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Yuı iflıeri tale6••u: 20203 ÇARŞAMBA ı İKİNCİTEŞRİN 1931 İdare işleri telefonu; 20203 J'latı • X:un&f 

olotolun nutku: Bugünkü ·harbe 
ni arıt vermek için oaıı,acağız ••• 

ı ·· .. ·····----······--···········-·········· ·········-····--··---····················· 

_ Rusyanın bugünkü harbde mec;lis bagan 
b .1 f k l · v d.. 1'11.lll Şe:f1.n 

ı ara a acagı un natkile aç1.byor 
yeniden i/Ô.n edildi Meclis riyasetine Abdülhalik Rendanın namzed 

Yüksek Sovyet konseyinde Alman - ~~:~~!=~;~~~~:~'~~~~~~~~~ 
Ru kt nd b . hseden Molotof rm (buıiln) Oftmhurrai.11 Wnet İnönil - dülhali.k Rendanın. reis vekilliklerine s p a ) an a ' nün nutku ile açılacaktır. Nutku mütea • Aydın meb'usu doktor Mazhar Germen 

P 
kib Meclis Retli ve rlya.aet dfvaru eeçim - ve Bursa meb'usu Refet Canıtez ve Sivas 

1 b• d h d• •ı • kt• d• leri yapılacaktır. meb'ı.wu Şemsettin Günaltayın Parti rı -Q on ya Jr 8 a JrJ mıyece Jr ıyor Meclis Reisliği yaset dly~ı ~ar~fınaan r..amzed gösteril -
' diklerini bıldirdı. Umumı heyet bu nam· 

I 
____ .... ·---· ~a 31 {A.A.) - Cümhuriyet Halk zedleri itti~akla ka?tzl etti. 

M·olotofun ·ızahatı TOrk·ıyenin r:ılsi.grup rlyuetinden te~llt edilınf .. reis~nr~r:~~e. ~;:ı%~c;ö~:~::ers~~ 
Parti grupu umum! heyeti bugün saat han meb'usu Hılmi Uran ve Tnbzon bi b k t d tt• Amerika ya 15 te ll"JP reial ve Ba$Veldl doktoc Be. meb'ııou Hasan Saka umumi heyetçe it-

.,, buı<ın yapılmlltır. İcra kom.tas - <Deınwm ı illıOi ~> --
Nevyork şehrine hediye • 

ltalgan kabinesinde 
·'değişiklik, iki Alman 

dosta nazır çekildi 
Mussolini kabinede yapılan tadilihn bir ''Nöbet 

değiştirme,, den ibaret olduğunu ıöylüyor 
~ı:tdra 31 (Hususi) - İtalyan kabtna, 
llnda ~~ ve faşist idare .heyeti ara -

nu de . un de~ikler yapılmıftı.r. 
~liı . ğişiklikleri alaka ile taklb ede 
~ v sıyası mahfelleri, herhangi bir hCl
'1etin ~ekten içtinab etmekte ve vul
Zlle~i 11Şafını beklemeği tercih a,M -

B· rer. 
bJr ~ M~lini ise, yapılan tadilitm 
hnu söyıt dt;~işürme> den ibaret olem -

edilen-çepıe-doatlı1k 
tezahürlerine vesi"e oldu . 

liaaııa ~tir. 
habirt za, Royter ajansının Roma mu- Nevyorkta ol~ gibi mu.hafam ec:Ulmui 

Vaziyeti şöyle görmektedir: ktcft.flm TUrlc pavy<>tMl 
(Devamı 7 inci sayfada) Stara4» AlfNri (Y ..... 7 n.oi sayfada) 

Ticaret Vekaletinin tetkiklerinden çıkan neticeler ·-y-;;,~-·::yj~~;~i·-·····-

Çok içiyoruz! 
Son iki senede içki sarfiyahmızın, fiatı diğer 
hlernfeketlerden ucuz olan şekere nisbetle bir 

nıisli artması bizi acı acı düıündürmelidir 
Yazan : Muhittin Birgen 

Ve kılımız 
Ankara 31 (A.A.) - B1r müddetden'1Nı1 

ralıat.sıs bulunan TicaNt VerW ,. Antalya 
meb'Ulu Cezmi Erçin. hutalığın.m. ~ • 

(Detxıtm 1 Ulci_!'_asdftd4) 

Sabiha Gök9en 

~
;~m/ran:~;:;·:~:ıro•una lıalJımıtui;:~~=::;~:··~:~:··:-."\ 
pabileceii bir ıeyler var•a onlan da yapamaz hale gelebilir. Şu halJ• I 
AlmanlaTın vakit geçirmiyerek bir teYln yapmak i•tiycceklerini lıa
bul etmek hata olmaz. Fakat iti• o feyln nedir? Bugün bunları lıa-

1 
tirmelı kabil olamyor. Bunun Ja· ıebebl yapılabilecek hakikat•n ı 

müeııir hiç bir ıey bulunmama•ıd er. 
\._ .. _ ........................................ ·-·----···········-·· ....... ......... ................ .1 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

Almanlara göre lnıili~ tlonanmtUtna lrarıı açtıkları mücadelenin illr 
haJtalar ~lındala nctice•i 

(A.lnıaa tayyare ve denl.zaltiıarının son h.ıttaıar zarfında İn&Ulz donanma.aile ,,...._ 
ıan mtk:eıdeM Alman matbuatında. ıen!f mikyasta lstismıır edilmek~dir. 11emq bl.. 
ten ı~ Ye ınecmuala.r bum~ Alman iddial:arına ııör~ tec&ıt ~ 
tAoeklUI doludur. Yv..UndM! resim b1t Aknan ıuc::muasından alınmıttır. A>Jne.:; 
t&rafınd.uı batınldıtı veya buut. ulraııldllt iddia edUdiil halde İngUbıler ~n 
akıbeUld klılDWl tAQıid. mm• de t.bılt Oiunan 19m11er1 Te hldı..,e ~ .. -
ttnnektecllr. 

1 - 'l'a.n'ILr• pm1tıt cOOunceoU1e, ll - Tt.1yaııe llmial ıArc Ro7a:b. s _ 8&1:11 llarb 
ıemili cBoocb, 4 " 1 - .aepu.ıae. Tt ıRo,al OakD atır kruvazörleri, 6, 7 .,. ı _ cmıa _ 
11.
burgh. ... ~~\at .t.fobt.lt. Wb kıNftzörlerl, t. - ıİroın Dulı::.eıı -a- tıuo t 1. 

- ........-. _._. - AllMıl llmanlarma ıöttırlllen ıta.oaa ..,a dottt "' _ 
-., .....-.) [Y.._ ~ in<:i •yfamııı:.cia wıacalıııens] 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli Blalrale: ;;;; iki yol = Sözün kısası 

Çok içiyoruz! 
.. Yaıan: Muhittin BIFfen J 

T ür~yede halk tarafından istihllk 
. edilen maddelerle nakliye işlerin

deki hareket nilbetleri hakkında Ticaret 
VekAleti tarafından verilen bir tetkik bi
ze, birÇ<>k bakımdan enteresan bazı ra
kamlar vermiştir. 

936--937 yılına nazaran, 937-938 yılında 
iU farklar tesbit edilmiş bulunuyor. 

Tütün istihllki yüzde 6 artmıştır. 
Şeker istihlAki yüzde 7 artmıştır. 
ispirto yüzde 24 artmı-ştır. 
Demiryolları iş hacmi yüzde 53 art-

~ır. 

Denizyollan iş hacmi yüzde 12 art
mıştır. 

• Ayni artma hareketini 938-&39 yılında 
ısc şu rakamlarla mukayese edebiliyoruz: 

Tütün artma nisbeti yüzde 12. 
Şeker atma nisbeti yüzde 15. 

-

-···· -
Saat hesablarken 

*** E dirnekapı - Cihangir hattındl\ 
işliyen 3140 numaralı otobüsün. 

Çarşıkapıda bir saatçi dükkAnına girdi .. 

1 
ğini gazetelerde okumuşsunuzdur. Kaza,. 
nın gazetelere geçmiyen bir cephesi vu 
ki, onu da ben anlatayım: 

Otobüs oldukQa kalabalıktır. Şoför, 
vitesi açar: 

- Sabahın şu saatindenberi hep aynf 
iş. 

Diyerek, üzüntülü bir bakışla uzanıp 
giden yolu kolaçan eder: 

Kondüktör yorgun görünüyordur: 
- Sabahın saat kaçındanberi hep a • 

yakta duruyorum. Daha kaç c:ıat te du. 
racağım, bu da kolay iş mi? 

Diye düşünür. Yolculardan Bay M . 
sağa sola baktıktan sonra başını kaşır: 

İsiprotlu içkiler nisbetı yüzde 27. 
Demiryolları artma nbbeti yüzde 79. 
DenJzyolları artma nısbeti yüzde 20. 
Üç istihlflk maddesi ne iki hareket 

- Sabahleyin yarım saat geç knldı."ll 
diye, şef demediğini bırakmadı. Akşam 
tam bir saat geç çıktım. Bunu kimse dü
şünmez. 

La Bruyer bir glin Frnnsız Prensi Konde'ye felsefe der- Beylik yoldan yürüyen hedefine mutlaka varır. Bütün Yolculardan Bay N. oruçludur: 
si veriyordu. Şu cümleyi s<?yledi: tehlike gedkmesinde, i.ş işden geçtikten .iOnra varma - - Topa yarım sas.t var. Nihayet bu .. maddesi üzerinde yapılmış olan bu t~t

kik, bize şunu göster~r ki memlekette 
halkın istihUl.k ve sarfetme kudreti son 
iki sene içinde, memnuniyet verebilecek 
bir derecede artlfııştır. Bilhassa, demir-ı 
~olları şebekelcrimizin artması ile bir
lıkte halkın da seyahat kudretinin artmış 
bulunması, bizi bilhassa memnwı eder. 1 

Bir memleket halkı, ne kadar çok hare
ket ederse o memlekette medeniyet o ka

- Her hedefe iki yoldnn gidilir; birincisi herkesin sındadır- kestirme yol ise yüzde dok.~an ihtimal ile yürü. gün de gitti. ... 
geçtiği yoldur, ikinci.si ise «kestirme yoı. adını taşır. Her yenin ay' agwınm kınlmasını mucib olur. Fakat ytizde on Yolcul~rt?an0Bay Pd. sevgı~ıs1.ıı;ıe randde • 
'k' · · ..:ı~ k · . - . • vu vermış ır. nun a sevgı ı.s1, rem evu 
ı ısının ~ endıs!.Ile gore bırçok faydalı veya mahzurlu ihtimal ile herkesten evvel menzile ulaştırır, tehlikeyi verdiği saatten geç gelir: 

dar ileri gider. 15.:~:~~~~ii~!~~~:=~~ 
Tütün, şeker, ispirto ıPbf maddelerde

ki istihlak nisbetlerinin artması da, mem
lekette istilılak kudretinin arttığınn bir 
delil olmak bakımından bizi belki bir ta
raftan memnun edebilir. Faknt~ ispirtolu 
iç-kilerde gördüğümüz artı~ nisbetinin 
yüksekliği sade canımızı ınkmakla kal-, 
mnz, belki de bizi :ızun uzun düşündür- ı 
meğe layık bir hfıdise olarak tebarüz· 

1 
saat bırde kuvafor, saat ıkıde proval 

Tehlik~li bir Yahudi r·--··-·········· .. ·······················--~ Jngiltere Kralının saat üçt~ ~pk~mı aımıy~ gi~mek .. sımaı • H b · tam saatı, bır sınemay:ı gıderım. Saat altı 
IJilherl i~. er in ir ftkr a =ı Ziyaretleri buçukta seans biter. Saat yedide Selma-

nın çayında bulunurum. 

S •• 1 Yolculardan Bay S. iş adamıdır. Vakit· 

~~ 1 

* Türkiyenin, dünyada çok içen memle-
ketlerden biri olduğu iddia edilemez. Her 
ne kadar bizi böyle bir kanaate sevk için, 
elimizde esaslı bir mukayese imktuu ve
reeek rakamlar yoktur. Fakat, yery-:iziln
de Türkiyeye nisbetle daha çok içki içen 
memleketler bulunduğuna, oralarda ve 
buralarda yaptı~ımız müşahedelerle ina
nabiliriz. Fakat, buna mukabil, eğer Tür
kiyede içilen ist?irtolu içki miktarını Tür
kiyede istihUk edilen dij?er maddelerin 
nevi ve miktarlarına nisbet ettikten son
ra ayni nisbeti, diğer milletlerin ayni 
tarzdaki istihlAk vaziyetlerile mukayese
ye imkan olsa, meydana gelecek rakam
ların bize deh.şet verecek şeyler olacağı
na da tereddildsQzce hükmedebiliriz. 

Evet, başko. memleketlerde, bilhassa 
hayat bakımından yüksek bir· seviyeye 
vbıl olmuı milletler arasında içki mik- B 
tar itibarile bizden fazladır; fakat ora- u genç matmazel bir Yahudi dilberl-

i u gorünmUyordu onun için nakiddir. cunkü vakti nakde 
) Balık avı meraklısı ilç arkadaş bir tahvil etmeyi iyi bilir. 1 kahvede bulUfmu.ş1.ardı. Biri: •

1 

- Otobüs iyi amma, bir yolcu topla ,. 
: - Ben, dedi, balıkta çok talihliyim- mak için ikide bir durması olmasa. Bu yüz 
f dir. Bir su kenarına oturup ta, oltayı den yarım saat gecikecek <:lursam. Bü· 
i ruua attım mı muhakkak balık gelir. I yük zarar. Tam saat yedide bir zahire 

i 
lkinci balık avı meraklısı: · tüccarı beni bekliyecek. 
- Ben daha talihlit1imdir, dedi, ne Gene yolculardan küçilk Bay Ş. orta 

vakit ıru.ya oltamı tıtmm bnş çıkar • mektebin birinci smıfmdadır: 
mam. Muhakkak bir balık tutulmtL§ - Yarın saat sekizde tarih, dokuzda 
olur. türkQe, onda hesab, on birde resim. 

