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BASVEKiLIN PARTiDE BEYANATI 
'f'aggare kaça ılığında mücrimleri cezalandırmak kot'i ve samimi kararımdır. Bu 
ka,.ar nasıl kat'i ve samimi iSe masum hir takım vatandaşlarımızın · da şeref ferini 
........... __ spekülasyon mevzuu yapmaktan kurtarmayı hükumetin borcu biliyoruz. 4 ·-· .. ·;---....... ____ ,_ . -.. ;,,_,, __ .............. --.. -;-·-----;----·-.. ·- _, ____ .., 
dlıge ve H arıcıye Vekıllerı Ankara adliyesi, imalar 

dün tayyare kaçakçılığına .yapan .,gazetecileri . 
aid tahkikO.tı anlattılar dınlemege karar verdı 

Neşrettikleri haberleri ve iddia ettikleri malumab 

liükUmetin kaçakçılık işi hakkında te=: :ı~:~::.:~en ==ı::.d!!::~: 
çakçıhla mOn1te1Mtde vataaıdııt .. • leri W••uleki lb.lerd• adliyeye . B .. .. k M • ıı t M 1 • • d d refl tammıruak i1ert. pd Mpiyatta dnet ecltlecekl• '" maıa.aıatlanna uyu ı e ec ısın e e ::ı:e:ı:.==t~-:-a::": :~ müracaat olunacaktır. Nqrettikleri 

b b 1 b ki • rettikleıi lıabt.rla1al tenib clawt haberlerin iddia ettikleri maltlmatı eyanatta u unması e enıyor e7lemel• milcWe.lumumllllır ili.zum tevllk edemlyenler tabiatill müfteri 
g()rmilştür. vaziyettae. dflıeceklerd!r. 

Parti Grupundaki müzakereler esnasında sabık Dahiliye Vekili Şükrii Kayanm - .. --· · - .. -------............ ___ .................... _.-...... .. 
dahi gördüiü lüzum -üzerine beyanatta bulunduğu haber veriliyor Komisyon Anıt _ Kabir 

c\tııt B~ Cel4l Bavcır • Hcıridı/e ~elcUl Şil.knl Sımıcoğlıı 
l.t. lı 8.r& 1 O (A.A.) - C. H. PartUi B. um Ali Fuat\ Cebesoy ile İstanbul aay
ıo.ı.9~~-grupu wnumı heyeti bugün lavı Refet Belenin C. Halk Partisine 
~ aa. ogteden ıonra reia vekili Sey girdikleri heyeti umu.ıniyey• riyaset 
~ top~lavı Hilmi Uranın bafbnblm· makamından bildirildl 
ırtG~.!1~ . Bunu milteakıb söz alan Başvekil 
~ b'uslardan Konya mel>- (Deva.mı U imi .a!/fada.) 

~ ~-····· 

--.. König, Fransada 
tzini kaybettirdi 

ı •. 
~~~eye geçmiş olması ihtimalini nazan dikkate alan 

Unıet İsviçre nezdinde de teşebbüste bulundu 

Ekrem Köniğin eski 
a~ukatı neler söyloyor 1 
ltlii~ 1 e {Huwd) - E2trem K6 .. 
15ruıa~ .~0n ciefa Fransada Havrde 

ıı.ı bu!u \'e Janında bulunan bir ka· 
clatı g dan vapura indirdiği, bun -
"'~!iltn otlra <la izini k.aybettirdiil haber 
~ ektedir. 

ır· içrey~ 
~liildüğQ geçmış olmuı muhtemel 

Çın İsy· nd "' hUkOmetimlz tevkifi i· 
V~bbil.sl~~ hükfııneti n~dinde de te • 
J\.~t utuıunuştur. 
~enı ~~h Abdullah ne iiyorT 

~e c\Cliye :Koniğin sa.bık vekili bulunan 
~tı a"Uk ce tnalurnatına müracaat edf· 
~n<liir E~ :Necib Abdullah, bir kaç 

18lle ~örıı:11eJe hulunduğundanA ken· 
-~e~mlstik. 
(l>eva~ l1 inci 1cı11fada) 

•. 
.. 

· Awk4t Necib Abciullah 

Cumhurreisi .Maar~I· hakkında teklifini ·bildirdi 
Cemiyetini yüksek Anıt - Kabrin Gazi çiftliğinin soluna tesadüf eden 

1 himayeleri altına aldı i tepenin üzerinde yapılması muvafık bulunuyor 

; Anbra 10 (H~ - tn6nil U%UJl i 
zaman genel başkanlığında bulundu· ~ 
ğu büyük ilgi ve yard.ımlannı esir - : 
gememiş olduğu Tilrk Maarif Cemi- ~ 
yetini yüksek himayelerinde çalışma- E 
sına müsaade buyurmU§lardlr. S . 

'-.................................. ·----··· .J 

Suriyede bütün 
partiler Fransaya 
karşı birleştiler 
Dürziler, Aleviler ve Anıt _ JcabffiA p!pl!man "*""f1Je görilln tepenln g6riinüf{l 

Cezireliler arbk Şam Ankara ı o (Huswd) - Parti amt • liğine giden yolun soluna tesadüf eden 
hükumetini tanımıyorlar kabir komisyonu bugün ton toplantı • tepenin üzerinde yapılmasını Parti 

sını yapmJf v,. anıt - kabrin Galll Ç~ (Devamı ıı lnd .ıcıyfada) 

yo~-'v~:ır:'~:U:~:r: Ç b J . d.. P • t 
~u:da;ü:;-:. ~= ;~du~ em er ayn un arı~ en 

• <n ........ ıı- ... ~..ıa, geçti Romada bugun 
ıstanbulda yenıden •• 'k I b"' I 

iki Halkavi _ muza ere er aş ıyot 

inşası düşUnUIUyor 
Şehrin Halkevi ihtiyacını karşıla • 

mak için iki büyük Halkevi binası ya· 
pılmak istenmektedir. Yeni Ha1kevi 
binalanntn gençliğin her türlü ihti • 
yacına karşılık verecek derecede bil -

(Devamı U '1ıd IO?lfada) --···-··--······ .. ···········-.................... ...... 
18 inci asırda ecnebi gözü ile 

lstanbul ve Türkler 
BARON DE TOTUN 

HATIRALARI 
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Hüseyin Cahid Yalçm 
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Varşova 

\ Yaı.an: Muhltttn Btır-
D ' erlin • Roma mfuıverinin iddia· 

lan ötedenberi de zaten küçük 

ve basit şeyler değildi; Fakat, Münib 
konferanmndanberi vird olarak dilinde 
dolaştırıp .durduğu bir söz vardır ki bu 
iddianın son bir kaç ay içinde büsbütün 
büyümüş ve nihayet aleni bir ifade şek
lini de almış bulunduğunu gösterir. Bu 
iddia da şudur: cAvrupanın ve bilhassa 
merkezi ve şarki Avrupanın milliyet e • 
aaslan dahilinde yeniden tanzimi işi> 

-

SON POSTA 

Reslmll Makale: e;: Dost nasihatleri.. rıs= 

Anlaşılan Avrupaya. merkez ve şark 
mıntakasında, milliyet esaslan dahilinde 
yeni bir :nizam vermek - ve bunu da, biç 
kimse tarafından beğenilıniyn ve Ver
ııailles ruhu denilen nizamın fenalıklarını 

Dostunla y;e iç. alıJVerı.ş etme. Arkacıaş kaybetmek lııtemiycl'All ödünç verme. 

izale prensipi içinde yapmak • vazifesini 
Bedin - Romn mihveri kendi üzerine al-
m.ııtJr. Du vazifeyi lbu mihver ekendi Ü• 

zerine alır> ken, alakadarların reylerine 
müracaat etmlj olduğunu görmedik. A -
caba, ~u işdt: alakadar olanlar • ve batta 
bu al!kalan hayati mahiyete kadar yük
selmif ıbulunanlar -, ıfikirleri sorulmuş 

olsa, müsaid rey verirler miyfü? Bu ci
hetı bilmiyoruz. Yalnız şunu biliyoruz ki 
Berchtesgaden'de, odayı halvet yaparak. 
ba§başa iki defa ve uzun mfıddet görüş
mü§ olan Führerle Chamberlain arasında 
bu hususa dal.r fikirler teati edilmiş ve 
İngiliz başvekilinin de bu tarzdaki faali

Vaktile müvezzilik (---.... ·-····· .. ··:---·····----~ı Kraliçe 
Y~.Pll}'f olan ~ Hergun hır fıkra i Feridenln 
Buyuk adam = : K bll ·· • · Bir lngiliz fıkrası i ızı gugor 

yete: 
c- PekAlA!> 
Demi§ olduğunu kuvvetle zannediyo • 

ruz. Eğer, gözümüzle görüp elimizle tut
madığımız hadi1Je1er hakkında hüküm 
vermek için biru thtiyat payı bırakılmak 
zaruri olmasaydı czannediyoruz:t kelime
leri yerine ckan.i bulunuyoruz. dahi di
yebilirdik. 
Şu halde Berlin - Roma mih· 

veri :merkezf ve şarki Aıvrupa • 

Jimson . 31eni bir şemsiye alm~. i 
Barda, tiyatroda .şemsiyesini vestiye- i 
T'e bıraktığı zaman evvel.den yazmış i 
olduğu ve 'Mr zammı cebinde ta.şıdığı : l bir kartı şem3iye11.in bi1' yerine iğne

: lerdi. Kartta §U yazı 'V4rdı: 
! cBu ıemııiye lngiltere ağır aıklet 

j boks şampiyonunundu.r.11 
Bir gün gene şemsiyesini bir yerde 

bırakm&§'tı. Birkaç saat 10ııra §em.si- : 
yesini yerinde bulamadı. OTaya bir i 
kart bırakmışlardı. Kartı okudu.: i 

cBuroya 'bırakılmış olan §emsiyey.i ·i 
lngilterenin, sekiz yüz, bin, bin beş i 
yüz, üç bin 'TMtre SÜTtıt 1'e mukdve- ! 
met koJU §ampiyonu alıp gitmiştir.. i 

~ : '-..... ·--··-----··- .... __ .,,,, 
d'a c.milliyeb esası dahilinde it- Harvard ü.niverıdtul mezunlanndan 
lerf tanzim faaliyetine devam edecektir. olup, valrtile Nevyork .sokaklannda mü- Çemherlagn' in 
Al.Akadarlann birer birer reylerine mü- veuilik etmiş olan Profesör Feliks Şemsiyesi 
racaat etmeğe fazla bir ihtiyaç gi:irmiy{!n Frankfurter Cümhurreisi Ruzvelt tara- Nı ld ? 
bu faalıyeti mihver, kendi kendisine bir fuıdan yüksek mahkeme azalığına seçil- e o u 
vazife olarak tesbit ediyor. miştir. Çekoslovakya 

Böyle bir ctanzime> kimse muhalif ol- cAmerıkada en nüfuzlu yegane ferd:t 'buhranı sıralar.ı.n-
mak ı.temez. Bir prtla: Versaillesın ÇÜ- diye anılan Profesör Frankfurter 1882 de da Hitler ile gö
rük ve fasid ruhuna mukab:l, Münın ru- doğmuştur. Fakir bir Yahudi ailesinin ril§mek üzere tari
hu. temiz ve salim bir ruh olsun. Ver _ çocuğudur. 12 ya§lllda Amerikaya hicret hi Münih müllka
aaflles güzel IÖyledi, fena yaptı; eğer Mü- etmiştir. bna tayyare ile 
nilı te ayni şeyi yapacaksa, Avrupanın =. ====.=.=.====. ===== gittiği halde, şem· 
te.lAmeti ibakım d - "dl _ nıden tanzimi• 1.§ıne. Berlin - Roma mih- siyesinı unutmıyan 

m an umı ere duşmek . • d 
beyhudedir· b"IAk" B 

1
. Ro . verının evam etmekte olduğunu açıkça !ngı"ltz Bac:vekili 

J • ı ıs er ın - ma mih - h b di -ı. 
rl 

. . .. 
1 

a er ver . ç b ı · b ve , 1yı soy er ve iyi yaparsa herkes em er aynı. u 
memnun Ol B kt 

Şu halde hükmü.miizü verebiliriz: Po- sefer •emsı·yesi .. 
ur. u no ayı sonra görece- ,. ~ liı lonya haric!ye nazırmın bu gayri resmt gören İngilizler: * ziyareti, bize bir takım yeni hadiseler c- Başvekilin 

hazırlanmakta olduğunu gösteren bir ha- şemsiyesi ne ol

Bir ızamanlar, bütün dikkat Viyana ve 
tonra Prag üzerine toplanmış olduğu gi
bi şimdi de dikkat yavaş yavaş Varşova 
tııerlne dönQyor. Mihver, faaliyet saha
rını bugün, bir kaç ay evvelkine nisbetle 
daha genişletrtıiş, VacyJvayı da tesiri al
tına almıştır. Polonya hariciye nazın 

Beck. cenubi Fransada €eçirdiği istira -
hat gO.nlerinden sonra memleketine dö -
nerken, MUnih ve Berehteggaden'e gitti, 
orada Führer'• hususi tıir ziyaret yaptı. 
Ziyaret husu.st mahiyette olmakla bera• 
ber resml bir ziyaret imiş gibi merasim 
cereyan ettiRini gördük. iHer iki taraftan 
harici siya.set iflerinde ib:rinci dere.cede 
alAkadar şahsiyetler, bu ziyaret esnasın
da kAh merasime, kAh !bizzat konuşma
lara iftlrak ~ttller. Bunu müteakib Bec~ 
MUnfhe gid'erek şehirde bazı gezintiler 
yaptı ve Alman .hariciye nazırile de 
baJbap konuşmalarda bulundu. 

disedir. 

* 
Varşova etrafına tevecetlh eden umu-

mi dikkat arasında §UDU da biliyonrz ki 
İtalya hari~iyt' nazın pek yakında Po -
lonyanın Başşehrini ziyaret ede<:ektir. Bu 
mevsimde aleUde bir turizm maksadile 
böyle bir ziyaret yapılmıyacağına g6re 
yakın zamanlarda Varşovanın e~mmi -
yelle ıştirak edeceJi esaslı ve belki de 
kat'i konuşmalar devam edecektir. Hatta 
Gıidanın ifadesine bakılırsa bu konuş ~ 
ma lamı ltat't mahiyetleri olacaktır. Gal
danın İtalyanın Macaristanla fevkalade 
v~ Yugoslavya ile çok mükemmel dost • 
luklal"ını hat.ırlatt.re.k ve şarki Avrupa 
işlerinin tanzimi meselesinde Mihverin 
tam .btr mutabakatla ha~ket ettiğini ila
ve ıetlerek söı söyleyişine bakılırsa. yu -
kanda kaydettiğimiz hükmü biraz daha 
gıml.şleterek şu neticeye varabiliriz: Mih
ver, bu detn faaliyetinin siklet merke-
7ini Varşoyo. nakletnılştir. Pek yakın za
m:ınlarda Varşovadan. Bükreşten bazı 

<&;esler çıldtltnı duyacağız. 

du? •..• diye mera-
ka düşmüşlerdir. 

Şemsiyesi elinde 
oldulu uman, 
Çemberlaynin dal· 
ma nikbin olduğu· 
na ve ümid verici 
beyanatlarda bu
lunduğuna dikkat 
edenler, bugünler
deki siyası gel"gin-
liği nazan itabara alarak: cAcaba başve
kil, şemsiyesini taşı:nıamakla dünyanın 

mühim bir buhrana doğru sürüklendiğ1-
ni mi ima etmek isti~r! .:t diyorlar ... 

Amerikan filmleri ltalyaya 
gönderi m ·yecek 

Metro Goldvm Mayer, 20 nci asır 

Foks, Para.munt ve Foks filin kumpan
yaları. İtalya hükOmetinin, film ithala
tını tahdid ettiği İkincikanun tarihinden 
itibaren, ltaly&.da film oynatmamaya ka
rar verm'şler ve oralarda bulunan şube

Mısır haliçai Feridemn bir :tr.ı çocu
tu dünyaya geldiğ'ini ve Ferial diye isim
lend'irıldiğini bu siltun.1ıaırla yazmıŞh.k. 
Resimde, kraliçeyi PNnsıea Ferlal ile bil'
lilde görüyorsunuz. Bebeği tutan bayan, 
küçük prenses:i:n dachsu:hr. 

Londra hayvanat 
bahçesinden 

iki timsah çalındı 
Londra hayvanat bahçesinden iki tim

sah çalınmıştır. Hırsızın bu hayvanların 
nesine tamah ettiği anlaşılamamlflır. Fa
kat hırsızın, timsahlardan iyi anladığı 
meydandadır. zira heııhııngi bir acemi
nin ısmlınak tehlikesine maruz blıaca· 
ğı muhakkaktır. 

Bir dövüş horozu efendisini 
öldürdü! 

Peruda Lima şebrinde horoz dövüş • 
türmeğe meraklı bir adam. bil' d~ es
nasında müaabakayı ve konulan parayı 
kazanmak armsile kendi horozunu teşci 

ederken, hayvanı~ diye birkaç 
tane tüyünü d~ koparmıştır. Canı yanan 

horoz kaçmış, ıhavalanımş. dönerek efen~ 
disinin başına konmuş, gagasile yüzünü, 

gözÜnü gagalamış. ayaklarına takılı çe· 
lik mahmuzlarln da kalbini deşerek onu 
öldürmüştür. 

"Kaynanaları müdafaa 
cemiyeti,, karuldu 

Amerikada ckaynanalan müdafaa ce
miyeti> isimli bir cemiyet kurulınu§tur. 

Müessisler, kaynanalar hakkında yapı
lan şakalan, nükteleri, cinaslı mleri or
tadan kaldırmaya azmetmışlerdir ve: 
.ortada kaynana tehlikesi diye bir mef-

hum ~ktur. Zavallılara edilen eziyetler 
insanlık için utanılacak bir haldir ... > de
mektedirler. 

l:ğer hu :!fyaretin resmi bir ":rnahiyeU 
omaydı netk-ede bir tebliğ neşredilir ve 
bu gibi tebliJlerin kelimelerin! tartarak 
mana çıkarmtya alışmış olanlar da bun
lardan b!r dereceye ıkadar bazı şeyler an· 
hyabiltrlerdi. Halbuki bu hususi z.iyare- r===::::::::=:::=:=::==;=:::::::==:::::==::::=::::::::::::::::::::::::=::===::::=:== 
tin remıt bir ziyaret olmaması kin eksik ~ 

.Muhittin Birgen lerini Uğvetmişlerdir. 

yapılan merasim. böyle bir tebliğin n~ 1 s T E R 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A 1 
redllmemeslne münhasır kalmış <llduğun
d.an mfizakerelerin mevzuu hakkında. yal
nız •traftaki l!metlerle bir fikir edin
mek medburiyetinde kalıyoruz. 

Pııris, bu konuşmndan hiç memnun g&
rllnmlyen b1r sinirlilik içindedir: Berline 
ge'lince, ziyaretten ve konuşmalardan 
memnun.dur. İtalya.ya gelince, orada 
Mussolıninln başmuharriri bu :seyahate 
btlyük blr ebe.mın!yet ıatfeden bir maka
le yaıdı ve bu makalede cMerkezi ve pr
Id Avrupanın milliyet esasına eare ye • 

fstanbulun kış b~langıcmda ezeli derdi olan grip bu yıl 

fazla tellş uyandırmadı. Gazetelerde de fazla söylenmedi. 
Fakat muhakkak ki hemen her evi :ziyaret etmiştir. Bu iti· 

barla da bütün diler yıllardan daha fazla fiddet ~ster
miştir. 

Bununla beraber if yerlerinde her aksıranı nezleli san
mamalı. Dün bir arkadaş anlatıyordu: 

- Bir müessesede çalışan genç kızlar sabahleyin iş bap-

.. · iSTER iNAN, 

na giderlerken beş lturuşluk enfiyt" almışlar. Burunlarına 
çekmişler, sonra da daireye girmi.Şler _ oyunun verdi.ti ne· 
ticeyi tahmin edebilirsiniz: 

Müdür vazifesi başına gelince 'bir aksırık konseri ile kar
şılaşmış, evvela aldırmamış, fakat konser devam edince 
'tedehhüş etmiş, kızlara hep birden mezuniyet vermif.. 

Vak'ayı anlatan arkadaş biraz lltifecldir, mizahı sever 
amma biz bu defa söylediğinin dolro oldu.fana inandık, 

fakat ey okuyucu sen: 

iSTER lNANMAI 
~-

İkincikBnmı ~ r, ______________ __., 
Sözün Kısası 

-····-
Yahudilere dama gasakl 

E Talu r ,ocukluğumda, komşumuz b1t 
V Eda hanım vardı. Kısk~· lıt' 

O'fn, Allahın gazabı bir adamla evli ıdJ. 
Herif Tanrının .günü, karısını tazib Jçll' 
akla gelmedik şeyler icad eder, kadlllc&• 
ğız da bir fırsat bulup bize geldikçe b1JJV 
lan yana yakıla anlatırdı: 
-Ah, hanımcığım! Sorma! Bu sefer det 

elimdeki, çocuğun dikişini kaptığı ~ 
lime lime doğradı ve dikiş dikmemi 1" 
sak etti .. 

Yahud ki: 
-· Su küpünü dolaba kilidledi.. su i9' 

miyeceksin! dedi bana.. derdi. 
Biz de şaşardık; ve herifin akıl tabı&• 

larımn tam olmadığına hükmederdil<-

Şimdi, gün geçmiyor ki Eda hanımı .,e 
acaib işkenceler tatbik den kocasını )lfl" 

tıra getirmeyim. Filhakika kavmi ya}ııY 
dun hcrgün başka 'bir şekilde tecelli f' 
den serancamı bizim komşu hanımla ,. 
yalinin her an yadını tazeliyecek mabi
yettedir, 

Geçen gün Fransız gazetelerinde gö&• 
me ilişti: 1talyada, Yahudilerin darna 01• 
namalan yasak edilmiş. Nereden net~ 
ye? Adamcağızlar a<:aba bu oyuna pe• 
mi düşkündüler ki. bu yasakla onJarı?l 
ağır bir mahrumiyete uğnyacakları 1afl• 
min edilmiş? Şayed öyle ise, bu mernnll" 
iyetin hükmü yoktur. Zira Yahudilef 
damayı mutad olan siyah haneli tabiB-' 
dan, dünya yüzüne nakletmişler ve tsf 
ların yerine cle kendileri kalın ol.ar~ 
kainata karşı muazzam bir oyunn girir 
miş bulunuyorlar. 

Onlar ileriye bir adım alıyor, ötekilet 
püskürtüyor, ve böyle böyle, parti pil' 
kaç senedir muhtelif cephelerde dev~ 
edip gidiyor. Hani ya. yasak edileteİ 
varsa, asıl bu beşeri oyunu yasak etıııelf 
ve bu gülünç, yaramaz çocuk veya şuut' 
suz koca işkencelerine nihayet veJ1J'lelf 
idi. 

Dikkat edilsin: Hiç kimseyi, kinısef 
karşı sah~bet etmek aklımdan geçıni1°1'' 
Her .milletin de, her ferd gibi kendi ~· 
de, kendi yurdunda ha.kimi mutlak ol1Xl". 
smı tabii görenlerdenim. Ukin ko~ 
bir vakıa ile karşılaşınca da, bunun ~· 
lünçlüğünü tebarüz ettirmekten kendi• 
mi alıkoyamıyorum. 

Dama taşı gıoi oradan oraya sürUlet' 
insanlara dama oyununun yasak edilJtle' 

smi biraz tuhaf buldum .. ve onlara aciY" 
sım geldi. 

Hususile ki, Filistin davası da Arab1'" 
nn lehine halledilecek olursa, Yah~· 
lP.r oynadıkları canlı dama oyunun<f• 
büsbütün kayım da olacaklar! 

·············-·············---··-· ....... ····--·····'/ ' F ransanın yeni büyük 
elçisi Ankarada 

I 

Ankara 1 O ( A.A.) - Fransanın Y6 

ni An.kara büyük elçi.si Masigll re~ 
sı ile birlikte bu sabahki ekspresle şe1J 
rimize gelmiş, istasyonda Hariciye "/~ 
kili namına lıusu.c:i kalem müdür :rntl~ 
vini İrfan Akça ile Seyfullah Esin 1 

Protokol Umum Müdür muavini' ltl 
za Rifat, Fransız sefareti erkanı ~ ~ 
lonisi tarafından karşılanmıştır. 'J4.9 
dam Masigli'ye buketler takdilll ~ 
mi~tir. .~ ................. -.. -.................... -·-·-······ 
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Rütenya'da Polonya 
konsoloshanesi taşlandı 
Polonya ve Macaristan hilktJmetlerl Prag 

lıiikümetinden tarzlg11 taleb ettiler 
,.:~ 10 (A.A.) - cPragdan Pat a- Çekoslovak;ya hariciye neureti, Bu-

flcın a hildiriliyor:ııı dapeftedeki elçisini. Macaıs tedhişçileri 
llladt '-at 13 te Karpatlaraltı Rutenya- ile askeri kıt'alarınm .ebebiyet verdik -
~ kAbı Sevlius'de şefleri tarafından Ieri ı KAnunusani hudud hadisesi hak -
l'tıeat edil~ bir Karpatlaraltı milis müf • kında tetebbüste bulunmıya memur et • 
ilk Polon,,_ konsoloshanesini taşlıya- miftfr. Bu bedise esnamıda. her türlü en-

llA~·ınlaruıı kırmıştır. ternasyonal hukuk prensiplerine muga-
~a 1•edeu haberdar edilen jandarma yir olarak bir Çekoslovakya müzakere-
le bu ~l?lt nı.üdahale etmek istememif cisi ağır surette yaralanınışt~. . . 
tbıdek: lreketıni izah etmek için maiye • Çekoslovak hnkômetı. miltekabılıyet 
Jerıe 1 ktı\"\retin hizmete müteallik if • esası dahilinde hudud çi~sini geçme • 

1>01~1 olduğunu söylemiştir. melerl için hudud mıntakasındaki askerl 
\oıı~n1anuı Prag maslahatgüzarı Çe • kıt'alan il~ emniyet memurlanna şiddet
~·Jtn hariciye nezareti nezdinde li emirler vermiftir. 

SON POSTA 

Hitler-Bek mulakabnda 
bilhassa Akdeniz 

meselesi görUşOlmuş 
Berlin 10 (A..A.) - cHavu ajlll19l mu-

babirinden.: 
Umumiyetle iyi malumat almakla ma· 

ruf olan ıiyasl mehafilde öğrenildifine 

göre H'tler ile Beck. Berchtesgaden gö
rüşmeleri emasında bilhassa Akdenize 
müteallik meselelerle meşgul olmuşlar
dır. 

Bu mehaffle g&-e Hitler, Polonyanın 

Ukranya hakkındaki endişelmini izale 
etmcğe çalışmış ve burada zannedildi • 
ğine göre 1939 senesinin başlıca meselesi 
olan müstemlekeler meselesinde Polon
ya ile Almanyanın menfaatleri müttehid 
olduğuna işaret etmiştir. 

Dan iz' Ilı mensublarına 
v~ rilecek zamlar ~~tesıo edere~ Çekoslovak.ya Macaristımın zarar ve ziyan talebi~e 

~rn ~ ve mahalli Karpatlaraltı gelince. 6 KAnunuıani Munkaces hAdı • 
'1M1• ethuıı. tarziye vermelerini taleb sesi, Macarların Pomıonatstirde kain 
..._ '' r }tf ı· Ankara 10 (Hususi) - Denizaltı men~ )~ a~ ~hatgüzar bu hüktimetler- Senbazil manutın civarında Çekoslıo • sublanna verilecek zamlar hakkındaki 
~ hırı tarafından tarziye veri • vakya jandarmalanna ateş açmalan Ü· 
!iM. •Iurıa '- k"f' dd dil · kanttnun bir, :ki ve dördüncü maddele • ~ili i uunun a ı a e emıye • zerine çıkmıştır. Çekoslovaklar sırf Ma- . . . . . • . 

8 llve etmişt ir 1 Çek s1 '- . . ai""'e rının tadılı hakkındaktl kanun layıhası Uda- · car arın o ova... arazısıne e-... • . . . • . .. 
k __ , .... Jte 10 (A.A ) Macaristan ha- 1 · . . · t k bele t-'" Meclıse gelmıştır. Bu layihaya gore, kur-~ti Pr . · :- .. u erını men ıçın, a efe mu a e ... ~ - . . 

•7'9. 
HAkimler kanununda 1 S4~ -~.-
Ankara .~~H~!~li~lkhnler ka- AL: E .~~ e 

nununun ı 7 nd maddesinde yazılı o • 
lup 3;01 sayılı kanunun ikinci mad .. e Amerikanın .son 
desile değiştirilftl bir numaralı cet • 
velin tadili hakkında kanı*1 llyihası 
Meclise gönderilmişttr. Mucib aebebler 
liyıhasında Temyiz mahkemesi ra .. 

mesajı 

Yazan: Seltm lta«ıı> Emet 

pörtörlüğünün üçüncü sınıf hakimliği" A lmanya ile Amerika münaseba. 
nin yedinci ve altıncı derecelerine has· bna Arız olan soğukluğu müte .. 
redilrniş olmasından bütçeler dışında· 
ki blkimlerin matlftb veçhile mesle .. 
kt bilgi ve mümareselerinin artması 
için bu vazifeye alınmalarına m8.ni teş· 
kil etmektedir. Daha aşağı derecede 
bulunan genç hlkimlerin bu memuri· 
yetlere getirilmesi neticesinde tatbi • 
katta hasıl olan güçlükler de gözönü • 
ne alınarak bn mahzurlan bertaraf et .. 
mek için üçüncil ve ikinci sınıf hakim· 
lerin her derecesine Temyiz raportör • 
lüğü ilAvesı suretile mezklir bir numa
ralı cetvelin değiştirilmesine zaruret 
hasıl olmuştur, denilmektedir. 

Devlet Şorası Reisi 
bugün seçiliyor 

kib Amerik:ı reiJicil.mıburu Roosevelt ta
nfından İtalyan baıpekili Mussoliniye 
bir mesaj gönderildi. İtalyanın Amerika 
ile olan münasebatı Almanyanınkinden 
daha ivi olmamakla beraber böyle ha 
mesajın bilhassa reddedilen Alman no
tasını mfiteakib yollanmasındaki mana 
ne ıdi? Bu, pek anlaşılmadı. Fakat halla 
lisanından anlamasını bilenler. Ameri • 
kanın bu suretle Almanyaya olduğu ka
dar İtalyays da bir ihtar yapmak istedi
ğini kavramış oldular. Filvaki bir b9 
gündenberi bu mevzu hakkında teretştllı 
ejen haberler, bu mesajın totaliter d~ 
Jetlere karşı kredi bakımından milhlm 
bir ikazı muhteVf olduğunu kaydetme~ 
t?d"rler. Amerika fle Avrupa arasında 
meAAfe uzaktır. Harbi Umumide oldup 
gibi Amerikanın bir Avrupa harbine • 
zamanki şekil ve surette müdahalede 
bu!unması pek meovuubahs değildir. Fa
kat Amerika zengindir. İngiltere ve Fran-

'-t to •gdakı maslahatguzarını Ma • lerdir. Bu sebebden dolayı, Çekoslovak sa devam eden erler zamdan ıstifade e -
d~t.~8f aklarının tamamiyetinin ihll1f hükameti. bu §&yam esef hadiselerden dcmiyecekler, fıkrası birinci maddeye i-
~lt t le Çekoslovak hükumetinden • mes'ul tutulamaz. lave edilm·!':, ıkinci dördüncü madde de masında da paranın ne kadar büyük ro) 

1t'at~l'2iye istem('ğe memur etmiştir. Çek • Slovak hüktlmetfnin notası ni- şu şekilde de~iştirilmiştir: Denizaltıcılık d • r b · oynadığı muhakkaktır. Bundan dolayı • 

Ankara 1 O (Hususi) - Devlet Şft -
rası reisi ve azalıklan için Meclisin 
yarınki toplantısında seçim yapılacak
tır. Reisliğe tanzirnat dairesi reisi İs -
mail Hakkının ve deavt dairesi reisli • 
ğine de azadan Salahaddin Odabaşının 
seçilmeleri ihtimali kuvvetlidir. 

sa ile beraber dünyanın en verimli gelir 
kaynaklanna maliktir. Bugiln fse. harbta 
yapılması kadar sulhiln teşldlltlandınl-

~, eı~ezun b~lunan Maca?s~anm hayet, hadiSf?Jerin tasfiyesi kin bit~raf zamlarını alabilmek için bilfiil denizaltı Romanya a gız ı eyan- dır ki Amerika cümhurrelsi, her hanct 
~d·ıdikt Wettsteın ancak son hadiseler bir mıntaka tesisi hakkında dün yapılan gemilerinde çalışmak veya her altı ayda name dağıtan talebeler bir maddi tehd!d savurmıya lilzu.m gör -
'kttr. en sonra vazifesine deıvam teklifi tekraı- eylemekte, katı hal su • en az on beş saat dalış yapmak şart ola- yakalandı meden, İtalyaya yolladığı mesajile vazl· 

t&_. _ reti olarak ild hükt1metin Viyana ha • caktır. Bu suretle yapılan dal:ışlan mü- yetin bu nazik olan kısmına d'ikkatt 
~~ın notalan cevaı. kem karan.na hürmet mecburiyetini teakib alh aylık devre içinde dalınması Bükreş IQ (A.A.) - Rador ajansı bil • celbetiniştlr. Yani ahval bu şekilde de-
~ <;.: - Neşredilen resmi bir teb • hatırla1mada ve bu hükmün hemen dahi denizaltıcılık zammını almağa hak diriyor: vam edip gidecek olursa demokratik dev
~11 Pra oalova~ya hariciye nezaretfnln d~r~al ve ~nyt~7 şartsız ola.rak tatbi· kazanacaktır. Rador ajanm, IÖzde bir komplo teşeb- letıerle totaliter devletler arasındaki her 
'-. ~ :~aki ~a~ar maslahatgüza~ ki ıcab ettığfni bildirmektedır. <;e~os· Yedek kadrosunda bulunan denizaltıcı- büsü hakkında yabancı matbuatın ver • türlü iktısadt mün.a.sebatın kesilmeat 
'11 ~ ~kümetının 7 Klnunusani ta- lovak hükQmeti, ayni zamanda, iki ta· larda denızaltı gem;lerinde bilfiil çalış - diği haberi kat't surette yalanlamağa me- melhuz olduğuna işaret etmiştir. 
~ 1~ Macar elçilijiııin 1 Kl • rafın, her türlil aillhlı teşekküllerini tıklan veya her altı ayda en az on beş zundur. Mevzuu bahaol&ny ancak. gizli Bir zamanlar devletler arasın • 
~ ~ tarihtı notasına cevaben wr - hudud çizgisinden 1 SOO metre geriye saat dalıı yaptıklan takdirde denizaltı - beyanname dağıtırken yakalanan bir kaç daki milnnebatta siyasi balla • 
~ 'Mı~~ .ezcümle şöyle denilmekte ol- çekmelerini yeniden taleb etmekte - cılık zammı alacaklardır. talebenin bir teşebbüsüdür. 7 KAnunu - nn kesilmesi ihtimalleri üzerin • 

.. l&Qlrilınektedir d" sani tarihinde hükfunet merkezi banliyö-
. ır. de durulurdu. Bugünün prtlan. ik. 

A •k • sünün bir evde vukua gelen lnfilik ile tısadt lmillerl her ,eyin &tüne çıkar • 

Panyada Yeni.den ŞI•ddetJ• merı a tayyare ınşaah gizli beyanname dafıtan talebenin tev - mıştır. Kullandığı siWım miles.siriye. 
1 ı·çı"n 405 mı"lyon dolar kili arasında her han..ı bir rabıta bu -

lunduğu da teluib ~tedir. tini iyi bilen Roosevelt. yolladılı me • 

h 1 tahsis ediyor sajile en husu bir lisan kullarımış olu· 

nıu arebe er Oluyor V U "'M ı· 1 • yor. Bu lisanın. ne derece tesir husule 
bi~~~;~~ta~ ov~~!'; ~l~=Y:~:, ilayet munıı ec ıs en getirebileceğini yakın bir atf bize && • 

b seçı·mı· kanunu terecektir. - Selim 11 .. - E~ ~ J Ruzvelt milli masraf hakkında kon • ·~·,, ··-~ 
... se on F rankistlerin geçen hafta elde ettikleri greye göndereceği mesajda yeni aske- Ankara 1 o (Hususi) - Dahiliye Ve-

U\taffakiyetin kat'i mahiyette olmadığını bildirdi ri tayyareler inşası için 360 milyon do kaleti vilayet urnumt meclisleri seçi -
"-~ıoıı lar ve bahriyeye aid 900 tayyare inşa· mi kanununu değı.ştiren bir kanun pro-

Japon Dahiliye Nazın 
" tek parti ,, usulüne 

taraftar değil 
~ ~ 10 (A.A.). - Dnn öfleden men:t. taarnızun fkinci haftasında sukut sı için de 45 milyon dolar tahsisat isti· Jesı hazırlamıştır. Değişiklik seçi • 
tıı..~ ce a İlena boyu~a ve Bornj etmiftir. Halbuki birinci hafta içinde düş- yecektir. min yurdun her tarafında ayni zaman· 
~ nubunda şıddetlı muharebeler meleri IAmndı. Bu da düşmanın ileri ha- da ve günde yapılmasını temin maksa-
~ cU Artesa de Segri mıntakaa da reketine gecikmif oldujuııu göstermek - lşçİrİn kazanç ver~Sİ diledir. 

Tokyo 10 (AA) - Yeni Dahiliye 
Nazırı Kido, gazetecilere yaptığı be • 
yanatta etek partb prensipine kat'iy· 
yen muhalif olduğunu bildir.ıniştir. 

S::.n !ıddetli m~harebelere sahne tedir. Düşmanın ileri hareketinin yeg6ne hakkında bir tekrf :..'t eCümhurıyet.çıler. anudane nm- mühim neticesi, Montblanch istikametin- Fransız Meclisi 
~GQ :ışlerdir. de Borjas Blaııcum cenubuna nüfuz et- Ankara 10 (Hususi) - Yozgad meb'usu Paris 10 (Husus!) - Meb'man mec-
,:cıı.r. unda mahsus surette a.ynl mesidir. Emin Dramfl ve İstarJbul meb'usu Yaşar !isinin yeni devresi bugün açılmıştır. 
)\.bıL.ı _ellerinde tutmakta idiler. Ge haft Fr--'-:~l t f d 1 Yazıcı kaze.nç vergi.si kanununda bazı Heryo. tekrar mecla ~.1:~- .-..:L 

Milli ispanya HDkOmetinin 
tı.t.:"~ı . çen a as:uı..aa~ er ara ın an e • lm h kkınd ki k ·~....,. ~ 
~Pı erın Katalonyada girişmif ol· de edilmi§ olan muvatfakiyet kat'i mahi- değ"şiklikler yapı ası a a a - miştir. 
~ taarruzun ikinci haftasının W - nuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 'Danllre bçatç!lıtı ıtıaltınd& ma.tbaata 

Umumi Ajam 

>ı- ftldur: yette değildir. Cümhuriyeıçuenn kay • teklif etmişlerdir. Bu teklifte metre veya Samsun belediye reisi tevdi eıtı1t s aonunon ım tarthll .,. ba-~:~erin K t 1 d . . . 1 betmit olduldan saha, düşmanın vermiş zalı meııtubund:m maada badlllM attedl-
~ taa-..... aik~ o~yhaafta gınşmıbi!,.:._· olduğu telefatla telifi edilmiştir. parça başına tayin edilen ücretlerle, ça· Ankara IO (H··-·_.) S ı..- len btıtün beyanat n tzab&tı nrett bt1 -. 
• ,.. "'d •

6 ı.ıc.un ıncı asının .um- lışan amelenin aldığı muayyen bir ücre- l.Qwıı - amsun ue .. ıeutb mocb~tmde UJıdıtım beyaa 

"«iL._-r:"UUr: Katalonya cephesi 10 (A.A.) - Alman t" k 'sind . t' ·sıe lediye reisliğine Neomeddin Dividd • ~; . .. ~ Bı-- . . . m azanç vergı en ıs ısnasım ı - ğl ~ı· "* ~ ~eaı ve Artesa de Segre zap- a3ansının Katalonya cephesındekı muha- . 1 b 'b" ·_;ı . ald kl il o unun intihabı tasdik edildi ıı SonUnaa ııst 
~-L.~~· Bu iki sE."Vkillceyşt nokta, biri, nasyonalist kıtaatın Lerfdanın do - mıtşt er vei u -~etı tı'ınckl ... e~nbeh ı gu~ ise • ....................... --........................... - ........... ·-------------.. -· ,,,. __ 
., ~ .. t 1 _ k d re en o şe scın ı erı er ne a- 1 

Yo !arına hakim bulunuyordu ğusundaki bölgeyi Fondarellaya a ar ta- . k dW Sabahtan ubaha ı 
et"il• ·· d f h tl bet eden mıkdan 120 uruşu geçme ı6ı 

1._ " "'"nn mu a aa a annm a- mamen l§gal etmif olduğunu bildirmek- . . -------
""1'1 Jbesabe · d 'd" An k bu~ takdırde bunun 80 kuruşunun vergıden 

h sın e ı ı. ca J.A..I tedir. . . t k1if tmiş1 rd' Qallta ıst!snasını e e e ır. 

il merkezlerindeki Kırşehirde yenideı. 1111-·ı·k Askeri fabrikalar tekaüd ~-::"ÇI •. ı lerimiz büyük zelzele oldu, 24 evin 
ÇİJı~ h sandığı ~e ta vil ediliyor duvarlan çatladı 

--~ ıo .. _ . Ankara, 10 (Husust) - Askeri fabri-
~ (Hususı) -HükUmetimiz Ankara 10 (HUBUSt) - Kırşehirde kalar tekaüd ve muavenet sandığı hak· 
~ ~ezlerindekl orta elçi • evvelki gün bir zelzele olmuş ve 24 e- kındaki layıhl) encümenlerden geçerek 
'"1'ıtQ hey&k elçiliğ~ tahvH etmek vin duvarlan çatlamıştır. ruznameye alındı. Bütçe encümeni yal • 

..._iştir. r..ız kara fabrikalan mensublan için tan-
~ --- Almanya ile ltalya arasında z·m edilıniı olan lAyihayı defiJtireret 
~lçekd v k deniz ve hava fabrikaları mensublan • 
~ agı azası askeri ittifak yok nmda bundan faydalanmumı temin 

~. ıo <Rusust) - Hiild1met Ci· BerUn ıo (AA.) - Almanya ilet. etmiştir. 
~ ~ lı:aı..~n Ye~ye bidınla • talya arasın.'!- gizli ~ askerl ~uahe • Erzurumda resim sergı· si ~1ise oı~<Ll bağlanması hakkında de aktedildığine daır dün Daıly Ex -
~ hır lAyfha verdi. Layihada Yer prea tarafından nep-edilen haber tek· Emınıın 10 (A.A.) - Erzurum Halke-
~ ~h.Sk olu fizerinde olması w zib edilmektedir. . vi ar komitesinin tertib ettiği resim ser-
~~~kaı gisl dün bir çok davetliler ve hevesklr • ~ ~%ll daha kalabalık ve k&y Defterdarlar arasında !arın huzuru ile açılmıştır. 
~ dllrun, buradan sevkeclilm.Ue Ankara 10 (Hususf) - Aydın Def • Sergide 39 eaer teşhir edilmektedir. E-
~ 'b lln daha çok inkişaf ede- terdan Naci Sıral, Silrd Defterdarlığı - serlerinde muvaffak olan dört san'atkA
-~. &ebeb olarak 2österilmek • na, Aydın Defterdarlığına da Süleyman ra muhtelif pua mükAfab. tevzi edilmi~ 

