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FRANSADAN lT AL YAYA CEVABİnönü TaşköprüdiJ 
"V enedi k Frans1zlara tetkikler yaptı 
Habeşistan Negiise , 

'l'unusta dün yeni nümagişler gapıld~, 
• • 

/talyan konsoloshanesi taşiandı 
... ·-·················-········-·········-· .. ·-····--· 

Pariste gençler İtalya Almaniann ingiliz 
aleyhine nümayiş yaptılar Müstemleke 

Naz1r1na cevabi 

~ . 
~;ıı~,~" Kostantin ıehrinde geçenlerde yapılan ııümati'§Wft toftnı biT .ıokağm half 

b,t ~tıa, 8 (Husus!) - Başvekil pRladye, Heye~ Korsikalılann hiçbir vakit İtal
~n Kort~ikalı eski muharlblerin mü- yan olmadıklarını, adanın Franaaya aeç- . 

-

Ingiliz mü.stemlekdt nazırı Makdonald 

Milli Şef dün kendir havuzlan m gezdiler 
ve Validen izahat aldiiar 

TqklSpnlden bir g6rilntl§ 

Kastamonu 8 (Husust) - Reisicüm- Cümhurreisi, bundan sonra, kendi 
hur İsmet· İnönü, bugün saat yedi elli adlarını taşıyan İsmet İnönü yatı oku· 
beşte Ta§köprüye hareket buyurmuş- lunu ziyan~t ederek gezmişlerdir. 
lar ve kasahaya dokuz yirmiele varmış· Milll Şef 11 ,30 da Taşköprüden ha· 
la::-dır. re.ket etmişler ve 12,45 te Kastamonu· 

Milll Şef, kasaba dahilinde bir müd· ya· dönmüşlerdir. Sayın İnönü Gölve
det yaya yürümüşler ve halkın arasın- ren mıntal~asında yol üzerindeki ken
dan geçerken şiddetle allwjlanınışlar - dir havuzlarını gezmişler ve Vali Av· 
dır.. ni Doğandan bıı havuzlar hakkında i · 

Taşköprülülerin coşkun tezahürat • zah&t almışlardır. 
la"'lna selamla mukabele eden Cüın - e 
hurrcisi doğruca belediye dairesini şe- Kastarnoru 8 (1\..A.) - Anadolu A-
refleııdinnişler ve burada devsir rüe- jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
sasını kabul buyurmuşlardır. Sayın Reisicümhur İsmet İnönü, saat 8 de 
İnönü, müteakıben, büyük salona ge - Taşköprüye hareket etmiş ve orada öğ
çerek köylüniin ve halkın· dileklerini leye kadar merkez ve bölgelerinden ge
d:ıtlcmişler, Belediye ve Ticaret Oda- lcn vatandaştarla çalışmıştır. 
sı reisierinden kendir hakkında izahat Ö{t!eden sonra Kastt.ımonukla kıil • 

~lerini kabul etmiştir." (DeftıiU ıı iad D7fada) 

Takas Işleri yeni bir Ebedi Şef Atatürkün 
:ılmışlardır. mıştır. 

Berlin. 8 (Huausl) - Müstemlek!t na- ============-====-=================-

Şekle bağlanacak Am d- Kab ri 
lı:nkar . Ankara. 8 (Hususl) - Ebedl Sef Atıt· 

~ a, S (Husual) - Takaa it lerinın ı·· k"" Anıd K b · h k.kında : t ı ı "etti b. u~ un • a rı a mu a ea a-
~la ır §ekle bağlanması maksadile ha- rı toplamak üzere teşkil edilen komisyo-
tt nlllı§ bulunan bir rapor hükOmetçe nun hazırlıyaca~ı rapor Parti grupunun 

tk.iıt ettirilmektedir Tetkikat tamam· ıttılama arzedilecek ve Anıd~abrin ku-

zırı Makdonaldın A vam Karnarasındaki 
dü.ıkü beyanatını mevzuu bahseden 

(Dev~ 3 üncü sayfada) 

Bu da bir rökor 
Ayni şahıs hakkında 10 

dolandıncılık davası 
birden açıldı 'ne• h · rulacajı yere dair kararı grup verecektir. 

1\ O.k(lınet bu mevzu etrafında ka- Reylerin Çankaya Ülıer'inde toplanınuı On dolandırıcılık davasının ıek maz-
~ "et"ecekUr. ihtimali kuwetlidir. nunu. Meşhur Mahmud Saim aleyhine 

Alman Hariciye Nazın 
Paristen Beriine döndü 

~ 
~~nsa hükumeti Alman Nazınna hususi bir tren tahsis 

' Ribentrop hududdan teşekkür telgrafı gönderdi 

~.. . 8one ltibcnh'oJ . • 
..... ~ 8 ı • 

-._., "" ' (Huauai) - Alman hariciye na-~ oldu~ halde bugüri Serline hareket ~ 
4'0Q J\'L~ .. o« 

•~ntrop. beraberiııde refikası miftir. (Dcv&JM 1J. iiiiıti MVfada) 

birbiri ardısıra açılan davalar, onu bu 
suretle adliye tarihimizde bir rokor a
hibi yapmıştır. 

(D~am& 11 inci mvfad4) 

lstanbulda suç 
Işlegenler 
Azalıyor 

Cürmü meşhud suçları 
eskisinden yüzde 

altmış eksik 
Son günlerde cürmü meşhud vak'ala

rında. umumi bir azalıg müşahedP. edil
mektedir. Bu nisbeti, kanunun tatbik e

(Det:am.ı 11 inci sayfad4) .............................................................. 

AtatUrkle 
24 sene 

r········;· Anlatan .......... ) 

i Cevad Abbas 
\... ................. ·-·········-····-·--

y ann başlıyoruz 

Adiiye V ekili, davayı 
• 

Baro Idare Meclisinin 
halledeceğini söylüyor 

Musevi avukatlar arasındaki galeyan devam ediyor: 
" Içimizde böyle hainler yoktur , varsa meydana 

çıkanlsın görelim! " diyorlar 

IE.Vl.UIJ ir i•R iu RARO HlARE ~tLISUcl f.l ~KADA~ EDER MAHiYfTTE GÖflUU:H 

r!'LÇ'YFf~!Z Ttrıdt< Et>iUifK i/ZEAE tST.4N.80LDAROSUAEiS4-ichl~ .atn>E~fLMiŞ 

T iA ,. ,.?l iYf: VUC i ı. i H ilMi f.RA)l + 

Adlıye Velal\ HiLmi Uranı.n cSon Poatcı. yıı verdi~ cevabdan bit- J)MÇA 

tb,.ahım Nom (Avnım Nııum) R. Habib 
Baro mecmuasının son nüshasında a- nı, Yahudi avukatıann mütarekede Turk 

vukatıarı fieldetle allkadar eden hır ma- barosundan ayrılarak ayrı barolar teşkil 
kale ~ıktı. Bu makalede bazı Rum. Erme- (Devamı 11 inci savfad.ıı) 
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Ayinei devranda şimdilik 
Görülen şeyler! 

SON POSi'A 

Resimli Ma • • s= Dudaktan ka/be ... 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA N M Al 
~rkçeyi bir Türk kadar iyi telaffuz edc>n bir gayri Türk 

vatandaşımız mühim bir nhşveri~te bulunmak üzere tanm
mış bir mo~azaya gitmişti. Kendisini karşılıyan ma~za mü
dürüne ıstedi~inin mevcud olup olmadığını sordu. A '"adı~ı 
vardı ve mağaza müdürü memurlanndan birine gösterme
lerini emretti, ayni zamanda da türkçeden gayri bir dil lle: 

ISTER jNAN. 

- Yiizde 25 fazla iste emrini verdi. 
Fakat müşteri bu yabs~cı dili pek iyi biliyordu, i§itince, 

biraz da sinirli idi, biddetinden köpürdü, mağazada k•ılla
nılan dil ile &damlara güzel bir ders verdi. 

Biz bu hikayeye, gayet mevsuk bir kaynaktan i§itti~imiz 
için inandık, !akat ey okuyucu sen: 

ISTER INA N M Al 
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HükUmet yurddaki 
elektrik. ve su şirketlerini 

de satın alıyor 
Nafia Vekaleti, tr amvay, tünel ve havagazı şirketleri 

ınümessillerine sarih mübayaa şartlarını bildirdi 
.Ankara, 8 (A.A.) - Haber aldı~ııuıza 

nazaran hükumetimizin satın almı:ı.~a ka
tar verdi~i ş~rketler meyanında İstanbul 
l'raınvay, İstanbul Tünel, İstanbul Ha
\tagazı, İzmır Tramvay ve Elektirk. h:
lllir Su, Bursa Elektrik şirketleriyle mUt
t:hid elektrik şirketi elinde bulunan E
dırne, 1'ekirdağ, Balıkesir, Gaziantep ve 
~ersin eİcktTik tesisleri vardır. 
Nafıa Velırueti satın alma kararını bu 

ltrk<'Uere> teblı~ etmiş ve rnezklır şırket
ler ce satışı> rnuvafakat ettiklerini biıdır
rtli~("rdk 
Şırkellerle yakmda müzakerelel"E' bliŞ"

ltnacaktır. 
.Ankara. 8 (A.A.) - Nafıa Veka1etinin 

satın alınağa karar vermiş olduğu İstan
bul Tramvay şirketinin mümessilleri Ve
~letıe temasa başlamış ve VekalE'te tek
lif llıahiyetinde telfıkki edilerniyecek bir 
lllUhtıra vermişlerdir. Vekfılet te bilmu
ltab~ıe tesisatı iptidaiye hakkındaki dü
~celeriyle mübayaa şeraitini ihtiva c
de_n bir muhtıra,yı kendilerine tevdi ct
lll:ştır. 

liaber nldığımıza göre, hükumetimizin 
tarıh ve müsbet mübayaa şartlan müvı.ı
t~hesinde şirket mümessilleri Brüksel
~ talimat isıiyeceklerini dün Vekalete 
bUdırnıişlerdir. 
t'tanıvny Şirketile yapılan m üzakere 

inkıtaıı uğradı • 
Geç vakit haber aldığımıza göre 

traınvay şirketinin satın alınması et • 
~fında Ankarada cereyan etmek te o

n lllüzakereler inkıtaa uğram~tır. 
inkıta, fiat esas!arından uyuşulnma
~ olınasmdan ileri gelmiştir. Şirket 
UraJıhasları ştr.keti~ bil'wnum ~~ 

sat ve mebani ve edevatı mütahatrike 
si için ı S milyon lira istemişler ve 
bilahare bunu 14 milyon liraya tenzile 
muv~bkat etmişlerdir. Buna mukabil 
Nafıa Vekaletin.in yaptLTd~ tedkikat 
neticesinde şirketin bil'urnum tesisatı
n'n ancak ı ,85 0,000 lira değerinde ol -
duğu anlaşılmıştır. 

Bu yaziyct karşısında Nafıa Vekaleti 
büktımetin ve be1ediyenin şirketteki 
matılıbunun tenzilinden sonra 800 bin 
lira teklif C'tmiştir. Bu para her se -
ne 40 bin liralık müsavi taksitlerle 20 
senedE> ödenecektir. ~ 

Şirket miirahhas!an bu teklife mu -
vafakat etmediklerinden müzakerele -
re devam imkanı kalmamıştır. 
Müzaker~tın inkıtaa uğradığı dün 

şirketin İstanbul ınerke4i tarafından 
Belçikada~d umumi merkeze bildiril -
miştir. 

Öğrendiğimize göre evvelce elektrik 
şirketi sa'-ış müzakerelerini idare eden 
ve mukave!eyi imzalamış olan B. Spe
c;iyal Belçikadan memleketimize gele • 
cek Vf.' ınGzakereye devam imkanlan -
nı arnştıracaktır. 

Nafin V Pkaleti, şirketin 194 t sene -
sinde imtiy::ız müddetinin bitmekte ol
duğunu ve mukavele mucibince bu 
müddetin hitamında bütün tesisatını i
şe yarar bir halde hükfunete devi_; ve 
teslim etmP:k zamretinde bulunduguna 
nazaran ı:;irketi:ı. satın alınması için da
ha fazla ·bir para teklif etmemektc ve 
yApılan tedkikat ta bütün hattın ve e
devatın hemen hemen kamilen tecdid 
ve tamtre ihtiyacı olduğunu göster -
mektedir. ~ - ~ 

Hava Kurumunun son alti 8yl1k 
geliri 2,122,396 liraya yükseldi 

P.lerkez heyetinin dünkü toplanbsında Atatürkün 
babrasını taziz için 5 dakika sükut edildi 

Ankara. 8 (A.A.) - Türk Hava Kuru- vet almış bir teşekkül olmakla iftiharla
~~ t.:eneı mer kez heyeti bugün saat 15 te nan Kurumumuz. yarmki bütün mesai
~rn merkezinde toplanmı§tır. sinde de. hep Büyük Hamisinin §ellcatli 
t· '!'oplantıya başlanırken Atatürkün ha- gölgesini başucunda hissedecektir. 
~aslnı taziz için ayağa kalkılarak bP~ Son acı günlerimizin biricik teseliisi 
lteı kika sükUt edilmiş ve mü takiben mer- olan yeni Şefimizl, milli havacılığımızın 
~lo ~~~ heyetinin altı aylık çalışma ra- ku~lmasında en ç~k emeği geçnti~ bi~ 
'tta tu ıte :ınurakıb raporu ve bilanço oku- şahsıyeı olarak selamlamak, en zevklı 
h "ak tasvib olunmuş ve toplantı: ·'l ni- v.ızifernizdir. İ§C ·başladığı günrtenberi 
iıt!t Yerı~i~tir. . ~ürk Ha~·a Kurumuna fahri b~şk!~~ık!a-

" erkez ıdare heyetinın genel merkez rıylc feyız aşılamış olan sayın Inonunun. 
~Une venni~ olduğu raporda, Kuru- ürkütücü :hakikatleri. Türk milletine İ:-ii
Q(J .son altı aylık mesaisi şu suretle izah tün çıplaklı~ı ile anlatmış olan scsi, hala 
~Unektedir: bütün vatandaşıann kulaklarındad:r. Bu 

!!o ·u toplantımız. Türk milletini gıinler- ses. milli havacılığımızm yarınki r.ıuvaf
tııı ıztırab ve göz yaşı içinde bırakan, yal- fakiyetleri için en kuvvetli teminat tır. 
le YUrdumuzda değil, bütün medeni A- Kurumumuzun son altı aylık gelir!, 
!l't~ıde kederli akisler uyandıran bir ölü- 2.122.3R6 liradır. Bu rakamın 647.208 lira
t~~ llla~m günlerine rastlıyor. 14 yıllık sı piyango hasılatıdır. Geçen altı flla na
hınb·Çenın her sayfası Büyük ŞP.fe ald zarnn gelirınıizde 70.061 liralık bir artış 
ltu ır hatıra ile dolu olan Türk Ha,•a \·ardır. Bu fo:ızlalık, Türk şuurunun g6k
O• turnunun yası, sonsuz ve derindir. lerınıizi kontmak davası yolundaki uya
~ takdir ve iltifatlariyle şeref d..ıy- nıklığını hiç kaybetmemiş olduğunun 

kıYnıetli alakalanndan daima kuv- kıymetli bir işaretidir. 

Alınanyanın ilk 
ıı.,.~ayyare gemisi 

l'ltl'y ı n, 8 (Hususf) _ Almanyanın ilk Londra, 8 (Hususi) - Eski başveka 
~~re gernfsi bughn Kil tezgahJanndan Lord Baldvin. bu gece radyoda bütün 
l'e~ı e ~~lıniştir. Bu münasebetle Ma- düny&ya hitaben Yahudilerin lehinde bır 
fh:.._. Görıng bir nutuk irad etmiştir. Ge- hilabede bulunmuş ve sayıları gı1nrlen 
""-"lll\ ı~: gür:.e nrtan Yahudi muhacirlerinın sefale-~··" cGraf Zepelin~ konmuştur. 

Baldvin, Yahudilere 
yard1m edin, diyor 

tini anlatmıştır. 
~·· k 1 - Lord Baldvin, bütün hayırseverlPri bu 
llr lJ orcu muhacir:icre madcll yardımda bulunmağa 1' ah .ll . davet etıni~tir. 

~ V l er l / Lord .Baldvin. maddt yardımların ken-
ta ll_~ara 8 (A.A.) _Haber aldığımı~ di ba~kanlığı altında teşekkül etmiş olan 
bor €ore, hariçten gelecek 19 3.3 Türk hPyete gönderilmesini söylemiştir. 
~ tahvillerinin münhasıran amor ~ tarda ve döviz mukabilinde ithaline bü

ll sandığı delaletile mahdud mik- kUın'.itçe müsaade ed.ilmi§ür.. _ 

SON POS1'-

Çinliler bir buçuk milyon 
kişilik yeni bir ordu 

teşkil ettiler 
Şungkiang, 8 (A.A.) - Çinliler. mün

hasıran yüksek tahsil ta1ebesinde11 mü
rekkeb bir buçuk milyon kişilik .veni bir 
ordu teşkil etmişlerdir. Karargahı Çeng
tuda bulunan bu ordunun başına bı~zat 
Mareşal Şang-Kay-Şek geçmiştir. 
Şangsa, 8 (A.A.) - Tsungha, Huahsien 

ve Samshui civarında çarpışmalar devam 
etmektedir. Kanton - Kovlon havalİsin
de vukun gelen muharebelerde iki Japon 
ahlyı mahvcdihniştir. 

B eşikt&şın iki m arlif 
Fulholcusu ö lüm 
Tehlikesi atiattılar 
Beşiktaş klübünün iki maruf futbol

cusu olan müdafi Hüsnü ilc muhacim 
Hakkı dün bir ölüm tehlikesi atlatmı~
lardır. 

Iki "rkadsş yattıkları odaya bir mar.
gal koymuşlar ve bu yüzden kendilerine 
kömür çarpmıştır. Hüsnü boğulm:ı ala
metleri göst('rcrek dışan iırlamış ve düş
mü§. gürültüye koşan evdekiler Hüsnüyü 
sofad&, Hakkıyı da odada baygın b:r hal
de bulmuşlardır. İki maruf futbolcuya 
derhal sun'i teneffüs arneliyesi yapılmı§, 
ilk tedavilerini müteakib hastaneye kal-
dı:.ılmışlardır. 

Nihayet kömür çarpmasına tutulmuş 

olan bu m~ur oyuncularmuz bu müt
hiş felaketten kurtulmuşlardır. Hnkkt 
elin hastadır. 

----------------------
Alman!arm Ingiliz MUstemleke 

Hazırma cevabi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Voelkischer Beobachter gazetesi, cİngil
tere hükumetinin müstepıleke mesclc
s:nde Almanya aleyhinde yapılan propa
ganda önünde arzı teslimiyet etti~mi gö
rüyoruz~ dedikten sonra ilave cdıy11r: 

clngiltcrc ba~eklinin bu meselcdc Al
manya ile anlaşmak arzusunda bulundu
ğunu bildi~imizden bu hal çok şayanı 
teessüftür .,. 

Bu gazete, bundan sonra aşa~daki t.a
birlerle Alınan noktai nazarını izah Ye 
te§I"ih etmektedir: 

1 - İng!.ltere, Alman müstemleke!eri
nin sahibi değildir. Sadece bu mlistem
l~keleri idare etmektedir. 

2 - Bütün müstemlekelerimizi istiyo. 
ruz, 1918 deki müstemleke ya~masında 

İngiltere aslan payını kendine ayıımı~ 
ise ct , kabahat bizde değildir. 

3- Yerlilerin - bugün ekseriya telmih 
olunan - noktai nazarları, galib milletler 
bizim müstemlekelerimiı.:i paylaşırlal

ken sorulup öğrenilmemi~tir. Afrika zen
cileri arasında hakiki bir plebisit yapıl.._ 
ması ımkanı mevcud olmadı~mı pek iyi 
bilen İngiltere, kendi iştihasını teskin et
mek iç:n b!çbir kıymeti olmıyan bu rna
z~reti ileri sürmektedir. 

Sayfa s 

Dün gece bogazda S4~ 
iki vapur çarp1şt1 .At: E -~,...._ 
Dün gece saat 2 t de Büyükderede 

bir deniz kazası olmuş, iki vapur bir • 
birile çarpı§arak bunlardan biri büyük 
bir yara almış ve batmak tehlikesi kar
şısında kaptanı tarafından karaya otur
tulmuştur. 

Gaı yüklü olarak Köstenceden ha -
reJ.ct -etmiş olan Oryantal vapur acen -
tac;ının Panan.a bayraklı Erne vapuru, 

• 

"aat 19 da sıhhi muayenesini yaptır -
mak üzere Büvükderede Sovyet sefa -
ret binası önÜnde demirlemiştir. Bir 
müddet sonrn gene gaz yüklü olarak 

Karndenizden gelen İtalyan bandıralı 
Bonçiyo vnpuru Boğazdan girmiş ve 
b~yük bir süratl~ Erne vapurunun ü -
zerine doğru ilerleıniştir. 

Vapur karanlığın ve suların tesirile 
hüyük bir şiddetle demirli bulunan E
rrıe vapuruna bindirmiştir. Bu çarpış -
ma neticesinde vapurun sağ tarafmda· 
ki tO numara1 • ambarda büyük bir 

rahne açılmış, gazlar dökülmüş ve am

b;ıra su hücuın etmeğe başlamıştır. Va
puruıı kaptanı batmak tehlikesini ön
lemek üzere vapuru Büyükdere kibrit 
fabrikastn'!"l önünde karaya oturtmuş -
tur. 

Bu müsadenıe esnasında İtalyan va
puru pek cüz'i bir surette hasara uğra
clığmdan yoluna devam etmiştir. Çar· 

pışma neticesinde nüfusca zayiat ol -
manıış ve kaza tahkikatına Büyükdere 

müddeıumuınisi el koymuştur. 

Rumen hükümeti de 
Yahudilere karşi 

ciddi tedbirler ahyor 
Bükreş 8 (A A.) - Romanya Dahi· 

liye Nazırı, bir nutuk söyliyerek ez • 
cümle hükfımetin Yahudi meselesin~ 
halihezırda pek büyük bir faaliyet sar
fetmekte olduğunu ve son derecede 
miiş1{ül olar. bu meselenin muslihane 
bir surette ham gayesini elde etmeğe 
çalış.makta bulunduğunu beyan etmiş -
tir. 

Hükumet, cezrt bir hal sureti bulun
cıya kadar ecnebi. Yahudilerle Roman
ya tabiiyetini kaybetmiş olan Yahudi -
lerio Romanyaya ginnelerine mani ol

mak için 12zım gelen bütün tedbirleri 
ittihaz etmiştir. Bu Yahudiler, artık ec
neb!dirler ve bilhassa Romanya ame-
Joesinin mutazarnr olmamasını temin e
decek ~ekilde iş meselelerinde hususi 
bir kontrola tcibidirler. Bu Yahudiler, 
hiçbir Rumen bürosunda ve hiçbir Ru
mcn müessesesinde istihdam edilemez
ler. 
Bükreş 8 (A.A.) - Alman ekalliye

tine mensub Rumen tabiiyetinde 4 ki· 
şi şüpheli faaliyetlerinden dolayı Al
ha şehrinde tevkif edilmiştir. Bunlar • 
dan biri üzerinde neye yaradığı anla
~ılan.ıyan bir şifre bu1unmustur. 

Avrupq.t/.a •on u vda maceraları 

8 Fran sa Almanyayı 
iknaa uğraşıyor 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

A lman Hariciye Nazırı Fon Ri~
bcntropun Pariste iınzala::ıgt 

Alman - Fransız müşterek beyanname· 
s:nden sonra ve dün Paristen ayrılmasın· 
dıın evvelıki devlet arasında bazı reüzake 
relerin yap!Jması tabii idi. Esasen hariciye 
nazırınm beraberinde gelen ve bütün 
mühım hukuki müzakerelerde hazır bu~ 
lunan Alman mütehassısı Dr. Gausun 
mevcudiveti de bunun böyle olaca~ım 

gösteriy~rdu. Aksi takdirde, zaten bir ta
kım kayıd ve şartları ihtiva eden bu be
yartnamcnin sathi bir tezahürden başka 
bir manası kalmazdı. 
Konuşulan mevzuların şümul ve tefer

riiatı malfun olmamakla beraber Frn:ısıı· 
nın bu müzakerelerle takib ettiği mak
saC. mcvcııd statükoyu Almanyaya ka
bul ettirmeye çalışmak oldu~u se7.ıliyor 

ve onu, herhangi bir müstemleke işine el 
atmaktan vazgeçirmc.ye çalıştı~ anlaşı

lıyor . 
Fransanın ileri sürdüğü noktai naznr 

şudur: 
Almanya ile Fransa. saklamsya hacct 

kalmadan kaydolunabilir ki iki emperya. 
list devleltir. Emperyalist emellerin tn· 
hakkuku için de iki türlü siyaset takib 
olunabilir. Bunlardan bir tanesi İngilı~re 
ve F'ransnnın emperyalizmidir ki sahille
ri bütün dünya denizlerine temas eden 
ve bt.itün kıt'alarda kudret ve kuvve>t ifa-

1 de ey !iyen bir imparatorluk tezahürüdür. 
Di~eri ise Çarlık Rusyasının Avrupa ve. 
Asyada \"Ücude getirdi~i iktısadi ve si
yasi bir bütünlük halindeki imparator
luktur ki son zamanda Almanya da bu
nun bır mürnasilini Orta Avrupada mey
dara getirmektedir. Ancak kullanılan va-. 
sıtaıar !tibar.ı1e yekcLi~erinden avrılan 

fakat ayni hedefe teveccüh eden bu iki 
empery&lizmden her ikisinin gayesi. mil
letine azami inkişaf temin etmek ve me
deni varlıx içinde tarihi rolünü bırinci 
plAnda ~fa eylemektir. 

Du !ki telakki haricinde kuvveı ve nfi· 
fuz müvazenesi temin etmenin imkAn
sızlığını iddia etmek suretne Almanyayı 

mevcud vaziyeıle iktifa etmeye iknaa 
çalışan Fransanın bu gayretinde ne de
rece muvaffak olacağı tahmin edilemez. 
İtalya tarafından gelen akordu bfızuk 
sesler ırösteriyor ki bu gibi iddialar vaht 
ve bir~z da tıflanedir. Binaenaleyh eski 
usul politika takib ederek adam kandır
mayrı uJİI"aşmaktan ise açık bir anhı~ma
ya varmak daha muvafık de~il midir? 

Selim Ragıp Emeç 

Filistinde yeni hadiseler 
Kudüs. 8 (A.A.) - Dündenberi yeni· 

den hadıseler çıkmaya ba~lamı~hr. Arab
lar, Hayfa demiryolu üzerinde blr eşya 
trenini yoldan çıkarmışlardır. Şoför ve 
makinlst a~r surette yaralanmıştır. 

ı 
-1 
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4 Sayfa 

Vali bugün Manisava giderek 
Manisalllara veda edecek 

Dün te tkikatına devam eden Vali Taksi m ve Tepebaşı 
bahçelerinin yeniden tanzim ve halka açılmasını, şehir
deki gayri sıhhi halaların yıkılmasını emretti, Taks1m 

meydanındaki halaların yıkılmasına başlandı 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi Ltıt-l Şişli ve diğer semtlerdeki gayrisıhhi 
fi Kırdar, dün sabah Taksime gitmiş, 
yıkılm&sı için emir vermiş olduğu ha-

lalann mevkiini tetkik etmiştir. Dün 
al:şamdan itibaren Taksim halalan 
yıkılınağa başlanmıştır. Buradan Tak

sim bahçesine gidilmişt\D. Behediye, 
Taksim, Tepeba~ı gibi kiraya verilen 

bahç~leri müstecirlerinden alacak, tan
~im ettikt('TI sonra parasız olarak hal
ka açcıcaktır. Taksim halalan yıkıldık· 

tar. sonra o civann alacağı şekil ve tan
zim olunacak Taksim bahçesinin yeni 

vaziyetlnin projesi Fransız mimarla -
nndan Got~re ve imar şubesinden bir 
m imar tarafından hazırlanacaktır. Va

li LCı.tfi Kırd.:ıı, Harbiye ve Şişlideki 
h alalann da kaldırılmasını emretmiş • 
tir. Bir iki gün içinde Taksim, Harbiye. 

Yeni Emniyet Müdürü 
şuabata tamim gönderdi 
Yeni Emn:yet Müdürü Sadri Aka, dün 

bütün şuabata bir tamim göndermiştir. 
Sadri Aka, bu t amirnde meslek arka· 

daşlanna karşı olan sevgi ve takdirlerin
den b:ıhsedcrek polis mesle~inin kıymet 
ve kutsiyetine I8yık bir şekilde n.esaiye 
devam <'dilmesini temenni ed'erek ez
cümle şöyle söylemektedir: 

~Bugün. bütün dünyanın takdirine 
mazhar olmuş bulunan İstanbul polısinin 
başına geçmekle duydu~m iftihar pek 
büyüktür. Bunca muvaUakiyctli çalış

nıalarile temayüz eden arkadaş.lamnı 

t ebrik ederken !bu muvaffaloiyetlerin 
tezyid ve temadisini dilerim. Bunun da, 
bütün ırkad~larımın verilccek dnektif 
dairesinde çalışmalarile elde ecHlPcc~i 
t abi! dir .• 

Mllteferrlk : 

halalar yıkılmış olacaktır. 
Buııdan sonra Lutfi Kırdar, Mezba

haya gitmiş; tetkik ve tefti~lerde bu • 
lunmu~tur. 

Valiyi Vilayette Umumi Müfettiş -
lerden Tahsin Uzer, Orgeneral Fah -
rE>ddin Altay, Kazım Dirik ve Osmanlı 
Bankası müdürü ziyaret etmişlerdir. 
Akşam geç vakit Üniversiteye giden 
Vali. Rektöre iadei ziyarette bulunmuş, 
bazı kısımh'!'l gezmiş, yeni inşaatı gör
müştür. 

İstanbul Vilisi, Manis<!'ılara rveda 
etmek ve ai.:'esini almak üzere bu sa -
bah Bandınna tarikile Manisaya gide
cek, 2 giln kaldıktan sonra tekrar ~eh -
rimizc dönP<:ek ve birkaç gün sonra da 
şehirdeki tet~ikleri neticesini arzet -
m0k \.;zere Ankaraya gidecektir. 

Pasapor~suz gelen 
göçmenlerin iskan işi 

Evvelki g:.in, Bulgaristan muhacir -
]erin d€ n ı 5 Cl kişilik bir grup narnma 
bir heyet, Vilayete giderek, kendilerine 
henüz iskan edilecek yer gösterilme -
diğinden ve vaziyıet2er'inirn me.şkfık 

l{a!dı~ından bnhisle bir an evvel iskan 
edilme1eri talebind~ bulunmuş1ar. 

Bu göçm~'nler, u mumi göçmen nak
liyatı meya'l'nrla gelmiş olmayıp, mem
lekctimi7e kacak olarak iltica eden 
kimsPlerden müteşekkildir. Kendileri
nin hükumet tarafından yapılacak tah
kikatı mütf'akl) peyderpey iskan edi
leePkieri anlaşılmıştır. 

