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~ALKIN GÖZO 

t!ALKIN KULA~I 
~ALKIN DILI 
...., 

~Sene 9 - NI). 3005 Yazı ifleri telefonu: 20203 PAZAR 11- BİRİNCİKANUN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 kwı.ıt 
. 

·_Milli ~efi n Karadeniz Sivas cer atelyesi gelecek 
.___ sene faaliyete geçecek __. 

: sahillerinde telkikieri · Erzincana S!'İtmekte olan 
V ekiller dün Sivasta 
tetkikatta bulundular 

•• 
:~neboluda tetkikler gapan Sagın 
:lnönü gecegi Amasrada geçirdiler, 

Erzincan Hattı bugiln IJğleden sonra tllrenle 
işlemeğe açılacaktır · bugün Zonguldağa gidiyor 

Erzin.concı ilk tren giditt01'. 

Sivu 10 (Husust) - Erzincan hattını Nafia ve MllU Müdafaa Vekilieri St -
açmak üıerf' Erzin~ana gitmekte olan he- vas cer atelyesini gezmlfler. Çetinkaya 
yet bugüo Sivas istasyonunda coşkun bir Devlet Demiryolları reisi Sed~dan. a • 
§Ckilde k&r§ılanm.ıştır. · (Devamı ll inci ıayfado.) 

• Cflmh ttrrefı!ah' Kcutem.oa• HJIIIIMtlenftU. Mr mtıba 

:Cü.mhurreisi Salı günü 

Fransız- ltaly an gerginliği 
ciddi bir malıiyet aldı 

· · A.n~aray~ · gidecek 
Sayııi lnönU yakmda: yurd içinde yeni 

bir tetkik seyahatine ç1kacak 
t 

tl ı:•rnonu 10 (Huausi) - Cümhurrei- monuya veda ederek İneboluya hareket 
b,'«tn et İnönü bu aabah yedi kırk beJte buyurmuflar ve aaat 9,30 da Inebolu yo-
~ CO§kun alkı§ları arasmda Kasta- (Devamı 11 inci 8C11Jfadcı) 

·Mareşal Fevzi Çakmak 
dün Atinadan döndü 

~tkeci gannda Vali Muavini, Generaller ve halk 
rafından karşıtanan Mareşalımız Harb Akade

misine giderek tedkikatta bulundu 

Aıa,.e,.ı CakmGk SirJuci ~ k11ıdiı.riat inlcbaı ·eciftZn at"'llt.flda 
,r_. • ._...,......., 

Son Posta 
mümessilinin 

intibalart 
'
,. ........................................... .. 

-~. ·. \ 1 Savarona yalında ~ 
i bulunan arkadaşı- i 
i m ız bildiriyor i 
'-··--·--···-······················-··-·-.) 

Amasra 1 O (Telefonla) - Bu 
satırhn Savarona yatınm zarif 
bir köşesinde yazıyorum. Birkaç 
saat sonra Amasrada telgrafhar
neye vermek üzere. Zira derhal 

(Devann 3 üncü sayfada) 

-. ......................................................... . 

Sokak nüniayişleri fashna nihayet verildi, buna 
mukabil gazetelerin neşiiyab şiddetlendi 

LoDdra 10 (Husust) - İtalyadaltı J'ran- dan yapılan n~iyat tiddetlenmlft1r. 
61Z aleyhtan hareketin mahiyeti delif - , Hükfunet mahfellerinin dü§Ü.neelerint 
m.ıJ bulunuyor. Sokak nümayişleri faslı- makes olmakla tanınmış muharnr Gay. 
na nihayet verilm.iJ ve .gazeteler tarafın- (Devamı 11 inci ıayfado.) 

Baro mecmuasinda mazileri tasvir 
edilen avukatlar meselesi ı 

Adiiye encümeni mazbata 
muharririnin fikri 

Yeni avakatiılı kaııununa h(t%(Tlıy an heyet tUanndan SaliihaJdin 
YaTgı: <cKanunda ta/iye için hiilrüm yok, fakat baTo meclweri.nin 
ortaya koyacaklaTı delüe müuenid vaziyeder iUerine lıanundcıld 

muamelelerin tatbikine her ~cın imkan mevcaddur,, diyor. 

~ulgaristan ko~şularile ~B~ar~o~m~~m~u~ası~nı~ns~on~n~üs~ha~sın~da~m~R~-~~~~~~~~~ 
anlaş~ak istiyor zileri tasvir olunan bazı a:vukatlar ve el

yevm baroda aza bulunduklan iddia e-
Budapeşte 10 (Hususi) - Balkan de\·- d~len bu &vukatların. yeni (avukatlık ka

Jetleri ve bilhassa doğrudan dotruya ala- nunu) mucibince kayıdlar yenilenirken, 
kadar olan Romanya ve Yugoslavya h :i - baroya tekrar tescil edilip edilmiyecekleri l 
kQ.metlerf, Bulgarisıanın bazı talebterile hakkında çıkan münakaşalar malfundur. 
alakadar bulunmaktadır. Dünkü niishamızda bu dava yüzünden 

· (Devamı 11 inci sayfada) baro reisi Ilasan Hayrinin istifa ettıgi şa-
.............................................................. yialarının dolaştığını, yerine avukat Sa-

AtatOrk le 
24 sene 

r·········· Anlatan ··:·······--, 

i Cevad Abbas ! 
'-··-····· ..... ····-···· .. ············-···.J 

.Y ann· b•şlıyoruz 

lahaddin Yargının seçilece~inin söylen
diğini yazm;ştık. 

Dun de Kocaeli saylavı Salahaddin 
Yargıyı bularak bu mesele hakkındaki fi
k!rlerini öğrenmek istedik. 

Saltıhaddin Yargı, 1340 tasfiyestndeı, 
tasfiye komisyonunda aza idi. SalAhaddin 
Yargı, eski ve yeni avukatlık kanunlan· 
ı:.ı bazırlıyan heyette dahildi. Salihaddin 
Yargı, adiiye encümenl mazıbata mu -
harriridir. Ve gene Salihaddin Yargı. sa

(Devama S iaci ıavfcad4) 
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Gümhurreisimizin 
Ilk nutku münasebetile 

Yazan: 1\tuhittin Birgen 

üçük bir tetkik seyahati yap • 

makta olan Cümhurrei.simiz ls-

met İnönü, Kastamonuda Halk Fıritasmın 
kongresını açarken bir nutuk söyled1. Mü
cadele ve cümburiyet tarihimizin hemen 
bütün boyunca ibir çok nutuklarını din -
led iğimiz k11manıdan ve başvekil, bu de
fa memlekEtin bir köşesinde, ilk defa ola· 
rak Cümhurre.isi sıfatıle söz söylemiş bu
lunuyor. 

Onun ibu ilk nutkunda dikkatimizi 
eelbeden ~y şudur: Cümhurreisimiz, 
mcmleketi huzur ve sükun içinde, kendi 
kendisınin unan ile meşgul görüyor. 'i'ür
kıye denilen toprak parçasının Ç2lı~kan 
bır halkla medkun olduğuna .da emin -
dır. Bu çalışkan küt lenin vatan sevgisi 
ile dolu bir yürek taşıdığından da §Üphe
sı yoktur. Şu halde, Türkiyenin. dahilde 
medeniyet, hariçte de sulh için çalışan 
guzcl ve sakin bir vatan olduguııu gör
melde Cümhurreisimiz bahtiyardır. 

Filha'kika, Oümhurreisimiz hangi ta • 
raftan ibaksa kendisini .bahtiyar duy -
makta haklıdır. Memlaketin bugü:ck-l 
rnanzarası, vatandaş olarak bizi oir defa 
memnun ederse bu vatana bu man7.arayı 
veren faaliyetin başmimarı olmak sıfn -
tile de kendisini bir ikaç defa memnun 
eder. Kumandan olarak on:luda, müza
kereci olarak kıonferanslarda ve devlet 
adamı olarak ta hükumet başında, &nü -
cadelenin ilk gününden itibaren daıma 
muzafferiyet kazanmış bir devlet ada.rr.ı, 
bütün i!Ju faaliyetin mahsulü olan bugün
kü huzur ve sü:kiina ne kadar saarlet ve 
iftihar dolu bir kalble baksa hakikate."'l 
haklıdır. Onun ıPCk güzel tasvir ettiği ve 
bızim de !bu sütunlarda, oon zamanlarda, 
gek çok defa söylemiş olduğumuz g!bi, 
Türkiye, bugün en mes'ud memleketler
den biridir. 

Bunun delilini ıgöstemnek icab ederse 
§Unları ilave edebiliriz: 918 denberi dün
yada hiç ~ir memleket €i)rülınemiştir ki 
siyası '.>ir sarsıntı geçirmemiş olsun. Hal
buki, T ürkiye, bu müddet zarfında, mu
zafferiyPt1e neticelendindiği bir askerl 
mücadeleden sonra dümdüz ilediyen bir 
tPrakki seyri ile bugüne kadar gelmiştir. 
Milli Kahraman Atatürkün bıraktığı boş
lu~u doldurmak için, düşünmeden, tP.red
düd etmeden, elini İsmet İnönü ıçın knl
dırnn memleket, onunla en iyi inbhabı 
yrıpmış ve 'başlanılan .i§e ayni esaslar 
dahilinde devam etmek üzere yoluna de
vam· eylcmi~tir. Vatandaki bu huzu::- ve 
SlikCm, mi11etin kendi kendisine karşı 

gösterdiği bu itimad, bütün bunlar, bize 
ıstikbal ıçin en güzel ümidleri verrneğe 
katı :yilik delilJeridir. 

SON POSTA Birincikfmun ll ~ 

_R_e_s_l_m_II_M_a_ka_l_e_: _____________ 5_~;,_o_na_k~y-er_i._. _:!§_JJ Sözün Kısası 

Yaya yolculuğu yapan .seyyahlann önüne bazan heybetli 
cir dağ çıkar, ~ ıncecık yolu, kıvrıla kıvrıla tepeye tır -

manan patikayı eşaca..'clar, öte tarafta konak yerine vara

caklardır. Yürüyüı güç, znhmetli görünür. tereddUd uyan· 

d.ınr, fakat o zaman da dağın öte tarafındaki konak yeri 

ılık bir kucak halinde insanın gÖ2JÜ.nde belirir. 

Giiç i§lerin ilk adunı insana öbür tarafına a§ılacak bir 
dağ kadar heybetli görünür. Cesaretiniz yoksa o dağın e!e
ğine oturacak, nasıl aşılması lAzım geleceğini düşünmelJe 
ömür tüketeceksiniz. aksi halde ilk adımı atmca yolun ted
ricen ıkısalarak ikolayla§tığını göreceksiniz. Size hangı bir 
iş güç geldi mi, o işten beklediğina gayeyi. yolcunun 'ıto-nak 
yerini düşününü?.. 

/ngilterede 
Gerlb bir 
Dayak hadisesi 

r···---············································ .. ·~~~~ 
HergUn bir t1kra 
Iyi müdafaa etti 

Avukat Ruhi baba, mahkemede 
müddeaaleyhin1 müvekkiline kerata :; 
diye ba!]ırdığını, bunun hakareti ta· ~\ 
;:-ammun ettiğini iddi4 ediyordu. Söz · 
alan müddeaateyh avukatı mildafaası
na b::ışladı: 

- Kerata, tabiri hakareti tazam -
mun etmez. Daha ziyade iltifat i~in 
kullanılır. cAferin kerataya, böyle 
işler ancak onun elinden gelir, tar -
zında 'bir çok misaller söyliyebilirim. 

Ruhi baba ayağa kalktı ve bağırdı· 

1
_ - Aferin kerataya! 1yi müdafaa et

ti. 

'-. ...--·········-·············· .. -·-····-----.,; 
El sobalari 

1'alak davalarından 
Başka iş görmegen 
Hakim evieniyor 

Tunu s gediği 

E. Talu 
~ ıvvel zaman içinde.. kalbu!' ss
~ man içinde.. Memaliki Şahane-o 

nin Jıarita~ına bakıldı mı, Mısır, TrabltıS
garb, Bingazi, 'funus, Cezayir.. Yani 
Bahrisefidin Afrika sahili, Anadolu ve 
Rwnelii şahane ile ayni hoyada. ~nıaı 
bu saydığım yerlerin her biri, p~r .. 1:~"" 
vetile, pohpohla, ıdalavere ile ~.ı.:- ncı.:f 
yarım - istikHil elde etmiş. Cezayirde pa· 
yı, Tunusta Bey, Trablus+.., koloğlu lbaşa
ğasa, Mısırda Hidiv .. Hepsi birer ~-üçfik 
hükümdar. Osmanlı haklmiyeti bunların 
üzerinde kuru bir yaldız.. Lafzı murad· 
Bu memleketleroen seneden senPyc bit 
mikdar 1 o~lmiyor değil. Lakin ba - ... 
znn yoltıd, oazan da geldikten sonrn bO
zinei hümayundn iç ediliveriyor. Mil • 
lct bunun farkında değil. Saltanatın goz 
kamaştırıcı ddbdebesi cahil kafaların il· 
zerinde tynen afyon .tesiri yapıyor . vrı
zera, vükela, bütün o saydığım hükün'l .. 
daı: tasiaklarına ferman götürüp ihs:ıJl 
almak için fermada. Hele en zengin ta .. 
runan Tunusla Mısır tekmil emellerı keJl .. 
di üzerlerinde topluyorlar. Nasıl topla• 
masınlar ki, bu iki memleketten, ın..ıstrs· 
lık İstanbula gelen kodamanların servet. 
saman, debdebe ve ihtişamı dillerde des
tan. Me...c:ela Zeyneb HanımefendiniD 
abdesthanelcrinde murassa tasmalı nıı " 
lından, Tunuslu Benayad Mahmud Pa .. 
şanın araba koşumlarında baş parmak iri" 
H~inde zümrüdlcrden bahsediliyor çaın~ 
lıcada ~Tunuslunun bağı:. eş;iz bir ceıı~ 
net. Boğaziçinde Tokmakburnunda ~ı " 
sırlı İsmail Paşanın yalısı bir binbir ge
cc sarayı!. 

Halkın ağzında sık sık dolaşan bir tD" 
bir var: Tunus gediği! 

Bu, gedik sözünün iki türlü manası ol• 
duğu mnltlm. Biri, irad, öteki de dt-li~ 
sakat nokta demek. Burada ırakSil 
olan birinci manadır. Tunus gedıgi. yarıt 
tükenmez para getiren sağlam ve olt ' 
kah irad. 

