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...., Sene 9 - No. 3031 yazı ifleıi telefonu: 20Z03 

Vekiller Heyeti Cümlıurreisi 
• 

lnönünün riyasetinde toplandı 

Devlet miibayaatında 
komisyonculuk 

usulü ilga edild'i 
TOPLANTIDA MAREŞAL ÇAKMAK TA BULUNDU 

Ankara. 5 (A.A.) - İcra Vekilleri Heyeti bugiln saat 
18 da B:ışvekilette Reisidimhur İsmet İnönünün reisliği 
lltanda ve Mareıal Fevzi Çakmak'ın iştirakile toplınm'f 
'te muhtelif meseleler üzerinde görü§illerek kararlar "• 
l'ilnıi§tir. 

Bu meyanda müzakere edilmekte olan barem tadılltı 
kanununun askeri ve mülld devlet dairelerile bilQmum 
~ ve müesseselerin maaş ve ücretlerinin teadülü ~ 

sulan üzerinde milabet bir neticeye varılması takarrilr et
miş. Bundan bafka devlet mübayaatmck koınisymculuk 

. usulünün Uguı n vekiletlerin bilyQk mübayaalarda ec
nebi fabrikalarla temas tesis ederek mübayaayı tem.in ede
bilecekleri işler için bu karan derhal tatbik etmllari ve 
Maliye Veklletiııin de bu karara göre alınacak kanun! 

tedbirleri iki ay zarfında hazırlamaaı kararlqtırılmlftır. 

-......... 
• ········-··-·--------··---···-··· 1 ............ 1 1 ·-·--··------·-··------·,--·-·--· .. ·---··------··-

· Daladye dün akşam 
Tunustan Cezayire gitti 

Yunusta ltalyan bayraoı yırtlldı 
Fransız Bqvekili her tarafta tezahüratla ıtarplan 
bir Arab kabile reisi ''Bizim hamimiz Mussolini 

deiil, Daladyedir" diye dağırdı 

Ruzveltin nutku 
Avrupada 

heyecan uyandırd' 

Rıczveıt 

İdare işleri telefonu: 20203 , Fiatı 1 ~ 

Karadenizde olup da 
son fırtınada tehlike 
geçirrniyen vapur yok 

Muhtelif gemilerle don gelen denizciler : 
"Senelerdenberi böyle fırtına görmedik,, diyorlar 
Barziliy kumpanyası batan (Millet) vapurunun sigorta 
parasını facia kurbanlannın ailelerine taksim edecek 

Banfta11 mtaaeıed nin idare merkui 
Son fırtmanm Karadenizde dotur • ~~....-...~~~---~~ 

duğu facia ve yaptıtı tahribat h•k1nn· Alınacak tedbir yalnız 
da tehrimize peyderpey yeni malibnat 

=.u:~· ı=ıa:~ =::: Ereğlide liman 
;:ı::ı;&:.· Fakat bun1v •emmt · yapmak değildir 1 

Fırtına sırasında Amasra Jtmınmda 
dört beş yıJ evvel batan ve iki ay evvel 
yüzdürülmiif Rize vapuru da tekrar 
karaya otmmuştur. 

E'feğlide vaziyet 

Millet vapuru faciasına aid dftn de 
resmi malO.mat gelmemiştir. Facia kur· 
banlarından cesedleri bulunanlar E • 
reğlide merasimle peyderpey detııedil· 
mektedirler. 

(Devamı 11 inci ıayfada) 

Karaden.izln aman.ıs klbbelikle
rlnden birine daha phid olduk 
Yirmi küsur Tnrk gencini atur 
dalgalara gömdük. Bir milyona 
yakın servetten olduk. Birçok ha
numan söndü ve bu facianın elem
li taf.aılltmı, meslekt bir zaruretle, 
hergiln, okuyucularımızın tüyleri
ni ürperte ürperte sütun ciolulan 
yazıyoruz. 

(Devamı ı 1 inci •)'fada) 

Tevkifhanede yine kanlı 
bir boğuşma oldu 

Birbirlerine giren mevkuflardan beşi muhtelif 
yerlerinden yaralandılar, hadisenin bir kaç gün 
evvelki cinayetle alakadar olduğu temin ediliyor 

Londra, 5 (Huaus!) - V~an Evvelki akşam Tevkifh•nede yeni bir ile alAkah görülen bu va'k'anın, bq. • 
bild1ri.lifor: Hük6met ....._ aeneainln hAdise cereyan etmiş, mevkuflar ara· bca iki sebebden zuhur etti.ti anlaşıl • 
bütçesini bugtiır lııongreye tevdi etmiftıir. sınJa yaralananlar olmuştur. maktadır. HakHd sebeb Tevkifhanede-

~eza.!lh' Umanımn h41'C1 dan atınmaı Wr t"Ulllıl , Yeni bütçede üç milyar i1ç yı[lz milyon Tevkifhanedekl son ctııayet hldlwi ( Dnamı 2 tnci MI/fada) 
~5rn~>-B~~~~~h~~a~B~~~an~~~~~~dw~d~-~-----~~---------~-

~ 'l'wıustaki seyahati sona ermiftlr. yırı hareket etmiftir. (Devamı ıı inci ıa.yfada) 1 Hayatı ucuzlatmanın çarelerı· . 1 1 
""1ıı,,,,, Of• zırhlı6ı. başvekili hlmil olduğu (D~tnı 11 inci ıayfada) ··-·· .................................................... _ • 

Kansım, kaymvalidesini ve baldızım :k~~~!0~: bi~ğ:~:k Ekmek fiatını indirmek 
yaralayan amele yakalandı donarak öldu~er her zaman için kabildir 

~--~ ........ "' ..................................................................... _ .......... --.. --"\ ıe:=:ıe~ c:::-:luıa!:!:ei':r ~ Bir narh usulü vardır ki esaslan on beş sene evvel 
..._,ınlardan iJıinnin yaralan ağır, lacianın Nbebi lıulıançlıJı, lıaruu İ fırtınanın fiddetinden dolayı Dadayın konulmuş ve bir daha tetkik edilmemİştİr 

rvıaırınia fimdi;,. lıaılar nam g~n tliğimi diifünmelı bile bana asa6 1 Budaklı kıöyünden 331 doğumlu İsmail 
wniyor >> diyor İ oğlu Mustafa dai<fm odun gıetiımelrte 

-.... ......................... --........ ••••••••••••••••••••••••·········-········••••••••••••••••••••••••••••••.,I (Devanıı ıı inci .a'l/fada) 

Karı8ı Mehmed !lli 

(Yazısı 10 uncu sayfanın 4 üncü ve 5 

........ ·-·-························---··········--·-·-
YENi TEFRIKAMIZ 

KENAN PAŞA 
ZADE SARAFiM 
Eşsiz bir serserinin 
harikulade maceraları 

Yazan; Ziya Şakir 
Cumartesi gilnii bıiflıY&calız • 1 

4· 
lıtanbul ftnnuımıda?ı bırmfn dalı.ili 

(Yuua 8 ind say famn 4 üncü ve 6 fnd sfttanlannda) 



Z Sayfa SON POSTA 
• 

Hergün Resimli Makale: ~ Jyi giyinmek, fena giyinmek... = 

Köyde krediyi 
Tanzim 

Yazu 'luhlOI» BIJ'ten 

~ izim tt>~ ıayet güzel 

lal öğrendie ı•· aıırlı.melerinden 
biri de bu.<fur: Kredi Bu Mft.Meyi *en
mese, öğrt:ıvneğe medıur -.ıır.elMI ~ 
daha iyi ohır.du. Ne çare ki öğremniş, ye.
Jnııt. bayat oou ona öğretmi§tir. 

Son 1.amanlarıda1 Cümtıurreisimizin 
koy derdlerıle temas etmek üzere yap
tıkları tetkik seyahatnerinde köylO mıa 
bu la'edı ihtlyacındnn çok bahsetti. An
k rada toplanan ziraat k.ongresi esnasın
da da, çıftçi unsuru kıredl 'bahsi etrafın
da çok do aştı. Belki arru ettiği derecede 
90ylemeğe ınuvaffak olama~: f akaı, ~ 

cümenlerde kafi derecede bu bahsin et:ra
fmda konuşuld'U. Bunun[a berab&, kıre
dı bahsı uzennde söy'l nen. söz, köylü ba
kınund n i9bıır zaman kfıfı değ dir. O 
k.r dı · er, ~k kredi. daha ça'lt kredi, 
dama kredıl 

Müsavi nlsbette ıkazanç yahud servet sahibi olan birkaç Modanın 'hergünkü tahavvuııerıni takib ederek giyınmelo 
tanıdığınıza dikkat ediniz, içler'nden bir kısmının giyinme- :insanı benliğinden çıkarır, terzilerinin keyfine tabi bir man-
ye kazanç veya 8ervetlerinin müsaade edeceği nisbetten çok ken haline getirir, gülünç eder. Giyime hiç ehemmiyet ver-
f 

1 
mc:mek ise iooanın haysiyetini kırar, muvaffakiyet ihtimaI-

az a para tahsis ettiklerini, .bir kısmının ise giyime verile- lerini elinden alır. Yaşadığı lllllhiti daraltır. İfrata gıtmeyi-

* Köyun kredi meselooi henüz halledll-
m ş de i:llr. Bu bakınxl n köydü ne ka
dar şıkAyet eden;e hakbdır; ancak, eğer 
bu şikayetler.111 hedefı fatla kredı, daha 
fazla kredi almaktan ibaret old'uğu taDı> 
dird'e de dtendiauıi haksız bulurum. 

Y eni bir moda : Sırta r-·-····· ..................................... --···\ Zengin olarak 

Manzara HergUn bir fıkra ôımeh ten korkan 
Köyde kıredi meselesi bemiz hellt:!<M

mış değıldır; fakat, kıöye kıred't verilme
mıı ve venlmİJIOI' d'a teli'ı'kJd edilemez. 
Cümhur yet devri köye çok borç verdi; 
hA da verıyor. Köy, ne kadar borç d>a 
ona k!fı gelme%; daha ister. Aneak. aca
ba ona ibu tadar ıbarç para vermeli mi? 
Mesele ıburadachr. 

Yaptırmak - Adam 
Maymun 

Bence. 'l'"Jrkiyede kıredi mesel-esinin 
halli demek, bu işin tanzimi demeldt.k"ı 
köylünün kredi meselesi tanzim edilin~ 
d kçe ona verilecek olan para, köye dbst
hık yapmak değil, belki d'e f enalı'k etmek 
demektir. Köylümüze ne kadar borç para 
arzedilse onun calmam!. dediği gttüle
mf'Z Fakat, daima şu nokia görühnüıştür 
iti, ne köylü tborç aldığı parayı gün gelin,. 
ce ödemeği düşünür. ne de bu 'borcu mıa 
veren kredi müessesesi, alacağını zama.. 
nmda tahsil edebıleceğinden emin oJarak 
hareket eder. 

* Köy kıredisi meselesile uzum zaman. 
naz rl ve amell, çok uğraştım. Memk- Amerikada yapılan balblara giden genç 
kette ;nazari olarak düŞınurüz ki köyl\i kızlar, sırtlarına, mamara, portre resim
ı..tıhsal lşinı yapab hnek için kırediye reri yaptırmakla. yeni bir moda ç~ar -
muhtaçtır. Halbuki, ameli olarak ta dai- mışlardır. Her bırim :ımıhtelif şehır?e.rlrı 
ma fUnu gördüm: Aldığı krediyi evveM, renklerin! taşıyan bu canlı modeller ba
lat hsal ~ nde kullanan, saniyeın de bu l~larda z.iyadesılıe al'Mtayı celbet.mekt&
ıte akıllıca hareket eden köylü nadir dirler. ============================-= d 1. end rdir! Aydın mu itmd'e, Zira-
at Bank ın n koop r ti rinden daha 
t ltl <b r üıoone olarak ç k b"'ıyuk gay-
r rle h ata att m b ç koop ra it 
kredi mü esı arası çalışırken, d i-
ma koy: uyu a dı0ı kr d'iyı d'o !rudan dbğ
ruya ;sti 1 tşmde 'kullanmaya scv.k için 
her şeyi yaptım. Tam muıvaffak ola'bil· 
dm mi? Ha;>ır. Muvaffak olamay mda 
ilç amıl vardı: 

1 - Memleketin hukuki müesseseleri 
bu ~i kafı salftbetle tanzime kafi dcğilCl"L 

2 - Z raat Bankası, lbu sahada yaptı
ğımız ıtecrubelerde b ze engel olmamak 
i~ın verdiği sözü iutmad!ı ve kendi kıredi 
kooperat fleri ile gelip başımıza musal
lat oldu. 

3 - Köylünün aldığı parayı iade etmek 
hususunda g&terd"ği an'anevi lakayıdllıı
ğı yenmek 90k güç oldu. 

ve passif mukavemeti çdk. kuvvetlld'i!'. 
Bu üç sebeb tesiri akınd'a köye ne ka

dar çok paTa verirsek kijylüya o kadar 
çok fen alık etmemiz ihtimali % 90 dır! 

* Şu g-jnlerde köye kred'i verme m€6ele
lerinin Ankarada ge~ ehemmiyetle ba
his mevzuu olduğunu gördlüım. Bence kö
ye çok kredi vermeği düşünmezden ev
vel, kıöye verilen kr~nln koylü için fay
dalı olacak tir şekilde kullanılmasını te
min edecek esaslı tedbirlerin, indi değil 
ilmt bir ruh ne. ittilbazını temin etimek 
lazımdır. Bir kelımı ile, köye kredi ver
mezden evvel cköy lkıredi iş'ni tanzim et
mek> icab eder. Bu iş ihmal ed'ildikçe 
köylüye para vermek belki hazan fayda· 
1ı olur; fakat, ekseriyetle köylünün f'el~ 
ketlerine sebeb olan şey de buduı-. 

Meseleyi mut!laka bö~ıle anlamaya 
mecburuz. tBize verilen kredi az geli
yor!> d"yen köylüye lhak verip ıkTedinin 
hududunu gen"şletıneği gaye edinen g&
rüş tarzı yanlıştır. Köylü derdinin nere-

Fransanın ıtmpa.ratorluk devrinde 
sarayda bir balo veriliyordu. lmparar 
tor tarafından kendisine konteslik 
üuvanı verilen kadınlardan biri sa ,. 
londa yürüyord'U. DcrvetUlerden bir 
erkek bilmiyerek kontesin eteğine 

basmıştı. Kontes bunu.n fark.ı.na vanr 
t'annaz. Hiddetle: 

-Maym:un! 
Diye bağırdı. Kontesin eteğine ba - • 

san erkek ceuab verdi: 

- Kontes ıufak bir maymunu o .. 
muzlan ıüzerine koyup buraya gel
selerdi; bunu kendilerine çok yakış
tırırdım. Fakat a.ğızlanna al7711.§ ol -
malarını hiç beğenmedim. 

"-. .................................... ·---···----' 
ikiz doğuran aslan 

Aırfkaaa yakalanan ve Londradıa 

Olympia hayvanat ibahçesinde bulunan 
bu dişi aslan, ikiz doğurmuştur. Yavru
larına el sürdürmemekte, yanına ~akla
şan kim olursa olsun. resimde gördüğü
nüz gibi vahşt vahşi hırlamakt&d~r. 

den geldiğini anlıyamı~rsa onun gafle
ti bizi de süriikleyip götümıeğe sebeb 
teşkıl etJnemelid:r. Muhittin Birgen 

cltibar Kooperatif Bankası. ünıvanile 
ortaya attığım bixkaç köy bankası tara
fından :m!istah.ile ver"fen kredinin hiç 
olmazsa yW;de yetmiş b ş istihsal lştnde 
Irunanıbnruıını temin için itıtihaz etıtlğim 

ve tatbikine bizzat nezaret eyled'iğim 

tedbır1er, bu ~ ku~ amil karş1S1n&l 1 STER 1 NAN, 1 STER 

Bu zat çok zengin bir adamda. Buınrlan 
dört be.ş sene evveline kadar em1Ak ve 
akan vardı. 1'akat zıengin olacak a:l!ınclt
ten Jrorktuğu. nefret e'ttili içindir ki, bu 
m.illkl'erinden bir çoğunu oraya buraya 
hediye et.mit. ifi.ni bırakmı~ır. Şimdi de 
gayet mütevazi bir ay1!ılda bir ffrlretıte 

memurluk etmeğe başlamıştır. Geliri çok 
olan büyük ıfini ise oğhına ve damadina 
hediye etıni§tir. 150 bin lira değerindeki 
mülklerinden birini 45 ihtiyar ve muh
taç insana bağışlamıştır. İhtiyaç içhıtle 
bulunduklarma kanaat getirdiği insan -
lara mad<it ıyiliklerde buh.ınmu.ştur. Son 
günlerde 40 bin liraya satılan bir köşkü 
de alarak ciçtimai yardım> ordulunun 
emrine tah!Jiı etmiştir. 

Elektrikli eldivenler 
icad edildi 

Piyasaya içinde küçücük bir pıl bulu· 
nan, ampulü de baş parmakla ~aret par
mağının ortasına isabet eden, Y'!'fli elek
trikli eldivenler çıkarıhnışt.ır. Bu su • 
retle karanhkta eve <föndüğünüz vakit, 
kapıyı açmak içın anahtar deliğini ara -
mak zahmetine düşmiyeceksiniz. 

Eldivenli elinizin işaret parmağını baş 
parmağınıza ookundurur dlolkundurmaz, 
eldiveninizden bir ışık hı.ıam€Si fışkıra -
caktır. 

iNANMA! 
lsted ğım randımanı vl'!'emedi. KôylütYe 
yapılan muameleJerde beş kuruşluk kTe- Ereğl faciasının ~rdiği ilk heyecan geçtikten sonra gaze
di verirken tbef yürz lrunlfluk ta nasl!ıat tele~ uzak veya yakın bir tstikibalde yeni bir fada ile kar
vermeği üwnal etmedim; parayu vertl k- şılaşmamak için hangi tedbirlere müracaat edilmesi ?azım 
fen sonra da onun arkasından g'dıp ne- geleceğini anlatan bir IÜril yazılar çıkmaya b891adı. 

müddet zarfında herhangi bir fırtınanın çıkmasına değil, 
çılanamasına, va.purun kazaya uğramasına değil, uğramama
sına şaşmak lazundır. O haldi:! nıe çareye baş vuralım? 

reye sarfed ldiğini kontrol edecek cihaz. En iyi ve en kestirme tedbır şüphe yok ki Karadeniz sa
lar da ıunutmadım. Buna ra~en. altiı- hilimi?.de ıne kadar iskele vama hepsıne de cheınmiyetlerile 
lını net ee. Ziraat Banka ının :rnOesseee- mutenasib birer 11man veya mendirek yaptırtmaktır. Fakat 
ltt ne n sıb tıe çok iyi obn a beraber hel>-' ni bir çırpıda çıkaracak kadar paramız ohnadığma gö
m mnun almaya kMı b n ice <k ildi. ren yapmalı? 
O una ilç büyük Oruvveti.n mukavemeti- Muhterem ıblr meslektaşımızın f:krine göre, her şeyden 
n maruz kaldım· evvel k mür almak ıçin Ereğ iye uğrıyan vapUiların orada 

l - Hukuld sseselerımiz ndtean- nöbet beklemelen uauHhıü kaldırmak lhımdır. 
d r; k~ n b ny le tezad hal'ndedlr. BullÜfl Eteğliden kömür abnak istiyen bir vapurun oııada 

2 - M mleket n, aynı işi yapan mufı;o hazan 40 gün, hatıl daha fazla sıra beklediği de <>l\ıyor. Bu 
t lif rnüe seseleri ara91nda bir rekabet / 
ve hatta kıskançlık rutıu hlıkimdlr. L 

3 - KöylunUn i.kıtl3Wlcft terbiyeei lift J _ J ı 

ISIER iNAN, 

Meslektaşımız: 

- Vapurları Ereğli yerine Boğaziçl.OOe bekletmek .,e te
lefonla sıranın geldiği öğrenilince lbirer birer yo1lamak 
rnümkilnd'üır, diyıor. İlk bakışta makul görOnen bil' tedbirdir. 
Ereğlinin zararına olsa da Boğaziçlni tereflenıdirme netice
sini de verebilir. Fakat biz büttin bu tavsiyeleri okud'u.ıttan 
sonra: 

- Araba kırıldıktan aıcxnra yol gömeren çok olllıl', teldinde 
bir darbımesel mevcud olduğunu hatırlıyor, ve bu darbıme
selin bugün dahi kıymetini muhafaza etm•kte olduğuna lna .. 

in;;, ı;;;Y ok;~~~ M A 1 ~ 

İkincikinun 6 

Sözün Kısası 

Yazı Çok 0/Juıu İçin 

Bugün Konamadı 

............................................................. 
Tevkifhanede yine kanlı 

bir boğuşma oldu 
(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 

ki son cinayet hadisesi kahramanlaı1 
Bekirin arkadaşlarile Dursunun arka "' 
daşlan ara:::ınd::ı cinayetin hasıl '1f 
husumet ve eroi'l meselesi; Zahiri ~ 
beb ise gardiyanlar tarafından yapılaJı 
aramadır. 

Filhakik::ı, Tevkifhaneye eroin so " 
ku:lmama-ı içiı1 esasJı t€dbirler alın" 
d;ğından, evvelki ak am gardiyanlar, 
ani bir arama yapmışlar ve bir mikta1 
eroin elde edilmiştir. Bu aramanın ka• 
tilden mahkfun Yusufun a1evhlerin8 
yaptığı bir ihbarın neticesi oldu·untı 
sanan birinci kovuşta katilden mevklli 
Mustafa, Rifat, İrfan ile mevkuflar .. 
dan Ha5:m1 kaptan, doğ'ruca Yusufu:d 
yanma gitmişlp·•-. küfür etmeğe ve ka\1" 
gaya başlamışlardı.r. Mustaiia, derhal 
demir parçasından yapılma bıçağınJ 
Yusufun uzerine atmış ve onu yarala" 
mıştır. Ayni bıçağı kapan Yusuf, MUS" 
tafaya hücum ederek saplamağa baş "' 
1arnış, kovuş bir an içerisinde muhare" 
be yerine dönmüstür. 

Kavga SJ;rasmda, Mustafa ile Rifat 
böğürlerinden ağ:ırca, İrinn vücudü " 
nün bazı yerlerinden, Hasan kaptatl 
da yediğı bir darbe ile basından yara " 
lanmışlardlr. Hfidise sırasında orad~ 
geçrneh-te olan sirkatten rna-mun Kir • 
kor da Mustafanın attığı bıçakla ba .. 
şından yaralanmıştır. 

Hadise akabinde, gardiyanlar derhal 
yetişerek kavgacılarıı ayırmışlar vd 
yaralılar hastaneye götürülmüşlerdir. 

Bu vak'ada geçenki cinayetin anıil 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Esasen hadisenin faillerinden bazı 11 

ları, Salı günkü celsede Ağırcezaya şa .. 
hid olarak c;evkedi1mişler ve mahke " 
mede de t- "lti taraf arasında bir rnil-
naferet b ~ermiştir. 

Müddeiumumilik, alman esaslı ted" 
birlere rağmen, en küçük fırsattan is
tifade eden suçluların vukua getirdık"' 
leıi bu ~ibi vak'alarla yakından a1fik3" 
dar olmaktadır. 

Sem hadise et\fa~da da mJıkikatJı 
başlanmıştır. 

Suçlular, bugün Adliyeye sevked"l8" 
ceklerdir. 

Macaristanda 
Milli cephe 
Budapcşte, 5 (A.A.) - Havas ajan

muhabirinden: İmredy, yakında ınıııt 
cephenin t~ekkül etmiş olduğunu i1Slt 
edecektir. 
İyi malfunat almakta olan mehafil 

milli cephenin cicraatçl> bir mahiyet ı~ 
tisab edeceğini ve Şuşnigin cmilli ceP" 
he> sini nümune ittihaz ederek milis tef' 
kilatı vücude getireceğini beyan etıne1"' 
tedir. 

lngiltere bankası müdüriİ 
Berlinde 

Berlin, 5 (A.A.) - İngiltere bankal' 
müdürü Montagu Norman, bu sabaıh b1"' 
raya gelmiştir. Kendisini istasyonda J)t• 
Şaht karşılamıştır. 

Montagu Norman, ziyaretinin taJJ19' 
mile hususi mahiyette olduğunu be)'_,. 
etmiştir. ,,;1 
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...,I ıkincikintm 

Japonyada tek parti 
usulü ihdas ediliyor 

Yeni Japon kabinesinin teşekkülü Amerikada büyük 
akisler uyandırdı, yeni Başvekilin totaliter rejimi 

kabul edeceği anlaşılıyor 

li Londra, 5 (Hususi) - Meclisi has reisi ı Ayni mehafil. Japonyanın Çinde Ame
llııranurna. y~ni Japon kabinesini kur- rikan menafiine karşı göstermekte oldu
ğ·UŞ1:1r. Kabinede yalnız dört nazır de- ğu bütün ticareti bilAmel tatil etmiş ol-
ıştniştir. Hariciye nazın Arita ile haıt:>i- duğunu, çün'kü Japonların Hangkong ve 

~e ~azırı sandalyalannı muhafaza etmek- Canton ile Çinin dahili aksamı arasında
d dırler. Eski başvekil Prens Konoye de ki bütün münakale yollarını işgal etmiş 
:vlet nazırı olarak kabineye iştirak e~ olduklarını beyan eylemektedirler. 
~ktedir. Gene bu mehafil, Grew'in dün kongre

; eni başvekil Hiranurna, ordunun der- de F-Aosevelt tarafından yapılmış olan 
P.ş etnıekte olduğu partilerin birleştiril- mütecavizlere karşı da.ha kuvvetli bir 
ll'ıes~ Prens pine taraftardır. siyaset takibi tavsiyesi hakkında kendisi 
liıranumanm kısa bir zamanda bu ile istişarede bulunulmak üzere Vaşing

Pıensipı kuvveden fiile çıkaracağı ve Ja- tona davet edilmesinin muhtemel oldu

SON POSTA 

Cumhurreisimize 
Hatay Reisinin 

tazimleri 
Ankara, 5 (A.A.) - Hatay Reisi 

Tayfur Sökmen ile Reisicümhur İnö
nü arasında §U tel.graflar teati edil
miştir: 

Sayın General lmıet lnönü 
CümJıurreisi 

Ankara 
Büyü'k Türk milletine ümid ve sa

adet bahşeden mukaddes şahsiyetini
zin yeni yılını kutlularken mübarek 
ellerinizden öper, tazimatlarımı su
narım. 

T. Sölonen 
Ekselans Tayfur Sökmen 

Hatay Reisi 
Antakya 

Yeni yıl münasebctile vaki tebrik 
ve temennilerinize teşekkür ederim. 

Adana kurtuluş S4~ 
bayramım parlak ,A[ E _,...~ E 

bir surette kutluladı 
Adana 5 (Hususi) - Adananın kur· 

tuluşunun 1 7 nci yıldönümü bugün 
parlak bir surette kutlularunış, Çu • 
kurovanın her tarafında büyük mera· 
sim yapılmıştır. Halkevinde yapı'1an 
toplantıda hararetli nutuklar söylen • 
miş, kurtuluş günlerine aid hatıralar 
ihya edilmiştir. 

Milli Mücadelede ô1en kahramanlan
mızın hatıraları da taziz edilmiştir. 

Ceyhanda 

Ceyhan 5 (Hususi) - On binlerce 
köylü ve kasabalı Ceyhanın kurtulu -
şunun on yedinci yıldönümilnü bugün 
coşkun bir surette tezahüratla kutla • 
dı. Meras;me sa~t 9 da İstiklal marşı i
le başlandı. Fabrikaların çaldığı dü • 
dükle 3 dakika ayakta sükUt edildi. 

Çarşıdan geçen mi1islcr çok alkış • 
landılar. Geçid resmini rnüteakıb Be • 

e Japonya faşizme mi 
gidiyor? 

Yazan: Selim R&l?ll> Em~ 

l>donyayı totaliter rejimi usıJü ile idare ğunu 1lave etmektedirler. 
e e<:eği anlaşılınnktadır. 

Amcrikada akisler 
Yeni JRpon Başvekilinin r.özleri 

Londra 5 (Hususi} - Yeni Japon 
kabinesi bugün ilk toplantısını yap -
mıştır. 

İsmet İnönü l_ lediyede kabul resmi yapıldı. Büyük • 

""'· ----------------J) lerimize tazim ve minnet telgraflan 

n apon başvekili Prens K.onoye hü • 

e:dJ kfuneti istifasını v~. Ba 

istifanın Japonya tarafından Çinde ta -
kib edilen siyaseften ileri geldiğini s&y
lemiye da.hi lüzum yoktur. Esasen kabl -
nenin istifası münasebetile beyanai'la bu
lunan başw~kil, daha evvel dıe iş başın -
dan çekil'mek ist-.,.,,iç olduğunu. fakat 
buna cesaret eaem;-d'iğini, halbulki üze.. 
rine aldığı vazifey:i yerine getiremiyece
ı!ini gün geçtikçe daha iyi anladığını 
kaydederek vaziyetin vahametini g1zle • 
memiştir. Çine kaI"Şı yapı?nrnsı ctüşüın~ 
len a&keri harekat mevzuu bahsolthığu 
zaman bunun meı:"ı.ıliyetini hiç bLr J a. -
pon başvekili üzerine alımak istememtf 
ve nihayet Prens Konoye'nin riyaseti al
tında teşekkül ecren hükOmet Çin~ baı,
Jıımış olar. istiJA hareketini geniş'leterek 
bugün maltım ofan vaziyeti meydana ge
tirmiştir. Esasen Çin - Japon münase • 
batı vahamet peyda ettiği ve ordu ile si
yosi parti şeflerinin ookıtai nazarlaMm 
telif ctrnemn mfim'kün olmadı~ı an~aşı? • 
d·~ı zaman, iş başına gelecek hüktimetll 
mahiyeti de bir hay•li münalkaşa meV"ZUU 
olmuş ve nihayet gerek ordu ve gerek 
sh•il mahnfilin itimadını haiz olmak il • 

tn 'Vaş~gton, 5 (A.A.) - Sıılahiyettar 
, ehaf l faşist temayüllerin mümessili 

0 
an Riranumanın yeni Japon kabinesi· 

n: teşkile memur edilmesini, Çin hal'bi
~ı.n ıdamesi ve yeni fütuhat yapılması 
!çın elzem addetmektedirler. 
d~u ınehaiil, Japonyaya karşı .ttt;ilaz 

: . ılecek iktısadi mahiyetteki zecrl ted
~le__rin her zamandan ziyade müessir o

agını ilave etmektedirler. 

Toplantıyı müteakıb Başvekil Hira· 
numa kısa bir hitabede bulunarak, Ja· 
ponya kendi tarihinthı en nazik dev
resini yaşıımakta olduğunu ve bu dev· 
reyi muvaf!akiyetle neticelendirmek i· 
çin, bütün milletin blr araya toplan • 
masının icab ettiğini söylemiştir. 

liitler dün Leh Hariciye 
Nazırı ile görüştü 

~iilakatta Danziğin Almangaga ilhakile Ukran-
1/a meselesinin konuşulduğu tahmin ediliyor 

:Serlin, 5 (Hususi) - Fransız Riıviera-
81tıdan dönmekte olan Leh hariciye na
~1 Bek, bugün BerMesgadende Hiiler 
arafından kabul edilın!.ştir. 

1
. l;Iitıer ile Bek arasındaki rnüıakat bay-

Utun sürmüştür. Alınan hariciye nazı
~~ Fon Ribentrop ve Leh sefiri bu mil
akatta hazır buluıunuşlardır. 
h '7:11:şova, 5 (A.A.} - Havas ajansı mu
a.bırınden: Bek ile Hitlerin telakisl. Av
"~Panın şimdiki vaziyetinde münakaşa 
~türmez siyasi bir mahiyet iktisab e~ 

ektedir. 
?tı İYi mallımat almakta olan mehafil. Al
)) an~a - Polonya meseleleri arasında 
d anzıg meselesinin müzakereler sıraS'ln· 
a tetkik edileceğini beyan etmektedir. 
~anyanın ılk olarak Heri süreceği na1t
c'il.tıın Polonyadan, Pomeranyadan geçe
~elı;. bir otomobil yolu inşasına muvafa
t atıni istihsal etmek olacağı söylenmek· 
l!dir. · 

Fazla olarak Danzigin Almanyaya il
hakı, Polonya tarafından işgal edilmiş 

olan Ciezsyn Silezyasındaki Alınanların 
mukadderatı ve Ukranya meseleleri de 
tetkik edilecektir. 

Bek, fazla olarak Führcrden hakiki ta
savvurları ne olduğu hakkında izahat is
tlyecek ve icabında bazı teminat alacak 

veya verecekl!ir. A'.lmanya ile Polonya 
arasındaki müstakıbel münasebat, buna 
bağlıdır, beynelmilel vaziyet te bu mü
kalemeye mevzu teşkil edecektir. 

Mülakat 3 saat sürdil 

Berlin, 5 (Husust) - Hitler ile Bek a
rasınd'aki mülAkat üç saat sürmüştür. 

Hariciye nazın Bek. öğleden sonra 
Berhtesgadenden ayrılmış ve hususi 
trenle Münibe ~ebnl§tir. 

Bek., yarın sabah V arşovaya hareket 
edecektir. 

İspanyada hükômetçiler de ani 
olarak taarruza geçtiler 

l> l.ondra 5 (Hususi) - H'üktimetçi İs- 40 kişinin yaralanmasına sebebiyet 
~nya kuvvetleri, bugün ani olarak vermiştir. 
ııı·ttamadnr cephesinde hücuma geç • Almanlar deniz üsleri Yilcude 
di ış ~e Frankoculara hayli zayiat yer
l'ınışlerdir. 

nu ani hücumun gayesi, Katalonya 

~:llhesi üzerinde Frankocuların tazyi -
•tıi hafifletmektir. 

1 
b: ~,er tın·artan nasyonalistlerin bir 

ebli(iine nazaran Frank-ist kıtaat, Çar· 

r UJnba günü Artesa de Sarn-e'yi iş~al 
h~işlcrdir. Bu mevki, Katalonya cep

rlu~~de>kı münnkal"tın çok mühim bir 
• unı nokta ıdır. 

getirmişler 

Londra 5 (Hususi) ~ Londrada bu
lunun eski Bask hükfunetinin rnümes -
silleri, Almanyanm Bask sahlllerinde 
muhtelif deniz üsleri vücude getirdi • 
ğini söylemişlerdir. 