~ Ertok ta,uı ft zıakledilmillerd!r. Ur. 

Sakat adam! •• 
Bizim nesil daha meWebde 1bn Almen Ka,.eıi ile Malkof Çan cRnal• ela 

bir mülıkat Y.P""tl• n ölmek bere bulUDılD bir butenın mireurıı DUll 
taksim edeceklerim mmpnntJmlı. 

Bu hasta adam cOsmanlı knparalorlulu• ıA 
lmparatorlut g&dD.tieri gibi buta idi Hem dıl lmid lreeQmlf bir haııııta 

idi. Mütehassısların ut* ailealne teselliden befka 't'erec:* ilAç&ln bJma. 
mıştı. Her tarafma felç ıelmlt olan bu bM*emn .,. Dılfeıdlıi vemıetıl bir za
man meaeksi idi. Bu da lmparatcriutun Btlyök Haıt>e ciJmeC. w Galiçya bı 
Jarınd.an Game eebemıemlerfne kadar d'&t yüz bin aenç evlidmı 4qıraia 
g~ile tahetkı* atmlf gibiydi. 

Fakat baıı hastalar vaıdır ti blltıDn milteııa..l.ar 6mid O.., niha1'1' 1* 
operatör elinin lıiineriıııe ve lllD'lllbnın kawvetine ıtıvwrek bU ameliyatla 
bu yatalak na.tayı dipdiri ayala taldınr. Her ne hal i8e Reval mül••tmıa 
basta adamı bupn AVl'Upanm aiJ'8set fampİJOllll ol:mUflv. Pabt OD& Mata 
adam yaftasını yapqıtı.ra.n Awupa öyle bir basta adam olmuwtu:r ti hel8b 
başbap verip ~ yapan mütehassıslar 6midliz lwıtaya t1fa ~ 
cek bir tednf ıHtenl bulum,orlar. MülAaıtlar bbıbiırini takib ediyor. F .. 
kat öyle ıör:finO.yor ti Avrupada nfhıtyet bıçağın altına yatacak. bir ~ 

1 
birkaç operatörün bi8türi altında kesilip budanacak ve belki de ancak bu .. 
yede (derdi deva napezir) den kurtulacak. Çünkıü Büyük Ham operaıörled 
yanlq ameliyatllda has&a11 büJbltüıı sakat bıralatılar. 

r 

• 



4 Sayfa 

Yeniden açılacak meydanlann 
yollann projesi hazırlanıyor 

ve 

Süleymaniye camiinin uzaktan görünmesine mani olan 1 
eski binalar da ortadan kaldırılacak 

SON POSTA. 

Celepler dün valiyi 
ziyaret ettiler 

Antalyada bir çuval 
fabrikası kurulacak 

Celebinin et liatını düıürmemek Antalyada çuval imalatına yarayan J. üt nebatınıl'I 
için kaaablık hayvanları ıehir 
dııında beklettikleri iddia.ı tah- yetiştiği ve kalite itibarile iyi olduğu anlaşıldı 

kik olunuyor. t1 
Antalya (Hususi) - Antalyanın bol şe şehadetnamesi venneğe salAhiJett 

Belediye, Eminönü meydanından ve 1 Eminönünden diğer bir yol Saray - sulan ve sıcak iklimi, sıcak memleket- olduklarını Türkofise bildirmiştir·.~ 
Atatürk bulvarından sonra açılacak burnuna imticiad edecek ve bu yolun Celepler dün Valiyi ziyaret etmişler- lere mahsus nebatatın bir kısmını çok len mallı.mata göre, Mısır eşyası JÇ .• 

dir. İddia olunduğuna göre et fiatla - dBI meydanların, tanzim olunacak yolla - ilci tarafına ağaçlar dikilecektir. Mey- d 
1 

_h. iyi yetiştirmektedir. Şehrimizde bulu· Mısır gümrükler idaresi, kimya utfo 
nn listesini hazırlamaktadı:r. Sıklet danın açılmasından sonra yollann tan- ~ınl a c~epler mu 1:11 ~l oyna:n~kta • nan sıcak iklimlE'r nebat istasyonunun resi, Kahire, İskenderiye, Mans . 
merkezi Erninönil meydanı olmak üze- zimine geçilecektir. ır kar: . ezbahadakı fi~tları . duşurme- yaptığı tecrübeler sonunda Antalya da Portsaid, Hayyun ve Tanta ticaret 0 

re buradan imtidad edecek yolların Azakkapı ile Karaköy köprüsü ara- ~e ıçın cele:l~r ellenndekı kasablık jüt nebatının çok güzel ve kalite iti - daları , menşe şehadetnamesi v6ffle~ 
güzergfiltlan tetkik edilmektedir. Mey sında Denizbanlrn aid bir takım inşaat ayv~nl~rı şe _rın dışında bekletmek • barile sıcak rnemleketlerinkinden fark salahiyettardırlar. ,/ 
dandan itibaren Siifoymnniy~ d-Oğ- yapılacaktır. Atatürk köprüsünün biT tel Su~luced~ki ~ayv~~~~n sayısı a - sız olarak yetiştiği anlaşılmıştır. • ..................................................... . 

ru 25 metre genişliğinde bir yol yapı- ayağı Azabkapı&\ bulunacaktır. Hali - ~ ma ~ndşel Te ~s~ed· ayv~ ~ok.. Keten, kenev:r gibi dokuma işlerine Yarın akşam 
lacaktır. Bu ge.niş yol açıldığı esnada cin Beyoğlu tarafı gittikçe ehemrnivet b a~a : 1:: ~r . . de ~ye, .ce er ~m yanyan ve bilhassa çuval imalatında 
Süleyınaniye camilnin uzaktan görün- kesbedeceğinden, Belediye, Eminönün- u kt~e et~ ~ze;ın 

1 
e e em~~t ek ur kullanılan jiit mahsulünden istifa· S A ~ A~ ~ 

mesine mani olan bir talom eski bina- den sonra Karaköy, Halıcıoğlu, Süt - ma la ırk e ~P. ere ~zu: ı:~ 0 
• de edilmek üzere Antalyada bir çuval ~ T 

lar da orta:ian kaldınlacaktır. Jüce yolunu da yapacak'tır. ~ukş~ a
1
ca · ŞP. nnktetsız ıra aması fabrikasının kuru1mas~ karan1aştınıı. - Sinemasında 

Amerikanın balta gırmemiş orJJlııO' 
ları lçerlslnde ve vahşi hayvanlJt 

ım nn aTJ aranaca ır. 

K d i d ku 1 fırt 1 
mış ve 'bu hususta hazırlıklara başlan-

ara en 7. e vu a ge en ına ar . . . 
b h a·ı k l l . mıştır. Yenı fabnka aygır deposu cıva-

a ane e ı ere ce ep enn zaman za- d . ed"J ktir . nn a ın!';a ı ece . 
man pay yerme kasablık hayvan çı • ~ . 
karmad1klan da görülmektedir. Hal • Antalyada hububat ve ~~ncıye ih· 
buki biTçok1arı hayvanlannı karadan racatı da son senelerde rnuhım bir ye-
şehir civanna getirmekte, muayyen kun tutmaktadır. 
yerlarde bekletmektedirler. Be1edµye, Geçen bir yıl içinde Antalyadan Tür 
bu gibi yolsuz hareketlere mani olmak kiye dahiline 111 ,633 liralık hayva • 

lran konsoloshaneslnln otomobilini lstimlAk kanununda y11pı!ması 
Ç11lmak isteyen hırsız yakalandı istenilen tadlllt 

Poliste: Mllteferrlk: arasında geçen en bUyUk ınaotıi 
romanı , 

ORMANLAR PERiSi 
Evvelki gE>Ce saat dokuza yirmi ka • İstimlak işlerinin vaktinde bitirilmesi 

ta, Ankara ~addesinde bulunan İran için ı.stim1Ak kanununda yapılması iste ,. 
konsolosluğu binası aHuıdaki garajda nen tadilAt belediye fen heyeti tarafın -
durmakta olı:m kon..o;olosa aid 312 hu· dan tesbit edilmiş, umuru hukukiye mil
.us! plA.ka sayılı otomobilin meçhul bir düdüğüne verilmiştL Bu tadilAtta istim· 
hırsız tarafınrlan garaj&n kaçırılmak· lAk için yapılan müzakerelerin altı ay -
ta iken, kınhm kapı camlarının çıkar- dan evvel bitirilmesi, hissedarlar hulun
dı~ gürültü ürerine bu teşebbüsün a- madığı takdirde bunlara gıyaben, yani 
kim kaldığını ve hırsızın kaçmış oldu· gazetelerle tebli~at yapılabilmesi, kıyrne
lunu dün yazmıştık. ti malt1m olan eml!k üzerine konan fia-

için İstanbul iciT\ kasablık havvan mu- nat ve hayvan mahsulleri, 394,962 11· 
bayaasile meşg{ıı olmussa da ·bu tcşeb- rahk sanayie mahsus nebatlar, 32,962 t 
büş iyi netic~ vennemiştiT. Et işlerine liralık bakliyat, 1,712,097 liralık hu • 
e1 koyan devlet ziraat kurumunun da bubat, 1800 liralık maden, 85,0·H 11 • 
celepçilik işlerile mes~ul olmadığı gö- .ralık nebat ve nebatı maddeler, 62,956 
riilmektedir. Bu yüzden şehrin et işini liralık kuru ve yaş meyva ve satre ol· 
biran evvel hallebnek zarureti hasıl ol- mak üzere 2,433,496 liralık mahrul 
mu~tur. gönderi.lrl"Jştir. Ecnebt memleketlere i-

TURA 

Zabıta tarafından yap/.an !tahkikat tm kat•t ıtibar edilmesi istenmektedir. 
neticesinde bu cür'etkftnn konsoloslu
ğun §imdiye kadar şoförlüğilnU yap -
ıruş olan ve iki gtin ~vvel de vaılfesi· 

Profesl5r F2hreddin KE>rim Fransız 
ruh hekimleri cemiyetine 

Bu cihetlere celepler]e yapılan gö - se Antalyadan bir senede 1,051,200 11· 

J. 

J 
rüşmelerde temas edilecek ve şehrin ralık ihracat yapılmıştır. 

aza aeçilc!i 
ııe nihayet verJlıni.ş bulUllBll Pol •1 • . 
duğu anlaşılmıştır. .:rofes<Sr doktor Fahreddin Kerim 
Şimdiye kadar çalıştığı birçok sefa- Gokay, Frangz Maediko - psikoloji ce

rethanelerde suiahlAkile tanınmış olan mfyetine ecnebi assosiye aza intihab e -
Pol yakalanmış ve dün zabıta tarafın· dilmiş ve bu intthab profesörümüze bir 
dan yapılan isticvabmda bu vak'adan mektubla bildirilmiştir. 
haberdar olmadığını söylemiştir. Tah- Tramvsy İfleri için belediye 
kikata devam olunmaktadır. bir rapor hıtzırlayor 

Bir seyyar satıcı kuskançlık 
yDzOnden bir kadını yaraladı TkradmvaAynkfirkedtinitn kraatın ·~kası liçln 

. ya ın a ara a e ar muza ere ere 
Kadirgad.a oturan Şefika ad~nda hır girişileceğini yazmııtık. Belediye, bu hu

kadının evıne ~eyyar. sa~ıcı Süleyman rustaki noktai nazannı yeniden tesbit et
ile arkada~ı Marko gıtmışler ve hep mektedir. Şirketin hangi ta hh''dl · i 
beraber 1'i.r müddet içrr.üş1e:rdlıj Bir . . . . . a u enn 

1 k Ş fik M ,,_00 '-.:ka an ıfa etmedığı tesbıt edilecek, tehrin ihti • ara ı e ayı arif\. an ıu:s n . . 
S··ı b ""' """'ı...... ...... 'lr L d yacını karşılamak ıçm tramvay yolla • u eyman, ıçafi.m '.r~=~ Z\.8 ını a -

et ihtiyacının normal bir şekilde temi
ni kararlaşaca ktır. 

Şehirde yeni sığ~nak 
yerleri yap,lacak 

İstanbul sıhhiye müdürH.iğünün altın
da yapılan sığınaktan başka vilayet, di -
ğer bazı resmi dairelerin altlarında da 
bu §ekil sığınaklar yapılacaktır. Vilayet, 
sığınak olacak yerleri tesbit edecek Da
hiUye ve Sıhhiye Vekaletlerine bildire
cektir. Gelecek cevaba göre sığınaklann 
inşasına başlanacaktır. 

Amerilcan ticaret anlasması • 
yakmda mer'iyet mevkiine 

girecek 
Bir müddet evvel Ankarada parafe 

edilmiş olan Türle - Amerikan ticaret 
ve tediye anlaşmaSJ Amerika hükfune
tinin tasdikinden sonra Şubat ortala-
nna doğru mer"iyet mevkiine girecek -
tir. 

Gelen haberlere göre yeni anlaşma 
Amerika ile Türkiye arasındaki iktı -
sadi münasebatm inkişafına yardım e
decek birçok hükümleri ihtiva etmek -
tedir. Yeni anlaşmanın tatbikından 
sonra bilha~a memleketimizden Al • 

... 
OOlrOIHl' l 

t LAMOUR/ 

ooRöT~V KLAMöu~ 
1h.. t• 1 t y 1 rında ve arabalannda ne gibi ıslahat ya-
15 ..... sııre -ı.e yara amış ır. ara ı can -
kurtaran otomobilile hastaneye kaldı· pı~ası llzıın geleceği raporda yazıla - manyaya tütiin, incir, palamut, halı ve 

nlmış, vak'ayı müteala.b kaçan Sil • en ır. --------· İstanbul ibelediyesinden: 11 Kanunu - pamuk ihracı artacaktır. Diğer taraftan 
Yeni ekmek Senenin en bnynk ve taoıa~ ı 

renkli Macera ve Sergüzeşt tiJtl' 

1eyman yakalanarak tahkikata bQ.!Jlan· sani 939 tariMnden itibaren birinci ek • Amerikaya aid eski klering hesablan-
mıstır Yunanistana yapllacak yaban mek dokuz kuruş yirmi para, ikinci ek- nın tnsnyesi işine de devam olunmak- şd' 
Bİr ~abıkalı ustura ile arkadafını mek dokuz kurll§. francala on dört bu _ tadır. Tasfi:ıe işinin bir iki güne kadar Şehzade FERAH sıne~t 

dOmUZU ihracatı bitirileceği tahmin olunmaktadıT. batı Tel: ,il yaralayıp kaçtı çuk kuruştur. 20 nci ftınn en bnyak en ~b,r 
Yusuf ve Zülfikar adında iki sabı- Yunan Ziraat Nezareti, Türltiyeden Yurda serbest sokulabilecek sinema harikasını bUyOk fedllıı~, 

kalı kahvedP oyun oynarke-n kavgaya Yunanistana gönderilecek yabant do - Bir vapurda kaçak makı·ne ve tes·ısat lıklft elde edip ilk evvel sayın ~ıı9 
tutuşmuşlardır. Bu sıreda Zülfikar, muzların derileri yüzülmüş olarak Yu- terilerlne takdim etmekle Jo 
ustura ile Yusufun yüzünde derin bir nanistana ithalini kararlaştırmıştll". eşya bulundu Gümrük ve İnhisarlar VekAlett dün duyan ronessesemizln 
yara açtıktan wnra kaçmı..~ır. Yaralı Keyfiyet şehrimizdeki alakadarlara bil Evvelki gün Marsllyadan limanımıza alakadarlara yeni brr emir göndererek ŞEREF HAFTASI PROGRAr.4•'' 
hastaneye kaldınlml.Ş ve suçlunun ta- dirilmiştir. gelen Türk bandıralı Altay vapurunda 2-890 3 sayılı kararnemeye göre pamuk p A. u il p a ı JI. 
ltibine başlanmıştır. gümrük :muhafaza teşkilatı memurlaln ipliği ınak~lerinden istihsali tem.in ve 7 C O C E 6' 

Vapurdan dDşen bir amele lngiliz san'atlart fuarı aÇlhJOr tarafından yapılan, arama sonunda erkek eden yalnız sabit ve seyyar vargelle • Bu sinema harikası bu sene 'fol' 
hastaneye kaldırıldı eldiveni, kadın eşarpı, elbiselik kumaş, rin yurda sokulması İktuıad VekAleti- RAH • dan başka Istanbul 'fe 

Ortaknvde Alınan tütün deposu ö - Şehrimiz Türkofisine gelen malO. • konserve, erkek mıı~ambalan .nibı" bazı ıı. v v•nndan b .. şka bı·r ıfnesı•d• 
-.1 t 93 - b nin jznine tı:tbi olup diger bilcümle ma- .. .. 

nünde ~irli İngiliz bandıralı Piria mata göre ngiliı san'atlan 1 9 fuarı kaçak ""'Ya bulunmuctur. Arama vapur k" . t bes ith göıterJlmiyecektlr. 9 3 -"' y ıne ve tesısa ın ser tçe al edile-
vapunmda çalışan amele Raşid, ayağı- 20 Şubat 9 da Londra ve Binningam memurlarına da teşmil edilince bu ka • bileceğini bildirmiştir. Programa ek olarak fi 
nın kayınasile yüksekten düşmüş ve şehirlerinde açılacak, 3 Mart 9 39 da çak eşyalardan ba§.ka vapurun telsiz me- "f 11' 1 B O 1 B N S O", 
baygın bir halde Beyoğlu hastanesine kapanacaktır. Bu fuara gidecek ziya - muru Hüseyinde ne gelirken ve ne de Menşe şahadetnamesi vere- .• ., 

30 kıaımlık bQyük Amerikan ";Jell 
yatın~ır. retçilerin pa.11aportlan meccanen vize evvelce ıgiderken kaydettirilmem~ dek- bilecek Mısır ticaret odaları ma Romanının nısfı, sabah ıı ıı' 

Bir amele duba DstDnden edilecek, İstanbul • Londra ve Bir - lere harici 3800 lira kadar bir para bu- itibaren denmlı ve snrekll tıe' 
dDfOp yaralandı mingam biletlerinde yüzde 33.1,3 nis- lunmu§. kaçak eşya ve paralar müsadere Mısır hükfuneti, Mısırc:tan yabancı lar, SuTare tam 8.30 dtl 

Atatürk köprü!ilnün demir aksamın- betinde tenzilAt yapılacaktır. edilmiştir. Te~iz memuru Hüseyin tan • meml~etlere . ihraç . e<ii!ecek Mısır ~---------- ~ 
da çalışan amele J aven, çalıştığı yük- zim edilen evrakfle beraber asliye beşin- menşeli eşya içın hangı daırelerin men- :/ 
tek yerden yürürken milvazen~sini kay Bir çocuk sokakta oynarken ci ceza m6ddeiuınumillğine tevdi olun • 
bedenk alttAki dubanın üzerine düş- dOfOp yaralandı muştur. 
müı ve alnından ağır surette yaralan- Kurnkapı NL5ancasında Horozlumes- --.. ·····--······ ...................................... . 
mıştır. Yaralı, Alman hastanesine kal- cid sokağında oturan İbrahiınin 12 ya- lllllfJfllUI ŞEHiR TiYATROSU 
dınlmıftır. şında Hakkı adındaki oğlu sokakta ko- TepebAfı Dram •kt•m s, 20,lO 

Tututan bir baca aGndOrDldD şup oynamakta iken elektrik direğine ı~ııı ıııılıı AS M O O E 
Küçükmustafapaşada Ye:ıtiyol ao • çarparak başından yaralanmıştır. Ya- . l.tıklll caddeıi Koınedı 

t.aıt... ... ...:ı .. oturan Makbulenbı od.asin.da ralı, berayi tedavi Cerrahpaşa hasta -
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rru- nesine kaldınlmıştır. gece ,30 

1anan ıobanın te.sirlle 'baca :k.u..rwnla.n ··········-·················································· M U M S O N o O 
tutuşm~ da ate.ş, bü~ine mey· 
&m verilme~n evde bulunanlar tara- VEFAT 
fından söndün1Jmifştür. Hariciye veuıetı Muba!ebe Direktörü Hak-

Bfr 11telye bacası tutuftu ın Ateş'ln tahtı tıeda'ride bulundu~ Peşte 
Beflktaşta Mahkeme IOkağ.ındA bu - şehrinde bir amellyat netJces1nde Tefat et -

tun.an tayyaN edevatı atelyeıinin 1 O tlğl kemali teeufır~ öğrenllm~r. Merhum, 
run1 v 1..ı kaıo...:.•- ba uzun mUdde-t Dl.anı Muhasebat Mürakıb -

metre u ugundar...ı . :ıiı,ç:r cası· lığında bulun.mut, halQk, çaJ14kan, kıymetli 
ınn Jcwıırnlan tutuşmUf ıse 6e ateş, tt- bir memurdu. Genç yafta öUlnıll lblr ziya -
faiye gelinciye kadar keDd.ilijinden dır. Allesin\n, Divanı Muhasebat ve Hariciye 
16nmtiftür. aroda.tlaruıın aa&larmı P*7lafuv 

TURAN TiYATROSU 
Bu alc,am 

Saıı: Kralı Gregor, Fraams 
yıldııı E!viyamay, :ıanel 
ıantöz Broı Tomu, Sen-

ilik ıaatöı6 Maltvill lS 
Sovenllcmen 

SaaatUrl Nqit Cemal Sabir birlikte 
.. URIYENIN DOLABI S P. 

Bu akşam ERICH MARİA REMAROve 
MELE B ın Avrupa ve Amerikada e~ 
Sinemasında çok okunan romanı 

ÜÇARKADAf 
( Fransızca Sözlü ) 

MELEK alnemasınm ALTIN FiLMLER SERiSiNiN 
EN GÜZEL ve EN MÜNTAHAP ŞAHESER ıd-' 

DiKKAT ı Bu gece loin bntnn localar salılmıştır. Numaralı koıtu 
erkenden aldınlmabdır. si' 

Tel. ,o 



· Eskişehir köy öğretmen 
0kulunda fay dalı çalışmalar 
Buraya gelen köy delikanlılan bilgili ...... ~=~~=~ .. ::···~~:::~:··· .. 
eli bekarlara niçin kirahk 

erle Türk köyünün ve köylüsünün Cer~ ~::.~.mi~?. kal•-

kalkınmasma hazulandırılıyor ~*·~r:z?.·:::::.~~~~~:E 

Sayfa t. 