- Mahdumu, lbiu.nıllahi Taala bdıi ga~ 
edeceğiz cımma, bir Tunus gedıği bulsalt 

Demek isterler ki: cOilumuzu evıeıı~ 
dirrnek için, şöyle bir TunUE paşastl'l1~ 
akraba ve taallukatından, zengince bıı 
hatun, ynhud ki gene o paşalardan birl .. 
nin .kapısından çırak çıkmış bir cariY

0 

t arıyoruz., 
t Zira. bu kadınlardan en kötüsünün. eıı 

1ng11terede Spitafild şehrinde bu genç 

.kız evinin kapısında gelip geçenleri sey-

dü§kününün yirmi otuz tane, ağı?. af;Z: 
Amerıkanın genç hAkimlerinden M~r- dolu sandığı, dizi dizi altınlan, inciler~ 

kiso, yalnız ft yalnız ıkan koca dsııvala- çekmece doluları mücevheratı. akar 
5 

rma bakan bir ma:hkemenfn reisidir. 1n- gcrdanlığı, ıtek taş ~ .ugu. pinsa kÜPc
ttkal çabuk.luğu, manttk genişli~ ve mu- leri, güneş lboroşu, bilezikleri, saati "'

0 

hakerne kabiliyeti, bundan başka tath di- Bey'lik hazinesinden kaydi hayat ile nıo• 

Ili ıle, birçok aile geçimsizliklerinin önü- ahssas aylığı vardı. 
redcrken, temiz giyinmi§ birisı yanma nü almış, nıce kavgalı .karı kocaları ba- Devleti ebedmüddeti Osmaniye, ila .nııt" 

Rejimin henüz yapılacak işleri yo!(: de- gelerek cakşam şerifler hayrolsun~ de - 1 rı~tırmı~tır. Şimdiye kadar binlerce vak'a şallah, sıkıya geldikçe, bütün bu i.Ukei • 
§il:lir. Temelleri sağlam kurulmuş, du • miş. Genç kız cevab vermeyince, yum - r diniiyen bekar hakim, kendisinin de böy- leri sa!ra atar gibi attı. Darülhılateıı tl 

* 
varlan cağlam örülmüş ve çatlSl tamam ru~unu kaldırdı~ gibi zavallının yüzüne 1!'!:3~~~--~~~~·..,.........,_, • le bir tecrübeden geçmesini muvafılt bul- ziri himayesmden çıkıp, hepsi de h~: 
örtülmüş bir rejim lbinasının içinde bizim indirmi§. .sonra hiç bir şey olmamış gibi Büyük erkesıralarda pıyano çaıan muş olmalı ki evlenme~ karar vermiş tiyan devletlerin cenahı şefkatine sı 
için ve hattA gelecek nesiller için görü- ellerini cebine sokup, bir de ıslık tuttu _ san'ctkarlarm elleri ü§ilyüp te, parmak- ,.e resmini gördü~nüz genç sinema yıl- dılar. Mısınn talihi varmış, kurtuldu; if' 
lecek dahıı pek çok iş vardır. Rejir.ıin larının hareketlerine mlini teşkil etmesin dızı ilc hayatını birle~irmek çarelerini tlklalinc kavuştu. Di~erleri kaynadılnf-
millet kütlesi içinde bu"•u"n organlar'ı)e, rarak uzaklaşmıştır. t F'l ak" kı d ·· t k Tunusa gelı'nce, onun ı'stiklaAlı', be•r1Jlııı "" diye, gördüğünüz küçük el sobaları ioed aramış ır. 1 v 1 genç z a. mus a - r 1 
teaddi ettirilmesi, demOkrasinin bi:!iin =ka==sı=n=d=a=uzun==t=ecru=_=b=f:=l=erl=e=db=l=u=m=ı="=,a=f. olunmuştur. Bir nevi kömür tcrkibile ya- bel kocasını aşırı derecede sevmektedır. nüfuzu gene tıp'lu Osmanlı devrınde cı.~ 
ruhu ile memlekete yayılması ve b:Jhas- . h '- nan bu sobaların müessir harareti yanm duğu gibi lfifzı murad kaldı. Gene, ~~~~ 

fak!yet senelerinın şan yüı..ünü tıtşı - 40 d k · k d 20 T ıııv sa milletin bir takım demokratik ıeşkı _ saat kadar su"rmektedir. yaşın a ı a ın yaşın olmazsa, Osmanlılar zamanında u d'-
yan ve yürekinde derin ve y!iksak bır tat .. 

Hitlardan mürekkob bir cemiyet kütlesi dak; erkek/e ev/enebi/ir mi? Bcyi arada bir böbürlcnir, kafa tu 
hal" e D 

1 
• • . d-.,_ 

1 
k vatan ve demokrasi duygusu bulunan İs- J · Fransanın ·himayesine oı:votig"ı· gu"ndeııb6"1, •n 'be mesı Jçın una yapı aca. ne met 1nönü, hükUmet reisi sıfatile. ~ji - nanı/mıyacak bir kaybolma İngiltc:ede Yorkşirde bir pap:ızıll kırk ~-3" ~t 

kadar çok iş ve sarfedilecek ne kadar ridir, o böbürlenmeler de tarihe kc:tfl 
rrJn umumt çizgilerini canlandınnakta ı.a'"dı'sesi yaşındaki kızı 20 yaşlannda bulunan bir ytllllB' 

büyük gayretler J:ıulunduğunu söylmrıcğe nnsıl tük€nmez bir enerji .göstermişsc bu n delikanlı ile evlenmişür. Kayınbaba bu Şimdi cTunus gediğiıı gene var a IJ }ili 
bi!e lüzum yoktur. Bütün bu işieri bir defa da devlet reisi olarak, onun dahili 1916 da, Umumi Harbde Somme cep- birleşrneğe asla razı de~ldir: Kırklıık ge- öteki manada. Yani zayıf nokta.. e 
hamlede başarmak için mucize bile kafi te§kilatını ve hattA dahili ziynetlerinl ta- hesinde son defa olarak birbirlerini. gö - liıı bir gazcteciye şöyle demiştir: manasında. pa 
değildi Bunlar zamanla, cemiyet lçi"1de nıamlaıruya çalışmak yolunda ayni kuv- ren iki İngilız kardeş, 22 sene sonra tck· - Evlenmede yaş meselesi bah.se mcv- Ve öyle ~örünüyor ki, gelecek Avt

0 

işlE!Ile ışlene, seneler arasında yapılabi- vetleri r.ariedecektir. rar bulu§muşlardır. Her ikisi de ayni zu olamaz. Elverir ki kan ile koca her harbini alevlendirecek kıvılcım. işte bd 
lir fCylerdir. Bilhassa, halk ile ch~\·letf, kahvede, çalıştıkhırı halde yıllardır yek- şe_ yde ayni :flkirde, histe olsunlar. Mese- gedikten içeriye girecek! 

ı Dr>vlet relsimiz, memleketin haline ve ]ıl ya nız nazariye ve fikir halinde değil, diğerile görüşmek imkanını bulamanıı~- ll biz her Ikimiz de ev hayatı.ndan, "O· E. Tıı ,.-
f "l lU h iı:tikbaline emniyet ve ~uzurla bakmakta :.. •• n en ve mı ayatın her sahasır.dq eleıe, lar. son günlerde kahve sahibinin i'e ba~- cuklardan, köpek ve kedilerden, kasa bı- ........................................................ . 

ne kadar haklı iSe, biz de, rejimın tam T 1 çalıştır:mak yolunda - ki demokrashıin lay1şının 50 inci senesini kutlnmak iç!n d<ı yaya dolaşmaktan, sinema ve futbol A K V M 
ınımasile ınkişaf etmesi ba:kımında, ona asıl m:ınası ve asıl hedefi budur • sarfe- evınde tertib etti~i eğlencede bırbirle - maçlanndan hoşlanıyoru?.. Kavga. gu-_ 

d
. güvenınekte ve ondan çok iyi ve çok ye- İ ılecek emeklerin tam bir semerp ver • rine kavuşmuşlardır. k.i kardeşin bir - rültü, patırtı, danstan ve delice bir hayat 

n ! şeylrr bekliyerek bütün ümidlerıınlzi ... mesi için seneler ve seneler lazımdır. birlerini -eörememelerinin sebebi birinin sürmekten h~lanmıyoruz. Amma kocam 
kendir:me bağlanmakta o kadar iıaklıyız. Şımdiye kadar bu yolda yapılmış olan günıCüz, diğerinin .gece servisinıle vazife oğlwn olacak yaşta imiş. Ne beisi var? ... 

şeyler yok değ ldir. Fakat. görülmsPı i ca h ~:==:=~====M:uh:=i:tf'i:.n:=:B:;ir:g:c:;n:=:a:l:m:;a:s:ıd:ı:r.::;=:=::=~===~====S=i:z:. :ar:a:d:· a:k:' :U~Yi~gtı=n:l:;u~~a~,=!b::ir=lı~· ğ:e:::b~a=kı~n~ı~z. 
eden şey1ere nisbet edildikleri zamar • .1 

bunlar henüz biç bir şey değildi. AıırRk, 1 5 T E R 1 N A N, 1 5 T E R 1 N A N M A 1 ~ 
çökmü~ bit 'binanın enkazı arasıMan ~
karı1an büyük lbir yapınm dahili tanzi
matı demek olan bu ~eri başarmak için 
biz daha çok zaman beklerneğe de razı -
yız. 

Hiç şü tt yoktur ki İsmet lnönü-
nfin Cümhuriyet Reisli~i zarnanınrla re
jimin bu dahili işlerini tamaınlamıya 
doğru büyük hamleler yapılacaktır. Ar-

Bir mecliste vazifPsi nihayet 'bulan bir mülkiye funi.,.ıniıı 

meziyeUeri ve r.oksanlan etrafında konuşuluyordu. Hazır 
bulunanlardan biri: 

- Bir memurun çekHd;kten sonıra aleyhinde bulunmak 
doğru de~ildir, c:k!mişti. Nüktedan trlr şairimiz derhal §U 

ISTER INA N, 

suah sordu: 
- Hakkınız var, !akat anemuriyeti zamanında çekfnir, 

konuşmazdmız, memurıyetinin bitarnı sırasında ayıp olur, 
diye «onuşmazsınız, o !halde söyleyiniz bana ne vakit k'J -
nuşncaksınız? 

ISTER INA NMA 1 
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1 ı Biı1uc8cluua. 

Daladiye kabinesinini 
istikbali meşkUk 

Sağ cenah partilerinin kat'i müzahereti bükilmetin 
bundan sonraki tarzı hareketine bağlı 

60M POSTA 

Yugcslavyada 
Seçim bugün 
Başlıyor 

Rumen kabinesinde S4LLOtC::~ 
değişiklik · .A[E ..... ~e 

Demir Muhafızlar hare
ketine bitmiş nazarile 

bakılıyor 

Bükre§ 10 (A.A.) - Neşredilen resmi 
bır tebliğde bildirildiğine göre, nazırlıu 

e Harb tehlikesi 
Gene büyıidü 

Yazan: Selim Ra~ıp Emeç 
----

fE5) ek çok gayri müsaid bir vaziyet 

Paris 10 (AA.) -Fransız meclisinde 
leee cereyan eden müzakeratın devamı 
\'e f.onudur: 

Radikal sosyalist grupunun reıst Chl· 
ebery, Daladyenin kar§ılaşmak mP<:buri
Je!inde kaldılı zorluıcıann radikal aoa • 
7alist partisinin ve Daladye'nin ~lliuiye
ttnın b.ududlanru tecavüz etmekte oldu • 
lurıu kaydederek demiştir ki: 

bazı sosyalist meb'uslar merkeze doğru 
tecavüz hareketlerine kalkışmışlar ve reis 
de celseyi gece yansını 45 dakika geç(' 
tatil etmiştir. 

On dakika sonra celse nisbt bir sükı1-
net içinde tekrar açıldığı zaman Blum 
yalnız: cCümhuriyetçilerin gözünde yeni 
bir ekseriyet hayall parlamağa başlPdı• 
demekle iktüa ederek. sosyalistlerle ko
münistlerin alkıflan arasında kürsüyü 
terketmiştir. 

Belgrad 1 O (A.A.) - Umumi meb'u -
san intihabatı bütün Yugoslavyada ya -
rın cereyan edecektir. 374 meb'usluk için 
2132 nanızed çarpışmaktadır. 

Seçimlerde karşı kar§ıya üç liste bu • 
lunuyor. Bunlardan birisi Yugoslavya ra
dikal birliği reisi Stoyadinoviçin, ıkin -
Cl:<:J nasyonalist muhalefet partisi reisi 
Liotiçin. üçüncüsü de Huvat partisi rei
si ve müttehid Sırp - Hırvat muhalefet 
b!rli~i reısi Maçek'indir. Birinci Hstede-
744 namzed, ikinci listede 373 namzet. ü
çüncü listede 1012 namzet vardır. 

mec1isı ciün akşam kral Karolun riyase -
Hnde ~oplanmış ve uzun süren bir m:iza

kereden sonra celse tatil edilmiştir. Mec
lı.sin mesnisi gelecek Çarşamba giinü !'li· 
hE<yet bulacaktır. 

ll' içinde yaşadığımıza şüphP yoit
tur. Hadisatın zaman zaman gösterd.ği 

inkışaf seyr;ne bakarak insaniyetin teh
like <ievresıni arkasında bırakarak ye•1i 
bir rahatlik ve refah safbasma gırmekte 

olduğu zannını verecek alametleri, aksi 
kanaati uyandıracak emarelerin belır -
nıesi takib ediyor. Böylece tamamen is -
tikrarsız 'bir yaşay11 içinde bocal.urıa • 
nın verdiği bedbini ile yarından ümidsiz. 
dünden gayrı memnun olarak yuvarla· 
nıp gidiyoruz. Bundan daha bir kar; za. 
man evvel bir itilif ve dostluk akrletmi1 
olan İngiltere ile İtalyanın bugünden ya· 
rına bir harbe g irebilecek.leri mürr..kUn 
ol<iuğu g:bi yekdiğerile anlaşmak iç~n 

matemadi surette flört yapıp duran Fran
sa ile İtalyanın da lColay kolay kapana· 
mıyacak surette araları açılmıştır. Bu se
bebledir ki bütün milletler endişeli bir 
t~yakkuz ht>ykeli gibi geleceği bekliyor
lar. Ortada esaslı bir dava mevcud de~l· 
dir. Buna rağmen bugünden yanna in.f.i· 
lak edecek b ir tehlike varmış gibi her 
millet hazırlanıyor ve son dakikaya ha • 
zırlıklı bir halde çıkmak istiyorlar. Her 
tahmin gibi büyük bir yanılma nisbetl 
mahsup edilmek şartile şunu söylemek 
mümkündür ki bütün Avrupa. önüne ge
çHmez bir sürüklenişle ibir harbe doğru 
gicr- r. Esefle kaydedi yorum; bu, bir 
hakıkattir. Centibi Afrika Milli Müdafaa 
Nazırı M. Pirov'un da dedi~i gibi bu har
bı hemen hiç bir millet istemiyor. Fakat 
bütün hükfunetler istekli gibi hazırlık 
yapıyorlar. Şayed bir kaç aya kadar va • 
ziyctte esaslı bir değ~iJdik husule gel • 
mezse ,y.elecek senenin b~langıcı bu fa
cianın vukuuna şahid olacaktır, denile
bılir. Gene şayanı esef olan nokıta şudur 
ki Çekoslovak meselesinin hallinden son
ra böyle lbir harbi mazur gösterebilecek 
ortada yakın ve esaslı hiç bir o;ebel.in 
rr.evcud olduğu iddia edilemez. Bu öyle 
bir sürükleniş ki ne niçini var, ne de ne
deni? İnsanlar, bir sürü koyun gioi rnu
kadderatlarına sevkediliyorlar. Mrı~ahe
de edilebilen şey bundan ibarettir. 

cliükumet istikrarı elzemdir. Meclis 
hükU.ınete itimad etmekle Inilll kalkınma 
e-s~ine hizmet edecektir.» 

