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EBEDi ŞEFiN 
VASiYETNAMESi 

AÇlLlRKEN 

Bibülıı milli ka!ı.ft1,. ı 
man Atatürldin n
sJyetnaıruısl..nlıı " • 
velid rün .Ankan 
Adllye Sarayında hi
kim taı-afında.ıı hem
fireleri Bayan Mak· 
bule lle Veklller ö • 
nünde meraslmle a
çildığuıı yazmıştık. 

Reslmlerlmlz bu me· 
r:ısimdım ı muhtellt 
lnüba.J.an ~ 

Atatürk, 5 eylôlda 
Vasiyetnamesini notere 
nasıl tevdi etmişti? 

... E'>ecıı Şer At ı·· k"" · · •ıin A. a ur un vasıyetnamesı-
cfc nkara sulh hukuk mahke.mesin-

<ıçıldııiın d"· k"" .. h d 'nış «:> ı un u nus amız a yaz -ve v . 
lik. asıyetname Ill€tnini neşretmiş-

Ald • 
tt"ı "N~~ıı~ı~ malilmata göre Beyoğlu 6 
~~Şir.ıci e~~ ~~man Kunter, eylUl ayının 
g:tılrnı gu~u .. Do!!llabahçe sarayına ça
tı, "Ş, Buyu'< Onderin huzuruna ,.ı'k-

. n.tat·· k , 
r-i\'~t • ur hazırlamış oldukları va-
dır narneyi hndlsine tevdi etmişler -

'\7 
~cl Pt • 

r h' ı ın17. tnhkikata nazaran, bu 
A.t~t~·ahn .ö~·le cereyan etmiştir: 

~" ·i N urk, \' .. ı vetnamesini tevdi ede-
• 'E dk~t('d "Cm nden önce, bazı husu· 

tır t c ık ve tahkikat yaptırmışlar ve 
~ te e.d~ bu vazif~ için Beyoğlu 6 ncı 
'• rı nı c lll u·· nas"b ·· ·· 1 d" 6 ·~rıt~ t ı gonnuş er IT. ncı 

r smail Kunterin evıvelce İstan -ı 
( Dctıamı 11 .nci sayfada-) Noter 1smcıfl Kunter. 

ÇARŞAMBA 30 - tıdNCITEŞRİN 1938 Fiatı 1 kurut 

Fransada 
A um u mı grev gece 

başladı, fakat federasyonun 
beklediği neticeyi vermedi 

Trenleri askerler sevkediyorlar, imm e 
hizmetleri sekteye uğrainadı 

Son grevter de Reno otomobil jabrika!ı 6nt1nde top Ianan i§cfler 
• 

Paris, 30 <ı:usus!~ :- U mu~ i§ fede-ı grev, dün gece yarısından itibaren bq-1 Aimne hizmetle~in sekteye uJram .. 
rasyonunun ilan ettı~ı 24 saatlik umumi lamı§tır. (Devamı 11 ınci sayfad4) ......................................................... ························································-····-·-················································-·--·--·-

Parti Kurultayı intihab 
için yakında toplanıyor 

Ankara, 29 (A.A.) - C. H. Par
tisi Büyük Millet Meclisi grupu 
bugün 29/11/1938 Trabzon mebu· 
su Hasan Sakanın ba§'kanlığında 

toplandı . 

.............................................................. 
1 

Türk tarih ve dil 
kurumlannm Ebedil 
Şefe minnetleri 

Istanbul valiliğine Manisa 
valisi tayin edildi 

Ankara 29 (A.A) - Türk Tarih Ku-l 
rumu Genel Sekreterliğinden: 

Ulu Önderimiz Atatürkün fani haya- Ltltfi Kmlar Muhiddir. Usto.TidUD 
ta gözlerini kapaclıkları gün fevkalade Aııkara. 29 (Husus!) - Manisa valisi ı reisiiline tayini Heyeti Vekilece karar-

( Devamı 11 ınci sayfada) Lt1tfi Kırdarın İstanbul Vali ve Belediye (Devamı 11tnci ıatlfad4) 

Yunanistanda 
mill i tedrisat 

Metaksas Maarif ve 
Mezhebler Nezaretini 

de deruhde etti 
Atina 29 (A.A.) - Başvekil Meiak -

sas, Maarif ve Mezhebler Nezaretinin 
yüksek memurlarını davet ederek ken

( Devamı 11 inci sayfada) 

t•·······················································-, 
Alman - italyan ! 

Japon askeri ittifakt 
tahakkuk ederse ... 

YAZAN 
General H. Emir Erkilet 

(Yazısı 10 uncu sayfadadır) 

\. .......................................................• ; 

.......................................................................... -.............................. ·-··-· __ , 
Filistinin mukadderat1na hakim adam 

Filistinin kahramanı Arif Abdürrezak 
(Ya.zısı 8 Inci sayfıt.nm 1 inci 'e 2 nci sütunlıı.nocl&) 
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Fransa da tecrübe, 
Manevra ve 
T ehdid taarruzu 
- Yazan: Muhittin Birgen 

Yazı Çok Oltlutu içi11 

Bugüt~ KontJmadı 

··················································~········· .. 
Devlet büdcelerinden 
maaş alan avukatlar 

C. G. T .. yani Umumi İş Konfederas
yonu idare .komitesi son karannı verdi. 
Fransanın marksist ı.osyalizmi, hükume
te karşı taarruza geçrneğe azınetmiş bu
lunuyor. l''ransadn, pek çok zamanlar
dımberi görülmemış derecede heybetli 
umwni bır grev ) , puacnk ve iş hayatı 
yırmı dört saat duracaktır. Buna muka
bil. hüklımet te t.:min edebildiw bütün 
kuvvet ve vasıL lad a greveilere karşı 
tedbirler ı.lmış bulunuyor. Çok muhte
meldır ki, bu satı'"!a!"ın ın tişar ettiği sa
atte Fransa büyuk bir arbecie içine düş
müş bulunacaktır. 

Demek oluyor ki Fransa sosyalizmi, Bazı kimseler yapacakları işleri daima geniş ölçüde tu- Geniş tasavvur, genlf hayal, büyük arzu; vücude verilmi§ 
~iddet ve taarruz yolunu ten:ih etmiştir. ta rlar, hayalleri, uıtekleri, tasavvurlan da büyUktür. Dost fa'l.la kalori gibidir, insam harekete l!!Cvkederler, fakat bu 

Ankara, 29 (Hususi) - Avukatlı k Jdl• 
nununun beşinci maddesi hükmüniın bil' 
sene müddetle tehiri kararlaştı, Adli1'3 
Veka1eti kararı telle nlakadarlara bild~ 
di. Bu kararn göre ma-ı§ veya ücretler 
devlet, vilrıyet veya belediye bütceleri.n" 
den ynhud devlet, vilayet veya bel diYe" 
lerin idare ve mürnkabesi altındaki dalı
re, müessese, yahud §irketlerden alall 
mü§avır avukatlar bir sene daha b:ışlta 
i§lerde de avukatlık edebileceklerdir. 

Sağdan sola dogru gelmekte olan taar- v~ arkadaşlan bu gibi ndanLan daima rüya aleminde yaşa- hareketin iyi netice vermesi için istenilen şeyin tahakkuk 
ruz dalgasının kendı safları içinde yapa- makla itharn ederler. Bir bakımdan haklı, bir bakımdan da edebilecek şey olması §arttır. İsteyiniz, yalnız istedi~zin Umumi mağazalar genel 

direktörü öldü 
caltı tahrık8tı hesaba nıan sosyalist züm- haksızdırlar. olabilecek §ey olmasma dikkat ediniz. 
resı. mu~bil taarruza geçmekten ba§ka -============================~~===============-== 

~~:f::~~~~~El~~~J~~~g~ 
olsa gerektir. Neıicen;n neye varacağını 
da g6receğız. 

Kendisini bu dünyada \(-·-······················:·········· ................. :\ Valikandaki papanın 
Yalnız addeden doktQr! Hergün bır fıkra i Geçirdiği kriz 

Ankara, 29 (Hususi) - Umumi ına~a· 
zalar anonim §irketi genel dtrcktöril 
Fahri Atamer bu ı;abah onda kıilb sekW 
sinden öldü. Cenazesi ysnn törenle kaY 
dırıla caktır. 

* 
Fransanın sosyalizm tan'lıinde bu tarz

da dyasi bir grcv. pek ender görülmüş.. 
tür. Harbdcn evvel ve harbden sonra ya
pılmış olan birçok buyük grevierde işei
leri harekete getıren sebebler arasında, • 
daha ziyade musbet ve konkret iş ve ik
tısad funilleri göze çarparken bu defaki 
hareket, siyasi bır harekettir. Bu grevin 
sebebi, JlleselA. haftanın beş gününde 
kırk saat çalışma yerine altı gününde 
kırk saat çalışma ı.!sulünün ikamesi de
jildir. En mühim sebeb Münih konfe
ransı ve bu konferansın neticesinde Av
rupada hasıl olan enternasyonal vaziyet
tir. İkinci derecede mübim olan bir .se
beb de Fransa ile Almanya arasında ak
dedilecek olan dostluk ve ademi tecavüz 
beyannamesidlr. Şu h&.lde, grev, işelle
rin haklan narnma değil, .faşizm aleyhine 
yapılıyor. E~er grevciler ihük\ımeti de
virebilecek bir siyasi hareket yapabilir
lerse bu beyannamenin imzası hiç olmaz
sa tcahhüre uğrar; hükümet vaziyete 
hllkim oldu!unu gösterir ve grev esna
sında sendıkalar arasında bozgunluk aliı
metleri görülürse o zaman hükUmet te 
bır hafta sonr parlamentonun karşısına 
yeni yeni tekliflerle gelecek ve memle
ketin idaresine hfikim olan ruh tedricl 
surette küçük burjuvamn eline geçme 
yoluna girecektir. 

: D w d w•l 1 : ogru eg• i 

Acaba hnngi taraf kendisinin daha 
kuvvetli oldu~nu :Sbat edecek? Bugüne 
kadar cereyan eden hadiselerden çıkan
labilecek hükümler, daha ziyade hükü
metin lehindedir. Fakat, Fransanm ek
seriya sürprizler yapabilecek bir mem
Ie t olduğunu da unutmamak icab eder. 

* Bu grev ve bu grevi takib edecek par
lamento içtimalnrı esnasında Fransanın 

bir anarşiye doğru gitmesi ihtimaUeri 
yok değildir. Fakat, !kuvvetli bir ordusu 
ve askeri bir ruhu ojan bu memleketin 
kolaylıkla anar§iyi .kabul edeceğine ih

Dir avcı bir av hikayesi anlatıyo1'- i 
du: i . 

- Ben, et:velki hafta ava çıkmış- i 
tım. Kocaman bir kaplan gördilm. Ni- i 
Jan aldım, attım. Kaplan yaralandı. • 
Ko§tum; bıçağı mı çektim. Boynuna 
ıapladım ve b1dürdüm. 

Güldüler, avcı •ordu: 
- Neye g1"ilüyorsunuz, inanmadınız 

mı? 

- Tabii in.annıadık. 
-Madem ki buna inanmadınız, 

evvelki Jı.afta avaa bir tav§an vurup 
öldürdüğümü .. Ö1/Zer~em inamr muı
'nl.%? 

Core .Males 82 yqlannda bir doktor
dur, Macardır. 35 aenedenberi de İngH

terede yerlepniştir. Evlidir. Şimdiye ka-
dar 10 muhtelif çocuAu kendisine ev1tid - Jnanınz. :-: 
edinmi~. Buna :rağmen. bu dünyada 
kendisini cyalnız,. hissetmektedir. Son 

! - Halbuki bu s6ylediğim de doğru: 
E değil! i 

günlerde gene iki çocuğu evlildı m.ane
vıliğe nJmıttır. 

Elize sarayında hoş bir 
hadise 

'-. ................... ······-·· . • .................. .J 
illgilterenln en uzun 
Boylu delikaniısı 
Kendisine zevce arıuor 

Bu zat İngilte • 
Fariste Elize saraymda gayet hoş bir 

renin en uzun boy~ 
h~dıse olmuştur. Fransız devlet adamla-

lu admnıdır. Tam 
rile müzakereJellde bulunmak üzere hü-
kumet merkezine giden İngiliz başvekili 2 metre boyu var

dır. 21 yaşındadır. 

Vaktıle tablakar -
Çemberlayn ile hariciye nazın Lord Ha

lifaks, konu§Illalar bitince dışanya çık -

1 B e1dl 
_ d _ _ _ Ark lılr ~·.miştir. Uzun 

mış ar. aşv on en yurumu~. a- . 

dan d H ı.f 'IT.. d Fr b boyun'dan asla şı -sm a a ı a...., onu a ansız aş-

.'1-!,. D 1 d t kiib ed" Vesti kayetçi değildir •. ve.Aul a a ye a ıyormuş. -
Bütün endişesi, 

yerde. uşa'k iki metreye yakın boyu olan 
ooyı na göre bir 

Lord Halifaksa, ona nisbeten oldukça kı-

b 1 bul D 1 d 
. _ . 

1 
.. kadınla evlenemi • 

sa oy u unan a a yenın uzen eJı-

d .. . .1 •. ın lt . yeceğidir. Filvaki, yon onor nı§anı e sus pa osunu gıy -

d . B - 1 .1. b k"li d yakı§lklı ve güzel 
ırmış. unu goren ngı ız aşve ı e 

kahkabalar1a gülmüştür. bu delikanlı olan 

timal vermek mümkün olmadığına göre=============== 
bugünkü mücadelenin vasıl olacağı ne- sini tamamen kcmimU§ bulunsun. Biz genç kızların, ka -

Batemana tutulan 

tice hakkında şu faraıiyeleri yapabiliriz: buna kani değiliz. Fransız ınilleti, halk dınların hepsinin 
Grev ne kadar iıa[if geçer ve sendika- l:ebhesi programını tecrübe etmi~ aldı!ı boyu ancak beline 

]ar içinde ne kadar bozgunluk baş göste- netic~~en memnun kalmamıştır. Şimdi ;ı., l"'lektedir. 
rirse Fransada bugünkü demokratik sis- kendisıne huzur vereımyen soldan huzur 
tem, buhrandan o kadar kuvvetli kur- vadeden sağa doğru bir yürüyüş yapa- Şimdi bütün İn
tulmuş olur. Buna mukabil gre\•, ne ka- caktır. Uzal.."tan seyrettiğımiz hadisele .. gıltere bu delikan-· 
dar kuvvetli gecer ve ôkıbetleri Fransa rin ilk aeticesi bu olacaktır. Diğer neti- lıya varabilecek 
için ne kadar fazla ~mar§i tehlikelerile eelerini de sırasile ledkik ederiz. kızı merak etmek-
yüklü olursa demokrasi de o kadar za- Muhittin Birgen tedirler. 

Malatya meb'usu Bay 
Hilminin mektubu 

Bir müddettenberi ne§I'ettiğimiz .A.ta• 
• k• 

türkün hatıralan münasebetile bir rne 
tub aldık. Bu mektubun bazı kısunlııt1 
namünasıb şekilde yazılmış olduğund1ntı olbabdaki kanun ııbkfınıına istinaden ~ 
tanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliftiıle 
tevdi ettik. Mezkıir makam, ical"ı edetl 
tasbilileri yaparak varakayı bize inde etti
Biz de neşrediyoruz. 

cSayın Bay, 
Atatürkün eski hntıralarım 1926 sen~ 

sinde toplıyan Siird mebusu Mahmud ild 
Falih Rırkı Atayın yazılannın beni aıaıtn
dar eden kısmını, 17 ıkinciteşrin 1938 per
şembe günkü nüshanızın ikinci sayfasında 
fotograflanmızla birlıkte neşrcttiğiniz bil" 
kayeyi okuyan nrkadaşlardan biri diitl 
bana gösterdi. Vakt!le o 1926 tarihlerinde 
intişar eden hatıralarda bu hikayeyi okU'" 
muştum. (Bunda bir zübul) olduğunu. bU 
hikayenin hakiki mahiyetini uzun bir ya• 
zı ile o tarihte gazetelere y8zmıştıın ,e 
hatta bu yazımı na.şre1.mr!den evvel de biz-

• i.ipa Vatikaııdaki husus! .k11ısesinde 
sabah duasını yaparken, bttifik odada 
bulunan rahiblerden b~ri, bir hınltı duy
muş, kiliseye k:O§lll~ ve Papanın dua et
ti~ noktada yere yığılm.ıJ oldu~u gör- · 
müştür. İlk tedaviyi yapan rahib. hemen 
etraftakileri ç$nm~ır. Papa. nefes dar
lı~ ile knrıpk bir kalb buhram ~r
mi§tir. Dakikalarca baygın kalmıştır. O
dasına götürülen papa, üç saat kadar ok
llijen çadırmda yatırlmı§tır. 

Kaçak kadın/ 
Bolandada doğmuş ve Amerikada ev

lenmiş olan 27 yaşlannda bir genç ka -
dm. kocasından synlınca, vatanına dön- ,aa 

k · v:-- h b d t Atatürkün kendisine okumuşturn· me ıstemı§ . ..n:uıu.eye a er verme en, e t&" 
bir vapura ka~alt olarak ginniş. Do~ru u~un ~azımın bazı kısımlarının tay v~ 
bidnci mevk:ie çıkmış. GGzelli~. cana dıl .edılerek ondan sonra neşred11rn rdJ. 
yakınlığı :le herkese kendini sevdinniş. Falıh Rıfkı Ataya emir buyurınuşlıı ır 
Genç kadının vapurun yemek salonuna Sonunda da o hatıratta yazılan bazı }teilB 
lnmemesi. ve bep ayni tuvalet ile dolaş- mc ve cümlelerin beni istihdaf maks~d d 

·· 1 · Id - d ·stıtrıı 
ması dikkat nazannı çekmiş. ;jşi turca • :~t .~emış 0 ugunu a ayrıca 1 

lamışlar, onun kaçak oldu~nu anlamış- bılınden beyan buyurmuşlardı.~ 
1 

lar ve polise teslim etmişlerdir. Genç ka- Malatya ınebust 
dın §imdi !hnpishanede, hakkında verile- Dr. Hil.mj uytıı~ .... .... cek olan cezayı beklemektedir. • ..................................................... . 

yıflıyacaktır. :Bugünkü şartlar içinde ~~~~~~==::=:=:=:=;:::=;::;:::=;:;:;:::=:==:=::::===~~~~~=====:=::=;:::==:=:=:~~ 
Fransada işlerin d5ni.ıp dolaşıp tekrar 

TAKVIM 

marksist sosyalizmin hakimiyeti altına 

girmesine imktın y'Jktur. Şu halde Dala
dier hükumeti bu buhrandan ne !kadar 
kuvvetli çıkarsa Fransa için faşizme 

do~ gitme hareketi o kadar zayıflar ve 
Fransız demokra~isi de sistem olarnk he
nüz !kafi derecede canlı bir kuvvet oldu
ğunu isbat eder. Aksi takdirde faşizmin 
Fransayı gayet seri ve kuvvetli adım

larla istila etmesi muhakkak ve ictinabı 
imkAnsız bir hAdise o:iur. 

Öyle de olsa, böyle de olsa. biz §Una 
J· nUz ki Fransadn S!yaset soldan sağa 

... gru bir hnreket yapmaya mahkUmdur. 
Mcğer ki Fransadaki sınıf mücadelesi, 
srtık bu memleketin demokratik bünye-

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 

Oç beş sene evvel Ada vapurunun yan karnarasında rah-
metli Akay idaresinın kararlarında Ç'lk müessir bir zatla ta
n~ı§tık. O !ırada da .Ada hattı için yeni birkaç vapurun 
sipari§ edileceği rivayetleri öola~ıy~rdu. 

Yandan çarklı, harab. patpat bir vopurun içinde Jdik, ba· 
his açılın ca ~ enilerinin kaçar mil sürat yapabileceklerini 

sorduk. biç tereddüd etmeden: 
- Şimdikiler gıbi 12 şer mil a7.ami sürnt. cevabını verdi. 

Hnyrette kalmıştık. Sebebini sorduk, hayretm1izi büsbütün 
artıran bir cüırile ile cevab verdi: 

ISTER INA 

- YenHerini süratli yapsak eskilerini ku1lanamayı..z. hem 
de fazla 'kömür yakmı~ oluruz. dedi. 

Demek ki eski vapur1arı kullanmak için daima eski vapur 
süratinde yeni vap-:ır yaptırtacaktık. 

Dün gazetelerde Denızbanltın Ada hattı için 18 mil sürat 
yapan üç tane vapur yaptırtacağı habE'rini okudu!ıımU% za
man bu eski hikfiyeyi hatırladık. Z1hnıyetin tamamen değiş
miş olmasını da sevinçle karşıladık. Ayni .zamanda da İs
tanbul halloru 20 nci ssırda 50 yıl evvelki. p:;;tpatlarla seya
hat etmeye icbar etmi§ olan fıınHin yanlış bır mantık oldu_. 
ğuna :inandık, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INA N Al 

lKINCITEŞRIN 
Rnmi ııcııo 

1364 so - -2 ııci T ~D Resml sene Ka~ıın 
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Mussolini - Çemberlayn 
nıülikatı iyi karşılandı 

Ç~tnberlayn Romada 3 gün kalacak, bu arada Fransız-
Itatyan münasebatının ıslahı çareleri de aranacak 

~ndra, 29 (A.A.) - İyi haber alan Almanyada cereyan eden son hadiseler 
~ rcıı~~e zannedıldlğine göre Çem- dolayJSlle şımdiki halde mü§küldür. Bu· 
soni~Yn. Lord Halifaks ile birlikte 10 nunla beraber Çcmbcrlayn beynelınilel 
~ anunda llomaya .zıyaret edecektir. sulh iç.in Iaaliyetine devam etmeğe ka
~ Utna'le_yh, İtalyan hükumet merkezin- rar vermiştir. 

uç gtın kalın:akhr. Neler görüşülecek? 
~?ız gazcte!erir.in büyük bir klsmı Loncira. 29 (A.A.) - İngiltere başve-
Ve '!'ılhass:!l Daily .Mail. Daily Telegraph k:li Çemberlayn ile hariciye nazırı Lord 
~~·~~s _bu ziyaret dalayısile memnuni- Halifnksın Romayı yakında ziyaretleri 
ditt nnı .~zhar ctmeıicte aevam etmekte- ::münasebetile orada yapılacak müzake
g:U er. 9linkü bu Yiyaretin nn'anevi İn- releri mevzuu bahseden Times gazetesi 
tarrt. • ~talyan dosUuğunu tamamile tek- diyor ki: 

t .. sıs ed ~· mi lh" · t ·ı· i nin· ecegı ve umu su un tarsı- c ngı ız - talyan anlaşmasının rner'i-
tı kolaylaştıracağı kanaati umumidir. yetc girmesi üzerine gerek İngiltere, ge

dii ı•dra. .29 (A.A.) - Press Association rek İtalya için ortaya ~ir takun mesele
Ya tl a~~atn Çemberlaynin yakında Roma- ler çıkmı§tır. Bu meseleler dostça görü
llı.i ~?Pacağı seyahat hakkında yarı res- şülecektir. Bunların orasında bilhassa İs. 
sa G ır. nota ııeFCtmışHr. Notada bilhas- panyol meselesı. Fransız - İtalyan münn
ı:ah • o:ıesberg ve :Münih tecrübelerinin sebetleri ve Süvey§ kanalı davalan var
w sı g" .. tedk· oru~elerin en çetin :meselelerin dır.:ı. 

tttiğ~k. ~e hallini .kolaylaştırdığını isbat Times gazetesi bu münasebetle lngU
til'arı ıçı~ _Çemberlayn'n bu seyahati ih- terenin Berlin ile Romanın arasını aç-
8~ı· ettığı kaydedilmektedir. Londra ile mak istiyeceğine dair yapılan tahminleri 

ın arasındaki mtinnsebetlerin ıslahı şiddetle rcddctmekte:lir. 

Eşsiz heyeca ve tez hüratm büyük bir 
in izamla yaplimasi takdir edildi 

liiikuınet aldıklan isabetli tedbirlerden dolayı valilere 
ve hiç bir yorgunluk ve fedakarlıktan çekinıniyen 

zabıta teşkilalına teşekkür etti 
\1ı1~~hiliyo Vekili Dr. Refik Saydam rckeu;:;-Tür'küm diyerek ovwıen bü
ttt~tec~l~e .~~. tel~rafı gön~er~ek va- ?'Ü~ mille-bmize layık :bir emniyet ve 
'-'erı· ~nı buyuk bır aşk ve ıntizamper- mtızam havası içinde cereyan etti. 
~h ıkte yapmış olan valilere ve bütün Amir, memur ve- vatandaş tek bir vü· 
~ ~e~'kiUitına büklımetin takdir ve cud gibi olgun bir manzara arzeUL 

C urlerini bildirmiştir: Bu 6Üzcl ve iftiharh neticeyi hükU.me-
'ı~ı· Umhuriyetimizin Banist Halaskar timize arzettim. HükUmetimiz bu iyi 
ti':r ı. Şef Atatürkün fani hayata gözle- netir.enin istihsalinde aldıklan isabet· 
ctu Kapayıp ebedi istirahatgahına tev- li tedbirlerden dolayı takdir ve teşek
lllH~n:n~ kadar geçen ve Büyük Türk kürlerinin valilere tebliğine beni me • 
tQ.,

1 
t!~ının ~cderli heyecanlarını tarihe mur etti. Sayın vali arkadaşlarıma hü

hu~ en gunler, yurdun her köşesinde kumetim!zin bu karanm arzederken 
taşı\ r ve sükun ve büyük milletiere ya- bu husustaki şahsi 'takdir ve teşe'kkiir
llu;~ vnkar ve istikrar içinde geçti. lerini de ilave etmeği vazife bilirim. 
~lçü ~.~ler zarfında aziz vatan çocuklan Bu heyecanlı ve yaslı günlerimizde em
biis su~ derin teessürlerini farksız ve rini.zde ödev alan ve bu büyük ödevle
buc ~asız bir surette ve vatanın her rini en büyük bir aşk ve vazifeperver
v~ tgltlda muazzam törenler halinde ilik hissi ile ifa için hiç bir yorgunluk ve 
tı.e~/~ıtasız bir surette Atatürkün mA- fedakarlıktan çekinıniyen zabıta teşki-

'r.ı , uzurur.a arzetti. HHnnıza ve oiğer vazifedarlara da tnk· 
h~y:rıhte bir esi görülmiyen ve bir dirlerimin tamimini bilhassa rica ede-

' canın eseri olan bu muazzam ha· rim.• 

.lnönünün Cümhurreisliğine intihabı 
Iranda büyük memnuniyetle karşılandl 
'ra h 

h:d· ran 29 (A.A.) - cPars ajansı fasıla müstesna olmak üzere 14 seneye 
«(•Yor. : )alon bir zaman yeni 'IUrkiyenin Baş-

~t~~i .~atırlardan silinmiyecek olan vek<Uet makamı.I?-ı işgal ederek Atatürk 
l'lıet ~r~~~ YPrine Reisicümhurluğa İı:;- tarafından çizi!en bütün ısiahat ve imar 
'lııonünün intihabını büyük bir p··nıar nı mük('mmel surette tatbik et
~ih~Uniyetlc öğrendık. Memleketinın miştir. Bütün bu uzun zaman zarfm -
~en lde P~k .. Y~ksek bir mevki işgal 1 

da "va.ta~ıne parlak hizmetler ifa eden 
taı-cq s~et Inonu pek haklı olarak ha- İnonu.bilhassa harici siyaset sabasm
~ene 1 bır vatanperver ve mümtaz bir da büyük adımlarla ilerlemiş ve- ez -
}3:aı olarak tanınmaktadır.~ cümle muhtelif Balkan metnleketleri-

l'afiı:;ı~?a~ sonra müşarünileyhin biog- le olan ihtilaflan halletmi.ş. MontTö 
bahs dı çızcn ve yaptığı hizmetlerden konferansını lam bir muvaffakıyetle 
'-'arn e en Etelabat .gazetesi, şöyle de - neticelendirmiş, şaırk memfieketlerile 

tİs ~tınektedir: · p:ıktlar ve muahedeler imza etmiş ve 
ttıart ~~t İnönü, sonteşrin 1924 ten daha birçok hizmetlerde bulunmuş .. ft 25 e l<adar devam eden kısa bir tur. 

Us - leh anlaşmas1n1n 
Beriinde akisleri 

~cr ı· 
l>aıttı ı.n. 29 (A.A.) - Sovyet - Polanya 
~barı nın tecdidini mevzuu bahseden 

tll zıger Vorpostenıı şöyle yazıyor: 
)t in~~onya Viyana hakemliğinden dola

t:ar1tı.dıkarn almak istemıştir. Polonya ta
heıtı an herhangi bir nümayiş esasen 
la.l'aı:nıyordu. Fakat kendine arkadaş o-
~l()n nncak Moskovayı buldu. Bu cihet 
~In. :~~ın Avrupad ki siyasi vaziyeti

ıyetini gösterir.:. 