AlmanyR 'bu üsleri, ticarl maksad • 
larla oldu~u gibi, başka şekilde de 
kullana bilecektir. 

Romanyada idari 
· değişiklik 

Londra 5 (Hususi) - Bükreşten bil
diriliy<>r: 

Romany.anın hükfımet teşkilatı sis -
U:ınlin<le mühim bk değişJk}ik yap•l
ınıştır. Bu değişiklik mucibince, mem· 
leketin idarl işleri 24 kişiden rnürek -
keb bir icra heyetine tevdi edilmiş -
tir. 

Yeni :!crn heyeti, eski teşkilattaki 
kabine yerini tutıacaktır. İcra heyeti 
azalan kendilerine mahsus bir ünifor
ma taşıyacaklardır. 

Bundan başka, 1 O kiı:ıilik bir meclis 
parlamentonun yerini tutacaktır. Bu 
meclis korporatif mahiyette olacak -
tır. 

Filadelfiva .. 
hapishanes:nde .. 

bir fac:a 
Mrıhpusları hararet içinde 

ölüme sürıikliqen :er 
muhakeme ediiiyorlar 

Filadelfiya, 5 (A.A.) - Mahkfimlann 
100 derece hararetle ısıtılmış hücrelere 
kapatılmış oldukları Filadelfiya hapis'ha
r:.esindeki birçok memurlar, ölüme sebe
biyet vermek ve mesleki ihmalde bulun· 
mak töhmetlerile bugün mahkeme huzu
runa çıkarılmışlaröır. 

Yapılan isticvablardan açlık grevi yap
mış olduklarından dolayı hususi höcrele· 
re hapsedilmiş olan mahpusların adeta 
cdiri diri kebab edilmiş.- oldukları mey
dana çıkmıştır. Mahpuslardan dördü öl
müş ve 21 inin ölmeden evvel kurtarıl
maları mümkün olmuştur. 

Dört bedbahtın ihtizarları o kadar a
cıklı olmuştur ki bunlardan bazıları baş
larını höcrclerinin duvarına çarparak 
kırmışlardır. 

italya Hariciye Nazırı 
Varşovaya gidiyor 

Roma 5 (Hususi) - Salahiyettar 
mahfellerden bildirildiğine göre, Ha -
riciye Nazın Kont Ciano, gelecek Şu
bat ayının ikinci rusfında Varşovaya 
giderek, Leh Hariciye Nazırı Bek'in 
geçen fene Romaya yaptığı ziyareti i
ade edecektir. 

çekildi. Köylülere ziyafet verildi. Ge-
ce de milli oyunlar oynandı. 

Filistin de 
Çarpışmalar 

S • b b b• 1 ·1· ZC're başvekil olarak Prens Konove seunye mat ua ır ngı ız ., i.şt~ ç·nd k' A _ .k 1- ,._ ç:ı-m ı. ı e ı ruuerı an ve ırıgl1ı.ı1 

müfrezesinin imha mf"nafiinin hale'Jdar olıması neticesi bu 

edildig" ini yazıyorlar hükfünet1erin Japony:a üzerinde yapmıya 
b:ış!adıklan tazyik-tir ki başvekilin isti • 

Berut, 5 (A.A.) - Suriye gazeteleri, 
Filistinde •birçok yerlerde müsademeler 
vukubulmakta olduğunu haber veriyor· 

lar. 
cBerub gazetesinin istihbanna g6re, 

yirmi kişilik bir İngiliz müfrezesi dağ
larda imha olunmuştur. 
Diğer taraftan Beytdaoca'da bir müsa

deme olmuş ve bir İngiliz sübayı ile altı 
asker ölmüştü:r. 

Sarona ile Telaviv arasında da bir 
zırhlı otomobil~ hücum edilmiş ve iki İn
giliz askeri ölınüştür. 

e·r ecnebi devlet 
Suriye ile F ransanın 

arasını açıyormuş 
Berut, 5 (A.A.) - Şarnda çıkan cChro

ntque. gazetesi, Suriye vaziyetini tetkik 
ederek İngiltereye telmihen blr ecnebi 
devletin Fran.s:ı ile Suriyenin arasını aç
mağa çalıştığını ve maksadı da Amman. 
Suriye ve Filistinin bir kısmından mü• 
rekkeb bir devlet vücude getirmek oldu
ğ'unu yazıyor. 

Bu gazete, Fransız ve Suriye devlet a
damlarını anlaş:mağa ve müşterek men
faatleri korumağa davet ediyor. 

Atatürkün 
Anıt- Kabri 
Ankara, 5 (Hususi) - Atatürkün anıt 

kabri hııkkındaki mütehassıs raporlarını 
tetkik etmek üzere Parti grupu idare he
yetince seçilmiş olan 15 mebusumuzdan 
mürekkcb encümen bugün saat 15 te ilk 
toplantısını yaptı. Encümende tAH ko
misy<>nunun hımrladığı raporun tetki,. 
kine başlandı. Encümen bu raporun bir 
hüliisasını Parti .grupuna arzetmek üzere 
hazırlıyacaktır. Raporda ileri sürülen 
mütalealar grupta ayrıca bahis mevzuu 
olacak, kat'i karan grup verecektir. 

Samsun Kültür kadrosu 
Sımsun (Hususi) - Görülen ihtiıyaç 

ü1er ne Samsun kü:ııtür kacirosuna oın 

fasını mucip ohnuştuT. Çünkü dBğlık a .. 
razlye intikal eden bir sahada ÇinlileN'e 
c.aI!Pışırken diğer tara~n beynelmf~l 

krediye tı§kim dlan Amerika ve İngiııte
re ı?ibl büyük devlet1erle mücade1eye gt. 
rismek istemeıtiği içindir ki Prens Ko • 
noye vazifesinden ayırıh'm.crtıT. Nitekim 
kabinenin faşist temayfilfil olacağının 

bevan edilmesi. Japonyanın ıstil'A siyase
tinrleın wızgeçmiyeceğini göstermiştir. 

n:~er taraftan kenfü menfaatlerini ihl'll 
rden bir vaıdyete Aımerilcanın ve onunla 
birlikte İn~ilterenin seyirci kalmıyacab 
lan anlaşılıvor. Çünıkü Ammka hükQ • 
meti, daha mfiessfr tedb'rler ahnadan C'\'ıo 

vel Tokyodaki sefiri?e iStisarede bulun. 
mıya ruzum görmüş ve elyevm Tokvo sıe.. 
firi buhınan Amerikanın sabık Ankara 
sdiri Mister Krew bu mabad'la Vaşing
to.na çağınlmıstır. Şu hale göre yerri Je
oon ka'b;nf'sinin teşekk\ilü ile Amrika se
firin in hüktımeti il~ yapacağı jgtiŞMey& 

intizaren Uzakısarkın sfyasf vaziyeotin&a 
Mvük bir de~işikl~k beklentıımez. Vazi ... 
Yf'tin ~nkişafı ancak iki hafta kadıar eoo,. 

ra kendini g&terebilecek'tir. 

Selim Ragıp Emec 

Hakimler ara~ında 
nakil ve tayinler 

Ankara 5 <Hu.md) - Adliyede yapılan 
yeni tayin ~ nakl! llstestnl bfidlrtyorum: 

70 llra ile Bursal h!kimllğlne K'ıı'klarell 

ceza hO.klml Bürhaneddln özen, 55 Ura ne 
Mu~la ceza M.ktmllğine Gümiişane ret!I 
Nec:meddln Baısaran, Ollmiişane ıre1sliğ1M 
Çorum Müddelumumlsl Abidin Varnn, Sam-
sun Milddelumumlllıtlne Kayseri MOddet -
umumlsl Senal Meriç, Şarköy hA.kimll~~ 

Bur.ta sulh hAklml Hadi özer tayin edil ""' 
mlşlerdlr. 

Nevşehtr reısıııttne ftçftncn muf AdllJıııll 
müfettişi S-ılb Demiray. 

40 lira Ue Ankara sulh hA.ldmllğine Bu .. 
lanlk hrıklml Cevdet. Bursa mtiddelumumt 
muav1nll~lne Susurluk sulh hA.k1ml Kadrt 
Aydınlı, Sıvns azalığına Tarsus esld ceza ha.. 

lJ A.rtc~a de SeP:re, Ber' da ile Seo de 

~g l arasındaki yol ü erinde bulun -

İngilterenin yeni 
harb gemileri Bir ltöylU karısife kömür yığım c?!retm 1ıavm1 kararıaştırıtmış ve bu 

altında kaldı ö~rcbnen1erln beşi merkez oku arına. 

kimi Naim, Susurluk sulh Mlrlmllğ1ne S.. 
vur eskt MUddelumumlsl Rıza Altıntaş, Ta.. 
va.s ceza hO.klmllğine Yalova hO.klml Fazıl 
Yalçıner, Geyve ceza hO.ktmllğine Çorum 

sulh h!'ıktml Sami Yetiş, İzmir Mllye azaıı. 
~na S:ıllhll hukuk Mklml Rlfat Oözllbft .. 
yilkoğln, B:ıyburd hukuk hlktmllğine Da ' 
day hukuk hAldml İhsan Göktürk, P'oÇ9 
hAklmll&lne Karaburun hA.Jdml lillmt Gön~ 
Afyon azalığına Erzincan azası NecaU. 

ktadır. 

~o~tankieotJer, Castelldons ile diğer bir 

~ kasab:ılan da işgal etmişlerdir. 
Q" henin her tarafında fena havalar 
ttıturn sürmektedir. 

~'rarragone, 5 (A.A.) - Dün Fran • 
tıı .. ~ tayyareleri tarafından yapılan üç 
~ı, burada 30 kişinin ölümüne ve 

Londra, 4 (A.A.) - Evening News ga- Öd · (H ---t) Kir h' .....: · . t . . . cmış u:.ı.r.sı - az na ıy~ının 
zetesı. bu yıl zarfında ngılız fılosuna 100 Dok l"r ,_:: .. de ·· :ç b' h~a· 1 ı uz ... .ıwyun muessw. ır a ıse o -
geminın i!ti.h~k edece~i yazıyo.r. Hal:n 1 muştur. Bu kö~n Afımed Avcı, yanın
tezgfıhta ıkısı bu sene ikmal edılmek u- da eşi Ayşe bulunduğu hnll:le köy sını _ 
zere beş tayyare gemisi. hepsi bu sene rında kömür yakarken. kömür yığını ~ 
taT'\amlanacak olan 22 kruvazör, 20 si kcrek i.kıisi de altlJllda kalrmştır. Ayşe 

bu sene hazır olacak olan 23 torpito muh- Avcı ölmüş, Ahmed Avcı ağır surette ya-
nbi mevcuddur. ralanarak hastaneye kanhrılımıştır. 

bıri Tekeköye; dörd de Bafra okullannn 
verilmiştir. 

Kültür idaresi ba~cteri Afınned 

Yöntem. H~ muhasebe mümeyıyizll

ğtne naklolunduğwıdan yerine. sekıiz se

nede:rlbcri kültür dairem sek.reterl~ğini 

ila cı.mekte olan Bayan Nezaket Çe}jk 

tayin olunmuştur. 

35 llrn lle Yalova hAklınlllttne Geyve ce • 
za hakimi Fikret Onay, İzmir icra m~ur .. 
luğuna Tortum Mfiddelmnumlsl Ztya YQJ. 
çınkaya, Rize Mud<ielumumt muav1nll~ 

Terme Müddt-lumumlsl Cevdet Özden, m c 

lcclk sulh hAklmllğine Malkara Mliddeiu .. 
mumlsl Olner. 

30 llra ile Tarsus hft.kimllğine Bor sot'fl 

Mklml Fehnıl Okutan tayin ve naltledil "' 
mlşlerdlr. 



4 Sayfa 

Ekmeğin ucuzlatılması için yapılan 
tetkikler ikmal edildi 

Fırıncıların tecrübe mahiyetinde bir ekmek 
çıkarmalan, alınacak neticeye göre fiatların 

ucuzlablması kararlaştırıldı 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Km:iarın 
riyaseti altında te§kil edilen ve eski 
Şeb:reminlerin<len Operatör Emin, Medı.

med Ali, eski sefirler d'en Galib Kemali, 
eski valilerden Hüsnüden mürekkeb olan 
ekonomi istişare heyeti, ekmek ve fran
cala işine ai.d tetkiklerini bitirmiştir. Bu 
arada fırıncılarla değirmenciler çağırıl

mış, kendilerinden izahat alınmış. fiat
larda yapılabilecek tenzilM mıktarı, ka
litede vücude getiril&ek değişiklik etra
fında istişare ed ilmiş ve bilahare Beledi
yenin kararı bildirilmiştir. 

Belediye kalitenin daha iyi olması, fi
atlarm daha ucuzlatılması için kat'i ka
rar vermiş olduğundan, fırıncılardan bu 

Maaş yoklam~ ları 
basitleştiriliyor 

Maliye Vekaleti tekaüdlede, eytam ve 
eramil gibi maaş sahihlerinin her altı 

ayda bir yapılan yıoltlamalarının ın.i\ı;

kiliatı mucib olduğu hakkındaki vaki şi
Uyetleri ve yapılan neşriyatı nazarı dik
kate almış. bu mevzu etrafında tetkikat 
yaptırmıştır. 

Bu tetkikat l"eticesind'e muş salhibleri 
lehine mevcud tekaüd kanununda bazı 

tadilat icrasına karar verilmiş ve bu mak
ıadla bir kanun Uyi:hası hazırlanmıştır. 
Layiha yakında Meclise sevkedilecelctir. 

Bu kanun layiha.sına göre; maaş sahib
leri muamelelerini. kendileri takib ve 
maaşlarını bizzat aldıkları takdirde, re
simli nüfus tezkerelerini göste~kle iş.

teri ıntaç edilecektir. MalmüdürlUklerl 
nüfus tezkerelerine maaşın nevi ve de
recesini kayctedeceklerdir. Evlenme ile 
maaşların ı:akıt olduğu ahvalde, evlen
me daireleri keyfiyetten malmüdıUır'.fük
lerini haberdar edecekler ve maaşl'arınını 
kesilme!i bu suretle temin olunacaktır. 

Bittabi maaşlarını bizzat ala.caklar için 
61üm vukuatı bir mesele teşkll edemiye
cektir. 

Keza yaş dolayısile ma~lannın kesil
me!'! kab edenlerin de nüfus tezkere1e
rindeki kayda göre maaşları kesilecektir. 

Yalnız maaş sahiblerinden maaşlarını 
bizzat ahnıyanlarm maaşları, evvelce ol

duğu gi.bi noterlikten tanzim ed!ilecek 
vekAletnamelerle ve mutad yoklamaları 
yapılarak verilecektir. 

işi tecrilbe etmeleri istenmiştir. Fırıncı
lar ·dare ettiği nisbette bir ucuzluk ya
pabileceklerini ve tecriiıbe mahiyetinde 

bir müddet ekmek çıkarmalarına izin ve
r i!mesini istemişlerdir. 

Belediyenin çizmiş olduğu esaslar da
hilirıde fırınlar 1bir müddet tecrübe m ahi

yetinde ekmek çıkaracaklardır. 

Bırinci nevi ekmek bir m iktar ucuzla· 
tılacak, ]kinci nevi eloneğin kalitesi b iraz 

daha düzgün haje konularak her fırının 
bu cins ekmek çıkarması temin oluna

caktır. 

Ekonomi istişare heyeti bundan sonra 
et ışlerile uğraşacaktır. 

34 koyun çalan iki 
dolandırıcı yakalandı 
Evvelki gün Beşik.taşta oturan koynın

cu Hüseyinin yanına İbrahim, Haydıar 

ve Durak adlarında üç kişi gelerek ken
disinden koyun almak istediklerini söy
lemişler ve çifti 13 liradan 34 koyun üze
r inde anlaşmışlardır. Koyunların teslim 
muamelesi yapılmış ve Hay.darla birlik
te Feriköyüne gönderilmek üzere yola 
çıkarılmıştır. 

Hüseyinin yanında kalan İ1brahim ve 
Durak yanlannd'a para olmadığından 

bahsederek gidip para bulacaklarını. Be
şiktaşta kendisine teslim edeceklerini 
söy1em~ler ve Hi.\seyini iknaa muıvaffak 
olmuşlardır. 

Uzun müddet ıbek1ediği halde paranın 
gehnediğin · gören Hüseyin. hemen za.bı
tRya müracaat etmiş, yapılan takibat ne
ticesinde İbrahimle Haydar yakalanmış 
ve koyunlar istirdad ed.Hmiştir. 

Mangahn OstOna dOşan bir 
çocuğun bacaOı yandı 

Beşikta5ta Hasanpaşa deresinde o -
turan 24 fincü ilk okul hademelerin -
den Kami1e, 4 gün evvel mektebin ye
mekhanesinde bulaşık yıkamakta iken 
5 yaşındaki Zeki, mangalın üzerine 
düşnüş ve bacağı yanmıştır. 

Kamile, çccuğun vaziyeti 1hakkında 
şimdiye kadar aJAkadaıiam manilınat 

vermediğinder. hakkında tahkikata 
başlanmış, Zeki de Şişli ZükU.r hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Vapur dalgası bir sandalı batırdı Bir tramvay teli koptu 
Dün, H::ısanın idaresindeki '4323 nu- Evvelki alqam saat 5 te Pangaltıda 

maralı sandal, sebze yüklü olduğu hal· Tan sinem11s1 önünde tramvay telle • 
de Çenge1köyimP. gitmekte iken yanın· Tinden biri kopmuştur. Teller, bir müd· 
dan geçen bir vapurun dalgalari1e dev- det sonra tamir edilmiş ise de bu yüz
·rilrnif ve sebze küfelerile birlikte bat- den seyrüsefer bir müddet inkıtaa uğ-
mıştır. Kayıkçı kurtarılmıştır. ramıştır. 

Şehrimizdeki Çukurovalıların toplantısı 

2'oplantufmı Mr intiba 

Çuturovanm 17 incl kurtulUf yıldöna- Akalın .Kurl'u?uf Avqınıfa Adana. ad
mfl münasebetile fehrim,iMeki Çuku.ro- h kon.feran.smı ve.ımiş, Dürdane, Me1'
vahlar dün .saat 12,30 da Alay köşkünde hat, Voodi de T~lara ald birer filr 
toplanmıılardır. Turos Gençlerb:rliğinin söylemlılı!rdiı'. Toplantıdan 801lH b'.r 
tertlb ettiği bu toplantıda ilk 16'1.ü Naci grup tarafmdm btı- k-onser verilmiş, 

meml~ket havala.n •Nnnüm edi · tir. 

BON POSTA 

Hakh şikayetler 
Ereğli limanı faciasının 

verdiği ders 
Okuyucu!arunızdan Ereğlide ~ 

vukat Aıvni Ha.kbilen yazıyor: 

Ereğlı limanının dörtte üçünü 
!abiat yapmış, birini de biz inı;;an
lara bırakmıştır. Bôyle olduğu 

halde Boğaza en yakın bulunan bu 
mühim limanda 500 rnetrel'ilc b ir 

mendirek yapılmaması ve liman ... 

dak.i leşlerin temizlenmemesi Mil
let vapuru faciasını d'oğurmuştur. 

Türk deniz ticaretine . b irkaç mil

yona ve b irçok ailenin sönmesine 

ına1olan bu facia; Ankaraya en ya

kın olan bu limanın bir an evvel 

modern bir liman hal'ine getirilme

si lüzumunu ihtar etmektedir. 

Hiikfunetin:ıizin lbinlerce başarı

ları arasına bunu da katarak Ka
radenizde gezecek vapurlara emin 

bir melce kuracağına inancınuz 

vardır. 

............................................................... 
Lütfi Kırdar dün gece 
talebe yurdunu gezdi 
Vali ve Belediye Reisi Lfı.tfi Kırdar 

dün akşam saat 8 buçukta Halk Par
tisine bağJı TalP.be Yurdunu teftiş et-

miştir. Teftiş esnasında L'Citfi Kırdarla 

talebe arasında sarnimt hasbıhaller ya

pılmıştır. Bu arada talebelex dilek ve 
isteklerini Valiye bildirmişlerdir. Dr. 
Kırdar kendilerini dinlemiş ve arala-

rında üç lnşi secmelerini, bu ilç kişi -

nin talebe dilekJerile birlikte kendisi~ 

ni bugün makamında görmelerini söy· 

lem iştir. 
Vali, Yurddan tezahüratla aynlmış

tır. Bunu mütealob talebeler Yurdun 
konferan! salomtnda tcr/lanıırak <li • 
!eklerini w 3 kişilik murahhas heye
tini tesbit etmişlerdir. 

Kalamış koyu modern 
bir eğlence yeri olacak 
Fenerbahçc ve civannın imarına aid 

İkincikanun .6 

Eski Adliye Vekili 
adliyecilere bir eda 
mektubu gönde • 

1 

Yeni Adliye Vekili Tevffk Fikret Sılay makamında 

Adliye Müsteşarlığı tarafından adliye- cPartinih beni çağKdığı yeni vazife'Jf 
ye bir tamim gönderilımiştir. lba.şlamak '..çin Vekalet işlerini bıra1ol"' 

Tamimde, eski Adli)"! Vekilinin Halık ken kendilerile birlikte çalışmış ol.JJlS" 
Partisi Meclis grupu reis vekilliğine se- ' . . 1Jll1' 
'lın · dol · ·ı Mü-+ 1 ğ .. nd nın hatırasını dauna hürmetle ve ç1 esı ayısı e ıneşar ı a ~ er- .. .. ... )<il' 

diği veda mektubunun metni a<flıiyecilere· habbetle anacağımı butün Vekalet ar • 
tebliğ edilmektedir, eski Vekilin gönder- daşlarıma iblağ etmek lutfunu sizden ri 
diği mektubun meali ıudur: ca eder, hepinize veda eylerim.> 

Mil tef errtlı : . 

Belediye Muhasebe MüdürlDöDna eski 
Emtik MüdOr muavini inha edildi 
Kemalin açığa çıkarılma51 üzerine ıbo

şalan İstanbul Belediyesi Muhasebe Mü
dürlüğüne Maliye Vekaleti eski Emlak 
Müdür Muavini Muhtar inha edilmiştir. 

Toplantılar: 

Şehir lflPrl: 

OtobDsçOlarin şikayetini dlnleyec•~ 
bir komisyon kuruldu 

İstanbul Emniyet Müdürü Sadreddill 
Aka, Belediye fen iheyeti müşavirleriJJ" 
den Hulki ve Belediye Reis muavinleri' 
nin iştiraki ile teşkil edilen bii komis~ 
otobüsçülerin şikayetlerini dinliyecekU.:: 
···························································· 

111111111111111 Tep?:;ı:.:i::R~S~,O 
Fatih Halkev~:d~8~~!~0raf dersleri ı~ııı ııı ıı A S M 0 0 E 

İstiklal caddeıi Komedi 

Fatih Hnlkevinde fotoğraf dersleri ve 'fo - llllılılılll Akfam s. 20. so 
toğraf atelyesl açılm.ı§tır. Bundan bafka bir O 
fanfar teşir.tl edilecektir. M U M S Ö N D .-/ 

Bursa lisesi mezunlarının kongresi ERTUGRUL SADi 1e; 
!BU1'8a Kız ve Erkek Liseleri mezunları ku- " TİYATROSU 

rıiınunun yıllık kongresi Pazar günü Emlnö- Takllmde bu ırec• 
nü Halkevlndc yapılacaktır. l T A A T 1 L A. M 1 

Beşiktaş Halkevinda mOsamare Komedi 3 perde 111 
Yazan: Celal Muııblb0~.ı1 

Beşik.taş Ha.lkevinde her sene oldu~ gibi Yakında iNSAN MAS" 
bu .sene de konferaruıJ:a.r, konserler ve ı&ı - --------------_/' 
teritler ser.lal başlamıştır. Cumarte.ııt akşamı 

tanınmq te:rb1yecller1m1zd$1 :İ'amall Bakikı 

Baltacıoğlu bir söyle'Y, gi:i&terit kolu bir tem
•11 vererek, oaı takımı da müsamereye ~
rak edecektir. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şuheıi 

Merkezi: Berlin 
tııfsilat pl!nı Dahiliye Vekaletine gönde- iki arkadaf birbirlerini yaraladılar 
rilmiştir. Bu projeye göre Kala:rruş koyu Dün Merkezefendide Salih oğ'lu 
modern bir eğlence mahalli haline ro'ku- Mehmed ilP Cafer oğlu Salih kavga 
lacaktır. etmişler, Salih Mehmedi başının iki 

Tiirlr.iye tubeleTiı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Güm.rüğQ Kalamıftan itibaren Fenere ·kadar olan yerinden taşla ehemmiyetli surette ya

yol, yirmi beş metre genişletilecek, koya nlamış, Mehıned de Salibi bıçakla 
ba§tanbaşa rıhtım inşa edilecektir. Tam boynundan yaralamıştır. Her ikisi de 

imdadı SJ.hhliye ooomobiti Neı Gureba 
* HeT türlü banka ifi * 

BelV'ii bahçesinin ka~ısında d'eniooen hastanesine götürülmilştür. 
gelen dalagaları kırmak için bir mendi· -===================================~ 
rek inşa oluna-cak, koyda sandal, motör ~--•••••lllİİI•••••••••••••••••••• 
vesair deniz vasıtalarının emniyetle ba
nnmalan temin edilecektir. Mendireğin 
başına vıodern deniz klillbü binası yapıla

caktır. Deniz klü'bünün projesi Belediye 
imar şubeli tarafından hazırlanmıştır. 

Belvüden itibaren içeriye doğru muaz· 

zam bir tenis kord'u yapılacak ve bu ci
var ağaçlandırılacaktır. Aynca halkın 

istirahat etmesi için Belediye tarafından 
bir gazino yaptırılacaktır. 

Tafsiltt plAnı Dahiliye VekAletlnden 

geldikten 90nra parası tedarik edilecek. 

inpat mi1teahhide ihale olunacaktır. 

Kavga edan aHr balıkçıdan biri 
yaralandı 

ArnavudköYünde 'balıkÇlflık yapan 
Andon, Dimitri, Vasfi ve Ananas ile 
Temel ve Hamdi anısında balıkçılık 

meselelerinden dolayı bir kavga çık -
ınış. bu kavgada Dimi1ıri yüzünden ya· 
ralaıınuştrr. ----··--·----·-········-··········--------....... VEFAT 

'.Arltadapnn! Seyfeddin Orhan Çağda
~m eşi Müberra Çağdaş. pek genç yqta 
hayata aözlerini yumm'UftW\ 

Seyfeddin Orhan Çağdaşa ecir w aabr, 
merhumeye mığfiı'et dileriz. 

Bu Akşam TA K S İ M Sinemasmda 
Mevsimin an parlak, an cazip, en fazla musikili va Şen Viyana Opereti 

iLK BAHAR GECELERi 
Bat Rolde: MARTHA EGGERTH'in,Raklbl BDyOk ve ODzal MACAR YILDttl 

MARIKA RÖKK 
Musiki,... Dans .... Şarkılar .... lııveten: EKLER JURNAL 

Son Dünya haberleri 

iZMiR'de ELHAMRA 
Sinemasında Bugün 

1938 senesi Milletlararası film mOsabakasında 
DOnya birincfllölnl kazanan, Fransızca sözlO 

Günahkir Kızlar 
Pek yakında 

81!NORITA 

Şaheseri O 
JEANETTE MAC ooNAL 

NELSON EDDY 



Zonguldak fırıncıları 
Şirket halinde birleştiler 
~11 birleşme ile Zonguldaklılar iyi ve temiz olarak ayni 
arınan undan yapılmış bir cins ekmek yiyecekler 

~on!Ju!dak (Hususi) - Zonguldak ı Fınncıl:ır diyorlar ki: 
b cıları kollcktif bir şirket halinde <Ekmek, sudan sonra zarurt ihtiyac 
la~ eşınışıerdir. Bu birleşmedeki mak- maddelerinin en başında gelir. Diğer 
dı ' eklll<?1t fıatlnrı belediyece tesbit e- ticaret eşyası gibi fire vermesi, istihlak 
\'e l'tlekte o duğundan, fıat indirmeğe edilememek tehlikesi yoktur. Bu iti • 
v~ fiat arttınnağa matuf değildir. barla ılk bakış~ fırıncılık çok kar ge • 

, Şırket rnüme::sillerinin ifadelerine tiren bir iş gibi görünür. Fakat, buna 
~f~n, birle~me!'lin müşterilerin lehine muk~.biJ, ~k'~ek fiatlan .n:rha. tabidir. 
~. ~racağı birinri fayda ekmek kali - Bu sozlerımıı, narhtan şıkayetı tazam-
ıeleti ' km f' l h"k~ Z> nin iyileşmesidir. Bundan sonra, mun etme7: . E ek ıat arı~ın u u • 
u tlguJdak piyasns•nda ayni harman metce tesbıtı ve kontrolu lazımdır ve 
tandan Yapılmış bir cins ekmek satıla • doğrudur. Ancak, peşin de olsa veresi· 

~tır. ye de olsa muayyen fiatından bir san

ta~irleşmenin fırıncılar lehine olan ta· 
fıtı. da muzır reknbetlerin ve bilhassa 
~ tleıl~~ _için bir yıkım teşkil eden ve
tır. Yecılıgin ortadan kalkması olacak-

ııuZo~guld-ak, tarihi maden kömürü -
hit~·ışJetilmcsile başlayan yeni bir şe -
far .ı.r. Ve kuruluşundaki iktısadi şart
~ ıcabı çarşısındaki alış - verjş de hete; hemer tamamile veresiyecilik ü -
~ ~ teessüs etmiştir. 
~ aden amelesinin, para yerine bas -
ıııa kalay vesair mal mukabili çalıştı
~~ ığı, daha doğrusu; iş emeğile malın 
laıı as Yapıldığı zamanların yadigan o
ll•ıı "~resivecilik, Zonguldak piyasası -
ltı hhı~ d if~şıniv('!l bir caksata• siste • 
~de yerleşmiş kalmıştır. 

Yozgad belediyesi otobüs 
satın alıyor 

)o\'otgad (Hususi) - Mü'him bir istas -
\>"~lto~p Yoz.garlın transit rne1'1kezi OO'an 
l'oıt' öy. ~asy.o.nuna Yozgaddnn biil'. çoık 
ot ~ ~ıd p gelmP.kıtedir. Bunların şıı:Ctet 
~t ~slerintlı> s• kıntı içinde gid:p geldlk
~lt nı_ l'l~zan d kkate alan belediyemiz 
""e J:tmd'e olarak otobüs almağa karar 

fit \.~lliştir. Şim::ilik dört büyülk ,yulcu 
Ouu .. 

\' SU rnübayaasma karar verihniştir. 
1i~tı.da bu otobüsler faaliyete geçecek..-

tını· 
ır ve karşıyakada bir senede 

1 15 9 8 çift evlendi 
llıi;nir (HU5Usi) - 938 senesi içimle !z
teai \re Rarşıyaka belediye evlenme cfai • 
~ n~ 1598 çiftin niıkfilılan kıy.Jmışb.r. 
~ 937 yılından 255 fazladır. 

._,alkara korucuları 

tim bile fazlasına satamadığı bir malı 
üstelik ve!"esiye ve batağa kaptırmak 
fınncıyı hP.r zaman tehdid eden bir yı· 
kım korkus11dur. 

•Narha tabi olm1yan ticari maddeleri 
satan diğer herhangi bir tüccar için. 
miizmin veresiyeye kaptırdığı parası -
nın hiç değilse faizini .şu veya bu şe -
kilde kurtarmak. şu ve bu şekilde za -
rarını kısmen olsun telafi etmek im • 
kanları mevcuddur. Halbuki bir fırın
cı icin vaziyet böyle değildir. 

Ancak, veresiyecilik kalktığı gün -
dür ki fırıncılık geçim temin eden bir 
iş haline gelecektir.• ' 

EkrnekçUer kollektif şirketi, şirketin 
rec;mcn tesl?kkülü için icab eden kanu
ni muameleyi bitirmisler ve belediye • 
ve müracnai etmişlerdir. 

Dikilide bir genç su birikinti
sin~e boğuldu 

İzmir (Hususi) - .D";Jcili kasabasının 
yüz me1ıre mesaf es:ınde, büyükçe bir su 
bir'kin1isi içinde üzerind'e siyah Ef.ıb'sc 

bulun.an bir ccsed bulunmuştur. Yapılan 
tahkikatta. cesocfın D.kkili posta ve tellgraf 
müdürü Hayrinin kardeşi Aıbidi.n Bayılml 
olduğu, kazaen diişcrek boğulxluğu an • 
laşır.mıştır. 

Almanya lzmir fuarına resmen 
iştirak edecek 

İ2ımir (Hususi) - A'lırnan lronrolasu 
belediye reisini ziyaret ederek Almanya 
hük-Umctinin 939 İ:mni.r fuarına resmen 
iştirak karar.mı bildinmiştir. A lınaıırya a
dına ~uar<ia 400 me1ıre mural)balık bir 
paviyon yeti a)"I'ılmışt'ır. Bu paviyonu 
yapmak ürere Almanyad'an dekara& 
mühernf'ster gelecektir. 

disiplin alt.na ahndı 

•ı~lkara (Hususi) - Kazamız nahiy e ve köy korucuları tam bir disiplin 
C\ua.tı alınmış, hepsi de birbirinin ayni elbiselerle giydirilmiştir. Resim koru· 
~plu bir halde göstermektedir. 

------

Ada pazarındaki 
bu sokağın bataktan 
kurtarılması lazım 

Yuk:ırıda gördfiğüntız reslm; Ada -
pazannda Tı~cılar mahalleslnln Kal
dırımcılar sokaRıdır. Fakat ismine 
bakıp, bu soknkta bir kaldırım bulun
duğunu sanmayın. Sokağın hali ber
baddır. Ç:ı.mur, batak, pi.silk içinde -
dlr. Bu sokaktan geçmek mecburiye
tinde bulunan civar evlerdeki çocuk -
lnr, bazı günler mekteblerinden blle 
olurıar. Çünkü bu çamtıı" derya.ııı yağ
mur günlerinde büsbütün geçllmez 
bir bal alır. 

