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Rus • JaP-On harbi Kraliçe Marinin ölümü 
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.k . b .. t d• Romanyayı neden e 1 esı. aşgos er 1 derin bir mateme boğdu? 

SOVYETLER HUDUDA YENİDEN ,,~:_;!~~~-=-::..~:a~~~.=.~orcla 
100 BİN ASKER YIÖDJLAR [:::~-r.::::.;z~~;::=;:.4!:.l 

30 dan fazla Sovyet tayyaresi 
Mançuko toprakları Uzerinda uçtu 

Sovyet kumandanı ile görUşmek 
üzere giden Japon hey' eti kayboldu 

Japonlann Sovyet- M uko bududUDcla VladiYoatoklaki Sovyet denizalb pmileri 
bir askeri nüma f ç apacaklan ve ta11areler HAZIR OL emrini aldılar 

bildiriliyor, Tokyod: ~.J, havası eıi1or Mançuko hududunda yeni bir blclise oldu 

'-· .... ··-··--...... - ... ···--·- ,.,. ~lflı. • 
------·-·----······-·-······--········ ...1 

Yazan: Ercumand Ekrem Talu 

An.a kraliçe Mari ölüm döıeğinde 
Biknf ıt Temma 111 r'ııyııı~~~~,.._~~~~ 

Kalea Viktoryei'nin köşe5lnden fırlı - R k b• • d 
yan müvezziler, telaşlı telaşlı öteye beri- uman a ınesın e 
ye dağılıyorlar .. Öğle sıcagından korun - • d "'• •ki.ki 
rnak için. sığınmış olduğum otel Bulvarın yanı egışı 1 ar 
penceresmden gazeteleri k pışan ahali- BukrP.Ş 21 (Ar • 
,. •71'edb'~ kacitl&mla ııw . 

Gazetelerin bu Matüt mtipn ldet de- men~ Eki-em Talu 
liJ.. Acaba fevkaltde ne sıbi bir hldlae bildlrfyor) - Mev-

~ .,,_,.,,. MI' mcıtıema eınamiclG var ki, gördüğüme nazaran birer yaprak- auıt bir memba -

Londra 21 (Husus!) - Sovy t """ 
1 

--t 1ı·-ldl ,.rgtıılill, ciddi bir mahl· blnclelı fazla ut.er tahfld eWll. ayııt tan ibaret bulunan bu basılmış kiğıd par- dan haber aldığı -
e a .. er ert So.,, •. _ -~Wfr çal · km k ·b - n - ak d tarafından Mançuko hududu dahlJJnde et ~· miktarda ihtiyat kuvvetlerinin de Bay • an peynır e e gı i sürülüyor? Dik- l3 gore Y ın a, 

Çangfenk dağının işgalinden mü . Y d--~ Mançuko hududunda 100 (Dn8tn1 ıı ln.ci •11fsd4) kat ediyorum: Siyah bir çerçeve .. Gayet Rumen kabine • 
tev.ılid ov•,= kalın bir başlık.. Ve buna nazarları w • sinde kısmen de • 

Ş 1
. .k I Ar bl k Parı·sıe bu·yu"k bir şenlerdeantblryeisvetelehhüf emaresi .. jişiklik olarak ve am po ıh acı arı a l v.:ı:sı:.~rd~~~~:::~e~=.; ::i:n:;:~ 

için Ermenile_!!e birl~ştil~r geçid resmi yap_ı~~ı ~:; ~::=~:: Sf;;ff. ~:~=-
Hatay•D taksimi t idili oetfce yermeymce Sunye Kral barb sabuancla chkalen gicle vahmıl;:;r! Ve !ılh~ye~ ... t alb- kl büyük elçi ~~ Parise ,t,'~ 
politikacalan tehdi:e ~ar: Suriye Ye Arabbk ibide~ açmak üzere • """

5

ı..a
14

1lfa4aJ tahmin edilmektedir. 

herkesten~ alacakmıı.. Panıten aynldı c M ESE LE LE R ::::J 
Şam • ~ıınumt kongresinin• dir deniliyor. Bu Fransız Cumhurreisi de 

~~~~ur~~;! ~:t!~~~r~ tonıre d;n!:mı ~~;ad&~d·· londrau• :ziyaret edecek Hastanelerde para almmca hasta 
Yerli Mallal'. 's~isi bugün açılıyor =~~f:!~;:;:::~ adedi neden birdenbire azaldı? 

(DetHımı 11 inci aa.yfadcı) "' 
·················--····-···-······························ Eıkiden has~a~elere ko1&n hastalar ıimdi huuıt 

doktorlara. gıdıyorlarıa ne ili! Fakat ya tedavi ye 
ııfayı evlerinde bekli1orlaraa ?-

D
.. h . : .... ~•en lkbsad Vekili sergide tedkikler 
un şe rım...- •w:8 k·ı . . 

b b
_M...._ aıve ı namına sergıJI açacak 

yap' .. -

Şaki,. Kesebw Y nli Malla,. ıet"gilina aon 1aazarlı1clan tH1ea elerm 
(Yamı 11 bac1 •1fada) 

Balkan röportajları 
Yazın: ErcUm•d Ekrem Talu 

Ostad Ercümend 
Ekrem Talu, bir 
milddettenberi Bal
kanlard:ı seyahat -
te idi. Hem tedkik, 
hem de istirahat 
maksadile yapılan 
bu seyahat, arka -
dqımızın ikmc:t 
sayfadaki mtunu -
na günUlk yazısını 

yazmıya mini ol -
muftu. 

Ustad Ercıimend, Ercümetld Ek • 
eski sıhhati, eski rem Talu 
neı'eaile tekrar aramıza dönmek Ü· 

zeredir. Hemen illve edelim ki bu 
1eyahatten çok cazib, çok §llyam dik
kat bir röportaj hamulesile avdet et
mektedir. Balkan röportajlannı der
hal netre başl~acaiız. 

Doktor /ar ne digorlar? 



1R C ... .A. 

2 Sayfa 

Her gün 
-····-

Mühim bir zihniyet 
Meselesi 

\ Yaz:an: Muhittin Birgın 
fC5) undan takriben bir :ı.y kadar ev-
1,,g) vel bütün Almo.nyayı harekete 

getiren bir faaliyet oldu; bu, yol kazaları 
aleyhine yapılan bir hareket i~i: Hare -
keti bizzat propaganda nezaretı ıdare et
ti; doktor Göbels radyoda büyük bir nu
tuk irad etti; gazeteler, sinemalar, ur~u
mi yerler, meydanlar, hülfısa hal.kın dık
katini celbetınek için, halka telkin yapa
bilmek için müessir olabilecek ne kadar 
vasıta ve imkan varsa, hepsile bütün bir 
hafta kesif bir propaganda yapıldı. Bu 
propagandanın esası şu idi: c Yol. kaza -
!arından dolayı tek bir Almanın bıle bur
nunun kanaması manasızdır> bu mana -
sızlığa mahal vermemek için de gayet 
basit on kaideye riayet kafi görülüyordu; 
bu on kaide bir kağıd üzerine tabedildi 
ve her Almanın eline bu kağı<ldan bir ta
nesi geçmek üzere her taraf ta tevzi edil
di. Yaya gidenlerle her hangi bir vasıta
yı idare edenler e, kazalara mani olmak 
için yapacakları şeyleri öğreten bu on 
kaideye riayet edilmek şartile, hiç bir yol 
kazasının vukuuna imkAn kalmıyacağı 
bütün Almanlara anlatıldı. 

Bu faaliyetin neticesi acaba ne oldu? 
Henüz bu neticelere aid istatistikler gör
medim. Fakat, eminim ki, kazalar hiç ol
mazsa pek çok azalmıştır; böyle kesif bir 
propagandanın müsbet netice vermeme
sine imkan tasavvur edemiyorum. 

Bizde pek az otomobil ve kamyon bu -
lunmasına, bisiklet ve motosiklet henüz 
taammüm etmekte olmasına rağmen, 
gün geçmez ki bir kaç kaza kaydedilme
sin. Bu kazaların yüzde doksanı, muhak
kak surette, Almanyada bahsedilen on 
kaideye riayet edilmemesinin mahsuli!
dür. Yazık değil mi? 

* Almanyadaki faaliyeti takib ettiğim 
sıralarda, ben de daima şunları düşün -

SON POSTA 

Resimli Makale: = SefJilmiyerek yapılan iş ... 

Bazı kimseler bir müsahabe esnasında kendi işlerinden, 

yahud da çalıştıkları yerin şeflerinden bahsederlerken: 

- Sevmiyorum, fakat devam ediyorum, derler. 

Bir işin güzel yapılması, muvaffakiyetle başarılması an
cak sevilerek yapılmo.sı ile mümkündür, sevilerek yapılmı
yan iş sönük olur, fena olur, yapılmasından ise yapılmaması 
müreccahtır. Ve ferdler için olduğu gibi cemiyetler için de 
en tehlikeli hastalık bedbinliktlt. Bir işi sevmediniz mi onun 
sahibine düşman değilseniz bırakınız, sizden sonra gelen 
daha iyisini yapacaktır. 

Bu adamlar eğer kendi işlerinden bahsediyorlarsa ken

di kendilerinin, §eflerinden bahsediyorlarsa onların düş

manı olduklarının farkında değillerdir. 

23 senedenberi l' ................. _moun•••••U•••H••••• ........... ,, Sudan hoşlanmıgan 

Yalnız 90 dahika Her n bir fıkra i Aslanlar denize 
Uyuyan adam eh fıkrası ! ı Nasıl alıştırılıyor? 

bazı köylerinde bir ce-
naze mera · olduğu zaman, paray-
la ağlayıcı ınlar tutmak adeti var-
dı. Bu kad r cenazenin arkası sıra; 
ağlıya ağlı mezara kadar giderlerdi. 
Ağlayıc& Zar arasında en meşhu
ru Domski Wi. Domski diğerlerine n4s
betle daha candan ağlar, ve görenlere 
hakikaten büyük bir teessür içinde 
kalmış ta bu yüzden ağlıyor tesirini ve· 
rirdi. 

~~~ 

T <-mmuz 22 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olau~u /cin 
Bugün Konamadı 

..•..........................................................• 
Şam politikaclları 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
vereceği kararlar da artık kimseye meç• 
hul görünmüyor; Hataya aid bütün iti • 
lafları tanımamak kararı olacaktır. 

!rakın Hatay meselesindeki tavassutu 
meselesi etrafında yeni rivayetler çıktı. 

Bağdaddan Şama gelmiş olan mevsuk: 
haberlere atfen gazetelerin verdikleri 
mallı.mata bakılırsa Hatayın Suriye ile 
Türkiye arasında taksimi esasına istinad 
eden Irak teklifi hiç bir tarafta müsaid 
bir hava ile kar'şılaşmarnıştır. Denildi • 
ğine göre Ankara bu teklife kaçamaklı 
bir cevab vermekle iktifa etmiş. İngilte. 
re ile Fransa da taksim fikrinin, Cenevre 
kararlarına muhalif olduğu tarzında mu .. 
kabelede bulunmuşlar. Şam mehafili ise 
bugünkü vaziyetin, yani Ankara anlaş -
malarının Cenevre kararlarına tamamen 
muhalif olduğu meydanda iken bu kadar. 
iyi bir teklife Türkiye ile Fransanın ve 
bu arada nüfuzunu istimal E>tmesi rica e .. 
dilen İngilterenin bu ttırzda cevabları 
vermelerini haksızlığın yeni bir delili 
olarak telakki ediyorlar. Bu haksızlık 
karşısında Suriye için Arahlık ittihad ve 
tesanüdünün kuvvetine istinaddan baş .. 
ka bir çare kalmadığını, bugünkü vaziyeti 
hukukan hiç bir suretle kabul ve tasvib 
etmeyip Arablığın kuvvetini göstermelC 
zamanının gelmesini beklemek zaruri oı .. 
duğunu söylüyorlar. O zaman Suriye ve 
Arablık, herkesten intikam alac<tkmış! 

düm: ı 
Bu kazalara karşı bizde tedbir ittihaz Bud::ı.peşteli eski sübaylardan Pau 

Bir gün zengince bir kadın ölmüş -
til. Ağlayıcı olarak Domski'y~ tut -
mak istediler. Fakat Domski'nin evi
ne giden, onu alamadan döndü. 

Bu zaman geledursun, Şamda Ermeni 
muhacirlerinin ve politikacılarının mik .. 
darı artmakta devam ediyor. Buraya d~ 
külüp gelen Ermeniler, müfrit nasyona .. 
listlerle birlikte içtimalar yapıyorlar ve 
yeni vaziyet karşısında cArablığın> hu .. 
kukunu müdafaa için ne suretle çalışmalı: 
lazım geldiği mevzuu üzerinde uzun uza· 
dıya müzakerelerde bulunuyorlar. cA • 
rabhğın• denildiği zaman, bunun içinde 
Ermeniler de dahildir. Buradaki Ermen!ı 
politikacıları artık kendilerini de Araij 
saymaktadırlar; nitekim Arablar da on-

edilmiyor mu? Ediliyor. Fakat, bakınız, Kem, 1915 senesinde Galiçya cephe -
nasıl: Maslak yolunda sür'at yüzünden sinde başından yaralanmış, uyumak • 

- Domski nerede? 
DecU1er. Dom.skinin evine gidip tek 

başına dönen: 
- Domski özür diledi, dedi, ağlıya

cak vaziyette değilmiş.. Bu sabah ko
ca.n ölmüı. 

vukua gelmiş acıklı pir kazadan sonra bu kabiliyetini kaybetmişti. ·yüzlerce dok
yolda 40 kilometreden fazla sür'atle git- to:, ken~isini muayene ve tedavi et -
mek menedildi. Bunun tatbikatı için de rmşler, 0bır .. ~.ürlü iyi edememişlerdi. 
yollara polisler konuldu, bunlar saklan- Kern. bır turl~ ?yuyamıyord~. Uyu -
dılar, ellerinde kronometro ile arabala - ~a~ ıste~emıştı. Budape~tel~ .. meşhU: 
rın sür 'atlerini kontrol ettiler. Kaza yal- bır ıpnotızmacı, bu zatı yırrnı uç se~e 
nız sür'atten mi olur? Kazayı yalnız mo- denberi ilk defa olarak tam 90 dakika 
törlü vasıta mı yapar? Bu cihet d:işünül- uyutmaya muvaffak olmuştur. \-. ................................... _. .................. / 
medi. Fakat, ben şuna dikkat ettim: Al- Resim, zavallı uykusu~, b~ 90 da-
manya, halkın aklına, vicdanına ve kal- kikalık uyku esnasında gostenyor. 14,000 /nglliz 

Lirasına satılan 
Bir futbolcu 

bine müracaat ediyor. Biz ise şuraya 

buraya konulan polis kontrolüne. Bu, 
birbirinden tamamen ayri iki mücadele 
sistemidir ki ayni zamanda iki zihniyete 
tekabül eder. 

Alroanyadaki zihniyete göre, cemiyet 
hayatında, ferdlerin karşılıklı ve müşte
rek menfaatleri bakımından en güzel 
polis, ferdin kafası, şuuru, vicdanı ve 
kalbidir; şu halde bu polisi harekete ge
tirmek lazımdır. Bizdekine göre de ferd
ler, karşılıklı ve müşterek menfaatlerini 
bizzat kendi kendilerine :mlıyamazlar. 

Bu işi mutlaka üniformalr polis ve bu -

nun elindeki ceza zabıt varakası t emin 
eder. Bunun için üniformalı polisin olma
dığı yerde iz'an ve şuurun; vicdan ve kal
bin zabıtası da olmaz ve bundan dolayı 
da memleketimizde her gün bir kaza ile 
senede kim bilir ne kadar lüzumsuz ve 
manasız kurban veririz. 

* Bir zamandanberi şuna d:ı dikkat edi -
yolum: Köprü üstünde, Karaköyde ya -
pılan çivili geçidlere İstanbul halkı çok 
güzel alıştı; çok güzel dikkat ediyor. 
Bunların başlarında bir iki hafta polis 
durdu; şimdi polis alakadar olmadığı hal
de, otomobil de, araba da, tramvay da, 
halk da bu geçldleri mükemmel surette 

lngilterede bir atlet niçin 
tard edilir ? 

Arsenal klübü, takımdan çekilen 
i ngilterenin kadın yüksek atlama meşhur Alec Jaınes'in yerine Bryn Jo

şampiyonu 18 yaşlarında Do~oti o~~m, nes ismindeki oyuncuyu 14 bin İngiliz 
Eylfılde yapılacak olan atletızm musa- lirasına, yani bizim paramızla 87 ,000 
bakalarından ihrac edilmiştir. Bu ih • Türk lirasına satın almıştır. 
raca, mazideki baz! tavır ~e. hare~e~ - Klüp ilkönce 12 bin İngiliz lirası i~e 
}erinin sebeb oldugu, kendisıne bıldı - pazarlığa girişmiş, sonra başka bır 
rilmiştir. . . klüp, 13.000 İngiliz lirası verince Ar-

Genç atlet, bazı eğlencelere gıtmış senal, 14 bin İngiliz lirasile müzayede
ve bir atlete yakışmıyacak hareketler- yi arttırmıştır. 
de bulunmuş, içki içmiş, taşkınlıklar Bryn Jones (Kurdlar) klübünün 
yapmıştır. Ve kendisi de bunları itiraf beynelmilel oyuncularındandır. Ve bu 
etmekle beraber:v v kiüp şimdiye kadar sattığı oyuncular -

- Suçumun. a?ır oldugu~u sa~ıyo- dan tam 69,753 İngiliz lirası (takriben 
rum. H~rkes gıbı ben de eglendım. de- yarım milyon Türk lirası) kar et-
mektedır. miştir. 

ile ve vicdan ile yapacak, hatta bilenler 
bilmiyenlere öğretecektir. Halbuki biz sa
de yolda hareketi değil, bilet gişesi ö -
nünde bilet alma adabını bile halka öğ -
retemedik. Çünkü, halkın iz'an ve vicda
nına müracaat edip, cemiyetin selameti 
namına onu bizzat polis yapmayı biz he
nüz bilmiyoruz. Bu, bugünkü dünyada 
medeni bir millet için büyük bir noksan
dır. Bu noksandan sür'atle kuıtulmalıyız. 

Muhittin Birgen 

Coe Luis vergi vermemek 
için maç yapmıyor! 

Dünya ağır siklet boks şampiyonu Coe 
Luis bu sene yeni bir maç yapmıyacağını 
ilan etmiştir. Bunun sebebi vergi mesele
sidir. Siyahi boks şampiyor..u bu sene 
450,000 dolar kazanmıştır. Eğer sene ni
hayetine kadar kazancı bu mikdarı teca
vüz ederse % 80 ini maliye memurtı tah -

1 STER 1 NAN, 1 STER 

lara hiç durmadan ckardeş> diyorlar. Fa .. 
Aslanlar ayaklarını suya sokmak - kat, bu kardeşliğin nereden geldiğini ne 

tan, ıslatmaktan hoşlanmazlar. Ve res- soran, ne de düşünen var. 
mini gördüğünüz aslanı da suya ~~ı- Fakat, politikacı Ermenilerin bu son 
rıncaya kadar epeyce z~rluk .ç~Jcılmış- hareketleri, hem biraz buylunun huyun
tir. Amerikalı Asla~ mur~b~ı ~lan.a dan vaz~çrnemesi kabilinden, hem de 
her gün bir su kızagına bındire bındı- Arab nasyonalistlerine ho~ görünüp bir 
re, ve ıslata ıslata hayvanı suya ısın • külah kapmak arzusundan şeylerdir. Cid .. 
dırmıştır. Bugün aslan deniz safasm - di olarak yapabilecekleri bir faaliyet yok
dan çok keyiflenmektedir. tur. En müfrit nasyonalistler bile buııu 

müdriktirler. 
Hatayda seçim 

Adana 21 (Hususi) - Hatayda yarı ka· 
lan kayıd muamelesine yarın başlanacak

İngiltere ve Avustralyada hizmetçi tır. Muhtelif yerlerde bürolar kurulmuş-

h b " t . t' tur. 

lngiltere ve Avızstralyada 
hizmetçi buhranı 

bu ram aş gos ermış ır. .. • . . 
Sydney ahalisi, hizmetçi bulabilmek Antakya konsolosu .Kuduse tayın edıldi 

Adana 21 (Hususı) -- Antakya baş .. 
için akıl ve hayale gelmedik çareler dü - konsolosumuz Karasapan Kudüs başkon-
şünmektedirler. Mesela evlerinde çalışa- solosluğuna tayin edilmiştir. 
cak olan hizmetçilere: S~im bürolan 

Antakya 21 CA.A.) - Anadolu ajansının 
1 - Gezinti biletleri tedarik e<!ecek - hu.susi muhabiri bildiriyor: 

}erini, Yarın sabah kayıd muamelelerine aşa -

2 _ Evlerinde hususi banyo daireleri ğıdaki sekiz büroda tekrar başlanacaktır: 
İskenderun kazasında İskenderun biiro-

bulunacağı, su, Kırıkhan kazasında Reyhaniye ve Akte-
3 _ Çamaşır ve ütü ile meşgul olmı - pe büroları, Antakya kazasında Antakya şeh 

rlndek.l Osmaniye bürosu Ue, Karsu, Knr -
yacaklarım, beyaz, Şeb.köy ve Ordu büroları. Her bıiroda. 

4 - Haftada 12 Türk lirası maa~ vere- blr rels ve bir ft.za ve üç kfttıb bulunacaktır, 
Hususi mahkeme bir reis ve Utl azadan 

ceklerini vadettikleri halde, hizmetçiler mürekkebdlr. 
gene nazlanmaktadırlar. 

sil edecektir. 

Meşhur boksörlerden Bee Er. Şmeling, 

Bradok ve Tomi Far arasında yapılması 

takarrür eden maçlardan sonra galib ge
len Çoe'yi davet ederse dünya şampi -
yonluğu ünvanını kaybetmemek için 
zenci bu maçı kabul edecek, fakat maç 
gelecek sene yapılacaktır. 

iNANMA! 

16 nCI madde tadil edildi 
İlk intihab n1zamnamesinln 18 ıncı ~nd

~esl tadil edilmiştir. Bu tadile göre Hatay 
seçimi cedvellerirule müseccel olan askerler
le, Jandarma ve polislerin kayıdlan iptal e
dilecektir. Bürolar sabah saat sekizden on 
ikiye kadar, öğleden sonra on beşden on se• 
klze kadar açık bulunacaktır. 