Üçüncü güldü: Gene yolculardan 1~ilçük Bayan T. ya-
:- Bunlar bir şe11 mi, dedi, geçen '"'1

1acak bayramlığını dü~ünilr: 
gün ben balık tutmak için bir dere 1 - Yarın saat bkd~ mektebden çıka -
kenanna oturmuştum. Oltamı atma_ cağım. Saat ikide ı;?ve dönersem. Yarım 
dan, dereden bir avuç su içmek iste- saat oonra annemle kumaş almıya çıka· 
dim, mümkün olamadı. : rız. 

lki.ri birden sordular: · Şoför korna çalar~en hesablar: 
- Niçin? . - Altı sa~t içinde, on dört sefer ya .. 
- O kada.r çok balık vardı ki, su : parsam mükemmel! i glJrünmüyordu. • i Kondüktör para sayarken hesablar: 

\_ _.J - İki saat içinde. virmi altı yedi bu ... 
çukluk bilet fena değil! 

Fran. a cepheye * 
100 000 JI. Tam bu esnada kaza olur, saat düşü .. 

• guvercln · nen, saat hesablıyan b;r otobüs dolusu 
GIJnderdi halk kendilerini snatqi dükkfmında bu • 

lurlar. 

. *** .............................................................. 
larda insanlar daha mütenevvi maddeler dir. Altı dil bilir ve pyet selis bir suret
üzerin<le daha mebzul bir istihlak yapar- te konUfUI". Aslen Polonyalıdır. Bundan 
lar. Bizde ise halkın bütün ,gıda maddrsi sekiz sene evvel Polonyadnn kaçmıştır. O 
istihlAki ekmek, un v_e bui{dav ü~e~ınde zamandanberi de dört memleket değıştir-
toplanır. Bun.dan. ~:ı~ı<a, gerek ı;ıyıı:ıme, miştir. Şimdi de İngiltereden tardedil _ İngiltere ile ticari temaslar artıyor 
gerek sıhhat ışlerı ıçın yaptı~ı snrfıyat, k tehllk il :ı.. •• Şehrlmlzin bUYiik ithalatçı firmaları in -
billıassa istir hat ve ~urizm bakımından me es e AS.l'fllllfl?Uftır. Sebebı de İn ,, masrafları çok küçük denecek kadar az- bir İngiliz laı.ptanma rilfvet vererek İn _ giltere kralı. memleket dahilinde glliz flrmalnrlle tcmaslannı arttırmaktadır. 
dır. Bundan başka, di~er milletler ara- giliz topraklarına çıkmış olmasıdır. muhtelif ziyaretlerde bulunmakta, fab - lar. 
fanda, içki, daha ziyade, her zamnn, az rikalan, 6J~maklan tefti§ etmektedir. Bu- Bu Ucart temnsların bir kısmı şimdiden 
miktarda ve sırf mıinebbih olarak kulla.- etmiyelim. ,.. ' rada kendisini bir milhimmat fabrikasın- mfu:bet .netice vermiş ve ithalft.t emtiası ü 
ııılan bir şeydir. Bizde ise içki, sırf içmek Tiirkiyede içki kullanmanın fazla art- da bir i1:çi kır.dan. . h kkı d rıerlI'''. Ireı:tltere~ ehemm!yetıı s!parl ler ve-

masmda amil olan blerden bı"rl de ' ~ mermı a n a ma- rllm1,Ur. 
içın i~ilen, yahud bizi sarhoş etmesi iste- itimat 1 k "rü 

l b dd d
. bir za=-=:lanberi btDıas'"' •ehır· lerde ve a ır mı u yorsunuz. Bu ~lp:ı.rlşterln s:ı.nayllmlzln muhtaç ol 

nı en ir ma e ır. Bizi sarhoş etmiyen ilWılllU ----- ., 
içkiler Türldye<le az rağbettedir. Umu- kasabalarda kadmJann da içkiye iştirak du~·· m'lddelerl tamamen ka~ılıyncak ma 
miyetle Türkiy~e sert ickiler tercih etmekte olmalandır. Kadınların içki iç- A "k h l b · t hlyette olduğu ve nleltimum ithal emtiaları.. 
edfilr. meleri ayıp ~til. takat, onların içki iç- merı anın meş ur a lQ Çl nın mUhlm blr kısmının dn bu m<'yanda 

Anadolu içlerinde dolaşanlar bilırler memeleri, hiç d~ .ert içkilerden »- muharriri Greg öldü temin edn:~ı söylenmektec:llr. 
ki pek çok yerlerde içki satan dükkAnlar, tinab eylemeleri bilhassa. müreccahtır. Fransa Majino hattına yüz bin posta · • Bı 0:-ıa müvazl olarak ihracatçılar da iktı-
en çok f!diyen, en çok sermayesi olan İçkinin aile hayatında yap~ fena tesfr- güvercini sevket:miştir. 1914' harbinde, Amerikanm. tanın11U4 tabiatçi muhar- sadi anlaşmanın neticeler.mcslne intlzaren 
cIDkkAnlardır. Bunl nn yanında diğer is- ler m.a.lOm olduğuna göre, bundan QOk ız- cephede 30 bin güvercin vazife alınış rirlerinden Lane Grey 64 yaşında olarak büyülı; angajmanlara glrlşmeanekle berabe1 
tthl!k maddelertle meşJ;?ul olan dükkô.n- tırab çektiA'i muhakkak bulunnn şuurlu bwıl&rd 7482 si -ı .. tü y k d ' kalb sekt · d ölmö.ştür Mil la , bnzı 1hroç emtiaları ilwrine muameleye de 

lar • 
.ı-·"-a tenha. daha fakt"r bı·r manzara bir Türk kad•n""'" '~ye ka,...,, h,, ... ,met an ° muş · u arı a res; eısın en · yon rca vnm etmekte ve bunların miktarını arttır 
Q41ı göstermesi elı;;-t ,;a-"-"'-D.l.norma~l ~ olm..-ak .. la- mini gördüğünüz güvercin, Londra İn - okuyucusu bulunan Lane Grey bilfiil ya- mak için ldzım gelen tedbirlere tevessül ey. 

'arzederler. Bundan şunu anlarız ki Tür- UMIMF. ö dı~ Aleml • 
kiyede ispirtolu içkiler üzerindeki pera- mn gelir. Bunun ıQA. gönül ister ki, kn- kılab müzesinde bulunmaktadır. Umumi şa ~· en roman haline sokmakla lemektedlrler. 
kende ticaret hareketi bilhassa dikkati dınlar, bilh sert içkilerden kat'iyen Harbde büyük yararlıklar gösterdikten meşhurdu. .............. T ...... A ....... K ...... V·······,····M················ 
celbedecek derecede kuvvetlidir. · ictinab etsinler ve IOIU'a da, muhitlerin- sonra bir kurşun yarasile ölmüş, tahnit 

Şunu da uutmıyalım: Türkiyedc ispir- de, ~ne bilhassa sert içkilere karşı bir edilerek müzeye konmuştur. Dünya kaç yaşında? ... 
tolu tekiler, diğer umum! lstihlSk madde- mücadele yapsınlar. • 
lerlne nlsbetll'! daha pahalı bir fiatla satı- Bu :tirlan okay&ıı vatandaşlarımın, 
lırlar. Su hald , eJter Türkiyenin umumi bu mevm üzerin.de derin derin düştlıı- Si/viya Sidney bir og/an 
~elirlnin içkiye aarfedllen kısmını di~er meleri l umdır. Tnrlrlyenin cismant ve 

Kıürreiarzın kaç yaşında olduğunu bili
yor musunuz? 

üroloji tesmiye edilen bir usule göre 
bugün arzunızın yaşı 1.725.000.000 sene 
ile 1.820.000.000 sene anuıı!'lda im1'! .. 

üroloji metodu: Kayalıkların, Ye ma
denlerin derununda bulunan radyoaktif 
maddeler ile hesab usulddftr. 

mflletlerln ayni masraflarile mukayese ruhani smhati, onun en büyük serveti ol- do/urdu 
edece kolursak, bizi büsbütün korkuta- du~nu hem kim iyi idrak ediyorsa, bu Meşhur sinema yıldızı Silviya Sidney 
cak bir netice alacaı:tımız :nuhakkaktır. hususU, :propaganda bakımından vazife- . .. 
Bu v ziyet böy1e olunca son iki senelik sini üa etmesi ltı.zımdır. Nevyorkta hır oğlan çocuk dunynya ge -
bir müddet uırfında tçki sarfiyatımmn, ~ c:J3. tinnif ve bebeğe (Altın çocuk) ismi ve-
m l • fiatı ucuz olan sekcre - Türkiye- Uf9""' rilmiftir. 
de şeker fiatlan, içki fiatlerının aksine r;:;:;;:;;;:=:;;;;:::;;;;;;=:;;;;::::::;;;;;;;;::::;::;;;;:;;;;:=::;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;:=:::;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;::;;;;;;;;;;;,;;;:;;,;.;;;;;::;;;:;;;;:;:;;;;::;:=:;;:;;~ 
olarak. Avrupanm hemrn her memleke- ' ; 
tinden daha ucuzdur - nisbetle bir mis- ' s T E R 1 N A N' 1 s T E R 1 N A N M A 1 
linden fazla btr artma harP.keU yapması, 
birl derin derin vP hattft acı acı düş-Jn- Gıı.zetelerd sık sık görüriiz: 
dilrmde 1Ayıktır. Herhalde çok içivoruz! - İtalyadan veya Yunanistan.dan balık alın k üzere limn-

* Acaba, niçin çok \çivoruz? Bu. uzun tıunıu üç beş vapur ıeJıniştir, derler. 
bir m Iedir. Bunda tarih vardır, -psiko-ı İstnnbulun bıılık piyasasıru bu vapurlar tan:ıim ed~rler. 
loji vardır, killt<lr vardır. cemiyet var- GeJdil• mi i:uılJ.lm kilosu nev'ine ı6rf! yüzdl'.ir, gelmediler 
dır; htnAsa, bu niçini tnhltle giri~ti~im1r: 1 mi ·beşe iner. 
za.mrm tilr türlO bahislerin derinlikle- Bir miiddf'ttenberi İstanbula İtalyadac balik almaya ge
rine dalmamız u.rurt olur. Fakat. mese- len yo'ktur, Yunanl.tandan gelenler ise yüklemeden d<5n
leyf hangi bahis ·nzerlnd ve hangi ba
kundan tetkik ederoek edelim, karşımız- rnilşlerdir. 
da içtimai bir yara bulundu~ neticesine Oa:tıtE>lHde bu yeni h!di.senin sebebini okuyonu:: 
varaeaıınu-ı muhakkaktır. Bunun için, - Yunan hillnlmeti tuzlu J>.lık ithalini menetti, fakat 

İstanbul bahkçıları hükUmetimlzin üı.\.·assutunu rics edecek
ler diyorJar. 

'Omtd ('delim k; hadise geçer, İtalyan ve Yunan vapurları 
geno balık nlmoya gelip giderler. fakat meselenın düşünm<.>
ye değer bir L'<>ktısı vardır: 

- Yunanistanln İtalyanın üçer tarafı denizdir. yemeleri
ne yeti~cek ba}ığı kendi sahillerinde fazla.sile tutarlu İs
tanbuldan aldıklan balık ton balığı ;c:kltnde veya :sardnlya 
olar;,ık konserve yapılıp memleket hancine atılacak balık
tır Bırim de tmı on beş senedenberi Wc!rdısını edipte bir 
türltı bqaraınadıtırnız if, bu i§tir. 

IS TER t NAN, i STER INANMAl 
fazla ~e meyline \arsı siddetli bir mü
ca&hıye ~şmek bizim üzerinde ehem
miyetle duracağımız meselelerden biri 

oJnmşbır. Buna hükmetmekte ta-eddüd ,~------------------------------------------------------------------------------------.J, 
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• 1 İkinciteşriıı SON POSTA Sayfa S 

Devlet resim ve heykel 
sergisi Başvekil 
tarafından açlldı italya - Yunanistan 

k Ankara 31 - Birinci cDevlet resim v• 

ademi tecavuz pa tı heykel R!'gisi> bugün saat 17 de Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel'in btr nutku ile 

imzalanıyor ~~raeimirule BatVekil Doktor 

Amerika bitaraf lığı 
t1e Avrupa harbi 

E Garb cephesi de büyük 1 

menzilli Alman topları 
faaliyete geçtiler 

Refik Saydam ile vekiller, meb'u.lar, teh 
Londra aı CA.A.) - '11.mM g~zetıeltnin Rot.- rimizde bulunmakta olan büyük ve ona B ua{inkü harbin istikameti 8.ıerin

terdam muh&birlne nuara.n, Itaqa Ue Yu - elçilerle elçilikler erkanı, vekAletler rll.- de mühim tesir yapabilecek ka
naıı.ı.st.o.n ~da pek yakında tıb- dostı.U 1881 ve müdiranı, yerli ve ecnebi matbuat rarlardan biri daha verileli. Amerika a
.,. ade.ml tecavüz mu$llhtdıeainin tım&lıı.na - mil.meuilleri ve güzide bir davetli ldltleıli yan meclisi, Roosevelt hükumetinin nok-

.• _ Parıa &1 CA.A.) - Askeri vazi}'M bakkm- DUemaıı t.opo•a Dk dırfa oıu..t ~ oalı hakkında Berllnde ~alar = ~ ha.zır bWunmUf].ardır. ı .. Ftai nazarını terviç ederek İngiltere ve 
""' lhvaa ajan.sının teblta-1: batlan iç.inde ıe ldlomeıtrede bulmıaıı '4r metted!r: Btı pytalara ........ , bu MaarU Vekili Hasan ."\.li Yücel soya - . raz:saya silah ve mühimmat satışına 