Bu sokağın sakinleri, birkaç defa 
Adap:ız:ırı belediyesine müracaat et • 
mlşler, fakat her defasında da cbüt -
cede para yok• cevabını almışlardır. 
Beton olaraı:t yapılan yollardaki mo -
lozlan p:ı.ra ile istemişler, fakat baş -
knlarınn verlldiği için alamamışlar -
dır. 
Sokağın hali resimde görülüyor. A

dapaz<ı.n belediyesinden lse sadece bu 
resme bakmıı.sını değil, bizzat sokağa 
bakmıı.sını ve burasının bu halden 

······························································ 
~ skişehir hususi 
MulıPsehesi çalışıyor 
Eskişehir (Hu A 

susi)- Yakın bir 
zamanda yeni va· 
züesine gelen es· 
ki Tekirdağ hu • 
susi muhasebe • 
müdürü Semsed· 
din Tümer şehri· 
mizde hususi mu· 
hasebeyi munta • 
zam bir hale ge • 
tirmiştir. Şimdi 

eshabı mesalihin 
işleri günü günü- Şemsettin Tümer 

ne takib edilmektedir. 

Şemseddin Tümer hususi muhasebe

de bir de varidat müdürlüğü ihdası i -
çin teşebbüslere girişmiş ve hu teşeb -
büsü vilayetce makul görülm~ oldu -
ğundan bir de varidat müdürlüğü ih • 
das edilmiştir. 

Yozgat Halkevi Reisliği 
Yozgat H!llk Partisi İlyönJmrul azalan· se

çUmlşLlr. VllO.yet Mı::.arlf Müdürü de Halkevi 
Başkanlığına seçUmlşUr. .............................................................. 
Diğer memleket haberle
r" miz 10 uncu sayfadadır 

Ol~ H~~a.n Bey Diyor ki: 

'li 
lla san Be\• bu ış n s nu 

11 Ye '.i aracdk? 
Uzakşarkta Çinlilerle 

Japonlar b.rbirlerini boğaz. 

lamaktn devam ediyorlar. 

... Kah biri galib geliyor, 
kah öteki, fakat harb n sonu 
gelmiyor. Milletler Cemiyeti 
de buna seyirci kalıyor. 

Hasan Bey - Hayret et
tim, doğrusu ... 

- Neye Hasan Bey? 
Hasan Bey - Ölülerin bir 

şey seyrettiklerini hiç duy· 
ma.mıştun da .. 

Sayfa S 

C Yurddan Resimli Haber er =ı 
Edirne aşçıhk ve küçük san'atlar kursu 

Edirne (Hususi) - 1 Klnunuevveld'e sonra zirai dersler görnı~:.te, açık ha -
Edimede açıklığını bildirdiğim aşçılık ve valarda da ameli olarak tatıbikat ~ 
küçük san'atlar kursunda ameli ve pa - rinde bulunmakıtadır. 

Resim dnm; ınUdü.rü Niyazi Acarla t.a-
zari derslere muntazaman devam o-
lunmaktadır. 

Kursta buiunan 48 talebe kapaılı ha • lim heyetini. talebelerlıe bir arada gôst.6-
valarda sabahleyin kültür ve Öf)leden riyor. 

Mardinde vali konağı tamamlandı 

Mardin (Hususi) - Ş€!hrimiz v.ıdi k<>- Gönderdiğim resim vali konağınm 

nağı inşaatı tnmnmlamnıştır. Yakında bahçesinden bir köşeyi tesbit edi • 
nakıl işine başlanacaktır. yor. 

Bigada bir kız 
kaçırma vak' ası 

Henüz 17 yaşında bulunan 
bir kızı anasının elinden ka
pıp kaçıranlar yakalandılar 

Biga (Hususi) - Burada geçen haf -
ta içinde feci bir şekilde nihayetlenen 
bir kız kaçırma hadisesi olm~tur. 
Vak'a şu suretle cereyan etmiştir: 

Bigaya bağlı Dimetoka nahiyesi hal
kından Burı::alı Ömer kızı on yedi yaş • 
lannda Nefise, validesile birlikte Ak -
bayrak köyündeki bir düğüne gitmek 
üzere yayan olarak yola çıkmışlardır. 

Bunlann ana kız, yalnız olarak yol· 
culuk yapmakta olduğunu gören Dime
toknlı Abdullah oğlu Kazım. yanına 
yardakçı olarak aldığı Katırtepeli Hü
seyin oğlıı İsmail ve Demetokalı Pa -
muğun Hasanla birlikte p~lerine düş· 
müş ve yolda bulduğu kum taşıyan bir 
tek beygirU arabayı kiralıyarak Arab· 
dede mcvkiinde ana kıza yetişmiştir. 

Hiç bir şeyden haberleri olmıyan ve 
konuşa ko'1uş.:ı yollarına devam etmek
te bulunan ana kızın yanlarına bir -
denbire aral:>a ilf~ gelip hemen yere at
layan şerirler, biçare Nefiseyi yaka pa
ça cebren arabaya atmış'ar ve Bahçeli 
köyil istikametim• doğru kaçrnağa baş
lamışlardır. 

Neye u$-udıqını bilemeyen zavallı 

anne «can kurtaran yok mu. kızımı ka
çırıyorlar!» diye feryad etmissc de im· 
dada koşan olmarr.1s kızın da canhıraş 
vaveylasına kulak ,·ermeyen rnüteca -
vizler, hfıdıse mahnllinden bir saat ka • 
dar uzaklaşmıslarc'!ır. Bu namuslu kız, 
arabanın içinde mütecac;irlerle hnv1i 
boğuşmuş ve bir türlü kendisini tesl'm 
etmemi~t':-. Uzunca bir mücadele ve di 
dişmeden c;;onra k•zın cebirle ram (\' -
mıyaca·ını anl va:-ı Pamuihın Ha"an, 
bu sırada arab· vı durdurmu~ ve ara'hı 
içine cC>bren yatırdı'tı k·zca'!ızın gö~ -
süne çıkıp oturnıuc:tur. Arabacı l-Tım -
hım Hü~eyinlc Kazım da hemen yere 
atlamışlardır. 

Bursada bir kadın 
doğururken öldü 

Zabıta kadının hastaneye 
alınmam;;s1 üzerinde 

tahkikat yap'yor 
Bursa (Hususi) - Dün akşam şeh -

rimizde bir kadın doğururken ölmüş -
tür. Mahscn mahallesinde oturan ha -
mal Nezirin eşi Maide adında fakir biT 
kadın birkP.ç giln doğum sancıları çek
miş, mahallesinden bir fakirlik ilmü " 
haberi yaptıraral< memleket haı:;tane · 
sine müracaat etmiştir. Hnstanede ev
rakı muht"lif doktorlara havale edil -
rniş, hamileliği nazarı itibnra alınını • 
yarak zav"lllı kadın boP'az kovuşunı 
gönderi1mi ... , orada da bir gar,ıtara ve • 
rilmiş, yatmlma~ımı imkan olmndığı 
sövlencrek haı:;taneden çıkarılmıştır. 

Kadıncaqı7 ağrılar ve sancıların iz • 
tırabları aJtıpda bizwrure evine dön • 
müc;. çocuC!unu e\•inde sancılar ıçinde 
dofı'urmav~ meC'bur kalmış, fakat za • 
'ıllı kadın can v<.•rmiştir. 

Doiian çocuk c:ai!rlır. Ö'iim vak'asma 
Ciimhurivct müddeiurnumisi Rf•c:.,d Tü 
rcl el ko\·muş. tahkikata başlamıstır. 
Kadının karnında bir cocuk dnha bu • 
lunmnsı ihtpnaliııe karsı otonc;i yanıl -
mac;;ına karar vcrilmic;tir. MücidPiumu
milık tahkikatı. ihmal veva ölüıY"P se .. 
bcbivet iddiaları üıerinde ilerle' l"'<'k -
•cdir. 

Bu şerir adamın altında ezilen Ne • 
fıse artık mu~ilvemetc imkan bu1ama· 
mıs, bir t,1rflf'arı dı.ı bıçarrmı çıknnp: 
«Teslim oln1cızc:ın sap1ıvorum!• deyen 
ITısanm t"h 1· i a t nda bavılmıstır. 

Haclı e, k n val'de i tarafından za· 
b üwa ac 1<' 1 1> r veriım s, tnkibleri • 
ne ko nn j·md ar rnarifctilc der -
hal B he(' i 1 ,; · c'v:ırında yakala -
nan şerir er 1ıeı •n pençesine teslim 
cd'Jm·c:lerrlir. 

Hadise bu .. ad., e 'n hır nefretle kar 
sılanrnı.ş VP büyük b r teessür uyan • 
dırmıştır. 



soıc PM'f A 

1 Hldiaelw 1 
Ayni hesab mı? 

D tın gece evime ge1en bir dos - haberleri kısmında fU ~leı.rhayı gttr. 
tum anlattı: diim: 

Roblarınızı 
lame ile 

sutaş, 
Boğaz balıkçılarının 
zararı tesbit ediliyor 

•Eruk a lınak için Balıkpazanna in· «Su ücretlerine bir miktar zam ya -
miştfm. Mısırç.arşısına giden yolda yü· pılacak.ı. 
rO.yoroum. İşportalı bir satıcı: Sebebini merak ettim, ve bütün y.a· 

zıyı okudum: 
süsleyiniz 

- Yetmişe fıstık, yetmişe fıstık! 
Diye bar bır bağırıyordu. Yanına~ •Şehirde bol m olmaması, ve olanın 

JruJdum; benim yanma sokulduğumu da arada .sı~da_ kesi~esi; Terkos tesi· 
f~ 
~'' 

Büykderede gaz vapurundan dökülen gazlerden hıt 
sule gelen zarar ehlivukuf tarafından tetkik oluna görilnce bir kere daha bağırdL satının bugünkü sarfiyata kifayet e • 

. .. .. .. decek bir vaziyette yapılmamış oldu -
- Yetmışo fıstık, dükkanda yuz ku- ğundan.tlllf. Şimdi tesisat tevsi edile • 

rupi oek ve her zaman için bol su bulmak 
Bundan bir müddet evvel Boğaziçin· ı rinin celbedilerek dinlenmelerini iS 

Btr tane alıp bak4m. Hakikaten iınkiııı temin edilecekm. F kat b • 
dil!dcAıılard:ı yfiz kuruştan aşağı ver - • · de ilcretl · ış. 4,-

8 mik:X 
de bir İtalyan vapurlle, Panama gaz nıiştir. 
gemisi arasında müsademe vaki o1muş, j Duruşma, bunun için talik · 

medikleri tıstıktandı. nun ıçın su enne ır 
- Yanın kilo tart! zam yapılacakmış.• 

* 

neticede büyük bir yara alan Panama tir. 

bandlT8lı ~~~ .~a~~~ dahilindeki Bir otobüs kazasının muhl-
petroı denl'r.e dokülmuştur. • 

Dedbn, ve niçin, nereden aklıma ~1-
di; bilmiyorum. Şunu da ilive ettim. 

- Yanm kilo amma, tam beş yüz 
gram ola~k! 

Dostumun anlattıklannı batl!'ladırn: 
- Yanm kiloyu beş yüz gram tar -

1anm, amma tam eni kuruşunu alı -

Acentalann müracaati ile asliye i - kem8SID8 başlanıldı 
kinci tical'H mahkemesine intikal e • Bir müddet evvel Fenerde bir 
den bu hadise etrafındaki tahkikat de· büs kazası olmuş, Fuadın idaresin 
vam etmektedir. Hadisenin aydınlan - ki otobüs, Marika isminde bir ka 
ması için ic:ab eden deniz raporu alın • çarpmış ve kadın hastanede ölınÜ 
mış ve Panama gemisindeki hasaratm Dün yapıl:ın muhakemesinde · 

nm! 
Yil.züme dikkatli dikkatli baktıktan 

10Dra bıyık altından gülümsedi: Diyen satıcı gözilmiln anüne geldi. 
Bana: 

- Öyle olunca idare etmez beğim, 
yanm kiloyu sana tam be.ş yilz gram 
tartanın amma, elli kuruşunu alırım.• 

* Dostum gittikten sonra, gazete oku· 
mağa başlamıştım. Son Postanın şehir 

- Niçin benim sözümü tuhaf buldu· 
nuz; diyordu, bakın Sular İdaresi de 
.size her vakit muntazaman su veririm 
amma daha fazla paranızı alının, di • 
yor. 

mahkemece tesbitine geçilmiştir. şahidlerden Emine: 
Diğer taraftan. denize dökülen pet • - Ben otobüste idim. Fenerde 

rolun, balıkçılar:ın şikayetini mucib duk. Bu srrada otobüsün önünden 
olduğunu. acenta ile aralarındaki ihti· kadın geçti Biz hareket ettikren 
laf halledilmezse. mahkemeye başvur- sonra tekrqr durduk. Bu SJ.Tada 
mağa karar verdiklerini de evvel! yaz· oldu, dedi~r. Bir kadının ilti kişi İSMET BUL()St 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
içinde ölü ~ulunmıyan mezar 1 Oıumden kurtulmamn çaresi 

1880 de Melllli -
ka orduau sübay
krınıdan birisini 
haydudlar yaka • 
lamışlar, ve kur • 
ftmB dımıefe U• 
rar vermişlerdi. 

Hü4dl.m infaz ed'i· 
lecelf sırada, ken
disine bir isteği o
lup olmadığı so • 
rulmuş, sü.bay da 
son bir kurtu~Uf 

çaresi ~ünerek 
ıbiricik pürcsunu 
jç.mek istemi§. ve 
bu pürosUıllu tam 
dokuz aaatte bi -
tirmiştir. Bu za • 
mana kadar da. 
hadiseyi haber a
lan hükiımet, hay 
chıdların üzerine 
asker yo:llamış. 

ve sübayı kurtarmıştır. 

* 
VUcudUmUzDn adalesi 

Venuuelllw!a bulunan bir mezara asla 

Dl koymular. Bu mezar, 1816 da ölen 

Venezuella kahramanı General Miran -
daya aiddir. General İspanıyada Caracoo 
hapJahanesbıde öldüğü vakit, cenazesı 

Jraybo.hnU§tu. Fakat taraftarları. Vene -
Çocukların adak kısmı umumi ağır· 

suellada Panteonda onl.Bl namma bir me- lıklarının dörtte birini, büyüklerde ise 
ar yaptırmqlrdır. yüzde kırk üçünü teşkil eder. 

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

Kabahatsiz kavgacı 
Olamaz 
Eskişehirde oturan bir kadın oku· 

yucum, Bayan F. T. bana daha üç 
beş gün evvel İngiliz gazetelerinde 
okuduğum bir vak'ayı hatırlattı: 

- İki adam bir meyhanede iyice 
.içtikten sonra yumruklaşmışlar. Po· 
lis yetişmiş, ikisini de alıp götürmüş. 
İngilizlerde bizi1l) meşhud cürümler 
bnwıunun ihdas ettiği seri muha • 
keme usulüne benzer bir usul vardır. 
Ehemmiyetsiz meseleleri her polis 
mmtakasında nöbet bekliyen mün • 
ferid hakime havale ede'Iiler. Ha Jo 
kim sıcağı sıcağına iki kavgacıyı 
8DI'guya çekmiş, şahidJerini dinle -
mtş. Falu!t görmii4 ki 6 şahid<ren 3 ü 
birisinin lehindedir, 3 ü de diğerinin 
lehinde, adamların ikisini de beraeı 
ettirmek var amma, her ikisini ce • 
zalandırmak da doğru: 

- Bir kavgada her iki tarafın da, 
muhtelif nisbetlerde mes'uliyet his .. 
sesi vardır. Bu meselede nisbetleri 
tamamen ayırmak mümkün olmadı• 
ğından ikini:!! de birer gün hapse 
mahkttm ediyorum, demiş. 

* Eskişehirli okuyucum bana kocası 
ile arumda geçimsizlik mevcud ols 

duğunu söylüyor. Kocasının aley -
hinde zikrettiği bir vak'a itiraz gö -
tünnez, tetkike de lüzum göster ~ 

mez. sal,tt olmuştur. Fakat erkek so
kaktan zevk almağa başlarsa ona 
ayni zevki yuvasında veremiyen ka· 
dını muahaze edemez miyiz? 

Okuyucum: 

- Biraz da benim sinirim vardır, 
diyor. Sokakta zevk anyan erkek, 
biraz sinirini itiraf eden .kadın, ni -

hayet temelleri sanılmağa başlıyan 
yuva ... 

Evet amma yıkılacak mı? 
Okuyucumun mektubunda bütün 

~kayetlerine rağmen kocasına kar
tı henüz sarsılmamış bir sadakat • 
le, henüz eksilmemiş bir muhabbet 
sezjyorum. 

- Aynlayım mı? diyor. 
- Hayır, cevabını vereceğim. 

Yıkmak her zaman kolay, her da .. 
kika kabildir. Hüner yapmakta, he
le eski b!r bınayı tamir etmektedir. 
Evvela bunu tecrübe et, deneme işi· 
ne girişirken de sinJrini bırak, ko
canı d~arıya çeken zevklerle boy 
C:Slçüşmeye başla ve galib gel, ondan 
.anra aene konuşalım. 

TEIZB 

I 
Bunlar, bilhassa m1şhk. !una girmiş götürüyordu. Ben 

kadifeye pek çok ya
raşır. Siyan, yeşit, 

mavi bir çok renldlıe
rin üstünde güzel gö
rünür. Kupun sa<iıe

liğine muıkabiı u -

Filhakika, Boğaziçi balıkçılan ve nın nasıl olduğunu görmedim. d 
dalyan sahibleri birleşerek, ·asliye bi· tir. 
rinci hukuk mahkemeai.ne müraeaat Diğer şahidler de buna benzer · 
etmişlerdir. Ba1ıkcı1ann iddia1anna gö- vermişler ve mahkeme diğer şahi 
re, denize dökülen gazle.r ağlanna te - rin celbi için başka güne bıra..n....---.. 11 

!acık bir dore süsü elb seyi ağırlaştm:r. 

Seçtiğimiz rncdelle.rde bunu bariz su -
rette gö.nn"<?lt mümkündür. 

sir ederek, zarar1arunı mw·ih &mu~, tır. 
bundan başka, tutulan balıklar da gaz 
koktuğund:m s:.lttlmamış ve kazançla· 
rına sekte vunnuştur. Davacılar, mah
kemeden bir tesbiti delAil yapılmasını 

Bir hırsız tevkif edildi 
Tahtaka1ede Adem admda b 

zarfçılık usulile 1 O lirasını dolandıt 
maktan suçlu Hüsarr..eddin, yakalaıı 
mış ve tahkikata başlanmıştl. Tah)l 
kat sonunda gene ayni şahsın o ınııt 
takada birçok ~oförlerin de otomob 
rine girip elbiselerini çaldığı anlaşıl 
mış, Adliyeye verilmişti. 1'l 

Sağın&kiooe k<>yu yeşil kadifeden düz 

denecek !kadar sade bir robun kravatına, 

se!'ltür, gene .konarına sarı yaldızlı su -

taş geçirince yaldızlı düğmeler de takı
lınca ab;y.ve b°ı.r ~Thise ohıvenniE:. 

So1dak"nin karfüesi ge<:e mavisi .ren~i n

c:'edir. Givq;c;ı tıpkı basklıvmış hisslnj 

veriyor. Bu Tobun da göğsünün yanları
na ve koll:mna kıomılan sarı lfımedlen 

yapraklarla, lame düğme~r. onu hemen 

hemen ciüz denilecek halden çıkarmış. a

ğır bir eJbse yapmış. 

Yemek balan: 

ic;temjşlerdir. 

Panama vnpuru süvarisi de, ayni 
hadise etraf.ınd:.ı delmerin tesb\tini, 2 
nd ticaret mahkemesi riyasetinden is· 
tem iştir. 

Btinun lir.erine her fki mahkeme de, 
~;rer hakimlerini naib tayin etmiş1er, 
deniz suyuna yavılan petrolun ağ ve 
bl\hklara TM" şekilde tesir yapabileceği 
... hliviikuf ~cçilen mütehassıslar tara -
fından tetkik~ başianmıştır. 

Bahkcılann mühim bir tamıinat is· 
tivecek1eri anla~ılmaktadır. 

Bövle bir hadise, Adliye tarihimiz· 
de ilk deh vaki olmakla hususiyet ar • 
ze1T"' 0 k -edir. 

Taskebabh pilav Mütehassıslar raporlannı yaklnda 

Yarısı yağlı, yarısı yağlıaz koyun etini mahkemeye vereceklerdir. 

En\şteshte tabanca çeken biri 
muhakeme edildi 

lruşbaşı doğravınız. Yenecek kadar sıo -
~anı incC' ~nt"p tuzunu, biberini koyarak 

biraz sade yağile azıcık '.kavurunurı. 1n

dirileceği SJTada b 'raz tarçın, 'k M nf'il ve 

yeni bahar karıştırınız. Hepsini bınlcn 

ı:ı:r çorba tasına koyup üstüne kenarlı bir 

Eniştesi Mehmedi tabanca ile öldür
meğe teşebbüsten suçlu Mw-ad ve Mu· 
rada bıçak çekıMkten maznun Ali Rı· 
zanın muhakemelerine Ağırcezada dün 

tepsi kapatınız. Tası başaşağı O!'tasınrla devam edılıniştir. 
kalacak sure tte altüst ediniz. Teps-;)i d'e Suçlu ve şahicllerin mahkemede an • 
orta ateşe lroyup tasın altındaki 1«.t>ab lattıklarınl\ göre. hadise şöyle cereyan 

salıvereceğ" suyu ~ince w etler ta .J etmiştir: 
Bir bayram günü, 1 O seneve yakın 

mrımile pişinciye .kadar kayrıatıııız. Sonra dargın buluoouğu eniştesile barışmak 

Dün Hüsameddin, Sultanahmed 
rinci sulh ceza hakimliğind~ sor 
çekilmiştir. 

Suçlu, bütün suçlarını inkara t 
büs etmişSf' de hl.kim delillerle 
sabit görerek tevkifine karar verıııit 
tir. 

Malatya belediye rP.is we pa 
• • ilyönkurul azaları seçnnı 

Malatya (Husum) - Malatya bel 
ye reisliği irYtihabının Dahiliye Ve.__,....,.,.., 
ti~e yenicten yapılma.Si tensib edliıki' 
den Şehir meclisinin roplanıtısırıda 91> 
dan Tevfik Temelli ittifakla belediye 
si seçitmiş ve vazifesine başlam~14"· 
~en devrede de belediye Teisi olan 
Temelliden halk yeni muvaffa 
bek!1emektedir. 

Vilayetimiz Cümhuriyet Ha11c P 
il~'Ötilnmıl seçiminde Tev!ik Temilll. 
Fırat, Yahya Kayahan, Mustafa ıcsıf 
köylü, Şevki Sözen, Abdülkadir Ta~ 
gll. Şefik Tugay ve Mehmed Eti aJI 
füıab ohmmuş.lardır. 

tası o ha}cılc bırakarak tef6jye yetecek! için suçlu Murad, Fener civarında , e-

kadar et suıyu veya sade su Hav~ ed~relc nişte!=:inin bulunduğu bir kahveye gir- Yozgadda çarşı ham~rnı 
su kaynamıya başlayıırıca pirinci salınız. rniştir. Delikanlı elini eniştesine uzattı· 
Pişince ateşten indirip ıası ortasındanı rı halde Mehmed barışmak istememiş, tamir ediliyor 
k3ldırımz, s.ı.cak s.cak yeyimz. arada bu ınıretle münazaa çıkmıştır. Yoz.gad (Hususi) - Viliyetimidtı 

Koyun eti yerine yağl'l dana eti, hindi, Eniştesinin yanında bulunan A1i Rı • him ihtiyaçlarından biri de h 
kaz, ördek. tavuk ve her türlü av etJeri za, Muradıı kar.:ı bıçağını. Murad da Muattal bir halde lbuaunan evkaf• 

tabancasını çekmiş, Muradın silahın • çarşı hamamı vakıflar umum mü 
kullanılabilir. Bun.'.ları ufak ufak ~a- ku M hmed" k t ~ ··-'" .....,6. dan çıkan . rşun e ın ce e tarafmdan esaslı surette tamir e~ .... 
malı. yukarıda söy1aıdiği gibi hazırla ~ •akasını delip geçerek bir facia önle - cektir. Buıııdan ha~a diğer bir çok b 
malı, şayed et ya9.c;ız ise kavrulduğu sı- rniştir. vakıf dükkanlar tamir edilecek ve 
rada yağı ziyadece koymalıdır. ı l ·rı .. Suçlu, mahkemede evveloe yapı an ~r da ça-rşıanıza bir güzellik temı ; 

Pirinç ıallıllan su~ fazla geleceği an- sorguları sırasında müdafaa maksadi- cek.tir. Vakıflar umum müdüırlüğ\1 
laşılırsa kaşık ile aJmalı. az gelirse sıcak le silah çektiğim. söylemişti. laki milliye mfütürii Ziya Yozgade 
su eklemeli. Suçlu vekili, bazı müdafaa şahidle - mlş ve bu hll6USta tetkikata başl . ......................................................................................... -··-·--·················································································· 

f Bacaksızın maskarahkları: Yanlışlık J 

. . , 



SON POSTA 

Almanya niçin yeniden harb 
gemisi yapmıya başladı ? 

Alınanların yeni kuvvetlerle büyüyecek 
f olan donanmaları 
llgiltere ve Sovyetleri korkutabilir mi? 

( " Son Posta,, nın deniz işleri mütehassısı yazıyor) 

~ :Alman donanmaıımt1 ~ aemilerbıden Doy çland 

Q on günlerin haber!&!, Alınan· ı 
"it h Yanın deniz silfilılarıııı arttıra· 

~kkında ehemmiyetli emareler 
4h )'or .. Esasen müteaddid Alman 
Ud:ı büyük bir faaliyetle vaktile 
~-ıı çizilmiş bir donanmanın kı· 
L ~da meydana gelmesini temin 

dıle geceli gündüzlü çalışmakta· 
) B~ iş henüz nihayet bulmamış • 
~ıden büyük Kruvazör yapmak 

dan Almanyanm işe şimdiye kadar 
.. Çok büyük ehemmiyet atfet • 

'tıta gosteriyor. 
ııarn Alman donaması, Büyük 
~ l'rıüt~akıb Scapaflo'da sulara gö
. ten sonra ikinci bir filoyu aki· 
llla~~şünmeksizin inşada, elbette 

l\Sad vardır. Bu maksadı anla • 
ancak bir denizci gözile haritayı 

~ etmekle mümkündür. 

llıanyanm bugünkü deniz 
durumu 

~Ya ~arkta Baltık, garbda da 
eni7.i ile çevrilmiştir. Her ne 

~~iki deni1 Kil kanalı vasıtasile 
• İn le irtibatta ise de, Almanya, 
~ giU1 mutasavver ittifakı ile çar 