Reyhaniyede k:ayıd muamelesi başdan 
yapılacak 

Antakya 21 (A.A.> - Anadolu ııJnnsmın 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Seçim komisyonu verdiği bir kararda ez
cümle diyor ld.: 

kullanıyorlar. Henüz bunları görmemiş, 
yahud kullanmıya alışmamış yüzde on 
kadar acemi bulunsa bile eğer arada po
lis bunu herkese hatırlatacak olsa !s -
tanbul halkı da kendi iz'an ve vicdanının 

Ağıı başlı bir başmuharrir dün şu satırları yazıyordu: 
c- Her sene olduğu gibi bu sene de Kalamış koyunda bir 

deniz hamamı yapıldı. Hamamın bir tarafında ·~rkekler, di
eğr tarcJında kadınlar denize giriyorlar. Buna bir diyeceği
miz yoktur. Bu sene fazla olarak erkekler ile kadınların su
ya girdikleri yer arasında ve deniz üstünde sal biçiminde 
bir de kahve yapılmıştır. Burada denize girenleri seyretmek 

istiyen1er toplanıyorlar. İşin bu tarafına da bir diyeceğimiz 

olmıyabilir. 

Türk ve Arab cemaatlerinin şikayetleri ü
zerine yapılan tahkikat Sancak vatandaşlı
ğı sıfatını haiz olmıyan blr çok Arab ve 
Kürtlerin Reyhaniye bürosunda U8Ulsuz o -
larak taydedlldiklerlnl göstermiş olduğun -
dan Reyhanlye bürosunun seçim cedvellerl 
umumi bir kontrole tabi tutulacaktır. Bu -
nun 1Qln Reyhanlye bürosunda evvelce kay
dedilenler altı gün zarfında evvelce aldık -
ları kartlarla. birlikte Reyhanlye bürosuna 
bizzat müracaat edeceklerdir. Bu müddet 
zarfında müracat etmlyenlerin lslmlerl Us -
teden silinecektir. 

polisini daima yanında gezdiren medeni 
bir halk olduğunu parlak bir surette is -
bat edecektir. 

Demek oluyor ki kabahat halkta de -
ğildir. Her gÜn gözümün önünde cereyan 
eden tecrübeden sonra tam bir kanaatle 
inandım ki, eğer bu halka, vazifesi esaslı 
bir surette anlatılmış olsa o bunu iz'an 

iSTER iNAN, 

Ancak son günlerde kahvedeki seyircilerin bazılarının 

ellerine dürbün alarak suya giren, yahud güneşe yatan çıp

lak insanJarın vücudlerini tedkike koyuldukları hayretle 

göze çarpıyor.> 

iSTER INANMAI 
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Macaristan, Roma - Berlin 
mihverine iltihak ediyor 

Alman yadaki denizaltı 
gemilermiz denize 

indiriliyor 
Almanyada Krop tezgahlarında ya

pılmakta olan iki demzaltı gemınıı.dn 
yarın denize indirme merasimi yapı

lacaktır. Merasimde, Berlin büyük el
çimiz ve elçilik erkanile, Almanyacla 
bulunan ve harb gemileri siparişi için 
Londraya gidecek olan deniz müste -

Sayfa J 

e Macar Nazırlarının 
Roma ziyareti 

Al 
a ltalya ve Macaristan arasında iktısadi bir anlaşma ;~nR~~ba:ı,,~~~c::,!:.~ imaıaı mudu-

many ' eekA e c d k•ı e k Denizaltı gerniJermizin SÜbay Ve mÜ• 

a ılacak fakat Peşte hu umetl eneVre en çe ) mıyece rettebatı da Almanyada bulunmaktadır. 

• Nevyork sergisinin 
havadan bir reklamı 

Yazan: Selim Rag.p Eme~ 

M acar nazırlarının İtalyaya yap. 

tıkları seyahatin birçok tefsir

lere uğradığı görülüyor. Diplomatik te
masların neticelerini tahmınle tesbit et
mek mümkün değildir. Biraz beklemek 
ve tezahürlere göre fikir edinmek daha 

y p f Denize indirilecek gemilermizin maki-
. . d .. 

1 

ş olan Peşte hükU.meti, Triyanon mua- teşriki mesai kapısı, nizam ve sulhu sa ne aksamı da ikmal edilmiş olup, de· 
Peşte 22 (Hususi> .. - ~a~ıcıye nazırı 0 ~:desile çizilmiş olan hududların tashih mimi surette isteyen her millete açık- nize indirildikt~n sonra sür'at, seyir ve 

Kanya Romadan donmuştur. . . edilmesini istemiyecektir. tlr. . dalma tecrübeleri yapılacak ve mütea-
Salahiyettar mahfeller, Mussolınile Rom.ada neşredilen teblii Italyan gazetesi ne d iyor! kiben memleketimize hareket cdecek-

d an eden · ı · M Macar nazırları arasın a ~ery _ R ma 21 (A.A.) - Dün akşarrı Ita - Roma 21 (A.A.) - Italyan - acar terdir. Gemilermize Saldıray ve Ba -
müzakerelerden mühim netıce~er alın 

1 
°,e Macar ricali arasında yapılan müzakerelerinden bahseden Giornale tıray adları konacaktır. 

doğrudur. Bu sebebledir ki bu ziyaretın 
hangi esbab ve şeraite göre yapıldıgı 
kat'iyetle kestirilemez, fakat son zaman
da Macaristan üzerinde fazla tazyik gös
teren nasyonal sosyalizme karşı bir nc'.ti 

dığını kaydetmektedirler. Ay~ı mahfe - Y?.n .. 'melerden sonra neşredilen bir d'İtalia diyor ki: . Krop müessesesi tarafından bu iki 
ler İtalya, Almanya ve Macanstan ara - go~~~ d bilhassa şöyle denilmektedir: Macaristan ile ltalya arasındaki tesa- denizaltı gemimizin diğer iki eşi de, 
sında bir iktısadi anlaşma ~apıl~cağı~~ te İ~l e a ile Macaristanın Roma - Ber- nüd bi~ kere d~ha .te~yy~d etmiştir. ~~' Türk işçileri çalıştırılmak suretile Ha· 
ve Macaristanın Roma • Berlın ~ıhver . .~ erinin gayeleri ile ahenktar kaydedılecek bır hadısedır. Bu tcsanudu liçleki Valide kızaklarında yapılmak-
ne iltihak edeceğini söylemek~edırl.er. h~r: ~kib etmekte oldukları siyasete bozmak için yapılan teşebbüsler akim kal tadır. Almanyadaki gemilerin, tecrübe-

mesnet temin edilmek istenmesi de hatı
ra gelebilir. Bir ara, aynı M~cnristanın, 
Baltıklardan Karadenize kadar imtidad 
edecek ve Bükreşte nihayet bulacak bir 

Maahaza Macaristan antıkomıntern °1 .. lh bulundukları sulh ve adalet mıştır. Macaristanın ortaklar~ İtalya ~e leri ikmal edilip memleketimize gelin-
paktına iştirak ctmiyecek ve Milletler ~~ f:i beynehnilel sahada daha ge- Almanyadır ve ayni zamanda Italyan mu- ceye kadar bunların denize indirilecek
Cemiyetindeki azalığını muhafaza ey - ~ ed h; tesirli bir teşriki mesai için zakereleri sistemine idhal olunan Yu - leri anlaşılmaktadır. 
liyecektir. Bundan başka Yugoslavya ile ~ıt·k~ bir esas teşkil etmektedir. Bu goslavyadır. 

nevi bitaraflar mihveri vıicude getirmek 
teşebbüsünde bulunmasıdır ki böyle bir 

iyi komşuluk münasebetlerine başla - a ı ı --------------, 

Muamele vergisi cezaları 
hakkında bir tamim 

• ,. • afından eönderilen tamimde 
Mahye Vekaletı tar d·ı "· göıterilmektedir 
hangi esaslara riayet e 1 ecegı 

kadar olanlarda tedkiki itiraz ve ~üz li-
Ankara 21 (Hususi) - Muamele ver- d n fazla olanlarda temyiz komısyonu 

gis· kanununun 21 inci maddesinde ya. - rka a 'le kat'ileşmekte olduğundan her 
ı t kerrür etmış aran k " 

zıh fiillerin ne zaman e hangi bir cezalı verginin te errure esas 
d rye alakalılara fiı 1 

say.ılacağı hakkın a ma ı it t ihaz edilebilmesi için bu sa a ~n .. g: 
şu talımatı vermiştir: 21 inci çirerek kat'ileşmiş olması ve aynı .fulın 

Muamele vergiıai kanununun .. - h kat'ileşme tarihinden sonra tekrar ışlen-
f··ıı · tekerruru a-

maddesinde yazılı 11 erın ~ b 1 ·cab eder 
ı d 1 

bir m isil zammolunaca,,ı miş u unması ı . 
ın e ceza ara y d 3 _ Her hangi bir fiilin tekerrür et .. 

gösterilmic:tir. Bu hük.mu_··n tatbı ın e şu d h 
l>' kt miş addedilebilmesi: Ayni fülin a a ev-

csaslara riayet edilecc ır. 1 
d bir fiilin tekerrür sayıl- vel işlenmiş ve bundan dolayı tarho un~ 

1 -:- ~anun a bir müddet içinde ye- cezalı verginin kat'ileşmiş olması zarurı 
Jnası ıçın muayyen . . dd . A B · ı }" geleceği hak- bulunmasına ve 21 ıncı ma enın · · 
niden işlenmış o maksıd.alzım . t ekerrür C ve D fıkralarındaki fi iller de yekdiğe-

d h'"k" sev c ı memış · kın a u um . . . ~ldu y undan rinden ayrı olmasına mebni bu madde • 
mutlak olarak zıkredıl~ı.ş b' . ~ rı - nin her hangi bir fıkrasında yazılı bir 
tekerrüre esas olarak fıılı~ ırıd~clı . 

11 

1 f'"lden dolayı cezalı vergi tarbedüdikten 
d an sonra ika e ı mış o - ıı 

Hariciye vekili 
Bükreşe gidiyor 
İstanbul 21 (A.A.) - Valide 

Kraliçe Marinin cenaze merasi • 
minde hükumetimizi temsil edecek 
olan hey'etimiz, Hariciye Vekilimiz 
Doktor Rüştü Arasın riyasetinde 
olmak üzere Cumartesi günü tor .. 
pido ile şehrimizden hareket ede -
cektir. Bu hey'ete Cumhurreisliği 
yaveri de dahildir. 

İstanbul 21 (A.A.) - Mezunen 
şehrimizde bulunmakta olan Bük
reş Elçimiz Hamdullah Suphi Tan
rıöver, Valide Kraliçe Marinin ce
naze merasiminde hazır bulunmak 
üzere hareket edecektir. 

Asri mezarlık 
Davası 

den ne ka ar zam kt bu vergi kat'ileştikten sonra diğer bir 
duğunu araştırmağa ~a?a1 yo ~· ;~ da yazıtı bir fiilin işlenmesi ha- Beraet kararı temyız ceza 

2 - İlk cezalı vergını~ ~eker~:e es~s ~ dasıd~ ikinci fü1in mükerrer sayılması- umumı" heyetı·ne •Avkedildi 
olabilmesi ~~n bu vergının kat ıleşmı.ş lın _c ki yoktur Tekerrüre esas olarak -
olması icab eder. na11ım. nyekdiğe~inin aynl olmaları la- Ankara 2 1 (Hususi) - Asri mezar-

2430 numaralı kanunun 16 ncı maddesi fil erın lık davasından dolayı İstanbul Vali ve 
ınucibince muamele vergisi yüz liraya zımdır. Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ ve 

Ç·ımento sanayı·ı·n·ı:n· devletleştı·rı·ımesi ::~d:ş~:~u hc:~=,~~:.;~:~~~.;;:~k~.= 
rilen beraet kararı temyiz baş müddeı-

kk d k. kararname çıktı ı:ı~;:~li~~~:::~~t::ıa!~d~:ı:~e~:~;~; ha 1 n a 1 ce~;~.::~~.~~~;·~~ıı:.;~::~:~ı~· -
ve çimento fiatmin §imdiden ucuzlatıl • rin tatil müddetinin hitamından, yani 
masının ve yerli çimentolarla yabancı 5 Eylfılden sonra görüşecektir. Ankara 21 (Hususi) - Çimento, e~ • 

dustrisinin deıvleUeştü,ilmesi hakk'.ın dar-
k . .. kil Resmi Gazete e 
ı kararname bugun 1 

çimentolar arasında serbest rekabetin te- ----..;_-----

mini için gümrük tarifesinin 469 a ve b Yunanistanda zelzeleler neşredildi aynen bildiriyorum: Meme -
' . t'h 

ketimizdeki çimento fabrikalarının ıs ~ -
salleri bilhassa inşaat mevsimi olan nı -
san ile ağustos aylarında çiment~ ihti -
yacını karşılıyamamakta ve ~1: çok 
yerlerde bu yüzden inşaat işlerının sek-

teye uğramakta olduğu anla~ıldığı.ndan 
gerek bu vaziyetin önüne geçılmesı, ge
rek imar ve inşa faaliyetimizin kolaylaş
tmlması için çimento endüstrisinin dev
letleştirilmesi zaruri olduğu ve maden 
sanayiinden olmak itibarile çimento en
düstrisinin tamamile imal ve idhalinin 
Etibank elinde temerküz ettirilmesi ve 
mevcud husust çimento fabrikalarının 

mezkur banka marifetile satın alınması 

pozisyonlarına giren çimentoları.n b~~er 
tonundan alınmakta olan 3 ve 9 lıra gum
rük resminin 50 kuruşa indirilmesi İktı
sad Vekilliğinin tezkeresile yapılan tek -
lifi ve Maliye Vekilliğinin mütaleana .. 

mesi üzerine: 
1 - Çimento endüstrisinin devletlcş -

tirilmesi ve mevcud hususi çimento fab
rikalarının Etibanka satın aldırılması, 

2 - İdhal edilecek çimento gümrük 
resminin teklif veçhile ve 2294 sayılı ka
nunun verdiği salahiyete istinaden ten -
zili ve buna aid kanun liyihasının tan -
zimi icra Vekilleri heyetinin toplantısın-

da onanmıştır. 

Almanya Südet meselesinin sulh yeliyle 
halline taraftar olduQunu bildirdi 

Londra 21 (Hususi) - Başvekil 
Çemberlayn, Avam Kamarasının bu -
günkü toplantısında Bitlerin muteme
dı Viedeman'ın Lord Halifaks ile yap
tığı mülakat hakkında izahat vermiştir. 

Çemberlayn, Viedeman'ın herhan -
gi muayyen bir mevzu üzerinde gö -
rüşmedığini ve herhangi yeni bir tek -
lifde bulunmadığını söylemiştir. Vie -

deman sırf Almanyanın, Avrupayı iş -
gal eden siyasi meselelerin ve bu me -
yanda Südet meselesinin muslihane 
bir surette halline taraftar olduğunu 

İngilız hükumetine bildirmiştir. 

Bedin 21 (A.A.) - Vıedeman dün 
Londradan Berline dönmüştür. Muma
ileyh henüz Hitlere Londrada yaptığı 
mülakatların neticesini arzetmemiştir. 

Bir hapisane yıkıldı, 6 
kiıi öldü bir çokları da 

ağır yaralaodı 
Atina 21 (Hususi) - Evvelki günkü 

zelzeleden en ziyade müteessir olan 
verler Malakasu, Skala, Halkusi, Nea
Palatia civarlarıdır. Ölenlerin sayısı 
18 dir. 

Oropu hapishanesi enkaz haline gel
miştir. üç jandarmadan maada mah -
vuslardan üç kişi ölmüş ve 5 i ağır ol -
mak üzere bir çokları da yaralanm&ş -
tır. Hapishanede rnevcud 480 mahpus 
askeri kıt'alar tarafından muhafaza e
dilmektedir. Zelzele mıntakasmda ya
ralananların mikdarı 80 •i bulmuştur. 
Bunlardan 56 sının yaraları ağırdır. 
Hafif yaralı olup Kızılhaç tarafından 
yaraları sarılanların adedi pek fazla -
dır. 

Nea Palatia'da bütün evler yıkıl -
mıştır. Hulkıda'da hasara uğrayan ev 
pek azdır. 

Başvekil Mctaksas zelzele mıntaka
E:ına gitmiş, açıkta kalanlara askeri ça
dırlar tevziini emretmiştir. 

Zelzeleden ) aralananlar Atinada 
hastanelere yatırılmışlardır. Yaralıia -
rın bir çoklarına ameliyat yapılmıştır. 

Çabuk ve UCUZ istihsal tahmine yol açmaktadır. Gerek nasyonal 
sosyalizm ve gerek bolşevızme karşı iki 

Yolunu bulan köylü taraflı mukavemet edebilmesı düşünülen 
bu mihvere hayat vermek, Baltık dev-

Karasudan yaıı:ılıyor: Kazamızın Me- !etlerinin gösterdikleri muhalef<>tten do
len köyünden Eşref geceleyin taTlasın - layı mümkün olmamıştı. Pestenin bu de
da ağır surette yaralı olarak bulunmuş - fa Roma nezdinde yaptığı teşebbüsün de 
tur. Yapılan tahkikat neticesinde Eşre -
fin fazla randıman almak, ~qini çabuk ayni akıbete uğraması ihtimali çoktur. 
ve ucuz bitirmek gayesi yüzünden yara- Çünkü Roma, düne kadar ırkcılıktan ka-

landığı anlaşılmıştır. Eşref gündüzleri 
kendi öküzlerini, geceleri de tarlalardan 
çalıp getirdiği başkalarının öküzlerini 
çalıştırıp çift sürüyor ve sabaha karşı 
da öküzleri yerlerine iade ediyormuş. 

Vak'a akşamı da ayni köyden Hacı 
Şükrünün öküzlerini habersizce alarak 
tarlada çift sürerken Eşrefin üzerine yedi 
el silah atılmıştır. Kurşunlardan biri Eş
refe isabet etmiş ve sol tarafrndan tehli
keli bir surette yaralanmıştır. 
Yaralı Zonguldak hastanesine gön

derilmiştir. Suçlu aranmaktadır. 

çınırken bu defa, nasyonal sosyalizmin 
ana bir prensibi olan bu akideyi bı>nimse.. 

meye başlaması, Macaristan için her ti!r
lü halas çarelerini ortadan kaldırıyor ve 

Orta Avrupada Cermen tazyikı gittıkçe 
artıyor. 

* Üç gün ve on dokuz saat içinde dünya 
etrafında tayyare ile tam bir dcvrii'ileın 

Nevyork 
•ergl•lnln 
havadan 
rekllmı 

yapan cHoward 
Hughs, ile arka· 
daşlarını Nevyork
ta tamam sekiz 

Otomobil kazasında bir ölünün yüz bin kış: karşı-
lamıştır. Bu 800 bin insan yirmi beş kilo-

kafası parçalandı metrelik bir saha içinde canlı bir deniz 
Dün aksam Silivri - Çorlu arasında gibi dalgalanıyormuş. Tayyarecilerin şe

bir otomobil kazası olmuş 2305 numa- refine atılan serpantin ve konfetiler, şim. 
ı·ah taksi otomobili bir hendeğe yuvar- diye kadar mümasil ahvalde yapılan sar
lanarak parçalanmıştır. Otomobilde fiyatın rökorunu fersah fersah kırmışlar. 
bulunan bir kadın yolcu ile şoför bir 
hüsnü tesadüf eseri olarak kazadan 
zarasızca kurtulrnuşlarsa da otomobil 
ile kadının Çorluya götürmekte olduğu 
ölmüş bir adama aid cesedin kafası 

parçalanmıştır. Kazanın otomobil din
gilinin vidalarının düşmesinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

Bir otomobil kazası daha 
Bu sabah Kızıltoprakta bir otomobil 

kazası olmuş 2619 numaralı şoför Sa
lahaddinin kullandığı otomobil Pana
yot isminde bir adama çarpmıştır. Pa· 
1ıayot ölmüş, şoför yakalanmıştır. 

Bir genç kıza yıldırım çarptı 
Dünkü şiddetli yağmurlar esnasında 

ıjehir haricinde bazı yerlere ve orman
lara bir kaç yıldırım düşmüştür. Düşen 
yıldırımlardan biri, Hamidiye köyün
de on sekiz yaşlarında Cahide isminde 
bir ·ıza isabet etmiş ve genç kız der
hal ö müştür. Cahidenin yanında bu
lunan arkadaşı da yıldırımın şiddetin
den yere düşerek bayılmıştır. 

Bir ara tayyarccilere atacak konfeti bu. 
lamamışlar. Telefon rehberinden tu· 
tunuz da her nevi paket kağıdla -
nnı ufak ufak parçalara ayırıp 
pencerelerden Üzerlerine serpmiş • 
ler. Howard He arkadaşlarının ihraz 
ettikleri muvaffakiyet her fanıye nasib 
olur şeylerden değildir. Fakat bu muaz-

zam teşebbüsün asıl hakiki maksadının 
gelecek yıl Nevyorkta açılacak beynel
milel serginin reklamını yapmuk oldu
ğunu söylersem, mütehayyir olmayınız. 

Amerikalı mükemmel bir ticaret adamı 
olduğu için bu nevi ticari işleri kemal 
derecesinde bir mükemmeliyetle yapar. 
Şimdi hakikati öğrendikten sonra elleri

miz, canlarını tehlikeye koyan beş genç 

layyarecinin bu muvaffakiyetini alkış
larken, gözlerimiz, gayri ihtiyari, müs

takbel serginin ziyadar sütunlarım görür 
gibi oluyor. İnsanın gönlü ile beraber 
parasını da kapmak bir hünerdir. Ame

rikalı bunu herkesten daha iyi yapabili
yor. - Selim Ragıp Emeç 

································································ ····························································-
Sabahtan Sabaha: 

Mayo ve kitab 
Bu yılki mayo sah,: on beş yıllık kitab satışımızı geçmiştir. Tatil günleri 

yüz bine yakın İst:mbullu vatandaş denize girmektedir. Yekıinların her 
yıl arttığını söylemeye ne lüzum var. On beş yirmi yıl evvel Floryayı plaj 
olarak değil, bir kır kahvesi olarak tanırdık. Değişen haya: şekli bize dans& 
öğrettiği gibi denizi sevmeyi de öğretti. Kara ve su sporlar• yarı zevk, yarı 
beden terbiyesi şekHndc? revaç buluyor. Medeni bir cemiyette bu hareketler 
pek tabiidir. Her yıl hayatımıza bıraz daha hareket geliyor. 