Merrilleketimize muhtelü se'beble•l e 
pasaportsuı. olarak gelen bu gibi kim
~ler, İskôn Müdürlüğü vasıtasile Em
niyet Müuürlüğü nezaretinde, Saray • 
burnunclaki is!{an m isafirhanesinde bu
lundurulmaktadırlar. Ayni zamanda 

Yeni emniyet mDdOrD mOddelumumiyl bu kabil m ülteci m uhacirlerin listesi 
ziyaret aHi Dahiliye Vekaletine gönderilerek hak-

Yeni Emniyet Müdürümü:ı: Sadri Aka, lannda lazım gelen tahkikatın yapıl
dün adliyeye giderek, müddeiumumi mnsı beklenmekted ir. B u müddet zar -
Hikmet Onatl makammda ziyaret etmiş, fında misafirhanede kalanların yeyip 
bu arada müddeiumuml muavinlerı ile içmelcri, yatmalan ve giyecekleri te -
de görügerek, yarım saat kadar ~iyede min edildiği gibi ba7.ılarına ufak tefek 
kklmi~tır. il?ler de verilmekte ve Vekalet tarafın· 

Yeni Belediye reis muavini dan hcıklannda yapılan tahkikat ikmal 
dOn vazllesine batiadı edildikçe peyderpey iskan olunmakta-

Yeni Beled'iye reis muavini Lutfi, dUn dırlar. 
1 abahtan itibaren vazifesine başlamıştır. · Buna mukabil toplu olarak gelen 
E5ki muavin Ekrem Sevencan. B~lediye- göçmenlerin iskan işleri kısa bir za • 
ye gelerek Valiye ve selefine veda etmi§· mcında tamamlanarak Vekaletin tayin 

t . ettiği mıntakalara derhal yerleştiril 
ır. 

Bir mOsamere hasılatı 
Hava Kurumuna verildi 

Cümhuriyetin on beşinei yıldönümü 

münasebetile Balttiyar hanında Mar

mektedirler . ------------------
Po~ta Yil Telnr;~f lJfllum 
MUdUrUnUn bir tavzihi 

seJ Franko ve arkada~ları tarafından 3-12-938 cnmarU''3i günil İstanbul Posta ve 
Türk Hava Kurumu ve Kızılay nıenfaa- Telgrat mer:!tezlmizde tetklkat yaptı~ım sı
tine bir müsa.ınere ter tib edilmı§ti . Bu rada ~crldorda beni karşılayan bir mııhabi-

rlnlzln bazı suallerlne karşı, htanbul, PO.!
nıüsamereden milli yas dolayısile aarfı· ta ve Telgnf Müdfirümüz de yanımda. bu _ 
nazar edilmiş ve toplanan 9439 liradan l undu~ı.: halde, yalnız ve kJıııaca: 
4119 lira elli kuruş Türk Hava Kurumu- ı - İstanhulf4ak' teşkilat ve mile!se.satı -
na terk ve teberrü edilmlJtir. . mııı görm,.ıcten başka blr maksadi seyaha-

Kurumca vatansever yurdda~lara t a- tln olmaNtını, 
kkü d'l · ı · 2 - C0mhur1vet bayramında resımıı kart-

§e r e 1 mış ır. postal çıkartır.~k !steml.~ken zamanın mft • 
Oniversitede lnkıiAb derslerine .'laı.ıdeslzll!tl~ binaen çıkaramadı~mızı, 

baflanıldı 3 - K apalt bulunan istanbul radyosunun 
Mahmud Esad Bozkurd, Üniversitede- t~krar açılmuı tr.ln hiçbir karar mevcud 
· 1 · b ı 1 bulunrnadı~ınl söyledim. 

kı mkılAb ders erıne aş amıştır. tk der- Keyfiyeti bu _,uretıe tam h ederim. 
sin mevzuu (Atatürkün tarihi) adlıdır. ü n Posta ve Telgraf U. Müd r 
tyi derece alan gençler Onlversite Şeref Karaean 

asistanlıöına ayrı ldı 'ar 

Sıhhiye Vekaleti hesabına Üniver!itn Bir amele elini makinaye kapt ırdı 
tahsilini ikmnl edenlerden en iyi derece Bfeyük.dereode kibrit fabrik:asında çalışan 
alanlar, Üniversitede asistan olarek ay- Ilmele Hü.<ıcyln, f'Unl maldneye kaptırnrak 
rılrruşlardır. Bunlar Bcdri, Ekrem, İhsan, yaraJlan.mı.ştır. Yaralının müdatva.tı ya;>ıl -

t mıştır. 
Bülend, zzeddin ve SalAhaddin ısmindc- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ki gcnçlerdir. Istanbul Be lediyesi Şehir Tiyatr osu 

l.tildll udduinde 
Belediye 11)e mur in mOdDriOöD ~:m~rı ~,~ 

belediye binasına ta şınd ı 

Şimdiye k&dar Beyazıdda bulunmakta 
olan Belediye Memurin MüdürlUğil Ba-
lediye binasına taşınmıp. 

Komedi kımı 
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BIR G0ZEL 

.. 
SON POSTh. 

Hükümet istanbulun 
yol inşaati için 
para verecek 

Trakyada şarapç1lık modern 
mütekamil bir hale getirildi 

ve 

Belediyenin 19 38 bütçesine tamira
U mütemadiyt> i~leri için 32S bin lira 
konmuştu. Bu par&nın· 140 bin lirası 
asfalt yolların inşasına sarfolunmuş, 

• • 
Hususi arnillerin de şarap istihsalatını fenni ve ıyı 
bir vaziyete sokmaları için Te kirdağda kurslar açıldı 

80 bin lira!::ı Daimabahçe ile Gümüşsu- Trakyada §arap istihsalatı yıldau yıln 
yu arasınch yapılan istimlaklere veril- artmakta ve bu mıntaka şarapçılık itiba· 
miş, 30 bin lirası müteferrik işlere har- rıle, Türkiyenin en mütekamıl ve mo-
canml~ ve elde pel: az kalmıştır. clcrn bir yeri haline gelmektedir. 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi hü- Tekirdağ, Mürefte, Bozcaada VP. Kırk-
kumetten yol inşaat ve tamiratı için larclınde bu yıl §arap istihsalatı ~ok faz. 
yenid~n bir miktar para istemiş, Veka· la olmu§tur. Tekirdağdaki İnhisarlar 
]etten muvnfakat cevabı alınmıştır. İdaresinin büyük §arap fabrikası da ye.ıi 
.Hükfırnet, İstanbul Vilayetine 1938 yı- tesisat :lfivesile mükemmel bir hale ge~ 
lı içinde vereceği paralarla yol inşaat tiril.miştir. Bu fabrikanın kavları iki 
ve islimlak i~!eri serian Herliyecek - nıılyon kılo sarabı _ihtiva edecek büyük· 
tir. 1üktedır. Geçen yıl fabrika istih~alatın-
İ5Wnbul Beledi ·esi fen işleri mü - dan birinci defada 200,000, ikinci def:ul:ı 

dürlüğü şehrin ihtiyaçlannı ve en ev- 300,000 kilo şarap Danimarkaya ihraç e
vel başarılması lazım gelen işleri tes- dılm!şlir. 

bit etmektedir. Bu ihtiyaçlar tesbit e - Trakya tTmumi Müfettiş'~.!~. ~ar.ıpçı
r:lildikten Sl)nra in~aat için lazım olan lık m(>sclesi üzerinde ehemmiyetle meş· 
p~ra büktımetten istenecektir. g:.ıl olrtıaktadır. Hususi arnillerin şarap 

istihsalatını fennt ve daha iyi ev.~afta 

yapmaları için Tekirdağ şarap fabrika

Rında kur~1ar açılmakta ve !millerP dC'!'!!· 

Do'mabahçe hadisesi 
tahkikatr dev .... m ediyor lH verilmektedir. Trakyada bu yıl iizüm 

Mülkiye müfettişlerile polis müfetti- istihsalatı 17 bin tondur. Bunun altı mil
~inin Daimabahçede vukua gelen mü- yon kilosu şarap yapılmaktadır. 
essif hadü·e hakkındaki tahkik ve tet- Marmara civarında balık ve sünger is-
kikleri ilerlemektedir. Dahiliye Veka-
!Pti, tahkikatın bir an evvel bitirilme- tihsal işine de önümüzdeki yıl daha e-

sini i<>tediğindcn. pazartesi gününe ka- hemmiyeU: bir §ekilde devam oluna
dar müfettişler bu hususta Vekalete c:ıktır. 
ilk malumatı vereceklerdir. Bütün dünyada meşhur olan Gelibolu 

Dün sab!lh eski Polis Müdürü ve Ço- sardalyalarmdan geçen yıl Almanya\'a 
rum Valısi Salih Kılıç, müfettişliğe muvaffakiyetle ihracat yapılmıştır Ge-
celb \'e m:ülımatına mürad.ıat ecLil - ı·b 1 d d d" t d b ı k k A . . ı o u a mevcu or mo ern a ı on-
mi~tir. SaHh Kılıç, hadısenın vukua 1 • • 4 

a ıd·;.;. .. ..J b' g·u·n sonra VilaAyete sarve :fabrıkasına ılaveten yakında bura-,.,r.. 1.,1 gunl:en ır . . . . 
göndeımiş olduğu rapor etrafında mü- da yenı b!r fabrıka daha kurulacaktır. 
fetti~lcre izah:ıt vermiştir. Müfettiş - Gelibolu fabrikalarında yağlı, tuzln ha
lPr, eski altıncı şube müdürii Mardin · 

'k' d lb d k \ .. tanbul Bele""ı'yes·ı Şehı'r Tı'yatrosu 1 Emniyet Mildi.irü Faı ı e ce e ere c; u 

izahat almışlardır. r,aikten hadise ge -
e esi seyrü '~ferin ne şekilde idare olun
duğu sorıJ!ınu~tur. ;Dnı,mabahçe. sara
vının önün" halk biriktiği esnada sey
~ü~eferin tatil edilmesi iktiza ettiği 
halde buna riD-yet edilmemistir. Hal -
buki ertesi akşam seyrüseferin tati; 
edilmE'si ü~erine hiçbir karışıklık ol -
madığt görülmüştür. 

Tepeba,ında 

Dram kıa nı 
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VINDSOR 'UN ŞEN 
KADlNLARI 

HALK OPERETI 
tlu alqam 9 d11 

· Iç IÇE. 
Büyük operet 

Rej.aör Ra ı t Rıza 

Müzik : Seyfettin Aaal 
Yazan: Yu.uf SünJJ'i 

lıklar, balık ezmeleri, ançuvezleri neti' 
bir şekilde ımal olunmaktadır. 

Almanlar tiftik fiatmt 
tesbit ettiler 

Almanya ithalat dairesi, Türkiye tif~ 
tıkleri için permiler göndermi§tif. AlJJlllfl 

ith;ıHit dairesi, o~lak tiftiklerine ıı~m~ 
burg tesiimi 147.5 kuruş fiat verrniştır· , 

Pirinç ve pamuk fiatiart yükseldi 
Son eün1erde pirinç fiatlan yükscırne

ğe başlamı~tır. Tosya pirinç1eri 22-23 ).{\1: 
n:.ştan satılmaktadır. hmir için pıyas~ 

kl" 
mızdaıı mal toplanmaktadır. Evveıce d 
losu 39 kuruşa olan İzmir pamukl~rı ~ 
!.:on glin!erde 41 kuruşa yükselmiştır. 13 
yükselişe sebeb hariçten vaki olan t.ıJeb-' 
l<!rin artmasıdır. 

Dünkü piyasa hareketleri 
Dün Zahirf:' borsasına 340 ton bugd~ 

gclrnışt!r. Buğday fiatları 2-3 para yil 
selmiştir. Koyun derilerinden dün pı)'ll'" 

t r•' s-ıya gelen partiler de ihracatçılar 8 
11 

fmdan alınmıştır. Kilosu 50-52 kııruştıı 
80 b~lya deri satılmıştır. 

YC'rli üzerine Merinos aşılan~ış ha~ 
varılardan alınan yapağıların kilosu lf' 
kuruştan muamele görmüştü r. 17 bn ·• 

c:tv• 
Trakya malı 76-78 kuruştan satıl11'1!: ..... 
······················································· Bir manitctcı yakalandı 

Bir haft~ kadar evvel, Kırşehirden tr)~ 
İ'3tanbulıı gelmekte olan Cemalin 338 s~ 
sı-:ıı r.tanitacı!ık suretlle doland (::ı.n ıatı 
İhsan, dün E.'llnlyet ikincı şube menııır 
hrafından ynkalanmıştır. ~ 

TURAN TIYATROSll 
ND 'atlcir N aş it 

Cemal Sabir, okuY"eU ..ı 
vııryetP' 

s~miha ve Meıey H 
IKI Y0ZL0 t<A01 

J P. ~ 

_ ____ E_R_T_U_~_R_U_L -S-ADI rel4 
TIYATROSU 

Tak~imde Bı_ı 4!-;c=;.,ct-
( K Ö R ) piyd • di 

.ı koııı• 
ayrıca 1 peru~ iik bir 
Yakında : Buy . 

tem• il bidilet'' t 
Insan M~ 

Salih Kıl,cın, hadise etrafında Vila
yr.te vermi~ olduğu ve mülkiye müfet
tişleri tarafından okunmuş olan rapor
da, nöbeti olan eski müdür muavini 
Kam:<ın m rs'ul tutulmaktadır. Kam -
r&n. Ankarada bir vazifeye nakledilmiş 
o1d~ğundan tahriri olarak mahimatına 
m üracaat edilmiştir. Eski P olis Müdü· 
rü Salih Kı,ıç, raporunda hadise esna
sında vazifedar olan 50 memurun ismi

,_ A YNAROZ KAD Sl1 
Y 1 SA RA V Sinemasında 

ni bildirmektedir. 
Müfettişler, raporda isimleri geçen -

leri birer birer dinlemektcdirler. 

Hataya mütehasst~ 
gümrük memurlari , 

gönderile~el< 1 
Hatay devJetinin teşekkülü üzerine 

Hatayda gümrük teşkilatının kurulma
sına memur edilen eski gümrük umum 
müdürlerinden İhsan Rasim, Hataydan 
şehrimize gelmiş ve Ankaraya gitmiş

tir. 

a niZ gösteriımektedit· 
hAveten: FOKS Şirketinin memleketimiz& g6nderdlöl operatısrıer 

tarafınden çekilen A N K A R A 'da Cenaze T6reni 

KAT 1 A 
DANIELLE DARRIEUX'un 

s c nVri: BRsoonaSiNEMASININ 
Vasi salonunu baştan başa doldurnıaktndır. 

hAveten: EKLER JURNAL • ATATÜRK'Un muazzam cene:ze 
merasimini g6steren Avr upa fil mi. 

Su vareler için biletinizi evvelden aldınnız. 
Öğrendiğimiz(' 'göre, Hatay hükume-

ti, Hatay gümrüklerini Fransız!ardan YLO" 
tf>slim aldıktan sonra bu gümrükleri e- lVJI L 1 K ROBERT TA . ~'0t!l11 
!~Rslı bir surettf' te~kiUıtlandırmağa ka- ıM r'P 

rar vermiş ve bu hususta Türk hükü - Sinemaaınd~t MAUREEN O'SULIVAN • LIONEL BA~R flıtl: 
metinden mütehassıs memurlar gön - BU HAFTA Nefis zevkli - Eğlenceli güzel bır 1 

dcrilmesin i rica etmiştir. D E L .1 G E N ç L 1• K 
Bay İhs~'l R~sim, Ankarada bu hu -

suslar hakk!nda tema~larda bulunmuş-
tur. GUmrük ve İnhisarlar Vek~leti 4 yakıncıa Hataya yük~k dereceli bir • ,.111111.----~0 MK:aı;e• . A B O Ü LV E HAP 1 
krç mUtehnssıı; memur gönderecektir. 

Bu memu rlar, Hatayda e~aslı tetkik - Aşkın Go•ez 'Vaş 'arı 
lerde bulunac:~l{ ve Hatay gürorukle - J ~ L~ 
rinde ne suretle resim alınacağı ve 1 
hangi mevzuatın tatbik olunaca~ını T A K s • M S • ıtıtı(l. 
tesbit edeceklerdir. Filminde 1 ınemas 

Ayrıca Hatayda Türk • Fransız mu
kavelesi m ucibln<:e teşkili mukarrer bu
lunan serbest İskenderun Hrnanıı işi 
üzerinde de telkilder yapacaktır. 

GörOlmemiş muvaffakiyatler kazanmaktadır. . 
Ayrıc:a: Ekler Jurnel tarafından fi lme çekilen Ebedi şetıo 

Cenaze Töreni 
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Celal Bayarın içinde 
doğduğu köy: Umurbey 
Başvekilimizin sınıf arkadaşlıl!ını yapmış olan köy 
Trıuhtarı Faik Arıditin çalışmalarile köu her u ıl 

6iraz daha inkişa{ ediqo, 

SON POSTA 

Trakyada keten ve 
kenevir ziraati 

yapılacak 
Kırklarelinin Kaynarca 
köyü bu ziraata tahsis 

edilecek 
Kırklareli (Hususi) -Trakya böl -

gesinde keten ve kenevir ziraatine el -
ve-rişli olan yerleri görüp incelemeler 
yapmak Ü7Pre birkaç ay evvel Ankara· 
dan gelen Ziraat Vekaleti keten ve ke
ne-vir mütehassısı Celal, yaptığı incele
meler sonunda vilayetimizin Kaynar· 
ca köy~nü11 keten ve kenevir ziraati· 
ne çok miisaid bulunduğu anlaşılmış • 
tL 

Zi.roat Vekaletinin yardımile Kocaeli 
vilAyetinde~ 200 kilo keten tohumu ge
tirtilmiş ve ziraat müdürüroüzün ne-
7.areti altında Kaynarcada denenrneğe 
başlanmıştır. 

Bu öneml1 sanayi nebatl etrafında 
yapıiınakta olan tecrübeler sona erir
(!Qo bir raporla Vekalete bildirilecekt::. 

Esnsen Trakya bölgesinde keten ve 
C BCl§vekUim.iz Ce ldl Baya mı do!jduğu cv kenevir ziraa~i yapılmakta ise de bun· 

Uk ernli.~ (Hususi) - Gemliğe daha fus 180 erkek olmak üzere 280 mev • ların ancak tohumlarından yağ çıkarıl· 
la~~~~ıgim gün, üç yanı zeytin ağaç· cudlu beş d~rshaneli ve beş öğretmen· mak suretile istifade edilmekte idi. 
tal'tl~ OrtüHi yemyeşil tepecikler ve bir li bir ilk okul, 7 bakkal, 4 kahve ve bir Son zam~nlarda gittikçe genişlemek-

Sayfa 5 

C Vurdda Eb edi Şefi n yası =ı 

l'ttrd ı <la mavi denizle çevrili bu güzel cami vardır. te olan bu sanayi nebatından ehemmi-
'n~t· Parçasmın, Cenubu şarkisi istika· Kiiltür işleri: yPtli bir de"::ecede elyaf istihsal edil - • 

11lde h~ mckte ve birkaç vilayetin ürünlerine 1 "l!~itıd .~~~m b.ir t:pen.i.n .. hemen zir · Parti, .. köy konağı, gen.e. ı okuma .. sa .. ıo.· 
Şi . ebuyuk bır koy gozume çarptı. nu ve koy kooperatifi koy teşekkulu ı- rekabE-t etmektedir. 

~lllQ l'i:- Gl'mliğin, başına geçirilm~ çındeki umurrJ kültür işleri itibarile, İstanbul piyasası da buranın keten 
dchatti.d bir taç gibi güzr:'iğini bir kat uzaklara gitrneğe hacet yok, Gemlik v~ elyafını daha iyi tutmaktadır. 
~aş""~~ttıran bu köyün ayni zaman?a kasabasınian çok yüksek bir vasfı ha -
aıdu. kıl Celal Bayarın doğduğu koy izdir. Halkın tc-dkik ve tetebbü ihtiya· 
~'l'veı u~ u. da duy.?~~tan sımra b~.r g~n cı "la her an açık bulundurulan okuma 
~e~ hgıdıp bu koyu yakından gorebıl· s;ılonunda memleketin belli başlı yev-

Ce ~~·esine kapıldı.m. mi gazeteleri, en ciddi mecmualannı 
~~ih lhlıktf'n başlıyan geniş bir şoseyi bulmak mümkündür. Köy konağı tan· 
)a\'aı en Urnurbey köyüne doğru. yav~ş zim ve tefrişindeki zevki selim itibari· 
~~~~ş .cıkrnoğa başladım. Mevsım bır le olduğu kadP.r köy çevirgenlerinin 
lltıa 1 r:~~tlemiş, kış hüllll etmiş ~lma - haiz olduklnrı evsaf itibarile de tam, 
~tt· "r:nc~ l.cr taraf yemyeşıl, yol irleal bir köy olarak gösterilebilecek 
bit~~ a~açlarının örttüğü namütenahi vaziyet taşımaktadır. Bu her bakım -
~aı1 'Yaba"'\ ile uzanıp gidiyor. Yolun dan örnek ittihaz edilmeğ'e layik köviin 
~rı hnnktalarınrla sağlı sollu büyük be- muhtarlığını yapan, Faik Andil kövü
ll·h:ı-:<\"uıhr yaoılmış, her havuzun ya· nün yükselmt>~i hususunda hiç bir fe • 

}<0 ında bir pınar var. dakarlıkta!ı kaçınınıyan mü nevver bir 
~~~)':e doğru vlikseldikçe manzara de- 7.;ıttır. Cel~l Bayarla sınıf arkada~lığı 
lı ~tır: Uzaktı>n Gemlik, Gemlik ova - yupmış olan bu kültürlü adamın köyü
~(ll. b 'tna:qdan C'remlH!e doğru giren nün başmda bulunması köyün bir çok 
taıı ~··" ara~·a (fclmi~. tabiat adeta bü - noktalardan inkişafına vesile olm~ • 

Köy mektebi 
lııı~ .. ıızelliklerini bir noktada topla • t 
lırıı~ ı~ı{> l-ıu Pihellik içinde Gemlikten ur. 
lı~. r ey köyüne tam bir saatte çık • 

Ha!en tedrisat yapılmakta olan köy 

~ .. Kiiviin ismi 
ı..: u kov..,. • . U b k'' .. ;:ı 
<~:ıştir·; " mçm mur ey oyu uen • 
dnnc·· · har edeyim: Umurbey on dör· 
luda~ asır yanlarına doğru iç Anado • 
C:!~~" .gl"lip burada tavattun eden ve 
buıurıll'l rnec{('nj köyün en üst başmda 
lr<titı an bir Türkmen bevidir. Köylü • 
~\>tecıanlattık~:ı.rına bakılırsa o zaman 
'iii~ı~ : tek tük ücer beşer evli Rum 
~1.- rı varınıcı· Umur.bev bütün mm • 
ı."<lYı d ·' ~ 
"'~la k Olaçtıktan sonra kövün bu nok· 
hıı ko·· Udrulrrıac;ını tensip etmiş, ilkönce 
\t \' E' .. 

mektebi bu gUnkü talebe mevcudunu 
ic;tjab edecE'k vüs'ati haiz bulunmadı • 
ğından köy mcktebinin bir an önce tev 
sii köyün birinci derecedeki ön isleri 
sırasına ,gccmiştir. Bu maksadla Umur 
beyin 11000 li:ayı bulan 1939 bürlce -
sinden köv mektebi için 3000 lira av· 
rı1ması ~imdiden düsünülmektedir. 
Çünkü okuma çağında 480 çocuvu olan 
Umurbeyde ancak bu yüzden 280 ço -
cuk okuyabilmekteôir. Ve bu sebeble 
dE:' maalesC'f bıt yıla kadar kanuni de • 
vam mecburiveti tatbik edilememiştir. 

Trakyada eski eseriari sevenler 
kurumunun faaliyeti 

Ed;rne (Hususi) -Trakya Umumi 
Müfettişi General Kazım Diriğin hima· 
ye ve marnkabesi altmda bulunan ces· 
ki eserleri Si'!vcnler kurumu• bu sene 
büyük ve frydı<ı işler ba..~annıştır. Ku· 
mm bUhas-,a bölgenin antikile eserle • 
rini korumA$!a ''e onlan muhite ve mu
bitin dışı'ldakilcre t~nıtmağa çalışmış, 
fotoğrafla:-!a te~bit ettiğ, bu şaheserle
ri taınime uıf."aşmış, Edirnedeki abide
leri ve tarihi mezarlan koruroağa gay· 
rP.t etmiştir. 

Bir yanc<m da Edirnenin kültür ta· 
rihine hizmPt etmek için eserler yazdı
rıp baştırmıştt". Eski eserleri sevenler 
kurumu. Umuıni Müfettişliğin müzele· 
re aitl faaliyetlerinde kt}'llletli bir yar· 
dımcısı olmuş. binalannın tamiri, do • 
lap ve sa:r,. inşası ve hariçten bazı et· 
nografik eser!er mubavaası hususun • 
da dci nakdi hizmetlerde bulunmuştur. 

Trakv~da hir köv su 
baskmandan kurtarildl 

Uzunköprü, (Hususi) - Meriç sula· 
nnın ic::tilfısın:ı maruz bulunan Uzun
köprü civarm~a Eskiköyde tabkimat 
yapılmac;ı k:ırRrlnşmış ve 'bu iş için 800 
ı~üsur b'n lirah~ tahsisat gönderilmiş· 
tir. 

~l'ıtıd k· uç beş evden ibaret olarak ci 
tı~ış.\/ Rum köylerinin arasına ka • 
~Uşitı tnurı)f'V köyünün yerinin se · 

UzunköprUde sıtma mücadelesi 
Ccl51 Bayarın evi Uzunköprü (Hususi) - Ergene neh· 

l' ~e~~bakıl.ırsa Umurbevin çok derin 
~~tar. j 1 s~l~.nı sahibi olduğu mevdana 
~-ttı şt~ hovlece teec:süsünden köv 
.. b g<'ctık,.(\ ·b.. •· k k" ''k h' k. ~ a. h . ' uyuyere ·uçu tr a· 

aun~ ge 1miştir. 
ı... Gt-ncl durum· 

~ '\()\'rf • 
~vf> e, meskCın 430 ev. kadın. er • 

Çoculı;lrır dahil 2000 küsur nü • 

Köy evleri ekseriyetle ikişer katlıdır. rı uzerine kurulan iki değirmenin 

Bu evler ıırasında eski devirlerin ev bendiNi yüzünden Ergene nehrinde • 
tcskılUtında!ti hususiyetleri arzeden ve ki suyun köylere ka4ar göllenmekte ve 
folklor bakımından ~ayanı tetkik bu- her sene bu yüzden kasabamız 

lunanları varclır. Ezcümle Celal Ba • sıtmaya maruz kalmakta idi. Sıt
yarın doğdukları ev de oldukça eski ve ma bakımından zararlı görülen bu ha· 
bu kısma d!th;i olanlardandır. Bu ev lin ulahı için icab eden kanunt mua • 
köy tarafından satın alınacak ve köy melelere tcşebbüs edilm~, her iki de • 
müzesi haline getirilecektir. ğirmen bendi açılmıştır. 

PP.zar Ola Hasan Bev 

'li: 
~ &ı~.an Bey bir lfa.sif 

t ~l!s:f ıye mahsus hir a
l' etnıi§. 

... Bu filetı birinin kal -
bine koyunca a~kının dP-re
cesini anlamak mümkün o
luyormuş. 

Hasan Bey - Ne olur -
du, bir de insaf ölçüsii icad 
edeydiler. 

- Neye yarardiL Hasan 
Bey? 

- Bakallann, kasabla • 
rın, kömürcülerin insaf!a
rını ölçer, en insaflısı han
gisi ise ondan alıs veris e
derdik. 

Biiyük Milli matem dolayısile yurd da yapılan törenıe-:e aıd res~ erin 
muhabirle:im\z tarafından gönderilmesi devam etmektedır. Yukandaki re • 
simler Konya, Ayvalık, Rize ve Adapazarı, Kayal~. Reşid köyü ile Vanın 
Gevaş kazac;ındaki törenlerden görünüş lerdir. 

Edirnede eski e~erler mUzesi 
zenginleştiriliyor 

E<liınc (Huc;usi) - Edi~eki eski 
eseri~i ve etnografya müzeleri yeni 
y1la g('çen yıllardan daha zengin .ve ol· 
gun bir duruma kavuşmtıştur. Bilhas· 
sa Etnografya Müzesi, bir taraftan U· 
mumi Müfettişliğin murakabesi altın· 
dakı tski eserleri sevenler kurumunun 
yardımı ıle haricden alınan, diğer ta • 
raftan Kültür Bakanlığının başka mü· 
zelerde fazla ohınlardan verilmek su • 
reti!e etnografik eşyalarla zengini~ • 

Edirne Akşam Kaz San'at 
Mektebi 

Edirne (Huc:;usi) - Akşam Kız 
San'at okulu Edirne için çok verimli 
bir hüner kaynağı olmuş, halkın ve bil
hassa ailelerin minnettarane rağbeti 
pek ziyade artmıştır. 

Umumi Mi.ifettişlikçe temin edilen 
yeni binada K!z Sal"''at Enstitüsü de fe· 
yizli faaliyetinE' b&~lamı.ş bulunuyor. 

miş. muh:t ve hariçten gelecek ziya -
retçi!~r için görüliip faydalanmağa de
ğer bir kıyrİıet almakta bulunmuştur. 

C İzmit Halkevi bandosu çalışıyor ) 
~------------~~--~ 

İzmit (Hususi) - İzmit Halkevi bandosu son senelerde çok tekemmül et
miştir. Milli tören günlerinde müsamere \·e temsillerde daima muvaffaki -
yetli varlığı göze çarpmaktadır. Bandonun bütün noksanları ikmal edilmi~ 
ve şehirn gençleri de bu memleket işinde vazife alm~lardır. Resim İı.n.t 
Halkevi memleket handosunu bir törende gösteriyor. 
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1 Hadueler Karf111Dda J 
•• 

- 1stanbuldn ne var, ne yok diye- Sinanada seyh'cllcrdan blıi ~ 
cektfm. B amna gıcJk geldi; aksür- dü: 
düm: - Öhl:i, öhö .• 

- Öhö, ahö? Öteki seyircller! 
Muhatabım ne sormnk istediğimi an- -Sus, senin öksnıilğünü Clliıllyeoek 

iamıştı: değilizi 
-Ne olacak, havala:r değişti, hepi • Diye ba~rmak lstOO.iler. Fakat ba • 

miz öksürük olduk. ~amadılar. İlk öksUrene doğru &n· 
Diyecekti. Fakat onun da boğazına düler. Hep bi.r'Ckın öksürdüler: 

gıcık gelmişti. Öksürdü: - Öhö, ona. t5hö ... 
- Öhö, öhö. * * Operette, seyirciler bir parçayı 90 
Erkek evmden çıkacaktL öks'ürtfil: ~ğenınişlerill. A~ladılar: 

öh ·· ··hö - öha, öhö, aııö, öhö 
Öksın::;ko ·~i duyan kansı koca· Artistler sahnede reverans ya?tılar. 

. ' Seyirciler parçamn tekrannı istiyor -
~Allaha ı d·, ben gı"divo • lnrdı. ÖksUrük devam etti: 

ısınar 8 ını J - Öhö, öhö, öh~ 6hB ... 
rum.ı· . .. .. 1 Artistler onlann a:rzulanm yerine 

n:.nek nıyetile agzını açtıgını ana- getirecekle.,.di. İçlerinden biri maestro-

m~ Güle gülc! yn do~nı bi ... adım attı, elile isaret yap-

Diyecekti. Fakat diyemedi, o dn ök- tı:_ Öhö 
sfudü: .. . 