Müteakiben Blum ~z alarak, c;osyalist 
takririni l!lüdafaa etmiş ve ekseriyetln 
:llJ>ılan taahhüdlere sadakatini teyid eden 
~ Dıetcin bru.itliğini bilhassa kaydeyle

tnıştir. 

Dan ıneb'uslar, Blumun söderini müte· 
;nadi~ kestikleri için, reis oelseyl taı;ı 
~hdidinde bulunmu§tur. 

llluın kırk saat kanununa verilen za -
~arları tees.süf ve infialle karşılamıştır. 

u sırada sözleri şiddetle kesildiğind!"n 

Reyler saat 1,45 de verilınJş ve s~at 2,20 
de tunif neticesi şu ıuretle ilin edilmi~
tir: 

315 rey lehte, 241 rey aleyhte, 53 mfıs
t~nkif. 

Meclis Salı günü saat 10 da tekrar top· 
lanacaktır. 

Bununla beraber Daladye kahinesinin 
istikba1i henüz meşktiktür. 

Çünk:i sağ cenah partilerinin müzahe
reti henüz kat't değildir. Bu mü1Mıeret 
ahvale ve hükfunetin bundan sonrakı tar-
zı hareketine bağlıdır. 

500 F rankist ta yy are 
Cümhuriyetçi ispanya 

topraklari üzerinde uçtu 
Saragos 10 {A.A.) - Frankıst h3\"a 

kuvvetleri öüşmanın geri hatları üzer.n
de büyük bir nümayiş yapmışlard.ı.r. Ya
r..ışık nizamda uçan 500 tayyare pek yük
sekten uçarak hudud hatlarını geçmişle!' 
~.-c birdenbire cümhuriyetçi İspanya gök
lE'rinde rörünmüşlerdir. Tayyareler ayni 
nizarnı muhafaza ederek şehirlerin üze-

u k ı ı ı b • rinden uçmuşlardır. 
Bu nümayiş halkın ve cümlıuriyet ra n ya 1 arı n ta e 1 kıt'nlarının maneviyalı üzerinde h:iy5k 

Fransada alika uyandırdı bMirt:ı;~:·kmıı~~ k 
u ış ır asırga 

Bir Fransız gaz~te~i diyor~: "Mu~h~delerin tadili treni yoldan çıkaret 
hareketi gun geçtıkçe genışlıyor , 

lo Paris 10 (A.A.) - Ternps gazetesi. Po-ı Moskova arasında ne için yakınlık hasıl 
nyada baş gösteren Ukranya meseleaUU oldu#uJıu da .izah eder, bununla bera • 

~VZuubahsP.derek diyor ki: ber, hemen her hangi bir ihtilat ba§ gös-
ı._llu nıeselenin çıkmış olmasından dolayı te-receğini zannetmiyoruz. 
~Yrett c ğ.llz. ç·· k.. b ·· t k h e e ı un u, U. muş ere !ntrensigeant gazetesi de aynı mese-
],.,~ud ıstiyen Polonya ve Macaristan hü- le !ıakkındn şöyle yazıyor. 
.. \Ulletlerinin manevraları ve diğer ta • 
l'~tan Çekoslovakyada ekalliyetlere ve _ Mualıedelerin tadili hareketi gün get-
~ilen hakların tabii bir neticesidır Bun- tikçe .geni~Uyor. 1918 in eski hudu<lları 

an ba~ka, Ukranya meselesi Varşova ile bırer birer yıkılıyor. 

Son Posta mümessilinin intıbalan 
(BaştaTafı 1 inci sayfadaJ Bundan evvel Kastamonunun ikı kaza-

8Öyleıneliyim ki sayın İnönü Son Pos· smda tetkikler yapan İnönü bugün saat 
ta ll'lümessilinin bu paha biçilmez kly- dokuz buçukta Küre kaymakamlık daı -
~et ve elıemmiyette tetkik seyahatle- resinde basit bir masanın başına g~çerek 
l'inde ınaiyeller·nde yola devama mü- yerllleri dinledi. Karşısına oturtt11~u bi
Baade etmek lfıtüf ve nezaketini gös - rile vatanda~ bir rençper oldu. Ona ge -
teııni~lerdir. ç!m vasıtaları, ziraat vasıtalan, araz! ve 
~tamonu Vilaveti birkaç gündür hayvan mikdan hakkında müteaddıt sn-

eınsa] · b' . "h . . d M ·u· aller sordu. 
~- . sız ır sevınç avası ıçın e ı ı 
kfın. etrafında toplanmış, Ona çok Neden ka~ı yerine dört tekerlekli a -
d end_ınden bir hğabey gibi derdi varsa, raba kullanmıyorsun? Sualine: 
rez:dıni, kedcıi varsa kederini, saade - Arazimiz sarptır, atar, cevabını ııldı. 
ı~ı. este~;ni açmakta, içini dökmekte - Bu yıl elma mahsulünün ve ekinin bu-tr· İnönii, elinde sade bir kurşun ka- rada iyi olmadı~nı öğrendi. 

hem ve yaprağı bo] not defteri, saha· İnönil sor<iu: 
·ın Çok erkeninden akşamın karanlığı· Sizin köyde ıgurbete 
~a kadar her sınıf yurddaşm bulundu- Rençpcr: cÇıkarlar• 

çıkarlar mı? 

cevabını verdi. 
Mecdi S gu toplantılarda onlarla sade blr insan 

!affeti ve samirniyetHe konuşmalar 
Yapr:naı .... _d S .:ı • ll 1 [Gnzetemlz1n tabı saatine kadar arkadaşı
d rı.ı.a ır. oruugu sua ere evve - mwn Jntıbalarına ald telgraflann devamı 
~n hazırhnrnış klişe halinde cevablar gelm:mu~tır. Yarın n~rine devam edece -
~·. hakikatin ta kendisini almaktadır. lt.z.] 
rı: 1ni gös~er:en \•eya en ufak şüph8i- D •k 

~ ınucib hareketlere sinirlendirdiğinl ranamerı a 
gı~Ierneınel;:te hattA ibuınu lz~r ~~ 
~e~tedir. Me;nuru da, tüccan da, k~- Konferonsı 
d.sü de, esnafı ve rençberi de Ona hA-
ı:leri, vaziyeti olduğu gibi anlatmak· Uma 10 (A.A.) - Sekizinci Panarneri-

derin bir ztvk duymalrtadırlar. ka konferansı dün Peru cllınh.ur ba§kar:ı 
Uınuınt hıtıba ~udur ki, İnönü yur • tamından 22 memleket mümessili~in iş

dun toprağından: insanından gelen ve tlraklle burada kongre sarayının ıtub -
gelecek hel' seste bir hakikat aranmak· bell ulonunda açı)mıştır. 
~ ona kıymet ve kulak vennektedir. Ciımhur baıkanı Benavides söylediği 
~lkuuna yoluna giren yurdun bu nutukta demi§tlr ki: 
gıdişine bız vermek için büyük tedb~ cPeru, daima lAtin Amerika devletie
lerin yanında mahalli ihtiyaçlan ka.rp- riııiıl pasifik tesanüdünün şampiyonla -
iayaeak küçük tedbirlere de ayni der.- nnde biri obnu~ur. Dünya, konf~ran • 
ce4e ehemmiyet vennek zarureU ula sımımı kararlannı endişeye düfJTleden 
Ihmal ed') . k . bekllyebflir. Amerikanıg vazifesi m:Jş • 

ı mıyece -tır. . .... -.ı.. d }( · teret menfaatlenn ~~nması etıL 
b etnaııst Türkiyenin yeni Millt ~e- ı.-------d 
~iA ~,~ 

rı tadan intikal eden mukadrlet • - --------

Papanın sıhhi vaziyeti lt~~neu aYni kudretle idame ettirnu•k Için 
)'('• larını sıvamlf. il başına sıhhat. ıyt ei
m "E> h~nılmez bir irade geçmif bu\ua - Roma 10 (A.A.) - Papanın Slhbi va-

a"Ktanır. ~ tekrar fenalapnı§tır, 

Sidney 10 (A.A.) - Dün akşam Sic -
neyde şimdiye kadar görülmemiş şekil·ic 
ş;ddctli bir kasırga çıkmı.ştır. Müdhic: bir 
rüzgar tramvayları ve limanın meşhur 

köpriisüncen geçen bir treni yoldan çı -
kcrmı~tır. B=r çok binalann duvarlar! )'1· 

kılmış, damları ve hacaları hasara uğra -
m!Şt1r. Vmanda demirli bulunan diizü -
n~Jı::rle lüks yatlar karaya vurmuşl:udır. 

40 kişi yanCı 

Londra 10 (A.A.) - Gene fırtına ne -
ticesinde Sidney civarında orman y:ın -
gınları çıkmış ve kırk kfşi yanmak su -
retıle ağırca yaralanmıştır. 

NP.wcastle ve Kembla şehirlerinde ha -
sar fevkalade mühimdir. 

Ruı. velt, Edeni 
kabul edecek 

Nevyork 10 (A.A.) - F..dcn, V!)ldorf 
Astonocia Amerika sanayicileri tarafın -
tlan verHen ziyafete bir saat teahhürli! 
gclm"ştir. Mumaileyh. bir nutuk söyliye
n~k demokrasi prensiplerinin rakib ideolo 
j'l -re kt:rşı müdafaa edilmesi lfızırn gel-
:ı :ğmi b n etmiştir. 

Eden, İngıtteren müşkülatın iç!ndcn 
çıkmak için başkala nın yardımını br·k
lE:mediğini söylediği zaman şiddetle al
kışianmıştır. 

Eden, r,clccek Salı günü Ruzvelt tara
fmaan l..abul edilecektir. 

Macaristan ve Roma- Berlin 
mihveri 

Budape~te 10 (A.A.) - Hariciye neza
retine tayin olunan Kont Csaky, Ber -
linde çıkan cBoersen Zeitungıt muhabi
rine verdi~i beyanatta Macar hükume • 
tinın Roma ve Berlin ile 90k daha sıkı 
nıünasebetler tesisine karar vermiş ol • 
dul{unu sôylerniştir. 

Bulgar Genel Kunnay 
Başkanlığı 

Sofya 10 (AA) - Geçenlerde Sofya
da öldürülen General Peefin muavim Ge
neral hacı Petkof, ordu genel kur • 
may ba§kanlı~na tayin edilecektir. 

Bir Ingiliz tayyresi düştü 
Londra 10 (A.A.) - Bir İngiliz bom

bardıman tayyaresi bugün denize düşmü7 
ve tayyare batmıştır. İçin<ie bulunan tay
yareci ele 6Jm0tt(lr. 

İyi haber alan mahfeller, kabinede dc
~işiklik ~ apılacağı hakkındaki habooırı te
y:d etmekte ve bu değişikli~n gelecek 
hafta •çınde yapılması ihtimali olduğunu 
söylemektedirler. 

Demir Muhafızlar h"reketioin ao .. u 

Budapeştt 10 (A.A.) - Gazeteler, bır 
kaç nydanbcri nefyedilmiş olan eski de-

mır muhafızlar teşkilatı şeflerinin hü
kümete itaa~ edeceklerini bildiren h~v:ı:ı
namelerinl neşretmektedirıet. Bu beyan
namelerden biri 35 ortodoks papazının 

ımzasını taşımaktadır. Di~er bir beyan -
nnme ise b:lhassa demir muhafıziarın ru
h:ıni şe!ler,nden, bu hareketin organı o
lan mesdud Cuvantul .gazetesinin nıü -
dürü Naejunescu'nun imzasını taşımak

tadır. 

Guzeteler, bu beyannmnelerle Vas~ui'
ye nefyedılmi§ olan 318 k~i tarafından 

gönderlJen beyannameye bakılacak olur
Set demir muhafızlar hareketinın bitmiş 
olduğuna hükmetmek lazım geldiğinı yaz 
maktadırlar. 

Ktztlcahamamda bir kagm 
1 yaşında bir çocuğu ezdi 

Kızılcah3mam (Hususi) - Kızılca -
l-ıamarna bnğlı Çeltikçi nahiyesinin 
Kümelc köyünden Hilmi oğlu Mustafa 

Ustacin isminde bir köylü kağnı ara -
basiJe yold:ın geçerken Dur Ali oğlu 
heni.iz bir yaşlarındaki Yaşann üzerin· 
dım arabao:;ını geçirerek pelte haline ge 

tirmiş ve <'Z~p öldürmüştür. Vak'a hak

kmda alın?n malfunat çok ve kan • 

şıktır. İddiaya nazaran bu masum ço· 

cnftun babası birkaç ay evvel ölüyor. 
Zoruret sa;kasile annesi bir kocaya 
varmak istiyorsa da çocuğun mevcu -

diyeti bu emeline mani oluyor. Bu en· 
gPlin orta~~n kalkması için çocuqu sa· 

rıp sarmahyor, götürüp yolun ortası -
r.~ bırakıy'lr. 