Fakat fıkir hayatım1z"ı da ayni sür'atle açılıp genişled·.~1ni nasıl iddiı 
edebiliriz? " 

Yazın plfıjlara dö.tülen yuz bi:!lerce insanın kışın da kütubhnr:elero hücum 
etmesini beklemek manasızdır Fnkat içinde butün mede,,i cihazlc.ırıle tnm 
Avrupai görünen ş1k apartımanlaı ın, villaların birer de kütübhanelcri olma .. 
sını dilemek hiç te hakı;ız·ık olmaz sanırım. Bu masum ist!!~e cevab vermek 
hiç te külfetli değild:ı·. Kağıd ve ooskı gibi materyelin pahalı olmasına rağ
men o kadar ucuz kHab satılıyor ki bir mayo ücreti ile küçt k bir küfibhane 
tesis etmek h iç te giıç değildir. Bürhan Ca1ıid 



SON POSTA 

Bir senede 11,616,490 kilo mamul tütün 148,642,296 
kilo tuz satıldı. içki, barut satışlarında da artış vardır 

İnhisarlar idaresinin istatistiklerine işlerinin tanzimine dair olan Türk - E-

Altı ayda lstanbulda 305 yeni bina yapıldı, 20 yıl 
sonra apartımanların sayısı iki misli artacakhr 

Dün, kaybolduğu sanılan 
kotra geri döndü, batan 
kotranın kime aid olduğu 

göre, son bir yıl içinde satı~ hasılatı 57 len itilfıfnamcsi tatbikatına aid proto -
milyon lirayı bulmuştur. Evvelki yıl sa- kol, dün alakadarlara tebliğ edilmiştir. 
tışları 54 milyon lira idi Buna göre son Meriç - Evros nehrinin iki tarafındaki 
bir sene içinde hasılat üç milyon lira art- su işlerinin tanzimine aid mukarrerat iki 
mıştır. ay evvel Edirncde Trakya umumi mü • İstanbu1un muhtelif semtlerinde mü -

temadiyen yeni binalar yapılmaktadır. 

Yeni yılın ilk altı ayı içinde İstanbulda 
169 ev, 87 apartıman, 25 diikkan ve ma -
ğaza, 24 diğer inşaat olmak i.zere yeniden 
305 bina ve 1074 tamirat yapılmıştır. Son 
senelerde bilhassa apartıman inşaatı art
maktadır. 

İstanbul kapıcılar cemiyeti, İstanbul, 
Beyoğlu ve Kadıköyündeki apartıman 

mikdarını tesbit etmekted~r. İstanbulda 
en ziyade Beyoğlu kazası dahilinde apar
tıman bulunmaktadır. Bu apartımanlar 
Ayaspaşa, Taksim, Şişli taraflarında te
kasüf etmiştir. Beyoglunda bin beş yüz 
kadar apartıman mevcuddur. İstanbul ci
hetinde apartımanlann Div:ınyolu ile Be-

Nakil vasıtaları için 
yeni bir talimatname 

Vilayet merkezile vilayet sınırları için
de muntazam seyrüsefer1c yolcu ve €Ş -

ya nakliyatı yapmakta olan otobüs, om
nibüs, otomobil,, kamyon v~ kamyonet -
lerle yük arabaları hakkında yeni ve e-
saslı bir talimatname hazırlanmış, bu ta
limatname dün viJiıyet idare heyetine ve
rilerek tedkikine başlanmı~tır. Talimat -

name vilayet idare heyetince tasdik e -
dildikten sonra derhal mer'iyet mevkiine 
konacaktır. Bundan sonra da, bu nevi 

nakliyatın mürakabesi belediyeler tara -
fmdan yapılmıyarak hükumetin müraka
besi altına alınacak bundan sonra tesis 

' olunacak bu şekildeki seferler için de vi-
layet ruhsat verecektir. 

Hazırlanan talimatnamede ruhsatna -
menin kimlere verileceği, nasıl verileceği, 
nakil vasıtalarının haiz olmaları lfizım 

gelen fenni, kanuni V(? sıhhl şerai -
tin nelerden ibaret olaca~ı, işletmeye 

müsaade edilecek olan hatlarda güzergah 
ve durak yerlerinin nerelen olacağı, üc
retlerin mesafe ile nasıl mütenasib ola -
cağı, yolcuların riayete mecbur olduklan 
şerait, şoförlerin ve yedek şoförlerin tabi 
olacakları şerait, seyrüsefer esnasında ta
kib edilecek beynelmilel kavaid, alına -
cak yolcu mikdarı, yük mikfüırı vesair hu
suslar pek esaslı bir şekilde tesbit edil -
miştir. 

Talimatname bugünlerde vilayet idare 
heyetince tasdik edilerek mer'iyete gire
celrtir. 

Killtür işleri : 
Buna muallimlerinin tedkik gezileri 

Şehrimizde bulunıın Bursa mualllmlerl 
dün Yıldız sarayını ve müzeleri gezmişler -
dir • .Mualllmler bu akşamki trenle Edirneye 
hareket edecekler, blllhare Gelibolu, Çanak
kale, Balıkesir yollle tekrar Bursaya döne -
ceklerdlr. 

yazıd arasında, Aksaray ve Fatih civa -
nnda toplanmış oldukları görülmekte -
dir. 

Eminönü ve Fatih kazaları dahilinde 
bulunan apartımanların sayısı sekiz yüz 
kadardır. Kadıköyünde ancak otuz ka -
dar apartıman mevcuddur. İstanbul vi -
Uıyeti dahilinde iki bin beş yüze yakın 
apartıman vardır. Devam eden inşaata 

nazaran ykmi sene sonra bu mikdarm iki 
misline baliğ olacağı hesablanmaktadır. 

henüz anlaşılamadı Geçen mali yıl içinde ma'!nul tütün sa- fettişi General Kazım Dirıkin reisliği alo 
tışı 11,616,490 kilo ve 38,946,137 liradır. tında toplanan Türk ve Yunan hey<>t • 

Büyükadada oturan Miço isminde biri- Tütün satışı evvelki seneye nazaran mik- leri tarafından hazırlanmıştır. Ver len 
nin, denizde bir kotranın battığını gördü- dar itibarile 533,177 kilo, bedel itibarile kararlara göre Türkiye hilkfuneti Mer·~ • 
ğünü haber vermesi üzerine polisin der- de 1,704,373 lira daha fazladır. Memleket Evros üzC!rinde Kapıkuln karşısn da, 
hal faaliyete geçtiğini dün yazmıştık. Bu içinde bir yıllık tuz satışı 148,642,296 ki - Tunca ve Ergene üzerindt!, üç su ist, s .. 
kotranın kime aid olduğunun tahkik c - lodur. Tutan 5,005,175 lirayı bulmuştur. yonu tesis edecektir. Arda, Meriç _ Evros 
dildiği bir sırada Fenerbahçede bir kot- Tuz satışı fiat ucuzluğundan dolayı gc - üzerinde Nafia köprüsünde ve KızıldeU 
ranın da mutad hilfıfına ıı;kelesine dön - çen seneye nazaran altı mily0n kilo art- deresi üzerindeki su istac;yonları da Yu
memesi zabıtanın pek tabii olarak nazan mış olmasına rağmen bedeli on bin lira nan hükumeti 1~ rafılndan yapılacak tt. 
dikkatini celbetmiş ve f?atan kotranın bu kadar eksilmiştir. Her iki hükUmet tarafından Meriç m d 
kotra olmasına ihtimal ver:Jmekle bcra- Harice yapılan tuz sahşlan da hemen sahasının haritası alınacak, Meriç üze n
ber tahkikata da ehemmiyetle devam c- bir misline yakın artmıştır. Bir sene ev- de bulunan ve onun rejimine dokunan t e
dilmişti. vel tuz ihracatımız 67 milyon kilo iken "Sisat yıkılacak, nehri tıkıyan ağaç ve ça• 

Taksim meydanı civarındaki apartıman 
inşaatı yersizlik yüzünden hızını kay -
bctmiştir. Sermaye sahibleri daha ziya -
de işlek yerlerde ve istikbali parlak say
fiye yerlerinde inşaat yapmağa yanaş -
maktadır. 

Dün haber aldığımıza göre battığından bu mikdar 124 milyon kiloyu bulmuştur. lılar .kesilecektir. 

Bir Ali diğer bir Aliyi 
bıçakla yaraladı 

endişe olunan ızonmin kotrası sabaha 937 mau yııı içinde inh!sarıar idaresi, Yapağı ihracate1larmm toplantısı 
karşı Fenerbahçeye avdet etmiş ve için- 5,5 milyon liralık içki, 2 milyon liralık da Yapağı ihracat tacirleri dün de iç ti • 
d b l na b k. · aı·men karaya çık barut, fişek ve av malzemesi satmıc::tır. t -d-e u u n eş ışı s ı ' - ,.. care umum mu urü Mi.imtaz Rekin baş. 
mışlardır. İzoni ve arkadaşlarının çok a - Meriç nehrinde su istasyonları kanlığında toplanarak, yap:ığı standnr .. 
çık1arda dolaştıkları ve rüzgfınn muha- J k dizasyon talimatnamesi ön projesi etra-
lefetinin de vaktinde avdetlerine mani ol- yapı aca fında müzakerelere devam etmişlerdir. 

Dün gece saat 20.30 sularında Anadolu- duğu anlaşılmıştır. Vekiller heyeti tarafından tasdik olu - Toplantıların daha bir kaç gün devam e-
hisarında ağır bir yaralama vak'ası 01 - Şu halde bu kotranın avdeti ile hadise- nan ve Meriç nehrinin ilti tarabnda su deceği anlaşılmaktadır. 
mu~Aliism~~bkş~llib~mü~~- ninhlrkısmı~~n~nmqi~~iliğff~~ ==================~=~~~~~~=====~ 
tenberi arası açık olan diğer Ali isminde hası hfilii esrarını muhafaza etmektedir. Müteferrik: Polis le: 
birisini bıçakla sol küreği üzerinden ağır İstanbulda mevcud bütün 1<otralar birer 
ve tehlikeli bir surette yaralamıştır. birer sayılmış ve hepsinin tamam olduğu 
Vak'anın tafsilatı şudur: nl ı o h ld b b ta k tr k" 

Yurdda dünkü hava Yuİyeti 
Anadoluhisanndaki halat fabrikaSlnda a aşı mıştır. a e u a n ° a ı- Evvelki gece yarısından sonra baş-

mindk? ~e içerisinde. kaç .k!şi vardı? Bu lıyan şiddetli yağmurlar dün öğleye 
gece bekçisi olan Rizeli Ali ile ayni fab- sualler dun geç \'akte kadar cevabsız kal- kadar devam etmiş, öğleden sonra ha
rikada sandalcılık yapan Osman oğlu Ali ml§tır. 
arasında eskidenberi bir gersimsizlik var- Z b t 

1 
va açılmıştır. 

b . d b k Al" . .. 1 a ı a İstanbulda noksan kotra oma- Yeşilköy meteoroloJ·i istasyonundan dır. Bunun sebe ı e e çi ınm mu e- d ğ .. y . tahkik t t · t · 
• - dal ı ını ogrenınce a ını evsı e mış, alınan malü.mata göre dün yurdda ha-valı ısrarlarına ragınen san cının o - b- t.. M h·ı· d ki h" k 

. üh · k bul t u un armara sa ı ın e §e ır, asa - va: Trakya, Kocaeli, Karadeniz kıvıla-· nun sandalıle tenezz rıcasını a e - b 1 k k tr 1 l l d - J 

memesidir. a ara ayıp o a arı o up o ma ıgmı rile kısmen Orta Anadoluda ve Ege 

d sormuştur. Hadisenin bugün aydınlana- bölgesinde çok bulutlu, yer yer yag-ış-Dün akşam üzeri bekçi bermuta san -
b cağına ihtimal verilmektedir. lı, cenup ve dogyu Anadolu bö"lgelerın· -dalcıya müracaat etmiş ve berabcree ir 

gezinti yapmalannı istemiştir. Alinin ge- D • .
1 

de bulutlu, cenup doğusunda açık geç-
ne bu ricayı kabul etmemekte ısrar etti - ün gene ünıversı e miş, rüzgarlar cenubi Anadoluda ve E -
ğini gören bekçi ona küfür ctmeğe başla- k• h . d genin cenup kısmında garb, ve diğer 
mış ve bu yüzden başlıyan ağır kavgası ımya anesın 8 yerlerde umumiyetle şimal istikamc -
bir boğuşma halini almışhc. Bu sırada tinden orta kuvvette esmiştir. 

bekçi Ali bıçağını çekerek olanca kuv - yangın Çlkfl Dün fstanbulda hava çok bulutlu 
vetile hasmının sol küreği üzerme sapla- ve yağışlı idi. 24 saat zarfındaki yağı-
mıştır. Alinin feryadı üzerine bekçi ve Dün akşam saat on dokuzda Cağalo.~ - şın metre murabbaına bıraktığı su mik 
zabıta memurları yetişerek çağırılan sıh- lunda Alemdar mahallesinde Yalak soka- darı B 6 kilogram olarak ölçülmüştür. 
hi irndad otomobili ile baygın bir halde ğında Üniversite kimyahanesinden bir Ruzgar

1 

şimali şarki istikametinden sa 
bulunan yaralıyı Nümune hastanesine kal yangın zuhur etmiştir. Yangın başlar baş- nivede 

1

1 - 3 metre hızla esmiştir. Saat 
dırmışlardır. Vak'ayı müteakib firara lamaz kesif bir dumanla _beraber bütün ı 4 de hava tazyiki, 75 7,6 milimetre idi. 
muvaffak olan bekçi bir ltaç saat sonra bı- civar halkı sersemleten bır koku da etra- Sühunet en yüksek güne~de 59,4, göl
çağı ile beraber yakalanmış, tahkikata ia yayılmıştır. Yangını haber alan Fatih gede 26 ve en düşük 18,8 santigrad 
başlanmıştır. itfaiye gru~u gelerek derha1 ı tertibat almış kaydedilmiştir. 

ve itfaiye amir ve memur arı gaz maske- • • • 
leri takarak yangını söndilımeğe başla _ Bebek· İstinye yolu ınşaah dolayısıle Toplantılar: 

Ankara milli bb kongresi 
toplam yor 

Birlnclteşrlnln 26 sında Ankarada topla
nacak ve üç giin sürecek olan mllll tıb kon
gre.sine tehrlınlzden bir çok doktorlarımız 
iştirak edeceklerdir. Bn doktorlardan bazı -
ları, muhtelif hastalıkların feklllerl ve te -
da vllert hakkında kongreye vermek üzere 
raporlar hazırlamaktadırlar. Mllll tıb kem -
gresinde neslin lalahı meselesi de münaknşa 
edilecek tir. 

mıştır. Sıkılan suların kimyevi madde - deniz vuıtalan sahilden uzak 
leri söndürmemekte olması üzerine ci - geçecek 
var inşaat yerlerinden el arabalarile kum Deniz Ticareti Müdürlüğil dün bütün va-
taşınarak yanan maddeler üzerine ser - pur idarelerine bir tamını. göndererek, bu -
pilmiştir. Bir aralık koku şiddet kesbet _ günden itibaren Bebek - Istınye yolu ara -

. . . . sında yolun tevsii için belediyece yapılacak 
mış ve yangına cıvar caddelerde bırıken hafriyat esnasında kayalık yerlerde hergün 
halk ve gelip geçenler mendillerle bu - roat 9 12 18 sularında lağını atılacağını ve 
runlarını tıkamak zaruretini hissetmişler- bir kn~ay~ meydan vermemek üzere mera -
dir. ıı:lbln bu .sahadan 200 metre açıktan geçme-

Ayni zamanda kısa bir müddet zarfın- lertnl blldlnrıiJtlr. 
da dört defadır yangın zuhuru, burada İt dairesi nisi Samsuna gitti 

Bir çocuk pencereden düıtü 
Dün Çengelköyünde eski Denlzhamamı so

kağında 6 numaralı evde oturıın 7 yaşındaki 
.Mihnet pencereden düşerek çenesi altından 
yaralanmıştır. Mlhnctın tedavisi yapılnu.' 
ve tahkikatıı başlanmıştır. 

Bir kaçakçı deposu meydana 
çıkarıldı 

Evvel~! a~am Asmaaltındıı Snbunclyan 
hanında Iznk Kamhl adlı bir Museviye aid 
depoda inhisarlar istihbarat memurlıın ta .. 
rafından yapılan bir ııraştırmada fındık çu
valları arasında 60 sandık kaçak kibrit, 40 
s:ı.ndık muhtellf kaçak sigara kağıdı ve l<l 
bin yaprak perakende sigara kağıdı bulun-
muştur. Kaçak mallar müsadere edilmiş ve 
depo bekçisi Mehmed yakalanarak tahıctka .. 
ta başlanmıştır. Depo sahibi İzak Kamhl hft: .. 
len Parlsde bulunmaktadır. İnhisarlar lda • 
resi zııbıta ile beraber müştereken tahkikata 
ehemmiyet.le devam etmektedir. 

Bir hırsız balkondaki qyayı çaldı 
Sabıkalılardan Mehmed Demirkan, Kü • 

çükmodada Şülr sokağında 52 numaralı ev
de oturan ve Kadıköyünde Sıtma Mücadel• 
doktoru Cevad Öge'nln evinin balkonundtl 
asılı bulunan eşyayı çalmış, kaçarken y~ .. 
Jı:alanmıştır. 

· Bir amele düşerek yaralandı 
Dün, Fenerde Mürselpaşa caddesinde Ba

san Tahslnln tel ve çivi fabrikasında çalı .. 
§an amele Reşid, kaynak makinesini götil-
rürken ayağı kayarak düşmüştür. Bu sukut 
esnasında Rcşldln kolu maltinenin altında.' 
::Caldığından bayılmış ve tedavi edilmek üze .. 
re Balat Mu.sevi hastıınesine kaldırılmıştır. 

Karı koca kavgası 
Dün Anadoluhlsarında Yenlmahnllede 

Kapı sokağında oturan Zehra Kocabaş, ko· 
casından dayak yecilğl iddlaslle karakola 
müracaat etmiştir. Kan koca cürmü me§ ~ 
hud mahkemesine sevkedilmlşlerdlr. 

Amerikah terbiyecilerin dünkü tedkikleri yangına karşı alınan tahaffuz tertibatı - Bir müddettenberl şehrimizde bulunmak-
nın noksanlığını ve hatta mühmel kal _ ta olan İktısad Vekaleti İş Dairesi Reisi Enis 
dığını göstermektedir. Behiç dün Tarı vapurlle Samsuna hareket 

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 

Cumhuriyet rejiminin içt:mai ve fikri rabyadaki Tokatliyan otelinde bir çay zi
başarılarını yakından tedkik etmek üze- yafeti verilmiştir. Başda irnfile reisi Prof. 
re şehrimize gelmiş olan 27 Amerikalı Vatson olmak üzere Amerikalı terbiyeci
profesör, dün de Üniversiteyi ve diğer ir- lerin bir kısmı dün akşam Ankaraya git
fan miiesseselerimizi ziyarı.:t etmişlerdir. mişlerdir. Resim kafile azasından bir kıs-

Prof esörler şerefine dün akşam Ta - mını &östermektedir. 

Sık sık bu civar halkını 1e1Sş ve endi -
şeye düşüren bu yangın tehlikesinin ber
taraf edilmesi için aJakadar makamların 
lazım gelen tertibatı tedkik etmleri za -
ruridir. Zabıta yangının sebebleri hakkın
da tahkikata devaın etmektedir. 

Pazarlıksız abş verişe 
Eylülde başlanacak 

etmiştir. 

Bay Enlı Behlç Samsun ve Trabzonda iş 

dairelerinde teftişler yapt.ıktan sonra Ho -
paya kadar gidecek ve Kuvarsan madenle -
rinde tedldt:lerde bulunacaktır. 

Bizanalılar zamanına aid mezar 
tatlan bulundu 

Bebek ne İstinye arasında l~a baş
~anan asfalt yoldaki faallyet llerlemektedir. 
Bomdaki mezarlıktan çıkarılan taşlar ara -
.~nnda Bizanslılar zamanından kalanlara da 
ıastıanm11tır. Müzeler Umum Müdürlüğü be 
ledlyeyc müracaat ederek herhalde tarihi 

Satışlarda maktu fiat usulü eyllılden kıymeti olan bu Blzan.~ taşlarının alelade 
itibaren tatbik edilecektir. Dahiliye Ve - taşlarla beraber bir kenara atılmamasıııı, 
kfiletinden gelen bir emirde eylfile kadar miltehasm.s bir hey'et tarafından gözden ge
tedkikat yapılması ve neticenin İktısad çlrlldlkten sonra ayrılıp müzelere nakledll -
Vekaletine bildirilıriesi yazılmaktadır. mesini istemiştir. Müzelerin müracaatı bele-

Bel d. kt fi t kl" · .. 1 .. diye tarafından nazarı itibara alınmıf oldu
e ıye, ma u a şe ının şumu u #undıın yakında bir hey'et Rumellhlsarma 

dahiline girecek, bilhassa gıda madde - gidecek, taşlan tasnif edecektir. 
lerini tesbit edecek, bunların perakende Se bcıl kull daldan 
fi tla .. .. - d b 1 d kt yyar A ann an 

a rını goz onun e u un uraca ır. ha ·p1 • hdid dil · k 
Bu hususta İzmir, Ankara ve İstanbul vi- ara ti en ta e mıyece 
}ayetlerinin tanzim edeceği raporlar "ik _ Belecilye, elımekcllerle, seyyar satıcıların 

kullandıkları el arabalarının tipini tahdld 
tısad Vekaleti tarafından tedkik edilecek, etmlyecekUr. Ekmekçilerden bazılarının be -
Vekiller heyetinden karar alındıktan son- ledlyeye gösterdiği nümunellk el arabaları -
ra eylUlde hemen tatbikına geçilecektir. nın Uplerı befenllmemifUr. 

ı - Kadıköy yeril ve yabancı askerlik §U• 

besinde kayıcilı olup 937-938 ders yılında kı-c 
sa hizmet şartını balz lise ve buna muadil 
okullarla ayni derecedeki Ecnebi mekteble -
:-inden mezun olan ve dııhn yüksek bir oku .. 
la girmlyecek bulunan tam ehllyetnıımeıne
rln son yoklamaları 1/ A~u.stos/938 günün .. 
den başlı yarak 15/ Ağustos 938 gününe ka
dar B~lktaş askerlik şubesinde teşckkui e-c 
decek olan askeri mecliste yııpılııcaktır. 

