendireceklerl haberi burada son
suz bi~ sevinç uyandırmıştır. Köylüler 
şimdiden kasahaya akın etmeğe başla

mıştır. Halk sabırsızlıkla Büyük lnönünG 
beklemekte, hazırlıklar yapılmaktadır. 

* Kastamonu, 7 (A.A.) - Husus! nıuha-
birimiz bildiriyor: 

Rcisicümhur İsmet İnönü, bugürı saat 
sek.izde refakatlerinde Vali Avnı Do~an 
ve sekizinci tümen komutanı Kemal Kdlı:). 
çe olduğu halde ve maiyctlerile bi •Hkte 
Dadaya gitmiş ve orada merkezden ve 
köylerdem gelen vatandaşlarla öğle:~e ka. 
dar .görüş.mUşlerdir. 
Rcisiciımhurumuz öğleden sonra saal 

13,30 da K:ıstamonu Halkevinde Tnsya 
ve Kargı kazalan merkez ve köylerınden 
gelenlerle görüştükten sonra viiayet eııa 

kalanın tr.imrlerini dinlemişlerdir. 

t.tanbal BtlroMıı Ba~dad, 7 (A.A.) - Almanyanın Irak ERTUGRUL SADI TEK 
TIYATROSU Ataıeııncıan Han. Teleton 12100 f3/11/Uf1& elçlsi doktor Grobba, ayni zamanda tb

Br-yolla Bttrosaı ·ruaruud nezdine de elçi tayin olunmuş-
t.ttklA.l Caıddıest No. 247. Telefon: 41048. tur D kt G bb ö n - d k H 
Kasalar lcan: lıalya ve Macar,L,tan ~~ • o or ro a, n muz e t ay ı· 

ve TourLo;tlque çokleri Tt B. a 1 TRAVEL- caza giderek kral İbnissuu.da itimadna-
I..Jm'S çekleıi. mesinl takdim edecektir. 

J"alı:aimde Bugece 
( K Ö R ) piyl'l S rerd o 

Y1londa : Büyük lir 
tenuıil hidiseai 

insan MAbut 



12 Snfh,. SON POSTA 

"Son Posta, nın Hikayesi 

K·ISASA 1 = 1 K 1 S ASI .. 
Köy kadınları onu görünce adeta bay

ram edcrlerdi. O, ufak tefek bir adamdı. 
Elinde içinde ihtiyar bir papağan bulu -
nan bir kafesle köye gelir, köhne bır ku
tuya !stif etti~i sarı kırmızı renkli niyet 
kfı!:ıdls.nnı kuŞuna birer kuruşa çekti -
rirdi. Köy kadınları, papağanı pek sever
lerdi. Efsun ile kuş olmuş bir cadıdır, 
derlerdi ona .• İhtiyar, ufak tefek adama 
dn Musa PeygMnber ismini tak.mışlardı. 

Musa Peygamber, kulübelerindf'n dı

şarıya ~ıyan müşterilerini görür gör
.mez senelerin yağmurunu yiye yly~ yaro
rt yumru olmuş silindir şapkasını çık3 -
rır, onları tıürmetle selamlardı. Genç kız
lar, hattA yaşlan geçkin kadınlar f'tre. -
fmı alır, kuruşlarını tokalamak için sı

ralarını beklerlerdi. Bu arada, papa~ımı 
kızdırmaktan da ooşlanırlardı. 

Gene, böyle nlyetçinin köye ukt'adığı 

b:r gündü. Kızıl saçlı varda kosta bir ka
dın, knfese yaklaştı, ve elini kafesın tel
leri arasma soktu. İ:htiyar papağan ç:ıp -
kın çapkın göz kırptı, birden ooynunu 
kırarak. kadının parmaklarından birini 
kaptı, ısırdı. Kadın çığlığı basb, v~ eli
nı çekti. Sonra, acıdan inliyerek: 

- Boynun kopsun hınzır .. diye homur
d~ndı. 

Papa~an, sanki hiç bir şey olmamı§ gi
bt gerine gerine bir ıslık öttürdü ve: 

- İnek!.. diye bağırdı. 

O gün epeyce dünyalık toplıyan u!ak 
tefek ndnm, müşterileri dağıldıktan son -
ra, keyıfli :Y..eyifli parasını sayd1, kafesi 
bir cl!ne, yağlı şapkasını öbür ehne a • 
larak köy meyhane.sine doğruldu. Kafcsi, 
papa~ar.ı biı·az güneşlesin, diye meyha -
nenin önündekl iskemieye koydu, ken -
dısı de şöyle pariatmak için içerıye dal
dı 

Dar !lokakta birbirlerile dalaşan kö -
pekler, yurdlanna bir yabancının geld:
ğini ı:cıerek. hemen papağanın et-:afına 

saldırdılar, geriliye geriliye havhdtlar. 
Kuş ta, onlara sunturlu küfürlerlP mu • 
kabele etti. Derken bir kaç çocuk ta hay
vena iziyet etmeğe başladılar. Bu sırada 

kvhibclerin birinden elinde, küçüctik bir 
tüfek tutan kırmızı saçlı bir erkek ~cuk 
çıktı. Arkada§larına seslendi: 

-He, öyledir! O ki deoorsan citti de
ğıl, salt lataiftir. Kızmak çiğlik olur. 

-Hay, yaş~

yasın! Bakın şim

di s.ize bir de 
zemine uygun hi
kaye anlatayım : 
Vaktile, hıristi -
yan mahallesin -
de oturur keskin 

-
Anlatan • • lbralıim H oy i n .. nH~ 

..;:....~~~,- ... ~ 
-.......:~ ... ~~~ ... 
~ ... ~~~~~ .. ~~ 4 ?4'. 
~ ........... ~--..."..__. -'"" .. ~ 

Gene kızlar, hatta yaşları geçkin kadınlar 
ihtiyar nıyetçinin etrafını alırl(lrdı 

- Bana bakın, papağanı haklıyacağım. 
Annerne ınek dedi.. 

* Kızıl saçlı erkek çocuk, arkada~larını 

arka~ına takarak bir duvarın ar~asına 
geçti. 'Iüfeğini doğrulttu, papa~an1n boy
nunu nişanladı ve tetiği çektL Pek hoş
landığı güneşten, hazzede ede, şekPrlemc 
kesHrcn papağan tfz bir ses çıkararak 
külçe gibi sırtüstü kafesin dibine ui.istü. 

İhtıyar adam sallana sallana mt>;.ha -
neden çıkıp ta, pnpağanını kan revan 
içinde görünce •beti benzi kül gibi oldu. 
Çen~si kilitlendi. Etrafına bakındı. Kalesi 
eline alarak, köhne şapkasının gölgele • 
cliği ba§ı eğik yürürneğe başladı. 

Köyün dış eteklerinde rast,geldiği nir 
kadından :kürek alarak. toprağı kaidı, 
göz yaşlarile suladığı mezara, klyrnctl! 
hayvanını gömdü. Sonra köye arkasını 
dönerek, boş kafesini sallıya sallıya u • 
zaklaştı, ufukta kayboldu. AylaiT=t onu 
görmed ı ler. 

İlkbaharın köye yeni yeni in:meğc baş
ladığı hir günde, niyet.çi gene sokaklarda 
pcydahlandı. Fakat bu sefer o m<Um~ kn
fesini siyah bir örtü ile sarmalamış, do
l:ım.ış. üs!iinden el girebilecek kl:.dı.tr bir 
açıklık bırakm~<rtı. Kuruşu veren e!i .. i 
bu delikten soku~'Qr, niyetini alıyordu. 
Her nedense köy kadınları bu niyet çek
mcnin .Lu çeşidinden ıhoşlanmad!ılar H~>m 

alay edılecek, kızdırılacak papağan da 
ölmüştü artık. Adam pek az mangır topla
masına rağmen omursaınıyordu bile .. 

Köy çocukları da niyetçiye aldırdık • 
ları yoktu. Zira Musa Peygamberden. da
ha fnzla alay edilecek işleri vardı. Or -
mıınlara gidip kuş tutuyor. yumurta a • 
rıyorlardı. 

İhtiy'\r niyetçi de, bazı mahallP ço -
cukbrının kendisini taşa tutmalarma, ar
kasından dil çıkarmalarına hememiyet 
vermeksizin sokaklarda dolaşıyordu. Bir
den, papağanını öldüren kızıl saçlı ÇC\CU

ğun omuzun:ı doladığı kalın bir ıplc evin-

den çıktığını gördü. Onun denize uza • 
nan yola doğru döndüğünü !arkeaince, 
gülümsedi. Biraz sonra da çocuk gözden 
kayboldu. Adam, istifini bozmadı, yü -
rüdü, yürüdü. Nihayet, keskin bir ka -

yanın kenarından, kızıl saçlı çocu~n o • 
muzuna dohımı§ oldu~ ipin sarktı~ı ye
re kadar geldi, diz çöktü, ve kayanın :.te
narından aşağıya doğru baktı. Papağanını 

öldüren o hınzır, mel'un çocuk ipin ucu
nu beline dolamış, yüzü kayalara do6~u. 
aynklannı kovuklara destekliye destck -
liye yumurta arıyordu. 

!htiyar niyetçi hemen yüzü koyun yat
tı Şapkasını da yanına koydu. Ba~ını ile
riye doğru uzatarak, papağanı gibi kes
kın bir ıslık öttürdü. Sonra gene onun gi
bi kakırdıyo knkırdıya: 

- Hişt bana bak!.. Bana bak!. diye 
söylEndi. 

Çocuk, gözlerinde müdhiş bir krwku -
n:.ın ı~ıklan yanıp tutu~arak başını kal • 
dırdı, ihtiyar adam sinsi bir gülüşle ses
lendi: 

- Sabahlar hayır oğlum .. Tam yu • 
murta aramanın havası .. doğrusu henı ya
~anacak, hem de sevine svine ölmei{e la
yık bir gün, değil mi? 

Çocuğun yüzü kireç gibi bembeyaz ke
sildi. Adamın dudaklarını uzatarak papa

ğan gibi bttiiğünü duydu; ve o garlb, çat
bk sec:;ile: 

- Eden bulur! 

beyişi beynine şimşek gibi inince, k:\. 
yaı:ian sarkan ipe sarıldı, ayaklarım ko • 
vuklara iyice yerleştirrneğe çalışarak: 

(Devanu 13 neü sayfada) 
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SATIŞiLANI 
Üsküdar İcra Memurlu~ndnn : 

ll Nlkolaya borçlu Haralambosun tpotekll olup tamamına 237 Ura kıyınet konulan K&
dıköyünde Osınan:ığa mahal~inin Halid aga sokagındP. 25f 5 kapı numaralı arsa 1H 
gPne Kadıköyünde Osman a~a mahallesinde eski Haydl\rpaşa caddesinde yeni Oton eL 
sokajfında, es!:l 45 yenı 46 kapı numaralı ve 2814 lira kıymeti mevzualı blr bab ıı.ane aatı· 
lığa çıkarılmıştır. 