Hadise adliyeye intikal etmiştir. 

K.Yauır 

Ankarada lig maçiart 
Ankara 1{1 (Telefonla) - Ebedi ŞE-f .o\

tatiirkün vefatı dolayıslle geri bırakılan 

l:g maçlarına bugün başlandı. 

Bugiinkü maç Harbiye - Galatasaray a
r:ısında ıdi. Harbiyeliler birinci dPvrevi 

2-1 ıgaiib bitirdiler. İkinci devrede Har -

biye 4, Gaiatasaray da bir gol attıl~r. v~ 

neticede Harbiyeliler 6-2 maçı kazarıdılar. 

Selim Ragıp Emeç 

Sögütte bir köyiUyU sarhoş 
edip bin liras1m ald1lar 

Söğüd (Hususi) - Söğüdün Gümele 
mıhiyesinde ticaretle meşgul olan Toz· 
m~m köyü!'lden Mürsel Özückığru arka· 
daşlarile birlikte içki içerierken arala· 
rında çıkan bir kavga neticesinde ma • 
kineci Hasan, pehlivan Hüseyin ve İr
fan Aslan Mürseli kucaklıyarak evden 
çıknrmışlar, Mürselin yanında bulunan 
916 li "Cl evrakı nakdi ye ile 2 5 O liralık 
ve 150 liralık iki senedi de çalmışlar • 
dır. Mürsel paralarının çalındığını an • 
layınc2. he:YtE>n karakola haber vermiş
tir. Karakol komutanı Mustafa onbaşı 
vak'ayı merkez birlik komutanına ha· 
her vermekle beraber derhal vak'a ma· 
hallinE> giderek yaptığı araştırmada 916 
liranııı 807 lirasını ve iki senedi bul • 
muştur. Müsebbibler yakalanarak adli· 
yr.ye tesliM edi1mic:lerdir. 

······························································ ·······························································• 
Sa~ abtan aabaha: 

Bir .. lJolun hatırası 
Bu bir ~ük tarihtir. Yirmı yıi evvel !o~rzurumdan kalkan bir kafile Er7.ın

can üzerinden Sivasa geliyordu. İki eski otomobil bozuk yollardan geçerek 
Erzincana vardığı zaman bir karakol önünde duruyorlar. İki jandarma otomo
billere yaklaşıp haber veriyor: 

_ Sivasa gitmek tehlikelidir. Yolda eşkiya olduğunu ve sarp yerde yol ba~& 
kurdu~unu işittik. Gitmeyin! 

Emniyetin timsali olan jandarma bunu haber verirken ilave ediyor: 
-Yolu açınağa kuvvetimiz kAfi öcfH! 
Yolcular p§ırmışlardır. Fakat kafilt> reisi aiikOnetini muhafaza ediyor v~~> tok 

bir sesle emir veriyor: 
_ Sivasa gitmemiz lazımdır ve g!je-ce~iz. İcab e-derse çarpışacağız. Ve k·ı fı l'! 

tıare'ket ediyor. Yolu kestikleri söyjımen eşkiya bu küçük kafileye bir el silah 
atamıyor ve kafile selametle Sivasa varıyor. 

Bu kafilenin reisi Mustafa Kemaldi ve Sivas kongresini açmak için bi.- k 1~ 
arkadaşile yola çıkmı§tı. 

İşte ~ugun demiryolunun geçri~i yol o yirmi yıl evvel yolcu kafileleri i.~•n 

0 kadar muhataralı olan yol bugün çelik b!r e:mniyet kolu .gibi Erzinc.::ını Si· 
vasa ba~lamış bulunuyor. Bugün şark vilayetlerirr.izi bize yaklaştıran bıı yolu 
O yirmi yıl evvel her müşkülü ve ht-r kuvveti ıradesile açmıştı. Onun c~k ·ya 
tehdidi altında aştı~ yolda Onun .m.iJleti çelik raylar üzerinde aşabiliyor. Fakat 
bu imkanı Onun o günkü cesareti ve iradesile elde etti~ini nasıl unutabıhriz! 

Biirhan Cahid 
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Mareşal evzi Çakmak 1 Bebek • istiny~ ~~ 
.. . d d.. d .. Do!mabahçe - Gumuş-

V ali istimlik işlerine 
hız verilılıesini istedi 

Istimlik işlerine bakmak üzere teşkil olunan büro 
yeniden on iki binanın istimlik işini tamamladı 

dun Atına an on u suyu yolları inşaatı Istimlik işlerine bakmak üzer~ teşkil ' rafından istimltık işlerinin niçin :ı~ır gıt• 
edilen iş düzeni bürosu yeniden on iki tiğine dair sorulan suale, istimlak ka -
bmanm ıstimlak muamelesini tamamla- nuııunda tadilat yapılmadıkça bu şeklin 
mıştır. Büro, Azapkapı, Eminönü ve İs- önüne geçilemiyece~ini bildirmışti. VnJJ, 
tinyedeki ı.stimlak işlerile meşgul olmak- bu hususta da Nafia Vekaletine izal:at ve" 
tadır. reccktir. Yeni vali, istimlak kanununda 

Sirkecl gannda Vali Muavini, Generaller ve halk 
tarafından karşılanan IVıareşalımız Harb Akade

misine giderek tetkikatta bulundu 

Atinada Balkan hükUmetleri büyük 1 şılanmıştır. Marcşal Fevzi Çakmak, ken
erkanıharbive reisieri toplantısında bu - d:sini karşılamağa gelenlerin ellerim ay
lunan büyük Erkanıharbiye Reisımiz Ma- rı ayrı sıktıktan sonra refakatinde Aka
reşal Fevzı Çaknnak1 dün saat on sekizi dem: komu tanı Genera~ .Ali :uad .oldu
on altı geçe hususi trenle şehrimıze dön- ğu halde Harb Akademısıne gıtmıştır. A
müştür. Mareşal Sirkeci garında İı:~an- kademide geç vakte kadar tetk:kler ya -
'bul vali muavini Hüdai Karataban, İs - pan Mareşal, bugün veya yarın Ankara
tanbul komutanı General Hali Bıyıktay. ya J!İdr>cekt i r. 

Harb Akndcmisi komutanı General Ali r..rareşalın Atina seyahati esnasında 
Fuad, General Eyüb Sabri, doktor Ge - kendisine Yunan hükumeti Zuğrafıı:: is -
neral Rauf, General Hüsnü, İstanbul be- mındc bir sübayı mihmandar tayin ctm;ş
lcdiyesi rei.s muavini Lutfi Akalın, Yedek tir. Mareşalın refakatinde şehrimize kı
Sübay okulu komutanı albay Sırrı. deniz du gelen rubay Zuğrafis bu akşam mem
ve :kara sübayları ve halk tarafından knr- l lP.ketine dönecektir. 

IJ1iife{('Tril: ,' 

Bebek lle İstinye arasındaki yol ınşaatı 
ilerlemektedir. Vali Lutfi Kırdar, Nafia 
ba~ühendisınden faaliyet etrafında iza
hat almıştır. Belediye evvela şehir için
deki yolların tamamlanmasile meşgul o. 
lacaktır. Bebek - İstinye yolunun inşaatı 
i!e Nafia Vekaleti meşgul olmaktadır. Yo
lun inşası muayyen müddet zarfında ta
mamlanmad:ğı takdirde müteahhid, t:ız

minat vermek zaruretinde kalacaktır. 
Balta limanında beton bir köprü inşası 

kerarlaşmıştır. Yeni köprü on metre ge
r.işlığinde olacaktır. Köprünün projesi 
hazırlanmı§. Nafia Vekaletine gönderil
rrıiştir. Tasdikten geldikten sonra köp -
riınün inşasına geçilecektir. 

Nafia, yollar yııpılırken, yolların iki 
yanındaki b :na vesairenin tanı~mi ile 
de me.şgul olmaktadır. BoğaziçindP. yol 
faaliyeti son bir sene zarfında başlamış -
tır. Yol faaliyeti ile 'beraber binalar da 
yenilenmektedir. Boğazın eski ahşap ya
ltlannın yerine, şimdi kagir binalar yak-

Vali Lutfi Kırdar, istimlak işlerınc hız t d 1• t 1 d derse Nafia 
• • • • • A • , • • a ı a yupı masın a ısrar e , 

''erılmesıni beledıyede ıstımlak ışJerını V k·ı t' ·· t db. 1 kt r . . c a.c ı ona gore e ır a aca ı . 
idareye memur olan komisyona bıldır -

1 
. tına · ı· Belediye, bundan sonra yo ınşaa 

mış ır. . y . ·ol • 
Vali, İstanbul şehrinin ihtiyaçları et - b:iyük ehemmiyet verecektır. enı ) . 

rafında kafi derecede malu.mat edindik- lar açılırken meydana bir çok istırnlA~ 
ten sonra Ankaraya gidecek, aid olduğu meseleleri çıkmaktadır. İstimlak :şlerini 
makamlara bu hususta izahat verecektir. yoluna koyabilmek için Nafia VekaJeti. ~ 

İstanbul belediyesi, Nafia Vekaleti ta- nin b ir formül bulması iktıza etmek~ 

Tepebaşı Dram Kesını 
Bugün V,30, aletam 20.30 d• 

Vindsorun Şen Kadıntari 
lırtilcl&l c:addeai Komedi kıflll' 

Bugün 16,30, aqam 20, O dal 

Dama Çtkme, Bir Gilt• 

·~------------------------------------~ 
TURAN TIYATROSU 

18 yaşından küçOk gençler kat-v-.lera !>elınekteciir. Bir çok mal sahibieri ahş.ıb 85 yafında bir kadın sokakta 
dOfOP ~ldO 

PAZAR lljlZ/938 
12,30 Müzik C küçük orkestra>, 13,00 Saat 

1\yarı ve haberler, 13,10 Müzik (türkçe §ar
kılar - Pl), 13,40 Konuşma (ev kadını saa
t!), 13,fi5-14 Müzik (karışık program-PH. 

aaa'atkar Nqid 
Cemal Sabir, okuyucu 

1 
Sf'lmiha ve Me:zey yary•t-' 

Sahte Prens Şehremlnlnde, Uzunyusuf mahallesinde o
turan 85 yaşlarında Hatun lsmJnde bir kl
dm, dün Vezlr caddesinden geçmette iken 
birdenbire dfi~tip ölmüştür. 

Yıı)iılan munY6f!e neUoeıslnde Hatunun 
aekteitalbden öldü~ü anla.ııılmıştır. 

Vapur biletini iki defa kullanan 
biri yr:kalandı 

Kadıtöyde, Moda caddP.slnde 126 numaralı 
evde oturan SerkL, o~u Rerç, Denizbanka a
ld blletlerl dün ikinci defa kullanmakta i
iken auç tlstiind~ yakalanmıştır. 

Soba yakarkan bir kadının elbisesi 
tutuştu 

Beştk~tn BakkalbllA.l .soka~nda oturrt 
SY.!dıka, dtin evinde soba yakmatta iken 
tin'rlne ateş mçrıyarak clbws1 alevlenmiş ve 
Tt1cudiinlln muhtellf yerlerinden yanmak 
ıurettle yaralaumıştır. 

Yaralı, ber.ı.yt tedavi Haseki hastanesine 
kaldınlmı~ur. 

Bir amalenin basına demir dOşDp 
yaralandı 

Fenerde Ba~ılı:çlyıının demir deposunda ça
lışnn runele İsmail, dün depoda demir ı.rtlf 
etmekte lkm b&.4ına bir demir d~rek yııra
lanm~. 
Yaralının mftdAntı yapılml~ Te tahklk.at.n 

b~anmı4tır. 

g:da l'!ecek'or 

Kartaıda 18 y~ından aşa,iı olan erkek 
çccuklarına kahvelerde oturmaiarı oy,ın 

c.ynamaları zabıta tarafından yasak edil
miştir. Aynı zamanda kahvelerine 18 ya
şından ~şağı müşteri kabul eden kahve
ciler hakkında da bundan sonra t<'kıbat 

j apılacaktır. 

Tramvay şirl eti murahhasları 
Beıçikaya nittiler 

Tramvay şirketile. Nafia Vekaleti ara
s:nda eereyan eden şirketin satın alın -
ması hakkındaki müzakerelerin inkıtaa 

uğraması üzerine şirket murahhaslan 
Kleren ile dö Barsi şehrimize dönınü~ -
lcrdi. 

Murahhaslar, şirketin Metro ha"lındakı 
müdiriyet dairesinde bir toplantı yaptık
tan sonra dün akşam Belçikaya mlltevec
clhen hareket etmişlerdir. 

7 kilo asrer kaçıran Iki kaçakçı 
yakalandı 

Evvelki alqaın Beyazıdda Çiftesaraylar cl
nı-ında ~üphell bir vaziyette dolaşmakta o
~"1 Oeyvell Mustafa ve arkadaşı Tahir, Em-

Bir tramvay ~ Yftfında bir çocuöa n!yet V'! ~mrük memurları tarafından çev-
çarptı rUmlştlr. Uzerlerinde ve oturmakta olduk -

Vatman Rııanm idares1ndet1 33 sayllı ları Vatan hanında yapılan aramada 7 tt-
d k- d ... J".'ı<.ndln.......... ad .. - lo esrıır bulunmuttur. Suçlular hakkında trauna.y, Ka ı or e &;>VJSU ~·e c uoc- b 
t •- lk 1 k t ömerln 5 tahkikata aşlanmıştır. linden geçme ..., en o an acı 

:ratmda Ziya ismindeki çocu~una ça.rpıı.rak Bir amale araba altında kalarak 
yaral9.Dlı tır. yaralande 

Yaraımı:ı mildavah yapı.lını4, suçlu nt-
man haktın~a tahkikata b .. •ıanmıştır. Kartalda Yaltacıt yolunda oturan çimen-

. - to fabrikası i'çllerlnden Esad, Yakacık yo -
Dart elblaecl birbırlerini dl5vdDier ı . .ından geçmt-kte iken Ahmedln idaresinde-
Yenicami cadde3inde elbt.seeillk yapan Sa- ki ara.ba altında kalarak baca~ının muhte

lılmon, MardlrClb, Ohanne. w Oarb.l.s dük - ur yerlerindf>n yaralanm.1ftır. Yaralı Esad 
kAnianna mü~rl celbi yi}zftnden aralann- tedavi altına alınmıttır. 
d11. çıkan münazaa net.ıeesinde blrblrlerlnl 

1 3 
h k 

1 
d 

c!6TmtıtlerdJr. Kurşun ça an ırzız ya a an 1 

Suçlnlar h'kkında tahklta.ta bQ.41anm~ - 'Üaküdarda Evkafa ald kurşunlan çalmak-
tır. ta olan Sallhaddln, Davud ve Nl'OOet zabıta 

3 yaşında bir çocuk pancareden tarafından yakalanarak haklarında tahkl -
düftO tata başlanm~tır. 