Malkaranın tarihi köyü : 
Beyoğlu köyü 

Burada bulunan bır hoyüğun zengin eserlerle dolu 
bulunduğu tahmin ediliyor. Kalesinde ise daha 

kıymetli ve nadide eserlere rastlanabilir 

Uzunköprfi (Hususi) - Kurudağ sil-, düncüsü e:zyl\ VE: antika müzesine aid -
silesinden ayl"!lan kocaman Melen da • dir. Beşinci yol Tekirdağına, altıncısı 
ğmın bir parçasında bulunan cBeyoğ - Sazan kalesine, yedincisi cKüslanbolu) 
lu• köyü kadim Moralı Jüstinyanus ya gider. Burada en son kral Venedik
ma.muresinin harabeleri üzerinde ku • li Anderya Galanti adında biri idi. 
rulmuştur. Burada eski eserlerden orta Burası Osmanlılann zama~nda müf 
cesamette bir kale ve civannda irili u • reze kumandanlarından Mustecab ve 
faklı höyükler val'dır. Kale meşhur İs- Hıdır .beyler tarafından z~~t~ilmiştir. 
kenderin generallerinden Lizimahos ta Kalenın metaneti ve mevkıının letafe • 

f d b . d"lm.c:t· F kat debdebe ti cihetile Müstecab bey burasını pek ram an ı~ er ı~ı. a d.w. d b' "dd k dis t 
iht. d na d" t"kten sonra sev ıgın en ır mu et en i o ur • ve ışıım sev ası uş u . . 

b k d · n·m· t klıs' ·n ogwlu Sa du. Kendısın<fon sonra Akçakoc11 ahfa-urasını ar eşı ı ıs o ı • . . . . . . 
hed. d k """kilmiştir. Saza • dından Karııı Murad ısmınde bınsının zana ıye e ere r t· .1 · ir K M d b 
l 1·1 A · ·ı bu yer ogwlu Buk· zeame me verı mışt . ara ura u· nın ası ma ıKanesı ı e da w T k' 

1 
, b k · ld 

1 · t'k 1 tt•W• an 'kam.o.tg~ ra oglu e ına p ı ıra ıp şıma e, ra uya ın ı a e ıgı zam ı .. d • • • • • 

. . . k" .. kl- t altı yedı saat ılende zıraatle meşgul ol-
hını ~ımdıkı Bukrave. o~une na e • muşfur. Kara Muradın zeriyatla uğraş· 

·sı· ş· a· S n payıtahtında mu-mı. ır. .ım .' • .azanı . tığı mahalle •Kara Murad mezruası• 
a~zam bır çıftlık. B~kra~~mun ıkamet • denilmiştir. Şimdi namlanna izafetle 
gahında muazzam bır koy vardır. Sa • (Beyoğ!u - Kara Murad) isimlerinde 
zan ve az bir tahrifle Bukrava namla • hala mevcud birer köy vardır. 
rile ~ku~ı:ıak!adı:Iar. :Bulcral?.• .. şi~ «Beyoğlu höyüğü• alakadarların na· 
,...,..,.ıııh 1rh Sımdı BE>vo!!lu koyunun zan ehemmiv~t ve himmetini calib e -
önündeki muazzam höyüğü her- şeyden serlerle dolu~ur. Bilhassa: Lizirnaho • 

1 evvel tabiatı şiiriye-sinin icbarile yap • sun yaptırdığı kalede küre gibi topar -
tırtmıştı. Yllz mevsimlerini hövüğün lak, icerileri ~boş iki mücesc:em mermer, 
tepesindeki şatoda, kışlan höyüğün a1· zama~ında kasalık vazife.sini gören 

Karaburun 'l;,."r say/iye tında yaptırdığı. hususi dairesinde ya~ kıymetli antikalardand.ır. İçerileri İs. 
• • şardı. Maceradan sakınan ve kuvvetlı kentler, Dara gibi iki hasmetli hüküm· ~· Eskişehir Ha.midiyeköy öğ retmen okulu binası Kasabası halını alıyor bir mantık ve kiyasetle memleketi ida- dar zamanımı. aiti meskukatla doludur. 

ten yapılmakta olan ey inşaatı bele
diyece ya.c;ak edilmiştir. Bu fırsatı ga
nimet bilen birçok ev sa:htbleri ev k.l
ralarmı dahi artınruşlard.ır. Hele bu 
yıl burııd'\ yeni bir usul daha peyda 
olmuştur. Kasabaya gerek memur o
larak ve gerek çalışmak iisere gelen -
ler - şayl"d bekA.r olurlarsa - kendlle
rlne ev verilmemekte, aynl zamanda 
e'Vll J.seler hlr senelik ev parası ~1 -
nen J.stenmektedlr. Bekir olanlar bu 
vaziyet kuşı.sında ancak otel köşele
rlnde yatıp kalkmak.ta ve nli olup da 
ev kiralamak lstıyenler de bir sene -
ll!c C'\ klrısını vermek m~buriyetln -
de kr.lmaktadırlar. Bu usul Adana
da da ayni surette tatbik edilmekte
dir. 

~~:~irden yazılıyor: retmen, talc~~y~: daima tema.~dır: Karaburun (Hu re eden bu kral çok zengindi1. Yaptır - Bu iki antika da ka1ededir. Gene bu ka· 
~atıa 1.1'.e ~O kilometre uzaklıkta, E· ?nıru:~ he: turlu yanlış hareketım da susi) _ Ufak fa • dığı höyüğün altında yedi dehliz var • lede altından mamul bir geyik ve bir 
lo&e İi~e .8wrilıi~ar ve Ankaraya giden una duzeltır. Ok~lun hademe kadrosu kat çok şirin olan dır. Bun!ardan dördü dairelerine, üçü yay ve ok heykeUeri vardır. Bunlar 
t'l'ohu l1ncte, Ziraat Vekaletine aid (aşcı, nşcı yamagı, çamaşırcı, arabacı, kasabamız halkı • bir çok kalelerden Marmara denizi.ne yeraltı kalesinin hususi bir hücresine 
da, iıı tn lslah istasyonunun) karşısın· gece bekçisi) olmak üzere beş kişiden nın ekserisi çift • gider. Dairelerde'l birisi ikametgahına, saklanmış, bu suretle gizli ve meçhul :~dır:t' henüz bitmiş güz.el bir wbina ibarettir. Okulun her işin~ nöbe~~e ~ • çidir. En çok ta diğeri mabede. üçüncüsü hazineye, dör kalrmştır. 
""'>' ka.lJc te, bu, Kültür Bakanlıgınm lebe grupları yapar. İnşaatı henuz hı - tütün, üzüm, zey-t'n ~ın;ı.<:ı içiı1 açtığı yeni tip öğ - ten okulun yemek asansörünü, su tesi- un ziraati ile uğ - Ürgifp Hava Kurumu Lüleburgaz Yeşilova 
"~n ~a Uludur. Köy kalkınması.~~.· satını. taleb~ yapmıştır. ~e taleb~, raşır. Ç l l hl .. b .. k i ~leline hakkuku için yapılan butun temelınden çatısına kadar hır atelye bı- Türkiyenin gü· a ısma arı u u ongres 

l!ci n. esa~lısı, şüphesiz budur. nası ile bir moti.ir dairesi' yapmıştır. zel üzümlerile zey Ürgüp (Husu • Lüleburgaz (Hu ----~,..-.--;--ı 
:~uıu:'~ır ~ednsata devam eden bu Doğramacı ve demir atö~!e~.i,. ~lehe • tinini, zeytin ya - Ziya Solakoğlu. si) - Bu yıl Ha • susi) - Lülebur • 1llıfile ~d1ki halde iki şubeli birinci nin elite okulun her tudu ihtıyacını ğını ve nefis tütünlerini yetiştiren Ka· va Kurumu ra - gaz Y~lova Spor 
~ l)\uı ~t ~tı.beli ikinci sınıfı vardır. karşılamnktaaır. Tavukhane, arılar ~.e- raburun, ticaret noktasından ileri bir mazanda fitre top klübünün yıllık 
"G;laid. le·"~ 5 S!nıflı ilk okul mezunu ne talebenin nezareti altındadı~ ve gun kazadır. Yeti~en mahsulün hepsi her lamak üzere hu. kongresi yapıl • 
b~"dlğı . oy Çocuklarına bir istikbal Iük bak1mıncian onlar mes'uldur. zaman piyas<\da yer bulmaktadır. A d"rt mur mıştır. 
ıuı.... gıbi bu I 1 •• •• •• f k' • Z' t v kA t • ' {' ' dded'l k ha susı o me ,..._ lik h liı1.'1:tıltrq Ot~u:un uçuncu Asını ı.nı Sırf etrafındn. 1 araz1 ve ıraa e ~- zmırın say ıyesı a . ı en ~sa • . '"' kö • ~nç cı• 

~"<(d gÖst en fevkalade bir zeka ve ıs- Ieti Tohum 1s1ah istasyonunun batın ı- ya yazın merkezden hır çok kimseler tayın ede .k Y ketlerine alaha 
llıeleyıı il\ ererııerj de her yıl açılan (Li- çin Eskişehirderı 40 kilometre ilerde yazı geçinneğe gelirler. lere yolladı. Me • gösteren kazamız 
tı.iı ~ sııret~canilfk) imtihanına sevket- kundan bu okulun tatili yoktur. Ç-0 - Kasabada eiektrik, otel, gazino, lo • rnurlard~n ~~ • malmüdürü Şük-

~t inı~: onların kabiliyetlerine ~e- cuk~ar yazı11 bilfiil çalışmak suretile kantaya fazlaca ihtiyaç vardır. Bu ih • tafa Şukruogln rü Şen ekseriyet· 
ita ~~lllt.ın ıtn sahası temin etmektedır. ziraat işlerin1 öğrenmektedirler. tiyacı gören y~ni belediye reisimiz Zi· Hava Kurumuna le başkanlığa se • Rifat Vural 
~1 

Olara· knç sımfh olacağı henüz Günürı 24 saatini vazife saati bilen ya Solakoğlu bülcesinin darlığını göz karşı köylerde sı· Muhtar L1ltfi Ôzkan çilmiştir. İkinci başkanlığa Arü Kaska· 
rq lat'tnın ıt ~alfım değildir. Yalnız me ve hepsi genç olan öğretmen kafilesi, önünde tutamk Belediyeler Bankasın • kı bir çalışmıı yapmış, her nüfusun fit· tı, katibi umumiliğe Gültekin Arda, 
\ı~e~lılıları dıger ~chir öğretmen okulu ellerine tam bir safiyet ve samimiyetle dan on bin lira almak teşebbüsünde bu resini Hava Kurumuna vermesi için muhasibliğ~ Ticaret odası başkatibi Ri-
~ E!tı ~z nın haklarını haiz olacaklan gelen bu köyiü çocuklarım, yüksek ga- lunmuştur. köylü vatandaşları tenvir etmiştir. fat Vural, baş kaptanlığa Süleyman Ka 
~ ~~&ctk~~ar .. k~d~r .. kültürel kıymet yeye uygun yetiştirmek için bütün gay Eğer bu para gelirse g.eçen yıllardan Geçen yıl altı köyden 45 lira fitre !ender, mürakabe heyetine Cemal Mal· 
~~b.1~lan a ~uşunulurse wherhal~ al. retlerini harekete getirmi:şlerdir. beri proje halinde kalan hamam, otel, topladığı halde bu yıl bu altı köyden koç, Mehmed Özbek, Beytullah Aksu, 
.Okıt.ıt~. Şagı olmıyacagı tahmın e · Edirne • Karaağaç, İzmir _ Kızılçul • gazino ile lo~an:a derhal yapılac~ktır. 304 lira 92 kuruş fitre elde edilerek Ha yedek azalığ11 da Abdullah Bayrakdar 

\>~i \in Di .. . .. luda bfrer eşi olan bu okulJann gıele - Bunların ş1mdıden yerleri tesbıt e • va Kurumu veznesine yatırılmıştır. ve M. Ali Bodan seçilmişlerdir. 
·~~;a.zi 'l'e;~~tor ve ?~.r:~tor mua .~ cek yıl, sayısı sekize çıkarılacak, za • dilmiştir. Elektrik de bu para ile yapı· Bütün fitre hasılatı 737 lira 68 ku~a 
81h.. ı llle, ıye Emtıtusu PedagoJı t'k ;; lt 1 aktır lacaktır. baliğ olmuştur . .... '<lır. c.Unuc• Öw 1 'k' k • man geç ı çe ço0 a ı ac . • .. h 
t'-t "'" ~ · 'f<i.ilr~r'..w crretm~n :r 

1 ~ ~- Otel. gazino ve lokanta yapıldıın tak Bu meyanrla Mustafapaşa köyu mu • 
Çukurovada kız kaçrrma 

t~tf'hr. ıtışa!\t 0 •. ~r ogretme.nler~~ 1~ ~! d. k 1 · d k. k · dirde kas~ba dahP çok ehemmiyet kes- tan Lutfi de bu gelir üzerinde mües - Ceyhan, (Hususi) - Çukurovada öte ~I'. ııı~tj (" :retmenlen .. Kultur og- Biga iÇ öy erm e 1 eçı ve bcdecek Izm~rden yazı ~çirmeğe ~ • sir olmuş, geçen yıl 12 lira 48 kuruş denberi sık sık vukubulan kız kaçırma h 6tıır.,. Inf"11· T .. k t ·h k h 1 k 1 d ' b f''t 

vak'aları 

f~ a • v ızce, ur çe. arı - oyun ırsız arı ya a an 1 ienlerle ticaret için rrelenler çoğala • fitre toplanan köyünün u sene 1 re hooiseleri yıüı;de 80-90 nisbetinde ual· lı~~1ltl • i1:;Ur<3.bi1vic:i. riyaziye, 1abii • caktır. 0 hasılatını 82 lira 11 kuruşa çıkarmış • ml§tır. Evvelce hergün birkaç kız kaçır-~l&ı lllt • ) oım~k üzere scçile~k a· Bigadiç (Hususi) - Bigadiçe bağlı t ma vak' ası olur.ken bugünlerde ancak 
~rıltı '~r~ı kıymetten ibarettir. Ikinci Kayırlar köyünde uzun zamandanberi Boyabadrla hayvan hırsızhgı ır. ayda bir veya iki vak'a kaydedilmekte-
\~ ba.h~ rn~nler de (Zirai san'atlar, bir keçi ve koyurı hırsızlığı vardı. b k d Boyabad ziraat bankasmm dir. Bazı sebeblerd~n dolayı Çukurova-~.~ •ı ôç •.»raat; isl~rinde ihtisası bu- Son defa h•rsızlann bir takım koyun yapan bir şe e 8 mey ana 1 d 1 da moda, daha doğrusu müzminleşm~ 
~i' .. ~\>cırc Zıtaat ÖrrrPtmenile iki in~aat ve keçileri çalara"k köyden uzak tarla- çıkarıldı köy Uye yar ım arı irsi bir hastalık haline gelen kız kaçır--~". 'ııs.,,,~· l)ir dom.amacı ve bı'r dem' ir- !arda kestikleri ve bir kısmını yeyip, 

{.,ı· ''..ıl\ .... •'b ,_., . k k t kl ha Boyabad (Hususi) - Şehrimiz Zira· ma hadiselerin.:n böyle birtienbire azal· ,.,, ·· t d·~ m \'urına yapı an · Boyabad (Hususi) - Kasabamız ci-%rı. "lt ()'1' • :ıre tır. ıgcr ıs mı 3 
• at Bankası 9 Jb yılında 161 köye to • masının st>-bebi şudur: 

•• "<ltı l'f"t be ı hAd' b t a haber ve vanndaki köylerde çoklanberi devam ~l\ ~,'-:-:_ • ~nleri, ziraat okulla - r a ınmış, a ıse za 
1 

ay • humluk pansı olarak 76 bin lira yar • Yeni çıkan ve.medeni kanunun 88 inci 'QJ~lı «1..:,•ıs ·ı · t' etmekte olan hayvan hırsızlığının fa -
"-tltt •. •eN gc::1 ~.e1 öeretmenlikte muvaf· rı mış ı. ~ t' dımda bulunmua, bu köylerden 26 sı maddesini tadil eden kanuna tevfikan 

v • ı ?t d - illeri meydana çıkarılmıştır. Bunlar ~ tı l ,e d"l'rn.. 
1 tnüş unsurlardan; in - Zabıta köy e yaptıgı arama ne ıce • İ bu sene kuraklıktan v.a. selden ziyana kadının 15 ve erkeğin de 17 y~c:ıru ilana! 

Q "'1:>•-.:t l d k h Bürhan ve brahirn isminde iki kişinin "' -y ~· :ı~·ıı "ı. tn3cı ustaları Ankara in · sinde smai'l, Ali ve Halil adın a i ır- k ug·radıg·ı 1·ç·ın aldıktan avansın faizi a· edince evlenmesi müsaadesidi!". Halbuki tlı. \l v'\U} d 1 · k l idaresi altındA müteaddid hırsızlı lar ''lf)ı·~ .ll\uıu u, demirci öITT-etmeni de sızlan yedikit-ri keçilerin eri en, e • lmarak resülii mal borçları bir sene da- bundan 00.Ce kadın ı 7 ve erkek 18 ya~nı 
\. lır. tnezunıan arasından se • leleri ve sakiadıklan kavurma destile • yapmışlardır. 'k ı tım d'"""" e lcnememekte ..... bu 
(l\{ di l d ha tecil edilm:s.tir. 939 yılı içinde gene ı ma e e 1~~ v .... l'ıırı. i rile birlikte yakalam1c: ve adliyeye tes· Elebaşılan yakalanmış, 'ğer eri e .. d b' b ' . . e yac:t evı--.... e-

.... ş .., köylüye 70.000 lira daha tohumluk pa- yu:ı en ıı- ırını seven v r ,;;-u.u• P~nsioleri hakimdir. Öğ • lim etmiştir. aranmağa başlamıştır. ra dağıtılacaktır. Köylüye yapılan bu ğe müsaid ıbuhınmıyan kız ve delikanlı-
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Hamama gidenler, artık 
eskiden olduğu gibi.. 

. . . Temiz girip. kirli çık

mıyacaklarmış. 

Hasan Bey - Desene bun
dan böyle eski hamam. eski 
taa defi.siyor ••• 

lar birbirleriyle kaçmakta ve adliye ka· Yardım köylünün her sene ekimini ve 
pıların-Oa aylar<:a. habta senelerce sıürünzeriyatmı genişletmektedir. Bundan mekte idil&'. 

başka banka zahire ve pirinç alım sa -
Diğer ta,rıaftan da evlenme muametesl 

tımı yapan tüccarlara da itibari biT kre evvelce bir hayli külfete bağlı icPi. Evvel-
di açmış, krorli mukabili senevi '4S,OOO ce J~akal 8-10 iiraya yapılan evlenme 
ila SO bin lira arasında iskontolu iştira . muamelesinin şimd• az bir masrafla bi· 
muamelesi yapmağı başlamış, rehin tirilmesi de bir sebeb sayılabilir. 
mukabili ayrıca avans .Nermiştir. 

Kazamız Ziraat bankasının kadro Bahkesirde tir köy'U kadmı 
noksanlığı olduğu halde teşkilatı mül - kuduz köpf k ısırdı 
kiyesi geniş olan Boyabad kazasında Balıkesir, (Hususi) - Balıkesire baı'!'lı 
bulunan 163 köyden başka Gargu ka • Karaman köyünden Mehmed kızı Zeliha 
zasına aid olan 20 küsur köye de ayrı • adında bir kı\dın köy içrna·e kuduz bir 
ca taviz dağıtmakta' ve yardımda bu • köpek tarafından ısınlmıştır. Kadın has-
lunmaktadır. tanede tedavi altına alınmıştır. 



• •• 
l Hıdberer Kar11nnaa f 
Bir şikiyete cevab 

S on Posta okuyucularından SeJıowı}!lt' ~ık çalınca, tiyatronun memurlann· 
vet ôztaba bana bir mektut> dan biri B y S. Din yanma ııtımt: 

'5nder.mi§. Bu mektubun.da lsimlerin.i - Neye ıslık çaldınız? 
bureya yazmıyacağım birkaç muharrir 1 Bay S. neye mlt.ıc çaldığını tiyatronun 
ubdaştan Jik!yet ediyor. Şahsım fÇ1n memuruna g3ylemlf: . . 
d~diği yok amma kızını sana söyinyo- - ...,ahnf"de ınrb .öyhyen artıstin ıesi 

. fena, bunun :iÇin ~aldlln. 
rum, gelinım sen n~a farzı~a !azılınış - Sahnede şarkı 16yliyen artistin Mil 
mektubundan ke.ndırne de bır bısse ayı- fena olur. Siz de onun sesini beğenme • 
rabllirim. • diğillİ%1 l!>hk çalmak ıruretile belli ed.er· 

Servet Öı;taba birçok :misaller ge~ sini~ 
dlltten sonra.: Fakat m hiç durmadan ıılıl çalıyor • 

cBıktık artık. dlyor. ikide bir su me- sunuz. 
selesi. tramvay me lesi, süt m.eselesL Bay 8. tiyatronun memuruna bakınıt= 
kaldırım meselesi, otobüs meselesi. Bu •- Benim ilk ıahğımda susmadı ki. 
muharrirler buııla.rdan başka yazacu Gene p.rkısına deTam etti Ben de llhk 
teY bulamıyorlar mı?> çalmakta devam ederim.'> 

* Süt meselesi, su me3elesi, tramvay me-
seksl hak.kında mütemadiyen yazı ya • 

Servet Öıtab" okuyucumuza bir fıkr.a zan muharrJrler de. tiyatroda ıslık ça1aıı 
anla.tayım: adamın yaptığını yapıyorlar. 

Onlara: 
- Bir kere yazdınız anladık. Fakat P 

mütemadiyen ~ teJ"ierl yazıyorsunuz.. 
dersek verecekleri cwa:b tiyatroda ıslık 
çalanın Yerttelf ceon.ba çok yakın ola
caktır. 

~ 
Çok işinize 

yarayacak bir rob 

- Bimn ilk yaıımı7,da işler düzelme
di ki.. İşler gene ayni minval üzere gi • 
diyor. Biz de yazmakta devam ederlz. 

ismet Hulfl.rl 
Bu güzei el O.I'güsü robu geccE'i evi

nizde samimi misafirJennizi kabul eder
-=====-aı::::==========ı:ıı::s::=-==-==-=--=-======:z=. kr.n. gündüzün bil' arkadaşınızın d&v~ 

r- Bunlan biliyor mu idiniz? -, tlnJ:;~1~ .. b:iç~~:.~~::.K<>T· 

cA.damın lmi: Bay S. diyeyim tiyat
rcya cttmlf. Tiyatroda perde açılmış. bir 
lrl!at sahneye çıkmış. Müzik çalmaya 
ari3t te fB.J'ln ~ylemeye başlamış. Artı. 
tin ıesi dinleııflmiyecelt kadar fena imif. 
Bay S. sa~ elinin şehadet parmağile ldl
çfik parmafuu a~na götürüp olanca hı
Efle bir Wık ~alımı. Bir iki dakika geç
ınif. Bay S. gene aynl tarzda bir ıslık 

a.aha çalmlf. Bir iki dakika sonra bir da· 

L.. _I sajındaki beyı:ız benekler tn.cidir. Bu ki-

l ' 
bar süs o.mm örgiisündek.i ve biç'miındc-

OUn yanıR en garib bahçesi 'i ayı yüzünden kopan harb ki sade1iğı basitliği dıeğişü:rmiştir. 

Her kadın bilmelidır: 

DQnyanm en garib babçui Amesik ... 
4a Çesterdedir ve telefon Wreklerile do
hıdnr. Bundan maksad da muhielif tele- 16 ncı asrın ortaı.arında İsviçxede iki 
fon ctireklerlı:ıilı evsafını mütalea: ve -.. komşu kantonun ar:ınalarında bir ayı 
bit eıtımetcttr. resrm olduğu için. iki kanton bir türlü * geçinemıemif, bunlardan bir tanesi, diğe-

K d k ·ı ı. • f • ıinln armMJnıda bulunan ayıyı (dişi ayı) 
onuşan a ı o ma"n'e en ıeklinde ilim edince. aralannd'a ha.ıf.> 

:rtlidelfiyada. Frank.len fen enstiti! - Jcopmuf n iki sene süren kanlı bir bo
sQ.nde ilk defa olarak konupn: daktilo iuşmada binlerce İsviçre askeri bir ayı 
makineler[ ptuil.rnifür. Bu makinele~ uğruna ölmüşlerair. 
den, yazanın anusuna göre. kuan, bafı- -===-=========== 
ran. yalvaran :bir adamm biitüıı nıhl hA- dır. Bu kA!i gelmiyormuş gibi, gene bu 
letler1ni pterm aeslıer çıkmaktadır. Dak makınelerden ~arkı seslen. öküı.. inek 
Ulo makinelerin.in tuşlarıııa basılınca, böğürmeleri, kuıu melemeleri, domuz 
buan llir kadın ıesi, veya ağhyan tQCU- homurdanmaları ,gelmekteclir. Bu yem 
lun fuyadlarmı anlatan tek hecalı keli· makineler, tabıt büyüklükte makineler
meler, bazan da cllmleler duyulmakta - den biraz daha kabıtcadır. 

latlkametlnl 
Değiştiren aşk .• 

aenç kızı kaçırmadan nikah memu
run un önüne götürmektir. 

* Kiitahyadın Er. Te. imzasile bir 

Uykusuzluktan ş iklyet 
eden !ere tavsiyeler 

Su ekserıyıı uykusuzluğa karşı iyi bir 

çaredir. Uykusuz kahyorsanız şu tedbir
leri yapınız: 

1 - Öğle yemeğinden yarını saat ev
\•el elleriniz· bir çeyrek saat kalmak ü
zere 40 derecelik suya daldırııuz. 

2 - Evinizde duş tert b-ıtınız varsa 
yatmadan evvel bir ılık duş y01pın1z. Bu
lunmadığı takdirde süngerle SJcak su ile 
sflininiz. 

3 - Ev"niı.de banyonuz varsa akşam 
yemeğinden en az iki saat sonra 37 dere· 
celik suda banyo yapınız. Bazan suya 
250 gram Carbonat de soude i15ve eder
seniz bcklcdiğ.niz tesir daha ziyad'e ar
tar. (Yemek üzerinden iki !5aat geçme
dikçe yıkanmak tehlikelidir.) 

* Uykusuzluğu gidermenin başka bir ça-
re!!i: 
Bazı doktorlar banyodan Ç'lktlktan son

ra 1mrulanmamsyı ve oturmamaY1 ta~ 
siye ediyorlar. Bunlara göre yatmadan 
on on ıbeş dakih evvel banyo yapıp ıslak 
vücude ııadec ibir Pe".gnoir giymeli ve 
yatağa g'rmelidir. 

Evde banyo tert"bab y-0k i e ~oyunup 
önce ılık suda ıslatılmış uzunca b"r göm
lek giyer<'k sıcak tutacak bir yorgan ör
tünmeli ve böyleee yanm saat mutlak su
rette istirahat etmeli ve uyku gelince he
men uyumalı. Bu usulün sinirlilere, kan
ın7.la:ra ,.e zehirlenme ha11erme karşı çok 
faydalı olduğu anla~ıştır. 

* 

........ 

Duvar delip pencere demiri söker8' 
hırsızhk yapan iki sabıkalı yakalan~ı 

Pangalh ve Taksimde muhtelif ev ve dükkiinlan so~ 
hırsızların sorguları yapılarak tevkiflerine karar veri 

80n umanlanda f.l'ablm ve ~ camısi, Mercan, Beyazıd ve d" 
civarında muhtelif n ve dükk.Anlardan 1 muhtelif 15 yerden hırsızlık yaprn 
sirkat vak'alan oluyor. failleri buluna - maznun bulunmaktadır. 
mıyordu. .BOtb bu hırm:lıklarm kurnaz Tahkikat neticesinde suçlunun 
ye ustaca iflenmiş olması da. faillerin yerlerden ynlnız elbise çaldığı. ba~ 
azılı hırsızlaıdan oldutanu gösteriyor • §eye el sürmediği anlaşılınŞır. ~ 
du. elbiseleri ratarak. geçim yolunu ttJ 

Fakat, zabıtanın sıkı takibatı neticesin- bir nevi sermayesiz eskiciliğe ba~l~ 
de • .suçlular daha fazla kendilerbı.i glz • tır. 

liyememifler. bun1ann Muzatfer ve Mih· Müddeiumumilikte. deli olduğU!I 
ran isimler.inde iki arkadaş olcfulu, Koço dia eden İhsan, 2nci sorgu hAkiiniD111 
isminde bir diğerinin de. suçlarda işti - rarile adli tıbba sevkedilerek. :ınilP 
raki bulun.dulu tesbit edilmiıtlr. altına alınmış ise de. neticede sağlaJl' 

Her üç mamun da, derhal yakalana • duğu anlaşılmıştır. Suçlan deJiJletlt 
rak. adliyeye ,teslim edilmişlerdir. bit olan İhsan, bugünlerde asli1' 

Bunlardan bilhassa Muzafferin, bu işte mahkemesine sevkedilerek. ın 

fevkalade ciir'etkar hMeket ettiif de an- olunacaktır. 

ıa~ıiınışıır. Elektrik çalan bir fırınet 
Muzaffer, Y enifehirde Yani llmılnde ..... lr 

birinin dükümna kapı. yi.hud pencere - 25 gUn hapis yataCP 
den değil, doğrudan dolruya duvan del- Tahtakalede fırıncı Aıbdülkadit ; 
mek suretile Cimtif ve çekmeceyi soy • trik sirkati suçundan. adliyeye 
muştur. l"akat. hırsızın bir dalgınlığı, ve Sultanabmed 1 inci sulh cezad• 1' 
dükkanda aceJ. ile ppJusını unutmuş ol- pılan muhakemesi sonunda 25 gün 
ması, billhare kolaylıkla teşhilini temin detle hapse mahkum edilmiştir. 

etm
5 

· şı1ir1. ~ Mih ~- ka _,_~ Kocasma hakaret eden bir k•, 
uç u anım ran u.a, pLUU~an ve d'I 

pencere demirlerini .ıı&mek ıruretne pe.n- 3 gUn l1apse mahhOm e l 1 
cereler~. muhtelif evlere giımif ve Dün adUyede hukuk mahkemeJeti-' 
muhtelıf e11a çalmıştır. nUnde bir karıkoca kavgası obnllfı 

Bu suçlanıı. büyük kısmı güpegündiiz di e az sonra cürmü ıneşhud !l'lah~ 
işlenmiştir. sine Jntikal etmiştir. 

Müddeiumumilik ıuçluları <i üncii sor· . d• 
haki · s · . h ~artm Suçlu Şerüe. aralannda taltık 

gu mı amının uznruna Çt• ış- b 1 k H" · · t hki e 
t H:ı.1.· '-- •• - - d . ı· b tmi u anan ocası useyını a r 
ır. öA.lffi neı- uçunu e ıs ıcva e ş . .cılJ, 

ve neticede Muzaffer ile Mihranm tev- suçundan muhakeme edıl.miş, neti 
kif;ne karar vermiştir. gün hapse, 250 kuruş para cezasına 

Bir çocuk kendisini ısıran 
köpeğin sahibinden bin lira 

tazminat istedi 
Dün asliyf' ikinci ceza mahkemesinde 

garib b' r muhakemenin duruşmuma baş· 
lanmı~tır. Davacı ml!Vklinde bulunan 
Hürmüz adında bir çocuk. Ortaköyde 
sabık hanka direktörlerinden Jokor Nu-
karetin köpetfnin duvardan atlıyarak 

k:endısini ısırdığını ve bu sebebl.e yara • 
!anmasına .ebeıbiyet Terdiğini iddia ve 
ayni umanda 1000 lira tazminat iste -
mektedir. 

Eski banka direktörti ise: 
- Benim köpeğim bağlıdır. Ballı ol -

masa bile duvarlar yfilcsek olduğundan 
atlamasına imkan yoktur. Sonra benim 
köpeğim yırtıcı değildir, önüne gelene 
saldırmaz. Du çocuğu ıaıran köpek heır 
halde başka bir.isine aid olmabdır de -
miştir. 

Davacının vekili ise köpeğin duvardan 
atlıyarnk çocuğu ısırdığı iddiamu tek • 
rarlamış ve mahallinde keşif yapılmasını 
istemiştir. İddia makamı da bu talebe fi
tirak etmİJ ve ayrıca kuduz hastanesin -
den köpeğin kuduz olup olmadığının tes· 
bit edilip edilmediğinin sorulmaaını iste
miştir. 

Mahkeme her iki talebin de kabulüne 

kum edilmiştir. 

Edremid kaymakamı takdir ed' 
Edremid kaymakamı Şadan A 

Edremid bataklı:ğır..an k 

~yret ve çalı.şma!ı göriildüğünde' 
hat Vekaletinin tasvibile kendiSİ.,ı 
layetçe takdirname verilmiş'tir. 

Bir ylk arabası bir ••"" 
çarpıp yıeraladı 

Kevorkun idaresindeki yük art 
Top}ıanede Nevşehirli Maıunud vt 
da birine çarpmıştır. Yaralı teda 
tına alınmış, suçlu yakalanmıştır· I 
Bir çocuk kibrit kutn ı le oyn,,.• 

yangın çıktı 1 
Nuruosmaniyede, Nuruosmani>'' 

pertımanının alt kat odasındB ot_.., 
Alinin kansı İrfan, S yaşındaki ~ ı 
ğµnu evde öırakarak sokağa çı.Jctıl 
rada kibrit kutusu ile oynamaktB 

çocuğun elindeki kibritler ate$ 
ve odada bulunan bezler tutuşıt'1 
Çocuğun ağlamPsı üzerine yetişeıı ;Ol 
şular taraflından ateş söndiirilıır' 
tür. - ~ 

Bir çocuk kale duvarından dW', 

hmitte oturan bir okuyucum, Bay 
8. lıl. latife mi ediy<n-, ciddi midir, mektub aldım. Diyor ki: 

- Son Fostanm Gönül İşleri sil -
tunu 3.of yaşında brr bayanın evlen
mek istediğini yazıyordu. Ben de 
ayni derdle malulihn. YaŞlm 30, 
kazancım ayda 85 lira. Beyaz ve sa
nşın bir kızla evl~nmek istiyorum. 
Hakknnda icR.b eden tahkikatın ya
pılması için edres vermeğe hazmın. 
Derin saygılarımla ellerinizden ö .. 

Uy>kusuzluğu gidermenin bir çaresi de 
telkindir. ve müdafaa fahidlerinin dinlenilınes ne 

Kumkapıda oturan l 1 yaşl 
Poli Horyadis adında bir çocuk ~4' 
duvarları üzerinde gezinirken ıtl 
zenesini kaybederek düşmüş ~ pek fyi anlıyamadırn. Fakat şöyle bir 

hikAye anlatıyor: 

- İki kn.kardeşten birini seviyor· 
dum. ~kımı aöyledim, reddetti. O 
uman ikincisine döndüm. O, iyi 
karşıladı. Şimdi onu seviyorum. O • 
nunla evleneceğim. Fakat bu gaye-

1• varmadım kendisini kaybetmek .. 

ten korkuyorum. Bana ne akıl ve
rirsiniz?• 

Bu okuyucuma rerileoek iki tür • 
lft akıl görüyorum. 

Binncisi n en doğrusu evlenmek· 

ten vazgeçip, genç kızlann :ikislırl 

de rahat bırakmaktır. Zira kısa bir -ııüddet içinde bir genç kızdan eti • 
ğerine geçen aşk kuşu o daldn da 
durmaz, bir müddet sonra diğerine 
atlamak ister, iyim mi biTaz daha us· 

lanmayı beklemektir. Sonra bu i • 
,ın bir de ahJAk, his tarab vardır ki, 
daha az ::nühim değildir. 