2) Arsanın hududu: Bir tarafı sahibi senet Teofanın dört harita num.anh ars&ll 
ve bir tarafı Fr~ ve Horopsima hane ve bahçeleri ve bir tarafı Marl.kaya t&bsLS kılı
nan altı hnrlta numaralı arsa ve taratı rabll tarlk:lam. 

Hanenin Hududu: Btr taratı sahibi senet Tedanın dört harlta numaralı arsası ~ 
bir tarafı Fro.~o He Hr!.c;tl hane ve bahçesi ve bir tarafı Mtrikayo. tahsu kılınan altı bY 
rıtn numarR.h ars:> ve tarafı rabll tarlkJamdır. 
Arsanın Evsafı: Saha.sı tamamen 91 metre 2 sa.ntımetredlr. Hanenin evsa.fı: 
3l Arıı!lnı'l Sah•.ıııı: 102 metre !Id santimetrodur ve zemin katı mermer döşell antzeden 

çift kanatlı camtkt\nlarla aynlmıt ııofa üzedlnd'! bir ods ve bir merdlven aıtı ve seın.lJ1 
kırmızı çini dUşeıı ocaklı btr mutfak ve bahçeye açılan blr kapı ve btr hlllsı vardır· 
Mııtfaktan bodruma tn1llr ve bodnımun çtmento düşeli kısr.ıı bir bodrum mahalll, ]31-
tln('i kRt bir E:ofl\ üzerinde tti oda bir hell mevcuddur. İ!dncl kat arası tahtaperde u• 
ayrılmı~ btr sora üzrinde tıç oda bir yüklük ve ayc'ınlı~ı vardır. Gayri menkul kf.rl1t 
.,e dalılll kısımları nhsaptır. İçinde havagazı n elektrik vo terkos men:uttur. 

4) İ.şbu gayri menkulün arttırma fartnamesl 6/12j938 t:ır!hlnden itibaren 938-1142 
numarr.Iı Üsküdnr ıcra dairemnln muayyen Ytrindcn herkesin görebUmesi ıçın açıktır· 
İllrıda yazılı olanlardan fazla malOmat ı,ııyenler ı,bu tartnıı.meyl 938/llfl dosya ıııı· 
marasll'! mcmurivetlmize müraeaa.t etmeleri llzınıdır. 

İşbu gayri meı~kullerin 10/1j939 tarihinde !alı gOnü saat 14 de Üsküdarda ~· 
St'rlf b~y çc.şmesl ~okafında 18 numaralı AdllYt' bina.sında Üsküdar lcra memurlutu od&
~ında fıç df'f~ baj!ırıldıktan eonra en çok arttırana ihale olunur. Ancak arttırma be • 
delt muhammen kıymetln %'75 int bulmaz ve:ra .satış 1stlyenln alacatma rtıçhatiS 
olmadan dilter alacaklılar bu1unup da bedel bunların b:.ı gavd menkul Ue temin edilJJl~ 
alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmaZ.Sa en çok arttırsnın taahhüdü baki kalJllll 
üzere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 25/1/939 tarihinden ça.rııamba gilnft stıJl~ 
l4 dP ayni mahnl~P yapılacak arttırma bedel satış J."tlycnin alacaltına rUçhanı olan dl#tr 
alıtcaklıların bu gE\vri menkul lle ternın edUml~ alı&cak!arıntn mecmuundan fazlaya çıt· . ~n mak ve yeminli üç ehll vutuf tarafından takdir edllml~ olan kıymeti muhammene 
%75!nl gecmPJr şnrtne ihale ed~ktlr. Böyle bir bedel elde cdilmezse 2280 nuıııarııll 
kanun nhkl\mına tevfikan satı' geri bırakılacaktır. 

Sl Arttırma bedc11 peşindir ~trak tçtn yukarıda yaztlt kıymetln %7,5 u ruspetındi 
pev akcc-~! ~·Pya mlllt bir bankadan teminat mektubu tcvdl edllecektır. 

6) Gayri menkul kendisine Ihale olunan kimse derhal vey:ı verilen mehU ıçınde pa-
rayı venne:zse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek tekUtte bu1un8JI. 
kJmse arzu etmtş oldu~u bedel lle almıya ra.,l olursa ona uzt olmazsa veya bulan • 
mazsa hemt"n 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp yukandakl ahk~m dalre&inde. ibale 
edilecektir. Ve Iki ihale arasındaki fark ve ıı;eçen günler tcln % !5 te hesab olunacak fal~ 
ve dl~er zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlyetlmlcze llk müşterlde 
tahsl1 olunur. 

7l ipotek s~hlbl nlacaklılarla di~eT alacaklıların ve lrttfak hakkı sa.hlbler1n1n gayrf 
menkul üzerindeki haklarının husus! lle faiz ve ma.<~arlfe dair olan iddialannın i~bu ll~ 
tarihinden !tibaren yirmi gün Içinde evraln müspltelerlle birlikte memurlyetıınııe b 
db·mele"i lr.ah eder. Aksi halde tapu aıeuı Ue sabit olmadıkça satı~ bedelinin payJMSlll
dan hariç kalırlar. 

8l Alıcı arttırma bedeli hartelnde olarak karar pulları, tapu tera~ harcı, y1nn1 aeneUl 
vakıf taviz bedelint verme~e mecburdur. Gayri mcnkulün nefslnden do~an müteraltil1l 
vergi ve tanzlfat ve tenvlrat ve delllllye resmi ve vakıf lcaresi borçluya atttır.~--ıca 

9l Oösterllf'n günden arttırmaya ~Urak edenler şartnamesini okum~ ve lozuı
malümıı.t a!mış vu bunları tamamen kabul etmi' ad ve ttıbar olunur. 
Yukarıda göstPrllen gayri menkullerln işbu Uln ve gösterUen arttırma p.rtnaıne$ 

dalresinde satııa~a~ı lliin olunur. 

Boş, U1ş, JVt: zie, \ir ıp, J<omatızma, 
Nevralji, kınkhk ve bütün ağrılannızı derhal ke~ 

- İcal.ın~a günde 3 ka}e alınabilir. - ~ 

lal uldu rmı, para kazanir. Mutahittik. 
· eh' boyle zam~nda, yozu açik adamları 

ya eder. Niçun? Mali verirsin, kontu' 
rata uyğun mu, diğil mi? B.akfJl!l~ 
musadesi yoktur. Ne versan alır. J{U u 
dura, yitir! Matara, yitir!. Elbise, on 
da yitir!.. Ama kunduralar mıncavacl 
mataralar teneke .. elbiseler ot. ?Lc;~l· 
Levazimin bitun işleri ufacik bır i, 

- ----------- tipin eJinde. Bir yoz işareti çaletin ~i 

~----------------~~~-----~~-, -39- oa~~M~~y~~~ ~~k~ Muiz Şalom, be - yiyer, yelir. Bir kar; yuz peçeta ver 
bir zampara var - laçka edip, buradan 
m1ş. Herif, evinin 

fertiği çekeceğiz. 
karşısında fev - Herifler bize epey 

de haı,.ıcı bir urum kızına iç geçer- dünyalık uçlandı .. 
mış. Ve her görüşünde de, kendi kendi- lar. Elhamdüllah ce
ne! cYarab! dermiş, bu nur topu gibi, si- birniz dolu. Ben sa _ 
mayı ,bu selvi boyu, bu pembe yanakla- na tahsil paranı ö _ 
rı, bu tomcul elleri, yarın cehennemde derim demem am _ 
na•nl kıyıp da yakacaksın?» derken, b' . 1 · ce ma ızım e aynı -
hPrif o mahalleden çıkmış, baska yere f ' k tl t k 
taşınml§, kızcağızı unutmuş, t~m kırk daya a anıd r .~e e 

urmıya a soz ve -
sene bir da!ıa o tarafa ayak basrnarnış. . h "tt" v. . nrsen, er gı ıgı -
Gel zaman, gıt zaman, nasılsa tekrar . . d g·· 
b ı d.. .. Esk" t d v mız yere senı e o-

u semte yo u uşmuş. ı o ur ugu ı·· .. .. t 11 h 
, · d k b' . . 1 ururum. nşa a 

evın hızasın an geçer en, ınsı ses en- da 1 k 
mı~: «Hacı efendi! Hacı efendi!• dön- stonudn mk em e e .. 

.. ... e e avuşuruz. 
mus, bakmış, tanımadıgı kartaloz, 'kak- N' t ' . b d 

· , k D'" k 1 . . k" "b' ıye ımız ura an 

lediye reisinin izni- ğin yibi, eJini belem uper. .. 

ni kağıd üzerinde Torik, tecrübesizliğine rağmen, blltl·· 
getirmiş Toriğe ver- zan akıllıca mütalealarda bulunurd 
rnişti. Reis bu rnek- · ti· 
tubunda hem te _ Birdenbire şu suali soruverm2~ · pıs• 

- Peki amma, ya, kazandığı.ıııl% 
şekkür ediyor, hem ra kıymet!e.:ı düşerse? 
de çarşamba günü uŞttJ' 
kalkacak ve Mar _ Yahudi buna da cevab bulm · rıı· 

- Divan e misin? Ben İspanyol p3 .,f 
silyayı tutacak olan ı yo" 
Ciudad Real vapu _ si mi sakla.rim? Var mi bende oy e 
runda dört kişilik - Ya, ne yaparsın? vif 
yer tutulmuş oldu .. - Bitun dunya yahudileri. ~~. 
ğunu bildiriyordu . peygRmberden beri ne ki yapmıŞ 
Muiz, ağızdan şu ben do unn yaparim. 
malUınatı da ilave - Yan:? o;t. 