Arnbe:ımllnde Dobn lOtatında oturan Bir gazeta hırsızı yakalandı 

Sadılan s yıuıındaltl ~lu Şaba.n, pencereden Fvvelki gün Kurun mntbaasından on iki 
dü.Qeret a~r .surette ya.ralan..ıruştır. Yaralı Ilmlık gazete çalan Mustafa, dün zabıta ta
~ berayt tedavi ııa,taneye taldınl - raflndan ya.taı:ı.narak tahklkata başlanmış-
mı,m. tır. 

yalıları yıkmakta, onların yerine kagır 

binalar in~a etmektedirler. 

* 
J P. 

Dolmabahçe ile Gümüşsuyu arasmda 17,30 Müzik Ccazband - Pll, 18,00 PlA.k se-
çlr:ıi - Skeç - yazan - (Ekrem Reşld), 18,30 

Da • Salo Oüet 

yapılan yolun bir kısmı müteahhid ta - saat ayarı ve haberler, 18,40 Müzik (yayla ERTUGRUL SADI TEt< 
rafından inşa olunmaktadır. Bu kısmın türkülerl), 19,10 Konuşma <çocuk saati), TIYATROSU 

6 
d• 

il'lşnatını üzt:rine alan mütcahhid, taah- 19.25 Müzik Cserenatıar) , 19,45 Konserin tak- Taksirnde Bugün uPt 1 
hüdünü v<ıktinde üa etmemiş, yol n ta • d!ml, 20,00 Müzik (radyo orkestrası - Şef: matine gece 21 de d , 

H""an Ferl" Alnar) ( Erkaklar kırkın • n.amlamnmıstır. Belediye ile müte:Uıh!d ...... " · ) 
• 21,00 Saat ayarı ve arabca söylev, 21,15 Mü- sonra azartar 

ara !:-ındakı mukaveleye göre, müteahhıd, zlk Clncesaz faslı), 22,15 Müzik (varyete-Pl) , vedv il 3 perde. Ya~ıda 
ta~~~üi~~med®bkdi~~ ~-~~~~~5~-~~~~:n~h~a~b~B~l~B~~~y~a~n:n:kl~p~r~~a~m~· ~=========l;n~s~a~n~M~A~b~U~$~~?
~aatın bitmesi lazım gelen günden sonra = 
her gün için belediyeye elli lira tazr.tir.r.t 
ve ı-ecek tir. 

Dolmabahçe hadisesi 
m es' u Ileri tesbit edi;iyor 

Mülkiye müfettişleri ile polis mıifettişi, 
Dolmabahçe faciasının mes'ullerini tes -
bit ile meşguldürler. Dahiliye V~kaleti, 
tahkikat ıle yakından alakadar olmak -
taöır. Eski polis müdür muavini Karma
nın tahriri malUroatma müracaat oıun -
muştu. Tahriren verilecek cevab bek -
lenmekte ve bu cevaba eheınmiyet atfo
lurunaktadır. Müfettişlerı önümüzd~ki 

hafta içinde işlerini bitireceklerdiT. 

Askerlik işleri: 

TOtOn bey'iye ikramiyesl yoklamalari 
yapılıyor 

Usküdar AskPrllk Şubeslnden: 
'Ö'sküdar Askerlik Şubesinden tütün bey'i

ye 1kramlyE's1 almakta olan ve kayıdlı bulu
nan malftl aübay ve eratın yoklamaları :va
pılacn~ından :uanş, resmt sened ve rııporla
rllt ikl§er aded veslka tototraflle birllkte 
ve nihayet bir hafta zarfında ~ubeye mü -
r:ıcaat etmelrrlnln lAzım geldiRi alakadara
np Uan olunur. .......................... H.AL:K····c;·p·e·R·E·:;.·i··· 

Burun S. 1 S do Bu akşaın 
... t 9 da büyiilı: operet 

·Iç IÇE. 
Reji1ör Ra it Rıza 

t.iü:zılt : Seyfettin Aaa1 
Ya:zaa: Yu1uf Sürurf 

Orkeırtra. Bale 

Gayrimenkul Satış Ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bayan Fatma Müyesserin 9585 hesap numarasile Sandığımızdan aıdı:~ 
(14000) lira borcuna karşı birin<·ı tlerecede ipotek ednp vadesinde borcunu 

1 demediğinden hakkında yapılan takib ~zeri~~ 3202 numa.ralı kanunun 46 ::a 
ltıaddesinin matulu olan 40 ıncı maddesınc gore satılması ıcab eden Beyojtlu 

11 Küçük Pangaltıda Hanbiye caddi>sinde Vali konağı caddesinde mezkllr kond\ 
yanında eski 47 yeni 55 numaralı karg:r İnci eıpartımanının tamrum bir bu-çu 

ay mü<kletle açı'k arttırmaya k~nmuştur. Satış tapu s:cn kaydına göre .y~pılrrı~!: 
tadır. Arttırmaya girmek istiyen (1500) lira pey akçesi verecektir. Mıllı baı_t r· 
larımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergıle .. 
le Belediye resimleri ve vakı! icart•sı ve t:ıviz bedeli ve telUliye rÜSUmu b~~~
luya aiddir. Arttırma şartnamesi 14/12/938 tarihinden itibaren tetkik etmek .. 1 s ıcı tivenlere Sandık Hukdk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu r 
k;vdı ve sair Iüzumlu izahat ta "artnamede ve takib dosyasında vardır. Arl:tı,: 

V ~ • 1 ha•• 
maya girmiş olanlar, bunlan tetkik encrek satılı~a ç1karılan gayrımenku . ·ne 
kında her şeyi öğrenmiş ad ve itibAr olunur. Birinci arttınna 6/2/939 tarilı'81 .. 
müsadif Pazartesi günü Cağaloğlıında kain Sandığıınııda saat on dö~ten oıı be" 

• tıya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edılecek, c~· 
delin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık 8 •8 

·· ~ hB· ımı tamamen geçntiş olması 1arttır. Aksi takdirde son artıtıranın taahhudu ve 
ki kalmak şartile 23/2/939 tarihine ınüsadif Perşembe günü ayni mahalde art• 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttınnada gayrimenkul en ~k d r· 
tıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan al~ka d:ir 
lar ve irtifak hakkı sahibierinin bu haklarını ve hususile faiz ve masanfe 

. be· 
iddialarmı ilan tarihinden itibaren yirmi gün içind~ evrakı müsbitel~rıle 

1811 
.. 

raber dairereize bildirmeleri lAzımdır. B u suretle haklarını bildinnemış 0 dail 
larla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı~ bedelinin p~laşrnasırı jle 

hariç kalırlar. ·naha fazla malfunat alrrak istiyenlerin 938/933 dosya nuınaı11S 
Sandığımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu Uan olunur. 

* * * ele Dikkat: Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek g~tcrı:;,e 
istiyenlere tahmin edilen k.ıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usuhı.ne g 
kolaylık göstennektedir. (9044) ~ 

rt1rma ve Yerli Mali haftasi başliyor' iP K Ün binlerce halkın müracaah üzerine lstanbulda Dolmab~ltf 
.çe • Sarayburnu - lzmit va Ankarada yap1lan hak ık 

1 

Yann B~Jdl Celal Bayann btr nutktle &Çllacak olan Artırma ve Yerlt M:ıl
lar haftası ~yapılan haztTlıltlar fltmal edilm~tir. Bu münasebetle Ta~;arruf 
Cemiyeti t rabndan Ankarada bir sergi hazırlan.m.If'tır. Sergide grafiklerle tasar
rufwı faydasını ifade eden resiml r vardıı-. 

Yukatıda}d resim sergideld .nazırlıkları gastermektedir. 

Sineması surette 6 sinema makinesi le ah nan filmierin TAMAM 
B U GO N Matinelerden itibaren her seansta gösterilecektir, 

Ayrıca: ATA TO R K'On sesli sinamanın ilk kaşfinda irad buyurduöu bir hitabesi 

DÜŞ MA NgrnmNfA"S"KE SNi FlUA LT 1 N DA 
Fransızca sözlü büyük ve he}ecanlı taheser. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzll!tlı matinelar 

Dikkat : BugOn saat 9,30 da sair günl~r saat ıı.3o dH çok ucuz tintlıtria matıneler. 

G0LMEYE - KIRILINCAYA KADAR GÜLMEYE - EGLENMEYE HAZIRLANIN, ÇÜNKÜ 

UÇ AHBAP ÇAVUŞ AR 
Pek yakında EN BÜYÜK FlLiMLERlYLE GELIYORLAR 

Oç AHBAP ÇAVUŞLAR 

HAYDUTLAR ARASONDA 
( TÜRKÇE SÖZLO ) 



Adapazarın su derdi 
yakında halledilecek 

1 Bir Çingene kar1s1n1 
balta ile parçaladi 

Baro mecmuasinda mazileri tasvir 
edilen avukatlar meselesi· 

(Btı§tarafı 1 inci sayfada) 1 geçtl~lnl dalna fahr lle anarım. Bunu ken-
bık adiiye siyasi müsteşarıdır. BütUn bu dlm için yegane fcyiı kaynatı blldl~ım avu-

fl h d t 1 d ğ r h k k k~tlık mcsı~~tndı: temeddüh edebilecek blr 
vası arı {S sın a op ıyan e er ı u u - h~l sayarı'l'\. 

O"} d "}d •• k • d• çu bakınız ne diyor: HüiA.oıa olara !c ~unu diyebilirim ki. yirmi 
g UDU a 0 Urtne ISte 1 - 28 se:ıı>dtr c.vukatlık mesteıtinln teln - altı sene glbt epeyce uzun bir zaman Için -

b -ı d. . k b • Fakat m ff k olam d devlm. Melttı>bden çıkınca lik defa tnUsab ue bnhsettl~lm kanunların tanzim ve tat -ue e ıye yaptıgı"' ı·sti.krazla ve 270 bı·n ıı·ralı ı·r tesı- uva a a ı At ı "" b ı ettlt< m mt>s ek ue udur. 927 de saylav int - blkında hizmet lfa ettl~lm Için meslek ve 

latla Sapanca go"lu""nden şehn·n suyunu temin edecek ve kaçb !ıab ed!ldim. V~ o tarıhten bugüne kadar da mPslet erbabı hakkında pek çok maJ(\nı-ıta 
~~liye Encümenl mazbata muhıırrlrll~nde vikıfım. 

Kırklareli (Hususi) - Hamidiye ma bulundum. SP:ırtz avlık slyast mil~te~rlı&ım Benimle gör\lsmer.lz, malftm olan me te-
hallesinde oturan Kıpti Kara Salih i . var. Bu stra~a Adllve Encftmenlnden eekfl- lti-ı bu tarfht-esln! bt>nden dinlemetse VPre
kinciteşrinin altıncı salı günü kansı • dlm amma, styart mil<ıtesa.rltlhn ıınmndan ce~m izahnt ile size. yeni vf! blllnmlyen ~Y· 

J 
nı balta ile parçalamak suretile öldür- ~rra tekr:ır Adltve Enciimenlne intlsa b e- J•r ~etml$ olacatnnı unnetmlyorum. 

ı1Pret gene muhata muhanirll~ nztfesl- Yeni kanunım tatblktna ~c!ldll!l bir .. , .. a. 
'rnii~ ve oğlunu gene balta ile ornuzun- nt deruhde ettim. <!a. gezete:ıl?.ln neıırlyatına göre miitıor•lı:e 
dan yaralamıştır. 340 tarihinde ~rı mahtemelerln ilgasın- zamanında. o \''aktln t.Mılrlnce, Tfır'kteD 

f Vak'a şöyle olmuştur: Tahsildarlar den sonra, hukuk ve ceza mahkemelf!rf u - g9.yrl unsurlann ban hareketıert bu~n na· 
.sullerlndo zarort görmen bazı dettsttllkler zara alınar:ll-' açılt bir Ifade llP, toıtanbut t>'\

Salihten borcu olan yol parasını iste • Yl'Pı1ma.'lt fc9b etti. Necatt merhumun Ad- rosunda bultman pvukatlar araşında bit 
mişler. Salih evine geldiği zaman me - t!ye Vekim~nde bu kanunlıın haztrlamak tasfiye yapılın bu kabil klmqelf'rln me.cıtek • 
seleden kansını haberdar etmiş. Gece n,..<'re VekAlette bir tomt..syon teıtldl olundu. ter. çıkarılmıılannın kasdedUdltl anlaqıJ · 
saat üç raddelerindt" bir odada kızı ve Razırlıınaeat Jll.ythalar arasmda mahamat maktadır. Bt':ılm. ctkan kanunun va'l'ereD 
kansı ile yatmakta iken karısı kendi • kanunu de.,llen avukatlık tanunu da var- ma1h~ta m•ıharrirl olmama glSre ııövlftvrınım 

dı. Vekll~tın daveti tlZf"ı1ne, avukatiann en ki Ilk' kanıın,a o'dtı~\ı l'!lbl tasflve mahlve
sine: cHükO.mete olan borcumuzu öde- !a:zla bnlun~ıı~u yerin istanbul olmasından t•nde bir mu~meleo yapılacak hOkftm yok • 
rnE-k için eşeği satalım!:. demiş. Bu söz ve Osmanlı İmparatorlu~ demnde bu nam tur. 
fizerine birdenbire köl>Üren Salih eli • :ıltında bir de tnnun proJesi tanzim edllmlıt Mec!la ummnt hPvPtlndeo bir aaylnın n• 
ne geçirdiği balta Ht: kansım rnüte • ve fstanbnl avt1katlannın da bu proteye all~e k!lrsı Adliye VPktll sıfııtlle Saraç<>ıııı da 

d 1 k 1 kRret yapb!:'tan tettfkler sonunda bazı ha- bunu aeıkl'a Ha~ Vf' tzah etmlııtlr. 
addid yerlerin P.n yara ama sureti e zırltklan oldttlhından, o nktt llstanbul da- Muvaktat maddt'lcrtn birinde bu kanuna 
Pllrçalıyarn1t ö!dürmüştür. Babasının " vetlllert C'm!lretl datmest> namını taıtı - göre tAbirinden maluad, avukat olabilmek 
bu halinden dehşete kapılan zavallı kı· vsn btanbt'l Baro.cu tarafından bu eemlye- tetn" tonuJsn vı~sıf "'" aartlıın haiz ol8nla
zı odadan ccan kurtaran yok mu?:. fer tfn ausındar. bulunmam ttlbarllf! beni mu- rm levhası t9nrlm edilip, baro reisi Vf' lıtare 
yadi1e a~abevsinin bulundu~ odaya l'fthhu olan!~ Ankaraya gönderdiler. m~>rll.<ılnl seemr~ l}u>re bunlann umum, h~ 

Bah:ıet.lllt•n J~vlhalan hazırlamat Ozere Vf!t hallnde t'ln!nnmam hOimıfinft Amir bir 
JlclopCIZ4rınd4 Hükumet cadderi can atmış, ağabeysi karde!$inin telası - tstantul h1\lı:lmlerlndPn de blrkac zıı.t ~atı - mııamele k~"riolunmaktııdıT. 