VereceJim nasihatlerin ik:indsi,. 

perim.• 

* Bana ~yle geliyor ki 34 yaşında· 
iti genç kız, bu ınekhıbu okuduğu 
zaman şöy1e düşünecektir: 

- 30 yaşında bir erkeğin 34 ya • 
fmda. biT ior-ı Wib çıkması tok 
garib, bir avantür hissini veriyor. 
Hele cadres ve.rmejıe hazır olduğu
nu~ söylediği halde vermeyişi daha 
garlb ... 

Maaınafih kimbtlir1 belki okuyu -
cum böyle düşünmez de münase • 
bete girişmeyi tercih eder ve bana 
da haber verir. 

TEYD 

1 - Birden yüze veya iki yüze kadar 
sayı say.mak. 

2 - Söylenmesi uzun süren bir keli
meyi binbin adından birçok defa tek· 
rarlamak. 

3 - Kendim bir trende seyahat eder
ken uzun bir tünelde pencereden bakıyor 
farzederek dahnak. 

karar vermiftir. 

dan yaralanmıştır. ~ 

Bir çocuk cı rkadafının bat•"' 
Halıcıoğlunda oturan 1 S y.ş 

Azılı bir hırsız hakkında müddeiumu· Ohannes ayni mahalleden 11 ya 
mllikçe yapılan tahkikat neticelenrnfi - Menis adınd~ bir çocuğu taşla eli 
tir. dan yaralamıştır. Yaralının t 

15 yerden elbise çalan biri 
delilik iddiasmda bulundu 

Sabıkalı Motör İhsan, B~ikt1t. Arab- yapılmış, Çhannes yakaıannuŞtıJ· 

iki ahbab çavuşlar: Yüzme 

.. -
,_ 



Tbayyare kaçakçılığının 
atırlattığı bir vak'a 

Sahte imza, sahte mektub 1938 
Sahte ferman, sahte berat 1906 
YAZAN· AHMED IHSAN TOKGÖZ 

~~t•ltrde • 
'"1otut, o • ~ Aıneri -D~0"J:~E~ 
taıt ..._~llhte ola • 

"lltki Qıaıı Je na • 
. satuı 

lil.i('ı> aJınıp 
\t~ lt İıpanyaya 
40 ek isten len 
.ı .. illıe bonıb 
lllI ın ar -

- tayYares· 
dort b ı, 

l' ı· eş ll'lil-
ırahk L· 

it llu uır vur 

tel&h JiisG alışveriş 
daııa nıey • 
daha~- Mü-
\'eltij n Milliye Ahmed Ihsan Tokg~z 
d il\ • 
~a l!iU~rnzasını taklid eden, Mü -

hını 
1 

ıye ve Hanciyenin mektub 
~ l\Uh~Pan cesurlardan hariciye me
~ri ~Vkif olunmuş. Bu işi başın
.,..... eden Ekrem Hamdi König 

\Gt~~ lfanıdı' '!r·· • • b 
:A .. ~ll katışı . .r..omg denılen adam in 

mıştı. O muhteşem Mal~at gazetesi ida
rehanesi ve Baba Tahiriıı Babılli sarayı 
böylece kapaıı.mıftı. 

1908 inkıl'M>ınm başutdL hattl dör
düncil günü sadrazam küçük Said' Paşa 
İstanbul hapishanesindeki mahkfunlan 
salıverdiği için Baba Tahir önüne on ka
dar davullu, zurnalı adam alarak. yaşa· 
sın hilrriyet nidalarile BabıAII önüne gel
mişti. Bereket versin o uman matbuatın 
gösterdiği medent cesaret bu herifi tek-

rar çıkhğı yere sokturmuttu. 
Dünyanın garib cilveleri vardır, Met

nıtiyetin ikinci senesi Pariste Sen Lazar 
istasyonuna bir yolcu karşılamağa git
miştim. lstanbuldan gelen trenden tanı
dığım bir Ermeni ind1 ve beni görünce: 

- Aman Malfunatcıdan bana malfunat 
ver, dedi. Ben pşalulım ve sonra an
lattı: 

SOK POS'IA 

( Garib ve Meraklı 1 
-ŞEYLER 

Senede 20 bin tuvalet 
giyen kız 

' TARiHTEN SAYFALAR..__ 
Bizansın en şakacı 

adamı: Ayasofya mimarı 
Yazan : Kadircan Kaflı 

Bugün müze )talinde olan Ayasofya 
hiç şüphesiz dünyanın en çıok dikkate a
yık ve mühim binalarından biridir. Bu 
binanın yerinde n ayni isimde olarak 
dördüncü asrm 10Dlannda büyük Kos
tantin tarafından başka bir bina yapıl
mıştı. O bina da bir killiıe idi: mun bir 
§ekli vardı, üstü ahtab bir çatı ile örtül
müştü. 

İlk Ayaspfya 404 senesinde yandı. 415 
te imparator Teodos yeniden yaptırdı. 

Yapılacak şaka, merak w heyecanla 
bekleniyordu. 

Antemyos avukat Zenonun oturduğu 
odanın altındaki bodruma birkaç vazo 
yerleştirdi. Bunlan su ile doldurdu. Ka
padı. Ağızları odanın döşemesine değe· 

cek şekilde bakır borular koydu: buğu
nun çıkmaması için bonılann uclannı 

derilerle kapamıştı. 

~~•da b~ ışlerın içine girmiş imiş. 
'llıtsj ll' Vak tler işliyen Yaman i
~ •dli ne ll'lensub imiş. Bu meseleler 

' Yeye intikal ettirilmiştir. 
l'l ~Yet hükumeti böyle rezaletle
~· ~bi \'e onu yapanlann başlarını 
a.."°' ita ın burada imanım kat'idir. 

Baba Tahir bütün nakli kabil mücev
her ve servetini yanına alıp bir kadınla 
Pnrıse gelmiş. O kadın Parise geldiğini 

müteakib beraber getirilen zikıymet eş
yayı ve paralan alarak ortadan kaybol-

muş. Baba Tahirin de dilini bilmediği bu 
yabancı memlekette utradığı bu felaket 
yüzünden dili tutulmut ve akabinde <51-
müı. 

Bu genç kız 19 yqmdadır. Amerika • Fakat 532 de çıkan meşhur Nika ihtilA
lıdır. Nevyorkta toptan satl§ yapan bil· lindeki yangında o bina da yandı. Niha· 
yük ,bir tuvalet müessesesinin en gözde yet büyük Yürtinyanos bugünkü binayı 
mankenidir. Londradan. Paristen ve Aw yaptırdı. 
merikanın her tarafından gelen moda Bugün zarafetten ziyade heybetle yük
krallannm önilnde. müşterilerinin l:>e • selen Ayasofyamn fDfUI hakkında bir 
ğeneceği tuvaletleri tiyer. Bu yüzden de çok efsaneler vardır. O zamanki vesait 
senede tam 20 bin tuvalet rfyip çıkardığı ve mimarlıkla böyle bir binanın vücude 

Bunlan yaptıktnn sonra vazoların al
tına ateş yaktı. Su ısındıkça buhar çıkı
yor, toplanan buhar deri kapakları ve 
döşemeyi tazyik ediyordu. Bu tazyik ni
hayet o dereceyi buldu ki döşeme titre
meye başladı. 
Odasında sakin ve sessiz kitablarile 

yahud dava evrakile uğraşan avukat bir
denbire yerinden fırladı. Gözleri dehşet
ten büyüdü: kapıya koştu: 

"'f \'ak'a h \ ~ llh • af17amda buna benzer 
~ "llU te~a.r!ığı bana hatırlattı. Şiin- * llee hıkaye edeyim: tlt "''-' 33 sene evvel Babılllde divam hüma-

..,_, n.den ba~lamak üzere Balbı- yun kaleminde hünklr fermanının sahte-
tesbit edilmiştir. getırilebilmiş olmuı ip efsane kar~tırıl-* masını, yahud hakikatlerin efsaneleşti· 

- Zelzele oluyor! hey, .komşular, ev
lerden çıkın! Zelzele var! diye haykın· 
yordu. '-'~ t~da ~ ~a Tah ·r diye rezil bir sini yapıp yazanlar biçare küçük me

~ ~bdtını en:1
" 11• Bunun hamisi padi- rnıırlardı. O memurları bu belaya sokan 

~ ~ anı ddı. Hiçbir tahsil ve kıy- Baba Tahirdl. Layık olduğu cezaya hem 
~llltt. J;~. bu h<'r f bala rütbesine çı- memleketimizde, hem de ecnebi diyann-

rilmesini mazur gösterecek mahiyettedir. 
109 yaşına kadar gözlük Büyük san'atklrlar, büyük ihilkümdar-

kullanmıyan ihtiyar ~arın veya devlet adamlannın parlak 

Fakat dIJanda hiçbir ,ey yoktu. Bila
kis kapının önüne toplailJlllf olan halk 
kahkahalarla gülüyordu. 

'l'lb·r:ne s yısız nişanlar asmıştı. da uğramıştı. But.inlerde gazetelerin hah 
fLf Mali mat isminde yevmi ve . ıı: ıraz sıni ettiği Amerikan bombardıman tav.. _ 

f.,. ~t~ C' C'c;i ile bir de yevmi fran- J _ 

._.. 1ııı:.-:""l vardı. Bu gazeteler bir1taç yarelerinin bızim adımıza İspanyaya sa-
-"l)dad d tış dalaveresinin başında bulunan 

... evrın ·n BabıaU sansürü 
-..,~ b kapatılmıştı. Babı Tahir der- da mutlaka ayni lkibete uğrıyacaktır. 
~!ı.ı •6nkardan tekrar intişar mü- Çünkü dünyade. asil olan fazilet ve na
~ 0rıı::ış vr Babıali yokuşundaki rnustur. Cihanın her tarafında hır
-~ ~l" ~y hanı denilen binanın ka- sızlar, mürtekibler, edebsizler, na
r..;.._~ llf hır levha asmıştı: mus~zlar vardır. Fakat onlann yaptık
'-....~ Y'Ye ile kapanan Malti.mat lan ığrenç işler higbir zaman M.4.RlFF.T 
~ ~ti~rile), fradei seniye ile (pa- olarak telAkk:i edilemez ve edilmez. Bu 
... ~~~t 

1 
~) açılmıc;tır. gibi cür'etlerin marifet arasına geçip ce-

'~tt •draz m HaJil Rifat Paşa idi. zasız kaldığı zamandır ki felikeUerin en 
')t~~ ll'latbaasında elektrik tenvi· büyük başlangıcı olur. 
\ıı.,-:bt _, lŞtı. Pad·sah saravından ve Ahmed lh.ıan Tokg6% 
~~ •reth , ~ hbıız ıınelPrinden başka lstan- .. -·----·-·-........ -·-.. ---· .. -

~'tttt. l! bur:ıva elektrik mnsaadest Kızılcahamam ile Ankara 
'~ unun sl'lbebi de elektrik di--..;_ --...~8 dinaınit le akrabalığı olduğu- arasmda yedi otobUs çamurlara 
~~ ıannedild'ğinden ileri gelir saplamp kaldı 

ııı..~t raz. t Kızılcahamam (Husus:!) - Kızılca • 
~"':-llllh l" esi id'arehanesinin sa- hamama gelen ve giden yolcu otobüs· 
S l~ ~11.hı~s~ablarile, mücevherli ni· }erinden yedi tanEsi Sincan ile Aydın 09 
Dn.-... <ltıl'IG lı Yokusunda epey saltanat 