Prens Pol lord 
Halifaksla görüştü 

Belgrad, 29 (A.A.) - Reuterin bildir
diği veçhile naib prens Pol dün Londra
da Buckinghnm sarayında İngiltere ha
ricıye nazın Lord Halifaks ile görüşmü~
tür. Avala ajansının Londra muhabirinin 
bıldirdiğine göre saat 12 den 13 e kndar 
devam eden bu ınüiakat esnasında dün-
yanın umumi vaziyeti gözden geçirilmiş 
ve do~udan doğruya Yugoslavya ile İn
giltereyi pliıkadar eden bazı meseleler 
tedkik edilmiştir .. 

Romanyada yeni 
suikasdler 

Üniversite rektörü yara
landı, 3 kişi öldü 

Filistin yüzünden Almani ~ 1ı~ 
gczeteleri ingilizlere A~"':7[.E~ 

hücum ediyorlar . , 
B~lin 29 (A.A..) - cReurer ajanst • -·F··---------k-tıın mulıaoiıı:i bHdiriyor• : e rtınsa bagiin büyü 
Fih~tinde hüküm süren nakliyat gre- miiccde.'c i ıi yapıyor 

vi dolayıslle ingilizierin Arnb köyle - • S 1 h 
l"ine' yiyecek ~eşınmasını menetti'klerıi- iıa !anma yarışı ve 
ını:- 1air Be-:-uttar. verilen bir haberin bir, iki rakam 

Yazan: Selim Ragıp Emeç A!man telg:-~f ajansı tarafından neşre
di1mc~i üzerine Alman matbuatı İngil
teı eye te';{rar h ücum etmeğe baş1amı~- T abir caizse asıl bugün Fransada 
tı. dananın kuyruğu kopacaktır. 

Bükreş .29 {.A .. A.) - Dü.n akşam iki B.ı sab.ıh çıkan gazeteler İngHtereyi 
talebe tarafından tabanca ile mükerre- halka bl)vratça ımlüm yapmakla itharn 

B:ır tarafta bütün teşkilatı ile bir devlet, 
dığer itarartn bu de\ leti teşkil eden me -
kamzmanın muhteilf nezaretlcre mensub 
ciım ve memur adı verilen bir kısım ef-

ren ateş edilmek suretile yaralanan roetn·J.>ktedirler. 
Cluj üniversitesi rektörünün .sıhhi va - eBerliner Te.geblatb diyor ki: 
vlyeti pek vahimdir. Rektörün kurtan- • Sivil ah3 liyi aç bırakmak İngilte-
labilece.ği ümid -edilmemektedir. renin "Boer'!ere ka~ı muvaffakiyetıc 

Polıs tarafından verilen malumata kıtlbndığı müthi~ bir siH1htır. 
göre mütecıwiz talebeler teşhis edildi- İngi1tere harb sonunda A1manyaya 
ği için bunlat' yekmda tevkif edilecek- kar~ı tia kullanmış olduini bu silahı 
tir. şimdi Ar.ablara çevirmiştir. Aç ikalacak 
Di~r cihetten dün akşam Qluj'da oh·n Arab1sr 1nıı~lterenin vaKdl~rini 

çantasmda fi~ek halinde dinarnit taşı- nasıl tutturrunu öğreneceklerdir.• 
:'l:'n bir adem tevkif edilmiştir. Bu di- Dr.ulsche Allegemeine Zeitung, şöyle 
nnmitın diğer suikasdlerde kullanıl - vazı,·or: 
m~k üzere taşındığı zannedilmekte - · cfngilizler 1920 senesindenberi Asya 
dir. kıt'asında bir isHk1al ve hürriyet ha -

Targu Jiu'da bir lokantada bir bom- va~ı ec:tiğini.n herhalde farkına vara -
ba patlamı~ ve beş kişi yaralanmıştır. madılar.2 
Bundan bnşkn Transilvanyada Timis - B?rliner Börsen Zeitung'da şu satır· 
cioare nahiyesinin tiyatrosunda geçen lar okunmaktadır: 
cumartesi ek~amı bir bomba patla - c'Medeniyet için utanılacak bir ha -
mıştır. İnfil!ik neticesinde üç kişi öl - dist•den bahsedildiği zaman Filistin 
mi.iş ve bir~ok 'kişiler yaralanmıştır. ref>sclesindf>n bah~edi1mesi ururidir.:. 
Matbuat U'ığ'\·edilen «demir muhafız - Carpışmnlar 
la:-. tcşe'kküflünü bu suikasqlerdcn Londra, (Hususi) _ Dün Hayfada İn-
mes'ul tutmaktadır. ~iHz askerlerile Arablar arasmda şid-

Cluj hükUmet makamları üniversite- dr>tli bir çarpışma olmustur. 
nin kapanınasını 'Ve inzibat memurlan Bu çarpısma esnasında 26 Arab ölmüş 
ta!'afından i~gal edilmesini emretmiş - ve lf mitTalyöz de ftt1inam edilmistir. 
lerdir. İngilizlerin zayiatl yalmz iki kişidir. Ye-

Tı b Fakültesinden birçok talebe tev- di nskE.'r de yar.ı.lan..•nıştır. 
kif {'d ilmiştir. ı 75 Arab evi bomba ile ataldı 

Bu şehirde aksam saat 9 dan sonra l3erut. 29 (A.A.) - Filistinde Arablar 
sokaklarda dolalimak yasaktır. Saffet civarmdoki b;r İngiliz kampını 

Maarif tayinleri 
basmışlar ve bütün binaları tahrib et· 
mi~lerdir. On beş İngiliz aı'tır surette 
ynralanmışhr. 

Buna mukabil 1ngili7ler de Rasahma

ıradı ile büyük bir ;şçi kütlesi karşı kar
şıyetlır. Devlet.. halk cephesi hükumetle· 
:rimn haftaaa kırk ~aat mesai esasının ka
bul edilmcsile baltaltınan milli is
tihsali ihtiyaca kafi bir seviyeye 
yükseltmek istiyor; • ona muhale
:fet edenler ise, fazia mesai karşı· 

lı~ı verılmesin~ rnğmen dahi çalışma • 
rnakta ısrar gösteriyor ve halk kütlesi 
için ileri bir sosyal muvaffnkiyet saydık
ları haftada kırk saatlik me~ai kanunun
da en ufak bir tadil veya lashih ya. 
pılmasına rıza gbstermiyorlar. 

Bu yüzden doğan ihtilafın ihdas ettiği 
vaziyet hakikaten cidd!dir. Bu mücadele 
neticesinde eğer hükfımet partiyi kaybe
decek olursa, vaziycte bütün ova'kibi He 
marksist teşkilat hakim olat'ak ve bunu, 
şiddetli bir dahilt cidal takib edccektır. 
Bunun aksine olarak davayı işçi teşkilatı 
knybederse, o zaman da, elde edilen sos· 
yalıs!ahat ile beraber ı.mele sınıfının bir 
kısım esas haldan ziyaa uğnyabilecektir. 
İki şıktan birinci ihtimclin tnhakkuku, 
her hal ve ı..~.1rda. bence. Fransanın scla· 
meti noktasından ('nveni şerdir. 

* A:\·rupada son yapılan siyasi temasla· 
nn bınnetice bir talıdidi teslihati 

ilAhianma 
yarışı ve bir, 

iki rakam 

konfernnsına da· 
yana<'agını gene 
ou ~ütunlarda mev 
zuu bahsederken, 
buna sebeb ola • 

Yüksek ikhsad ve ticaret 
okuluna yeni profesörler 

ta yi n edildi 

ra'da J. 75 Ara b evini bomba ile 
lardır. 

atmış- rak. bugünkü silahianma :masraf· 

Ankara. 29 (Hususi) - Üniversite pro
fesörleri:ıden Ş\!krü Baban yüksek iktı
sad ticaret okulu doktorinler profesör
lüğüne, Subhi Nuri İlerj ayni okul siya
sal tarih profesörlüğüne tayin edilmiş

lerdir. 
Coğrafya enstitüs~ doçentlerinden Be

sim Darkot yüksek ticaret ekonomik co~
l'afya öğrctmena~ine. istanbul kültür 
direktörlüğü sıhhat müfettişi Ragıb Ka
racaoğlu yüksek tkarE't doktorluğunn, 

Ankara ticaret Hsesınden Nihad Sayar 
yüksek ticaret lise klsmı ekonomi öğret· 
mcnli.ğinc, ayni okuldan Salih Zeki Di· 
yarbakır san'at okuluna, Necati Gurcdin 
İzmir ticaret ı:sesine, daktilograf öğret
meni Abdi Yönsel Adana ticaret okulu
na, Konya san'at okulundan Saim Emek
ci İzmir Sü.n'at okuluna. Kastamonu 
san'at okulu direktörü Kemal Ertekin 
Bursa san'at okulu öğretmenliğine, İz
mir san'at okulundan Sabri Buyan Kas
tamonu san'at olwluna, istanbul yüksek 
ticaret okulundan Vahiô Sayın Elazığ 

kız cnstitüsüne, Bursa san'at okulundan 
Cemil SümE'r Konya san'at okuluna, Tnr
sus orta okulundan Turgud Pekin Mer
sin nkşnm ticaret okulu öğretmenliğinc. 
Edirne san'at okulundan Hakkı Can İs
tanbul san'nl Oh-ulundan Kemal Ankara 
inşaat usta okuluna nakil ve tayin edil
mişlerdir. 

----------------~------
'lrahJJa Umumi 
Müfettişi 
Ankaraya gitti 
Trakya umumi müfettişi general Kft

zım Dirik dün akşamki muhtelit yolcu 
katarile Edirneden hareketle şehrimizc 
muvasalet etmiştir. General Sirkeci 
gannd:ı dostları tarafından karşıtanmış 

ve Haydarpaşaya geçerek trenle An -
krrayu hareket etmiştir. 

Edirne, (Hususi) - Trakya Umumi 
Müfettişi General Kazım Dirik bu sabah 
Ankaraya hareket etmiştir. 

General. Karaağaç U.tasyonunda ba~
mü§avir Sabri Örıey, Edirne valisi Niya. 
zi Mcrgen, müfettişlik müşavirleri ve 
müdiranile birçok zevat tarafından uğur· 
lan mıştır. 

Ingilierede 
Silahianma 
lstikrazı 
Londra 29 (AA.) - Maliye Nazırı 

Sir Simon, A vam Kamarasında, hükü
metin önümüzdeki sene içinde yeni bir 
silahianma istikrazı akdetmek niyetin
de olduğunu bildirmi§tir. 

isla11bul emniyet 
müdürO değişti 

Haber aldığımıza göre İstanbul em
niyet direktöl"lüğüne Ankara emniyet 
direktörü Sadreddin Aka tayin edil • 
m:stir. Sadr-eddb Aka en kısa bir müd· 
det içinde yeni vazüesine başlamak ü
zere şehrimize hareket edecektir. 
Diğer tar~fla!l İstanbul emniyet di

rektörü Salih Kılıcın <la münhal va1i -
liklerden birine tayin edileceği muh -
temeldir. 

larının ağırlığını Ueri sürmüş ve 
bu masrnfiara tahammül etme
nin her geçen gün, bir parça daha im· 
k[nısızlaştığına işaret ctmiştirn. Bu hu· 
susta dnha sarılı bir fıkir verebilmek için 
rakamiann belfığatine müracaat etmek 
doğrudur. 

iİn,giltere, bugün, yalnız tf'.slihat mas • 
rnfı olarak !:enede (340) milyon tngiltı 
lir&sı sarfetmektedir. Bır yıl (860) gün 
olmak itibarile günde takriben bir mil· 
yon İngiliz lirasına yakın bir masraf de-
mektır ki bu fedakarlıkın azametini if:ı· 

d~ etmek .ıçin f&zla bir §eY ilavesine lü • 
zum yoktur. - Selim napıp Emeç 

Eden ya kın da 
Arnerikaya gidiyor 

Nevyork, :29 (A.A.) - Haber nlındı~ı
na göre eski hariciye nazın Eden, yakın
da Nevyorkn gelerek 9 ilkkanunda top
lnnacak olan Amerıkan endüstri cemi. 
yetinin senelik kongre.c:;inde bir nutuk 
söyl:yecektir. Nutkun mevzuu ~Demok· 
rasi ve modern dü:ıyaıt olacaktır. ............................................................................................................................... 

c:a 

Ne çare? 
Dünü=ı kadı ve müftü Hamlarile çizilen alaylı belediyeciliğini bugünün 

hesabh ve hendeseli §ehirciliği yıkıp yapmnğa ça1ışıyor. 
iki yalancı şa.'ıidle koca mabedierin temcllenne kadar tasarruf hakkı ka· 

zananlan itharn c ;rneğe hakkımız yok. Amme hizmetlerinde allfunei tefta. 
zaninin h(jccetlenle iş gören. hiJeı şer'iye ıle haramı helB.l yapan bir devirda 
.ferdlerin de kadı ve mollalar kadar küçülmeleri tabiidir. Dünün ahlaki :r.if. 

ılarile beraber maddi zararlarını da c;;iHp temizlerken bu ~irkin :tarafiarumzı 
dn hatırlamaktan kendimizi alamıyoruz. Hele yol açmak ıçin verdiğimiz is
timlfık bedellerinın yekUnunu gördükçe bu derdimize biraz da hınç ve nefret 
knrışıyor. 

Eflake baş vermiş minareleri, azametlı kubbelerile herhangi bir sitenin 
ziyneti olacak mübedlerin birer mo1oz ve enkaı yığını arasında kalmasına 
tahammül etmek yalnız zevk \'C san'at hislerile değil. sade bir §ehircilik dü
şüncesile de imkansızdır. Fakat dünün kadı ve molla belediyeciliği b~ on 
akçe u~na şehirler o hale getirmişler ki bugün temizlemek için avug 
dolusu para harcediyoruz. Bir Yenıcamiin meydana çıkması bize dört yüz 
bin liraya :naloldu. Bu yekiınun dehşetl kar§lSJnda maziye ısyan etmemek 
kabil mi? 

Bu neslin kahramanlığı yalnız yoktan var etmekle değ;}. vnrlıktn i§len
miş elim hatalann ağır masraflnrlıı tamirine tahammül etmekle de tecelli 
edecek. Ne çare. yıkılan mazidcn ruhlar.ımızt pirü pak çıkardık Şehirleri-

mizi de tertemiz etmeğe çalı§acağız. Bilrhan Cahid 
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ı apish ne nası Şimal emlek tler'ne i r c tı 
Yıkma arneliyesine zorlaş ıran V pur n un an tenz' edi di • 

ı bit edildi • 
ş 

Heybeliada sanatoryomunun yatak mevcudü 250 ye 
çıkanldı, Haydarpaşa hastanesindeki verem kısmına 

.. -ı ~ 100 yatak daha ilaye olunacak 

Sıhhiye Vekaleti, on senelik sağlık nı on seneye taksim etm~ bulunmak
programını tatbik etmeğe başlamıştır. tadır. 
On senede birçok yerlerde yeni hasta- Heybeliada sanatoryomuna ilave o
ne, dıspanser. şifahane açılacak, hasta- lara~ i~a edilen yüz yataklı verem 
nelere yeniden paviyon ve yatak ila -. pavıy~:ıunun ndksanlıı.n• tamamlan • 

ı kt İ t b 1 Sıhh. M.. mlş, boylece sanatoryomun yatak rnev-
ve o unaca :.r. s an u ıye u - d .. 250 b l"w I t H bel" .. .. _ .. . cu u ye a ıg o muş ur. ey ıa· 

du.rl~gu on sene zarf.ı~da İstanbul Vı- da verem paviyonuna ve Haydarpaşa 
layetı hududlım dahılınde sıhhat bakı- Nümune hastanesindeki verem kısmı
mından yapılacak ilaveleri tesbit et - na yüz yatak daha ilave olunacaktır. 
miş, Sıhhiye Vekaletine gönderrnişti. Her iki hastaneye ilave edilecek yatak
Sıhhiye Vekaieti diğer vilayetlerde lar Yugoslavyadan alınan ve Kızılaya 
yaptığı gibi İstanbulun da ihtiyaçlan- verilen para ile yapılacaktır. 

Kumar oynatan kahveci ile iki 
kumarbaz yakalandi 

Beyazıdda Ordu caddesinde 108 numara
lı :Mehmedln kahvesinde kumar oynatıldıtl 
zabıta tarafından haber aıınmı§, kahveyc 
ıtrcn :ııabıta memurları Cevad ve TalA.tı ku
mar oynamakta tken auç üstünde yal:ala
mışlardır. 

Para Te ~kambU U~ıdlan milMdere•o
hlnmllŞ Te Jı:ahvecl fle kumar Oynıyanlar 
haltJtında taklbat." b~lanm~. 

Arkadafmın parasıni çalan biri 
yakalanda 

Şehir lşlPrl: 

Ankara caddesinin lnşeatına 
devam olunacak 

Ankara caddesinde bulunan Evkafa 
aid altı evin lağırnlan umumi rnecra
ya bağlanmadığından yol İ.n.!laatı sek
teye uğramakta idi Dünden itibaren 
Evkaf mühendisleri bu evlerin lağım -
1arını umumt mecraya bağlamağa b~
ladıklanndan inşaata devarn olunacak
tır. 

Terkosun tesisalına ald mal ineler . 
Terkos tesisatının tevsii için İngilte-

reden getirilen makinelerden bir kıs
mı henüz gümrükten muamelesi te -
kenunül ettirilip alınamamıştır. Bele
diye, makineleri bir an evvel gümrük
ten çıkartarak yerlerine koymak ve 
tesisatı ilkbabara kadar tamamlamak 

yaktnda başlanacak 

Sultanahmedde hapisane binasını 
çeviren, diğer binaların yıkılması için 
44 bin liralık tahsisatın, Nafıa Müdür
lüğüne gönderilmiş olduğunu yazmış
tık. 

Hober aldığımıza nazaran asıl bina
nın yıkılmasına harcanacak tahsisat 
da gönderilmiş bulunduğundan yıktı -
nlma işine 'bugünlerde başlanacaktır. 

Yeni Adiiye Saraymuz da bu suret
le burada inşc.ı edilecektir. 

Şehir Meclisi bugün 
son içtima1n1 yapacak 
İstanbul Şehir Meclisi, dün de tek -

rar toplanmıştıT. Çatalca Muhasebei 
Hususiye memurluğunca tanzim olu -
nan tezkerede 340 senesi aşan menafi 
hissesi müruru zamana uğradığından 
B~lediye muhasebe müdürlüğü kaydin 
terkinini istemektc idi. Daimt encü -
men tarafından da tedkik edilen maz -
bata kabul olunmuştur. 
· Sanasarys.n ham davasından dolayı 

belediye avukatıanna fazla para veril
diğinden büdcenin mahkeme masra
fı kifayet etrnemektedir. Belediye he
sab işieri müdürlüğünün münakale su
retile m~hkeme rnasrafına ilave yapıl
ması hakkındaki teklif muvafık bu -
lunmuştur. 

Beyo~lunda, İstlklll caddesinde 379 nu -
maralı Amaka aoartımanının ı numaralı 

dalresinde oturan İtalyan tebea.<ıından Inşa
at müteahhidi DekUJya, dün bankadan 268 
Ura almış n apartımandaki dalre.,ıne gir -
miştır. Mühendis parasını oda.ruıdalı:l masa
nın iiıerlne bıratıp tekrar öteberi almak 1-
~n dı~n çtkml!J ve bir müddet sonra u -
detlnde para.cıının çalınmı§ oldu~unu gör -
milştfir. Yapılan tahkikatta DekOya'nın ao
:ta~a çıktıkten blr müddet sonra eski arta
da,ıarından Te uzun bir zamandıı.nberi dar
rın bulunduıtu Halldin gelmf4 oıdu~u ve 
mfthend1sin evde bulumnadıııru tınlayınca 
ı~rt girerek man üzerinde bulunan 268 
Urayı alıp kaçtııtı anl~ılmıştır. Suçlu za -

1932 yılı rnesken bedellerinden ala
cağı olan muallimlerle alakalan Vila
y~tten kesile!'l muallirnlerin istihkak • 
lanna veri1mPk üzere büdceye konan 

istemektediı. 7,500 liranın kifavet etmemesinden do
Ot?bOs talimatnamesi tedkik ediliyor layı yeniden 1,200 liralık bir rnünaka-

Istanbul Belediyesi mülhakatta işli- te yapılması hakkındaki teklif ve diğer 
yecek otobüslcrin evsafını gösteren bi~ mazbatalar kabul olunduktan sonra, 
talimatname hazırlamıştır. Talimatna- Meclis bugün teşrinisani ayı toplantı -
me, daimt encümen tarafından tedkik sı'!lın son içtimaını yapmak üzere da -

bıta tarafından yakalanml§tır. 

Bir yOk arabası Iki çocufta çarpıp 
aöır yereladi 

Bakırklly kazuuıın İkltelll köy{lnden Ete
min 1-Jare.slndekt yük araba.<ıı, Clball cad -
desinden geçmekte Jien Nezahet Te Necdet 
15mlnde tki çocu~a çarpm14, her lkıstnl de 
•l'r surette yaralaml§tır. Vak'ayı mOteakıb 
anbacı ta.çmı~ır. 

Yaralılar eankurtaran otomoblllle Şişli 

Btfnl hastanesln~ kaldırılmış, suçlu arn.baeı 

zabıta tarafından aranma~a ba.şla.nmı.ştır. 

Bir tramvay hastane otomobiline 
çarpt1 

Vatman Hamdlnln Idaresindeki 813 nu -
maralı Kurtuluş - Eminönü tramvayı, Tepe
btı~ında Gülhane hastanesine ald ve Buad 
Feffinln idaresindeki otomobUe çarpmlf
m. 

Otcımobllin çamurlut atsarnı zedelenml§, 
auçlu ntman hakkında tahklkata başlan -
mJ§tır. 

Ehllyetslz bir ,of&rDn kullandıG1 
kamyon bir emelayi yaralada 

Şoför Ha~anın idaresindeki 2512 numaralı 
yiik tamyonu, Blrkeclde yUk vagonlarma ya.
na~ak 1çln yapt.ıj;ı manevra esnasında a
mele Hamdiye çarparak yaralamı§tır. 

Yaralı Hamd , eankurtaran otomobillle 
Cerrahp~a 'hll.!tanes1ne kaldırılm14. auçlu 
oof3r yakalanarak hakkında takibata ba.ş -
lanmıştır. Yapılan tahklkatta §Oförün ehll -

olunmaktadır. ğılmıştır. 

Milte[errik: 
Şehirlerarasi telefon tesisati 

genişletilecek 

Nafıa Vekaleti, şehirlerarası telefon 
tesisatını genişletrneğe karar ve.rrniş ve 
bu ış için 3 70 bin liralık bir tahsisat 
ayırnııştır. 

Bu tahsisatla, Ankara- İstanbul, An· 
kara - Kayseri, İzmir - Bursa telefon 
hatlan, yeniden üç takım üçlü kuran
portörle takviye olunacaktır. Bu su -
retle bu hata11 bir misli fazla mükale
me kudreti daha kazanmış olacaklar -
dır. Bundan başka Bursa- İstanbul a -
rnsında dört takım tekli kuranportör, 
Kayseri - Adana, Eskişehir - Bursa a
rasına da biret' kuranportör konula -
caktır. Ayncs Adapazannda bir tele
fon merkezi tesis olunacaktır. 

Deniz Işleri: 
Hatay hatt1 Için tenziiAth tarife 

tatbik edilecek 
Son zamanlarda memleketimizden 

Hataya giden yolculann sayısı çok 

-----
Gümrilk lerde: 

GOmrOkler başmOdOriDöD yeni bir 
bina yaptıracak 

Gümrükler başmüdürlüğü, Galatada 
halen .gümrük muhafaza deniz merke
zinın bulundu~u binayı yıktırarak bu
rada büyük bir bina yaptınnağa karar 
vermiştir. Hazirandan itibaren inşaa -
tma başlanacak olan bu bina için 120 
bin liralık bir tahsisat aynlmıştır. 

Yeni bina yapıldıktan sonra gümrük 
muhafaza başmüdürlüğü bu binaya 
geçecek ve muhafazanın şimdiki yeri 
de gümrük başmüdürlüğüne terkedi -
lecektir. YE>ni yapılacak binada bir lo -
kanta ve kütübhane de vücude getiri
lecektir. 

Mumhane antreposu açıldı 
Galatada eski Mumhane antreposu

nun yerinde yeniden yapılan 1 nurna
rah antrepo, dünden itibaren i~letmeye 
açılmıştır. --------

K iJltiJr işleri: 

yetslz oldu~u anl~ılmı§tır. artmıştır. Ecnebi ve ekalliyet mekteblerlnln 
Bir tramvay 70 yaşında bir ihtiyera 

çarpıp yııralada 

Denizbank, bunu gözönünde bulun· tedrisat.1 tedkik ediliyor 
durarak Hatay hattı için yeni tenzilAt- Ecnebi ve ekalliyet mekteblerinin 
lı bir tarife tatbik etmeğe karar ver • rnusıkı ve jimnastik dersleri ted.risatı 
miştir. Maarıf Vekaleti müfettişleri tarafından 
Yarından itibaren mer'iyet mevkii· tedkik edilmektedir. Tedkikat sonun-

EvveJce bir tröst elinde .bulunan nakliyatın Yunan 
vapurlarile de yapılması üzerine navlun fiatlarında 

yüzde kırk bir eksilme hasıl oldu 
Türkiye ile Yunanistanın, Avrupa -

nın şlmal memleketlerine yaptıkları 

ihracatın deniz nakliyatı; uzun sene1er, 
denberi Alman, Ho1anda ve !sveç bay
rağını taşıyan üç kurnpanyadan mü • 
rekkeb bir tröst eUnde idi. Bu inhisar 
iki memleket ihracatını çok ağır nav -
lun tediyesin~ mecbur kılmakta idi. 
Bu sebehle Türkiye ve Yunanistan, şi
mal mem1eketledne yaptıklan ihracat
lannda mevkilerini muhafaza edebil
mek için hzla tediye ettikleri navlun 
nisbetinde fiat tenzilatı yapmak sure
tile beynelmi1el rekabete karşı gele -
bilmekte idiler. 

sı Almanyaya sevkedilmekte olan .mal .. 
lat" üzerinden verilen yüksek navıun ' 
an, normal b!r hadde indirmektedir. 

Masnu altm ihracı menedilecek 
İstanbul kambiyo müdürü Salilıı 

Maliye Vekaktinin vaki daveti üzerine 
Ankaraya gitm:ştir. 

Kambiyo müdürü, sikke halindeki 
altm ihracatını meneden karamatıle 
hükümlerinde yapCiacak tadilat etıil' 
fında Ankaıade alakadarlarla temas -
larda bulunac<ıktır. . 

Veka!<'t tarafından hazırlanan yeJll 
projeye göre bundan sonra ziynet eŞ)'~: 
sr olarak kullanılan her nevi.masnu 8 

tımn da ihracatı kontrol altına alına ~ 
cakt!r. 

Yapak fiatları yükseldi 
Almanya hükumeti Türkiye ma~l~ 

için alaKadar ihracatçılara per.rn~leifl 
göndermiştir. Almanya hükumetın 
mallarımıza iyi fiatlar koyması üze le: 
rine Anadolu vapakları 54 - 55, Tr3 

va ~apaklan 66 - 68 ve Maydos t>3' 
~ w • tir 
mukları da 4 ı 'kuruşa yükselrnıŞ d~ 
Son bir hafta içinde muvaredat az ol 3 
{n.:ndan. buğday ve arpa fiatları da 
para yükselmiştir. ·' ........................................................... 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

JYlll .. 
Fatıh Kaymakamlı~ndan: 616 denlı d .. 

klr.e emekli blnb:ı.şı Natm Barıyer, 580 ~A 
niz makine emekli binbaşı Mehmed Fe 'fO" 
590 deniz makine ernekil binbaşı Mev}M ~ 
kacl, 17141 yedek piyade astei;imen Ibra 

Hakkı. ıcerı11 
Yukarıda adları yazılı ~ahıslarm AS 

İki memleket ihracatını zorlaştıran 
bu hal karşısında raki.b bir hat tesis e
dilmesine lüıum görülmüştür. Yuna -
nistan bu yıl içinde Yakınşark liman
larile Anvers. Roterdam ve Hamburg 
arasında yeni bir hat tesis etmiş ve bu 
sayede navlunlan yüzde kırk derece -
sinde indi:r.nei!e muvaffak olmuştur. 

İki memleket ihracatını kolayca istis·
mara alışını~ olan üç vapur kurnpanya
sı, Türkiye v~ Yunanistan ihracatın • 
dan kolaylıkla elde ettikleri kArın el -
lerinden gitmesine rnani olmak için Al
manyanın bugünkü iktısad1 rejiminden 
icıtifade etme-ği dE' ihmal etmemişler -
dir. Almanyarım umum ithalatı permi
ye tAbidir. Tröste dahil bir Alman 
kumpanyasının himayesini ileri süre -
rek Türkiye ve Yunanistandan Alman
yaya ihraç enilecek mallara verilen 
permHer de, manann tröst vapurlan -
na yüklenrr.es; ~artını koydurmakta ve 
bu suretle rekabeti tnen ka1dırrnakta 
idiler. İki memleket ihracatı aleyhine 
t b .k d"l b 1 b ırn·ı 1 Şubes'ne müracaatleri ilAn olunur. • .... at ı e ı en u u su . ey ne ı e mu· ........................................................ . 
ahedelere de aykın olduğundan, gerek 
hükumetimiz ve gerek Yunan bilkUme
ti lazım gelC'n teşebbüslerde bulun -
muşlaı dı. Yunan ve Alman murahhas
ları arasmda son zamanda Atinada ce
reyan eden müzakerelerde bu ihtf1M 
baBedilmiş ve- şu madde kabul olun -
muştur: 

cHer iki memleketin gemilerile em
tia nakli ve bu gernilerin isticaı1 ~era
iti üzerinde diğer memleketin bahri -
vesini hillelda ... edecek şekilde ve 24 
mnrt 1928 tarihli ticaret ve deniz an -
]~ması ahkamına mugayir d~k 
herhangı bir tesir icra edilmesil'le her 

NEW YORK 
Sergisind~ 

250.000 kişinin rahat yiyebile· 
ceOi muazzam Restoranlar. 