~~n:orunda kalırsa, donanmasını 
~ 

1 
de çalıştırmak mecburiyeti i· 

lill 1 aşacaktır. 
tı-0~nb:ıerden Şimal denizi İngiliz 

~l't!tı~ altındadır. Her ne kadar İn -
~ ın bugünkü kuvvetleri, Büyük 

t'llazaran az ise de, tayyare sila • 
~~Vk:ııad~ güzel keşif haberleri 

1 dolayısile. Alman ticaretini a
~~~tb-atınası büyük bir ihtimal i· 
'l\ltt Undür. 
de~~ gelince: Burası istikbal harb· 
tı e, ı 9 ı .J • 1918 de olduğu gibi 

liu;~hıtlatına sahne olacaktır. Yal
Uk HarbdP Almanlar büyük 

~l larını Şımal denizinde bulun· 
1\ !tar, Ufak gemilerile de zaman 
&Q~ llslRra akın yapmışlar ve onla-
~· llıuaz1..am Alman filosu Bal • 
ı;r gibi kandırmışlardı. Bu ko • 

b~~di of gene Rus tayyarelerinin 
~.,.a.':t(!•ı do1ayısile, istikbalde ya • 
Cl " Ctıktır 

·~cı . 
e ~.(Almanya da tayyareleri de-

t t ş~U~cı .tedbirler alabilir!) deriz. 
~ 1 nu dtisünmelidir ki· eg· er Rus z . . , 

"'1 fılolan birlikte hareket eder· 
'b1nanya kuvvetini taksim etme
ttıqh llr kalır ve bu suretle kendi e

li.' ~te doğru sürüklenmek zarure
;~ fııır Bu hareket nasıl olur? 
~ ta 01arı Balbktan Almanya tica-
~a~~ ~d~rken, İngiliz filosu 

bo enızındc Alman nehir ağız -
lQı ?'rı.ba.rdıman eder. İşte Alman 

~,ıstıkbalde karşılaşacağı m~ 
'bu :merkezdedir. 

Sovyetlerin en büyük kruvazörlerinden Marcı 

Mesel! Büyük Harbde İngilizler Ça· J Gerçi bu hakkı ona vermek dünyayı 
nakkaleye karşı hareket yaparken, Rus esasen alevleri saçağı saran silah yan· 
ıar da Boğ:ızda ayni nümayişi göster • şına yeni bir hn: veıınek gibi büyük 
miş olsalardı; veyahud da İngilizler bir hataya sürükler. Bu hatayı işleme -
Çanakkale<le karaya asker çıkarırlar. - m<?k, şimdiye kadar mümkün olarruyan 
ken Ruslar da Karadenizde aynen bır ve bundan sonra da mümkün olamıya· 
ihrac harekeli yapsalardı, Osmanlı İm· cak olan, beynelmilel bir akord ile ka· 
paratorluğu müşkül bir vaziyet karşı • bil idi. Bu gibi akordlar ancak kuvvet 
sında kalırdı. sayesinde tatbik ettirilebilir. İngilte • 

Mevzua avdet edelim: . re bir defa, Almanyaya yüzde 35 nis -
Görüyoruz ki Almanya iki cep?eden betinde g~mi yapmak müsaadesini ver 

harb etmek zorunda kalırsa denızler • mekle, elinrle bulunan ve esasen zayıf 
deki durumu müstakbel hasımlarının olan kuvvPtini büsbütün tezelzüle uğ
rnüşterek mesaisine bağlıdır. Bu tarzd~ rattı. Binaenaleyh bugün içinde bulun
çalışma, Büyük Harbden al.ınan en. ıı:ıu duğu durumda 

0

ister istemez Alman • 
h. d n'z derslen'nden hır tanesıdır. .. 
ım e ı . . yanın yeni kuvvet yapmasına musaade 

Binaenaleyh Rus ve İngılız donanma • ed kt" 
• ek 'k" ece ır. 

larının bu tarzda çalışacagı p aşı ar- Bununla beraber bu müsaadenin bir 

dır. haddi vardır. Herhalde Alman • İngi· 
Şu halde rakfbler meydana çıkmış • liz gemi nisbetinin mikdan, Büyük 

tır. Rundan sonraı:ı iki tarafın hazır· Harbe tekR.ddüm eden zamanlarda ol • 
lanrnakta göstereceği gayrete kalır. Bu 
iki taraftan hangisi hazırlığını evvel duğu gibi muayyen bir haddi geçemez. 
bitirirse, yanşın galibi odur. Bu ba • Geçerse 1914 • 1918 faciası tekrar e -
kımdan Rnsynnın yapmak istediği ve • dilmiş olur. Fakat zaten buraya doğru 
ya ~rapmalrta olduğu gemilere muka - gitmiyor muyuz? .. 
bil Almanyanın derhal faaliyete geç • Şimdi bu nisbetln içine bir de Rus • 
mesini haklı görmek ıazımdır. yayı katmnk lazım geliyor. Çünkü Al· 

' mantar, Ruslara muka'bil gemi yapmak Deniz silahlan en güç ve en uzun za· 
manda meydanA gelen si1Ahlardır. U • istiyorlar. Fakat bu arzu yeni bir me -
facık bir torpidonun bile inşası, ikmal sele olmaktan ziyade 1935 Alman - İn· 
tecrübeleri ve mürettebatının yetişti • giliz deniz anlaşmasına istinad eder. 
rilmesi iki sene ister. ~rçi Almanya 
Büyük Harbde, iki üç ayda denizaltı • 
Iar inşa ediyordu. Fakat harb içinde in· 
şa edilen bu telrneler, gerek materyel 
ve gerekse personel itibarile, harbden 
evvel denizlere inmiş, tecrübe, talim ve 
terbiyesini ikmal etmiş gemiler kadar 
muvaffak olamamışlardır. Bundan do· 
layı Almanyarun aceWt etmek istemesi 
yerindedir. 

1935 anlaşması 
Bu anlaşmada yalnız Almanlann, İn 

gilizlere nisbetle bir donama yapması 
kararlaştırılmış değildir. Çerçeve içe • 
risine Rus ve Fransanın durumlan da 
sokulmuştur. 

Şimdi, biz, kıu hatlarla. bu anlaş • 
manm esR~larını sıralayalım: 

(Devamı 13 tl.ocil uyfada) 

Sayfa 7 

lstanbulun baharı 
geçmiyen köşeleri 

Bir çiçekçi dükkanında neler görülür, çiçekçilerle 
e-örüşürseniz neler anlahrlar ? 

Yazan: Saad Dervif 

Çiçek mezad yeri 

Bir vazoya mQkemmet ~ §ekilde y«- Halbuki memleketimizde çiçek sevgi • 
leştirilmiş krizantemler." İç11erinde Ma· sinin her gWı biraz daha art.makta oldu· 
laga şarabı gilbi koyu renldiılerl, beyaz ğunu görüyoruz. Çiçek Türkler arasında 
çizgilerle süslü pembeleri, turuncuya ka- artık bir lüks değil; gündelik hayae'lorı· 
çan sarılıan, kaırtopu gibi bembeyazları na karıJan ibir ihtiyac olmuştur Bu da 
var. mamleket.inıizde medemyeıt seV'İyeSinın 

Biraz ötede ıküçüık vamler içirıdle me- y[iksehnesine bir itar~ttir. Tabii bu se~ 
.nekşeler, daha ileride ı.rzun saçları üze • ği ve rağbet çi~kçiliğin ,ayanı arzu bir 
rinde, mor. peırıbe başlarını mağrur bir şekilde terakkisıne sebE.tı olacaktır. Ni -
eda ile dik tutar orgideleır, biraz ö~ de tekim şimdi ev kadıınlan evlerim çi.
ismini bilmediği!' uzun saplı kmn1ı1.1. çi - çeklr Süslemektedir. Muhakkak haıftada 
çekler ... Uzun bir wıx>da renk. renlk ka· bir iki kere mağazalara uğrayıp evlerine 
ranfiller ve şu köte<fe penW:>e güller ~ kucak kucak çiçek ıgötüren kad'ınlann sa
riiyorum. yısı daiına artmaktadır. Sonra da eskt • 

Bütün bu renk ve koku ,ehrayin.i 
içinde güzel güzel ımyan bi.r kuşun se
sini :işitiyorum. 
Mağaza sahibi: 
- Bu bir Hıore ka.nacyuıchr. diyor. 
- Nerede? 
Başımı çevlrlyıorum. Yaldızlı süsiü 

bir kafesin içinde oradan oraya uçan. 
parmak.Iıkl<rrda sarı kanadil.arını ym-an 
bir küçük kuş göruy.:>rum. 

den olınıyan yeni Adetler peyda olımwp
tur. Eskiden bir düğün davetine muhak
kak zarf, fincan, şeker fiılan giıbi hediye
lerle gidilirdi. H .. ılbuki Türkler '1nd 
hediye olarak çıÇEtk demeti veya sepetin! 
U!rcih edi'yıorJar. Sonra Türk cenRZelerın.. 
çelenk {!Öndermenin tıaanunüm et -
mcsi de memlekette çiçek istihlak.ini 90-
ğal bnıştır. Thbii bu ihıtiyac çiçekçileT a
rasında bir rekabet doğurmaktadır. Bu 
ırekabet yüzünden çelenklerin, buıketılıe • 
ırin ve sepetlerin daha itinalı ve daha gü
zel yapılması tarafına gid'ilecekıt.ir. 

Fakat tu duvarlıan, bu sehpaları. bu 
vazoların arasını süsliyeın yegane kafes 
bu san kuşun mahyesi d'ıeğiıl, daha bir sü~ 
rü kafesler ve her kafesin için-de masal 
diyarlarından gelmiş gibi güzel, mavi, Biz kendi hesabımıza ~i usulleriın b'ir 
yeşil, pembe, kızıl kırmızı veya bembe _ çoğunu çiçokçilikten kaldırdık. Çiçeğin 
yaz tüyrü, her biri diğerinden güzel sa- gil'zelliği tabiil'ğindedk Halbuki İstan • 
yısız kuşlar var. Sonra geniş cam kava • bulda çi:rkin bir adet vardı. Çiçekler.in 
nozlar ve jçer.isioie bir takım ekzotilk ba- saplarını keserler, kaskatı bir creğneğiD 

veya bir telin ucuna bağlarlar, öy10e se
lıklar ... 

Dükkan yarı bi.r böhne ile ayrılmış. pete dimdik geçirirlerdi, biz çiçe~ • 
böl:ınenin öteki tarafında çelenk hazlll' • mizin başları ~dar saplarının d'a güzel 
lamakla m~l olan işçilerin mesaisin • olduğuna kımii:z, onlan oldukları dibi 
den çıkan sesler, yaprak hışırtıları, ve bütün tılbii .güzellik ve ihtişamtarile bı
arada ıbir teati edilen 1.izumlu söz!lerin rakmağı tercih ediy.:>ruz. 
aksi geliyor. Hafbuki alelCımum İstan/buJ.da çiçekJe-
YazıhanesiJ>in başında oturan ve mü· rin hazıTlanmast Avrupai değil de pek 

nevver bir Türk olan mağaza sahibi ile Balkanik oluyor. Bence buna sebeb dllt 
z"raat k.ong.resinde mevzuu bahsedilmiş buk(>t ve çelenk yapan işçilerin er.lrek ol· 
olan çiçek meb"eleleri etnfında konuşu- ~asıdır. Bizde çiçek işinde ~al~şan kad'ın 
yorum ve kendisine: ışçı pek mahduddu:. ~adın ışçı .~a~~~ 

_ İşit.tik ki d~~. An.karadaki zl _ de:ıamarttn ığbukıet .. tarr.z!~ınlde zevki selimin 
raat kongresine giıcien İstanbul ziraat a mı gor~e6ız. A • • 

rnüd'ilrü Bay Tabı.sinle Halkalı mektebi - İ9taıvbulda .istihlak edilen çıçekle • 
mua!Um?eri ve İstanbul ziraat odası mu- rin hepsi yerJi midir. İstanbulda kafi de
rahhası, çıçekçiler cemiyeti reısinıiın Zi- recede bahçe var mıdll'? Yoksa Avrupa
raat Vekaletine "rerdiği raporun kabul d~-.n da çiçek getirir misiniz? 
edildiğini b:klirmıişler. Bahçıvan yet.iş • - Avrupadan çiçek pek az geb:i'iği için 
timıek için bir ist:as)'l()n lrurulacmmnı§J bizdeki bahçeler her gün ziyadeleşmek
mekteb kita:blarına çiçek hakkında gürLel tedir. Bu çiçek bahçel~rinin bir çoğu Bo
ve faydalı yazılar konulacakmış. çiçek ğazdadır. Adalarda, KasımpB.§ada d'a 
haftası yapılacakmlf, :iyi çiçek ve fidan bahçeler vardır. Yalnız bir mahzur var
yetiştirenlere mükA:fat verilecek. bah - dır ve ç>çek hali de bu mahzuru inşallah 
çıvanları zararlardan vikaye etmek için ortadan kaldıracaktır. O mahzur şudur: 
çiçek hali inşa edecekelermiş ve çiçekıçi- Yazın çiçeklerimizi bahçelerden al'ınz. 

} iğin inkişafı için daha buna benzer bil' Fakat ıkışm çiçek aldığımız muaıyyen bir 
taknn kararlar alınm!f. Siz bütün bu yer vardr. 
işler hakkıru:la neler .dyş{inüyOTSUnuz, bu Burası Şişhanedeki Lünaparktır ... Bu-
kararları isabetli buluyw musun.uıt? rada haftada üç kere müzayede y.apılır. 
Muhatabım: Pazartesi, P~r§eınbe ve Cumartesi gün • 
- Bu kararlar 90k isabetli kararlardır leri. Fakat 'bu çok .kötü bir şeydir. Evveli 

diye söze başlıyıor. Memlekette çi~i • müzayede saati malfım deği?dlı". Yani do
liğin i:rft<.1§af1 için çok laum olan bir te- kuz diye tesbit edilmiştir. Fak,at ekse;rJ
şcbliüs yapılanıf ve tekiifler kabul edH- ya birde başlar. Sonra bahçııvanla çi • 
miş bulunuyor. Çün'ldl çiçek bu son se • çekçi arasında bir madrabaz vardır. Bu 
nelerde memlekettt! bir ihtiyac olmuş • madrabazlar müzayedıyi yapmak baha • 
tur. Yalnız çiçekçi!l:tğiıı bir san'&t o- ncsıle satış bedelinin yüzde on ikisini 
labilmesi için daha bir 90k gayntlere ve tevkif ederek çiçek !iatlarının yüksel • 
çalışmalara llitiyac vardı.r. Bizde sepet mesme sebeb olurlar. Çiçe'kiler buraya oo
tanzimi ve çel~nk yapmak gibi ııler be • petlerle geli.r, Lünapark sıcak bir yer
nüz çok basit biir tekilde yapılmaktadll'. dir. Mezad saati gayır.i. muayyen olduğu 
Bu hususta Avrupada gôttlerilmekte <Xan için çiçekler sobaların yanında bayatl&· 
inceliklerden benilız pek ..U bulun~ mağa, IOlmağa başlar. Müzayededen son-
ruz. ( l.>ıvamı 10 uncu ıaıtf .ıda) 

' 
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SON POSTA 

( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) 
Bir milyonluk ·istikraz meselesi 

Fransız bankası, hükumet hazinesine devredilmemek şartile belediyeye borç 
para vereceğini bildiriyordu. Bankanın mümessili ile Maliye Nazırının yanından 
çıkbk. Merdivenlerde iken arkamdan koşan bir hademe kulağıma fısıldadı : 

''Nazır Beyefendi, bir saat sonra sizi gizlice tekrar görmek istiyorlar,, 

Cemil Topuzlu devam ediyordu: nız, Şehremanetine para verec,,ğini an-1 mamakla beraber, daireye geklim. Ara • 
- Maliye nazırı Rif at Bey ile konuş· ladığım bu adama birdenıbire red cevabı dan bir saat geçmeden, Rifat Bey telefon 

tuktan bir gün sonra, Emanette, gene pa- vermemek içın lifı idare etıtim: etti. Hemen maliyeye gelmemi istiyordu! 
ra tedariki için kıvranmakta iken tele- - Biliyorsunuz ki mezbaha imtiyazı Rifat Bey ile karşılaşır karşılaşmaz. 
fon çaldı. Rifat Bey: vermek için uzun tetlk.!klere ihtıyac var- bana aynen şunları söyledi: 

c- Pqa, .sen misin? Hemen bana gel!> dır. Halbuki bıze derhal para lftzım. İm- •-Vaziyet malfun. .. Müzayakamız son 
diyordu. tiyaz meselesini sonraya bırakarak, şiın· derecede! Ynpacağımı.z bir milyon al -

Ben, bir kaç bin lira kq>aracağun zan- dıHk köprüler ve gaz d€polarının fazla tınlık istikrazın yarısını Periye bankası 
nı ile otomobilime atl'adım. Bir haml'ed'e, varidatı kar-şılık gösterilmek suretile bir mürne.ssilınin haberi olmaksızın behe • 
kendimi, Rifat Beyin odasında bulkium. ist1kraz yapalım. MeıJbaha için serdetti- mchal •bize venneniz lazımdır. Yoksa, ben 
Nazır, beni görür görmez: ğiniz ağır şartları makul bir şek.le sok • da akçel'eri size verdirmem ha!> 

c- P~a. hayırlı bir müjdem var. söz- manız ka}~ de size bu imtiyazı vade- Ben, nazırın yarı şaka, yarı ciddi olan 
lerini söyledi. Par iste ki Periye banka'sı· diyorum. bu son cümlesine karşı, zımnan muvaf a-
nın vekili geldi. Bah~ mevzuumu.z ma- Sözüm ban'ker cenablarının pek hoşu- .kat edemiyeceğimi anlatmak isted!m! 
lfun. Gene parasızlıktan söz açtım. Vekil, na gittı. Yağlı bir kuyruk kapmış gibi SC· ı R'f t Be d 1 bi uk 'b' 

k · · . . .. ı a y, arı an r çoc g ı, su-
'Şehremınl'fıt'iu ~aha yapma ı9n vinçle ellerımn sıktı. Benden 24 saat muh- t st d d kl b"ktü• 0 b 

bu · 1 ı·ım · · · . . .. .. . B . r:t mı a ı, u a annı u . - mın u 
uğraştığını, e~er nun ış o ı esı ıçın let ıstedı. Ertesı gunu Rıfat eym yanın· h r . h' .. · .,.t_; • 

1 '--ndı''-n'ne ru'-at ve bir &:? piyanl<M im- d b 1 k .. Idık a ını ıç gormemı~ .... m - sonra, para ıç n 
,M: re ıQ ·"'t)~ a u uşma uzere ayrı · . ısrar ettı. Bereket \'ersin, o esnada ak • 
tıyazı verilirse, derhal bir kaç yüz bin Mal ye nazırına .vukuu hala ı anlat - 1 b' h 

1 
• ld" 

0 
d h . . 

lira avans aıabı·ıeceğini zi anlattı. Adamı t 0 d k ld ıma ır . a çaresı ge l. a, azıneı 
ım. a pe memnun o u. 1. . b · ketl t -'· :...ı dıiğ' 

Ş d mel ,_, _ ... d s· y· . d" • . ... l k ma ıyenın azı şır ere sa met>J\. ~~e ı 
alakoy.dum. , im i, yanı aM uua a. ı- ırmı or, saatm geçmesını ıp e çe - ı·k · Ş h t' . .. tü' • _ _ ,_ 

d d · .. ·· .. - · A~ k . ~..... ldli R'f t em a ı e remane ının us ne geçırıı~ zı .onıı tak im c E>yım , gonı~ıız.> tım. uam, tam va t11n~ ge . ı a 
1 

. . bed 
1
. 

1 
k 

B 1 b. l::ı·te od · dik B B .1 be b k bl .. .. ve ıPardyı on arın iŞtıra e ı o ara ver-Rifat ey i e ır ı11. aya gır . e- ey ı e n, an er cena arının yuzune k .d.
1 

d d·.:1- k ~ b' l k d'' me ı ı. nı·, orada ayaıkıta uran ıuu.ıı sa aıu:ı ır bakıyor "'caba ne yumurt ıyaca ıye 
' • u Fikrimi, Rifat Beye söyleyince naz.ı.nn 

zata prezante etti ve yanımızdan ayırıl - sabır.sızlanıyıorduk! Nihayet, vekil haz -
yüzü değişti. Paraları, kendi cebin-c ko-

dı. Kısa bir mukaddemeden sonra Peri- retleri söze başladılar: yacakmış gibi sevindi: 
ye bankasının vekili: c- Az evvel Par.isten • .müstacel> işa-

c- Emanetin mezbaha yapmak istedi· ret!' bir telgraf aldım. Bunda. hali harb· 
ğini duydum. Bize, el1i sene müddetle de bulunduğunuz cihetle (adam bunu 
mezbahanın işletme hakkını ve bir de pi- söyler söylemez. ben ceyvah, bizim ü -
yango kurmak imtiyazını verirsen.iz; der- ntldler suya -düştü!• dedim.) Hükfırneti 
hal (300,000) attın avans takdim ede - Osmaniye hazinesine kat'iyyen devredU
riz dedi>. mcmek şarôle bir milyon liraya kadar 

Ben, piyangoya taraftar olmadığunı, Şehremanetıne istikraz yapabileceğimiz 
ancak mezbahanın işletme hakkını ve- bildiriliy"r!ı 

rebileceğimi söyledim. Bunun üzerine, mukavele ve şar.tılan 

Bunun üzerine. adam. bundan bir kaç hazırlıyarak, üç gün sonra tekrar bu -
ay evvel Şehremanetine ayni mesel-e iç.in luşmak kararını verdik. 
müracaat ettiğini, mukavele ve şal'tname Ben, .nazırıaı odasından ayrılıp ta d'aha 
müsveddeleri bıraktığını al'lllattı ki i.şin merdivenden aşağı inmemiştim ki ar -
künhüne o zaman vakıf 01.durn. Filha • karndan odacı koştu. Yavaşça, kulağı • 
kika, Şehreminliğine henüz tayın edil - ırıa: 

diğim gün, mezbaha imtiyazı hakkında c- Beyefendi, sizi, bir saat sonra tek
mu&melesi b!tirilmiş. imza edilmek üze- rar görmek istiyorlar. Ukin, bir şey 

re, bir takım evrak gösteriJmişti. Fakat ıbelli etmemek için. hemen şimdi daireye 
bu teklifi, gayet ağır §artları ihtiva et- gitmenizi rica ediyorrar.> 
mesinden dolayı hasıraltı etmiştım! Yal- Dedi. Ben, bundan bir mana çıkara -

c- Hay Allah senden razı olsun! ded4. 
Sehremanetinın yaıpacağı istikra7Jdan, 
hazinece parn çekilmi§ ve bilahare du
yulmuş oJ.sa bile, bunun emlak satış mua
melesinden ileri geldiği anlaşılır ve Pe
riye bankasilc yapılan mukavele de bo
zulmaz. Bize müracaat eden şirket Dol
mabahçe gazhanesini (80,000), Kadakıöy 

rıhtımını gene (80,000) ve Borsa hanını 
da (120.000) altın mukabilinde. yani ölü 
pahasına satın ahnak istiyor. Bu fiatlara 
satış yapsak bile, hazinen1n elli bin li -
raya daha ihtiyacı var. Yani mec.mu be· 
del olan (280,000) altına (50,000) zam 
ile (330,000) ahına muameleyi yapmanız 
iktızn edi)'IOr. Bu suretle, hem ŞE>hirema -
neti kfırlı bir ış yapmış, hem de hükQ
metin ihtiyacı görühnüş olur!• 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

Yazan: Sabih Alaçam 

c=- Hayatı ucuzlatmanın çareleri : 1 ~ 

Ekmek fiatını indirmek 
her zaman için kabildir 

Bir narh usulü vardır ki esaslan on beş sene ev\fel 
konulmuş ve bir daha tetkik edilmemiştir 

İstanbulda iki yüz kadar ekmek, otuz ı 
beş kadar francala fırını mevcuddur. Ha
li faaUyet1e bulunan fırınların yakınla· 
rında olup ta fırıncılar tarafından kira
ları ödenerek kapalı bulundurulan fırın
lar bu yekundan hariçtir. İstanbulda va· 
sati olarak günde 450 bin kilo ekmek çı
karılmaktadır. Fırınlar, tabii olarak hal
kın mütekasif bulunduğu yerlerde ~ 
lanmıştır. 

Belediye ekmek fiatlarında nark usu
lünü ikame etmiştir. Belediye İktısad İf'" 
lt'1ri Müdürlüğü on beş günde bir zahire 
borsasından aldığı fiatlara göre nark tes
bit edere'k ekmek ve francala fiatlarında 
lüzum gördüğü değişikliği yapmaktadır. 
Vaktile nark esasını tesbit eden bir liste 
hazırlanmış, Belediyeye verilm~ir. Be
lediye İktısad Müdürlüğündeki nark ~ 
misyonu ekmek ve francala narlonı bu 
tsasa göre vücude getirmektedir. Amele 
yevmıyelerinin miktarı değiştiği, buğday 

vesaire alım ve satımı başka şekle sokul· 
duğu, İstanbulda fırınlar azaldığı halde 
bu nark esası hiç değiştirihneıniştir. Bor
sadaki buğday fiatlarına bir fırının gün
lük masrafları da ilave olunmakta, bun· 
dan bir miktar da fırın sahibine k~r bıra
kılmakla ve bu suretle nark vücude ge
t rilmektedir. Her fırının günde on üç 
buçuk çuval un harcıyaibileceği esası ka
bul edilmiş ve bir fırının günlük masrafı 
§Öyle hcsablanmı§tır: 

İşci adedi 
Masraf 
Kuruş 

2 Hamurkar ücretı 280 
4 Yardımcı ücreti 340 
1 Tezgahtar ücreti 130 
1 Pişirici ücreti 145 
1 Tezgahtar muavini ücreti 60 
2 Çırak ücreti 110 
Ameleye birer bucuk ekmek 

tutarı 

Tuz 
Su 
Tenvirat bedeli 
Nakliye masrafı 

210 
81 
14 
35 

202 

Bir fırının ekmeği diğerine ren1' f7I 

§ekilce uymamaktadır 
Tahmil ve tahliye 
Bayat ziyanı 
l1üteferrik masraf 
Bedeli icar 
Odun 
Temettü 
Çuval bedeli 

Yek\ln 

ıoı.~ ., 
30 

2-'30 
~ 
695 

~ 
2912.1' 

Bir fırının vasati olarak günde ıs.6 f 
val un sarfettiğine göre biT çuval 
imal masrafı 215.75 kuruştan ibart 
Buna beher çuval unun tutarı da ilA"' 
lunmakta ve her çuvaldan doksan 
ekmek çıkarılması esası kabul olun 
nark vücude getirilmektedir. 

Belcdiy~. hiçbir vakit fırınların 
esasında .gösterilen masraflan yapıp 
madıklarını kontrol etmemi~ir. FırıJl 
hibleri ameleye her zaman nark Ji 
de gösterilen fiattan aşağısına 

(Devamı 12 nci sayfada~ 

K ızın, bütün bu muameleler 

ahlakını bozdu. O temiz yü -
Son Posta'nın Romanı : 12 --------

"Ah ne baygın b·akışın varı 
~.~ .. tJ r l:1JP at: Çt rt gtl p• ~ rt CJtr.U I· ;~J~~o 

i;~~BLUK~ a beY.aZ şemsıYelı I,, E::w 

rekli, yumu~ak huylu, uysal ve güleç 
kızcağız ha<'in, tErbiyesiz, nobran, ha· 
ıud oldu. Fitne ve fesad düşünmeğe 
başladı. Konak halkını en çok iğıab e· 
den şeyin güzelliği olduğunu anlayın· 

ca.onlara karşı bunu silah diye kullan· 
mağa karar verdi. Hanımlardan biri 
kendisini tekdir edince, o da o gün 
inadına süskniyor. beyin karşısına en 
fettan tavırlarını takınarak çıkıyor, o
nun hırsını tahrik etmek suretile, ha· 
nımından öç alıyordu. 

gizlemek için, koynunu, koltuğunll 
eski püskti bezlerle besliyor, gnya 
cudünün umumiyetle semirdiğini · 
eylemek istiyordu. Fakat kocaka:rıll 
rın tecrübeleri bu çocuk~a tedbirl r 
kanmıyor, aldanmıyordu. Hele, k011: 
ta hamam yandığı zcıman, Ranan~·_.11' 
velce daim~ olduğu gibi kapı yol~ 
rile girip yıkanmaktan imtina etııj 
şüpheleri büsbütün R ..... ,,,,aJ<t9 1 

relim!• diye biribir· adamdı: Mürai, zen· Gebelik biraz ilerleyince, ketJtJi 
lerini yiyorlardı. dost, tenperver ve müşkül oldu. Nihayet bir giln. ~e 

Rananın evin içinde teşkil eylediği 

tehlike\; bE>rtaraf etmek için ona es · 
vab, kundura yapmıyorlar, onu pis ve 
hırpani gezdirmek istiyorlardı. Fakat 
o, en eski, en soluk paçavrayı bile ken· 
disıne yakıştırmasım birvordu. Ve ge· 
ne de, ne yapsalar, güzelliği. tazeliği, 
cinsi cazibPsi hepsininkine galebe edi
yordu. 

Bu karş11ık11 iddia ve mücadele, Ra· 
nayı iyiderı ivive çığırından çıkarmak· 
la neticelendi. Elaleme karşı silah diye 
kullandığı hüsnüni.in ilk kurbanı kendi 
oldu. 

Bu yaradılıştaki ahlak hususunda ta- yetten haberdar edilen dördüncil ,,ö 
vücudünün fazla mamile mübalAt • nımef endi kızı sıkı bir sorguya ~ 
hayatiyeti sebebile sız! O zaman, kimbilir hangi bir mülAl>~' 
kadına fevkalade !Una onun karşı - belki de bi-r hasis endişe ile efentliS':ı 
düşkün olan Molla ~ında, sırf hanımla· ele vermel{ istcmiyen Rana, ha 
bey, haricte çöplen· rından intikam al ~ - Kimden? sualine: 
meyi vakar ve hay· mak için fingirdeye - Giden arabacıdan .. cevabını 
siyetine ve terakki fingirdeye, nihayet Molla beyin konnğında o güne 1'8 

ve ikbalinP münafi herifi çileden çıkar· böyle bir re7.alet vaki ol'mamıştı. '..J 
gördüğünden, şeri - mıştı. Günün birin· metçilerden birinin bir piç doğUı1"'11 
atin müsaadesinden de, kahve götürdü - mahallede önce kılükali, sonra 
istifade ederek, az ğü bir sırada, olan • derece derece yayılarak, kübera ·Jı 
çok fasııJaqarla dört lar oldu. Dört ha • filinde suitefsir ve suitesiri rntJCl 
defa evlenmişti. O • nıma birden tercih labilirdi. Arabacı mel'ununun yeri ti. 
nun coşkun mizacı- olunmanın bahşet - du belli olsaydı. Ranayı acele oıı• 
na ise bu dahi yet • tiği gurur ve haz ile, vic edeceklerdi. Lakin askere gil 
rniyordu. Rana kendini Mol - .. 1 b h . . ' ld tnı 

Efendisi M'>lla bev. zamanın zühd ve Kadınlardan ma • laya 'teslim etti. soy ene~. ~ erıfın nerede o ~,~ / 
takva ile nıüştehir üleması meyanında, ada, arada sırada Bu muaşaka, vasi lum degıldı. Bu sebebden. çocuıs...- 11 
en başta ge1P"1lerd€'n b;ri idi. Haricte rakı kullanmağa, Kudretten ıürmeli gibi duran iri siyah gözleri 1'Clrdı. konağın içerisinde, şürülmesi, sonra da bu azgın tcstlJ 
herkes onun fe 7ailine, ilmine meftun· saz ve söz alemleri yapmağa da meyli bütçesinde tevazün husule getirebil - uzun müddet gizli kaldı. Zeki kız, ze- baş göz edilerek konaktan uzalclaŞ 
luk gösteriyor, 01ıu müstakbel şeyhis- ziyadece idi. Canı içmek istediği za - mek için, -hişi rüşvet değil!- lakin he- vahiri iyi koruyordu. ması kararlaştı. -1 
lamlardan biri olarak tanıyordu. rnanlar, oturduğu odanın geniş yüklü· diyeler, caizeler de kabul ederdi. Bun· Gündüzlm, esasen Babıfetvaya, me- Çeşmigül hamfendi bu karsrıı 

Halk arae'.ındo:ı bövlece uyandırmağa ğü içerisinde tepsi kurdurur, yerinden lara da kat'ıyyen kendi el sürmez, Çar- rnuriyetinin başına giden Molla beyin, gu·· b . t ,: . so ... da. 1'0 

ff k ld - h bbet t ka d k 1,.,,.,., 1s b'l . n eyı'le aç ı, re~ ını ·~ .ıı muva a o ugu mu a ve evec- kalkıp kalkıp, mahfice cilaç• alırdı. Sa· şıkapısındA tedarik ettiği Haralambo a- zara ev e a~""l o a ı e, semtıne . _ 'JJ'J'lİŞ ~· 
cühe, kendie'.in"n halaveti vechivesi ve za gelince, bazı geceler, vaktin en meş- dındaki bir rum sarafı araya koyardı. uğramıyor ona sabahları kahve ge- bey hadıseden haberdar degı -re~ 
tenasübü endamile zeyyü kıyafetindeki hur hafızlarını konağa toplar, onlan Dilinden düşmiyen şer'i ahkam me- celeıi de ~ay veya ıhlamur götfumek evvela hafif bir hayret izhar ede 
nezahet vP kibarlığın da büyük dahli ilahiden, mersiyeden başlatarak, bir bi- yanında: cRüşveti veren de gavur, a • bahanesile müliki oluyordu. - Ya?! dedi. 
vardı. çimine getirip, en hoppa şarkılarda ka· lan da gavurdur!• sözünün asıl sır ve Bu münasebet foyası meydana çık· Arkasından da, yarım ağızla Jel 

Kudretten sürmeli gibi duran iri si· rar kıldınrdı. Gene de, dişanda, onu hilonetini bilmiyenler, Qllun doğrulu· madan, tam iki sene devam etmişti. tasvib etti. I 
yah gözleri. kıvırcık, bakımlı, kara sa- herkes musalli, mütteki, muharremat- ğuna, iffet ve istikametine kanidiler. Derken, lgilnün bir~, başta ka:lıya İşte bohçacı karı bunun üzerit>~ 
kalı. yumuşak. beyaz elleri, uzun boyu, tan müctenib bilmekte devam ederdi. Halbuki, Molla bey kainatla alay edi· kadın olmak üzere, evdeki yaşlı başlı f b ' a·ım· t' 

0 1
. şüph~ _J 

1 · b' t · · k d km b' A d l k k · 'k ··ı d · d K a· i ·· t 1 · t k k lf I nA-~d b" tak · tab'" er er e 1 ışı. nun e ı f' yı ır enmın ma asın an çı a ı· na o u azas e.rı ı en o en pe en, yor u. en ıs ne ruşve veren en e - a a ar, ncuut a ır ım gayrı n .. aJlll~ -1 
nişi, sakız gibi bevaz sarığı ile, Babıme- Molla beye epey bir miras bırakmıştı . .fir ediyor, alaı:ı da kendi değil, sarraf ahval farketrnişler, kızı belli etmeden böyle şeylere yatkındı. Kayn ~ 
olliate gidip geldikçe, yol ü1A!rindeki Fakat bililtizam pek kalabalık bulun· Haralambo olduğn için, yalan da söyle- tarassuda koyulmuşlardı. Onda, en zi- kahveden başlıyarak, zavallı 
evlerin inik kafesleri arkasında, ka • durduğu dairesinin masrafına o miras mi7ordu. yade göze çarpan, karrunın günden gü- içirınediği zehir kalmadı. ;J 
dınlar: cMolla bey geçiyor .. aman, gö- geliri kifayet etmedili.n.den, Molla bey, lfte, RAninm efencmi bu tıynette bir ne büytimeli idi :V'1Dl, Rinl, bunu f Arkosı 



6 tıdnetklnun 

DOnyanın en bOyOk saati 
nasal işler; bi ir misiniz ? 

DiinJumı • b&yik saati Leındrada.ld (Big Ben) isimli saa.ttir. (Big Ben) saatinin kad