2 - 334 (dahil) dOb'llmlulara kadar olan 
bıı glbllerln nüfus hüviyet cüzdanları, aske• 
rl ehllyetnamelerl ve mezun oldukları mek• 
teb şııhadetnamelerlnl alarak ınuamelelerlnl 
yaptırmak üzere bu müddet içinde Kadı ~oy 
yerli ve yabancı askerllk şubelerine gelı ·c .. 
ıeri 111\n olunur. ------
Et komisyonu ay başında toplam: k 

Şehirde et fiatlarını değlştlrnıeğe salfıt .. 
yettar olan komisyon, aybaşında toplan "" 
cak, yeni fiat tesbltine geçecektir. Muva • 
dnt vaziyetine göre, flntıarda değişiklik l• 

pılacağı umulmaktadır. Gelecek ayın sor .., 
na doğru Karadeniz mıntakasından kasaj-o.ıll 
ht?.yvan getlrilmeğe başlanacaktır. 

İstanbula bugünlerde en ziyade Ege mm
takasından kasaplık hayvan getirilmekte .. 
dlr. 
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Dursunbeyin Alaçam 
ormanları işletiliyor 

Teşkilat kuruldu, tedkiklere ve keşiflere başlandı, 
şimdilik Alaçam ormanla· 
rında 1000 işci çalışacak. 
Hendek ormanlarında da 

faaliyet var - --

zengtn ormanların dan biri: Tiga.z ormanı. 
Yurdun . rnian ka- işclnin çalı§8bilcceği tahmin cdilmek-

Balıkesir, (Hususi) - Yenı o an . let- tedir. • 
nunu ile teşkil edilen de~~et or~e il~ de- H endek omuınlannda faaliyet ., 
me teşkiltltı tarafından Türk~.ye rmanla- Hendek (Hususi) - Kazamızın DıK-
fa faaliyete geçirilen Karabuk 0 en Aksu Göksu, Atakbaşı ve Çamdağı 
rından sonra Dursunbeyin Alaçam 

0

1
r- m ........ :nlar~da müteaddid müteahhidler 

..ı lıc::malar başı- ou.... . lA b. '"k manfarında da yakınua ça 1' t afından yapılan travers una atı uyu 
ar . T ·~ 

yacaktır. b"'lg teş- bir hızla devam etmektedir. ..ravders1.r 
Alaçam ormanlarını işletme 0 e Nafıa Vekaleti hesabına yeni vucu e ge-

k"l At mühendisliğine Zonguldak or- tı"rı'lecek inc::aatta kullanılmak üzere en ı a mm · · Nazım Ba- ~ 
man başmühendis muavını • son tipte yapılmaktadır. Kazamız orman-
t b""l c::efliklerine de Nevzad Mengu !arından bu sene istihsal ol•macak tra-ur, o ge ~ "h d" · Bekir ta-
ile Ardahan orman mu en ısı vers mikdarı iki yüz altmış bin kadardır. 
yin edilmişlerdir. . 1 tme tcşkiJat Kayın ağacından yapılan traversler ey~ 

~-1~1çam flböl~ur':~:y;ş g:lmişler, ted- hile kadar tamamen bitirilec('ktir. 
reısı ı e §e er d İlk ha İlk travers partisi Türk Ticaret Ano
kiklere ve keşfe başlamışl~r ~.r. .. .. - nim Şirketi namına Ada pazarından Na-

ki "kmalini müteakıp onumuzde-
1 zırlı arın 1 

,. ·ı fıa Vekaleti memurlarına teslim edi -

SON POS~A 

Kozanda ve Sındırgıda 
kız kaçırma vak' aları 
Kozan, (Hususi) - Saimbeylinin Ka

leboynu köyünden Gülmez Abmedin kız 
kardeşi Hüsniye Çotgen köyünden Mu
sa, arkadaşları Mustafa ve Halil tarafın
dan zorla kaçırılmıştır. Bütün arama -
lara rağmen mütearnzlar bulunamamış· 
tır. 

Sındırgı, (Hususi) - Buraya bağlı 
Kabre köyünden 16 yaşında Emine isim
li kızı Ali, Ramazan, Eyüb isminde üç 
kişi zorla kaçırmışlar fakat bir müddet 
sonra yakalanarak ~dliyeye verilmiş
lerdir. 

Manisada bir höylii 
Karısını, diğer biri de 
Metresini öldürdü 
Manisa (Hususi) - Durgudlu kaza

sının Tatar ocağı köyünden Başı l.:ırık 
oğullarından Mehmed karısı Ayş~yi 
anlaşılamıyan bir sebebden kama ıle 
muhtelü yerlerinden yara1ıyarak öl • 
dürmüştür. 

• Samanın Yenice köyünden Hüseyin 
oğlu Mustafa iki aydanberi beraber 
yaşadığı ayni köyden Hasan kızı 40 
yaşlarında ElÜi ara1annda çıkan ~r 
kavgadan sonra balta ile burnunun us· 
tüne vurmak suretile öldürmüştür. Ka· 
til yakalanarak adliyeye veri~iştir. 

Balıhesirde bir çocllk 
Fayton altında haldı 
Balıkesir (Hususi) - Ramazan adında 

birinin kullandığı fayton arabası Aygö -
ren mahallesinde Cemal isminde bir ço
cuğa çarparak çiğnemiştir. Göğsünden ve 
sağ kolundan tehlikelice yaralanan ço
cuk hastaneye kaldırılmıştır. 

k·ı avlar içinde derhal_ faaııy __ ete gcçı e- h "'1 
J d n miştir. Kayın traverslerinin da a sag am Ed' d 4 1 . ayet cektir. İşletme faaliyetın en once orme b d ırne 8 Sene evve Cin 

dahilinde yollar, barakalar yapılacak, bir hale getirilmesi için bunlar ura an b" k 1'1 k 1 d 
k Dnrı'ncc traver s ictba fub rikusma gönde- ı'şlı'yen ır a 1 ya a an 1 kcsl·ıcn .. >:-açları kereste haline gctir .. m: " " 

"ö b .. k rı'lmekte, katran vesair kimyevi mcvnd (H t) B d d " • sene 
Ve ı·sıemek için de makineler ve_ uyu. Edirne usus - un an or. 

• d h ı milvaceheslne terkcdildikten sonra yeni d" . E k"b ,,., ·· ·· de makı·neler kurulacaktır. Şim lkı a ae kadar evvel E ırnenın s ı a6 onun 
b k d hatlarımıza sevkolunmaktadır. k b' f dı d iTsküdarlı buradaki işlerde daim1 olarak in a. ar jandarma me te ı e ra n an u . 

G h kö U d b" 'htiyar Hamitli gece yarısı mavzerle öldürüp ka-
Akhisarda kahve kirası umuş acı Y n 8 ır ' çan, o zamandanberi bulunamıyan katn 

.. ldü UldU ağaçtan düşerek öldü Arnavud Hasan Burgazda yakalanmıştır. 
yüzünden bir adam O r Gümüşhacıköy (Hususi) - Burada Son günlere kadar izini belli euniyerek 

· Manisa (Hususi) - :Akhisar kazatlın: Ballı oğullarından Mustafa ağa adlı 60 kırda bayırda yaşıyan Hasan cürmünii 
Kethüda mahallesinde Mehmed şe ' lık bir ihtiyar, misafirlerine dut ikram et- itiraf etmiştir. Zabıtamızın bu cinaye -
Yusuf Uludag .. , Halil Uysal arasında ma~ mek üzere bir ağaca çıkmış, oradan yere tin failini meydana çıkarmakta gösterdi-
, tt mak me- h t t kd' andır ~~k~v~in~k~~ruurr H wd;ü~şc:r;ek~ö;lm~ü;~=~~·=====~~=~~ğ=i=iz=m=e=~n~ı=r=e=ş~~=~~-~~~== . k v a ıkmıştır. Bu sırada a- = 
:~le~;:a~n s;d~ly~yi Yusufun kdaf!~ına Samsun Halkevindeki resim sergisi çok beğeniliyor 

al ış Mehme uşen 
:\'Ufarak hafifçe yar am ' k ı 
He tabancasını çekerek Halili sol o unt -

Halil aldığı yaranın e
Clan yaralamıştır. - - tür 
slrlle memleket hastanesinde olmuş · 
Suçlular yakalanmıştır. 

..,ayfa & 

raliçe Mari ·n ölümü 
Romanyayı neden 

derin bir mateme boğdu? 

' ' 

Kraliçe :Marinin Balçıkta.ki sarayı ?resimde görillen kilçü1'- or.inare saraya a.iddir, 
l{rallçe tarafın dan yaptırıtmı§tır.) 

Kraliçe 1ı1arinin gençliğini gösteren bir tablo. (Krali~enin yan;.naa ogıu kT'al 
majeste Karo! ile kızları Yugoslav ve Yunan kra~eleri görülmektedir .) 

(Baıtarafı 1 ind ıayfadaJ 1 çerçeve ile çevrilmiş resimler, tercümei 
ya doğru kara haber şehirde yayılıveri - haller, hatıralar, hisler, medhiyeler, mer
yor .. Kraliçe ölmüş!!. siyeler .. Durak yerinde tramvay bekliyen 

Bu hadisenin ehemmiyet derecesini iyi- amele, küçük memur, dükkancı.. Hepsi 
cc anlıyabilmek için, ü ful eden §ahsiye- bunların mütafcasına dalan gözlerinden 
tin Romanynııın varlığında nnsıl bir rol gayri ihtiyari sızan elem yaşlarını sile -
oynamış bulunduğunu layıkile bilmek la- rek teessürlerini ketme çahşıyorlar. 
zımdır. Her hangi bir adam, Romanya - Hemen sokağa çıktım. Kalea Viktoryci. 
nın, Rumen milletinin, bugün kraliçe den ~raya doğru yürüdüm. Kibar halkın 
Marianın ölümile ne klybettiğini bir - toplandığı Kapşa kahvesinde kimseler 
denbire ve kendiliğinden takdir edemez. yok. Daha ileride, siyaset kumkumalnrile 
Bunu uzun uzadıya, halktan. halkın her ticaret simsarlarının içtima yeri olan 
tabakasına mensub kimselerin dilinden Korso da tenha. Oracıkta aşina bir kun
dinledikten sonradır ki bu hususta hük- dura boyacım var: Mükemmel türkçc ko
münü verebilir. nuşuyor, çünkü gagavuzdur, yani ırk it;. 

Onun için, gazetelerin fevkalade nüs- barile halis muhlis Türktür. Kendisine 
Lüleburgaz köylüsü yağmur balarını kapışanların yüzlerinde hasıl o- tozlu ayağımı uzatırken, soruyorum: 

lan değişikliğe şaşmarnalıdı.r.. - Kraliçeye acıdın mı Vnsil? 
bekliyor Romanya, sadece hükümdarının ana - - Ne diyorsun, efendi?! Ne iyi kadın-

Lüleburgaz, (Hususi) - Uzun zaman- sını değil, uzun seneler onun mukadde - dı, bilmezsin. Fıkara anası.. Çok iyiliği 
ilanberi Lüleburgaz köyleri~e yağmur ralına kocasile müştereken ve belki de vardı bize de, herkese de. Hem, diyeyim 
~·ağmamıştır. Köylünün yegane yazlık ondan .ziyade hakim olmuş sempatik bir mi sana birşey: Kraliçe Marja öldü, go-
mahsulü '}>ancıır, mısır ve bostanlar bu şahsiyet değil, sosyal hayatının, neş'csi - receksin, Romanyanın Lereketi kaçacak. 
aevamlı kuraklıktan çok mutazarrır ol- nin, ümid ve heyecanlarının nfizımını, Bu hüküm tuhafıma gitti. 

muştur. muharrik ve mü§vikini kaybeylemiş - - Neden, Vasi!? 
ı tir. - Allah bir millete küscceği zaman ön-
KarabUkte iki otomobil çarpışll Her gece, gölgede gündüzün 35 dere - ce onun iyi adamlarını öldürür! 

ceyi bulan bwıaltıcı sıcağın ezasını unut- Kimlerle temas etti isem 11.yni samimi 
Zafranbolu, '(Hususi) - Karabük ı- mak üzere bahçeli, müzikli lokantalara teessür, ayni içten mat~ her ağızdan 

ıafranbolu yolunda mezbaha mevkiinde akın eden Bükreş halkı, dündenberidir bir hatıra, bir menkıbe dinlıyorum. 
lngiliz mühendislerine ald bir h1inekk oto- S amsun '(Husus'i) _ Samsun Halk Sergi açık bulunduğu bir çok günler dümenini düşürmüş, yolunu şaşırmış bir Yüksek sosyeteye mensub bir bayan dı-
mobille Rifatın idare ettiği yo cu am- ta k ı Halkevı· tarafından sergide muhtelif geminin mebhut yolcuları aibi gayesiz, yor ki: b ·ı d h evinde lise, t icaret mektebi ve or o u ı:. 
yonu çarpışmış, her iki otomo 

1 
e a- · · k miizik nec::rivatı da yapılınıştır. Resim maksadsız, nec::'esiz, sehrin kaldırımla - - Krali"e, berrak bakışlı gbzlerlle ya-

v t ı · t ım tarafından açılan r esim sergısı ço mu- ~ " ~ ~ 3' 

sara ugramış ır. nsanca zayıa 0 
a- sergiden bir köşeyi gösteriyor. rmda bir aşağı, bir yukarı dolaşmakla nınızdan geçtiği zaman içiniz ümld ve vaffak olmaktadır. d mm~ış~t~ır~·-==--========:::==m:ıı:=~~~~~~=~~~=:~:::=:===;~~:;:=a:T:=::::ıı:1::-=ı:=-========= vakit geçiriyor. neş'e dolardı. Onun kadar, hem de sa e 

=- Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : Sinemalar kapanmış, tiyatrolar kapı - bakışlarile, ruha teselli vermesini bilen 

- Hasan Bey, hele §U ye
nl gelen, 

... cSus> vapurumuz se • 
fere ba~lasın; ,, 

... Kayınvalideyi alıp se-' ~ . rahate çıkacağımt 
Hasan Bey- Vapura bi

nerken vapurun ismini dik
katle okumasını tenbUı et
meyi unutma! 

larındaki 1~ıkları söndürmiiş, radyolar kimse olınarnı§tır. Rumen mllletinin en 
susmuş, çalgılı bahçeler biilbülleri kaç- karanlık güın1erinde, kralice Mar1ianın 
mış viran bağlara dönmüş... temiz bakışları ufkumuzda, necat yolunu 

Derinden derine, beş on saniyede bir gösteren bir yıldız gibi ,parlamıştır. 
çalman kilise çanlarının ağır, matemt * 
sesleri gecenin ıssızlığına korkunç bir Maria sade milleti için ana şefkati bes
mahiyet veriyor.. liyen bir kraliçe, muhitine neş'e ve ümid 

Hava ağır, bulutlu .. Ara::la bir gürül - saçan sehhar bir şahsiyet olmakla kalma
tüsüz şimşekler çakıyor. Kim bilir! Bel- mıştı: Şairdi, Karadeniz kıyısında, Bal -
ki de Sinayada, kraliçenin cansız cismi- çıkta, Türk üslUbunda bilhassa yaptırdı
ni barındıran Pelişor şatosunun kuytu ğı ve karakterini daha ziyade benzetmek 
ormanlarına şu anda rahmet dökülüyor.. için yanıbaşına bir de ufac1k minareli 

* mescld il!lve ettirdiği yazlık e\'inde mü-
Sabah oldu. Gazeteler bugün her 2a - teaddid edebi eserler yazdı. 

mankinden fazla basmışlar. Kalın siyah (Devamı 11 inci sayfada) 
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OTOBCS DAVASD 
D ünkü gazetelerin hemen hep

sinde bu serlevhayı okudum: 

«Otobüs davası bitti.> 
- Çok şükür, dedim, nihayet rahata 

kavu§tuk. 
Sokağa çıktım, otobüs durağına, gene 

mahud tıngırtılı bir kamyon bozması gel
di, durdu. 

- Ağır ol. 
Kondüktür kolumdan tutup yürüyen 

otobüsün içine beni bir patates çuvalı 
atar gibi attı: 

- Otur oraya! 
Oturdum. 
- Karaköy! 
- Yedi buçuk! 
- Altı kuruş değil mi? 
- Hayır, yedi buçuk, daha bunu öğ-

renemedin mi? 
Bir zil çaldı: 
- Moruğu alalım! Ağır ol! 
- Haydi ne bakınıyorsun atlasana. 
- Oğlum burada ineceğim. 
- Burada durmaz. 
- Durur canım. 
- Durmaz dedik ya, durmaz. 
Otobüs hızlandı. Bir başka otobüs bizi 

geçmek istiyordu. Sürtündük, tahtalar 
gıcırdadı .• Camlar sarsıldı! Şofö? küf -
retti: 

- Canına tükürdüğüm herüi! 
Kondüktör fikrini bildirdi: 

- Çamurluğuna konsaydık. anlardı. 

Arkada bir bağırışma oldu: 

- Yedi buçuk! 

- Hayır altı! 

- Hayır yedi buçuk. Beğenmezsen hı 
aşağı. 

- Dur ineyim. 

- Burada duramaz atla! 

- Düşerim, bir yerim kırılır., 

- Bana ne, patla! 
Bir benzin kokusu otobüsün içini iltila 

etti. Boğuluyorum sandım: 

- Aman ben ineyim. 
- Burada inilmez. 
Şoför arkasına baktı: 

- İnsin, iki kişi var, onları alırız. 

Otobüse binecek iki kişinin yüzleri su~ 
yu hürmetine, otobüsle seyahate mahkll
miyetimin bakiyei müddeti için af ka
rarı sadır olmuştu. 

- Haydi in! 

İndim ve yürüdüm. 

Gazetelerin verdikleri havadisi 
edebilirim. Otobüs davası henüz 
değildir. 

ismet HulU.Si 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Dünyanın her 

insana çok benziyen maymun 
Orangotan ve 

goril maymunla
rı insana pek ben
zemekle beraber, 

tarafında kumlu 
arazi vardır. Bu 
kumlara basıldığı 

zaman çıkardığı 

çıtırtıların ahenk- ~~'-3=~~ 
lt olduğuna dikkat ... 
eden Lord Gürzon 

,, şempanze may -
munları insanı da
ha fazla andırır

lar. Filvaki şem • 
uzun t~dkiklerden sonra bu kumlardan çı
kan seslerin bazan uzaktan gelen davul 
seslerine, bazan da hafif bir çan sesine, 
ekseriya da telli bir sazın akislerine benze 
eliğini meydana çıkarmıŞtır. 

Bu seslerin on beş dakika uzadığı va
kidir. Seslerin nasıl vücude geldiği ma
lUnı olmamakla beraber, yaya yürüyen 
bir adamın ayağı ile kum arasında hasıl 
olan boşluğa havanın dolduğu ve bu 
yüzden ahenkli bir ıada çıkardı~ı tah -
min olunmaktadır. 

* Çaprast kelimelerin .mucidi öldO! •. 
Diliıyayı kaplamış olan çaprast keli -

melerin mucidi geçenlerde öhnUştür. Bu 
adam Victor Orille namında bir İngiUzdi. 
:Atrikada Capta ikamet ediyordu. Yaşı 75 
idi ... 

Çaprast kelimeler oyununu şu suretle 
lcad eylemiştir! 

Vaktile otomobil ile gezerken bir ka
dını çijnemiş ve öldürmüş, bu yüzden 
uzun bir müddet hapse mahkOm edilmiş-

panze maymunu 
görünüş ve adetleri bakımından insana 
diğer cinslerinden daha yakJndır. Yüzün
de müşfik tatlı bir ifade vardır. Kendi 
cinsinden olanlara şefkatle muamele e -
der, ve bu kabil maymunlara istenilen 
şey öğretilebilir. 

* Kurutma kAgıdımn tarihçesi 
Kurutma kağı • 

dının ne zaman -
danberi kullanıl -
dığı kat'iyetle bi .. 
linmemekle be -
ra ber, kağıdın ica
dın dan sonra 1579 
senelerinde İngil
terede kurutma 
kağıdlarile mü -
rekkeblerin kurutulduğuna dair bazı ka
yıdlara rastlanmıştır. 

tir. Hapiste bulunduğu sırada 

kelimeler oyununu icad etmiştir. 
çaprast 

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

Okuyucularıma 
Cevablarım •• 
• s evgili anam, başlığı ile mektub 

yazan okuyucuma: 
· - Bir değil, iki, üç, beş defa da ya~ 
zabilirsiniz. Hiç sıkılmadan okurum, 
okumaya çalışırım, vazifem budur. 
:Yalnız biraz kısa, biraz açık, biraz da 
okunaklı olması mümkün değil mi? 

* · Fa.tikte .Meçhul kadın, a: 
: Çok düşündüm, fakat size yardım 

etmenin imkarunı bir türlü bulama
dım. Yapacağınız şey gene çalışmaya 

devam etmekten ibarettir. 

* Topkapıda •&i1' çiçek> e: 
Bahsettiğiniz yaşta .bu hadise> ina

mlabilecek şeylerin hududu haricinde 
kalır. Sonraları tekerrür edip etme~ 
diğini yazmayı unutmuşsunuz. Teker
rür etmemiş Jse «iz> bırakmamıştır. 

Müsterih olabilirsiniz, «gayri vaki> te~ 
lakki edebilirsiniz. Tabiat tamir etmiş~ 
t ir. Aksi halde de hadiseyi yalnız ken
dinize saklayınız ve colmamı§> gibi 
hareket ediniz. 

İlk sualinizin cevabı budur. Diğer
lerine gelince: 

Her iki erkeğin maksadı da sizi ken
dilerine metres yapmaktır. Bir erkek 
cmaddi menfaat> veya «Zaruret> ol· 
madıkça kollarının arasında tuttuğu 
cmetrese, zevcelik sıfatını vermez. İ
çinde beslediği ve sakladığı emel bir 
başkasını, bir «taze, sini bulmaktır. 
Şu halde size ikisi ile de alakayı kesi
niz ve bir «kısmet> arayınız, diyeceğim. 