_ Öh- lthx Mnestro, hay hay manasma öksür .. o, u u... d-u· 
KB.pı kapandı. :.._ Öhö .. 

* Parça tekrarlandı. 
Erkek, apkasını çıkard1. Yanından * 

geçen dostu da şapkasını çıkardı. 
- Öhö, ahö? .. 
Bu öhölerln ml!Dası: 
- Nasılsm? .. dı. 
Öt~ki cevab verdi: 

Öhö, öblL. 
Bunların mlnas1. 
- Teşekldlr edelim ... di. 

Karı koca bir şapka Için münakaşa 
ediyorlardı. Kadın: 

- f,terim de isterim! 
Yerine: 
- Öhö, önö! 
Dedi. Erkek: 
- Almam ua almam! 
Yerine: * - Öhö, öhö, ahö, öhö! 

Tramvayda kondüktöre on kuruş u- Dedi ve ( öha. öh~) ler karşılıklı ola· 
aattı: rak birbirini takib etti. 

- Öhö.. Bu ~nrak1 öksilıiikler su sözlerdi: 
Birinci mıntaka demek istiyordu. - Hasis' 

KondUktör, parayı aldı .. öksürdil: - Müsraı 
- Öhö, öhö ... Öhö.. - Sana vardı!'ıma bin defa pışma· 
Yolcu, kondüktru-ün! nım. 
- Sen yinni para ver de, ben ~ - Ben dP. seni aldığıina bin defa piş· 

ku.ruf gerl vereyim.. manım. 
Deınek tıtediğin! anlamı§tı: - Kalbsiz! 
- Öhö, 6h~... - Alçak! 
Yirmi parayı uzattı. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Niçin şapka ç1karar1z? 1 Neden e1 sak1ş1r1z? 

Eaki amanlarda. milfer, zırh giyild;Ji El sıkışma eski devirlerin bir ya~igl-
lçtn ytızler g&11nmezdi. Karşılaşanlar da ndır. O zamanlar hayat mücadele, mü· 
kendilerini tanıtmak istedikleri valot bareze içinde geçerdi. Sokakta, evde, u
mılferlerinlıı g6z kımuna isabet eden mumt yerlerde kar:p karşıya gelenlt"t nı
parçasını k:aldınr ve cdosted :t oldudld:annı yellerinin bozuk olmadı~ını, harb arzusu 
cösterirlerdi. Bizim de m eniyet unya- .. .

1 
• 

d b. biri 1 • ·· " ka ,.1kar•111 ta§ımadıklannı gostermek kaygusı ~ bır-1111 a ır m zı gorunce ~ ır ,-· 

aua onların bu tdetlerln1 tekrardan baı- birlerinin ellerine yap~ırlardı. İşte el il-
b ibir ,ey defjlcfir. kışma da o zamandan kalmıştır. __ ....................................................... -- ............................................................ . 

Okuyucularıma 
Cevabiarım 
Bay •A. F.- ye: 
- o, kocalı bir kadın. Üstelik nç 

ete çocuk annesi, siz yaşça daha 
genç, bekir bir erkek ... 

Madem..lti istemiyorsunuz, vaziye
Unizi burada hü1Asa etmiyECeğim. 
8ize sayl!yebfleceğim ~y şudur: 

Hayatınıza mal olabilecek bir teh· 
lfkıeden kurtulınuşsunuz. Buna şük· 
rediniz ve dargınlığı bir nimet te
lAkki ederek sergüzeşti unutınağa 

bakınız. 

* Aııkaradlı Bay ismalle: 
- Başınıza konan kanarya değil, 

püsküllü bir beladır. İşi sürünceme-
ye dökünüz. 

* Şişlidc Bay O. D. a: 
Çocuğum. Eier benimle alay eı. 

medisen git, kendini Mazhar Os
mana göster. Gerçekten hastasm. 

"* Bayan ç. K. aı 
Oç sene evvel sev:l.şmiştik, evlene· 

ce1dik. Fnkat istikbalini henüz temiıl 
etmemL;i Ankaraya gitti. IEl'an 
oradadır. Ve aradan üç yıl geçtiği 
için hesabıma göre, istikballni te • 

min etmiş vaziyettedir. Kendisine 
yazacağım. Yalnız adresini bilmiyo· 
rum. O da benimkini bilmiy<>r. A • 
caba gelip beni arar mı? diyorsunuz. 

Tren yolculuklamıda, aksi isti • 
kametlere giden iki katarın bazı is· 
tasyonlarda karşılqtıklan zaman bir 
vagon penceresinde hoşunuza gi • 
den sima gördüğünüzü hiç hatırlar 
mısınız? Sizin sevdiğiniz genç bence 
o meçhul yolculardan birine benzer, 
uzak ufuklarda kaybolup gi1Jni.ci • 
tir. 

Maamafih bu satırlarla, size bir 
deneme fırsatı vermiş oluyorum. E· 
~er göziine iJişir, ve içinde size karşı 
bir alak~ kaldıysa bana yaz, ben de 
bu sütundasize haber veririm. 

* · Mersinde Bay (A. D.) a: 
- Kız hem akıllı, hem de namus

ludur. Nişanlının nikahlı demek 
olmadıilm düşünmüş, şerefini ko -
rumaya d~ ehemıniyet venniş, ni • 
pndan evvelki vanyelini muhafaza 
etmektedir. 

Ne yapayım da beni sevsin? di • 
yorsunuz. Çok basit: Kendisini ni • 
kAh memurunun önüne götürünüz. 
ondan sonra konuşalım. 

Merakınııı yerinde bulmuyorum. 
TEYD 

SON POSTA 

~ 
Çocuk için kazak 

Bir boya fa r·kası 

' • k sd ı 

Fabrikanın 100 bin ve eşyasının 40 bin lira değeri~d;. 
olduğu ve müessesenin sigortalı olduğu tesbit edıl ı 
Müddeiumumilik, bir fabrikada çıkan 

buyük bir yangın etrafında. esaslı tahkı· 
kııt yapmaktadır. 

Bundan bir müddet evvel Kuruçeşme
de tramvay caddesinde bulunan büyük 
bU' boya ve dokuma fabrikasında yargın 
çıkmı~. fabrika dahilindeki malların ve 
binanın kısmı azaını yanmıştı. Yepılsm 

ilk tahkikat neticesinde fabrika blnası

..mı değeri 100 bin liradan fazla. ıçtndeki 

bU ışe 
meyi de boyladık arruna, ben daha 
akll erruremedim. ya· 
Davacı bakkal Mehmed de, yana 

kılcı: nt' 
- Hindlyi 2 liraya satın aldım. s~ 

eve getirip, besiye koydum. Hindl se. tti· 
dtkçe semird;, boyu beline vardı. J{ı~, 
lerin şahı olmuştu. Amma. ne yap:l!· 
ktSmet değilmiş. demiştir. tı· 

7-12 ya§lanndn bir malların da. 40 bin küsur lira kıymetinde 
kız için bundan güzel oldu~u anlışlmıştır. 

Cürmü meşhud müddeiumuınisi yaP cr· 
ğt tahkikat neticesinde, suçu sübut ıtı lb 
tebesinde görerek, İhsanı geç vakit SU 
ceza mahkemesine sevketmiştirt kazak bulunmaz. Plıli Gerek bınanın ve gerekse içindeki mal

etek üstünden ne de ların sigortalı bulunması hficlisenin e
§ık görünüyor. Biçımın- hemmlyetini arttırnll§, bunun üzerine 
de görülmemi§ bir şey adiiye tahkikatın derinleştirUm in~ lü· 
yok. Yalnız yakas~ biı·az z;um görmü.§tür. Bir köşkQ soyan nırsız 
deği§ik. Dik denecek ka Bu suretle, tahkikat tekemmnı edince, yakalandı ıu1" 

dar kapalı. yakasının ö- fabrıkadald yangının &igorta parasım nl- Evvelki gece saat 1,30 da zıncir~ 
• asd ... ı..... d ..n .... h · caddesinde B!!y Nurinin köşkilne bir ~ü sık dü~meler ve las- mak jçin. k en ~-ıl ıjl ~....., esıne bl 

tik bir bandla açılıyor. . varılmıştır. Hadise mahallinde yapılan gt:ı;:ır:arısı gürültü ilc uyanan ev ~elV 
Bütün güzellik §U çiçeklerde. Örgii blt- ke:şif ve ehlivukui tetkikatı da. bu ne- Nt71, ~tn~ından kalkarak tabancnsını 

tikten sonra açık ve tezad renkte tir yün- ticeyi teyid eder mahiyette görülmü§tür. ııe aln~, mut!a!;a !nmiştir. ttJif' 
le işlenen bu uiak çiçekler şu basit ka - Müddeiumumilik tahkikat doııyasını1 Mutlakta tencere, sahan toplama.kl~a~· 
zağı tık ve orijinal bir elbise hallfle koy- 4 ~ncü sorgu hakimi Samiye tevdi et- gul bulenan hırııız, ev sahibini eıınd:barıJJ" 

~ • • w·ı • • • ca Ue görünce şa.oıırmış, tencere ve s 
muş. Ne guzel, ne pratık bır bulıış aegı. mıştır. Htıdısenın halen maznunu bulu- la birUUe taçma~a ba:}lnmıştır. _.. 
nıi? nanlar, fabrika sahibi Harun ile, terik- Nurl, korkutmak maksadlle iki el aı:~ 

len Raşid ve Oskardır. Bunlar derh~l ad. mlşse de, hırsız çaldıltı eşyayı yere "~ın IJif 
liycye celbedilerek, blkim tarafwdan rak flrnr etml,t!r. K~a. koşa ve §: ftseıi'" 
sorguya çeldleceklerdir. Bir taraftan da, ın.zlyette Dlldutastan ~çerken ~!'men ~ 

Bahk kebabt 
Baiıklardan en ziyade kebaba ydrıyan 

k1lıç ve :sonra altıparmak, torilt ve pa • 
lamuttur. Bunların tıepsi ayni tarzda pi • 
şirılir. 

Kılıç kebabı nasıl yapılu-? 

Kılıç balı~ını kuş başından biraz bü • 
yükçe ve dört .köşeli olmak üzere k~ııeli. 
Parçalann bir tarafında derisi kalma • 
sına ıtina elmeli. Tuz ve biber ile soğan 
suyu yapıp içine koyarak bir saat kadar 
bırakmalı. O sırada defne dalından küçük 
küçük şişler yapıp hazırlıyarak derı tn • 
rafından bir balık ve bir defne yapra~ 
sap1amak üzere her şişe beş allı parça 
takmalı. Zaruri olarak derisiz kalan par
çaları da örselemiyerek aralarına koyma
lı. Iskarayı ate~e ısıtıp zeytinyağlı bir 
bezle iyice silip yağladıktan sonra şi~lcri 
üzerine yatıı·malı. 

ra.fı d d f 
~ k.k t ne devriye poıısıerl tarafından qe ~ • 

yan gm E't n a yeni en, ennı tet ı <ı ı;l'Z'n. ssbıkalılardan .tsman oldu~ a ~ 
yapılacaktır. ıaralt, çalınan eşya .ahlblne iade e ll • 

Çalaleada işlenen bir cinayetin :ı~~~~r. cünnümeşhud ma.hkıemeslnB vd 

muhakemesine devam edildi Bir sendık elma çalan ~~rsiZ 
• mahkemeye verlld• TP 

Çatalcanın Anarşa köyünde Hasan iJe Ete a ıırııındefl_.Afl'. 
. b ,_, k -ıa·· Ş k ğ Sab!.kalılardan . m, meyv n"Jt-" 

Zehhayı ıçaA.lıyara o uren, ev et o - ~ındııc elma çahp kaçarken yakalan 
lu AhmC'din muhakemesine AAırcezada suçlu, mahkemeye vernmı~ttr. ,ıa4 
devam edilmiştir. Bir genç k1z trenden dOfOP yarel ~ 

Dün, mahkemede fahid olarak dinle- Dün. Maltepeden HaydarpafQJt. ~d_, 
nılen Ahmed isminde 70 yaşında bir ih- ol:ın bir ara treninde bulunan yo zı)toPt.J 
. • 22 yaşlarında bir genç kız tren ıcı tot1 

tıyar, larlada acı çı~lıklar duyarak. hn- 1 + d ··hareıret 'ederelıl orıı,ye.__..t 
d. halı· . "ğ" • H il z s ~yon un an tJ,ıP-" •se .ma ıne gıtti ını ve asan e c- mıntnlrnsına geldi~l sırada trenden "uoı-Of" 
lih&yJ bıçaklanmı§ olarak, yerde yatar- i~tem1ş, m&nızenestnl ta.ybederek d 
kcn, _gördüğünü söylerni~ir. tllr. aıır ,.,. 

Diğer sabidlerin ce:fbi içln duruşma VücudUnUn nıuhtelif yerlerınden nz iesıP 
t ı 'k d'lm- ·ert· ' Tette yaralanan kızın hüvlyetl ben a ı e ı ııı.ır. _., 

ec:'lllenıemlştlr. ıa~-

Bir hindi hirSlZI muhakeme edildi Yaralı, Haydarpaşa Nümune ha.& 
knldınlmlf, tahklkata b&41anmJftu'· ..,ttd' 

Dün, ctimıü rneşhud müddeıumnmili- Bir kadınin çantasında eroin bU rarıflf 
Bir kAse !çinde biraz soğan suyu. bıraz ~;r.e çok garib bir hırsızlık hadisesi inti- Kadıtöyünce. Kurbağnlıderede ~U"' 

zeytinya~ı ve y:ırım limon suyunu ~::ıl • 'kal etti. takımından S'J.bıtalı Arab Nurinin ün ~ 
kayıp kans'lltırarak sicıleri "'evlrd·kçc bir Suçlu İhs&n Yedikulede bakkal A~nıe- ruygan~ş 13mlndekl kadın, evvelkldg 18şttt_., • ..,. b~~alıdrrede şiiphell btr vaziyette 0 tc u,. '* 
hindi veya tavuk tüyü ile üzerlerine sür- de aid bır hinruyi kapısının önünc1en ça- tn iken zabıta tarafından yakalanara 
meli. Kebab nar gibi kızarıp piŞinrc şiş- larak. doğruca Samatyadaki evıne git- tf'1de azam:ı yapılmı$tır. ~ 
ten çıkarıp defne yapraklarını ayırmalı mi§ ve hindiyi karısına teslim lle, ltestı- Hayganuş'nn elinde bulunan çan nsadeıf 
ve üstün~ bol limon sıkmalı, sıcak sıcak ri~>. tüylerini yoldurduktan sonra. oca~a 1çlnde üç paket eroln bulunarak ınba.Cl ~ 
~nıeli. koydurmuctur. Hindi duman saça aaça, t(1llm1ş ve bu işle alflka.sı görülen araltl~ 
J- • :t • ' • - • rahlmle blrll~te yakalanaTak )la 

Ekmek kaday1f1 pışedursun. Yedıkuledekı .muhim .sır- taı:tktkata ba§lanm~. ikfi 
kah meydana çıkmış. karakota Jntıkr.ıl Bir amelenin iki parmaöt k ........ tıl ~ 

Bir çift E-kmek kadayıfını kenrlısınden etmiştir Bunun üzerin~ polis memurları Mereıında, Abmedin marangoz at61~ 
bir buçuk nıisli büyük kenarlı bir tcps1ye tarafından İhsanın evınde yapılan ara- <ie çal14&n Hüsnü, ellnJ maldneye kaPud•:,tt 
koyunuz. KedayJ.flar içınde yü?.~~>cek ka _ ma neticesinde, hindi ocakta bulununca, iki parmiğı kesUmlştlr. Yaraımın ın 
dar da su Have ederek hafif at~şe k'lyu _ İhsan yakalanmış, hindi de tenceresile yapılmışt_ı_r. ________ _ 
nuz. Kadnyı!lar suda hem açılır, ht>m de beraber, dumanı tüte tüte cümıti meş
kabarır. O zaman üstüne bir kapak ka • hud müddeiumumili~ine götürülmüştür. 
pıyarak suyunu süzünüz. En az bır bu- Fakat, suçlu İhsan aleyhinde'ki lddiayı 
çuk kilo şekeri kestir,-ek sıcak sıc;.ık Us- kabul etmemit ve: 
tüne dökünüz. Tekrar hafif ateşe k"yu - - Refika, cgit pazardan bir bindi al, 
ııuz. Tatlı içine iyice geçsin. Bu tuvamda çoktandır, pişirdiğimiz yok... A~zımızın 
iken tatlısı süzülerek ve tepsiye Hiyiik tadı yerine gelsin. dedi. Ben de 120 ku
bır kapak kapıyarak tepsiyi başaşağıya ruşa bir bindi satın alarak, eve getirdim. 
!;eviriniz. Kapakta kalan kadayıfl:ın b!r Yarısını yedik. kalanını da pişirlrken, 

kayık tabağına alınıl', iki katın arasına polisle-r geidi. hindiyi ocaktan aldılar. 

yer yer kaymak döşeyip üstüne sıizülen b:ına: eSen, bunu çalmışsın, haydt me-:
§urubu dökünüz. . keze:t <led;ler. Merkezden sonra. mahkE'· 

1 Sacaksazın maskaralıklan: 

Askerlik işleri: 
TütOn bey' iye ikramlyesi yok1BI'fl11 

yap1hyor 

, 
'Ö'skfidar Askerlik Şnbeıslnden: blf! 
Üskfidar Askerlik Şubesinden tüttlnı 8'

ye ikramlye:ıl atmatta olan ve_ ~~~atı ,.
ıııı.n malfıl sübay ve eratın yocau..-~1" 
pı1ac~ından ma:ış, resml sened -ve r tııriiı" 
rile 1k1~er aded ,-esıka fotoıtratUe ,.aO ~ 
ve nihayet blr hafta zarfında şu~:aı~ıat' 
ncaat etmelerinin lAzım geldi~ al 
na Uan olunur. 

Yama/ı panta/on 

1 1 , -

• 

,, 



SON POSTA 

lta y ne mak is iyor 
lılüfi it faşist/e in taleb/eri: Malta, 

Kıbrıs, Tunus, Cezayir, Fas, 
Kt rsika, Ni, Sava, Dalmaçga 

halyada halka " Akdeniz yalnız İtalya hegemonyası allında 
fikrile beraber şu kanaat de telkin ediliyor: 

bulunabilir , 

"Ingiltere ile harb mukadderdir. Hiçbir müzakere bu harbi önleyemez , 

Yazan Frans1z muharriri: Arınand ierhal 

Sayfa 7 

TARiHDEN SAYFALAR

Abaza Paşaya • 
SUl as d 

* * * Pa§ayı öldürmek iatiyen Yeniçeri öldürülmÜ§tÜ. Suç ortağı Loboğlu 
ise kaçmı~, gizlenmitli. PD.fa, onu ıJe ailesi elradını öldürtmiye razı 
olamıyordu. Fakat Loboğlunun dütmanlmı kendüine 500,000 akçe 

tekli/ edince Jayanamadı. 

Yazan : Kadircan Kafh 
İki adam yolun dönemecindeki yilksek 

ve sık çalılarm ardına sindiler. Bun.ardan 
birisi uzun boylu, kara sakallı ve zayıf -
tı; başında işlemeli bir sank. sırtındıı U· 

zunca bir knftan. bacaklannda d'ar bir 
şalvar ve ayaklarında kara çizmeler var
dı. ~kincisi daha kısa, fakat tıknazdı; sa
kahnı traş etmiş. uzun bıyıklannı a~zmın 

tüne boşalttılar. Bunlardan biri boynunu, 
ikisi sırtını, biri de ayakım deldi, öte 
tarnfa çıktı. 

Yeniçeri Osman iniedi; elini gC\(:siıncı 

götürerek bir hendeğe yüzüstü düştü; 

kıvrandı., kıvrandı ve öldü. 
Ölünün suç ortağı tutulmadı, fakat ta

nınmıştı ... 
iki tarabDdan kulak memelerine doğru u- * 
zatmıştı. Novinin ileri gelenlerinden Şabanlı 

- Hiç üzülme! Bir vuruşta canım ce w Hacı Hasan bu haberi duyduğu zanıa!l 
henneme yollaıtım. Madan gelenlerin ellerini oğuşturdu, dişlerini sıktı ve ını
yetişmelerine vakit kalmaz.Hele sen de rıldandı: 
yardım ettikten sonra bu işi olmu~ bil! - Fırsatı kaçırmamalıl 

- Ah, onun kanını içmek istiyorum. Hemen giyindi, dosdoğru Abaza paşaya 
Bi:r.i öyle soydu ki ... Köylünün Yel'lında gitti. Onun önünde yerlere kadar eğile -
bir paralık şerefimiz kalmadı. GörE'yim rek: 
seni yiğit Osman. mallanm da, kızım da - Sultanım. büyük geçmişler olsun! 
helal olsun, eğer şu cellAd herili geber - Allah sizi bize bağışladı. Ne mutlu!. Ne 
tirsen!.. JT.utlu! İzin verin de mübarek ayaklar&• 

Bu sözleri söyliyen adam Novi şehri - nızın dibinde kurbanlar keseyinı-
nin ileri gelenlerinden Lobo~lu Mustafa Dedi. Bacağına bağlanan bir iple ora -
Bey, diğeri de ayni kalenin Yeniçerılcrin- ya kadar sürüklenmiş olan ölüye bir tek
den bıriydi. me vurdu. Semiz koyunlar getirildi, bo

Yeniçeri Osman kulağını ormamn de! - ğazlandı. 

riniikierine çevirdi: Abaza paşa fena halde kızmıştı, fıtkat 
- lieliyorlar!.. be1li etmiyordu. Hatta şen görünüyordu. 
Dedi. Adeta kendisine bakanlara meydan o -

~llgü Mü.frit fCJ.§~tlere göre ltalyanın almak ıste•liği topraklar Bir çok nal sesleri hızla yaklaşıyrırdu. kuyordu. Bakışlarile: 
~ di~ siy~ mücadelede şahsi teşeb- Be~ altı yıldır milletler arası sahnPsin- ı İşte bunun içindir ki Mussolini 7 H- Bunlardan bir kaçı pek iyi duyuluyordu. - Hiç biriniz böyle bir hall işlemiye 
~ . k:tator devletler tarafından oldu- de Meta yalnız Mussolini ile Hitleı:-ın esi- nunusani 1935 de Fransa başvekili Mösyö Diğerleri henüz boğuktu. İki veya üç ki- kalkmasm, tepelerim. İ§te ömegi mey • 
~ ~~~ edilemez. Bu, §iiphesiz. haf - yasct çevirdikleri:. görülüyor. Çizd!kleri (Lava~) ilc anlaştı. şmm daha önde olduklan anlaşılıyordu. danda ... diyord'u. 
~b· 1' değiştirilen harici siyasetin bü • yollarda yatışma.z bir hırsla yürüyen bu Mösyö (Laval); (Mussolini) yi Ha be _ Osman elini palasma attı ve bir anda O gün yenildi, içildi, e~lenildl. 
~tlır~ .. styn~et o .. ıamı.. yaca .. ğı .hakik.at·i.m!· (>D iki .adam.ın y~da d~o~at milletler'.n şist&n meselesinde serbest bırakmak iste- .sıyırdı. Mustafa Bey bulunamıyordu. Kardeşi 
b.... · •• ıkt t ı k d ~· tk tak b ettıkl t ··ı·· d k b İ Mustafa Beyin de elinde ~alın bir han- Loboğlu Süleyman Bey de oğlu Ömerle 
.~lll fa"d . a or u reJ~ın eıu ıs ı - ı en sıyase gu unç enece ır mediğıni iddia ediyor. talyanın Habeşis-
~ rJ.os"t ~sı, burada baı:_ız şekilde ken • halde. . . . . tanda yalnız iktısadi menfaatler almakla çcr parlıyoröu. Yolun ucuna baktı: bırlikte epeyce zamandanberi gizlenmiş-
~ a! eriyor ve mesela: İtalyanın ha- Mussolınının Akdenız esasına dayan - kalacağı, toprağına dokunmıyacağı fik- - İşte, Abaza paşa göründü. Yatıında ti. 
~~ilutasetlni on altı yıldır Mösyö (Mus- ır.ak bakımından an'anevi olan bu siy3- rinde olduğunu söylüyor. Fransa b3şve- kimseler yok. Şabanlı Hacı Hasanla Loboğulları her 
' h ıdare etmektedir. Eğer Mussolini-ı setı: diğer taraftan da empcryalısttir. kili hakikaten Negüsün imparatorhığuna - Sen yorulma! Ben ona yeter de ar- zaman çarp:şmışlar, her biri halkı daha 
~ atıı-lanmak için, önünde bu uzun ı Gerçi Mısırı, Filistini, Maltayı, '<.tbrısı, el uzatılmıvacağına ikna edilmiş olabl - tarım bile... iyi ı"oyabilmek için birbirlerini ortadan 
h4- •.(!ş 0::n.~ydı Habeşistanın !eth~ gibi Tunu!lu. Cezayiri, Fası. Korsika, Nisi, Sa- lir. Fakat lla1ynnın Fransa ile bu anlaş _ Abnza paşa ba§ına sınnalı bir sar ık kaldırmayı düşünmüşlerdi. Fakat iki ta
\ e husü bu kadar yolile başaramaz- va ve Dalmaçyayı almak isti. -1 mi.ıfrit fa masında Libya çölünün bir kaç bin kilo_ sarmıştı. Kaftanı, cepkeni, şalvarı. hatta raf:n da etrafında bir çok uşaklar. kaba
l ~~lll şisllerin iddialarma harfi harline k1yme-t me•re murabbalık toprağına mukabil • 0 pabuçları altmla işlenm.işti. Kır atının dayılar vardı. Bundan başka Aoaz:ı pa
~l)>q unıa beraber, Mösyö Mussolini; verrnek abes olur. Anuna esas ıtlbar!le- kadar uzun zamandır ve 0 kadar ehem • üstünde dimdik duruyordu. Belindek: htm §li böyle şeylere göz yuman bir adam de
~'lı~1~l'h~ri~i siyasetinde bi~ !enilik bütün bu Y~~~~ İtalyan ~ırs _ve arnali ?ı- miyet verd;ği _ Tunus üstündeki bütün çe:-in mücevher leri, atm gümüş ÜZ"ngisi ğ•ldi; onun vali bulunduğu yerde yalnız 
~ an•.. ğildır. Sadece seleflerının aç • şmda da degıldır. Eğer bır dunya Iıarbın- haklarmdan vazgeçmesi şaşılacak bir şey- ve altın pullarile dizginleri pırıl pmld•. onun borusu ötmeliydi ve o razı olma -
~~ ik ~nevi çığırda yürümüştür. Bu ci- dr: İtalya gallb devletler tarafında yer al- di. Çok yakışıklı, sert bakı~Iı bir adamd'1. dan hiç bir iş yapılmamalıydı. 
~ b:~~dar ınevkiine geldiği ilk giınler- nuş ~ul~nu~sa hiç .ç~kinmez. emellerinin Dikkate değer bir şey daha var: Habe- Pusunun önüne geldiği zaman Yer..içe- O akşam Şabanlı Hacı Hasan Abaza pa-
~alt ~ ~endisi de teyid etmiş, _ hullis hepsını yer.n~ .getırır. şistun hnrbinı bazırtıyan ve açan Gene • r! Osman kaplan çevikliğile ileri İtrladı. şanm henüz alevli olan kinini üflUyordu: 
~ 

81 
ıstıyen bir dalkavuğa ceva'b ver- Hnbeş harbı; Mussolini politikasının se- ral (Bono) tam bu Fransız _ İtalyan an- Elindeki yaiın kılıç her dokunduğunu kc- - Bunlar burada padişahlık taslıyor -

~b f.!dtada • orijinal bir harici sıyac;et ta- bat ve devamı hakkında bize en iyl bir !aşması imzalandığı gün Romadan Erit- sip atmak için boşlukta bir yarım halka lar! Bilseniz ne alçaktırlar! Ne din var
~buı f:'ccğı hakkındaki saçma sitayişlt!ri misal oldu. re ve Somali fevkalfı.de komiseri ·lnvanile çizdi; Abnzn paşa bir anda doğruldu, eli- dır, ne iman! Ellerinden gelse İstanbul ü-

\1e aedeıniyeceğini söylemişti. Ve General (Bono) nun safça VE" say- yola <,:ıkanldı. Şurası muhakkak ki Mus- ni kılıcHla attı ve atını mahmuzladı. O zerine yürüyüp, Allah esirgesin, padişa· 
\:ı Oti~en: c -Harici siyaset hiç bir va- g:sızca ıtırafiarı bize Habe§istanın icab solini 'Habe§istan macerasına atılırken, zamana kadar bir kuzu kadar uslu yü - hımızın canlarına kıymak isterler. 
~qft~al değildir. Onu ancak tarihi, ederse kuvvete müracaatla alınmasının haklı veya haksız. Fransanın h:ıyırhah rüycn at bırdenbire geriledi, Osmanın e- -Bu işe benden mi başlamak isteciler, 
~~. ıi· ıktısadt nmilJcr tesbit ve tıyin daha 1933 sonbaharında kararlaştınlmı~ bitaraflığına güveniyordu. lirte geçen yuları sarstı ve onu bir an ha- dersin? 
~il 1ınaenaleyh orijinal olamaz. müs _ olduğunu öğretti. 1934 ilkkanununda or- Mösyö (Laval) iktidar mevkiinden dü- vaya kaldırır gibi yaptı. Osman cfü§me - - Niyetlerinin böyle olduğuna hiç 
tt~ Si 0 abilir. İtalya da müstakil bır ha _ taya çıkı:ın (Oualoual) hadisesi bir c suyu şünce Fransanın İtalya siyaseti değ!şti rnek için yuları bıraktı, havada bir pa • §Üphe yok. Fakat, sul tanım. size kim kıl 
'l.Yaset tatbikine karar vermiştir:. dt- mu b.ulandırallb dan ibaretti. amma (Mussolini) nin istilasına karşı rıltı oldu ve Abazanın kılıcı sert bir zın- kadar zar~ verebilir? Bakışlarmızda on 
ltaı 1933 l)enesi kfinunusani ayında (Hıtler) duracak bir şekil de almadı. Bizim ırıüc~- lama ile Osmanın kılıcma çarparalt onu bin tane Zaloğlu Jlüstem yaşıyor. Ben 

: ıu~ ~~nın siyaseti esas itibarile bir Ak- iktidar mevkiine geldi. Ayni yılın sonba- sir bitaraflı~ımızdan istifade etm•ş olan kırdı. Osman sendeledi, şaşırdı, şımdı A- sultanımın zavallı bir kuluyum. Çok şe
ı::ı)'a. ~Yasetidir. 1911-1912 senesi Türk • hannda Mussolini; Hitlerin tutaca~ını ve (Mussolini) ise, fikri muhalefetiınızı ba- baza onun üstüne yürüyordu. Osman hem ye aklım ermez. Fakat bir sözüm var. 
~~ Lo~tbi de bunu isbat etti. 1915 yı • onun ı.da:es.~nde Alınanyanın az zaman- hnne ederek alelade bir minnettarlığm yaya, :1em de kılıçsızdı; paşanın adanıları -Nedir o? 
~ t . drada aktedilen gizli anlaşmada da eskı bu yuk devlet halini alacağmı an- icab ettirdiği taah'hüdlerden dahi sıyr!lıo da yetişmişlerdi. Mustafa Bey çoktan ta- - Yılanın başı küçükiten ezilmeli i hem 

t~~Yi tıldf d:_vletlerile müttefik olarak lnd'. Almany~ .da kendisi gibi müs - çıktı. batıları kaidırmıştı. Artık o ne yapabilir. de yavrularile birlikte ..• 
~lib taahhud eden İtalya, 1917 deki tcınleke meselesını ortaya atacağını dü - Diktatör devletlerin politikalanndnki di: ormanın derinliklerine do~ ko..ştu. -Do~ söylerırini 
tıı~e k 1 ile İtalya yarımadasının Akde- şündüğü için ondan evvel hareke•.e geç- faıkiyetin bir cephesi de işte budnr. On- Yirmi adam birden oklannı Osmanın üs- (Devamı 10 uncu sayfada) 

~:~~~d~~h~~~~~b~~di. ~h~~~~ill~~~a~b~~~===~~=;~==~~~=====~=====~~~~~~ 
~~a ~ıga §art koşuyordu. Neticede Şuphesız kı Mussolini bu meselede fn- lar. Demokrat memleketlerin muhafazıı- ( Ç [•k • ~ k • l • J 
b':ııeda kendini zaferin kazandırdığ; gılterenin k~~ne engel olacağını da\a knr unsurlarının kendilerine verdikleri e l czger ma ıne erı 
~ebu· l'den ınahrum bırakılmış saydı. evv~lden goruyordu. İngiltere ıle dost müsandelerden ve muhalefetlerinden isti- · 

n ır ki, Ritlerizm gibi, faşimı de geçı~ek; ltalya siyasetinin hiç değilse fade ederler. teşekkür etmemek i.çin itı'•n USUlh ınuahedelerini haksız say - Akd.em~de ~enişl~~e kararı kadar kuv • razlar bulurlar. 
~ ~ ) .. Yandırdığı bu kinden doğnu. vetlı bır an anesıdır. Ancclt Mussolini Halbuki Fransanın şimdiye kadar :fiili-

iLt.,0 Arttssolini bu haksızlığı ele al _ Büyük Britanyanın içinde bulundu)ftı ha- sah ~ı. "ll Und 6 ' yat asma geçemiyen bu muhalefeti nı-
~ :C e ehemmiyetle durdu ve onu li biliyordu. hayet platonik bir muhalefetten ba~ka 
llaatlana~tıeri yolunda kullandt. Şahsi İngil.tere ~onanması Umumi Harbden bir şey sayılamaz. 

tıı~ ltere.ı-t ıse, bizzat kendisinin de bir e\'Velkıne nısbetle yarıya indirilmiş; ha
~i~eteler itiraf ettiği gibi emperyalist va kuvvetlerı bütün diğer büyük devlet-
lt te i·· · · • d ~ al)n c:ı. lerınkınoen aha azdı. Vaziyetini tt>hli • 

~.~ll §~ &rısiklopedisi :faş;st hükumetini kede görrneğe başlıyan bu devlet yeniden 
)et ır:~ı: .izah eder. cKudret ve hAki- silahlanmakia? ~ bahsediyordu. Binaena • 

~ \'llı.ırı sı:.. lcyh o daha sıHilılanmadan İtalyanın ha-
~~~~ b~ :~elden beri iki kere ık; dört rekete ~eçmesi lazımdı. 
~ tieı bıiınen bu hakikat pek hbii ki Mussolini; önündeki bir iki seııenin 

" 1et ad ı ·· t b" Id V •• -ı arn am arının gözünde!! kaç- mus esna ır şans o ugunu goruyordu. 
ltün e ltın, AVrupada Mösyö Musso • Bu fırsattım istifade etmell, Habeşıstan 

~i)e a~Peryalist akidcsi hiç bir vakit meselesini en geç 1936 da bitirmiş olına
~ ~Ua:n.~llnıa~ı. Hatta İtalyada bile bu- lıydı. Yoksa bu fırsat bir daha ele geç • 
~ tluııetinn bır hedefe yürüyüşten ziya- mezdi. 
~~~~e ın gurur ve maneviyatını yük- Dı~c.r taraftan mühim bir endise dah:ı 

litt1~otdu~tuf _ gü~el bir nazari ye gözile vardı: Ya İngiltere ile Fransa anİaŞlr da 
~ 1 gerek i}:o~o ~ussolininin cilini - İtalyayı Habeşistanı almaktan men'e kal
' tıe!J'l.ine U tü n du n yaya, gerekse İtal- kışırsa o vakit i~ büsbütün sarpa sararcfı. 

ancak Habe~ harbi anlata • IIer şeyden önce Fransanın bitaraflı~mı 
temin etmek icab ediyord'u. 