raıum 7...ula cluaa n.ennal boycla insanla mukayese ederseniz saa.tm hiiwültlii.iii 

hakkında bir lUdr ed.inınlş olursunaz. 

Dünyama••·-· M&tlnln, alaeble yelkovauını dÖ!ulüren m.aldne budar. 

8-.aıın ma.ldııe dalre.I d.aima bir sıcaklıkta Bu muazıı:am İnııillz ana.Jıtan lle (Blg Ben) 

bulundunlu.r, b'Onan içinde kalorifer 

kullanıla'. 

ıaati ayar edilir, vidalan 
ııkaştırllır. 

SON POSTA Sayfa 9 

Korsikanın Tarihi 
Napolgonun doğduğu ger burasıdır, 

Turgud Reis de burada baskına 
uğrayıp düşmanlarına esir düşmüştü 
, ............... YAZAN ···············~ . . . . 
! Kadircan Kaf h i . . . . ............................................................ 
S on günlerde cKorsika:t pek sık 

ve ehemmiyetle anılmağa baş· 
ladı. Fransız Başvekili Daladye de o • 
raya gitti. Hem de nasıl bir gidiş! .. O -
nu adaya kuvvetli bir kruvazör filosu 
götürdü. Bu, ayni zamanda göze ba -
tan bir edeniz nümayişi> oldu. 

Korsika Akdenizdeki adalann dör -
düncü derecede büyük olanıdır. Şim • 
diye kadar günlük gazetelerde ve gün
lük hadiseler ara!'mda onun adım an -
dıran sebcl> pek meşhurdur: Haydud -
lan ... 

Korsikarun meşhur haydudlan bun
dan birkaç sene evvel Fransa hükfune
tinin aldığı sJlu tedbirler sayesinde bi· 
rer kenan sindiler; yahud yakalana -
rak cezalarını gördüler. Hele o zaman
danberi bu ada, unutulmuş gibiydi. 

Bu büyücek ve dağlık ada etrafında· 
ki son gürültüyü Adanın hayatında en 
mühim hadise olarak kabul edenler bi· 
le var. Halbuki o kadar değildir. Çiln.
kü Korsikanın tarihi epeyoe zengin ve 
maceralarla doludur. 

* 
K orsikn Fransaya 160 ki1omet -

re uzaktır. Uzunluğu 183, ge • 
nişliği 1 O - 84 kilometre tutar. Kapla -
dlğı yer 8 722 kilometre kadardır. Bi • 
zim Kastamonu vilayetimiz kadar de • 
mektir. 

Çok güzel manzaraları vardır. SahH
Ieri çoktur. Hele garbda sık sık pek el· 
verişli limanlara rastlanır. Çok dağlık
tır ve 2500 ü ı?eçen tepeler görülür. 
Dağlar arasında derin vadiler, köpüklü 
dereler çoktur. Nüfusu (300.000) ka -
dardır. Ormanları boldur ve kırk met
reye kadar büyüyen ağaçlara tesadüf 
olunur. Şimdi büyük bir kısmında yal
nız cmaki,. denilen çalılar biter. 

Korsika halkı pek çe.şidli bir fizyo • 
nomi: renk ve karakter gösterirler. Bu· 
rada ilk olarak oturan ve yerlesenle -
rin kimler oldufru bilinemiyor. İspan -
yadan gelen İberler, Fransadan yahud 
İtalyadan ~elen Ligür1er, Trablus ve 
Tunusla Cezayirden geçen Berberiler 
burada vakit vakit oturmuşlar. birbir
lerine karışmışlardır. Onlardan önce 
Fenikeliler vasıtasile Suriyelilerin; Et· 
rüskler vasıtasilP Türklerin. Foçalılar 

vasıtasile eski Yunanlıların hatıra lan 
ve kanlan kalmıştır. Romalılar, Karta
canm yıkılması üzerine. buraya hakim 
olmak için yüz sene uğrastılar. 

Korıikadan 

dalgalarla yaptıktan dövüşlerde yoru
lunca, çok zaman kendi yerlerine dön
mezlerdi. Korsika ve Sardunyanın 1S -

sız limanlarında. küçük adaların arka· 
lannda dinlenirlerdi. 

1540 senesi yazında Turgud Reis ku
mandasına~ ve on üç tane küçük gemi
den mürekkeb bir Türk filosu Korsi • 
kanın şimalindeki Giralata limanına 

girmişti. Oracıkt::t küçük bir kale var • 
dı; fakat Turgu<l Reis ona aldırmamış, 
top menzili içine girmekten bile çekin· 
memişti. Kaledekiler gerçekten hiç bir 
hareket yapmadılar. Turgud Reisi 
-roüthiş Dragut- u kızdırmaktan çe
kiniyorlardı. 

Böylece birkaç gün geçti. 
Hava çok güzel gidiyordu. 

Bir sabah ansızın limanın ilerisinde
ki burund"Ul büyük bir kadirga çıktL 
Ardından hir da ha görününce Türk ge· 
milerinin güvertelerinde tel~şlı sesler 
duyuldu V"? gidip gelmeler oldu. Tur -
gud Reis o tara fa baktı ve gemileri ta· 
nıdı. Bunlar Ceneviz ve İspanyol bay • 
raklannı taşıyorlardı. 

Turgudun gemileri on sekiz otu • 
raklı yani on sekiz çift kürekli küçük 
teknelerdi. Bütnn meziyetleri, gayet 
hızlı gidi~lerinden ve pek iyi manevra 
yapılilarından ibaretti. Halbuki düş • 
man ~emil-erinin her biri onun her ge· 
misinden dört be~ misli bilyük, yüksek 
bordalı ve çok toplu idi. Turgud Reis 
onlara hücum için: 

- ileri! 
Kumandasını verdi. Halatlann uda· 

rına birer şamandıra bağlıyarak attı -
lar ve daha sonra gelip almak üzere 
demfrleri yerlerinde bıraktılar. 

Fakat garib şey: Burunda görünen 
gemiler, pek güzel bir lodos önünde 
limana döndükleri gibi arkalanndan 
da birer ikişer başka ve daha büyük 
harb gemileTi göri.\ndü. 

Turgud Reis baskına uğramıştı. 

Düşman gemilerinin sayısı yetmişi 
buluyordu. Bun]arı İmparator Şarl • 

IE5\ oma medeniyetintn tohumla - ken'ih emrile meşhur amiral Anderya 
~ rmı İtalyaya götürmüş olan ve Dorya hazırlamı!!; yeğeni Janetin Dor· 

cEtrlisk> denilen Türklerden iki bin ya kumandasında denize çıkarmıştı. 
beş ytiz sene sonra bu güzel adanın kı- Turgud Reisin dinlenmekte olduğu ye
yılarında yeniden Türk kahramanları ri casuslar vasıtasHe duyum~ olınalı ki 
görüldU. Bunlar, Cezayir, Tunus ve ansızın üstüne gelmişlerdi. 

Dokuzuncu asırda ve H::ı.runurreşi -
din oğlu Halife Memun. zamanında A· 
rablar, Sakaliye dedikleri Sici1yaya 
geldikleri sırada Korsikaya da uğra • 
mıı?lar; burada kanlı günler vaşanmış· 
tı. Daha sonra Vandal'lann. Bizanslı -
lann, Got'ların geldikleri görüldü. İ -
talyanJarın adaya gelmeleri 1077 de -
dir. 1377 de Cenevizlerin ellerine geç
ti. Fakat bu •tacir cümhuriyeb adada 
esaslı bir hakimiyet kuramadı. İsyan · 
lann ardi {!'e]miyordu. 1768 de Cene • 
vizler adavı Fransa kralı on bl:!şinci 
Lüiye sattılar. Adalılar istiklal istiyor
lardı. Fakat vatan kahramanı cPaoii> 
ye rağmen Fransız hakimiyeti devam 
etti. İhti1A1 sırasmd(il yani ( 1793-1796) 
seneleri arasında İngilizlerin hücum -
lanna uğradı. Fakat bu hücumlar bir 
netice vermedi. O zamandanberi Kor • 
sika Fransanın bir vilayetidir. 

* 

Trablusgarbdan şimale doğru akınlar Turgud Reis koJlara son kuvveti ve • 
yapan denizcilerimizdi. rerek ve bütün hızile ileri atılarak düş-

Türk denizcileri zorlu akınlardan, man saflarını yarmak, açık denize çık
bir taraftan düşmanla, diğer taraftan mak istiyordu. Bunun için lazım olan 

bir manzara 

en mühim hazırlıkları yapıncıya kada:r 
yol kesilmişti. O gene yılınadı; ileri a .. 
tıldı. Düşm~m gemileri kocaman topla· 
rile ateş açtılar. Körfezde öbek öbek 
barut dumanlan toparlanıp dağılıyor; 
sulara dü~n gülleler. bir ç<>k sütunlar 
yükseltiyordu. 

Kalenin topları da ateşe başlaymca 
Tur.gud Reisin vaziyeti büsbütün kötü• 
leşti. 

İki taraf rampa yaptılar. Müthiş b~ 
döviiş başladı. Dağ gibi kalyon ve ka • 
dirgalann aralannda kalan kaliteler 
için ancak şerefli bir ölüm yolu vardı. 
Türk yiğitleri de bu yolu tuttular. Ba• 
z1ları cephanelikler! ateşleyerek diiş .. 
man gemilerile birlikte havaya uçtu .. 
lar. sonra denize gömüldüler. 

Harb iki buçuk saat kadar sürdü. 
Turgud Reis Amiral gemisile diğer bir 
geminin arasmda kalarak esir edildi. 

Türk deniz kahramanı sanıyordu ld 
bu donanma Ancierya Dorya kumanda• 
smdadır. Fakat büyük bir ihtişam i • 
çinde ve zrrhlı ~övalyelerin arasında 
yaldızlı koltuğa kurulmuş olan tüysill 
delikanlıyı görünce çok üzüldü. Tur .. 
gud Reis zincire Yuruldu ve dört sena 
kadar forsa olarak kaldı. Ancak 1543• 
de Barbaros Hayreddin tarafından kuı' 
tarıldı. Daha sonra kendisini esir eden 
genç kaptımdan CE":rbeden öyle bir inti• 
kam alındı ki b!l bozgunun dehşeti Att 
derya Doryanın ölüm sebeblerindeııı 
başlıcası olRrak sayılabilir. 

* 
N apolyon Bonapart'ın Korsikah 

olctuğunu tarih okumuş olan 
herkes bilir. Bu büyük harb ve sergü • 
zeşt adamı 1769 da adanın on beşine! 
Li.Hye satılmasından biraz sonra Ajak
siyo'da doğdu. 1 6 yaşında topçu zabiti 
oldu. O sırada biricik eme 1i Korsika c 

nın istikla1inı temin etmekti. Bu itibal\I 
la Fransayı ve Fransızları sevmiyor "' 
du. Fakat ihtilfü sırasında hisleri ta • 
mamile tersine döndü. Adanın İngills 
taarruzuntı uğramış olınası ve Tulon 
şehrinin de İngilizlere geçmesi bu bil 
tebeddülünün başlıca ~ebeblerinden • 
dir. Bir aralık adaya gitti; orada İngi • 
lizlere taraftarlık edenlere karşı cephe 
aldı. Korkulu günler ve haftalar yaşaı
dı; takiblere uğradı, kaçmaya mecbu.ı 
oldu. Nihayet herkesin bildiği gibi Tu"' 
lon'un lı.tirdadmda yararlık göstererelıl 

(Devamı 13 ncii sayfada) 



10 SaJfa 

s·vas çimento fabrikası 
inşaatı devam ediyor 

Vilayet ve kazalarda umumi meclis ve belediye 
encümeni seçimi yapıldı 

Sivas (Hususi) - Geçen yıldan.beri 
ıehrimiz Nümunıe çiftliği civarında 
orta Anadolunun çimento ihtiyacını kar
§ılamak üzere Sümeroank tarafından 
kurdurulan büyük çimento fabrikasının 
elektrik ihtiyac• belediye elektrik santra
line ıbir regülatör havuzu yaptınlmak 

suretile ve 12.000 lira sarfile ka.rşılana • 
caktır. Çimento fabrikasındaki inşaat 
hızla devam etmektedir. 

Vilayet Umumi Meclisl 8eÇhni 
Şehrimiz yeni devre umum! meclisi se

çimi belediyede valimiz Nazmi Tümerin 
ve vilayet ıdare heyeti azalarının toplu -
luğu altında dir dereceli ve serbest ola
rak yapılmıştır. Neticede K9.mil Kitabi, 
avukat Ahmed Göze, Behçet Başara, 

Mergube Gürleyük, Rıza ~çay seçi~ 

miştir. 

Ka7.a1arda umumi Meclis seçimi 
Kazalarda seçim ise şudur: 
Divrikte: Tahir Divrik. Said Ahmed. 

Binnaz. Sami Soysal. 
Koyuluhisarda: Durmut Kutyakaz, 

Sevre Aksoy. 
Suşehrinde: Yusuf Bozanti, Abdullah 

Karaca, Hüsnü Gürz. 

Kırklarelinda yılbaşında 
iki balo verildi 

Kırklareli, (Hususi) - Yıl1başı gecesi 
Halkevi :paralı ve davetiyeli bir balo ter
tlb etmiştir. Memlekette ~vcud grip 
salgını yüzünden bu sene gelenlerin sa
}'lSl geçen seneye nazaran daha azdı. Ba
lo ancak saat üçe kadar devam etmiştir. 

Diğer taraftan yeni ve esaslı tamir ~ 
ren askeri mahfelin yeni salonund'a veri
len bak> daha çok kala'bahk olmakla geç 
vakte kadar devam etmiştir. 

Yıldızelinde: Nazmi Yaraş, Nuri Kara. 
Mahmud Aytem, Hamdi Öğdemgil. 

Zarada: Faik Ywu:z. Sabri Çekem, Me
lek. 

Türkistanda: Kemal Güner, Hasan öi
turan. 

Şarkışlada: Haln Köse, Salih Kılıçdağ, 
Bekir Karakurt.. SalAhaddin Coşkun. 

Güründe: Şakir Urma. Asım Tözün se
çilmiştir. 

Be1t"dJye Encümeni 

Belediye daimi encümen azalıklarına 
Rahmi Günay, Süleyman Naci Bozlrnrt, 
füza Çağlar seçilmişlerdir. 

Su işleri 

Şehrimizin temiz içme suyu ihtiyacını 
karşılamıya çalışan belediyemiz bu kere 
boru suyu şebekesi ve su alını yeri üze
rinde icab eden fenni ıslahatı ıkmal ede
rek su işlerini iyi bir hale getirmiştir. 

Şehir planı 

Şehrin müstakbel imar plAm Nafia Ve
kaleti tarafından hazırlanmaktadır. Bu 

ay içeris!nde belediyeye gönderileceği 

tahmin cdiJiyor. 

Orhangazinin bir nahiyesinde 
kültür çahşmafarı 

Orhaneli (Hususi) .._ Kazamıza bağlı 
(Harmancık - Çardı) nahiyıesinıde kül
tür vaziyeti gün geçtiioçe yükselme~ 

tedir. Başöğret:mn Kadri Uysam okul 
binasında açtığı (Halık okuma odası) çok 

SON POSTA 

9 futbolcü 
cezalandırıldı 

Cezaya sebeb lig maçların
daki suihalleri görülmesidir 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Futbol Ajanlığından: . 

Aşağıd.:ı klüpleri ve Umleri yazılı 
idmancılara lig maçlanndaki suihare -
ketleri dolayısile hizalarında yazılı 
müddetler için müsabaka boykotu ce -
zalan verilmiştir. Bu cezalar tebliğ ta
rihi olan 611/1938 tarihinden başla • 
maktadır. Alakadar klüplerle hakem -
lerin bu idmancıJan müsabakalara it -
hal etrnemP.leri lüzumu tebliğ olunur. 
Feneryılmazdan klübünden Şerefed

din .t)valakoğlu 1 ay, Feneryılmazdan 
İsmail Anı.aş 3 ay, Altmordudan Ma -
nol Karagöz 3 ay, Eyübden Şükrü De
mircioğlu 1 ay, Fenerbahçeden Naci 
Bastoncu 1 ay, Vefadan Sulhi Garan 1 
ay, Anadoluhisanndan Hristo Paskali
dis 2 ay, Galata Gençlerbirliğinden Os
man Birdemir 3 ay, Süleymaniyeden 
Daniş Turanlı 1 ihtar. 

-·çai<~·i··t~şi·a·;:·i· .. u;e-.:-iii&-·· 
oyma resim yapan genç 

iyi neticeler venneı'ktedir. Köylü bu4-ada Mersin. (Hususi) - Burada Mabımud 
gazetelerden günün havacti'Slerini takıi.b Celal Tatrkaya adını taşıyan genç bir 
etmekte, .kenc!ilerme rehıber olan öğ- memur çakıl taşlan üırerine yüksek bir 
retımen ve başöğret.menden :zirat, iktı- san'at eseri sayılacak kıymette oyma re
sadi. ilmi kımuşmalıarıla hilgilerind at'titı.r- s:mler yapıyor. Mini.mini bir çaıkıJtaşı ü
maktadırlar. zerinde işlemnesi ne derece güçse bu 

Çorluda sıtma mllcade1esi . 280 mevcud'u olan nahiye ~nkez. oku.-1 ~lemeler sonunda kıymet ifade e~ bir 
Çorlu, (Hususi) - Edirne 11t.ma mC.- !unun, uzak köy çocukları ıçın bır de eser meydana getirmek ondan yuz defa 

cadele mıntaka reisliğine bağlı olarak pansi~nu vardı.r. Başöğretmen Kadiri daha güçtür. 
936 senesinde açılan sıtma micadele Çor- Uysal devarma çocu1cların takibatını biz- Resim istidadı esasen yüksek olan Ce
lu şubesi halen şube taıbibliği münhal zat yapmakta. tatil gü-rılerini civar !köy- ıaı Tan.kaya ilk eseri.ni cümburiyetin on 
bulunduğundan 4 daireye ayrılan ve sıt- lerde takibatla geçirmekıtedir. beşinci dıönUnı yılı hatırasına hasrullıyor. 
ma mücc.delc kordonu allında buhman Resim~ görü.ldüğü üzere cümhuriyet bir 
24 köy, sıhhiye memuru Abdullah Çam Çorluda köylü buğdayım iyi genç kız ol-arak Atasına boyun eğiıyu.r, 
ve diğer arkadaşları İhsan Savaş. İsmail bir fiatla satlyor Türkiye hari'tasımn üzerinde aJltı ok. 
Hakkı Uçak ve Hikmet Okcooğlu tan- bayraklar, Atanın büstü ve ba.şakllar var-
f-.ndan ıdare edilmektedir. Sıtma, sıtma Çorlu, (Husust) - Toprak mahsuJıleri dır. Ahta 15 rakamı yazılıdır. ~m a&-

umum nf.i:dürlüğü biiiün muamelatını 
kaynakları ve emsali hastahklan ıroırun- lına nazaran üç Ö):!fa büyütü'llmüŞıılr. 
dc?n kurutmağa azmetmiş bulunan but~ Ziraat Bankasından devir alarak Çorlu- Minyatür tek cephelidir. 
kil:iit ;ki ~ne zarfında: da Ragıb Bayraktar adında faal bir me- Ancak Mahmud Cel'fil Tankaya heT 

330 :kilo 457 ,gram kinin, 4270 aded tatlı murun idaresinde bir ajanslık açmış ve türlü resmi yardım ve hıi.mayeden mah

Kansım, kayınvalidesini ve baldızını 
yaralayan amele yakalandı 

Evvelki gün saat 12 de Kasımpaşada 
kıskanç bir kocanın kansını, baldızını 
ve kayınvalidesini muhtelif yerlerin~en 
bıçakla ağır surette yaralıyarak kaçtığı
m dünkü sayımızda yazmıştık. 

Bu kanlı aile faciasının tafsilltı VJy
ledir: 

Feriköyde Yay meydanı caddesinde 16 
numaralı evde oturan ve Beşiktaş gaz. 
hanesinde amelelik yapmakta olan Meiı
med Ali, bundan on üç sene evvel Ka· 
sunpaşa& oturan Naci}"e ismind'e bir 
kızla evleıunittir. Bidayette bir.birlerile 
çok iyi anlaşıp geçinmekte olan bu kan 

kocanın arasında pek az ıbir zaman ~ra 
derin bir geçimsizlik tıaş göstermiştir. Bu 
geçimsizliğin yegane sebebi de Mehmed 
Almin müfrit derecede kıskançlığıdı. Na
clyeyi çok fazla seven Mehmed Ali, ka
nsını herkesten kıskanmakta ve bu yüz
den mütemadiyen kavga etmektedirler. 
Maamafih Mehmed Alinin bu geçimsizli
ğe sebeb olan kıskançlık.lannda Naciye
nln bazı serbest hareketlerinin de 8.mil 
olduğu söylenmiyor, değildir. 

Bu aılenin üç te çocuk.lan vardır. Sa
cıd. Vahid, 'l'ürkin adlarındaki bu çocuk
lar on bir, dokuz ve sekiz yaşlanndadır
lar. Karı kocanın bir türlü nihayet bul
m.ıyan kavgalan dolayısile çocuklar Ka
Stmpaşada büyük annelerinin yanında o
turmakta ve mektebe gidip gelmektedir· 

ler. Mehmed Ali ile Naciye on üç sene 
zarfında birçok defalar birbirleııinden 

ayrı yaşamışlar, sonra barışıp tekrar bir
leşmişlerdir. Mehmed Ali bundan altı ay 
kadar evvel Karabüke giderek orada bir 
fabrikada çalışmaya başlamıştır. İddiala
ra .göre Naciye Karabükte gene bazı ser
best hareketlerile muhitinin §i.iphesini 
fizerine çekmiştir. Mehıned Ali bu yüz-. 
den Naciye ile müthiş bir kavgadan son

ra yalnız .olarak lstanbula dönmüştür. 

ye tekrar Kasımpaşaya annesinm yarıı

nı dönmüştür. 
Bir hafta müthiş surette içmek ve dil· 

şünmekle vakit geçiren Mehmed Ali, ni
hayet vak'a sabahı olan Çarşamba günil 
sekiz buçukte evden çıkarak bir müddet 
dolaştıktan sonra öğle üzeri Kasımpaşa· 
ya kayınvalidesinin evine gidip Naciye
ye tekrar evine d-Onmesi için klh yaııva• 
rarak, kMı tehdid ederek ısrarda bulun" 
muş ve nmayet bütün rica ve ısrarlarının 
boşa gitmesi üzerine birdenıbire bıçağın! 
çekerek kansını yedi yerinden ağır sll" 

rette yaraladıktan sonra sokak kapısı Ö

nünde feryad eden baldızı Samiye ve tta
ymvalidesi Eminenin Üzerlerine atıiınıŞ. 
onları da bıçaklayıp kaçmıştır. Kanla! 
içerisinde kendilerinden geçen her üç ya· 
ralı derhal celbedilen imdadı sıhhi oto
mobilile hastaneye kaldınlmışlardtr· 
Mehrned Ali, vak'ayı müteakib FerikÖ
yündeki evine gidip yatak, yorgan ve u· 
faktefek eşyasını bir denk halinde oımu11' 
l:yarak sokağa çıkmış, bu sırada yaııJ 
b.aşlarındaki evin penceresinden bak• 
makta olan ko~suna: 

- Kasımpaşaya taşınıyorum! demiştlt· 
Vak'adan haberdar edilen zabıta tara• 

fından yapılan sıkı araştırma neticesin
de Mehmed Ali dün geç vakit Pangaıtıd• 
yakalanmıştır. 

Yaralılardan Eminenin sıhhi vaziyetin· 
de bir tehlike olmadığından dün hastane
den çıkarılarak evine gönderilmiştir. Di" 
ğer yaralı Naciye ve kız kardeş! Samiye
nin göğüslerinde mevcud derin yarala! 
dolayısile her ikisinin hayatlan tehlike
dedir. 
Beyoğlu ZükQr hastanesinde teda~ e

dilmekte olan yaralılardan Naciye, dilll 
kendisile görüşen bir arkadaşımıza, k& 
casının müz'iç kıskançlığından ve müte
madi içkisinden ş:kayet ederek şunları 

söylemiştir: 

- Onunla şimdiye kadar nasıl geçin" 
diğimi dü§ünmek bile bana aza.b verlyot· 
O kadar çekilmez bir adamdı. Ne çocuk· 
larıma, ne de bana bakar, gece günd~ 
içerdi. Bu vaziyet karşısında çocukları· 
mı ve hayatımı kurtarmak i~in çatışma· 
ya mecbur kalıyordum. Bu defa da kıs· 
kançlığa başladı. Kavıga eder aynlırıı.. 
birkaç gün .geçmeden haberler gönderir. 
tekrar barışmak isterdi. Talihsiz üç ço
cuğumuzu düşünerek ben de gene evime 
dönerdim, fakat, sanki yalvaran, bem ça
ğıran o değilmiş gibi tekrar hiç yoktsrı 
gürültü çıkarırdı! Onunla, senelerce böY
le uğraştım. Bütün tahammüllerime katJ 
şılık olarak ta nihayet beni, kardeşiıni. 
annemi bıçakladı.• 

kinin, 800 aded kuvvet komprimesi, 458 köylüden buğday utın almağa başlamı~ rum bulunmaktadır. Güzel San'atlar A
aded kinin ampulü hare~ 368 metre tır. Buğdaylarının satılmasında azami kadıenıisinde açılan idare memu:rıluğtl«la 
km~~m~21~mun~am~ebili~~Qllg&~~~~~nı~~~~-ruaaşmdınd~aaz~u~h~~s~k~~============================~ 
lık :kurut.muş, 7280 metre uzunluğunda. düren bir fiatla satan köylülerimiz bu biliyetinin inkişafına vesile olur ünıed'ile ı• t b 1 b h • k" 1 ı 
d'ere temizlettirmiş ve ~mlzlenmesine müesseseden çok memnundur. müracaatte bulunmuş ahnmamıştır. s an u un a arı geçmıyen oşe erı 
imkan görülrniyen bataklıklara 30 kilo Bafra Ortamekteb mUdUrU Mahmud Celal Tan.kayanın bir ®; A-

Bunun üzerine karı koca boşanmak 

için mahkemeye müracaat etmişler ve 
bir müddet evvel mahkeme kararile 
Mehmed Ali N aciyeye her ay nafaka ver
meğe mahkWrı edilmiştir. Bu vaziyet ni
hayet o:ı beş gün evveline kadar devam 
etmiş ve fakat Mehmed Ali Naciyeyi bir 
türlü unutamamıştır. Hergün haber gön
dermekte ve tekrar birlikte yaşamaları 
için ısrar etmektedir. Naciye, Mehmed 
Aliyi bu defa da kırmamış ve tekrar Fe
riköyündeki evlerine d6nüp beraber o
turmaya başlamışlardır. Bu sefer Naciye, 
Beyoğlunda bir şapkacı yanında çalış

maıttadır. Bu sefer kan kocanın gürül
tüsüz geçirdikleri müddet ancak bir haf
ta devam etmiş, Mehmed Alinin tekrar
lanan klskançJığı büyük bir kavga ile 
neticelenerek gene aynlınışlar ve Naci-

Mehmed Ali bugün adliyeye te5lifl1 
edilecektir. 

Paris yeşili dökmüş ve bu nafi faaliyet takd·ır Olundu tasına aıd eserleri.nin müzeye alınması 
sayesinde 'başlangıçta % 70 olarak ka~ arzusu vardır. Alakadarların alakasını 
dedilen hastahk % 20 ye indirihniş ve Samsun (Hususi) - Mektebde göru -
bu müddet zarfında 32814 kişi de tedavi len .irrtizam, temizlik ve tentibliliıkten do. 
edilmiştir. 1 layı Bafra o!'ta mekteb müdürli, vilıayet 

tarafın.dan jbir takıdirname iie taltif olıın
muştur. Ktrklarelinde grip salgmı 

Gevaşta su işleri 
Kırklareli, (Hususi) - 15 gün kadar 

evvel üç gün devam eden şid<l'etli soğuk
ln'r neticesi olarak memleketin umuım'. Gevaştan yazılıyor: Gevaş şayıkı.n ye-
sıhhatinde büyük bir değişiklik husule şilliği ve sularile meŞhur bir kazasıdıır. 
gelmiştir. Grip hemen hemen her evin kasabada adım başm?a ~a :astlanm.ak~ 
içerisinde bulunmaktadır. tadır. Fakat son tahhl netıcesınde halkın 
•••··························································· en iyi su d:iye içtiği suytın mevaCldı uz -

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkivedeki Şubeleriı 

1STANBUL (Galata ve YenfcamJ) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri t 

SELANİK • ATİNA 

• 
Her nevf banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

viye ile meşbu olduğu anlaşılmış ve ala-
kadar makamlar tarafından kaza m{?r -

kezine uzak ve yakın ıbütün sular tahlil 
ettirilm€ğe başlanmıştır. 

Kabili şurb bir su bulununca derhal 
bu suyun kasabaya getirilme faaliyeti 
başlıyacak ve il'k defa olarak khzaya ka
palı ve sıhhi 'bır şekilde su gelecektir. 

Osmancıkta kış panayırı 
Osmancıktan yazılıyor: Kazamızda ye

ni ihdas edilen kış panayın biletlerini 
tevzi için kay.makam ve belediye reisi on 

• 
lbeş gündür köylerde bulunma.ktad1r. 
K-öylerin büyüklüğüne ve kü~iik.lüğüne 
göre bilet tevzi ederek beher köyden 15 
liradan 100 liraya kadar bilet bedeli al
mak suretile 1500 Jfra raddesinde hasılat 
ekle edilmiştir. 28 İkincikanundan 29 
İkincıkimun gUnfine kadar üç gün de -
vam edecek olan kış panayırında güreş 
müsabakaları ve at yarışları tert.i.b edile
cektir. 

bekliyıonız. 

Malkarada ilk kar 
Malkara (Hususi) - Bu sene havalar 

müsaid gittiğinden çiftçileri!rniz kış mah
suller.ini tamamen ekmişl~r. Bir müd
dettcnberi d~am eden ooğuk!lar ve yt<ığ
murdan sonra iki gün devamlı suıre1lte 

kar yağmıştır. 
······························································ 

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbet~i olan ecza.neler şun -

tardır: 

İstanbul <'ilıetindekiler: 
Ak.sarayda: (Pertev), Alemdarda: (Eş

ref Neş'ct>, Beyazıdda: (Haydar), Sa -
matyada: tTeofl.ios), Emlnönünde: <Hü
seyin Hüsnü), Eyübde: <Hikmet Atla -
mazı, Fenerde: <Emllyadl), Şehreml -
nlnde: <Hamdı), Şehzndeb::ışında: <Hnm 
dl), Kars.gümrükte: (Fuad>, Küçükpa -
zarda: (Hulfısl), Bakırköyünde: (Mer -
kez>. 

neyol:lu f'ihetinılekiler: 
İstlklül caddesinde: (Galatasaray), Tü 

nelbnşında: (Matkoviç), Galatada: <İkl
yol), Fındıklıda. <Mwıtara Nall), Cüm -
hurtyet caddeslııde: <Klirkçlyan), Kal -
yoncuda: CZaflropulos), Firuzağada: (Er 

tuğrul), Şişlide: (Asım), Bqlktaşta: 

(Süleyman Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy Te AdalardakDer: 
Üsküdarda: (İttlhad), Sarıyerde: (08-

man), Kn.dıköyünde: (Büyüt, fiçler), 
Bliyükadada.: <Şinasi Rıza), B.eybellde: 
CTanaş). 

(Bel$ tarafı 1 inci 1111/fada J 1 Bunu söyliyerek, güzel mesleğinin btl 
ra da sepet~ri alıp götürmenin binbi.r acıklı talihini, :her öl'ünün arkasından gİl' 
formalitesi vardır. den, her ölümü daha az acıklı gösterme1' 

- Çiçek dükıkanlan en fazla hangi lstiyen fedakar çiçeklerin, mateım'lilel'6 

meV'Simde çalışırlar ve bagi mevsi:mde verdiği bu teselliyi bilımiyooı.ıım, necf~ 
kar ederler? inkar etmek istiyor. Ve oonra ıattırdıY1 

- Yaz da, kış ta kar birdir. Çünkü yn- değiştirerek: 

zm çiçek1er boldur, UClJZ alınır, ucuz sa- - Esasen çiçekçinin kazancı gayri rnıı· 
tılır. K~ın ise ihtiyaç daha faz.lad~r. Yı~ ayyena1ir, diyor. Çiçekçi dükkanı bakBl'" 
başı, noel, kışındır, düğünler, nişanlar. b' h ft .. h" . nrnııZı . sımz, ır a a, on gun ıç ış var--
davet1€r tercıııan ıkışın yapıl.ı.r. • . , 

Gülüyorwn: sonra, on beş gün çılgın bit' faa.riyet iç~ 

- İnsanlar da daha fazla kışın öl'ürler de çalışıp duırur. İşçHe.rimiz bunun içiıl 
di~rum. aylıklıdır1ar. Ydksa gündel1kli olsalar otl 

- Yok! Bu doğru değil! Ölüm yazın beş gün aç, on beş gün tok yaşamaları 
da, .kışın da olur. Fakat blzim asıl kazan- lazım gelir. 
cımız ölümlerden değil düğünlet"dendir. Suad Deroi1 



ıo• •o•~• . rr 

Karadenizde olup da son l1rtmada 
tehlike geçirmiyen vapur yok 

Ruzveltin nutku 
Avrupada 

heyecan uyandırdı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

tı.-..ll'ırtına Slrasında karaya oturan va -
"~rların kurtanlması işine de büyük 
~ c_hemır.iyetle devam olunmaktadır. 
.:"l:lll! Kurtarmn Şirketi U.ç gün evvel 
~ğliye gönderdiği Hora tahlisiyesin· 

.. n sonra Alemdar tahl'siyesini de 
lönderm· ...:-t ışuı. 

ktısad Vekaleti dün de aıakadar -
~a Yeni emirler göndererek Ereğlide 
~Ya oturan vapurlann süratle kur
"""lllllasını bHdi.mıi~ir. 

~lkavanzadc vapur aceniası da E
l'eğlide karaya oturan şilepini kurtar
~k için Geyve tahlisiyesini gönder -
~lir. 
le F!reğli limanında postahane binası i
buUıane arasmdaki kayalıklarda ka

;:?a otunn Kaplan, Zonguldak, Ga -
~ 'Ve Yunan bandıralı Nomikos va -

~larının vaziyetleri tehlikeli görül -
"'Qfuden 'kttrtarılmalannın müşkül o
~cağı tahmin edilmektedir. Hora ve A
~dar tahJisiyeleri, kurtarılan Tan -
'""il sonra bu vapurları yüzdürmeğe 
~aktadırlar. Diğer vapurların va
:--.retlen teblik~i değildir. Ek.~erisi 
Sıuk üzerine oturdukları için kur • 
~hnalan kolay olacaktır. 

ltinet vapuru faciasını milteakıb sa
~ deniz üzerinde çırpındıktan ::a sağ kurtulabilen güverte Jostro-

SU Ahmed He ateşçi Hayri hala E -
iğt~de bulunmaktadırlar. Kazazedeler 
btı~glideki resmi formaliteyi müteakıb 
ı-.~_nlcrde şehrimize geleceklerdir. 
-..rıilay miiessesesinin iyi bir hareketi 
~ biğer tarafta11 haıber aldığımıza gö· 
'b_ }.filJet vapurunun aoentası BarzilAy 
~Jarnen müessesesi vapurun sigorta 
~li olan 25 bin lirayı fada kurban· 
tiz.. nın aiJelerine tevzie karar vermiş-

kanulenbden limanımıza gelen 
gemiler 

tehlikeler atlatan Kalkavanzade ve 
BarzilAy aC€ntalanna aid Vatan vapu
ru da dün geç vakit lirnanınııza gelmiş 
ve Beşiktaş önünde demirlemiştir. Va· 
tan, fırtına dindikten sonra Kozlu ve 
Zonguldağ:ı uğnyarak kömür yükle • 
miş ve İstanbula hareket etmiştir . 