40.000 kifinin bir arada ge· 
zebileceöi eölence paviyonıar 

tamamlandi. 

TAFSILAT 
NATTA 

Galatasaray 

IÇIN 
İTA 

Pera pa ı as 
karşısınd8 

iki hükUmetin meydan vermemeleri ıooSLI 
TURAN TiYAT" hususunda ikft hükftmet mümessi11eri 

Na,id Özcan. 
mutabıktırlar. Bundan başka, Alman okoyucu ~ınib• 
komisyOTıunun reisi, husule gelen an - ÇOBAN YILDIZI 
laşrnanm rnahiyetini ve bunun harfi - Komedi ' p. ·tibl"' 

Pertembe günündea beY" 
yen tatbikini izah etmek üzere bütün reD Me2ey varyete 
sa1ahiyettar Alman makamtma bir tial bekleyi~ 
sirkülerle ica'b eden talimatın verilme- -· ______ E_R_T_U_G_f\_U_L_S_ADI 1~~ 
sini ve hu suretle bundan böyle, Elen 
bayra~ zaranna olarak bir tefrik ya- TiYATROSU 
pı!masının önüne geçilmesini temin ta- Takaimdc Bu geccı SI 
ahhüdünde bulunmmtur. KUDRET HELVA 

-:1' rdcı 
Serbest rekabeti kaldıran tedbirle - meşhur vodvil r;: ?;=:: 

rin bu hal ı:eklile tashih edilmiş olma· ~ 

Bugün matinelerdan itibaren 

y •• DIZ 
Sinemasında: 938- 939 mevsiminin en bOyOk filmi • 

70 yaşlannda Zor isminde bir adam, ev -
~lld cOn A~acamUnden karşı tarafa geç -
mekte iken vatman Sallhln idare.slndekl 87 
nuıraralı tramvay araba.oıının aademe!lne 
u~ıyarııJ.: hafifçe yaralantnlftır. ne girecek olaıı bu tarifeye göre, Mer- da Maarif VekAletine verilecek rapor· Hakiki hayat içinde hergOn geçen bir faciamn kudreti 

sin • İskenderun arası birinci mevki fi· dan sonra bu dersleri tedri.s eden mu • N G o POLA NEGRININ ve 
Yaralının müdavatı yapılmış, auçlu nt -

man ha.lı.kında tahklkata başlanmı§tır. 
Bir benzin ocaöı patladi 

atlan 150, ikinci mevki 100, üçüncü allimlerin vaziyeti belli olacak, lüzum R A B A N B T A 
mevki 60, güverte 60 kuruş o1arak tes- ~g:öru~·ı:ür~s~e~b~ur:d~e~rsl:er::d:e~Tü~":r:k~m:u:a:ll:im:.· ~===="'~=====================.==--, Dün aabah Sultanahmedde Karacehen -

ııem aoka~ında 15 numaralı evin {i.,t katın
da kiracı bulunan Feyzlnln mutfa~ında 
yar.makta olan benzin oca~ birdenbire pat
la'Tt§tır. Patıama e.mıuıında ocak parça -
ı.anmt,, sıçr:ıynn demir parçaları mutfa~ın 

yanında bulunan odanın camlarını kımıış

bit edilmi~tir. ~eri tarafından tedris edilecektir. -

Bir tramvay bir otomobil& çarpti İzdihamın önüne geçmek •e ayın halkımızın filmi rahatca görebilmesini temin için 
·vatman Hulfuılnln tdareslndekl :tramvay, en büyük filmı·mı·z • l.tanbulun en bftyük iki sinemasında birden 

İstlklll eaddealnde, 2801 numaralı I)Oför İh-

tır. 

sarun idare..<ıindeld tabi otomoblllne oarpa- .1 p E K ve sA RAY Sı"nemalarında rak ha.ırora ultfatmı§tır. Suçlu Tatman hak - YARIN AKŞAM 
tmda tahttkata başlanm~ır. . ...................................................•......... 

Bir Ihtiyar şObheli fakilde BldO 

1 1 Dün Şehremininde Salclln kahvesinde o- YeDi De,riyat 
turmakt.a. olan müşterilerden hDvlyetl he- L----------------41 
nüz anlaşılamıyan ihtiyar bir adam, bir - Te vfkl sanayi kanunu - Bu kanunla U
denblre düşüp a~ndan ş1ddetll kan gelme- gW. Meclisçe kabul edilen kanun, tefslr, ka-
A'e başlam~ ve biraz sonra ölmüşttlr. rıırı:ırla nizarnname ve sa1rey1 muhtevldlr. 
Yapılan muayene neticesinde öltim tekll Atatürklin ölmez sözleri - Alfabetik Te 

oübhcll görülerek eesed Morga kaldınlmı.ş- kronolojik tun1ne bıısılan Şefin veclzclerinl 
tır. Zabıta tahklkat.a b:ı.§la.mıttır. lhtlvo. eden bu kltab çıkml§tır. 

Büyük Edibimiı: Musahip Zade Celilin ölmez e serı 

A A 
~ Numaralı koltuklar her iki sinema gi~esinde bugünden aldırılabilir. 



C Vurdda Eb adi Şefi n yası ~ 

ta gittikçe b·· yü yen 
• 

kasaba: ldil • 
ır 

, .. ············ : .......................................................................................................... , 
l c . i eçen Jnl faaliyete geçen belediye kauıya bir çok yeni binalar ve : 

1 Yollar kazandırdı. Ilk mektebin infası deıJam ediyor. Köy kalkınma· ; 
\ sına da ehemmiyet ıJeriliyor. . 
'······ . 

••••••••• 1 Id· ···················································································--·······-··-·' 
b-.11 ıl (Husuı::i) - Eskiden Cizreye ı 1 ık tesis edilmiş ve 'belediye büdcesi 
nı:r~ v? Haz" k adını taşıyan nahiyc 1 318 liraya çıkanlmıştır. 
S&yıı ezınde 937 senesi Eylulünde 3223 Gene kaymakamın takdire şayan 
hası ı kanuna tevfikan kaza teşkilatı mesaisile köy kalkınması ilerlemiş, bu 
tiz~ a.mıştır. Hazak tarihi bir yerdir. mcyanda bazı köylerin yollan otomo -
Cııtncı: bir çok efsaneleri toplayan bil işler duruma sokulmuş, telefon şe ~ 
line 

1 ddagı~ı~ bu kısma düşen etekle - b2kcsine ehemmiyet verilmiş ve bir 
'r,Urk e .. mıladdan yüz yıllarca evvel köy odrısı a~ılmıştır. BaS'birin ve Alyan 
kyıı koylcrj yapılmış ve Dicle nehri n~hiyelerinde imar hareketlerine hız 
~k ~rında Hazaktan başka daha bir verilmiştir. 

, asabalar kurmuşlardı. Umumi kalkınmada spor işleri de 
dev•<~ı·ıhi tedkıklere nazaran bu köyün ehefnmiyetlc kaydedill(leğe layıktır. 
Ça]acltcılıkla uğraşan, Yıldız Han par ~ Evvelce sporun ne demek olduğu bi -
lc~.ıı-~~d~n Hnzak oyınağı tarafından linınezkcn bugün futbol ve atıc1hk kol~ 
ı:ı~r 1d ugu anlaşılmaktadır. Dicle ke - larından müteşekkil bir spor klübü fa~ 
dn e\~ki Finik, Hendek gibi köylerin aliyetle bulunmuştur. Esasen sportmen 
fınrı 8 ıden ayni Türk oymakları tara - olan İdilli gençlerin, mazhar oldukla -
d· ı· ~n kurulmuş birer tarihi kasaba ol rı himaye 'dolayısile yakında hakiki mu 

ı-. tnuhakk~ktır. VPffakiyetler vereceklerinde şübhe yok 
ou .. i ıak ~un dil admı taşımakta olan Ha· tur. 

gray,.~e} lnÜlhakatının havası ve suyu İbrahim Erin çalışmalarile gittikçe 
sı k ıoştur. Hastalıktan ölüm vak'a · terakki ve inkişaf eyliyen İdilde asrl 
lçin~Ydedilmemiş gibidir. Geçen bir yıl bir jandarma nümune karakolu da in~ 
Iniışte doksan yaşında bir ihtiyar öl - şe edilmiş ve hava, çocuk esirgeme ku
kanı ~r. Ava cok meraklı olan deli - n1mları tcŞP.kkül ederek faaliyete geç· 
~nç1 

kr Ve güzelliklerile meşhur olan mişlerdir. 
k{;kı ızlnr, ha~~a en yaşlı kadın ve er~ ----------

~· ~r hep~i de çalışkandır. Toprak ga- Gedı·z ovaSI sulanıyor 
&~11(1, ereketıidlr. O derecede ki, tabii 
Varc;- ~rkde b!r<' yirmi mahsul alınır. Da 
e~.' . eski ehcmmiyetini muhafaza 
h ıstır B' h Utrfur. · ıl assa panayırı çok meş -

.... lfazak a . d "h' b' -'-lıtll yu· zaman a mu 1m ır u-
ll<ı, 'l ~ıntaka"lıdır. Yedi yüz nüfuslu 
gelen r~.n .. nahiyesinde salkımı üç kilo 
S'fltı . Uzurnler ve İzmir çekirdeksizi 
lı b ır .. ~~hiyo merkPzinde dokuz oda
h~ , huk'Umet dairesi ve jandarma ka-

t-ı~ Ynpılmı~tır. · 
dQ f ·l ~] ediyesi 9 3 7 Teşrinievvelin -. a·· 
taı, ııyete (!ecmi.ş ve kaymakam İb -
gij«-7 Erin himmetile kısa zamanda 
tıı b· ışlcr başaıılmıştır. Ezcümle; ge -
ktıne1: :~dd: acılrrıış. iki katlı bir hü -
eQ •111 l.onsrrı, telgrafhane binası inşa 
ll:kn. 1 ~· belediye için yeni bir bina ile 

•U un temelleri atılmış, bir fidan -

Nafia Vekaleti Manisa ve 
Menemendeki sulama ka
nallan için münakasa açh 

Manisa (Hususi) - Nafıa VekAle • 
tince Gediz nehri civarında Manisa ve 
Menemen arazisinde yapılacak sulama 
kanallan tesisatı için bir münakasa a -
çılmıştır. Proje.ye göre Manisa vilayeti 
dahilinde Gediz nehrinden açılacak mü 
teaddid kanallarla Gediz ovası sulana-
cağı gibi Menemenin Miralem nahiye
sinue inşa eelilecek bir regülatörle Me~ 
ncmen ovası dt sulanacaktır. 

Sulama tesisatı yapıldıktan sonra 
Gediz ovasından bereket akacaktır. 

( __ 1 s...;.p_a_rt_:ı __ H_:a_l k_e_v_i _t_e_m_s_i_l_le_r_i _) 

1 ı:ıa 
~tlıs1 ı tt~ (lfususi) - Şehrimiz Halkevi Ortada elinde sazı bulunan genç Nüz
~·1 ..., olundaki gençler her ay bir het Kılıçla onun solunda bulunan MeHha 
de01lderd~;ı_tıek suretiyle çalı§maktadırlar. Örnek şimdiye kadar yaptıkları temsil

ttı.u...,:ff~rn. resim bu gençlerin fevkala- lerde oldu~ gibi bu temsılde de fevkala-
~tı. Pi kıyetıe oynadıkl.ıı.rı cKahra- d~ muvaffak olduklarından halk tarafın-

Yesinde rol alanlara aiddir. dan alkışlanmışlnrdır. 

izmir ağaçland1rlltyor 
Mersinlideki ve Karşıyaka

daki fidanlıkta bir çok 
fidanlar yetiştirildi 

İzmir (Hususi )- Vilayet Ziraat 
Müdürlüğü, sonbaharda başlıyacak a -
ğnçlandırma işleri için .şimdiden ted -
birler almıştır. 

Mersinlideki fidanlıkta mühim mik
dareta meyvalı, meyvasız ağaç fidanı 
yetiştirildiği gibi Ziraat Veka.letine de 
müracaat edilerek V e kal et fidanlıkla • 
rından fidan istenmiştir. 

Onna!1 Müdürlüğünün Karşıyaka -
daki fidanlığıncia da mühim mikdarda 
fidan yet~tirilmiştir. Belediyenin Ke -
merdeki fidanlığında., devrini ikinal et· 
tiği için sökülecek ağaçların yerine ve 
ağaçlandırılacıık caddelere dikilecek 
nndide, güzel ağaç fidanlan yetiştiri -
lerek b:ızırlanmıştır. 

Kültürpark'ın şimdiye kadar dörtte 
üçü ağaçlandrrılmıştı, henüz a~aç1an -
dınlmamış olsn kısrm da sonbaharda 
ağaçlandınlacı-ktır. -------
Gemlik belediye reisi 
Seçimi yapıldı 

Gemlik (Hususi) - Geçenlerde be· 
lediye seçimi yapılarak on yedi astı, 

on yedi yedek aza seçildiğini yazmış -
tım. Bu on yedi azadan ikisi istifa et • 
miş, ve üçü de İstanbul ve Ankaraya 
gitmiş bulundukları için reis seçimi 
günü bulunamamı~lardır. Mezkfır se -
çim günü çokluğu teŞkil eden müte -
baki on iki azanın rey ve ittifakile eski 
reis Eşref Dinçer yeniden belediye re
isi intihab edilmiştir. 

Bir kadm çocugile beraber 
balkondan dUştU 

Karşıyakada Salihpaşa caddesin -
de Muammer kansı Nedime, kucağın -
daki çocuğile evinin balkonuna çıktığı 
sırada halkonun tahtalan çürük oldu -
ğu ıçin beş metre yüksekten yere düş -
müş, vücudüniin muhtelif yerlerinden 
yaraianmıştır. Yaralı kadın, çocuğile 

birlikte memleket hastanesine kaldı • 
rılmıştır. -----------------
Mersin liman sirketi Denizbanka . 

devrediliyor 
Mersınden yazılıyor: Mersin liman 

şirketini:\ Denizbanka devredileceği Ö· 

tedenberi söylenmekte idi. Son günde 
bu mesele tahakkuk etmiş, bu işin pa~ 
zarlığı yapılmak ve satış mukavelesini 
irr.za eylemek üzere Denizbank İzmir 
liman şirketi müdürü Fikri i1e hukuk 
mü~avirlerinden Sadiyi bu işe memur 
cylemişlerdir. 

SenE"ba~ına kadar satın alma rnua -
metesinin ik:rnal edilip Mersin liman 
işlerinln Denizbanka devredileceği mu 
hakkak görülmektedir. 

Adana muallimleri arasında 
tayinler 

Adanadan y.azılıyor: Şehrimiz er'kek 
lisesi tarih coğrafya öğretmeni Sabri 
Diişmcz, ilaveten Adana Ziraat rnekte
bi tarih coğrafya öğret.menliğine, pa -
muk ıslah istasyonu memurlanndan 
Semih de ziraat okulu umumt öğret -
menliğine tayin edilmiştir. 

lzmir telefon müdUrlUğU 
İzmir (Hususi) - Ankara telefon 

müdürü Sadi, İzmir telefon müdürlü • 
ğüne tayin edilmiştir. 

Büyük ve Ebedi Şefin memlekefte 
uyandırdığı yas çok gC'lliş ve çok tesirli 
oldu. Yurdur. her tarafında beşinden 
yetmişine kadar bütün Türkler günler
ce gözyaş1 döktüler, ağlayıp çırpındı -
lar. Yer yer toplanıp Ebedl Tiirkün ha
tıralarını, büyüklüklerini sayıp dök -
tüler. Büyük Öliinün Ankarada ebedi 
istirahatgahma götürüldüğü milli ma· 

lzmirde sinemada yer tutmak 
yüzünden bir cinayet çıkt1 

İzmir (Hususi) -Evvelki gü~ Karşıya
kada Sümer sinemasında yer meselesi yü 
zünden bir vak'a olmuştur. Osman o~lu 
Refik arlında biri sinemada boş buldu
ğu bir kolt.uğa oturmuş, biraz sonra kol 
tuğun sahibi olduğunu söyliyen Meh -

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

med oğlu Ra~id gelerek yerini istemiş
tir. Bu yüzden iki kişi arasında kavga 
çıkrr.ış, Ra§id kunduracı olduğundan 

yanında taşıdığı kunduracı bıçağını 

çekmiş, Refiği başından ve boynun ~ 

dan ağırca ya:-alamıştır. Suçlu vak'a -
dan sonra yakalanmış, yara1ı da hasta
neye kaldırılmıştır. 

~ 1\adın 
t. t ed· şapkalarına dık-
'1 ·Yor 

ıı 8 ınusun bilmem 
ey, 

... Bu sene görülen yeni 
şapkaların .• 

,,, ,,, 
..::::: --

. . . hemen hepsinde birer 
lruş tüyü var ... Bu neye işa
ret olsa gerek?_ 

-------
Çukurovada portakal ihracatı 

Adanadan ynzılıyor: 
Geçen seneye nisbetle bu yıl cenub 

bölgesi portakal rekoltesi düşük ol • 
makla beraber kalite şayanı memnu • 
niyet bir haldedir. İhracat iSe kalite • 
nin yüksek olımısı dotayısile hararetli· 
dir. Dahili ihracat başlamı.ştır. Dış pi-

Hasan Bey _ Modanın atİe yasalara da bugünlerde ihracat başlı -
bütcelerini yolunmuş kaza yacaktır Bir çok ecnebi tüccarlar ının
bcnzetti~ine alArnettir dos- takaınızdan taleblerde bulunmakta -
tum. dırll!r· 

tem günü her şehir, kasaba ve köy ay• 
ni şekilde materne iştirak etti. 

Muhabirlerimizin bu toplantllara drv 
ir gönderdiği resimlerden bir kaçıru 
bugün de neşrediyoruz. 
Yukarıdaki resimler, Samsun, Kü -

tahya, Sıv&s, Bartın, Adapazan, Nik • 
sar, Muradlı \'e Gemlikteki tezahürat
tan görünüşlerdir. 

lzmirde büyük bir hal binas1 
yapıliyor 

İzmir (Hususi) - Belediye Basma· 
hııne civarında büyük bir hal inşa et
rneğe hazırlanmaktadır. İnşaata başla -
mıık için evvcla himının betonarme 
planlarınm ço1· ince hesabiara müste -
niden hazırlatıması lazım geldiğinden, 

belediye inşaat mühendisi Çeçen mi.i -
tehassıs!arla görü~mek. on 'ann mü ta· 
lea!arını almak ve milhim planları ha· 
zı:-lamak üzere Viy<ına ve Beriine ~ıl
miştir. 

Bu miihim plfmlar gelince hiı.l b"ıa· 
sın•n temel iP.şaatı münakasaya çık.,n· 
lacaktır. Beledi~ eec halin ihata du,·ar
larınm inşasına da derhal başlanac ık~ 
tır. 

lzmirdeki talebe miktarı 
tesbit ediliyor 

İzmir HL ı si) İ mirin ilk ve or
ta okulları k. 1 .. ekı. ıJe, enstitü, öğret
men olmlu, S3n'at okulunıiı bu vıl 
ders gören taleb€' mikdan hakkında 
Vilayet Kültur Direktörlüğünce bir is
tatistik haz!ı-lanmakt.adır. Bu istat.is -
tik, kaza ve köy okullarmdaki talebe 
mikdannı da gösterecektir. 



çocu 
Pazar günü İstanbul tarafındaki sine -

malardan birine gıtm!şti:ın. Tam yanım· 

Cia baba o~ olduklan belli orta ynşlı 
bb' erkekle on yaşında kadar görünen bir 

çoc oturuyorlardı .. Sinema hıncahınç 

- Mese bir yangm olsa, herkes o ka

pılardan çıkacak. 

Çocuk etrafını aran insan binbablı

na baktı: 
- Peki amma o kapılara nereden gl-

iiolu idi. Sabit oltuklar arasındaki yola dllir? 
• Q. Q.çer dalyeler dlı.mi§lerdi. Bun- Babası baktı, cevab ve.remedl. Ben de 

iian baska ayakta duranlann da sayısı baktım. ben de c b eremedirn. 
hesabsızdı: Çocuk elektrikler yanwıı za- - Bu su le b lediye zabıtası cevao ver

sin! man etrnfma bakındı: 
Diyecekttm amma. :ııt"dense htç bir ta

- Baba. dedi. üzerlerinde c-çıkılır• ya- rafta görilnmüyordu. Bu yüzden o da oe-
zılı kapılar niçindir. 

Babas izah etti: 

r 
ırddanan kaya ;, 

:Amerikada Ko- ~~G5r.--.l 
umbiyada, bulu-

tlan bir ayaya 
· cMmldanan k.ayıb 

Ismi veriliniştir. 

Filvaki, günq çık
tığı z:aman1ar, bu 
k:ıyadan ınınltı gi
bi sesler crehnek.. 
tedir. 

vab veremezdi. 
1sme1 Httlilri 

r "d" niz ? ~ 

1
. Balık avhyan fareler 

Balık avlıyan ' 
fareler, aviana - - ' M 
cakları zaman kuy ~ .: . ""··~ ~-
ruklarım auya sar- • .:; ' ... 
kıtırlar. Bu su -
retle kuyruğun 

ucunu dişliyen ba
lığı bir anda çe • 
kip karaya ı:ıtarlar ve afıyetlede- yerler. 

* 
140 bin kilometre yol 

kateden adam 
Bu zat Gallidir. ~~-'1-L!J~:ı:;;m!~ 

62 yıl demiryolu 
hizmetinde çah§
mış. vazifesi esna-
621lcia 140 bin ki -
lometreye yakm 
yol katetmiştir. 

Bu suretle bu 
adam dünyanm 
en çok yol yürü -

Amn yaşı günn 1:2 ye taksim eden bir yen adıımı sayıla-
. bilir 

saa ifade~ oiSaycht yazılmış olıın 
büt insan rlbinfn seyri 8 .saniıe • * s lu kesici 

s 

Bu sen , yapma çiçekler 
gibi tabüler de garnitür 

olarak kullanılıyor 

n 
Tevfiöi 

İkinciteşrin !!-

y da amc zades· i ö ü o 
muh kelilesn e evam e i 

Mahkeme suçlunun Hatayda ilan edilen af kanunundatı 
istifade edip edemiyeceğinin tahkiki için geri kaldı 

~ bi• 
Antakyada amcazadesi Mehmcd Saf- - Ben. hastayım, !fade verecek ·e f11l 
t1. tabanca ile öldüren Tevfi~ muha- liyet ve kudrette değilim. Müdafaa dı" 

kemesme, AJırçeza ınahkemeıinde, de- yaparruyacağun. Beni, hastaneye ıtııl 
vam edilmlftir. nn. demiştir. . ıı 

Bir şahidtn dinlenmesi için. :Antakya Suçlu, bu sözlerini mahkemeye ıbrl 
A!J.rceza mafı.temesine yazılan. eevab ettiği, tevkifhane doktoru tarafınd~n ; 
gelınedi~den tekidine karar nrllıniş- rilmiş bir raporla da, teyid etmiştır: fC 
tir. Bundan bafka, son zamanlarda Ha- rapordan, fiiliakika Seyfeddinde sifıli~. 
taydıı neşredilen, suçlarm af n teciline bazı hastalıkTar bulunduğu anlaşılıtJ1 lt1 
aid kanundan. Tevfiğin istifade edip e- Bunun üzerine, müddeiumum1 sttÇal" 
dwn1yece~ tahkilcine lüzum. gl:irül- Seyfeddinin Tıbbı Adlid.e müşahede r,ıt• 

Son zamaniard modada en çok bahsi mü§tür. Zira. bu cihet maktul "Mehmed tma alınmasını taleb etrruş, mahk~e eV 
geçen 1eylerdeıl biri de çiçektir. Moda ile Salietin Tnrk veya ecnebi tabilyetinde n~ karar vererek, duruşmayı tıılılt 
yakın, uzak en küçük bfr alAkası olan her bulunmasına ba~Iı bulunmakt dır. Mak- mıştir. • , 
kadın çiçeğin bu senenin en pk bil' yeni- tul, §a!ed Tnrk tabiiyt>tınd~ ise, çlu af Bir çocuk düşürme ha.dıseSI 
li~ı oldu~ söylüyor. Ekseriyet te bu ve tecıl kanununun ~ahşettı~i haklardan hakk d t hk"k t b landı 

. .. .. .. . ı'stı'fade edftTn;,..,.ce"!J.tir m a a 1 a a aş ..{ modaya uymak içın tayyarunun reverme ~ .. :r... ': • • • .. • • · elt~ 
bir ufak demet, bir iki yapma çiçek ili§· Muhakeme bu cıhetin .nratı. tahk1ki Dun, muddeıumumnige gaz ten J• 
tirivcriyor. için. Adiiye Vekaleti yoliyi ve telgraf- i~~e, ııltı aylık bir çocuk öliisü getlfl 

Bu da moda ama. çiçeiiin daha çok ori- la mahallinden sorulmasına karar vere- miştir. t~ 
jinal ve sayısız gfizellikleıi var. Yalnız rek, duruşm.ay1 başka bir güne bırak- Bu ölü yavru, Kasımpaşada oturall ~· 
yapma çiçekler değil, tabii çiçekler de en mıstır. tün. am:l~~in~~ Hüseyinin karısı P 
§ık bir garnıtür olarak kullanılıyor. Asıl Bir kız kaçırma hAdisesinin zenın du.şurdugu çoculüur. e-
bunlardan istifade etmeli. Bakıyonsunuz. mu hak. emesi yapıldl Hadis~yi tedkik ve cese~i muayeııeır-1--
k"l kenarına bir sıra ç;çek dizilmiş (düz, den adlıye d~k.toru, _ces:_di~ morga 
. h . kl' bir robun kol ağızlannda Erenköyünde vuk.ua gelen bir kız ka- drrılmasma luzur.ı gorl'lliiştur. . b 

sıyı:ı ıpe 1 çırma hadisesinin. cürmü meşhud kanu- Bu <diphel' sık t vak'"' trafında ınil 
rnesc1a: Ne:kise benzer sık yapraklı. yu- • . ~- .. ı 1 

.. sı e . ~ 
variak çiçekler: ne kadar güzel görünür). nuna göre yapılan muhakemesine, Ağır- eel ıumumilıkçe de, etraflı :aııkik:atn 

cezada dün devam eriilmiştir. anmıştır 
Bir bakıyorsunuz sık bir tuvaletin, be- · ba5' 

linin tam önüne, iri. beyaz bir çiçek ta - Suçlu Cevad ile Hil.m.L nişanhsı oldu- Ço~uğunu d~üren Pakize. Haseki 
kılmış. Bu iki şeklin ikisi de birbirinden ğunu söyledi~i Orhan ısminde bir gençte tanesrnde yatmaktadır. . f 
güzel... İkisi de E.lbjseye barnba!';kalık ve- birlikte bir otomobilde bulunan Satberk Atinanın tahliye talebi reddedıld 

isminde bir kızı, kaçırma~a teşebbüsten, 
riyor_ ed 1 ·Jçte%! muhakeme edilmekt ir er. Genç kadın \"e kwan fuhı:a teşvı . " 

İsterseniz bir iki gülü ufak b:r tnrağo ~ ·l4rtı• 
Suçlular, geçen celsede otomobilde bu- su~u madam Atina, Ağırceza reislııs· ~oı 

tutturup, baŞJnıza takahilirsiniz.. Hem eır 
lunan Lisaneddin ismindE; bir arkadaşla- rnUracaatla, mevkufiyct haline itiraz bl1 

bu defa ppma de~il. doğrudan doğruya 
rını almak maksadilc otomobile yaklaş;. mişti. Mahkeme riyascti, suçlunun 

sahici güllt>t: kullanırsmız. 
tıklarını, yoksa ba§ka bir gaye gütrne- son talebini de reddetm.iştir. 