Hnbeşistan muzafferiyeti, başarılan iş
ler sırasına geçip te zecrl tedbirler ka!
dırılınca ctnrmin edilmiş olan:t !taı~·a 
bundan böyle garb demokrat devlptlerilc 
teşriki mesaiye başlıyacak zannolundıı 

ve İngiltere 2 kanunusani 1937 tarihinlle 1 

aktedHen muahede ile mazinin üstünden 
bir sünger geçirerek İtalya ile an'nncvt 
dostluk siyasetine arzu gösterdl. 

Halbuki Mussolini; 23 mart 1937 dP. ırad 
ettiği bir nutukta zecrl tedbirlere iştit';ık 
eden devletlere kafa tutmakla kalnıadı, 
İtalyanın zecri tedbirleri asla unutmıya
cağmı, hatta kazara millet unulsa bile 
bizzat kendisi onun acı hatıralarını tnze
l!ycceğini söyledi. Ve İtalya gittıkçe 
{Stresa) cephesi politikasından avnldı . . 
Roma - Berlin mihverini kurmağa koyu!-
du. (Devamı lO ncu aayfada) 

bgiltcrede fazlaca zayiat veren çocuk fe!cinde kullanılmak üzere (çelik c· 
isimli bir makine vücude getirilmiştır. Eu makine felce uğrıyan ·ciğerlerin va .. 

zı!esini .görmekte, onlan yeniden harekete getirmektedir. İngilizlerin nıanıf 
hayırseverlerinden Lord NaffilJin yenı aldıjı ıhtira heratile bu makine büt"1n 
hastaneleııde lmllanılmaya ba§lanmıştır. 
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Sivas kongresinin bütün müddeli 
cereyanınca sinirleri geren bir takım 
haberler almaktan hali kalmıyorduk 

. . . ~ 

Yurdumuzda harbi umumiden ıonra epeyce gerilemit olan giil y~
cılığımız hükiimetin devamlı alcika ve himmetile ihya edilmi~~· 
l•parta ve Edirne çevrenndeki gülcülük hareketi bariz bir inkır 

- 22-
2) ,Heyeti temsiliye. şarki Anadolu • 

nun heyeti ı:mumiyesini temsil eder» kay
dı yerinec heyeti temsiliye vatanın beye
ti umumiyesini temsil eder» dendi. Mev
cud azaya da daha altı zat ilave :>lundu. 

3) cHer türlü işgal ve müdahaleyi, 
Rumluk ve Ermenilik teşkili ~ayesine 
matuf telfıkki edeceğimizden müttehi -
den müdafaa ~ mukavemet esası kabı.;l 
edilmiştir• yerine cher türlü işgal ve mü
dahalenin ve bilhassa Rumluk ve Erme
nilik teşkili gayesine matuf harekatın 
reddi hususlarında müttehiden mfıdafP.a 
ve mukavemet esası kabul edilmıftin de
n:Idi. 

Bu iki cümledeki fark, mana ttibarile 
bittabi pek büyüktür. Birincisinde Dü -
veli ltilafiyeye karşı hasmane vazıyet ve 
mukavemet telaffuz olunmuyor. İkınci -
sinoc bu cihet sarahat kesbediyor. 

4) Nizamnamede, dördüncü maddeyi 
teşkil eden mesele oldukça münakaşayı 
mucip oldu. Madde şu idi: 

cHükfrmeti Osmaniye bir tazyiıd di.ive· 
li karşısında buralan (yani şark viliıy~t
lerini) terk ve ihmal etmek ıztırannda 

bulundulu anla~ıldığı takdirde alınacak 
idari, f.iyasi. askeri vaziyetlerin tayin ve 
tesbiti:~~ yani idarei muvakkate teşkıl et
mek meselesi. 

s:•;as kongresi nizamnamesinde bıı mart 
dedekl cburı.larb yerine cmülkÜ["('ÜZÜ!'l 
her hangi bir cüzünü terk ve ihmal et -
rnek.... suretinde şamil ve umumi bir 
kayıd kondu. 

S eylUl içtimaında Amerika mandası 

meselesi nıevzuu bahsediliyordu. 
O günlerde, İstanbuldan gelen baz! ze

vat, Amerıkalı Mister (Bravn) namında 
bir gazetec;yi Sivasa getinnişlel"fii. Mi~

ter Brav:n ile bizzat görüşmeyi müna. 
sib gördüm. Muhatabını sühuletle anlı -
yan. çok zeki bir genç. 

Mister Bravn: 
- Ben, hiç bir sıfatı restniye ile görüş

nıüyorum. Tamamile hususi surette gö
rüşüyorum. 

Diyor. Ve hattA Amerikanın, mandayı 
hbul edeceğini değil. belki etmiv~ce~inl 
söylüyor!. Onun için, sözleri Amerika 
narnma değil. kendi namınadır. Mand<ı
nın ne oldujtunu kendisi de bilmıyor. 

- Manda, siz ne derseniz odur. 

Diyor. (1) 

Pek uzun ve münaknşalı dı?.,vam eden 
bu manda müzakeresi, taraftarlarını is
kat edecE-k mütevassıt bir çare ile h"tam 
buldu. Hem de bu çareyi teklif eden Rauf 
BE>y oldu: ~Amerikada senelerdenberi a-

lı>yhimizdc yapılmakta olan menfi pro -
pagandaların tevlid ettiği cereyanı efkarı 
tashih için her şeyden evvel Amerika 
kongresi:nôen memleketimizi tedidk e • 
decek ve hakikati görecek bir heyeti d-ı
vet etmek •. Bu tcklif ittifakı ara ıle ka -
b!Jl olundu. Kongre divanı riyasetinin im 
zalarile bu yolda bir rnektub tesvid olun
du~unu hatırlıyorsam da bu mektubun 
gönderiUp gönderllmediğini pek ıyi ha • 
tırlamıyorurn. Esasen bu mektuba sureti 
mahsusada ebemmiyet atfetmiş de~l -
d im. 

Kongre ll eylulde hitam buldu. 12 ey-
lıllde Sivas ahalisinin de huzurile nçık 

b:r celsc ~·apılarak bazı nutuklar irad 
ed:!di. Kongre müzakeratı esnasında mü
him olarak meclisi meb'usanın tesrii in -
tihabı ve mahalli içti ma ne resi olma 1( la
ZJm 'E!eleceği hususatma temas edildi. Fa
kat şimdi izahına başlıya_cağım mesaH 
kongre miizakeratını kısa kesme~i icab 
ettiriyordu. Bu son noktalarla biH'thare 
heveti tems:liye iştigal etti. 9 eylUl 335 
gunü toplanmış olan bazı malfımat kor.
greye şu suretle izah edildi: cE,;kisehır 

" ve Afyonkarahisarındaki İngiliz kuvvet-

(l) Halbuki kongrede manda mesele_,t mü
zaı·ere edU!rkPn mister Bravndan bahseden
le:; <Bu zat, Amerika bükflmeti narnma gel
miştir. E~er kendisi Ue anl~ak mümkün 
olursa. Anadol•ınun tmarı için elli bln ti§Ulk 
blr amle ordusu ıettrecek> diyorlardı. 

evvelıkmal etmi§ olmak ve bu mukarre
ratı memlekette tatbike girişrnek idi. Bu 
arzum husul buldu' Bütün memlekete 
pmil milli teşkilat nizamnamesınin ve 
umumi kongre beyannamesinin detakab 
tabı ve ne§ir ve tamimi esbabına teve..; -
aül olundu. Yalnız memulün icYkinde 
yeni hadisat karşısında kalındığınchn 

kongrenin bitarn bulmuş olmasına rağ -
men kongre heyetinin yeni vaziyetler in
kişai edinciye kadar Sivasta kalmalarını 
münasib .gördüm ve icab ederse daha 
ku\."Vetli, fevkalMe bir kongre akdi için 
de istihzaratta bulundum. Ali Galıbir fi
rarı üzerine kongre beyetini Sivasta ala
koymaktan aarfı nazar edildi~i gibi, Fe -
rıd Paşa kabinesinin sukutu üzeriPe rev
kalade .kongre akdine de ihtiya~ görül • 
me di. 

Eberli Şef B. M. Meclisi kürsüsünde 

leri taz'ıf edildi. General Milen Konyaya 
geldi. Konya valisi Cemal Bey ve Anka
ra valisi Muhiddin Paşa muhalefette te-

1 (Elazı~ vaJisi Ali*Galib, Bedirhan o -
fullarından Celadet ve Kimran vasıta • 
sile bazı çapulcu Kürdlerini başına toplı
yarak Malatyaya gelmişti. Bunlara (Ne
vii) ism5ndeki İngiliz binbaşısı da ittirak 

reddüd ediyorlar. Yeni Kastamann valisi 
Ali FJZa Bey de tıpkı Cemal Bey fcısile -
sinden bir adammış. Rüfekayi kiramın 
böyle vaziyetler karşısında şiddetle ha • 
reket taraftarı oldu~unu bildi~imden se
ri ve ~edid tedabir ittihazını Fuad Pa -
şadan rica etmiştim. (1) Fuad Pa~a da 

kongren~n kendisine olan itimadına ist!
nadcn kongre narnma icab eden t,blıgat 
ye teşebbüsatta bulunmuştur. Bu tarzJ 
hareketin heyeti aliyenizce kabul edil -
mcsini rica ediyor. Fuad Paşa, valilere 

şedıd ihtaratta bulunuyor. Mıntakal"'ra 

ümerayi askeriyeden milli kumandanhır 
tayın ediyor ve bu kurnandanlara mmet 
nanuna ~er nevi salahiyet bahşediwıiştir 
diyor. Kor..gre teklifi kabul etti. Bunu 
müteakib şu yolda izahata devam ettim: 

etmi~ti. 

Fakat, Büyük Halaskarın ilk irşad gü
nündenberi kendisine candan bağlanmış 
olan ElAzı~daki 15 inci alayın lrumal'ldanı 
İlyas Beyin kahramanca himmet ve gay
reti sayesinde, hainlere kalı.ir bir darbe 
indirildi. 

(Mustafa Kemal Paşa) yı tevkif etmek 
ve kongreyi dağıtmak maksad1le Malat
yaya kadar gelmiş olan Ali Galib ile 
hempaları, hükUmet dairesindeki mal -
sandı~ını kırmışlar, içinde millete ve hü
kumete aid olan altı bin lirayı almışlar, 
cenuba doğru kaçmışlardı. 

Bu hainlE'r firar ederken, telas ara • 
sında bir takım kağıdlar da terketmi,ıer
di. Bunların arasında, İstanbul biikOroe
tinin mıllete karşı ihanetini gösterf'n mü
him Vf'~ikalar elde edildi. 

Büyük Halaskanmız bu vesikalann su
retlerini icab edenlere gönderdi. Dahi· 
l:ye n:ızın Adil Bey ile harbiye nazırı 
Süleyman Şefik Paşaya milletin ıtimadı 
olmadı~ına dair lstanbula telgraflar çe--
kildı. (Arkası va .. ) 

gö.termtı:kte devam ediyor 

Yazan: Tarımman a1' 

Bir zamanlar memleketimizin hat.ıı ı cılığımı::ı kaJkındırmak yolunda en ~det 
sayılır işlerınden biri iken, sonra~an ya- h tedbirleri almış ve cidden bOŞ!? g 
vaş yav~ş. ~önen. ~ly~ğcılığnruzı, yen~ bir ink~şc;! temin etı:.uştir. ısJ>ll~'
baştan dırıltmek ıçın, uç beş sene ,,ar kı Harbı Umumiden once (1913 de) ~r/J 
durmadan çalışılıyor. ötedenberı güi - ı ta havalisinde gülüstanların sah

851 e uı 
yağcılığile tanınmış olan ıspartada, Har- dönüm kadardı . O tarihte Jllahr::~~ ·ıı 
b\ Umumiden arta kalan 800 dön inı ka - k apanması. fiatların düşmesi, kO) .1:' 

dar güHstan. bugün 2000 dekara uJaştırıl- tenhalaşması, ustaların azalması .. ~~~ ~'J 
dı~ı gibi, Trakyada da General Kazlm Di- bı:>blcrle bir çok gül bahçeleri sokll c ıli 
riğin himmetile yeni bir mihrak kurul- b3ğa çcvrilmişti. Neden sonra yolt ... 'J 
maı;ına munffakiyet hasıl olmuştıır. Ya- gülistanların yerine, yenilerini yı:ıf~\,. 
kın bir fıtlde Ispartadaki gülcülüğümü - temayiılü görüldü ise de basit istıhSil• eı' 
zü~ Hav~bi .u.mumid~n .. ö~.c~~~. gu.n~:rine sıtalarile, toplu mikdarda ~braÇ el:~t" 
erışecegı; Edırnedekı gulculugumuzun dP. ye bilhassa dünya fiatlarile rekabet :~ 
tedricen inki§af ederek Bulgaristanla ğc imkan olmadığından gül bahçelef·P' 
hem~yar ola~.a~ı um~luyor. ihyası lstE'nildiği kadar bız1an~rna~~~ıd1" 

Gülyağı, butün ıtrıyat levazımının ha- zı kım.selcr işin kolayını ta~şışte rı•~' 
zırlanrnalarında kullanıldığından bir çok l:ır. Bu tedbir bittabi büsbütün ff' 
ır.emleketlerin şiddetle muhtaç oldu~u çıktı. ed
'bir maddedir .. B~ yüzden h~me~ nf'r ~em Gülyağcılığımızın ihyası böyle bl: t ııit 
le~et onu yetıştırmek tecrubesıne gınş - bire değıl, bunun tamamile aksi ola!' J1S 

mış~e de çoğunun emek~eri iktısadt bir şekle muhtaçtı: Dünya piyasasına .. t~~ 
nettceye varmanuştır. İyı vasıfta ve faz- mikdarda, avni evsafta ve hilesiz gııl1 e~ 
la mikdarda gül yetiştirme §artları, an· arzetmedikç~. Türk gu""lyağcılı~ını ~tıh 
cak B 1 · t 1 Tü' k" d 1 11 o.ı-u garJs an ~ . r ıye e . t~ a?mış baştan etinyaya tanıtmıya imk§.n 1 tilet 
olduğundan bu ıki memleketin \mtıyazı Bu nazik iı:: İktısad VekaletiJtiP eıil tt' 
b .. ··k b · ~· .... uş• uyu ve u yüzden elde edebilecelı ka- Ziraat, Siimer ve t~ Bankalarının ,,. fJ' 
zanç nihayetsizdir. rek<'n kurdukları (Isparta gülyaA'cılıltt•d' 

Bulgaristan bu müsaid vaziyetten isti- keti) üzerine aldı. Ve 1934 de Jspflf tıl1 
fade etmektc bizden evvel davrandı. Kaç asrı:ı icab ettirdiği rnükemmeliye~c l)fl 

y1l var ki Harbi Umuminin düçar etti~i fabrika kurularak imalata başlan 1j11&ıJ 
gf'rilikten silkinerek dahilt ihtiyacını te- ha fabrıkanın hacası tütmeğe bB~ i gııl 
min ettikten başka, bir çok memleketlere yıl. bir çok yamaçlarda da yeni y~r. ~~ 
de mühim mikdarda ihracat yapmakta - bahçelerinin teessüs ettiği görüldtJ~ıaltJJI 
dır. dediğim gibi Harbi Umumiden artB tat o 
~vvelce Bulgaristanla Türkiyenin gül~ 8(J0 dönüm kadar dağınık gülüstll~ (JI' 

yağı istihsalatını en çok Fransa sanayii yıldan sonra tedricen genişJiyere Jlıa)ll' 
satın alıyordu. Fakat son yıllarda Alman- partanın merkezi kazasile AtabeY 
ya da - ·bilhassa Bulgarlar için - müsaid yesinde) 2000 dekarı geçti. ~~ 
bir pazar halini almıttır. Bu vaziyet!e B:r kaç yıldanberi fabrika. 'fiir:ıe tJI 
Tiırkiye gülyağcılı~ın ilerlemesi çok ü- yağlarını cihan piyasasına arzetı1le ılJııd' 
m~dbah~ oldu~ gibi, böyle tabii bir mo- çok iyi not almaktadır. Geçen 937 Y ytil_e ' 
nopolu haiz bulunan yurdumuzun ~un - yalnız Almanyaya 18 bin lllark k.' edll ' 
cian i&tlfade etmesi de iktısadi oir zeru- tı:rıde 100 kilo gülya~ı i}ıraÇ '(l .ııo 
ret olmUJtur, nitekim bu ihtiyacı çok ya- miştir. Bir kilo gülya~ının dört b

1

11 
ırı~ 

kından hisseden CUmhuriyet hükQmeti - gülden elde edildi~ düşünüiürS€· b cı-> 
miz, biraz evvel söyledilim gibi, gülyat- (Devamı 10 uncu sayfaı 

.. Buraya Galib Bey isminde bir vali ta
yin edilmiş, geliyormuş; fakat bunun 
Hı!.rput valisi Ali Galib Bey mi, toksa 
Trabzon valisi Mehmed Galib Bey nı ol
duğu anlaşılamadı. Fakat biz başka bir 

malüroata desteres olduk. Mister cNevih 
isminde bir İngiliz binbaşısı Bedirhani -
lerden Kamran, Celadet ve Cemil B~yler
le beraber maiyetinde on beş kadar Kıırci 

( Bayanlar, yüzünüze göre şapka giyin Iz ! 
~~==r===~~~~==~~~~~ 

ntlısı olduğu halde Malatyaya gelmi~ ve 
reutasarrıf Bedirham Halil Bey tarafından 
istikbal ediimişlerdir. Harput valıc;t de 

zahiren bir posta hırsızını takib bah:ınc
sile otomobille Malatyaya gelmiştir. Bu 
mnksadla bunlara Hasanmansurdak\ müf
reze de vE'rılll}iştir. Maksadiarının Kürcl-

lerl, Kürdistan teşkili vadile aleyhimize 
ve bize kArşı suikasd İcrasına sevketmek 
olduğu anlaşılmış ve mukabil tedabire 
de tevessül edilmiştir. Mesela valiyi ve 

diğerl<>rini tevkif ettirmek istiyort.t7. Ma
l.'ıtya mutasarrıfı da Kürd a~irini Malat-

yaya davet etmiştir. Bu vaziyet üzerirıe 
13 üncü kolordu romtakasında faaliyete 
girdik. İcab eden tedabir ittihaz ednmiş
tir. Yann ak~am Harputtan sevkedilen 
bir müfrezei askeriye erbabı fesadı ten
kil edecektir. Buradaki kolordu knnıan
danı da iazım gelen tedabiri ittihaz et -

mıştir. Malatya ve di~er mahallere de lA
zım gelen emirler verilmiştir .• 

Sivas kongresinin bütün müddeti ce -
reyanınca siniriere gerginlik verecek ma
h:yctte hab('rler almaktan hali kalmı -

yordum. Ancak aldığım bütün malumatı 
clduğu gibi kongre heyetine arzetmekte 
faydadan ziyade mahzur tasavvur edi • 
yordum. Hakikaten tehlikeli addedilf' -

bilecek maıtıiyette olan Ali Galib mesele
sir.c1en de bahsederken ihtiyatkAr bir li· 
san kullanma~ı tercih etmi§tim. &>nce 
en mühim mesele, her nevi mü~kOlA~ ve 
mehalike rağmen Sivas kongresinın ne
ticeli mukaiTeratla müzakeratını bir an 

(1) Ankaradaltl 20 \De! kolordu tumanda
nı ldJ. 

Küçük çene 

- . ~~ 
Mütehassısların hazırladıklan bu cetvel sfıe oapka saçerken evvel! yüıO.o/izü n, sonra burnunuzun şekline g6.r~ şııl'.,ıJ 

vermeni%i emrediyor. Evveli yüzünüzün şeklini cetvelin ufkt kıımında arayıp bulunuz. Snnra bumunuzun şeklıll ıc:ıııı" 
k.ısundalti hanelerde taharri ediniz. Bu iki hanenin birle§tikleri noktada Jiıe en münasib olan şapka şeklini buıacıı 

' 
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Dikkatinizi tecrübe ediniz! CA • 
1 

Yirmi senedir uyuyam1yan adam ve 
iki senedir uyanm1yan çocuk ... 

ku R.umen gazetelerinde şu havadis o -
nrnuştur: 

İsidore Grun adında ve kırk dokuz 
Y<UJında bir adam yinni senedenberi u· 
~~Yarnamaktadır. Uykusuzluğunun sebe
ıt~arak şu vak'a ileri sürülmektedir: 
~ sıdore Grun umumi harb sırasında 

manyada harb ederken Türk ordu • 
1~?a esir düşer ve Anadoluya gönde -
~lır. Orada diğer esirler ile yol inşaa • 
t ında çalıştı.rılır. Günün birinde bir 
:YYarı: hücumuna· uğrarlar. Bu tay • 
~Pre hücuMu 1917 senesinde vukubul-

b~Uştur. Tayyare!el"Jen birinin attığı 
ır bo · d mbadan fena halde korkan Isi • 
ore Grun bayılır. Ancak on gün son • i kendinP gelir. İyi olduğu sanılırsa 

ı a artık uykuya veda eylediği anlaşı -
ır ... 

hı :Ruın:n doktorlan onun uykusuzlu • 
fe ~u ıyi etmek için elden gelen her 
is~~ Yapmışlar ve fakat hiç bir netice 
t·hsaı eyliyememi~lerdir. 
İsidore Grun günden güne faziala • 

tan bir sinir illetine tutulm~tur ... Ni· 
b ayet doktorlar icab eden tedkiklerde 
L ttlunrnak üzere kendisinin başını ve 
uey · t nıni satln almı~lardır. Bu alım sa • 
kın rneselesindf>n sonra hidore GrtNl 
t ~~dini sigortnlı saymış ve biraz rahat 
~ eıne~e başlamıştır. 

Şimdi vazilesine devam etmekte ise 
de geceleri gözlerine uyku denilen şey 
ginneme ktE>clir ... 

Rumen doktorlan bir taraftan uy -
kusuz adamı uyutmağa uğraşularken 

diğer taraftan da uykuya dalan bir ço
cuğu uyandamağa çahşmaktadırlar. 

Bu çocuğun ismi Joseph Huggins'dir. 
On yaşındadır. Bundan iki sene evvel 
uykuya dalmı.ş olan. bu çocuk hala mı-
şıl :.nı~ıl uyumaktadır. Doktorlar ken· 
disini uyandn·mağa muvaffak olama • 
maktadırlar. Sun'i bir surette gıdalan· 
dmlmnkta olan çocuk tabii bir şekilde 
ne~vünema bulmaktadır ... 

Dikkatinıze itiınad edilecek bir şahid 
olabilir misiniz? Resimde gördü~nüz gi

bi bir kazaya şahid oldu~unuz takdirde, 
sıze sorulacak suallere cevab verebilir 

misiniz? Dikkatinizi tecrübe ediniz. 
Resme bir dakika iyice baktıktan .son· · 

ra, ~azeteyi arkadaşımza teslim ediniz 
ve onun 50racağı fU suallere cevab veri
niz: 

1 - Kaza nerede olmuştur? 

J - Klübün imrl nedir? 
8 - Kazanm mahiyeti nedir? 
4- Tayyara tek kitilik mit 
6- Kaç motörü vardır? 

lO - Limonluktan ka~ kişi kaçmakta-
o ır? 

ll - Başka ka~an var mı? Varsa, kim
dir? 

6 - Tek satıhlı mı, iki satıhh mı. hu- 12 - Kaç otomobil gözükmektedir? 
wsi mi, yolcu tayyaresi mıT 

7 - Yolcusu var mı? 
8 - Yolculardan. tayyarede kalmıt nı söyliyebilir misiniz? 

olan var mı? Cevab verebildiğiniz suallerin çokluğu 

lJ - Bu otomobillerin plaka numal'ası· 

9 - Kaza neticesinde ne gibi hasarat nisbetinde sizin de dikkatiniz fazla de. 
olmUftur? mektir. 

Çekoslovakyamn Majino h 1tt1 şimdi 
ne işe yarayor, biliyor mu sun uz ? 

lar üzerınde tayyarelerine ve ağır top· 
çusun~ çok mühim tecrübeler yaptır -
ma ktadır. 

H art ka tR tayyareler ve topçular be· 
ra berce iştiıak etmektedirler. 

Prag ıle Kar1sbad arasında bulunan 
Petrohrad'da geçen hafta 5 3 ade d ağır 
bombardıman tayyaresi muhtelif çapta 

C SINEMA =ı 
Milyonluk bir film 

-
bombalarLı tecrübeler yapmışlardır. ~~ • • kk • di 

Her bomba yağmurundan sonra er· ' une ı er 
k!nıharb zabitleri ve mühendisleri he-l 
men bu (Majino) hattında derin derin 

(Keşif alayı) için "Iftihar 
tetkikler yapmaktadırlar. 

Ayni romtakada Luditz'de ağır top
çu sıkı endahtıarda bulunmuştur. 

tQ Ilir kısım Çekoslovak arazisini işgal Bu talim!er ve tecrübeler Kalşing'de 
ha~n Alına11 ordusu, oradaki Majino ve Budejoyice'de d&hi yapılmaktadır. 
la tını manevralannda hedef diye kul· Yapılan bu miihim tecrübeler Fran-
nnıuktadır. sız askPrl mchafilinde derin bir alaka 
Alnıan erkanıharbiyesi bu istihktun· uyandırmıştır. 

Paristeki Y8hudfi8iMII«YY aynimişlar 
bi~~~. ~nlerde Paristeki Yahudilerde 

lıtılık b~ş gösterm~ti:r. 
cS·~bhenin b!.rini Fransız Yahudileri, 
~~erini. Alman Yahudileri tesis eyle -
lt ~~rdır. Bunlar birl>irlerile hiç de 
Çınenıemektedirler. 
~ ı.tes(:]lı meşhur Alman orkestra şefi 
ll rtwaengler pe,{ yakında Berlinden 
t~~·ı~ gelip iki büyük konser vere • 
"~'<tır. 

h Buı1u haber alan Fransız Yahudileri. 
~.konser.ı.rı boykota karar vermişler-

~~ F'akat boy:kot.nja önayak olmaları la· 
h tn g<>len Aiman Yahudileri bu meş • 

ur Alma11 orkestra şefini sabırsızlık • la beklemcktedirler. 
...,. ~·-- .......... ,,,.... ~~ 

Aşk mektublan yan ücrete tabi 

V 
~ı:~ZUela .. posta müdirlyeti ge -

de bütün Cenubl Amerika mem· 

leketlerindc> bilyük bir aH'ıka uyandı -
ran bir karar ittihaz eylemiştir. 