. . ..._ "li lfr!l· . 
nem bır arı. ort aş ı, ın up gı ı, F geçmek 

d . ı k b. d So . ransaya . 
kel~. ış e ır ca ı. nnu~ · Bu, bizim moruğa 

- Ne istiyorsun? karşı boynurnun 
Kan, ciJvelenerek: borcu. İhtiyan sula-
1- Tanım:ı~ın be_n~, kale? Ben .. ~~~ni.. rs götürüp kalafat ettireceğiz. (İfakat ı tu. Nerede ise Toriğin, ~h 

E.eniça .. h~nıya, sızın ev karsıda ıdım .. hanıma yan yan bakıp, göz kırparak ) bi, boynuna atılac~k, ym 
b::ına ~orti yap~yor~un?: . .. Voronof aşı~ı yaptıracağız. Sonra da öpecekti. 

etmiş·tı: - Altun toplarım.. myı z ctl• 
- Haçan sizi bi- Fransiz fıangi.. eline ne yeçersa~bu pt 

rakmayicağidiler a - pahaH satun alirim. Mal almak ıne 3
yi ~ 

ma. Madrid uzerin .. si~·lan, ikl, uç te!a Fransaya kadar psfl' 
oalaskar gi- \de buyuk htıcum yapacaklar bu ha~a. dt-r, yeliri m· paralar aşar, yatarafi(lt' 
nü gözünü Onun sebepine yureşi paydoz yapm~ - gada. En so:-ıunda, baktım işle~ b fatl .. 

lar. di: Plancomu mahkemeye verır. lft!l' 

Deyınoe, herıf gozlerım goke kaldır- güvey koyacağız. - Teşekkür ederim! df i. 
mış da: Koc:ıkan davanamadı. Bu uzlaşma, sade, Gu bt efendinin 

- Hey Allohım!. Demiş. Yakarsm, _ Çenen kı~ılsın! dedi. pPk de hoşuna gitmiyord Yüzünil bu-
vakarsın .. amma, bu hale kor da öyle Torik aldırmadı: devam etti: ruşturup eta, üstüste ö ..:;ünnesinden, 
yakarsın. ş;m1i anladım! - Diyeceğim bu! Sen dil biliyorsun. onun bu duygusunu hiss den Torik: 
Pızim anr.e hanım da, galiba şu ara- Vakide ahp~r yanımızda, bize pekalA - Beyb~ba! dedi. Bir defa süreçme 

Iık tıpkı bövle düşünüyor. Değil mi? tıercüman1ık ediyor amma, bazan iki ile atın başı kesilmez. Bizim ağabey bir 
İfakat h~rım hiç cevab vcnnedi. Ba- kola aynlmamız lazım geliyor da sı - cahilliktir etti. Senin bi.iyüklüğün onu 

k~lannı önC' e~öi. Hiç şüphesiz ki de- kınb çekiyo!"Uz. Böylece bize arkadaş- affetmekle tecPlli eder. 
mindenbeıi zihninden geçen ayni şey- lık eder, i~imize yararsın. Her türlü Zomıan:ı döndü. 
di. masarifin benden. Beylikten yeyip, -Haydi, ka!ld Öp beybabanın elini! 

Biraz daha öteden beriden konuş - beylikten içer~in. Ceblne az çok tütün, • Delikanlı kalktt, ihtiyann ellerine 
tuktan sonra Torik, delikanlıya: tra~ parası da korum .. nasıl, işine gell- sanldı: 

-Bana bak, omuzdaş! dedi. Allah yor mu?. - ömrUn çok olmnl 
iz!n verirse, y-ann öbürgün payandalan Zormanuı gözleri dolu dıola olmUf' Maaele k•)mamıttı.. 

- Bu, bnhanc olsa gerektir. Herhal- mcnt'> ederöm. Benden alacakli Jc!cr , 
de, öküzlilk edecek başka saloz bulama- lar. artik Marko paşaya arzuhal 
mış olacaklar. · ı sm cr. 

_ Yay. Vallayi mehana diğili Ben _ Vay, köpoğlu! . efl 

yakindan biHyorum.. _ Ne snndin, ya? Biz duny&~1~ 0 .. 
Ve çekinir gibi bir tavır takınarak, bııı 

akilli ins~mlariyiz. Alamanya ıiltili:' 
Muiz yavaş ses!e ilave etmi~i: nun için çikariyor. Korkiyor Jc.l, 

- Bana kalirsa, yitme .. utur. Haçan mizlan ınemlekete hakim oıuruı. c: , 
cE'pinde sennaye var, seni ilan i4 yapa- l'f yaflll'f 

Maama!ih Torik, bu tek ı e ·rı ' 
riz. d. . ifad~1 

Torik, b'JŞ bulunup ta: mamıştı. Yalnız, yahu ının kÇ8 e/ 
_Ne işi? diye sorunca da,~ eevabı den kısmen hisse kaparak, old~80sıl 

venniştl: ğır şerait1c cebindeki paraları 
-İşin, boyle vakitta adi, sani olmaz. fran~ına tebdil ettirdi. •"' 

Akil1l adam, bir yerde muh.arebe, thti· 1 Arka" " 

....... 
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' $ARKA AlD KAYNAKLARI 
TaaaıJ*"''fliJotJ_ t•&•• edeat :J/!:Jf1jMt f!a/tit ':Jaf(}Uf 

ltalyan1n 1911 Ağustos ve Eylulünde Türkiye ile 
harbe girişi ve Trablusa asker ç1kar1ş1 

Dinini değiştiren delikanli 
~; A:ı. kalsın, unutacaktım... Mı ğır - 1 
~Ca~n~. çok aşm gidiyor. Göze çar
~- kadar sefihane bir zaman geçi • i' . .YOt !)" 
"Qd' · un akşam, birk~ Rum ve Ya-
~u ı ~ıuu başına toplamı§. Akıntıbur· 
~:ı..;aztnolilll'\a gitmij. Orada, avuç do
dedi~ra sarfetmlf .. bu yüzden, birçok 

......_ u husule gelınlş. .. 

Diğer taraftan da Mavinilden Kı -
zıldeniıe kadar şimali garbl hu.dudunu 
5 mayıs 1894 tarihindeki üçüncü bir mu
kavelename İngiliz Sornalisi ile Habe -
şistan arasındaki müşterek hududu tayin 
etti. Bunda Tigrenin mülld tarnarniyeti 

1 hiç hesaba katılmamıştı. Halbuki evvelce 
1888 tarihindeki Fransız - İngiliz itilaf
namesile bu tarnarniyet kabul ve tasdik 
edilmişti. 

bir şey dememesini temin etmiştı. İttifa· 
kı müsellesın akdi esnasında da Aıman • 
yanın ve Avusturyanın muvafakatıni is· 
tihsal cylemiş bulunuyordu. lttifaltı mil
sellesin her teceddüdünde ayni prensip 
te:krar olunuyordu. Fransa 1902 de Rus
ya 23 ve 25 teşrinievvel 1909 da razı ol
muşlardı. ~vusturya tarafından Bosna 
ve Herseğin ilhakı, Fransanın Far. se
feri, İspanyollar tarafından Larach( 'ır ve 
F.l-Kasr'ın işgali ve nihayet, bilhas1ia, Al
nıanyanın Agadir de sahneye girmesi ~o
ma hükümetini tavizat istemeğ ve Trab
lusgarbdaki emellerini fiile çıkınmağa 

tahrik etti. 

haı Ooo .. Bu, çok fena ... O halde, der-
....._P;ra tediyatını kesiniz. 

l'i.t.._ akat o zaman da bizi tehdide gi· 
~ek. 

drı~ı Şu halde, har bi ya nezaretindeki 
lııak~ı~ıı vasıtasile bu adamı derhal 
~t.1,.._. kı arneıe taburlanndan birine 

l';'·~·iri 'E niz. 
lfuh Vet .. en iyi tedbtr, bu olacak. .. 
ba avere, burado. !k:esildt. 

){Jtd:;us rnntemadiyen saatine bakı -
~larıi Bundan da, acele bir işi olduğu 

\•ı•-1Yordu. 
ı, -el..!- Doktor derin derin içini çekti ~1 ... ~un, aon defa saatine bakınca, 
.__:ı~ derhal Lunaya çevirdi: vekili sıfatil<' hüsnü kabul gören Niza- Demekten .kendıni menedemedi. 
~t ou h%a s~yleyiniz. Akşam, tam meddin, bu casus şebekesinde en faal Sözlerimi bitirdiğim zaman, geniş 
~ıt~1~n ~irden itibaren, Tünel önünde rolü oynamakt:ı olan şahsiyetten baş - bir nefes alarak sordum: 
4~iz h\~. "P..e,i götilr görmez, gayet tek- ka bir kimsı:> değildi. - Şimdi.. ne buyurursunuz, doktor 

ır h ı.J Birdenbi!'C' bu kadar girişli çıkışlı bey? .. İşte, bu casus şebekesi, gözle gö· l\d·· a .Je yanıma gelsin. 
ve bir işin içi::ı<' girivermek, adeta içime rülecek .. el ile tutulacak bir şekilde ... 

ı. Lun~ b d bir korku vE-rdi. .. Bu·, hepsi de kas.ar - Eir anda, Sıraselvilerdeki evi, (Kro • {eıı h'' ana bu emri tercüme e er • 
d~' ıç bi-' ·· }anmış, cür'etkar, kurnaz, birbirine ker oteli) ndeki odalan basarak bun • 
'tl}""'- ~ınıizJe vedaa lüzwn gorme- h" 

'li'O.lp gitti. sıms; kı bağ h insanlardan mürek.keb bu ların hepsiııJ birelen tevkif etmek, u -
korkunç kuvvet karşısında ne yapabi - kUrnet jçin güç bir iş mi? .. 