Yahtıd ıri bir karanfili sapından bir 
diklerini söylemişlerdi. 

kordelil ıle b:leğinize bap-IıyabillTSiniz. TUrk • Amerı"kan tı"car'"a muza· Şah;c Lisaneddin ;se, mahkemede: 11 

Rt>ngıni tuvaleotinizin rengine uydurdu • _ Ben. bir şey görmedim ve duyma- k 
ğunuz takd"rde bu biricik karanfil, eli - kereleri yakmda neticelenece 

dım. Rakı lçmiştik. halbuki içkid~n son-
nizm zarifliğini en k;ymetli bileziklerden ra, bana uyku gelir. Bir şeyin farkında Bir müddettenberi devam etme~~ 
fazla m:. da_n~ CJkanr. olmam, demişti. lan Tiirk • Amerika ticari anlaŞJ.l-- •· 

t--'Jterede Eseks sehrinde 4o yı:ı<:la - Üç, dort m, hevaz f~çık renk te ola - B .. · h'd h kk d ~ ·- k t ı:ıüzakereleri yakında neticelcnece'lı: .ll.4!.· ~ -s- ~ • • _ • unun uzerıne, şa ı a ın a ua. e -
nnda kadar, ve '.i,. ,.ocuk anası olan bir bilir) çiçeği vmnuııak bır bag uzerınde · h d t k'b t k tir. • L1ı 

dan fazla ~ece:lt'fu 

~ .. • . . m1 şe n etten a 1 a ıcrasına arar ve- IP 
kadin. hulundıığu ehirde namuslulu~. sıralarsanız. b-..ı.S't bir robunu7U bır ak- ·ı · t• A:mcr.ikalılar, alacakları külli.Ye JC •• 

. . . '· b'l k b' rı mış ı. 1)i isi çah~kan~ i!e §öhret bulmuş, herkesin !:am clbısesı hc:lıne .r.ova 1 eec ır gar - s ı k d' · d bu hast lık b lu tütün ve saireden baqka haTı işlefl . ' _ı. 1 . b" . . b 1. . uç u, en ısın e a u n- -x k"ı • 

Dünyanın _ uzun c ....... .; bır' t-. .. :t·1-le sevgısini kazanmıştı. Halbuki bir hadise, nitürünüz oluı: .. Çıcl!J'. r>rın ırıw e ınızc d 1r d · hk b' 'b zeıinde de anlaşma yapmak nfyetw 
..u .......... ~lı .t.u. • .. t" d k u5 una au, ma emeye ır rapor ı naz _ • 

bu kadının bilinmiyen bfr marifetini (?) ilıştfrir, öbür!er"ni ha,nn us un e tıp ı ı · b ih tin dl" tıh · ı ind aledirler old u, bir Bindiide bulunduğu id'di:ı e.- . . PY emış, u c e o ı ış er en so- · JjSil 
ortaya ,...,..,......,.ştır. Londranın garb kısmı ufacık bir kuşak ucu gtbl sarkıtırsını1.. 1 · · h k t l'k edtl · t' Amerikalı!~ .. b"'ndan n yıl "''"'e .&ı)' d hf bi • · ıos,. ll d M d ıt.ı..~WU....... .• b' f k. . kl i nı ması ıçın, mu a crrP a ı mış ır. · ~ o .... ·-"'-

uJ ırs e ç nnm ~ 1 y:ı arın a a - den:Ien yerde bir çok yankesicilikler ol- Yrıhud da mme gı 1 u acı çıçe cr · ne kadar Türk halılannın en birW: 
rldde maliye nezaretinde memur bulunan rnakta, ve faili bir türlü bulunamamakta tayyörünüzün ccbine sıralayınız. Elbi • Vatan vapurundaka kaçakçılık müşterileri meyanında idi. Fakat ~al\ 
bir nyolun k&bma varamazlar. Zıra ldL Günün bırinde, birısinin cebini ka- senızin son derece ş1.klaştığını görecek • SUÇlUlari SOrgu hAkimliğinde manla Londra bütün dünyanın 9 
bu batın tam ismi şudur: n§tınrken yakalanan bir kadın, kara - sinız. Vatan vapurunda meydana çıkarılan merkezi halin~ alınca, AmerikaJıla_:,!9" 

kola götürüldüğü zaman bununt kendi Cıçe.k. yeni kuvafürleri de her şeyden kaçakçılık hacEsesi etrafında asliye be- bütün idhalatlanm Londradan yapv--
J'uan de Nepamuceııo de Blıri:onagona- §ehrinde namuslulu~ ile meşhur olan daha iyi süslüyor. Dar bir kordclfinın üs- şinci ceza müddeıumumiliği ıtahlti.kata ya başlamışlardı. Hükfım.etin son 1fJ. 

totoreca gageucoecha. kadın oldu~u hayretlf! görülmüştür. tünc dizilen bir sıra Ç;('('k halP gibi başın devam etmektedir. Kaçakçılık işlerinde manlaıda ald!eı tedbiıde.r üzerin~ ~ 
----·~--···-·······-··· .. · .. ··-·---····----··----·-••••m•······-- etrafını sarınca gilzelllğine doyum ol - alfıbJarı görülen \rap~ lostroımsu Hü- den güne ileriiyen halı: sanayibniZ bit 

Aşık iJmerin 
ikinci mekt11bu 

Samsunlu Aşık Ömer bana yazdığı 
ikinci mektubunda Ctiyor ki: 

c- Benim adımı SOn Postaya 
Samsund:ı Bay Ömer diye yazımşsı· 
nız. Bay ömer demekle ben anlaşıl• 
ma:m, Aşık ömer diye yazıruz .. 
~ık Ömerden özür dilerim. 

~ık Ömer blı mektubunda da ge
çen mektubunda yazdığı macerayı 
nakledi yer: 

cBenim sevdalandığun hanınu 
annesi babası İstanbula kaçırdılar: 
Şİmdi İstanbulda sesini pltıklara ve
riyor: 

cBenirn kalasın Ömer~. 

cBenim olasın Ömen. 
Diye yamk yamk şarkı çağıra dur• 

sun, ben de Sam.sunda duruyorum. 

Yahu, vatanımızın on sekiz mil -
yona yakın nüfusu var.. cÇoğusu~> 

bayan ile kız cazısıı. bay ile erkek· 
tirler. • 

Erkekler ev, aile sahibi oluyorlar, 
bayanlur dD geziyorlar. İşte lbe.n de 
erkek olduğum için, tevellüdüın 
J 329 erierinden olup hayata aıtıl • 

dım, ev, aile sahibi olmak istiyorum. 
B~ sene mektebde okudwn.. Bana 
idare eder. Daha fa:tla aklnn var, 
«koyma akıl olmaz idi adım sorar. 
J 930 tarihindenberi sevcla çekerim. 
Çok güzeller sevdim amma, beni şu 
son seven gibisi yokmuq. Çünkü be· 
ni plaklara söyledi. 

Öyle dilberin v sfmı dil ile tarifi 
k~bili kAr olmaz. Ölilııceye. kadar 
ak'lımdan gitmez öylesi. 

Öyle amma ben §imdi ne yapsam. 
Vatanımızm on sekiz milyona yakın 
nüfusunda.!ı taJ...""Sim yapsalar. Bana 
da bir taneden fazla düşer amma ben 
bire de razıyım. 

Ey muhtere.m bayanlar bu son 
mektubumdur. 

. Son Posta rnatbaası bu son rnek· 
tubdur. Güzel yazılanını Son Pos
tayn yazmaruzı rica ederim. Anah 
cüm1ernize çok çok vücud sıhhatlığı 
versin, Amin.» 

* Aşık Ömmn mektubu burada biti· 
yar. Bayan okuyuculanma s5yliye
ceğim şudur: 

-Varım talibllid? 
TEYZE 

muyor. scyinle. çarkçı Kenan, ateşçi Niyazi, tün şark halılarile rekabet edecek ..<t't" 

Çit'eği, rcvcrdense, . ~·a~alan kapalı Şf'msi ve Hızır haklarmda müddeiuınu- vnziyet~ geldiğinden Amerikalılar ."J; ~ 
robla~da boyun alt~na ılıştırrnek çok da- miFkçc ilk tahkikat açılmış ve hepsi de kiye ile halı üzerinde iş yaptnak isf 
ha guzcl durur. Yuze dab& çok yaraşır. sorg!ll::ırı yapılmak üzere sorgu hlkirnli- mektedirler. , 
İstenirse bu robun üc:tündcn manto da f(uıe tPv:h olunmuslaröır. Yapılmakta olan ticaret müzakere ~ 
giyilir. Bu, roba olduğu kadar mantoya ı Bir ihtilas suçlusu tıbbi adiiye lerinde, Arnetikaya ötedenberi gii?:; ' 
da yaraşır. .• • rüksüz olarak idhal edilen Tüı'k rwv,t 
Ka~a. k?)~U renk bir Ç_antayı bile ~ir gonde~ılecek lanndcın ba!'k& gümrüğe ta·bi ba7 ~ 

kaç çıçek ıla;,e ;~er~~t akı;am tuvaletıne Ağırceza mahkeme~inde, dün ihtilas- bıı.n dahi gümrüksüz olarak girme e ~ 
ı.ı!~urmak .mumKundur .. Cantanın ağzı~a tan suçlu bir belediye memurunun mu- l".lÜsaade edileceği haber ve.ri]1rleld 11 
dızıl cek bır sıra karanfil veya karanfıle hakemesine bakılmışbr. di:-. Bu haber piyasada rnemnunıı:et 1 

bcn7.er çiçek bu mcıksr:dı mükemmel gö • Erenköy belediye daıresi sabı.k tahsil yandırmıştır İhracatçılarımız (oıd~ 
rür. ve icra memuru olan Seyfedd.in. defter den gümrüğc tabi bulunan tift.ık~~ 

l'uvaletin;zin omuz askıları üstüne d yekfın1a:ı:ında tahrifat yapmak ve bu su- Amerika piyasasında mevki tuttı'l ıilt 
bir sıra ufak çiÇ,ek d"z bilirsiniz. Bu bem rctle 170 lirayı ihtiHis su,çundan tahtı temin için onar . balyalık nürrıtı!'le 
omuzlarınıza, hem de elbisenize bir gü- muhakt>meye alınmıştır. Geçen celseler- partfler !ZfuıdPrmiş1erdir. . . ;t 
z<>llik katar. Başka bir gece de isterse - de, hadisenin bir hesab yanJı;lı~dan Anadolu yapaklan gümrüğe tabı /1 
nız, aynı: ç:çekleri askıianll!,zdan çıkarır, ibaret olduAunu ıddia eden mamun. n!adrk;nd~ büyü~ parlile~ halinde 
ba mıza bağ}ıyabHirsıniz. dünkü muhakemede: meTik;w::ı ihtt': ol'urrmaktadrr. 

iki ah bab çavuşlar: 

1 



SON POIIJ'A 

C Medeniyelin en yoksak mertebelerinden en aşağ1 1 Ehedi Şef için yapılacak 
derecelerine düşen memleket nasil kalkınmak istiyor?__ (Anı d-Ka bir) nasıl olmalı? 

Bugünkü· Çin Ercümend Ekrem Talu, mimar Mongeri, doktor Halid 
Tekin ve Galib Kemali fikirlerini anlabyorlar 



S Sayfa 

CE U 
ilislinin mukadderatına 1 

hi im olan adam 
lik isyan bagrağını açan Arif Abdürrezak 

bugün Filistlnin kahramanıdır ve 15 bin kişilik 
$eyyar bir orduya kumanda etmektedir 

Fıli.rtin feMrlerinde sakaklann Mli 

Kudus, 25 (Husuai muhabirimiz yazı- topraklarından silrüUlp çıkanlmalarmı is
yor) - Kımdir bu adam? İki senedenberi tiyordu. Herkes, fahit fiatlada Yahudilere 
Filiı;tin mukadderatı üzerinde hlkim olan, toprak satarken o c Yahudiye bir rnıç 
İngıltere gibi büyük bır devleti, nihayet "toprak veren insan vatan halnidir!» diye 
sıyasetinde geri dönrneğe mecbur eden, dolaşıp dururdu. Babasından kalan toprak 
Fıliı;tini baştanbaşa bir harabeye çevirdi- üstünde, spor yaparak, avcıb -
ği halde gene arkasından bütün bir mem- ğa, yürüyücülü~• merak ederek çalıp.n 

lekctin müttehiden yürüdüğü görülen a- bir çiftçi oldu~u müddetçe, ikkie bir Ku
dam kimdir? düse gelir, orada siyasetle meşgul olur, 
Adı Arif Abdürrezaktır. Küçük yapılı, nasyonalist fikirler t)eJreder, herkese ketı

topuz bünyeli, sert ve keskin bakışlı, ya- disini sevdirir ve bilhassa Baş Müftünün 
nık yüzlü, o, sanki bir enerji kutusu, bir yanından ayrılmazdı. Baş Müftü onun 
akkümülntördür. Bugün değil, daha çok- için dünyanın en akıllı adamı idi. cGök· 
tanberi onu Kudüste ve hattA bütün Filis- te Allah, yerde de Baş Mü.ftQ!ı. derdi. 
tinde tanımıyan pek nzdır.Bugün, o, asker Arif babasının on üç evildından biri 
topluyor, vergı tarhediyor, bir kayanın idi. Rivayet ediliyor ki, babası. o~lunda 
dibinde veya bir oğacuı gölgesinde mah- Arablı~a. insanlıta. dine ve topra~a kar
keme kurup hüküm veriyor, emir ve ka- şı olan sadakat duygularına baktıkça, 

nun neşrcdiyor, idam kararı veriyor ve onu pek sever ve dermiş: 
baskınlar yapıyor, bankalar soyup evleri c- Bu çocuk, günün birinde büyilk bi· 
ve bağları harab ediyor. Fakat, bugünler adam olacak!» 
gelmezden evvel de o ayni adamdı. İngi- İşte. bugün, Fili.stinin ve belki de bü
Hzlere ve Yahudılcrc karşı mücadele bay- tün Arabbğın en büyük bir adamı olan 
rağını son isyanın ba~langıcı olan 936 dan bu kahraman. Kudüse gele gfde ve ora
evvel açmış, altışar ay mahkfunyietle üç da Elhaç Emin Elhüseyniyi tanıyıp o
defa hapishaneye girmiş ve her defasında nunlo ve taraftarlarile konuşa konuşa, 

çıktıkça ı_şe yeniden başlamıştı. İnadcı, nihayet gün gelince, n~yonalizm hare
yorulmaz. enerjik ve vatanperver bir a- ketinin başkumnndanlı~ını ele almış bu
dam. Sert bir nasyonalist! lunuyor. Ondan evvel, mücadele teşkilA-

Henüz kırk yaşında ve kaç senedir mü- tının başında bizim Osmanlı zabitlerin
cadele haHnde bulunan bu adam, Tul Ka- den Fevzi Kavukci vardı: o, Iraka çekll
ram kazası ~:ıh ilinde Tayibe köyünde, eş- diğ i zaman. Baş Müf.tünün en büyük mu
raftan ve toprak sahibı Abdürrezakın oğ- temedi oldu~u i~in, tPşkilatın idaresini 
ludur. Şamın askeri mektebinde tahsil ve Arife devretti ve Ar!f te yavaş yavaş bu
cıhan harbine Osman1ı ordusile iştirak et- günkü vaziyeti vücude getirdi. Burada 
miş ve sonra babasının malikimesine çe- herkesin ağzında dolaştın hikayeler var
kilerek çiftçıliğc başlam~ bir gençti. Os- dır. Filistin hükumeti, Arifi öç defa hap
manlı ordusunda nasyonalizm öğrenmiş. se atmış, fakat her -:!efasmda, çıktıktan 
dö\-üşme z~vki almış ve fakat, Arab nas- sonra ona yüksek mevkiler ve mernuri
yonalistlerilc birleşerek son dakikada on- yetler teklif eylem:ştır. İngilterenin giz
lar gibi hiyanet hareketlerine iştirak ey- li politirl:a aj:mları, ;ril: ufaklı Lavrence
lememiş mern bir Arnbrh. Günün birinde leri Arife pek çok İngiliz liraları arzet
İngiliz tedkik heyeti, Baş Müftüye sordu: mişler. Fakat, bu sert r:,a~nalist, bu pa-

c- Nasıl bir idare istersiniz?ı. ralara hakaretıc bakmış ve daima reddet-
O da meşhur cevabını vermişti: miş. Bugün Filistinde Arif, her kimden 
«- Bize Osmanlı idaresini iade ediniz; isterse parayı gfizı>llikle veya zorla alı-

başka bir şey istemeyızh yor ve kendisine mahsus bir Filistin ma-
O ~ün, Arif Abdürrezak bermutad baş- liyesi yapıyor. Fakat. kimse onun hak

müftünüq yanında ıdi. Bu ccvab onu fev- kında diyemiyor ki: cParayı kendisi için 
kalade heyecana getirmışti. cCcvab böyle almıştır!• Herkesin o kadar emniyetini 
verilir!• diyordu. lşte bu adam, bugün da- haiz. 
Yasının dörtte üçünü kazanmış vaziyette fsyan hareketine başlayışı da kahra
bulunan bu Fılistin dağlarının hakimi. da- mancadır. İngilizler, taksim kararını Uan 
hn çoktanberi Filistinın ıstiklAlini, Arab- ve muhalifleri tevkife başladıklan za
ların birleşmelerini ve Yahudilerin Arab man, günün birinde Tayibeye gelerek 

SON POSTA 

Paris iti 13fl 
Suriyeyi 

altüst . etti ! 

İki . . 30 
ncıteşrın~ 

F ransıziarın yeni ve genÇ 
bir yıldızı : Mila Parely 

15 yaşında tiyatro ile temsil san·atına başlıyan };!ila 
Parelg tiyatroyu sinemadan yüksek buluyor: "Si nemada 

Şam. 15 (Husu.st muhabirimiz yazı- para kazanmak tigatroda açlıktan ölmek isterim/ JigOf 
yor) - Nihayet, ramazanın son günle- ' " 
rinde Pariste akdedilen yeni itilaf Suri- eSinemada para 
yeyi altüst eden bir vakıa oldu. Fransa kazanmak, tiya~ 
ile Suriye arasında akdedilmiş olan is- açlİktan ölmek ıı:;te~ 

rim!ı. 
tUtlll ve Ittifak muabedesini Fransanın 
mer'iyet mevkiine koymak için ileri ıür- Bunu söyliyen 
dütü 1riktün tartlan, Suriye ba§Vekili ~nç ve g:Uzel Fran~ 
kabul etrni4 bulunuyor. Bu sayede Su- sız san'atkAn Mat • 
riye iltikialinc kaVU§acak amma, bu is- mazel Mila Parely .. 
tiklAl o kadar tartıara ba~lı ve Suriye dir. 
devletinin en basıt baklarını o derecede Mat:marel Mila 
hükümsüz bırakan ahkam içinde ta:hak- Parely henUz yirmi 
Jru.k ecliyur ki artık buna !stiklal namını bir yaŞUldadır. 
verrneğe imkAn kalmıyor. On beş yaşında i· 

Bu vaziyeti gören hükfunet muhalif- ken tiyatroya ve 
leri. Par~ten gelen 11k baberler üzerine bundan altı ay ev • 
mQhim bir hareket yapmaya karar ver- vel de si.nenaya in~ 
d1ler. Doktor Abdurrahman Şehbender t:isab ey.lemiştir. 
muhalefet narnma büyük bir beyaıı.nan_ıe Şiındiye kadar 
nC§l'ed'erek bunda hükfunetin yaptılt son dört f1lmde :rOl 

1 
.. 

ttillfı f].ddetle tenkid eyledi. ............ En gü 
1 

a l• 
Fakat, it sade tenltid ile kalmadı. Da- u_,_.· ze ro 

ha ileri gitti ve camılerde vlzlar, sokak- lerini meıhur Fran~ 
larda nümayiıler ba,ladı. Yapılan itilM ll2 muharriri Sacha 
mucibince. Suriye dalıilindeki bütün Guitry'nbı eRernon ~ 
mezhebierin .himayesi bakunından Fran- tona les Ch.arnps 
saya bir takım haklar veri1miş oldu~ Elys6es» filminde 
görO.lfiyor. Bu tart. Şamda mebzul din ~ son çeovirmiş ol • 
iUernuınm büyilk bir kısmını heyecana ctutu (Une Yava) 
geiirdi. c Vay, müslü.rnan~m binlayesi filminde göstemıiş • 
de artık fren1dere mi kaldı?. diye bir tir. 
d .ıı.n... k Mild Parely 

e\UJLodu ve hare et meydana çıktı. Bu- Bu güzel aan' tkh ha tmı .A.o./1. dut' 
nun tlzerine vtiı.lerden bazıları camiler- anlatmaktadı.r: a ya ır-"J ... ece Sinema hakkındaki ~ ŞU fu' ol' 
de muahede, Fra.nn ve hükfunet aley- . Ben sessiz sinemada san atk .,.~ 
hlnde tankidierde bulundular. Hükfunet - Ben küçükten berl dans ile ~ • mak isterdim. Şimdi sinemada sıı:ol' 
•ıbıtası. bu gibi tenkidleri suırturmak gu1 bul~akta idlm. Mektebtme de kir tekniğin esiridir. İşte bundail @" 

devam ediyardtmı. On beş yqına var - yıdır ki tiyatroyu sinemadan çok "1 

Suriyf! .tSOfVekili Cemil Bey 

ıçin camilere girdiler, vaizleri tevkif edip 
ıötürdüler. 

Ayni zamanda gençlik te siyası nüma
yi~lere giri§ti. Muhalefetin yaptılı nü
mayişlere mukabele etmek üzere Vata
nı bloku da faaliyete geçti. HülAsa, Pa
riste Cemil Beyin yaptığı itllfıf Suriyenin 
altını üstüne getirdi. Alınan tedbirlerle 
şimdilik süktlnet avdet etrni~se de bu 
vaziyet muvakkattlr. Herkes Cemn Be
yin avdetini. bekliyor. İtilann esaslan ve 
teferrüatı t:ımnmen malfun olduktan 
sonra mnnakaşa tekrar başlıyacaktır. 

Arifin akrabasından Selim Bey Errab
manı tevkif ettiler ve Şeriaya göttirüp 
hapı9e attılar. Arif Abdürrezak onu kur
tarmak ıçin yemin etti ve etrafına birkat 
kişi alıp Şeria üzerine yürüdü. İngiliz.. 
lere ~ar§1 ilk kurşunu orada attı ve ye
minini yerine getfrer•k Selimi kurtardı. 
O gündenberi Arif, F1!istinin kahrama· 
nıdır. Önce memleketin her taratında çe
teler dolaştırdı. Bugün mükemmel bir 
askerf talim ve terbiye ile mücehhez on 
beş bin kişilik seyyar bir ordunun ba§
kumandanıdır. Bu suretle, Osmanlı or
dusu Filistinden çekileli yirmi sene ol
du; fakat, bu çekili§ sırasında orada bı· 

dığım ıır:ıda ailemin Yazlyeti QOk fe • sek bulmaktayım. t uı 
nal~L Vaktinden evvel san'at haya • Sınemada para kazanmak iakB 
tma atıimam icab etti Tamaınile tec - yatroda açlıktan ölmek isterlro.• 
rfibesız olarak tiyatroya :i.ntisap ettim. 
Bir çok piyes!erde rol yaptmı. Sinema san'atkArlarıntn rı 

Bundan iki sene kadar evvel Nev - şahtslarma go··re fl1ÜZt"k tarz.lb~~ 
yorka gittim. Orada tiyatroıa.rda tem~ _ ıH 
ail verdim. Bir sinema mektebine de- Nat W. Finston Holivud'un ı,eııı t# 
vam ettim. Sonra Fransa.ya avdet et • h şahsiyetlerinden biridir. Yirıni trıtJ 
tim. Film çevirdim. denberi filmierin müzik kısım 9 ct1 

Ben hayatı seviyorum. Haıyatı anlı· tanzim eder. Bu müzisyene göre b~ J 

yarak yqamak i.tiyorum. Mesltiime ca san'atkarlara müşabehetle~ . ibtlil~ 
candan ba~yım. nan kadın ve erkeklerin ne gıbı. f1'l e1' 

Beğend:1~ rolü yaşatmaktan bü - tarzlarından hoşlandıklarını tayın 
yük bir Mvk duyarmı. Bir roltı ya.şat- }ernek mümkündür. rısef 
mak 'başlıca zevkimdir. Ben tiyatro Mesela J oan Crawford tipi: J{o 
san'atkArlarını lAzım @leldi!i kadar o - to ve operalardan hoşlanır. 

10 
.. ~ 

kum~ buhnuyorum. Myrna Loy tipi: Folklore şar 
San'at'ltAnn çekirdekten yetifmesi romanslardan hoşlarur. rde11 

lAlım gelmektedtr. San'atltlr tam ma - William Powell tipi: aperetle 
na!ile Mn'atklr olmilınek için henüz hoşlanır. 9r A 

genç iken ~ başlamalıdır. HattA işe Robert Montgomery tipi: şen ş 
figüranhktan başlaınabdır. Perde ar • kılardnn hoşlanır. rr,# 
kasında sahne vtmmn yanmda ins{ln Clark Gable tipi: Hissi şarkıla 
neler lSÇenmcz ki.. ho~lanır. . df 

Bir san•atkAr da tmn"ete vasd olun- Eleanor Powell tipi: Sürük1eyicl ' 
ce o mevld1 muhaf.ua eyleıneti b!'Jme- kılardan hoşlnnır. .. ·~tr>Y 
lidir. Spencer Tracy tipi: Ağır rnuıı 

Holivudiii1Y8nibir ylldlt1 
~-------------~~~~~------------------~ 

rakılmış olan Osmanlı mavzerleri ve Os- - _,.,, 
man h rnUhimrnatı, k lunilen Arifin eline .Rita H aywort1ı cıttıl'" 1 

geçrni§. işlemektc bulunuyor. Holivudda ~layan yeni altı aylık angaJe ettiği bu yıldız b'ilhBS58 1~ 
!ıte, Filistin kahramanı Arif Abdür- çalışma d vresinin yıldızlanndan biri tik • filmlerde muvaffak 

0 

rezak böyle bir adamdır! de Rita Haywö~'dur. Kolombiyanın tadır. 
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Denize· gözü ·1e. son A ATüRKü HA TIRATI 
gOnlerde li~an1~1za ~V~a~hd~~~dd~in~le~s~e~Ii~m~Iık~ta~ 
gelen harb gemileri bir mülikat 

c:: "Son Posta, nın deniz işleri mutehassısı yazıyor ı Yazanlar: Siird meb'usu Mahmud merhum ve ~alih Rıfkı Atay 

Malaya (Ingiliz) 
Bilyük harbe takaddüm eden seneler

c!e, Alman - İngiliz rekabeti dalayısile 
~glha konan be§ gemiden bir tanesi -
«tr. 1915 senesinin mart ayında tekmil in
llat ve tercübeıd tamam olmuş ve tn -
~it ana vatan filosuna dahil olmuştur. 

ını tekmil barb yıllarını §imal deni -
ıinde geçirmit. İskajarak muharebesini 
f'Pnuştır. Harb nihayetinde bu gemiyi 
biltanbul sulannda görüyoruz. İki seneyi 
.;ıan kara günlerimilde M.alaya, yalnız 

1
. '~rk sularında bulunmut ve tekmil ta
~tnlerini Marmarada yapmıştır. Nihayet 
k ahdeddinln §erefli topraklarımızdan 
b~Çrnasını temin etmit ve bugüne kadar 
ır daha tstanbulda görülıp.cmiştir. 

}ıl biğer tekmil dretnotlar gibi, İngilizler, 
alayayı da 1935 senl"Sinde büyük tami

te sokrnuşlar, büyük tadilat yapmışlar :e gemiyi 1936 scne!5inde modern bir hal
e tekrar filoya sokmuşlardır. 
Geminin bugünkü vasıflan sırasile 

tunıardır. 
lt 1 - Dört taret Içinde sekiz tane -38 
~ lltfrnetrelik top. 12 tane de 15,2 lik top .. 
~ toplar modern sistemde olup aşa~ı 
~arı yeni inşa edilen gemilerin silfıh
)~kna uygundur. Ecnebi gazetelerin Bü
• u llarbden sonra, İngiliz topçulu~n -
qarı ·ı 

1 
sı ayişle bahsetmelerine bakılırsa bu 

~trıi hemAyarlarile mükemmelen dövü-
tek kudrettedir. 

bı! k-:_ Gemide tayya~lere karşı ateş ct
·(4) uzere (8) tane 10,2 santimetrelik. 
da tane 4.7 santimetreJik top ve bun -
dırn başka da 16 tane makıneli top var -
de · Bu . k~dar silah hem gemiyi ve hem 
llye~mının ıefakat edece~ iki, üç nak
L. Yı hava filolannın taarruzuna karsı 
.ıı:oru J 

3 
Yacak kudrettedir. 

Ingilizierin Malaya Dritnotu. 

7 - Geminin mukavemeti hakkındaki 
rakamlar da nazarı dikkati celbeder: 
Zırh kuşak zırhı : 33 santimetre 
Kaptan kulesi • 36 • 
Topların rnuhafaz • : 28 • 
Zırh gUverte • : 8 • 
Bu zırhlar umumiyet itibarile gemiyi 

top merrnilerine karşı korur. Lftkin (8) 
santimetre kalınlığındaki zırh güverte 
tayyare bombalarına karşı o kadar emin 
değildir. Nitekim modern gernilerde bu 
zırh (20) santimetreyi geçmektedir. İn
gilizler bu sınıfı yeniden tadil etmekte
dirler. Halen bu sınıfa dahil bulunan 
(Küin Elizabet) in tamırine başlanmış -
tır. Her halde tamirde İngilizler bu ge
milerin zırh güvertelerinj de kalınlaştı • 
racaklardır. Ancak o zaman bu gemi da
ha on senelik ömür kazanacaktır. 

.Emil Bartin (Frans1z) 
1033 de yapılmış, çok yeni bir gcmidir. 