Bu postn müdüriyetinin vermiş ol -

duğ•J. karara göre bundan böyle caşı • 

kane ınektublar» postada yan ücrete 
tahi o1acaklardır. Bu gibi mektubların 
zarflarının behemehal pembe renkte 

olmalan mecburiyeti konulmuştur. Bu 

mcktublamı sahibieri aşktan başka bir 

şeyden bahsedemiyeceklerdir. 

Aşktan başka bir rnevzua temas e -

dildiği anlaşılacak olduğu takdirde 
mürsilden mektub ücretinin beş yüz 

misli ceza istifa edilecektir. 

edilebilecek bir eserdir .. dediler 
Amerikada son günlerde hangi nevi 

sanayie daha çok. para yatırıldığınA dair 
bir anket yapılmıştır. Alınan netıce her
kesin hayretini celbetmiştir. Çünkü bü
tun cevablar: 

1 - Harb malzemesi sanayii. 
2 - Sinema sanayii üzerinde toplan-

mı~tır. 
Anketi y&panlar bu neticenin do~rulu-

ğunu isbat için de son günlerde gazete 
ssyfa1arını dolduran malzemei harbiye 
sipariş raporlarını ve gene gazetelf•ri süs
liyen film müesseselerinin yeni ye'l! pro
jelerini göstermektedirler. 

Birinci nurnaraya aid fikirleri bu i§ ile 
uğraşan mütehassıslara bırakıyoruz. 

Sinemaya gelince: Küçük bir tetkık 
bizi de bu anketin doğruluğuna inandır
dı. Çünkü bütceleri milyonlar, milyarlar 
ile hazırlanan birçok memleketlerrle hiç 
durmadan çalışılan işlerin en başında si· 
nemanın geldiğini gördük. 

Bilhassa Amerikada her film müessest
s: bütcesinin genişli~ine göre senedE' bir 
kaç tane milyonluk jilm hazırlamakta
dır . 

Bunlar, dekorların azameti: aktörlerin 
büyükliiğü; figüranların çokluğu; sahne 
vAzılarının, müzisyenlerin, senaryocula
rın me§hurlultuna nazaran takdir eıdH

mektedir. Bu çok pahalıya malolan film
Ierin başında da tarihi olanlar gPlrnek
tedir. Eskiden seyretti~imiz Kleopatra, 
Benhur, geçen sene gördüğümüz Kaptan 
Blud filmleri bunların en güzel misali
dir. 

Sinema müesseselerinin asırları aşıp 

o zamanlardaki hayatı aynen taklide kal
kışmal&rı, gemileri ve şehirleri yPniden 
inşa etmeleri, bazan on binlerce figürona olivia de Havirarnı ile Errol Fl!#-nn (Keftf Alayı) nda 

eski kıyafctleri giydirmeleri milyonları figüranlıktan birdenbire san'atkarlığın 
eritecek en kuvvetli birer sebeb teşkil en yüksek derecesine çıkan atlet vUcudlü 
ediyor. Kaptan Blud kahramanı Errol Flynn'e 

beğenilen sevimli Olivia de Haviland, 
Errol Flynn'e partönerlik yapmaktad!l\ 
Bu film için yeniden şehirler kurulmu§. 
kaleler yapılmış, ordular 'hazırlanmış, Bu sene de Warner Bros. §irketi (Keşif verilmi§tir. 

Alayı - Brigade Iegere) adlı ile böyle Daima bUyük filmlerde 
milyonluk bir film bazırlaınıJtır. Baş rol bassa (Anthony Adverse) 

t'Ol alan bil- göz alabildiğine kadar geniş sahri3lar 
filminde çok (Devamı 10 uncu sayfada) 
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- Yuvasını da yeller savurmalı! 
Aba.za ~c:a bu sözleri ho~ buluyor, Ha

eı Hasana hak veriyordu. Fakat Loboğul
larını öldürtıniye bir türlü razı olamıyor
öu. Hacı Hasan bir koz daha oynadı: 
-Eğer bu iş olursa Novi kalesi Yeni

çerilerinin maaşlan için toplanmış olan 
beş yüz bin akçeyi de sultanımıza su -
nnrıZ: 

Abaza paşanın gözleri açıldL Bq yüz 
bin akçe ha... Tamam on bin altın... 
-Parayı gizlice getir. Bu sözler de a

ramızda kalsın! 

- Başüstüne .•• 
Şabanlılar o gece ve ertesi gün. için için 

bayram yapıyorlarciL 

* Şehlrde ve köylerde tellailar bağın -
yorlcrdı: 

- Loboğlu Mustafa Beyle S:ilE>yman 
Bey ve oğlu Ömer Bey, her nerede i!;eler 
artık gizlenınesiıiler; devleUu Abaz;ı pa
§a onlan bağışlamıştır. Kendilerin(' hiç 
hir zarar verilmiyecek. verdirilmıyccek
tir. 

O sırad:i örneri tutup getirdiler. Abs.za 
paşa ona güler yüz gösterdi, ikr!lm etti. 
Bütün suçun Yeniçeri Osrnanda olduğu
nu, kendisinin .Mustafa ve SüleyrnP.n 
Beylerin costluğuna muhtaç bulundu~
nu öyle tatlı bir surette söyledi ki zavallı 
aelikanlı buna inandı; arncasile bauasını 
da inandırch. İki :kardE!i meydana çıktı
lar, paşanın önüne geldiler. 

O smıda bir kaç ~ayetçiniıı kapıda 

bekledıklerini haber verdiler. Paşa on -
ları hemen getirtti. Bunlar Şabanlılar ta
rafından hazırlanmış olan adamla.rdı. Ay
rıca yalancı şahidJeri de vardL Mustafa, 
Süleyman ve ömer Beylerin evlerine 
zcn-la girdiklerini, soyduklannı, aynca 
ailelerine iecavüzde bul1mduklarıru söy
lüyorlardı. 

Loboğulları: 

- Biz böyle bir şey yapmadık. Bunları 
tanımıyoruz! 

Dediler, fakat dinletemediler. Abaza pa
§a son sözlerini söyledi: 

- Ben, kendime yapılan fenalıfı bağış
lıyabilirim. Fakat bu suçlan ba~şlamı
ya hakkım yoktur. Cezaruzı göreceksimz! 

Dedi. Celladlara işaret verdl. 
Önce Ömer Beyin boynu vuruhcaktı. 

Bnba~ı ağlıyordu. Ömer ona döndu: 
- Ne ağlıyorsun. baba? Bugün muhar

remin onu de~il midir? Biz de H8.7.1'etı Hü 
seyin gıbi Yezide benziven bir zıılimin 

ernrile ölüyoruz! 
Dedi. 
Başını yaJın kılıcın ağzına verdi. 
Çok ııeçmeden d•ğerlerinin başlMı da 

bu genç başın yanına yuvarlanmtştı. İstanbul Yenleam1 semtinde Robyar mahal- (Ba§tarafı '1 inci sayfada) bakıyorlar. Faşistlerin naşiri efkan olali 
Şabanlı Hacı Hasan büyük zafır:>rinin lPslnde Sultanbamarnı sokatınd& Uln es- İtalya diktatörünün bu hareketi boş ye- bir gazetE'; İtalyanların Habeşistanı zap--

sevineıle uçacak gibiydi tt 6-8- 10 mııklilb S0-!2-28 yeni 6-U·4o3 nu- re garb demokrat devletlerinin Habeşis- tetmekle ingiltereye karşı Afrika saha .. 
Abaza Paşa gitti. artık Hacı Hasan bu maralı it1 ma~yı havt Roza bamnın se- tan ilhakını tanımamalarından küstüğü- smda ilk barbierine .başladıklarını yazı· 

filk d b - -k ı rak tek b kal kiz bJ.sse 1Ubarl1e dlirt b1sses1 ve ~ne Bey-e e en uyu o a aşırıa - ne .Oamlolunmak istendi. Bir şeKilden yor. 
mıştı. ~lund.a. Hflseyinata mahallesinde Kalyon- ibaret ol&.n bu keyfiyetin İtalya gibi rea- Bütün bunlar anlaşılınca (Mus.:;olin!) 

O gert' Yeniçeriler arasında gene mı • cukullu~u Kameriye sokatmda eski 26-28- list bir hükUmet için ehemmiyeti ola - nin harici s~yaseti de a~ikAr bir surette 
nlWar oluyordu. Çünkü üç ayda bir ala - 30 yenJ 44 numaralı kArgir dükkAnm 1ld mazdı. Bilakis (Tana) gölünün tanzimi meydana çıkıyor. 
caklan maaşın verilme zamanı çoktan hisse ltıbarlle blr hissesi inA.! İdaresince n- gıbi er geç halli zaruri işlerin yola gır - Tabiidir ki, Akdenizde İngiltere ile İtal· 
geldiği ha!de henüz verilmemi~. Bunu çık arttırnuya konulmu~. Roza banınm n:esine yanyan bu teahhür, onun lehine ya arasında başlıyacak bir muharebe 
Abaza paşaya söylemek için hem vakit evsatı: Zemin tatıa birllkte t kattan iba- id'd mahdud bir sahada kalmıyacak, bir cihaJl 
bulamamı~. hem de cesaret edememiş- ret ve tam:ı.mrn kl'lrglr olup merdivenlerl Ha10kattc (Mussolini) nin bu hare • harbi halini alacaktır. Bu muhare!>ed! 
lerdi. Fakat Hacı Hasandan istiyebilir - demir döşemeler! aofalarda potr~ üzerinde kcti; daha esaslı başka sebeblerden ileri İ~alya da bir müttefike muhtaçtır. En iy! 
lerdi. Zaten maaşlan vermek vazüesi de demir ızgara ve ilzerlne a.h4ab ~retl abşab geliyordu. Büyük Britanya Akdeni'T.de iki müttefik te Almanya olacaktır. İşte bu· 
ona eıd<li. döşemcll od1lar tse voltolu tArgtr, üstü ah- devlet için ıde yer olduğunu bu denızde nun içindir ki (Mussolini) Almanyaya 

Ertesi sabah büyük bir u~tu Şaban- ~~b döşemell. zemin katta koridor ve blr ar- muvasalanın serbestisi mütekabilen taah- kar~ mazinin bütün husumetini unutuP 
lıların konl!ğına doğru llerliyordu. Koc:ı d'ye vardır. Caddere nam olmak üzere h:ı.- hüd altına alınmak şartile İtalyanın ken- Roma - Berlin miliverini tesis etti. 
külahlı. renk renk kaftanlı, palalı Ye • nın ııltında e.skl 41 yeni No. lı birinci kattan disile pekala anlaşabileceğini düşünüyor. Bunu kuvvetlendirrnek ve devam et· 
n~çeriler homurdanıyorlardı: hnnın blr odesDe merdlvenle rabıtası olan Mussolinı ise: cAkdeniz meselesinin yal - tirrnek için de her türlü fedakarlığı göıt 

- Elbet alınz! blr dükkAnı ve koridor yanında btr kahve nız bir hal çaresi vardır •.. O da İtalyll he- almaktan çekinmiyor. Bu, bugün Avru· 
- Verilmezse kan dökülür! ocptı vardır. gernonyası altında bulunmaktır:. diyor. pada şahidi olduğumuz h~diseleri açıkça 
- Bunca zaman maaşsız durultır mu? Birinci katta: Rabıtam gösterDen odadan Oııa göre İt&.lyanın istikbali Afrikanın iz:ıha yeter: İtalya evvel~ Avusturyadan 

Bizi çayıra mı salmak isterler? buka b1r1 blrleş:nif büyük 1-2-3 numaralı şimal sahillerindedir. Eski Roma cie\·leti vazgeçti. Sonra Almanyayı Çekoslovak • 
Konağın önüne geldikleri zaman içle- odalar. glbi müstakbel İtalya imparatorluğunun yada serbest bıraktı. İki diktatörün gizU 

rinden en irisi haykırdı: ikınci katta: 5 - 6 numaralar btrle~lk o - emniyet ve selameti de İtalyanm. Akde • gizli anlaşırlarken garbi Avrupayı arala • 
- Hacı Hasan buraya gelsin! Sözümüz larak bu odalarlıı. '1 - 8 numaralı odalar. r.izde mutlak bir hakimiyetine bağlıdır. rında paylaştıklarını düşünmek te ınan· 

var' 'Oçüncll katta: Büyük blr oda, 1kl mer - İt:ılyanlarm cAkdeniz, bizim denizi - tıksız olmaz. Almanya şarki ve orta av· 
Hacı Hasan pencerede göründü. dlven arasında blr halA, çatıda eamlı ay - rr.!zdir:. sözü boş ve havai sözler od'eğil - rupada bildiği gibi at oynatacak, !ta.ıY• 
- Hele gel, hele aşafı in! dınlık Hanın altında dlfer btr dükUn, dir. da Akdcnizle şimalt Afrikada. 
Dediler. hand-:ı elektrik ve .su tesisatı oldulu gibi İtalya lngilterenin silahianmasını dik- Roma - Berlin mihveri ihtiyaçların do-
Hacı Hasan indi. Demin onu çıı~ıran hallhazır v:utyetue tamtre muhtaç tse de katie takib ediyor. Ve biliyor ki ou si - ğurduğ'.ı zoraki bir vasıta olmakla bera· 

Yeniçeri. arkadaşlannın yerine söıe ba~ !>ina esas 1t!.barlle aaiDamdır. Uhlanma derecesi 939 da italyanınkini btr sağlamlığından §iipheye düşmenıeli· 
ladı: Kalyoncııkullu~undakl dükkAnın evsafı 1- geçecektir. İ{te bütün endi§e ve korku Çünkü bütün noksanlanna rağmen İta!yt 

- Buncr. zamandır maaşlarımızı bek- 00• Üzeri ahara ald ldlrgir bir blnanm al _ hissi buradan do~yor. polltikasmdaki rolünü mükemmel oyr-U .. 
lPriz! Art1k sabrımız kalmadL ElbN ve- İtalyan halkına, gün geçtikçe söz gö- yor. Şimdi faşizm, yüzünü cenuba çevir• 
rilmPlidir. &>nden isteriz! 
Hacı Hasan ürktü, ba§tan savmak iste

di. Fakat bırakmadılar. Kurtulamıvaca
ğını Pnlayınca: 

- Abaza paşa götürdü! 
Dedi. 
- Paşa mı götürdü? Bu nasıl iştir? 

Niçin ona verirsin? 
- fstedi. 
- Vermesevdln! 
- Nasıl olur? 
- Bre alçak! Bre namussuz kodoş kı -

lıklı mendebur herif! Bizi şimdi Abaza 
paşanın e rdından ını koşturmak ıst ers• n? 

H;ıcı Hasan silkind1 ve kendisini tut
mak irtiyenlerden kurtuldu. Fakat iki a
dım atmamıştı ki kocaman bir tas ense 
kökiine vaoıstı, sendeh~di. Bir baı.kası da . ~ 

tınr1n olup h!\1en mımav Mehmedln 1şgaUn-
det1fr. Blnamn zemlnl çimento -.e önünde türmcz bir siyasi akide halini alan cAk- miştir. Gerisini Almanya tutuyor. 

der.ı·z yalnız İtalya hegemonyası "'ltın Ve \'Mussolini) İtalya ı·mparator]ulhı .. blr kısım mosıra camekA.n, dlfe,r kı.mn açık • " - 6 .. 
da bulunabilir. fikrile beraber şu kanaat nun 1stikbali bakımından orta ve §arki 

blr h:ılde lstor kepenkll -.e elektrik tesisatı te telkin edilıyor: cİngiltere ile harb mu- Avrupadaki siyasi mücadeleleri ikinci 
vardır. Bu de.ıtkln Için münı.s inlsından kadder.Oir. Hiç bir müzakere bu harb' ön- derecede görüyor. 
sonra <!amadı KleanU lehine 2000 liraya Iiyemez.ı. Çeviren: K. Newi' 
kn~ ipoook tesla etmiş tse de Idare bu lpo- Fakat acaba İngı"Iterenin silihlanması, -····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"__. 

bı ı edd t ı tı 60mr0kler teftif heyeti reisi teJı: kayıd ve knbul tale n r e m ş r. İtalya!lları düşu"'ndürmeğe değmez mi? 
i rtt 9 1 939 Ankaraya gidiyor G!\yrlmenkuTie!"ln birine 8 ırmMt - - Bir çok İtalyan muharrirleri; İngiltE'rl' - · 

1 i ı Gümrük ve İnhisarlar Vek!leti teft'f pa.urtesı ız!inü saat 14 - 16 da Adiiye k ne nin bu kadar kuvvetli bir programla sı- · Jc 
hryE>ti reisli~ne tayin olunan Gitmru • 

iflli.s üatres!nde ma.u mümesslslllğl tarafın- li!ılanmasından endiceye dücmelerine ve r-
'$ '$ ler Başmüdürü Mustafa Nuri Aml ça da"'l yapılac-aktır. Şartnameler 15- 12-938 ta- korkmalarına ragymen Brı·tanya ı'mpara - k O 

- f&mba günü yeni vazifesine başlaın.a • 
rlhlnden Itibaren c!nlrede acık bulundurul - tllrluğunun zevale yu·· z tuttuğunu y8zı -

zere Ankaraya hareket edecektır. 
mu!tur. Birinci arttırmada kanun! kıymeti yorlAr. Bunlara göre İngilterenin oııglın-
bt•lt!u~u takdii<!e müsterl<;lne kat'l bırakıl- kü hali tamamile on altıncı asırdaki İs • Bir motör bir sandah parçalayıp kılf;tt 
mı>..c;ı yapıhcattır. Kıymetlerin yüzde yet - panya ımparatorluğunun vaziyeti gihi - Dün Eabah Köprü ağzında bir kaza ol· 
m' be.11nl hulmadıri'ı surette en son arttı - dir. Yalnız nüfuzile tutunabilen ve go • mu~. henüz ismi tesbit edile.mıyen bit 
ranm taahhüdü b1'ıkl kft1mak ilzere 15 gün ründüğünden daha fazla yıkılmıya m5s- motör, Rizeli Aliye aid 3608 nuınar~ 
m:atılrı.rak 24-1-939 salı günti ayni ~ıaatte ı- taid bir imparatorluk, İngilizler vaktile sandala s:arparak parçalamı§tır. Moto• 
kinci arttınnası yaoılacaktır. Hnnın nltın- İspanyanın kudretinden nasıl şüpheye kazayı. müteakib süratle hAdise ye~n~!~ 
daki s numaralı dfikkfmın vitrini ve camlı düşmü~ ve ona §Üpheli gözlerle oalmıış • uzaklaşrnıştı.r. Deniz Ticareti MüdurlU5-
kapısı ve !'nattaza lle oda araııındak1 merdi- larsa halyanlar da İngilizlere bugün öyle kaza hakkında tahkikat yapmaktad~ 

wnw8~mar~mnb~nın~Wnuca~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 
h kapısı Ye mn~az&nın içlndeld btınmum 1 W 

Can pazarında kendi canını da kaybet- rafiar, b~!'lkolar. c:ımekfl.n aynalar, dolap -

helinin ortasına indi. Hacı Hasan, k ,v -
rılarak yere düştiL Şimdi irili ufaklı yüz
le"'ce taş dunnadan yağıyor, gittikc~ da
ha zorlukla kımıldıyabilen Şahaniının et
rafında birikiyor. bir tepe halini ,q ı Jyor
dıı. 

Şüpheli ve kireçli sular tasfiye cihaziari 
Kadircan Ka1lı tasfiye cihaz-

Z~raat; Gül yağclltğ1m1z hızla inkişaf ediyor 

h!'. yazıhane ve elektrik .tesısatı demlrba., 
esvadır. ~atıoıa tstl!ak edenler vüzde yedi 
bncuk trmınnt parası vcva mml banka te
m!nat mektubu verirler. Müfllse atd müte -
raktın \<ergi ve fcnre ve tanzlfat -.e tenvirl-

VEBOLiD 
VEBOLiD 
VEBOLiD 

Kireçli ve acı sular 
lan ve tesisab. 

Şüpheli ve mikroplu 
tatif ve sabit filtreler. 

sular için por-
(Ba§taTajı B inci ıayfa.dtı) pey "ki olan Edimedeki gülcülüğümüz de 

dar yağın bile memlekette nasıl bir iş ve rnüsbet b!r ~ yolundadır. Bunu 
hareket vesHesi olduğu takdir edil;r. K:ıl- memnuniyetle kaydederken cihan piya
'dı ki iabnitanın yanısıra, köylerde de ba- sasımn Türk gülyağlannı kalitece Dul -
sit imbiklerle gülyağı ve suyu istihsali gar yağlanndan daima üstün bulduğu -
yeniden hızlanrnıştır. nu söylemeli, fakat fiat hususun.la l-izim 

Bu ılki gül ağı istihsalimizin 200 ki- onlarla relrnbet edemediğirnizi ı§aret et
loyu :eçtiği k:ydolunuyor. 200 idll) gJl- meliy:.Z, hükümetimizin kıymetli altıka -
ağı ft gari hesa'bla 800 bin kilo gıil. bu :sile yıldan yıla inkişaf eden güly:ığcılı -

~a _~nh fiatile _ kırk bin lira para de- ğmuzı bu yürüyüşünde devam ettirmek 
rnektir. için, ihracat sahasında da :ıayık olduğu 

Ote yanda Trakyada harekete geçen 
gülcüliA.ğü de '6iThassa kaydetmeliyiz: 
Ku-k SPnc öncesine kadar Edirnenin de 

imkiniara ka~turmak ve .fiatlarırnızı 

her nalde dünya piyasalarının seviye -
sinde bulundurmak gerektir. 

giizyağcılikta hatın sayılır bir ye,. ol- Gül~afı ~iatl~nmızın düny~ pıyasala-
d$nu, batti Karaa~ semtinde- Ka - nnd~- sevıyeyı aşmam~ bı.:az da a • 
tibyan ve Agobyan'm babçelerindP gül- cuz. ısüh~e. ba~lı~r. İ~lm ucuzlu
Yil <'ektiklerini öğrenen General Kizını ğı.:. :ıse gül zıraatinın fennı tarzlarda ba
Dirik hemen Ispartadan 1250 kilo gül fi- §at"ilrnasile alakadar b~unduğundan g<'
d.~ı g.ctirte:rek işe girişmiş ve bunları lecek Y~~a da. bahsm o tarafını an
Kar.aağaç mektebinin yanına diktimı* !atmak myetındeyım. 

Tanmman tir. Böylelikle o mektebde yetişen ekit-
menlerin mr yandan gülüstana itina ne 
bakmalarını. bir yandan da gülcü.lüğü ve Sinema: Milyonluk bir film 
P,iilya·cıhğı öğrenmelerini ternin etmış - (Baş tarafı 9 unctı myfada) 
tir. Ge:ıeraL K.ızanb.klı ustalan celbede - harb meydanına çevrilmiştir. 
rek :!ıimayesine almı~. İnhisarlar !dare • Mevzuun çok içli bir aşkı yaşatması; 
~ i.ru:ıcn cldığı imb klerle gülya~ çıkarmak prodüktörleri halkın sevdiği ve birbirine 
ısulünü de bilfiil öğrettirmiştir. Öyle k! münasib gördüğü bu iki büyük nrtlst! 
ugün kurs'tan çıkan eğ"tmenlerin hepsi angaıe ctmeğe mecbur etmiştir. 

,ül ye.iştinnc>ği ve gülya·ı çıkarm~nı Birçok Avrupa münekkidleri bu film~n 
müke:nmel bilen birer elernan olmuşlar b!iyük tarihi bir kıymeti bulundıığunu: 
Ye h~ r birisi gittikleri yerde gülyağcılt _ çok kuvvetli bir san' at eseri olması için 
ırnızın yerleşip canlanması ıçin çıüış - hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığını, si-
mıya başlam~lardır. nemacılık snn'atmm cidden iftihar ede-

General bu sene Ispartadan tekrar 800 inieceği eşsiz bir iilmi olduğunu ittifak 
kilo gül fiCanı getirtmek kararındadır. ile söylüyorlar ..• 
:Muhnkkak ki Trakyazun eski bır cf'vhe _ Amerika ve Avrupada gösterildiği si
rini reniden diriltmekte onun büyük bir nemalarda pek büyük muvaffakiyetler 
payı vardır. kazanmış olan bu filmi §ehrimizde de gö-

Görülüyor ki Isparta kadar onun bir receiiz. 

ye mas:ıya ve dl~er rusüm ve 20 senelik Va
kı! tn~z bEldeli mUsteriye alddlr. Hududlnr 
~artnaır.cde göstcrllmlı;tlr. :i!~tlyıen1"r1n ve 
fn7Ja i7.ahat aL'llak lstiyenlerin 938/62 nu -
mara ne dnlrede masa mtimessUII~lne mü
racaatltrl 11An ve hanın 7 numarasında 3 
parça ayna ve bir bOyjik tezgAh, bir meşin 
kanape ve bir koltuk ve ayaklı bir dlkif ma
ktııesl ve h!r camekfln dolap demlrba~ eşya 
ol~nk tnM'eud oldu~ bUlnmek üzere be
yan olun':lr. (12735) 

Kireçli sudan saçı ve cildi muhafaza 
eder. Banyo için hususi duş aparab 
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t1hsnl eyledi!U 27/10f937 gün ve 276-752 sa
yılı 182 lira 76 kuruş alacak UA.mı muclbln
~ tanzim Vt teblf~ oollmek fizere İstanbul 
"dU teblig-at memurluttuna gönderilen lcra 
rmrinöc mt>zkftr adresten çıktı~ını lle hA -
Jer. bulundu~l a<!reslnln bntnemed~l me~
ruhatıle iade edlldl~lnden ta.kıbe blnaen bu 
bahdtüt 1cra cmrlnln H. U. M. kanununun 
142 ncı maddesi muclblnce iiiinen teb11~1ne 
'le İstanbulda Son Posta gazetesinde işbu 

nanın neşrolundutu günün terdasından iti

baren mtiddetln ı ay olma.sına karar veril
m~ oluuğundan bu müddet Içinde 1stcnl
len 130 llra 76 kuruş borcu 937 j7391 sayılı 

dosyamıza li:iemeniz ıO.Zımdır. Ödemezse -
nl.?. veya müddeU içinde tet.klk mercllnden 
veya ladel muhP.kcmc yoWe aid old~u 

mahkemeden ıcranın geri bırakllmasına da
ır blr karar getirmezseniz cebri icra yapıla
catn ve bu müddet lçlnde mal beyanında bu
lunmoı&oı,lırtız tS'ıcdlrde haplsle tazytt olu-
ııaca~ı.nız malumunuz olmak V& OOblJ# ye -
rlne geçmek ilz"re U~n olunur. (1%142) 

• 

Halk Maskeleri Satışı 

Türkiye KızılaiJ 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

·çi tt 
Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan korumak 1 . 

yaptırılan Halk Maskeleri 1/1? /938 tarihinden itibaren satışa arzedılmişti.f: 
Kafi malumatı havi prospetüslerile birlikte ayrı ayrı kutular içind~ b~

lunan bu maskelerden edinmek fstiyenlcrin Ankarada Umumi M~rke?~~;;il. 
ze, 1stanbulda Yenipostane civarın:!a Kızılay hanmda Depomuz Dırekto 

ğüne müracaatlan rica olunur. . Jfln· 
Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya bızzıı~ e

racaat ederek satın almak ıstiyenlcre veya memleketimizin herhangi bır 1 ~ 
rinden parasını göndermek suratile s;pariş yapacaklara ambalaj ~~ poS 
masarifi Cemiyetirnize aid olmilk üzere beher maske altı liraya verıllr. ~ 

Da 
k 



D:ha açık olması ve tutukluktan 1 
urtulması lazım gelen bir tip 

k Ku.ladan Nazif, 
Cltakterini !OTU • 

ll<>r: 

Daha çalışkan olması lazrm 
gelen bir tip 

b.8ak.in ve tutuk 
ır hali var, inti • 

tanı kayıdlarile 
l>ek u~aşınak is -
kın d ez, daha ziya· 
e başkalannın di· 
~tıflerine tfı.biı 
olur. Bulunduğu 
~erlerde hadise yaratmaz. kendi alemin-
e bulunmağı tercih eder. 

Sal(in bir tip 
§ıTekirda 
ttıdan F. tJ. ka , 
aktenni soruyor: 

b Zeltfısını birden
ıre nı ll\ı eydana vur-

h Yan sakin bir 
.., alt var. Tehlike 
e tarariara karc:ı 
~k: -ır 

ıngen davra • 

~· Gürültücü ve 
\~acı değildir. 

Ahngan ve 
)1U3tlf Altan, k(l

tulcterini soroyOT: 

h 1~li ve alıngan 
allerne çabuk kı-

;lır. Alaya, §aka -
11 ta.hammUlü kuv 

f:tli değildir. İyJ 
feyıeıi taklid et -

lllekten hazzeder. 

içli bir tip 

Ankaradan bir 
okuyııcu.muz ka -
rakterini soruyor: 

Zeki ve becerik
li hareketlerde bu
lunmaz. İçli dav ~ 
ranır, kendini mey 
dana vurmaz. Da. 
ha çalışkan ve gır .. 
gin olması lAzım -
dır. 

Ilerisini hesab etmek 14zlmdlr 
Niğdeden Muı • 

tafa muvaffak o • 
lup alamıyacağını 
soruyor: 

Muayyen bir he
defa vasıı olacak 
§ekilde hareket et
mek ve Ilerisini 
hesabinmak ka i 
yıd1ari1e muvaffa
kıyet lfimidlerine 
bağlana!bilir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
Isim 

Adres 
• • • • 

DİKKAT 

• 
• 

... 

Fotograf tahllll lçln bu kuponlardan 
t adedinin göndertımesi oarttır. 

'~ 

Fransadan hal aya ce ab. 
(Ba§taraf'ı. 1 inci sayfada) 1 pı~an tezahürlere bilhassa gençler i~tirak 

~den evve! kendilerinin ayrı DiT milli- etmiştir. Konsolasun odasına içi rnürek· 
)~t gibi yaşadıklannı. şimdi ise mutlak kcb ve zift dolu bir §işe atılmıştır Kon
~ette Fransa ya bağlı bulunduklarını solasun polis bürosundan istediği ku v

~Ylernişlerdir. vet, sebebi anlaşılamıyan bir .tenhhürle 

~~Vekil heyet azalanna teşekkür et- gelmiştir. İtalyan başkonsolosu. Fran~ız 
~ \le Korsikalılara Fransanın selamını valisir-e cebir hareketlerine nihaye-: ve
ecndermiştir. ribnediği takdirde İtalyanların meşru 
lıUlla~adye bilahare Cümhurreisi Lebrö- ınüd&faay:ı tevessill edeceklerini bildire
~r. tiya.ret ederek, uzun boylu gÖt'Ü~- ceğinden İtalyan kolanisini haberdar ey-
:ı,tür. lemiştir. 

~nsızlaı"ın İtalyanlanı cevabı Bu sabahki bütün diğer gazete'ıer de 
~~ltls, a (A.A.) _ Paris yüksek tahsil bu yeni hadiseyi ilk sayfalarında ve bu
l~ ebeleri, bu sabah saat 11 de, Kartlye- yük harflerle bildirmektedir. 

lolttıde İtalyanın arazi taleblerini protes

'ie ~en muazzam bir tezahür tertib etmlş 
li binlerce talebc. cVenedik Frnnsızlara. 
a e. 

tıı Şıstan Negüse verilmeli:. diye ba~r-
'e '4hr. 'I'ezahürnt esnasında hiçbir hMi

Olrnamışt ır. 