~~!~ * lccektim?. Onlann bütün sırlarının ve- Doktor, derin derin içini çekti. Başı· 11ıııı btm, ~k ehemmty~i ve heye - sikalarmı nasıl elde edip ortaya döke • nı hafif hafif saUıyarak: 
ta~"vel~.~:\~:0· ~bekesinin bilecektim?. -Güç, kızım .. hem de. çok güç ... 
\ me k Pansiyontı gel;r gelmez, derhal ka • Dedi... Ve sonra, adeta dizlerimin 't~hı· r eline kadar 90kulabilmiştim. 
ı. m ı.., :rarımı verdim. Aldıg·ım vazifeye naza· dibine kadar sokularak. sanki işitilme-1a ,.t.. uır kısmı, Alman ve A vustur -
~: '-'~•Jıtı ran, o gün artık beni aramıyacaklanna sinden korkuyormuş gibi hafif bir ses· :'flıl.. eri tarafından i.~gal edilen -
\c ~'~er t emin olduguw m için derhal elbisemi de- le söıüne devam etti. :'ll ~U• 0 e]t binasına yerleşmiş olan 
boıu, "VetJi şebekenin içine girmek.. ğişiirerek, Çakır Abmedin arahasile - Sıraselvilerdeki o esrarengiz ev -
~~ ltertıı..- k doğruca doktora gittim. de oturan M!ster cKlu» ( 1) yu. çok iyi hu··bh uut VP teşkilatını öğrenme , 
ta• -ı e · Doktor beni, buf~iin pek ciddi bir ta- tanıdım. Btı adam, bugün bitaraf hü -
ı._ Siz bı S'Jz ki tallh ve tesadüfün em - vula karşılatiı. Mutadı olan nezaketle kumetlerrll'rı birinin sefarethanesinde 
«qtı11.ı_ ~ cilvesi idi... Binanın en üst 
~~~ta.~kı odaları teker teker kirala • el;mi sıkarken: papazdır. K endisine, (Muhterem pe : 

., so -Ne o. Melek hanım?. Renginiz pek der) denilmPsinin sebebi de budur ... ,t~t~t:. n!'&, a!"alardaki kapılan me -
~Utosu ku~lRnarak !burayı bir çalışm.a solgun. Gözleriniz de yorgun. Yoksa, Hükumet, elinde. fevkalade kuvvetli 
~dası ~alı~ getiren casuslar sessız r~hatsız mısınız?.. bir delil olmadıkça. ne bu evi hasabi • 
.Sorı~ ışıerine devam etmektelerdi. Diye, mmldandı. lir, ve ne cie bu adamı tevkif etmek ce-

~~ •q rt k :.ı. Son günl€rin hadiselerini, aynen ve saretini gösterir ... ı. ı-. su·ı:· a ı Haydarpaşa fel!:U\eti -
~llaa ı~~,as(! olduğuna dair beslediğim harfiyen anlatmaya ba~ladım. Doktor (Arkası vnr) 

~ltıişt~ en kuvvetli deltllerle teeyyüd bunları. gittikçe artan bir alaka ve hay 
"11)1 

1
,.; Artı\, bu suikasdi yapanların retle dinledi. Bilhas~a kendisine (Da - m Yazımızın başında arzetti~!mlz glbl 
.,ı .. ) d b h d k k d h bu:-ad~ dıı bir daha tekrar edellm ki; bazı ~·ı.:ı .... nue Y-ıyordtmı. Şı'mendı'fer vus an a se er en o a ar eyeca- A 

ı. _qıt-Q\.1 -., Icablar dolayıslle, şahıs ve mek .. n 1slmlerin-
'lqlllı) .,.~ntn tar:tf ettiği (yağız deli • na kapıldı ki, birkaç defa: de ufak tf"fek tahrifler yapmak zaruretlnde-
~ oıa~~i~ddinden ba~ka hiç kim - - Olur şey değil.. buna kimi inandı- yiz. Bu Isim de, on3 yakın bir Isimden tahrif 

~~~:~ı.~um~~. ~rlerimle gör =rn=~=i=li=r=iz=?=··~~~~~~~~~~~=~~U=m=~=u=~~~~~~~~~~~~= 
bah~ otagratı da, o almıştı. 1 "' 

•l'asıtıd S()nra .. Davu, ile Nizameddin H 1 KAYE 1
1 "~e sa ~~en muhavere ... Bu mu ha -

~ ' Uilt 
~~!ldığı asdin bu şebeke tarafından 

Kı s asa kısa s! .. 
~1~0 na kat'iyen şek ve şübhe bı • 

~~da i ~u. Ç{inki\, bu muhavere ara· 
ı..llıa~~ı gpçen (yüzbaşı, Otto Von 
'"'ll t'ebh ltaydarpa!a ganna nakledi -
:~tı]:rı, ll!'lenhı mavnalardan karaya 
~"ltıur ~~,.ıııa ~ orada muhafazasına 
~~da bi ı ... Vak'anın ertesi günii. ko -
) hAdı r S~t olarak tebdili kı~rafet
b~~atk:~ rnahallinde gizlice tahkikat 
~~ ~· l!trracia burada toolanan za· 
{~i~n· pııtrı arasında sık sık bu ismin 
~'lı bir

1 duYTnuş .. ince, uzun. sert ba -
llı ~lt ~abttin de bu isimle çağırıldı-

'tı rnı~inı 
'\f .ilıJkın b' · 
" lgıtd ır sefshat hayatına kovulan 
~~·a l'rl\ onbaşı) ya gelince: Bu da. 
~ b\ll'\! Q ll])fndP h17..met gören arnele 
~ geı~bllşılarından biri olmak lA -
~~bu &.dOrdu. Herhalde suikasdı, biz -
~hı~ ba arn Yapmı~ı. Onun için ken -
~ ll'l~atıY"Ok bir para verilmişti. Ve o 
)·eden, ke dikkat!. celbedeceğini düşün-
q1ıtıın ortndisini kaldınp sefahat ha -
~:alnı~ k asına atıvennişti. 
~· ba'-'llıı· afanıa sığmıyan bir şey var· 
)"rı, llası}' ~u halis kanlı Anglo • Sak
~1eQı)i~0 ~ UYor da (AbduUah) tesmi
~ Otanıın r: u? .. Bu harikuUıde ~zel 
~l\larınd tn haline ve Nizameddin ile 
r~'-'lls, b: ~ muhavereye nazaran 
)'lı- lt) &tbiC<ı~us şebekesinde, adetA 

'ldu. bir vatlyete malik lbulunu-

tııiş ~ tlihayeı 
~tı .. 0 z • ~hakikat te tebarüz et-

' liind ~~anın devlet ricali tarafın
lllfet oemiyeti murahhası 

(Baş tarafı 12 inci sayfada} 
- Vallah billah kaza ile öldürdüm. Is-

temıyerek öldürdüm. diye inledi. Ada -
ının, gene öyle hain hain baktığını gôrür 
görmez de, irndad, imdad diye haykırdı. 

Niyetçi başını a~ağıya doğru sarkıttı, ve 
bnğırdı: 

- Merak etme uçurumun dibine öyle 
çrı bu k varmazsın. Dua edecek vaktın o -
lacak.. Pap:ığanımı boynundan vurarak 
C:ldürdün .. sen de o güzel boynunu kıra -
rak gebereceksin.. Boşuna bağınp dur • 
m& ... Sesini kimseye duyuramazsın. Şar
kını kcçılere dinletmek istiyorsan o b:ış
ka mesele ... dedi. Sonra ce binden çıkar
dığı çakıyı açtı. Çocuğa gösterdi: 

. - Bak, bak .. dedi. Güneşte nasıl par -
lıyor ... 

Ve çakının keskin tarafını, ıpin kayada 
kıvııldığı noktaya değdirdi: 

- Şöyle bir dokunur, dokunma7. .. ken
dini başka dünyada bulursun yavrum .. 
d.ye homurdandı. Birden delirmiş gibı 

p:ırladı: 

- Kımıidama köpek, yoksa mahvol • 
duğun gündür .. 

Çocuk. soğuk ecel terleri döke dökc 
olduğu yerde kala kaldı. İhtiyar adam sö
züne oevam etti: 

- Yukarıya tırmanmıya savaşırsan, 

ipi keseceğim. Onun için iyisi mi, oldu
ğun yerde kal, ve dua et. Gözlerini kapa .. 
Günahlarının affı için dua et. Sana ve se
nin gıbilere asla zararı olmıyan ihtiyar 
bir adamın yeyip içeceğini ternın eden, 
can yoldaşı olan masum bir papağam ö~-

d:irdüğün ı~in Tanndan af dile .. Ve su -
lar kararmadan da, papağanım gibi çar
çsbuk bu .aünyadan gideceğini diiş:.iıı. 

Çocuk bir boş çuval gibi sarka kaldı. 
Başı da göğsüne doğru düştü. Adamın 

söylP.diklcrıni duyup rluymadığı şüphfdi 
iii. 
İhtiyur adam, kayanın kenarınd:ı çö -

meldi. Mel'un mel'un gülürnsiycrek mı -
rıldandı: 

- Öliimlerden ölüm beğensin, kerata ... 
Her bPş dakikada bir, azar azar cıını çı • 
kacok.. Kayanın üstünde bir keçi dolaş
tı mı idi, kafi, benim ipi kesrneğe veya 
düğümü çözrneğe hazırlandığıını sana • 
cak ... Kısasa kısas! .. 

* Bir tesadüf neticesinde, çocuk adeta 
cansız olanık, bulunduğu yerden kurta
rıldı. Kendisini ayıltıncıya kadar da e -
milen ~titler burunlardan geldi. O giin, 
bugündür. ihtiyar niyetçi de köye ufra
maz oldu. Kızıl saçlı çocuğun ise, bir dn
ha tüfeğini kullandıtı görülmedi. Daha 
ilerisine gidelim ve haber verelim ki, 'h· 
Hyar niyetçinin papağanı öldüren afa -
can çocuk. pek yakınlarda bir manastıra 
gırecektir. 

YARINKİ NÜSBAMIZDA: 

LAhna ftçtsı 
Yazan: Mih. ZOfçerı]co 

Çeviren: H. Al4.ı 

Fakat Menelik İtalya ile anla~ırken 
Tigrc Rasıncian kurtulmaktan başka bir 
şey düşünrnemişti. Bu netice bir kPre el -
de edilince, Necaşi Ucciali muahedes!ni 
feshetmiş olduğunu ilana müsaraa~ gös -
terdi. O günden itibaren, İtalyanla,. Ha
be§istanda bir sürü muvaffakiyetsizlikle
re uğradılar. Bunlar 1896 şubatınd-ı A -
doua facissile nihayet bulacaklarcit. Er
tesi sene teşrinievvelinin 26 sında, Me -
nelik ile sulh imzalarna~a razı o1du1ar. 
Ucciali muahedenarnesi terkedildi ve Ha
be~istan rnustakil .olarak tanındı. Eryth
ree'ye çekilmiş olan İtalyan kuvvetleri 
i~erilere doğru ilerlemek için, artık daha 
iyi günleri beklerneğe başladılar. 