'Bütün dünya denizcileri bu gemi üze -
rinde çok münakaşalar )·apmışlardır. Çün 
kü bu gemi hem kruvazöı ve hem de mü
kemmel bir mnyin gcrnisidir. Böyle bir 
geminin ilk defa yapılmış olması dünya
nın nnzan dıkkatini celbetmiştir; gemi 
di~cr kruvazörler kadar top taşımakta 
ve bundan bı.şka da bir hayli mayın 

yüklemektedir. Geminın kıymetini da -
ha iyi anlıyabilmek için vasıflarını, di -
ğer kruvnzörlerle mukayese ederekten 
yazalım. 

1 - Esliha: Gemide (9) tane 15,2 san
timetrelik top vardır. Ayni cesamette bu
lunan İtalyan kruvazörlerinde (mayin 
taşımazlar) bu toplardan sekiz tane var
dır. Yalnız Emil Bertin mayin yükü ile 
bir tarafa gid(rken düşman ile karşıla
şırsa muharebe edemez. Gemiye düşe -
cek her bir rnermi teknede öldürücü te -
sirler yapar, ~·ünkü gemi mayin yükü
nü aldığı zaman, aşağı yukarı, (50 topla 
barutu güvertesinc yJktem.iş demektir. 
Bu kadar barotun bircien ateş alması ge
miyı uçurmağa kafidir. 

Atatürkü" memleket dahilincüki ıeyaha tlerlnden bir bıhN: Ebedi Şe1 ısıasyon-

S - Geminin stırati 39,8 mildir. Gerçi 14rd4 M.lJcın dile klerini dinli31cw 

İtalyan kruvazörlerinde aürat daha faz- - 13 -
ladır. Fakat ne de olsa bir mayin gemi - Fakat f{iphesiz meclis bayatının bir an 
sinden bu kadar fazla ııürat beklenmez. içinde bin renk alabHecek mahiyette ol
Mayin gizli atılırsa muvafiakiyet vlde- dutundan daima uzak kalan benim &ibi 
der. E~er mayini düşman gözü önünde bir askerin hayretine taaccüb edilmez.. 
atarsak o gelir toplar ve muvaffakiyet Bu acayib fikirler ve hisler mecmaın -
hasıl olmaz. Bundan dolayı mayin gemi _ dan çıkmak için fazla beklemedim: der
lerinde fazla sürat aranır. Onlar fazla hal Osmanlı Meclisi Meb'usanının sara
süratleri sayesinde geceleyin limandan yını terkettiın, evime döner dönmes aa
knlkar, rnayinlerinl döker ve sabah ay- raya telefon ederek Vahdeddinden mU
dınlığından evvel limana geri gelirler. lakat medim; onunla hemen bir müll -
!şte 39,8 mil sürat bu işleri yapmağa kA· katta bulunmağı faydalı bulu~rdum. 
fidir. Maksadım kendisile açık görüşmek. ted-

• - Geminin zırh müdafaası hemAyar- bir olarak düşündü~ü açı.k söylemek 
ları gibi yoktur. Diğer vasıfları fUlllar- ve bu tedbirin tatbikindeki zarureti izah 
dır: . etmekti. Padişahı tasavvur ettiğimiz te-

Emil Bertin İtalyan gernileri §ebbüse ıkna edebileeeğimi zannediyor -
: 5886 ton 5008 ton dum. Mülakat talebi JÇin vazifesi itl-

Ağırlık 

Boy 
Arz 
Su kesimi 
Aldığı tayyare : 
Torpito 
Sürat 
Bir defa mazot 
yükü ile gittiği 
mesafe 
İn§a senesi 

177 metre 170 metre barile, delalette bulunan Naci Paşaya 
16 metre 15,5 metre maksadımı jma ettim. Naci Paşanm. bu 
5,4 metre 4,3 metre mülakatın o gün veya ertesi gün olması 

2 aded 2 aded için çok çalıştığına fminirn. Fakat kafa -
6 aded 4 aded sında gizli bir kararı şeytani bir ırurette 

: 39,H mil 42 mil saklıyan Vahdeddin, saffet ve samirniyet 
gösteren aldahcu tavrı ile önümüzdeki 
cuma günü selamlıkta hazır bulunmalt

1400 nın 2500 mil 
1933 1936 

Emden (Alman) 

lığımı ve orada benimle görüşebileceğini 
bildirtti. Cumaya çok gün vardı; maa -
mafih yapılacak başka bir §ey de yok -

tu. 
Cuma günü selamlığa gittim; namaz • 

dan sonra beni oradaki salona davet e -
den Vahdeddinle, hariçte beldiyenler 
tarafından çok uzak olarak tefsir edilmiş, 
bir mült.katta buluııdı.ık. Hakikaten mü
lakat, zaman itibarile çok devam etti; 
lakin fikir teatisi itibarile pek kısa ol
muştur. Ben, tahmin edebile<:eğiniz ze -
min üzerine onu tenvir ve ikaz için mu
kaddeme yaparken, o çok mahirane bir 
tarzda i:tahatıma takaddüm etti; dedi, 
ki: 

- Ordunun kumandan ve zabitlerl e
minim, ki seni çok severler. Bana temi
nat verir misin ki onlardan bana fenalık 
gelmiyecektir. 

Atatürk küçük tJlkü ite bera.bcr 

Karşımdaki adam kararını çoktan ver
miş görünüyordu; biz ise bu karann ne 
olduğunu anlıyamıyan veya anlamak is
temiyen kimselerle temasta kalmış, mu
kabıl hiç bir tedbir alınağa zaman ve 
fırsat bulamamış vaziyette idik. Padişah 
gözlerini açarken ayağa kalktı ve şu 
sözlerle şerefm!sulürne nihayet verdi: 

- Siz akıllı bir kumanciansınız: arka
daşlarınızı tenvir ve teskin edeceğiniz -
den eminim. Çok ümids)z ve müteessir, 
fakat teessürümün hakiki sebebini dahi 
anlıyamamıf halde Vahdeddinln salonun
dan çıktım. 

torp-:- Gemide iki tane 53,3 santimetrelik 
tınd ıl Vardır. Yalnız kovanların su al -
de :. oluşu, bugünün gemi inşa fennin
leın· ır kusur addedilmektedlr. Modern 
oıs ılerde, teknenin cesameti ne olursa 
~,..~n, kovanlar geminin güvertesine kon-
~tadır. 

4- G 'd \arl' emı e dört tayyare bulunmak -
--ır B lt!llıi. u tayyareler, yeni inşa edilen 

len lerde oldu~ gibi, (katapült) deni
~tı lnancınık ile atılmaktadır. Bu su -
l'lll~ tayyareler gemiden, tekne durdu
le-......a~sıtın uçurulmaktadır; ki bu husus 

·•aının d . 1 h . liiyet cnıza tı te likf'sine karşı cm-
llınd ~ld~!u gibi geminin gidiş zama -
'takı~ kl!.tüade temin eder. Yani gemiye 

2 - Gemiyi tayyareye karşı (4) tane 
9 santimetrelik, (8) tane 3, 7 santirnet -
relik ve {8) tane de makineli top korur. 
Bu esliha diğer kruvazörlere çok ben -
zer. Bununla beraber (Emil Bertin) e 
düşecek hava bombalan diğerlerinden 

daha büyük tesir yapar. Çünkü mayin
lerin, havaya karşı korunması ancak tay
yare toplarına rnevdudur. 

1925 senesinde Versay muahedesi e
saslarına göre yapılmış bir kruvazördür. 
Malum oldu~u üzere Versayda Almanla
rın harb gemisi yapmaları, bazı kayıd ve 
şart!ara tabi tutulmuştu. Almanlar bu 
çemberden 1934 e kadar çıkmadılar. İşte 
Emden kruvazörü bu kayıd ve şartlar al
tında inşa edilmiş bir gemidir. Buna ra~
nten silahları, diğer memleketlere aid 
kruvazörlcrin dununda değildir. Yalnız 

gemi 1934 senesinde bazı tadilata tabi tu
tulrnu~ ve daha mükemmel bir hale ge -
tirilmiştir. Alman resmi rakamları ge -
minin saatte 29 mil yaptığını söylüyor -
lar, fakat Almanların böyle resmi işler

de gemilerini hakikatten zayıf göster • 
dikleri göz önünde tutulursa Emdenin 
(32), (33) mil yapacağı kabul edilebilir. 
Müteaddid defalar şehrimize gelen ge _ 
minin gösterişi de böyle bir sürate mü -
said şekil arzetmektedir. 

Emdeni büyük harbde meşhur olan Em 
den ıle karıştırrnamalıdır. Büyük Harb
de Almanların Japon sularında bir Em

(Det~amı lO ncu layfada) 

Birdenbire bu sualin maksad ve ma
nasına intikal edemedim; sordum: 

- Ordu tarafından aleyhte harekete 
aid malCımat ve mahsOsatınız mı var, e
fendim? 

Gözlerini kapaciı. Müsbet veya menfi 
cevab vermedi, ayni sua1ini tekrar etti. 
Cevab verdim: 

- VakıA ben İstanbula geleli bir kaç 
gün oldu, buradaki uhvali yakından bil
miyorum: fakat ordu rüesa ve zabitanı· 

Dışarıda, bir saati mütecaviz zaman -
dar.beri kapılarda, koridorlarda, şurada, 
burada ayakta bekllyen bir çok ricnl ve
sairenin bu uzun mülAkattan bezgin ve 
yorgun, fakat birıaz manidnr nazarlarla 
bana bakmakta olduklarını hissettim. İti· 
raf ederim, ki o anda bu nazariarın ma
nalarını anhyamamı~tım: ancak bir iki 
gün sonra artık her sırrı öğrenmiştim. 

Bu geçen günler zarfında ne olmuştu, o
nu cümleniz bilirsiniz: Meclisi Meb'usan 
fesh edilmişti! 

5 
8Ybettlrınez ... 

:bu :- Geminin rlrati saatte 25 mildir. 

lla.ıı&Udrat takriben 40 kilcrnetreye müte-
r ır He ltlilerde · .. r ne kndar yeni yapılan ge _ 

~lu surat 30 mill (55 kilometre) yi 
«o~sa da deni:ıe!iler bu kadar sürati 
~en buJmamaktadırlar. Çünkü 25 mil
~ve:nr~ artan her bir mn geminin mu-

6 etınl kırar. 
~d; Gemının diğer vasıflan da şun • 

Siklet 11100 ~ ' 
Boy 
A 195 metre 
~rz 
Su k . 31 metre 
~ esımt 10 metre 

ler da~~~~tebat adedi 1180 ki§i (sübay • 

Sonralan ışittim, ki glıya o uzun mU-
nın .zatı şahanenizle karşı karşıya bulun- lakatta padi§ah Meclisi. Meb'usanı da 
ması için bir sebeb olabileceğini zannet- ğıtmak lüzumu üzerinde benimle mü _ 
miyorum. Onun için temin ederim. ki davelei efkar etmiştir. Ve ben kendi -
hiç bir fenalığa intizar buyurmaymız. sini. tasvib ederek orduııun ayni fikir.de 

Çok müphem tarzda ilave etti: olduğunu söylemişimd;r. Ve kendimle 
- Yalnız bugi{nden bahset.ıruyorum; arkadaşlarım narnma ona söz vermi§im· 

bugünden ve yarından... dir. Artık böyle dedikodulara ehcmmi-

Son cümle bende bir şüphe uyandır - yet verecek halde de~ildim; rnüteessir
dı; demek, ki yarın padişahın öyle bir dim. !zzet Pa~a ve bazı rüfeka ilc sada -
hareket yapmak ihtimali vardır, ki or - ret konağında verdi~imiz karar çoktan 
dunun vatanperver kumandan ve zabit- suya düşmüştü. Şişlideki evimde yeni 
leri müteessir olabilirler. Zatı ~ahane be- vaziyeti mülahazn ediyordum. İstanbul 
ni i~fal ederek, vasıtamla onlardan emin sokakları İtilaf devletlerinin süngülü as
olmak istiyor. Fakat bu düşüncemi ken- kerlerile dolmuştu. Bo~aziçi, toplarını 
disine nasıl izah edebilirdım? Ve böyle sağa sola çeviren 4üşman zırlılılarile, la
bir lzahta bulunmak ).endim için ve mak- civerd sularını gösteremiyecck kadar ör-
sad için çok faydalı olur mu idi? (Devanu 10 ncu sayfadal 
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Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

Musul kız rüşdiyesine 16 yaşında bir muallime geldi. 
Fakat onun da matluba muvafık olmadığı anlaşıldı. 
Çünkü Halebdenberi ayni kervanla gelen ve ud çalan 

bir delikanlı ile yolda sevişmişti 

Dominiken mekteb1. !bu kadar uzun 
senelerdenberi gayrimüslim cemaat -
[eri tenvir etmekle beraber bu mek • 
tebde t2'hsil eden kız ve erkek gayri -
müslrmlerin hocalıkJan ile Gildani, 
Süryani katolı"k, Süryani ortodoks, Ya· 
kubi, Yakobi) ve musevi mektebleri ve 
alelhusus yerli kadınlar tarafından ida
re olun2.n ana mektebleri cidden gıbıa
ya layık idi. 

Donliniken kız mektebinin imtihan
annda bu'lundum. 

imtihan edilen ve ayni kıyafette bu
lunan kızlardalı bir kaçının müslüman 
o.lduklarını, rah.ilblerin ve bu sebeble 
mektebin Fransız tabiiyelinden dolayı 
ev sahibi gibi hareket eden Fransız 
konso osu söyl~ idi. On yedi, on se
kiz yaşlannda sarişın ve müslüman gü
zel bir kız için: 

- Bu kız, lbu hava'li mahlukatina 
hiç bert~emez Adet! bir Normandiya 
güze1ı, demişti! 

Son senelerde nasılsa habra gelerek 
Musulda açılmış olan kız ~iyesi, 
hocasının, dahc- Musula vannadan işit
tiğ:m ve (M!ısul yolunda) başlıklı ma
kalernc!e yazdığım maceralanndan do
layı kapanmıştı. Bu yüzden, kızlannı 
rarJb ve rahibelerin tedris ve terbiyc
leriiK' tevdi etmiş olduklan için müs
lümarflann i-l~.rti gelenlerini muahaze 
ye dilım varmadı. 

Bir aralik yanıma gelen meclis baş -
katibi yavaşca ve Arabca: 

- Vnli bey, m uallimenin. arka kapı
dan gelip gitmesine m ümanaata kalkı
şan askerleri, oradan uzaklaştırmak is
tiyor, dedi. Vali yazdırdığı karan her· 
kesten evv~l kendisi imza etti ve son
ra da kadıya, defteraara, mektubcuya 
ve diğer azaya imzalattı. Müfti ile ben 
tereddüd ettikse de ekseriyet hasil ol
duktan sonra bizim muhalefetimizle 
bir fayda hasrl olamıyacagından ister 
istemez biz de :birer imza koyduk. 

Birinci muallime macerası böyle ol
makla beraber, kimbilir hangi paşanın 
emekdar cariyelerinden olan ve kız 
nişdiyesine cmuallimei saniye• diye 
İstanbuldan gönderilen bir zenciyeniD 
d.., Musula vanşımdan pek az sonra 
sarhoş "ir halde polis memurlanna kar
şı sılalı istimaline cür'et etmesinden 
dolayı aleyhinde kanuni takibat icrası 
için komiser tarafından resmi bir tak
tir verilmesin mi? 

Ecn<'bi ve gayrimüsllm mektebleri -
nin gıbt~ ettiğım lntizam ve hücmühal
lerine karşı, bizim rüşdiyenin an mu -
cib olan birlnct mua1limesinin mace
rasına ilfı.vcten; polise silah atan sar • 
hoş kara hocanın mahkemelerde teşhi
ri hiç de muv~fık olmıyaca$ndan. onu, 
bir gün sonra Bağdada. mden keleğe 
koyarak teb'id etmeğe medbur oldum. 

Emniyet ve rağbeti mucib olur dü
şüncesile Darniniken mektebinde oku
muş müslümar. kız ve kadınlardan mu
allimeler tayin ederek kız rüşdivesini 
tekrar açtım. Bu hocalara kimsenin di· 
yeceğı olmndı~ndan Dominiken mck -
teblerine devam ettirilen kızların bir 
çoğu bizim mekte'be gönderildiler. Fa -
kRt bu hoca hanımlar Türkceyi okuta-

YeUniş yaşlannda tahmin olunan va
[inin bu hoca hanımla gayri meşru mü· 
nasebcti gizli, kapalı değil, pek Aleni 
olduğundan ini-ısalimden sonra tahtı • 
revanına alarnk İstanbula götünnemi!? 
olsa da artık onun hocalık edeceği bir 
mcktebe kızlarını göndenneğe kimse -
nin razı olmıyacağ! tabü idi Zaten öyle 
olmuş, hOC3 hanımın bekir vali bey 
efendiye yalnızlık kasaveti çe"ıdinne • 
rnekten başka bir vazifesi kalmamıştı. madıklanndan yalnız Türkce ok"Utmak 

Musul surü haricinde, beletiiyeye aid üzere manrif nezaretinden bir mualli
ve epeyce genic: •bahçesi de bulunduğu me istedım. Rü~diye mektebleri müdü
iç.in hastane veya sanayi mektebi itti- rii Celal beye de mufassal bir mektub 
hazına elveri.§lj olan lbir binanın niçin yazarak herhalele yaşlı ve akıllı. uslu 
askeri cephanelik yapıldı~nı bil.müna- bi .. hamının mümkün olan sür'atle gön
sebe nakib Hasan efendiden sOrmuş • d~ilme~ini rica ettim. 
turn. Nakib efendi; Altı ay sonra on sekiz yaşında bir 

- VaH, eli, E'teği. dili pis bir zat idl. hanım g<>ldi. Lakin onun da matluba 
ded!kten sonra keyfiyeti şöylece izah muvafık obnıvan yalnız gençli~ dei!il
etti: cBir gün hükümet konağı avlu - di Bu kız Halebden beri ayni kervanla 
sunda aşar müzayede ediliyordu. Tabii r.elen ve ud çalan Musullu bir delikan· 
bütün idare meclisi hzası, mültezimler lı ile yolda sevişerek daimi ihtilata ve
ve bir çok ahar oraya toplanmıştı. Rüş- sile olmıtk üzere ondan ud öğrenmeğe 
diye mektebi hocalığında bulunan genç başladıgı anla~ldı. 
hanım şemsiyesi elinde tıkır tıkır . bu Alışveriş için daima çarşı da dolaş -
cemaat arasmdnn geçerek harem daıre- mac:ından dolavı Musul esnafının 
si k::ıpısından içeriye girdi. Harem dai- (Mckteb ana51) ·adını taktıklan ihtiyar 
resinde hanım değil, hizmetcl bir kadın ,. . . .. • • 
b

.l ktu B ·· - • Ii b va.ıdesırn huktlmete çagırarak kızının 
ı e vo . unu ~orunce va sa ırsız- . . . 1 

1 d
. B ~ kik k lk h bu yoldakı maceralanna daır şayı o an 

an ı. eş on ua ı a sonra a ıp a- . . . ~ . 
rem dairesine gitti. Bütün halk havret- nvayetlerı fıılen ve halen. t?kzıb edC: 
le. n<'fretle birbirine bakıştılar. Dfiiniz cek sure1!e hareket =~esın.ı ve aksı 
artık cracia duramıyarak namaz baba- tal~dirde Ista~b~la d~~~şl.erınd~ har -
nesile savu!dum. cirah d~ v~ılmıyecegı ıçın ~arıb ~1 -

Valı bey. bu hareketin çirkinliğini duklaı:nı .uzak bir. yerde sefalete du~e
sonradan takdir etmiş olmalı ki hoca ceklerını ıhtar ettım. 
hanım harem bahçesinin arka kaoısm- Gençlik ve a.5k her türlü tehlikeyi is
dan pe-Jip gitme~ başlamış. Fakat tihfnf ettirdiği için hoca hanım «Ud 

bunda da başka bir mahzur çıkmış. ustamdır• diyerek genç dostunu rnek
Bahçe kapıS1nın ka~ında askeri cep- tebdeki odasına kabule başlamış! 
hanelik varoı. Bunun mtüıafazasına 
memur a~'kerler, bu çirkinı macera~ 
duymuş olduklarından oradan geçme
mesi. ~eçerse müınanaat edeceklerini 
i!ıoc:ı hanıma söylemişler. 

R .. mm üzerine vali bey bir gün idare 
mE:c1ısinde: 

- Ac:kerl cephanelikler, daima şehir
lerde., uıakb yapılır. Buradaki cepha
nerk harem 1-ahç~ine pe'k yah"Ul ol -
dut!und:ın bunun teh'ıkesi bazı kimse
ler·· u kugunu kaçınvor. Şahsi eneli-
şeel başka bu u ul-;iiz1Ü~ ve telıli -

'e b""' ·· ~t ettiltimizden dola
ka vuk urrla c"im1emiz ağır 

'ur "·aıt nda kahnz. Binaen -
hane1<'r·n resmt. hususi bina

l17 k v~ bP]ei vev~ aid olan bi
aldırılma 1 her cihetle rnuvafık 

Ne de.,. iniz? • diyerek evvelce 
haz ttığı karar müsveddeslni akut -
tu. 

Atatürk ün hat1rat1 
(Baş taratı 9 uncıı sallfada.) 

tüli.i idi. HPI"kes, ancak pek zaruri ihti -
yaçlan için evlerinden çıkaıbiliyor, so -
knklarda hatır ve hayale ıgelmiyen ha
karetlere uğramamak için caddelerin du
var diplerinden büzülerek. eğilerek ve 
korkarak yürüyeblliyorJardı. Bütün ih • 
tiyatlara rağmen gene bin türlü feci te
cavüz sahneleri eksik değildi. Koskoca 
İstanbul ve koskoca 1stanbulun yüz bin
lerce halkı sesleri kısılrruş b"r halde idi. 
İstanbul ufuklannda yükselen şeyler, 
yalnız düşman sesleri, düşman hakar~t
lcri. düşman bayrak ve simgüleri idi. 
Şayanı hayrettir. artık adi bir men -

dil gibi ayak altında çıWıenen bu mu -
hitte hfılii bir saltanat. bir varlık farze
denler vardı. 

(Arkası var) 

SON POSTA 

Denizci gözU ile son 
günlerde limanımıza 
gelen harb gemileri 

(BCl§ tarafı 9 U1ıCU ıa.yfada) 
den kruvazörleri vardı. Bu gemi İngiliz 
ticaretine bir çok zararlar verdirdikten 

J 
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n· ta ya 
on aske "' •tt·r k 

ta akkuk ederse 
sonra gene b ir İngiliz kravazöru tarafın-

1
..... .., _____ .. _ Y A Z A N _, .................... - .. 1 

dan (Kokoz) adalarında batırı]m.ıştır. E- i General H. Emı·r Erkı.let !. sasen bu ikinci Emden o eski Emdenin 1 
hatırasını ihya maksadile yapılmıftır. • j --- . . Geminin vasıfları p.nlardır: ... -···- - ···----.. • .. ·- --·- ···----- ···· ···········• 

Ağ'rlık 5400 ton Mü.nih anlaşmasına, daha o vakit cmü- canlandırılması söze meıvzu oluyor. BUfl• 
Top (8) tane 15 santimetrelik. 3 tane tareke. adını koyarken bugünkü netice- da belki biraz da nümayiş var. Fakat 

8,8 santimetrelik (tayyare için), (4) ta- leri az çok görüyorduk. Her mütarekeyi ciddiyetine ve çetin teaırlerine hiç şilbht 
ne makineli top. mutlak banı takib etmez. Mücadele ve- etmemelidir. 

Torpil 4 aded (diler kruvuörlerin ya muharebe tekrar ba~yabilir. Münih- Yeni anlaşma. tahakkuk ederse tngiY 
torpillerinden :küçüktür.) ten sonra banpn mutlak ıurette kurul- tereyi pek çok düşü.ndürecektir. çnnldl 

Boy 156 metre. ması için birçok prtlar eksik, taleb icabmda velev Fransaya yardım için oll' 
Arz 15 metre ıhtirasların teskin edilmesi lAzım idi Avrupada Almanyıı veya İtalyaya tnat"' 
Su kesimi 5,8 metre. Almanyanın yalnız Çekoslovnkya ile ruz ettii\ takdirde Alman hava ku"VYet--
Sürat 29 mil. iktifa etmiyeceıi za~en belli idi. Onun lerinin Londrayı bir cehennem halin' 
Bir defa yüklediği mazotla gittiA:f me - koca bir cmüstemlekeler meselesi• vardı. getirmelerinden sarfmazar. derhal Jı· 

safe 5200 mJI (diğer knıvazörlerde 2500 Hitler müstemleke ışini yalnız bir pres- ponya onun büyük Okyanusla Hind Olt· 
mildir). tij meselesi telAkki etmiyor, bütün Al- yanusandaki müstemlekelerinden be~eJY 

Gemin:n en !yi vasfı bir defa ki mazot manlar eski müstemlekelerin iadesini ik- diğine ve bilhassa A vustralyaya taarrıı· 
yükü ile gittiği mesafedir. Bu mesafe di - tısaden dahi lbım ve zarurl görüyorlar. zunu bekliyebitr. tngmz donanınası 19~ 
ğer kruvazörlere nazaran iki mislidir. cVelud bir millet genişliyecek toprak is- de olduğu gibi henüz bugün de hem A~· 
Kruvazörlerde bu mikdar çok mühim - ter. nazariyesine bağıanıyorlar ve hülA- rupa ve hem uzak cioğuda ayni zamand• 
dir. Çünkü kruvazör( bu mesafenin çok- sa müstemleke 58hibi olmayı hayall bir bir harbiidare edebilecek macidt bir k.U". 
luğu ::ıisbetinde, ı.manına dönmeksizin zaruret addediyorlar. Büyük Mmanya- vette de~ildir. Fransaya gelince: Bu yeni 
uzun zaman denizlerde kalır ve çok iş gö- nın kurucusu Hitler mutlak cihangir bir ittifakın en çok onun Afrika müsteınle" 
rür. Büyük harbde Alman kruvazörlcri- Almanya yapmak istiyor ve on nazaran kclerini istihdaf ettiği sezilmektedir. 
nin aylarca denizde kaldığı vakidir. bu hedef ancak ve en aşatı Fransa kadar Hülasa Japonya Çinde i§ine rahatç' 

Moskova (Rus) müstcmleke sahibi olmakla mümkündür, devam edebilmek için Rusya ile tngilte--

1936 senesinde, inşa edilip, hizmete gi
ren bu gemi 2900 ton cesametindedir. Şu 
halde bu gemiyi, muhrıblerden büyük ve 
kruvazörlerden küçük olması dolayısile, 
Fransızlann Contretorpilleurs sınıfına dn 
hil etmek icab eder. Yani bu gemi muhrib 
vazifesinden ziyade, muhriblerin hü -
cumunu himaye edecek veya düşman 

muhr!blerinin hücumunu defe çalışacak 
bir tiptir. Zira 2900 ton cesametindeki 
bir geminin. geceleyin. görülmeden sai
dırmasına imktın yoktur. 

fikrine şaplanıyor. reyi Avrupada bağlıyacak müttefikleri' 
İşte Münihten aonra dünyayı yeniden muhtaçtır. Amerikanm büyük Okyan\11" 

bulandıracak çetin bir mesele. Bunu bi- ta harekete geçmesi bcklenemez. Bu V"' 
len İngilizlerle Fransııiar bir taraftan ziyetten istüade etmeği düşünen JJjtlef 
bir takım politika doiabları çevirmekle için 1talyanın da mUzaberetini temin et-
beraber diğer taraftan silahlanmaya ger- tiği takdirde artık harekete geçmesınd• 
mi verdiler. İngiltere evvela adaları ko- bir mani kalmaz. Görülüyor ki yeni aJl"' 
ruyacak büyük bir hava kuvveti edin- laşma Japonya ile Almanyanın hedefle
mekle beraber icabında Avrupada kul- rinin elde edilmesini kolaylaştırmakt11 

.. 

lanabileceği kars_ kuvvetlerini arttırma- dır. Ancak İtalyanın yeni bedefleıintıı 
ğa çalışıyor, ayni zamRnda 1942 donan- neler olabileceği meraka de~er. Bunlat

111 

masının inşasına büyük bir hız veriyor. bir kısmı şübhesiz Şimall Afrikadadır "8 

Geminin 35 mil sfirati vardır. Bu sürat 
Karadenizde filosu olan memleketlerin 
gemi.lC'rinc uvgun yoldur. Ancak harb 
gemileri ka!o}Qk]arı bizim muhribleri • 
mizin süratlerini daha fazla göstermek -
tedir. 

anlaşmanın umumi hedefi gene FrnnsaYl 
Fransa da kendisini her şeyden evvel tek başına bırakmaktır. Herhalde ıst~ 

ikhsadi sahada toparJama~a çalışıyor ve bal hakkında daha kat't neticeler çıkar
geniş bir teslihat işme hazırlanıyor. E- mak için biraz daha vazıh maı<~ınat 
ğer Fransa kendisini toplar ve İngiltere- beklemeliyiz. 
ye adım uydurarak her iki müttefik tes- General H. Emir Erkile~ 

Gemide (5) tane 13 santimetrelik, 4 ta
ne (3,7) santimetrelik, top ve 6 tane de 
torpil kovanı vardır. Bundan başka ge -
minin mayin vazifesi de alab"leceği umu
lur. 

Hidera (Yunan) 
193.2 senesinde İtalyada yaptırılmıştır. 