Fırtınada Zonguldah.-ta bulunan İnal 

vapuru da dün akşam limanımıza gel -
miş ve Kadıköy önünde demirlemiş • 
tir. 

İnal vapuru mürettebatı da fırtına
nın birdenbire koptuğunu. Zonguldak
ta çok gürlükle bannabild.ik.lerini ve 
karaya oturmak tehlikesi atlattıklarını 
fırtına dinöikten sonra Zonguldaktan 
bir yere uğramadan İstanbula geldik -
lerini söylemiştir. 

Tarif eye gör~. dün Kara denizden 1i • 
manunıza gc1rne'!i beklenen Denizhan· 
km Güneysu vapuru da fırtınadan iki 
defa denizde bocalıyarak Polathaneyc 
sığınmıştır. Vapur 3 gün rötarla, ya -
nn limanımı~a gelecektir. Karadenizde 
bulunan d~ğer vapurlardan bir kısmı da 
bugün limanımıza geleceklerdir. 

Üç gün evvel Mersinden ayrılan ve 
fıTtına esnasınd::ı akıbetinden haber a· 
Iınamıyan Denizbankın Dumlupınar 
vapurunun da bugün İzrnire muvasalat 
edeceği anlaşılmıştır. 

Dünkii hava vaziyeti 
Yeşi1köy meteoroloji istasyonun • 

dan aldığımız rnaltımata göre, dün ha
va orta Anadolurıun ve Karadenizin 

(Bapırafı J inci sayfada) 
rln!n takviyesine sarfedilecek bu paranın 
tem.ini için. bazı ver.gilerl.n aritırılması 
derpiş €dilınektedir. 

Maahaza, ıbu senenin bütçe açığı geçen 
seneye nazaran de.ha azdır. 937-38 btHçe
sinde bir milyar 400 milyo~ 938-939 büt
çesinde ise dört milyar dolar açık vardı. 

• Çemberlayn'in sözleri 
Londra. 5 (Husuci) - Başvekil Çem

berlayn, Cfunlhurreisi Ruzveltin d"llnkü 
nutku hakkında beyanatta bulunarak de
miştir ki: 

cDevlet mes'uliyetinin ağırlığını omuz. 
larında taşıyan herhangi şahsın Ruzvel .. 
tin nutkunun bıraktığı <terin tesir altın
da kalmamasına imkan yoktur. 

Demokrasi prensiplerinin ve ferdt h{ir
riyetin müdafaası hususunda Amerika 
Cümhurreisinin ı;öyled.iği aö:tler, ayni 
prensiplerle meşbu olan İngilterede en 
derin akisler uyandırmıştır.:.. 

Paıiste ve Londrada 
Londra. 5 '(Husust) - CümhuJTeisi 

Rmweltin dünkü nutku. Londra ve Paris 
matbuatı tarafından memnuniyetle kar
şılanmıştır. 

Nutkun, mütearrıza karşı daha azim. 
kar oavranıJması hak'kındald pasajı, bil
hassa hararetle mevzuu bal:ısedilmekte-

dir. 
A1manvada 

Di~er taraftan Alman gazeteleri ise, 
1 

Ruzveltin nutkunu tahrildimiz ve gare"'
karane bulmaktadırlar. 

sark tarafi":\rınd;:ı b!.!lutlu, doğu ve ce· B'r gazete bu nutlku Almanya ile A
~ubu sarl..-1 Anadoluda çok bulutlu ve merika orasındaki diplomatik müna~eba
mevzil. yağı]h, diğer yerlerde kapcılı ve tın kesilmes1ni intaç ~ecek mahiyette 
~·aföşlı geçmiş, rlizl!arlar Trakya, Ko - olduğunu yazmaktadır. 
eneli. Ege ve Karadeniz 'klyılannda ce· Ruzve1t'in nutku çok ailoş1am 
nubi istilrnmetten orta kuV\Tette. diğer Vaşington. 5 (A.A.) - Dün saat 13 te 
böl~elerde şarki istlka~tten hafif ola- kongreye vasıl olan Ru21Velt, mebusların 
rak esmiştir. ve tribünleri ctoldurmus c1an halkın fid-

Dün İstanbuld::ı hava kapalı ve cüz'i detr alkışları ile karşılanmıştır. 

Almacak tedbir yalmz Ereğlide 
liman yapmak değildir! 

(BCL§tarafı 1 inci !ay/ada) 
Fakat kolleksiyonlarımızı kar~

racak olursak dün batan cMillet. ten 
evvel birçok cMillet> lerin Zongul
dnk ve Ereğlinin batı rüzgarlarına 
maruz sığlık ve ters sahillerine göm
müş oldugumuzu görürüz. O zaman 
da bu facjalar üzerinde durmuş. sü
~un sütun yazı ya1.mış, mes'ul ve 
müsebbib aramış olduğumuzu oku
ruz. Dernek ki derd yeni değildir ve 
yıllnrdanberi devam edip gitmekte
dir. Karadenizde Haziran, Temmuz 
ve Ağustostan başka liman bulunm~ 
dığmı söyliyenlerin iddialan tama
men yerindedir. Fakat birkaç değil, 
tek ibir liman yapmanın da ne kadar 
zaman ve paraya mütevakkıf oldu
ğunu biliyoruz. Cümhuri) et Türki
yesinin Karadenizde sefer yapan va
purlar için bu .gibi ters havalarda sı
ğınmalannı temin edecek tesisat vü
cude getirmek niyeti de yeni de]?il· 
diı. Fakat bu niyet tahakkuk edin
ciye ve bu tahsisat bulununcaya ka
dar acaba alınabilecek bir t~fr 
yok mudur? 

Dün bu bahis üzerinde kendisile 
fikir teati ettiğimiz deniz işlerile 
nıeşgul bir dostumuz, bize, şayanı 

dikkat ameli bir noktai nazan anlat
tı. Bu zatın kanaatine göre bu gi<bi 
faciaların sebebi tetkik edilince ted· 
bir de. velev muvakkat dahi olsun, 
kendili~inden meydana çıkmakta
dır. Söyle ki: 

·Son fırtınanın patlaması sıraların
da Ereğli önlerinde birçok vapur bu
lunuyordu. Ekserisi eski olan bu va
purların batı rüzgarlarına ziyadesile 
maruz bulunan bu mıntakaya top. 
lanmalannın sebebi kömür almak
tır. Gönül arzu eder ki her giden ve
pur, derhal kömürünü alsın ve geri 
dönsün. Fakat elde kafi derecede 
stok olmayınca veya mevcud vamta
lar tahmil işinin süratle yapılmasma ' 

imkAn vermeyince nöbet beklemek 
zaruri oluyor. Nöbetçi vapurlar ya 
liman i~lerlnde veya açıklarında 
bekliyorlar. Kuvvetli bir batı rüzgi
rı çıkıp ta nöbet lbekliyen vapuru de
mir üstünde ve isfünsiz yakalayın
ca, bu mukavemetsiz şiknrı karaya 
sürükleyiveriyor veya b.r diğer va 
purun üstüne atıyor. 

Dışarıda demirli iken havanın 

patlaması üzerine limana kaçmak is
tiyen vapurlar için de ayni Akıbet 
mukadderdir. Demek ki blltün me
sele, bu kömür nöbetinden çıkıyor. 
Şayed kömür alacak vapurlara tarih 
sırasile bir nöbet günü tesbit edilse 
de bu ıgemiler Karadeni%in her tür
lü fırtınalara açık olan sahillerinde 
bekliyecek Y.erde Boğazın tehlike
den masun noktalarında ~eınirlese
ler ve ancak nöbet sıralan geldiği 
zaman Karadenize çıksalar, bu gibi 
muhataralı anlarda tehlikeye maruz 
kalacak vapur sayısı son derece a
zalmış olur. Mademki Karadenm!e 
maiıfuz bir limanımız yoktur. Ma
demki böyle bir liman yapmayı bu
gün başlasak inşaatın bitmesi için 
hiç olmazsa birkaç sene llzım gele
cektir. 

O takclirde niçin bu usule milra· 
caat edilmez de biI"ÇGk vapur tehli
keye maruz bırakılır? Kanaatimce 
Karadenizde liman me~lcsi halle· 
dilinciye kadar kömür nbbeti bekll
yen vapurlar için tatbik edilmesi._ 
zım gelen ameli usul bu olmalıdır. 
Ben. böyle düşündüm. Bugllnkil 
şartlar altında daha faydalı bir mn
IAhazaları olanlar mütalealanm or
taya atsınlar. İstifade edilecek b!r 
tarafı varsa elbette kabul edilir ve 
birçok muhataraların önüne geçi
lir.:.. 

Her bakımdan muvafık göriizım 

bu mülahazayı alakadarların nazan 
dikkatine koyuyoruz. S. E. R. 

ltııı'ırtına esnasında Karadenizde bu -
tı .. _an ve muhtelif limanlara sı~;n vapUTlar birer birer limanımıza 
... ~ktedir. Dün 1?elen vapurlar De -
~ban'ıon Ege, Kalkavanlann Vatan, 
'rrnatör Cemalin İnal vapurlarıdır. 

ya'1ışlı geçmiş, 24 saat zarfındaki ya - Kordip1nmatik hemen hemen tama
~ışın metre murabbaına bırakh<'..rı 811 men hR7.ır idi ve Alman maslahatıgfizarı 
miktarı 2,2 kl1ogram ('l]ı:ırak ölcülmü~. Hans Thomsen. nazarı dikkati celbedi
riiz~ar cenubu 1?arbiden saniyede 1 • 3 y-0rdu. Mumailevh. Reisfcümhtır, demok-
mctre hız 3 e~mişti~ rnsi p~n~nl~ine imanını Hade e~ği ve ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Saat 14 te hava 1azyiki 760,5 mili • diktatörlüklerin nckavisini ortava attığı 
metre idL Sühunet. en yüksek rrüneş· smıda put E?ibi durmuş ve r<'hr"sinde his
te 2 3,5, gölğede 10,8 ve en dfuıi.ik s,4 ~iv atını gösterir hiçbir al.amet belfrme-~ 'rarife mucibince Salı günü limanı -

lıa gel~si icab eren ve fırbna vil· 
~nelen ancak dün aksam gelebilen E
~ \1apuru İneboluya 1 saat mesafede 
t ınaya yakalanmış, bunun üzerine 
tı'rhaı geri dönerek Sinob ]imanına sı· 
ttıtıınıştır. l3u sırada dalgalar vaourun 
t1i ~Iiesine yükselmiş ve sular başüs
eı ~de bulu'l'lan kovunlardan iki tane -

santim-ad k&vdedilmi~ir. mi~tir. 
Sabah ve Rksam reflldf'rmizde çıkan Nutuk ve bilhassa ·bitaraflık )umu-

ıısılsız beyanat 
Dün aldığım1z mektubduT: 

nu• nun yeniden gözden geçhilmesini 
t:ıvsivc ve hükfunetin masarifi ~mdiki 
n:sbrt ve mikyas dahilinde iMivara de
vam edeceğini beyan eden fıkra1an al

Daladya dün akşam Tu
nustan Cazayire gitti 

5-1-19 3Q tarih!• Cümhurlyet. Tan. 
Yeni Sabah. Haber. Akşam ve Vakit 
pa7etelerinrlc Ereğlide vukua gelen 

tıı denize götürmüştür. 
fırtına ve fMillet) vapuru faciac:ma a· Dcmokrasinir. müdafansma miitea11ik 
id bana atfPn bir takım yanlış ha~rler olı:-ıı ~ıkra. müttrfikan alkıslanmırtır. 

kıc:1arla kar!;ılanmıstır. 

~Re, Sinob limanında 24 saat kaldık· 
"'- sonra fırtına dinmiş ve yoluna de
" trı etmiştir. Dün görüstfüfümüz Ege 
lııa'Puru mürettebatı, son fırtınanın yıl
~ tlhtnd~nberi PörüJmemiş bir şekilde ol -

ve beyan:ıt çıkmıştır. Ben, Son Posta Nutuk. 40 dakika devam Ptmi«ı ve so-
ı:.razetesi muharrirlerinden başka hiç • 
hir Pazetecive bu hususta bevenat ver • 
mediğ:m gihi bana atfen yazılanlar da 

u .. l . 1 d' u ~ov emıs er ır. 

~ F'ırtma Çıktığı zaman E!'e'nl" de bu -
1) llcın ve hPmen dC'nize açılarak f•rtı • 
~eniz üzerinde ~eçiren ve birrok 

görü~lerime uvrnamı:ıktadır. 

Kev~yetin gazetenizle tekzib ve tav
zihini rica ederim. 

CDe-mirhisar) vapuru siivarisi 
Nô7.llll Aynacı 

Ana do loda soöuktan 3 ~adm ve bir .. 

erkek donarak öldüler 
' (B~tarafı 1 inci sayfada) \ Amasyada 
lılt. ltöyün beş kilometre şarkında İp- Amasya, 5 (A.A.) - İki gün devam e-
111lı tnevkiinde donarak ölmüştür. Ayni den şiddetli fırtınadan sonra bu gece kar 
\ ıı Aracın Andıraz köyünden Cemile yağmağn başlamıştır. Kar fasıla v~~e-

~eride Tanyeri adlı iki kadın değir- den yağmaktadır. Her taraf karla ortul-
~.ll .. ı·· 
~ e giderlerken köye on dak>ka rnPsa- muş ur. 

Bolu da ~il kar tlpis'nden boğulmuşlardır. Bun-
)~başka Aracın Yenice köyünden 14 Bolu. 5 (A.A.) - Kar dindi. Soğuk 
ti) l'ıll<ia Mebmed Karabaf He halası ş"ddetlidir. Köy ve kazalar arasında mü
~~llışlarında Şeri1e Entarlı köyünd'en nakarat yapılmıyor. DUndenberl kırlt a
~ kte iken gene kar fırtınası yürun- mele hükumet ile çarJI arasındaki yolu 
' kaybolmuşlardır. HAdfseyi haber a· açmaktadır. Fırtına telleri bozduğundan 
~Jandarma karakolu Mehmedi bul- münakalA.t ve İstan'bulla da muhabere 
~at Şerife hAli bulunamamıştır. yapılamıyor. 

nu. '\'eniden alklslarla, horrıı nidalartle 
ve Amerikan halkımn an'anE'v'i tasvib 
nişarıesi olan ıslıklarla kar§ılanmı~tır. 

Romada hPVttan 
Roma, ~ (A.A.) - Havas ajansı muha

b:r~ndPn: RnzvC'ltin nutku, AmPrikan sl
v3c;etinin dikt~tö,.lüklPre karsı t!il-gide 
ınwri müsaid bir şekil alan bir istikamf"'t
te 'lerl"mesindPn Pndişe etmekte olan 
buradaki ı;ivasi rn<'hafilde derin bir he
vecan tevlid etmi~ir. Bu mPharil. bu 
ııntkun esac;en cok fena olan İt<ılyan - A· 
mPrikan miinRı::ebııt• fü:erindP kra ede
cnJ?: f ('S;r]prMPTI ('Tldise e•mektC'dirler. 

Ruzvcl•'hı M'us~'llin1°vP m~jı 
Roma. ~ ( A.A.) - Rumeltln Yllhudi 

mf'c:eleı::i Vf' bu mPSE>}enin muhtf'mel tıal 

ı::Pkli hakkında Mus.rrol!nlye bir mesaj 
göndE'rmis oldııltu i!rl~hbar f.ldilJT1:..tır. 

nün Philips ile MtıS90ltnt arasında ya
pılan .görüsmeden ıt0nra neı~dilmif olan 
rec:mf teıblii't ~Bvle demektedir: 

«DllG"· C'ııno hazır bulunduğu halde. 
Amerika sefiri Philipsi kabul etmft ve 
Sı>fir kend'!c:fne RU2Neltin bir mesajını 

tE>vdi eylem:şttr. Bu mesaj. Avrupa Ya
hudileri mP.selP.S'lne ve bu J'llescle için u
rr.umf m&hiyette bir hal sureti buluama
sı'la mfitealliktir .• 

Bir Rulrar •eterlner mtll~ Buwacla 

Kızılcahamam postanesi 1 Kmleahamamda ı.tr yaralama vak'uı Bulgar veteriner tefkllAtı mftfewt ft mtl-
~C&hamam poııtanealnln etrafında bir Kızılcahamamın Çamlıdere nahlye&inden t.ehassıslanndan Boncef Antaraya gltmıftl 

( BCJttarafı 1 inci ao.yfada) 
Daladye, Tunusta Ain Tounine'i ter

ketrneden evvel, Libya hu-Oudundaki ~l 
mıntakasını uzun uzadıya ziyaret ve mü
teakiben Ben Gardane garnizonu kıtaa
tını teftiş etmiştir. 

Daladye. Gabes'e d6ndüğü zaman ken
disinin balkona çıkmasını istiyen halk ta
rafından şiddetle alkışlanml§tır. Başve· 

kil, buna muvafakat etmiş ve Reisicüm-

hur Lebrun'tin cTunusun Daladyeyi mt
kun tezahüratla karşılamasından dolrıyı 

memnuniyet beyan egen. mesajını oku
muştur. 

Reisicürnhur, mesajında şöyle demek
tedir: 

cFran.sa, bu tezahürlerde bütün hal
kın Fransa vatanının sinesinde kalmak 

hususunda sarsılmaz azminin yeni ve e
aasen ızharınn lüzum obnıyan bir delili
ni görmektedir• 

Halk. cyaşasın Fransa, yapsın Dalad· 
ye, yaşasın Lebrun diye alkışlam~ır. 

Arab kabilelerinin te7.ahürleri 

Sfax, 5 (A.A.) - Daladye, saat 19,30 
da maiyeti ile rb rl!kte trenle buraya gel

ı 

miştir. 

Halk, mumalley'hi, isminin Qç hecesini 
takti etmek wretile mütemadiyen alkış
lamıştır. 

Şehir, fevka!Ade donanmıştır ve şe

hirde büyilk bir kalabalık varoır. Bil
hassa Tunusun cenub müntehasından gel
miş olan Araıb kabilelerine tesadüf edil
mektedir. 

Eldjem, 5 - Daladye ile maiyeti, saat 
14 te buraya vAsıl olmuıtur. Fransız bat
vekili ile maiyeti. mefb.ur C.olisee9yi ve 

"- ~ÜkltlnJann bulunmuı binayı yan • Mutaf otlu Hayri De kunduracı altmıt Y8f - Orada Ziraa.t Velc&Ietııe tıemuıar yapmJf ?e 

~ ~lte3:1 içinde bıralcmalcta :kil. Yeni lannda Hüseyin otıu Balihaddinln araların- bir konterana vermlfUr. Memletettne dOn -
~~ ltttidfirtı Artt Maral ta,,..,akamle. ıe _ th 'bir kavga çıkmıt, blrblı1erlle d5vüşür - meden eTTel de fehrimlzl z1.JaNt ~ret btl -
ı.." J~· .... , •-rt tı , ....... _ı ·-A-- ~- Romalılardan kalme enkazı ziyaret et-S gtÇerek kuabada }'eni bir bina bul _ lerken Hayri fle Ho.ytn kucat kucal'a 1ere ·ı.un ve..., nM m usese_......., K ... -., ~ 
~ bta binaya tııfınılmuı kararlqt.ınl _ yuvarlanmıştar, bu madıa Rayrtnln ba.p rasını, Mertno.s tetkllltmı. Mertnoe fabdta- rnişlerdir. Bu enıada bu küçük Arab ka-

. yerde bliyDoeL bir tap iılabet ettttınden ya- sını gezm14, tettıtat 7apmlfbr. Bu arada sabasının halkı kendilerini alkışlamıştır. 
~lna h hld&J dal'rtılı1or ralanm.ış n tanlar fıfkınnata ba.ıamı.ştır. Merinos orgaıı1zuyonunu pek mtıbımmel Btr Arab kabile reisi: Bizim hAmimiz 

Q,.__ a roçme.nıere Hilseyinln de bu ıutut eımuında w dişi tı- bulmuıtur. Diler teşldlltımn hakkında da . . D dy . 
'-'~~ 1akA.n daireQ göçmenlere Jel'llllk ft nlmıştır Yaralılar Udan aıtma alınmı§la.r- iyi bir lntıba edlnez.k febı1mlsden Ql'll • Muaısolını değil ala edır. -diye bağır-

'""QIUt buğday tevziatına baflamıft,ır.N dır. · mtttır. l'Jllftır. Daladye, öğle yemeğini Eldjem 

istasyonunda yemiş ve saat 12,15 te tren
le Sousse'e hareket etmiştir. 

İtalyan bayrağı yırtıldı 
Paris, 5 (A.A.) - 31 İkincikAnunda 

Tunusta halk tarafından İtalyan b:ıyra• 
~ının yırtıbnası suretindeki hadise dola .. 
yısfle rnezkfu şehirdeki İtalyan müesse
seleri erkanı, kon,ıloshaneye bir protY.. 
toname tevdi etmi§lerdJr. 

Konsoloshane bunu Romaya bilıdirmeJd 
vadf nde bulurunuştur. 

Samsun Halkevlnde 
Seçimler 
Samsun (Hususi) - Samsun Halkeıvl 

spor şubesi başkanlığma maarif müdürü 
Muhiddin Alodik ve uzun müddet Aın~ 
rada kalacağından ıbahisk istifa eden B&-1 
yan Aliye OJ;gaçın yerine sosyal yardım 
şu.besi başkanlığına da berediye meclUI 
üyesinden Bayan Nebahat Erıker inltihati 
olunmuşlardır. 

Sötüdde Şap hastalılt 
Söğiid Esklşe?llr v:lldyetlle budu<! bulun .. 

mumdan dolayı orada zuhOr eden Şap h~ 
tahtı kazamızın Kepen, Oüncfüzbey, Qalfiıı 
Saray sığır hayvanlarına da alrayet etmiş .. 
tlr. Bu yüzden civar köyler kordon altıntl 
ahnmak1a beraber civar 'Yillyet Te kazalaı9 
atrayet etmemesi için de veterinerler tan. .. 
tından sığır hayvanlanna qılar tatbik e • 
dllmektedlr. . ........................... -....................... ·-··--
1 ~ DIŞ T ABIBI 

RATIP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteU sıraSL 

No. 26, Kat ı de bergno ôğlede11 
ıonra saat 1' deo Sil ya kadar 
hastaları kabul eder. 

lJr. hAFll CEMAL 
(Lokman Hekim) 

D&hDIJ• mf.t.eh••mı Puar.dan 

bercQn (1 • 1) Dhan7Qla DWIW'a 1'K. n S.. 
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Bir muharrir arkada§ııru, ev~nde ziya
rete git.m~t.rn. A.I'kadaşmı masası ba -
ıında oturmuş bir mektub okuyordu. E· 
limi süttıktan sonra: 

- Tanımadığım bir kariimden on iıki 
sayfalık bir mektub aıctmı. Hen:iz ancak 
dört sayfasını okuyabildim. Müsaade et 
bitireyim, dedi. 

- Hay hay bitir; sen mektubu biii -
rinciye kadar ben de bir s·gara içer.im. 
Kitablarmı ka.rı~tmnm. 

Ben sigaramı yakın~ adtada~ın ki -
tabhanesini dolduran kitabların isimle
rini okuy-0rdum. Sigaram bitti. Kitabla
rm isimlerini birer birer okuyup haıt.me.t
tim. Fakat arkadaşım henüz okuduğu 

mektubu bitirememi~i: 
- Kafi canım, dedim, sonra da Oku -

y.abilirsin ... 
- Evet, ronra da okuyabilirim amma, 

bu hiç dojnı olmaz .. 
- Niçin. mektub seni o kadar flarda 

alAkadar mı etti? 
- Bil&Ms hiç alakadar etmiyor. Faıkat 

JV• bırakamam. 
-1'eyıe7 

- Her~ mektut>u okuyup biti.reyim. 
Bunun seb~bini anlabrmı. 

Ben bir sigara daha YQ<ktıın.. Sigaram 
bitti. Ve nihayet arkadaşım da ()k~ 
mektubu bitirebildi. 

- BlttL 
- Çok .şükür .. 
- Şimdi sana hı mektubu nfçın 

bu kadar dikkaUe okuduğumu söydi~ • 
yün ..• 

- Sana geleıı bütün rnek:tubları bu 
1ıarzda d"kkatle mi dkunrun? 

- Ne dmnek istediğini anladım. Ya
ni; başına, sonuna şöyle bir göz gezdir • 
dikten 90nl":ı kağıd sepetine niçin atnu
yorsun? 

Demek ıstıyorsun .. Bir zamanlar böyle 
yapardım. Fakat 9Clnradaaı biTdenibire d'E!-
ğişti.ın. 

- Buna sebeb? 

- Anlatayım.. Hele şu koltuğa biraz 
daha rahat otur. Biır de sigara yak. Bun
d~m yirmi !ene evveldi. Şimdi otuz selkiz 
Y&Ş1mda olduğuma o zaman on sekiz ya
fll?lda i<fim. Galatasarayda okuyordum. 
Bütün arkadaşlarım gibi ben de Peır • 
ııerr..be günleri mektebd'en ç:ıkar çıkmeız 

• Beyoğlwıdaki bir kütüphaneye uğrar, bir 
kaç tane fransızca mecmua aJı.rdım. 

göz gczdı:rdikten sonra bu adresler'i o • 
kurdum. 

Bir gün adreslerden biri beni birden 
coşt urmuştı.ı. 

Fraoonca olarak yazılı yaz:mın ter -
cümesi kelime kelime şöyleydi: 

cİstanbullu bir Türk kızı bir Tüır.k 
gencile mektublaşmak istiyor. Mresi: 
Kadıköy postrestant 144•. 

Hemen oturdum bi'!' :mektub yazdını. 
Ve cKadıköy postreStant 144• adresine 
postaya verdim. Mektub1a nelN saç • 
malam:ştım. Şimdi tamamiıe hatırlamı
yorum amma.. Bu yan şaka. yan da 
on sAkiz yaşındaki bir gencön, tanıma -
dıw bir gene kıza karşı platonik hisleri
nin ifadesi idi. Hafta geçmed'en mektuba 
cevab geldi. Temiz bir yazile yazılmışt.ı. 
Bu tarzoo mektublaşmaının kendisine bir 
zevk ver<:Mğl.nden bahsediyordu. Mektu
ba biraz ımmcıı bir cevab yazdım. O be
nim mektubu.mı:ı daha urun bir cevab 
yazdı. Ve .gitgide ben'ım mektublarıım 
kısaldı amma onunkiler uzadı. Nihaıyet 

sekiz sayfalık, on savfal~ m&tublar ya-r, 
mıya baŞladı. Bunlanda benimle tanl'l -
mak ilııtediğini, beni sevebileceğini, be -
nimle iyi bir yuv.a kuracağını da yam • 
vordu. Fakat benim hevesim geçm1ştf. 

M~ublarının bazılarına bir iki satırla 
cevab yazıyordum. Bazılanının tamemı

nı okınnadan yJrbp atıyo.rıd\ıım. Ve ni • 
hayet okumadan yırtmıya baslad'ım. Ve 
hiç cevab yazmadrm. Bu macera da b5.Y· 
lece nihayıet buldu. 
Arkadasım bir sigara uzattı. Kend~ ele 

bir tane yaktı. 

- Seneler gecti, dedi, ben otuz yaşLma 
gelmiştim. Bir gPce bir dıostuımun e'\rine 
gitımistim. Dostumun misafirleri vısrd1. 

Suradan buradan konuı::ulu'V'ordu. Bir a
ralık masanın iizer:ndeki bir mecmuava 
~özljm ili$ti. Bu mecmua benim taJ~liık 
7..amammda her hafta muntazaman a1ıdı -
ğım ve son yapraklarında-ki adresleri o
kudu~ 1™?cmuaydı. 
Mecmuayı elime ar<bm, savfahrım çe

virdim. 

cukluk macerama niçin gülmediğini me· 
rak etmiştim. li'aka·t laf karışm~ ve ben. 
de unutmuştum. 

Ertesi gün erken kalkacaktım. öteki 
rn1safulerden evvel davrandım, heıpsi .. 
nin ayrı ayn eUerini sıkıyordum. Sıra o
na gelmişti. Yüzüme çok dikkatli b:ijctı 

ve yavaş. kimsenin duymtyacağı kadar 
yavaş bir sesle: 

- Kadıköy yüz kırk d6rt: ben.elim! 
Dedi. Şaşırdığımı, reng'.min de~c:ıtiğini 

h :Ssettim. Titriyordum. Bir kere d-aiıa o
na yalandan bak'11m. O ana kadar ~ -
düğüm bütün kadınlardan güzel, bütün 
kadınlardan cana yakındı. 

* Arkadaşım sustu. Bir sigaora yaklb.: 

- Ne denin, dedi. acaba bu bir şaka 
mıydı? O gecedenberi h!ç bk' mektubu 
atmıyıorum. Ve hepsini gayet dikkatli o
kuyorwn. 
Gö~rine ka~lan bir saadetin acıa 

çökmüştü. Bir kere daha teh•ladı: 
- Aeaba bu bir şaka nw,dı? 

Y.t.RJ'N1Ô MÖSRAMIZDA: 

Çocuk mutehassısı 
Yazan: Mark If ellinger 

Çeviren: lbrahim Hoyi 

~--------------.__J . ........................................................... _ 
Tramvı yc!an atlıyan bir kadın 

yıralandı 

Dün, sa:tt 10,20 de Köprü ilzerinde 
bir tramvav kazası olmuştur. 1167 nu· 

maralı vatman Rifatin idat-esindeki 
646 nqınaralı araba, Köprü durağına 
geldiği halr'le durmamış ve bunu gö -
ren yolculardan 3ı; yaşlarında bir ka
dın tramvaydan atlamıştıi'. Kadın mü-
vazenesini kaybetmiş ve tramvayın al· 
tına yuvarlanmıştır. Bu sırada yolcu • 

lar zil çel<erek arabayı duıdurmuslaT 
ve •ramvay ile beraber sürüklenmekte 

olan kadırıı muhakkak bir tehlikeden 
- Size bir şey anlatayım. ded·m. çok kurtannı.şlaı dır. Muih~lif yerlerindenc 

gü Jeceksiniz .. 
Beni dinliyorlardı. ~imdi snna an•l,.,+tı. 

~ım mektub meteerasmıı bastan 9('11')-8 ka
dar anlattım. Herkes kahka~avla l?ii'P-~

yaralanan kadının tedavisi yapılmış ve 
vatman hakkında takibata başlanmış

tır. 

ler. Yalnız bir tek kisi gü1tmedi. Gülmi .. Erdn satan karı koca yakalandı 
yen. o aksam tanııdıITTm otuz, oturı Jki Üsküdarda oturan Rıza adında biri 

Hayatı ucuz laf manm çareleri 
(Ba~tarafı 8 inci sayfada i ı rik edebilir. Halka fırınlarda tabla1Efl 

vermektedirler. Bu hususta alakadarla- ve bakkalın aldığı fint üzerinden ekrrıel' 
rın verdiği mal\ımata göre fırınlarda a- ve francala satılabileceğ'"ne göre tıatll' 
mele yevmiyesi 140 kuruş değil, 100 ku- rın bir kurus ucuzlatılabilmesi kabildlt 
ruş. yardımcı yevmiyesi 85 kuruş değil, Dört beş senedenberi her çuval und .. 
70 'kuruş, pişirici yevmiyesi 140 kuruş 150 kuruş ver:1?! ,,e resim alınmaktadlt 
değil, 110 kuruştur. Belediye muhtelif za- Bu ekmeğin altmış para fırlamasına f/I' 
manlarda fırınlarda yapm~ olduğu tef- bPb olmuştur. Bu vergi ve resimleri t 

tışlerıde a,melenin kaç para aldığını biz- :zaltmak c;uret'le dl" ekmek fiatını dilŞO&' 
zat kendilerinden veya amele teşekkül- mek mümkündür. 
lerinden sormamıştır. Amele yevmiyesi Bu hususta alakadarlar şunlan sf,yt• 
bugünkü esasa göre tesb:t olunarak yeni mekted"r: 
nark esasları tesbit edilirse ekmek ve 
francala füıtlarının bir miktar ucuzlatı
lacağı muhakkaktır. Narl:, fırının vasati 
olarak günde 13.5 çuval un sarfedebile
ccğini nazarı itibara alarak vücude ge
t·rilmiştir. Halbuki birçok semtlerde 
muhtelif zamanlarda kapatılan fırınlar, 

civardaki hali faaliyette fırın sahibleri 
tarafından kiralanmış, başkalannın bu
ralardan tekrar istifadclenmesine mey
dan verilmemiştir. Bu it~barla fırınların 
günlük satışları artmıştır. Yeni bir ista
tistik vücude getirildiği takdirde halen 
fırınların günde 25-30 çuval un sarf ettik
leri görülür. Günlük un sarfiyatı 13.5 çu
Yalı ~tığı nisbette fırının bir çuval un 
l>aşına düşen imal masrafı tabii olarak 
nzalınakhıdır. Nark esası bu bakımdan 
da hatalıdır. Belediyenin k<>ymuş olduğu 
esasa göre fırının günlük sarfiyah 13.5 
çuvalı tecavüz ettiği takdirde beher çu
val için işcilere 79.5 kuruş dağıtmak mec
buriyeti vardır. Hiçbir fmn bu usule ria
yetkar değildir. fırtanbul Belediyesi ya 
l.ıu esasın tatbikini temin etmeli ve Çtr 

,,al ;})aşına işciye verilmesi zaruri olan 
79.5 kuruş nark tesbit esnasında nazarı 
it"bnra almalıdır. 

Ekmek ve francaJalar fırınJardan baş
kg, tablakar ve bakkallar vasıtasle de sa
tılmaktadır. Tablakar ve bakkallar ek
mek ve francalayı Belediyenin narla üze
ı·inden satmağa mecburdurlar. Fırınlar, 
tablakar ve bakkallara narlrtan bir ku
ru" aşağısına ekmek ve francala vennek
l!:'dirleı;. Narlrtan b'r kuruş aşağısına ek
mPk satışı fırınlara gene kar temin etti
ğınie göre halk, ihtiyacı olan ekmeği tab
lakar ve bakkal fiatına fırınlardan teda-

- N'uk esac:ı bundan on beş sene tff
vel teobit E>dilmistir. O zam~n esnaf ce'I 
m 1vPtlc>ri :nevcud dP~ıJdi. S'mdi hem fi' 
rmcıların ve hem de fırınlarda calışantr 
rın cemivetleri mevcud~ur. Narkın e5' 
smı yeniden deği<::tirmc-k icab edc>r ve bf 
ec;asİrın yPniden t<>Sbit ederken ameli 
cemiyetinin de fikrini almalıdırlar.-. 

Bir cuvaldan dok!;an beş ekme'k çılct' 
Tılab;leceği esası kabul olunmt!!rtur. Jt~ 
beki ekmek<''ler bu miktarı yüze kad.ı 
çı1'arnbilmektedir. 

~staııbulun 'her semtinde ayn renkte et-" 
mek ~atılmaktadır. Fınnlann ekmekteıf 
birbirıle karsıla~ırılıhlh takdirde hk !ılı' 
rinin d;~erine benzemedi~i görülmekte" 
dir. LeZ7.et ıtibarile de muhtelif fınntr 
rın <-ıkardıl'h ekmekler ayn avn ma"drt 
arzetmektedir. Bilhassa Kadıköy, 'Ostf' 
dar, Adalar ve BoAaziçi giıb; kenar tasr 
!arda cıkarılan ekmekler hiç te matlcJl9' 
rm .. vafık deltildir. Altız tadı ile ekmek ye' 
mek :sti;1~nler muhakkak ek:mekleriol 
muavvf'n birkac fırından almağa JlleO' 
burdurlar. Bu da. konıtrolların 1$1erde' 
anlıyan k;mseler tarafından yapıbJlaclr' 
ğını meydana cıkarmaktadır. 

Belediye ş"mdiye kadar bu işi ıslah t9' 
ltiçbir te:;ebbüs y&pmamıştır. Ekmek gr 
ttşlarının öttdeı:heri Belcdive tarafındaO 
iı:Jare edilmesi ~sünüldüğünden Be!edl
yt! ) alnız bu husustaki projelerin hazır
lanmasile ışti.gal etmiştir. Beledıvenl• 
nümune fırınları açması da istennenıet 
arasındadır. 

Hülasa haJkn hem ucuz ve hem de a~• 
tadı ıle ekmek yedirmek her zaman ıtr 
b·ldir. İzzet Kola!/ 

Bu mecmuaların arka yaprakılannda 
pul, kartpMtal değiştirmek; mektublaş
mak lstlyenlerln, daha ne bileyim., w
temnek ist"yenlerin adıresleri bulunur • 
du. Mecmuaların reei~ine şöyüe bi.r 

yaslarında görünen çdk giizel ~ QOk ca- eroin saiaTken vakalanm.JıŞtJ;r. Bmıun 

na yakın bir kadında. Gayet na7.ik knnu- üzerine. z:ı~ıta t~rafmdan yaprlan ara- baş Dış !Vt z le Grip Romatizma 
'1tıvorou. Dostum onun hakkında banıa ma netıcesınde Rızanın karısı Makbu- ' ' ' ' 
biraz da tafsilat vermişti. İyi b'..r ai1lenin. lepin üzerinde de birkaç paket eroin Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser• 
iyi tahsil ~örmüş km otdu.~nu ve ~ni I bulunmuştur. Her iki suçlu hakkında 

1 
_ - lcalında günde 3 kaşe alınabilir. - -