1 
YSflnd'a olduJu halde gözlük ne-

~l ''h n b:rinde b·r haber top giıbl köyü ara~~ndaki yirmİ kı1ometrelik dir bilmiyen bir hıgWz. son günlerde bir 
~ '11"'3 'l'ahir tevkif olunmuş adli- ham yol uzerinde çamura gömülerek gfü~ doktoruna giderek. g<;zlerinin bozul
~ 'i~! ~tnan neden? Bir takım kalmışla~~r. Bunlardan Kızılca ha • duğunu söylemiftir. Artık gözlük taka _ 
~~~l boİ ~ıze nişan verdireceğim mamlı şofor Sadi ile ömer üç dört gün caktır. Bu İngiliz her ıün idman yapar, 
~ ~ tüşvetler almış ve onlara çalıştıktan sonra köy1erden celbettik • geceleri bir kaç nat uyur. 150 yaşına ka· 
~ ~ ~~~lıp çıkanlmış tuğralı fer- leıi birkaç çift öküz ve mandalann dar da yqıyacalmı 8Öylemektedir. 
h..'':~ .arı teslim etmiş ve bu ni· ku~tile çektirerek arabalannı güç 
~ ~ 11.~ı dr kendi fransnca gaze- hal ile kurtarabilmişlerse de Bolulu * 
~ ~, "~ıkan ecnebi nişan tevci- Haydar ve arkadaşlarma aid makine · Abraham Linkoln'in 

0 
S ltlıtı )il ~~hrtp kimseye farkettir- ler hasara uğramışlanbr. 
~ "'"ltı rutınuş. kayadan heykeli 
~~ •ıtı.. la r bunu d'a affederdi. Fakat Yclculan~wbir kısmı yaya olarak An· 
~ ~ ~ drazaını olan Amavud Fe- ~ar~y.a, dıger kısmı da bin müşküllt temizlenivor 
~~l bu isin tahk'k' d ıçensınde KızıJcahamama gelebilmiş • Senelerin yat-
)\...~"- hukuk ........ ' ı~e memur e i- }erdir. Bu sene havalann müsaid za • \.....~) J~tıe ..... usavıri Hakkı Bey mur ve riizglrını 
"-"'lt 'tı tıJlo sadrazam Hakkı Paşa) manında bu yol az çok tamir görmiye • yiye yiye kirlenen 
~'le · 1:1" sahte ferman ve sahte cek olursa bu kış Bolu, Gerede, Kızı1- Amerikan cüm • 
'- a.;_ ı.kıi:ını ızah ederken imzayı hü- caharnaın, Ankara aruı otobüs yolcu h u r r e i s 1 e • 
'~l~dek 0lunnıus ve namı hüma _ seferlerinin icrası mümkün olamıyacak rinden Abraham 
~· be~ Arnedi d'van kaleminJ:n ve nakliyat inkitaa uğrayacaktır. Linkoln'in hey -
~ •lıt..~ atlar , .1 . -.._' "l.lgı: · • 'C'r miştir, diye ya- keli temizlenmel• 
~' .. ~ ed~~- hünkar kendi namına Burhaniye kaza elektriği başlanmıştır. Re • 
~ ~bt '1' ş olmasını affedeme- sırnde, heykeli te-
,~ ahır adliyeye teslim olun- ıslah edildi mizlemeğe memur 

'-~ -:1ftıt Balıkesfr (Husus!) - BüThaniyede iki kişiyi., cilm • 
'-' l~. 1?Uhakernest yapılırken kaza elektriği ıslah edilmiş ve cereyan hurreisinin çene • 
~ ~li d:!~1: 0 906). Berat ve fer- takati 120 voltluktan 220 voltluğa çı- si~~e konuşurken 
~ ....._ ~"l'ai Y37ısile yazan kAtib- karılmıştır. Bu ayın 20 sinden ftiba • goruyorsunuz. Çe
~ 'l'~itti'h "e Baba Tabirin fran- ren de kasabaya gece V'e gündüz cere- ned'!D aşağısı 850 

'l'~~ ~ra~;arrirf bir Ermeni yan verilmesi knnirlaştınlmıştır. Ay • metre derinlltf.D· 
tll ı.e mahkQm oldular. nca elektrik idaresi tarafından da ye- de bir uçurum .. 

1 &eııe hapis cezası al· Di bir diıwno daha atın alınacaktır. dar. 

devirlerinde yetifiyor. Zira her milletin 
parlak ve zengin devirleri o devir içinde 
yetişen yüksek istidadlara, deha olmak 
imkanını ,·ermektedir. 

(Tral -= Sultanhisar) h Antemyosla 
Miletli İzıdor dı o mes'ud san'atk!rlar
dandır. 

Ayasofyanın aml miman ve en ziyıde 
meşhur olanı Antemyostur. Bu adam ay
ni zamanda pek ıakacı, tatlı sözlü, güler 
yüzlü, etrafında hayranlık uyandıran bir 
san'atklrdı. Esti devirlerin birçok san'at
kirlarında (lörüldü.ğil gı'bi yalnız mimar
lıkla meşgul olmuyor; bu meslekten baş
ka felsefe, tarih, fizik ve kimya gibi i
:imlerle de uğrapyordu. 

Avukat büsbütün şaşırmı~ı. Tuhaf 
şey .. demek ki ıçeriden buraya çıkıncıya 
kadar zelzele bitmiş olacaktı. Kendisine 
gülenlere küfürler ederek odaya döndü
ğü zaman gene döşemenin sarsıldığını 
gördü; yeniden ve dehşetle aışan fırla· 
dı: Dışarıda deminkinden daha büyük 
bir kalabalığın daha coşkun kahkahalan 
yükseliyordu. 

Antemyos vazoların altındaki ateş· çe
kince zelzele bitti; Zenon da sükunet 
buldu: 

- Dernek ki, zelzele yapan mabud Po
zei dan koca Bizansta yalnız benimle uğ
raşıyor! 

Diyordu. 
Bu şaka günlerce, haftalarca hallt ara

sında anlatıJıyor, şehir hududlannı bile 
aştıktan sonra civara ve imparatorluğun 
diğer şehirlerine yayılıyordu. 

Mimar Antemyos bir gOn başka bir p· 
ka yaptı: 

532 senesınde tltanbul şehri pek kala
balıkb. Çarşılarında her milletten ve her 
renkte ınsanlar görülürdü. Epeyce mü· 
him satışlar yapan ve bugünkü Ayasofya 
meydanının bir tarafını dolduran .zengin 
k'ltüphaneleri vardı. Koca imparatorlu
ğun meşhur adanılan burada toplanmış
lardL Vakit vakit din, siyaset, doktorluk Avukat Zenonun yazıhanesi civanna. 
bahisleri üzerinde şiddetli münakS§Blar fakat onun göremlyeceği bir yere biıyük 
olur; bu münakapiar bazan kavga ile ni- bir davul yerleştirdi. Bir adam mimarın 
hayet bulurdu. işareti üzerine g01t gürlemesini andıran 

Ayni zamanda birçok villyetlerden, sesler çıkartmak Ozere hazır bulunuyor-

Afrika, İtalya, Balkanlar, Suriye ve Kaf- du. 
kaslara kadar her taraftan geJen sayısız Diğer taraftan Antemyos ta gayet lruv· 
işsizler vardı. Dilenciler gelip geçenlerin vetli ve parlak bir ayna buldu. Bol gü
yollannı kesiyorlardı. Hırsızlıklar cina- neşli bir günde aynayı dosdoğru avuka
yetler pek çoktu ve büyilk Yusti~yanos tın penceresinden onun oturduğu yere 
gayet iyi .sillhlandırdı~ ecnebi askerler doğru bir kaç defa çevirip çekti. Keskin 
vasıtasile süldllıetf ancak temin @debili· ışık orada tıpkı bir şimşek tesiri yapıyor. 
yordu. du. O sırada davul da hızlı h1%lı çalınca 

Mim A 
zavallı ve saf avukat büyu"k bir korku 

ar ntemyos bu muhit ve hava 
içinde vakit vakit komşulanna muziblik- ile yer!nden fırladı. Tavana, duvarlara 
ler yapıyordu. Bununla hemen hemen göz gezdiriyor; b&şını, kollarını bacak· 

b
-t- h' lAk d lannı yokluyor; yıldınmın bir ~rar ve
u un şe ır a a ardı. Her yenili yapıl· 

dıkça derhal ağızdan alıza yayı4yor; gO.- r!p vermediğtni anlamağa çalışıyordu. 
lünüyordu. Bu şaşkınlık sırasında yeniden şimşek 

Anternyosun Zenon adında bir komşu- çakarak gökler _gürleyince kendisini so
su vardı. Avukatlık yapıyordu. Saf bir a- knğa dar ~ttı. G<iğe baktı: Güneş pırıl pı· 
damdı. O sırada ortodokslu.k hlklın ol- rı~d-~ ve bır tek bulut yoktu. Hayreti büs
makla beraber Hki Yunan itikadlann- butun artmıştı. Bulutsuz bir havada na
dan kendisin\ kurtaraınamıJtı. Halen sıl oluyor da Ş mşek çakıyor; gök gürlil
yıldınmın Jilpiter tarafından, fırtınala • y~r~u. Bereket versin ki düşen yıldınm 
rın ve deniz dalgalannm Pouida.n tara- kuçuk olacaktı da ona zarar vermemişti 
fından yapıldığına inanıyordu. Herkes ona gfililyordu. Büsbütün kı-

0 
-

1 
d -"''..... zan Zenon şu hükmü verdi· 

gun er e ı~• bir haber ,.. ... ,. · yordu: ~ALA- - Demek iti Jüpiter bu koca tehirde 

- Mimar Antemyo. ankat 
yeni bir muziblik yapacatımıl 

- Acaba ne yapacak? 

yalnız bana dilJJDanlık ediyor. Benim su
Zenona çum nedir ki ..• Artık çok oluyor: gidip 

imparatora şikAyet edeceğim. 

Herkes bunu merak ediyor; birbirine 
soruyor; her biri bafka bqka tahminler
de bulunuyorlardı. 

Avukat Zenon imparatora diyordu ki: 
- Ey mukad~eı Vasilevs; rica ederim 

bana yardım edinız. Pozeida.n yalnız be
( Dnama ıo ""'* •Jlla.d.ıl.J 
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( Eski Şehre~ıini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) 
Bag Ebubekir Hazım, idam 
edilmekten nasıl kartalmaşta? 

Damad Ferid hainine : '' Y ann kabine düşünce yeni gelen sadrazamın sizi, 
hepimizi darağacına çekmiyeceğine emin olabilir misiniz ? ,, dedim 

Cemil Topuzlu: 
- İ3tanbula ıeldikten birkaç ıtın IO!l· 

re, Babıilinin büyük salonunda oturu· 
yor idik, dedi. Yanımıza Amedi kalemi 
hülefasından genç blr bey geldi Bana ve 
maarif nazın Fahreddin Beye, yıvap;a, 
eski dahiliye nazın Bay Ebubekir Hazı· 
mın. Nemrud Mustafa divanıharbince i
dama mahkfun edildiğini ve tezkeresinin 
de hünkara arzolunduğunu IÖyledi! 

Şaşırdım. Bu havadisin aslı olup olına· 
dığmı öğrenmek ve icabında Bay Bazımı 
kurtarmak için sadrazamın oduma li~ 
dim. Yanımda, benimle beraber mah~ 

küm nazınn hayatını karşı büyük bir has 
aasiyet gösteren Fahreddin Bey de var
dı. Damad Ferid budalası gene maliyani 
bir ifle uğrapyordu. lliçbir mukadde
meye lüzıım görmeden. vükelAdan kim
senin malfunatı olmadan, Hazım Beyin 
sırf divanrharb kararile idama mahkQm 
edilmesinin sebebini sorduk. Bize: 

c- Evet, Hazım Bey divınıhar.b kara
rile idama mahk1lın edilmiftir. Divanı· 
harb kararları meclisi vilkelAdan geçi
rilmez. Keyfiyeti zatı p.haneye arzettik. 
İradeyi bekliyoruz!:. dedi 

Kendimi tutamadım: 
c- Pek ufak bir hatayı öne .Orerek 

Damıd Ferid haininin yüzü kızardı. 

Bir müddet. uzun tırnaklı parmaklarını 
sallayıp birbirine vurdu. Sonra: 

c- Peki amma. divanıharb kararını 

nasıl iptal edebiliriz? Emniyet ettiğimiz 
ve salAhiyeti tamme verdiğimiz bu he-

- ki bu da varid değildi • hükUınete mua- yeti askeriyenin nüfuzu ve kuvvei ma· 
rız, muhalif bir kimseyi idam ettinnek neviyeai kınlmu mı? Keyfiyet, çok fena 
asla doğru değildir. Bu gibi liır bir bir mısal teşkil etmez mib 
meı'uliyete biz i§tirak ed'emeıyiz. HattA . Dedi. 
tekmil vükelA arkadqlanmızın da ayni Şu cevabı verdim: 

ufak bir kelime.sile Hazım Bey kurtul· 
muı olur! 

Bu .azleri ıBylerken, tabi! takdir eder· 
lintz ki Bay Ebubekir Hazım Tepeyranm 
l5mril ol~a hapiate kalmasını tsti,or 
değildim. .Fakat bqka türlü idaret kelA· 
ma çare yoktu. Zavallı, bir kere boynunu 
ipten kurtarsın, diye düşünüyordum. 

Sonra, bir yolunu bulup atfettirmek, ya
hud da kaçırmak çareleri aranır idi! 

Damad J'erid budalası biraz daha te
redd1ld etti. Bapnı yukarıya kaldırıp 

ıözlerini tavana dikti. Düşündü, düşün
dü. Öyle zannediyorum ki, az evvel söy
lediğim dizi, bizi, hepimizi asarlar• teh
didinden korkmUJtu! Nihayet: 

c- Peki, gidiyorum. dedi. Söyledikle
rinizi zatı phaneye an: ve ıftzin ile de 
ayni fikirde olduğumu ilAve ederim. Son
ra da divanıharb reisini görerek onun da 
fÖnlünü almağa çalışının!. 

:nlhakika. Nemrud Mustafa dik.başlı. 

hain tabiatli, söz dinlemiyen ve divanı
harb kararlannın harfiyen yapılmasını 

iıtiyen gayet inadcı bir adamdı. 
HülAsa, o gün damırd' Ferid haininden 

ıynldık. Ertesi gftnü erkenden BabıAli
ye .geldim. Hemen. Fahreddin Bey de ya
nımda olduğu halde gene damad Feridin 
odasına koştuk. Bizi garünce: 

•- Merak etmeyin, istedilinlzi yap
hm. milsterih olun!• 

Dedi. 
noktai na.zarda olduklannı bilealniz ve - Mesele çok bult. Zannedersem. Bay Ebubekir Hazım 
bu filphesizdir. Bugün iktidar mevkiin- c- Ya?!:. Tepeyranın ffmdiye kadar bu işlerden, 
de oldutumuz için. ufak birer bahane ile Öyle ya canım. tıwıdan kolay ne yani kendisinin idam aehpasından nasıl 
&tekini berıkini uaraak. ilerisi için çok olabilir? Padiph.m idam hükümlerini kurtuldufundan haberi olmasa prektfr. 
fena bir çıtır açılıyor demektir!. Yarın. affa hak ve l&Wıiyeti yok mudur, 9ÖJ- O günlerde gene damad Ferid haini ile 
kabine düşünce, yeni gelen udrazamın leyin? Said Molla. için aram açıldı. Damad Fe-
lizi, bizi, hepimizi darağacına ~ye- c- Vardır.:. ridin adliye mftsteprl.Jbııa tayin ettiji 
celine nasıl emin olabilininiz? - O halde saraya ptin. Bizim mar • \lu ahlAlqaı adam. ~ undıimdan 
Eğer divanıharoin idam karan derhal rica ettiğimizi söyleyin. İdam karanmn binlerce lira dolandırmıt w buna benzer 

feri alınmaıza. sizin ile tep-iki mesai et- müebbed kürek ce.zuına tahvilini iste- daha birçok auilatimallerde bulun.mut! 
mek imkimmız blmamıftır!• yin. Şu suretle hem divanıharb karan (Devaım 13 lindi tayfada) 

Dedhn. deliıtirilmelllİf olur, hem de padipbın. Yazan: Sabih Ala~ 

Türkiyede ziraate da 
neşriyatın ehemmiye .. . .. 

Niluamıısan 7isJ• ..ı..m lıöylü oe çiltçülir. Biwnaleyla 
müii ve airaatimm luıllnndıracak bir çalı tedbirlerin yan 
programlı oe devamlı nepiyata büyiilı bir yer oermemiz l" 

Yazan : Tarımrnan 
Zirai ne§l'İyatımızın ötedenberi pek kıt (tohum ıslah müesseseleri) aiD 

olduğunu söylerim. cBizim gibi nüfusu- dan ve bunların pek kıymetli 
nun 3 sekseni köylü, ve esas geçinmesi den bihaber olanlar çoktur. 
ziraatten olan bir memlekette; bu saha- Hele memleketimizi kAfi 
daki neşriyatın kıt değiL billkis göze ba- nımadığımızı, bunun için de 
tar derecede çok olması lizım gelir> diye hile çalışamadığımızı söyti 
kaç kereler yazmışımdır. Köylüyü ka1- haksız değildirler. Bilfarz 'llJ/!1"8_ 
kındırmak ve dolayısile memleketi refa- tunızı dıllerine aolayanlar; 
ha eriştirmek için ziraatimizi canlandır- kaç çeşid, ne kadar, ne cim, 
mak; bunun iç!n de şu ve şu tedbirlerin ne evsa1'a. ne mevsimlerde ._ 
yanısıra uyarıcı bir neşriyata yeteri ka- meyva bulunduğunu bir türll 
dar yol vermek kat'! bir ihtiyaç halin- öğrenemezler. Çünkü onlara 
dedir. (meyva kadastro.su) nu göst 

Latin harflerinin kendine göre hep o- eser henüz yoktur. 
kur yazar kıldığı Türk köylüsü, yıllar- Ziraat kütüphanemiz bir 
danberi (okuyacak şey) hasreti çekiyor. kirhane. dir. Kapısını çalab 
Her yıl yüz binlerce nüsha basılıp Ana· kula müyesser olmaz. En basit 
doluya gönderılen cAalt ile Kerem. e gazetemiz bile yoktur. '5> -
rağbet ediyorsa; bu, ondan hoşlandı#ın- ve tarımman olan Türkiyetle lıll' 
dan değil, işinden gQcünden bahis bir raat gazetesin:n ,bulunmadılı 
şey bulamadığındandır. Ben kaç köylü bir acı hakikattir. 
görmüşümdür ki kendilerine (Köroğlu Köylüsü okur yazarlıkta )tilf 
gazetesi) ni uzatınca ellerindeki cFer- benziyen Rusyada, bir yılda 
hacla Şirin> ı fırlahp atmışlardır; ve ge- zirai eser adedi, otuz dört ......... ,_ 
ne kaç köylüye rastlamışımdır ki. ziraa- merikada, Frans&da, Alınan1 
te müteallik bir şeyler anl&tacağımı öğ- Bulgaristanda her zirai başarı 
renince o gazeteyi de bir kenara bırakıp filmler kadar hır de mükemmel 
etrafımı sarmışlardır. Demek köylümüz ta dayandırılmıştır. Bulgarilt 
(karın doyuracak) yazı veya SÖ7.e can a- çuluğu memleketin belli başh 
tar haldedir. cı naline getiren ilk tedbir, 

Bu köylüler kadar kasabalılar da zirai neşriyat olmuştur. Bulgar tiy 
bilgiye müştaktırlar. Öğrenemedikleri ce yumurtayı taze ve temis 
için bilmez. bilmedikleri için iMnmaz usul ve ehemmiyeti öğretilmif, 
bir halde kendi Alemlerine çekilmifler- g<'n vagon ihraç ıçın yapılacak 
dir. Okuyup öğrenmek. Jcaba pe çalı- sıralanmıştır. Bizde yumurtaJllS 
§iP daha müreffeh olmak azmindedirler ve taze derlenHek çok ellere 
amma ne yapsınlar? Onlara iyi cins bir ihraç iskelesine ulaşmasındaki 
tohumun değerini. filAn yerde bulundu- yeti öğrenmiş kaç köylü var? 
tunu öğretecek kbnd.ir? Kaldı ki ~ ki 13ı de ou m.llyon lira11 
lerde oturan daha miinevver ziraatçiler tırnızın yıldan yıla eksilerek 
de istediklerini öğrenmek imklnından cıklı Akıbete dü§Dlesinde, 
mahrumdurlar.. Daha caribi memleke- bu sebeb değil, bizzat istihsal 
tin zirat hareketlerini llyıkı veçhile ta- andaki köylünün bilgisizlill '9 
kib etmek ellerinde değildir. Türklyede (Devamı 13 tblıdl 
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Sayfa 9 

Şair Akife yapılan 
hücumların akisleri 

lsmail Habib: "Akif Türk fonetiğini ilk kullanan 
ıairdir. Aruza hakimiyet itibarile bütün mazidenberi 

kalkıp gelen yedi asnn en son irtifaıdır ,, diyor 
Akif miinakaşasmın gürültiistl b1ll 

edebiyat Alemimizin kubbe&nde aki8 • 
ler yapıyor. Biz Akilin mill:lyetci btr 
şair mi., yoksa sadece bi:r din piri mi 
oldujunu tesbit yolunda, yani iki Akif. 
ten bakikisi.:Li bulmak arzu.sile edebi 
otoriteleri koouşturuyonı.ı. Akife pala 
sallayanlar}&, kalkan tutanlar aramı • 
d~ farkı ve hakild Aki:fi bu cevab • 
larda bulmak mümkündür. 

Bugün de Akif]. edib İmıail Habibin 
ağzından diııleyecekslııi.z: 

- Akif edebiyatta üç p.hsiyet göe • 
terir. Ona çatmak iSteyenler bu üç şah· 
siyetten yalnız birini dillerine doluyor, 
ona din tairi diyorlar. Bu arada bu ta • 
rafı kusur saYJlırken di:ğer meziyetle • 
ri asa hatırlanmıyor. (Tilrk teceddüd 
edebfyatı) adlı kitabımda söylediğim 
gibi onu sırf bir din piri andık. O bi· 
ze müslümanlık cereyanını yalnı:ı ba • 
şına nazma çeken bir ses gibi geldi 
Din Mehmed Akilin mm l9e de tama· lnnail Habib 
mı değildir. İçtima! Mehmed Akifle va- Fakat ıene ideolojisini bırakmadı. Td 
iz Mehmed Akifi ayırmak ie.ab eder. fazileti aamim1 oluşudur. 

Akif Türk fon~tilinı ~ kullanan ta· Son devresinde, Mısır hayatından 
irdir. Anıza hlkimiyet ıti.barile Dntün .sonra vatana geldiği zaman onu dini 
maziden beri kalkıp gelen yedi asrın en mevzulardan çok ritme vermlş bul ., 
son irtifaıdıT. Şiirin kuvveti it1barile duk. 
Türkçülük ~ara~ı da mahalliclliğinden ~nçlik niye Namık Kemali seviyor!, 
geliyor. Akilin ıslAmcılık tarafına ge • Onun gibi yazmak için mi? .. 
lince: . Bugün biz Namık Kemalin piyesle • 

Onun idealınde aldandığı taraf fU· rini romanlarıru üslubunu model diye 
dur: O, kurtulu~ kavmiyeti eriten is- al~k için ~vnrlyoruz. Bunları örnftlt 
l~lık vahdetn:ım kuvvetlenmesine yapmak geriye gitınektiT. Öyl · • 
gorü~ordu. Nı~ekim Namık Keman~, gençlik Namık Kemalin nesini seviyOO\ 
HAınıdin de dm tarafında hep bu hıs niçin seviyor?. 
hAkimdir. Halbuki vukuat bunun ak • Sevilen, Namık Kemalin bugün de, 
sini isbat etti. Mehmed Akif islim ide- yann da ileri olan tarafıdır. Namık Ke
alciliii itibarile çok beğendiği Şeyh malin ileri tRrafı vatan aşkı bir dev p 
Cemaleddin Efganiye bile ulaşamamış· bi milleti siirükleyişi, zulme kafa tu • 
tır. İlk defa bu büyük adam, ancak m- tuşu gibi bütiin gençlerimize her va • 
lam camialannın kendi milliyetle:rJ:ne kit ideal olacak tarafıdır. Namık Ke • 
sarılarak lrurtanlaoaklarım aöylüyor • malin dili. tekniği, üslubu her tarafı 
du. döküldü; fakat kalan dev tarafı, işte 

Şairde akide aramayız. Cemiyete sevilen budur. 
bayrak darlık yaparken ah1Akını aora • Akif de de, onım ideolojisinin islam 
nz. Namık Kema1e inanıyorsak zin • m illetlerinin kurtuluş çaresindeki al • 
danlerı istihkar ettiği iiçin, merdim, de- danıs tarafı hütnn hadisatın belagatiıle 
diği zaman şüphemi% olmadığı için. dökllldü. 
Fikret faziletten bahsettiği zaman fa • Fakın ondA da avakta kalan Tül"k d'9 
ziletli idi. Jin i en 30n güzelliğe çıkanşı, milletint 

Samimt midirler, ona bakarız. Aki • sevişi, şahsi ahlak itibarile granit bir 
fin de dincilikte tek kıymet tarafı ide- fazilet oluşu. gençlik bütün bunlarJ 
aline samimiyetinde idi. İdeali bize zıd tebcil ediyor. 
olanı dahi idealist olduğu için seve • Nusret Safa Coslnm 
riz. --·····--........ ,. ••••••••••••••• ······················-

Akili inkılAb aleyhtarı zannetmek de Burhaniye hapishanesinde 
en büyük hatadır. Şapkayı sırf hissi, kurs'ar açıldı 
ailevt sebeblerle beğenmedi; gitti Bu • . 
bi passif hareketidir. Hiç olmazsa riya Balıkesir, (Hususı) - Bürhaniye ha• 

r mad . zate fesi de sevmezdi. Ne pishanesinde malıkUınlara bir okuma • 
yap ı, n k , B " t " h 
sarık giydi, ne fesi sevdi ve şapka fte yazma u.nu açı.i.mıştır. ~ un ma: pus-
d di · gid w • • k f ı--:ı lar, kendı aralarından seçılen okur-ya-e nın ecegını sanan a a cı.ruan .. . 

• zarlar tarafından ders gormektedırl~ 
hiç değildi. Nitekim böyle oldugunu Kursun açılmasında ve okuma levazım1-
gın-bette tattıktan soıı:a başına şapka • nın temin edilınesinde Halkevtlnin bü· 
~mı giyerek vatana döndü ve Allahtan "k rd .. "lınu"ştu" r . . • yu ya ınu goru . 
k:ndi vat~n~nd3 bır avuç topragını çok Hapishanedt- mararıgoz ve terzi atö~ 
görmemesmı yalvara yalvara öldü. A· 1 ' .. 1 ahkfımlar için ucuz ıbir lokan• 

.. k d b "' "k b' . ld .:ıı... ye en ı ı m tatur e onun uyu ır şaır o Uıs ı.ı • t lınv;ıt r 
nu biliyordu. Bunu İstiltlll marşına a açı :ı 1 

_. ---- -

ilişmeyişinden anııyonız. Kocaeli kaymakamhklarmda 
Akifi millt mücadele senelerinde, d v· 1 

cSüleymaniye• ve «Fatih> kürsülerin· 0QIŞID8 er 
İzmit, (Hususi) - Kandıra kaymak&• 

deki vaiz Akiften biraz farklı görürüz. k' y d k 1 A k E · et' u 
· h kik · k L..ı mı Şe ıp ur a u n ara mnıy ı • o da bıraz a ati anlamış olaca AJ., • M"d'" ,.. .. b A - · u~ t o benimdir, 0 benim mlletimindlr muınıye u urlugu şu e öJ.uır eı•ne 

ancak yin olunmuştur. 

Di art k in t :ı- k 1. Gebze ve Karasu kaym~kamlan yor ve ı m e ve ır.11. e ıme • . lıkl · 
1 · · kull On b' 'd 1 1 başka vılAyet kaymakam arına tayın 
ennı anıyor. un ır ı ea o an 

d. t ~ .1 übbeli b' b k kılınmışlardır. 
ın araunı yeşı c ır yo az şe • ------

line koyanlar, onu istismar edenlerdir. Bahkesir barosu intihabı yaplldı 
O medeniyete asla düşman değildi. 

Balıkesir (Hususi) - BalıkesiT ve 
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış havalisi avukatları ile, yeni avu.'l(at]U 

canavar kanunile vil?.yetimize bağlanan Çanall 
Derken, müstevli ve emperyalist Av- kale ve hava1isi avukatlan Cuma~ 

rupayı ifade ediyordu. İstiklAl harbin· :. umi Baııke .. •rde Ağırceza mahkeme • 
den sonra biT tahavvül safhası vardır. si salonunda bir içtima akdetmişler • 
Eskisi gibi kurtuluşu dinde görmüyor. dir. İçtimaa Cannkkaleden dört, Geli • 
Çünkü bizbizf> kaldık. Eskiden «Türk bolu, Biga, Ayvacık ve Ezine kazala • 
Arabsız yaşayamaz> ~rken, Arab be • nndan birer, \· ı ayetimizden d e 28 a • 
raberdi. Faklıt kendimizi kurtardığı - vukat iştirai{ e~ P.istir. Dört saat süreJI, 
mız ve en mes'ud bir yaşama hakkına toplantıda m' eki konuşmalar yapıl • 
kavuştuğumuz zaman Arab beraberi - mış ve yeni b.1ro L yeti şu şekilde ku • 
mizde değildi. rulmuştw·: 

Akifi bundan aonra ırk, millet, va • Reisliğe Tevfik Başaran, idare heye-ı 
tan kelimefor.ini çok sık kullanırken t ine de Niyazi Akyürek, Emin Vedacl 
görüyoruz. O medrese kültürü, isllmt Çataloğlu, Kasını Sami Payh, Tevfili 
akidu.i:le inanan, mümin bir adam.eh. Zerdeci. 
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CEDEBİVAT::I 

Edebiyatımız namına 
acınacak bir ha 1 

] 7azan: Halid Fahrl Ozansoy 
Dah lise talebesi iken, Rübab .ilimli ı ten beğendi ve son perde kapandı. Arlta

lıaftalı~ edebi mecmuaya şiirler yazmak- sından bir alkış ve bu alkışın ar~asınd~n 
la edebiyat alem ne girmiştim. Benim gi- da. Avrupadan geldi geleli filrlerıni h.enuz 
a,ı 0 kırmm kiğıdlı mustatil mecmuaya neşretmiyerek yalnız mısra mısra dilde~ 
bpılanm11 bir haylice bevesklr arkada- dile dolaştıran kelli felli üstad bir şair~-

daha nrdı. Nazım. nesir blr eeyler mizin çığlığı ... Mnbarek adam gazetecı· =p duruyorduk. Fakat beklediğim ler arasından ayağa kalkmış, tekrar açı
fCSbret hlti. gecikiyordu. Nihayet mec>o lan perdeye ve alk:ışa karp reveransa ge
muanın bir tek profesıonel muharriri o- len artistlere yumruğunu sı~ fran-
1an ve her hafta başmakale olarak bir sızca bir kelime haykırıyordu: 

. Şebabeddin - Foutu .. foutu .. 
,.Hareketi edeb ye> yazan . cBaykuş> ta ihtiyar rolünü oynıyan 
Süleyman bizım h 1 mıze acıdı. . E tuğrul Muhsindl 

- Böyle olmaz. çocuklar, dedi, si~l~n rTürkçe terc~~i pek kaleme ve ede
yavaş ywaş başka mecmua ve ıaze e e- ıbe sığınıyacak olan bu fransızca okkalı 
re de ıntisab etf rmeh! .n.a N .d kelımeye ka~ bjrde.nıbire köpürdü ve 

B - · b en .n.Lı acs en · ..-· 
unun uz rıne n b' : H kkı Tah kendisi de yumruklarını sıkarak sahne-

ve Allah rahmet ets n zım a - nin tl önüne kadar geldi ve bağırdı: 
sinden birer ya7J aldı Bu yanlar 0 za- _ Bu eseri böylıe küfürlerle yıkamaz
man İttihad ve Terakk nın orıanı olan sınız. Biz' artistler bu piyeai sevdik, hal-
Balk gazetes'nin hnftalık edebi llivesin- d d" ıt.;,.. 

ka a ıev ırece6 ... 
de n st"olunacaktı. Fakat yazılanmn o Bunun üzerine salondaki fiir üstadile 

SON POST& 

Tarihten sayfalar 
(Baştarafı 7 nci .ay/cıda) 

nim evimi saraıyor; Jüpiter yalrus benim 
evime yıldınrn atıyor. Ben onlarla başa 
çıkamam; siz bunlan terbiye edinl%! 

tıın doğrusunu öğrenen imparator da 
cnun 86zlerini gülümsiyerek karşılıyor; 
üzülmemesini, bir daha böyle blr ıeY 

yapmamaları için lazım eelen emirleri 
vere~lini bJdfriyordu. 

Burdurda bir soygunculuk 
vak'ası 

Burdurdan yazılıyor. Bucak bzası 
ile Çeltik kaZR!l arasında Çamlık adın· 
da ki mahalde bf r kaç gün evvel bir soy
gunculuk vak'ası olmuştUT. 

Eğirdir belediyesine kayıdlı Htlseyi· 
ne aid 9 p18ka numaralı şoför Ethem 
idare5lndeki otomobilde bulunan 12 
yolcu, Bucaaa ı O kilometre mesafede 
otomobilin önüne çıkan sil8hlı eşkiya· 
lar tarafından soyulmuştur. HAdlse Ü· 

zerine derhel faaliyete geçen rabıta 
tahkikata ba~lamış, Buırdur emniyet 
amiri Mehmed ve arkadaştan failleri 
kısa bir zamsnda yakalıyarak adliyeye 
tevdi etmişlerdir. ------

Sivasta kültür çahşmalan 

Dün gece Halkevinde müsamere verildi 

matbaad:ı dizilip basılacağı. sırada, bir sahnedeki temsil iistadırun karşılıklı bir 
talihsizlık eseri_ olarak F~c:.1 Ati e~olün· hayli acı sözleri cereyan etti. Maamafıh. Sıvas. tHususf) - ŞehrimbJde bU'?u
aen bir başka u~t dın gon:ne iliştı. He- bu şimşekli ve yıldırunlı hava. 0 zaman- rum ilk okul öğretmenleri her hafta lte-n-

nüz işlem.e~e ba_ h~an ~ak~; ~~~i~~ lar galiba benim için hayırlı oldu. Çünkü di aralarında toplanarak mesleld bilgi
t:iu ve o ık ncı ~:t d.ın er a . .Baykuş> uzun zaman oynandı durdu. lerini artırmak gayesile lronft!Tanslar, 
başka yazılar b um ışgal edeceğimi% SÜ· y ni menfi reklAmın müsbet bir şekil nilmune dersleri vermektedir. Bu top-

.d a 
\unlara konuı u. lnntıların yapılmasını t'e'min eden kül- Düa geceki milcım.eTW den ikt intiba 

İşte ed~bi hayattaki ilk talihsi-z.liğ'im al:i~~ız şaşmayın: san'at Aleminde böy- tür direktörfunüz Cemal Gültekin bu EminönQ Halkevinin tertib ettiği selimlamıı, Evin faal1yetmi anlatmır 
buradan başlar. le tezadlar her zaman olabilir! toplantılarda hazır bulunmaktadır. Her müsamere dün evin Cağaloğlundald tır. 

Fakat bu mesele, o tarihte btz gençle- ı k f Şimdi bu cBaylruş~ temsilinin ilk ha - on erans veya örnek dersi sonunda fi- merkezinde verilmiştir. Müsamerede Buncian sonra Halkevinln koro w ot 
ıin hamisi olan Şrlıabeddin Si1leymanı ka oynandığı gecenin ertesi gününden 'kirlerini söylemk sureti ile arkadaalan- Vali, Şehir meclisi azamıdan Meliha kestrası muhtelif havalar çalm~ pr .. 
fena halde kızdırmı~•ı. Sigara nstüne si- bahsetmeliyim. Evet. ertesi gün, tek d 1 nı tenvir etmektedir. Avni, Galib Bahtiyar, Yüksek Mual • kılar söyl~tir, 
pra savurarak kar~ımıza dikildi: halinde o zamanki LA~- gazeteler kısa b rü ~a-:~ kurum A..-

dedi lfzi uu~un _ _ l liın mekte i müdil .n&llll...., Atatürkü:ı ebediyete intikali muı-
- Böyle olmaz. çocuklar, ' bir yazı ile Baykuşun methinde bulun- Bin. BaJlı:m kiitaphaned başkanlan ve kalabalık bir gençlik bu- sebetile Halkevi tarafından Saraybtır" 

münakaşai eöebiyeye alıştırmalı! muşlar ve daha ertesi (ilnlerdeki nüsha- Bh'u Halken yayın kolu Halkennın Rn- l rt da l ı·· 'd f.lm\ da etlt-
H '-i d gln bir tütObhan~tnı hal'""- istif d--• -ı unmu~.ur. nun yapı an orene aı ı v ep '" r en: lan..,;,. birrok mün~kkidlerin (bilhassa ..uı a ..... ne aç v·--:~ . .......ı , • -~ 

N 1 1 - t d' d'- ha ... lordık. ....... .. ınıştır. Buradaki k.lt.ablar ft aazeteıer ver Eminönü Halkevi başkanı AgAh Sır- lere g.österilıniş, aaJ.e pıy~ ıeın-
- ası o ur, us a . ı,,- ,, Tant'n gazetesinde Süleyman Nazifin ve • " 

almaktadır. n Levend hır söylev vermiş, Valiyi edi~tir. 
Hem kime kar~? Muhittinin ı•J) üstüstüne lutüfkir ma- ======-=-======---==ı-=ıı:===========--==--===-==ıı:::=::ıııaa====-===--=--=-----

Gayet ciddi b"r t'lnla ceva.b verdi: kalelerini neşretmişlerdi. Yalnız bir ga-
- H p'mizc karşı! -zetede, Tasviri Efkarda, uzun, çok uzun, 
- Yani? fakat piyesi batırmak için akla hayale 
- Fecri At'ye karşı. sığmaz türrehatı sıralıyan b"r makale 
Düşündük: çıkmıştı ve işin asıl tuhaf ciheti, bu ma· 
- Peki amma, ded"k, onlar btze cevab kale diğer gazetelerin ancak kısa bir ya-

vermez ki... zı neıredebildıklerl günkü nüshada (ya-
- Onlar ?ermese de ben onlann yeri- ni gece saat yarımda biten temsilin sa

ne cevab ver rim. CPVabımda zayıf ta- bahı çıkan nüshada) inti§ar etmişti. Bu
raflar bırakırım Siz de oradan tutturur, rada muhakkak olan cihet şudur ki, son 
bana ve Fecri Arye hücum eder durur- perdenin fazlaca bir allupa kapanması 
IW1UZ. üstün~ Tasviri EfkAnn münekkidi teliş-

Aramızc!aki bu gizli anla~adan aonra la tiyatronun müdüriyet odasına koşmuş 
bizim Rübap'taki meşlıur Fecri Ati~ hQ- ve orada tesadüfen bulunan Darüll>edayi 
cumlanmıı basladı. Sehabeddin Süley- müdürünü şahsan tanımadığı cihetle o
ınanın eevablım, bizim ona cevablanınız. nun yanında matbaaya telefon etmişti ve 
llerken tı kızıı;tı ve n hayet bir gQn Me- gece nöbetç'si olan arkadaşına aynen §U· 

k1 Fecri Atic lercen işi ilk ciddiye alan nu 16ylernişti: 
Hamdullah Suplt' o1ıiu Uzun bir makale - Gazete makJneye indlrildı mi? Yaa .. 
ile cServetifünunıt d"' bize attı tuttu, fa- öyle iıe hemn koş aşağıya .. benim bu sa
kat kibarca. n·z m de zaten 1-tediğimis bah yazdığım tiyatro makalesinin sonun· 
'.bu idi. Meşhur olmak için me~urlara daki satırı değiştir. Ben şöyle yazmıştım: 
tatmak, onlardan cevab almak, ceıvah cPiyes rnüth.§ surette sukut etti.ıt Sen 
!Vermek... onu JUna benzer bir tekilde tashih et: 

Artık edeblya n}Pmi bizlere gilllük. ya- cEscr vakıa biraz alkışlanmı~ ise de tem
serninlik görünmc>P.c baslamıştı. HAsılı sıli devam edemiyecektir. Çünkü ber
uzatmıyayım. t:tm bu esnada Resimlt Ki- baddır vesaire ... ıt 
tab ş:ıirlerindrn ~üleyman Bahri Yeşil Bu münekkid kim diye merak ettlnizse 
ıyurd diye çık rrn l!a başladığı bir haf- yalnız şu kadar söyliyeyim: Evvelce Rü
talıkta bize pek ı;nt bir lisanla çıkışma- bap'taki arkadaşlanmm en samimisi ..• 
ta başlamasın mı' Bu~n aklımda kalan :ve üstelik, mekteb arkadaşım! .. 
ıadece şu neviden iltifatları: * 

- Haydi mektebdeki sıralarınıza ~ BugQn bu acı hatıralanmı niçin yaz-
nOn, sümükleri :ıkan çocuklar! dım. Hepsi bu kadar mı? Hayır, bunca 

İşte yirmi yedi yıl evvel benim ayak yıllık edebiyat hayatımda gerek plw· 
attığım e4ebivat arsasında yaılılar genç- ma, gerek başkalarına karşı yapılmıı 
lere böyle ec!eb dersı verirlerdi. böyle çok haksız ve hatırası ınsana elem 

Sonra aradan st-rı,.ler geçti. Bi-z de, ka- veren karaktersizliklere §8hid oldum. Kaç 
rmca karınca, az cnk tanınmafa, methur dost hiç yoktan. en basit bir sebebden 
olmağa başladık. r>erken efendim. ben birıbirlne kırıldı ve aldılar ellerine kale
cBaykuş. isimli manzum bir piyes yaz- mi. birbirlerine söylemedik lakırdı hı
mış bulundum. Rıı pives o zaman yeni rakrnadılar. Ortada eserler garezkarca 
teşekkül etm's 0

1
.,,., D'lrülbedayi sahne- tenkid edilôi, şahıslara küfürler savrul

sinin (yani şimn'k· Sehir Tiyatrosunun) du ve Tanzimat devrindenberf başlıyan 
lfirmı ~ef, otuz k ;~1v~ yakın olan meşhur üdeba ve şüera lı:avgalsn kötü bir Jtiyad 
ilstadlardan m"rn1'kPb edebt heyeti lOt- halinde devam edip gitU. Arada dövü~ 
len beiendi Vt' t1ibir caizse bu eser iki ay meler de oldu. Şımdi bakıyorum, vaziyet 
llllren bir prov sonunda Darülbedayiin bugiln de az çok ayni şekildedir. Gene 
46rdüncil eseri ve> ']k tı:>lifi olarak oynan- birbirlerine en hafif küfürle ccahik di
dı. Y lnız şunu kı:ıvdı>devim ki. ilk oyun yenler, cgarezkir. diyenler eksik değil. 
Perşembedt-n ev\•el bir gün, bir Salı gtı. Filin münekkid filin münekkide kız.ar, 
n8 matbuat erk·,.,ına •Umum! prova. na- filin naşir fılAn muharrire kızar, filan 
mUe oynanmıstı Trmc;"lin sonuna kadar konferansçı filin gazeteciye kızar. tık İl" 
tıer iş yolunda ri•ti. Sahiden beğenenler 
aahiden be~en~i h"iTPnmiyenler nezalte- [•] Muht~tın 131rgen. 

T. iŞ BA KASl'nın 

939 K. TASARRUF iKRAMIYE PLANI 
32,000 LİRA MÜKAFAT 
Kuralar: ı Şubat, ı Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 
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T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

=--======-==-=======~==========-=:ıı:=============-====================~ .... 
len. en !ena baba miruı olan :tnk.ar ve ı yatını ve Türk edebiyatcılannın bir kll- kuvvet te ortaya çıkamıyacaktır. :Sı& ,Jıo 
tehzlle baş vurmaktır. mını daima birbirlerine brşı seferber Türk edebiyatı namına acınac:U bir b ,et 

Hi.sılı. edebiyatta dostluk yok. en vaziyette tutan bu vaziyet, dün gibi bu- dir. Geçenlerde Peyami Safa da ı:ı, .. 
basit, en tabıi bir münakaşa ile alevle- gün de kültür n aan'at hayatımızın en hakikate temas etmiş ve bütün .nı t1' 

nen bir düşmanlık havası var. Beıı filanı fıraklı tarafıdır. Elele tutuşmak ve bir ta§lannı kendisine ve birbirlerin• ~MI 
beğeniyorum, muhakkak ıen de beğene- edebi mahfilde yalnız Türk edebiyatına zatmağa çağırmıştı. Ben de onuıı -::, 
ceksin! Hayır, ben o fikirde değilim de- hizmet etmek için toplanmak bilhassa y-
diniz mi, derhal bir yaylım ataril• bulı- bunun için llıımdır. Türk edeblyatcılan iştirak ediyorum. Yoksa hepi.nıJ:ıe clV -.NA ~ oluyor: edebiyata da. edebiyatçılar• 
yor. hlll kendi aralannda anlapmu ve bir- -"1'I. 

İşte sayın okuyucularım. Ttırk edebi- leşemezlerse onlan koruyacak hiçbir Halid Fahri ozo 

Son çıkan son der~ce moessir BESBiN BAŞ.ELDi DşUtme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SALİH NECA fi 
Bahçek•pl 



ION POITA 

Adliye ve Hariciye Vekilleri dün tayyare Suriyede botun partiler 
k v • • Fransaya karşı 

Çemberlayn dün Paristen geçti, 
Romada bugün müzakereler başlıyor açakçıhgma aıd tahkıkatı anlatlllar birleştiler 

Ceıa (BQ.§tarafı 1 inci sayjadcı) kara emniyet mildürH'tğünden alınmış o
btıa 1 Bayar, bir iki gündenberi mat - lan 18.8.937 tarihli pasaportla .24.8.93'1 ta
bir tta mevzuu bahsolan beynelmilel rihinde - yanı mevhum f8hıs im..zasile ce
~Y'Ya.re kaçakçılığı mesel~ bu· vabi tclgraiı çektikten altı giın sonra -
ın~(._, nıznameye alınarak görüşül - A\Tupaya gittiği tesbit olunmuştur. Mu· 

;'11 teklıf ettL maileyhiıı E'ransada olduğu anlaşılarak 
le eklifln kabuUi üzerine kürsüye ge- evrakı ıharic:yeye gönderilmek suretile 
2iırlJn:iciye Vekili Şükrü Sara oğlu, iadesi esbabına tevessül olunm~crtur .• 
h 8Ziran 9 38 tarihinde toplanan grup cAdli tahkikatın bugünkü safhasına 
n;etı uınuıniyesinde Hariciye Vekili gore İstnnbnl matbuatında intişar eden: 
bt · Tevfik Rüştü Arasın beynelmilel 1 - Halen rneb'us olan bazı kimsele -
ı: kaçakçılık şcbe'kesınin İspanyol mu rin bu işle allikadar bulunduklan, 

l'iblenne Tür~~ye namına tayyare 2 - Posla müvezztlerirıden bir f8hsm 
~ttlğı hakkmdn H.arlciyc Vektiletine yukarıdn bahsi ge~n te~afı Ekrem_ Kö-

ki ihbar iizerine yapılan tahkikatın nige vermek suretıle vazıfei memurıyt! • 
~ iştn o vnkıt Adliyeye intik~l etmek tini suiistimal etti~. . . 
hr ere olduğunu bildirmiş oldugunu ha· 3 - <-: zaman yuf'-'lek b1:: ~azife~c ?u 
~latarnk izahatına berveçhiati devam lunan bır zatın Ekrem Komğe Tfuiti -
.. ~d: yede sahte bir pasaport ~rerek ve hak 
ıs; ltatirnnm ilk günlerinde Franko kındaki tahkikah ken~isine ihbar ede
l'i <llıyasmın Türkiye mümessili Ha • rek knçırmış bulundugu, 
b dre Vekalclinc müracaat ederek • - Gümrük idaresi nezdinde An -

lrçok. tayYan> vüklü vagonların Ame- kara müddeiumumiliğinin mev:zuuba • 
~dan hnreke't etltiğini ve bunl.arm his ~ayy~relerin Türkiyeye g~lip gel -
~l\tye hükfunetine aid olduğunun id medıklen hakkında. tahkikat 1cra et • 

:ıa ~ildiğint söyliyerek do{!ru olup m.iş olduğu.. . . 
hnadığmı sommştu. ı ı Haziran 1938 5 - Bu ışten dolayı Hancıye memu· 
:~ V'aşington scfirimizden aldığımız ru RuhU:en ba~lı::a kimselerin mevkuf 
tr telgraf da avni mevzua temas edi- bulundugu. 
~0tdu. AmP.nkada Türkiye mubayaatı Hususlan Ş,R~riv~~dir. 
to1~e uğrnşRn resmi makam Va~ng· cEkr.~~ Ko?ığln ıadesi: ~akkındaki 

n Befaretimiz olduğuna göre bizde o teşe~~~su.n 1~tacı . be~le~ilmektedir. 
"akit rnevzı b his sevkivahn bir ka· Geldıgınde şcrıki cünnu ile beraber 
~çı ııebek ~ a 'd~ eti his.si Ye 7.an· mahkemeye tevdi edilecektir. İstanbul 
Ilı h " esme m ıy . b f d ki 

1 
Asıl olmuştu. mat. uatım.n b~ mesele et::a ın a 6?n 

1. 3 ltazıranda gerek İspanya mümessi - neşnyatı üzenne de tahkikatın tamı • 
ıı:ı1ıı Verıdiği haber ve gerek Vasln~on kine ve ihbar e<tiJen hususların tevo>i • 
~r'tnlzdcn alınan ·telgraf birleştirile - kına başlanmıştır.• 
~ keyr e>t rnn Müdafaa Vekaletinden Adliye Vekilinin bu izahatını müte
d l'Uldu. 14 Haziranda bu Veknletten al· akıb birçok hatibler söz 8Öyledikten 

11 1~ cevabda iböyle bir müb:ı:yaanın sonra Başvekil Ce1A.l Baya:r tekrar kür
d~ı... Ohnadı~ ve hiç bir tayyare siparişe- süye gelerek Adliye ve Hariciye Ve • 