Du geminin İtalyan donanması arasında, 
bir çok eşleri vardır. Dünya deniz tek -
nikçileri bu gemilere ideal muhrib diye 
bakmaktadırlnr. Gemi 1329 ton ccsame -
tinde 32 mil süratinde ve (4) tane 12 san
timetrelik topa malik bulunmaktadır. 

Gemi, bir defa yüklediğı mazot ile. 5800 
mıl mf'safc katetmE-kte ve bu suretle u -
zun müdık>t denizde kalmaktadır. 

Yunanistanda bu 5mıftan 4 tane gemi 
bu:iunmaktadır. GemDerden beherl 40 
mavin almaktadır. Bu. (4) gemiden mü
rekkeb filonun 160 may;nlik bir vazüe 
alabileceğini ifade eder. Her hilde bu 
gemiler, dünyada mevcud eşleri arasın -
da iyi bir mevkie maliktirler. 

Regine Maria 
(Romanya) 

Hhat noksanlarını ıkmale ve büyük hava 
ve deniz donanmalarını inşaya muvaffak 
olurlarsa Almanyanın rnüsteınleke vesa
ir taleblerine veda etmesi iktiza eder. 
Onun için Hitlerin Orta Avrupa mese
lelerini tesviye eder etmez müstemleke 
işine san!ınası ve bunda acele etmesi 
hem politika ve hem de askerlikçe lA
zımdır. 

Hitler İspanya harbi mümıinleşmlş ol
duğundan or.un neticesini bekliyemezdt. 
Fakat Japonya Haitu ile Kantonu aldık
tan ve Çin ordulan enkazmı gerilere at
tıktan sonra artık yeni maksadlar için 
harekete gelebilirdi. 

Onun için sayın okuyucular dünkü Son 
Postada üç totallter devletin yakında 

imzalamalan muhteınel siyasi ve askerl 
bir anlaşmanın tahmın olunan metninl 
okurluklan zaman hayret etmemişlerdir 
sanınm. Bilakis bunun tam zamanında 
yapıldığına kanaat getirmişlertlir. Her
halde ilkbabara doğru dünyanın yeniden 
tehlikeli bir surette kanşmasını bekleme
liyiz. 

Almanya, Japonya ve İtalya arasında 
siyasi ve askeri tesaniid esascn yeni bir 
şey değildir. Habeş harbinde İngiltere 

1929 da. Napolide kain, İtalyan tez - İtıılyaya hücum eımeöiyse bunda hiç 
gahlarında inşa edilmiş 1850 ton cesa - şübhesiz yalnız Almanyanın yardımı de
metinde bır gemıdir. Romanyanın bu sı- ltil. ayni zamanda uzak do~ denizlerln
nıftan iki gemisi vardır. Gemiler 38 mil deki Japon donanmasının tesiri olrnuş
süratindedir. Şu halde bu vasıfları ile tur. Çünkü Büyük Britany,anm deniz 
gemiler, Karadeniz ıçin mükenunel ad- kuvvetleri Akdentzde harbe girişir girig
dedilebilir. Bundan dolayı gemilerin nı- rnez Pasifik Okyanustaki ve hattA 
sıf kutur seyirleri 3000 mil olarak, az tu- Hind denizindeki İngiJI :r: müstemlekeleri 
tulmuştur. Çünkü 3000 mO Karadeniz için tehlikeye girecekti. Kezalik Japonyanın 
kfifı denecek bir mesafedir. serbest serbest Çine hücumunu ve bü-

Buna mukabil geminin silahlarındaki tün şimalden cenuba do~ Çini istila et
çokluk göze çarpmaktadır. Regine Maira mesini temin eden Avrupadaki Berlin -
da (5) tane 12 santimetrelik. (1) tane Roma mihveri de~il midir? Batıda Al-
7,6 santimetre];k, (2) tane 4 santimetre - manya tarafından tehdid olunan Rusva 
lik top olduğu gibi 2 tane demakineli top doğuya karşı bir §ey yapamaz. İngfliz 
vardır. Bu suretle bu gemiler hem eşle- dontınması da Uzakşarka gitmek için 
rine na~aran üstün kuvvet ı: ve hem de Avrupa sulanndan aynlamazdı. Eter 
hava hucumlanna karp mukemmel bir Almanya, İtalya ne Japonyanın askerl 
durum arzetmektedirler. yardımlarına gdv nmeseydi ne Avustur-
~mıde (6) tane kovan bulunıruıkta ve yanın 1lhakında, ve ne de Çekoslıwakya 

gemı ayrıca (50) tane de may:tn alabfl - meselesinin hallinde o müth~ rolünü oy-
mektedir. A. T. nıyamazdı. 

. Fransız - Rns - Çek askeri ittifakını 
Etıbba odasında bir toplanb sıfıra duşuren Anınterden biri uzak d 

Pe~embe gilnti 18,30 da Etıbba Odası kon- • o-
fcrıım salonunda Turk M krobl,yoloji Oe _ ~daki Japon kuvvetleri de~ midir? 
m1yet1 tarafından bir top:hntı yapılacaktır. TotaliteT Oç devlet arasında zaten 
Toplnntıd:ı tetanoz korunınıısı bakktntia mcvcud bir nlaşma ve bir tesanüdün 
mesle.ıd konuşmalara devam olunacaktır. bugiln yeniden kuvvetlendirilmesi ve 

Bugünkü Çin 
( Bartarafı 7 nci sayfada) 

radan yalnız yolunu, yolundaki görOnC1t 
tehlikeleri ara~nnaz. deniz ve ne • 
birlcrin göze görünmez cruh» larını d• 
gözetler. Onlan memnun bırakmak içltl 
denize açılmadan evvel ya biraz pirlJl~ 
dağıtır, ya da bir lıcroz kurban eder· 

Çin köylüsü her şeyde iyi ve fena rUlY 
ların tesirini arar. Ecdadının ruhu bıtiJl'" 
cl sınıfa dahildir. Onlardan iyilik uın&f· 
Teveccühünü kazarunıya çalı§lf. Feıı; 
ruhlardan kurtulmak içın de bir tUt1 

çareye baş vurur. Kapısının üstüne e~ .. 
leri koruyan ~v perisinin resimlerini ~· 
sar, kötü ruhlar, yuvasına yaklaşaınası' 
diye eşiğinin ön!.ine eğri büğrü yarıklııf• 
izler kazar. Mutfağında daima mutfak p&" 
risinin resmini bulundurur. Bu perın1J" 
bir gün cennete döneceğine ve o ınut • 
fakta iyilik mi, fenalık mı yapıldı~! )19" 

ber vcreceğine inanır. Günü gelip ter~ 
mi kaldıracağı vakte kadar, cennette )leP 
iyiliğinden babsetsin için perinin aPJ1"' 
her gün bir parça bal dokundurur. 
Ayın muayyen günleri muayyen # 

için uğursuz sayılır. HattA kötü ruhla! if" 
terlerse rastgele bir günü da uğursııı.ı .. 

..:n"' Iaştırabilirler. Çin §ehir ve köylcıw 
falcı; işi en çok olan insandır. M~ 
alır, çarşıda. mabed önünde. yol )tell' : 

rınd.a oturur. Para ile her istiyenin_~tt' 
lına bakar. Ona her çeşid mü§terl s::-flJ 
O sene mahsulün bol olup olmıyııcs~..-

rnerak eden çütçiler. tnsarladı~ işfll ~ 
gidip gitmiyecel'ini endJfe eden tacit1 ,' 
hastalar, yola gidecekler, evleneceıd~~ 
hattA ölüsünü g_Simdürecekler... lJ~nıı 
bir gün kcstirilemediği için bir aıorı 
aylarca, hatta yıllarca toprağa göınillfll; 
yip, bu maksadla yapılmış hususi yetl 
de saklandığı çok vakidir. cl' 

Bu falcılar yarın, okuyan neslin ön~1 
tutunamıyacaktır. Fakat bugün cahil 
lünün her hareketine onlar hfıki.Jll. btt 

İşte Çin böyle bir unsurdan modetll s): 
devlet yaratmıya çabalıyor. Bu iŞi ıınctıY 
uygun bir talim ve terbiye, bütün Jile ~ 
.Jekete yayılacak geniş bir tedrisat ~ bl1 
mi ve hepsinden evvel uznl'ı· gör:rı_d& 
sevk ve ıdare kudreti sayesinde uıır 
labilir. , , 

Ingiliz membalarından çevtf 
K. Neyyir 

F 

~~ 



Fran 
lederas 

um mi gre 
nun eki di vi 

ce aş adi, 
r eyi erme i 

tt (Baştcırafı 1 fnci ıtr!lfadct) bir tebliğine göre, grev ihtimaTI-eri se
,:sı ve umurnt ıntizrunın temini husu- bebile yiye~ıt taşıyan trenlerfn bütün 
te~ hükame~ tarafından. alınan sıkı yolcu trenlerine tercihan işletilmesi 
t ler sayesmde, umuını grev, fede- hakkında lAzım gelen emirler v~ -
~o~~n bckledi~i neticeyi vermemiştir. miştir. 

!lı .c-llriıin bütün miihlın noktalan ve bu 
la eyanda metrolar. şimendifer istasyon
a~e diğer funme müe eseleri polis ve 
,~uvvetl.eııi tarn!mdan muhafaza 
Ş edir. 

«aı tınall Fr.Qnsadnki maaenler askeri i~-
'aa al~ ahnnu~ır. Demiıryolu müna
" . tı da c:iheti askeıriye tarafından s vk 
e ıdare edilmektedir. 

Yeni kararname 
Parıs. 29 (A.A.) - Ham halinde hü

~ete fevkalnde salahiyetler veren ve 
l'arı:a kabineye bütün vatandaşlar ta
ltı~ an yapilim servıslere vaz'ıyed et-
tdil-~~kını veren bir kararname imza 

-~..~!§tır. 

Grev ya memurlar müstafa 
addet!ilecek 

,.... naladier, grev ilfın eden bütün hüku
·•ıet ""--\ .-&.<:.LUut'lannın, grevden sonra ve 
liendilerine istifa etmeıcri hakkında teb
• gaı Yapıimadan evvel ışe başlamış ol
~~ bile müstafi nddr:dileceğini b "yan 
t~ır. Kabinenin hemen bütün erkiını 
ll lafından ımza edilmiı; olan bu karar
a:rne. ınucibince hülrumet bu fev'kalade 
di ~1Yeti kullanınağa lı arar verdiği tak
d~ e g rek mülki. gerekse askeri salıa
tıl b~tün mesaiyı ve memkkctjn iaşesi
~~ksek nezareti aitında bulundurn-

r. 

lu liilktunet, memleketin selfı.meti 'için 
§e~lu gördüğü takdirde her nevi te
telttiı.llerin amirlerine kumanda cde-

, Fnbrika1ar işgal altında 
"'·al....:,_ .• 

)~ ....... LKaUırm daha çok mikdarda SPY-

ladı lntıhafız elde bulundurmak mak
tıli;~ ~skc.ri kıta'lar tıırafından işgal et-

Ö dı~ bi1dirllm('ktcdir. 
)a henilcliğine göre Nord vilayetinde 
bır;n arnelenin işe gidernemesi için oto
~er kasden tahrib edilmiştir. 

l~~ k?mct. bütün mahkemrVerle hU.L· 
~~ s feroer hale koymuştur. 

}) Demiryollan 
t~d aris, 29 (A.A.) - Demiryolları mUli 
l!f:a!Yonu sekreterleri taraündan 
:trıınt&anın muhtelif mıntnkalanndaki 
eb-n aka teşekküTier~ne gönder.ilen ve 
taın~lldifcr işeilerini greve davet eden 
~'ıtıe ının. gazeteler taratmdan neşri üze
ltli't>.· adlı ye, hükümetin talebile, bu ta-

'"1 ~ 
ba~l gonaerenler aıevhinde takibata 

Gnzctclcrin mtitnleaThn 
Paris 29 (AA) - Paris gazeteleri 

bac;lıca yarın için ilAn edilen grev ha
reketiie ~ul ol:nıak'iadır. 

· Matin ~azeıesl umumt grevin mev -
Zl'U bahsolaımyacağım yazcyur. 

Pe.tit Parisien, demfcyollan arnele -
sinden ancak yüzde ellisinin bu greve 
iştirak edeceğini tahmin eyliyor. 

Epoque gazetesi i!e umuınt mesai 
konfE'derasvonunun tam bir muvaffa -
kivetsizli 1ıe uğnyaca~~ hükmedi .. 
v'lr. 

Sol cenah l!azeteleıi ise grev -hare -
etini kuvvetle müdafaa etmektedir. 

ttu llnıştır. Buna sebeb, mezkur tami-

~irrı 1845 tar:ihll kanun ahkamına muga-
1~ altnasıdıt. Filhakikn mezkur kanun 
~ 1 ~eya imzaınz yaZJ ile serbest sey
h eti arızaya uğratanları üç seneden 
tadır~eye kadar hnpis1e cczalaıldırmak-

alk Partisi Reisliği 
(Baştarafı 1 inci ro.yja.dıı) 

Söz alan sayın Başve!dl Celll 
Bayar. Ebedt Şefin dalınt istirah t 
mahallinin tayınile yaptırılacak 

anıd için teşkil olunan miltehassı~ 
komisyonun tanzim edecek! rapo
run grup tasvibine arzedildikten 
sonra tatbikatma ~ileceğini be
yan etmiş, bu beyanat heyeti uınu
miyece tasvib olunmuştur. 

Bundan sonra, Başbakan, Ebedi 
Şefin üfulü ile Mdis olan Cümhu
riyet Halk Parti3lı Reisli~ inti
habı meselesinın halli fçin Parti 
kurultayının yakında toplanmaın

na lüzum hA.sıl olduğunu bUdir
miştiı:. 

Ruznamede başkaca görü;i}leeek 
o ir madde bulurunadı~mdan • eelse
ye nihayet verilmi§tir. 

Kunıltay birincikfuıwıda 

toplanıyor 

Ankara, 29 (Husust) - Parti 
kurultayı birincikAnunun ortala
nnda toplanacaktır. Kurultayda 
mcbuslar. vilayetler delegeleri, 
Partiye bn~lı hükmi şahsiyeti haiz 
teşekku"1lerin mümessilleri buluna
caktır. 

Sayfa 11 

y sene 
• g r 

Bu akşam Ankaraya gidecek olan şirket mümessilleri 
hükfunefe kat'i tekliflerini bildirecekler 

Tramvay ve Tünel f:irketlerinin hüku
metimiz taratından satın alınması müza
kerelerinde §irketi temsil etmek üzere 
Belçika merkezi direktörlerinden De Bar
si ve K.larens tehriınıze gelmiş bulun
maktadırlar. 

İki gündenberi fjrketi erkinlle temas
larda bulunarak tirketin envanterini ha
Zlrlamış ve tesbit etmış olan merkez mü
messilleri, envanter llStesile ID'!1hasebeyc 
aid diğer evrak ve vesaiki hamilen, bo 
alqam Ankaraya gidcceklerdir. 

Ankarada, Nafıa Vekil1etile yapılacak 
olan müzakerelerin uzun sürmiyeceği an· 
laşılmaktadır. Şirketin, yılbaşına kadar 
kat'I surette hükOmete devredileceği mu
hakkak sayılınaktad1r. Bu tarihe kadar 
müzakereler sona ermediği takdirde, E
lektnıt şirketine yapıldığı gibi Tramvay 
ve Tünel şirketleri de hükUmete geç
mekle beraber, §irket işlerinin ted\~rü 

yediemin sıfatile muvakkaten 'mdikf 
erkana bırakılacaktır. 
Traınvay şirketinin esas mukapelesf 

1942 senesinde sonra ermektedir. Maaha. 
zn. bu mukavele bilalma taahhüdatının 
büyük bir kısmım ifa ef.memiş olan şirw 
ket. ~imdi yakasım kurlarmak istemek
tedir. 

Şirket. bütün tesisat ve malzemesinin 
büktımete devri için henüz kat'i bir te~ 
lifte bulunmamıştır. Salahiyettar mahfel
lcr•n kanantine göre, mevcud tesisatıtt 

sermayesi çoktanberi amorti edilmiş oloo 
duğundan, şimdiki değeri ancak bir mil· 
yon lira tutanndadır. 

Maahaza kat'.i rakam, Ankarada yapz .. 
lacak olan müzakereler neticesinde tesbiti 
edilecektir. Bu netice alındıktan sonra, 
şirketin Belçika merkezindeki uınum cB
rektör Spesial'ın. devir mukavelesini tm,. 

zalamak üzere bir müddet sonra Anka
raya gelmesi muhtemeldir. 

(BC!§ tarafı 1 inci sayfamızila) 

dilerine bazı rnühim tavsiyelerde bu • 
lunmuştur. 

Başvekı1 , nezaret erkfuıından, SOD 

zamanlarda bazı tahrikata sahne olaD 
kilisenin düzeltilmesi ve diğer taraftan 
mekteblerdeki tedrisatın milli prensip 
ve hedeflere uydunılınasına devam hu· 
susunda muti bir teşrikimesai talebi& 
de bulunn1Uştur. Metaksns demiş'tir ki: 

·Milli gençlik teşkilatı benim ese • 
rimdir. Bu, kendisine büyük ümidler 
bağıadığJm tbiT devlet teşekkwüciDr. 
Bunu mekteblerde de tatbik ederek her 
iki teşkilatin b:ir'bU"ini tamam.lalnaD 
zaruridir.» 

Istanbul valiligine anisa valisi 
LOtfi K1rdar tayin edildi 



SON POSTA 

"Son Posta, 1n Hikayesi 

s 
Çeviren : H. Alaz 

Geçen gün çocuklarımın mürebbiyesi 
Jüliya Vasilyevnayı odama ça~rdım. 
Kcndisile hcsab görmek istiyordum. 

- Oturunuz Jüliya Vasilyevna, dedim. 
Sizınle olan hesabınuzı görelim.. Her 
halde sizin de paraya ihtiyacınız vardır. 
Fakat siz o kadar teklif ve tekellüfe ria
yetkarsımı ki, ben ça~ırmadıkça gelip 
paranızı istemezsiniz!. Evet ... Biz sizinle 
ayda otuz ruble üzerinden mutabık kal
mıştık ... 

liğiniz yüzünden hizmetçi, Varyanın kun· 
duralarını çaldı ... Halbuki siz bütün bun
lara dikkat etmeğe mecbursunuz!.. Siz 
aylık alıyorsunuzt.. Neyse, ) Varyanın 
kunduraları için de beş rublenizl kesl -
yorum.. . İkincilmnunun onunda m ben
den on ruble almıştııuz!. 

Jüliya Vasilyevna: 
- Ben almadım!. diye inledi .. 

- Fakat bende yazılısı varl 
- Peki, öyle olsun! .. 

- Hayır, otuz ruble üzerinden.. Ben- - Kırk bir rubleden yirmi yedi ruh· 
de yazılısı var. Ben ~er vakit mürebbi • le çıkarınca on dört ruble kalır ... 
yelerime otuzar ruble verirdlim. Ervet, Mürebbiyenin iki gözü de yaşla dol -
siz bende iki aydanberidir çalı~ıyorsu - du .. Uzun ve güzel burnunu ter kapladı. 

- Kırk ruble üzerinden. 

nuz!. Zavallı kız! .. 
_ İki ay \'e beş gün... Jüliya Vasilyevna titrek bir sesle: 
- Tam iki ay .. Benım defterimde böy- - Ben ancak bir defa para aldım.. Ben 

le yazılı. Bu mikdarın üzerinden dokuz ancak zevcenjzden üç nıble aldım.. Bu • 
pazarı çıkaralım ... Siz pazar günleri Kol- nun dışında ben para almadım. 
ya ile meşgul olmuyordunuz!. Sadece ge- -Öyle mi?. Halbuki bu üç ruble bende 
ziyordunuz!. Sonra aradaki üç bayram 'kayıdlı de~il!. Şu halde on dört ruhieden 
günUnU de çıkarmak H\zım.. bu üç rubleyi de tenzil etmek lAzım: Ka-

Jüliya Vasilyevnn öfkelendi ve bir • lır on bir ruble ... İşte yavrum paralan -
denbire başını kaldırdı Fakat ... A~zın • nız!.. Üç ... Üç, !iç ... -Bir ve bir ... LOtfen 
dan tek bir kelime bil~ çıkmadı.. alınız!. 

- Evet, Uç bayramı da ilave edince on Kendisine on bir rubleyi uzattım ... O 
iki gün eder ki, hesabcian on iki ruble paraları elleri ve titriyen parmacıklarile 
tenzil etmek lazım gelir... bunları ccbine koydu ve: 

- Mersi!. diye mınldandı. 
Kendimi tutamadım ve sordum: 
- Bu mersi niçin?. 
- Paralar için ... 
- Fal:at ben sizi soydum. so~ana çe -

virdim!. Açıktan açığa hakkınızı yedim!. 

Şu halde bu mersi de ne oluyor?. 
- Diğer bulunduğum yerlerde bana 

bunu da vermezlerdi ... 

- Vermezler miydi?.. Sözünüze in anı. 
rım! Yavrum, bu benimkisi Utife idl .. 
S"ze iyi bir ders vermek istemiştim .. Şim
di size hakkınız olan seksen rublenizl ve
receğim! .. İşte onlar, zarfın içinde, size 
verilmek üzere duruyor .• Fakat bu dere
ce yumuşak başlılık olur mu?. Hakkınızı 
yediğim zaman niçin protesto etmedi -
niz?. Niçin itiraz etmediniz?. Niçin su -
suyorsunuz? .. Şimdiki zamanda biraz diş
Ierinizi göstermeden yaşamak kabil mi?. 
Bu derece yumuşak başlılık görülmüş bir 
şey midir?. 

Jüliya Vasilyevna gülümsedt. Yüzünde: 
•Evet bu görülmüş bir şeydir!.• diyen bir 
ifade vardı .• 

Kendisine verdiğim bu şiddetli ders -
ten dolayı affını rica ettim. Ve onun bü
yük hayretleri arasında, kendisine sek
sen ruhielik zarfı uzattım .. Ürkek bir eda 
ile teşekkür ederek odamdan çıktı .. 

Ben, arkasından bakarak: 

-Bu dünyada kuvvetli olmak çok ko
lay bir şeymiş!. diye ciüpndüm!. 

Yazan: A. Çelıov 

( 
Y.ARIJftd ~: 

lik gençlik hat1ras1 
. Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Dört gün Kolya hastatandı ve ders ol
madı .. Siz sadece Varya ilc meşgul ol -
d un uz' . Üç gün de sizin dişleriniz a~n -
dı; karım öğleden sonraları size izin ver
di.. On iki, yedi daha on dokuz eder. 
Altmıştan on dokuzu çıkanrsak kırk bir 
ruble kalır, değil mi?. 

J:iliya Vas!lyevnanın sol gözü kızardı 
ve rutubetlendı. Çenesi titrerneğe başla. 
dı .. Sinirli sinirli öksürdü; burnunu çek
ti. Fakat... Tck bir kelime söylemedi!. 

Istanbul Jandarma satınalma komisyonundan 

- Yeni yıl gecesi tabağile beraber bir 
çay fincanını kırmıştımz! .. Buna mahsu
ben ele iki rublenizi kesiyorum... Vakıa 
çay fincanının kıymeti daha yüksektir .. 
Onun nilevi bir hatırası var ... Fakat ney
se... Bizim hakkıııuz nerede kaybolma -
dı ki! .. Sonra, si7Jn dıkkatsizliğiniz yü -
zünden Kolya ağaca tırmanarak ceketini 
yırtb .. Buna mahsuben de on rublenizl 
kes i yorum ... Sonra, gene sizin dikkatsiz-

-

Mlkdarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 
metre Lira Kuruş Lira Ku. 

21.000 Bez 6720 00 504 00 

ı - Cins, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı (21.000) 
metre kur~unl renkte Amerikan bezi 15/B.Kanun/938 Perşembe günü saat 15 de 
Ge,iikpaşadaki Jandarma satınalma komisyonunca kapalı zarf eksiltmesile satın 
alınacaktır. 

' 
2 - Nümune, evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görülebilir 

veya şartname parasız alciırılabilir. 
3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklUcrin usulüne göre tanzim edecek. 

leri kapalı zarflarını eksiitme günü nihayet saat 14 de kadar makbuz karşılığı, 
olarak komisyona vermeleri. (8651). 

İkinciteşrin 30 

Nafıa Vek8letinden: 
Eksiltmeye konulan iş 
ı- AdanadaSeyhan nehri üzerinde yapılacak regülatör inşaatı, keşif bedeli 

•2.400.000. liradır. 
2- Eksiitme 4/İkincikanun/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat c15' 

de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlü~ Su Eksiitme Komisyonu odasında kB· 
palı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - fstekliler, eksiitme 1artnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iflerl genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c50:t lira mukabilinde Sular Umuın :Mii· 
dürlüğünden alabilirler. 
• 4 - Eksiltıneye girebi1mek için isteklilerin t85.750, liralık muvakka~ teıni· 
nat vermesi ve eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün-evvel ellerinde 
bulunan bütün vesikalarla birlikte bir dilckçe ile Nafıa VekfUetine müracaat 
ederek bu i~e mahsus olmak üzere vesika alınaları ve bu vesikayı ibraz etme-
leri şarttır. Bu müddet içinds vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltıneye i§tirak 
edemezler. 

5 - istekiiierin teklif mektublannı ik inci maddede yazılı saatten bir saat e"/• 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri ı.a~ 
zıındır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4358, c757h -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh'll keser. 

- Icabında aiinde 3 kaıe alınabilir. 

Nafia V ekaletinden: 
Ekc;ıltmeye konulan iş: 

ı - Erzincan sol sehH bataklıklannın kurutma işlerile Kirlevik Şel§le 6\J• 
yunun tahliye kanalı ve bu kanal üzerindeki köprüler ve şütler inşaatı. JteŞif 
bedeli t299926» Hra c99, kuruştur. 

2 - Eksiitme 26/12/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat .ıs. de Nafiıı. 
Vekaleti Sular Umum Müdarlüğü Su Eksiitme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiitme prtnamesi, mukavele projesi Bayındırlık işleri genel 
§artname.c;i, fenn.t şartname ve projeleri •15» l;ra mukabilinde Sular Umuın Jdii· 
dürlüğünden alabnirler. 
4- Eksiltmeye girebilmek için iatekUlerin tl5747• lira •08ıo sekiz turuşıuıı: 

muvakkat teminat vermesi ve eksiitmenin yapılacağı golnden en az sekiz gi1Jl 
evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine 
müracaat ederek bu i~e mahSUl olmak üzere vesika almalan ve bu vesikaYl 
ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesıka talebinde bul unmıynnlar eksiltmeye iştirak ede .. 
mezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğü ne makbuz mukabilinde vermeleri lA .. 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. t4862:t c8577• 

iç İspanva şarap, İspanyol karı, İs - -118- noorsun? 
- Haydi, güzel! Sen de iç.. ben de SON fOSTAN IN kı dar. Daha da seni diğnecceğiın ss • 

panyol rnarebe EDEf? QOt'\AN\ -Olmaz sen gir. Burda yasak! tt. 
başka yer yok. -Ne yasağı zo? O lasak, bu yasa • 

Herif kadehle· Burası evdir, yoksam Üsküdar ıraın"9• 
ri doldurdu. To - yıdır? Duvarlarda lefalar eksiktir. ~ıı. 
rik bunlardan bir ra bozulmaz!. Kondoktor ilen laf edıl 
tanesine yapı§ • mez!. Vatmana işmar olmaz!. Yok ebC ~ 
tı, dikdi. Pekmez YAZAN: Ercümcnd Ekrem Tnlu nin örekesi! Pek alya da gireriın. J3e O· 
gibi koyu, tatlı, ilen beraber iki tane de biçare rnnh1 rı 
ağdalı bir şarap • larından silinmi.ıj o- - Iıh .. içim sar - kat getinnişim. Sabahberi tahtB19 • 
dı bu. Beğeıpne - nun yerine Hameli mıyor. 1Ben yataca- gcvremiştir. Haydi, Gurabi efendi ~ 
di, yüzünü bu babanın sevimli si ğım artık. dem, haydi bayan GurabL. buyurun}. 

ruşturdu, elinin tersile dudaklanru sil· ması, kır bıyıklari'" -Yi yemek, son· (Arkası var .... 
di; fakat ses çıkarmadı. Nihayet, sinir- le, mütebessim ağzı ra. • ........................................................ . 
lerinı uyuşturacak, uykusunu getire - ile tecessüm etmiş • - Kamım da aç İstnııbul İkinci İflas 1\lemurluğund:~ 
cek, az çok ispirtolu ibir içkiye kavuş - ti. Ah, ona bir ka değil. Şu bizim ta • Müflis Alfredo Binakinin İstanbul JJ 
muştu. Kendi kendine şu dü~ünceyi deh rnkı sunsa, ne kım alayını bulsam, lıkpazarında Tütün Gümrü~ .Kcınetrt 
y'Ürütüyordu: olurdu? Acaba, bir başka bir şey iste • sokakta kiıin ma~azada mevcud mal~:!) 