* (F.). (H.) e: 
- Az okuyan kızın daha çok rnes'ud 

olduğu iddiası, meseleyi tedkik için 
seçtiğiniz bakım zaviyesine göre şekli
ni değiştirir. Bilenin arzulan, hayalle
ri, gayeleri daha çok, daha incedir, 
saadete daha güç erişir. Bilmiyeninki 
tabii azdır, daha kolaylıkla elde edi
lir. Acaba bunu mu söylemek istiyor
lar. 
. Üniversiteye gitmek... Sizin ıçm 
muhiti genişletmek, tanınmak ve tanı~ 
<iıkları artırmak bakımından faydalı~ 

dır. Evvela bu sahadan işe başlayınız, 
alacağınız neticeye göre sonra tekrar 
konuşu~ 

TEYZE 
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~ ~;id 
ôrgü~::f:l!jda da Merhum Tabirin ölümile neticelenen 

edebilirsiniz faciamn muhakemesi başladı 
Şoför ve şahidlerden biri faciaya öndeki otomobilin 
7anlış manevrasının sebeb olduğunu söylediler, Mer
hum T ahirin ailesi Osman Kemalden de tazminat istedi 

Bir müddet evvel Maslak yolunda vuku 
bulan ve gazeteci arkadaşımız Tahir Şük -
rünün ölümü, beş Jdşlnln de yaralanmala -
rlle neticelenen feci kazanın muhakemesine 
dün Ajtırcez!Ma başlanılmıştır. 

Mahkemede okunan son tahkikat karar
namesinden, kazaya uğrayan otomobilin !az
la sür'atle gittiği, bu sebeble facianın mes
ulü olan şoför Kemalin muhakemesi ve tec
ziyesi talebile Ağırcezaya verildiği anlaşıl -
mı.ştır. 

Bundan sonra suçlu Kemalin sorgusuna 
geçilmiştir. Şoför mahkemede faciayı şöyle 
anlatmıştır: 

- Sir.keciden müşterileri aldım. Beyoğlun
dan geçerken Ağahamamı civarında rakı al
dılar. Sonra Zincirlikuyuya gittik. Otomobil
den indiler ve saat sabahın sekizine kada:
gazinoda oturdular. Rakıyı da orada içtiler, 
otomobil içinde değil.. Sonra hareket et tlk, 
İstinye tar1kile Büyükdereye gidiyorduk. Bu 
sırada 25-30 kilometre sür'atle ilerliyorduk. 
Tuğla harmanlarına 200 metre kadar bir me-

Kolay olsun diye pijamanızın pantalo- safe kalmıştı ki, ilerimizde hususi bir oto -

h alı Y h d dikt. . . . mobil göründü. Korna çaldım, duymadı. Son 
nunu ~zı.r rsı_nı.z. .a u . . ırırsınız: ra bize yol verir vaziyet aldı, fakat bilahare 
Suveterını kendınız örersmız. Bedenı yolu gene kapadı. Benim sağ ön çamurlu -
(arka ve ön) beyaz, kolları laciverd ola- ğum, onun sol arka çamurluğuna çarptı. Bu 
cak. Göğsünde de laciverd bir desen . sırada direksiyonun volanı da kafama çarp
Hepsi şişle düz örgü. Deseni bir kağıda tı, sonrasını bilmiyorum. _B~yılmışım... . ... 

· · · Ö ·· ·· ·· · · . d Kazanın en yakın şahıdı olan ve şoforun 
çızın~.z'.. .~gunuz-.ı bu çızgıye tatbik e e- :.ııc çarptığı hususi otomobili idare eden, elek 
rek orunuz. Daha muntazam olur. trJk şirketi müdürlerinden Osman Kemal 

Bu suveter gençler için cidden şık ve vak'ada davacı vaziyetindedir. Zira, o da 
orijinaldir. yaralananlar arasındadır. Suç~udan taznıl -

nat taleb etmektedir. Bunun ıçin, mahkeme 
Osman Kemalin yeminsiz olarak dinlenme
sine karar vermiştir. 

Osman Kemal, blidlsenin cereyanını şu 

şekllde anlatmıştır: 
- 23 Mart sabahı idi. Her sabah yaptı -

ğun gibi, otomobilimle Maslak yoluna çık -
tım. Yolda arkamı d1kiz aynası vasıtasile 
tedkik ediyor ve 60-70 metreyi görebiliyor -
dum. Sonra artık döruneğe karar verd\m. 
Manevraya başladım. Aradan 3 saniye ita -
dar geçmişti ki, çarpışma vukua geldi. Be -
nim geriye rüyet zaviyem 60-70 metre idl. 
3 saniye içerisinde bu mesafeyi katetmiş ol
maııına göre, gerideki otomobil çok fazla 
sür'atle geliyordu. Otomobil benim araba -
ma çarptıktan sonra, 60 metre kadar ayni 
siir'atıe ilerledi ve ağaça çarptı kaldı. Ben 
kendimin yaralı olduğuma bakmıyarak, ara 
bamdan indim. Kazazedelerin imdadına git
tim. Şoförle, yaralılardan Ekrem dışarı çık
tılar. otomobilin içinde bulunan diğerleri 
kan revan içinde yatıyorlardı. Şoför, ken -

Solda: Sivri dilim- dini kaybetmiş halde değildi. HattA. biraz da 
lede iliklenen ön sarhoştu. 

parça raglan kolların üstüne yuvarlak 
bir roba gibi geçmiş. Cepler görülmemiş 

bir şekilde. İsterseniz düğmelerin yerine 
toka ve band koyabilirsiniz. 

* Sağda. Bu jersey kazak, pikeden, ke
tenden de yapılabilir. Göğsü robalı. Açık 
renk üstten konulma cepleri var. Yakası 
tayyör biçimi, reverleri yuvarlak. 

Ellerin güzeUiği 
Ellerin güzelliği yalnız derisinin yumu

şaklığından, beyazlığından gelmez. Buna 

tırnakların da tesiri çoktur. Tırnağm i
yisi kırılmaz. Kırılırsa, vücudün umumi 

sağlığında bir bozukluk var demektir . 
Maamafih şu reçeteyi yaptırıp kullanır-

sanız sıhhi haliniz ne olursa olsun tırnak-
larınızın kırılması durur. 

Huile d'amande douces 2 gr. 

Alun 1 gr. 

Cire vierge 2 gr. 

Sel marin 2 gr. 

Suçlu veklli, Osman Kemann anlattıkla-
rına itiraz etmiş ve: 

- Müvekkilim vak'a yerinde baygın yatı
yordu. HM1senin sebebi, Osman Kemaıtn 
:•aptığı manevradır. Tahkikatın tekemmıUü, 
bu ciheti aydınlatacaktır, demiştir. 

Şahldlerden, mürettib Ekrem de, şunları 
söylemiştir: 

- Yolda giderken, 50-60 metre ilerimizde 
bir otomobil gördük. Daha hızla gittiğimiz 
için, ondan yol isted1k. Önce yol verir va -
ziyet aldı. 4-5 metre yaklaştığımız zaman, 
tekrar bizim istikametimize meyletti. Çar • 
pışma vukua geldi. Sonrasını bilemiyorum. 

Duruşma, diğer şahidlerin celbi için, baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

Merhum Tabirin ailesi, Osman Kemalden 
de tazminat taleb eden bir istida vermişler
dir. Bu istida ayrıca tedkik edilmektedir. 

Sevgi 1: sini ö'.düren ihtiyar 
Ropenin muhakemesine başlandı 

Pangaltıda Anjel Roza isminde sev
diği genç bir kadını bıçaklıyarak öl • 
düren, 60 yaşında mezeci Ropenin mu
hakernesin€ Ağırcezada dün başlaml -
rnıştır. 

Suçu sabit görü1erek ceza kanunu
nun 4-48 inci maddesine göre mahke -
meye verilen Ropen hakkında, müddei-

1 Bacaksızın maskaralıklan : 

... , 
~ , 

ıunumllikçe yapılan tahkikata naza • 
ran, vak'a kıskançlık yüzünden olmuş· 
tur. Ropenin anlattığına göre de, cina· 
yetin vukua geldiği sokaktan Roza, ya• 
nında bir erkek, bir de kadın olduğu 
halde geçerken, Ropen ile karşılaşmış

lardır. Ropen bunlara dikkatle bakm:ş, 
Roza da ona: 

- Ne bakıyorsun bize, edebsiz, de • 
miştir. · 

Erkek de Ropene hücum etmiş , son·' 
ra Ropen bıçak çekince kaçmıştır. 

İhtiyar aşık vak'arun bundan son .. 
rasını: 

- Ne yaptığımı bilmiyorum, ne ol ~ 
du, ne geçti hatırlıyarnıyorum. ;şeklin• 
de anlatmaktadır. Hatta, elinde blçak 
olup olmadığım da hatırlıyamadığını 
söy leıpektedir 

Vak'ayı müteakib suçlu polis 2 'nci 
şubeye gidip kendini teslim etmiştir. ı 

Bu cihet mahkemede kendisine so • 
rulduğu zaman: 

- Bir yere gittim ama, bilmiyorum, 
demiştir. 

Duruşma, şahid celbi için talik edil· 
miştir. 

Bir yankesicilik maznunu 
beraet etti 

Dün, Sultanahmed 2 :nci sulh ceza 
mahkemesinde garib bir yankesiciliıl 
vak'asmın duruşması yapılmıştır. 

Mehmed Taşdöven isminde b;ri, 
iddiaya göre, Ayasofya camiini gezen 
bi;,· seyyahın cebini karıştırmış. Bu sı~ 
rada, orada bulunan Fethi de bunu gör 
müş, Mehmedi yakalayıp, polise tes ~ 
li.m etmiş. Fakat bu vaziyetten seyya"", 
hı haberdar etmemiştir. ı 

Fethi mahkemede, bunun sebebini 
şöyle anlatmışbr: 

- Seyyaha haber vermedim. Birse~ 
y:ıhın memlekette hırsız bulunduğunu 

1 

anlaması doğru değildi. ! 
Fakat, ortada kafi d€recede delil ol• 

matlığından mahkeme suçlu Mehme • 
ciin beraetine karar vermiştir. 

Mektub kaçakçıhğı 
Nafia Vekaleti, son zamanlarda şehil' 

1e kasabalarımız arasında işliyen otomo-; 
bil ve otobüslerle mektub kaçakçılıği ya,.ı 

pıldığmı haber almış ve bu hususta al~ 
kadarlara yeni emirler vermiştir. Zabıt~ 
ve gümrük memurlarile Jandarma teş]d.. 
latı da mektub kaçakçılığile mücadele e, 
deceklerdir. Üzerinde kaçak mektub bu.. 
lunanlardan iki misli ceza alınacak, bu • 
nun yarısı yakalıyan memura verilecelfıı 
tir. 

Diğer taraftan posta ve telgraf umunı 
müdürlüğü, yeniden bir çok nahiyelerdf 
posta merkezi tesis etmeyi kararlaştır · 
mıştır. Ayrıca postahanelerdeki cköy pos 
ta sandıkları> da yenileştirilecektir. 

Bir earar aafıcısı yakalandı 
Fındıklıda oturan Cemil isminde bir şah~ 

sın, elinde bir torba ile şüpheli bir halde do· 
!aştığını gören emniyet iklncl şube memur
ları Cemili çevirerek üzerinde bir arama 
yapmışlardır. Cemilin elindeki torbanın lçln 
dt> 740 gram esrar bulunarak müsadere edil~ 
mlş, kendisi de Asliye beşinci ceza mahke 4 

mesine gönderilmiştir. 

Yemekte 
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Fransız aleghdarı bir muharrir, bütün harb sonu gailelerini kolaylıkla 
Fransa a giilıligebllir. Falıat Fransanın gapt~klarında bir mazeret 

11
6 ı 88 bile kuvvetli sebebler olduga muhakkaktır 

a anma Ç . lb hi H i Yazın : Emrys Jonıs • evıren : ra m oy 

Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

Artvin Valisine bu da 
benim istidam olsun! 

: . 
• 
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l 
Ballı pri vapurun güverte.inde clrtilina lröylüleri toplamif, •azl~ ) 
11• •özle ( charı atilıanın muhalaz ••). l~n 8;iid Jleriyordu. Bu . b!ı: E 
konaudl, ayni zamanda bir konleransu. Fakat ne gazetelerle dan ! 
edilmif, ne mera.imle içeri girilmiı, ne de hata için ıandalyelere 1 

.. 

1 eaniyerelt ılailinmifti. l . e 
. I \ .. -··············· ... ·········' ............................................................................................. 

Vapurun güverte yolculan arasında 
bir saz iairi var. Yolcular başına toplan
mış, hayran hayran dinliyorlar. Kulak 
verdim; çalış tarzı öyle fevkalade bir şey 
değil, fakat halkın dikkatle clliıleyişin- 1 
den ben de meraka düştüm, aralarına ka- 1 
rıştım. Gördüğüm ve dinlediğim bu a
dam, Halkevlerlni düşündü!recek kadar 
ehemmiyetli. Hiçbir kuvvet, hiçbir mü
essese ve hiçbir para, bu adamın fisebi
lillah yaptığı propagandanın küçük bir 
eşini başaramaz. 

Pejmürde kıyafetli bu adam, fakrü se
faletin de bir nümunesi zaten. Elindeki 
saz da kıyafetine uyacak derece harab .. 
fakat gönlü coşkun adam. Yaptığı işin 
büyüklüğünü anlıyor mu, bilmem. Ama 
büyüklük taslamıyacak kadar bahtiyar .. 

d F ansa.ya girince bu. toprakların çok mümbit olduğunu görerek şaşırmışlardı. Ahengine şöyle başlıyor: cFilAn yerde 
Almanlar büyük harb başlangıcın a ~ hazırlığı şeklinde göründü. Hatta Almanyanın güttüğü maksadların korku- bir hisar vardır. Onun taşlan, eşi · az bu-

Harbin ilk günlerinde köy:ü. :ı~~ Fransız dostları bile bu metodun, dünya sunu bir kat daha arttırmak gibi bir ne- lunur güzelliktedir. Köylü hazan oradan 
askerleri Reni geçince, ellerı!1ı br~a sulhünü tehlikeye düşürecek bir mahiyet tice verdi. taş söker de, kırar, şurada burada kulla-
toprağına daldırınca bu topragın u - aldığını sandılar. Ayni zamanda Fransa, dahilen de kar- nır. Kırdıktan sonra pişman olsa; ne et- l.Tüverte yolcu.lan vapurdan çıkarlarken 
dar mümbit oluşuna §aşakaldılar. , Şurasını da unutmamanızı rica ederim makarışık bir manzara arzediyor, iflasa tim de bunu kırdım; dese, artık çaresi var sözlerini anlıyamam ki; k.atibane konu• 

Bu toprak yaşamak için zoğrladdıklarcı kı·, Fransızlar, Fransanın emniyetini si- doğru sürükleniyordu. Kazandığından mı?. Bir defa kırılmış. Bundan sonra o- sıacak!• diye kararını vermiştir. Artık 
Orta Ve Şark Alınanyası topra m an n s 

gortalamaya çalışırken, sade ve sadece fazla sarfediyordu. Frank buhranı da nu yapıştırıp eski haline getirebilir mi?. onu dinlemez. Dinlese de anlıyamaz. An-
ka;ar dai;~u!_~ bilirler ve Fransız vatanseverlikle hareket etmiyorlar. (La baş gösterince, işler büsbütün azıttı. işte kalb de böyledir. Kırmağa gelmez. lamağa çalışsa da 01 anlatamaz. Çünkü 
t ra;:n, bir çokları tarafından arıu- Belle France) güzel Fransa güzelidir. Top Poincare müvazeneyi temin edemeyince Kırıldık.tan sonra bir daha yapılmaz. O- köylünün tabirlerini, köylünün heye. 

ıanopdr~g-ını pek iyi anlamışlardır. Onwı i- rağı zengindir. Ziraati, sanayii ile denk- de çekilmek mecburiyetinde kaldı. nun için gönül yap gönül!. Kalb kırma! canlandığı kelimeleri bilemez. Bilemeyin· 

k · B h kkak * Kalbı·nı· kırdıktan sonra ona kurban da d ·· li K ı - ı t - k çin harb sonrası Fransız politikası üç e- tır. urası mu a ·· ce e soy yemez. u agmın a ış ıgı e· 
lime ile hülasa edilebilir: Güven, güven Fakat Fransa bir Fransız için daha Kabine kuran dijer nazırlar da bu de- olsan artık faydası yok. Şairin biri kalb llmeleri bulamıyan köylü, yabancı söz-

t rt · 1e başka manalar ifade eder. Zira Fransız, nemede boylarının ölçüsünü aldılar, fa- klrmağı o hisarın taşını kırmağa benze- lere kulak bile vermez. Gözü onun ceke· 
gene de güven.. Fransız ~~n a 

1 
es.

11 
Fransanın dünyanın en medeni milleti kat 1926 da mesele o :kadar karıştı, dal- tiyor. Bakalım ne söylüyor?> kılır b ğı ıl ·· l k 

göre ancak sulh için harbedılır, ve sulh . tine ta . Boyun a sını nas oy e ı· 
olduğuna inanır? .. Öyle midir, değil mı- landı budaklandı ki, Poincare'yi tekrar cBir söz ile kırnn hisar taşını> vırmış diye düşünür. Ne söyleneni anlar, 

için harbetmek te değer. dir. Bunu burada münakaşa edecek de- işbaşına getirmek icab etti. İlaçla, dozla cSonra ona merhem olsan fayda ne .. > ne de anlıyamadıgını- söyliyebilir ... Hal• 
Şimdi burada objekif bir parantez a~a- -· . d Halb l d 

. ~ ..... ki b-tün harb sonrası g::t- gılız. 'iş göreıniyeceğini anlıyan Poincare bı- Sonra tekrar uruyor. iş erin en buki kendi kılığında giyinen, kendi tar· 
rak dıyeceeUA&j u " k h h ngi Dolayısile Fransız, dünyad3 harbe de- çağa sarılmaktan başka bir çare bula- bahsederken arada casarı atika muhafa- zında oturan ve kendi lehcesile konuşan 
Helerini Fransızlara. yükleme .' e~ \ıic ,ğer yegane sulh derken, kendi medeni- madı. zası> meselesi de mevzuu bahsoluyor. bu chalk san'atkArb m challb dinliyor. 
Fransız aleyhtarı bır muharrır ıçın_ b.: yet şeklini takib edecek sulhü kasdeder. Frankın kıymetini asli kıymetten beş- Halkın kuldma, bir ~is~r t~ı kırmanın, Anlıyamadığı yerlerde sual soruyor. Hü· 
te zor bir İf değildir. Öyle ya, ~ll~hhuat, 1ı Bu noktayı kavrıyamasqk Fransayı an- te bire indirdi. Böylelikle sermayenin kalb kırmak kadar büyuk bır kusur ol- lAsa zevkyab oluyordu... DinlediM bu 

V muiıhedesını a ır ı- d k 6 .. 
ber gibi acı ersay k ban lamamızın imkanı yoktur. dörtte beşi uçtu. Bununla beraber Poin- duğunu a so uyor~ • . . ıarkılar ve ıarkıla.ru;ı ifade ettiği mana, 
yanlar Kiemansonıın oyununa ur Al- Şimdi de bu idealin Fransayı ve Fran- care frangı diğer döviz ve valorlerile Daha sonra alnım elinın teraile silerek daima onun ku.lafmda çınlıyacak; daima 
gitmediler mi? Gene bu Klemaı:~o, 'b sızı nereye sevkettiğini düşününüz. Göz- denkleştirmeğe muvaffak oldu. gelecek mısraları da izah ediyor: cO de- hafızasında yer tutacaktır. ihtimal k1 
manyanın ticaretiınl ~ahvetme.gı, so:. lerinizi 1918 e çeviri,niz: . Başvekiller, maliye nazırları frankla mek istiyor ki: Mutlak ~ir meslek sahibi köyüne döndüğü zaman kahve arkadaş. 
milleti ebediyen köle bır ırk halıne v Harbin en büyük kısmı Fransız top- hembezm olurken, gelip giden hariciye olmak lizımdır. Mesleksız olduktan son- larına, evine gittiAl zaman çoluk çocuğu• 
mayı istihdaf eden akıl ve .hayabledsılglmn~: raklarında cereyan etmiş, 24 bin kil~ nazırları da hududların ötesinde Fran- ra memlekette sultan da olsan fayda ne?> na anlatacaktır. 

zzaın tam1rat e e e k ·ğn · t• o 1 g okuyor ~ -ne su t yacak kadar mua ~ k . · Al- metreden fazla topra çı e~ş 1• sanın emniyet! meselesi ile uğraşıyor- ene ça ıyor; ene e a~ - şte Anadolu Halk:evlerinin yapacağı 
ni istemedi mi ve bunu ~eme ıçın Böyle harabeye çevrilmiş yerler için lardı. suyor. Sonra diyor ki: cMisaflrperver ol. ucuz ve tesirli ııropaganda vasıtası ... Bu 
manyayı tazyik etmedi mı?. ..u Almanyadan neden para alınmasındı?.. 1922 de kızıl ordular Polonyadan yayı- Küçüklere muhabbet, büyüklere hürmet ve bu gibi adamları tutmak; onların kar-

Daha sonra, Almanlar borç.l~rınRıuho ~- 1070 harbinden sonra, Fransızlardan taz- k ı ' · göster!!ı1 nını doyurmak ve köy köy dolaı:ıtırmak. 
ah1dr e

tmek ıçın r a u d ~·ı . d . ., V lıp geçerek Varşova apı arına ıım.yor- .,. 
meyince, onları t y · minat istiyen Almanlar egı mıy ı. ·· e tardı. Fransa, tabiatile alakalandı. Zira Karşısu:ıda ·kendi ımıfından bir sürü Onun repertuvarını gözden geçirebilirsi• 
ordu gönderen gene Fransızlardı. ~;ı Fransızlar da borçlarını iki senede öde- Lehistan Versay muahedesile yaratılmış kalabalık toplanmış. Kiminin eli arka- niz, istediğinizi atar, istediğinizi muha· 
kurulmuş S<ıvyet Rusya !tt~a:;T~ memişler miydi?. bir devletti ve Fransanın da işine yarı- sında, kimisi güneşten muhafaza için a- faza edebilirsiniz. Bug4ınfuı fikirleriniı 
laf devletlerini saldıran el e e * yan bir varlıktı. Almanya ile Rusya ara- vucunu tepesine yapıştırmış. Kimi pan- taşıyan eserleri bu ~ atk!ra anlatırsı· 
sizlardı. d Milletİer tamirat meselelerile uğraşa- sında bulunan yeni ülke Fransanın iki talonunun kayışına p8irID.ağını takmış, nız. O, onu köylüye göre adapte ,eder, 
Alman.yanın etrabnda bulunan ev- dururken, Fransa parçalanmış ülkesini düşmanı ortasında mükemmel bir tam- kimi de mintanınm eteğine yapışmıştı. bundan da istifade edebilirsiniz. On tane 

letleri himaie eden, onlata para ve~:n, yeniden . yapmıya koyuldu. Fransa h .. azi_- pon vazifesini görürdü. Hülasa laübali bir duruş, kayıdsız, şart- jehirli konferanscmın, köylerde yapa· 
kendilerile askeri anlaşmalar yapan, oy- d ı k sız bir vaziyette sıkılmadan usanın dan, ı~ k 

1 k beri nesi, sonraları Almanya an a ma umı- Fransa, usta kumandanlarından Gene- ' • a madığı işi bu adam belagan mabe ttg te 
lelikle Alman halkını düşman l çem dı·ıe kapılarını açtı. d' M 1 p·ı d k' . gülüp eğlenmeden dinliyorlardı. Dinle- başına yapar harcedilen para sarfedilen 

,_!-, di" Fransızlar , ral Weygan ı areşa ı su s ınm yar- d'kl , 1 ruhl dal d ' • 
içine alan JWl.U.er r.. · • Fakat 1921 yılına doğru Almanya bir turd tı-!-· R ..ıı >l>}.f".b ı erı csaz> a, arını gı an ıran- emek te yerine erer ... MeselA i§te Rus-

d icad eden gene onlar- dımına koş u. hl!Sı u;:,1arı ma5 u 1 .. 1 d diın ğl il"l dı . . 
Leh kori orunu kuruş bile vermedi ve Fransız halkının . .. kü' ttü'l b"' 1 lik ar •SOZ> e e a arını c a an n- ıar İnkılabı aşılamak içm bu gibı a-ederek gerıye pus r er ve oy e - 1 d b. . ... 

dı. ·ı~ı. lan- bı·r çoğu liberal kafalı başvekilleri Aris- il L h' ta d k t yor ar ı ... Bu ır konserdi. Bu aynı za- damları köy köy dolaştırmış, bundan da 
h d indeki sı (il1sız le Fransa e e ıs n arasın a as er d k f . . .. 