evlendi~ini ondan öğ'renm:stim. Bu ~ tahkikata başlanmıştır. 
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şıklar yolunun 
yolcuları ~-~~f:j 

Genç kız, suların içinde doğrularak. 

S(lnlerdir güneş;n kızarttığı esmerleşmiş 
v1lcuôilc b"r heykel gibi karşımda dikil
mifti. Bu tatlı yanık tenle saclarının al· 
hn sarısı öyle hoş 'bir tezad te!Şkil etmi~ 
ti ki. .. 
Dudakl~rında içimi eriten bir tebes -

dmle elini bana uzattı. Bu ıslak küçük 
eli. dün aksam İskele d&ıüsündeki da • 
ldkayı tekrarhyan bir sık~la gene bir 
mflddet avuclanmda okc;ıvarak tuttum. 
O, bundan ml"mnun PÖ...;jntivor YP "ri me
nekse gözlerinin içi de dudakları gibi gü
Hlmsüyordu. 

- Ne valan söyliyeyim, <ledl. size bu
gibı burada, suyun icinde rastlıyacağıma 
lüç ihtimal veremezdim. 

- Hakkınız var, dedim. bu ilk ban
yom .. 

Güldti· 

- Doğruru denize karşı çok vefasız • 
mışsınız! 

- s·z her l!iln gE'liyor mu ıd"n"z? 
- Na ıl? Bilmivor mu id"n"z? 
- Evet. m amafh düc;ünm 1 idim! 
Uzaktan Neclii'1 n ses·. bütün suyun 

tçindekiler·n güriilfüsünü bastır"~ b"r a
tisi çın] dı: 

- Süheyla . .sen orada mı idin? .. Çabuk. 

Ya.zan: Halici Fahri O:zanttoy 

buraya gehn. Anneme yüzme öğretiyo
rum. 

- Peki .. geliyoruz. Necla! 

Böyle diyerek, paff. bir Afrodıt çevik
liği ıle suların içine atıldı. Fakat yüz • 
mesine vakit hır.akmadan kolundan ya
kaladım: 

- Sü~ylA Hanım! Gitmeyin. rk:a e-
derim, biraz durun! 

- Bir şey mi söyliyıe.ceksiniz. 
- Evet.. dün akşam için .. 
- Dün akşam için mi? 

- Anlamadınız mı? O yanyana ytlrU-
düğümüz anm ve ilk defa uzun uzun eli· 
nizi avucumda s•ktığım dakikanın zev -
ki için.. tıpkı deminki g:ıbi.. bunun için 
size teşcıkküre borçhıyum. 

- İl1ifat ediyorsunuz, Tuğrul Beyi 
- Kalbimdekini söylii(YOI'um. 

- Yaa .. inanayım mı? 

Yava ça sulara gömüldü ve hafiif kol 
hareketlerik yilzmeğe başladı. Ben de 
vanında yüzerek konuşmamda devam 
e>ttim: 

- Annenizi göremiyorum. Bu.gün gel
mediler mi? 

- Nasıl ~!sin! Dün iece fıı:tı11adsın 
uyuyamam~ ki ... 

- Ha, sahi, siz fırtınada ne yaptınız 
Tabii siz de uyanmışsınızdıl'? 

- O gürültüde kim Uı')'anmaz? 
- Korktunuz mu? 
- Hayır. 

- Pencerenizden baktınız ıru? 
- Baktım. Şimşeklerden çamlık ateş 

almış gibı idi. Aman Allaha.ılı, hele ne 
yağmurdu ol 

- Peki.. sonra.. yağmur kesilince ne 
yaptınız? 

- Kesilmes!.ni beklemedim ki.. tekrar 
yattım: 

- Yazık! 

Bu kelime gayri ihtiyari dudekJanm
dan fırlamıştı. Siiheyla, birdenbire, su· 
yun içinde zarif bir yan hareke.tJ.le tA 
göğsüme kadar sokuldu: 

- Niçin! 

- Çünkü o dakikada ben köşıkilnüzün 
karşısında do!aşı,,:>rdum. 

- Sahi mi? 
- Evet.. belki bir pencet'e açılır da ya. 

zünüzü görürüm diye .. 
- Vah vah .. bilse idim. size görünür • 

dıiim. Ben yukarıda ballronumda, siz aşa
ğıda çamlıkta bir Romeo ve Jüllyet sah· 
nesı oynardık! 

Bu sözünün arkasından kıvr.ak bir Jmh. 
kaha salıverdi. 

- Zalimsiniz! 
Dedim. 

- Neden? 
- Gülüyorsunuz? 

- Gülmek zalimlik midir! 
- Bazan öyledir. 

Suyun içinden elimi uzatmış. hafif bir 
temasla onun yumuşak ve körpe omu • 
zundan tutmu§tum. O zaman 1avaşça 
geri cekildi: 

- Eller yukarı! 
Dedi. 
Dudaklarımı bu serin suların bile sön

dürcmiyeceği ıtiraflar yakıyordu. Yal -
varciım: 

- Ne oluT, bu akşam çamlığa gelin; si· 
ze uzun uzun söyJiyecekler.irn var. 

- Kısaca bur.ada söylesenize! 
- Çok rica ed<>ri.rn ... 
- PekL imkan bulurs&m... Slız beni 

bekleyin! 
Kalbimı ümidle dolduran bu son sö • 

zünöcn sonra, ~uları kucaklıyarak. ha • 
rıkuladc bir yüzü{lle uzaklaştı, gittL ŞiJn
di Necltının yanı"l-da idi. İki kız, biıf:>i..r
ler le şakalaşıyorlar, birbirl<?rini suıla • 
rm çine yuvarlayıp kah'kaha;arıa gUlü
yorlardı. 

Annemle ablam, bu iki baharıın neş'e

sile benim kadar n~'elenmifierdi. 

* Plajdan dönerken Süheylt da bimnle 
beraber geldi. Yokla, babasının fenalık 

geçirdiği noktaya vardığımızda gıöderi

nin dolduğunu gördlim. Kulağına eğiıle -
rek: 

- Üzühneyin, dedim, o günü mü ha· 
tırladınız? 

- Evet.. zavallı babam ... 
Bir anda bütün neş'esi kaçm.ı.ştı. Hisse

dıyordum ki artık Neclanm şakalar.ıııa, 

) olda dallardan ı~opardığı uzun çam iğ
ne lcr ni saçlarına, ensesine dokundurma
sına bile .zoraki giiT'üyordu. Bereket ver
sın ki Asıklar Yolunun tam ortasında 
dimdık karşımıza çıkan bir saksağan kız. 
cağ11.ın kederini ansızın dağıtt. Hakika • 
ten, tepesindeki beyaz sorgucunu yuka
rıdan aşağıya yol )'IOl çirz.giliyen hatılarile 
bu kuşun ne hoş ve o nisbette ne gülünç 
bir manzarası \'ardı! Necll, çıJeın kah -

kahalarla koşarak gitti ve kJŞ ~ 
ürkerek havalandı.. Şimdi annem: 

- Kız, o kadar koşma .. ter:!yecekJiDI 
Dıye haykırıy~r. abl-am da: 
- Vallahi bu kız <tJımasaydı, aksaJılO 

karşımıza çıkmazdı Nereye ayağını bd' 
sa bır koonikLk oıur. 
Dıyordu. Ben de, annemle ablaınaJJ 

Necil ile meşgul oldukları bu esnadl 
tekrar Süheylanın yanına sokulmuşt_,. 
Yavaşça kulağına: 

- Vadinizi unutmayın! Ak.şama .uJ 
çamlıkta bek!iyeceğim! 

Diye fısıldadım. Peki manas~na SIJJ}ecl 
gözle!"ile cevab verdi. Bizim evın &ınır 
de ayrılırken son bakışı bu cevab o.Jd'IJ. 

* 
Od~ma çıktığım zaman. sevindJDdeO 

çılgına donmüştüm. İçim içime sığmıyo'• 
b'.itün tablolarımı cpmek. hat.U kapanı ,,. 
ralık bulup içeriye dal-an ve köşemd~ 
sedire sıcakfan uyuklıyan Tekiri bi~ 
bağrıma basmak istiyordum. 

Yalnız o güm öğle saatleri bir tarlü gtJY 
mek bilmediler. Akşam yakla~1ıkça .. " 
hırsızlığım a!·tıyor, köşkün iki tarafıJl " 
daki pencerelere gidip gelerek.~ 
le, bu yanda çamlığı, öbür yanda ~ 
ufukları, .k.ar.şı Adaları yokluyordUIO' 
Sanki Heybel"nin çamlarında de~ 
muhtelif yeşil renkler ve sulaıın yürıiiO 
de gittıkçe parı!t!sı çoğalan ı.şıklarla bB"' 
raber saadetım ae yol alınış yürü~ 
Nihayet güneş, kocaman bir san kapaı 
gibi Heybelinin en yüksek tepes·ne gelf 
ti ve sanki kanarya rengine bürünJJlill 
bulutların arasından uzanan gizli ıbir ell• 
orada toprağa gömüldu kaldı. 

Gün ölmüştü. Fakat benim ıçimde yr 
ni bir hayat doğuyordu. 

(Arkan .-J 
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Eski Şehremini operatör Cemil 
Topuzlunun hattralan ilk Türk klclın casusu 

Ymll: Zi7a faldı 

(BQ.§taraf\ 3 ind scıytact:J.J Üsküdardaki Doğnncrlar parklanm yap-
Rifat Bey ile mutabık kaldık. Nazır mak ve Çamlıcada'ki Kısıldı bahçcsıni 

mesele ile bizzat meşgul oldu. O esnada yeniden tanzim etmek. 

0 
Allahın takdiri yerini buldu 

'htı. gün :mektebde, a)qamı iple çek -ı 
~ Ve mektehden çıkar çıkmaz, doğ· 

diğer iki banka da müracaatte buhm • 5 - Kasımpaşa deresinin açıkta kalan 
dular. Fakat, Rifat Bey Periye bankası- yerinin müblrn bir kısmını kapatmak, üs
nın teklifini muvafık gördfı. Mukavele tüne bulvar yaptırmak. 
suretini, gizlice, o sırada mazulen k6şe· 6 - Kadı.köyünden Thlamur ve Fener· 
sinde oturan eSki maliye nazırı Cavide bahçeye; Haydarpaşadan Ku2€Uncuğa ve 
gönderdi. O da keyfiyeti tasvib etti. Bağlarbaşma kadar olan yolları paket ta-A.~ IiorJı..>rdP..ki merkeze gittim. 

dı~ırn emir, şu: 
ta~ Umumf harb esnasında, istihba .. 
~u ~lerınde bulunan bazı kimseler var. 
tan ardan batılan, mütarekeden son -
ı.~ lllernieketJerine çekilm~1er. Bazı -
~Y tla, daha hlHA faally~tte devam e .. 
JG?norıa~. Bunların kimler olduğu ma • 
btte' 'Bırer kolayı bulunarak hepsi de 
be ~ İkişer Anadoluya kaçırılacaklar. 
~d al Göztepeye gidiniz. Fener yo .. 
teı· ~ ikamet eden Rıza beyle temasa 
tftt~z. Size veıi!ecek talimat daire -

lvi e hareket ederslnh. 
~~rk7zden, çıkarken fena ha1de ser
~1~ıştim. Hiç şüphesiz ki ben de, 
Oektiın, ddinin tevkifine memur edile -

. * 
~itekı?1, ert~si ıııabah erken~en Gö~ 
16n. Ye gıdpr gıtmez anladım kı, bu dil· 

ltcernde isabet etmqim. 
~hıza bey. bana fikrini uzun uzadıy, 

ettik.ten 90nra· ....... A. 1 
buı cele etmeyiniz. Tema~ halinde 
te ~~duğunuz Nizameddinin emniyet 
ton ~ıınadını bir kat daha kazandıktan 
~,~a, !1Üniln birinde tsyin edecei?'imiz 
hıta getiriniz. Sizin vazifeniz, orada 

l:> rn bulur. 
edi. 

l'bı -Anladım kt, artılt Allahın takdiri, ye
e gelecekti. 

* lii~ akşam eve avdet ettiğim zaman, 
dıtn: llleddinden şu kuıa mektubu al • 

il~~ <::~k miihim bir me!e1eden dolayı 
'-b acılen görmeme lüzum var. Yann 
tir:h erkenden ziyaretinize gelece -
~e . L(itfen bir 1edaxlrlık gösteriniz. 
~ı bekleyiniz.) 
rtık hadisat, !Üratle çarpışıyordu. 

~~laıneddtn, bli! bir telfiş ile gel· 
~ı ~tı.ı esmer çehresi, adeta limon sa-
li~bı bir renk kesbetmişti. 

~t~ç bir şey söylemeden, cebinden çı
>az {ğı bir telgrafı gösterdi. İngilizce 
'1ltı~ 1 olan bu telgrafın muhteviyaUı 

an ibaretti: 
tııı~alidenize, milhim bir ameliyat ya

ll ak. Serian geliniı.) 
\fıı en telgrafı okuyunC8ya kadar sü -
tfb b-den Niıarneddin, melUI ve muzta· 

ır sesle: 
~;- ~Üşkül bir vaziyette kaldım . . . 0-
~ 8

• annem .. burada siz ... Bu vaziyet
~~ tıe Yapabilirim?. Rica ederim, bana l 01 g&terlnb .. 

İl edl. 
ltıa~t t:k ~özümle onu burada a1ıkoy
aıullı lllurnkün olacaktı. Fakat o anda, 
tlıtil' tehı:Jidi karşısında kalan o zavallı 
1-tıd a:r kadın gl5z.1erirnin önünde can • 

ı. 

~az~ana tevdi edilmiş olan bir 
~de Vartlı. Fakat şbndi bu vazife. her 
~aZifen. kud!! oltın insant ve vicdani bir 

be e ıle ka111laşmıştı. 
~ı ~ir bir pençenin, kalbimi kopardı
n~. t 

1
188ettim. Varlığımı ezen bir acı 

......._ e g?"afı Nl1.ameddirıe iadE> ederken ; 
~h ~izim . hic tereddüd etmeyin iz .. 

bead, Vapura binmelisiniz. 
}i· im. 

ltl'i~~arnc-ddin. ellerime aarıld~. Kirpik-
' ; YR!i!lsr parladı. 

~~t\a hkat, sizi naCJıl fedll edebilirim?. 
~id' 1c olmazaa istikbal hakkında bir 
bi Ve~niz. 
()~e .'"l vardı. ''Un bir an evvel İsfıınbuldan uzak· 
, ~ı içi"" cevnb ve""ti ·'ll. 

~ceı ız. b1 '1a, bir drec: bırakınız. Dü
b!Y erırni ıiıe yazarım. 
~~hn. 

() gij * ' ıt· tnıaktcbten Cl'kar çıkmaz, doğ-
' n rırhordaki merkeze gittim. 

~~ ~t. ~is bevf. Asabım o kadar bozul
~ll~a iç oJmaz~a bir kac av i~t irahate 
tıııdo~rn \rar. Bi,.az dinlenmek için 
bı~e un geçece~im. 

rica ederek bir ve.sika istedim. 

Nizameddin ellerime sanl dı, kirpiklertn<ten YC§tar akıyora.u 

Ve, erteii gün de !neboluya hareket ben de Anadoluya ahreket ediyorum. 
eden vapura binerken, şu kısa mektu· Eğer, vazifeniz tekrar İstanbula av· 
bu postay~ tevdı ettim: detinizi ic3bettiriyorsa, ona,, kanşmam. 

{Azizim, Mister Nizameddin!.. Fakat benim için avdet etmek isterse-
Sizi validen ize sevketmekle, ne ka- niz, beyhude yorulmayınız... Size bir 

dar büyük bir fedakarlıkta bulunduğu- defa daha söylemiştim; Bir daha tekrar 
mu takdir edemezsiniz. Bu, ölüm dö- edeyim. 
şeğinde babama ettiğiniz yardımın mu· Allahın takdiri yerini bulsun! ... 
kabelesinden başka bir şey değildir. Ziya Şakir 

Bu fedakarlıöln kalbime ve vicdanı- Ccmberlitaş 

ma tahmil ettiği acıyı dindirmek için, 16/12/928 
şu mektubumu postaya verdiğim saatte S O ·N 

Almanya niçin yeniden harb gemisi 
yapmıya başlıdı ? 

fBaştarafı 7 nci sayfoda) mak şarti!e 100 kadar geminin yapıl • 
- Almanya İngilterenin her cins masına müsaiddir. Halbuki AlınanJar 

gemisinin yuzde otuz beşi kadar gemi ufak gemi yaparlarsa maksadlarına u
yapacaktır. Yani Almanya İngiltere • ]aşamazlar; büyük gemi yaparlarsa va
nin kruvazörlerinin yüzde otuz beşi ka si Atlantik sularında geniş bir faaliyet 
dar kruvazör, ınuhriblerinin yüzde o • gösteremezler. Eğer Büyük Harbde de 
tuz beşi kadar muhribe malik olabile - nizlerde (20(J l Alman tahtelbahrinin 
cektir. faaliyette bulunduğu ve Etene İngiliz 

Yalnız A!nıanya mese15: Çok muh - ticaretinin kesiimediği göz önünde tu~ 
rib yapay1m <la buna mukabil kruva • tulursa (<10) geminin ne dereceye ka • 
zörlerimden kısayım derse: o zaman ye dar muvaffak olacağı meydana cıkar. 
ni bir anlı:ışmn yapmak şarttır. Şu halde ne bu kadar deniza ıtı. ve 

2 - Rusya veya Fransa kuvvetleri • ne de Alm:ın filosuna ilave edilecek iki 
ni arttmrc;:ı, yen~ bir nisbet tayini hu- kruvazör İngiltereye bir korku ika e -
sm;unda ikinci bir anlaşma yapılacak- der. Elverir ki evvelce söylediğim gibi 
tır. bundan sonrc~ yapılacak Alman deniz 

J -- Yalnız Almanlar, denizaltı ge - siJahlan bu yüzd<> otuz beş haddini te· 
misi bakımından, !rıgilizletle müsavata caviiz etmesin! 
malik olnc:ıklardır. A. T. 

Bt1 muahedenin meriyet mevkiine -;···················· ...................................... . 

gectiği tarihte Almanlar iki noktada B ~ 
r~ragat gösterdiler. İr doktoru nünlUk 

1 - f ngiltere ile mi.iscıvi bir dE>nizaltı ~ 
filosu yanmak hakları iken, yüzde kırk notlr rı ~a 
be5ı mikdarJ j!e iktifa ettiler. 

2 - (5) büyiik kruvazör vapmağ'a hak 
kazanmış iken ( 3) tane inşa etmekle 
iktifa ettilE>r. 

BugllnkU durum 
İşte Almanyanın bugünkü hedefi fa

aliyetinin hedefi: vaktile yaptığı anlaş
maları tecavüz değil, yukanda da an • 
lattığırn mül)in sevkulceyş durumu ve 
Rusların yeniden kuvvetler vücude ge
tirmeleri oolayısi ie, kendiJerine vakti· 
le verilmi~ hanlcrden istifade etmek -
ten ibnrettir. YRni: 

ÇocuJ, /arın 

Bogunlarına'aki 
B ezler 

Hali t:ıbllde bu bezlerin ne elle tutu -
larak hlssedllmcs!, ne de gözle görülecek 
derecede büyilklUğU vaki değildir. Bez -
lerln el ile. tutulması ve gözle görüime • 
si asl:ı normal cieğlldlr. Bu bezlerin bü
yümesi ıçl'ı d.ılma sebeb aramak Hızım
dır. Burundn, saçlar arasında, yanakta 
ve dudaklnrd:ıkl bir takım çıban ve ta -
nelerin boyundaki bezleri şişirmek sure
tııe aksi tesiri görıildilğü gibi ağızın için
de dlşlerın çünikHiğü ve her nevi dt., eti, 

On be§ g.iin içinde muamele bitirildi. şile döşetmek. İstanfbul ve Beyoğlunun 
wkela meclisinden geçirildi ve paraları lbir çok sokaklarını kem Arnav.ud kal • 
aldık. dmmlarırıdan kurtarmak. 

Şimdi ~elelim. mi~nun hesabına: 7 - Yemiş iskelesindeki sebze halinin 
(330,000) altını, yukarıda ismi geçen em- arsalarını istıfmtak etmek. 
J.ak mukabilınde hazineye verdim. Şttıre- 8 - İstarfuul'un ecn!bi mühendlslere 
maneti kasasına, muamele vesaire için büyük mikyasta olmaık üzere 30 bin al
sarfolunan masraflar çıktıktan sonra tak-

tına şehir haritasını yaptırunak ki M&· 
riıben (650,000) küsur artın girdi. Bilaha-
re (80,000) altına satın akiığımız Gaz • yö Prost bu harita sayemın.de imar işine 
haneyi (40,000) fazlasile. yani (120,000) ıbaşlamıı:tır. Yoksa şedırin imarını sene-

ler senesi beklemek lazınl.dı. 
altına saftık. Böylece kasamızdaki ye -
kıln (770,000) attına baliğ oldu. La.kin. 9 - Şehrin muhtelif yerlerinde akar 
maalesef ,bu para da çok durmadan eriyi.- su ile yıkanan, kokmıyan ve elekıtri~ 
ver.H! mütcaddid (100) nmnarolar inşa ettir • 

- Nasıl eriyiverdi? mek. Ay;ni zama::ı.da, yer altında yirmiNi 

- Yangın yerlerinin istimlaık ıbedeli ve mütecaviz abdesthane yapıJması i~ ec-
sair masraflarından devredilen (280,000) nebi bir şırlret1e bir de mukavere a.lc • 
altınlık ıborç ile o seneki (250,000) al.tın- det.mi~t.im ki haleflerim bunu da kUV'Ve· 
Iık bütçe açığı kapatılınca: miJyonrlan den fiile çıkaramadılar. 
ancak (240,000) altın kaldı. Bunun ile de 10 - Yolları yıkama'k, sulamak iıçin 
Emanette bulunduğum iki sene içinde ve ondan fazla arazoz ve hasta araıbalaI'Jı 
cemiyeti umumiyei belediyenin Jrontrolü yüzle:rıce tanızifat arabası ve bunlar için 
altında şu işleri yaptım. Sizi sıkmaı:sam, Rusyadan 200 aded kadana beygiri al -
cunlan, kısaca arzedıeyim: mak. Az. çok sılıhi temizlik ahırları ança 

1 - Çırçır, A'ksaray, Sultanahaned etmek. 
yangın yerJerl.Jlli.n sokaklarını tesviye et- 11 - Fatih ve Kadılroy belediye bina• 
mek; Jml'Cim.m, kanalizasyıon yapmak ve !arını tam kagir olarak yapmak ve tis
lstimlak bedellerini vermek. (ki paranın küdar, Anadoluhisan ile Büyükadada 

1 mühim bir kısmı bu hU5Usa sarf edilmiş- tbelediye daireleri için konakılar satın al-
tir). mak. 

2 - Aya.salya ve Sulıtanahmed cami- 12 - Sokaklardaki çöp ve gülbrelerl 
!erinin arasında bulunan arsaları istim - kaldırmak için otomatik el arabaları ve 
lak etmek. Bumda, evvelce kocaman bir yüzden fuJa ~p ve kfığıd sepetleri yap
mahalle vardı ~ her iki camiyi kapatı • tırma1ıa. 

yordu. Bir gece, bu mahalle k&nilen yan- 13 - Haseki ve Cerrahpaşa hastancle-
dı. Hatta, benim, yanıgını söndürtmedi • r ine paviyonlar ilave ettirmek. 
ğim rivayetleri bile çıkarıldı! Hallbuki, Bil tün <bunları sayımaklığım neıfsimf 
bu, yalandır. YaJ.nız yandıktan sonra se- met'helmek, övünmek i9inl dteğilfür. Ben. 
vindiğimi söyHyeceğim! Oralarda yeni - anıcak vazifemi ynptım. Fakat, Şehreana-
den inşaata müsaade e~edim. Büıtl.in 
arsaları, ş mdi meydanda gördüğünüz neti1!i borca soktuğumu zanaıedenüer, SÜ· 

hamam da ctahil olmak üzere istimlak et- se kapıldığı.mı vehmedenler bu SUTetle 

tim. Oraya. mimari estetikten mahrum. 
adi, biçimsiz bir bahçe değil, Par:is'teki 
cPlas ele LakonkUT> gi.bi ortasında mu -
azzam b r a'bide bulunan asfalt bir mey
dan yapmak istiyordum. Projeler hazır
lattım, bunu Avrupada meş.hur mimar 
ve ~ehire ,1ik mütehassııSları arasıOOa 

konkura koydum. O esnada orta yerdeki 
hamamı yıkmak için çıok uğraştım. Fa -
kat cMuhafazai asarı atika oemıyetf. ba
şında eski sadrazam Said Pa.şa olduğu 

halde arzuma muhalefet ettiler. 
3 - Ayasofya meydanın.dan Salkımsö • 

ğü-de imnek ve Karaköyde nihayet bul • 
mak üzere (20) şer mtrelik: Şehzade ka
rakolundan Fatihe, K.ookadan Aksaraya 
kadar gelmek üzere (30) ar metZ'elik 
caddeler açmak. 

4 - Gülha~. Sultanahmed, Fatih ve 

hakikati anlamış bulunacaklardır bı • 
naatindeyim. 

İcaraatıanı, o zaman kılı kırk yıaran 
cemiyeti umurrilyei beldi:ve azası u2un u
zadıya tetkik ettiler. Neticede ikinci reis 
olan Polis Müd'ürü Bedri Bey, cemiyeti 
umum~yei belediyenin bir içtimaında ar
kadaşları ve şehir namına bana teşck • 
kür etti. 

Bir milyon liralık istikraza gelince: 
Belediyemiz. halen Fransız frangının pek 
düşük olmasından dolayı gerek resühnal. 
gerekse faizi pek ehven bir fiatla ödü • 
yor. O is'tiikmz ile .maliyeden satın aldı
ğım Bonsa hanı ve Kawköy rıhtımı şayecf 

~lden çıkal'tılll'Ba, Per.iye bankasından al
dığımız borç tamamen itfa edilir bile! 
Böylece, yukarıda sayd1ığıın hususlar da 
§ehre bedavaya kalmış olur. 

Korsikanın tarihi 
caya kaçan bir şive ile konuşmalarına 
rağmen Fransaya bağlıdırlar. Yüksel 
devlet ads.ınlan ve hatta nazırlar ara • 
sında her zaman birkaç Korsikalıya te. 
sadüf olunur. 

( Bcıştarafı 9 uncu ıayfada) 
parladı. İşsiz kaldığı ve Türk.iyeye ge
l~rek topçuluk teşkilatı yapacağı sı -
rada yenidE>n göze girdi; yirmi yedi ya
şında general olarak İtalya ordusu baş 
kumandanlığına geçti; konsül seçildi; 
imparator oldu; on sene saltanat sür • 
dü; Avrupayı altüst etti; Moskova yo - -
lunda beş yüz bin Fransuı karlara ve : 
çamurlara gömdü; nihayet Sent Elen 
adasında öldü. 

··········································-················ .. 1 1 111111111 il 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
T.ESİS TARİHİ : 1863 1 - Büyük kruvazörlerin mikdarını 

üçten b0~e> çıkaracD k , 
2 - Denizaltılarını İngilterenin tona

jına yükscJtecektir. 

boğaz ve a~ız Jltfhablan da boyundald Son zamanlarda İtalyanlar Napol • - Serma1esı: 10.000.000 İnglllz lirası 
bezleri şLşlrebHlr. -

Bu iki arzu burrun için fngilter.eyi 
tehdid edemez. Çünkü İngiltere, vasi, 
deniz ticareti dolayısile, denizaltında 

aleyhtar olan b ir millettir. Binaenaleyh 
kendisi de pek az denizaltı silahı ile 
iktifa eder. 

Bundan dolayı Almanlar, 1935 anlaş 
masına sadnkat gösterdikçe, Büyük 
Harbdeki fac:avı meydana getirecek 
kadar çok gemi yapamnlar. Zannedi .. 
yorum fngilterenin mecmu denizaltı 
~ikleti 35,000 tondur. Bu mikdar sik -
let büyük ~lmak ıarlile 40, küçük ol .. 

Bunlnrır. hiç blrlsl yoksa 0 zaman <za- yon Bonapartı kendilerine ına'1. ettiler. 
rJyet bezlt:rH denllen verem başlan~ıcı Milliyet meseleı1i acaba yalnız mikros-
Arazı ile R.lAkadardır. Bunlann gitgide kop meselesi midir? Bu nokta üzerin - Tilrldyenfn başlıca şehirlerHe 
büyümesi veySlhud iki tarafında paket d d k d v il· n:_ tarih · d R ] 
hallnde be1Juin fevkal~de dahame kes- e uraca eg ız . .o.ı.r cı e şuy e Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
betnıesi sarac:ı denilen hastalığın ta ken- demiş: Korsikaya Arablar akuı yap • Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, lrak, 
disldlr. Bu çok vahim ve korkunç iki _ tıklan zaman buradaki biltiln erkek - İran, Filistin ve Yunanistan'da 
betler yarntan bir hastalıktır. Burada leri kesmişler ve kadınlarlle evlenmiş- Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
mevzuubahsolan mesele verem mikrop - lerdlr; bu itibarla Napolyon Ara.b ka • - Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
!arının ukdei lenfıı.vtyeler üzerinde otur- nındandırl - vardır. 
ması ve onu hasta etnı&; keyfiyetidir. 
Bunun hakkında tt-krar yazacatız. Fransa ise milliyet meselesini her -r----- - - --------1 §eyden evvel hiı ve kültür menlesi o
Ceftb ane, ... rı.,u.ıan..w. ....._ 
•• r•l,;uıtalarau riea ...-ta. .us.. lü· 
...... Wdllerl ............ U&UWr. 

larak kabul eder. 
Korsika meselesinde de ayle yapıyor. -
Korslkalılar, ateşli, hareketli, harls, 

~---------------__,~ cesur insanlardır. Fransızcayı İtalyan-

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar . 
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Deniz Şeytanı· 

İngiliz ateş 
Bu gemi de yapıhş bakımından bir 1 doğru anı vermiş olacaktı ki bugün de- j de kalan bir gemi, biz onun üzerine 

İngiliz gemisinden başka bir şey değil· nizlerde umumen itibarda olan bir u • varıncaya kadar, telsizile bütün mu • 
eli Aldığımız emirlere göre ıbuharlı ge- suldür. harib gemileri vaziy~ten haberdar e ·• 
milere mu.c;allat 01amıyacaktır. PekllA, Fakat ikinci endaht üzerine güver • debilirdi. 
öyle olsun. İnsan blı\'<>k vldlerde bu • tede bulunan geminin aşcısı merminin Kaptan Chewn, kendisine gayet ra • 
lunabilirdi. denize düştüğünü görmüş ve bizim, hat bir kamara tahsis edilmiş bulun -

İşaret filamalannı uçurduk: müşahede eylediğimiz bir tahtelbahire masına hayret izhanndan kendisini a· 
- Kronometre ile vakit, liitfen? ateş etmekte bulunduğumuzu zannet • lamamıştL Onu"l biricik şikiyeti ken • 
Günlerce evvPl limandan çıkmış bu· miş ve tehlikeyi ilan eylemişti. disi gibi başkalarmın bulunmaması i • 

lunan bir yelkenli gemi, doğru bir saa· Bunun üzerine kaptan da tahtelba • di Yalnızlılr bu, sosyeteyi seven d~· 
te r.adiren malik olur. Şu halde bizim hir tehlikesinden korunmak için zik • cinin canını sıkıyordu. Binaenaleyh 
suaiimız rmmhkl idi. zak seyre başlamıştı. Ancak üçüncü kendisine, mümkün olan silratle, arka· 

Vapur işaretimizi anladığına dair ateşten sonradır ki topumuzun kendi- daş tedarik edeceğimizi vldeylemiştik. 
cevaben filama göstereli ve rüzg!rm lerine çevrilmiş bulunduğunu ve ge • Kaptan Chewn'i memnun etmeği ve 
estıği tarafa geldi, o suretle ki biz faça mimizin direğinde de Alman harb ban- na b" . m· afirlerinin rahatını gö • 
edip durabilelim. Üniformalarunı giz· dırasının dalgalandığını görebilmiş • 

0 
t ızıd~ 18 

f ..... sahibleri oldu:ıı.. •• 
1 k • l gi'""";..,+• s·ıAL . ze en, UŞUnen yt """ gu eme 1ç n pa tomu J .. ~~ım. ı ~r lerdL öste ği k arzu edi onluk 
endazlarım ise ellerinde tüfeklerle kü· Kaptan, küpeşteyi takdir ve tahsin muzu g" ~: _ ço. . Y' 
peştenin ardında sinmiş bulunuyorlar- ifade eder bir tavırla yumruklıyarak: ~a gordu?umuz ıkınci b1: gem~ 
dı Vallahi, di d be . .. 1 b" 1 salimen seynne devam etmesıne muaa-

. - yor u, m oy e ıra - d . "k B b" t "liz 1 Vapur, yavaş yavaş yaklaşıyor, u • dattınız ki. yani şimdiye kadar böyle a e etmıştı . u, ır ngı ~o cu va -

İngiltere lig maçları 
heyecanla devam ediy 

Derby Aston Villayı da 2 - 1 mağlub ede 
gene lig liderliğini muhafaza etti 

yukJayan ihtiyar Norveçliye saatin kaç bir tuzağa düşmemiştim. puru i~ ve ?ebelüttank yolile galiba 
olduğunu söylemeğe hazırlanıyoniu. O Gladys Royal'e bir cganaim müfre • Akdenıze gidıyordu. Gerçi bu vapurun 
mada yanıb2şımda çömelmiş, bir maz• zesb gönderdim ve Seeadler'i takib et· bütün yolcuların~ yetecek kadar gemi· ı 
gal deliğLrıden vapuru gözetliyen as - mesi emrini verdim. Maksadım onu ak- mizde yer var idıyse de ka~lar ve ~ 
kerlerimden birisine aordum: şam karanlıA'tnda atıp batırmaktı.Kru- cuklar tarnfından rahatsız edılmeği ar- anlıkta btı ~de d4f1,ot 

- Nasıl çatalım mı ona? vazörlerin bu sularda dolaşmakta ol • zu etmiyorduk. Derbf/ JcaJedıl Jo'ha bir gol 1cur t "ıonrca 
- Muhakkak! .. Bu, bir İngilizdir,. bı· malan muhterneldL Gemiyi dinamit • Takriben, bütün hayatımda, deniz· bgil~ lig maçlarının yirmi ilçOn- dan çekilen ~üteaddtd filtlS:-

rakınıyalım onu! lernekle hasıl olacak gürültü onlann lerde yalnız erkekler arasında yaşadı • cü haftası oyunlan, ikinci devre maç- oyun bu netice ile aona 
- Cenge hazır ol! dikkatlerini çekebilirdi Yani kendimi· ğım için, kadınlan, bu dünyayı güzel· lannın pek hanrretli bir şekilde geçe- Son dakiblarda Bastin 
Kumandasını verdim ve trampetenln zi tehlikeye koymuş olurduk. leştirmek, huşunetleri, kabalıklan yu· ceğini göstermiştir. kuvvetli şüt çekmif, kupa fift:am 

çalınmasın! emrettim. Küpeştelerin bir Zaptettiğimiz geminin, kemali dik .. muşabnak için gönderilmiş, çiçekler !Birinci, ikinci ve ftçilncil ligdeki ta- lan takımın kalecisi bütün bu 
kısmı bir top kalkanı gibi kaldınlıp in· katle foto~flannı aldık. Sular karar- gibi bir takım mahldklar diye telA.kld kımlarm hemen hemen ayni Ayarda keli filtleri büyük bir meharelıııı; 
dirilebiliyordu. İşte bu müteharrik o- mağa başl3ymca geminin -ak ve ka - ederdim. Fikrimce, kadınlar harbin hiç futbol oynmnL~ halk nazanndan kaç • kalamıştır. 
lan kısım çatırdayarak açılmış ft to- ra- yirmi altı kişiden ibaret olan tay· bir şeyınf görmemeli idiler. Onların madığt içindir ki bu hafta ftçündl lig Arsenal 22 puvanla 9 uneu. 
pun ağzı hasım gemisine doğru smt • fasını kendi gemimize naklettik. Kap • sevimli gözleri, yalnız hayatın güzel takımlarmdan Cardiff ile Nwport ara· dersfield 19 puvanla 19 uncu 