-Nerede canım rakı? Kadehin içi - daha oraya, Galata· mem. açık arttırma ile 2/12/938 Cuma go tl 
ne döktün müydü, kenarlan zincirle • daki o munis muhi· - Takun alay, saat 9 da ve ev eşyası (Yeşilköy ~)tes· 
rıir, suyu katım·a ilkin dibi hafif bula- te kavuşabilecek mi ne?. ınahallesi Mezarlık sokak 14 No. ıu~ bd' 
nır, sonra da heyeti mecmuası koyu idi? - Gurabi efendi nede) 10112/938 saat 10 da YeşilltD1 ıı 
süt rengini alır .. kaldırıp içerken, du - - Salahaddin bey· ve kumpanyası. açık arttırma suretile satılacaktır. O~-
daklarda belli belirsiz bir yanma, da - ağabeyciğim! Şu - Senin kum • takdır edilen kıymetin % de yetmiŞ b d 
makta sert, buruk, şekerJimtrak bir mezeleri tazeler mi· panya var burda? ni bulmadığı takdirde ma~azadaki 1 t• 
tat.. iki.. üç kadehi pariattın mı idi, sin, anam? - Var, ya! Biraz ve sabunculuğa aid maliann ikinci art~ 
aim3ğda tatlı bir uyuşukluk, efkarda Deyip de, temiz evvel söylemedim ması 7/12/938 saat 9 da ve Yeşiiköyd )"' 
iatif bir ccila•.. yüzlü tezgahtarm mi? eşyanın 16.'12/938 günü saat 10 da 

Torik İstanbulda iken, ekseriya Ga- elinden, o pek sev - - Sen belki söy • pılacağı bılinmek üzere Han clunur. 
Iata otarafına geçti mi, Ziraat bankası - diği mezelerl, mid.. ~e amma, ben unut. (ı~ 
nın yanındaki sokaklardan birinde ye tavasını, patlıcan kızartmasını, §İlS 1 maz. Ben yok söyle! Ben : ~r ~it son· ı - Hay koca haydud! İshmbul İkinci İflas Memurlu~d~ 
Harndi babam n lokantasına uğrar, 0 - köftesini, sahanda kaşar peynirini tat· ra .. ben döv .. ben söv .. be,., benim yer Bu aralık aşağıda bir ayak tılurtısı J\1üflis Niko ve Koço CanbezdıJcr~. 
rada kafayı kirişlerdi. mak müyesser olacak mı idi? k:ıybet. oliu. Sokak kapısının önünde birkaç ı f11P yapılan sıra defteri ne Jkinci top nn ıt·· 

O yeri he:- 11edense çok sevmişti. - Eviva, efendi! - Neden be babacığun ' Ben mah • kişi birden geziniyor gibiydi Topal p "" . nın 21/11/933 saat 10 ve 10.30 da Y8 •18 
Dükkan sahibieri de, gelen müşteriler - Eviva! pus değilim. Hülrumatla d • hiç bir ala· bekçi kulak verdi: cağı ilan ı::dilmfşti. Gösterilen gün utı •• 
de babacan adnmlardı. Aralarında tatlı Bir tek ~arab daha yuvarladı. Göğ- cağım, vereceğim yok. : illnseciklerle - ~ağıda var adam; dedi. Ben git, tesadüf ettiğinden toplanma idare ıııt0 "1 tatlı mübahnS<'ler cereyan eder, can sü, alev yutmuş gibi yanıyordu. Ka· vazgeçtim olmadı. O hald • beni bura - bak! t 1 
sohbetleri edilirdi. Harndi Bey feleğin dehi elinden bırakt•, bir iskemle çekip da cebren tlıtmağa kimin ıe hakkı var? Tahta hacağını tıkırdata tıkırdata rile 

141121938 Çarşamba günü saa 11' 
genn\.. st>rdini gönnüş, pişkin, efendi· oturdu: - Sen doğru söyle. AJ ıma, yok sen merciivenden indi. Önce kapıyı açtığı, talık cdilmıştir. Müflisler alacaklıla~stl· 
den b"r nd-ımc:h. Müşterilerine kardeş -Bana bak, azizim! dedi. Ben bura- fena adam, büyük toreador. Bir defa sonra da birisile konuştuğu duyuldu. konkurdato teklif etmekte olduğunu 

1 

rıJJ 
muamele i eder, ham ervahları dükka- da duruculardan değilim. Bu yer beni sen el geç, bir daha bıralrma. - Var burda bir efendi, amma de - da ile beyan etmişlerdir. Alac~11\C"' 
nıra sokm ı rl"nerlerini tatlı dilile, hüs sarmadı. Sen mademki benim dilim - -Hay, dilini eşek arısı soksun! Ben- "ğil balık.. diyerek bir şeyler söylüyor- ikinci toplanma ve konkurdato ;rnu:ııı rı 
nü mu ınele He kendine bağlamasını den anlıyorsun, ve bugüne bugün be • den başka senin lafını anlayan olursa, du. resi için o gün dairede hazır buıu.nrnnls 
bilirdi. lediyenin memurusun, bu heriflere an· şu bıyıklarım mundar olsun! Herhal - Derken, muhatabının sesi yükseldi: ilan olunur. (12353) 

Şimdi, şu gurbet diyarında, oracı p lat da, beni koyuvcrsinler. de, görünüyor ki ben nafile yere nefes - Kalk, git tereyağı! Boşuna zev -
ğın hasreti birdenbire gönlünde alev - Bekçi, baynğı Çlrpınır gibi btr ba .. tüketiyorum: Bumdan palaman çöze • zeklenip dır dır edoorsan laftan yana 
, 'lmi.şti. Kar~ıcandaki kıranta, haydud reket yaptı.. miyeceğiz. karnımiZ toktur. Dabanlanmın dilbine 

·untusu herifin şekli fiemaili nazar- -Pa .. pa .. pa .. pa! Bu, dünyada ol .. -.:Yok .. hayır! İç bir şarap dahaJ kara sular enmiştir burasını: buluncaa 

___....,.. 
b , 

z ,ut - Kadıköy seklzlncı Uk ıne~cııl" 
den nldıgım tasdlknameml zayi ettırn· ur 
sını alaca~lp\dan eskisinin hüknl_!_~' 

Kemal~-

1 



30 İkincit~rih SON POSTA 

•Son PostaD am mac:era romaıu: 19 

Yazan: Ziya Şaldı 

l·lind hilafet c iyeti murahhas• 
O, sağ elinin baş pannağını kaldınp 

~Hıyarak adeta beni tehdid eder gibi 
10Zlerine devam etti: 

- Dur .. accle etme. . .sözlerimi bitir
lnediın .•. Bu iş, öyle bir işdir ki, yanlllj 
•tııan bir adun ile insanı en derin bir 
ııçuruma düşürebilir ... Görüyorum ki 
~n, daima adımlarını yanlış atıyorsun. 

aha doğrusu, bir t, görmek, ·bir mu
\Jaffakiyet kaıarunak için fazlalıklar 
'~Pıyorsun. Adeta, kıldan nem kapı -
Yorsun ... Bak. Şimdi sana, 'bunu ispat 
~~E!ceğim. Senin, o şüphelendiğin adam 
ırn, biliyo.r musun!. - ...... 
- Hind Hillfet Cemiyetinin gizli bir 

lrıUrahhası olarak bilhassa İstanbula 
ıilnderdiği bir zattır. 

.\man Allahım!. Az. kalsın, çıldıra -
~lttun. Hlnd Hillfet Cemiyetinin İs
h nbuıa kadar gönderdi~ o gizli murah
'iasın, Luna ile ne alı.şverişi olabilirdi?. 
i, biı- graınofon plliı gibi aynen kafa

~ın zaptettiği o konuşma?.. Buna ne 
llebilirdi? .. 

~ Sabredemedim. Öfke ile yerimden 
tladım. 

ih- Doktor bey!.. Bu ııözlerinizden iki 
b tiınaı çıkıyor. Ben, ya abdalım .. ya-
~d bir yalancıyun.. lütfen söyler 
~iz?. Beni, bu iki sıfattan hangisi 
e tavsif etmek istiyorsunuz?. 

N Ddk.tor, biTdenbire duraladı. Hiç 
dn~~siz ki bu kadar kuvvetle karşısına 
•~ııeceğimi ummam~ 
Adetd, kekeltverek mınldandı: 
~- Estağfururİah .. size, ne abdal.. ve 

de yalancı diyemcm. 
a..- Şu halde .. ne demek istediğinizi 
~)ıkca s~yler misiniz?. 

- Renüz .. bu işlerde acemisiniz. 
la- F'akat kulaklanm, ~ttiklerini an-
ltıakta acemi değildir, doktor. 

bi:'. Evet.. filphesiz.. fakat, yabancı 
ıı' lısan . .. Belld yanl14 anlamış olabi
ltı~niz... Bunlar, tıep mümkün değil 
l. 

li'a- lier şey mümkün olabilir doktor. 
brı k~t, İngflizcenin bütün inceliklerini 
~~ırn kadar iyi bilen bir kız için hata 
le ~k imkAnı olamaz ... Size, kat'iyet -
\1e50Yl.?yorum, ben, o sözleri işittim. 
~ 

1
° sozlerl si5yliyen adam da, mükem-

e bir ··-' E" ...ı t..-- • b !Öz} . ca~uc~ur... ger oıZ, 'UC.uım U 

teı~~rı~i daha h~ll bir hakikat olarak 
})ae ~ e~eniz, o zaman ben ne ya-

ügtın biliyor musunuz? .. -
~a.- A-1man1ann bir istihbarat bürosu 
~ı;nış. Oraya gidece~ ve onlara hiz 
dıtn edeceA'fm ... Çünkü ben, öyle bir a
la.\t a.~tım ki, artık bu yoldan kolay ko-