Dan, evvelki günlerin temin~ olarak btL kl:lıftl bombe.Mımaıı etin* sunma btt78 tıefebbtisti İta\T& ya.pmlf*u. dili nutkunda ezcümle demiştir kı: ımkan verecek olan bir kanun tadılotı 
hı.asa Lorraın cephesinde FraD.m pi.yad•, :ınenlil.U atır tGpl&nDla ~ IDıl)'daDa Londrn teyid ediyor Türk milleti için birçok .medent vuıt- yap~ı ~e ~ri~anın bitaraflık kanununu 
~tı ve han. kuvvetJert birden fu.llyet il& oılcann.ııtl&ıdır Londra 31 (A.A.) cRoyter. : lal' gibi aan'atkir olmak da yeni bir .-Y 1 değ~tırdi. Tadıl kararı otuz reye karŞl 
~l§lerctır. • • • İyi malfunat alan Londra mahfilleri dıtğildir. Kimbilir ne kadar etki bir a - 1 altmış üç reyle verilmiş olduğu için tadil 

>'raı:ıaız piyadesi Alman hatlarının lı8tlk - Fraıı.ıı teblıği. Roma ile Atilla arasında bir adem! teca- manda Orta A&yada mezarların duvar taraftar~mı~ ya~ıd~n A fazla bir eberi-
ta.tı taaııyetlne devam ederek blr~k ham - PM1I ıı (A.4J _ 11-1~ 1arthll Pran.- vil% paktı için müzakerelerin devam etti- resimlerini yapan maharetli ~ta.J.arııııu • yet t~ ettiklerı aşık~~dır .. ve buna, z~-
~let YalXrnış ve bu faaliyet bmıuııa Moeelle ım akşam tebltllt ltni teyid ediyorlar. Bu paktın 1928 de dan b~e kadar - aradaki ku.uf ~.~ yıf hır kara: demek mumkun de~ildır. 
e Bil"" bôJee.,Ue Sa.rbrülc'ün merkes meT - taa.ıi,.t aktedllen ve Londrada btr istikrar mua - larını atarsak - san'at duygu.su Türkün ~erikan ~ıtarat kanununun tadilinde 

ZUnın iki cenahı llzerlnd.8 hararetli oınuıı - Moaelle ile Bu U'umda bamuıblr hedesl addedilf!n paktın teyidi mahiye - nıhundan siliıunem.iş, ayrılın.amıfb.r. amıl ol~ bır~aç ->.c~eb var?ır. 
tur. Bu nı~Un tlmaline birçok devrl,.ekır olmut, ufak attı mta ta&rruf.l JllÇılmıf- ttnde ola~ bildirilmektedir. Hasan Ali Yücelin nu1.kunu müieakib 1.- Amerıka sılah fabrıkalarına yeni 
iônderıımı.ştır, tır. 30 TefrlııWnııll sbl artında J9l)llaA Buna bfn.aeıı Londra yeni aııı..manın Bajvekil Doktor Refik Saydam Dll.1Va1 - faaliyet aaha~ı açrn~k. 

Bu intizar d.evre.sinde husu.ti bir ehemmL mtite&dd1d ~ esnumd~ otAt ~ üdlnt nrllsait bir suntte karşılamakta - tak.iyeUer dileii ile kordeliyı keaerek iM' ~ - ~erı~a efkarı umumiyeainin ek· 
Jet kazanan bu fa.ally•t esnasında Alınaa _ b1r Alman u.tı ~ b&t.ıarmu. dl - dır. Paktın tmmsın.ı.n pek yakıa olduln liYi aÇ1m1tır. serıyet iüba~ıle davalarına taraftar bu-
~aıı bir mıttar esir al~. tnrillmQştür. neı.-nm Jk1 t.anı.ad t&J1&- anlaşılıyor. lun?~ İ~gılt~re •:e Fransaya sil1h te-

'l'ıı.Vyareler birçok k~ uçuşu yapmlflaı: rest Sar ~ AJmaa het1aıma dtlıf - H d .dd tı• b• darıkini mumkun kılmak. dır. lteza 11ı:1 taraf topçusu da faaliyet p: m~ttır. Bütb Pranım ~ Mertne 1 opa a ŞI 8 1 ır 3. :- Bu .~ilfıhları Amcriknn vapurları 
t.nntştu.. dönmftştftr Trenler MaJ·ı·no ·1 8 harıcmde dıger memleketlerin ucar•t gc-.... · fıriına bir Turk ~ileri tqıyaca~ı~rı için, silah aıı,verişi-

Mo Otofun nutku 1 Bugu .. nkü harbe Zigfrid hattı '. b .., ld r:k!~~e~~s~~%~~ o~~n_b1!:ı~~~~: :.~: 
1 • gencı ogu u yat Amerıkan gemıleri ıle yapılmıyaca-

arasından geçıyorlar tından dolayı Amerikanın harbe .Urllk-

n 
1 h t k ı ' ı v 11 (A.A.) _ 24 Saattıenbel't denlsde lenmeti tehlikesinden de kurtulmak. 1 aye Verme Ç n Ça lşacaglz Brü.bel 31 (A.A) - B!le n. J'ranct - ~bir tırtma büküm 3ilrmeıttod1r. a. Bundan bir müddet evvel bu tsdH6t 

111 Jort arumda mu.n~ıam flınendtfer m6- =ın J"&Ptırma.kta oldulu take!ıede taht • temin etmek istiye~:, f?k:ıt .~uvaffak ola-
nıa.kalltı tesis edilmiştir tk1 İnc1llZ mühendlıll ne rut mıyan Roosevelt hu1rnmetının o zaman-

.M .. ""-ttı n- ~ta olan ... -.... ,., __ ki muvaffakiyetsizliği ile Amerihn pf-(8a.ştaratı ı inci sayfada> alışmıt bulundutmnu bul ea:ın formtm. Bu:ı yerlerde trenı., a11no om 1 ... btr Türk terctimanmı ant olan.k ~ ......._ k A · · d b, :· h:ı. 
1 

ol b 
da Ztgfrld h ttı d ekte •e yol- kurtarılmaaına 1mkAn arı umwruye.sın e ug :ın usı an u 
b tıun bir rapor okumuştur. Aynen ka.- kuvvetten d•at '" a~ ~ eul J'r~ıv=~~tlblı:Amlanm 'ftrk terctıma~algal arumda botu1 _ değişikli~ sebebleri araştırılınca, nzıh S: e~ilen bu raporun lnraati bir buçuk cak bir hale l""m11ttJ', A~ J"9ll1 Jl - nh ~ rahat seyretmektedirler. buıl om:ım;: "!,""""" b:kı fecl W!sedezl ve mantıki bir neticeye varılamıyaca~ı 

at surınüştiir. yası TaZiyett tnd!r &dertıen ka.b& M.tıt.ıara a ~tur. t n .. >UY.. muhakkaktır. Bu, 0ls:ı olsa, bu aradJı. bfi-

s . d0$Illemek ~ın M nokta;,ı lyioe anlamak ı.. *ıhyı mCteemrdlr. yük faaliyet göstermiş olan iki tA.rof pro-
ovyetler bıtaraf cıı.h eder. M~ ta 80ft b1rkat ~ -.rfındıa., Af . d U Ltmand& bulunan Tan vapuru lıl y&..nııuu .... paganda servislerinden birinin dlA'erlne 

~\folotof, Avrupada başlamış olan bü- cmntec.avtz• w ctıecal'ftb gibl keUmtı1er ,..._ man or usun n d:ıtmd1LD denize açümJı1Ur. nemm. J1llar - tefevvu.ku olarak ifade olunabilir, bunun 
. harbin bütün beynelmilel vaziyeti ni birer mlna 1k"8ab ~dir. Bu ..,.__ b k d d&ııberi PtUmemit azgın bık fırtına b&b bir diler manası da şudur: 
~ bir surette değiştirdi~ini soylıye - ııe bu kellmeıe.n ~ıı eç veya M:t ay~ 8Ş Uman ani ftddetııe de-ram etmektedir. Amerika, fngiıterenin mağlfıb olması· 
fın hu harbde Rusyamn bitaraf kalaca- Telki mft.nnlarlle bu«Qıı tulle.ııma,. blbf\. .., • • • • ? na tahammül etme~< i<;temi\'or. E~er b5v 
eac:ı~ve harbe nihayet vermek için çalı- nın; yanll§ btr hareket olur. Busb bftyn degıştırıhyor mu Başvekilin le bir ihtimal bellr~cek olursa ve Taki 
laca ~nı ."!e bu mesaisinde muvaffak o - A'v:'upa d~eUcırtndmı ~ ftldt, ' geçım~ bulunurc.;a, Amerika bu harbe 

~fc:nı umid ettiğini bildirmiştir. Almanya har.bhl b&r an 8'Tel bttmfllb\t '" Loodra 31 (A.A.) _ Yorkshin Pôlt 'J'T kk - l • istemeye istemeye müdahale etmek isti-
la S lotof nutkunda bilhassa Almanlar- sulbiln yeniden ~ ceımealne bahlfkt:r pıeteainin askeri muharriri yazıyor: 1. eşe Ur eri yecektlr. Bu sebeble, sonradan Myw bir 
&ul ovyetler Birliği münasebetlerinde hu blr deviet va.ztyeıttnde r&nmar. BClk!lı dtı - Alman valller geçen haftaki toplan • harekete mecbur '>lmomak için, Ameri-So: gt>le~ tahnvvülü kaydettikten sonra., ne kado.r teca~ ~ oldu~ 1~ bela Hitlerden, Sovyetler Birlilf,ntn har- Ankara sı CA.A.) _ Baft'elı:11 Dott« Be - ka, şimdiden, İngilterenin eline, davayı 
tnanYetlerm eskiden?eri. !m~etli ~ir Al- din eden Fransa .,.. tnıtıte~ o.lmd1 harbba be l{irlb girmiyeceğini aonnu.şlardır. ftt Saydam, Cüm'hurlyetin ıe n<::ı yıld&lftml kazanmuına yar.avabi.lecC'k sil~hlan bQl 
aöyı~an~ mevcudıyetmi ıstedıkleX:ni 1 devam etmest?M ,. ~ imza edDmeme - Httler, bu suale menft cevab vermesi m1hıaaebet.De yurdun her lt~en p _ bol vennek azmınd~dır. Amerıkan btta-
~ö 1 tniştır. Molotof rnporun kıraatma sine taraftardıı1.u. dı:erine valiler Rusya olmadan mütte _ dftilen tebrtklere teşekkiirlerlnln .,.. D.111 • raflık kanununda vaoılan tadi!Atın bfr 

Y ece devam etml.ştir: Roller değişti flklere taarru.z etmenin feci bir hata o - bktı tebrtklerinin iblA.ğına Anadohı Aj&nADı ma!1a.• da bud~r. l\~aama r:h ' avan medi-
Sovyet • Alman pakb lacakıru bildirmişlerdir. wmt buyurm1J4}ardır. alnın bu kararıle bıtaraflı;< kanununda 

23 • GördfiğünQs l'lbl roDer defi~. SlSylendiğtne göre, Alman 131\f)nırnan - J!zım ~len d'e~siklik yaoılmıc; olmuvor. 
illan Ağustosta ~ovyetler Birli~ile Al - İngiltere n P'rama hftkCmetlert taratın - danlıJı Von Brauchıı.ctı'den alın•cak ve Bitaraflık kanunuııda ayan medtsinin 
teca y~ ara.:-ında ı1!1~a edilmiş olan ademi, da.n bu yeni ~ muhik ptıermek pek yakmd• gen.el kurmayda deltoiklik-- Erzurumda her taraf yaptı~ tadilatın tatl:>ik ml'vkiine girf'bil· 
aen~-r1z mı~kı ıkı memleket arasında için Polonyaya b1"fl yapılmış o~an taahhM- ler olacaktır. mesi içtn, avrıca, bu seklin Amerikal'\ 
li tab·ı_:ce ~uddet devam etmiş olan gay- ıertn ırert stlr1llmest ciddi bir eısaa ısttnad k ı •• tOldU meb'USll\ meclisince de kabul edilmı>si 
~ ~ munas~~e:lere ni~ayet vermiştir. etmlyen harekettir. Buıııftn herkes a.nll.1or kl. F. 1 d. h ı· ar a or lhıındır. Halbuki bu meclis. bundan c~-
tilr1·· vı:ıpa hukumetlerı tarafından her eski Polonya7l J'9Uiden :n,,._ etmet meseleıd ın an ıya eye 1 vel ayni mevzu Üzerindf'! vaphih bir mU-
llıQı~ ~ek~ll~rle körüklenmekte olan düş- mevzuut>ahs blJıe oıamu. Bu sebeble fimdL Erzurum 31 (A.A.) - Dün ıecederı :r.akere neticesinde kanunun de~sttrllmc-
tle ~ hıssı bu tarihten Sl)nra Almanya ki hari>I Polon.y.,, ihya ıa)"Mlnt taki'b 8 - Moskovaya g·ııtı• itibaren Erzurum ile mülhakatı.na kar mesine ve eski seklile ıpka edllme!lne 
~ vyetler Birliği arasınd:ı bir yakın - de k ld ettlnnelt bir ha kM ya~~a ba.şla.mı~tır. karar vermişti. Bu hal vaziveti cıMııkrq 
1olu ıya. ve ;Jostane münasebetler tesisi 1 re 'l'rame ın.n::':U:~Kleri re la . . Her taraf karla örtülm~. Y~lıt kansık bir sekle sokmakta ve m~b'usan 
·beıı ~ ınkılab etmiştir. Bu iyi münase - nur. ansa '" a Helsinki 31 (A.A.) - Fınl.lndiya mu - h&lA devam etmektedir. meclim müzakPreleril1in helecan He bf>k· 
ltlf.n~rın gittikçe inkişaf etmesinin bir de- noktayı pek iyi •nladıklan halde, ~ mu- rahhas heyeti bu akşam Moskovaya mü- 1enmestn1 mucib olmaktadır. 