'l' Tunusta tczahiirler 
~ unus, ll (A.A.) - Burada İtalyanların 
:.~ellerini protesto mahiyetinde bugı.in 
~h:d~n sant 9 dan 12 ye kadar yeni tc
~~~ .. Url~r olmuştur. Ekserisi KorsTkalı 
~;.Çlerden mürckkeb gruplar, şehrin so

\ ~arındmı geçmek üzere bir alay teş
~tı ~ teşebbüs etmişlerdir. Polis. bun
~itd Clağıtmıştır. Biraz sonra. birkac; y:jz 
~(1~ ar ltalyan da toplanınağa ve <Giovi
~(~, .. İtnlyan miJlt marşını söylenıejte 
~a~ hus eylemişlerdir. Polis bunlan da 

ıtrnıştır. 

)3 'l'c\'kif edilen İtalyanlar 
t-ı. ~nda on, on beş kişi tevkif edilmiş
)ı>t· Unlar arasında cİtalia:. spor ccmı· 

ır~· 1 l'ııı8ta ~s: Tunus Dopo Lavoro şefi ve Tı:-
~ ~~~ı !talyan eski muharlbleri c~miyc
~sı Ubaldo Rey de vardır. 

11ttsta İtalyan konsoiosluıncsinc 
~ tecn\~Z 

~~~ rt:ı: 8 (A.A.) - Tunustan bildirildi
~~ ~Ol'(, dün akşam burada yeniden 1-
\q;:rı nleyhtan tezahürler olmuştıır. Bin 
ıı.. r tezahürcü. İtalyan konsolosluttu 

~r~~de teznhür yapmışlar, eve mürekkeb 
tt ala 
1 rı atmışlar ve bazı camları kır-
ardır. Tezahürcüler, biltınare İtal

"tı kl''b .ı ll ü önüne gitmişlerdir. Polis, te-
• t('Ülcri bu iki bina önünden U7.aklaş

lı• lıı Halk, biHi.hare vatan şarkılan 
\'('l"ek h · · 1 d" İ Şt> rı gczmış cr ır. 

~o hı ı~ an ~a.zctclcri ne diyorllll"? 

~tırıll~1• H (A.A.) - Messagcro gazetesi, 
l).ı •::ın bildiriyor: 

11 halyan konsolosluğu önünde ya-

Bu da bir rökor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Suçlu aleyhine açılan bu davalara, as· 
liye 1 inci. 2 nci ve 3 üncü ceza mahke-

melPrinde bakılmakta, bir losmı ise ne
tıcelenmiş bulunmaktadır. 

Ma.hmud Saim hakkındaki son iddia, 
şudur: Suçlu, (Fenerbahçe ticarethanesi) 
ismiyle, bir yazıhane açmış, Anadolurta ki 
bir kısım tüccarlara mektublar ylizarak. 

kendilerile iş yapmak istedil{ini bıldir

mıştir. Anadoluya mal ihraç etmek için, 
her birile ayrı ayn mukaveleler tanzjm 
etmi~. bu suretle tüccarlan dolandırmı§
tır. 

Suçlu, asliye 3 üncü cezada yapılan du
ruşmasında: 

- Ben yaptığım mukavelenamelerc, 

avnen r!nyet ettım. kimseyi dolandırmış 

dPsilim. Aleyhimdeki id'dialann hepsi 

a~ılsız ve iftiradır, demektedir. 

Mahkeme bazı tetkikat için. duru§Illa
yı taiık eını!ştir. 

lstanbu!da suç işleyenler 
azahyor 

( Baştarafı l in ei ıayfada) 

dildiği ılk günlerle mukayese edersek. 

vak'al&nn yüzde 60 derecesinde azaldı
~ını görürüz. 

Adliyece salAhiyettar bir zat, dUn ken

dıaile görüşen bir muharririmize: 

- Gerek ağırcezalık ıuçlarda, gerekse 

a!elade cürmü me§hud vakayiinde, his

sedilir bir §ekilde. azalı§ vardır, demi§tlr. 

Son bir ay zarfında. Utanbulda ölüm

le biten tek bir cinayet işlenme~ oluşu 
da, bu CJheti açıkça göstermekted. 

ır. 

SON POSTA ayfa 11 

Adiiye Vekili, d ay1 aronun hallede eğini söy ü r 
(BQ.§tarafı 1 inci ıayfada) klyaseL ve ferasetten nıısibslz blrlslnl bil -

ve teşkiline teşebbüs ettikleri, Türkleri mlyorum. 
s!lle tokat konsoloShane mahkemt>lerine Manhaıa bu klyaset ve feraset&zliAl ve 
sürükledikleri bUdiriliyordu. Bu yazının bu hlyonetı ihtiyar ve irtlktıb ederek haki -
intişarı üzerine avukatlar arasında bu katen Iddia tdlldiRl tarzda blr baro te~kll 

etmiş arkada~Jar varıın bu teşklll\tın harl -
-~m. Ermeni ve Yahudi avukatlArdan cinde kalanlıınn mfidnfaa hakkı ve vnz!fe
bir kısmının elyevm Türk barosunda mu- si kendilerine dilşer. 
kayyed bulundu~ iddialan ortaya atıl- Ben, Nr M~v1 Tlirk avukatı sıfo.tue ev
dı. Yeni avukatlık kanunu bütün avukat- veıa kendimi, sonra da namusu millileri -

ne, Tiirklii~e m~>rbutıyet ve samlmly<>tı<>rlnc 
ların baroya yeniden tescilini emreae!'- ıtımad cttı~lm dilter bütün Musevı Türk 
ken bu avukatlarda maddi, manevi bir avukat nrknd:ı~larımı müdataaya meebu -
takım esaslı prtlar arıyordu. Bu vaz:iy;t rum. 
ka!'§ısında Baro mecmuasında maz:ilerl Ben, İbrahim Nom, e'iki ismimle Avram 
t 

1 1 
Nrum, küçUk!O~ümdenberl Türk mekteb -

asv r 0 unan eşhasın baroya yeniden rednde okumu~. Türk dilini llsanı maderza-
kaydedilip edilmiyece~ meselesi avukat- tı tanımış ?e bu diUc her yerde allemin ı -
lar erasında şlddet1e ve hararetle n\Ünn- çinde ve dışında konurnıuış. Türk kfıltilrll -
kaşn edilmeye başlandı. nft bcnim.styeret edebivatım, anızunu tet -

Baro retsine müracaat ettik. Biıe vak- ktk et.mlş, Tt1rk gazere ve ml'cmualnrındn 
tf• k na:rımlnr. şllrl<'r, neslrler Vl' makaleler ncş-
ıe avu atlar arasında tasfiye yapıldı~ı- re(!erek Ttlrktfi~f' olnn merbut'y<>tlml Ispat 

"\1, Awkathk kanununun yeniden. teselli etmiş V<l bir dakika bütün bu Ti1rklUk has -

ı 
emreden muvakkat maddesinin tao;fi\•e ıroln.rinın gönltimdo, dlma~ımda, nıhumdn 
demek olmadı~nı söylemekle bera~cr vt vicdanımda uyandırdığı ve yaş:ıttırdı~ı 

k1) hl!slyat ve efltftrıına halel getirmt>ml~ Türk-

I 
mez r ıruçun ağırlıltı ve müruru ı:amnn lerln elemlt saatlerinde kendilerlle hasbıhnl 
kabul etm;yeceği mevzuu üzerinde de !derelc n~ııımış ve saadet ve feyiz11 demie

l durdu. rinde kendilerile beraber me.~f'rr('t yaslan 

1 
Dilter taraftan awkatlar arasında YN'\·- dökmil~ halls muhlls blr Türk vatandaşı -

cudiyetleri iddia olunan bu mazllen k:r- yun. 60 yaırndnvım, 85 şene11k avukntlm. Du 

1 

ladln. edilen baronun te~klllne teşebblls eelll-
ll meslektas1ann baroya veniden 'kayde- miı~ olnrnğı mfit.nrE'ke senelt-ıinde on tıeıı sf'
d"lmelerfnin doğru olmadığı iddialım sid- nellk csklm!R, t3nınmıış memlekete kendl'!lnf 
detle ileri sürülmf'kte devam ediyordu. eevdlrtmiş bir nvukattım. Ben, böyle Türk

Bu vı:ızfyet karsısında adalet cihezmın lü~ün kan aJıladıı!ı bir hengamel fltre te 
kemali fnhr llf> mensubu oldureum Türk baro-

Pn yüksek ve salAhivetli sirnam olan Ad- sımdan nynlro yenı ve mü.cıtakll bir Yahudi 
lıve Vekillmize telm-afla müracaat ede- bero.qu teşklllre -velev teşebbüs edrcek de
rPk va:ıı:iv"ti ıınlattık ve fznhlanna mun
tazır bulunrlu~umuzu bllrlirrHk. 

S:ıvın Adlive Vekilimiz telgrafımtza S\1 

cı>v:ıhı ''ollsdı: 

~7/ 1 ? /38 tarihli tel1!'ııfmızı aldım. Ba
ro mf'cmu:ıc:ının son sııvıc:ı VC>kAlE'te h"
nü?: vürud E'fmemiştir. Mrvzuu itih!irile 
barn fi!arP meclisini alakadar eder rr.Rhi
vettr pörülcn tPlın-afını?: tPtkik e-dilmek 
iiz~"rP fst;ınbul barosu reisliğin~ göndı>
rl]mlstir .• 

Bu vazivet karsısında ~öz bu defa 
kat'iyetle baro idare me('lisine d6şmüş 
C'lııvor. demektir. Bekli'\"elim. 

Y ahuJi mJukati('I'P•" galeyanı 
tiPvam ~,l:vnr 

n:Nr>r tm·aftan makalPnin ve bunu ta
kib eden iddialann Yahuni awkatlar a
r:ısırıdn uvandırdı~ galeyan devam et
mP'ktedir. 

Divorlar kf: 

.-iy•"am N"'"m (/b,.,him Nom ): 
- fntanbl'l ha .. osunun en faal w mfttto -

hl'lhhlr avukntlımndan All Rnvdar ÖZkentln 
COmhurh·ethı 1!1 1ncl yıldOnftmti ~erenne ın
tlc:ar eden İstAnbul bıı.ro.ıru meemuamnın 
ff'vblı'ıde nfi .. hR.!lnda ~vzuunnn T1ls'at ve 
~mulü ltlb~rlle 'tf' h:ıklkatf"n fevb.Jtde de
nflP.,.e't hir ı:~U\htwtt tlmlvP- ile yazıp nes
l"{'ttırrU~l· !Ti\"k avukatıı~ının tarlhtne dair 
:!n.c:a b!r hnkı~) ıtıflı makalt'nin 18 lncf ımhl
t~c;lnrle enzan lntlbahn çarpan gayet n~ır 
bir im!\ mevr.uı1chır. 

recede ruht bir sefalete Vf' v1cdnnl bir de -
naete tcnezzm ~tm<'mlş oldu~um gibi Türk
ın~e enmlrolvctıe b:ıtlı olduklarında bir ön
ki n 1.<-rcddl\d cdcmlyece~lm dl,;.er btitün 
Musev1 Türk avtıkat arkada!!larımın dahi 
bu denat't ve hlyanete teve.s.si\1 etml' olabl
l~eklerlne de kat'lvven jnanmam. 

Esnsen böyle bir hareketin, böyle bir w -
şebbüsün wı ve ~.srun olamu. Zlra :vuk:ı.rı· 
da arzcttı~m gibl o tarihte on ~ ·senelik 
tanınmış. yfiksf!lmlş bir avukat olmaklı -
l!ım ltıbarlle dl~er Musevf arkn.dnşlarımın 
böyle bir ntyf>tlerl olmn~ ,.~va velev t.eşeb
bfuı der«'ces1ni a.şmamış olsa bile herhalde bir 
baro wşklllrwo hf'Ve.sl~rl bulunmu~ olsaydı 
hepsinden evvel benim onlara Utlhakımı ar
zu edecekleri veyR bu babcin benim de re -
vimtn ı~tıhsnl!ne çalmnış olacakları pek ta
bU TC ZRnırf idi. 

İ tP., bundan. bu habersizlikten anhvor v~ 
'ltat'iyetle istl'hra~ edlvorum ki blz Türk -
Musevi avukatlam 1.cınad edilen (baro teşki
line teşP.bbü.'5l h!'ıdlscslnln aslı vı> esw yok
tur. Ve pek hi}rmf't ''e takdir ettıiUmlz. na -
mns Ye lffetlre tmnnımll': kıular emin oldu
Itumuro nrkadammız All Haydardan bu bab· 
da bll<!l~i ve blldlı\lnl tevsik edebllcce~l ·her 
ne Vl\rsa ortaya cıkarsm ve efkfın umuml
yeye Anz olan bı• ı~(ipheyt ya teyid et..~n ve 
tıtz di! yerl~ro g~rek m.ahçtıhl:vetımlzdenı 
geberlp gldcllm. Ve yahud bu ~tiphe ve me
rak bl\ı•:büUln un ve mftnde!l olarak anlı -
rnız yliksek oldu!'-u halde Türk kardeşlerlml
!11:' arn3lndn lAyık oldu~umuz htirmet ve 
mtıhnbhct mevkl!nde kalma~n hak kın:nnmış 
ve Türk barosunun fevlz ve itllMı telnde te:ı:
y1ni zat ve Slfat etmcle devam etmiş ola -
lım. 

* $. AJut: 
nu lma •e lsıırete nazarıın Rum ~ F.rme

nl nvukntıar n'll'l biN!r baro ~kil etmisler, 
Y:-hudl avul::ntlar da bir baro tePdllne te -
SPbhflcı t>vleml!':! .. l"'Tilş!.. .Blr baro ~kntle ba- c- Bu lddfn tamamlle esa.cısızdır. Ne baro 
ro tr!!k1llne olıi hlr te!Pbbficr ar:ısıooa bfiviik kurmak teşl'bbUııfi olmu~. ne de böyle bir -
'-''" fark mevct•d v,. bu fark Türk MMe\'1 avu- osey tasavvıır edllml•tlr; zaten ynpmalin da 
ta•ıarı hakkında ef ve mn.cıamnhayı lstfl _ lOzum yoktu. Baro l~lnde baro olamaz. 
ı.ım edecek dtrecede zAhlr olmakla beraber Bir baro mcvcud olduktan sonra bir 1kfnel -
~r lkl halin e.-;asen vatana karşı beslenme- .sını kurmakti\ ne mana var? ... 
sf ve herhangi ı-ır Amn w mfi~c:tr aıtında Madem böyle bir tesebbfis vardı, bu te -
oh•rsa olııun, trwının kalbinden stllnmernesı ~.ebbtl.<ıün kuvvedE-n flUe çıkmasına mtmi o-
1drımıı:elen mlllt slyyat w ttomayüJA.ta mul!a- lım esbab ~c41r? .. Makale muharrirl bunu 
ye"'etl ltıbarlle he-retl mecmuasının ırae ettı~i nl~n izah etmiyor? .. 
hlvnnet manz:mısı tar.~mnda yürekler tlt- En kestlrmıo tarik, bu te.oıebbilse ~ınlk olan
r~>ıııet ve bu toın!\dın ı;ıhhat ve U'le'fSllkl _ lan n ıstmlerinf orta va ntmaktır. Bfr cemi • 
tt hal!nde mntl'r.aslrlennden aradan ytrml yetP. vt-va cemaate böyle bir tcsebbiisü 
dPMl, yilz yirmi sene dahi p:f'(':Ttlt~ bultın.n he- attetmPk en!'e ftroen l.<ılmlerlnl sövlemek 
~nb ~onıımnk pı>k tabıt bir hak Te varlfe daha dofnı btr he:reketttr. Mn~ev!lt-r tnm
teııkll P.der. fmdan bövl"' bir tesebbf\sün ynnılmAdı!hnı ve 

Bu mmı tez3 hnrata ve bu haklı ıntıalfl bl- böyle bir fikir tın"" me•eud olmndı~ını sureti 
naen muhtere>n ımr.~nh:in birkaç g6ndftr kat'ly de tekılb edeblllrslnlı.J 

verde olmuş blr Türk avukat boyle çirkin 
blr teşebbüste bulunsun! Benim ve cumle -
nln kannatı §udur: Musevf avuknUnr bu 
mllletın teallsi uğrunda bütün mevcudlyet
letlle, büyük blr imanla çalışmışlar, Türk 
mmetine ve hükfımctine daima bn~h kal
mışlardır. n5;rle bir tcşebbiıs vnrld de U -
dh. Memleket te mevcud bütün nvukatınr 
Tiit k avukatıdır. Hiçbir zaman Tur k arka· 
daRlardan ayrılmadık ve ayrılmıyacağu:. 

Bu lsllad bl!' hayalden lb:ıret.tir. Tekzib e
din. 30 .ı:en'!lilt e.,kl b!r avuk..ıt .sıfatUc bunu 
salahly~tle sb,rllyeblllrlm. Musevi avukntınr 

dljl(er Mıı evl unsuru gibi memlekeUn relfı -
ket günlerlnd~> ber:\ber a~lnmış, saadet gün
lerinde beraber gülmüşlerdlr.ı> 

Adli miizaheret biirolarr 
Ankara 8 (Hususl> - Adliye, baro re1:.llk

lerlne ynptıi1ı bir tebllgde nvuknt.ıık kanu • 
nunun maddl'l mahsusuna at!cn Mllyc ma~ 
kemcsl bulunan her yerde idare mecll.sl ta..
rnfından tnyln kılınan bir nvukatın neı::ı • 
ret ve murnkabe<1 altında bir adli rolizahe
rek bürosunun knnılacaAı ve a.vuke.t ade .. 
dlnln beşten nşağı olan yerlerde bu mecbu• 
rlyctin bul:.mmndığı tn.ı::r!h kılınmnktadır. 

Büroların l:urulncn!h yerlerde dava veldl• 
ler! d:ı hes.:thn katılmaktndır. VeklUct ha .. 
zırlıklann blran evvel bltlrilerck netice .. 
den hal:erd~r edilmesini Istemektedir. 

Bundan bnşka gene avukatlık knnununa 
göre. baro idare meclislerince teşkil edUen 
barolara kayıdlı avukatların alfabe mmsi• 
le adla .. ı, soy adları, ltametg&hları ve büroı
sunun yaulacnıtı bu levhalnrın birer lJUlOoıı 

tınln Vekülctlı>re, ciükndnr makamlara göJliıo 
derılmeslnl lstf'mektedlr. 

Ahnan Hariciye az1r1 
P risten Beriine döndü 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Hükumet, Alman nazırına hususi bi~ 

tren tahsis etmiştir. 
Fransız hariciye naz:ın Bone, ltalyamn 

Paris sefiri, birçok mülki ve askeri erkAn 
Fon Ribentropu istasyonda uğurlamışlaJ"ıo 
dır. 

.Bir l''ransız mektebli kız, Bayan Riben• 
tropa lorının güllerden yapılmı~ bir bu
ket vermiştir. 

Bone, İngiliz sefirine izahat verdi 
Paris, 8 (Hususi) - Hariclye nnzırı 

Bone bugün tekrar İngiliz .sefiri Erik Fipsi 
kabul ederek. Fon Ribentrop ile dünkll 
yapıl.:ı"n göril§meler hakkında izahat ver-
nıfştir. • 

Bu görüşmeler tamamen gizli tutnlmn'k
tadır. Maahaza cPctit Journal:ıı g'lzetesi, 
Fon Ribentrop ile Bone arasında cereyan 
eden :nüzakerelerin şu dört noktayn ıeı. 
mas etti§ini bildirmektedir: 

1 - Almanya hükUmeti Frankonun ga
Hbiyetini c-.rıu eder, fakat §imdiden Fran. 
koya muhariblik hakkının tanınması hu
susunda ısrar etmez. 

2 - Alm~nya hükümeti İtalyan mebu· 
san meclisinde ileri süri.ilnıü~ ve nüma
Yi§ler rsnasında tekrar edilmi§ olan İtal· 
yan metalibatının, daha do~rusu idr:lıala
rının müdafii .d-c~ldir. 

3 - Bone Almanya dahilindeki Yahu
dJerin muhaceretlerıni tesbil için ihraç 
edilen Yahudilerin bir miktar para götür
mclerine ınüsaade edilip edilemiyeceğini 
Fon Uibentroptan soroıuştur. 

4 - Alm:ınya hükumeti Şarki ve Ivlcr .. 
kezt Avrupada bir hegemonya ternın et
mek !dd:nsındadır. Fakat bu hal Fr<ınsa
nın holi hazırda Almanya mibveril'dc va
şıy.:m hükCınıetlerle kendi iktısadf ba~·la
rını ve eski hakY.ırını muhafaza etmPsine 
bır maı:~ te~kil edemez. 

Rihcntrop'un telgra{ı 
Berlin, B (A.A.) - Parisi ziyaretinden 

dönen Alman hariciye nazın Fon Riben
trop hududa gelmiştir. 

vıı,..tılh ne~rlvnh ta.'l"ftb etmemek mllmkün * 
ı1t>~Udlr. Bu nemvatın hedf'f ve ga~ ola- R. Hnbib: 
rak haklknUn ortayn cıkma.stle azhklllra 
"l0 nsub avnkntlıt-· arasında öyle 1ddla f'dll
dl~l gibi müU!rete yıllımnda baro teşkn et
'I'Jll!! vl!va te<ıklllr.e teışebbtls etml§ ldın."''eler 

varsa bunlnnn hn masebaklannın yeni avtı
ta1hk kanununda yazılı mesleki ~rtlarla 
nt> dPreceye kadar tablll tell1 ve tıevn ola
b\lece*ini hv1n ve tMblt etmek Te ona ırö
rr harcl:et Ptm 0 k ptk Isabetli ve hakperesta
ne hlr muamı>le teşkil edf'r. Bu babiste bfr 

•- Kat'lyetle rllyllveblltrim ld, bahsf"dllf'n 
~ebbtı. .. vl\kt olmamıştır. İ'itihbarntımn ıtö
re, vnktJlt' Musev1 nvukatlarından. İc;hak 
Ftrera. nl~nv<'t Müddelumumlsl Jdl. Sebe
bint bllmPdl~lm hlr rlhetten dolayı ya ıstı

ra ~tml<~, vıhud nzlf'dllmlıı olaeak. Rtı zat 
b~ arkacTlıslnrım ke'ldl$1nl müdafaa 1çln 
davet t'tmlitl . D:ıvtıt edllf'n arkndaslnrın 

kendlsln<': iP.u hükfımet meselesldlr. şah -

Hududu geçer geçmez Fransız bnşveki· 
liJJe ve hariciye nazırına çektiği bir tel
grafta, Par!ste Münih anlaşması zihııiyetf 
içınde imzalanan deklarasyonun akrtinden 
,.e k,za Pariste iki milletin birbırlPrme 
yak•nlasmasına çalışabildiğinden dolayı 
meınnuniyetini izhar etmiştir. 

1aklk:ı tereddi'd P.tmek Iddia edl1en 4Cklldek1 mnıza alddlr. Bizi alfı.kadar etmez. Yardım 
hivanet n ıhaneti mllUyeye göz yummak ve etmemize ImkAn yoktm.11 r.evnbını verdikle
binnetice hamlvctstzıtk izhar etmek olur. rlnl Işittim. MP.v:ı-tm bah"f>dllen tesebbüs 
Şen, (Rum veya Ermenl, Türk ankatıar, bundan galnt ols'\ l!erektlr. Rlnaenaleyh Mu
miltareke .!enelerlnde tdd!a edildi~ gibi sev1 avııkat!l\'' hlrblr -vakit sövlenlltn t.eşeb
Tf\rk barosnndal" gnyrt Te müstakfi olark btlste bulunmamı.şlar. hatırıarından bUe 
gP.yrl mını bir ba.ro ~kil etm~ miydi? ~çmenılştır. Zaten buna bulmkan iJnkAn 
Teşkil edebilirler mtydl? Böyle btr baronun da yoktur. Çtlnkii kurnlması tasnvvur edi
teskiline hulruk:an tmltAn nr mıydı? Bu ba- len btr Mn .. <-evl barosu hangi mahkemede 
ro han~ kuvvete, hangt mtllete l!ttnnden kendini temstl ede~ektır? Tnblk'llr kt bu her 
ynşay:ıbtllrdl?) bunlara eevab veno _ za~an refahla YMRd~ımız Türkiyenin mah
eek d~llm. zırn böylt bir baroyu teşkil .., kemelerlnde. Mütnrı>lte yıllarında mahkeme
decek ve muıt '" har!! hlsslyata bu Jer gene Türklerin ellndeydl. Böyle blr ınnh
dl'reoe kQl11 tonna~a cesaret edooek •e k~me Türk baro.nından başka baro tnnır 
daha doP.)rtL'u doftar~n Olme~e mahttlm mr/ ... Son s~ftm ,udıır: Böyle blr tasavvur 
blr nevtadı yaşatma~ çalışarak vatttnı ve bile nkla hayale sı~az.:t 
htmmetlnl hecl~r edecek derecede bugftne * 
kadar tanıdı~m. tonu.ıtı~um. hatta sevdi· Vitali Aiavlo: 
{ttm bütün l!:rmenı vo Rum avukat arka - - Hiçbir :-aman hatır ve haya1e gelmez ki, 
da.şlarımm arumda böyle ha.mJyet.ab ve bu memlekcLt.e bu hükftmetln nimetlle per-

Bone'nin beyanatı 
Berlin, 8 (A.A.) - Fransız hariciye na· 

zırı Bone, eBerliner Tageblatb ga-ı:etcsı
nin hususi muhabirine verditti bcymıatta, 
Fransız - Al(Jlan mUnasebctlcrinin yeni ('.. 
sas üzerinden inkişafından bahsetrrıış ve 
ezcümle demiştir ki: 

c- İmzaladı~ımız: müşterek de!daras• 

yon, samimt bir işbirligi için lüzumlu ha
vay! yaratacaktır. Bu derece büyiik nın
nevi ve ekonomik enerjiye sahib o!an 1ki 

memleket arasmda böyle bir i§birliği ken
dini göstermek için çok fırsat bulacaktı:-. ............................................................ 

Son Posta 1\latbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme,; 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAIIIPLERİ: A. Ekrem UŞAKLlGW 
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adet alttan sürrne araba ile 100 X 110 eb' adında, 20 vd et platform açık eksilttn• 
usulile satın sunacaktır. 

Çeviren : H. Alaz 
II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 !ira ve rnuvakkat teınfnatı 

67,50 lıradır. 

Aziz kardeşlerim, işte balhar geldi. Ta
bii çok geçmeden yaz da gelecek. Yaz 
ne güzel, ne enfes bir mevsimdir: Orta
lıkta bol bir güneş vardır; hava sıcaktır .. 
Sen, üşüyecegini falan hatırına getirrnek
sizin ba.şı~ık. oelıietsiz, ayağında keçe 
çizmeler olmadan dolaşabilirsin!. Oh. 
her taraf mis gibi çiçek kokar. Kuşlar. 

etvıldar, höcekler uçuşur .. Velh8S1l bü -
tün canlı mahlukat ayaktadır .. Hı>r şey 
canlı, her §ey şendir .. Aziz karde§ler, yaz 
bakikaten güzel ve hoş bir mevsimdir. 

getirme masrafı icab eder .. Yani iıenı ma- min bir ucu idi .. Öyle ya, bu leş kıını.ku
lın hozuluyor, bu yüzden ziyana giriyor- mc.sını şehrin orta yerine bırakam2zdık .. 
sun; bu yetfşmiyormu~ gibi bir de üs- Ta şehrin kenarındaki çöplüklere götü -

Il! -21/Xll/938 teribine rastlıyan Çar§amba günii saat 14 deKabataşta ~ 
tım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yllpılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız !enni tekliflerıni tedkik edil• 

rnek üzere ihale fÜnünden bir hafta ~vvelinc kadar İnhisarlar Umum Müdürlil• 
ğü Müskirat Jt'abrik<alar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muıaza.ın· 
mm vesika almaları lazımdır. 

telik bir yığın masrafa giriyorsun!. İşte rüp dökmek lazırndı .. 
insanın asıl canını sıkan nokta burasıdır. Neyse, lafı uzatmıyalırn.. Aradan bır 

Halbuki, aksi gibi, bizim mağvadaki kaç gün daha geçti.. Pis lahana kokusu 
lahana fıçısı da pek muazzam bir şeydi.. tahammül edilerniyecek bir hal aldı .. Bu 
AşnRı yukarı yüz otuz kilo kadar bir şey.. v~ziyct kar§ısında bizim müdtir de ıma
Bir kaç kiloluk bir şey olsaydı kims'! me- na geldi: 

VI - isteklllerin cksiltme için tayin edilE•n gün ve saatte 'To 7,5 güvenrne ~ 
ralari!r birlikt~ yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c81U• 

telik bile vermezdi.. Fakat gördii~inüz - Çocuklar, dedi, bu pL; lahanalar ~ 

gibi muazzam bir fıçıl içi:ı sarfedeceğim paralara yüreğim sız- cınsı Mikdan Mubammen B. %7,6 teminat eksUtmeıılJI 
lira kr. Ya bu kokmuş lAhanadan ortalığa ya- lıyor .. Üstelik bu seneki kar nisbetımiz 

yılan koku?!.. Aman Yarabbi, dünyada de bu yüzden düşecek .. Fakat ister iste-

beheri tutan 

~ Güzeldir, hoştur amma, onun da ken -
eline göre bazı kusurları vardır. 

lr. kr. lr.kr. _______ 
bunun kadar iğrenç. bunun kadar kötü mez bu leş deposunu buradan dcfetmek 
bir kokuyu ömrümde görmedim .. Mostra- lazım .. Çünkü pis lahana k()kusu, oaya

Elbise ve kasket 195 Takım 21. - 4095. 307.ta 
77.72 
65.60 

açık 14. :;; 
• 1~ gw Bundan iki, üç yıl önce kooperatifJer

aen birinde çalışıyordum .. Binbir meslek 
arasında, hayatımııda bu işi de yaptık .. 
Koopera~lfte satış memurluğu, yani tez
pbtarlık yapıyordum.. Sene bin rlokuz 
yüz yirmi iki idi. 

hk bir koku! .. Leş gibi bir koku!.. Bu nılmıyacak bir hal aldı .. 
Palto 69 Adet 
lskarpin 213 Çitt 

15. - 1035. -
-'· 10 873. ao pazarlık 16. 

kokuyu, hiç korkmadan, dünyanın en Müdürün de nihayet bu karara gei • 
kötü kokularile mukayese edebilirsınlz!. mcsinden hepimiz sevindik.. Uh:v~a fı-

Bizim kooperatifin müdürü !van Fe - çısmı defetmek için tertibat almağ.ı gi -
doroviç bu koku yüzünden adeta neş'c· riştlğimiz bir sırada. o güne kadar hiç 
sini kaybettı .. Dünya ona zindan kesiiı:!ı. ağzını açmamış olan tezgahtarlardan 

I - İdaremiz müstahdemini için yukarıda cins ve mikdarı yv.ılı üç kaleıJ1 tt' 
ya nümune ve şartnameleri mucibince bizalarmda gösterilen usullerle satıli 
alınacaktır. 

Ma16mı.muz oldu~ üzere arkad<'şlar, 
yiyecek satan kooperatifierin en korktu
ğu şey aıcaktır. Onlar için sıcaktan kö
tü, sıcaktan korkunç hiç bir §CY tac;avvu: 
~dılemez!. Tabü hepiniz bilirsiniz ki. hiç 
bir yiyecek sıcafa dayanamaz!. Çürür. 
bozulur, kokar .. Bütün bunlann sonun -
da da koopcratil büyük büyük zarariarn 
girer. 