Roma hükümeti, Erythree'de yerleşır
ken, Adulis. Edd ve Amfila üzerinde da~ 
ha evvel iktisab etmiş olduğumuz hl'lkları 
hiç hesaba katmaroıştı. 1888 senesi tem
muzunda, Crispi kabinesi bize karsı mü
tecavizane bir vaziyet bile alrnı§tı. Bu 
hareketi hariciye nezaretirnizin, mutedil 
olmakla beraber, me"tin bir protestosunu 
davet etti. Sonra, 1896 kanunusanide, 
Adoua'dan biraz evvel, Makalle'deki İtal
yan garnizonunun teslimiyetini mütea
k ib, gene bir gerginliS nusule geldi. O 
zaman Harr&r Crispi üzerine yür\;mek 
için Zeilah'ya asker gönderrnek ıstiyor -
du. Fakat Fransa bu vilayetin tamami • 
yeti hakkında 1888 senesinde aktE'dilen 
Fransız - Ingiliz mukavelenamesmi İn -
gittereye hatırlattı. Londra kabinesi de 
İtalyanlara müsaade vermedi. 

Cibutideki Fransız arazisi ile İtalyan 
Erythr6e'si arasında ilk bir hudud tah -
didi 1891 de vukua geldi. Bu havalide 
1898 1arihinde vukua gelen bir hadise ne
ticesinde, Paris ve Roma hükÜI'c'.etleri 
1899 da ıkinci bir hudud tahdidi narekc -
t :ne kalktılar. 1900 ve 1901 protokolları 

bu hududu teyid ettiler. O devirdenberi, 
Cihan Harbine gelinciye kadar, artık o 
taraflarda Fransız - İtalyan rnünasebet -
lerini hiç bir zorluk ihlal etmemiştır. 

* İtalya iptida Levantta gayet silık bir 
rol ifa etti. 1870 ten 1895 tarihine kad8r, 
orada hep İngiltere politikasının aıkası 
sıra ~.irüdü. Fakat, o tariılıten sonra, Cris
pinin nüiuzu altında, ticaret ve seyrise-
fain sahasında çabuk terakkiler tt•min e
dildi. cSocieta cammerciale d'Oriente• 
İtalyan bankası İstanbulda teessüs etti. 
Bir çok !talyan deniz hatlan Osrmmlı ll -
manlarına işlemetA başladı. cDante 
Alighieri», c Umanitaria:a gibi propaganda 
cemiyetleri bütün Levantta İtalyan dil~
ni ve nüfuzunu yaydılar. 

Bu genı~lcrne hareketi rnaatıte~üf 

Fransa zararına olarak vukua gelecekti. 
Fi!hakika ittifakı müsellese rnensub bu
lun:ın, I<'ranmason ve Papa aleyhtan 
İtalya bizim şarlctaki dini himayemizin 
açıktan ı:çığa aleyhinde bulunmaga baş • 
ladı. ~İtalyan misyonerlerinin hırnııtyesi 
için milli ittifak» tarafından sevk ve ida
re edilen, İstanbuldaki İtalya ae!ll'i Marki 
İmperiali ıle bütün İtalyan koru.oloaları 
ve Kudüsteki cCustode. ve Franctscain
ler tarafından müzaheret gören İtalyan 
emelleri bazı ruhant tarikatleri Fran.tız 

himayesinden ayrılarak Roma hiı.kG.me • 
tinin vesayeti altına girmete ikna etti. 
Fakat Papa XIII Leoo, 1888 de, bıı.im hu
kukumuzu resmen teyid etü. O zaman. 
biz Vatikandan uzaıklaştıkça, 1-talyl\ Ya -
tikana yaklaşınata ç~ı. Yava~ yavaf. 
lAyık rnekteblerinln yerine ruhant tari
ktitlere aid rnektebleri ikame etti. Ve bi-
zim yerimızi alınağa hazırlandı. O zaman 
da bizim hilkfunetlerlmi:&, Cihan Harbi -
nin arifesinde, Vatikan Ue münuebetl.e
ri kesrnek hatuını trtikAb e.ttiler. 

* İtalya çoktanberi TrabluagarbA ve 
Cyrenaique'a göz dıkmişti. 12 kinunuev
vel 1887 de, İDgiltereniJı prenaip tti bar il~ 

İtalya, 1911 ağustos ve eylülünde mak· 
sadını devletlere haber verdiıktcn sonra, 
Türkiye ile harbe girdi. Gernileri Be • 
rutu ve Hüdeydeyi topa tutıtular. Asker· 
leri Trablusga11ba çıktılar. Nihay~. 15 
teşrinievvel 1912 de, Ouchy muaherlen~
:cıesi Libye ve Cyrenaique havalisine I· 
talyar.ın yerleşmesini kabul ve tast!ik et· 
ti. 

Muhasamot esnasında, İtalyan kuv • 
vetleri On iki adayı işgal etmişlerdi. Sulh 
nıuahedenamesi tamamen icra olımuncı· 
ya kadar yani Babıili tarafından tcrke • 
dilen Afrika topraklarında hiç Türk as • 
keri kalmayıncıya kadar adalardan ('ık • 
marnaları içın işgal kuvvetlerine emır ve· 
rilmişti. Afrika tahliye edildikten sonra.. 
halya adaları devletlere teslim edecek • 
ti. Adalardan bazılarının Yunanistana ve
rilmesi de\'letlerce umwni surette kabul 
olunmuşıu. 

Ittifakı rnüsellesin tecdidi ve 1912 te§
rinısanisinde Marki San Siulano'nun Ber
Iine seyahati ve 1913 ternmuzunda Victor 
Ernanuel ile Kayzerin Kilde görüşmeleri 
üzerine ıttifakın daha canlı bir hale gel
mesi neticesinde, İtalya Rodos ve Ege a
dalarını muhafaza hususunda müttefikle
rin=n muvafakatini istihsal etti. Eunun 
üzerine, İtalyan matbuatı İtalyamn An-

talya şehri ile Rodos adası arasındaki An· 
talya vJlayeti parçasında İtalyanın ya • 
kmda sulhperverane bir hareketi yakm 
olduğunu haber verdi. Bu emeller çok 
geçmeden s:ırih bir hal .aldı. Filhakika. 
çok geçmeden öğrenildiğine göre, Roma 
hükümeti Antalya limanının inşası inı • 

tiyazını Türkiyeden istiyordu. Aynı za -
manda, bu şehri Burdura bağlıyarak bir 
demiryolu imtiyazına da tal~b bulunu • 
yordu. Hat Burdurdan İngilizlerin İz • 
nıir - Aydın • Eğirdir şimendiferile bir • 
leşecekti. Sonra, Ba~dad şimendiferile 

birleşrnek üzere bir Antalya - Ere~li im· 
tiyazından bahsedilme~e başlandı. 

1914 s~nesı ıubatında, İtalyan matbua
tı Roma hükümetinin On iki adayı anealı 
Antalya limanının terki, Burdur şlmen• 
diferinin inhisarı ve bir ta21minat itası 

mukabilinde terkedebileceğini işraıb et • 
ti. İtalya bu istediklerini muhik göster
mtk için Trablusgarb Türk mukaveme • 
tinin uzaması ve On iki adanın askeri 1§· 
gali yüzünden lüz~ görülmüş ma~raf • 
lardan bahsediyordu. 

(Arkası var} .............................................................. 
&• 
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DAMA ÇlKMlŞ 

BiR G0ZEL 



14 Sayfa SON POSTA 

cSon Posta• mn den.la romam: 2Q 

Deniz Şeytan• 
Türtçe,.. cnlrtıD: 11. Sürena onm .. 

i meyhaneci genç 
Siz onlan gördüğünüz zaman, bir yıl 
evvel ayrıldığınJz eski dostlara tesadüf 1 
etmiş gibi, selfımlarsmız ve tekrar on· 
lan gördüğünüzden dolayı sevinirsi • 
niz. 

MartHer ve albatroslar, gemiciler 
indind-e kutsal ku.şlardır. Çünkü onla· 
rın aralanndaki bir inamşa göre bir 
gemici öldükten bir müddet sonra al • 
~atros veya rnarti olarak tekrar dün • 
yaya gelecektir! Binaenaleyh bu kuş • 
lardan her biri bir gemicinin ruhunu 
taşır. Beyaz kuşlar iyi ruhlann, kahve 
rengi veya siyah kuşlar da kötü ruhla· 
nn sahibidirler. Yani cdenlz şeytan • 
latı • dırlar. 

Hattıüstüvamn cenubunda ve şark • 
tan esen rneltemlerin önünde pupayel· 
ken seyrederken albatrosun zühuru; 
seyahatin, insana rnelal veren yekna • 
saklığı içinde büyük bir hAdise teşkil 
erler. Kocaman beyaz kuşlar, aşağıya, 
yukanya doğru haşmetlt1 uçuşlar ya • 
par, gah gemilerin provasında, gAh ~ 
risinde görünürler ve bazan da gemini· 
zin etrafınde da;reler çizerler. Cenup 
Clenizlerinin h:-kimi bu kuşlardır. Gemi 
ciler arasındaki umumi bir knnaate g~ 
re hiç bir kimse bunlardan birini diri 
olarak Cenubd:ın şimal mınta'kalanna 
getirrneğe muvaffak olamamıştır ve o~ 
lamaz. 

Akfamıa.n leôr btır acıam gl?te rek armont'k çalı.yordu 

Bazan Afrika sahillerlnin çok açığın· 
Öa, sis yüzi1r.dcn, yollarını kaybetmiş 
yüzlerce kırlangıcın dinlenmek üzere 
bir gemini!'l armalanna konduklannı 
görürsünüz. Bazan da düzinelerle ley· 
leğin ayni ŞPyi yaptığı müşahed-e olu • 
nur ve bunl:ır konduklan yerden btr 
daha da kalkmazlar. Bu mahluklar için 
gemide de münac;ib yiyecek bulunmnz. 
Bunların birer ikişer telef olduklan • 
nı, açlıktan ya güverteye veya dEnize 
düştüklerini görmek insana hfizün ve • 
ren bir manzar~ teşkil eder. Bunlann 
ölümü tıpl;ı ee>nicilerin ölümüne ben· 
zer: Ya açlıktan veya dalgalar arasın· 
aa çırpma çırpma! 

vanaya vannca da Avustralya· New· 
York hattmrla seferler yapan !bir Nor· 
veç gemisinde i~ aldık Avdet seferi • 
miz Honolulu ~ Vancouver yolile o • 
luyordu. Ve buradan Liverpool için ke· 
reste almış bulunuyorduk. İşte bu se • 
feT esnasında idi ki Norveç dilini öğ • 
rendim. Bu dil benim Seeadler gemisi· 
~ İngiliz nbluka hattından geçip Ok • 
yanusa açılmaklığınıda en mühim bir 
rol ifa etmişti. 