ın &vyetler Birliği ile Almanyn. ara- harebP.ye net1oe ?ermmMk ~ sulhft yap - teveccfhen Helainkiden ayrılrru.Jtır. 5 rn ı;; 
~da dostluk ve hudud hhdidi hakkında mamak için hflret:etleriM yeni mtıey)ide - Hatayda meb'us seçimi el/nı, UGaqr,.}t LAn"ç 
trı Eyıcııde Moskovada imza edilmiş olan !er arama'ktadıı1ar. eon zama.n!arda bu tk1 Mudanyada .......... -...................................... - ...... ._ 
l:i,1sakta buluyo B r tle Sovyetler hükfimet zimamdarlan tendllertni d.emok - p ı A •k d A' 
8\~~iği ve Alm~~~ ~ü~~betleri ara - rast hukukunun p.mpcyonu olarak ileri,. - Bir ynğhane gandı azar gUnU yapı ıyor merı a a ,man 
bed a .. hUsule gelmiş olan ani istikamet te çlr:neğe çalışıJOrlar. Bu cllmleden olarak Bursa 31 (Hususi) - Bu~ün Mudan -
tt-as~uıu Avrupanın eı:ı büyük iI?.devleti İngiltere hüktunett .tendı.t ıçın harb ra.ye.. yada tabakçı Ha.sanın yağhanesinde yan- Ankara31_.<H~si) -Hatayda:meb'ua l&Şkı"laAtl hakkında 
tı.el ~da husule gelmış olduğu ıçın bey- al olarak diltlerbım in J'Ok edllmesinb 1llıı ~ çı~tır. Derhal yangın yertn. yeti- .eçimi 6nümüzdeki Pazar günü yapıla -
~r~~el Vaziyetin heyeti umumiyesi ü - etm~. feI1 Bursa itfaiyesinin yardımı ile ateş; /Aktır. Parti namzedlerlnln ilimlerinin t hk• k t ı 
t.bi he cfu kendini hissetti.rmektt:n. bit - Baltık dcvlctlerile mfizakcre1er yağhane tamamen yanmadan söndürül - Cwna gün~ ilAn edilmeleri ıcuvv.ue 8 1 a y&pl lyOr 
}'etin ali kalmamıstır. Hndıseler ali Sov- mütti.ir. muhtemeldir. 
l!ir}i . s?TI ictima devresinde Sovyetler Rsporda Baltık devletleri ve F1nllnd1ya .U. -------- Nevyork 31 (A.A.) _ Askerl makama· 
)'a ği ıle Almanya yakınlaşmasının si - yapılan mOzakenılere ve 'I'ür~J"e ile So'Y - yen; Sov11et Maden tetkı'k ve arama tın talebi üzerine Am~rikadaki Alman 
la~ sa~ hakkında ortaya sürülmÜi o- yet Rusya arasında yapılan go~elere de f i S . ./! d teşkil1tmın faaliyeti hakkında tahkikat 
taın tel~kki tarzlarının 1anlış olmadı~ını temns edUmlşUr. Molotof, ambargonun tal- Se ir o, ya a enstitüsü direktörlUgvU açılıruttır. 

an&ıle teyid etmi tir. dınlma.cıının yalnıı hamın uzatılması - Botya sı (A.A.) - Bu1car ajana bildiri - Müddeiumumi, teşkilat rem F'ritı 
·p ş h b' na yanyacağını "6yJem~t1r. wnP: Ankara 31 (Husust) - Maden Tetlr:fk Khun'un muavin. i Hiel'i 25 da.kiu iltic • 

olonya ar ı p . . J- c d..w ı "'örülm"· ol nı~.. olonya arazısınden gelen Yeni SoTyet elçlsl L&nentlyev ftt aeta.ret ve Arama Enstitüsü direktörlü~e eıw- vab etmtetir. ı uı su5 ar ~ ~ -
tt ı -r ntilhlm hMlse de Polonyanın aııte- hh kA.tıbi lle btrlJk:te, bu sabah Sotya.ya ~lml.t- Utü fen heyeti reisi Hadi Yener ııeçil - duğundan yakında takıbata ba$lanacak -
tUrn~ldaını ve Polonya hükfunetlnln da - mura P.slar ttr. m.tştir. tır. 
aıra$ı sı k.eyr.iyet!dir. Polonya. zlma.mdaranı Moskova 31 - İşgal edilm.is olan Po - ;.,;~======:::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıo:::::::::::::::ıııı~~~=============~~;;;;:;:::;:;;::::=~~~~~:ı:~:;~ 
<!an \'geldikçe hükumetlerinin, sağlamlığın- lonyn arazisinden 121 murahhas Mosko -
bths e Ordularının «"kuvvet ve kudretinden.. . . 
tı p~tme1tte perhiz etmemtşlerdlr. Halbu _ vaya gelmıştır. Bunlar, bu ak~m topla -

10nnyn evvclA. Alman ordusu ve arka- nnn yüksek Sovyet m~clisinin celsesıne 
:t!aı. Kızllordu tarafından indirilen bl - iştirak etmişlerdir. Bu içtimada bu mın -
~ darbe bir Versallle.<ı cenini olan ve ancak takahrın Sozyet Rusyaya lllbakı tud1k 
de reıı altında ekalllyetıeri tazyik .sayesin- olunmuştur. 
ttı.tJ:~aYan bu hükumeti tuz buz ho.llne -------------
1&?' nı etttnn~ır. Artık Almanya ve SOvyet Zı ptedilen Amerız..a 
..... oı tl!~ arnsında an'an~ siva..<ret telfık - ff 
~ ttn • 
le ınilcı an Ptenstpslz oyun usulleri tamamı- Vapuı u A iman 

etrnış vazlyetted!r. 

Alm"nya _ Polo"'ya Baı;rağı altında 
e..r":alrıann - Polonya haıib!, Polonya ~imanı- .. St~~holm 31 (A.A.) - .. ~ity of Fli~t 
~ rının tam bir ıntısı neticesi olo.rak ne- dun o/tleden sonra Tromso ye gelmiştır. 

111 
1enınış, hep blldltinlz gibi Fransa ve in- Vapur Nazi bayrağını taşımakta ve Al -

11 tere nrantııerı Polonyaya hiç bir ynr _ man mürettebatı tarafından sevk ve ida
~ ~in edememiştir. zaten bu rgarantl _ re edilmektedir. Ve Amerikalı mürette
tı\ .n ne gibi şeyler olduAunu bilen kimse bat da vapurdadır. Vapur saat 16 da tek-

&vcud de~lldlr. rar hareket etm~tir. 
ıı._ A~anya 1le İnglUz _ Fransız bloku arasın- Amerikanın Almanyaya muhhrası 
4' aşııvan harb ise ııtmdlkl ho.lde birinci 
t\~tnda bulunmaktadır Bu harb, bu _ L?ndra 31 (Hususi~ - Berli~deki A -
ttr e kadar hakiki lnklsafını göstermemiş- ~erıkan IS~farethane~ı .erkanınaan salA -
11 · Buna ro.ğmen bu harbin hem Avruoa _ hıyettar bır zat demıştır ki: 
t~a hem de Avrupa haricinde birçok derin Bugün Berli!l hükümetine. bir muJ:ıtı -
~11' Vvtıııer vıücude getireceği anlaşılmakta- ra \'ererek, cCıty of Flint. ın Amerıkan 
~ mürettebatının hayatındım Almanyanın 

bttrı~vn .. ımııe1 vaztyctte husul" gelen bu mil- mesul tutulacajtını bildirdik.,. 
'-!ll tebeddüllerle miınnst'b:ıttar olarak yakın Amerikanın bu ihtarı Alman hükümet 

ana kadar kullandıCınuz ve heplmlzln mahfellerini telişa dü$il.rmüştür. 

Bir ( Onda bir) 

MİLLİ Pİi 
Biletinin girdiği cebe: 

8,000 
10,000 
15,000 

Lira da 
Lira da 
Lira da 

girer! 
girer! 
girer! 



SON POSTA 

Kara enizde şiddetli Ziraat Vekili dün 1 Limanda esaslı 
A~karaya hareket etti tesisat 

İkinclteşrin 1 ... 

Adliyede 1 

Galib Efgani davasına 
devam edildi bir ka ayel fı tması aşladı Moakovada açılan büyük ziraat sergi.sini ya,pıla,ck 

ziyaret eden Ziraat Vekili Muhlis Erk.menin Perapalas oteli sahibini dolandırmak 
riysse\J.ndeki heyetimizin evvelki gece şeh- Münakallt Veka.ıett tarafından limanı - id'diasile asliye 8 inci cezada tahtı muha.
rlmlze döndü~nü yazm>ıttık. Ziraat Vekili ml!da çok esaalı tesiv.t yapılmıuımıı. karar kemeye alınan Yemenli Galil= Ef~nin~"J 
MunlLs Erkmen dün öğleye kadar evinde verllmlş, bu hwıusta yeniden tetkikler le - muhakemesine dün de devam edilmiştir. Marmarad lodos1 Karadenizde karayel fırtınası 

yüzünden yeniden baz1 kazılar oldu 
istirahat etmiş ve ö~eden 80ma Pendiğe gl- rası tçtn alA.kadarlara buı direktifler veril- Saat 17 de ba:şlıyan muhakeme geç vak 
derek Ziraat Vekaletine ba~lı Pendik bak- mi,•ir. te kadar sürerek, ·dava ,!aha geniş saflı.a· 
teriyolojl baytart eruıtıtilşünü ziyaret e'f:mlıı- Bu arada bllh&&Sa yeni ve modem bir ter- Iar arzetmiştir. 

Birkaç günıdenbert devam eımekte olan ki bir motör taraya dt1,ferell parçalt.nmıt - tir. V~~· e~tı:üde _2 saa.t kadar kalarak .sanr yapllmMı mevzuubahıı olmaktadır. Suçlu tara.fından evvelce dolandırıl ~ 
dodo,, fırl.ınasu keslllr kesilmez Karadenlz.. tır. t>nstltünun butun tesısatmı gezmiş ve ala - Alfl!tadarlardan bir mmı yeni yapılacak dıklarını iddia eden Matmazel Pivnsyan 
de fldd•tll b1r D.ra-,el :fırtınasının başladı.. Vapurlann intizamı kayboldu. kadı.ırlar.~an lzah~t alınJştır. Vekil bundan bu tersanenin Beykoz ne P~aba.hQe anı.sın-! ve otelci Osman Belirin şikayetlerile alA-
lı ha.ber verUmektedtr. F'.rtına., ~a.purların seferlerini bt'\;-naıte. sonra Goztepe~ekı asma fidanhkları. ~~ bağ- da :1apılma.aının muvafık ol.aca~nı Ueri sü:-- kalı dosyalar müddeiumumilikten celbe • 

Dün yeniden mıntaka liman relsllğinln ba,lamıştır. cılık drneme ista.s~~-nun~ da g=ı~ r· An mek:te, bir klaım ıı.lAkadarlar ise Hallçt.e ya- dilerek, dünkü celsed~ tetkik olunmuş ve 
~ ettl!U deniz kazaları şunlardır: Evvelld ıı:ün tzmltt~ r.elme'!I beklenım U- ~uhlls F..rkm.~n.. ~~ira şam e res e - ptlma~ı daha faydalı n~tteeler vettceA'i mü- bu davaları~ af ~e mür~ru z~~"? dola -
3 yelkenli karaya düserek parçalandı ı;ur vapuru dün gflçl~klP. lim:ınımıza gel - ka aya hı>-reke, e~m ş · t:ıle9.<Eında bulunmakta.dır. yısile ademı takıble nettcelendıg1 anla ~ 

. , l li~I Zlrııat Veklll Jıfoskova seyahati 1ntıbaları lm t 
Tekirdağın.dan ı.st.ant>ul L.man re s ıı. ne mi.ştir. _ :haklrında gazetecilere şunları söylemlştir: Gerek blrlnd. gerek..-.e ikinci nlrlr Vek! - şı ıc: ır. .. . . . . 

ıelen malftma.ta göre: biri iki, !kisi dörder Vapur kaptanından alınan malfmıata e:o- _ Bovvet Rusya seyahatim ~sna.cıınd:ı gör let tarafından ~aslı btr .elı:1lde tetkik olun- Müteakiben, muddemmumın~ tıı.lebı8Ie tonluk olmtı.lt üzere fu; büyük yelkenli fır - re; Marmera hattında ~lddetll bir fırtına diHdcrim.den çok memnunum. Heyetlmlze duktan sonra tarar verilecektir. suçludan bazı sualler sorularak, ızahat ~ 
tma ytızünd~n ~m.Jrll bulundukları yerden hUkfim ı!.\rmektedlr. dost Bovvetler ber yerde büyük bir hüsnüka- Ter33.ne Testı.i:ı' tesisat İngiliz kred!JJ1nde~ lmmıı::tır. 
dem1r tnrıyarak karaya düşmüşler. iki sa - Nitekim bu yi.\z~n U~r vapıırn ancak bul goot..erırner. Bu 1yi ka:ı>ul~n dolayı çok Devlet Denleyollanna taht!ıi'! edilecek para GaUb Efgani, bu suallere cevab~n 1000 
at rtbi kı5a bir müddet zarfında hepsi par. Karamiirsıalde yolcularını çıkarabU~tş ve mföehassislz. ııe yapılacaktır. İmriliz liralık kredi mektubunu MısbaJıla 
çıalanmı.şlardır. y~n!d<>n yoku almalı t~h11k.ell gördt\ğfın - Mo.skova ziraat sergisini çok beğendim. • borcunu Mısırda öd'en:ıC'ı{ üzere anlaı;tık· 

Btr yelkenli geminin clircği kırıldı den umanımı,.a oo,, oı~rak geımı~ır. Cidden çok iyi hazırlanmış bir Mer. 15 gün- Ankara •· lrfanhul - lzmir tan sonra Seyfül'ic;;Hima gönderdiğini, 
Karamürselde Süleyman Gürbüze a1d .oi. n!l!'er taraftan ıtandıenizMn limanım17.a lUk seyahatimiz esnasında çok istifadeli bi1ahare harb çıkınca paranın gelm0diğl-

han> adındald geminin fırtınadan seren dl.. gel!'lCk t'izere blrk~ gün evıv<>l yola Ctltml~ şeyler gördük.» hava seferleri tatil edildi ni anJatmıştJr. 
zıe11 kırılmış, denize dü.şmü4tür. Oemi ayni olan blı hııım motörlEr Kavak ıtmanına ka- Müddeium11mi buna karşı şu suali te\Tc 
mamanda motarlü olduğundan dalgalarla bir dar gelmll'ller, faka.t burada dem\rllyerek fır ş h• ı· • b Ankara - İfftanlr.ıl - İmıir hava seff'r - cih ettirmistir: 
mtı:!det mücade ettikt.en sonra güçlükle tınanın ~mesl.n1 betıeme~e mecbur kal - e lf ec ısı ugun leri bu!!Undeıı itibarı:-rı ilkbahara kadar - Evvelce harb yoktu. Fakat işlerin 
aab!le yanaışma~a ve batmaktan kurlulmata mıslardır. t ' tatiJ ecfümfs bulurımt1kt:ıdır. Devlet Ha - karısrnası muhtemeld!. Maznun. Yemen 
mu ..... ••ak olm"btur. Pazar g-Oni\ llmanmıı!'dan İmroza hareket op ""nıynr VflV-Olları idaresi ilkbahara kadar mühim ' ö' d . ~-u - ı. ı t veliahdına tehrrafı Evlô1de ~ 'n erıyor. 