il "IIlediği ve Türkiye namına bütün si • 1.-iJlerinin verdikleri izahata nazaran 
~lerin Vaş"ngton sefaretimiz vasıta- bugün hükUmet elinde bulunan delil· 
~e :tapıldığı bildirilmiştir. Bu cev.ab ve ler üzerinde vasıl olunan neticelere gö-
4<1Pan gt;cm re takibata devam edildiğini, ve eğer 
~ l'a rnümessil!nin ihbarı Vaşm yarın ele yeni bir deUl geçerse onun Ü· 
ıııı~etimize tebliğ olunmuş ve beynel - zerinde de yürümekten kendilerini me· 

bııubir 6ahtekarlık şebekesile karşılaş. nedecek bir kuvvet olmadığını tebarüz 
~l:... • _z hissi h.Asıl olduğundan sefaretin 

artık Şam hük&netini tanımamaya az
metmiş görünüyorlar. Fransız i.<1.ihba -
rat ::nemurlan ~li\e idare edildiği· bura· 
da her esin malılıııu olan bu hftdiseler, 
merkezt Şnmda bulunan Suriye nruı • 
yonalizmini derin bir endişe ve heyo • 
cana d~ürmüştür. Fııınsanın Surl • 
yeyi ezıneğe ka-ar verm~ olduğu ka -
naati umumidir. 

Vaziyetin vahameti haldonda bir fi · 
kir vermek üzere şu hadiseyi zikrede
bilirim. Dünf' kadar biroi.rlerine irorşı 
can düşmanı gibi mulıaJif iki saf tut • 
muş olan Vatanrıer ile doktor Şe~.ben
der taraftarı bulunan mu1ıalifler1 kı · 
sa bir müznkereden sonra müttehJrlen 
J1arekete 1rnra:r vermiş bu'lun.~vorllar. 
Suriye etraftan parçalanırken hiç ol· 
mazsa merkezde bu suretle birleşnrlş 
bulunuyor. Bu tttföada d~i:r üç gOnden 
beri bir tnk1m şayialar dolaşıyordu. 
Dünkü El Eyyam gazetesi doktor Ab -
dümılıman Şchbenderle yapılmış bir 
mülakat neşretti. Du mülAkat, Şei1ben
der taraftan olan bu ga7ete ile diğer 
bazı İngiliz gazeteleri muhabirlerlne 
verilmiştir. Muhalefet :reisi, beynna -
tında Suriyenin v.ar.iyeöm fe~de 
vahim olarak eöstermelrte ve bu şe?'8 -

it içinde bütün mim kuvvetler aramn
da ittihadın fnrzolduğımu ~yled:lkten 
sonra bu kuvvetJerin bundan böyle Su 
riye istfkl~Jini temin ed~k olan faa· 
liyete hasredilme!ini iUv• eylemekte • 
dir. 

Birkaç gündf'?lberi Suriye parlamen 
tosunda da ateşU mÜ7.akereler olmak· 
tadır. Bu müzakereler neticesinde Su
riye istikl~l muahedesine iki seneden -
beri yapılan konuşmalar netice..vinde i· 
ıave edilmiş olan zeyH.Jerin 1pka ~ • 
mesi !karan verildi. 

Diğer taraftan, son zamanlarda Su • 
riyede Fransızlar tarafından bir pro • 
paganda bilhassa dikkati celbe lAyık· 
hr. Tilrkiyenın, Almanya ve İtalya ile 
birleşerek Suriyeyi istilA etmek emel
lerinde bulnnduğuna dair yapılan bu 

Paris 10 (Hususi) - Roınaya gitmek kflnetin birinci şartı telakki eclildiğlnt 
üzere bu sabah Londradan hareket etmi§ 
olnn İngiliz b svekili Çemberlayn ve 
hanciye nazın lord Halifaks, evvelce ka
rarla.cıtırıldıjı veçliile Pariste 'tevakkuf 
etmişlerdir. 

İngiilz nazırları gerek Kale, gerek Pa
riate tezahüraUa karşılanmışlardır. Mi -
safir nazırlar, İngiliz ve Fransu: bayrak
larile suslenmiş olan Şimal istasyonun • 
dan do~ru Frc.nsız. har.ıciye nezaretine 
giderek, akşam çayını Daladye ve Bone 
ile birlikte içmişlerdir. 

Bir tebliğ neşredildi 
Du münasebetle dört dost nazır ara -

sında cereyan eden rnüLakat, bir saat sür
müştür. Mülakatın ®nunda neyed.ilen 
müşterek bir tcb~de, dört nazır arasın
da tetkık edilen bütün meseleler etrafın
da tam bi.r gö~ birliğinin mevcud ol • 
duğu bildirilmektedır. 

Romaya hareket 
Çenıbe.rlay.n ve Lord Halüaks, bero. -

berlerindo hariciye ne7.lll'eti dainı! kitibi 
Sir Alekmındr Gadogan ve hususi kAtib
leri olduğu halde saat 20 de ekspresle 
İtalyaya hareket et:mŞerdir. 

İngiliz rıazırlan. muvasalatlarmda ol
duğu gı'bi, hareketleri esnasında da Da -
ladye, Bone, İngiliz sefiri Sir Erik Fips 
ve diğer hükOınet erkanı tarafından ha
raretle uğur! nmışlardır. 

Yarın sabah İtalya hududuna varacak 
olan İng!liz na7Jilan, öğleden soma Ro
maya muvasalat etmi§ bulunacaklardır. 

Bone•nin beyanatı 
Par;!s l O (Hususi) - Kabine konseyi 

bu sabah toplanmış ve bilhassa öğleden 
sonra İngiliz nazırlarile yapılacak olnn 
görüşmelerm meV"ZUunu tesbit etmiştir. 

Hariciye nazın Bone, bu münasebetle 
İngiliz sefirile dün yapmış olduğu müla
kat hakkında hahat vermiştir. 

ilave etmektedirler. 
Dolaşan bir şayiaya göre İngiliz • 1-

talyan müzakereleri esnasında yan res
mi Frankist ve Cümhuriyetçi İspanya 
müşahidleri ağlebi ihtimal Romaya gi• 
deceklerdir. 

Duc d'Alba, zannedildiğine göre Bur 
gos hükfunetini temsil edecektir. Cüm
huriyetçi İspanyayı temsil edecek za .. 
tın kim olduğu henüz malfun değil • 
dir. 

Paris 10 (A.A.) - Bütün gazeteleı; 
Çembcrlaynin Romada Paris ile Roma .. 
rasında mütevassıt g :bi hareket etmiye • 
ceği mütaleasını serdetmektedirler. 

Petit Parlsien, diyor ki: 
cTavassut meselesi mevzuu bahsolamu. 

Çünkü tavassut denildi mi bundan her 
iki tarafın cfedak~lıh ta bulunması ma
nası çıkar ve bu da ekseriya cterk ve fe. 
rağ. manasını tazammun eder.> 

Beynelmilel konferans 
Le Journnl. Romadan istihbar edijort 
cElde edilmek istenilen gaye. her za • 

man olduğu gibi beynelmilel bir konfe • 
rans akdini temin etmektir. Bu mane'VJ'll 
sayesinde Fransa, madun ve ha• • 
ti .belki de münferid vaziyette kala 11 

caktır. İngilizlerin bundan bir §ey b • 
znnamıyacakları zannolunur.~ 

Oeuvre gazet.esinde Bayan Tabouis, .,,,. 
zıyor: 

Hltler ıle Mu.ssolini, Fransanın serfilru 
edeceği zannına kapılmışlardır. Şimdi bu 
fikri terketmeleri icab etmekte olduğun
dan bir dörtler konferansı toplanmasını 
temin edememekten endişe etmiye baş e 

lamışlardır. Berlin Polonyanın bitaraf • 
lığından emin o!duğundan İtalyaya daha 
ziyade müzaheret etmiye karar vennif .. 
tir. Hitlerln yeni düşüncesinin İtalyanın 
Fransaya hücumu takdirinde İngiltere • 
nin bitaraf kalacağına dair Çemberlayıı
dPn bir vAd koparmak olduğu söylen • 
mektedir. Buna mukabil Almanya da ,. 
taraf kalmak vadinde bulunacaktır. 

İngiliz g32eteJerine göre 

.. llGt ll ettirdi ve valf'anın memlekette kö"ltbµ-fo :rnevcuct evrak ve vesaik.in ası an, . . . 
lotraııan ve mUmkün değilse musad _ dak. salmış btr ış olmayıp menfaat sru- propagandalar, Fransa h!imayesinin 
~ IU?etı . _ d ·ım si . t nmiş kasıle malfun olan adamlarm yaptığı Suriye için elzem ve zaruri olduğunu 

Bone, konsey toplantısım rnüteakıb 
gazetecilere de beyanatt,a bu!unarak, 
Fransız • İtalyan ihtilafı hakkında Pa
ris ve Londra hükUınetleri arasında 
tam bir noktai nazar birliğinin mevcud 
olduğunu söylemiştir. Bu noktai nazar 
birliği, ihtilliın münhasıran iki alfu· 
dar devlet arasında halledilmesinin lA· 
zım geldiği merkezindedir. İngiltere:oin 
tavassutu knt•iyyen mevzuubahis de • 
ğiJdlr. 

Daily Telegraph, şöyle yazıyor: 
•Bugün Pariste İngiliz ve Frarun.I 

nazırları aras:ı:nda y.ap·haaık içt~ 
İngiliz nazırlarına. Fransız - İtalyan 
münasebetleri meselesi Romada mev • 
zuu bahrolduğu takdirde ne şekilde tia
reket edecek:lerinl tayin etmek fırsatı
nı vereceği tahmin edilebilir. İngilill 
nazırlarının şu suretle hareket ebne1e
ri muhtemel<llr. 

tlt. ı• ~? c:rmınd goln erı e bdıs eb ve-- bir fezahat oldugu· ımla•ıldığını ve bey 1 kib k 
hn.. v nazıran a a ınan ceva a u . . -ı • herkese an atma gayesini ta etme • 
t~ll A--· :1-. Et..-n t - inin nelmılel bır kaçakçılık febekemıe da- tedir. Bu gülünç propagandalar ara • ll•·- ~uer~n _,Y"r muesseses d • .. Jedi 
~~bul acentası tarafından hariciyeye ya~c ;f~~· soytınd · k' t essürü s bela Hatay rejiminin Suriye Mıine 
i._ ~ edileceği bildirilmesi üzerine ayni . lda ğuı u a •a banır: .. : ~l-· mb_u tadilini mümkün kılacak bir siya.sf ta
"'?' 'llİf .An kz.ib cıp o u nu, ŞU v"'ya u T"".ıs e...,ı ır havvül vü<'udc gl!lmckte olduğu sötle-
~ adolu ajansile bir t: neşı:r tefrika imkAn bmıkmadan mücr.iımlert ri de vardır. 
hır Uf 'Ve bu teku'bde hususı ellede hıç cezalandırmanın kafi ~ samimt karan 
~}erden tayyare satın alınmadığı ..-e o!duğunu ifade etti. Bu namı kat'! ise, 
1ll le bir alış verişle Türkiyenin alakası masum olan bir takım vatand~Ianınızın 
~~ obnadığı bildirilmic::tir. da şereflerini spekülAsyon mevzuu yap-

l@tı lııtzbunda Hariciye Vekaletine ge- maktan kurtarmak hükfunetin borcu ol -
~~Saik Adliye Vekfileline tevdi olun- duğunu ve hük<ımetin bu iki esaslı nok -
b_~ h ~-~ tayı ayni assıuiy~~ ~ttiğinl ıve 

~lı i~ye Vekilinden sonra işin adU kendisini bununla mükellef bildi~ bil· 
\'e(~llli izah iÇn kürsüye gelen Adliye dirdi. 
~1 ~kret Sılay bu hadisenin Ankara Başvekilin bu izahatı umumt heyeıtçe 
'-?ib·\lfiyet müddeiumumiliğine 22.6.938 tasvib olundu, celseye nihayet verildi. 
~l?ıde intikal eitiğini ve meselenin HükUmetin Mecliste beyanatta 
~~ <:Urnu.s· itibarile resmi evrak sahte bulunmMı nmhtemel 
t~ SUçunu teşkil ettiğini tebarüz et- Ankar11 10 (Hususi) - Tayyare 
~ttt. en sonra izahatına şöylece devam kaçakçılığı işi hakkında hüktimetin B. 

.1f M. Meclisinde beyanatta bulunması ve 
~h~ltn ınemlekette bulunmıyan König umumt efkarın bu suretle geniş tarz· 
\ı ~ llleşhur Ekrem Hamdi isminde- da tenvir edilmesi ihtimali kuvvetli -
~ },ıh 2 ve 3 Temmuz 1937 tarih.inde dir . 
~ Udafaa Vekili ile Hariciye rnüs • Sabık Dahiliye Vekili de 'beyanatta 
' ın imzalarını ve rnezkQr VekAlet- bulundu 
~\rtanıi kAğıd ve mühürlerini taklid Ankara ı O (Husu~1) - Sabık Dahi -
':lltoı.. 8Uretile Kanadada bir fabrikaya liye Vekili Şükrü Kayanın da bugün -
:tı .lllYe ·• • ~ CUrnhuriyeti namına tayyare sı- kii Parti ım.ıpunda gördüğü lüzum ii · 
~ )ı e~ştir. Bu siparişi alan fabrika zerine beyanntta bulunduğu haber ve
tt,_~ı heınız vasıtasile teyid etmek is- rilmektedir. 
\t)'fd 'l'iirkiye hariclyente bu siparişin ---------

~it~~! edilmediğini 17 Ağustos 1937 istanbulda \'f niden 
tt li ~·afla sormuştur. Fakat bu tel- J 

~Olt ~rlciye Veknletine değil, hariciye iki Halk evi 
~. 'l'e 

0 
l.unum müdürlüğüne çekilmiş -

~}\:.af PTOtokol dairesi memurlann· inşası dllşünUlüyor 
')et, 1 Bozcalı tara:fmdan alınmış ve 

( Ba.§tarafı 1 inci ıa.yf ada.) 

E. König, Fransada 
izini kaybettirdi 

( B~tarafı l inct. ıcıyjada.) 
Dün İstanbul& döndüğünü öğrendik. 

Bir muhar:rirlmb~ avukatla, yazıhane
sinde f?Örilşmi~, Necib Abdullah mu • 
harririmize Ş"tmlan anlatmıştır: 

- Ekrem Köniğin uıl ismi Ekrem 
Hamdi Bakandır. Kaıdisile birltaç yıl 
evvel kızkardeşinin bir davasında ve -
kili iken, bu münasebetle tanışmıştım. 
Ekrem, VekAletlerde, 4UJlun bunun i· 
darl ve ticari işlerini takib ederdi. İşi 
buydu. Bir gün bana, İngiliz cAnato
lia Mining CorporaUon• maden şirke -
tinin Riçerç ismindeki bir mühendist 
müracaat etti. Bu adam. şimdi ölmü' .. 
tür. Bu maden Fketi memleketimiz -
de iş yapmalt istiyordu. Mümessili o -
lan mühendic:e. memleketimizde ma • 
den işleri ile ~l miless~ Eti· 
bank olduğuııu, OTftya müracaah llznn 
geldiğini söyledim. Bu iş için yanımda 
mühendis, şimdi Hatay Cümhurrei!'i • 
nln yaveri bulunan binbaşı Zihni ol -
duğu halde, bundan 3 yıl evvel, Anka
raya gittik. Etibanka mftracaat etti. E· 
tibank, bu iŞf" mntemayll göründü. Bu 
sırada Ekretnf" rasladım, bu işin taki -
bini ona bıraktık. İ§ta, ilk münuebet.. ~ a~:~irilıneksizin Ekrem Köniğe tev 

Sun:ı llşt.ur. Ekrem König bu telgrafa 
1141.tıd~ bir isimle 18 Ağustos 1937 ta -
~4\ı~ haı:ıcıyenin siparişi teyid ettiğini 
-ll?l~ il bır telgrafla oovab verm~·r. 
' ıertne tayyareler yola çıkanı -

yük ve modern olmasına gayret edile-
cektir. Gene bu sıralarda, Ekrem Perapal:aı o-

'l'tı~ 
~ .,.:1 alara]t Ekrem Könige tevdi e
lbtı.~ltıdenrıda iımıI geçen Ruhi 27.6.938 
ltJ'U 'le songu altma alınmış ve cür -
) t-ı etırı theın Königin şeriki olduğunu 
~ıı, esı ilıerbıe tevkif olunmuştur. 

rauıınnada Ekrem Königin An-

İki Halkevinden birinin İstanbulda, teli sahibi ile yeleni Emin arasındali bir 
diğeri Beyoğlu cihetinde yapılması dü· davayı bana ,etird1. Fakat, biWıare tlc
şünülmektediT. Beyoğlund:a yap)la \. retı veklletini alamadığımdan. Ekrem! a
cak olanın Tak.simle, Harbiye arasın • radım. Avrupada olduğunu ~d1m. 
da, İstanbulda yapılacak olanın da Sul· 1937 yuında. Avrupadan d&ıdil, tua bir 
tanahrned civannda inşa edilmesi mu· zaman ıonra, tekrar Avrupaya gitti. Gitı
vafık bulunmaktadır. meden bana 00 davamıı takib tıc;in. 11 • 

Vali ve Belediye Reiaıi LO.tti Kırdar muml vekAletııam• vermiftl. Bunlardan 
bu işle yakından meşgul olmakta. tat-- bin Alpullu ,eker fabrik~ Ekrem 
kikler yapmaktadır. aleyhin• açtılı bir a1aoak da.ftll; 4fleı1, 

İspanyol me.8elesi 
Diğer taraftan Royter muhabirine gö 

re bugün, Fransız ve İngiliz nazırlan 
arasında cereyan eden müzakerelerin 
mühim bir kısmı İspanyada bir müta· 
reke aktedilmesi ve İtalyan gönü1lüle· 
ri tamamile geri alınması imkAnlan -
nm tetkikine tahsis edilmiştir. 

Komada parlak tezahürat yapılacak 
Londra JO (Husus!) - İngiliz na -

ıırlannı parlak bir surette karşılamak 
üzere Romac:ia büyük hazırlıklar ya • 
pılmış o1dul\ı bildirilmektedir. Maa -
haza, Çemberlayn ve Halilaksa yapıla
cak istikbalin, geçen Mayısta Bitlere 
karşı yapılan tezahürat kadar parlak 
olmıyacağı anla.,.qlınaktadır. 

İngiliz ve İtalyan nazırlan arasında 
cereyan edecek olan görüşmelerde, bil· 
hassa şu dört meselenin tetkik edil ere
ği söylenmektedir. 
İspanya meselesi, Süveyş kanalı mü 

nıriye tarifesinde tadı1At: Filistin me -
selesi ve Yahudi muhacereti meselesi. 

Tansmt :meselesi 
Londra 10 (Hava! ajansının muha -

biri bildiriyor) : 
Siyasi mahfellerde söylendiğine gö • 

re, Roınada yapıJacak olan 1ngiliz - İ
talyan gö~tn<!leri esnasında dört dev· 
}etin İspanyol ihtiUbnda tavassutta 
bulunması irnklnının tetkik edilmesi 
muhtemeldir. Bu mahfeller, İspanyol 
meselesinin diğer biltün meselelere 
takaddüm erleceğini, çünkü bu işin sil· 

Ekrem.in askeri fabrikalar müdürlüğüne 
yaphğı bir ı11§aat müracaatında kendisi
ne bu işde delAlet ettiği, Protvay isimli 
Belçika ıirketi aleyhine parasını alama
dıiuıdan dolayı. açtığı dava idi. 

Ayni fekilde, Ekrem. Fransız sefaret -
hanesi v~kili Billoteye de vekAletname 
vermiştir. İşt• Ekrem hakkında büjtün 
blldiklerim... Ankara mUd.deiumumili • 
ltnde ve billhare ı.tanbul 1 inci sorgu 
hAkimliğinde, phid olarak, ifademi aldı
lar. Eknmlıı ne tipte bir adam olduğuna 
muttali oldum. Fakat. ne yapamnız, bun 
du 10nr& mil.vekkilleri.mizbı ıadece ce-

İtalyanın Fran~adan taleblerl araz! 
saha.cımda ise İngiliz - İtaly~ ftfllb 
hüktim.Jerine muhalif ad~leccıtth\ 

Bu talebler eğer arazi ile alakadar de 
ğilse, meselenin doğrudan doğruya 
Fransa ile İtalya arasında halledilme • 
si )Azım gelir. 

Komisyon Anıl - Kabir 
hakkında teklifini 

bildirdi 
(B~ta.rafl 1 inci 8a.yfada.) 

Grupuna mütalea olarak teklif qt. 
me~ ekseriyetle karar ~rmiştiı\ 

Komisyon azalarından üçil bu ka • 
rara muhalif kalınışlar ve anıtın Çan 4 

kayada yapdmac:ı mütaleasında ısrar 
etmişlerdir. Öğrendiğime göre bu 80D 

mütaleadan bultmanlar arasında Fa • 
lih Rıfkı A1ay i~ Ferid Celal OOveo 
vardır. Kat'i karan Grup verecekttr. 

* Ankara. 10 (Hususi) - Parti Grupu • 
nun Anıt • Kabir yerini eörüşmek ÜJleN 

Perşembe .günü toplantıya daveti muhte

meldir. 

maziyülevvelini tahkik değil, cemui • 
yülMıirini de tahmin etmek icab ede • 
cek.> 

Bahkesirde dikiş. nakış kursları 
Balıkesir, (Hus~i) - Balıkesil 

H.alkevi tarafından 1,eçen yıllarda ol • 
duğu gibi bn yıl da Mitatpaşa il.koku • 
!unda bayanlar için dikiş, nakış, biçk\ 
metod ve çiçekçilik kurslarile bay ve 
bayanlar için okuma • yazma kural.an; 
Halkevinde de fransızca, almanca, in • 
gill:zce kurslan açılnuş ve tedrisata bq 
lanmıştır. 



11 ..,.,. SOR POST• 

"Sen Posta,, nın Hikayesi -.-ttıu~ıUH-ımı~ Müsabaka ile Müfettiş Muavini alınacak 

K .A b ı ballkÇI 1 P. T. T. Umumi Müdürlüğiinden: U a 1 - İdaremizde münhal ,35, lira maaşh müfeltİf muHinlilı:Jeri için 10/2/939 18" 
rihinde Ankara ve htanbulda bir müsabaka imtüıuu. yapılacaktır. 1sıekJ.ilerlS 

1111111Dm__.. mııllBlll_ll ... Çeviren: Faik Bercmen . .rflD-IHI qağ1daki ıartlan haiz bulunmalan lazımdır. 
•-- 1. - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunmamak. 

Bahlr.çdıkla geçin ·yord11. Fakat çok- dar para kazandıran balıla yemek isti
tandtr hiçbir bılık oltuıaa takılmak is- yorsun! 
temlycmtu. Zavalhnın talii pek tersyü- - Ne olursa clsun yann bana o balılı 
.nne döamüşt\i. Üstelik. herkea. küçük- getireceksin! Eğer benim öldüğümü iste
ten büyüle kadar onunla alay ediyor, &e- m~yorsan .. 
petlndeki yemlerini çalıyordu. Adam ertesi gün tekrar balığa gitti. 

Nihayet balıkçılıktan rızkını kazana· Denız o kadar parlak ve berraktı ki adetl 
mıyacajuu anlayınca takımlannı derle- dibi görünüyordu. 
yip toplayıp bir köşeye attı. Biraz sonrr. ayni balık dünden daha 

Bir ı\ln kansı: parlak v~ güzel olduğu halde oltanın u-

- Buıi• bana ya ·--~~ :;:.r cund:ı göründü. O vakit balıkçı mahzun 
barbunya wyıı yallı bir \laAu.auu ıe · b!r sesle: 
melisin. dedL 

Adam eevalt verdi: - Ne yapayım. bugQn seni eve götüre-
- t.mklnı yok. Sular alçaldL cefim. Kanmın yemek istediği balık sen· 
- Aınaıı senin de fJe yanyacak bir ta· sln! Şayed seni yemezse ölecek.. çünkil 

rafın bhnamıı. Bütün komfUlar, senden ° yalan söylemez. 
balık almak için bekliyorlar. Sense, zah- - Beni denizde bırak! Buna mukabil 
met eifp te sahile bile gitmıyor1UD! una altı kayık dolusu balık getireJim. 

- Ne yapayım. kabahat ~nim mi?. Ba Adam bu şarh kabul etti. 
hklar oltama uğramaz oldular. Şanam O günkü balıklan da ,ehre götürllp 
d&ldü. sattı. Eve de dünkünden iki misli büyük 
Kı~n dinlemedi. batırdı: ve yağlı bir bahk götürdü. Fakat gene 
- Haydi haydi dinlemiyoruJQ; öldü· kansına beğendiremedi. 

lfimil istemiyorsan hiç olmaua bir ur- Kansı sızlandı: 

datya bahtı getir. - Daha bir günüm kaldı. Eğer ölmemi 
Bunun üzerine erkek takımlarını aldı, istemiyorsan o ilk balığı getir! 

ıahile cıtti ve sandalına binerek açıldı. Zavallı adam pek kederlenmişti. 
Ol tasana ilk defa dokunan güzel. par-

lat bir balıktı. Onu suyun üstüne çıkarır Ertcs: gün den·ze açıldığı zaman ayni 

beleye nr; kuyrutumu da btanna ye
d irf 

Balıkçı böyle yapacağına söz verdi. 
Kadın o Ella (1) yı yedikten ü~ saat 

sonra üç tane oğtan çocuğu dofunl•. Kö
peğin ve katınn da üçer yavndaa clüa
ye.ya ıeldi. 

Uç ojlan çocup dünyaya çıkar çakmaz 
ayala kalktılar: ve l'sana eeUP: 

- fyami (2) ! dediler. 
Ondan sonra kakae alaama 7amna 

gidip iç 41al kopardılar. 
Kendilerile beraber dnn,.,.a ıelea k5-

pek ve katır yaYntlannı 7anlanaa kattı
lar ve analannm bulunduğtr yen ıele
rek onua etrafında danaedip pıb IG7le
m~e başladılar: 

Alla! KuMbtle! Koima 
Abe, Kun, Kucı ..ellet 

Şarkıyı bitirince hepsi birdea 8Uya 
daldılar ve nereden geldilerse gene ora
ya döndüler. 
Kılbada yap7an !htiyarlar bu 6çüzle-

re: 
- Kolnde. Taeguo ve Odduo! derler, 

ki yani talih, terVet ve kanaat demektir. 

(J) cElla.. Küba lisanında balık de
mektir. 

(2) Anne! 
balık tekrar suyun üstüne çıktı; altın 

çıkarmaz balıkcıya yalvardı. Bahtın yal· yaldızlı başını salhyarak: 1 
vanf)anna cevab \-eren bahkçı: 

- Benim seni öldürmeğe hiç niyetim - Bugün ölecefimi biliyorum. dedi. 
yok. dedi. Fakat karım ille bana bir ba- al beni götür! Fakat kann beni yedikten 
1ık getir, 4iye tutturdı.ı. Getirmezsen öle- sonra kulaklarımı kakao ağacının dibine 

r A&llf1[f MÖSRAMIZDA: 

Bir yllbaşı gecesi 
Yazan: MUGZZ'eı: Taluin BerJccnd 

~ı göm! Kılçıklarımı köpeğin Allabe Kum-ceJim, dew. 

- Beni tekrar denize atarsan sana üç 
sandal dolusu balık getiririm. 

Balıkça. balığı suya atınca balık verdiği 
aözü yerine ~etirdi ve hakikaten ona yı
Rın1arla balık taşıdı. 

Balıkçı memnun bir halde balıklan 

yükledi ve kövün çarpanda ıatmağa ve 
bağırmafa başladı: 

- -
- Ella E! Ella de.. b OŞ D -~ A. • l G • R ı • 
Yanm saat zarfında bütün balıklar sa· 1 lrı I Y { Z e, rıp, OmQ lZma 

tılmtflı. Yalnız içlerinden en clzelinl. en Nevralji, kınklık ve bütün ag"" rılannızı derhal keser. 
büyüğünü en götürdü. 1 

Balık p"şip te sofraya geldiği zaman - - cabıada aibade 3 kqe alınabilir. - -
adam kansın3 dedi ki: B 

- aa balığı görüyor musun. ne kadar ursa Ticaret ve Sanayi Odasından: 
lfize!, ne kadar fişman!. itte bu, ilk tut- d 
tutum balığın bana ıetirdiği balıklann Al edT. 

1 20 
.. 

1
.. .. 

1
. AW 

en gQzeli.. - ave goz u motor ü 1 - Schopper kumq mukavemet 

Bu söz (lzerine kadın bahta yere ata· 
rak tep!ncli: 

- İstemem bunu, ben istemem. Benim 
yemek istediğim balık o birinciat .. 
Dabkçı dayanamadı: 

- Öyle insafnz kadınsın. ki bana bu ka 

tam takım makinesi 
• • ) 1 - 100 kiloluk hassas baskül 

1 - Adi terazi. 
- Çile makinesi 

1 - Serip lan 1 O kiloluk 

Bursa ipek Kondisyonman bürosu için müfredatı yukanda yazılı lıetler 
alınacaktır. Vermek istiyenlerin 1 Şubat 1939 tarihine kadar Blll'A Ticaret 
Odasına müracaatle tekliflemu yapmaları ilin olunur. 

2. - Hukuku siyuiyesine sahih olmak. 

3. - Hukuk. Mülkiye, Yüksek İktısad ve Ticaret mekteblerinden ve bunJar9 
tekabül eden ecnebi yüksek bir mekteb den mezua bulunmak. 

4. - Hizmeti filiyesini yapml§. veya sınıfı ihtiyata nakledilmif veya ubfll
le elverifli olmadıjı aabit olmuş bulun mali: veya tecil edilmek. 

5. - Otuz yapndan yukan olmamak chalen 4ievlet memuriyetinde bulUDlll
lu bu kayıddan müstesnadır..-

6. - Hüsnühal eahabından bulunmak n haklannda yap1lmlf tahkikat nell
Cf'Jlinde herhanıgl bir suçtan dolayı mahk ı1m olmaıiılı sabit olmak. 

7. - Daire doktoru veya idarenin 1ü zuın ptereceli hutanede sıhhat be1'9 
ünce yapllacat muayene neticesinde. a hhl Taziyeti Mı vazifeJi ifaya müsald ., 
Memleketin her tarafına daimi IW'ette aeyahate mitehammil oldulu ınlap!IDll 
bulunmak. 

hteklilerin nüfus hilviyet cilzdanı. ukerl:k vasiyeti. iJi hal. adliye veslblr 
~ aşı kltıdt ve mekteb diplomalannm 1111 yeya noterlikten tasdikli suretleri
ai ve halen bir dairede memur olarak müstıhdem iseler zati sicil cilzdanıarU• 
dilekçelerini 4 kıt'a vesika fotograflarile Ar.karada P. T. T. Umumi Müdürlf114 
Muamellt Müdürlülfuıe, lstanbulda P. T. T. Müdürlülüne 30/1/939 tarl]ıinl 
kadar tevdi etmeleri ve imtihanın yapı lac~lt 10/2/131 tarihinde saat 10 da ad' 
klır Müdürlüklerde hazır bulunmalan lazımdır. • 

İmtihan tahriridir. Muvaffak olanlar aldıktan numara derecesine ve miıntsal 
aded:ne ,esre Mil!ettiı Muavinliğine tayin olunurlar. Munffak olanlar münhal 
adedinden fazla olursa muvafakat ettikleri takdirde idarenin diğer münhal bir 
metlerine tayin oluna bilirler. Kazananlardan m.il.aavi numara alanlar arasuıdl 
ecnebi Jisana vlkıf olanlar tercih olunurlar. 

İptidaen memuriyete intisab edecekler c.30. lira aslt maafla Müfettiı Mua"riD
Jiğine namzed olarak ve halen devlet memuriyetinde c35. lira alanlar veya c» 
lirada kanuni müddetini doldurmuş olan Iar c35• lira m,aaşla tayin olunurlar. 
Müfettiş Muavinlerine teftiş maksadiy le seyahatlerinde harcırah kanun ve b

rarııameainde yaztlı nisbetler dairesinde seyahat n ikamet yevmiyeai ftrilit• 

iMTİHAN PROGRAMI 

l. - Türkiyenin fktısad! ve tabii col rafyua. 
Z. - Hesap: Faiz • İskonto. tenasüp. 
3. - Mall usulü defteri. :Muhasebei Umumiye knuna. • 

4. - Memurin kanunu - Memurin Mu hakemat kanunu. Ceza Muhak~led 
usulü kanunu, 1609 No. lu kanun, Kefalet kanunu • ve Türk Ceza kanunwuaıa 
memur suçlarına müteallik hükümleri. 

5. - T-lrkiyedt>ki Posta ve Telgraf ve Telefen te§lcilltma aid umum! maJO-
m:ıt ile P. T. T. İdaresine aid 2822 No. lu teşkilat kanunu. c65• cl8h 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Devlet DemirJollan Umum Müdürlüitindea: 
Iran Transit yolunda cer servisine nezaret ve eer milfettiflili vazifesini ifa 

etmek üzere motör işlerinde çalşnıf tamir ve bakım husuısunda ıecri1beJl fi 
memleketimizde, yahud yabancı bir memlekette mühendislik diplomaa aJIDll 
veyahud motör iJleri ile allkah bir sahada tahsil prmtıı kilmelerin dıploma., 
ltonservillerinin fimdilik birer tasdiksiz sureU tercümeihal ve kartpostal bG • 
yüklüğüooe bir boy fotoğraflarile 20/1/939 tarihine kadar Devlet ~ 
Umum Müdürlüiü cer reilliğine milracaatlan illn eluaur. clh 

" 
ERTUGRUL SADi TEk 

TIYATROSU 
Talrıimd• ba rece 
( HiS El ŞAYiA) 

VodTil 3 perde 

Pek pktada lnHn Matat 

HALK OPEREfl 
......... t ,. 

lüyük.,... 
Oç YILDIZ 

Pek yalanda : S.-.ia - ı
" blıbblı .,...... 

MODERN KIZLAll 

Son Posllınm edebi romana: 23 kırım korkuıu cia olmalı ki. yolun orta- - Böyle deme. Süheyla .. bir kaza. ka· yavaş ba11nı yukarıya kaldırdı ve eJ!' 
karşı ç:ımlann arkasında dün a~ 
den daha kalın. daha parlak görünell 
Wi .:;österer~k: A$ıklar yolunun 

yolculan 
Ycacrnı HaliJ Falari Omn.ay 

sınia benden yüzde onunu alıp ayrılır· derin fena bır c!lvesi... 
ken: Bu tevili ben mi yapıyordum?. Bu te-

- Doğrusu ucuz tuttuk. beyefendi! selliyf ona ben mi veriyordum? 
Yoksa bu iki edayı. mevsim ele geçae yüz Uzakta, ti af&jıda, D'le çıkan yokuş
otuzdan af&lı vermezlerdi. Hattl yüz el- tan araba takırtılan gellyordu. Burada, 
liye, yüz altDllf4 kiraladılun 1e11eler ol- bu tepede ise şimdi bir kanad sesi bile 
du. duyulmuyordu. Yalnız Süheyll ağlıyor, 

Diye adeti kelepire kon•utumuzu Süheyla hıçkınyordu. Sanki bütün çam
müjdeledi. İhtimal b&yte daha •a a6yle- hk. bu ıenç lazır. sonsuz ıztırabını din
r.ecektL Fi.kıt gQJeret yüzilne baktım ve leme• için IUIJnUf. kendi içine çekilmifti. 

Duvarlarda büyüklü küçüklü. çer- de buyuk~ Mikanikas! Nasıl ki )'Ol ya- bu sessiz. alaylı cevab karpmdalr.i çene Ah! ben:rn için, Süheyllnm bu alqam-
~ve içinde ıile fotograflan. Bir tanesi, par. köpru yapar! Eğer bu odala.r tıuta- tellilini derhı1 ıusturmala klff geldi. ki itirafı, dün akıamkinden daha ne ka· 
madamın evlendiği günün hatırası ola- caksiniz. oyle çok memnun kalaca4c:siniz. Çünkü. ıcabında çenesi tadar r.elr.la da dar korkunçtu! Bunu zaten dünkü yarım 
"k: beyaz gelinlik elblaesi ile, siyah re- Vakit geçti. onu için bu defa ucuz da ve- ipekti, bunu inklr edemezdim. İçimden- \ıcafmdan hhısetmiftim ve hakikat ol
~ingo,tlu. iri papiyon boyunbaj'h, aç.ak recejim. se yalnız bir feY" memnundum. Mı ev- u~unu ölrenirsem yapyamam 1&n~ 
INıflı ye pala bıyıklı kocasının koluna Kadmın ucuz kira ded:tı yüz yirmi li· den Suphl ile kanmıın herhalde hoflana. ~un. Halbuki lıfte yqıyordum. nefesim 
Sirmiı ltllilmsöyorl Kadın. bu gelinlik ra idi. Hem de- Temmuz geçtikten aoıı- cnğına ... Ancak fU tartla: onlar da ma· ..uwıarak, o kırık dalların. o yanıt ot-
r~fncle, ne kadar da bugünkü kızının ra ... Yaman kadın dotrusul Nerede lae damla kızını fada l&Jlebnellnlerl ı.arla dikenlerin arasına yıkılmaınlfbm . 
benzeri! Demek ilerde bu ginel kızın c YQz yirmi lirayı verdikten 90IU'a siz de ~ek ki bu .aya katlanacak kadar ta-
çehresi de böyle burupcak. anuınınkini on bet giln oturup gidin de IU lld odayı U :ıınnmillOm vardı, daha da katlanabile-
lııdıracat? Ne t.azln talil Zavallı Dea- bu yaz üç(lncll defa da kiralasam!• clJye- (.-.:ktim! Hem ona. SOheyllya kendimden 
plna. diklf'nle drahomarıı çabuk birik· cek. Amma artık bunu da kendi dilince Gilneı •attıktan mnra. çamhlın yuka- t!lzla acımalı defil mi idim. ben ki bu 
ttnnete bak, yollasa ortada kalaralaıın! nasıl anlatırdı. ora11D1 bilemem. Yalnız nsında. SüheylA ile bir akfam enelld ıztıraba henüz yüklen.miftiml O ise, bu 

O:ialara göz gezdirirken ve duvarlar- anladığım, kadının bütün dini, imanı pa• yerimizde oturm\lfluk. Ayni çamın al· 111ce. bu hiali rubfle hiç f(lpheıiz bir il· 
daki ıwimlere bakr.ıften hep bunlan ra ... Nihayet tetlllla beraber, anlıya bile- tanda ayni gölpler içinde lelik. Bilerim [alin delil. her cihetçe bir alçakhlın. bir 
dü,ünilJOrdum. Nihayet madama oda· cefi dille pazarhla giri§tik. Zaten anla- gene ellerincle idi. Znallı ,arah kuf, ge- .#f:kaveUn kurbanı olarak iki senedir hiç 
ları befend:ğimi ve bir arkactqım için şılan o da, doksana tutturmak için fazla· ne allıyar4u. Yalnız bu .leler drekll bir ~imseye açamadıtı derdinin btltiln ağır
peyliyecefimi söyledim. Artık it pazarlı- sını atmıştı. Hlsılı bu son fiata ili bitir- a~layııla, hıçkıra hıçkıra ... Ve ben, gQn- ığını y.alnız kendlat için tapllllflı ve en
i• kalmlftı. MadMn bu sefer bOtD.n tall· dik. On lirasını Suphinin namına pey dQz Madendeki vodvilden 10nra burada '!ak timdi, ilk defa biraz dlrete ,elerek, 
katını takındı. Tellalla yeniden adeta bir verdim ve kadının bir bakkal defterin- bir facia pozu. bir facia çehreli lle kar· ılk defa bir yabancıyı kendisine herke• 
voctvil monolo~u dinliyorduk! elen kopardığı kağıda kwna yazdırdığı pl8JMıfttm. tea yakın bularak açılıyordu. Bari bu 

- Ne mob:lyı kiralanıyoruz, ne aalon· senedi cüzdanıma koyarak cAdiyö• de- - Ağlama, SClheylA. dedim. belli de milthiş itirafın sonunda bu hıçkırıklar, 
ya! Hava, den:z. su olmali! Ev temiz o?- ciim. harab -ediyorsun .•. Ne yapalım. olaa ol· bu gözyaşlan geçince biraz aükdn bula-
sun ki ıizin ar~adaş merrınun ltalsin, ra- TelIAI §imdi. iki taraftan alacağı yüzde muf. yavrum! .. Artık unutmalı bunu... bilse idi ..• 
hat bulauıa! Heo oda iç"nde kalacak? Bir on kom·syondan dolayı pek keyifli idi. Yalnız yarını dü§ilnelim. ıfkımızı. Sil- - Nasıl oldu? dedim. nasıl oldu da bu 
gece yatacak! Sizin kısmet var, oın gun Maamafih içinde, benim için. belki yan- heyll... it başına geldi? .. Hangi fena tesacttıf seni 
evel klracilar g·uner. Biz kovalamadık. na kadar verdiğim peyden ve komisyon- - Hayır. diye lllledJ, harar, Tufrul hu faciaya ıllrQklecli? .. 
Beyf endi Ankarada gitti. Madam llen be· dan vazgeçer, arkadapma bafb bir yer Bey .. bent unutunuz.. ben me llJlk btr Şimdi hıçkınklan kesilmlf, yalnız ba
raber. Sizin arkadaş yibl. o bey de 90k bulurum ve bu suretle kendiafnl bchn· vOcucl delfJlml SiylecUm ra. lehlemıı lllU önQııe eleret için için afhyordu. Bir 
köar familya! Çok memnun bldtm. t.I dan alacalı bmJqoaclan mahrum .. bir bam Ma... Waaa lı'9 onn nnneclL lonn. :ravaı 

- Gökte tıpkı bunun gibi bir hilll r' 
lıyan b:r akşamdı, dedi, bir yaz~ 
annemle Göztepede bir kl>fke m · 
gitmiftik. Baıbıırn. hastanede idi. _. 

- N asıL babanız hastanede iken tir ., 
mı. ., 

- Evet .. size s6ylemi§tlm ya.. iki fd 
vel.. başından dolayı... -' 

- Demek anneniz. onu yuabyd ~ 
d:si oldu!u bı.lde gene davetlere F' 
yordu? ~ 

- Annem o meselede tendülnl _fMI 

zaman haklı görmüftilr. Daha ~ 
de bana. ..aban kıskançlık yapı"f'l' -"' 
.töylenir dururdu. Halbuki buglll ti# 
yonı.m. babam haklı lmif.. anneflllll ti' 
Aşığı varmış ... Zaten onun her -
lfılı olmllflur! 

- Peki o akşam siz niçin oaı .,,, 
nuz? il 

- Ne bileyim. beni aldattı. Sollf' fi!' 
anladım: kf'ndisf Gaztepedeti da•~ 
nız bapna gidene başkalannın ~ 
n! uyanoıracaktL Kocası hastanede tlJI 
kızını tek başına evde bırakıp kflll ti' 
nerelere gidiyor diyeceklerdi. BeJJd tfl' 
zamanda da~n olduğu Apfile o~_,,. 
luşup banpnağı da hesaba katnııfb-ıti' 
an::>fih. benim başıma gelecek fe 
herhalde tahmin etmemişti, edeınetdi-, 

Gene bir liıhza sustu. Sandını Jd tll 
smı getirmlyecek. .. Bu endişe ile 
yalvardım: fit 

- Devam et, Süheyll. artık hll' ; 
öğrenmek !sterim, her feYI... ~ 
mad ed.ebillmn... _. 

(A,..__.,, 



SON POSTA 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

onağının ev 8dhğı 
tiVl!."'Y ABLAM: 

l'a?,vey .ablamı gördüğüm dakika, ha
der·~n ~lk dönüm noktasını teşkil e -
Ye~ b enı, felaket uçurumuna sürükli
liy· u kadın için. biraz i7.ahat verme-

un Z ~- h . Yan · ~a~n. ayatımın en ıbrete şa-
S olan noktası da, burasıdır. 

du·onradan, (Serencebey yokusu) ol -
Çıktunu öğrendiğim dik bir yokuşu 
geç ıktan sonra, durduk. Oradan gelip 
duk~nlere (M .. paşa)nın konağını sor-

'ru~~ bir kaç kelimed-n başka 
şa/ C1! bılmiyordu. Giydiği Giıid çar
Onı da, herkese garib görünüyordu. 
'lı.a~n için annemin sorduğu çetrefil 
~G ere kolayca cevab almak rnüm -
l'ıı.'l.n ~larnarnı~tı. Nihayet, tesadüfen bi
bira uınea bilen bir dam parmağını 
'O.lat· Herdeki tahini renkli bir konağa 

tf Adeta fısıldar gibi bir sesle: ,. Annem ezgin bir sesle cevab veriyordu 

~d~~~~nor=~~·;~ yanımızdan hızlı ni görür görmez o kadar sevdi ki:; 1 kiki babanu seviyordu. Ve onun da Jcen 
hı;rJı aYnldı. -Türkce bilmediğim için- ablamın disini sevdiğinden emin bulunuyorou ... 

bu~aunu da sonradnn öğrendim. Me~er t:rcüman_lığ: ~~yesinde bana arzusunu Kocası ölür ölmez, çok garib ve pek 
On sı, .P.adişahın s<ırayına yakın imiş. şoylece b~dırdı. .. fazla safderunane bir hisse kapılmış, İs 
t ll.n ıçın buralarda (y.abanrnnarla - Benım, evladım yok. Sen, benim tarıbula gelmişti. Artık serbest bulun -
~~asta bulunmak tehlikeli addedilir- oğlum olacaksın. Burada kalacaksın. duğu için, aşığının kendisini zevceliğe 
mı,. ' Mektebde okuyacaksın. kabul edeceğini ümid etmişti. 
lla~izi, uzun bir istkvabdan sonra ko- !<arar, hoşuma gitti. Konağın debde- Fakat.. Giridde iken komşuluk do -

b
. ra kabııl ett'l Altka' ta b' odada be ve tantanası, yemekler, tatlılar. ha- layısile, ann~mle gizlice münasebet te· 
ır h 1 er. L ır ' d d f ·· d .. ·.. l · d b 1 · ~ ay}i beklettiler. yatım a ~lk e a ~or ugurn somya ı sıs e en .. ve u münasebetin mahsu i.ı 

ka eden sonra, ablam geldı. Annem• karyola. ?ılh?ssa benımle ayn; ya~ olarak da bP.nn dünyaya gelmeme se
P'arşk 1. büyük bir samimiyet gö~terrnedi. bulunan oesleme. kızlar, ayn ayn benı bebiyet vereu adam, birdenbire ne an -
~ at pek 

0 
kadar da soğuk muamele cezbeden şeylerdı. nemin ve ne de onun aşkının erişemi -

e etınedt Hiç teredciüt etmeden cevab verdim: yeceği kad:ır azametli bir mevkie yük-

?na~ni, tanımıyordu. Annemin tanıt • -· 'Eğer burada kalırsam, çok mem - selmişti. 
l{ sı Ülerine derh 1 alakad

3
r oldu nun olurum. Teyzemin nasihatlerine rağmen, an -

ta0llarının a;ac:ma alıp sevdikten son: Dedin:. nem aşığı :ile karşılaşmak istemişti. 
"an1na oturttu. Üç gün SO!lra beni almak için ~elen Hatta. bi.iyük bir cür'et göstererek o 

~blaın babac:ı n ölümünden çok annem bu karar karşısında evvela bo- büyük adamın konağına kadar gitmiş -
tnuteesm~ görü~~~ordu. caladı. Sonra, mütevekkil bir tavır al- ti... Fakat vefasız aşık; 
d.- Re ki onu öİme-ien evvel görsey- d1: - Böyle bir kadın tanımıyorum. 
~ttı. llel~llık dHescyd'm ... (S .. pasa)· - Pek .. a~A mademki böyle ic;t~~or - Diye, haber göndermiş.. kendisinin 
~· l'l aynldıaım için bana danlmıştı. sunuz. Bov~~ olsun. Artık ben, rnuste - bir kerecik o~rnn yüzünü görmek için 

1l'ndiki koc (""' ) a . ..:ı g· rih olarak mem lekctime dönebilirim. ağlaya ağlaya bekleyen annemi görür 
tna d aJT1 ın .• paşa ya v ruı ı - n· ld d .. .. - .. . . . a rnemnun olmadı ıye mırı an ı. gormez, yuzunu çevırmışti. 

biye söyleniyordu. · Dikkat-~tti~ .. An~em •. ü_ç gün 1.ar - ~kının ve emellerinin bir anda bu 
8.ılondak· alt ld zl mob'l alar fında degışmıştı. Go;dennın altı mo - müthiş sukut ve zevalini gören annem, 

te .. t. ı ın Y 1 1 ı v ' "d k d' · d ··l.,·· · ti b d b lt d ·ım· b·t · t· 
1 
'%ırenk klym tı· perdele d a . rannış, a eta er. ısı e çol\uvermış . u acı ar e n m a ezı ış, ı mış ı. 

litd k e ı r. uv r !T' . ? H k ld t 1 .. ~ . a i 'resımler büroların ve etajer- • çın.. emen oraya, a mm aş arının uze-

t 
tin illerine !~ • tiril · lan ufak O zaman h~nüz. annemin vaziyetini rine yığılıv~rmişt:. Oradan kaldırmış -

erek rpış mış o t hl'l d , b' wd d W•lc]' F ı b' -t•• .. ı .. h 1 \ bir çok b'bl 1 be i ha tle a ı e eceK ır çag a egı rrn... a- ar, ır eczaneye go urmuş er .. guç a 
,. endile....;-e bı tt~kalr .. ~ .. yret kat, aradan bir lıayli zaman geçtikten ile ayıltahilmişler .. oradan da bir ara -
'liı; ~ .. u <."CZ e ı en ıçın mu ema- • 
ıa· en bunlarla meşgul oluyordum. On- sonra. te~ar ~~:_:;ılaşt~gım teyzemden, baya bindırerek teyzemin evine getir -
tür;n konuşmalarını, uzaktan ~~len bir şu acı hakıkah og:,endım: . . mişlerdi. 

~Ar --rp· ti..ı lb' . •t· d Annem, s;:ıf ve ~onmez bır aşk ıle ha- (Arkası var) 
/\hı .. ç ın ı.ı g ı ışı ıyor um. 

~~E;~;.~~~1:!ı:~~=.::::;;\: Ziraat :' Türkiyede ziraate da·r 
~~~~:~1Ei::ı~;.;nı. görilş- neşriyatm ehemmiyeti 
bir ~k. lÇ?n geUrdim. Sonra da, başka (Baştarafı s inci sayfada) j ları daima besliyecek eserler ve bu yol-
~ rtnı var. Onu, buradaki gece ya- sızlığı da am·ldir. Onu bu gafletinden u- da çalışan gazeteler. 
l'tıe]t ~eblerinden Mr:l:ne yerleştir • yaracak ilk tedbir programlı bir neşri- 3 - Münhasıran köylüyü uyaracak, o-
~ k"YOrtur .. Okusun. Adam olsun. yattır. na iş bılgisi verrrek eserler ve bunların 
_ al!t!ı, a~i tekzib edecektim. Herhalde 7jrai neşriyatımızın esaslı icablarına uygun gazeteler. 