Hambcrga dönüşte ise bir rneyhane 
işletmcği ve bir bar isticar eylerneği 
denedim. Bıı şehirde bulunduğum sı • 
ralarda Schroth ananın teklifsiz dük • 
ktınına sık sık giderdim. Karaya çıkan 
gemicinin tipik bir dostu olan Frau o 
esnada nefes darlığından muztarih o· 
luyor, vücudce de çok şişmanlamış ve 
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Gemimiz Tampico'da yatıyor .. ben 
ve başka bir yoldaş izin alarak karaya 
çıl-Jyoruz. Burada uzun boynuzlu sı~r 
sürülerini güden Valguero'lann, Ateşin 
Beonco'lnrm, gümüşlü eğerleri üzerln· 
<!e lasso atısıanna meftun oluyoruz. 
Bir Alman göçmeni bize Iki at vermiş 
ve gcmicilern ata binemiyecekleri ttk· 
rini ileriye sürmüştü. Halbuki biz bu 
atlan dört ngla kaldırarak onu utan • 
<ıırmış ve gün1erce devam eden bir tur 
yapmış idik. Tnmpico'ya döndüğümüz SOLDAN SAeA ve YUKARDA.11ıf AŞAl'il: 

ı - Merhabal&flll&. 
2 - Arzu - Bayağı. 

zaman ise gemimizin hareket etmiş ol· 
· duğunu gönnüştük. 

Meksiko gjbi zengin bir memleket
te hayatı kazanmak o kadar güç bir iş 
değildi. Bütün yapacağınız şey çarşıda 
şöyle bir do!aşmak ve isteyenlere bir~ 
linizi kiray~ vermektir. Böylece maiş~ 
tinizi temin edebildiğiniz gibi kumar
hanelerde i~raf edebilecek kadar da 
elinizde birkaç s'kke kalır. İşte, birkaç 
hafta bu surdle yani çarşıoa ei hamal
ftığı ederek karnunızı dayurmanın yo
ııunu bulmuı:tuk. 

Ondo.n sonra da Meksika ordusuna 
yazılmıştık Çünkii burada isteyen her 
kes asker olabilmektedir. KarargAhlar 
veya kışlalnr fakirane olmakla beraber 
burada hayat hr:ış ve tenbelanedir. Or· 
duya dahil olunc~ Meksiko şehrlne gön 

•,derilmiştik. Burada, haftalarca büyük 
,Porfirio Diaz'ın sarayının muhafazası· 

3 - Ya~ın bir kumatta bıraktı~ iz-Temiz. 
4 - Lehde olmıyan - Kırmızıya. benzer 

Tenk • Uzağı lfaret ıçın söylennen 
hecıt.l 

- Merhamet etmek. 
8- Çabuk yorulan - Yed. 
7 - Ada~a oturan - BUg1. 
8 -· Znrlf • Koyun ba~L 
9 - Ekz:ırslz. 
ıo - End1ht - Rakı ne yenUen. 
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Evvelki bulmacanın halledilmiş fekti 

ı temin etmiştik. O vakit Meksiko bu 
'uderin diktatörlüğü altında en iyi gün· 
!"lerini yaşıyordu. 

Bir müddet sonra orduyu. terkedere1t: ··································-························-
·tiahilde demiryolu inşa ed-en bir kum • İstanbul Belediyesi Merkez Hal 
pPanyanın işine girdik. İtalyan, Alman, Müdürlüğünden: 
'.Lehli ve Jamaykalı zencilerden mü' • HAld H.~ No. ıu OO!tan aerg1a1 .ııahlb1 Hak· 

kı Güler sergts1n1 kap~Lır. 
,.rekkeb bir i~ci grupu içind-e demir yo- MumaUeyhten aıacatıı mOstahsUlerln ev· 
~una lüzum~ olan t~, kmn, toprak ve rakı müsbitelerUe blrl1kt4t nihayet 19/12f938 

•,salr r.uılzeme taŞJyorduk. Bu işden de ta.rıhlne kadar ıldare:m.iııD müracaatları UAn 
usanınca küçük bir çiftliğin sahibi o .o _ı_u_n_ur_. ___________ _ 

lup meyıra yetiştiren ve tavukculuk D B • R 
y&pan bir AJmanm hizmetine girdik. r. es•m uşen 

Vcrn Cruz limanında ise Havanaya Cerrahpaşa Hastanesi Dahiliye 
iş1eyen bir petrol gemisinde çalışmak Motehassısı Çarşıkapı Tramvay 
üzere bir t2ahhüdname ımuıladık. Ha • ._._ .. Durak. Ahun Ap. 

ağırlaşm~ bulunuyordu. Bundan dola· 
yı kür yapmak üzere, bir su şehrine 
gitmeği kuruntulayordu. Ben ve arka· 
da~lanmdan biri, Ulhorn, kendisi te • 
davi ve jstirnhatte bulunduğu müddet~ 
ce dükkanını üzerimize alarak i~let • 
rnek istediğimizi söyledik. Kadıncağız 
bn teklifiMizi büyük bir memnuniyet 
ve meserrı.>tle kar§ıladı. 

Birahaneyi işletmek bizim için güç 
bir iş olmuyordu. Çünkü birayı kapalı 
şişeler içindP müşterilere sunuyor, me· 
ze ve yem~ği ise en yakın bir lokanta
d:m getirtiyorduk. Bizim yaptığımız, 
müşteriler arasında dolaşmak ve on .. 
larla içerek bu suretle fazla sarfiyat 
olmasına gayret eylemekti. Akşam1e • 
yin kör bir adam gelerek armonik ça· 
Iardı. (Arkası var) 

Bir daktorun günlük 
notlarından 

Mide ekşiliği ve 
Yanıhlığı 
İki gündenberi bahsettiğimiz mide ek • 

şlll~ln perhizlerini ve 1laçlnrını kısaca 
söyledik. Mide ~k,lUl~l bazı ruhi ve asabl 
hallerde do şiddetle artar. Mide ekşUlk
lerinin süratle tedavisine çalışmak Hi. -
zımrur. Çünkü bUahnre midede ülser ya
ni mid9 tarhası meydana geleb!llr. 

Fazla asid lfuzından midenin gışayl 

muhatls1 nih:ıyet müteesslr olma~a baş -
lar. Gışayi muhati erir ve birdenbire or· 
taya b!r ülscr tezahUr eder. 

Mide ekşiliğine maden suları çok 1y1 ge 
Ur. 

Bizlm memlekethnlzdekl sulardan Ka • 
rahlsar madcıı suyu pek muvafıktır. Bu· 
na muk:ıbll di~er bazı maden sulan 1yl 
gelme~ Çünkü blrlnclsi kalevidir ve mu
vafılr:tır. DlğerlP.rl hamızidir. Ca.lz degu
dlr. lJirt'lcisi midenin ekşlli~lnl gklerlr -
ler, dl~erlerl nrttmr. Klsa.rna mnden 
suyu dl~er bir nevi mide hnzunsızlığında 
çok fnydalıdır. Ondan da yann bahse -
derlz . 

Ceyab Isteyen eknyue anausıa posta 
,.ıa r•iiamalannı rica edorll. Akıl ıaıı-
4lrd• uteldwl mı&kabeleala blalllllr. 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetcl olan eczaneler f11D • 

lardır: 

İc;tanbol dhetJndekller: 
Aksarayda: (Sa.rım), Akmdarda: 

(Sım Asım), Beyazıdd&: (Asador), Sa-
' m&tyada: (Rıdvan), Emlnönünde: (Be

llı' Keman. Eyübde: (Arif Beşir), Fe -
nerde: (Hüsamedd1n). Şe~de: 
(Nlıtmn), Şehzadeb8$Ilda~ ( lla.md1), 
Karagümrilkte: (Kemal), Küçükpazar -
da: (Yorın, Bakırköyilnde: d:.tepan), 

Beyotlu t'lh~indekllu: 
İsUklM cadck'slnde: <Kanzutl, Oal& -

tada: <İsmet), Taksl.md.e: (Nizameddln>. 
Kurtulu~t& · <Necdt>tl. Yenişehlrde: (Pa.
runakyan>, Bostanb~ında: ( İı.tmad ) , 
Beşittaşta: <Nail H&lld). 
noğadçi. Kadıköy vtı AdalardaJdler: 
Üsküd:ırdıı.: ( İskelebaşı >. Sanyerde: 

<Nuri), Kadıköyünde: (Saadet, 05Dian 
Hulfi.sD, Bilytlkadada: (Halk), Reybcllde: 
(Halk). 

Mü tercim alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Umumt Müdürlük emrinde çalıştmlmak ve tebeyyün edecek eblirt~ 
g~re §ehri c200:. _liraya kadar ücret verilmek üzere müsabaka ile. FransııcB edi' 
Türkçeye ve Türkçeden Fransı:rı•aya bihakkm tercüme ve tekellüıne ınuıct 
bir mütercim alınacaktır. ııl' 

2 - Aşağıda yazılı şeraiti haiz talihler arasında 15/12/938 tarihinde tstaıt~ 
daP. T. T. Müdürlüğünde ve Ankarada Umumi Müdürlük Yüksek Fen beye 
de saat 10 <ila imtihan yapılacaktır. 

3 - Tatibierin aşağıdaki şartlan haiz oir.>alan lAzımdır. 
A - '1\ırk olmak ve askerliğini yapmış bulunmak. 
B - En az liseden mezun bulunmak. 
C - Hü.snühal. sa?ibi_ o~ak, mahltunıiyet ve maznuniyeti olmarnak. rat'' 
D - Sıhht vazıyeti musaid bulunmak cSıhhi Muavenet Dairesi doktoru 

fı:.dan yapılacaktır.:. , 

4 - İmt~ana iştirak edebilmek İ\in isteklilerin r.üfus, mekteb, askerlil' 1~ 
kal~rının asıl veya noterden tasdildi suretlerile aşı kağıdı, iyi hal kMtdlı 11 0ıt 
vesıkalarıru ve c4t kıt'a vesika lotoğrafJle dilekçeleri cl4/12/938ıt tarihine ~Jı(:r 
Ankarada Umumt Müdürlük Muam~IAt Müdürlüğüne. İstanbulda P. '1'. 'f. 
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. ftr 

5 -:- İmtihanda muvaffak olanlar arasında Fransızcadan b<l§ka bir ecııeb~ 
na vakıf olanlar veya fenni istihihhrdan anlıyanlar tercih edilecektir. ' 

al· e e iletin e : 
ı - 31~Anunuevve1/937 .tarihinde Uan edildi~i üzere eski Bronz ~ş .~ 

luklarln yuz paralıklar ve nıkel bir kuruşluklar 31 kanunuevvel 1938 ~ 
dan itibaren tedavülden kaldırılacaktır. asf 

. Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 akşamınil .. ~>'c,.ı1 
bılCımum malsandıklarile Cümhuriyet Merkez ve Ziraat Bankalanna Jllij!S 

ederek mübad~le ettirmelidirler. ı:#.: 

. 2 - T~avul~~n kald~lan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun se ıf.~ 
cı maddesı mucrbmce 1 kanunusani 1939 tarihlnden itibaren bir sene ıatft'~ 
ancak malsandıklanna ve CUmhuriyet Merkez Bankasuıa yapılacak ted' 
kullanılabilecektir. c4964ıt c8806• 

ÖKSÜRÜK ŞURU V 
'' Sirop Pectoral ,, 
Eski ve yeni bütün öksürükleri 
geçirir, balgam söktürür, bronşlan 
temizler, nezle ve gripten korur, 
göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 

~ayanı tavsiyedir. 