~faltcpe ve Kadıköv iskeleleri etnıe.~ı ietıh eden Tayyar vapuru Den zvo. - İ , bazıdhahztrJıklar yapacak+dır. Bu arlnıad!l Sadm Evvelce bir ec-rıebi olmak dolayısile, hi9 
lan İd!\re."ltn!.n göı9terdW lüzum U7 e!'ine stanbul Şehir Meclisi bugün saat on mm a ir tııvvare me:v anı vapı ası a mi telaş etmemiş? 

ha....ara uğradı sefeıe konu1mam1,, bunun verlne dün "Kon- dörtte valinin nutku He açılacaktıt'. Vali, mev7olıuhıhstır. 
l'ırtma yüzün<ien Maltepe ve Kadıköy 1.s- ya.. vapuro İmro!'.a gönt1erllmt!!tlr. nutkunda bir senelik he1ediye faaliyetin- Di/iPr taraftan İstanbul • Berlin hava su~lu, cevaben: 

t~lelerl he.rab olmuş, bllbassa Malt.epe Lske.. Mudanya hattına fl!Uyen Trak vapm-u dUn den bah"'"dncektir. Bu irtima devresinde f 1 · i bu ·· b 1 1ru tl - Misbah faturaları ::!~ A~stosta çı -
=- " " se er erın n gun aş ama!'I. vve e kartmıstı. HattaA. Mısıra kadar biletimi ıe.t yenlbaştıı.n lnşa edllm€k ihtiyacı göste- vaktinde llmanınwr.a ceımıırttr. daimi encümen azahl{ı aec;imi yapılacak, ryıuhtemeldir . 

.. k d ı m·..+ır ı ı .. oıculann if"d-elerlne ş h" · tr D "l~ dahı· alm. ayı taahhüd etmi<>ti. recea. a ar parça an >q• • Eu vapur ıı. ge en J "' konservatuvar. e ır tı:va osu ve aru i:1 Bunun icin AJman h1tva nıı.kli'rnt c;ir _ .., 
Bir samarılhra karnva düstü lÖrP: vapur yolda btrka.ç defa tehltke at - cezenin 937 bütçesi kat'i hesablan göz - ketinin bütün hazırltklarmı ikmal etti~ Duruşma iddia maltamının talebi veç-

Sllinide Sellmpaşa gölü önünde bulunan latmı~. dale:alar kaptan könrüc::ftne 'kaı:tar den geçirilecektir. Daimi .. encümen aza - m~lthn>Cfur. :Runa rıılhnen bu hu~sta kat'i hile, bazı şahidlerin celbi için talik edJl-
biiytik bir şamandıra yerinden kopmuş ve ka. vü1c~Plmiştfr. Va.nurun ~11.~lam olması bnWn lan arasında bazı tebedduller yapılacak- malfımat ıtelmt-mic:tfr. m.iştir. 
ra.ys TIU'a vura parçaıanmıştır. t.e1111Jı:e1erı muyarrıttıyetıe a.t.latm~tır. tır. Genç kad•nları fuhşa teşvı"k 

10 . d . ldı SrY''l'lr vauurıı blrc:oıt tc;kPlelere uğrama - ı 
g~mı enıze aç~ ~ dan dlln Karadeniı.dıon limanımıza gelml~- Dik"atsizlik vnzündon iki k'si Knptan 'ft Makinistler Cemiyeti eden ı"k; k"ış"ı tevkı"f edı'ldı' 

Zonguldak Umanından blldinld!ğlne go • tir Mersin vanuru da dl'n ı;ı:.elme.sl lcab ,.ttl- - ·• I d • umumi hP,yeti toplandı 
re; Karadeniz limanlarına uğramak üz.ere ~ı 

0

halde ge1ememlstir Dftn Denl7,Vollan İı1a- taba!1C8 il!\ vara an 1 Kaptan ff Maktnl~ler C~yett umumt Yorgi ve Dimitri isimlerinde iki ada • 
9lkmış olan 10 gemi fırtınayı t.ehllkell gö - resine g~len mı:ıltmata göre. va.nur AmMra Dün sehrimlzde dtkkat.ııizl!k yüzünden tki heyf'ti dfın saat H te cemtyet merkeztnde mın Beyoğlunda birçok kadınlan ve 21. 
terek Umanlara uğramaktan vazgeçip deni- limanına 11tlca etmı~tlr. Vırnıının bugün 11- kaza olmu" ~ neticede tkt kişi yara1anmı~ - t 1 tı yaşında kızları fuhşa teşvik ettikleri öğ• 
ıse açılmışlardır. manımın gelmPsl bektenmPktedlr. •1r ~ -~ a~m~ ;· ki ld h t1 i renilmiştir Zabıtaca yapılan tahkikat 90"' 

J'lrtuıa esnası.ncla yolda bulunan Zongul- Fırtma e.enasmda Ktmri.infin Kadıköy 1s- " C1bal1de Çılmk.çı Karamehmed mahalle - op ~~ .ı a ~ are eye • n cem ye- nunda. m.~znunlann genç. kadınları baı1 
dat npunınun makinesi birdenbire bozul - k,.,~~ı :vanmda batmıs olan Hfldaverdl v~l- stn1e oturan Bedri, evinde tabancasını te ~ tin b{it.un ıı.zalan hnzır bulunmn4, ~ki ida- zevkperestler hesabına iğlal ettikleri te.s-
m~. n;ıur dalgalar cereyanına kapılarak ken11<ı!nin dtın d~lgı~l11.r lndir\lerek cıkar.:l- m'z.l"'rken ka:ı:aen taban~~ atH alını• çı - rt hevet1 ibra ~!ldikten sonra yenı idare he bı't edı"lmiştir Müşevviklerin evvelce de 

" M kl İn 5 • " ' ...., "' yeti intihabı yapılmıştrr · s11rlllclenme15e b~lamıftır. a ne « ar. - mıı~ma baıılanmı.'l'tır: Yf"lken'H eok hMara kan nıermi eline isabet ffierek yaralanma - · bu şekilde sabıkaları olduğu anlasılara~ 
lltılmı. iki mll a.ç.ığında bozulmuştur. u~adı~ından Haıtce almRrat esash blr su- sına c;ebetıiyet vermiştir. İnt!~abattan sonra cemi~ 'nizamnamesi- her ilcisi de yakalanmıc; ve müddeiumu .; 

Btrk&ç defa batmak t.ehlikesl atlattıktan rette tamtr edilecektir. fünct kaza da; Bostanbaşında blr arsada nln yeni cemiyetler i:&nununa ıröı"e tadlU miliğe teslim olunmuslardır. 
sonra bir teaadllf eseri ola.rak o civardan Re- olmu3tur. mevzu olmuş, bu hususta yeni b\r ni - 4 üncti sorgu h~kimliğince yapılan İS" 
een ŞlrketlhaY\iyenln Erol vapuru vaziyeti Ha9eki tP.devi. klin;;,.; 1n~n Ayni yerde 18 sayılı evde oturan ömer na- zamnıune hazırlanmasına karar verile.. ticvabı müteakib, Yorci ile Dlmitrlnin 
c6rmftf ve de:ı'hal vapurun imdadına koş - mP~cimlıe aMfacal( mındn bir genç. arkadaşı A.!lana aid taban- rek toplantıya son vertlm.iftlr. tevkiflerine karar verilmiştir. 
mu.,tur. ttnt..-eırmte Tlh 'P"aktlltesl ta.rt1.f1ndfl·n b11 ~- cayı Bo..~anbaşt. ar.!a&ında btrllkte teerO.be ................................................................ . 

B!'O] vapurunun kaptan ve makinistleri - TIP Hııseldde veni nıotırılan tP-dav1 kUnl~I - etmek isterlerken kazaen stl~h patlamış ve c: h. h b 1 • • b d Mutlu bir do;c. um 
n1n yıırdımile Zon.guld~m bozulan makine- I"'ıı acı1ıs t~~nl ~ Mlf' ii7•r1 yapıla - cık~n kımun ömertn kamına tesadüf ede- \"e ır a erterımzz ura a ~ 
al tamir edlltnl4tlr. r14 ktır.· Tôren<iP 'O'nt~l':'ltte R0ktl'ıril Cemil rek tf'hltkell surette yaralanmasını mucib bitmem ·şiir. 7 ne/ 

Vapur yoluna devam etmiştir. B'!lGf'l btr sftvlı>v ver~lttfr. ll':ıkülte tara - olmm~tur. 
Arkadaşımız Etcümend Ekremin oğla 

Muvakkarm dün, 31 Birtneiteşrlnde bir kıll 
çocuğu dftnyaya gelmiştir, yavruya FerihA 
Çiğdem ismi veril~tır. Arkadaşımızı teb~ 
e®r, yavruya saadet dileriz. 

hri tonluk btr yelkenli parçalandı fınc1an inıııe ettlrl.1meırte olan kulak ve bo - Hrr ııcı kaza etrafında adliye ve zabıta tah sa.q/amız'l bakınız 
Ka.ramürselde Ere~ll kö:vünün önlerlndt' &az ve ,m kHT>'lrl~rlntn R<\llu' törenleri de k1krt yRpmaktadır. Yaralılar tedavi edll -~ 

H'4tme aid !ki tonluk cHüdaverdia adında- htr müddet M:>nra yapıJecalrtır. mek llzeN! hastaneye kakhrılmışlardır. 

Bir genç kız feci bir 
kaza neticesinde ö'do 
D1ln Hallçtenerlnde bir genç kızın ölümU 

ne neticelenen feci bir kaza olmuştur. 
Kyftbde Deltlrmen $0ka~ında 8 sayılı ev

de oi.uran Fener orta okulu talebelerinden 
K.ost1 kızı 13 yaılarında. Anastuya, dün 
mektebine gitmek üzere Hallç İdaresinin 6 
.ayılı vapuruna binmlştir. Vapurun Fenere 
7anaşmat üzere bulunduğu bir sırada genç 
tnı acele bir hareketle iskeleye atlamak ıs
tem.ll)se de mun.Uak olamıyarak düşmüş ve 
ayatı vapurla iskele arasında kalarak reel 
bir §etJlde ezllml.şttr. 

Kazayı mllteakıb Balat mu.sevı hastane -
llnt' kaldırılan Anasta.sya btr mi\ddet son -
ra aldıjJı yaraların teslrlle ölmüştür. 

Kaza etrafında tahkikata ba.şlanmı~ -
ar. 

Ticaret işleri: 
Ehemmiyetli ihraç muameleleri 

yapılıyor 
17ç ııün1ük bir tatil dolayısBe dairelerin ka

palı bulunma.ııından ticart muameıa.t da biz_ 
a.rur dunnu~u. 

D1m. ihracatçılar büyük bir faallyet föraz 
ederek fhr~ emtiasmm gümrük muamele -
ter.n\ tamamlamak ve menşe şehadetname
lerliıı almakla meşgul olmuslardır. 

:m..aaıı ihraç maddel~rimlzden birçoğunun 
ihraC'ı memnu veya lieansa tiı..bi olmasına 

ratmen dl~r maddeler il.zerine ehemmlyet
li mııameleler cereyan etmektedir. 

Bu arada. İngDtereye tiftik, Maltaya eıma 
T8 yumurta, Holandaya yaprak tfitün, İsve
ı;e 1§ fındık. Norveçe yaprak tütün, Yunan!.8. 
tan!\ ve Bulgarl.!tana ton bnhi!:ı, Mısıra yap
rak tt\ttın ve kuru incir ile, İtalyaya mühim 

miktarda yumurta ihracatı yapılmaktadır. 

Diler taraftan piyasada Almanyanın Ba1 
an Te merkezi Ayrupadakl ticaret merkez
~ri Tuıtı:ısıle memleketimizden emtia mü -
bayaa.sı faaıtyetıne geçmek istedi~! söylen
mektedir. 

Konferans 
Bt'Joğlu Halkevinden: 
2 1k1.nciteşr1n Perşembe günü saat 18,30 da. 

EvtmJıin Tepebaışındakl merkez binasında 
doçent Recai Okandan tarafından •Amme 
'hu'rultı.ında tanztmat devri» mevzuunda kon 
fera!l.S fttlleceltt1r. Herkes gelebilir. 

BütOn Gençliğin Naz rı dık.katine: 

Heyecıın, iv!:. C3r ı, Sergüzeşt Film
.eri meral:lı..ıırms. : 
20 Ceııtury Fox Fi..m Şırketinin ba 
mevsim içi.ı hS\.Zlrlanonş en güzel 
fümi. 

Arizona Kaplanı 

Beş Roilcrde : JEAN WİTHERS -
HENRY Wl LCOXüN • LEO CAR
RlLLO. Başt ın t1ştığı: Heyecan 

Korku ve deh .et tılmi 

BU. GÖR 
Matinelerden Hilıaren 

AL KAZ AB 
Sinemasında ba~lıyor 

Bayanlara Ybni Tenzilat 
devam ectiyor. 