mıştı. Alman harb bandinsmuı çekil· tan kendine aid olan eşyayı getirtmiş- ve lltif olan şeylerine nazar kılmalı ı- smda Nini11n Park'ta yapılan maçta 50 tedlr. 
mesile beraber İngiliz gemisinin pro- tL diler. Kadınlar için harb manzaralan bin kişi bulunmuştur. Maçta 38 bin kişi bul.unımu~ 
vası ilerisine bil' merminin düştüğü Gemiye te~E"n Preiss'i de göndere- hoş ve görülecek şeyler olmasa gerek· Bundan başka ikinci lig takımların· lk" • l"g maçları 
görüldü. rek orada bulacağı ve bize lizım olaca- tir. Vurma. vurulma, yara, kan, ölüm dan olup ikinci ve üçüncü vaziyette IDCI 1 

Bu, Seeadler muavin kruvazörünün ğına kanaat hasıl eyliyeceği şeyleri ve can çeldşme.. bunlar kadınlar· için bulunan Nwcastel ile Shefield takım • Blaekhaın 3 • ~ 
dtişmana kıırşı ilk ateşi idi toplayıp ~adler'e naklettirmesinl tav olamazdı. lan arasındaki maçta da 50,000 kişi 

Fakat bu ne . Allah Allah! Sanki bır siye eyledim. '(AT"k!ıtı '"'"' bu mühim oyunu seyre koşmuştur. 
şey olmamıştL Vapurun güvertesinde Preiss bu yolda cidden iyi hareket ---··· ........... - .. ·-·-· ....... - ............ - Birinci llgden ikinci lige düşen ve 

hiç bir hareket görülmüyordu. ·vapur etmiş ve bize kıymetli eşya getirmişti. [~J~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~c!~s~~] uzun zarna~ bir hayli müşkülAt çeken da ~~ratini k;smerniştL ya~ ~-ğe Biz gemiciler, iktiza edip de bir gemi • maruf takımlardan Manciıesfer ise 
İngiliz bayragının çekild.iii gorülmuş- ciye iyilik yaptığımız zaman içten bil· vaziyetini birdenbire düzeltmeğe baş· 
ti1. yük bir h'l". duyan insanlarızdır. Biz is- lamış ve 8 günden beri yaptı~ üç maç-

İkinci lig lideri Blackbum, i1k 
reyi 1 • O bitirmiş, ikinci 
sayı daha yapmıştır. 

Chesterfield, ligde on ikinci 
tedi.T. 

Maçta on iki bin kişi bulu 

Manchester 1 - Bradfor 1 Bu hal, bir rüyada zuhur eden tuhaf tiyorduk ki gemilerini batınp kendile- 1 2 r ı r r ~ ._ & 10 ta 14 gol atmak suretile ligde altıncı 
ve acib bir hidıse gibi idi. Zannediyor- rini esir aldığımız denizcilerin bütün 

1 
vaziyete kadar yükselmiştir. İlk devreyi 3 • O galib olarak 

dum ki uykudayım.. provası ilerisine yiyecek ihtiyaçlarmı mükemmelen te • Manchester, ikinci devre bir 
ikinci bir mermit. Gemi birdenbire ro- min edelim ve bu suretle onlarm duy· 2 * mif, 2 sayı daha yapmıftır. 
tasını değiştirdi ... Hello, kaçmak isti· duklan teessürll tahfif etmiş olalım. 8 Derh, County 2 • Aston Villa 1 chester 6 ncı, Bradfor on hMıtnı:.., 
yordu galiba!. Kıç ve baea Üzerlerinden Prefss vapurun ambarına bir bomba 4 Aston Villa lig lideri karşısında çok Maçta 30,000 kişi bulunm~ 
iki mermi dahL. işte şimdi stoper edi- yel'leştirdikten sonra on beş dakikalık ti parlak bir oyundan sonıra 2 • 1 mağ • West Bam 4. Shefteld 1 
yor!. fitili ateşlf!'mişti. Ondan aonra da u • E Iiib olmuştur. 

Denize ınayrua edilen blr filika ldh'ek kerlerlle derhal sandala atlıyarak uzak 7 Derby talmnmm ilk sayımıı Aston İlk devreyi 3 • •. galib bi~ 
çekerek bi~ geliyor. Şimdi nezaketi· laşmışlardı. On beş dakıh sonra Gla - Villa'nın gtaÇen mevsim sattığı Dix, Ham, ikin.el devrede bir •Y' 
mizi takınıyor ve gemimizin merdive- dys Royal'tn içinde i1rldlnç bir patlama t şahst bir hücumla topu eski klübünün yapmıştır. 
Dini tır.manıan kaptan <Jıewn'tf •Hoş işfttımişti. ~ kalesine sokmuştur. Shefield sekizinci, Weat ~ 
pldiniz!• dıyerek kendisini hüsnil ka· Geminin 8nce kıçı suya gömfilmeğe 10 Devre bu netice ne bitmiştir. rincidir. 
bul ediyoruz. Ondan ne tstiJorduk? So- başlamış w on dakika sonra başı yuka· BOLDAN BAÖAı İkinci devrenin orialannda Aston Maçta otuz bfn kişi bul.unnılll!l 
ruvordu_ sorardı elbette!. Hem o bdar n blkmışb. Uzunca bir müddet pro- A'i in 
Mkelenmi..+i ki.. kon .. _ ..... _ kekeJivn~ vası yuka-~- kalmı..+. Bu esnada bir 1 - KıattUleJL Villa sol •tığı, beraberli tem e mu- Kupa maçlarının Ot!8 
du.. •• ..,...,._._ ,- vapur gli-iiştil. B~ borda fener : : ~o!,1;:tı.e !:"an vaffak olmuşsa da gene A Villanun, ba 1 Y 

_ önce dostane bir Jmmqma! lerl bulunduğundan dolayı bir bitaraf , _ Çot 111 • Bir nota. geçen sene satmış olduğu merkez mu • turu Ş IJOf • 
ı - Metuıtl flh edatı - Valide • fJt. hacim Astley, galibiyet golünü 'hemen 

Diye cevab verdim. Bu, seyrek ve gemi olabileceğine hilkmetmiştfk. yapmıştır. Aston Villa'nın bütün hatla· 
gri saka11ı eski bir denizci idi Gemisi- Gladys Royal-D1 baş tarafında sıkı • ~: ::ı~arafı tuttn bir bloat tqıyan. n pek parlak bir oyun göstermiş, 
nin adı Gladys RoyaldL Beş bin ton klS- şan hava:ıın tazyikfle bir infilik husu- a _Kilonun binde btr1 - MlraA ııtren. Derby ka!ecisl, sahanın kahramanı ol· 
mür hamutesile Kardiften geliYQr, Bu- le gelmiş ve bu suretle geminin prova- ı - Han tebeddWlertne l6N J&pılan &at· • k 

1 
k b" la takı • 

enos Airese gidiyordu. sını parçaltyarak nihai bir samntı ile .ımat • KUfWl ~ maga ya ışır par a ır oyun çen sene valnız final maçl 
herhan b d ..:-1-"1..1.-: 10 - Oruç aJL mını ma~!Qb olmaktan ~rmıştır. nandığı Wernbleye yaklaşımf 

Ona. denizin dibine gi lr ge- koca Atlantiğin eı-~ı-ine gömü • 'IVIL\&DAN AfAla: Derby bir oyun fazlasıle ve 35 pu - n olan Aqton Villa Wolvdt 
miyi göndermeği seven bir adam olma- lüp giderken biz de gecenin karaıılı • 1 _ Gündtız gtydlli elblaeJSI ,atmak 11 • vanl:a ıtg lideri A. Villa 22 puvanla B "eh m ek"·;_ Hud 
makla berstber Gladys Royal vapuru- ğı içinde pupa yelken yolumuza de • ~1ene ne derler? 

11 
"di romreı e, a V\al.U, 

nu batırın~ mecburiyetinde olduğumu vam ediyorduk. ı - sır tadın ıamı - sırt. incı r. . ve Preston Nonh End tak 
söyledim. Bitaraf gemllerden bir isteğimiz yok ı - En alır mayt maden - yoııama. Maçta 2A bi'l ldşı bulunmuştur. finali oynamak Huddersfield 

- Oo no'. dedi, biz bttuaf bir Umana tu. HattA onlann bitaraflığı bir baha • ' - Çot 11i - Emreden. Bnmtfor 2 • Everton O ton'a nasib olmuştu. 
ı - Zahmcı veren • Neft llb1tuı. . 

gidiyoruz vp hiç kimseye ve hiç bir ıe- ne olsa bilP- böylelerine sataşacak de - 1 _ Kırmızıya ben.er rent _ Düşmanlar. Brentfor, devrenin 17 nci dakikasın· Berabere bıten oyunun 
ye zaranmı., yoktur. Gemimi kaybet • ~idik Faraza bunlardan birisini dur • T- Blr ertet ı.smı - Taharri et de. da frikikten ilk sayıyı yapmıştır. uzatıiması neticesi Flrestnn'ull 
mek benim iç"n çok fena olacak, ben dursak ve üzerim• vanp araştırma yap- ı - Beşer· BJr l;ıutalıtm tezahüratı. İkinci devre Everton kısa pasl~rla galebesile nihayet bulan kup& 
çoluk çocuk ~ahibi bir adamım.. sak, neticede d4! hakikaten bir bitaraf 1 - Yflz turuı. birçok tehlikeli akınlar yapmışsa da çin bu sene hangi takımın Wı 

t i ld • l k b"ttab' k 10 - Dere • Iammat maadanndan emrl • . • "ni . d"d k .. a-, - Avni şartlar altında, bir ngiliz gem o ugunu an asa ı ı onu o- hazır. bir netice alamamıştır. gırecegı tım ı en es~-
deniz zabitmin bir Alman gemisine vuvermekten başka bir şey yapamaz • 1 2 R 4 ~ , 'I 8 9 19 Oyunun 66 ncı dakikasında Brent • güçtür. 
merhamet edeceğÜıe 1naNr mısın f. dık. for merkez muhacimi ikinci ve son Üçüncü tur maçlarının en 
kapt n? Bu takdirde i~ bu gemi bizim hak • ı golünü yapmıştır. yunu birinci lig lideri Derby 

Ded m, cevab vermedi kımızda havadisi bütnn dünyaya yay • ~ Everton 30 puvanla tkincl, Brentfor vaziyette olan Everton arasın 
Vaki olan ilk endahtımız üzerine, İn· mış olacaidL Halen elimizdeki kağıd • l 19 puvanla 21 inci vaziyettedir. lacaktır. 

giliz gem sinin ittihaz ettiği garib hat • larda bir k<'z vardı: Hiç bir kimse eski 4 Maçta 24,000 ki~ bulunm~tur. Son 6 sene içinde Derby aç 
tı harekete dair izahat -almıştık. Buna bir yelken gemisinin, bu seri zırhlı l Arsenal t • Buddersfield O nali oynamış ve hepsinde ma 
aöre, denizde saat üzerine hareket e .. muharebe kruvazörleri asrında deniı • t 
e • tahmin ( Arsenal ve İngiltere miill takımının muş ur. 
der bir em "ci olan kaptan Chewn, es- terde kors'ln harbi yapacagını '; merkez muhac;..mi meşhur Drake bu Üçüncü turda karşılaşmala 
ki bir deniz ananes"ne tevfikan, vakti ve tahayytü edemezdi. b 
kuru Stkı bir top atmak suretile itina Kezalik telsizle mücehhez olmad1!ı· l maçta sağ açık oynamlf ve oyunun kalan her iki takun için u 
-'· ..... akta oldum1ft'luzu zannetmi-+i. nı iyice anlamadığımız gemilere sa~- ( başladığı ilk dakikalarda kuvvetli bir yük bir talihsizliktir • 
.... ~... "'-·· .,. sol vu"u:ıla maçın ilk ve son golilnü Lig şampiyonu Arsenal i1ıt Kenditi de bayrağı çelanek suretile top mamak da plinımız iktizasından idi. ı<ı · -ı 
endahtını temsil etmek istemişti, on .. Aksi takdime deniz ortasında verece • yapmıştır. · maçı da her iki takım için 
dan _. bayrağı tekrir indirerek en ğimiz sinyal ile durmak mecburiyetin· Evvelki bulmacanın haUecWmif pkl Sağda Drüe, aolda Bastin tarafın - sadüftür. 



SON POSTA 

<*RiP~ NEZLEm ÖKSÜRÜK~ Bir 
Kış YALDA PASTiLLERi 

Sayfa l 

sayesinde 
kabildir. 

Hakiki VALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mtihim eczanede bulunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
l 

'- - ~ ınüdüet'fe teslim prtile 23 X 35 eb'adında lbix tarafı temfalemniş id'a-
~0iranunı havi iyi cins 150,000 adet mantar pazarlık.la satın alınacakıtır. 

ta ı; ~e 12/1/939 tmihine ras't!ıyan Perışerrı..be günü saat 14 de Kabataş-
aıını ve Mübaat Şubesindeki Alım Kcınıisy-Ol'lunda yapılacaktır. 

~ - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte. teklif edecekıl.ıe:ri iyi 
talı ~~ar nü.muneleri ve % 7,5 güıırenme paralanile biııliıkte yukarıda adı ge-

1~a gehneleri i-ın.n olUllu.r. cl14> 

~ 

ı_~ 
vfll"!ın:ame ve nünnıınesi mudbi.nce satıırı alınacak 90.000 metre kırmızı 

ll kanaviçe kapah zarf' ~ile eb;iltmeye !kıonmuştur. 
~ - kulıammen b'edeli behc.r metıresi 12 kuruş hesabile 10,800 lira ve mu -

Jlı t te:rnina11 81 O Jiraei'ır. 
- ~il1Jme 21/1/939 tarihine rastJıyan Cumartesi günü saat 11 de Kaba -

l\t Levazım ve Müıbayaat Şubesindeki Alım Konmisyıonunda yapılacaktır. 
it - Şartnameler par.asız olarak her gün sözü geçen şubeden alıınabil'eceği gi
'tıne d ·· :~ b "l:-) e goru 11ı1J1. 

~ Miiıhıürıru tekl'f mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme parası, 
ve banka teminat mektulbu.nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale 

iııa ~ geç saat ona kadar yukanda adı geçen Komisyon Baş'kanlığınıa mak· 
~abilinde verilmesi 18zımdır. cl13> 

l ~ 

~ İdareTl"Jzin Cibali tütün ve kutu faerikasında halen mevcud olanlarla 
'-z.hlt 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 160.000 kilo tahta parçası pa· 
)t Usulile satılacakt1r. 
'ııtıa; Muhammen bed€li ,beher kilosu 50 santim hesabile 800 lira ve % 15 te

lle 120 li raaır. 
~a - Arttırma 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günu saat 15,30 da Kabataşta 

l'I/ lıın Ve Mübayaat Suhesinde mütesekil komisyonda yapılacaktır. 
~ - l-ıümunclcr Cibali ve kutu fabrikalanndı:ı görülebilir. 

lıtıe - Lıteklilerin &rfürn:a için tayin edilen gün ve saatte % 15 tem!natlarile bir-
~karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (9484) 

Ctnsı Mlkdan 

~ ~e Plı daire ı adet 

Beheri 
Lira K. 

--.ııw 

Tutarı % 7 ,5 teminat Eksiltme 
Lıra K. Lira K. Şekii Saati 

650.- 48. 75 Pazarlık 14. 
~ resı 35 

l latrtnu Kola 2000 ktlo H5 70''. - 52. 50 Açık 14. S 
'~Şartnameleri mucibince satın alınacak 1 c.ded Maktaplı daire dest1::resi 

11 kilo Dıkistrlnli kola hizalarında yazıh usullerle eksiltmeye konmııştur. 
llt ...... ~uhammen bedelleriyle muvakkar teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
~ ...... Eksiltme 16/I/939 tarihine ~ '5Lıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı 
~ de Rabataşta Levazım ve Mübayaat Şubefilndeki Alım Komisyıomında 

l'I/ acaktır. 
\r - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

'!li!-kiye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUÖU -

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
.Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 
.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Cuma-6-1-39 

1 

' 

. 

1 

1 

1 

1 

1 

12.30 : Türk mtizttı CTürkçe şarkılar - Pll, ı 
13: Saat, ajaı:s ve meteor - Ankara, 13.30-14: ı 
Miizlk operet parçaları. 1 

1 
18.30: T!ir!t müziğl (Fasıl musikisi - Buzl-

nlı.k mak3.m1), 19.30: KÔnuşma <Haftalık 1 

spor saati), 19.45: Saat, ajans, meteoroloji 1 

ve ziraat bor~ası ııaberleri, 19.55 Türk mil- ' 
ziği, Okuyan: <Muzatrer bkar), Çalanlar: 1 

Vecihe, Fahire ve Refik Fersan, Kemal Nl- 1 

yazı Seyhun, 21: Müzik <Radyo orkestrası - · 
Şef: Prnetoritı..'l), 22: Saat, esham, tahvllM, ,ı 

kambiyo - nukut borı;a.sı C!lat), 21.10: Ko - ' 
nuşma, 22.25: Müzik (Küçük orkestra), 23.25: , 
Müzik <dans plakları), 23.45 - 24: Son ajans 
haberleri ve yarınki program. 

························································-···· 
Sipahi Ocağından: 
Ocağımız yıllık kongresinin U5.1.939 

Pazar saat (18) de Ocak binasında açıl -
ması karar1aştırı~ olduğundan Ocak 

üyelerinin teşrifleri rica olunur. 

Sermayedar aranıyor 
Şirket hulinde bir firma tesis ede
rek mıtkine ithl\lıltı tic·ıretile işti· 
gal etmek llzere bir 'l'llrk serma
yed tr ortak aranıyor. İşler beş bin 
liradan itıb ıren geniş vaziyetteki 

s~rmııyeleri idare eder. 
İstanbul Postf\ kutusu 193 411111 

İstanbul 2 nci İflas Memurluğu~ 
İslanbulıda Tahtakaled'e 4 No. da Leon. 

Fresko hakkındaki iflasın kaldırılmasına 
ı · mahkemece 26/12/938 tarihinde ıkaraa-

verild:ği ilan olunur. (13687) 

Doktor "" ' 

' 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai va ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasındu kwnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göı~ 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 " 

DİKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

IDevlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları \ 
lo~ baire de~r:si eksiltmesine iştira~ etmek istiye~lerin fenni teklif .. v~. k~~~~ 
~~ 1 ihalP gununden bir hafta evvelıne kadar lnhısarlar Umum Mudurlug>J 

\'J F'~brikalar Şubesine vermelerı Jazımdır. 
~l ': lşteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ~ güvenme 

al'ile birlikte yukarıda adı geçen komisYQna gelmeleri ilan olunur. c9'>./8:. 
lbrahim Zail Öget -

1 Satış ilanı 

Eeledly' karşısında. Piyerlotl 
uddesınde 21 numaradı lıar~tl.a 

Ukleden eonra hasta!arım kaow 

~:••••••-•" eder...,..-----~ ~ stanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
ahi""~ 1 İstanbul 2 nci İflas Memurluğundan: 

' "'rt: tarabndan Vakıf Paralar <i'aresinden 24048 ıkraz numaraslle borç 

'

al>. 't\ Müflis Bakırköy Çimento Şirketine aid' t-araya mukabil birinci derecede ipotek .gösterilmiş olup borcun ödenımıe-
lld olup paraya çevrilmesine karar verilen 

~atı en dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeıniilM üç ehlivuhıf Bakırköyü Kartaliepede Eski Kurd Çi _ 
~ı llQan 1140 lira kıymet takdii.r edlllmiş olan Boğaziçinıde Sarıyerde Hüse- men.to Fabrikası bahçesinde mevcud' tıur-
1-tafı t!ıı~ sokak, eski 12, yooi 22 kapı N o. lı bir tarafı 1 harita No. lı mahal, bir da demirlerin 12/1/939 Perşembe günü 
lıit lar lttuftü Ziyaed<llin arsası ile Hüseyin vereseleri arsası ve köprü çıkmazı, saat onda satılacağından istiyenllerin ma
~~ ~ Hayriye vereseleri, bahçesi ile avukat Ziya hane bahçesi ve Kadir vere- hallinde hazır buhınmaları ilan ol'llllur. 
~ anıe bahçesi ile çevrili: bır ahşab evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: (13686) 
~ llı>~~n içeri girild'ikıte malta dlöşeli bir taşlık, bir bodruın, merırner bir taş- - ........ , ........................................... - .... .. 
a~ iki oda. bir hela, biır merdivenaltı ve bir mutfa'k vaıid'ır. ... 

'~it kat : Bir Sk>fa ürzıerinde birinde yüık ve dolap olan üıç oda. bir heiıadan s o D p o s ta 
.,,, · Bi.na.da elektrik tesisatı mevcuttuır. 

lttt ~ ~sı.: Umumu 533 metre mura-bbaıdır. Bundan 73 metıre murabbaı bilna, 
~~anı bahçedir. 

~>'l ~ t'ıda hudud, evsaf ve mesahası ya ~ıı gayrimenkuliln tamamı açık arttır· 
~ ~uş olup 13/2/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 cfıen 16 ya 
.. '.illa b eni~ahane binasındaki dıairemizde açık &rıtırma ile satı]acakıtır. Art.
~ 'tt edE:lı muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en 
~ l'.~ıranı~ üzerine ıhale edilecek, aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü 
~ tnak üzere arttırma on beş gün mücildetie ternld'id ediılerek 28/2/939 ıtari-

'ttı~tlıyan Salı günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açık 
~ % Yapılacak ve bu ikinci arttırmada da artırma bedeli muhammen kıy
"qftte 

0 
7:S ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi 

8-tı Ödenmek üzere tecil edilerek satış geri bırakı1aca.ktıı.r. 
~ ,,a 1 l>eşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 'ti ti nisbetinde' pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek· 
-ltoı~braz etmeleri lAzırndır. 

~~•ltJt 11 vergilerle 1lıf lediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve dell!liye resimleri 
""lttt icaresl satış bedelinden tenzil edilir, 20 .senelik taviz bedeli mil§teriye 

Yerebatıın. Çatalçeşme aokak, 25 

Yevmi. Slyul Havadla ve Halk ıazete..ı 
l~TANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

--··--ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kı. Kr. Kı. 

Tt'rRKtYE 1400 760 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 aoo 

Abone bedeli peşindir. .Adreı 
değiştirmek 25 kuruta. 

' ~ ~ tıı.unaralı ıcra ve ülas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, Gelen emalı gm oerilme2. 
~~enkul iızerinde ipotekli ahıcaklılar ile diğer alAkadaranm ve irtifak llônlaTdan me•'uliyet czlmm,. .. 

--··--
SaJı·bl . -

bil . 1 
enn n b.ı hatlarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan idcliala· Cevab için mektublara 10 kuruflua 

ıı..·~ le~linın ne rJ tarihinden itibaren 20 glin içinde evrakı müsbltelerile bi.1- Pul ilAvesi Iizımdır. 
~ l> icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkçı satı§ bede- 1•00;;~-;;;·;;;;;:;;~·74i·i;;;'b::;;) ' 
"'« laı ll:Ylaşına ından hariç kalacakları ve daha fazla mal!iınat almak isteyenle ı ~ 
~ -.Ul939 tRrihinden itibaren herkesin görebilmem için açık bulundurulacak - Telgra1 : Sen ~ · 
~. ~a §artnamesile 938/1666 numaralı dıosyasına mü.racaaıtı.an fllAn oluı- l 1 · ~· t D03 

(106) 1 '-....... ,.:....w. ... --....... - .......... ~-
\......ı~.~-... .... ............................ " 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eks:ltme saati aşağıda yazılı 
lokomotıf ve vagon bandajları 17 /2/1939 Cuma günü kapalı zarf usulü ile An • 
lc:arada İdare binasında ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek. istiyenierin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve teklifler~ni ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğinr 
vermeleri lazımdır. 
şartnameler 485 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Yezneler:nde satılmaktadır. 

İsmi Muhammen 
bedeli 

1 - Lokomotif bandajı. 165,204 lira 

2 - Vagon banciajı ı6,992 > 

""""""' 

Muvakkat 
teminat 

9.510,20 lira 
6.099,60 lira 

) 
) 

(9464) 
Saati 

15,30 

Muhammen bedeli 4 köşe maktalı olduğu takdirde 14400 yuvarlak maktalı oı. 
duğu takdirde 16200 lira olan 90000 adet kestane ağacından mamul tırfon yatağı 
17 /1, 939 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka'!'&da İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4 köşeli için 1080 ,uvarlaklar için 1215 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,:iO a !tadar Kom!syon RejsJiğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme C.aires5nden, Haydarpa§ada 

Tesellüm ve Sevk Şetliğinden d'ağıtılacaktır. (9552) 

ı İstanbul Belediyesi İlinlan 1 
19tanbul Tephirhaneleri için aluıacaık olan ve hepsine 4400 lira bedel tahmin 

edilen üç tane kam)'OO.et açık eksi.lan.eye kıonulmuştur. Şartna.nıesi levazım Müı-
dürl~ünde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı .kantmd'a yazılı vesika ve 330 l'ira• 
tık ilk teminat m~ veya mektu.biıle beraber 9/1/1939 Pazartesi günü ıaat 
14,30 da Daın.t Encümende buluruna.hd.ır lar. cİ.• c9412> 

lstanbul Defterdarlığından 
Kumkapı outa akulu ba.klkaliyesi muhammen senelik (270) lira üzeriınden ve 

eenelik kirası pqin verilmek şal1tıile yirmi ay müd'd-etle ve~ aıt'tırma u.mlile 
kiııaya verilecektir. İSteldlilerin hüsnühal sahibi olduklarına ve mahkfunıyet ve 

sari '.hastalılalaırı bulunmadığına dair zabıta, adHye ve sıhhiyeden alacakılerı re. 
simli vesikalaırlla ve % 7,5 teminat makbuzla·rile 23-1-939 Pazartesi günü sa.at 
14 de Millt EmlıAk MüıdUır'tüğün.dıe tqplanan komisyona müracaaHarı. (M.) (108) 

TURAN TiYATROSU 
San' atkir Nqid 

Cemal Sahir BirleılA'I 

Hayat Kaeırgaları 
Facia 5 P. 

Varyete DDet Solo. 

HALK OPERETi 
Bu akşam ıııat 9 da 

yeni operet 

üÇ YILDIZ 
Tel 403~ 



te Sayfa 

KRiPTON sayesinde gündüz ıtıOı gibi 
bembeyaz ve sqnderece idareli bir 

tenvirat elde edilmittir. 

TUNGSRAM'ın ampulların"' içine keymata muvaf· 
fak oıduQu KRiPTON gazı, havada nedır teHdUf 
edilen ve pek gUç ıeptedllen bir gazdır. KRiPTON 
9azının molekUllerlnln huaualyetlerl a a ye & 1 n de 
TUNGSRAM KRiPTON ampullarının aydınhQı tama· 
men beyazdır. Yani gUndUz •••tının temlzllQlnl ve 
•eftafhQını haizdir. KAIPTON'un mevcudiyeti elek• 
trlk cereyanını ı .. O• tahvll edan an birinci amildir, 
Aynı cereyan aarflle TUNOSAAM Kripton empullart 
ket kat fezla •••k temin ederler. Bu sayede ampul
lann kararması ve bozulması aagerl dereceye in· 
mı,tır. &undan dolayı e ı • k t r 1 k ampulu alırken 
:JUNGSRAM KRIPTONLARI tercih etmallalnla. 

ROM POST& 

BOURLA BiRADERLER . . 
i&TANBUL A N K A fit A 1 Z M 1 A 

PASTiL KATRAN HAKKI öksürükleri kökünden 

keser tecrDbe!idir. 

Her türlü yanıkları, 

Kan çıbanları, 

Tra' yaraları, 

Meme l:tihabları ve 

çatlakları, 

Koltuk altı çıbanları, 

Dolama, akneler, 
Ç O C U K LA R 1 N ve 
BÜYÜKLERiN heı- tOrlD 
DERi ILTIHABLARINI 

Her banyodan soııra saçınız 

Bu şekle girerse 

Herkesin üzerin
de ittifak ettiği 

bir hakikat: 
Sabah, öğle ve ak· 

yemekten şam her 
sonra 

KULLANMAK 
şartile 

RADYOLiN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
ve sapsağlam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının harika
lanndan biridir, denilebilir. Ko-
kusu güzel, lezz_,ti hoı, mik· 
roplara karp tesiri yiizde 

yüzdür. 

Kullananlar dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlıre 

Babalı, ille ve akşam bar yemekten ıonrı 
dlflerlalzl lırçala)'laız.. 

Karac-iğer, böbrek, taş ve ~ 
dan mütevellld sancılarınız, da.ro" 
sertlikfori ve şişmanlık şikAyetıerl • 
nizl U B t N A L ile geçirlnlz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ' 
salat gibi maddeleri eritir, kanı ti' 
mizler, lezzeti hoş, alınması kollf 
dır. Yemeklerden sonra yarım })af 
dak su içerisinde alınır. 

INGiliZ KANZUI< 
ECZANESi 

BRl.YANT.IN PERTEV ~--~ lstanbul ve Taşra Halkına 
ır İst•nbul için hesab edilen vakitler diğer arzlardaki şehirlerin ev~ 

kat'i~ gösterme?.. elinizdeki b5.tü n takvimler ıbu hususta kat'iyyen ~ 

En çabuk ve en emin 
bir ıurette 

TEDAVi EDER. 

ViROZA 
Fenni ve sıhhi bir 

CILD MERHEMiDiR 

İstanbul Jandarma sabnalma komisyonundan : 
ı - Evsafüle. nümune ve şartnamesine göre 8400 kilo çoraplık yün ipliği mü

teahhidi nam ve hesabına 12 İ:k.incikAnun 939 Perşembe saaı 15 cie Gedikpa
şadaki İibnbul jandarma satmalma komisyonunda açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - İsteklılerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartlan haiz bulunmalan ve tekili 
edt>ceklcri fıatın yüzde yedı buçuğu nisbetınde ;lk teminat mektubu veya 
m kbuzu gctinnel ri ~"rttır. 

3 - Şartname her gün adı geçen komisyonda görüleblllr veya parasız aldınla
bıl'r. 

4 - 1stekli'erın yazılı gün ve saatte satın alma komısyonumuzda bulunmalan. 
(9346) 

• 1--•:> Tanınmış yen ve hesap makinalan aahşı için 

SATIŞ MEMURU ARANIVOR. 
.. ___ _.. Mllracaat: Poıta kutuau 1452 latanbuL 

4111 
___ _, 

onlRrı dnzeıtmeyl lemin eder. 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun sant!ml 

aahile 400 kuruı 
aahile 250 )) 

aahile 200 )) 

Dördüncü aahile 100 )) 

iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilAth tarifem.izden 
istifade edeceklerdir. ~anı, yarım 

ve çeyrek sayfa ilinlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. · 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid ışler için .şu adrese müracaat 
cailmelidir: · 

ilincılık KollektU Şirketi 
Kahramanzade llıuı 

Ankara cadde.si 

..,~---~~----~~__...~~ııııııtıııııı~"""'' . ............................................................ . 
Solf ..f osta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: ~-~p Eme~ 

S. Ra~ EMEÇ_ 
sABiPLERI: A. Ekrc~ VŞAK.~!Gll. 

yaramaz. Buluuduğunuz §ehrin evka tını doğru tayin edebilmeniz için 

Ra8!!~d~~kece Gökçe Takvimi_ 
ile kabildir. Gt!ce vaktini tayine mahsus cetveller vardır. BulunduJISO....ı 
şehirde kitab bayiinden, yahud 10 kuruşluk posta pulu göndererek 1staJ'1P"'" 

~----.. ŞARK KÜTÜPHANESiNDEN isteyiniz • ._ ___ ..... 

lstanbul Defterdarlığın dan : 
Kadıköyünde Göztepe mahallesinin Çi ftehavuzlar caddesinde vaki şarkaO tf 

tehavuzlar caddesi, ş:imallerı Çiftehavw.ıl ar caddesi ve kısmen Şekılre 

tarlası, gar.ben Şekure Neriman tarlası. cenuıbcn kısmen Şekure Neriman ot# 
ve kısmen Balıkesir saylavı Enver köşkü bahçesile çevrili (380) metre 111 

baındaki tarlanın parası peşin veriLmek ve mali mükellefiyeUl.eri ile sa~ 
rafı alıcıya .aid olmak üzere muhammen üç yü-z sekl9en lira bed'el ü tJ 
satışı .çık arttırmaya k.onulmuştu'l". İsteklilerin 19/1/939 Perşembe gün4~ 
14 de % 7,5 teminat ma.ldbuzlarıle Milli Emlak Müdürlüzynd'e toplanan 

yona müracaatılari. (M.) (9551) 

KOLINOS 
antiseptik 

DIŞ MACUNU 

kullanınız. Lezzet! ho,ş, dişleri inci glbl parlatan Kolinos'u dünyada mllyonlard ~ 
seve sel'e .ıtullanı:lar. Tüpün muhteviyatı tek:sıt edllnı~ olduğundan uzun ~ · 
thtlyacınızı temin eder. 

Büyük tüpü CO, küçük tüpü 22,5 ı..uru~C.ur. 