INGiLIZ KANZUK ECZANESI 

BayoOiu Istanbul 

Istanbul Jandarma salınalma komisyonund311
tJ 

Mlkdarı Cinal tabmin bedeli Ilk teiil1~~ 
kilo lira ku ~ 

1240-1400 kOsele 2J10 00 173 1l 
ı - Ciruı, mikdan tahmin b~deli ve ilk teminatı yu·karıda yazılı Cl

24o-~ 
kilo köselenin 3/12/938 tarihindekı eksiitmesine ıstekl! gelmedi~ cihe~e$,,t ı 
§artlar cahilinde bu köseleye aid olan açık eksiitme 13/12/938 salı giiflll :ıı~~ 
de İstanbul Gedikpaşa jandamıa satınal ma komisyonunca tekrar yapılBcpP. 

2 - Şartnameler hoc gün adı geçen komisyonıda görülebilir. Ve"P 
a!dırılalbilir. tı f 
· 3 - 2490 sayılı kanuna göre şerlliti haiz İsteklilerin ilk teminatlarlle ~ 

ve saatte komisyona gelmeleri c8882, ~ 

Her şey taklit edilebilir 1 
Bir buçuk asırdanberi tek bir rakibi çıkmayRD 

A C 1 B K i R lokumu Müstesna 
ALi U 

HA 
Merkezi: Bahçekapı, Şubelari : Bayoölu, Kara köy, 

1939. YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük · Piyangosu 

Bily k lkramiyes 
( 5 0.00 ) liradı~. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 10.000, 6o.ooo, 5~:oo0) 

30.000, 20.000, 15.000 Liralık lkramiyelarla (400.000 ve 1° 
liralık iki adet mDkAfat vardır... O) ıv' 
Ka,ıda Yılbaşı geeasi yapılacaktır. Biletler - (2,5) , (5) ve <1 

lıktır ... Vakit kııybetmaden hemen biletinizi atınız. 



1 Birincikunun SON POSTA 

Ka hızlık On binlerce 
kişi memnu

niyetle 

AZON kullan.ıyor vo tavslyo ediyor. KABLZLIÖI defeder, HAZMI dQzelür. MIDE ve BARSAKLARI 
boşaltır. VQcudo terahlık verir. HAZIMSIZUK ve EKŞlLlGl giderir. Alınması gayet 14tiWr. 

MEYVA TIJZU MAZON isim ve HOROZ markaama dikkat. 

ANNELER~ DiKKATI 
a Te sebzelertn iyice pl,fmemes1nden, meyvalann güzelce Jl)tanmamasından, 1çllen sulann tem1a ft at olma.ma.sındaıı bl

lll olan solucan dedl~lmlz barsak kurdlan en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince barsa~ın iç IILJ'lDa J&Plf&ra.k ve Jtan emerek 
J'ttlfir ve ilıerler. Ekseriyet.ıe çocuklarda bulunur. ' 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızhk, karın ağnları, karın §işmeleri, buruo, 
nıakat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya ben-

zer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep 
bu kordların tesiridir. 

ISMET SOLUCAN BiSK0ViTI' 
bu kurdıarıo en blrlncl devasıdır. Büyük ve kliçüklere eı:nniyet ve itimadla verlllr. Her çocuk seve .seve ,.er. 
nede. birkaç defa Jhtlyaten veriniz. AUe doktorucuza danışınız. 

})JKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucnnlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına iti
tllad ediniz. 

Sıhhnt Vck9Jet1nln resmi müsaadcslnl halzdlr. Tarzı ıstımali kutuların içinde yazılıdır . 
. 'Rullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ilc beş müs~wi kısma aynlmışbr. Büyükler: Gece yntnrken iki kutu bisldi

~t, çocuklar: 10 - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için g~e yata:rken bir çizgi 
ısl•üvit verilir. 

Fiab her eczane ~e 20 kurnştur. ( 1 S M E T ) ismine dikkat. 

AKTIF 

3 - Bir·ncikiinun - 1938 Vaziyeti 
PA St F 

Lira Lira 
Sennaye: 15.000.000,-

~tın: san kllogrnm 1'1.158,733 

lıp~T 
24.135.180,65 
13.546.230,-

986.276,- 38.667.636,85 

Adi 1'e fevkalı\de .~ 

Ihtiyat Akçesi: 
Husus! 

Cl-71~.234,11 

8.000.000,- 8.'l1~.2M,ll 

l)abiıdeki Muhabirler: 
'l'ı1rt. Urası 715 667,72 

715 667.72 Tedavüldeki Banknotlal': 
158.7.8.563.-

lı.tı;çteki Muhabirlc.r: 

~tın: sarı kllogrnm 9.054,624 
dtitına tahvnı ka bU seı best 

12.736 053,28 

Deruhde edllen en·nkı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 ıncl maddeleri 
ne tevflkan hazine tarafından 

vll.kJ tedlyat 15.212.868,-

nı llıler 
ba~r dövtzıer ye Borçlu tUring 
lt. ~Jeıerı 

18 648,97 Deruhde edUen evrakı nakdlye 
bakiyesi 143.535.695,-

~ 'l.iııe Tahvilteri : 
\ar l'Uhde edllen evrakı ruıkdlye 
tt ~llı~ı 

8.993.424,06 

158.748.563,-

21.748.126,31 Kartılıltı tamamen altın olnra.k 
iH'lveten tedavüle vazedUen 
Reeskont mukabUl Ubeten teda. 
vazcd. 

19.000.000,-

34.000.000,- 198.535.895,-

l1ı:ı ı:ıunun 11 _ e lncl maddele
~ tevflka.n hazlDe tarafından 

Türk LirMı Mevduatı: 18.780.768,18 

tedıyat 15.212.868.- 143 535 695,- Dö\<iz taahlıüdatı: 

Senedat Cüzdanı : 
~İ»E BONOLARl 

0t\Ri BENEDAT 

Altına tahvUI kabU dövizler 
Diğer döVizler ve al.ıı:nklı kllrlııl 

bakiyelert 

3.589,81 

30.975.Ml,20 30.979.101,01 

' ve Tahvilfıt Cüzdanı : 
t meruhde ec11len evraıo nak

- (diyenin lı:arşıtığı &sham ve 
l <TabvllAt ltıbari kıyıneUe) 
~""'--Serbest esham ve ıahvllll.ı 

·'"QSiar • tl . 
lla ttı:ı ve Döviz Uzerine 
'll.:neye kısa \'Mell 41.van.s 
lr..~~'11lt lizertne 
~Clrlar: 
"'llbtellf: 

79.808.056,05 

39 644 231 ,95 
6.769.068,30 

7.469.500,-
181.711,85 

7.808.722,-

Yekıiıı 

79 808.0~,05 Muhtelif: 

4.6 413.300~ 

15.459.933,83 
4.500.000,

U.867.680,62 

365.716.096,43 

&5.708.298,13 

, 
Yel<(m 365.716.096,.3 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi o/o 4 Altıq üzerine avans o/o 3 

'l'rabzon Nafıa Müdürlüğünden: 
t_ 'l' 

rabzon vilayet merkezinde (11004) l ira (09) kul'U§ ke§if bedelli Zanos 
~ köprüsünün tcvsii kapalı zarf usulile eksiluneye konulmuştur. 
a - lvtuvakkat teminatı (825) lira (31) kuruştur. 

- İUın müddeti 16/11/938 tarihinden ~tibarcm 14/12/938 tan'bine kadar 28 
i gündür. 

- İhalesı 14/12/938 tarihine rastlayan Çnr§amba g~nü saat on beşte vilayet 
S ....... ltıakamında toplanncak olan ~aimi encümcnde yapılacaktır. 

lsteklil~rin: Şartname, resim, plan, tahlili fiat. silsilei fiat bordrosu keşif 
ve bun:ı benzer s-air evrakı Trabzon Nafia dairesine müracaatla tedkik eder 

0 Ve bir SUretini parasız alabilirler. 

- l~eklilr:rin 938 yılına aid ticaret odası vesikaS1 ile bu ışi yapabileceğine 
<~ıd vilayetten alacaklan ehliyet vesikasını ibraz etmeleri şarttır. Ehliyet 

;esikası talebinde bulunacakların ihale tarihinden en az sekiz gün evvel 
. rabıon vilayeUne müracaat etmeleri lazımdır. Aksi takdirde eksiltıneye 

? ıştırak edemezler. ....... ! iincü maddede tavin olunan gün saat on dörde kadar teklif melrtublannı 
. 1airnı encürncn riyasetine makbuz mukabilinde vemıeleri icab eder. Posta 
~c gönderilen mektublar kabul olunursa da vil.ki olacak tebirden dolayı 
alibler bi:- hak iddiasında bulunam&Zlnr. (8625) 

ı<ARYöLALARfu·~ad:nı. 
moblelerı 

HALIL SEZE 
Karyola ve madeni eşya fabrikası saloclanndaki 

me,herlnde göreblllraln!z. 
:ı. Sirkecı, Salkımsö~Ot, Demirkapı caddesi No. 7 Tel: 21632 .__ı* 

Zonguldak Urbaylığından: 
,..,_ Bir Mühendis Bir Fen Memuru ranıyor 
.. ,., 1' 

~ınur:a ilczetli bir mühendis veya :rrJmar miihendis, 100 lira ücretli DİT fen 
~'-'e v cıhnacaktır. Taliblerin 31/12/9~8 tarihine kadnr icab eden evrakı milsbi
tıllltıur esikulan ile Zonguldak Belediyo lUyasetine remmı müracaatlan UAn 

· •8849a 

os ta 
Yerebatlıln. Çatalçe~e sokak, ~ 

Yevmı. Siyaıd. Havad.ls ve llalk pzete3J 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. IV. 