J Adapazarı (Hususi) - Belediye ça·ı tıpilmış, mahalle araıanınd&ld bozuk nı, heyec:ımnı teskin ile meş~lken rıl>r.ıııtı. Actı•ve rü~ıı:Mından v~ v .. ttllet er- CUmhUTlvP.tln Ilk n.-JıTı>t+ı&ı kanunıı. göre 
~lfırıatar. ına büyük bir hız vermiştir. kaldınmlann da tamirine başlanmış • kı 7ın 8rkasmdan {!elen katil hiç sual lt'ftnından mtltel'ckkll ve Veldl Necati mer- tq+anbıada mevt"<Jd avukattıırın maı1dl ft 
Qfled sormadan og"lunun omuzuna bir balta h,ımuıı -ı·w~ı "ltınc'lro bir komı~on toolan- manev1 Jıal?: rılmaları aranılan vR.stf ve ııart-
w. ıye, 99 bin liralık bütN>sile pek tır. u.~ günlerl fazla ~iklyeti rnuclb ... " ~ "' '' •as( ~- n~ "~ 1 d' 'şf du. Bu lAyth'\lar silratle hazırlandı. Maha - 1~1" tetklk etillmt'!, kararlan vertlTY'Iıı. ve ba 
hıa \1e etraflı bir s!lha işgal eden Ada· olan çamurun ortadan kaldınlması için n ırmı ır. mRt kanununu hazırlıyan komisyonun maz- k!ı.rarlara ust•lı>n ttlra,. P.<!enler hakkında da 
Illi rında büyük işler başarmak az • ~lediye bütün vesaiti şimdiden ihzar Oğlu ve gelini katilin kendilerini de bata muharrlti tdlm. tetkltter yapılaralt. eohınun ltirazı red 'N 

1\decur. etmiştir. öldürmek niyetinde oldu®nu görünce vetn, bir tevecctih eseri olarat yalnn ma- b'r kısmının ttırazıarı kabul olunarak aleyb.. 
•- liatkın uzun zamandanberi çekmek· Mevcud itfai~·e teşkilatınm ihtiyac • kendi~ini ite kaka kapı dışan atmışlar- h:ımat tanunu Için İlıtanbul Barosunun dO- lrrtndetf karıır kaldınlmı•tır. 
~ Old .. J d K t"l i . . k i . her n k ,nnoelerlnt hUdinn-e mtinhuır kalan Ta- Bu muamPle yapılmakla beraber mevr.:ud-
... dileugu su sıkıntısını gı"dermek mak· lan da t""""'amlanarak arazöz mevcudu ır. a ı çen gırme çın e a • "'" ı d btlh ., kt d '"" cu. • rlfeml gen~leteret, benl dilter tanunların :ır arasın !\ s.:;sa manl" no a an a • 
tır Sapancr.ı gölilnden su alınacak • uçe iblağ edilmiştir. dn uğraşmış ise de muvaffak olama - IA!lhalanru hazırlı:van tomtsvona da aza vu~tatlıitta aranılan ev!'ıatı hal~ bulunl"n -
~S~ göllin ortasmdan otuz met!re AdapaZ'O! belediyesinin bir itfaiye mıştır. Vllk'aci:ın haberdar olan zabıta otArat tabul etti. Yirmi gilniOk bir çalı~a :vanlann mut!alı: olarak mev~ud oımadıf• td
~- tıhkten alınarak Malmüdürü tepe- amiri be' şoför ve on neferlik bir kad- katilin izini boşlamamıştır. Kırklareli- sonunda btol' kanun llvlhast hazırlandı . dln edlle~\Ve"~~ kadar. hövlf' adamler -r-
:..lll~ sevk ve oradan fennt tesisatla ~eb· rosu mevcuddur. ne 30 kilometre mesafede bulunan E- Bu tanu~Jarls §er'lve mahkemeleri n~ d!r, diye delllstz ve sPbPh<ıtz ohırak bir l"'ıU-
·~ s l 'ki k" .. k k t"l k" b' k" edtldl, usul lı:ar.unlarında bir takım tadiller a 1a ortaya ki)Jayra atılam"ı. Bıı2iln1rft ka-

~1 a e. edilecektir. Beled"ıye bu yıl mezarlıklann ıslahı, n er oyune açan a ı oye ır ı· b ' ı b dt ı ıı .... ,. ... n --pıldı. lııttn~f mahkemeleri te•kflltı tat - nnn, ~ro re~ ne. aro ı; o n moc .... ı.aa ,. ... 
U ı ba b'd 314 lometre mesafede ölü olarak bulun • ~·· "' lira şın şanlması ı ayeten ~zbahanın genişletilmesi, kapalı bir dt!1lı!ı. HAlttmJcrfn ve avukatiann mahkeme hDkftmete ool: ~enlı~ muratahe hakkı vı> .. -

~"lha keşfedilm. iş ise de bu tesı. ·satı_n pRzar yeri v. apılması, ·buz fabrikası ku· muştur. Yilralanan oğlu hastanede te- aınsına mftnhastr ıctsve gtymelerf uauın ta- ır.Isttr. Anıbthk m~>"I"'~ ha~lnnda tee•.-ilr-
11 tre 2 70 b lir 1 b ı ği davi olunmaktadır. bul edUdl. Avuknthk. tanunu da bu arada ll' söyleneb'llr ki hal~ aMtsındR fena teı~t -