Bütün ışierini unutur gibi oldu_ Acam. Vaska Verevkin de işe karıştı: 
catız, sersem tavuk gibi. gözlerini sü - - Arkadaşlar, dedi, ne akla hizmet e
zerek, burun kanatlarını oynatarak ma- derek bu leş için bu kadar masrafbıra 
ğazanın içerisinde dolaşıyor, her C\nüne giriyorsunuz, umumi menıraali nydklar 
gelene: altına nlıyorsunuz?. Bence lüzurnsuz 

H - Muharnmen bedellerile muvakkat teminatları bizalarında gösterlbniştit· 
lU - Eksiitme 15/XJI i938 tarihine ras tlıyan Perşembe günü bizalannda 1., 

zıh saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübaynat Şubesindeki Alım Kom,i.syOlluıı· 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §ubeden alınabileceiİ j.
bi nümuneler de görülebilir. 

- Aman azizim ne koku. ne koku, de- ması aflara girmedense şimdilik bu laha
yip duruyordu; adeta burnumun direği na fıçısuu kooperatifin arkasındaki av -

V - lsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde 1t.· 7,5 güvenıne pa· 
ralarilc birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8662) 

Halbuki aksi gibl bu sıralarda ortaya 
tasarruf flan da atılmış olabilir.. Peki, 
size soranın vatandaşlar, insan birbiri : 
ne zıd olan bu iki işi nasıl birleştirsin?. 

kmlıyor~ luya ~ı karıp b ırakalım ve bu işin nasıl bir 
Biz oııa teselli maksadile: netice verecr·ğini bckliyelim .. 
- Yok canım İvan Fedoroviç, buru!l Va. ka VcrPvkinin fikrini hepimız bil-

direğini kıracak gibi pek te o kadu de- hass!l mildür. pek be<ğendi.. . 

~il ... F:h,. işte. sadece fena kokuyor. B.ıruıılarıınızı pamukla tıkıyarak la -
Halbuki, hakikatte, lahana cidde'l pek hana fıçısını avluya çıkardık . 

kPskın kokuyordu .. Öyle ki dükki'mın Ö· Ertesi sabah merakla avluya ko~tuk. 
nünden gelip geçen yolcular burunlarını Yüz otuz kiloluk koca fıçı bomhoştu .. Bir 
tıkamak mecburiyetinde kalıyorlardı ... gece içinde bütün kokmuş lahanahırı a

fşte vatandaşlar. sıca~ın bu gibi zarar
larını düşünmeksizin, egoistçe davrana -
rak yazın €elişlne derhal sevinmemeli -
yiz! . . Yalnız kendimizi de~il, fakat biraz 
dn umuml menfaatleri düş'jnmeğe mec
buruz!. 

İşte arkadaşlar benim kooperatiftP. ça
lıştı~ım yıl bir hayll sıcak olmuştu .. Bu 
sıcağın tesirile ma~azamızdnki Iabana tur 
şuları oozulmuş. sözüm meclisten dışar: 
kokmu~tu .. 

Artık ciükk5nın içine girmek feHikı>tine şırmışlardı .. 
uğrıyan mü§terilerin halini siz döjşüni! • Bu iş, kooperatifte çalışan hepımizin 

nüz!.. pek hoşuna gitti. Neş,emiz yerine gPldi.. 
ile ~ABAH, öGLE ve AKŞAM 

Bu kokmuş fıçıyı mutlaka, nP.Pt de t'ıylc bir ~evkle işe sarıldık ki. bı>ş gün
sür'atle bir yere sepetlemek lazımdı. lük ına~azn işini bir günde çık~rdık 

Her yemekten sonra muntaıamaıı dişieriniri fırçalayınıı. 

Gülrneyiniz vatandaşlar. gülmeyinız!. 

Fakat Allah selamet versin, bizim mü - Kooperatıf müdürü İvan Fedoroviç sc-
dür İvan Fedoroviç bu hususta bira7. mu- vinçli sevineli ellerini o~uşturuyor: 
tercddid c!avramyordu .. Adamcağı7., belki -- Har ' kul~de nefis bir iş, deyip du -
d<" haklı olarak. yapacağı Iüzumsuz mas- ruyordu .. Şimdi isterse bütün malJı:ır çü
ra(tan çekiniyordu .. Öyle ya canım. bıı rüsütı, vrz gelir!. Çürüyeni. kokanı a\· • 
kocaman. ıı.lamet gibi !ıçı. öyle kolay ko- luya cıkarırız, olur biter. 
lay yerinden kalkamazdı .. Yok hamaldı, Arndan çok geçmeden bu defa bir fıçı 

arabaydı. şu idi, bu idi, bir yığm masr&f ,hıyar turşusu bozuldu .. 

lunduğu sokaktan gorunsun diye avlu 
kapısını da biraz aralık bıraktık .. 

Ertesi sabah gene merakla avluys koş
tuk .. 

Fakat bu defa evdeki pazar çarşıya uy· 
ma mı ştı.. Alçaklar, turşu ile beraber fı

çıyı da alıp götürmüşlerdi .. 

l.'ARINKt NÜSB.UIIZDA: 

Daha sonra söylerim . 

Kooperatif bu yüzden bir yığın zarar -
la ı a uğradı~ından başka bir yığın da lG
ı:umsuz masranara katlanmak mecburi
yelinde kalıyordu. Öyle ya, kokm•ış ma
h m~azada tutamazdık .. Tabii onu bır 

yeriP-re ıöndermek lazımdı .. Malum ol -
du~u Qzerc bu iş için bir yı~ın götürüp 

k:ıpua... Hepimiz sevindik. Kokmuş malı av -
Sonra b;ının gideceği yer de cehenne- luya çıknrdık. Avluda kokmu~ mal bu -

Bu bize ı0er.; oldu. Bundan .sonra kokan 
mailört fıçıdan bir hasırın üzerine bo - "-. 

Çeviren: !smet Hulılfl 

Ve muayyen günde, kendisine gös -
terilen vapura arkadaşlarile beraber 

bindi. Zormana 
kamara ayıran 

olmamıştı. Za -
yallı, güvertede 
gid~e çoktan ra -
zı idi amma, To -
rik ayak diredi ve 
ona da, bir Ame-

SON fOSTANIN 
EDEl? QOMAN\ 

YAZAN: Ercüıneod Ekrem Talu 
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rikalı kadın ga • çekilir. Ne hislerini rından geri dönü • 
ıetecinin yanında tahlil, ne de hare • yorlardı. 
bir yer buldu. ketlerini izah m üm- Takvor hakkın· 

Bir kadınla bir erkeğin ayni karnarayı kün değildir. Harb da ise ne kadın bir 
işgal etmeleri caiz olamıyacağından, meydanında, ihtila - şey sormuş, ne de o 
orasını gOya İfakat hanıma tahsi~ ede- lin en kızgın safha- malfunat verrneğe 
ceklerdi de, Zorman Gurabi efendi ile ,sında, bakarsınız: 1üzum gönnü~tü. 
beraber ka!acaktL Halbuki bu tesviye bir kedi yavrusile Misis Fulblöd onu 
tarzına muhalefet eden bizzat gazeteci alakadar olur. Son- ekabill ihmal bir 
kan oldu. ffakat hanımın sakil kadın - ra, ortaya yabancı kemiyeb addedi • 
h~ına. Zormanın cazib erkekliğini ter- pir dava atar ve tu- yordu. 
cih etmişti. hafı şu ki, mensub Zormanın sport -

Misis Fulblödün nemcne bir şahsiyet olduğu ga7.ete de o- men ha li karının ü-
olduğunu ne kadar tasvir ve tarife uğ- nun bu davasına zerinde tesir yap -
raşsak. gene de liyikile anlatamayız. müzaharet eder, sü- mı.ştı, o da 'bunu sez-
Müttehid cümhuriyctler matbuatı, bü· tunlannda yer verir. miş, yeni bir mace-
yük ve önemli hadiselerde, yabancı Amerikalı kadın ,. \ raya atılmağa ha • 
memleketlere gönderdiği mümessilleri, gazeteci, gazetecili - zırlanıyordu. Vapu-
hikmeti hüda, hep böylelerinden seçer. ği meslek aşkı ile run içinde daima 
Sanırs:nız kl onun, sureti mahsusada, değil, bir macera di- beraber dolaşıyor -
böyle vaziyeHer için seçilmiş, yetişti - ye ifa eder. Onun · lnr, beraber oturu -
rill'lıiı;, biritir'nden gudibet, biribirin - aradığı gazetesinin muvaffakiyetinden ı~ endisinin de bir :w-k gaze~ecisi ve ı yorlardı. Torik bu hale kızıyor, fakat 
den kP.çık, biribirinden müz'iç bir er· ziyac'e. kendi hesabına heyecandır. Istanbulda çıkı:ın bılm.em ıangı gazete- ses çıkarmıyordu. Müdahalesini, işin 
!{unıharbiyesi vardır. _ Falan hadise münasebetile, gaze .. nin harb muhabiri mahE m olduğunu daha ileriye gideceği zamana saklı • 

Amerikalı krıdın gazeteci nazan dik- temc ~u haheri yetiştirdim .. demez; söylemişti. yordu. 
kati derhal kendi üzerine çeken garib, _ Filan hadise esnasında başıma şu Bu sunturlu yalan tesiı ıi yaptı. Kan Misis Fulblöd Zormanı Türkiye hak-
acib bir mahli'ıktur. Kılığı kılık değil, gf>1di.. der. delikanhya sülük gibi y : ıştı. Olduk .. kında isticvab ediyordu: 
yüzü gözü çilli, mendebur, müstekreh- Amma, hepsi böyle midir? Hayır. ça düzgün bir İngilizce onu~an Zor .. - Kaç karınız var? Memleketinizde 
tir. Kırk iki numara kundura taşıyan Dünyada, her kaidenin istisnalan ol - man, bu dilde de palavı t savurmakta şalvar giycrsiniz, değil mi? Gül suyu 
a~klanndD.n, kirli bir kül kedisinin masa, ~kilrnez bir vaziyet hasıl o • asla güçlük çekmiyord.u. Fulblöd'e ne- dolu bir na ... gi:e haşhaş içmek keyifli 
po<:tunu andıran saçıarına kadar, erke- Iurdu. ler y•.Jtturm3dı neler?! midir? Knrılannız size ihanet ettikleri 
ği omı-ünün sonuna değin kadından Lakin Mi~is Fulblöd maalesef istis - Bir defa, Toriğin toreadorluğunu bire zaman çuvala koyar da denize atarı::ı -
nefret ettirecek kurumuş bir vücudü nalar meyanında değil, o tarif ettiği - bin katarak sena ettikten sonra, Gura- nız, değil mi? Sokaklannızda temizlik 
vardır. Kenarları hafif hafif köpük tu- miz takımdandı. • bi efendi ile karısını da zengin bir çift işini köpekler görürmüş, doğru mu? 
tan, incecik dudaklı ağzı. çok yağlan • Hayatın kendisine en son verdiği a- hayır ~;ahibi olarak tanıttı. Gi\ya bun .. Canileri kazığa oturtup da öyle mi Öl -
mış v~ virlnları gevşem~ bir sual ma- cı derslere rağmen, umuml kaideye ta- lar fevkala~e b ir vazife ile, H ilAliab - dürürsünü,.? Kabilinden saçma sapan 
Jrlnesidir. Hadis,.ntı takib esnasında, en bi olarak , huyunu canının altında ıs • mer namıtı'i İspanyaya gelrni.1ler, fa .. sualler soruyor, Zorman da dtli döndü
acar bir erkek gibi atılır, sonra da en rarla muhafaza eyliyen Bay Zorman kat oradaki keşmek~ dotayısile hi9 ğü kadar bu yalan m alOmat ve kana -
m iskin bir kadın gibi ürkerek geriye otlumuz, kan ile ilk temasında ona, bir i~ görmete muvaffak olamad.ıkla .. atlerl düzcltmeğe, kadının zfhninden 

kaldtrnııtğıı çalışıyordu. . aş~ 
Bir aralık, onlar gene böyle bDŞb ot 

oturmuş, konuşuyorlarken, Tak~ 
yanlarına soku1arak lakırdıya kB.ı:·rıe 
Kad•n, onun da Fransızca biJdıgt 11 
şaşdı. Bu suratsız, mıymıntı adarJlıtlor , 
çok kültürü olabileceğine inanınıY 
d u. sOfClıl· 

- Siz de Türk müsünüz? diye 
-Evet. 
-Müslüman mısınız? 
- Hayır: Ermeniyim! --ttefl 
Amerikalı misisin gözleri hay•~ 

büyüdti. Takvorun yüzüne uzutl 
baktı: 

- Ermen;siniz, öyle mi? . tdıl! 
- Evet. Hayretinizi mi mucıb ~iJ1i~ 
- Bir Türk kafilesi içinde ne 

var? · 'l'()f , 
-Nasıl ne işim var? Ben de tıılC't 

küm. MezhP.bim ayrı, o başka. 
milliydim birdir. . tıdırtıt' 

- Bizde rie zenciler Amerıka 
Pmma aramıza sokmayız. 'fıalC " 

Bu muknyeseden canı sıleliart 
vor, müstehzi bir eda ne: ıetJl ' 

-Ey! dedi; siz medent b ir rnl\,o,.r 
l'liz de ondan. Biz, Türkiyede 0 

·1 · g'tmed•k .-ıat' ı erı ı . . ~şw-

- Amma ben sizi Türklerle dıJ 
biliyordum.. , b3"cJ 

- Asla! Vaktile, bir takım Y...., }lll' 
k •hB~" 

t~sirlere kapıltp da olmıyaca • 111tet'• 
yrıller peşinde ko~an bazı. s~si)tl~ 
dünyada böy!e bir kanaatın te rırtt tıııl 
sFbeb olmuş1ardı. Onlar belnl~ 1110ıcf!l' 
dular. Buı;iine buQÜn. hür v.e d e "111tl1ı 
tik Türkiyf' Cümhuriyetın e f,si cJe 
Türk vatandaşları ya~ar. Ve ııe 
kardeş {!ibi geçinirler. 

- Tuhaf! d·ıcıerifll 
. de ı c)e' 

- Tuhaf olan bu benım • dıth' 1' 
değil, sizin kafaJarınızın hala 19ını1° . 
~~memiş olımısıdır. Sizi de .. a~yorS" , 
dc>ğilim. Bakın, gene siz 50f rııt ,ol 
nuz: Amerikada siyah adam a 
yetede yeri yoktur. ~L•d ,.rJ 

(Ar--
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Adaya gönderilen evrak 
~<leleliın, DavusL. işte, doku • 
~ duğu zaman, bir cehennem ma-

esinden daha korlrunç bir şah· 
~et::· Hakikaten, göz kamaştırıcı 
~ gorilnü~ malik olan bu adam hak • 
~da sana kısaca malfunat vereyim ... 
~ı:;_Yanıimıyorsun.. bu adam, sizin ak
~~ız olan bahriye kaymakamı Rıfat 
~ ~. bahsettiği delikanlıdır. O zatın 
l ~~ gibi, İngiltereden bir kotra ile 
~ .ıştir. Ve bu gelişi de, tam cihan 
«aı bınin baş gösterdiği günlere tesa • 
~ ettniştir ... Bu genç ve dilher deli -
't~ Çarçabuk en nüfuzlu hükfımet 
~ ·Ina çatmış .. onlann arasında, pay 
ı.:ı~~ıyacak derecede bir mevki ka -
"'ll'tl~tır. 
~~b başlar başlamaz, muharib dev
~ ."'rın tebaalan 'stanbuldan çıkanl
~le halde, onun hakkında hiç bir mua
~ Yapılmam~tır. Bu kurnaz deli -
~ ı, gdya dinini de~ftirmiş kendisi
~(AbduUah) adı verilmiştir. Ayni 
latı anda, tabiiyetini de değiştirmiş o· 
\r...bu delikanlı, evvelce mensub ol
tJ,Il hükl1met aleYhine casusluk ede· 
~~ll_li VAdederek artık burada yerleş -
~ır ... Şimdi malik olduğu hususi nü
~ gelince.. kolay kolay sarsılamıya
~adar kuvvetlidlr. Zira, bugün hü
t~. tin mukadderatmı elinde ttitan 
~ad ve Terakki Cemiyetinin erkanı 
~nda el üstünde tutulduğu gibi, 
tl:ı n Joealarında da mühim bir mevki 
he etrnıştir. 
"'Yanamadım: 
~ liayret! ... 
~e, bağırdım. 
~.ktor, elinin bir i4aretile sözümü 
~ ı. İçinden gelen bir teessürle sözü-
~vam etti: 
~ Dahası var ... Padişahın yeğenle -
~en bir ıtultan, bu delikaniıyı çıldı· 
~a 8evtn€kte, onun üzerine adeta 
~ t germPktedir. Davus mu, yoksa 
~ llllah mı oldu~ malum olmıyan 
~~n~ delikanlı, saltanın sara
~ açıktan açı~a girip çıktığı halde 
'gcı'ib harekete kai'fl herkes sükCıt 
~ktedir. 
~lttor, içi tükenmif .,gibi birdenbire 
~~ etti. Gözlerini gözlerimin içine 

~ Şimdi\i. Hal bu ~rkezde iken, 
~ gidip de, cYahu!.. Ayılıp bayıldı
~ bu dilher · delikanlı, korkunç bir 
\~ ·· hükQmetin hayat ve mukadde· 
~~~.tehlikeye siırükltyen bir suikasd
\ ı~.:a diyebilfnin?. Buna. cesaTP.tin 

ltlı' ~· .. 
i. 

~lt ~Özler, adeta beynime bir yıldınm 
'l'dı. Ve bana, o müdhiş kuvvet kar
~ d,k.i aciz ve zatımı bildirdi. 
~ttkt, o vaziyetten silkinrnek istj
·~m gibi= 

~ ~akat.. bu kadar delil var ya?. 
~!lll, 
, lttor, acı ac! güldü: 
~ liangt delil?. Bütün bu hikaye et
~ll ~Yler, senin hayalinde canlanmış 
~. bır roman mevzuu hükmünde ka-

~~için! 
L~ Şunun tç.in ki, bütün bu anlattı
~ ~l·lerin, senden başka hiç bir şahi
~idlt. · · E .. insan, hem muhbir hem de 

O} b'}' '? , a ı ır mı. .. 
~~ 'Bulgıu zabiti Gümüşef, her şeyi 
, lile gö!'dU. 
~- tv~t amma, casusların hücumuna 
~~~dığı gecenin ertesi günü, korku -
~lı all Balkarı trenine atlar atlamaz, 
, aı hudu!i.u geçti. 

, trnın misiniz? 
\ ~n, Istihbarat idaresinde bun -
, htedmyordu. 

,\.,tt, OM tecavüı eden casuslar niçin 
~ ~·ı . , , ı mıyoı: ... 

~ISa Qürnüşef, hiç kimseye bu casus

'lı~itı~ ~ah~ etmedi ki... Belki "buna 
\ b ·· dıyecekJıin . .. Ah evladım .. 
~~U tı işlenn içyüzünü bllmezsin. Bu-

6fıdi-~ siyaseti, gördüğünü görmemek .. 
~ ilt~i hllme~ek .. fincancı ~~tı:ıan· 

tlnemektır ... Esasen, Gumuşe -

Doktor, içi tükenmt§ gibi birdenbire ıüküt etti 

fin if:ı ettiği vazife de, tam manasilebu dir ... Sana ~unu temin edeyim ki, her 
siyasete uygıın yürümektir. .5eyden evvel, onun kapıcısını elde et -

Aman Allahım! .. Neler işitiyordum. mişlerdir. IDn küçük bir baskın ihtima
Meğer cs.iyaseb adı verilen şeyin ne li kar~ısında, kapıcının, parmağını bir 
garib cep'he!erini görüyordum. zilin düğmesine dokundurması, yukan

Doktor ağır ağır sözüne devam edi - daki odalarda bütün şübheli ~ylerin 
yordu : bir anda ortadan kaldırılmasına kafi 

- Elind~ en kuvvetli delil olarak, gE>lecektir. 
Gümüşef meselesi vardı. O böylece 'bir Bizım ihbar ve iddialanmız da, bir 
bAlon gibi söndükten sonra, artık ne ciftin~ şekline girivereceğinden en 
Mister Klu, ne Nizameddin, ne de Çem can alacak yerinden yaralanmış bir a
bcrlitaş kad2.r kuvvetli Mister Davus dam gibi, :iztırabla kıvrandım: 
veyahud Abdullah çelebi ile boy ölçü - - Ah dcktor .. beni çok eziyorsunuz. 
şemezsin ... Haaaaa, şunu da Have ede- Şu h:ılde ben. hiç bir şey yapamıyaca -
vim ki, bu adamların mühim bir mu - ğım .. hiç bir hizmet ifasına muvaffak 
habere evrakım veyahud bu muhabere olamıyacağım. 
evrakının saklandığı kasalan keşfeder Di.vP bağ"ırdım. 
dE' bunları tsm zamanında ortaya ç1ka- Doktor kaşlarını çattı: 
rabilirsen, o zaman artık kimsenin lam - Kız1m' .. Bunda benim ne kabaha-
ve cim demeye hali, mecali kalmaz. tim var? .. Sen o kadar ağır bir yükün 

-Otel.... altına girdin ki .. bu. Camlıca dağını 
- Evet, oteldeki odalarda, böyle bir sırtına yüklenip Veliefendi cavınna 

evrak bul:mabilir, diyeceksin ... Kat'i • nakletmelt için uğraşmaya benzer ... 
yen bu fikre kapılma ... Odalarda, o ka- Maamafih. <' kadar meyus olmaya 1ü -
car müke"YU'nel terUbat alan bu kur - zum yok. Elinde. kuvvetli bir iz var. 
nn in~an1ar, hiç bir iz bıtakmıyaca~ Halbuki sen; tecrübesiz olduğun için. 
t~~birJer almayı da ihmal etmemişler- bunun farl<mda dı>i!ils in. ( A..-ka~ı vo,., 

Kadıköy V a:kıflar Müdürlüğünden: 
ı - AlemdaA'ında Ta~delen mevkiinde yeniden inşa olunacak keşifleri yekıinu 

(12704) lira (44) kuruş olan müdür ve makinist, revir, müstahdemın bi
nal&n inşaatı maa müştemila: toptan götürü olarak kapalı zarf usulile 
9/12/938 den 29/12/938 tarihine kadaı eksiltmeA'e konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid projeler. Fennt ve hususi şartname ile eksiitme şartMmesi 
ve mukavele projesi parasız olarak Ankarada Vakıflar Umum müdüdüğü 
İnşaat müdürlüğünden İstanbulda Vakıflar Başniimarlığından, İzmırde 
Vnkıflar Müdürlü~nden alınabi!ir. 

:J - Ekslltme 29/12/938 tarihine r~thyan Per~embe günü saat (14) de Kadı
köy Vakıflar Müdürlüğü binas~ dahilinde komisyonda yapılacaktır. Mu -
vakkat fuminat (952) lira (83) kuruştur. 

4 - Bu eksiltıniye girecek olan mimar ve mühendisler 938 senesine aici Ti -

caret odası vesikası ve gene bu yıla aid olarak 'Nafia Müdürlüğünden alın
mış on bin liralık tek bir bina inş'latını yapmış ve muvaffak olmuş oldu
ğunu bildiren yapı mütea.hhitliği vesikasını göstermesi lAzımdır. 

5 - 'feklif mektubları 29/12/938 Perşeınhe günü saat (13) e kadar Kadıköy 
Vakıflar Müdürlüğü Komisyon reisliğıne makbuz mukabilinde verıimiş 
olacaktır. 

6 - Kapalı zarfların ihzannda teklif mektubunun yazılışından ve bu zarfla. 
nn tevdiinde, posta ile gönderiL'lı.ec;inde taliblerin (2090) sayılı kanunun 
32, 33, 34 üncü maddelerine hıırf iyym riayet etmeleri lüzumu ilan olu

(8875) 

NEZLE Başladı mı, arkasından 

Grip gelir 
Buna karşı yegane çare 

B ir 
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ISMIN E DIKKAT EDINIZ •. 

., Son Posta, nm siyasi tefrikası : 33 

o ö ı- o D D ~::J 
'-~~~~~t~K"~~~~~»1~af~ 

Fransanin Istanbuldaki nüfuzunu k1skanan 
Rusyanin ortodoks muhible~i~in taraf1n1 

iltizam etmesi ve K1r1m harb1n1n patlamasi 
Romanın hırsıcahı, Balkan mü:ı:akere·ı Dıni, yah~d i.~sani gay~lerle vukua ge

leri esnasında 1912 senesinde Ve'lizelos len bu :-esmı mudahalelerın yanı sı~a. po-

t f d de meyan edilmic: olan Yu - lıtıka icab vr zaruretleri de bazı nevlet• 
ara ın an r ~ . . . 1 ·· · 

t ı bı ·ıe telif kabul etmezdi. Bi - lerın kendılerını stanbul hukfımetıno 
nan a e en k fi . · d ki 

ı h Yunanistan ile İtalyanın poli- bağlıyan rabıtaları gev~etme Krın e 
naena ey • 1 I . • 1 bl . . h t 
tikaları Cihan Harbinin arifesinde Ana- Osmanlı P..Kcıl ıyet erının ta .e erını, a , 
aoluda tam bir tezad içinde bulunuyordu. ta isyanlarmı az ço~ açık bır surette teı-

vik etmeğc sevkeylıyordu. 
Sekizinci kısım Dahıli işierine Avrupanın bu nı:ida • 

Devletler ve Osmanlı lmpara- halesi Türkleri fena halde kızdırıyordl:. 
G:ıyri memnun yerli kavimlerden ucuza 

\Orluğundaki ekaniyetler kurtulmak çaresini Büyük Harbin temin 

cMaamafih, istikbalde dahili bir t1ı . ettı ği fırsatta arıyacaklardı. 
kım zorluklardan içtinap için, Türkiye • Bınacnaleyh, Cihan Harbinin şarka :ıici 

b&zı kaynaklarını iyice anlamak için, çok nin kend;ttne tabi alıaliden bir kısmımn 
arzulurını 1ıatl'rhahane dinlemesı cıkita- tanberi, yahud Umumi Harbe takaddüm 
ne bir hareket olur. Uzun aylardarıberi, ed(m senelcrde, Avrupa devletlermin A· 

nanoludaki ekalliyetler lehinde rcsmt Istanbuldaki sefirimiz, devletlerle 1nüt-
ruüdııhalelerine sebebiyet veren başlıca 

teftkan Babılili nezdinde LübnanLılar te - meseleleri tPdkik etmek mutlaka lazım· 
1ıınde öir ıslahat projesine müzaheıet e-

d dır. Bu meseleler şunlardı: diyor. F'akat müzakereler sii.rünceme e 
d.1 - Dini himaye; 

ka!t~or. J1enüz hiç bir netice elde e 1 e-
- Ermeni meselesi; 

'f'tenı.i§tir., 
- Siyonizm; 

( R. Poincare: Ayan meclisindekı be - _ Anadolu Rumlarının Yunanistana 
yanattan, kanunuevvel 1912). raptı; 
Osmanlı ekaniyetleri lehinde AtmLpll _ Lübnan - Suriye muhtariyeti; 
devletlerinin müdahalesi. - Dini h;ma- _ Arablardaki aynlık cereyanı. 
ye. -- Ermeni meselesi. - Siyonizm. -- * 
Anadolu Rumlarının Yunanistancı ra.p- Fransanın şarktaki katolik hamıHğ! ha• 
tı. - Lübuan ve Suriye muhtariyeti. - life Harunreşidin Charlemagne'a Sa· 

Aratılo.rda ayrılık cereyam. int _ .Sepulcre (Merkadi İsa) anahtarla • 
Türkler şarki Akdeniz kıyılarına eri§- rını teslim etmek üzere Aix-lachapelle'e 

tikleri zamnn, itaatleri altına almış ol - götürdü~.i meşhur sefaret heyeti ile b:t§ • 
dukları kavimleri mahvetme~e kalkma- bı:-. Biraz sonra, İmparator Kudüste bit 
dılar. Onların arasına yerleştiler. Fakat darülaceze ve dini bazı müesaeseler vü .. 
kendi dinlerini kabul etmiş olanlan bile cude getirmişti. Louis le Debonnaıre de 
hiç bır zaman kendilerine temessül et • F'ilistindeki Makamatı Mübarekeye ayni 
tirmt•k istemediler. veçhile tahsisat vermi~ti. 

Gayri ınüslim ahali cmillet. ler halin- 1535 kap tülasyonları ve bunu teakub 
ele ayrıldılar ve kendi ruhani şeflerinın o- eden muhtelif Fransız - Türk mukave • 
tt-Jritesi c:.ltmda bırakıldılar. Maanıafih, lcn:ımeleri Fransaya. bütün Osmanlı im· 
bu bir Jıayırhahlık hissinden ileri gelmı- paratorluğu dahilinde, tacir, yahud ru
yordu. Sadece, imparatorluk. dahilinde hani, bütüıı lAtin hıristiyanları ile :Ma • 
ver.giye -.abi tutulabilecek mühim bir kı- kamatı Müharekeyi ve katolik mue:;sese· 
s.m halkı gö7etmek ernelinden ne~'et e - le!'ini himaye etmek hakkını resmen ver
diyordu. Hıı istiyan ekalliyetleri d.i:ıle- m işlerdir. Saint - sepulcre merasim i es
rini, di!!erini, sivil kanunlarını ve mah- nasmda yalnız Fransa konsolosu kılıç ta• 
kemelerinı muhafaza ettilerse de Türk şımr.ğa salahiyetli idi. . 
Yalilerinin keyfi muamelelerine, tecav~z Bızim himaye hakkımız Osmanlı te • 
ve tahkirledne karşı aciz ve müdafaasız baası olan yerli katoliklere, nazariyatta,: 
bir halde kaldılar. [•] şAmil değildL Fakat uzun zamandanberi 

Du 1erait altında, Avrupa devletleri - müesses hir an'ane fiiliyatta onları bizim 
nin Anadoludaki ekalliyet unsurlarının muhiplerimiz haline .sokuyordu. Hımaye 
hazin mukadderatından müteessir olmu- ettiğimiz kimseler şunlardı: 
}arına ve ıgerek onların dinlerini himaye Rumlar, Süryaniler, Güldaniler, 
etmek gerek insani bir yazife ifa eylemek Ermeniler, ve Maronitler. Bu 80-

maksadile sultanlar nezdinde sık sı.k mü- nuncular on dördüncü ve on ı,e. 

dahale etmelerini pek kolay akıl erer. şinci Louislerden Fransız himayf'3; al • 
İptida. ayrı ayrı olarak, Fransa. y~thud tmda bulunduklanna dair kendi el ya • 
Rusya tarafından vukua gelen bu müd9.- zılarile mektublar almışlardır. 
hale ler, 1856 Paris muahedenamesi Tür- Fransız - Türk kapitülAsyonları ı 74C da 
kiyenin mülki tam.amiyetini ilAn eılincc, mutantan &urette tecdid edilmiş olmakla 
müşterek b!r şekil altmda nümayan ol - bf'raber. Kaynarca muahedenamesi 1774 
mağa başladı. Fakat Avrupanın düşman de Çara ortodoks hıristiyanları, yani gay

.iki safa ayrılması Avrupa devletlerinin ri müttehid Rumları ve Gregoryen Erme
muhtelif, müşterek müdahalelerİnı hü • nileri himaye hakkını verdi. 1740 kapi • 
ki.ımsıiz bıraktı. İkinci Guillaume tarafm- tülasyonıarı bizim muhafazaımza tevdi 
dan müzaheret gören Türkiye her katli- edilmiş olan mabedieri ayn ayrı zikret· 
am ~erisindr:n sonra İngiltereye, Fransa- memiş olduğu için, lAtinterin en mi\dhlş 
ya ve R.ısyaya vaki olan ısiahat vldle _ düşmanları olan ortodoks Rumlar '1\irk • 
rinden kurtulmak yolunu buldu. lerden kendilerine bazı imtiyazlar kopar-

mak ıçin bu ahlaksızlıktan is~ifadede ku

[•] Müt~rclm, tdrJkanın ba§lnda P'ran
sız muharrirln bu neYi çarpık görü~erlne 

VP iftlrıJarına toptan cevab verml.şt.ı. 

sur etmediler. 