F E R A H Sinemada 
,, T11I : 2185' 

Bugünden itihAren 3 Türkçe Film 

1 - K E ş 1 F A L A y 1 (Türkçe) 

2 - DENIZAL Ti D. 1 (Türkçe) 
8 - Sinemamtz bes:tbına Marmara 

· BtudyosunO.a çevirttiğimiz 

Cümhuriyet · bayramı resmi 
geçidi Türkçe 

/.-~·,·-·'&~·LALE SİNEMASI 
Yarın akşamdan ilıbttr n: Seneniıı ikinci Snper Filmine bıışlıyor. 

llENRY BATAILLE'ın Fransız edebiyatına hediye ettiğı 

1 L G 1 N· B AK i RE 
Piyesini Fransımı 1 en 

kudreı~i artistleri VICTOR FRANCEN - ANNIE DUCAUX 
Çılgı,1 bir aşkla beze :ıerek... Ö.Jurncu bir kıskançlı'da ensliyerek.. ve heyecanla kudretlendirerek 

Sinema aünyasına bir şaheser yarattılar .... 
Fevkalade il4ve: ilk defa gelen son hup raporu Alman tayyarelerinin İngiliz filosuna hücumu ... 

Litvanya ve Vilnonun itgali. .• Zigfirit ve Majinoda Harp RENKLİ MİKİ W ALT DİSNEY 
Bu Film pek yakmda ANKARA ULUS Sinemasmda göstarilecektir. 

Yarın Akşam SARAY Sineması ~----. 
Şimdiye il.adar görülen bütno gl\zel aşk filmlerini gölgede bırakan .... KADIN, için yeni v~ mllessir bir mevzuda 

yarablan.. Annelerle maşukalann kaleblrini titretecek olan ... 

-BEDiYEN SENiNiM 
. ( Stella. Dallas) 

Fransızca sözlü şaheseri takdim ve sayın mn~terilerinin görmelerini hassaten tavsiye ediyor. Baş Rollerde : 

BARBARA STANWYCK - JOHN BOLES 
Büyl'lk bir aşkın... Btıytık bir istirıı bın... BQyQk bir ihtirasın Romanı Biletler evvel<len satılmaktadır. 

, .. ~------•.- Metro Goldwyn Mayer Filmi Şh ketinin 2 senede hazırladığı 
ve Milyonlarca dolara mal ettiği mevsimin en muhteşem filmi .. --•••••-.1ı.. 

ARI ANTUA ETT 
Türkçe sözlü 2 devre tekmili birden. Baş rollerce: 

NORMA SHEARER - TVRONE POWER gibi 2 bfiyülc artistin san'at hayatlannda en 
harikul!de temsilleri, güzelliklerine asla erişilemiyecek bir sinema eseri. 

BVGÖN m:atinelerden itibaren 
Mi L L i ve ALEMDA 

sinemalannda birden başlıyor 
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Amerikanın ambargoyu 
kaldırması harb üzerinde 

ne gibi tesirler yapar? 

•Son Posta• nın yeni edeW romanı: 12 

cSon Posta• nın tarihi tefrikası: 41 

BİNBİllDİRB 
iA i AK HANESi 

Yazan: Re§ad .Ekrem 

Gizli saray 
~~~------~~-

( A rkCJ$l vıır) 

dı~ınız yerleri biliyorum; Bol!iziçini btr 
kere geceleyin bir de Ründüz iki defa ft 
orasını ivi bilen bir ahbabımla birlikte 
delaştım.' Rica ederim, dt?vam ediniz. 

Beni sevimli ve ümidli maceramın i-1 
~ durduran ve lafa tutan Fra->~"'7 na-
2etecisine önceleri kızmıst•rn; takat ince 
~lu, duygulu ve bilh11s.s.ı olgl6!l aı.ışun
~l~ bir adam olduitu ~örülüyordu. Ken
k ISM"ıe karşı sempati duymağa ve onunla 
<>nuşrnaktan zevk alımığa başladım. Ko

CaJnan bıyıklı, geniş ve iri yapılı. babs
C4trı adamın son sözleri üzerine Liza dal 
ona karşı alaka hissetmi~ti: 

CIEYliN .AVI 
- Poyrazlı, hafif ınzgarlı akşamlarda 

güneş battıktan snora sandallar sıra sıra 
bazan bu sôylediğim yerlere, bazan da 
Yeniköy açıklarına d')~ru süzülür. Gt!· 
müş tozu ile iyice parlatılmış olan zoka.-

- Siz zannederim ki heyecan duymak, 
~r.aklı şeyler görmek ve esrnren~iz A
~ere karışabilmek i\in düny:ı.yı dnla
'1Yorsun.uz ve bu imkanlaı, elde edcbil-

! 
ya bir istavrit, yahu:t bir izmarit parc;uı 

l!~~~~~~~~~g~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§~~~~ takılır, olta koyuverilir. kurşun dibi ~ • hınca şöyle birkaç kulaç kadar yukuı 
&lıp beklemek lazımrlı!". 

lnek nıaksadile gazetecil ık rneslekini seç- mak lut!unda bulunursanız bana fevka- teb~ir, havlu... Daha bin bir şey. .. Ba-
llliş olacaksınız! lade enteresan bir ya.zt mevzuu kazan- lık avile meşgul olacağım zaman bütün 

Dedi. Jan Benova cevab verdi: dırrnış olursunuz. bu ufak tefeği ben kendim hazırlar m, te-
- Deminki güzel sözlerinizle zek~nızı Sonra Lizaya döndü: neke kutular içinde sandalın dibi.1e yer-

"' ince ruhunuzu göstermiş oldunuz; - M&dam, bu mevzu sizin canınızı sı- Jeştiririm, arkama kukuleta!ı mu•amba-
~di de gayet kuvvetli bir görüşünüz kacak mı? •. İsterseniz ~aşka teYler konu- mı ~eçirir, balıkçı fenerini alır, gc :e ya
o du~u anlatıyorsunu:r.. 5;.,.i bir kere 

1 
şalım. rılarmda ao~ia, rutubete bakmadan 

d&b8 ve ruhumun en d!'rin sayg1 hislcrile Ve bir taraftan da k!~ıdını, kalemini sandala atlar, ~lırım ... Istanbulda Mar-
8elAmlanm, madam. tekrar hazırlama~ ba,Jadı. marada, Adalar civarında, Anadolu kıyı-

Orta yaşlı adamın dış görünüş~nc uy- Dimitriyadisin kansı ne sıkıldı~ım, ne larında, Rumeli sahillerinde ve Bo~az-
~ayan bir iç alemi vardı. Zarif hareket- de> alakasını belli e1rn!yen bir ifade ile içinde ayn ıryrı balık yerleri vardır. Her 
~rı, konuşması, hatta milballlğası hoşu- sadece: mevsimde türlü türlü balık çıkar. !atan-
ına gidiyordu. Bana döndü: - Rica ederim, devam e:Uniz. bulun iki bllyük denizin ara.sında olmaaı, 
.. - Balık avcılığından hoşlandığınızı Dedi. Jan Ben.ova :m~sanın kenarına bu clhet~en büyük bir zengınlik sebebi 

'<>Ylemiştiniz: tstanbuhm meşhur Bo- vakJaşml{l. oot almak l~ın hazırlıjtını bi- t~kil edıyor. 
laziçi Alemlerinde herhrıJde pek çok de- tirmiş. ağzımdan çıkacak sözleri bekli- Liza DinUtriyadu, tilrk;e olarak: 
falar balık avına çıkmış olacaksınız. Hey- yordu. - Siz.inle birlikte bir iece böyle bir 
hat, bütün arzulanma r::ığrnen ben böyle * Alemd~ bulunmak isterdim! . 
bir fırsatı elde odemc<Hm. Sizinle fikir - Balık avı bqlı başınıt bir ilimdir; Dedı. Bakışlanmla teşekkür ettırn. Jan 
\>e ede'biyat meseleleri hakkında konuş- bu işin bir sürü levanmı vardır. Bıçak- Benova, söylenilen eevin kendisine afd o
!r\ak ve düşüncelerinizi Fransız karileri- Iar, makaslar, sünger parçaları, kıl lSrgil- lup olmadılıru anlamak istiyormu' ~bi 
~e bildirmek imkAnmı bana vermediniz; ler, türlü büyüklilkte ~ık lRneleri, zo- yüzüm~ze baktı. .. . 
'biç olınazsa Bojtaziçi ~afnlarını ve hele kalar, gOm{}oş toru, etva, kaııpl kangal - Şımdi JskO!"Pit, imıant, karagoz 1(1-

Q()hziçinde bir balık avı alemini nnlat- mi1>ineler, kepçeler, .apkınlar, balmumu. bi bahklann mewlmidir, diye devam et-

Yazan: Refik Ahmed Sevenıil 
. • .. Liza Dimitriyadu fransızca olarak: 

tim, arasıra_ mercan fılan da duşer; hoş, . _ Bekl ek mi? dedi orada da mı 
bunlar da ınsanı epey u~raştırır amma ı em . .' .. . . 
ille lüfer ... Lüfer avı insanı çıldırtacak beklemek? .. Hayatm er. ~zucü şeyı. · · 

b. E 1. Jan Benova cevab v-:?raı: derecede heyecanlıdır. Hele ır Y tıl .. . .. .. 
~el'!'in, mchtablı gecclerrlı• Doğ::ziçi su la- - :'-h, madam, bu ~yle değı~. uzucil-
rında sanda1lar öb<>k nbek toplanır. dı·n zıyade heyecanlı bır bekleyış ... 

Jan Benovanı:n balıkçılık damarları a- - Sıkılm:;dan, uc;anmadan, hatta hlç 
yaklanmıştı. Ben daha bir şey söylemr>- konu.,madan balığın yem yedl~i zama
den o büyük bir hevec:an iç: 1 hazırhklı nı beklemek lazımdır: dedim; lnfer !l{ay.t 
görlinüvordu, sözlerimi not etmekle be- zeki ve sert bir balıldır; bazan zokaya 
raber: dokunur, fakat yutmadan 1ıeçer; bazan 

- Ah, Allahım, ne harikul:ıde bır da ya daha derindedir, yahud daha yu-
ma~za~a :: · .. d:.di.~ B~s~_?~n ay ışığı .altın- karı sularda dolaşır. Qr;un için beklerl{en 
dakı go~nu~nu duşıınuvon~rr.: bu h;ışlı ıırasıra derinlik derece.::ini değiştirmek 
başma bır şıır sa!1lmal:rlır, ote yandnn lazımdır. Bazan da, bilinmez, dah3 ba,. 
sanda1lar ve. ~albı hev:c,mb çarpan: ara- langıcta delicesine, hırsla yeme atılarak 
maı:ıın zevkı ıle .a~ıu ınsanlar .. · Rıca e- oltn dibi bulmadan tnt.ıılduğu da olur, h.-
derım, devam edınız. k t k a· 

- BcykozJa Paşabahcesi arası, İstin- n pe na ır. · · 
yedf'.ki küçük koy, Anadoluhisarı kıyıla- Lizanın çehresi, hcyf'canlanıp canlan-
n derin bir heyecana kapılmış insanların mağa başlamıştı; gene türkçe: 
kayıklarile dolar. - Romanlarmızda!1 bir sayfa, bir taı· 

Gene sözümü ke.c:erek: vir okuyor gibiyim 
- Evet, evet, dccli; bu is!mlerini S<ıY- (Arka~11 var) 
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Memleket Baberle 
• 

Yeni birçok eser re 
kavuşan şehirler· m · z 

Fethiye - Muğla 
yolunda kaptıkaçtı 
uçuruma yuvarlandı 

17 
·ı· k ""k" h İzmir (Hususi) - Fethiyeden Muğ -

vı ayet ve ·azamızda hu umet konaklan, mezba a- Iııya gitmekte olan bir kaptıkaçtı din-

i.ar, içme suları ve elektrik tesisab, mektebler, Parti ve gili k.rılarak bir uçuruma yuvarlan -

H 1 k · b. 1 il h l f"d 1 ki ld mıstrr. Bir fundalığa takılan kamyonet n evı ına arı, ote er, n tım ar, ı an ı ar açı ı öyİece ka~mıştır. 0aıaman nahiyesi 

• 

rrıüdlirik. iki yolcu ağır surett~ yaralan. 
rnış, diğerleri mucize kabilinden kur • 
tulmuştur . 

Samsunda ltal an 
Viskonsolosunun kızmm 

hazin ölUmU 

İklncitt'~rin 1 

Postan nın zabıt.A romanı: 34 

N 

Nakledl'ln: Hatice Hatn. 

A A 

1 rpa 
~~~------~~ 

Bütün bunlar onu merak içmdc bıra- Paketini bu sabah polise götüreeeiim· 
kıyordu. den korkuyordu. Ve o hslde... Bıçalı.n 

Tekrar odasına döndü ve yatab girdi. yarası onun canını çok acıttı ve bu yü:ı. 
Düşüncelerini toplıyabilmek için gözleri- den beni bıraktı. Benden intikam alabil
ni kapadı. Yavaş yavaş k.afuıru topla- mek i~in aklına daha iyi bir fildr geldi. 
mağa ve muhakeme. e~ğe başladı: , Beni öldürmekten de vazgeçmedi; çünkil 

- ~u .~dam be~ı ~ d':fa ?larıık . bu suratım onun hoşuna gidiyor, fakat ..• 
gece gordü. Pek mumkündıır ki ona tını- 'ı Fakat ne için? 
diye kadar ~ir yerde tesadüf e~ o- Bu noktaya gelince mantıkı gene du· 
l~y.ın:ı. Merdı~en. başın?a })ana hücum e- ruyordu. Kafasını tekrar işletebilmek i
dı.şmın sebebı, bırdenbıre lambayı yakın- ı çin en iyi vasıta bir bardak prap ı~ 
ca korkmuş olmasından ve ·">enim de ken- mekti. 