''lla ın aya yapı a ı ece nılması, küçük aile bahçeleri vücuda hnzırla.,..rak hep.<ıl tle birlik'te Mtihnetçe kiler vardır. Böyle telAkkUP.re yol vPren 
~~~ıştır. ' . . . getirilmesi işlerini başaracaktır. AtatUrkOn valt"delerı·nin Mf'Cilse arzolnndıt. Mahamat tanunu mu - avt,katlar :trasında da hakiki n.zlfelı>rinl 

~tl \Ye bunun içın bır ıstıkraz ya~ clblnce. tcfrllt enetimeni denllen Adiiye er- maddt menfRatlere feda eden, kısa dWn -
11'1~ \Pe bel .. diyeler bankasınm yardı • lzmiHe kUltUr hareketleri makbaresi t!ınnıc!an bırının rıvasetınde dördo hAttm cen ttmseıe ... in butunttutto eta tntır ohın• -
lllnı temh etmiştir. Derhal münakasa ve dördtl mehant avukatıanndan mtıret - m~z. A.utııtııtı Amme hb:meo•ı mahlvetlncte 
ı;;n edilecek ve işe başlanacak • İzmit ('Husust) - Vilayet dahilinde İz~Jr 9 cı:ususi) -. Atatürkün vali- teb olmak (\zere dokuz ~mt bir heyet kilbul eden bu kanunla hakkın ve adAl•ttD 
.... · Bundan başka -.brin i . (67) ı'lk okul ve 367 ilk okul ögre· tme- delrrı Bn. Zubeydenın. .makberesinın. · u-~tu olundu. Mevcud antatıarın 0 u - yardm>cw olan bu mesldl kabul ettJıtten 
"'l .,.... la h ı la tce i t nunda eaa~a!ı teabit edilen ahiAld ve mesle- s~nra mesle~ mensublarının da bu yf\Jı::set 
'ı rı pla:ıı da tanzim edil • ni 885 3 ilk okul talebesi mevcuddur. P nı azır anmış, yen vı ye s ırn· tt vuıflannA röre bütOn evsaf ve teraltı nrlfevl Ihmal yüzünden bU e olsa teref .,. 
._~r. Bu i1, bütçeye konulan tahsl • İzmit köylerinde 100 eğitmen okulu· lak edilmiş.tlr .. Makbere ~ mevsim in· tf-ttıt olunnra)' tunye denDen muame - h~r.slyetlne nrttse verecek ve u fat bir te -
ı.._.a Dahiliye VekAletine bağ'lı !imar nun inşasına başlanmıştır. de inşa edılmış olacaktır. lenin yapılm~.ın ı-ın sallhlyet kabul olun - re~dCde dil•!irebUccet hallerden çettnme -
::-eYeti t f d 1 · Arifi d 1d du. Bu kanun mer'fyet mevkiine geçttk'ten leri pet tal)Udlr. 
"'•nd ara ında n Hollan a ı mımar Geçen sene ve bu sene ' ·ye e lzm"ttte odun ve kömOre sonra tstaıı-buld~ tetettoı eden. bu tefrflı: Barol:ınn baslretll olarat kanunun Ideal 
tatb·ket'ber~e yaptınlmıştır. Katı ve eğitmenler kursundan bu sene 100 eğit- Pn{'nmentnde Adiiye v~tlletlnln ten.stblle &.'\yılan e.ııacıJım:ıı muhafııza ed~"r.eklerf ve on-
lbaı l at planlan da On ay zarfında ik• men mezun O)m\1§ Ve köylerdeki Vazi• narh kondu llVJ•ta.t aza oJ:lrat bulundum. hra rfayet.oılzJIIt gl\<ıtPrf'nlf'T Jıııkkında ~Id • 
ol._ ekdll:c('k ve şehir bu plana uygun felerL'le başlamışlardır. Arifiyede pek Bu en~fi.,9n1n mesalsl ve verdltt kararlar <k'Ul teı1bırlı>r ve ka1"11rlar aln,.aklan 8611 

-
<4tfa .guz ll t' ·ı kt' .. ı b" klld lan ğit- İzmit (Husus!} - İzmit belediyesi Ozerfne İstanbul<!a çalıışan ve baroda tayıd- mlzdlt. Tilrltlye Cümhurlyetlnin, te!kllft.tt .\da c eş ırı ere ır. guze ır şe e yapı muazzam e odun ve kömür fiatlannın fahilll yük' • e~:ı..oıtye kanunun••a tasrlh edllen ana va.ıııf-

1\h.... Pazanncia yol inşaatma da çalı - menler okulu binasının inşaatı sona -ı !ı bulunan avukatıann yansından fazıası lar malftmdur. Bu~nn halkçı. milliyetçi. 1'1-
nııaı-tad selı'şı' karşısJnda harekete geçmış· odun ıevhadan silinerek (lıkarılm•• ve kanunda a-k" ... ı.~"' ır. Parktan itibaren Uzunçar- ermiştir. VilAyetin hemen her köyünde ' ~ ... tııAbcı, de\·letçl ve lAik bir eiimhurtyet olan 
"" '4lCl8 ve kömüre narh koymuştur. Bu narh tAkadarlan ırın Atiliye Vetlletınden ttlraz-= r olan kısım beoon olarak yap- birer eğitmen okulu bulunacaktır. da bulunm~t hakkı meveud olduttından bu Tftrtlyede bu esaslarla eüzı bir aynhk ~,_~ c: - t .. n fazla satanlar, ı::iddetle ceza go'"re - t• ...... •t hiçbir •m•l "'--'e ....... m- ve hle"lr ... "" yolda ttlrudıı bulunanlardan hatırladıtıma '"'""" "' "' ıuc:u ...... .. .. 

Lul b d U f 1• t• ) ceklerdir. göre seksen kadan haktındaki tarar taı _ ~:ıll4Jil& aahı>sında bu esaslarl'l aykın h\r e urgaz a mran aa Iye 1 harekette bulımulamaz. Me!'Zllatımız bu h'll-
- dınlarat yeniden baroya dahU olmtqlar - lcre ta~ kuvvetli mOeyyedf'lere mallktlr. 

~lebu~gaz (Hususi) - Büyük Ka nştıran nahjye merkezınde yeniden ve 
~~bı.~ şekilde yapılmakta olan karakol bine! bitmek üzeredir. Her ta • 
ltaırun gün yeni bir hızla artan inşaat ve ümran faaliyeti Lüleburgaz hava
Oı.Q Çeh..~sinı de değiştirmektedir. Belediye tarafından inşa ettirilmekte 
s~·· gazino ve sinema bina ~ının da faaliyeti hararetle devam et • 

r. Resimde Lüleburgazda yapılan yeni mezbaha görülmektedir. 

Merzifonda Namtk Kemal ihtifati dır. Bu tttbarla miUlvetçlllkte blbul olunan 
SonraC:ln (avukatlık kanunu> admı alan ,. hl tl .. Merzifon (Hususi) - Halkevimizde ve Partt programını& Rure ma ye aeı .. ça 

ttt tnnun, b'\zt tadHlere u~mıttır. A.ukat ~öııt~rUen vasınar harJelnde «unsur. anastr• 
} büyük vat:ınpcrver Namık Kemalin olmak lçln, e'!a:ı 4&rtlardan olan mettebden gtbl bir zfimrenln adaleti temlne yardımCI 
ölümünün SO inci yılı rnünasebetile; .mt~Zt~n olmak taydır•ı tarnarnDe tatblta lm- olan avultathk mesle~l arasında bulunabile

lKemal ~ecesi tertib edilmişt1r. Öğret- !tln bulun:ımamı~tı. Ötedenberi dan vekU- ce~ı ve böyle bir emel ta,ıyaeatıann hnyat 

ÖZ lltl edenlerin ve f11len hAtlmllkte bulunan- h ı • b ı h ı tabul ed 
J 
men Kadri ,valein, Enver Ecevit, Ke- attı o aca5ını en m avsa am e-

larm avuk:ıttık edetıllecetıerlne ve Imtihan 

1 mal Gürpınar ve Must fa Sevgen ta • vererek avukat olab1leoeetıerlne ve baro te!- m~~fttareke devresine atfedilen bazı vazl _ 
rafından; şa!irin hayatı, edebi kıymeti ldl edllml~n Y"rlerde dava vetlll adı al - yetlerden şfiphell kimseler mevcud oldutu-

1 anlatılmış, muhtelif eı::erleri okunmuş· tındil mahkemP.lerde buluna.btıecetlerfne da- nu farz ve k:ıht<l etsek, bunlar hakkında bu-
tur. Ir hükünılı-r koadu. güntn kanıınıı gl\re, meslek! bir teşekkQl o-

Yüzlerce dinleyici bu kıymetli insa • yecıısten ~ıt:ın bazı kararlarla da hAkim- lıt"l baro mt'cllsleorlnin detue milstenld orta-
l ler kanununn g~re tasfiye edilen veya dev- yn toyaeakla~ı vazlyetıer üzerine sallhlyeW 

nın ruhunu taziz için dakika ayakta Jet hlzmettnrle bulunmat hakkı refedUen - olan h9.ystyet dlvanı kararlle kanunda ya-
sükut etm!~tir. leorfn avukat olamıyacaklan da hllAft dQ - Z'h muam~lc!erin tathlkına her zaman 

lzmirin yeni MUddeiumumisi 
İzmir (Hususi) - Temyiz azalığına 

tayin edilen İzmir müddeiumurnisi A· 
sım Tuncay. İzmirden aynlmıştır. Ye
ni İzmir muddeiumumisi Kemaleddin 
SAmu bir iki güne kadar şehrinıize ge
lecektir. 

fi\neede bulunanlara ta~ .Jı:at1 mahiyeti ImkAn vardır. 
balı olm:ıt ü?ere kararlaştırıldı. Bu tarakter.ıe bir meslek mensubu var • 

Bugtln mı-,.'lyet mevldine gtren avukatlık aa. emlnlm tl. onun herhangi bir hareketi• 
kanunu, blrço~ memletetlerln kanunlan lt mahiyeti kolnyea meydana çıkabllir. 
tetldt edUt>rek h:lzırlanmış, vilAyetler baro- Deterll say b va aordult: 
Ianndan gön<'erllcn avukatlardan miite - - Bay nao;an Hayrinin tstlfast mert.uu .. 
flkJdl bir kongre aayılabllecet bir Mecll!te bahla. Bu hususta ne dü,nnnyorsunuz' 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

n Adllye Veklll Saraçotlunun reisilllnde blr - Şahs1 l!'o;naatlmr. göre, Hasan Havrlntıl 
heyet tarafından da tetklk olunduktan ve bu bı~ro rel.sllltlnde kalması. meslek Için de. ar
babda yazılmış birçok mtltalealar Ineelen - t'ldqlar lçln dt. çok arzu edlllr bir ~evdir. 
dikten aonra blr llytha hallnde tanzim edUe- Bu lntlhabda cb tendt.ıılnin aeçller.etı hat• 
ret Mecllse arzolunmuştur. ltında kılt'l olaralt kanaatlm vardır. Ka·ıu • 

numuz böyle seçimden sonra lstlfayı b"\ııta 

va1Jfeler glb' ihtiyara btrakmamıı,tlr. Ml't• 
bul bir .eebebl~ ıstıranın kabulüne ayrıca bir 
tarar veorUmek llzımdır. - • 

. . . Tam 250 senelik bır 

tarihi 'Vardır ... 
.. . Bu kadar eski bir ca

mie niçin «Yenicamı• di • 
.rorlar aeab•?-

Hasan Bey - btimWt -
ler ayesinde camiyi daha 

yelll lfiı'ebiUJOI'U da oıı • 
daa! .. 

Adllye E.,ciimtnl, uzun atıren tetkltattan 
tonra esaslannda tamamen teklife mutabıt 
kalarat pek az tadllltıa llylhayı umumi 
beyete sokmu' ve geçen lçUma .eeneslnln 
sonlannda müstacellyet tararlle bu kanun 
hemen aynen Mecllsce kabul ve tasvtb olu
narak neşro1unmuftur. 

Bilindili gtbl bu ayın ı lnden Itibaren de 
ll'M'r'lyeL mev!dlne geçmJ4tlr. 

Renlm 1340 tarihinden Itibaren ctlmhu -
rtyıotln eserleri arasmda lftlharla gördiliilm 
avukatlık me~ıetıntn, mnmuıı medeni dev

- Evtt am:na, sizin baro relslltlnhdea 
l)ahsedU:yur? dedik. 

SaiAhaddln Yar~ı giilürnstyeret cevab ver
di: 

- Böyle bir ~Y yok! ( 

Masret Safa c..k• 

letlerde olduıtu gtbl blr meaıet olarat ta - Bibıl ıo CA.A.) - Yeni arotaUıt tana • 
nınmaaı 829 da baf)ar. Ve btıcftntO taııanla nuna 16re, yapılmaa Icab eden baro 8eOl -
btıto.n lhUyacı t&ı1ıJıyacat ... mtıtdelba 11 - ml ppdmq, reısıııe Bilzıt RalteTf ·• ·•. 
rtf ve bapiJeUill torunoat bil' tttU ah - te bar:anıann:laa anıtat lfata llnl1Üa .ı. • 
fiDU, 1allfe ttibarUt DICb laiiiDetlerlmbı çllmlf'lr. 
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ı Hadiocı.. K··-:: ı . . [ Garib şeyler J 
M~D~ D ~BR ŞEil=DBR Sarhoşluğu 
r arp.kapıdaki FeyziAti mektebi tüm. Yüzüm, elleriın kirli idi. Yatma· ölçen makine Atinanın muhakemesine 
V arsasında, yeni yapılmış üç dan; yllaınmanı, temizlenm.em lA.zımdı. 

&th bir ev gördüm. Ev haki:katen çok Banyoya girdim, musluğu açtım. Bir Amerikada içki yasatı kaldırılmış ol • b h f b ı ı k 
güzeldi. Belli ki iyi bir mimar plfuıını iki damla :si.! damladı. Arkadan bir hı· masına .ra~men aaıiıoşlukla mücadele için u a a aş a ı a ca 
yapmak için titiz bir ttina ile çalışmış; nltı işitil li. Sular kesilm.işti evvelce hazırlanmış olan kanun halMl 
gene belli ki evi yaptıran, m;Uzeme ~ mer't bulunmaktadır. Kanunda sarboş • A _.,:k 
tiliabında hlçblr fedakArlıktan çekin _ Ellerime, ayaklarıma, aynanın kal'- luk bir takım derecelere ayrılmıştır ve tina kaçakçılık ve 16 genç kızı iğfal ve fuhşa teşv-
mezn4ti. şısında yüzüme baktım. bu derecelere göre cezalar verilmektedir. • cürümlerinden muhakeme edilecek 

Gfuiinü!Jü güzeldi. Yapısn sağlam · . _Çaresiz, bu halde yatacağım .. Ya- Bu cezalar beş dolardan 25 dolara kadar ola' 
dı. Pencerelen rnuntszamdı. Kapılan· t w tt yükselmektedir. Fakat asıl mesele sar - Randewcu Atina hakkında kaçakçı· Müddeiumumilikçe yapılmakta 

agıma ya ım... d b ·· t nın tokmaklan ~ıktı. Velhftsıl şık, gü • * hoşlutw. derecesini tayin e aş gos er- lık 5Uçunc:ın yapılmakta olan tahkika- Uıhkikat, son safhaya ~· ~ 
zel, sağlam bir evdi. mektedir. Çünkü sarhoşluk yüzünden zu. tı~ ~ıe,tirildiğini ve ~çlu kadının . Bir müdnet evvel Enver~~~ 

Temeldel tarasa kadar alıcı gözile Bir ı1lya gördüm. Tanıınadığım bir hur eden ka\1talar günden güne çoğal - dowz ve altm kaçakçtlı~ndan ba~ n, sabık belediye reis muavını J!IJV-. 

süıerken tarastaki bir fazlalık gözü • insan karşuna geçm~ gülüyordu: ınaktadır. güm._'"Ük kaçakçılığı da yaptığı netice- min yazı ve imzasını taklid etınek 5\leıi 
me hoş görünınemişti. Güzel bir kadın - Siz kimsiniz? Nihayet Amerikalının biri buna da bir sine vanldığını yazımştık. retile, sahte fakrihal iJmühabefl • 
yüzUndeki Haleb çrbanı ona alıcı gözi· Cevab verdi: çare bulmuş ve icad ettiti bir mnkirlc sa- Müddeiumumilik suçlu hakkında bu bnzim ve sıhhat işleri direktörlii~. 
le bakanlan nasıl tazib ederse, tarasta· rc~unde her hangi bir sarhoşun içtiği müs- bakımdan yapılan tahkikatın tekeın • den para almak suçile Adliyeye .• 
ki fazlahk da beni öylece tazib etm~- - Bug\!!1, alıcı gl5zile uzun uzadıya ltirat mJkdarını tesbite muvaffak olmuş- mlilüne lüzum görmüş ve evrakı güm- mişti. İkinci sorgu hakimi :Muhiddl • 
ıı. scyrettiğiniz evin sahibiyirn. tur. . . . . . ~ mu~f~za teşkilatı talrltik heyetine nin kararilc tevkif edilen Env~r b~ 

Bu fazlalık bir su deposu idi. Kendi - Benden ne istiyorsunuz? Makinenm ısmı cDunkometre, dır ve ıade etmıştır. kında açılan tahkikat tekemınlll e 
kendime: _ Hiç, yalnız bJr sua1 soracaktım. içi kırmızı bir nevi gaz ile memlii bir ba- Tahkikata devamla, şayam dikkat ve deliller toplanmıştır. . 1t 

- Medeni bir şehirde yaşıyan, me- - Sorunuz. !ondan ibarettir. Fazla içki kullandl~l tah neticeler elde edilmiş, Atinanın ave • Suçlunu"l bu sahte ilmühaberlerl b t 
dent bir insan, yaptırdığı güzel evin min edilen adam bu balonun içine doğru nesinden olan bazı şahısların harice gi· takım fakiLlerin eline vererek sılıhll 
tarasma böyle bir su deposu koyınağa - Medeni bir §ehirde yaşıyan, me • üflcrt.ektedir. Bu üfleme neticesinde ba- derken beraberlerinde elbise ve saire İşleri Dire1dörlüğünden altı defa, gs_r 