Versay mua e es . t t tide Briandın ne yapacağım merakla öğ- . . .f k d ğm ld man a bir on eranstı da ... Ne gazete- büyük istifadeler elde ettiklerını mute-
maya dair birçok maddelere rıaye ·u~~ renmek istediler. bır ıttı a 

0 uş 0 
u. lerle ilAn edilmiş; ne merasimle bir ka- addid defalar söylemitlerdir. 

miyen gene Fransızlardı. Alm~ya, ~ah- Briand bu hususta hiçbir şey yapmak Bundan sonra Fransa, Alman hudud- pıdan girilmiş; ne de hatır için sandal- * 
devletleri de buna uymak '3rtıkl~ ~ arzusunda degw ildi. Zira, Fransanm em- larının berisinde yerleşmiş bulunan Çe- yalara esniyerek dizilinilmişti... Adam Adamın ismini sormak için yanına git-

. dilın'..ti Halbu ı genç- · ak ··zl · · · dl S Ih larından tecrıd e ~U· ' k v- niyetini sigortalıyabilmek için Ingiltere koslov yaya go ermı çevır · u mu- gönülden bahsediyor, gönüllere hitab e- tim. Sazı göğsünde, ayak ayak üstüne o-
lerini askere alan ve Avrupada e~ u ile dost kalmak siyasetini güdüyordu. Bu ahedesinin müzakereleri sırasında Fran- diyor, gönül alıyordu.. turan bu chalk san'atk8.r1>, karşısında 
vetli orduyu kuran Fransızlar 0 alu. h sıralarda Lloyd George da, Almanyanın sız erk8nıharbiyesi, cenubdan Alman Şimdi sorarım size, bundan daha mü- cboyunbagvlı, ütülü pantalonlu> adam 

d di-· 'b" Frruısız ey - ' b'lm k · Yukarıda e .gım. gı ı, h k ı- ticaretini mahvetmekle bir şey kazanıl- topraklarına geçe 1 e lizere faydalı kemmel bir propaganda vasıtası olur mu? görünce toplandı. Yukarıda iddia etti-
b. uharrır Fransızları a sız ç · · b' taka kurmak üzer A t d B d b d tarı ır m ' tarih . P da mıyacag-ını Ingiliz halkına anlatmıs bu- ır mın e, vus urya Hangi hatib, hangi mürşid bu adamın ğim gibi biraz sıkıl ı. • u a en en ne 

f;'lrift bu bir · tır. ropagan J t l g-unun bu kı d k bakt O karır. L~ nın 
8 

tlklarma bir Iunuyordu. impara or u sının a mer e- yaptığını yapabilir? cSaz> dinletmek için istiyor?> der gibi suratıma ı. na 
değildir, zira Fransa b! P ebeb vardır. Fransızlar işi harbe dökmek istediler. zilendirilıniş bir devlet vücude getiril- karşısına aldıklarına, farkına vardırmı- yavaş sesle ismini ve nereli olduğunu 
mazeret bulunmasa da 1~lks 

1 
. . Al Briand çekilmek mecburiyetinde kaldı mesinf ısrarla istemişti ve 1924 de yarak, iç sıkmıyarak cSöz, dinletebilir" sordum. Bir askerin, silbayına cevab ve-

b. oıı...• u e erının - . · , · il Ç ko lo ky b' ah d sü ' t 'dd. ·ı Fransızların ır ç &..., • t .1.. d'ldi ve yerine reaksıyoner Pomcare geldı. Fransa e e s va a ır mu e e Halka, avama, köylüye söz anlatabil- ri§i gibi, olanca r a ve cı ıyetı e: 
manlar tarabndan iki ~ere 1~~· a ~ ~~ Almanya borçlarını ödiyemedi. Poln- imzaladılar. mek, ona istediğin a~ıyı vurabilmek lçin cArtvin vilAyeti, Şavşat kazası, Kocabey 
ğini bizzat görmüşler<l;i Harli mf kat ·s care 1923 de Fransız ordularının Ruhr'u Bu hadise Almanyanın çember altına gene ondan, gene onun araSJndan; onun köyünden 313 tevellüdlü Taşdemir oğul· 

lli lımyabi ·r a a ı - ' d O ğl H f ı d d sebebleri daha be 0 ~k ı· k ı·şgal etmelerini ve 1925 e kadar orada alınması gibi §iibheli bir zehab uyant- kıyafetinde, onun tarzında bir vasıta ile ların an sman o u a ız.> e i. 
arlh · · haki a ı ay- t b d tikbalin hiçbir t . çısı,. şu . 

870 
de ol- kalmalannı emretti. Plan şunu istihdaf dırdı. Dolayısile 1925 senesinde Fransa, hitab etmek, bence en sağlam ve en mu- şte u yazı a, Artvin valisine benim 

detmeden geçemıyecektir kı'. ~ d 1 ediyordu: Madem ki nakid para almamı- Alınanyanın Miletler Cemiyetine girme- vafık usuldür. Onu ikna edebilmek için bir istidam olsun ... 
Vasfi R. Zobu duğu gibi 1914 de Fransayı ıstila e en er yor. o halde kömürlerden istifade edi- sine razı oldu. Fakat bunun için de bazı gene ondan olmalı. Köylü, cboyunbağlı, 

gene Alınanlar olmuştu. . . . B lir. Halbuki Alman madencileri dayan- şartlar koşmuştu: Almanya, Fransaya ta- ütülü pantalonlu, adam karşısında hür-
1918 denberi de Fransız polıtıkası. c lu dılar ve Fransaya tek bir ton kömür bile arruz, hü<!Um edec8k olursa, İngiltere, met duyar.. ona sual soramaz. Ona cfa- . TUrkofis Aabqkanı geldi 

b. dah asla vukua ge - ç k 1 İ . d .. 1 1 d. s·· 1 di-. Iktısad Vekllet1 Ttirkofis Asbaşkanı CelO.l 
istila keyfiyeti :ır " a. tu yollanmadı. Lehistan, e os ovakya, talya ve Belçl- lan §eyı e "soy e.- ıyemez. oy e gı dün Ankara.dan şehrimize gelmiştir. Bay cc-
memelidirL> esası uzerıne kurulm~ş ' Bu macera· :Alman halkını daha beter ka kendisine yardım edeceklerdi. fikir için munakaşa. edemez .•• Onu, kar- ııu şehrlnılzde birkag gün kalarak ofısde 
fakat Fransanın emniye~i ~amakb. tat u: bedbin etme~ ve Fransızların kalbinde (Devamı ll anci sayfada.) ıısında görfuıce esasen eben bu adamın tedki'kler yapacaktır. 
sulleri Almanlara, kendilerıne ır aar ' 
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KARANLIK BiR GECEDE 
IHHl-11111111111-•. Çeviren : Hatice Hatib 

Marthe köpeklerin havlamasile uyan
oı. Zaten derin ve sakin bir uyku ile u
yuyordu. Bir genç kız ne kadar cesur ve 
kuvvetli sinirlere malik dahi olsa böyle 
koskoca bir evde yalnız kalınca rahat bir 
uyku uyuyamaz. Öyle ya bu evde yalnız 
gibi bir şeydi! On beş yaşında dehşetli 
korkak olan kız kardeşi, ve hurafata ina
nan ihtiyar hizmetçi kadın ile bu evde 
bir gece geçirmek yalnız kalmaktan da
ha iyi bir şey değildi. 

Köpekler dışarıda hav!amakta devam 
ediyorlardı. Marthe bu havlamakta bir 
fevkalfıdelik hissetti. Adeta başka türlü 
ha\ lıyorlardı. Seslerinde hem tehdid edi
ci ve tehevvür, hem de korku ve dehşet 
var gibi idi. Genç kız hemeu vaziyette 
gayri tabii bir şey olduğunu anlamıştı. 
Bahçenin dört tarafı da t?nha idi. Üç ta
rafı kırlar ve küçük bir ormanla çevril
miş olan bu bahçenin ön tarafındaki so
kak ta tamamile tenha ve geceleri hemen 
hemen bir tek insanın geçmediği bozuk 
Ye dar bir şeydi. ŞülMtesiz ki evleri Bu
ıeyi n en vahşi bir köşesinde olduğu gibi 
bu gece de sonbaharın en karanlık bir 
gecesiydi. 

Annesi madam Berand oğlu Flaurent 
ile beraber, dostlarından birinin cenaze 
merasiminde bulunmak için bu sabah 
Lyona gitmişti. Evin birinci katındaki 

bu odada Marthe gözleri karanlığa açık, 
' öikkatle geceyi dinliyordu. Yandaki oda-

da kız kardeşi yatıyordu. Odaların ara
sındaki kapı ardına kadar açıktı. Gene 
ayni katta karşı taraftaki madam Bt?
randın odasında bu gece hizmetçi kadına 
bir yatak yapmışlardı, dışarıda Flau
rentın Japonyadan getirmiş olduğu iki 
köpek vardı. Küçük boyda olan bu kö
pekler gayet iyi lbekç'i.lik yaparlardı. 
Marthe onların havlamllannı dinliyor
au. Sanki onlar genç kın bır şey haber 
J/ermek istiyorlardı. Marthe yavaşça e
lini uzatarak yanında duran küçük masa
nın üstündeki tabancayı tuttu. Bu sabah 
giderken Flaurent ona kendi tabancasını 
bırakmış ve gülerek: - . 

- Artık korkmazsın ya! 

Demişti. Hakikaten korkuyor mu idi? 
Hayır! ... Fakat neden köp~klerin bu ge
ceki havlayışlarında ba~ka bir hususiyet 
vardı? ... Bitişik odadan Luciennenin he
yecanlı ve kısık sesi duyuldu: 

- Marthe .. Marthe! 
Genç kız tabii yapmağa uğraştığı bir 

sesle: 
- Ey ... Ne var? 
Diye cevab verdi. 

- Köpekleri duyuyor musun? 
- Evet, ne olmuş? 
Tam bu sırada havlamalar ziyadeleş

pıişti. Köpekler kapıya atılıyor!a:- ve tır-

tıaklarHe tahtayı dövüyorlardı. Bir teh
likeden kaçınmak için içeri mi girmek is
tiyor !ardı? Bu defa, köpeklerin böyle kor
kak olmadıklarını bilen genç kızın kal
bini bir dehşet sarstı: 

1 Son Pcıta'nın edebr tefrikHı: 28 1 

...... Marthe ... Marthe •.• Lambayı yak ... 
Korkuyorum. 

- Dur korkma, bir §ey değil... Fakat 
bir bakayım. 
Yatağından kalkarak karanlıkta pen

cereye yaklaştı, açtı ve eline aldığı elek
trik fenerile köpeklerin bulı.;r..duğu yeri 
aydınlattı: 

- lnari, Tanouki, ne var? Ne oluyor? 
Nedir bu gürültü? 

Bir lahza başlarını kaldırıp kendisine 
bakmak için susmuş olan köpekler yeni
den havlamağa ve yeniien tırnaklarile 
kapının tahtasını dövmeğe başlamışlardı. 
Arada bir başlarını genç kıza kaldırıyor
lar ve ona bir şey söylemek ister gibi ulu
yorlardı. 

Köpeklerin gürültüsünden başka gece· 
nin içinde hiçbir ses yoktu. Elektrik fe
nerini her tarafa çeviren genç kız etrafta 
şübheyi uyandıracak bir şey görmemişti. 

Nihayet pencereyi kapadı. Lucienne 
içeriki odadan: 

- Lambayı yak! 
Diye yalvarıyordu. Marthe petrol lam

basını yakarak kız kardeşinin masasının 
üstüne koydu. Lucienne iri gözlerini kor
ku ile açarak: 

- Neden böyle havlıyorlar? 
Diye sordu. 
- Neden olacak canım ... Sıkılıyorlar 

dışarıda galiba ... 
- Bu geceki havlayışları çek acaib. 

Kapıyı açıp onları içeri almak istemiyor 
musun? Yoksa kapıyı açmağa korkuyor 
musun? 

- Deli misin sen? Bir §eyden korktu· 
ğum yok. 

- O kadar korkmuyorc1. da benzemi· 
yorsun ... Aman .. sofada bir t.irültü oi1u ! 

- Canım ne bağırıyorsım. Tabii Lf.:o
nadır. 

Ve sahiden kapı açılara:.t içeri ihtiyar 
hizmetçi kadın girmişti. Rengi kork:;dan 
sararmıştı. Marthe gülerek sordu: 

- Vay siz misiniz? Leona? Siz de mi 
uyumadınız? İddia ederim ki hırsızlar
dan korkuyorsunuz! 

- Hayır madmazel Mırthe benim kor
kum hırsızlardan değil. Esasen burada 
hırsız olduğunu hiç zannetmiyorum. Ka
pılar da iyi kapalı. Size bir şey söyliye
yim mi rnadmazel köpekler insanla.ra bu 
türlü havlamazlar ... Bunda başka bir iş 
var ... 

- Leona saçmalıyorsunuz. 
- Madmazel Marthe siz hortlaklar3 

inanmaz mısınız? Bir hesab etsenize gü
nü gününe tam bir sene evvel bugün 
Kristof ile Jüli nehirde boğuldular. 

- Rica ederim Leona sıçmayı bırakınız 
da gidip uyuyunuz. 

Hizmetçi kadın isterni.yerck odasına 

dönmeğe mecbur olmuştu. Köpekler hav
lamakta devam ediyorlardı. Birden Lu
cienne yatağının içinde oturarak: 

- Acaba evin içinde sakh bir~ mi var? 
Neden köpekler bu kadar büyük bir ıs
rarla içeri girmeğe uğraşıyorlar? 

"' BABA -OGUL 
YAZAN: SUAD DERViŞ 1 

Bu defa Marthe da cesaretini kaybedi
yordu. Demindenberi akhıdan çıkarma
ğa uğraştığı vak'a gözünün önünde bü
tün korkunçlukla canlanmıştı. Sekiz gün 
evvel ormanda bir insan iskeleti bulmuş
lardı! Henüz bu esrarlı vak'a aydınlan
mış değildi. Bunları düşünerek cebri ne
fisle gülümsemeğe gayret edeı·ek; 

- Lucienne neler icad edıyorsun! dedi. 
Eve kim girebilir? Ne zaman girmiş ola
bilir? ... 

Marthe aşağı inip kapıyı açmağa, kö
pekleri içeri alın.ağa karar vermişti. ih
tiyaten tabancayı eline almak için oda
sına girdi. Hfila elinde tuttuğu elektrlk 
fenerini yakarak başucundaki masayı ay
dınlatmıştı. Tam bu araltk küçük şişele
rin birbirine çarpmasından hastl olan tiz 
bir gürültü ile s~çradı. Muhakkak ki bi
risi tuvalet masasına çarpmıştı. Demek 
odada biri vardı. Elindeki feneri o tarafa 
çevirdi. Fakat kimseyi göremedL Fakat 
yabancı saklanmış olabili!'d.i. Tam bu sı
rada deli gibi bir haykırışla Lucienne ü
zerine atılmıştı: 

- Aman Allahım! .. Karyolanın al.tın
da biri var ... 
Şimdi köpekler de da.lıa fazla ulumağa 

başlamışlardı. Marthe soğukkanını mu
hafaza edebilmiş, kardeş:nm odasına gi
derek karyolanın altını gözden geçirmiş
ti. Orada da kimseler yoktu. Köpekleri 
içeri aldığı zaman hayvanlar artık ulu
muyorlar, sevinçle genç kızların etrafın
da zıplıyorlardı. Marthe evin her tarafı
nı dikkatle aradı. Hiçbir yerde kimseler 
yoktu. Artık hayvanlar da bavlamıyor
lardı. 

Bir saat sonra genç kızla.t· uykuya dal
mış bulunuyorlardı. 

* Ertesi sabah Flaurent ifo anneleri av-
det edince genç kızlar" geceki hikayeyi 
anlattılar. Flaurent onlara cevab verme
ğe lüzum görmeden cebinden bir gazc!e 
çıkarıp onlara uzattı ve şt: yazıları gös
terdi: 

cDün gece rasadhane oldukça kuvrctli 
bir zelzele kaydetmiştir. İki saniye kadar 
süren bu zelzele hiçbir haşarata sebeb ol
mamıştır.• 

Flaurent gazeteyi katlarken: 
- Dün gece köpekler içen girmek de· 

ğil, sizi evden dışarı çıltarmak için uğ
raşmışlar! dedi. 

Y ARINXİ NO'sRAMı:zDA: 

Vapurda tamşmışlardı 
Yazan: Peride Celal 

-·········E;~··iiY~t;~~··T;;illi;ri ... -······· 
Nureddin Genç ve arkada.tları 

Bu akşam 
Yenişehir aile 

bahçesinde 

TAŞ PARÇASI 
Piyes 2 perde 

Komedi • Varyete 

onun yaşadığını duyar duymaz onu 
görmek istemişti. 

Onu görmek isteyişinin sebebi sene· 
lerce en yakını imiş gibi onu özlemiş, 
onun hasretini çekmiş olması idi. 

Sekiz gün .. hayatınm en mühim sekiz 
günü. Fakat ancak sekiz gün berabe-

2T.'.'e-11141ZIZ U 

BURUŞUKLUKLARIMDAN 

NASIL KURTULDUM? 
ve 10 yaş daha genç 

•öründüm? naSll 
~arilı'te ik...t ~ılıen Baya LiJian GnlJert,. 8u :t•,_ı 118pel 

tebeddllü ııaml te=ine muvaffak .ı-... • ..ı.tıyor : 

• 

Bir etın keneli .. ayada ba
bıbm. bndi k..m.e .,... 
tüm : • Aziııeın, 11811 artık üdi
yarıa..ta ba§ladın !. . ._ &'f>z
leıim. .e ağma etrafında fl:Q-

~ p.ı.giler " abumda cleriD 
bunışukluldar gGl'd1111l. Daha 
aonra tesadnfeın cild 1DlSll1'll 
olan Biocel Tokalon kremine 
Bid bir il8.n okudum ve ,eok 
dnşnnmeksizin sırf merak sai· 
kam11' tecrft~ karar ~m. 
Tmnı.~r ediniz ti on ~n. b
dtır ısonra arkadqlanm, tnmı 

ve beyaz tenimden dolayı beni 
tebrike başlftdJJ.ar. Ben ~hay
rette kaldım 'W bundan oesa
tetll:mMek tecrn.beleıime ~vam 

ettim. Attı hafta lliba}'Miaıde 
butb. rJzgi n ~utıanm 
tam.amm l:Qbolchl. 

WBiıl : Her ı8kşam yatmu. 
dan evvel cild unsam ıolaa 
penbe rengindeld Totaıon U.. 
mmı kııllanımz. Terkibill49 
gençliğin tabii unsuru olan 
Biocel :vardir, gnıı.d.11.z i,ein da 
beyaz renkteki (Yağsız) 'l'oka· 
1lon kremini de kullanınız va 
bu surett1' cildi 'Siyah benler· 
den ve l8Yrl sar 10addelerden 
kurtam ve '1Çik mesameıerı 
sik11lştmr. 1Mnvaftakı.yetli se
mereler 'g8rımtid:ll'. A'ksi hk· 
dirde paranız iade edilir. 

. 

RADYOLiN 
ile SABAH, 6GLE ve AKŞAM 

her y~mekten sonra muntar;aınan di,leriam ~~· 

Yüksek Mühendis Mektebi artbnna ve Eksiltme 
komisyonundan : 

938 malt senesi zarfında mekteb laleb e ve pansiyonmı.a ai<i !900M parça ça
maşırın yıkanması açık eksiltmeye bın.ulmuşttır • .Eksiltmesi 25/7;1938 tarihine 
tesadüf eden Pazartesi günü .saat 10,30 da mekteb binası içinileki komisyonda, 

yapılacaktır. Beher parçanın muhammen beaeli -4,5 kuruş ve ilk teminatı 337,50 
liradır. İsteklilerin Şil'tnamesini görmek iizeıre mekteb idaresine müraeaatları. 