Samsun (Hususi) - Samsunda İtal- d~i~i takib etmiş olmamda~dır . .. Bana 1 Zihnini toplıyabilmek için yere d~e
ya Viskonsolosu Rossi'nin kızı Leyla duşunn;e.den ve sadece kendmi mudafa~ meye bakıyord'U. Bu sırada gözüne calibi 
Pa~ar günü çok hazin bir şekilde ve an- e~mek ıçm_ sald1r~ı . . o kadar korkmuş ıdı ' dikkat bir şey çarpmıştı. Yatağın 3nilnde 
'>IZtn ölmiic::tür. Henüz 16 yaşına bas - kı kıymetlı paketı bıle unutac.U hale gel- • ve halının üstünde ufak mikyasta leke-

-ı mişti. Bunun farkına ancak sokakt& vnr- ler vardı. Gomar bunun kan lekeaf oldu-
ırm~ ?l:m genç .kız.cağız~ terbiy~sile, in. d~. Ce~di bulmak üzere~ tekra~ eve ge~- ğunu anlamıştı. Bu herhalde pek az e
celığılc ve haluk ahlakıle muhıtte ken- di. Benun cJ.:şarıya _çı~tıgı:nı gormemlştı. heınmiyetli olan bir yararlan damlamıa 
disini çok sevdirmişti. Pazar gUnü sa - Bundan. be~ım .. Ye~~ bır k~racı olduğumu lekelerdi. 
bahleyin neş'eli neş'eli dolaşırken bir zannc~tı. Çunkü dıger kıracıları tanır. Odayı dört ayak dolaştı., Odanın batka 

~ . . .. Paketınl ne pahasına olursa olsun tekrar ı yerinde kan lekesi yoktu. Öbür odayı da 
ba~ agrısı hıssetmış, oğle z~rnanı son - ele geçirmek için apartımanın kapısını aradı. Hiçbir yerde başka kaıı lekesf 
ba~ıar at yarışlarına gitmege hazırla - zorladı. O, benim ölünün başında uyanık yoktu. 
mm ebeYeynine baş ağrısı sebebile re- bul~d1;1ğumu ~~ned~y?rdu, takat ben - Beni parası yüzünden bıralanamıt 

-; takat etmekten vazgeçmiı;tir. Az sonra ?e.rın bır uyku ı~ıJ?de ıd~. Buraya kadar olduğunu düşünmekle hata işl~ 

Y 
. _

1 
H-n ___ , 'nd h. . K kl 

1
. H lk . k 'h . h' . w. ö . ıyı ... Fakat ne ıçın benı !>oğmağa kaile- C d' .. . d k ' .. tUd d ı. __ 1 enı a.,, ... a:n ·~vı.en en ın: ır are ı a em vntma ı tıyacını ıssettıgıni s ylıyen t ? A b be . k nd' .. d ld ğum ese ın uzerın e ı or e e a.au e-

Ctimhuriyetin 16 ncı yılında mem - Yozgaddn: Vali konağı, modern mez.. genç kız. bir iki saat sonra son nefesini a~la~a d!' be~~ı:;-n ~r~u~~~ke ; 1 ~edi~ kesi .yoktu .. ~undan .anlaşılıyor idi ki ge-

leketin muhtelif yerlerinde birçok e - baha, Surgunda parti ve Halkevi bina- vermiştir. Sıhhati yerinde bir kızın bu ~ G~mar yataktan indi ve oda.da bir. a~~- ~r~rar~l~~Un e~~~~n:a~~~~e ~~= 
serlcrin açılış veya tcm~ı atma mera - 1'arı, Boğazlıyan kazasında iki. buğday kadar ani öl~mü ailesi için büyük bir gı, bır_ yukar~ dolaşmağa başladı. Büt~n Gomn;ın yatağı başına 'gel~tştt. Ak.!1 
simleri yapılmıştır. Bunları sırasile a -1 ambarı, Hamam nahiyesinde Parti bi- darbe olmuştur. b~u~akahemellel~ınbe 1rağmend doNgruiha dtü~stt takdirde bu örtünün üzerinde de kan le-

w d kl a· il 1 k .. b C . k k l b l ır ız şe ~ ı u amıyor u. ye gı - k . b l nmas ic:ıb d df? ZI h ş&gı n na e ıyoruz: ı na._ı ';? se e tor inası, bir köyde na - enazesı ço a a a ık olmuş, başta 
1 
meğc karar verdi. Tepesindeki oldukça esı u u 

1 
e er · nı, er-

Gmdnntcpdc: Belediye tarafından te- hJye müdürlilğil binası ve muhtelif köy Vali olrnak üzere memleketin hemen ı büyük şişkinlik ona geceyi hatırlatıyor- hlalld~ kyat1ağın başlındaknt aByrıldkığıh zamh an 
· d ' l · l b h .ıh·1-h l ı de 1 edil 1 O lk b" t" 'l · l I · b 1 d' d T l k b d l k l e erı an anmış 0 

aca ı. ıç.a er alde sLc; e ı mış o an mez a a, so5 ~ld"i. ava er J11şa en i okulun açılış u un ı en ge.en erı, e e ıye ve par- ~· .. raş o ur e!! oynun a rr.or e e er vücudünün meydanda olan baş, yQz, bo-
deposu, barsakhane, ve şehir fidanlığı törenleri yapılmıştır, ti "'rkanı, yerli. ecnebi müessesat mü - gdorduk. ~~ 1d~ 1d~1 ma~ınhın k~ndll hakakkın1- yun gibi kısımlarından birine lııabet et-

il b
. k"l t kil ed h d" 1 · k 1 b 1 k bl h lk kü'tl · a pe ıyı ııs ere mute assıs 0 ar ge - · l nkt Eğ b" l 1 1

-- 'dl e ır u eş en ayvan pazar ve BitUste: Halkevinin ve mezbahanın ur en, a a a ı r a esı ce - memiş olduğunu ve bıçağın tam zama- mış. o ac . ı . ~ er oy .e o. mamış oı.aa ı 
deri sntıs binalarının açılı ı yapılmış - ar-ılı• törenleri yapılmıştır. nazeue bulunmuştur. nında imdada yetişmiş bulundu.kww gös- elbıselcrı tampon vazıf:sıni görecek ve • ~ v • etrafın kanlanmasına mani olacaktı. 
tır. . . .t • Knnıda: Yapılmakta olan 500 kilo • Ç f • k tcrdı~~~: - Bu adamı herhalde, bıçaA'ı eıımden 

Tirede: ~eledıye ta:a ınd~n 250 bın vatlık hidroelektrik santralınR yardım· Qr unun yem ayma (Rml _ Artık şüphe edilecek tarafı yok, di- alma~a uğraşırken ellerinden yaralcımıe 
Hra sarfedılmek suretıle . getlrtilen şe - cı olarak tesis edilen 60 kı'lovatlık san Ço::-hı (Hususi) _ Bir müddetten be. d B d be . 00 v k tedi F _ olacagım. Esasen portföyde de kan leke-

h 
· · beled ' il · yor u. u a am nı gına ıs · a · d H h ld d' b ber &tü 

ir ıçme suyu tesısatmın, ıye m - trnlın açılış resmi yapılmıştır. ri Vekaletle idare edilen kazamız kay. kat ne için? Benden ne istiyordu? Sonra sı var .ı. er a c cese ı 7t'a g r-
csseseleri müdüriyet binasının ve hay· Kırklar"'l'n.l H l'- . b' ·1 B rnı:ı1'_amHrına Patnos kaymakamı Mu- cesedi .neden beraber götiirmedi? ~eldn:ıesıcyarda~abrınınd .:ıhbemmkıyetfn-Ohenhdel· 

l 1 t 
" ı ue: a .a-.evı ınaın 1 e a- ., p 1 d . dik b. k ı:;l ır. ese ı ura a ıra ı~mın el' a -

van pazarının açı ışı yapı mı~ ır. b ı~ ı k 'k . 2affcr Giiven gelmiş ve vazifesine hac: a tosunu a gıy ten sonn ır e .- d b k dah "h' b b bi l . aes~ı e e trı santralı ve Hal.kevı bl- - -ı· siği olup olmadığını anlamak için cehle- e aş a ve a mu ıın ır se e o sa 
Bn~hurddn .. Belediye taraindan 55 nasının ve muhtelif köylerde tesis o]u. lamıştır. rini karıştırdı. Portföyü yerinde duru- gerek. . . . . bin liraya yaptırılan elektrik santralı nan dört Eğitmen okul l ta ... Ti .• ·;·k·-···············-········-····················- yordu. Yalnız üzerindeki kan lekeleri va- Gomar şımdi her şeyı oldu~ l(lbt an-

nın, 500 metre uzunluE{undaki büyük renleri ao,ılmı tır unun açı ış - Rwnen ticaret nnlaşması ralının bunu da karıştırmış olduğl.Üıu lamaRa başhyor~u . . 
caddenin, 5 3 bin 600 liraya mal olan y · ş · _ müzakereleri gösteriyordu. Portföyünü açtı~ı zaman - .. Ben ~nu şın;ı~ıye kadar hıçbir yer-

H ık . . 
1 
S b' l' 

1 1 
Bursa (Hususi) - B:ıyrrım munasebe· yeniden hayret içinde kaldı. İçinde beş de gormemış olabıhrım. Fakat. o bent ta-

a evımn, ın ıraya. rna .. o an ay. - tile, Manisadan şehrimize nakledilmi~ 
0 

_ Cü>nhurlyct bayramı dolayıslle tatil edi • para yoktu. nıyor. Dü~. g~e ber;i B_urly'ntn e-vtnrlen 
gır deposunun ve rnuhtelıf koylerdc ın lan doR"um ve çocuk uakım evinin küsad len Türk - Rumen ticaret anlaşması mUza... Gomar hiddetinden kıpkırmızı olmuş- çıkarken gordu . .. O oenı tahmin ettl~m-
şa edilen 36 c~itmen okulunun küşad resmi yapıldı. Başhekim Bay Raif doğum kerel'?rlne dün yeniden başlanmıştır. tu: den iyi tanıyor. Avukat Burly ile bera-
resimleri yapılmıştır. , evlerinin l~z~~unu ve tamamlle Cüm _ Br.yramı geçirmek üzere Bursaya gitmiş _ Hay edebsiz herif, diye mırıldandı. ber çalı~anın kim olduğunu peklll bili~ 

K 
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1 
k huriyet rejımının orhya koyduğu çocuk olan Rumen heyeti dün sabah şehrimize İki bin frangınu aşırmış Demek bunun yor. Felıx Gomar. 

aysen e: ın rava ma o aca k d b k ,_ · · ımı ti · · Sa .. w ~ • ve a ~ a .ıınının e:~emmiyetinı teba. - ge · ~ r. için buraya gelmış. bık haydudun alkolle kızarmış olan 
hukumet konagının temelı atılmış ve rllr; ettıren .'r{i7:el bir soylev verdi. Sözleri Tiraret heyetimizin relsl dün kendisini gö. Fakat bunu söylerken kendisi bile bu- yüzü birdenbire sapsarı kesilmişti. KaU-
95 bin liraya inşa edifon İ~t İnönü a~.asında: .•Co.7uk. ölümü. millet l\Flınü - ren bir arkadaşımıza kısaca şunlan söyle - na inanmıyordu. Pek iyi biliyor idi ki bu Jin şeytani planını anlamıştı. 
K z Enstitüsünün açılma merasimleri dur!ı. dedı. Türkıyode on yedinci doğum mtşt'.r: adam sadece öldürmüş olmak için öldü- - Cesedin benim evimde bulunmasını 
y nılmıştır. evinfn açıldı~ını işaret etti. c-· Müzakereler çok sa.mimi blr hava içe- ren bir deli değildir. istediği için onu burada bıraktı. DO.n J(e-

1,. 
1 

h d . 
29 

ka melet b\ Bundan sonra Vali Refik Koraltan o - rlsinde cereyan etmektedir. Sanıyorum ki Brunet işini anladıktan sonra bu ada- ceki rüyam galiba hakikat oluyor. 
'ızı ca amam 8 · Y e a. rada hazır bulunan izci gençlere hitab önümüzde hafta sonuna. kadar bir neticeye mın :karakterini de öğrenmişti. Bu ada- İçini çekti. 

c lmıctır. ederek: cBugün fevkalıide bir neş'e var, varılacaktır. mm her hareketinin amili paradan başka Kendi hakkında gazetede çıkacak ya-
Zonguldakda: Yeni Gümrük binası - sokaklar ş~n, k~lble: şen. bütün Türk se- R~ımen hükQmetlle iktı.sadl münasebet _ bir şey .~eğildi. E~er. parayı .rahat ça~.a- zılar şimdiden gözünün önüne geliyordu: 

nm, iyi su tesisatının ve S<>ğukhava de. muı şendır> dıye soze başlamı$, gençli _ ıerlırJzln genişlemesini hazırlıyacak çok mü- s~a mu~ade edilmış olsa ıdi adam ol- cFelix Gomar; meshu~. k~a hırsın bir 
1 rasi 1 · lm ğtn kıymet ve ehemmivetini tezahiir et • hlnı esaslan hnvt olan bir anlaşma imza _ durmezdı. banka memuru kadını oldurdü.. Polisçe 

pos~nun açı ış ~e ~ .en yapı ış, tiren çok alkUJlamm nı;tkunu vermiş bilA lanaco.ktır.• - Fakat benim evime beni öldürmek pek iyi tanınan katil mütht~ cinayetini 
şehır gazinosu ıle otelının de temelleri hare hastane heyetine dönerek memİek~ .. ............................................................ için geldiği muhakkak. B~!li de Mimi gi- inkar ediyor. Fakat bu gayreti boşuna. 
atılmıştır. te yaptıkları hizmeti anlatmış ve tebrik bi susturmak istiyordu. Kendisine zararlı dır. Bir örtüye sarılı olarak apartımanın· 

Knstamonuda: Kız Enstitilm.lnün, u. etmistir. . lf •• b t • eczaneler gördüğü bütün şahidleri b0~yor. Bu o- da bulunan cesed vahşiyane cinayetinin 
se p;ı,vyonlannın ve Çocuk Esirgeme İstikl!l marşı çalındıktan sonra ka 1 nO e ÇI nun metodu. F~kat ~ halde ne için işin redded'ilemez bir delilidir.> 

. .. . ,. Jmı da ıı·ı d :r. • • • p sonuna kadar "ıtmedı? CArkaın ...,., 
Kurtımu bınasının açılış torenlerı ya - 8~1 ş, ve 1 er onum evını gezmış - --····-- F> l t lerdir. Her türlü konforu haiz olan has _ Bu rece nöbetçi olan eczane.er şunlar-