R5ttn· Anne!. Biz buraya, cici babamı ~urette düzen!enmesi, teşvik edilmesi. Bu üç 1ümredeki zirai neşriyatın or-
bı;Ye ~lmedflt mi! himaye görmesi lüzumu pek aşikardır ve gan'zasyonu da, muhatablan da. yazıa-

~l'lt ~ ~tim... Fakat, tam ağzımı a- bunu teyid edecek misallere de alaka- lan da, vazife ve gayeleri de başka ıbaş
~a:~ gözlerim annemin gözlerine darlar muhtaç değildirler. Öyle ümid e- kadır. Biz, bir mütaleadan öteye geçmi-

.\.bı eder etmcı:, sükUt ettim. diyoruz ki; köy kalkınmasının günün yen bu satırlarJmızla sadece zirai neşri-

....._:- aonıyordu: meselesi olduğu bir zamanda, .zirai neş- yatın lüzum ve ehemmiyetini belirterek 
~ leli, çnk oldu mu?. riyat meselesi. de bir düzene konulacak- bu yolda geri kaldığımızı söylemek lsti-

~al\'lu~ ezgin btr sesle cevab veri· tır. Nitekim ilk müjdeyi almıs sayılınz: yor ve en yakın bir atide Türkiye ziraat 
......_ Jia Köylünün ve ziraatimizin kalkınmasını neşriyatının da programlı bir çalışmaya 
......_ » Yıl' •. iki gOn. milli varlığımınn temeli sayan Cümhu- ~iriştiğini ve devletçe ele alındığını gör-
....._ ş erede ka1ıyormnuz? riyet hüktımeti, bu defaki zirnat kongre- meği özlediğimize işaret ediyoruz. 

'lardı eyde.. U7.aktan bir akrabamız sinde bu bahse d,. bir nebze temas et- Tarımman 
ler. ~Onlar da İ!tanbula yeni geldi- mistir. Öğrendiğime göre genç Ziraat * 
S ......_ l!: ı:ısmu. Onlarda kalıyoruz. Vekili Faık K~rdoğlu, kendi davasının Ncbatlann ha tah];t ve haşerelerinden 
~i, p~· lı:nç ~ de biule kalın ... ayakta durabilmP.sir.e de hizmet edecek bahseden bir kitah: «Ziraat Doktoru• 

~ltn. oı:ın tle hınışhrayun. Çok mem-' blr ziraat gnzetesinin neşrine derhal baş- 939 yı!lının ilk ~erini, İBtanbul ziraat 
A- - · mektf!bl mildlirfi Bay Vehbi Ayas verdi. Ne-

dı.ı.'~trıı, tt:Jl ~ latacak ve bunu takiben de her çeşid zi- hatlara ~aran dokunan hastalık Te haşere-
: e uuzOle cevab veriyor· raı· nec:l'iyat hareketinln yol almasına Ad -.· Ierden bahLcı bir eser... ı: Ziraat Doktoru. 

fit......_ 'tabats-ı müzahir olacaktır. Cepte taşınRbllecek büyüklükte, clldlt, ta-
ltaıdı~' etmi ~lim ... Hem, misa • * .pağı uygun bir resimle .<sllslil, 225 sayfalık 

h A..bl~nı., 17 Yerde de merak ederler. şık bir klt.ab. Ekinler. bağlar, meyva a~aç-
atıe bu 1~ra .. ~iyordu. Annem, ba • Türkiye ziraat alemi üç çeşid esere ıarı, sebzeler, çiçekler grup grup ele alınarak 

1-tr .,,~Mot~Yordu. 1 •fhayet, şövle bir ka- muhtaçtır, d<'ni~·or: her bahiste belli başb hastalık ve haşereler 
'- ''"ı.::ter· sayılmış ve hepslnf! tedavi çareleri eklenmtş-

tn~C\.lltı~ • 1 - Türkiyenin ziraatini tetkik eden, tir. F.sflrln kuruluş ve yazılı~ından; kltnbm 
·~ ~ nf bırakacaktı. BiTkaç bize yurdu tanıtan ve ona göre çalışma mektebden çıkacak genç tarımnıanla.ra yar-

aa fel'p nlaca'ktı. yolları çi7en eserler ve bu eserlerin ga- dımcı mahiyette hazırlandığı anlaşılıyor. Bu 
~, * yesine hizmet eden gazeteler. itibarla da onda yüksek bir tetkik çeşnL.~ 

!~~ 'IJ~.:,bu Yl'l& U~kkat misttfiıı1~g"irn, o 2 - Türkivenin zkaat makinesinde va- bulamamakta veya k6yıt1 için ınzmruım taf-
"l. .... ue'.'l sllft.t bulmakta hatlı olamayız. Muhattıblan 

.\blaın anı bk kararla dı;ığişiver - zire alan c·lc>m:mları, gündelik gazeteleri lçln JtOJI bir muhA.ra '" muvaffak bir eser 
uı 'koca,!:'\ olan (M .. Paşa) be- hazmedecek kudretteki orta tamnman- sayılablllr. Tannıınan 

Sayfa 13 

Eski Şehremini operatör Cemil 
Topuzlunun h t ra n 

(BllJta.rC'fı 1 fncf 8tl1/1~CU.J 
Keyfiyeti, Paristen döndüğümüz a

man duymuştuk. Ertesi günü. vilkel.A 
meclisinde bu mesele müzalrere olun-

mu§tu. Said Molla mel'ununun ul1 Ue 
muhakeme altına alınması takaniir et
rnifti. 

Damad Ferid, bu ifi ,birkaç gün salla
mıştı. Budalayı sıkıFdık. Nihayet: 

c- HAkipayı ıahaneye arzeyledlm. Bir 
iki güne kadar iradei seniye ıerefsudur 
buyurulacaktır. • 

Dedi. 

Fakat günler ,geçiyor, mahnd iradel 
seniye bir tilrlü ıerebudur buyurulmu
yordu. Darnad Feride, tekrar bu balud 
açarak: 

- Niçin, hAll bir ses, sada çıkmadı? 
Dedim. Herif, bana: 

Bahkesirde bir adam karısmı 
bıçakladı 

Balıkesir, (Hususi) - Balık~irin Mtr
zaöey mahallesinde Sadık oğlu Hakkı a
dında biri aralannda çıkan kavgada ka
rısı Kadriyeyi göğsünden çakı ile ağır 

surette yaralamıştJr, HAdiseye müd -
deiumumilik el koymuştur. 

Bahkesirde köpek hırsızları 
Balıkesir, (Hususi) - Balıkesir.in Or

tamandıra köyünden Ramazan oğlu Rıza 
ile Hüseyin oğlu Halil adında iki kişi. 
baı.ı kimselere aid köpek ve köpek Y"SV· 
rulannı çaldıkları görüldüğünden yaka
lanmışlardır. 

c- Ne yapalım? Bu padişahın hakkı· 
dır. İrade vermiyebilir!> 
Cevabını vermesin mi? 
Artık iyice kızmıştım. Damad Ferid 

budalasının yalan söylediği ve hamaka· 
tine bakmadan üstelik ib ze yutturacağı
nı zannettiği muhakkaktı. İşi, gizlice, 
mabeyin başkitabetinden tahkik ettirdik. 
Saraya, Saıd Mollanın azli ve muhake
me altına alınmasına dair hiçbir tezkere 
gelmemiş! Mevzııbahs evrak mazbatnsı, 

azil tezkeresi hepsi bera\er damad Fe
ridin çantasında duruyormuş! 

Bu h dise üzerinden b:rkaç gün geç
memişti ki. mel'un damadın, yeniden 
ckuvayi mzibatiye> yi teşkil etmek için 
uğraştığını hnber aldım! 

İşte, o zaman tam manasile ve bütün 
soğukkanlılığunı kaybedecek derecede 
kı7.dım: Hemen istifaya karar verdim! 

Kocaelinde zehirli gaz 
k:ırslarmda çahşmalar 

İzmit, (Hususi) - Vilayette zehirli 
gaz kursları çoğalmaktadır. Şimdiye ka
dar halk ve memurlardan binlerce va• 
tandaş bu kurslara devam ederek vesika 
almışlardır. 

Vilayet seferberlik bürosu, yeni sene
den itibaren zehirligaz kurslarına umu· 
mi bir hı% vermek üzeredir. 

Seferberlik müdürlüğü, halka ve me· 
murlara mahsus olmak üzue kısım kı
sım, 7.ehirligaz lrurcılan açacaktır. Bu 
kurslara bilAistisna her vatand~n işti• 

raki temin edilecektir. 

Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve tfcarf her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede <4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 ,, 
4 ,, 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde S O liradan aşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'aJRr ıenede 4 defa, 1 Eyl(U, 1 Birlncildııun, l Mart ve 1 Buiran 
tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Jandarma sabnalma komisyonundan: 
ı - EvaaDle, nümune ve ıartnamesine göre 8400 kilo çoraplık yün ipliği mü

teahhidi nam ve hesabına 12 İkinci ki.nun 939 Perşembe saat 15 de Gedikpa. 
ıadaki İstanbw jandarma satınalma komisyonunda açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin 2490 1ayılı kanunda yazılı ,artlan haiz bulunmaları vo teklil 
edecekleri flatın yüzde yedi buçulu niabetinde ilk teminat mektubu veya 
makbuzu getirmeleri prttır. 

3 - Şartname her gün adı geçen komisyonda ıörülebilir veya parasız aldınla .. 
bilir. 

4 - 1stekli!trin yuılı ıüıı ve saatte satın alına koınısyonumuzda bulunmaları • 
(9346) 
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•8oll Posta• nın deniz romanı: 63 Tayyare Piyangosu 
Deniz Şeytanı 26 ıncı tertib:n üçi." ne Ü keşidesine bugün başlaııdJ. 

Kazanan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksılld 

TUrkçeye ~nren: M. Sureyya Dümen 50,000 lira kaz::nan 1~~~ :~ ~~: ;:~ 2~~~: ::=: 
Afrika açıklarında bir gemi OlBl 

9443 1982 36007 31179 ,ısı• 3441 !!~~~~ 5
:: !~~:~ ~!~~: 1:~~ ~~ 

Ganaim zabiti Preiss, küçük müfre· ı tün yelkcnii gemilerin seyir hattı üze · bafingo kontra yelkenlerini ıstinga et- Sonları ( ı1 ) rakamlarile nihayetle- 30781 30256 7310 19106 39472 ıo~ 
zesile İngiliı gemisine ç.ı.ktığı zaman rinde bulunuyordu. Hava buralarda na mişti. İşte o vakit F'ransız.a yetişmek nen bütün biletler onda bir hesabile iki-

17512 5857 17120 28479 25639 ~511 
di f d k · k b k k k ·· b ı ı::cr lira amortı' alacaklardır. 30442 19281 38299 5959 24054 gdlO 

ganimet toplamak jc:ine il8veten başka 'ren ena ır, e senya açı ve erra - ve yarışı azanma · uzere u unuyor - ~ 
" k 12 000 ı· k 15197 1907:; 31748 23714 7662 1 bir vazife d~ruhte dmişti: o, telaş ve tır. Gemimizin direğinden otuz milli duk. Çünkü bizim korkacak mızmız, ıra 8Z"' nan 

helecana kapılmış insanları ve bilhassa bir mesafeyi tarassud altında bulun - hasis ve tamahkar bir patronumuz yok- 7 C' 30 lira kazananlar 
kadınları teskin etmekte daiına üstad durmnk mümkündür. tu. Dlreklerırniz ise kırılmıyacak ka - 34889 38502 39517 11764 1194 38601 2~ 
bir arkadaşt1. Altı kadem, dört pus öo- İşte,. hiç ~iıphc yok ki bir Fransız ge- dar sağlamdJ. 1214fı 5866 32864 34937 9314 5' 
yu, derin sedası, vakuranc ve telaştan misi. Öyle bir gemi ki kusursuz, terte· - Çocuklar, diye bağırdım, yelken - 12307 7804 28449 1295 16088 1~aır 
ari hareketlerile bir el kaldırışı olur- miz ve her şeyi yerli yerinde. Geminin ler olduğu gıbi kalsın! 10 000 ı· k 33081 4829 2507 3927 7585 ı:ıo· 
du ki bağıran, ııürültü yapan bir gü - teknesi eski yelkenli harb gemileri Şüphe yoktu ki, şimdi, aramızdaki a· ' ıra azanan 20086 27972 10950 245m 6645 3~ 
ruhu derhal sı:sturur ve onlan süku - devrinin bir firkateyni tarzında artis - çıklık gittikçe kapanıyordu, yani Fran- 14907 19547 1472 2136 32412 236" 
net haline geçirirdi. tik bir şekilrlc top lumbarlarile süslen· sız gemisine gittik~ yaklaşıyorduk. Bo 4 81 o 14211 6434 18562 16877 21948 ıs23' 

o, kadın ve kıılara karşı öyle ria - miş. Gemılerini böyle pırıl pınl tutan ra da gittikçe şiddetini arttırıyordu ve 715' 
~...: ln F ı d F d b" 1 k An · k t bi · b · 23639 25170 206 1863 14702 3 yet ve nevuziş hislerile meşbu idi Al ya 1z rans~z ar ır ve ransa a oy - mut a a tonın ap anı zım u gı - s'Jfl 

heyecanlanmış b ' r genç kadını teskin le büyük yelken gemilerini eski kalyon dişle çıldırdığımıza hükmediyordu. Bu 1,000 lira kazananlar 29744 5308 18457 6541 14191 ~ 
etmek vazife<;ini üzerine aldığı zaman veya firkatcy'l b.çiminde inşa etmek müthiş bora esnasında babafingo ve 37312 23999 39~99 2165 32755 9030 27663 
çok iyi muva!f~k olurdu. Bu halile o itiyadmda buiunan biı· armatör firması babafingo kontra yelkenlerini fora et - 50Q r k 1 28245 32593 2826 1255 7274 12ı'11 
ikinci bir Sieafried olmuştu. vardır. mek! Bu, olur şey değildi. Ve böyle bir ıra azanan ar 19765 28212 24558 23855 32295 2156' 

tc;kona, (Zatı hac;met:aneleri gemisi Bu, dört direkli ve Antonin adında hareketi denizlerde geçen bütün bir ö- 12062 26030 19010 2673 35643 1965 2 38375 21656 13082 9508 23031 
Percv) idi ve o:ıJmrdin hamulesile No· bir (brig) di. Biz önce onun arkasına mür esnasınna görmemişti. 36341 364.8 13960 23884 

7024 13~ t- • ... 1 2980 14849 26576 18910 15624 
va Scotiadcı'l gePvordu. Kaptanın an- doğru aykırı olarak bir rota tutmuş ve Manzara o kadar tuhaf idi ki adaı:n • 200 lira kazanan ar 239~ latt!ğına gör~ o, bizim ilk mermimizin sonra gerisillt' düşmüştük. cağız bunu~ bir fotografını tesbit et - 26469 29184 35926 8865 613 37073 35651 26487 39345 9536 15479 3019' 
kendı gemisınin provac;ında bir su sü· Motörümüzün bugün çalışmadığı, mekten kendmi alamamıştı. Bu esnada 

39257 10761 2270 8745 22520 31422 34342 4055 11685 6959 30923 
tunu kaldırdıihnı pörmüş ve bunun bir nevlma mezun olduğu günlerden biri biz ona bakıyorduk: Gemisinin kıç ka - 10583 18745 22738 4987 2950 28624 26072 6997 1210 25399 8034 25') 
balinadan huc:ule geldiğini zannetmiş· idi. Buna uınursamıyorduk, yelkenleri- sarasının kenannda dikilmiş fotograf 35238 10089 29160 5045 10984 19157 6272 5252 3ı;5'11 
ti. İkinci endaht1mız üzerine topun sa- mize bir şey olmamıştı ya!.. Seeadler, almağa çaiışıyor<lu. 21495 30353 20044 30267 1089 110'1'1 
dasını iı::itmıo:: ve 0 vnkit bizim bir mua- herhangi bir Amerikan .tersanesi tara- - Leudemann, diye muavinime ses- 100 lira kazananlar 285~ " ~ rd dah w f 20843 9920 38590 10917 6205 
vin kruvrızör oldueumuzu an1amıştı. fından yapılan yelkenlile en a lendim, biz onun almakta oldugu 0 - 29735 37143 3433 31993 22637 23314 888~ 8761 
Ge- ·nin hamulPı;i 0 kadar hafifti ki çok süratli bir gemi idi ve hiç bir mü - to~fı resim kolle.ksiyonumuz için mut 28612 18998 17064 21675 10653 5473 21734 8526 22600 29711 ~ 
bomba istimal ine lüzum gö-·.nemiş ve sabaka yok~ur ki yelken müsabakasın- laka elde elmciiyiz ... Eğer Davy Jones'i 22398 28850 24066 11830 25487 13892 12793 24998 33986 38358 36131 

35461 su kesimine bir kaç mermi sallıyarak dan daha çok onu sevmiş olayım. Bu ( 1) boylam.'.lk lazım gelirse ona hediye 1613 19243 5594 31605 30203 23694 1044 20201 4713 20096 8369 
denizin dibinE> göndermiştik. Fransız gemisinjn bu türlü yarışta bizi etmiş oluruz . 22132 5715 36242 4602 26236 30997 11658 13257 31391 39748 12172 29ı3' 

A f)d yenip yenemiyeceğini anlamak istiyor- Biz, bu akınlarımız esnasında, Impa- 31823 14587 9797 37545 1978 20917 7808 23281 18188 9238 6276 soıo' 
GemimizdP bir de (cinsi lati en dum ratorluk r.rşivle::-i için, fotografik bir 17654 rtJ 

misaf!re mal~~l ol.d~~u~uza ?zü.~üyo:- F~nsız kaptanının iyi bir şansa ma - sicil vücude getirmek istiyorduk .ve 28026 22364 16043 36392 26427 10374 37269 5291 7468 478 38172 ı4S' 
duk. Kadın goz.-erının gormesı ~u~ası~ lik olduğu göri.tnüyordu. Bizi tam ma- Sceadler'in hu korkunç bora ve fırtına 50 1· k 1 33400 1716 19740 26386 10228 .. 1'1 
olmıyan kaba ışler yapmamız ihtımalı nasile yenemese bile, hiç olmazsa be • esnasında bütün yelkenleri fora edil - ıra azanan ar 35434 39188 32291 36098 37146 O' 

mevc.~dd~ .. Bundan ~a.şka _kadı~ ta • rabere kalacaktı Bununla beraber ona miş olduğu haldP seyredişinin resmi 38259 36728 9556 14949 29713 / 
kayyud, ıhtımam ,ve .ıltı~at ısterdı. ~a yetişemiyorduk. Bu brig çok sürat1i bir biraz sonra elimize esir düşecek olan 29732 7320 16523 ....................................................... . 

26281 12849 31381 

yapılnc.ak muame:<:'n.ın dıkkat.ıe. ve ~':- tekne idi, bu suretle miller ve millerle bir kaptan tarafından -bilinmiyerek- 31498 6554 2074 Beyogulu Halkevinde aletli 
met!e ıfa~ı gerekırdı. Farzedımz ki . u yarışır vaziyette seyretmiştik. almmış olman ve bunun da kolleksi • 24685 11289 18315 

32086 37833 27915 
3218 23844 21046 

10595 7627 12672 
Y~1!1 ve hıç dP savanı arzu .. olmıyan esır, Bir aralık ani biT bora zuhur etmiş • yonumuza girme~i bizim için çok kıy- 31821 8375 8800 f mnastik , 
şika~:e~lerc. başladı .. Malum_ -y_a k~dı~- ti, bu rüzı:~ar çılgın bir kadın gibi esi - metli bir şey olacaktL (Arkası tıar) 5026 20668 23880 Beyoğlu Ha1kevinden: Geçen yıl ~,r 

7388 2559 3907 

la~ şı.~~yetı severler. ~arzedınız kı ~sır yordu. Antonin kaptanı ise hassas bir 11397 9529 38225 m!zdc aletli jimnastik yapan sporcll ,ı 
edıldıgındcn rlo!ayı hıddet ve asabıyet denizci idi 0 derhal babafingo ve ba • m Bütün 1f'rl7 diplerinin hft.klml mutlakı. 24352 25376 39771 k .. .,. 

11487 24095 14804 
35615 26071 39777 

izharına başl~d·. Ne yapabilecektik ? . • 21~88 adaşlarımızın 13.1.939 Cuma günU f 
Onu bir yere kapatabilir mi idik? Asla! 28956 36230 13587 18 de Evimiz ~-por şubesine müracaat e 

16794 23931 19431 
15334 15596 17747 

- Evet Leudemann, diyordum, yapa 
cağımız bir şey varsa ona, kendisini 
daima mes'url edPcek surette, çok güzel 
muamele etmektir. 

- Ben bir vakitler, diye homurdan
dı, bir kadına öyle güzel muamele et
miştim ki kcndis;ni ilk yalnız bıraktı -
i',tım zaman başka bir erkeğe :kaçmıştı. 
Kaptanın zevcesi. istediğimizden daha 

ila bir misafir c!mu~tu. O, etrafına sa -
dece meserret ve neş'e neşreden bir ta
'biate malikti. 011un yüzünde herkese 
karşı ve her tiir1ü ahvalde tebessüm ek 
sik 0lmazdı. O, pemimizdeki bulunu • 
şunu, memulün fevkinde, heyecanlı ve 
balaylanna Ç"k uygun olarak telfıkki 
etm "iti ve bin<!ena 1eyh bu durumun 
mümkün olduöu kadar çok hazlarını 
duymak, neş'edar olmak istiyordu. Biz 
de ona elimizd"'n geldi~i kadar hizmet
te kusur etmiş1 ik. Onun istirahati, 
onun neş'esi iç1!1 her mümkün olan ş~ 
yi yapmıştık, ona hediyeler vermiş ve 
eğlendirmek için her türlü vasıtaları 
!kullanmış idik. 

İlk günü kocası:· gemisinin kaybol -
masın:ı sebebiyet verdiğinden dolayı o· 
na dargın ve k.lrgm idi. Fakat bu hid -
öet ve infialinin uzun müddet sürüp 
gitmesine jmkan yoktur v-e kansının 
gemide hükümran bir nevi kraliçe mev 
itiinde bulunduğunu görünce gurur • 
lanmağa başlamıştı, kansının yanın -
aan nadiren rıynldığı görüniiyardu. 