Bilhassa, 1808 de, Saint.8epulcre'de ve 
BcytülUıhimde imtiyazlar elde etill•r. 
Onların birbirini takib eden tecavüzleri 
ve bilhassa Nativite kilisesinden ı:imt\§ 

yıldızın alınması 1847 de Türk hükumeti 
nezdinde Fransanın protestOluna sebeb 
oltiu. 

Bizim t~tanbuldaki nüfuzumuzu kıska
nan Rusya derhal ortodoks muhiplerinin 
tarafını iltizam etti. Bu. Kırım muhare
beaine ~ebebiyet verdi. 

Parıs muahedenamesi neticesinde, Rus. 
ya Kudüsün timalinde muazuın bir ara
ziye malik oldu. Orada geniş binalar ve 
muhtelif darUlA.cezeler in~a etti. Di4er ta
raftan •Socit\te orthodoxe de Pahstln•:ıo 

vasıtasile propagandasını pek şiddetlen -
d irdi; Papahk makamının arzu etti~ veç. 
hile şark kiliselerinin birle§mesi te~eb -
bUsüne kat'i bir muarız kesildi. Fransız -
Rus :ttifakı Uitinlerle ortodoks Rfıo;lar a
rasındaki rekabete nihayet vermedi. Dun
la:- birbirlerine harisane dü§manlık gös. 
termekte devam ettiler. ( Ark<l$ı var) 



Evine 
Birahane-miz istediğimizden ala i~li-ı 

yordu. Hele bir müddet sonra gemici
lerin gelişi dükkanımızı daha samimi -
!e~tirmiş ve ~enlendinnişti. Bunun üze
rine daha :fuzla bira almak lüzumunu 
bisseLtik. İ!k gün v~ gecenin neticesin
Se şöyle bir sarfiyatımızı ve ona mu • 
kabil elim:ze giren parayı bir hesab 
ettik.. hayret! 

SON POSTA 

cSon Posta• Dm denlı romanı: 30 

Deniz Şeytan• 

dönen genç 
Ingiltere lig maçları 

Buyuk Britanyanın en kuvvetli hücum haHıııa 
sahib olan Arsenal galibiyeller teminine başladı 

Biz bu i~den kar beklerken bilAkis 
koyduğumuz sennavede bile açık var· 
dı! Müşterilere h('r bira sunuluşta bü • 
yük bir k:t."Ptt tahta üzerinde yazılı o 
müsterinin adı bizasma teb~irle içti • 
ği birenın sayısını yazıyorduk. Yazı • 
yorduk am.'l1a b1 muntazam hesab tut.. 
ma, bizim nvık buJundui!umuz müddet 
zarfmeta iyi gitmiştL Fakat kafalar 
aurn:mlanmaila bC!slayınca müş'terile • 
rin de bu işde bizP. yardım etmelerini 
rica etmiştik ,.e hesab sonundaki açık· 
bk bu yardırndPn ileri gelmişti. 

M e-rak v~ teceım; hissi le kitabı altyorum ve L ha rtı nı açıyorum J 

Me,.ak Ye tecessüs hissile kitabı alı· Profesör Schultzenin gemicilik oku· 1 
Çünkü bİz;m bu fahri muavinleri - yorum ve cL• harfini açıyorum. Evet, lunda eski ve çoktanberi unutulmuş 

miz, filhakika elde tebe.şir tahta ba • işte buracla Von Luchnerler.. ve işte düşmanınla yüzyüze ~lmiştim. Bu 
şında bir şeyler yapmışlardı amma bi- kont Felix! .. Bu ismin bizasında (kayıp) düşmanım bil"ıyorsunuz ki ctetebbü ve ı 
ra şiseleri a~ıldıkc-a onlar isimler hiza· işareti var ... Düşündüğüm gibi ebevey- mütalea•dı .... Yaşca şimdi yinniyi çok
sına isaret edece.\:leri yerde gerek ken- nim benim kaybolmuş, ölmüş bulun· tan aşmış ve on y~ındaki bir çocuktan 
tlile···.,in, gerek arkadaslarının çizgi • duğuma kımaat hasi1 etmişlerdi. daha cahil bir halde bulunuyordum. 
lerinaf'n tenkisat yaprnışlardı. ı . _ Phela:, di~orum: ya yakında ~u Profesörümüz oldukça sabırlı ve mü • 

Hülfısa kın b!r müddet bu işi dene. kitabın dogrulugunu ıspat edeceksın samahakar bir zattı. Bununla beraber 
aikten sonr~ işe baslamak için koydu • veyal:ud -helki de- bir çok aylar geç - elbet~ ki talebesinden bir şey, bira,; 
~uz paradan da üste vererek ayrıl· meden irn:>~ratorluk donanmasının bir bilgi ummakta da hakkı vardı. 

Arsenal - Birmingtıam ma.çınrla Drake bir gol fırsatı kaçırıyor. 1"~ 
İngiltere lig maçlannın on yedinci ilk sayıyı pek sıkı bir hücuınl• 

haftası oyunlan bir çok takımıann pu- mıştır. . . ıs)'' 
van vaziyetlerini değiştirrniş, bu arada Müsavi kuvvette çarpışan iki }1~ 
elan lig lideri olan Derby County son nun oyunu kendini.! mahsus ola~ tııf 
maçta berabere kalmasına rağmen ye - canile devanı ederken 20 yard 1' 

m2.k mecbttrfyetini duvmuştuk. Aldı • zabiti ve krınt Felix von Luchner ola- Fakat bel" bu hususta kendisini cid-
~lmız bir deTS. öli'rendiinmiz bir netf - rak ane oca~ına dönm~ olacaksın! den hPyretıer içinde bırakmıştırn. A • 
ce vardı ki o da salon işini kıvırmak Kitabı görüp bu suretle düşündük • damc::tğız benim riyazi malumatımı 
benim iktfdanmm haricinde bulundu· ten sonra bir bardak daha Pilsner ıs • şöyle bir yoklayayım dedi de ben biça
ğu idi. mar la dım ve almanakta yazılı olduğu lrcnin t /5 ın ne dernek olduğundan bi-

veçhilP ahirete göç etmiş bulunmaklı • haber bulunduğunu gördü. 
Bu işten sonra da b~zı ufak tefek de-

ğımın hürm!:tine yuvarladun. ( Arka.n "ar) 
niz seferleri daha yantım ve nihayet 
~denize sefer yapmakta olan Lisbon 
narnındaki gemide vazife aldım .. şimdi 
aklırn hasıma gelmiş ~biydi. Kafamda 
bazı düsünceler baslarnışh. O vakte ka
öar (3600) mark biriktirebilmiştim. Bu 
para foi7Jle berabPr (3800) marka balil' 
Qlmuştu. 'B•ı paranm, benim, kaptan mu 
avini olabiJmekliğim icin yapmak l{lzu 
munu hisse!tiğirn husust bir tahsil 
milddetince bana pe ka lA yeteceğini M
sablarordum. Bu maksad için ise bir 
lmharh gemide hizmet etmekliğim ve 
bir müddet ele bir gMnici1ik okulunda 
tahsil eylemekliitim ]azım geliyordu. 
~te Lisbon gemisi buharlı bir tekne 
idi. Br.n de ilk defa buharlı gemi ola· 
rak bunda iş a1mıstım. Lisbon vapurile 
vnki olan sefcrim hayatımın bir dönüm 
noktasını teskil etrni~ oldıL 

IX 

KAÇAN GENÇ EVINE DÖ'NttYOR 

Lübeck d~ Cafe Niedere~~erde otur
muş blra icerken kendi kendime derin 
ÖÜ§Ünceler~ dalmış bulunuyordum. 
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SOLDAN SAliA: 
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ı - Adl - Kediden korkan. 

!ı 10 

- -

• • • • -
-

:ıı - Taharri et - Bir nota - Yol. 
1 - Uzatı tşa~ Için - o oıınasaydı dün

yada ne nebııt, ne 1Dsan. ne de hay
van olurdu - Fiat. 

f- Kulübe. 
i - Hatırlamak - Etl"atı .su Ue çevrlll ta-

. ra parçası. 
8 - Krallçe - Ceınl edab.. 
7 - Emellerlm. 
8 - Genlşllk - Bir erkek 1.mı1 - Uza~ı l.§a

rct !~In. 
9 - ~:ıcın kolları - Vazife - İlim. 
ıo - Do.sı ve komou blr devlet - su t.&fı-

yan. 

Bir doktorun günlük 
notlarlndcn 

Mide e/,şiliği: 2 
Midesinde ek~llk ve yanmak hi&seden

lerin: 
Şidd~Ut ıztırablı daklkalarında, dün 

s6yledJtlmls gibi, bikarbonat dö sud der
hal euir gibi teslr eder. Ve hasta der -
hal rahat eder. Çünkü bikarbonat dö sud 
mide uııareslnln şlddetJl hamızını der -
hal tadll eder Ve ıstırap o da.kika du -
rur. Fakat bu esaslı bir tedavi addedlle
mez. Ani ve muvakat bir ilil.çtır. 

Ml<!enl"l faz!a usare lfraz etmemesi !çin 
dün söyled!tlmlz glbl bütün yemekierin 
ha,ıama veyııhud hafif iskara olarak 
yapılması ıa.zımdır. Yumurta alakok Iyi
dir. Fakat yağcıa yumurta veyahud kay
namış yumurt.a 1yl değildir. Asıl UAç 
Belladone müstahzaratıdır. Belladone 
miU.tahzar!üı yahud yeni mevcud olan 
blr takım mü.cıtahzarat 4eklile alınır. Bu
nun vazife-sı ıtrazatı fazla yapan asabt 
sl..!temln vaztresını tadU etmektir. Haki -
taten bir çok vak'alarda çok lyt netlee 
verır. 

CeYab uleyen okayac-11larunuın ,oua 
11n&J• y•li&M•Ianna rtea ederla. Alui t&Jr. 
Ciı-de I.Jteldetl makabel•b kalabW.. 

······························································ 

rini muhafaza etmiştir. mesafeden bir gol yiyen l)erbY 
Noel ve yortu maçları dalayısile önü- berabere bir vaziyete ginni.ştir· 

müzdeki haftalar resmi ve hususi bir Devre bu suretle sona erıniŞ~~if'l" 
çok maçlar yapılacağı için şimdiden İkinci devre iki tarafın bı~ettı' ~ 
her tarafta büyük hazırlıklar başlamış· ders veren oyunu seyircileri yer 

tır. de durarnaz hale sokrnuştur. . "" 
Arsenal 3 - Binningham 1 d kilc8 ~"' Devrenin bitmesine on a ~- ~ 

Ligde en aşağıda bulunan Birming • kuvvetli bir dribling ile kal~Y~...t t# ~ 
ham başda giden bir çok takımlan mağ Derby merkez mühacimi galıbtr· 
lup ettiği için Highbury stadmda yapı-

yısını yapmıştır. • .. oır 
lan bu maçın hususi bir ehemmiyeti 1 1 u•• 
vardı. 87 inci dakikada Derby ka es tıi~ 

Bastin, Jons ve Drake'den teşkil e - do pathyan bir hücum esnası~da bit fJİ 
dilen hücum hattının bir fırtına gibi pool rnerkc7. muhacirni ikincı zi1et' 
durup dinlenmeden çalışması Arsena - gol yaparak oyunu berabere vııtidetf' 
lin muvaffaldyetini hazırlamıştır. sokmuştur. Vaktin azalması ug sı i~ 

nin bu beraberlikten kurtultn~ır· 
Müsavi bir şekilde geçen ilk devre • yaptığı soe gayretleri boşa. çı~1 O ' 

nin sonl~rı!'la doğru penaltı çizgisi i · Derby el'an lig lideri, Lıveır 
r-inde topu yakalıyan Binningham mer 
kez muhacimi kuvvetli bir §Ütle takı • çiincü vazi:,ettedir. tut· 

Maçta 27.000 ki§i bulunmuŞ f• ı 
mının yegane sayısını yapmıştır. stav .. tt 

Devrenin bitmesine bir dakika kala Manchester City 4 • Ne-WeB ]ci V"' 

'Bastinden gti7.el bir pas alan Drake İkinci lig takımlan arası:ıd~ tJI 
meşhur şütlerinden birile beraberliği müsabaka büyük bir ebernrnıYe _ . ..J 
tcmine muvaffak olmuştur. yordu. ty, 
İkinci devrede birbirini takib eden İlk devre t -1 berabere b\t:rnf~tdt 1 ' 

hiicumlard:m birinde Arsenal sağ mu - devrede tamamile hakimiyeti e,:;,; 
avini Crayston takımına ikinci sayıyı den Manchester üç sayı daha Y 
kazandırrnı'2tır. Arsenalin küçük sağa- bu rnühim maçı kazanmıştır.# r1 
çığı Nelson takımın üçüncü golünü yap Newcastl~ beşinci, Manch 
mıştır. birinci vaziyettedir. 

Arsenal onuncu, B inningham yinni Maçta 35.000 kisi bulunmuştuf· 
birinci vazivettedir. Fulham 2 • Luton_ 1 ~J 

Maçta 36,000 kişi bulunmuştur. Fulham rakibini 2 • 1 magıub f)Jı' 
Aston ViJia 2 - Charlton O lig liderliği yerinde kalmıştır. 

Aston V illa çok temiz bir oyundan on beşinci d ir. ıısf• 
sonra Jigrle en kuvvetli bir rakibi kar- Maçta 20.000 kişi buluiUll11~ 
·ş•sında Vi!!:ı Park•da güzel bir zafer 1 
Itah~::~r:~ süratli 'lyunu, ba.<iiadığı lskoçlar, Macarlari 3 .. 

Gemicilik tahsili için profesör Schult 
z.r-_nin idaresindeki okula yazıl~ 
idım. Şimdi bir kantan mektebi tale • 
besi oluşum benden, alelade bir gemi 
tayfas! bulunıdui!um zamanlardh.kin -
Cien çok farklı bir tavır ve hareket itti
baz et.mekliğimi istiyordu. Bunun için· 
(lir ki temiz bir gardrop almıştım. 

YU&AltDAS AŞAÖI: 
ı - Oarb - Farenin korktutu hayvan. 
2 - Tabarrl et - Eltlet - Bir meyva. Nöbetci Eczc:neler 

gibi sona kadar devam etmiştir. mağlüb etti tl~ 
" Aston Villa hücum hattı zaman za - GJasgow 8 (A.A.) - İskoÇj 51tı il' man oyun :ı hakim olmuştur. Takımın Macar takımını t e karşı _,k 

Gell'Herde iken, belki kıyamete ka -
Bar dayan:ıbi1ecek olan ve karaya çı • 
kıldıkca arkada~lannıza da verdi~niz 
~rikan mamulatı se1lü1oit yaka -
lar ve hiç e~kimeyel" teneke boyun ba~
lan yerine sizin kullandığınız gibi ke
ten yaka ve gene sizinki gibi boyunba~ 
kullanı yorum. 

Ayni zamanda hissediyordum lrl 
bund:m böyle oturmak için gidece~ 
yerler de, gernicilik hayatımda hovar
aahk ettiğim salonlar değil, daha ağır 
başlı, daha kibar ıtörünüşlü yerler ol· 
malı il'ii. Bu itibarladır ki işte, badem 
pac;tasile meşhur Caf~ Niedereggere 
gelrni§!im. ~urada masa örtüleri gayet 
temiz ve Je\:esiz surette beyaz, garson
lnr frRklı, bir masa üzerinde ise gayet 
!arif kaplı büvük bir kitab vardı. Bu 
kitnb Almanach de Gotha idi. 

8 - Hayrt>t nld&ll - Ocakların te~l - Bir 
not&. 

t - Hlmıetklr. 
6 - Bol olmıyan - Gelecek zaman. 
11- Ekln ekllen düz aaha- Koltmuş ~. 

7 - İkllmler. 
8 - San'at - İlk ln.lan - Blr nota. 
8 - Bir bükmil taldırıııü - San'at - Bir

den fula olmıyan. 
10 - Blr lfln adamı - Buzatının biiyü~O. 
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Evvelki bulmcı.c:cmı~ lıaUeciilmiJ fekU 

---···-Bu ıece nbbettl olan eczaneler •un -
lardır: 

btan~al clhdlndekUer: 
Ak.ı;ar:ıyda: (Pertev), Alemdarda: (Eş

ref Nefetl, Bcyazıdda: (Cemm, Samat
yada: (Erofllos>. Emlnönünde: (Mehıned 
KC:~ım), Eyübde: (Hli:ınet Atlamazl, Fe
nerdt>: <VItııll), Şehreminlnde: (Ham -
dı l, ~ch7.:ıdebaşında: ct. Halil), Kaza -
gümrükte· (Fuad), Küçlikpazarda: (Hu
lüsl), BalmköyUnde: CHUM). 

Beyollu clb~tinıh·ldJer: 

İst.tkU.ı caddesinde: (Galatasaray), Tü
nelbaşında: (Matkoviç), Oalatada: <W
yol>, Fındıltlıda: {Mustafa Nall), Ctbn -
hurlyet caddesinde: CKürkçiyan), Kal -
y{\ncuda: (7.atlropulos), Ftruza~ada: 

CErt.u~rul), Şl§llde: (Asım), Beolktaft&: 
(Alt Rıza). 

BotoazJçl, Kadaköy -.e Adalard&Jdler: 
Üsküdarda: <Ömer Kenan), Banyerde: 

{Maf>, KRdıköyı1nde: <Büyük, :Oçler>, 
Büyükadada: (Şlna.ıı1 Rıza.), Heybellde: 
<Tana§). 

) 

:sağ ve sol açığı ideal bir oyun tuttur- mağlub etmiştir. . .~ ,.., 
muşlar ve takım da bu parlak yardı - Walker, Blark ve Gillick. b~~ 
mm neticesini en güzel bir şekilde el- U\ymda birer gol yapmışlar 1~~ıt· de etmiştir. Oyunda yapılan her iki sa- tayrn sıfıra kar§ı 3 sayı ile .,e ~if , 
vtdl'! açıklann pek büyük bir hisseleri lılann IehL'le olarak hitasnB 1o ~~~ 
olmuştur. tskoçyalılar, ikinci haftaytn~~}(i1131'' 

Devrenin on be~inci dakikasında taç yuncu ile oynarnışlardır. Ç~~ ~,. 
tan gelen topu direk bir vuruşla kaleye yaralanmı~ır. Sahada ken~~ ... ~ . .# 
atan Aston Villa sol muavini İverson te:en f:n iyi oyunculardan ~· o1"!.~ 
takımına ilk sayıyı kazand.ınnış, devre car kalecisi olmuştur. MaCSl'~ 
bövlece bitmiştir. \ardan Sarosi, penaltıdan ~ 

İkinci d~vrenin sonlanna do~ kar- yega!ıe golGnü atmıştır. ı1l ofl,!, 
şı taraf rnüdafaasını parçalıyan F. o- İskoçya takımı, on bt": ~a iflcl lt D1 ' 
donnet ikinet golü yapm~ ve oyun bü- yuncu ile oynamış oldugu iJc ~ 
yük heyecanını sonuna kadar muhafa- taymda dahi bariz surette h 
ZA ederek Charlton takımının mağlti • narnıştır. 
biyetile bitmiştir. b 

Charlton dördüncll, A~ton Vllla on Bir olmyucuya ce"a e~' 
altmcı vazfyettedfr. Maçta 35.000 kişi Olruyuculanmı.zdan BaY FUııde: f"'PtJ' ~ 
bulunmuştur. c- EnsevJ kahnlıuıtırmak ıçı:nıı,.; _;-; 

~n tyt ldman. boyun hareketleri• ,rP' 
Derby County 2 • Lfverpool 2 re~dlerin y::ıptıtıan ve köprtl ~ 

Lig lideri ~by üçüncü dakikada' hareketJerdlr.t 

• 
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F' zl 
Bazan lnaan kendisini tutamıyarak veyahud bir bayram, ziyafet veya MA z N katarak Içiniz; keyirsizlik aıametlerl 
davette mutaddan !azla yer ve tçer. Fakat çok geçmeden vncudda zail olur. Jçilmesi gayet ltltiftir. Tesiri 
~rlık MlDEDE EKŞlL!.K veya kusma elhaaıl bir keyif bozuldu~ seri, kolay, tablt ve kat'ldir. Mazon 
hissedilir. o zaman derhal yarım bardak tue mya bir kahve k8.şıgJ Meyva Tuzu isim va HOROZ markasına dikkat. 

'------------------------------------------------------------------~--------------------------

Merkezi: ANKARA 

• 
lYO ·ş eri 

. ve saır 

Ankara Bolu Istanbul 

Adapazarı Bursa \. Iz mit 

Baııdırma Eskişehir Safranbolu 

Bartın Gem HA Tekirdai 

Dahilde ve ha Içte muhabirieri vardir. 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük: TÜ AN - Şubeler: TiCAR T 

Bankamazan 1 tanbul tubeslnda tasis edilan 

''GE C E KA SA S 1 ,, 
Çok müaaid f&rtlarla ıayın müşterilerimizin emrine arnade bulundurulmaktadır. 

lzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması. 

YE • 
1 

HA V ALANDIRILMIS 

PUDRA 
Qül\OülÜt\ 

e e\r \ne 
,-aze\\\< 

PARASIZ 
Pudra hususunda yeni 

ve cazip bir fikir, en son 10.000 N ÜM UN ELIK· 
bir usul ile yapılan bu 
pudra Jimdiye kadar tanı
dı.ğımız pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
.!ildde mevcudiyeti bile farkedil
.nez, şayaru hayret bir ten temin 
eder. Gündüz, rüzgar ve yağmu
run bozamıyacağı bir tazelik ve
rir, gece ae en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iy,en terden mü
teessir olmaz. İıntiynzh bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile kn- . 
rıştırılmış oldu~ndan bu yeni 
Tokalon pudra.sı saatlerce sabit 
kalır ve cildül tabü ya~lı ifraza
tını masetmesine mani olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşuklukların te§E!kkülünü menc
der. Terkibinde Krema köpüğü 
bulunan bu meşhur Tokalon Pud
rasını tercih ediniz. 

Birkaç gün zarfında teninizd6 
husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınlarm on
da dokuzu tenlerine uygun olma
yan fena renkte bir pudra kuDa· 
nır ve yüzleri ma.kyajlı ve ağır 
bir manzara kesbed er. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
nın yegane çaresi, yüzün'.izün bir 
tarafına bir renk ve di~er tarafı
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muva!ık 

pud'rayı intihab etmi§ olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tered
düd ediyorsanız müessesemize 
müracaat ediniz. Tecrübe için 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak nümunelikler takdim ede
ceğiz . 

.a!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII U IIIIIIIIIIIIIIIIIU 1111111111111111111111111111111111111111111~ 
~ Türk Hav·a Kurumu 

1 üYU ·y 
~ İkinci Keşide: 11/Birincikanun/938 dedir. 

~ Bügiik ikramige: 5. Q Liradır .•• 
S Eundan bqka : 15.000, 12.000, lO.OJO liralık ikramiye•: 5 
= lerle ( 20.0:.>0 Ye 10.000) liralık iki aded müka.fat Yardır... ~ 
:;: Yeni tertibden bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal t- ~ 
~ meyini.z. Siz de piyaugonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına § 
5 girmit olursunU2... S 
~IIHIIIHIIIHIIIIIIHHIIIIIItUHUDntmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfW 

yapı işleri ilanı 

Nafıa V ekiletinden: 
1 - Ekısiltmeye konulan i§: Ankara Akköprü ıle Orman çiftliği yolu üze • 

rinde yapılacak Tavukçuluk Enstitüsü binaları in~aatıdır. Keşif bedeli 48.696 
lira 96 kuruştur. 

2 - Eksiitme 20/12/938 Salı günü saat 16 da Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı znrf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiitme p.rtnamesi ve buna müte.ferri evrak 245 kuruş bedel mukabl· 
linde Yapı ~leri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksilbneye girebilmek için isteklilerin 3652 lira 28 kuru§luk muvakltat 
teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden lınmış ehliyet vesikası göstermelen 
lazımdır. Bu vesika eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel is .. 

teklilerin blr istida ile Nafıa VekaletinP müracaatlan ve istidalarına en az bir. 
kalemde 25.000 lira kıymetinde bu işe benzer iş yaptığlna dair işi yaptıran 
Idarelerden alınmış vesika iliştirmelen muktezidir. 

5 - İstekliler teklif mektublannı ihale günü olan 20/12/938 Salı günü saat 
15 e kadar Yapı işleri Eksiitme Komisyonu Reisliğjne makbuz mukabilln.de tes
lim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4943~ c8790. 

A SA R 
Suadiyede hat c:ivar.mda. üzerinde gayet iyi yetiştirilmiş bağ ve meyva 

a~açları n birinde 11.1 kuyusu ve su motörü mevcud üç arsn ehven fiatla aa

tılıktır. Hel' ü~ıii de geni.f bahçeli birer köşk yapmnğa çok müsaiddir. 
İsteklilerin Bahçekapıda Ta§ han altında Türk Ticaret Bankatı 

MUdürlUiüne gelmeleri 
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Grip, nezle, bronşit, baş, . diş, r.omatizma, nevralji, 
kırıklık ve tekmil ağrıların yegine devası 

-ııııı 

/ 

lst1rab1 sükQna, ağr1lar1 neş'eye 
hastal1ğ1 s1hhate çeviren eksir 

GRiPiN GRiPi 
Bilkimya saf ve kuvvetli maddelerden en son Yıllardanberi tecrübe olunmuş ve ağnlar1'; 

sistem usuller le imal olunur. Çabuk tesir eder, grip, n ez le tedavisinde kat'i bir deva oldu~11 e 
kalbi ve mideyi bozmaz, yormaz. En inadcı baş umumi kanaat getirilmiş bir ilacdır. Şiınd!~e 
ağrılannı, en sinsi diş ve sinir ağrılarını, roma- kadar bütün beynelmilel sergilerde fEW"kalıı , 
tizma sancılarını derhal geçirebilirsiniz. diplomalarla albn madalyalar ve binlerce ta!' 

N. 1 • • d h ·ık · 1 b ı· d. • dirname kazanmışbr. ez e ve grıpı, a a ı ışaret er e ır ığı · tr 
anda bir kaşe "Gri pin, alarak defetınezseniz Zamanında alınmış bir tek " Gripin, sıhh• 
başka hastalıklara yol açmıŞ olursunuz. nizi ağrılara ve hastalıklara karşı garanti ecfet• 

Her yerde ısrarla G Ri PiN isteyiniz ve GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedinit 
. . . . ı . . . . . 
1 • f • • t ~.. . •• >. • 

K•raC'iğer, böbrek, taş ve kumlann· 
dan mütevellid ı;ancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikAyetleri -
nizi li R t N A L ile geçirinlz. 

UR 1 N·A L 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok· 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOOLU - İSTANBUL 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye tubelmt 

Galata • !Stanbul • İzmir 
Deposu: İat. Tütün Gümrütü 

* H er türlü banka. ifi * 

SiGARADAN KURTULMAK ÇARESi 
Hakkı Katran Pastilleri, bem si
garadan vaz geçirir, bem OksOrQk

lerl kOkOnden keser. 

Ve BAÖI aayeainde bir çocuk gibi korkusuzca kooar, ata ve hisikiete biner, kOrek 
çeker, teoia oynar, danseder, gürıet banyosunu alır velhaaıl bütün spor hareketlerinize 

FE MiL 
FEMiL 
FEMiL 

rahat ve ne~'e ile devam edebilirsiniz. 

ve BAGI Artık kadınlara ayın QzOntOlQ gOnlerinl tamamen uııutturmuştur. 
ve BAGI o kadar pratiktir ki j en ince elbiseler ve dar mayolar albnda blle sezll· 

mez, kullEman kadın mevcudiyetini kat'iyyen anlı)·amaz. 

ve BAGI Mikrob yuvası olan eski usul bez ve pamuk btmponlann bayanların bntnn 
hayatıarına mal olan rabim, tenasnı ve sinir hastalıklarının OnQne geçmiştir. 

Bljynelmt1el Kadınlar Ceııılyetl bayaniann A YLlK TEMIZLIKLERINDE yalnız, FE MIL ve BAGINI 
takdlrle kabul etmiştır. FEMIL ve BACI her eczanede ve büyük ticarethanelerde daima 

bayanlarımıım hizmetine hazır bulmıur. 

KIŞ GELDi_ 
EIEyeKir sy•Enıl. 'iSenvW·o ~ T 

A 
K 
s 
• 1 
T 
L 
E 

Kıymeti 

Lira Kuru~ 

ı ı 
Büyük elbise magazasmda her yerden ucd ' 

ş1k ve teminatli alabilirsiniz. 
KADlNLARA MAHSUS: ffJII" 
En son moda ve liika ipekli mu~ambalar, yftnlD 
tolar, gabardin pardeaüler, her cinste mutambalat• 
ERKEKLERE MAHSUS : et• 
Her cins İngiliz mutambalan, gabardin parde.al ,ı 
her dna trançkotlar, ucuz, pk ye dayanıklı ber 
hazır ve ısmarlama kostOm Ye pardeaüler. 
ÇOCUKLARA MAHSUS: 
Her nevi koatOm, palto Ye mutambalar. 

tK·s eL·s GYöB 
Büyük Elbise Mağazasın.d; 
B u 1 ac ak s 1 n 1 z Tediyatta Teshal 

TELEFON : 43503 

Istanbul Vakıflar DirektöriUgU ilAnlari 
Pey parası 
Lira Kuru1 

96 60 7 25 c•dd,ııı; 
Fatihte eski Dülgerzade yeni Sofular mahallesinde eski Saraçhaııe btılıJ"' 

de eski 51 ve yeni 49 No. lu ve bennucibi çap l 1,50 metre murabbaınd:r.ı~ı~: 
arsanın tamarnı satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya ç.ıkıerifl ~) 

thalesi 26/12/938 Pazar~es! ~~~i saat 14 de. :cra edi!ece~i~den talı~ı. '/ 
berlitaşta Vakıflar Başmudurluğünde Mahlulat kalemıne muraca~ 

,----------------------~ 'Yalnız bizde delil, btlttln dtlDyada: e 
Türk Şekerciliğinin Sembolü olan müesseS 

ALi MUHiDDiN ·tı 
HACI BEK1
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Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoölu, Karaköy, ~d•ll ~ 