Son dakika: pı mış ır. tane on kadın, on da çocuk için olmak dır: 
E rzurumda: Muhtelif köyle~ 1 3 ilk üzere yirmi yataklıdır. İstanbul cihetindekiler: 

mektebin ve ~chirde tesis edilen bUyük Başhekimden başka doğum mütehas _ Şehzadebaşında: ('Ö'nlver.site>, Eminö-
havuzun açılışları yapılmıştır. sısı Behzad ile diğer ebeler ve hemşlre- nünde: <Bensason>, Ak.'!arayda: csa-
~ 'f 
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1 1 
ler vardır. rıml, Alemdarda: (Sırrı Asımı, Beyazıd-

nlerzı onda: bın liraya ma O an SU Dün' d · "k l d" da: <Belkisi. Fatihte: (Hiisamett.ın), e ınşası ı ma e ılen Mudan -
tesisatı açılm!.'itır. ya _ Bursa asfalt yolunun resm' kU d Bakırköyünde: (HllAl>. Eyübde: CArlf 

Tokarlda: t 50 bin liraya malolan ve yapılmı.ştır. Asıl sıcak p.ı;faltm 
1

yapıl~~ Beşir). 
boş kilometr~ cnesafeden getirtilen şe- şehrin iki kilometre ilerisine kadar h~ _ Ceyc~ıu cibethıdüiler: 
hir içme suyu tesisatı ile merkez Pa • k~et önünde .hazırlı:ınan otobüslerle da- lstiklnl caddeslnde: CGalntasaray, Gn-
zar mıhivesilc Turhal' da yapılan m • vetlıler nak~edılmiş, Nn~ia Müdürü bu _ rihl, Kurtuluşta: <Kurtuluş). Maçkada: 

• ~ . • . . 0 nun eheınmıyeti ve seklı hakkında izahat <M:ıçkal, Galatada: <İklyol>, Beşikta,ta: 
dern ılk mekteblenn ve Uç nahıyede vernıi~ ve alkışlanmıı;tır. Vali Refik Kor- <N:ıil Halldl. 
tesis olunan pansiyonlu üç ilk okul ile altan nafia dairesine, müteahhldlere tc _ notaılç l , Kadtköy, Ad.:ardakilcr : 
muhtc.lif 13 köyde yapılan ilk okul bi- qekkür etmiş, kordelanın kesilmesini mü- Kadıköyde: <Sıhhııt, Rifatı, Üsküdar-
nalı:ırımn resmi küşadlan yapılmıştır. teakib kur~ da Jr~silmistir. Bundan da: fÖmcr K~nanı. Sarıyerde: (Osman>. , 

El
'• wda· "0 b' l' l l bü sonra davethler otobüslerle Mtıdanvava AdRlarda: {Şinasi Rıza). 
azıg · ~ ın ıraya ma o an • kadar rtitmişler orada bir mu" dd t "t' 

"1 ·ık kul 1 1 ,., ' e ı' ıra- J yu.-: ı o un açı ışı yapı mıştır, hatten sonra Bursava avdet etmislerdir. I '----------------../ 

Pazar C'la H a s a n B ey Divor ki 

- Hasan Bey gaı.etelerde 
bir ilan gördüm... Biradan 
sonra .. 

. .. Bayr &1ma yakın şaın. 

panya ffatları da 

"' 

... Bir hayli uc.ı.datılncak 

mış ... 
Hasan Bey - Pek güzel 

amma, yeni zenginler ne i _ 
çip de öğünccekler? 

Finlandiya Molotofun 
nutk una cevab verdi 

Londra, 1 ( Hususi) - Sovyet y üksek konseyinin dünkü toplantı .. 
sında Molotof tarafından irad edil en nutkun Finlandiyaya müteallik 
kısmına, bu sabah Finlandiya hüku.meti tarafından resmi bir notla ce
va b ver ilmit tir. 

Bu notta ezcümle ıöyle deniliyor: 
- F inlandiya tarafından Sovyet teklifler(ne cevab gönderildiii bir 

sırada, Sovyet tek liflerinin Moloto( tarafından meydana çıkarılması, 
çok müşkül bir vaziyet ihdas etmiı,tir. 

Sovyet • F inlandiya milzakereleri §İmdiye kadar gizli olarak cereyan 
ediyordu. Bu ise tarafeynin hüsnü niyetine bir delil sayılmakta idi. 

Maahaza, her ne olursa olsun Fin landiya kendi noktai nazarından 
hiçb jr şey dcği§tirmiyuelctir. Finla ndiya hükumeti, Moskovanın 1922 
de aktedilen Sovyet · Finlandiya dostluk ve a demi tecavüz muahedesi
ne sadık kalacağını ve bu muahedenin ruhu çerçevesinde hareket ede. 
ceğini ümid eder.» . 

Molotof dünl::ü nutkunda Sovyet tekl:flerini ıöyle tasrih etmi9tir: 
F inlandiyaya b ir mütekabil yardım anlaşmasının aklini ve bazı hu

dud noktalarının tashihini teklif ettik. Finlandiya bu teklifimizi red 
etti. 

Bunun üzerine Aaland adalarının ve diğer bazı hudud mıntakaları
nın tahkimi hususunda dermeyan ettiğimiz ihtirazi kayıdlan kaldıra
rak, bural11 rda diğer devletlere de tahkimat ;çin müsaade verilnieme
ıini istedik. 

Molotof, Sovyet tekl:flerinin kab.•ıl edilmediği takdirde tehlikeli ne
ticeler doğurabileceğini de ilave eylemişti. 



~inciteşrin SON POSTA 
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Universif e diin biiyiik 

merasimle açıldı 
1tn1versiteliler Ata türkün 

hürmetle 

Sergiden bir görünil.f 
Üniveraite neşriyat sergisi dtın Be - ri neşrolunan bütün eserler teıhiıı olun

yazıddaki İnkılab ve şehir müzesinde a- maktadır. J'ıkillte nefriyatları ayn ayn 
çılmıştır. ve branş sırasile güzel bir tertible ha -

Saat 12 de serginin Rektör Cemil Bil- zırlarunıştır. Telif ve tercüme dera ki -
sel tarafından resmi küşadı yapılmış, a- tıtbları, ar~ırmalar, tetkikler tefh1r o -
çılış töreninde Üniversite profesfüleri ve lunan neşriyat arasındadır. Bunlara hu
doçentleri ve davetliler hazır bulunmuş- susi neşriyat ta ilAve edilmiştir. Ser.ili bir 
lardır. • ay müddetle herk .. açık bulundurula -

Sergide Üniversitenin teessüsündenbe- caktır. 

ile 

Sayfa 7 

İtalyan kabinesinde değişiklik, 
iki Alman dostu nazır çekildi 

TUrviyenin Amerikaya 
hediyesi 

Raşid Rıza. vo Badi Tek tlyatr"811 
Bakırköy MllUyadi atnemasmda 

Nur Baba 

Hallı: opereti •ıı akşam 9 da 

Kadınların Beğendiği 

SABAH, ôGLE \'e AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman ditlerinizi fırçala)'IDD. 

• 



SON rosTA: 

Şiddetli BAŞ ve DiŞ ağrllarını keser, romatizma, sinir, 
adale, bel ağrllarına karşı bilhassa müessirdir. Kırıkhğı nezleyi, 
soğukalgınhklarından mOtevellid bOtün ağr1, sızı ve sancllarını 

· geçirir. icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

KURULUŞ T ARIHİ 1919 

Tamamen yat~ sermaye T. L .. 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 

. 
Her nevi muameleleri 

oan11oe ue haricte muhabirleri uardlr 
Telgraf adresi: 

Umum Mudurluk: T o R KB AN K 

Şubeler: T İ C A R E T 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak §e'Yler MulıalllJMn tıatı lıılUTütat teminatı İhale liinl aaat 

Lira Lira 

ttntverslte nakllyat hayvan.. 
la.rı için bulda7, kepek, 
a.rpa, ot, saman. 880 

Kula.k, botaz, burun klinlli-
nıe alınacak tıbbı allt. 1490 
Anatomi llboratU'fanna iki 
talem tıbbl ecza 1371 

aı 

113 

104 

8/11/nt 14 

:t l·U 

• ıa 

Yukarıda yazılı üç kalem e.,. ya.sılı .saatlerde açık ekailweye konulmu.otar. 1atek.
lilerln 939 Ticaret Oduı kltıd " temlııat ınakbudartı. 1hale rünft Rek:törltlle seıme. 
lerl. L1&te ve prtnameler hergtin Rektörlükte '6r1llör. el~• 

~ DÔKÜMCO ALINACAK 
DEMiR VE TAHTA FABRiKALARI 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Adapazarında bulunan Fabrikr.mız dOkQmbanelerİ içio on artet dOkOm
cnye ihtiyaç vardır. İsteklilerin sarih tercnmei hal ve bir kıt'a Foto~afl 1 

ilan .Tarifemiz 
Tek ıütun ıantlml .......................... 

Birinci sahile 400 hruı 
l lıinci •ahile 250 » 
U çüncü sahil• 200 . ,, 
Dördüncü stıhile 100 n 
iç ıahileler 60 n 
Son •ahile · 40 ,, 

Muanen blr müddet zarfında fu.
ıaca mttt.uda llln 1aptıraca1t1ar 
aynca tenzılı\t!ı tarifemizden iltlfade 
edeceklerdir. Tam, 7arım ve çeyrek 
sayla. ut.nıa.r için ayn bir tarife derpı1 
edUmişUr. 

Son Poata'nın ticari UAnlarına aid 
ı.eıer için ıu adreae mtı.raeuı edll
melldir. 

tıiımljk Kellektu llrketl 
Kabramamacıe Han 

Ankara cadd,.J 

( DET A • ADAPAZARI ) adrbsloe tahriren mOraoantl'!rı __ ., ................................ ___.. .................... . 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kurumumuz talebeleri için ~70 çift erkek ,... 40 oın kıs &yaktabmnın 1hale l'ÜDÜ 

olan 28/10/939 ıtınllncı. görtııen lftzum ttsertne 111111939 ~ eünll 10 da ihale 
:rapılacatı bir defa daha llln olunur. CMOS> (9008) 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Em.eç 

....... ._ İ S. Ragıp EMEÇ 
S4.D.l.CLEB : A. rk1-em UŞAKLIGlL 

m,esi 
lstanbul ft Bankuı kal'fUluda 15 numarada 

Şimdi Herkes Biliyor; 
Bir tek kttıd bazan bUtOn bir iıtikbaldir. U~uru denenmiş olan gişemlzden 

MiLLi PiY ANGODAN Bir bilet 
almakla kazanmak iblimallııl ooğaltaoaksınız. ~iz de bu kazan9h 

ıeottten boş geçmeyiniz. 
Çıkan ikramiyeleri tqblr etmiyen yeıAoe gitedir. 

Maliye VekAlettnden: 
ı - 2257 numaralı madeni •taklık para kanununun aeklzlncl maddesi macllıtMI 

mentt t.edavillden kaldınlan •ki broDS bet ve lkl buçuk lrur\lflutlarla nikel bir Drut
lutlar 31/K. enel/939 tarlhtndMl ..,. deTlet borçlanna mut.abu ıerek m•1•Nblr1ıan 
ve ıerebe Hazine ftZlledartılmı lfa eden Mer~ ve Ziraat Bankalannca dalııl aw1 
edllmlyecektir. . 
Binaenaı.yh: Ellerinde bu n..t para bulunanların -unları mezkftr tarihe adar Dn-

Jet borçlan mukabll1nde mawnd•lrledll Merkez 'fe Zlraat Bankaaı ıubelerlDe ,.arma-
ları llan olunur. (IMJ.) 

DET/!. 
Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. Ş. 

Merkezi: Ankara, SeJAnik Caddesi Arda Apartmanı 
Fabrika adreai : Deta - Adapazarı 

Soba, Poyra, Etuv, Her nevi araba 
ve yedek aksamı ile kereate kurutma hususunda mntehauutır. 
~-~ Bilumum d6kllm, Demir ve tahta itleri yapılır. 4m _ _, 

lstan bul Defterdarlığından : 
Batılacak menddın 

.. berlnin muhammen Tutarı 

Nev"i Aded tıatı 
Ltra KurWJ Llra K. --- --- --

Kamyon dlf 1A.!ıtlt1 39 1 50 97 50 C 
:t iç • 14 10 1 4D ( • • 

Motoeıklet ıo 50 a < 
Nakllye ve motörlü birlikler otahl anbarında mcvcud yukarıda yıı.zılı iç n dit JIMD.. 

ıer açık arttırma yollle aatılaeaktlr. 
İhale 8/11/939 Pazartesi ıtmG _. 14 de MllU EmlAk Müdiirlülünde mtltef*Jdl D-

mtsyonda yapılacaktır. Talihlerin m.nakkat temlnaUa muayyen gün v. aaıte ~ 
yona ll&tlkleri ıömıek 1stiyenlerbl mektebe müracaatları. (8753) 

A vrupada Harp devam ederken .... 
Tath yiyip tath konuşmağa 

her zamandan ziyade ihtiyacımız var • 

Mamulab, yenecek tatlı şeylerin en iyileridir ..•• 

Devlet demir otları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 800 Ura olan 1000 kllo denl7. mavısı toz boya 16/ 11/1911 P'eqmıbe 

günü sat (10,SO> on buçukta Haydarpqada gar binası dahilindeki komisyon tarafla -
dan 'lçık eksiltme usullle satın &lmacak:tır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 80 Uralık muvakkat teminat ve kanunun t&Jin nt.al1 ye.. 

saikle birlikte eksiltme günü saatine tadar komisyona müracaatları llzlmdır. 
Bu işe a!d §artnameler ko~aıı parasız ol:ırak dağıtılmaktadır. (leM) 

Zonguldak Belediyesinden : 
Yüz Ura aylık ücretli fen memurıutu boştur. Fen memuru evsafını ha~ olanl&rm n-

rak ve vesaiki ltı.zimelcrile 19/ 11/ 838 tarihine kadar müracaatları. (8782) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1/11/939 tarlhin<l.en itibaren mev.ım dolayı.ille Tayyare yolcu aeferlerinln tatil edJ.. 

J.eceil Uan olunur. cP006• 