Tt"RKtYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 234:0 1220 710 
EC NE Bİ 2-;'ı)i) l-400 800 

Abone bedeli peşindi:. Adres 
de~iştirmek 25 kuruştıur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
~00 

Gelen eoralı gm verilmez. 
llanlaTdan me•'uliyet alınmca. 
Cevab için mektublara 10 kunı§luk 

Pul ilAvesi lfızımdır. 

r····;~~;~·k;;;;;;·;·~~·i·ı;~;;;;b~-~ 
j Telgraf : Son Posta 1 
: Telefon : 20203 • . . 
"'•···············································' 

.............................................................. 
Dr. HAFiZ CE AL 

{Lokman Heldm)' 

lbllllb'• m ı.ba&mu PUar.daD musa 
htriUn <l- 1) Dlneyol\1 Daıara lOf. lY ı.

aıoaa .- • IIM6 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASP1RIN seneler·. 
denberi her türfu soğukaf; 

gınlıklarına ve aOrılara kar$i 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P i .R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EİY marka· 

sana dikkat ediniz. 

İnhisarlaı· U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin kutu fabrikasında halen mevcud olanlarla birlikte mayu Ila 

gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 20,000 kılo düz kapak tahtası açık u1oı 
tırma. usulile salılacaktır. 

II - Mubaınmen bedeli beher kilosu 3,66 kuru§ besabile 732 lira ve % 1~ U.. 
minatı 110.80 liradır. 

III - Arttırma 15/Xll/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 16 da Jta,.. 

bat&şta levazım ve mübayaat §Ubesinde müte§ekkil satış komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

IV - Nümuneler Cıbalide kutu 1abrikasmda görülebilir. 

V - İsteklilerin arturma için tayin edilen gün ve saatte % 1~ teminatlarll8 
bir1ıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8664) 

Cinsi Eb'adı Mikdan Mubammen B. " 7.6 tem.Jnatı 
Bebcri Tutan 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Çıralı tahta 400X30X30 18 MS 

• • 400X28XSO 8 • 

• • 400X26X3 ıo • .. • 400X28X8 18 • 

54 -!6. 2430.-
Dnz beyaıı ~oxsoxoo 10 M' 89. 390.-

--- All. no tahta 2820.-

I - Yukanda eb'ad ve mikdan yazılı 54 !lletTe mik'abı çıralı tahta ile 10 metre 
mik'abı düz beyaz tahta pazarlık usuliyle satm alınacaktır. 

ıı - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminat bizalarında gösterllmişHr. 
HT - Pazarlık 12/XII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba. 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Aiım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7fJ güvenme par .. 

lariyle birlikte yukaru:la adı geçen kom:syona gelmeleri ilan olunur. c889'b 1 

ı - ŞartDamesi mucıbince 3000 kilo arab sabunu eksiitme usuliyle atın alla 

ııacaktır. 
II - Muhammen bedeli beber kilosu H kuruş ht'ııabile 420 lira ve muvakbt 

teminatı 31.50 lir:adar. 
m - EksJltme 20/Xll/938 tarihine rasUıyan Salı günü saat 14 de Kabalalll 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır • 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. ,. 
V - İsteklilerin eksiitme tç1n tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme ~ 

lariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilAn Olunur. c8833a 

Cinsi 

!Mtıbnr kurşunu 

Araginal 

Mikdan 

1500 kilo 
4QO litre 

~ 

Nuharnmen B. 
be h ert tutan 
L. K. L. K. 

a·> - .... 480.-
ı. 50 600.-

%7,5 te- BkiUt· 
min at me nin 

Lira Ku saatt --
36.- 14 
45.- 14,30 

1 - Nümuneli cvsafında 1500 kilo mühür kurşunu ile §artnamesi mucibinoe 
400 litre Araginal açık eksiitme usulü .ile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminalları bizalarmda gösterilmiştil\ 
lU - Eksiitme 14/XJJ/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizalarmda yazıh 

saatlerde Kabatqta Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda ya,. 

pılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilece~i 8"-

bi n üm un eler de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksntme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güveome 

paralarile llirllkie JUkande ada aeçen k~ona Jelıneleri t14n Olunur. (88M), 
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Kendiliğinden 8 plik değiştiren 
LÜXOR Gramof~n Mobilyaları 

12 Ay V aresiye 
VERESİYE FIATLAR 

HORNYPHON 
4/8 Lamba T. L. 135 
5-6/12 Limba T. L 185 

,. MOTÖRLÜ T. L. 215 
8/16 Lamba motörlü T. J.,. :J.85 

B RA UN 
6 Lamba T. L. 165 
6 SÜPER Larnba T. L. 195 
6 , gramofonlu T. L. 250 
l'\ntensiz Çanta radyo T. L. 165 

12 
AY 

V 
E 
R 
E 
s 
1 
y 
E 

SON POStfA 

1 - Garantili bir radyo 

2 - Yedek aksanu daima mev-

cud. 

3 - Mükemmel tamir atclyesi 

4 - Ciddi bir müessesenın malı 

6 - 1700 liralık e~ya pıyangosu 

6 - Reaksiyon negatif tertibatı 

7 - Kuvvetli anti feeding ter· 

tibatı. 

8 - Dört dilirnli sihirii göz. 

~ 
E 
R 

r 
Umumi vekili 

RiKARDO 
LE V i 

Müessesesi Havuzlu Han ............ 
ISTANBUL 
Umumi acentası 

O S M A N 
Ş AKAR 

TOrk Elektrik lesisat 
ve Ticaret işleri 

müessesesi 

GALATA 
Bankalar caddesi N. 47 
Voyvoda han - Zemir., 
kat. 

BEYAZlD 
Üniversite caddesi 
No. 28 

KADlKÖY 
İskele caddesi No. 33/~ 
Ankarada: S. ve N. kar
deş. 

İzmirde: Panetti ve Pa
riente. 
Eskişehirde: İbrahim 
En er 
Bursada: !sak Soef. 
Trabzonda: Hakkı At-
ma ca 
Sarnsunda: Alaeddin 
Saatçi. 
Kırklarelinde: Fehmi 
Akay 
Lüleburgazda: Ali Şe
fik Şimşek. 
Adapazarda: Sila.hçı M. 
Ural 
Erzurumda: Neşet So
lak. 
Aıdanada: S. Rıza İşçen 
Diyaı:ıbakırda: Misbab 
Münlp Uraz Kler 
Zonguldakta: M. A. Gü
rol. 

UnutmayınlZ ki: 
·······································• 

Bir dişin çıkarılması, ah· 
hatin temel taşlarından 

birinin çıkarılması 
demektir. 

Bu Akıbetle karşılaşma
dan evvel dişierinize iti· 
na ederek, hergün t~miz· 
liyerek onların çürüme-
mesine, bozulmamasına 
ihtimam etmek lAnmdır. 

ADYOLi 
Diş macunıle hergün ve 
en az günde 3 defa fır~ 
!anan dişler daima sağ-

lam ve temiz kalır. 

Daima Radyolin 

....................................................... ......, 

i ian T arifemiz 

mhile 400 kurtıl 
aahile 250 » 

Oçüncü aahile 200 ~ 
Dördüncü •ahi/e 100 » 
Iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 ,, 

Muayyen bir müdde' zarfında 
faclaza rnikdarda ilan yaptıracak· 
lar ayrıca tenz.ilatlı tarifemizdr.ıl 
istifade edeceklerdir. ':':'am, yanın 
ve çeyrek sayfa ilimlar için aytl 

bir tarife derpi~ edilmiştir. 
Son Posta'nın ticart iliiniarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
ed ilmelidir: 

is içre O ADO erk k v ad n cep, ko ve 
o omati~ saatleri 15 sene garan i, 6 ay veresiye 

GALATA: BEYAZlD: KADlKÖY: 

İlaneıhk Kollektif şJrkeU 
Kahramanzade BaD 

Ankara caddesi 

................................................. _ __, 
Son Posta Matbaası 

Bankalar caddesi 

No. 4 7 Voyvoda han - zemin kat 

NEZLE - BAŞ ve DiŞ 
ACRILARI - SOCUK ALGINLIKLARI -

NEVRALJİ - KlRlKLIK 
KIRGINUK - BÜTÜN AGRILARA 

ve 

GRIP'e 
Karşı yegane çare 

BIR KAŞE 

M .. d.. .. S ı· R P g.,.,.e, Neşriyat u uru: e ım agı 

Universile caddesi No. 28 Iskele caddesi No. 33/2 SAHİPLERİ: S. Ragıp EME~ .,r.rGl~ 
A. Ekrem UŞ~ 

Akba kitab evi 
Her dilden kitab, gazete, mecmua, 

rr.t>kteb kitabiarının ve kırtnsiyenln 1 
Ankara satış yeridir. l!ndervud ma
kinesinin acentasıdır. ... __, 

_.•--•• Doktor ·---' 
ihrahim Zatl Ögel 
Ee:edlya hrşısınd '• Piyer~otl 
taddesiode 4ı1 ouıııar.ıJı ber :J.a 
Ubledeo sonu basLaltıı.·ı,u kilJ.U 

.._ ____ .. eder. 

,.. .. ARADA B0Y0K FARk VAR 
Pertev çocuk pudrası; ~imdiye kadar hiçbir benzeri tarafıııdıtD 

taklid edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhasaa. çe; 
cuk cildieri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici biçbit 

mPdE R~~rfV'dır.ço C U K P U D HAS 1 N 1 
. Şişman vücudlü ya~h kimseler de kullanmaktadırlar. VücudiiJJ 

iltivalannda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan dalı' 
müessir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğr adi (T alk Pudra) larile kar1Ştlrmay1n1Z-

MOtenaslp bir Endalll 
J. ftouuet Koruleri (Oalu) ,. K., 

fllarlerl wDcudıı odı"'alıauıft teııaeDIID 
tamlııt eder. Savlmllilııe hale!· gelmalı• 
el&lft wDcııt• yumutalır wa lııcelll" 

Firatiar : Kamerlar e llradaıı. 
Kareeler (Oalna) outyenla llorelıor 

25 llradaıı lllbaref\. •.... ,.,, , .. " ... 