. donemem. 

~~~e~ktor, cevab verme-di. Gitti, evve1a 
~k astı. Sonra da kapıyı aralık ede -

başını çıkardı: 
'b~abuk .. ild kahve. .. 
'V ıye seslendi. 

lııı.p ~ sonra, oturduğum rruıroken ka -
bir ~e kal'§ıma geçip ~rleşti. Halim 

avırıa söze girişti. 

da,- Sen .. si.nirlendin, yavru..m. Hak km 
~0~0k değiL. Fakat gene tekrar edi -
hem tn. Ya~ın itibarile hem bu işde ve 
l'edd·de hayatta, henüz 8'Cemisin. Nas -
1ltla ın ~ocanın m~hur bir filcancı ka-

....._ rı !hıkAyest vardır bilir misin? 
Evet. 

-n ~erıd ah ... Maksad, odur evladım ... 
111tte en sana, nasihat olsun. Gerek iyi
~ lta;e gerek fenalıkta, daima filcan -
lürı ıriısrına dikkat et. Onları ürküt -
lıeıe tnü, etti~n iyilik, on para etmez. 
bÜsbü~aptığın fenalık olursa, o zaman 
l1t\Jn ~n, gO.rliltü~ gidersin ... Sözle -
letird~ıddtyetine artık inandım, iman 
taıtı ırn. Ancak iU var ki. ben bu ak -
~tın sarkada~larla konuşurken, kat'i -
l,ıtrnı en in !&lerini aynen onlara nak-

...... Yece~im. 
»lçın? .. 

J:a~1:Senlır. sana yaptı~ gibi bir mu
Slıı e karşısında kalırım da onun i -

•• , J 

...... l!a"""t' ...... :s J ........ 

unda hayret edeor\ bir şey yok .. 

cO sözleri söyUyen adam da mükemmel bır ca~ustur. 

Çünkü, Hir.dlt Nizameddin, gerek dev- - E, düşün ... Böyle mühi.m b ir mev
let erkanı ve gerek bu ü;lerle alaka - ki almış olan adama karşı çizmeleri çe
dar olanlar arasında o kadar büyük bir kip de casus diye yürüyüvermek ko -
teveccüh kazanmıştır ki.. bana inan - lay mı? .. 
mazlar, ona inanırlar ... Hatta delilsiz , D · t b d ~ gı· ·ıd· ç h · . ~ oK or, ana ogru e ı. e resı -
ısbatsı~ . onun. casuslug_unu iddi.a eder : nin bütün hatları, acı bir ifadeyle ge _ 
sern, ittua edıyorum dıye, belki de benı ri!mişt.i. Sesinin işitilmesinden korku-
asarlar. 'b ' .. ı · d tt' 

N 
.. 

1
.. d k be yonnuş gı ı, soz erıne evam e ı: 

- e soy uyorsunuz. o tor y. . . . _ 
- Sana, buz gibi hakikatten bahse _ . --: Nızameddının casus olmadıgını 

diyorum, kızım .. sen, geçen cuma gün- i.ddı~ edecek kadar buda~a mıyım. ~~n
kü gazetenin resmi teblioat sütununu nedıyorsun. kızım ... Belkı o. belkı ote-
okumadın mı? b ki .. içimizde kim bilir kaç Nizameddin 
-Hayır .. ne vardı?. var. Öyle bir zamandayız ki... Güneşte-
- Ne olac:ık ... Dünkü selamlık res - ki gölgemizden, aynadaki akisimizden 

mi alıs inden sonra, Hind hilafet cemi- bile şübhelenmeliyiz. Fakat gel de, bi
yl"ti erkanından Seyid Nizameddin e - zim ağalara anlat... Bir kere b ir adama 
fendi ha.,..retleri. Huzuru Şahaneye·ka- imndılar mı? Artık onlann kafasını 
bul edilerek il tifata mazhar olmuştur, dört çift manda olsa, öte tarafa çevire-
rliye bir !1kra vardı. mcz. 

(Arkası var) 

T. C. ZiRAAT BA 
Kurulut tarihi 1 1888 

Sermayesi : lOO.OOO.COJ Tür!( Li.·ası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerı 

PARA BiRii(TiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en aı 
SO lırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 

soo ,. 2,000 ,. 
4 .. 250 • l,OJO 

" 40 
" 

100 .. 4,000 .. 
100 ,. 50 ,. 5,000 

" 
120 , 40 

" 
4,800 , 

160 , 20 n 3,200 
" 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'nlar 6enede 4 defa, 1 Eylftl, 1 Birinci kfınuıı, 1 Mart ve 1 Hazira:a 
tarihlerinde çek.ilecektir • 

Sayfa 13 

" Son Posta" mn siyasi tefrikas1 : 24 

1722 de, İranlılar arasında çı-

kan kavgalara müdahale ederek 
Astrakhan'a asker çıkardı. Bun -
ları Dağıstana sevketti ve ço~ 
geçmeden, Dcrbende, Baküy~, Ghı
lan'a, Mazendran'a ve Astrabad a sahib 

ld Bu fütuhat Anna İvanovna 
o u. d'l 
zamanında (1730-1740) 1rana iade e ı -
mişse de Basra körfezine ve Hind O~y~
nusuna doğru Rusyanın genişlemesının 
başlangıcını te§kil etmekten hali. ~almaz. 

Ç büktımetlerinin şark polıtıkası o 
ar 'be. 

tarihten itibaren şu üç büyük prensı. ıs-
tinat etmiştir: 

_ Paleologue'lerin mirasına konmak 
için Osmanlı imparatorluğunu parçala
mak, ortodoks. dinini miıdafaa etmek, Ak-

denize çıkmak. 
- Basra körfezine ve Hind Okyanusu-

na inmek; 
_ İran. Hindistan ve orta Asya ticare-

tini Rusyaya doğru çekmek. 
Btı geniş hırsıcalılar on dokuzuncu a

sırda İngiltere ıle Rusya arası~da. sık :ık 
dıplomasi ihtilafları tevlid e~~~ştır. ?un
kü Rusyanın bu emellerj Buyuk Brıtan
yanın esaslı menfaa:Uerile çarıpışıyor -
lardı: Boğazlarda, küçük Asyada, !randa. 
Basra körfezinde ve Türkistan ile Efga -
nistanda Rus ve İngiliz menfaatleri bir-

birine zıd idiler. 

* 

ı 

man serbestçe girip' çıkınaktı.~ 1908 de 
ve H•12 de, Rusya b•ı serbest geçiş mc • 
selesini ortaya attı. Fikir, umumi halinde, 
her tarafta müsaid bir telakkiye mazhar 
oldu. Faknt Umumi Harbc kadar hiç bir 
şey değiştirilmedi. İ§te o zamandır ki İn· 

giltere, bütün eski politikasını inkar eder. 
gibi görünerek, 1914 teşrinisanisinde,: 

Rusyaya, bizimle ısti§are etmeden, ken· 
di kendili~inden, İstanbula ve BoğaZlara 
tasarrufunu kabul ve tasdik edece~inl 
beyan etti. 

* Maamafih Ruslar Akdcnize yalnız İs
tanbul yolile değil, Anadoludan geçmek 
suretne de inmek istiyorlardı. 

1829 da, Edirne muahedenamesi onlaı:a 
Anapeden Potiye kadar olan Karade
niz sahillerini verdi. 1878 de, Ayastafanos 
muahedenamesi Ar.dahanı. Karsı, Beya· 
zıdı ve Erzurumu da az kalsın Ruslara ve. 
recektt. Böyle olı.:aydı bütün Ermenistana 
hakim kesileceklerdi. Ve Malatya, yahud 
Dıyarbakır yolile ilediyerek ihtimal ld 
İskenderuna varacaklardı. p] 

Fakat İngiltere müteyakkız bulunu • 
yordu. Tasavvur edilen Rus - Türk mua• 
hedenamesine karşı Avrupayı telaşa ver
di ve Berlin kongresınde bunun ilgasını 
temin etti. Hatta, iki ııırada, Babılili ile 4 
haziran 1878 de gizli bir muahedename 

İngilizler, 1771 de, Rus gemil~rini~ Bal- imzalama~1 muvaffak oldu. Bu muahe. 
tık denizinden kalkarak Akdenıze g ırme- dename mucıbince İngiltere Osmanlı im· 
lerinın haiz olduğu biiyük ehemmiyeti paratorluğunun Asya topraklarını mü • 
birdenbire takdir cdememişlerdi. İkinci dafaa etmeyi taahhtıd eyliyordu. Buna 
Katerina zamanında, Kaynarca (1774) ve mukabil Kıbrısa yerleşmek müsaadesini 
İstanbul (1784) ve Paris (1792) muahede- alıyordu. Burası birinci derecede ebern
nameleri Rusyayı Karadenizin şimal sa- miyetli bir sevkulceyş mevzii idi: Fırat 
hiline yerleştirdikleri zaman da daha faz- yolunu nezarct altında tutmak, İskende· 
la bir mukabele göste .. mediler. Fakat run körfezine hakim olmak ve Rusyaya 
Alexis Orloff'un gem:cilednin 1773 de Filistin yolunu kapamak ! mkanını veri • 
bir aralık Berut limanını işgal ettikle - yordu. 1856 muahedenamesinin ahkamına 
rini ve Rusların Mısırcia entrika yapma - rağmen, Çarın mümcssHleri Filistinde 
ğa ba~ladıklnrını gördükleri zaman te - ortodoks himayesini isteyip duruyorlardı, 
lfışn düştüler. . . . ı:- İngiltere Türkiyeden kendi kontrolü al-

Amiens müsalehanamesı netıcesındw tında Ermenistanda bir ıslahat icrası va
İonien adalarının Çarm himayesi altına dini de kopardı. Maamafih bu vade diğer 
girmeleri Londra kabinesini pek gayri devletleri teşrık etmeğe de müsaraat gös
memnun bıraktı. Londra kabinesi İstan- termiştir. Maksadı da Rusların Erme • 
bula karşı İng:liz ve Rus donanmalarının rıistanda yalnız başlarma; müdafaala • 
Miisterek bir harekt>tin~ hiçbir zaman ra- rına meydan vermemekti. [2] 
Zı Oslmrık istemet.ii. çünk:i yalnız İngiıte

- İngilterenin teklifi üzerine, Berlin 
re için faydalı olmıyacak bir teşebbüdste kongresi Bakuyu serbest liman ilan et • 
Ruslara yardım etmekten çekiniyar u. 

d ti ve Rusların burada hiç tahkimat ya
Bınaenaleyh. İngiliz nazırları, 1841 e, 
İonien adal&rı üzerindeki Rus himaye- pamıyacakları şartını koydu. Fakat bu 
sinin yerine İngiliz himayesini ikame et- ahkarr.. üçüncü Alexandre'ın, 1885 de, şch 
miye müsaraat gösterdiler. Bu ileri mev- rin etrafında bir çok askeri inşaat vücu· 
kiden gemilerinin Moskof entrikalarını de getırmesine mani olamamıştır. 
kolayca tarassud edebileceklerini ve ica- (Arkası varJ 
bında Ça;ıakkale ile Boğaziçine çarçabuk 

d (ll Ayastafano! mua~enameslnln 16 ncı 
koşabileceklerini düşünüyorlar 1' . m:ıddesl ruhakika Rusyanın kontrolu al • 

1815 öen sonra, İngilizlerin telAşı gıt - tında Ennentstanda 181Ahat ıcrasını to.zam • 
tikçe arttı. Karadeniz sahillerine yerleş· mun ediyordu. Rus kuvvetleri ıslııhatın flUe 
miş olan Ruslar artık orada bir donanma çıkanlmasından sonra geri çeklleceklerdl. 
bulunduruvorlar ve bu donanınayı Bo - (2) Ermenistan ı.slahab Berlin muahede -

gvaı.lardan .geçirmek ve Rusyanın cenub namesının 61 lncl maddesinin mevzuunu t* 
kll ctm!4Ur. 

vilfıvetleri mahsulleri için Akdenizde .............................................................. . 
mahrecler bulmak hususunda beslerlik -
leri emelleri gizlemiyorlardı. 1829 da, E
dirne muahedenamesi nihayet Ruslara 
Doğailardan serbestçe geçmek hakkını 
verdi. Bunun üzerine, İngiltere Türkiye
nin resmi hfımisi sıfatını takmaralt Çar -
ların eme11erine açıktan açı~a mürnanaa
ta başladı. İngilterenin teşviki üzerıne, 
Avrupa devletleri Rusyayı Akdenizden 
uzaklaştırdılar. 184:1 deki Bo~azlar mu -
kavelenamesi ve 1856 daki Paris mua -
bedenarnesi ve 1871 deki Londra protoko
lü bu maksadı ıemine hizmet etmittir. 

Fakat, Berlin muahedenamesi Bulga -
ristanı ve Romanyayı yaratmakla Bo -
~azlar meselesinin esaslannı tamamen 
de~§tirdi. Artık Karadeniz kıyılannda
ki devletler yalnız Rusya ile Türkiyeden 
ibaret değildiler. Romanyanın ve Bul -
garistanın menfaatleri de Rll! hınlarına 
muhalefet edeceklerdi. Çok geçmeden 
görllldü ki Boğazlar meııelesintn halli 
beynQlmilel bir tekeftUlden ibarettir. 

Bu andan sonra, Rusya Utanbtil üze -
rinde hlç bir resml iddiaya kalkmad.ı. O 
İstanbulu yalnız araziye nrllteal.Uk statu 
quo'nun idamesini taleb ile iktifa e<U
yordu. Arzusu cRus harb donanınası ve 
ticaret filosu için Karadenizden Akde -

•• 
Olçü üzerine 
Fennt Kas1k bağlar• 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlü~üne 

raliDI 
Boraalu 
lm1uı.,.. ölçü 

tarilMi röiKierillr. 

Emin ön U 
ızmir soke~ı 

TeL 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Tak li tçi lerden 
sak1mmz. 

PARİS ve LONDRA'nın 
Eıı son modellerine ıöre 
BAYANLAR için büyük 

ŞAPKA MEŞHERi 
gayet ucuz fiatlarla 

BAKER MAÖAZALARINDA 
ŞAPKA dairesinde satılmaktadır. 

nizc ve Akdenizden Karadenize her za - ~--••••••••••ı•lfl 
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Deniz_ Şeytan• 
1940 olimpiyadları 

programı tesbit edildi 
Tüıt~ teYinmı 8inna DlbDa 

all m·· d h iş bir gün 
Berlin olimpiyadlannda 129 müsabaka yapıldığına göre 

1940 olimpiyadlannda 4 müsabaka fazladır 
- Bahse tutuşa'bilirsin Id Smutje 

seni pek iyi hatırlarnn.. 
-Pek güze!! .. Fakat sen nasıl de~· 

tin? 
-. Fakat.. Smutje .. ben bu akşam ye-

meğe davetli idim.. lakin yemeği senin· 
le birlikte almağL tercih edeceğim .. 
haydı gel! 

Onu taksiye alarıtk Ham'burgun en 
m~tena ve muhteşem bir oteli olan 
~Uantik otelin~ götürdüm. Küçük gar
sonlar kapıyı açmakta istical gösterdi· 
ler. Bu esnada zavallı Smutje afalla • 
mıştı. etrafın:ı sersem nazarlar atfedi· 
yordu 

- Bu.. pek çok ... Phelax? 
- Ev~t Smutje!. 

1940 ta Helsingforsda yapılacak on 
ikinci Olimpiyad için Findandiyalılar 
büyük hazırltkiarn başlaiillillardır. 

Programda yapılan birçok yenilik • 
ler, Ollmpiyad oyunlanm pek cazib bir 
şekle sokacaktır. 

~ . 
renln ikinet sertst, l!aat 17,15 te sOOO lllefl. 
ren tn ftnall, saat 18,30 da 400 uıetrenlll ~ • 
nall, 18,45 te dekatıonun 400 metre ~.rtlf" 
su. saat 19 da 200 metre 'koşunun «~ 
ra mahsus• 1k1ncl serisi. , 

l."edlncl cün: 27 temmuz c~ 
10 da. ,v 
Dekatıonun 110 metre mll.nlatı k()Ş~tıJ' 

1940 OUmplyad oyunlan organizasyonu at 10,30 da dekatıonun dl3k atma rıtıı->'oıı" 
komtt.estnln ~dnl.k tesbit etm~ o1duıtu kalnn, .aat 16 da sırılda atıama cdeııtl ıl' 
proernma g~re. 133 muhtelif mOsa.baka yapı- saat 17 de 4XIOO metre bayrak yarı.tı.nıtl~ 
lneektır. Programda, el topu, hokey ve po1o serısı. saat. 17,30 da clrld atma. cde~ i1' 
mtlsabaknlım yoktUr. Buna mulı:abO, kadın- ~00 metre koşunun ckadınlar arasınd1' ~ 
ıara mahsu, 10,000 metre yftrftyt\.ş, giDle nall, saat 18 de 3000 metre mllnlnll t',-· 
atma ve 200 metre sürtı..t lı:~u flft.ve edU - flnnll, saat 10.30 da 4Xl00 metre bs.~ tt' 
miştir. Burılardan bMka Urt tane plll.n5r mft- rqının ttınci serOerl, saat 19 da t500 ? 

- Sen nasıl değiştin Phelax? sabnkası da vardır. Berlln OUmplyadlann - ıw:u cdekatlon.. .J 

S
. il b' 1'kt h ~ IL....:- d da 129 m\lsabaka yapıldı~ma göre, 1940 o- , ıgara e ıru e usu:.ı •uu o aya Umptyadlannda 4 mtısabaka fazladır. Sekldncl cün: 21 temmuz pıı.ıal 

§ampanya getirilmesini emrettim. Bu 15 te. ~;to 
"?."d• Smutje ile başbaşı verezek eski l'azt)eM oa,"ndcı buluncın dilmen ei bo"' ile fel4kete u~a1!U§W lık rGnft: •ı _,., .. 

1
"'

0
,.... cfin& su.t Maraton ıro;usunıın atartı su.t ı•.ı' rJ' 

B' lık 1 si ,--""i• - Ul~ını oe agacımızı gormek üzere a - 100 metre stırat koşu.m, ilk e1tmtnasyon - ilk serısı. saat 15,30 da yüksek a.tl~ If gunler hakkında konuşmağa daldık. lerini tekrar al"'m•<>+ık. Gu"vertenın' tek 

1 

~:-· . N l .. .. 
16 

da. 4X100 bayrak yarl.IJının ckadınlart. ~~ 
ır ara ısmar anan şampanıya ve • rar kurudugu~ nu görmek zevkli olu • - d t . ti ıar. saat 17 de yft1r3ek atlama, eltmtnasyonu, ck!ldınlara m"""-ft• nnall -at ı. .. 

ı t
. 'Idi B' S t' şagıya ave etmış "k Ilmi ... u,.Uo'> • .,.. ııJıı· gar~ ar ge ın . ıçare mu Je garso-- yordu. Bu güzelliklerden neş'elenen D t' 'zi k . Uk se~ -.e ttnal. 800 metre koıı,unun u e - 4X100 metre bayrak yal'l.IJlnm c~~ 

nun rnuht~em gece elbisesine kıskanç k t • ave ımı abul eden !kaptan, mes- mı .... "Yonu, 17 ;so da dlııt atm& mftaabakatan 1 m:ı.bsus• nnaıı, saat 17 d 4XlOO 111etre 
nazarlar atfettikten sonra gözlerini ba· ap an. . . . nır ve mes'ud bir tavırla yanımııa gel· «kadlr.It.ıo Ql'llS1Jlda• · rak ynrışıaın flno.ll. 

. . ı· h~r -Bu, demışU, Cenabıhakkın ışaretı. mişti. Gemimizin yeni aşcısı punç ka 40o me\:re mll.n!all koşunun ilk serL<Jl, saat 1 ------ l 
na çevırmış ı, aa: H~ydi bakalım Noeli adamakıllı kut - bını alarak bir hat halinde sıra]an~ 18 'de, 10'1 metrenin 1Jdnct serl!i, 18,30 da, ·lng.llterede Kr·al kupaS 

- Sm nasıl değiştin? lulayahm!.. bizlerin elindeki bardaklan doldur • 1D.'>OO metrenin tınall. 
D."T soruyordu. Bir aralık garsonla Şayanı şükrandır ki. bu hasis ve ta· B b:inct ~: 2! temmu~ paza.rtesl pou 1 b 1 

J muştu. u suretle kaptanın sıhhatine aç ar aş aoı 
Clostluk tesis etmeyi denedi, laübalilik· malıkar adam, Noel şerefine, kendisin· k d h at ll de. m 1 

d 1 
~ 

1 
b a e leri kaldırmak üzere bulunuyor- uzun atlama ve çekiç atma, sınkla atlama. · 

le karışık ı:jaknlnr yapmağa kalkıştı. en asa umu mıyan ir cömerdlikle, duk ki gemimiz bir cak bora• nın am satıt 16 da, etrtd atma ckadınlar arasında•. __.,=..,.....-~~---.~' 
Fnkat •krbir1i garson böyle bir şahısla masraf ~·apılması emrini vermişti. ~· bit rlarbesine maruz kaldı! l6,30 da 400 metre mrmtıı.lı ~unun ltınot 
konuşmağa tenezzül etmedi, istiğna mici ddetiıH~ tevfikan, süpürge sapın • serLc;t, uzun atlamanın flnaıt, l!aat 18.46 te 

d N 
..... Bir bora ki geldiği görünmez, ona ~-ct ~... -"' 

gösterdi, söylediklerini anlarnamazlığa an bir oel agacı yaparak onu renkli 100 metre .stırat ~~nun ı~.. IR' ...... sa .... •ak bora» derler. ·- - t. k n... ~ ..... 
geldi ve bana dönerele kağıdlarla süsledik. Kaptan bize koca • 17 (!e 100 mewc .,u'fa ~Dtm UA &:~ta .... 

d d bol 
·k Bu ıı..ora tam provadan hUcum t cksdıntar ara.s1nda•. 

- Bac:ka bir ~.ey arzu huyuruyor mu- man bir omuz bu u ve ca mı dar- ·u e • ~ · B d be ka d 17,30 çelı:tç atmanın flnaıt, 800 metre ko -
sunuz, kont hazretleri? da punç göndermişti. Her şey hazırla • mı~ti. u ar rşısın 8 gemi bir u· şurun uttnc1 semt. saat 17,-m te sooo metre 

Dedi. nıp mumla,. da yakıldıktan sonra içi • cundan öbür ucuna kadar dehşetle sar- m~nlatı k~unun Dlı: ı!trl!i, saa.t 18 de 400 

- He..y Phe1ax!. diyordu, bu garson mizden ayrılan bir heyet, kaptana g1 - sılmı~tı ve geriye doğru da itilmişti metre mfmtah ko~nun tınaıt, .mat 18,30 da 1 
ne dedi işitti:::ı mi? KontL Yahu sen derek Noeli kutluladıktan sonra ken • (Ark<m 1>a.r) 100 metre stlNt ~usunun tınalt 
~m~~? =~~~~~~~~~~~~~~~~===============·~~~n:n~~~~ 1 .ıı de. 

- Evet Smutjc!. s· d kt 1 k Saat ll de d~ t.tmanın ftnal1. saat 1& 6a 
- Phelax! Anlat bana Allah aşkma, Ir o o. un gün ü 200 r.ıetrcnln m aerls1, sınkla ytıt.c;ek atı~ 

sen nasıl deği~tin? mo.nın ftnall, saat 17 de d13lı: atmanın tına-
V c sonra bir an düşündü, iki ellerini notlar 1ndan ll, 100 metre at\rat ko~ deadintar t.rMUl-

bana ve:rerclc dn• 11rlnc1 sert Saat 17,30 da 200 metre ko - , 
sut'nn 1klncl serlst. sut 18 c!e 800 metrentıı 

-Sen, dedi benim tam on dört tanE ı Çocuhların Uf}kUSll nnall. sad ıs,ı~ te &OOO metre t~nun Ilk 
keykimi çaldın Phelax!. Onu unuttum.. 

2 
serlc;l, saat 19 dt 100 metre .liirat :toşusane 

fakat ölünceyE> kadar müftehir olabili· Çocuklarınızı uyurken sık aık kontrol fln:ıll d:adınlar arMında• . 
S ediniz. Bazı çocuklar a~:ılnrı açık uyur-

f- ra 
:~ • rlm ki keyklerim bir kont tarafından lar. Bu, burunlannın tıkalı veyahud bu- Dördüncfi rftıt: !4 temmnz Ç&$mbt. 

çalınmı~tr. 4 run arkasınd'l fazla etierin mevcudiye- nt 
11 

de. 
6 t!nden ileri iellr. Çocuğun neşvüncma- Üç adım atlamanın f1nall, aat 17,30 dP ~' 
6 

sına vücude müve!Udülhumuzanın gir - 50 kilometre :rftr1ly1lş1in lltartı, .saat 16 da .. 29 bin ZiTaya ntıtı~a. çaJc4nJb1ı ~.d • 
1. 1~ ~~ 

• ,. 
-

Ca~ı:;ara gemisi New·Yorka götür • 
rnek üzere fıçılnr içinde tebeşir ve kıç 
tarafta gf'..ne variller içinde üç ıyüz ton 
tutannda arsenİk hamulesile ftıareket 
ediyordu. Arsenik hadclizatında ağır 

mPslnc manl olur. Za.yır ve karuıız kalır. 80 metre mAnlah ko.şu clı:adınlar arasında• wsun Uimlı Ingiliz futbotcu.ııı vı tfJf' 
7 Bir de çocukların gece uyurken sal _ tık serı . .saat 18,30 da 200 metre koşu tldncl ~ 

8 
serl Uç adım atıamanın flnal1, saat 18,.415 te lan top lrontrolün{l fJO.ptl~ Jt 

yal:ırının akt$ görfılür. Bunun da se - r 

Gl 1~ 
1-

1~ 
beblnl araştırmak lti.zımdır. Burunlannın 110 metre mft.nlah k()4unun nk set1s1, s:ıat S k' t d 'b t 1 se~ . .4 9 

17
,
15 

te 
1500 

metre. e ız ur nn ı are o an ve ... 1ter 
kıı.şmması, a~ızlannd:ın salya akması, ·, ki ki-b~ · t' kil ıl İJl§"~ A 10 Koşunun llk serlm saat 17,!0 da g{llle a1>- :ı u un ış ıra e yap nn cl ~ 

[8 ö lll 
'L1§ • 

bir madde olduğu için üç yüz tonluk 
mikdan çok bir yer iş~al etm~ değildi. 
Fakat bu hamule çok fena ve müvaze • 
nesiz bir şekilde istif edilmiştl 

YMti tayfamıza gelince: Kısmen 
Hamburgdau gönderilmiş, bi.r krsmı da, 
İngiltereden aJ~ı. Bu $nrtıkiler 
ya gemi ateşr;i1eri veya hiç blr işde se-
bııt etmeyip vakte ve hale göre iş de • 
ğiştiren ve şimdiye kadar da bir yelken 
gemisinde 'bulunmamış kimselerden 

iba.retti. Bunlar nE: dümen kullanabilir 
ve ne de yetken açıp kapamasını bilir· 
lerdi. Bununla beraber bizden daha 
yüksek ücret alırlardı. Bundan dolayı 
ibiz de onlara knba muamele ~yordu'k. 
Hatta bizim Hamburglu karnarotlar 
(ki vazifeleri gemicilerin yattıklan 

yerleri temizleyip intizama koymak • 
tır) bu işlerini, kendilerinden daha faz· 
la bir şey hilmiyen bu acemi gemiciler 
için yapmağı istemiyorlardı. 

c Iri~ 
SOLDAN SAtA n YUKARDAN AŞA(;I: 

ı - M~hur blr kadın 8lnema yıldızı. 
2 - RezUllk - Uymak masdarından emrl 

hazU'. 
S - Ezllm14 - Parlak olmıyan. 
4- Kuvvet. 
6 - Kımuzıya benzer renk - Arzu. 
8 - Atıann a~nrına takılan - Meta -

neUl. 
7 - Tenbellllt, rtizgAr. 
8- Niçin. 
9 - İşs.ret sıfatı - Vallde - hı\ve. 

10 - Blr nevi ı~eme - Ya~ b1r kuma.t ü
zerinde bırak~ı ıs. 

1 

2 

a 
f 

6 

8 
7 

8 

9 
10 

1 2 a ~ 6 f\ 1 s 9 10 

K A L A y c I L I K 
A L A K A ra Iri 1~ R A 
y A K A L A M A M A 
1 rl ı L ı K lg c A N 
K A R ı N im K E K IPI 
t• i D M A N lll M ~~ s 
A T 1 • y E N 1 M -ı 
L • • B A y A • E N 
A N M A K • R ı c A 
N E • y • H A M ı N 

Kaptan; evve1ce bizim, kasırgaların 
kaynaştığı mıntakalarda yaptığımız se-
ferden sonra New- York'a geçmenin 
kolay olacağını umuyordu. Fakat daha Evvelki bulma.ccmın ha.lledilmiı §ekU 
ilk günden itibaren fırtınalarla ka:rPJl ,.,. .... - ................. ______ ................ - ... . 

taşmış, ve fırtınalan fırtınalar takib İstanbul İkinci İf1fuJ Memurluğundan: 
etmişti. Bundan dolayı da umduğu - Galatada bakkaliye ticaretile meşgul 
muz gibi yol alamamış, Atlantikte iken ül~na karar verılen Dimitri Cu
dalgalarla boğuşmakta bu}unm~tuk. manın :.ılacakWar ikind topJanması 
Bilhassa sefer, bu acemi değersiz tay • 21/11/938 tarihinde yapılacağı ilan edil
fa lle çok sıkıcı ve tahammülsü.z olu • mişti. O gün tatile müsadif oldl$ından 
yordu. ikinci toplanma 1~/12/938 Çarşamba gü-

Noel yortusu gelmişti. Onunla bir- nü saat ll e talik ed.ilmıf oldu~undan a
likte ilk güzel hava ve iyi bir rüzgAr laca~ kab.ul edilen alacaklıların ~aA
aa ge!di. Sefere çıkt1ğımızdanberi bir zı1ı gund daıred hazır bulunmaları ilin 
türlü açamadığımız bahafingo )'clken • olunur.. (12355) 

karın n~rısı, asablyet, 1ştlhıısızlık veya- · !.-'.o mak .eıımtna.syon 'fe flnah, saat 17.~ te 8tl cKral kupası:. maçlarının bu-
hud fa:ıla tuzlu şeylere karşı lştlha glbl 
Araz barsaklarda solucanların veyahud metre mfmlalı to~nun nıc eerl31 ckadınlıın. Cumartesi günü ba§la~ır. • 
okslyilrlerin mevcudiyetini gö.steren a - Dlltkat: İkinet !erl.s1 olacak. :ı11'~ıN Saat 18 ete 200 metre k~un nnalt, saat Turnuva halinde yapılan bU a 1"' 
Mm~~~ -- ~p 18.10 dA. 50 ldlometre yilr1lytiş1ln muvasa. - rm üç ·turu şiinal ve cenup na.Jlll ,Jl1 

Kezalik bazı çocuklar uyku esnasın - ıatı. ye aynlan üçüncü lig takıinW'l ıJ 
t!a mütemadl hareket yaparlar. inıeıo, sıkıntılı haller geç1r1r, bazan haykınr, R fnef gftn: !5 temmuz ~ aat da yapılmaktadır. ~ • 
ağlar. MUhakkak korkulu rüya görmüş- 11 de. Birinci ve ikinci lig takıınlııtJ. ,S -~ 
tür. Bu gibi çocuklarda da barsaklarda Cldd atmanın nnaıı, ımat 18 da 80 mAn1- i't~d solucanın mevcudiyetıni dfi4flnmelldlr. alı ko.1Untın kadınlara. mahsus flnall, 110 nunuevvelde dördüncü turdan ~1 E~er solucan olmadı~ tahakkuk ederse m~tre m~nlah k~nun Urtnci serlsi, saat bu maçiara dahil olacaklardır. ~ 'fi 
o zaman bu asnblyetln gıdat veynhud 16,30 da 400 metre koşunun Ilk 8erlst, saat stadında yapılan cKrnl kupası~ 
dl~er ~;1rler lle olup olmadı~ını araştır- 17 de clrld atmanın nnaıt, 11500 metrenin n- nisanda oynanacaktır .. 
malı, tedavisine başlıımalıdır. na11, uznn atıama ckadınlar arasındnıt, saat 19' 

Profesyonel güreşçiler rnu~r 1---------------l ı 17,15 te gillle atmanın ckadmlar ara,ında• 
' flnalt, 17.20 da 110 metre mlnlalı koşu fina-CeTab lste•en oku:rucularımız rta 

•ul• )'c.t.amalarını rlu. edcrb. A.b1 tak· •lr4• lstekl.,-1 mok&ltel b kalaiii.Jlı. 

ll ckadmlar ara.ınnda• saat 17,30 da 110 
metre mfı.:ılalı ko~nun flnal1, aa.a.t 18 de 400 
metre koşunun 1k1nd serısı. 

Albncı gün: 26 temmuz cttm& saat 10 da. 
.............................................................. Dekatıonun 100 metre ko.,usu, saat ıı 4e 

r ) dekatıonun tmm atıaması, au,t 18 da de -··b t '" 1 katlonuıı güne atmıw, saat 18,30 da 200 O 8 CJ eczane er metre koşunun .tadınlara mah.su3. ııt: se
rtst. dekatıonun yüksek atlamo.sı, 400 lllC~ 

Bu gece nöbetçi olan eczander un • 
lardır: 

Istanbul elbetindeldler: 
Aksarayda: (Sarım), Alemda.rda: 

(Sırrı Asım), Beyazıd da: (.Asac:!or), Sa. -
matyada: (Erotllos), Emlnönünde: (Sa.

llh Necnt1), Eyübde: (Arif~>. Fener
de: (Vltall), Şehremlnlndo: (Nazım), 

Şchzadeba.şında: (İ. Hakkı), Ka.rngüm -
rütte: (Kemal), K{lçilkpazarda: (Yor -
gl) Baklrköyilnde: (HilAl). 

Beyotıa clhetindetdler: 
İst1k1Al caddesinde: (09latAsaray, 

Garih), Galatada: (Hldayet.>, Kurtulut
ta: (Kurtul~>. Maçtada.: (Feyst), Be -
şlktaşta: (All Rıza). 

Botazlçl, Kadıköy ve Ada!ar4aldler: 
Üsk:ildarda: <ömer Kenan), Barıyer

de: (Asat>, Kadıköytlnde: <Saadet. Os -
man Hult\31), BüyilkııdadA: <etnui Bı -
za), Heybelldo: (Tanq). 

zam bir teşkilat içine aıını~t,. 
Ya~ ve serbest güreş mfisabıı.ta.Ja~ 

ma husus1 eller tarafından idare ef~ , 
celı: ve bu mil.sabatalnrm bftt\lD ~ tP 
tne am tör giiret federasyonu :ın*~ _,y 
~tır. ~~r 

Profesyonel ifireşçner, bu.suretıeıtıf· 
zam btr te$U~t Jçtne a.Imml$ olaca 
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SON POSTA Sayfa 16 

F'azla Yem 
Bazan insan kendisini tutamıyarak veyahud bir bayram, ziyafet veya 
davette mutaddan fazla yer ve içer. Fakat çok geçmeden vncndda 
n~rlık MlDEDE EKŞILİK veya kusma elhasıl bir keyif bozukluıtu 

M AZ ON 
Meyva Tuzu 

katarak Içiniz; keyirsizlik alametleri 
zail olur. Içilmesi gayet ıatirtir. Tesiri 
seri, koJay, tabii ve knt'idir. Mazon 

hi~sedilir. O zaman derhal yanın bardak taze suya bir kahve kaşıgı isim ve HOROZ markasına dikkat. 

~ ~ ,, 
•. / ' , 1, , , , , . . , , ., 
.,. . ,., . ,~,.,. 

.~,,.,, 

, 1' '"' ,1*' J// 
, • t , . 

~------------------------------------
~renlere: K AN HA EK 
De~let Demiryolları ve limanlara işletmesi U mu m idaresi ilAnlari 
~llh 

Rl'up <llnınen bedellerile mikdar ve vasıtları aşağıda yazılı ı grup malzeme her 
11arpa aYrı ayrı ihale edilmek üzere bizalarında kayıdlı gün ve saatlerde Hsy
koııllı f<ıda gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarfla eksiltıneye 
llıJııatUştur. Bu işe girmek istiyenlerı!l her grup bizasında yazılı muvakkat t~
tttt t._vc kanunun tayin ettiği vesnik ve teklif ve kataloklannı rnuhtevi zarfla-

e~·ı dQJıilln 1 lnıe günü saatinden bir saat cvvelıne kadar Haydarpa§ada gar bina.sı 
l'!u . deki komisyon rcisliğinc vermeleri ltızımdır. 

ışe a'd ı_ 
5 

ı şartnameler komısyondan pnrasız olarak da~tılmaktadır. 
~eli aded 4-5 Kg. karpitlik seyyar yıikc:ck tazyik asetilen cihazı: Muhamrrıen 
18112/Q~ııo lira ve muvnkkat teminah 8325 kuru~ olup kapalı zarfia eksiltmesı 
~ 8 Perşembe günü saat 15 de y~pılacaktır. 

~n'iı 10 nded 8-10 Kg. karpitlik seyyaryüksek tnzyik asetilen cihazı: Mııham
' ı:~eli 2900 lira ve muvakkat teminatı 217lh lira olup kapalı zarfla eksılt-

12/38 perşembe günü saat 15,30 d:ı yapılacaktır. (8523) 

,.,.,., 
~Uh . 

~lltı9:mrnen bedeli 20.000 lira olan (76) kalem hususi elektrik tel ve kabloları 
'd 9 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ıdare bı
~ .a satın alınacaktır. 

'tı.ıtı ;e _girmek istiyenlerin (151.)0) liralık muvakkak teminat ile kanunun Uıyjn 
~l"ıtteıee~~ları ve tekliflerini ayn1 giın snat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine 
şart rı lazımdır. 

~t~u~nıeler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpa§ada 
~e Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8517) 

~Istanbul 
dar ı 

Jandarma satın alma komisyontından 

~ l.O()o 
t{)o 

Cinsi 

Kundura ve yedek pençc 
Çiı.ıhe • • 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
Lira Lira 

5500 
900 

l 6400 480 
' 'l'ahnu 

Çiz:rn n _bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 1.000 çift kundura ile 100 çift 
de Ge ~ırer çift yedek pençelerile birlıkte 1/12/938 perşembe günü saat 15 
eı- 1 edıkpaşadaki İstanbul Jandarma satın alma komisyonunca kapalı zarf 

~ t~.sı tm ·ı -...... Ş esi e satın alınacaktır. 
artnaıne ve .. h .. d k . d ~ . ~ nam . numune ergun a L geçen omısyon a gorillebllir veya tart-

' ş esı Parasız aldırılabilir. 
artıarı h · . . . .. 

ll"ıekt aız ısteklılerın 2490 sayılı kanuna gore hazırlıyacaklan teklif 
ll"ıis Ublarını eksiitme günü saat 14 e kadar mak~ kaı'fllılı olarak :ko-

Yona vermeleri. (8425) 

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

os ta 
Yerebatkln. Çatalçeşme sokak, 25 

Yevmt, Slynst, Hııvadls ve Halk gazetesi 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin hakları 

mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

AEONC: FIATLARI 
1 . 6 3 

E e ne Ay Ay 
Kr. 1-.r. Kr. 

TÜRKtYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2341.1 12:.W 710 
ECNEBİ 27c.hl 14(ı) 800 

Abone bedeli peş.indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
aoo 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kurU§luk 

Pul ilAvesi lazundır. 

""···············································-r Posta kuttısu : '741 İstanbul \ 
: Telgraf : Son Posta 1 
~ Telefon : 20203 1 . : "•·············-.... ··-·············---· .. ., 

-······················-·············--·· .. ··-------·· 
Son Posta 1\fatbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

AHİPLEIÜ: B. Ragıp BMEÇ 
S • A. Ekrem UŞAJ~IG1L 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Yavşan tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isalc.u içm 

prtnamesi mucibince satm alınaca~ı ve 19/X/938 tarihinde ihale cdilece~i ilAn 
edilen ve eksiitmeden kaldırılan 25.000 metre in~aat tulünde 60 M/M kutrunda 
font ve listesinde müfredatı yazılı hususi nksamına aid şartnarnede tadıJet ya,. 
pıldığından yeniden kapalı zarf usulile ek~ltmeye konınu~tur. 

n - Muhanunen bedeli sü Haydarpaşa 25000 lira ve muvakkat teminatı 187G 

liradır. 

nı - Eksiitme 4./1/939 tarihine rastlıyan Çar~amba günü saat 15 de Kabataş-o 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Munddel §artnamcler parasız ol:mık hergün İnhisarlar Umuın MüdürHl• 
ğü Levazım ve Mübayaat Şubesile Anknra ve 1zmir Başmüdürlüğünden alına· 
bilir. ' 

V - Eksiitineye iştirak etmek h:tiyen f~rmalann fiatsız teklü ve kataloklan· 
nı ihale gününden 7 gün evveline kaaar İnhisarlar Umuın Müdürlüğü tuz fen 
§Ubesine vermeleri ve tekliflerınin kabulünü mutazammın vesika almaları lA.. 
nrndır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar rnü:ıakasaya i§tirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu knnuni veşaik ile 5 nci maddede yazılı tuz 

ff'n şubesinden alınacak eksiltmeye işt!rak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarının 
eksiitme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu bllf" 

'kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (8499) 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat 
Beheri Tutarı teminatı 

Eksiitmenin 
§ekli saati 

Lira K. Li. Ku. L. K. 

Elektrik motörii 22 aded 70.- 1540.- 115.50 Açık eksiltme 14 
El<"ktrik motörti 5 , 200.- 1000.- 75.- Pazarlık 14.30 

ı - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara makineleri için •22 aded elektrilt 
motörü ile taahhüdünü ifa etmiyen mütenhhid hesabına CiOOli tütün fabrikası 
için 5 aded redüksiyonln elektrik motörü .şartnameleri mucibince ve bizalarmda 
yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 
II- Muhammen bedellerile muvakkat temintalan bizalarında gösterilmiştir. 
nı- Eksiitme 9/Xll/938 tarihine T8Stlıyan Cuma günü bizalannda yazılı sa

atlerde Kabataşta Levazun ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapı-

lacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
v ::- Eksiltıneye iştirak etmek istiyenleerin fiatsız fenni teklif ve kataloklarını 

ekstilme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün 
fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika al-

maları lazundır. 
VI - !stcklilerln eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde )o 7.5 güvenma 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7856. 

Cin sı Mikdan .Mubammen B. % 7,5 temi· Ek silt-

'l'oz tntnn çuvulı 
8/8 200 M/M. boyunda 
Yuvarluk başlı clvnta 
S/8 120 M/M boyunda 
Yuvarlak buşlı ctvata 
S/8 demir pul 

20UO ad. 

4000 J)) 

8000 :ıı) 

Beheri 
ll ra K. s. 
-. 26. 75 

12000 ») 60 kilo 

Tutan n atı menln 
lira K. S. lira Kr saati 

635. -.- 40. 12 14,115 

440.- 83. - 15,15 

ı- 2000 aded ince Şeyler kanabilen standard. Normal sık örgülü toz tütün ÇU• 

val~ ile Cıbali bakımevine yapılacak pila:Jorlara lüzumu olan eb'ad ve mikdon 
yukarıda yazılı yuvarlak ba§lı civata ve öemir pul ihale edilemedikinden açı]E 
eksiitmeleri on gün tem<lit edilmi§tir. 

11 - Muhammen bedellerıle muvakkat teminatları hızalarında gösterilrniştl%. 
nı _ Eksıltme 1/X.ll/938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizalarında yrr 

'ttlı saatlerde Kabata§tn levazım ve mübnyant şubesindeki nhm komisyonunda 
yapılacağından istekiiierin ?'o 7,5 güvenme parnlarile birlikte adı geçen ko • 

mısyonn gelmeleri ilan olunur. (8663) 

cınsi M1kdsn Muhammen B. 
belleri tutarı 

ır. kr. Ir. kr. 

Ellıise ve kasket 19~ Takım 21. 4095. 
Paıto 69 Adet 1~. - 1035. 
lskarpin 213 Çifl 4:. 10 873. 30 

%7,5 teminat eksiitmenin 
lim kr. 

/ 
şekli saate 

307.13 açık 14. 
77:72 :t 14. 80 
65.50 pazarlık 16. 

I - idaremiz müstahdemini için yukarıda cins ve milcdarı ya1.ılı üç kalem et
ya nümune ve şartnameleri mucibince hizalarında gösterilen usullerle satuı 

alınacaktır. ' 
H - Muhammen bedellerile rnuvakkat teminatları hizalarmda gösterilmi§tlı\. 
lll - Eksiitme 15/XJJ/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü bizalarında yaoı 

zılı saatlerde Kabataşta Lcvazım ve Mübayaat Şubemndeki Alım Komisyontmıo 
da yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği gl. 
bi nümuneler de görülebilir. 

V - 1steklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde 'fi'· 7,5 güvenme pa-
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8662); 

ı - İdareinizin kutu fabrikasında halen rne\'CUd olanlarla birlikte mayıs m 
gayesine kadar bırıkeceği tahmin edilen 20,000 kılo düz kapak tahtası açık art-ı 
tırma usulile satılacaktır. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu 3,66 kuruş hesabile 732 lira ve % 15 ı.. 
minatı 110.80 lıradır. 

III - Arttırma 15/Xll/938 tarihine rastlıyan Perşembe gü.nü saat 16 dn KA
batr.şta levazım ve mübayaat §Ubesinde müte~ekkil satı~ komısyonunda yapı • 
lacaktır. 

IV - Nümun•'ler Cibalide kutu fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 terninatlarlw 

blrlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri illin olunur. (8664) 
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Kansızlık , kemik 
vitaminsiziikten 

hastalıklan, dimağ yorgunlu1.dan ile 
dopa bUtOn zayıflıklar• karşı 

ŞU RUBU 

• A • 
1 

Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet turubudur. Çocuk
larınıza Vi ta lin kuvvet ourubu vermekle onlan sağlam, iÜr

büz ve nq' eli yeti~tirirainiz. 

VIT ALi N KUVVET ŞU RUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

bayati kudret ve kuvvetlerini arbnr. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU- ISTANBUL 

E 
çıkan P13klar 

SAFiYE TOKAY 

270240 No. - Tango · - Ege 
- Rumba - Çapkın kız 

NEDIM E 
- Hicız şarkı - Fadimeyi ben çok severim 
- HOrmOz şurlası - Sıvasta bir yar sevdim 
AVANOSLU SALAHADDIN ERCAN 

270242 No. 

- Hnl}{ şarkısı - Iki bOlbOl hiç bir daleı 
- A v•mos şark ısı - O zorinde cennet gibi 
GAZIANTEBLI HASAN HÜSEYIN 

270245 No. 

270248 No. - Halk şarkısı - Yeşil ördek 
- Halk ~8rkısı - Ben de fU dOnyaya geldim 

• 
3o2 isıiKLJiL.c 

BEY O OLU 

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

Ilan T arifemiz 
Tek sütun santlml 

•ahile 400 kuruf 
•ahi/e 250 n 

V çüncü •ahi/e 200 u 
Dördüncü •ahile 100 ,, 
Iç sahileler 60 ,, 
Son •ahi/e 4(} ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı tarHemizden 
istifade edeceklerdir. ~am, yarım 
ve çeyrek sayfa Htmlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari il1lnlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlincılık Kollektit Şirke&l 
alıramanzade Han 
Aııkara cadd•l 

Sabah, öğle ve akşam yemekten 
sonra dişierinizi 

ış macunile tırçalayın z 
~ 

• 

·ı . 

Bir defa fırçalamakla dişler teJ11'cJ3 
. . ve 

tenmiş olmaz, ağız guddelennı.n dı?' 
hill uzuvların mütemadi ürazab, 0 
n dan mütemadiyen alınan ecne'bi ııııı,~ 
dc~er, mikroblar, yemek, içki, sign111 1~ 
saire dişlere, diş etlerine bin bit ~.ıı. 

. ·rlJır 
rob aşılar, artzalar husule geti.I'l . "tÔ' 
lar birike birike nihayet dişlerde ~{e 
me, etierde illibablar başlar. A~~iit 
1aketi önlemek ve durdurmak gı>r 

• 
Vaktinde ihtiyah elden bırakmıyarak, dişleriniı• 

sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Radyolinle fırçalayınız. 

~~~~~~~~~~ ~!~~·~ 

Kulağınız a küpe olsuıı 

fN MÜt>lti$ 
\sTiRAPIAN 
~ON A ·· . 

ullanmakla kabildir • 
Bir bam!ede nezle 'f8 gripl geçirir. Harıuetl snr'atle dnştırflJ'· 
Baş, diş, sinir, marsaı, adale aıruarı ancak B R 1 P 1 H 

8lmak suretile çarçabuk detedilebillr. 

Icabında günde 3 kaşe alınabilir. lsıniııe 
dikkat. T aklidierinden sakınınız. 