Evvela onu bulmağa, onu tekrar gör
meğe ihtiyacı vardı. 

c~3h 

Necati .. bu kadar sene scmra Neeati 
gelmişti, öyle mi~ ..• 

Hizmetci kıza: 
- NeTede?. Nası1 adam .. anlat clışaI"" 

Maltepedeki köşkün kapısını çaldığı da mı?··· 
zaman onun kendisini nasıl .karşılıya- Diye arlrn arkaya birçok sual sora-

-8-

cağını bilmiyordu. Ona ne söyliyeceği- yordu. 
Bir dakika! .. belki de daha uzun bir ı Yorgun görünüyordu. Fazla mesai rinde bulunduğu bu kız ona en yakın ni bilmiyordu. Buraya böyle nasıl gel- - Ort.a yaşlı bir .adam. Saçları Oiıu 

zaman. Hiç uykusu yoktu ... Uyumak onun sinirlerini bozmuştu. Bu sırada dostundan daha elzem olmuştu. diğini ev sahiblerine nasıl izah ~dece- seyrek. .• .şijıııanca, uzun ıboylu .. y.ab-
ııstemiyordu. Ondan konuşm~ onu lakırdı arasında oğlundan Maltepedeki Senelerce onun hasretini en şiddet- ğini düşünmüyordu bile. şıklı bir .§ey .. temiz giyllılyor .. bpmm 
görmek veyahud onu düşünmek isti - köşkün adresini aldı: li bir sızı gibi kalbinde taşımıştı. «Ni- Köşkün bahçe kapısından içeri gir- önünde. 
yordu. - İstanbulda hiç dostum yok, diyor- çin gelmedi?• diye sızlanmıştı. Ve ka- diği zaman kalbi bir mekteb talebesi- - Kendisini salD.na ~ .• 

" e du. Belki yolum düşerse şu bizim eski rısının çocuğunun haberi olmada_n or- nin kalbi gibi çarpıyordu. Kimi görmek - Ne o? Rek telaw ~Feriha, kim 
Pansiyona girer girmez ilk işi bir ka- iş arkadaşını gidip görürüm. talık sii.kllnet bulduktan sonra Istan- istediğini soran hizmetci .kıza: geldi? 

1em almak ve babasına mektub yazmak • bulda onu aramıştı ve zafer sıralarında - Feriha hanımı! dediği zaman yii- - Ew bir .acb.daşmı .hamımefendL 
oldu. Bu mektubu ancak ondan bahset- Yolu hemen ertesi gün d~üvermişti. yalıyı terkettiğini ve bir daha yalıya zünün kızar~ığını hissetti Eski hir mücadele arkadaşmı.. 
mek ihiiyacile yazıyordu. Ve içinde o· Esasen oğlundan mektubu aldığından- dönmediğini bizzat kendisi yalının eski - Kim diyelim? diye hi:zmetci .kız .Kaibi, g<>ğ&iinii de'lecek gı.ö-1 atıyordtt. 
nun eski bir mücadele arkadaşı oldu- beri çılgın bir hale gelmiş olan Neca- uşağından öğrenm~ti. sorduğu vakit de: Yüzü kıpkırmm. ıni. Görlerinm ~ya--
ğunu söyliyen Ferihadan bahsediyor- tinin daha fazla beklemeğe sabrı kal· Sonra bütün hayatında onun hasre· - Eski bir arkadaş .. dedi. Sonra ili- ruyordu. Sa1~na girn:ıeden ~ı sofa· 
du. mamıştı. tini çekerek yaşamıştı. Bütün hayatın- ve etti: daki büyük endam ayna~mm ~a~S1n-
Ferihanın ismini bir çok kere yaza- İşlerini bir kaç zaman için bile terk cJa ona rastdelmeği istemişti. - Buyurunuz kartımı... :da dUTdu bey.az llre't-en -eThısererm :!.çında 