Bu kadın, Kamıdaya avdet ettiği za
man, bizim korkunç korsan gemisi 
Seeadlerde geçirdiği hayata dair gaze
telere bir çok hikayeler anlatmış ve kor 
sanların kendisine ne tatlı, ne safa -
bahş bir hayat ,ıccirtmiş bulundukla -
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ı - Merhabalaşma. 
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2 - Nişan - Cevaz verllen. 
3 - Fakat - İs!mlerden sıfat yapmo.k lçln 

Wnı!erln sonuna getirilen. 
4 - Berl - zu çalmak masdarından em -

r1 hazır. 
5 - At uğrağı - İsim. 
6 - Birinci - Plslik. 
ı - Seri - Sonunda bir cL• olsaydı sene. 
8 - Sporcu alkışı - Ufak taşlar. 
9 - isanın. doğumundan hesab edllen ta

rih - Bl!' nota. 
10 - İşine nlhayeL vermek - Rezalet ya -

pnn. 
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Tını söylemişti. Harb bittikten sonra Evvelki bulmacnnın Juıl!edilmiı ıekli 
~anyaya avdet ettiğim zaman onun ............................................................. . 
tarafından g3zetelere yazdmlan batı • İstanbul ikinci iflas memurluğundan: 
ralanna aid gazete kesintilerile dolu 

MüfiLs B:ıJo;ı Müsklrat Vasll Andıs oğlu 
bir zarf bulmuştum. ve eerlkl ştrtetlN izafeten Vasll Andıs oğlu 

Afrika açıklarında ve hattıüstüva -
O.an beş derece 317ı şimalide ve otuz tarafından nlacaklılann.a konkurdato teıı:-
derece tulü g~rbidcki sularda bulunu- llf edUdlğinden müzakeresi içln 6-2-939 Pa
yorduk. Bu mınt~ka; cenubu garbi zartesi günü sa:ıt ıı de alacaklıların dairede 
rüzgarlarının önünde şiınale giden bü- hazır bulunmaları UA.n olunur. 03819) 

Bir doktorun günlük 32511 5095 1255 1s428 36346 ıemeıeri. :=:/ 

notlarından Eski ızmit valisi şerefine bir Geyvede ~olis teşkilatı 

Gençlerde 
Tansiyon yüksekliği 

Genç ya,ta görülen tansiyon yüksek-
11.ği ve avurt hast.alıklarındı.t, kalb afet
lerinde, genç yaşta anjln dö puatrln A
razı görllnenlerde muhakkak kan tah-
1111 yapmak I!i.zımdır. Kanda frcngl te -
nmlil:i ve ~ekerin rr.lktannın normalln 
fevkinde bıılu:ıup bulunmadığı aranma
lıdır. Bunı:!:ın maada da kanda ürenin 
normal m!lttnnn fevkinde bulunup bu -
ıunmadığı tetkik Edllecektlr. Çünkü genç 
ve orta yaşlarr\a fazla tevettllrü şlryanl 
ancak bu E:coehlerln neticesi olablllr. İd
rar taltllll bu gibi vak'alarda k!i.fi değil
dir. Kan tah!ll! muUak lAzımdır. Böy -
lece sebf"!> ve imll meydana çıkınca bu 

sebebe gör(' tedavi ve perhiz tatblk edi
lir. Böy!ecc dcı vaktinden evvel birçok fe
IA.ketlerln ö:ıü alınmış olur. 

Cenb ldey.. •ka111etdanmasm ~ta 

,.ı. 1•1.aııaalanaı rlea -4ub. Akil &&il· 
Cir11• latıUdwl makaltel•b kalabW.. 

t\öbetci eczaneler 
--···--

Bu r~e nöbetcl olan eczaneler ııun • 
lardu: 

Beyotln cibetindekiler: 
Aksarayda: CZlya Nurl>, Alemdarda: 

<E.satl), Reyazıtlda: (Asadorl, Samatya -
da: (Erofılos), Emlnönünde: tSallh Ne
caLl), Eyübde: (Arif Beşlr), Fenerde: 
~Vltam, Şehremininde: (Nazım), Şeh -
zadebaşında: (Hamdi), Karagümrükte: 
(Suadl, Küçükpazarda: (Hikmet Cemil), 
Bakırköyündc: (Hllôll. 
Beyoğlu clhetlndekiler: 
İsUklll caddesinde: <Galatasaray, Ga

rlh), Galatada: (Hidayet), Kurt.ulu.şta: 

<Kurtuluc), Maçkada: CFeyzl>, Beşlktaş
ta: (Ali Rıza>. 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adatardakller: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyer -

de: (Asaf>, Kadıköyünde: (Sıhhat, Rl -
raıı, Düyi\kadada: (Halt), Heybelide: 
{Halk). 

veda ziyafeti verildi kuruldu ~ 
İzmit (Hususi) - Kütahya valili - Geyve (Hususi) - Şimdiye k9 

( 

ğine tayin olunan valimiz Hamid Os - jandarma karıı1<ol teşkilah ile idB~1 ' 
kay şerefine beiediye meclisi, belediye dilen kaza asay~nin polise dc~,
lokantasında 100 kişilik bir ziyafet mesi karar aJtm;f alınmış olduğtıtl , 
vermiştir. Ziyafette şehrin ileri gelen vilayet emniyet direktörü Necib J{B~, 
zevatı, muhtelif teşekküller mümessil- _...; b .. demir buraya gelerek tetkikleıue 
leri hazır bulunmuştur. 

Kendisini halka ve köylüye çok sev- lunrnuştur. ·cJ ~~ 
dirmiş olan sabık vali, 1 5 gün mezuni- Karakol yapılmaeı için müs~~ ti 
yetle istanbula hareket etmiştir. Ha - bina mevcuri olmadığından şimdılıJc·ıe' 
mid Os~ay, İst.anbuldan yeni vazifesi lediye binasından bir oda tahsis f(lı,.t 
başına gıdecektır. rek emniyet üçiincü komiseri A vııi .

1
• 

Sehrlmiz valiliğine tayin edilmiş o - .. . .. Ö in ed1 

1 • B. . . l • M"f ttiıcJ'k b .. zun ve polıs Burhan Içer tay · -~ an ınn::-ı ımunu u e ·'-j ı aşmu- gır . 
şaviri Ziya Tekelinin bugünlerde bu - miş ve iş: başla~ışlardır. Birka~. 
raya gelme.sine. intizar edihnektedir. kadar polis ade':lı fazlalaştınlaca .~ 

Vali vekRletine Emniyet Müdürü - Jandarmarla bulunan bazı ta~ 
müz Kandemir bakmaktadır. evrakı bugünden itibaren polise 

edilmiştir. ~"' Kocaeli Ac;liyf' Hukuk Hakimliğinden: ıık9 .... 
izmltte mukıre Doktor Hasan öm~r vekl- Polis teşkilatı kaza mülh flçt1 

u avuk&t A~t Sed:ı~ Pek tarafından Istanbul yalnız Geyve istasyonu ile J)Oğ'B~:" 
navudpnşada 11 No.de. mukim madenci Meh h' . d d p kova JJ,8P"' 

ed ı hın lknm edilen ve Bolu vil!yetı- na ıyesın e \'ar ır. amu m aey e c . d h .. ılın t ./ 
nln Merkeşler köyü hududu dahilinde mev- sın e enuz yap amış ır. ~ 
cud ve Bolu vlll'ıyetlnln 5/Temmuz/1937 ta- ................................................. . 

1 1 111 1111 il 111 1 rihll h:ıkla tekaddüm ilmühaberi istihsal e- ı: 

dilmiş slmU k11rşun maden!Ie İzmir vllA.yetl- = OSMANLI BANKA., 
nln. 20/Temmuz/1937 tarlhll llmüh&berile § 
hakkı tnkdtm istihsal ve lkt.ısa.b edilen Ber-- TÜRK ANONİM ştRıo:rJ 
gamanın Aşa~ıtepe karlyeslnde Dlbektepe 
mahalllnde vR.kl asfalt madenlerindeki his- : TF.sİS TARİHİ : 1863 
sesini ortağı nl!ln müve.kklll Doktor Hasan Sermayesl: 10.000.0M inıllll ~ 
ömere Kocaeıt noterllğintn 879 No. lu ve -
15112/937 tar!hll re.'Mlt .senedile devir ve : 
temlik eylemlşs" de makama.tı aldesl nez - : 
dlnde ~bu dr"l" ve temlik! tescll ettlrmedt- = 
ğinden hahlrlc. devir ve temliğin tescil ve ; 
tasdiki ve masarif! muhakeme lle ücreti ve- ; 
kfnetin dava edilen uhdesine tahmlll tale - : 
blni nalık d:ıv:?. üzerine davacının gerek yu
karıda yazılı ve gerekse mahkemeye gön - : 
derdiği 718/038 tnrihll telgrafnamede gö.11 - : 
terdlği oavudpaşa No. 2 de Madencl Meh - § 
med adr~cr1ne namına çıkarılan tebllğat - : 
ta bu adreslerde buıunmadığı ve şu suretle : 
oturduğu yer be!U olmadığından 11Anen teb- ~ 
Uğat ifasınn kn.-ıı,r verilmiş olduğundan yev- : 
ml muhgkcme olarak tayin edilen 17/1/ 939 = 

' -
~· Türkiycnin başlıca şehirle .fi 

Paris, Marsilya, Nis, Londr• ~ 
Mımçester'de, Mısır, Kıbrıs, •dl 
İran, Filistin ve Yunanıstıfl f1' 
Şubeleri, Yugoslavya, Rol11~,tt 
Suriye ve Yunanistanda FilY' 
vardır. 

, 

Her türlü banka muameısJef'I 

1 

Salı günü saat 10 da mahkemeye gelmesi Iü- E 
ıuınu davetiye makamına kalm olmak üze - -._~~==~:;o.;;To"ö;='iitiilillllP'"'"-

"--------~----- re llfm olıınur. 938/509 
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Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra. yüzü
ll\lze korkunç bir makyaj man· 
?arasını verir 7e sıı.i olduğu -
IUızd.an daha fazla yaşlı göste
?ir. Teninize uygun renkte bir 

Pudra intihab etmenin yegiiııE 

Çaresi, yüzünümn bi: t:ırafında 
bir renk ve diğer tarafında bış· 
h renk pudn tecrii~ E:tmck · 
tir. Bu tecrüb~yi heme:ı bugün, 

tize parasız clarak verilecek 
)'eni ve cazib renklerdeki To
ka ton pudrasil ... yapınız Bu ye
ni cCild renkle~!> (Kromoskop) 
tlbir edilen en son w modern 
bir makine vaçıtasılp karı~nl
lnıştır. Sihrami~ bl: göz. tam ve 
kusursuz bir incelıkle renkleri 

. lntihab eder. 
Tene gayet uygun bu yenl 

Pudra sayesinde artık makyajl• 
bir yüz görünmiyeccktir. Toka· 
lan pudrası. imtiyu~ bir nsul 
~lresinde cKrema kö.oü~> ile 

- PARASIZ r Bu sihramiz yeni 
" pudra renkleri ,. 
tecrübe edilebilir. 

kanştınlmıştır. Bu ..ayede pud .. 
ranın saatlerce sablt kalmasıru 
temin ettiği gibi pudranın cll • 
din yağlı tabii lfrantım mas • 
setmesine ve Lu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine vı 
binnetice buraşuklukların zu • 
huruna da m5.ni olur. Her vakit 
krema köpüğile ltarışttrılmıl 

meşhur Tokalon ı::udrasın1 kW.. 
lanmız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağ.:. cazib tekem
mülü görünüz, dairrıa kutularlD 
üzerindeki Tokalon ismine dik~ 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında t~redd.id etti~ıniz· 
de lutfen tstanbwda 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalo;ı 
pudrası 6) rumu zile vaki ola
cak talebde siz~ ır.emnuniyetle. 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak pake! pudra göndere

ceğiz. 

, Türkiye 

? • 

ltızılay Cemiyetinden: 
l!eataneıerimiz için diktirilecek hasta abalarında kullanılmak nzere: 

5.500 metre kumaş 
(l,ru k l'\ veya ecntsbl melı ) satın ıılmacaktır. Tnllblerin nnmunayi gOrme 

~ lelc!irte bulunmak ozere 24 / ı / 939 Salı gonn saat ( 15) e 
~,tar Yenipostane karşısında Kızılay lstanbul Deposu DirektOrlnğtlne 

8Cltıtleri. 

4ratalya Nat'ıa Müdürlüğünden : 
l, Kapalı ıraf uıulile eksiltme illnı 

~Siltrneye konulan iş: (Antalya - Serik yolu Km. 20 + 000 de Z!raat Ve-
',~ti sıcak iklim nebatları ıslah istasyonu lbin~ ikinci kısım inşaatıdır.) 
~ inşaata aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
~ - Eksiltme şartnamesi. 
C - Mukavele projesi. . 
b - Bayındırlık işleri gt:nel şartnamesı. 

t - Hususi şartname. 
Q - 'Keşif cetveli. 

1 - Proje. 
lt~7.65 lir.&Jık keşif bedelinden müfrez. 
~ ~if bedeli muhammeni: 15375 liralık 1.esisat ni~tinde ~a~ i~t!!.enler 

' 
1 

t<trtnamelel"le ev.rakı 4 lira mukabilinde Antalya Nafıa Mudurlugunden 
• 'a\..·1:_ 'l: vıurler. 
' ~8iltrnede 23/1/!!39 tarihinden (Pazartesi) günü saat (16) Nalıa Müdürlü
''}: tıdeki eks'ltme komisyonunca yap1lacaktır. 

' Jııı...~ltıne kapalı znrl usulile ve vahidı fiat üzerinden yapılacaktır .. 
~~lt~e girebibnek için istekliU:rin (U53.~2) lira mu~akkat .~at ver· 
'l'· erı bundan başka aşağldaki ves'lkaları haız olup getirınelen lazımdır. 
;aret Odası vesikası ve ihaleden en az sekiz gün e'V'ftl villyetteıı bu it 

tı ehliyet vesikası ve yaptığı işlere aid bonservisler. cl511 

bt, HAF\ l CEMAL ZAYİ - B<>1t:o2 U lncQ Bk mett.eblnden 

~ Ct..aıonan H~klm) ald.ıltın fehadetn•meıt 91,fi eWm. Yen1sin1 
ca .......___, ft•'!da .... alacaimu"n flt1sln1u h11tml ,atv. 
~. t ) l>lYaDJOl• DdWa - ft... ..... ........ ~ 
~ .. 11166 

SON POSTA 
' ı 

!'ürldye radyo clifüzyon pod&1arl 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUlaU,.,,l 

1439 m. 183 XCI. 120 K'W • 
. Q. 19,'74 m. 111195 Kca. 20 Kw. 
.P. Sl,70 m. 9465 ır:ca. IO XW. 

ÇARŞAMBA 11-1-39 

12,30 Türk rnOntı {Pl) - ıs,oo Saat, aJaru 
haberleri ~ meteor Ankl\l"t. - 13,10 - H Mü
z1t (Rlyasetıcl\mhur bandosu. Şef: İhsan 
Kfinçer>. 1 - Marş Caddeten {J. P. SOm:ıl. 
2 - Vals Les pntı~tıı~ (Valdtöfel). S - Bar-

biye dö Sevtl!n uvtrt1ir6 (R~nl). 4 - Me
lodi m. Blzet>. ı - orrenbahyana c:r. or -

!enbahl - 18.80 Tt\rk müzi~t Yurd haTala -
n ve hnlt tftrkillerl - 1-2-3- Oyun hanlan. 
Sadi Yaver Ataman. 4 - Halk türktl&tl - A-
lı~rln ba~ınmamı ft - Halk tl\rklls1l Ey se
renler rerenleı 8 - H!llk ttlrltfuil İki karpın: 
7 - Hnlk tftr~ BUlbfil ne gezf!rsln Qukur

ovada 8 - Halk ttırküsil Bfil\rllle kurdum tu
r.a.ıtı 9 - Tfirktl Ay doğdu batmadı mı 10 -
Türkü Gülşen bah<:estnde 11 - Türkil Oe -
venllk yo111 12 - T1.\rkll Sinemde blr tutuş -
muş yanmış ocak olaydı. Olrnyanlar: Mü -
r:eyyen S('nnr. Mucıtafa Cn~lnr - 19,15 Saat. 
ajans haberleri, rnl!teoroloji Te nmat bor -
sası <tıat) - 19,25 Konuşma - 19.40 Türk 
müziği: İnce.~az fa~ll· t3eddt Arnban. Oku -
yan ve çalanlar: Tahsln Knra'k\1'. Hakkı 
Derman. Esrl.'f Kadri. Hasan Gftr, Hamdi 
Toktı.y, Basri finar - ~0,30 Müzik Crndyo or -
kekstrası) Şet: Praetonus. 1 - İl Blgnor 
Bruschlne - uvertür (Rossinl) 2 - Benton1 
Fa minör - t,a Pe.s.cıion CTiaydn). Adagio, Al-
1~ dl molt-0, Menuet Trio, Flnal Presto -
21,00 Sant eshnm tahvfü\t, lntm'blyo - nu -
kud borsası (flat) - 21,15 'Mmık (radyo or -
kestrası devam) 3 - Pastoral d'M~ nıo -
ne~ger). 4 - Naırtmusik (~e ml'ziği (\Ve -
dlg) - 21,45 Konuşma (rntzah s:ıatl) - 22,00 
Müzik <tnçftJc orkestra> 1 - Ra1csan gftltden 
Blö andante (E. Kfinncke) . 2 - aaı kıyı -
ıannda (Karı Bume). 3 - Bagatıellt- <şaka) 

<Gtl.rtav Ltndner). t - Bacclıanale (~rab 

!Hl.hı Baküs ~refin dans (OL.). 5 - Preıtıd 

op. n No. 4 <A. Sc.rleblne) T. Hartman ter
tibi. il - Çareviç operetinden potpuri (P'. 

Lehar) O. Lındeman tert\"t - 23,00 M~z1k 

(hafif parçalar - Pi). ...................... ·-···-······ ... ----............. 
Kocaeli Asliye Rulmlı: BilimHtlndm: 

Kocaeli inhisarlar başmfidfirlllğü vektll a
vukat Ali Sedad Pek ta.rafından İst1!.nbtılda 
Kızıltoprakh Htıseytnpa.şa çıkmaıı:ında 18 
No. Ju evde eski anbar memuru ve atış me
muru Nall Xı!lkll aleyhine, müddeialeyh N11.
mn İmılt. merkez mtisklrat anbar memuru 
bulundu~u eırnda zlmmeUne geçirdiği suma 
bedı?U 'Ve ınhl.cınr resm\ olan 12,226 lira 27 
kuruşun tahsm hakkında açılan davada: 
Dava olunan Nanın 1ltametcA.hı belli olma

dtimdan mahkemeyt gelmesi için lllnen 
tebllğ olunllll ıd:ıveUyeye rağmen mahkeme
ye gelm~lndt'n UA.nen .gıyap :taran tebli-

ğin~ mahkemcef' karar verllm~ olmakla da
va olunan Nail Kızıklının 19/1/930 Perşeın -
be gtin\l mahkemeye gelmesi, gelmedi~ talc
d!r<:le dunış-:nasın~ gıyaben bakılıı.cnğı gı -
yap lcnran maknmma ka:1ın olmak ilzere 
UAn olunur. 938/S!t 

ZAYİ - Türkiye İş :Bankası Anonim ştr
k!U İstanbul fUbcslne yatırdığım bin Türk 
lirasına mukabil tarafıma verilen '199 numa
ralı 28112/9~8 'ftdell bin Türk llrnlık mev -
dn:ıt ilmühBbel'ln1 kaybettlğhnden bükmt\ 
olmadığını ıa.n ederim. 

Demil'Y91 inşaat :mühendloıl 
Muammer Berkman 

on Posta 
~erebatı&n. Çatalçeşme soku. ~ 

Yevmi. etyul. Bavaaıs ve Halk ııuetuı 
fS T ANBUL 

Gazetemiz.de çıkan yazı ve 
resimlerin bütftn hakları 

mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

foen Ay Ay 
Kr. •.r. t..r. 
- --

l'ÜR.KfYJ: l40U :150 400 
YUNANİSTAN ~J 12.!0 710 
ECNEBİ l1J l HOJ 800 

Abone bedeli pcşmcli:. >.dreı 
deği§tinnek 25 kurufiu.r. 

-·-

1 
Ay 
kr. 

loO 
270 
soo 

Gelen eorai aeri verilm•s. 
l '4inlanlan ma'.ÜYfll oluuıea. 
Cevab için mektublara tO kuru.put 

Pul ilAvesi lazımdır. 

lr~;~~, ;!. ı.;;:b:I) 
TNfoa : 20203 -----·--,-··-· 

Sayfa 

İnhisarlar U. Müdürlü"' ünden : 
Tartma Muham. % 7.5 
kabiliyeti bedeli teminatı .... 

Baskül (Kollu) 

Mikdarı 

l adet 

l > 

-300 Kg. Jık 100 ) 
• > 500 > > 110 ) 
> (Otomatik) ı > 300 > > ?00 ' u 
• dnsan Urtan) l il 60 ) -960 72 ) 

Şalter (2000 aıçerlik S ilru- ) 

tuplu l • ) 500 37.50 18 
Amper me~ (2000 am?erlik 3 > ) 

1 - idaremizin İzmir Fabrikası için bir adet 300 'kiloluk kollu, bir adet 50b 

kiloluk kollu, bir adet 300 kiloluk otomatik ve bir adet insan tartan baskül ile 
Cibali fabrikası için 2000 amperlik 3 kutuplu şalter ve 2000 amperlik 3 adet am
per metre şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alına • 
caktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat tcmjnatları hizalarında gösterilmiştil'. 

III - Eksiltme 23/1/939 tarihine rastlaxan Pazartesi günü hizalarında yaz.ılı 

saatler-de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki a1ım komisyonunda y., 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Ekstilmeye iştirak etmek istlyenlerin fiatsız fenni teklif ve kataloklan 

ihale gününden bir hafta evveline kadnr inh ısarlar tütün fabrikalar şubesine vu

meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın ves ka almaları lazımdır. 

VI - İstekliler eksil'tme için tayin etli len gün ve saatlerde % 7,5 güvell!Ill 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona g('l>neleri ilan olunur. (30) 

,.,.,,.,,,, 
Cinsi Miktarı Yük taşımaMUhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

kabiliyeti Beheri Tutarı Saati 
L ira K. Lira Kr. Lira Kr. 

Kamyonet 1 aded 1 ton 3000.- 225.- 14.-
Kamyon 2 111 3 > 2400.- 4800.- 360.- 14.10 
Kamyon 1 > 5,5-6 > 4000.- 300.- 14.30 
Satış kamyonu 1 > 2 > 3100.- 232.50 14.4& 

I - İdaremizin Yavşan Tuzlası jçin 1 aded, İzmir ve Ankara Başmüdürlükleıt 
için 2 aded, İzmir Şarap Fabrikası iç.in 1 aded ve İzmir Başmüdürlüğü için ı .. 
ded kamyon §artnameleri rnucfü"nce ayn ayrı açık eksiltme usuliyle satın aı., 

nacaktır. 

n - Muhammen bedelleriyle muva'kk nt teminatlnrı hizalarında gösterilınişttr. 
III - Eksiltme 24/1/939 tarihine rast tıyan Salı günü hizalarında yazılı saat

lerde Kabataşta Levazım ve Mü.bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı. 
lacaktır. • ~ 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilecef.I 
gibi kapalı satış kamyonunun pldnı da göriilebilir. 

V - Yavşan Tuzlası için alınacak ka rnyon eksiltmesine iştirak etmek 16 
yenleritı kataloklarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir pl!n ile 
benzin sarfiyatını g&terir fenni tekliflerini ihale gününden beş gün evveline 
kadar İnhisarlar Tuz Fen Şu.hesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme iç:n tayin edilen gün ve snatlerde % 7.5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cl4.'h 

1 aded Zımpara taşı te2€tıhı motörlle beraber komple. 
1 11 Makkap tezgihı teferrüatile komple. 
1 > Torna te7.g8.hı teferrüatile komple. 
1 > Demir tester:e tezgahı mot6r ve tulumbasile komple. 
ı > Makas ve :zımba te~3ıhı bütün teferrüatile komple. 
I - İdaremizin Diyarbakır fabrikası için yukarıda cins ve evsafı yazılı 5 parça 

atölye alitı prtnamesi mucibince açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
II - Heyeti uınumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve muvakkat teminab 

168.38 liradır. 
III - Eksiltme 23/1/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14.30 da Kaba· 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde.ki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alına.bilir. 
V - Eksiltmeye işti~ak etmek istiyenlerin fenni tekliflerini İnhisarlar Umum 

Müdürliiğü Müskirat Fabrikalar ŞubeSi ne vermeleri ve ihale gününden bir gün 
evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammın ve eksiltmeye iştirak vutı.. 
kası almalan lh~mdır. 

VI - İsteklilerin kanunt vesaik ile Müskirat Fabrikalar Şubesinden alınıM!ai 
eksıltmeye i§tirak vesikası ve % 7,5 g.i venme paralarile birlikte münakasa için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı .geçen komisyona gelmeleri ilRn olu-
nur. clM. 

,.,.,.,., 
ı - Kısa müddet1e teslim şartile 23 X 35 eb'adında bir tarafı temizlenmiş ida

re monoğrarnuıı havi iyi cim 150,000 adet mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 
II _ :Ek.rutme 12/1/939 tarihine r ast.byan Perşem'be günü saat 14 de Kaba~ 

ta Levazım ve Mübaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - İsteklilerin eksilltme için tayin edilen gün ve saatte teklif edeccldıeri ~ 
cins manıtar nü.muneleri ve % 7,5 güwnme paralarue birlikte yukanda adı ge-
çen Joomisyala gelmeleri ilin olunur. •114> 

,,,,.,.,,. 
ı _ Şartnamesi mucibince 1150 kilo bergamut esansı pazarlık usulile satın 

alınacaktır. 
ır - Eksiltme 19/1/939 tarihıne rastlayan Perşembe günü saat 14 de Kaba " 

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
nı - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
rv - tsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % '1,5 güvenma 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c46, 

Miktarı 

440 aded 15.840 M3 
135 il 3.921 > 

135 • 3.510 , -'110 23.271 > 

Ölçüsü 

400 x 30 x 30 
400 x 28 x 0,026 
400 x 25 x 0,026 

ı _ Yukarıda eb'ad ve miktarı yazılı 23.271 metre mik~bı tahta açık eksiltme 

usuliyle ıatm alınacaktır. 
ıc _ Muhammen bedeli belıer metre mikabı 39 lira hesabiyle 907.60 llra ve 

m uvakkat teminatı 68.07 liradır. 
ru _ Eksı."ltme 13/I/939 tarihine rastlıyan Cmna günü sa.at 15.45 te Kabata.fla 

Levazım ve Mübayaat Şubesinde'ki Alım Komisyonunda yapılacağından istekllıo 
Jarin taYin edilen ~ ve eaatte edı ~ 1romiS'YOl18 gelemelerl nan ohın"Or. 

cli7• 
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HAVALARA ALDANMAYINIZ! 

GRiP Havanın saatten saate 
de2işmesinden ileri eelir 

kendinizi korumak için 
' 

• 1 
Ahnız. 

Hem gripten korur- Rem de ihtilatın Unftne 
geçmft olanuau& 

ismine 
:,! "': ... ı·:c--... ı ... :m: H: rJ Mideyi bozmaı 

kalbe kat'i11ea 
dokunmaz. 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

HALK G 

8-AU ıraauda en gtl&I& 't'I tik 
MobU,alar ulu 

(JPSCl HAYDEN) Yeat 

BAKER Mağazalan 
ZIJaret ediniz. SALON, YKlıılU Te 
YATAK ODASI takımlanouı zen· 
gin çeşidleti ber yerden iri tarUar 
n ucuz fiatlar!a bulursanu. 

İ•tanbul İkinci İf1is Memurluiıın • 
dan: 

Müfils İlya Zalma masa-• gelen ala
caklı hazinenın lstedilt 771 lira 14 kul'U§ 
hakkında idarece yaplan tetkikatta: Ge
rek müfii.in ifadesladen ve ,erek hui • 
ne tarafında ibru edilea TilAik mtın • 
derecatına nazaran evvelce reddedilip 
mahkemeye müracaat edileta. kısam ile 
kabul edilen kısım dahil olitılu haLıle 
mQfUsin mütenkilll bzaaç Yeqil!aden 
ceman 7'71 lira 84 kurut Hraı olıduJu 
anlqd.ırut ve bu vaziyet taqumcla laad-

Tek, fakat kat'i çare 

recrabe edenlerden sorunuz 1 
Baş, di1t adale ağnlarile üşütmekten mütevellid bil-
tün ızhrablara karş.ı ye2ane m1;es~ir tedbir bir k ... 

(ALMAK TIK) 
Mldegl bozmaz, kalbi ve blllnlılerl gonıı6 
lcaı mu .... S U,. alınabilir. t-lae •lduıt taldiclerilulla ""1' 
lllBH Ye Gri.U J.tne bqka bir .... ka Ywlrl ......... ~ 

Diş Doktoru diyor ki: 

Kua Wr _.clut •1tAJ>YOLIN,. 
kalla.ııt.. .-ra diflerioim 
ind •• parlaclaktu bqka 
mikrolıalana klmilea mah't'oldu
twıu; :r.ararh ..Iya Te ifruatm 
kelildiiiai, diı etlerindeki ilti• 
bablann durduğunu •• niha
yet ağ:mnzda lltif bir nyiha 

batladığı.ıu duyacakmnıs. · 

Gayet temiz 
Gayet sıhhi 
Gayet ucuz 

Her gün aabah, öğle ve akşam yemeklerdeO 
sonra dişlerinizi 

RADYOLIN ile f1rçalaymız 
ne Yekilinfn mahkemeye mlraeaataa ıı. ~--------------------~ 
zum .c;.terecek bir hal kalmadJlıadaa ta- 6Ja------..--------------"'lll leb Niler. 1'71 lira 14 kurup 1 iaci •· 

idaresi: Nurosmaniye caddesi No. 54.. 
latanbul • Telefon : 23300 
Resmi ilanlar için Maarif Cemiyeti Resmi ilanlar 

bürosuna, ticari ve hususi ilanlar için binalık Şir
ketine müracaat edilmelidir. 

Dikkatinizi rica ederiz 
~ ....,. ~; halsizlik, •••nd .... M d*. ka-

na lljnları. ..... Pi' •.t, IMlrun ve makat ..... rn , w..ı, .._.. 
hık, ...-...-, Alp stnnn, Ar'a7a heaRr iiair lwQed, pee ._. . . 
\ul.n - Mrııllrwwww! a. p,ritahH haller, Yücadftnlde IOllleaa 
~ a'bddr. Dedlal (İSMET SOLUCAM ıdsKtlvtr.t) 
a1-. 

IBID!T SOLUCAM Blatıvtd hanaklarda be emertık ,....,_ n 
..._. __. lra7w+d • • Wrbıd devasıdar. Dürük Ye kiiçtildere 
i' aAt Tel'ilr. K.•tı ı..... tpade kullamf tana Jltll)ıdlr, ~ ft 
\91 .............. Wıbc ... Hatipten yft'büs. .... 
h eeaaW 8ata le kaawpw. isMBT lsM1NB DtllAT. - -... 

raya tayd Ye kabulilne lflb ll•e1!nce 
karar verildiit Ye 111'1 deftai iN auretle 
fiazelUldili IMn olaur. (1111 .. 

itan Tarifemiz 
Tek dtua .. Cllıııl 

Mlüle '°' hnlf 
ıalaile llO • 

O""rii . etıltile ., • 
Dördinel. aahüe 100 ,. 
I~ Mlaüel• IO » 
Son Miti/• 41 • 

Muan• IHr mO.d·iea rarfua4a 
faclua miltdarda i.lb. Ja(ttlracak
ı.r &Jnca temüAtk tari,._."4ea 
iltUaU e4ecekldir. ,,..... ,.... 
.. veıı• .. ,,. iUlllu ,... .,. 
Wr tarife clerplf edUmt ...... 

Soa Posta'ma ticari Ualaaaa 
aid itler içia ,. adıwe .... caa, 
e«ilmtılitlir: 

...... , Seri 2 MI llrMtl ............. ... 
Mbıaca.w.& 

lletri7•' Kilclilrl: s.u. .... .... 
1. .... aaç 

... _.,, .... _ . A: Diiii QtftıJQU 

K••awhk, kemik hutalıldan, ... i ,...,..ıa'ılan 
Tibı•i•ailliktea dopaa bltla a11fllldara karp 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Her meal• lü.eal icab eClea bir kuvTet f1U11ltudur. Çoetİ' 
larmu:a Vitalia ku't'Tet ıuı'llbu Yermekle onlan ujlam, ,aı

bilz Ye nq'oli 7etiftiriraaiL 

VIT ALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep tıaimdald ıençlerle emzikli ka .. 't'era ihti1arl.,.. 

UJatl kudret 't'e ka••etleriai mtınr. 

INGII..IZ KANZUK ECZANEsl 
BEYoGLU • ISTANBUL 

lstanbul Defterdarlığından : · ~ 
Buğjayı konaaa kanununa muhalif olmanndn dolayı müsadere o~~ 1' 

yakapli& Kiçükmmtafapaıa cadde.sinde 14 numaralı fırın aahibi M. ~ JI: 
~ emaaetlaie Mılunan ~ çuval unun beher. yeWlif iki kiloluk çuvab ~ 
nıt a.-ilulea aÇlk arttarma U. satılacaktır. bteklı1erill D-1-939 PuaıU" 
saat• dirtte '1 'l,I t,emınat makbuzlarile Mt-alter Wl11 Emlik MU.el 
t••~• ~ müracaatları. (M.) (HT) 