:bilmek için Feriha hakkında mufassal edebilmesi için aradan on iki, on üç Bir mum:n eksile ışığında beyaz baş . " e . hill ta~e .ve . kö~ duran vüro?ünün 
malumat veriyordu. Şimdi onun dul gün geçmişti. .. t .. sünü kulakları arkasından atan u- O geceki hadiseden .sonra Feriha Ha- .güzel Çl~gı1erıne b'ır baktı . .:Benı tanı-
o'kluğunu, kocası öldükten sonra ha- Onun hayatta olduğunu, onun İstan- 0~; bo lu ·nce belli arkada5ıın hasreti lide söylediği si:il!:lıerden böyle bir neti- ~abii-eoek mi!» füye düşündü. •Yoksa 

~~~mm yanına geldiğini ilave ediyor· :~ku~~d~r:::di~n~e~: ~~:~~ z Birbirın'ı \akib eden, birb~irine kov~~ ~:;:~:ğı~~ü!=i. d:~: çok deği~ mi~ ... 
Bu mektuba babasından pek çabuk isteğile tutuşmuştu. Onu niçin görmek lıyan seneler, onun içindeki hasreti bir bir daha dil§ünüp kendis:indeıı rbabası- • 

bir cevab aldı. Bu mektubda babası çok istiyordu. Bunca sene sonra onun kar- an giredememişlerdi. na bir haber yoll.anu§ olma&-ına bir an .On.ım Fe:rıi.baYI turımamasına iınkln 
yorgun olduğunu bir ka.ç gün için izin şısına çıkıp: cNeden gelmemiştin?• di- Karısı sağ iken de onun adreSlni bul· ihtimal vermemişti. Kartın ilırerinı:Je va ~m? Qri.ııım:ı ~ ~ ci
alıp İstanbula geleceğini yazıyordu. ye sormak için ml? Yoksa herhangi muş olsaydı, onun yapdlğını öiremniı .Nilhruvlis Necaö- ismini ~a ıw samr' mm lla.JUiıaıll lliıililtajl 8iM 

Ve hakikaten de on beş IÜD amıra bir bqka mabadla mı?. bulun.sa d.ı y. ilk .. imdi FaDM fmled• Sil-
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Hind saraylarının hikimesi 

- 26 -

On beş gündür saraydan çıkmıyo-

rwn. İ 
Çıkmıya zaten ne lüzu~? ... nsan. e= 

vindcn bir şey görmek içın ~~ar. Bın 
hir dünya benim sarayımın ıçınde.' . 

Hind hakkında yazılanlar, Hındı? 
içyüzü yanında ne kadar da soluk bı
rer yaprak. 
Paranın kudretini ve yaratış kabili

yetini yakından kavramak için bir 
Hind sultanı olmalı. 
Güneş yeryüzünün ışık kaynağı ise 

güneşler Hind ülkelerinin ebedi y1ldız
lnrı Göz kamaştıran mücevherler, bu 
yerİerin azameti ve bu hay~tın iht~şa
mı içinde, aldırmıya bile de~ez ~ırer 
bakır parça ından da ehemmıyetsız ... 

Yeni hayatımın güneşleri arasında 
muhakememi de hatıralarım gibi kay
b~im. Yarın sultanı olacağım bu billilr 
saraylar ortasında hangi yana bakaca
ğunı kendım de şaşırdım. 
Sabahları beni en tatlı musiki nağ

meleri arasında uyandıran sazlar, en 
müstesna esanslardan teşekkül etmiş 
banyo1nrın sula rı arasında kayboluve
ıiyorum. Her emrimi bir lahza içinde 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulatımızı görmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlannm alma. 
yınıL 

Bütün mallanmız hem kalite itibarile Av
rupanınkinden daha yfiksek ve hem de fiat
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

Muhammen bedeli 150.000 lira olnn· aşağıda yaz.ılı 4 kalem elbiselik kurna~ 
2/8/1938 Salı günü saat 11 de kapalı zarl usulü ile Ankarada İdare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 10250 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 10 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Anh ra ve Haydarpa~ veznelerinde satılmaktadır. 

,(4495) 
10.000 metre memur elbisesi için kumaş 
5.000 > > paltosu için kumaş 

10.000 > müstahdem elbisesi için kumaş 
5.000 > > paltosu için kuma~ 

Meseleler 
Hastanelerde para alınınca hasta adedi 

neden birdenbire azaldı? 
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Ad sındaki Hayalet 

~~= 
l'azan: Sapper Türkce1e çeviren: Basnun Upk.lııD 

Polisten kaçarken 
Mesela bir delikanlı babasının oto-

mobilinin takibinden kurtulmak mı 
istiyor, bu nesneyi kendilerini korku
tan ı.Jtomobilin tekerleğine ili.ştiriver
mesi kafidir. İşte bakınız. 

Gaston kendisine uzatılan «Nesneyi> 
• alınca bütün kuvvetile gülmiye başla

dı. Bu nesne üzerine gayet sivri üç ta
ne çivi tesbit edilmiş olan üç köşe bir 
demirden ibaretti. 

Drummond anlattı: 
- Patlamasını istediğiniz lastiğe bu 

çivileri hafifce tesbit edersiniz. Otomo
bil bir tur yapınca çiviler gömülür. Ar
tık mesele tamamdır. İsterseniz başmı
zı çevirip arkanıza bir bakınız ... Ben
de bu nesnelerden bir sürü ihtiyat var
dır. 

Standiş otomobilin arka camından 

geriye baktı: 
- Yüz metre geridedirler, dedi Du

ruyorlar. Nesneniz vazifesini yapmış 
bile. Yoksa iki lastiğe de mi iliştirmiş
tiniz? 

- Tabii, heriflerde yalnız bir yedek 
vardı. Şimdi uzun uzadıya uğraşmaları 
lazım. Yardım istemez değil mi? Evet.. 
söyleyiniz nereye gidiyoruz?. 

Gaston ciddileşmişti: 
- Her halde (Kan) a uğramıyaca

ğız. Vakıa Antib sokağından geçerek 
oteli geride bıraktıktan sonra Brignol 
şosesine çıkabiliriz ama eğer polisi ha-

1 berdar etmişseler bu yol muhakkak 
nezaret altındadır. Doğruca (Gras) a 
ıgitmek müreccahtır. Gal klübünü gö
riir görmez sağa sapacaksınız. 

Drummond: 
el - Emir sizin, dedi. Memleketi biz

uzrden yüz defa daha iyi biliyorsunuz. 
ii Mukadderatımız elinizdedir. Otomobil 

de sür'atlidir. 
Gaston: 
- Evet çok sür'atli, dedi. Fakat oto

mobilinizden daha sür'atli bir şey var· 
dır ki adına telefon derler. Drummond 
korkarım ki yakında otomobilinizden 
ayrılmak icab edecek. cGras>ın dışın
dan geçen bir köy yolu tanırım. Oraya 
kadar mesele yok. Ondan sonra iş ça -
tallaşır, dağlık mıntakaya varırız, o 
mmtakada ise yol seyrektir. 

Drummond sordu: 
- Ne tavsiye edersiniz? Demin de 

söylediğim gibi coğrafyanız bizimkin
den ku \'Vetlidir. 

- İşin fena tarafını eleyelim: Kaçtı
ğımızı anlıyacak olursa polisin yapa
cağı şey ~ otomobilin tevkifi için sağa 
sola emir yağdınnaktır. Eğer otomobil 
tutulamazsa yapacağı ikinci iş de isim-
lerimizi bildiğine göre trene bindiğimi
zi tahmin ederek bizi tutturmaya ça
lışmaktır. Bence bu ikinci şıkı ihtiyar 
etmeli, yani mümkün olduğu kadar 
sür'atle bir trene atlamaktır. Yalnız bu 
noktada vaziyetlerimiz farklıdır. Me
nalin ile arkadaşları benim hakkımda 
ne düşünürlerse düşünsünler polisin 
bana ihtiyacı yoktur. Beni aramıyor, 
aradığı veya arıyacağı sizsiniz. Şu 
halde yekdiğerimizden aynlmaklığı -
mızı tavsiye ederim. Ben doğruca Pa
ri.se gider, oradan mutad yollardan bi
rini tutarak İngiltereye geçerim. Fakat 
siz ne yaparsınız? Her hudud karako
lunun vaziyetten haberdar edileceği, 

belki hudud yollarının da otomobilli 
polis tarafından tutulacağı aşikardır. 

Drummond: 
- Peki, bütün Fransayı yaya olarak 

geçecek değiliz ya? diye haykırdı. 

• Gaston gülmiye başladı: 
- Benim tavsiyem Gronoble istika

metini tutmanızdır. Hedefiniz İsviçre 
toprağı, Cenevre şehri olacaktır. Bu 
ınak:>adla (Evian)a gider, oradan Le· 
man gölünde işliyen vapurlardan birl-
11e atlıyarak Cenevreye gidersiniz, o
radan da şimal istikametini tutarsınız. 

Standiş: 
- Yapılmıyacak şey değil, dedi. Fena 

noktası şu ki, bu kadar iyi hazırlanmış 
b;r plan tuttuğumuz takdirde bizi suç
lu gibi gösterebilir. 

- Tabü. Fakat bu takdirde de polise 

Gaston dıireksi yona. geçti 

bu şekilde hareketinizin 
bini söyliyebilirsiniz. 

hakiki sebe- Gatson ileriye sürdüğünüz fikir iyi-

- Evet, her neyse şimdilik en yakın 
istikbali düşünelim, şu önümüzdeki 
ışıklı yer Gras değil midir? 

- Evet, Drummond yavaşlayınız, iş
te sağa sapılacak nokta, yol fenadır 
amma, bundan sonra Kastellan'a kadar 
rahatız. 

Druınmond gülerek: 
- Toprağı karış karış bilişiniz Al -

!ahın bir lfrtfü, dedi. Fakat çocuklar 
ne eğlence, ne eğlence! 

Bir müddet yol aldıktan sonra Stan
diş söze başladı: 

ı w 2 .3 ~ 5 10 ...;. ... -.. .................... "'""'"-.--r ..... ~ 
I •. a: lo-"""--+--+-+-1~ 
2 ...... ..__+-+--+-t--

7 a; 

8 ........... 
9 
......... -ı 

llJ.._..__.._..._ 
SOWAN SAÖA: 
1 - Bir deniz kqu. 
2 - İklimler. 
3 - Çabuk eskimiyen - Karm doymam11. 
4 - Ayı yuvası - Çok yalan söyllyen. 

5 - tnsanların uzuvlarından biri - Blr 
nota. 

6 - Dargın kalmak. 
7 - Etrafı denizle çevrlll kara parçası. 
8 - Uzanmak - Kabile. 
9 - Zaman - Fazla oynıyan. 

10 - Bir isim - Başkan. 

YUKARDAN Ali}AÖI: 
ı - Bir ev hayvanı - Kadın islmlerlnln 

evvelinde söylenilen. 
2 - Cereyan eden - Bir cenub vlllyetlınlz. 
3 - Tren yolu - Efrad. 
~ - Alaydan yetişme - Eşya. 

5 - Ev - Bir mezheb. 
8 - Emeller - Kızgın ateş. 

'l - Günde beş defa yapılan ibadet. 
8 - Kırmızıya benzer bir renk - Yarım -

Oenişllğl. 

9 - Karnı doymamış - Bir isim. 

ıo -İztırab • İlave. 
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dir. Eğer İsviçreyi bulabilirsek oradan 
Almanyaya çıkarak Hood veya Os -
tand'dan vapura binip İngiltereye geç
mek ~üç olmıyacaktır. 

Gaston: 
- Evet, dedi. Yalnız ayrılmadan ev

vel bir noktayı daha tesbit etmek la -
zım. İngilterede nasıl buluşacağız? 
Standiş söyledi: 
Madem ki Londraya bizden evvel 

varacaksınız, Harbiye nezaretinde bin
başı Lavsonu bulur ve bütün hikayeyi 
anla tırsmız. 

( A1·kası var) 

-~ 
Bugünkü program 

iSTANBUL 
22 Temmuz :U38 Cuma 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Plakla Türk musikisi. 14.50: Hava

dis. 15.05: Plakla Türk musikisi. 15.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
AKŞAl\I NEŞRİYATI: 
18.30: Plakla dans mUBlkisi. 19.15: Konfe

rans: Ali KAmt Akyüz (Çocuk terbiyesi> 
19.55: Borsa haberleri. 20: Saat ayarı: Gren~ 
vlç rasadhanesinden naklen. Müzeyyen Se
ıuı.ı· ve arkadaşları tarafından Türk muslk14 
sl (Hüseyni, Karcığar, Müstear, Eviç>, 20.40: 
Ha va raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul tara
fından arabca söylev. 21: Saat ayarı. Orkes
tra. 21.30: Muzaffer İllı::ar ve arkadaşları ta
rl\fından Türk musiklsl (Ferahnak), 22.10: 
Müzik ve varyete: Tepebaşı Belediye bah
çesinden naklen. 22.50: Son haberler ve er
tesi günün programı. 23: Saat ayarı. 

• ANKARA 
22 Temmuz 1931 Cuma 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık plak neşriyatL 14.50: Plakla 

riirk musikisi ve halk ~artıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Plak neşriyatı, 19.15: Türk muslki.sl 
(Handan), 20.00: Saat liyarı ve Arabca neş
riyat, 20.15: Türk: muslldsl (Hikmet Rıza), 
21.00: Konferans (Çocuk Esirgeme Kurumu 
namına - Mehmed Ali Tamalpl, 21)5: Stüd
yo salon orkestrası, 22.00: Ajans haberleri. 

······························································ 
Nöbetci eczaneler 

Bu gece nöbe~·~ıer iUDlarchr: 
İstanbul cihetlndekiler: 
Aksarayda: (Pertev>. Alemdarda: (Eşref 

Neşet>. Beyazıdda: (Asador>. Sama.tya
da: (Teoflloo). Eminönilnde: <Hüseyin 
Hüsnü). Eyübde: (Hikmet Atlamaz). Fe
nerde: (Vltali>. Şehremininde: CHamdl). 
Şehzadebaşında: (Asaf). Karagümrükte: 
(Fuad). Küçükpazarda: (Necati Ahmed). 
Bakırköyünde: (Merkez), 
Beyoflıı cihetiudekihır: 

İstiklll caddesinde: (Galatasaray). Tü4 
nelbaşında.: (Matkovlç). Galata.da: (İkt· 
yol). Fındıklıda: (Mustafa Nail). Oum
hur!yet caddesinde: (Kürkciyan). Kal
yoncuda: CZatiropulos). Firuzağada.: 
(Ertuğrul). Şişlide: (Asım). Beşik taşta: 
(Süleyman Receb). 

Boğaziçi, Kadıkö7 ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İmrahor). Sarıyerde: (Os
man). Kadıköyünde: (Moda - Merkez>. 
Büyükadada: (Şinas! Rıza>. Heybelide: 
CTanaı>. 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 

450 metre 3 parmak eninde demir boru. 
20 aded 3 parmak demir T. 
15 aded 3 parmak demir dirsek. 
10 aded 3 Q;>armak pirinç kızıl ayar. 

bir tarafı kapaklı nıpıl. 
20 aded 3 parmak pirinç kızıl ayar filanı 
9 metf'e 3 parmak ispiral hortum. 

.a.emmuz """' 

1 

Büyükdere fidanlığına lüzumu olan yukarıda cinsi yazılı ve sulama malzemesi 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1350 lira bedel tahmin edilmiş
tir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. h ka
nunda yazılı vesika ve 101 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya melrtubile 
beraber 8/8/938 Pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

{j.) (-i713) 

~ 

Hepsine 29 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Beyoğlu Kaymakamlığı ambarın
da bulunan simitçi camekAnı, küfe ve buna benzer eşya satılmak üzere açık ar
tırmaya konulmuştur_ Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/8/938 Paı.ar-
tesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4711) 

,.,,,,.,., 
Senelik muhammen tık teminah 

kirası 

Karaağaç pay mahallinde 1 No. ot deposu 300 22,50 
,, ,, > 2 • ,, • 370 27,75 ,, • > 3 • • > 421 31,58 

• • > 4 > > > 371 27,8.1 

• ,, ,, 5 > > • 300 22,50 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller kiraya veril
mek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlü. 
ğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 8/8/938 Pazartesi günü saat 11 de Dalıni Encümende bulun• 
malıdırlar. ( 4715) 

Büyükdere meyva fidanlığı için alınacak bir tane kamyon açık eksiltmeye 
konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 1/8/938 
Pazartesi gününe uzatılmıştır. Buna 2750 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartna· 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı 
vesika ve 206 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yu. 
karıda yazılı günde saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (4709) 

llılf/lltılW 

Kilosu Cinsi Muhammen bedeli 
580 Demet Nane 1 

4100 > Maydanoz 1 
1130 • Dereotu 1 

22700 Kilo İspanak 8 

19230 > Pırasa 5 
8300 > Kök kereviz 11 

10330 > Barbunya fasulyesi 13 
20530 > Ayşe kadın fasulyesi 12 
9730 > Çalı fasulyesi 11 

21600 > Sakız kabağı 8 
1450 > Kestane kabağı 6 
100 > Asma kabajzı 4 

12900 > Bakla 7 
2200 > Bezelye 12 
7025 > Bamya 18 
5355 > Havuç 10 

14850 > Kır domatesi 7 

2700 > Sırık domatesi 8 
107500 Aded Patlıcan 3,50 
15050 Kilo Lahana 6 
6000 Aded Karnı bahar 15 
8400 Kilo Sarımsak 4 
680 Demet Sarmısak 1,75 

2950 > Soğan 1,50 
14600 Aded Enginar 7 

5300 > Marul 3 
7700 > Yeşil salata 1,50 

13650 Kilo Pancar 5 
2750 > Dolmalık bibeı 10 
150 , Sivri biber 7 
345 , Taze yaprak 15 

5500 Aded Hıyar 2 
1150 Kilo Ebegümeci 6 

Belediye hastanelerile diğer müesseselere lüzumu olan yukarıda ınikdarile 
cinsleri yazılı yaş sebze kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23/'l/938 
Cumartesi günü saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. Listesile şartname
si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazdı ve
sika ve 1703 lira 99 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
mektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 10 na kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(İ.) (4321) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
ı - Mektep lise ve yüksek olmak W:ere altı yıllıktır.Yatılı ve parasızdır. Ga4 

yesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. 
Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından temin edilir. 
2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların orta mektebi 

bitirmiş ve yaşları on beşten küçük vı on dokuzdan büyük olmamaları prttır. 
3 - Yazılma işi için Pazartesi, Çarıam ba, Cuma günleri mektebe müracaat 

edilmelidir. 
4 - İsteklilerin mekteb müdüriyetine karjı yazacakları istidanamelerine: 
a) Hüviyet cüzdanlarını. 
b) Aşı kağıdlarını. 
c) Mekteb diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdiknamelerinL 
d) Polisçe musaddak iyi hal kağıdlarını. 
e) Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını. 
f) 6 X 9 eb'adında altı aded kartonsuz fotograflarınL 
raptetmeleri lAzımdır. 
5 - Yazılma işi 22 Ağustos 1938 Pazartesi gününe kadardır. İstekliler mua

yenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulunmalıdıriar. 
6 - Fazla tafsilat almak_i.stiyenlere ayrıca matbu bilgiden gönderilir. Muha4 

beratta posta. pulu irsall lizı.mdır, .(3987). 
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R -J pon harbi tehlikesi Yerli .~allar Sergisi Kraliçe Marinin ölümü 
us a •• de bugun açıhyor <Baştarafı 5 incl sayfada) 1 Cesed Bükreşe nakledildi 

başgos ter 1 İktısad Vekili Şakir Kesebir dün sa - Bilhassa: cÖmrümün hikayesi11 adile Bütreş 21 CA.A.) _Bu sabah Valide 
bahki ekspresle Ankaradan 1stanbula gel- neşrettiği üç cildlik eserde duygularının Krallçe Marlnin cesedi Sinayadan Bükrct • 
miş, doğruca Maçkaya giderek bir müd- ulviyeti ve bunlann ifade kudreti iti - natled1Jınl§tır. Cesedi nakleden treni ~k -

'(Bel§ tarafı 1 fnci say fada) 1 yunca karakolların takviyesini emret -
kal gölü civarında beklemekte olduğu miştir. .. . • 
bildirilmektedir. Diğer taraftan Vladi - Japon ordusu mumessilleri ~yboldu 

t k ·· ·· merbut bütün denizaltL Tokyo 21 (A.A.) - Sovyetler ıle Man-
vos o ussune k 1 -· · ı d ·mi surette ha- çukov arasında yapılma ta o an muza -
geınilerıle tayyare ere aı - b'ld" · ·ı ·şt·r kerelerin inkitaa ugradığı resmen ı ı-zır bulunmak emrı verı mı ı . . 

rilmektedır. 
Japonyada . Diğer taraftan ehemmiyetle kaydedil-

Sovyetlerin bu hazırlıkları~a mutt:ı~ dimne göre, Sovyet kumandanile görüş
olan Japon makamları da faalıyetten halı m:k üzere Tabang Kutenge gitmiş olan 
kalmamışlardır. Japon ordusu mümessillerinden altmış 

Japon başvekili prens Konoy~ bu - saat oluyor ki hiç bir habt\l' alınamamış
gün hariciye ve harbiye nazırlarıle ~zun tır. Mümessiller ortadan kaybolmuşlar -
bir görüı:mede bulunduktan sonra, ım - d 

:r a ır. 
parator tarafından kabul edilmiş ve v - Nihayet Moskovadaki Japon büyük el-
ziyet hakkında izahat vermiştir. çisilc Sovyet hariciye komiseri arasın -

Satahiyettar Japon mahfellerinden a- daki müzakerelerin de inkitaa uğradığı 
lınan haberlere göre, Sovyetler işgal ~t- haber alınmıştır. 
tikleri Çangfenk dağını tahliye etm~dık- İkinci harb 
leri takdirde, cezri tedbirlere tevessul e- Bütün haberler Tokyoda ikinci bir har-
dilecektir. Japonlar da Mançuko budu - bin başlamak üzere olduğu hissini veren 
dunda askeri tahşidata başlamışlardır. fevkalade gergin bir hava yaTatmıştır. 

Diğer bir habere göre Japonlar, ~ov .. - Asker nakliyatı 
;et _ Mançuko hududunda bir as~erı nu- Tokyo 21 (A.A.) - Havas ajansı mu -
mayiş yapmağı derpiş etmektedırler. habirinden: 

Yeni bir hudud hadisesi daha Geçenlerde vukua gelmiş olan hadi -
seye en yakın Sovyet sahillerine Vladi-

Tokyo 21 (A.A.) - Domei ~jan~:~ vostoktan bir takım Sovyet gemilerilc 
Hsinkingden aldığı bir habere gore . asker nakledilmiş olduğu görülmüştür. 
çurinin şarkında Politişan civarında_ yem Tokyo 21 (A.A.) - Domei ajansının 
bir hudud hadisesi daha olmuştur. Bır çok ld - b" h b ·· b k Hsinkingden a ıgı ır a ere gore u 
Sovyet askeri hududu geçerek Mançu ov sabah fevkalfıde şiddetli yağmurlara rağ-
askerlerine hücum etmişlerdir. Mançu. - f 1 s t t · 

. 1 miş ve bır men otuzdan az a ovye ayyaresı şar-
kov askerlerı mukabele eye ki Mançurinin hudud şehri olan Twning 
Sovyet askerini esir almıştır. üzerinden uçmuştur. 

Mançukov hükumeti bütün hudud bo -

Pariste büyük bir geçid resmi yapıldı 
Romada knyıdsızlık 

(Ba§tamfı 1 inci sayfadll) Roma 21 (A.A.) - Havas: İtalyan umi harb esna - -
rayından hareketle, um 1 1 sker- matbuatı İngiliz Kralının Farisi ziya -
sında maktul düşen Avu;.~~~ 

1 

o~an a- retine karşı tam ve mutlak bir kayıd -
ler için harb sahasında 1 sızlık go""stermektedir. 

. k"" dııu yapacaktır. 
bidenin resmı uşa ·· ·· k İtalyan matbuatının İng'iliz Kralı -

Kral, Fransız ordusunu~ butun. te~et·ı~ 
kü·ııerini temsil eden 50 hın askerın ıs nın Farisi ziyaretini sükutla geçiştir -

1 I z mekte olması Fransada bir çok tef -rakilc dün Versayda yapı ~ış. o an rr:ua,.. 
resmi geçidi scyretmıştır. Geçıddc, sırlere yol açmıştır. Fakat telaşa ve İ-

~:hurreisi Löbrön ile bütün askeri ri.ı- talyayı kabahatli göstermeğe çalış -
esa hazır bulunuyordu. Motörlü klt'alar makta mana yoktur .. 

·sı· Fllhnklkn Macar Başvekili lle Hariciye 
ve 600 tayyare de bu geçid resmine ı ı - nazırı İtalyanın misafiri bulunuyorlar. Ne -

d t · ti h t t · · v kil kşam d ğ . . . . d d b edı" olarak mckte olan iki lokomotif bayraklarla ortli -e ıs ra a e mıştır. e , a a o - barıle birıncı erece e ır P müştü. cesedin bulunduğu furgon, mor lpe -
ru Galatasaraya giderek sergi hazırlıkla- kendini göstermiştir. lı>rle örtülmüş ufak blr klllse haline gettrll-
rını gözden geçirmiş, izahat almış, halkın Bu eserin, henüz başka dillere tercüme miştl. Trenin her uğradığı istasyonda pa ~ 
sağ taraftan girip sol taraftan çıkmaları, edilmemiş olan son cildindeki §U müna- pazlar tarafından dini Ayinler yapılmıotır. 
havanın yağışlı oıinası L'ltimaline karşı catın güzelliği kraliçe Marfanın edebi Kotresenl şatosun~a ölü lçln ufak bir kili.se 
tedabir alınması vesaire gibi tavsiyeler- kıymetı" h.,kkında bir fikir vermek içın vıicudc getlrilml§tır. Payitahtın halkı bug ın 
de bulunmuş, bazı direktifler vermiştir. kafidir: " ikiden ıtibaren cesedi ziyaret edebllecckt r. 

İktısad Vekili sergiye geldiği zaman, ser- cRuhuınu sana kada.r yükseltiyorum, istanbulda ruhani ayin 
k · S 1 ~· umi k. 11 h ı N. · ,,_ 1 1 S Taksimde, KaJ>rlstan sokağında, Sen Trl .. 

gi omıseri ve anayi Bir igı um a- A ~ ~· . açız d.~amı Aabu ey. e. &\ n!te Ortodoks klllseslnde 24 Temmuz gilnO 
tibi Halid Güleryüze: benı ıkbalın en yuksek mertebesıne çı - ::aat 115 da müteveffa Romanya Valide 

- Gelecek sergiyi daimi sergi sarayın- kardın; benim ellerime herkese nasib ol- Kraliçe~! Marl'rtln Jstirahatl ruhi 1çln Ro • 
da açabilecek miyiz? diye sormuştur. mıyan bir iktidar verdin ... 11 manya sefareti ve konsoloshanesi erkan ve 

Sergi komiseri de: Allahım! Öyle et ki, nefsimize kibir ve memurini ile resmi Turk mümessilleri "' 
- Eğer derhal inşaata b2~lanırsa, tem- gururdan değil fakat içerisi..nden güneş ecnebi sefaret hey'eUerl, matbuat mumes "' 

. ' . . . sıllerl, Romanya tebaası ve dostları huzu • 
muz sonuna kadar bina biter ve sergiyi huzmelcrı geçen bır bılhl!' parcası gıoı runda bir dini Ayln yapılacaktır. 
sonbaharda daimi sergi binasında aça - saf bir vicdana malik olmak sebebinden 
biliriz, cevabını vermişfü. Vekil, berabe- başımı dik ve yüksek tutacak kudret bu
rinde İstanbul vali ve belediye reisi Mu- layun! 
hiddin Üstündağ da olduğu halde bütün Ve son dem.im geldiği zaman, Allahım, 
pavyonları gezmiş, hazırlıkları gözden gene öyle et ki ölüm benim kalbimi kin-

Belgradda matem 
Belgrnd 21 - Yugoslavya Sarayı, Ro • 

mnnyn Valide Kraliçesinin vefatı münııse .. 
betile 6 hafta matem tutacaktır. Bu müdd~ 
tın üç günü büyük matem olacaktır. 

geçirmiştir. Etibank pavyonu önünde siz, hasedsiz bulsun ve biç kimse ben! .......................................................... ;·• 
pavyonun neden bu kadar dar olduğunu kendine düşman biımes:n, ta ki huzuru Dün, bugün ve yarının tarihı 
sormuş, yerin müsaadesizliğinden olduğu uliihiyetine çıkarken yalvarıcı bir ta - (Ba§ tarafı 7 inci sayfada) 
cevabını alınca: vırla sana doğru kalkacak olan ellerım Mevcud emniyeti payandalamak arı. 

- Bay Muhiddin .. görüyorsunuz ya? İs- bir kuşun kanadlarmdan daha hafif ol- zusile Fransa Avrupada bir kolaçan a .. 
tanbulun daimi bir sergi binasına ihtiyacı :sun! ha yaptı. 1926 ve 1927 de Avrupanın alııı 
var.. Şunu tezelden yapıverelim.. diye- Ve şayed beni yer yüıünde hatırlayıp tından girip üstünden çıkan Fransız diı>.:
rek sergi binasının İstanbul için lüzu - anacak olanlar bulunursa, dudaklarım! lomatlan Romanya ve Yugoslavya ile de 
munu tebarüz ettirmiştir. mutlaka mütebessim, gözlerimı ve kal - anlaştılar ve böylelike Fransanın çanta .. 

İktısad Vekili Kesebir, serginin her ta- bimi mutlaka ümid ve iman dolu olarak smda bulunan Çekoslovakya, Romanya 
rafını gezdikten sonra, deniz ticareti mü- hatırlasınlar!.> ve Yugoslavya (Küçük Antant) ı teşkil 
dürlüğünce hazırlanan bir motörle Ka - Bükreşi baştan başa donatan yarı çc- ettiler. 
dıköyüne geçmiştir. kilmiş matem bayraklarının üzerlerin -

Vekil, bugün saat on altıda, Başvekili- de, mutad siyah krepin yerine mor renk
miz Celfıl Bayar namına serginin küşad te kumaşlar sarkıyor. 
resmini yapacak, bir açış nutku söyliye- Kraliçe ölürken vasiyet etmış: 
cektir. Bundan sonra, sergi, halk tarafın- - Benim rnatemim kara olmasın .. 
dan gezilmeğe başlanacaktır. Bir kaç gün Mor da matem rengidir .. Ve benim ru -
sonra, Başvekilimiz Celal Bayar da ser- huma daha yakındır .. Cenazemın üzerine 
giyi gezecektir. de sade al çiçekler konsun! 

Dün, bir aralık, Gümrük ve İnhisarlar Sinayada, Pelişor kasrının şeref salo -
Vekili Ali Rana Tarhan da SE'rgiyi gezmiş, nunda huzur ve sükun içerısinde yatan 
inhisarlar pavyonunu yakından tedkik et.. büyük ölünün etrafı hep kıpkırmızı ka
miştir. ranfiller, güller, ve dahıı başka nadide 

Milli Sanayi Birliğinden: Şehrimizde çiçeklerle bir aşk bahçesı halinı almış. 
bulunan sayın saylavlarımızın hepsinin · Altmış yıllık ömrünü insaniarın sev -
adresleri birliğimizce ma!iım olmadığın- gisine vakfeden, durduğ•ı ana kadar yU
dan onuncu Yerli Mallar sergisinin bugün reği hayatın güzellikleri, neş'esi. şiiri ve 
saat 16 da yapılacak açılış töreni için da- ulviyeti için çarpan büyük ruhlu bir ka
vetiye gönderilerrıemi~ir. Bu itibarla dın için bundan güzel, bundan manidar 
mezkur saatte bugünkU törene şeref ver- bir sanduka mı olabilirdi?. 

* Artık Fransa, Garbi Avrupada 6fl 
muhkem sınırı vücude getirmiş buluntu1 
yordu. Bunun üzerine hariciye naZU1 
Briand, gözlerini Amerika ya çe\ irdi. 

Acaba, bu büyük devleti, Fransay& 
yardım etmesi hususunda kandırabiliJI 
miydi? Ne yaptı, ne etti, Amerikan dahtıı 
liye n·azırını kendi flltirlerıne uydurarai 
harbe, siyaset aleti olmak bakımında~ 
gayri kanuni damgasını yapıştıran me;ro 
mur Kellogg misakını ortaya attı. 

Bunlardan başka, 1925 de İngiltere ile 
İtalya, Lokarno muahedesile, Hitlerlll 
Rene girdiği zaman parçaladığı, Fratı:• 

sız - Belçika ve Almanya hududunun 
her iki tarafının emniyetini taahhüd et
tiler. Lokarno muahedesi ou mıntakayı 
gayri kabili müdahale olarak Han et>-. 

meleri rica olunur. Erciiw.end Ekrem 
rak etmişlerdir. den İtalyan matbuatı, kendi misafirleri du -

ya~:;~~·~::'!!~~i~eh,:,':~:=~~:i: ;:~~'':.!::'!;.!:~· etınıyen bir ziya - --H~-~i;:;~·;j"~;:;··t;k;iti;;-··;;;;:j""·· -lstan bul orman başmühendisliğinden 
ro-n de saat 12,50 de Versaya gelmişler - LöburJe 21 CA.A.) - İngiliz hava ordusu alanların borçlan 

genel kurmay reisi Nevall bu akşam tayyare Florya teşcir sahasında yaptırılacak sulama tesisatı kapalı zarf usulu ile ek• 

miştL (Arkası var)-

dir. Kendileri krala yapılan merasimin Uf' Londradan Parlse geimlşUr. Ankara 21 (Hususi) - 20 Mart 1931 ıiltmeye konmuştur. 
ayni merasimle istikbal edilmişlerdir. tarihine kadar hazineden arttırma su - 1 - Tesisatın muhammen bedeli 10.000 liradır. 

Saat 13 de reisicumhur Löbrön, kra - Dahiliye Vekili Ankar~~a retile taksitle gayrimenkul mal satın 2 - Teminatı muvakkat.esi 750 liradır. 
liçeye ve kral madam Löbröne kol vere- Ankara 21 (Hususi) _ Dahıliye almış olanların bakiye borçlarının 15 3 - İhale 5 Ağustos 938 tarihine müs~dif cuma günü saat onda viHiyette Or• 
rek ayinler salonuna geçmişlerdir. . . p rti Genel Sekreteri Şükrü sene müddetle tecili haklqndak.i kanun man Başmühendisliğinde orman alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Büyük ziyafet sofrasının uzu_n1uğu. 37 Vekıl\:e sa~ah İstanbuldan geldi. İstas- hükümlerinin tatbikine dair maliye 4 - Tesisata aid projeler şartnameler ve evrakı sairesi Başmühendislikte ga.. 
metre olup bahçelere nazır. bır vazı : Kaya Vekalet ve Parti ileri gelenleri ce hazırlanan izahname alakadarlara rebilirler. Ta1iblerin teminat mektublnrile birlikte ihale gününde saat ondan ev-
yette kurulmuştur. Bundan b~~ka ~e?.ı- yonda ılandı. gönderilmiştSr. vel komisyona müracaat etmeleri lazımdır. •469211 ~rmclrel~i~rofra ile~ ~rl~~k t!a~rn~f~m~da~n~k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
sofra daha vardır. O O O 

Ziyafet, görülmJyen bir orkestranın ca=' g g [iB g§7 r:g:3 ~ fj::l {iiJ. ~ ~ ey:=> lg) {iJ. ~ {W @ ~ 8 {;M. ~ 
!,~~;rı ::~ın~: :O~~~ ;ı:,:~~~ın nağ : i U iM !fi i i \. fi M i;; i U A " Fi ff ~ li A • -1 • 

Yemekten sonra kral ve kraliçe hususı 
k"k . t' apartımanlarında bir kaç da ı a ıs 1 -

rahat etmişlerdir. Bu sıra davetliler de 
Herkül salonuna geçmişlerdir. 
Kral Fransız Cumhurreisini Londraya 

davet etti. 
Londra 21 (Hususi) - Kral ve kraliçe, 

Fransız cumhurreisile refikasını Lon -
draya davet etmişlerdir. . . 

B. Löbrön bu daveti kabul etmıştır. 
Ziyaret, gelecek senenin ilk aylarında 
yapılacaktır. 

İlan Tarifemiz 
Tek aütun aantım1 

Birinci .ahile 4()() lıanıı 
/irinci salai/e 250 » 
V~ncii ıahile 200 » 
Dördündi Mıhile 100 » 
lç ealailela 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar aynca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilinlarma 
aid i§ler için fU adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tıincdık Kollektlf Şirketi 
Kabramaazade Ban 

&Dbra eaclded 

1 A 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

t • il 

HER AY FAiZ L ER 1 OD ENEN: KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

• 
ŞUBELERi: 

• Jv1 i;Rl<E;Zl-ANKA~A 

Ankara 
Adap az arı 
Bandırma 

Bartın 

Bolu 
Bursa 
Es kj·şe h ir 
Gemlik 

. 
• ' 1 • ' ' 

TELGRAF { UMUM MUDURLUK 
' 

ŞUBELER 
• 

'TELEFON { ANKARA ŞUSi51 
İSTANBUL 

• 

• 
Is tan bul 
• 
1 z mit 
Safranbolu 
Tekirda91 

• 

-
---

' . 
TURK BANK 

• 
TiCARET 
2316 
2447~·8 

• 
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K~rariğer, böbrek, tq ve kumların· 
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikle'ri ve ii§manlık şikayetleri • 
nizi U B İ N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te • 
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay • 
dır. Yemeklerden sonra yarım bar • 
dak su içeıisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Üniversite merkez binasının ön cebhe sinin 4564.53 lira keşifli badana ve ta

mir işi 11/8/938 perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açı~ eksiltmeye konul
muştur. 

İsteklilerin ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir hafta 
evvel İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden alınmış 3000 liralık bu gibi işler 

yaptığına dair vesika ve 938 Ticaret O dası kAğıdı ile gelmeleri. Şartname her-

gün Rektörlükte görülür. c451h 

SON POSTA 

Çok müdhiş anlar geçirtir. Fakat bir 
tek kaşe GRİPİN almakla, bütün şid· 
detine rağmen romatizma ağrısını ça-

bucak sindirmek kabildir. 
Çünkü hususi bir tertible yapılan 

GRİPİN kaşeleri en muannid ağrıları 
kısa zamanda geçırir. 

GRiPiN 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrıları

nızı, acılarınızı defeder. İcabında gün
de 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat. 
Taklidlerinden sakınınız. Ve GRİPİN 
yerine başka bir marka verirlerse şid
detle reddediniz. 

ANNELER 
Dikkat ediniz çocuklarıııız z vıflı
yor mu ? Burnu kaşınıyor mu ? 
Uykuda saly1tsı akıyor mu ? Ço-

cuktu solucan vardır. Derhal 
ismet Santonln BlakUvltl 

veriniz. Eczanelerde 
kutusu 20 kuruştur. 

Deniz, Tayyare ve Tren 
tutmasına; sa, dönme· 
si ve göz karermala· 

r1na kartı 

KAR DOL 
En son ve fennt terukkilere mu

vafık imıd edilmi~ yeni ilaç 

.............................................................. 
Son Posta MatbaaSı ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

· S. Ragıp EMEÇ 
SAlllPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

S • LK o AOMATiZMA · . 1 LUMBAGO SiYA·TiK-

A E K TA BASUR MEMELERi . 
vEHEA TuALU iLTiHABLAR 

Aklınızda tutacağınız ve 
cebinizde taşımanız 

lazım gelen yegane ilaç 

SEFALiN 
dir. • 

Baş, Diş, Adale, roma
tizma ağrlları, üşüt
mekten husule gelen 
kırıkhklar, nezle ve 
Gri pi derhal geçirir. 
1 ve 12 lik anbalAjlannı her 

eczahaneden arayınız. 

ALMAN 
VESTFALYA 

KOKU 
GELMiŞTİR~ · 

HUGO STiNNES 
Rederay A. G. 

Galata 6 ncı V.akıf Han No. 13 - 15 
Telefon: 43361 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRiYANTiNI 
' kullanmaktır. 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FiATINA SATILJYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

ŞiRKETi HA YRiY_EDEN. 
Yarınki Cumartesi gtınü Hoparlörln ve Elektrıkli 71 ve 7 4 

numaralı vapurlarımız mutnd 

LüKS TENEZZüH SEFERLERiNi 
yapacaklardır. 

14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEY'ETJ, 
14,41'> de kalkan 71 de de mükemmel SALON VE CAZ ORKESTRASI 
vardır. Bllfeler Lokantacı Maruf Pandeli ve Beyoğlu mubltinde tanm-

mış Glorya Pastahanesi tarafından deruhde edilmiştir. 

Bilet Ucretlerl her iki v•pur için 7S kuruftur. 