ne diye lUzum görür!. dedim. dcni bir insan; elleri, ayaklan, yüzü !ondaki gazın rengi derhal değişmekte - gibi bir takım eşya kaçırdıklan tesbit rimeşru surette, para aldığı tebe~ 

* kirli bir halde yatağına girer mi? dir. İçki . .iZ kullanıldı ~ balond:ıki ga- edilrruştir. etmiştir. . . ~ 
Oeç valdt matbaadan evime dönınü~ İSl\fET HUL'Ost zm :engı ağır ağır değışrnektedlr. Bu Bundan başka, suçlu kadının güm • Bu arn,i~. belediye reis muaviJ'll hid 

tak~ırde ecu. ~ dolar ola:ak kesilm~- rükte bulunan bir mdbilya takımını rem de Adliyeye celbedile:rek ~ eid 
tedır. Balondaki gazın rengı çabuk degı- muafiyetim temin ederek gümrükten olarak dinlenmiş ve ilmühaberle:rd sJl 
§İ:" ise sarhoşluk derecesi yüksek olduğ~ kaçırdığı anlaşılmıştır. imza ile yazıların kendisi ıarafınd , 
anlaşı~aktn ve ceza da ona göre arttı - . Atinanın 2~0. bin lira1ı~ olduğu i~- yazıld!ğı~ı, bnşk~sı tara!ından .. y,aıı~ço 
nlmak!.adır. dia olunan dovız kaçakçılıgının 18 bın mn taklıd edilmış oldugunu so) leJJV" 

Bu ar1 iliyor mu i 
1 

IZ • 
Fare tutan nebatlar 

Sinek kapan ne
batlnr olduğu gibi 
daha büyük hay -
vanları kapanlar 
da var. Bunların 

içinde bazıları ken 
dilerine dokunan 
Dir fareyi sımsıkı yakalamakta ve öldür • 
mcden bırakmamaktadırlar. 

• Kanallar Uzerine kurulan şehir 

Manş1 balonla ilk geçen adam 
İlk defa balonla 

Manş denizim ge
çen seyyah J. P. 
Blanchard-

Dunkornetre hiç yanılınıyan bir maki- lirası delillE'rle tesbit olunmuştur. Tah- tir. dde' 
ne<Hr. Amerikada bu makine büyük b!r kikatın tevsü ile hakiki miktar ortaya Suçlu ise hakkındaki id<liayı re ~ 
rağbct kazanmıştır. Bu makineden edi::ı- çıkarılacaktır. derek, bu i~leri yapanın kendisi de • 
IT'iyen birahane ve meyhane kalmamıştır. * bir başkası olacağmı iddia etmekte 
Buralarda bir çok ayyaşlar her akşam Atina ve cürüm ortaklannın genç d" 
sarhoşluklar:nın derecesini ölçmekl~ va- k~zları iğfal ve fuhşa teşvik suçların· ı;ıadise, birkaç güne kadar, ınııbltC 
k!t geçırmektedirler. dan muhakemelcrine önümüzdeki haf· mt:ye intikal edecektir. 

birinci def~ ola - * ta içerisinde başlanacaktır. Muhake • Otobüs neşriyatt davasına 
rak ta Amerikada Oyuncakla ki d 1 d mcye davanın mevzuu itibarile kapalı 

dır. 1793 senesinde 

balonla havaya çı- . ri çocu ar an zıya e celsede başlanacak ve öylece devam e- devam edildi • 
:an gene kendisi. analar Ye babalar Seyrediyor decektir. Otobüs neşriyatından doğan da"~ , 
dir. Büyük Amerikan sinema snn'atkan Suçlu Atina evvelce de yazdığımız nın nakzen görülen duruşmasın~. 3 d~ 

Bu yüzden<iir ki J. P. Blanchard bugün- Spencer Tracy'ı tanımıyan ve tanıyıp gibi yalnız 16 kızı fuhşa sürüklemek • liye birinci ceza mahkemesinde dtıll 
kü h ı ğı __ .,_ ta takdir eyll'miyen yoktur. ten muhakeme edileookti:r. Halbuki, d~"vam edilmiştir. ..,, • 

avacı ı n t~111ıinde ehemmıyetli o ... Noel ve yılbaşı yortulannın takarrübü Atin::ımn şimdiye ka<lar eline dllşenle- Duruşma, Müddeiumuminin ın gil• 
bir mevki tutar. Bu Fransız havacısı Man 
şı geçerken fırtınalarla çarpl§JlllŞ. haya • 
tı:ıı tehlikeye koymuştur. 

münasebcti!e vitrinlcrde b ilhassa A.me - rin BO kPdar olduğu iddia olunmuş. leasını hazırlaması için, bir başka 
rikan §clıirlerindeki ma~zalarda bın • ancak ararl:ı mürunı zaman mevcud ne hırakı!mıştır. 
Ierce ve binlerce oyuocaklan görür gör- olması dolayısile bunlann ancak 16 sı ___ :..._ ______ _ 

mez sinırlendi~ini söyliyen san'atkiır di- takibata mevzu o1abi1mistir. Top lan lı lar : 
yor ki: Bir elektrik h1rs•zh "g1 davasına sı ert Halltavinde lisan ve biçkl der -"" 

Du 1
. l 1 - Fikrim yanlış anlaşılmasın ... Y:iz- bakildl ..-nyanm en SÜrat 1 tren eri de doksan dokuz mağazalardaki oyuıı • Şlşll Halkevlnden: İngl.llzce, fransızca.ıdtı" 

Almanyadaki Hamburıg şehri kanallar Dün, Sultanahmed 1 inci sulh ceza m:ınca, b1çk1 ve dikiş, ~apka, çiçek, e'l ve .. 
Ozerinc dnşa ec{i .ştlı' . Bu kanallann Dünyanın en süratli trenleri İtalyada- caklan seyreylemck için küçük çocuk- mahkemesinde bir el~tn"k sirkati da- re.s1 ve müzlh' demlerine brışlarunıştır-~ 
uzunluklan 800 kilometredir. Bugün U - dır. Saatte takriben 320 kilometre kate - larını götüren ana ve babalar çocnkla - vasına bakılmıştır. vam ebnek lst.lycnlerln bir hatta zS 

caret nakliyatında i§C yaramaktadırlar. derler. Bu trenler elcktriklidir. rından ziyade bu oyuncaklara oayılıyor- Muhakem~ neticesinde anlaşıldığına tayıdlannı tam:ımlamnları . 
................................................... ~~··....... .............................................................. l&r. Çocuklarmdan ziyade ağızlannın su- göre, hadisenin mahiyeti ~dur: Eatbba c dasında konferans ~-

ları akmaktadır. Bu arzularını tatmin Çarşamba. g\inü Ord. Prof. H. Brauıllorıfe " 

Erkeğin ağz1nda 
Kadtn l~mi 
Ankarada oturan okuyucum Bay 

cN.B.• bana yolladığı mektuba cSon 
Posta• hakkında sitayişkfır birkaç 
cüml ile başlamış. Bu kısmı yazı 
müdürline okudum, gülüm.sedi. Bir· 
çey söylemedi amma hoşuna gittiği• 
ni sanıyorum .. 
Mektubd!ı benim sütunum hakkın· 

da da bir iki cllmle var: 
«Yalnız gaıetenizde alaya layık 

ktsım cGönü~ İ§lerb sütunudur, zan· 
nederdim• .ıeklinde başlıyan bu 
cümlelerin birincisi evvela ibeni iğ· 
nf"ledl, fek~ü sonra anladım ki oku • 
yucum'ı n~'elendiren daha ziyad~ 
gönül !~lerinin kabramanlandır. Ma
omafih, bu alay, bu neş'elenme de
ıvam etmemiş. Okuyucum eski bir 
darbımeseli hatırlıyarak: 

- Gülme komşuna, gelir başına, 
diyor. 
Okuyoırı.unun hüviyetim hakkın ~ 

da yaptıvı tahminin tamamen yanlış 
olduğun•ı kaydettikten sonra derdini 
aniatmağa geçeyim: 

Bay N. B. kendisini tamamen 
mcs'ud cdeblleceğine iman ettiği bir 
genç klzla tanışmış, bu tanışma an • 
~k iki kon~aya inhisar et~. 
Sonra bir hiç yüzünden bozuşmuş· 
il ar .. 

Okuyucumun ehir hiç• kelimeleri 
He tavs"f ettiği bu bozuşmanın sebe
bi genç kızdan .ötede heride si ta~ 
te bahsctmi.!t olmasıdır. Şimdi müte· 
essir . Münasebeti tekrar tesis etmek 
emelinde. Cknç kı:;r.a sık sık da tesa· 

düf ediyor, fakat konuşınağa cesare· 
ti yok.. 

Bay N. B. nin bir hiç dedi ği hrı
disede ben bir kısım erkeklerimizin 
bütün zihniyetierini okuyorum ve se
viyeleri hakkında hüküm vermeğje 
yetişecE"k malfunat görüyorum. 

Bir genç kızla bir defa, iki defa 
konuşuyorsunuz. Ondan şu veya bu 
şekilde bahsedebilmek için bu ko • 
nusrna size ne hak verir? Daha mü• 
nasebetin başlangıcmdasınız ve genç 
kızdan bahsederken sözleri~zin ar 
ranızda rnevcud münnsebeti daha 
derin göstermesi ihtimalini hatırını· 
za getirrniyorsunuz. Ya, yann bu 
münasebet biraz o.-ıha derin, eŞllliŞ 
olsa ne olacak? 

Ben garb memleketlerinde tanı • 
dığı kadının adını anmayı cinayet 
sayanlan, mahkemede söylemekten 
bile imtina edenleri !bilirim. Bazı 
yerlerde ise. tabii bir kısım erkeklel' 
arasında bir şeref gibi dökülüp sa -
çıldığını da işi tirim. Mukayese yap
mayı size bırakıyorum. 

Genç kızın .göstenUği iğJ>irann 
sebebi bu mudur? Eğer yüksek se • 
viyede, ince hisli ise evet bu, bir se
beb olabilir. Fakat bu hareket tar· 
zında sizi daha ziyade cezbetmenin 
çaresini görmüş, yahud da sizden 
hiç hoslanrnamış olması da müın • 
kündür. 
· Okuyucum cesare intn yokluğun • 
dan müteessir, mümkündür. Fakat 
işte kendisine blr çare teklif ediyo
rum: 

- Bu satırlan alAkadar genç kı-
za gösteriniz. TEYZE 

t k J kl k d Maryarn isminde bir kadın Gedik • fından Etıbbn Odası .. nıontında bir k 
ey.erne iç n çocu annı en iterine si- .... 

ı k kull k d 
paşada bir eve kiracı olarak taşınmış- rans verUecektlr. ı 

;per o ara anma ta ırlar. Sözlerimi tıs tır. Fakat, Maryam, yeni evinde elek· Kadın hekimleri aylık topları ıısfS 
işitecek olan ana ve ba:balar bana bir şey trik düğmesini çevirir çevinnez, 'bir Türk Olnt-koloıi Cemiyetl tansere t~ıı-
diyemezler, hem ne desinler ... Oyuncak takım gizli sesler duyulmağa b~lamış; edilen bu ayın toplantıstnı Dr. orhO#ıJ~ 
aldıklan vakit evlerlnOe çocuklarından kadın önce korkmuş ise de biraz dik _ slnln ba§k.anlığında yapml§tır. BU ıe~ 
evvel bu O'ı"Uncaklardan beveslerıni on- Dr Ahmed A!U:ll Onur (Rnhim kanser -A&f. " kat edince bu seslerin elektrik saa • · n.: ... kklll"' · 
lar alırJar.... d k ğ l ' B ü rndium ve röntgenle tednvlsl btl ıısede" 

tin en çı tı ını an aınıştır. unun z& tebllgatta ve muht.cllf vak'alardaP b::ı ıı.I~Jft * rine haoiseyi şirkete ihbar ile memur· rclc, memleketımlzde tnnserıertn şu ufllot' 
Meşhur adamlarm hakiki lan celbetmiştir. Neticede saate bir tel tedavisinden beklenen iyi netlee ve: bıl : 

l·s·ımlera· bağlandığı, eski kiracıların bu su.retle faklyetı terniL Için, bazı temennuer ve ~9 
d k ik ld kl 1 1 lul'.DlU§tur. Dr. Hadi İhsan, radlunl ııod• 

ğu h k
"ki cereyfankaan .e~e tn "b~a ı an anl aşı,: l!katörlerln1 göstererek, bunlar bat ~e .. 

Tanınmı§ adamıann bir ço cı ı ID!Ş; a t, l11n gan ı maznun o ara~ !?.ahat vermls, yapılan müna~ı\rııııe& 
isimlerini saklamaktadırlar. muhbir Maryarn mahkemeye sevkedil- nan Tevfik Sezencl, Orhan TabSi0kro ~ 
Meseltı büyük İtalyan piri Gabriel miştir. Asım Onur, Hadl İhsan Gediz, şn üJe~ 

d'Annunzio'nun hakiki ismi: Gaetano Mahkeme, kadının beraetine, hakiki blı:el, Hn.lls SankadıoiUu, Nurl 
86ııın1 f6 

canbakan, İhs.ln Arif, Kırıtçıyan. 
Rampagnetto idi,. maznunun bulunması ve tah'kikatın te- F.rt>sko iştirıı.lı: etml Jerdlr. 

Amerikada şimdi büyük bir ~hrct sa- kemmülü için evrakın Müddeiumumi· § rPtı 
hibi olan kom;pozitör !roing Berlin'in liğe iadesine karar venniştir. Bir tramvay bir otomoblle çıı ~ 
asıl ismi: !s!dore Balinedir. s· ht kA 1 k 1 621 Namaralı vatmanın idnreslnd~ ııı# 

İngilizlerin tapınırcasına sevdiklPn mu ır sa e . r 1 suç usu l':lY arnba.sı, İstiklCU caddesinden ç Ozıll' 
harrir Michael Arlet'in asıl ismi r•edir muhakeme edilecek iken §Oför Hasanın 1daresindeld otoıtl çarparak, Ç:lmur!u~onu ezınlştir. ~· 

Bir sahtekArlık hAdisesi etrafında Ruçlu hakkında tahklkatn ba.şlıınJ11 bilir mısiniz: Dikran Kuyu.mciyan' .. 

1 Bacaksrzrn maskaralıkları: Oyun 1 



SON POSTA 

• 

.ı· TiYATRO Fransa lle Har b İtalya, 
Ederse Zaferi Hangi Halk Opereti 

çahşmağa başladi 
YAZAN : IS MET HULOSI 

Taraf, Nasıl Kazanır? 
( " Son Posta , n1n deniz işleri mutehassJsJ yaz1yor ) 

Zaman zaman sü • 
kfınete kavuşur gibi 
olan Avrupa puliti • 
kası bu sefer d~ ltaJ .. 
yanlarm yeni bir ga
leyanı ile oulandı. 

İtalya yanmad~sı sa~ 

kinleri katolik kar .. 
deşlerinden Fas, Tu. 

nus, Korsika, CibutJ 
gibi mühi.m parçala~ 
rı istiyorlar. Bu istek 
lerin ne dereceye ka .. 
dar makul olduğunq 

kestirrnek anc"k si· 
yasi yazıcılara, mese
leyi halletmek ise 
devlet adamlarına dü 
şer. 

Mesele nasıl halle. 
~ Lil.tfullah Sünıri Toto dilecektir? Bu da bi· 

'ı et muhakıkak ki bir ibtiyacdır. Bu ı Lutfüllah Süru.ri. Toto. Nebahat. Meh - zim halledebılece{ti • 
\hcı her zaman hissederiz, Iakat hiç med, Celal, Ali. ve bunlarla beraber ça- miz dava dcğıl... Biı 
~an önleyememişizdir. lışıın Midhat, aralarına yeni karışan Se- fikiir yürütebılirsek 

'ıııı r~t 'rürkiyeye tiyatroyla birlikte vim, Alev, LeylA Çarşamba akşamı elç- ancak şöyle oi" sual 
~r. Onun da tiyatroyla birlikte in- içe. operetinde sahnede göründüler. karşısında yüriitebi· Akdenizdeki vaziyeti ve iki det>letin harb limanlarını gösterir harlta 
\ı; bugünkü tiyatrornuzla hemayar Ne mutlu onlara, kurduklan tiyııtro - liriz: İş topa, tüfeğe dayanırsa davayı sızlarla müsavi lruvvette addetmek ll- Tunus ve Tunusta bulunan Bizerta üssü 
~ oı»e:ret tiyatrosunun vücudü el - da kendi odalannda imişler gibi tıahneye Fransızlar ını. yoksa İtalyanlar ml kaza· zım gelir. İki devlet arasında hakiki mu- t-ahrisi !talya yanmadasının denize dot-
~· Fakat yok.. Bunun mtrhtelil se- çıktılar. mrlar? kayese §udur: ru olan çı1ontısını tamamlar. Eğer lt~l· 
' nt bu yazımda kısaca ---·u - * Böyle bir suale bir lrelime ile cevab Fransa İtalya yanlar Tunusu da ele geçirirlerse, Akde-

bnek isten'm. k Fr t k Z hl 6 İçiçe operetini yazan Yusuf Süruridir. verme : ansanın veya talyanın aı:ı- :r ı 7 nizin §arkını, garbından ayıran kapıy' 
Ses * Yusuf güruri şİmdiye kadar bir çok ope- naca~nı IMmıda söylemek do~ bir iş İnşada ·bulunan zııtılı ı 2 tamamen ellerine geçinniş olurlar. Fas 
~ loktur: Çünkü musikl te.rhiycsi retler yazmıştır. Onun operetleri oizim olmaz. Ancak basit olarak şöyle hir yol Büyük ltruvazör 7 7 ta. aynen, Cebelüttarık ilzerine mües--
\.._"""' l'n.uhtelif sınıflan arasında yer al- sahneye çok uyar. Kelinie esprisıne de _ takib edersek müstakbel bir harbin gali- Küçük huvazör 14 12 sirdir. 
~ ~lır. Daha açıkçası evlerimiine şar- ~1. vak'a entrikalarına ehemmiyet ve • bini bulmak hususunda iyi esaslar ele Muhrib Takriben beraber Bu iki mühim mevkiin İtalyan eline 
\ :lerneyiz, çalgı çalmayız ki, tiyatro- rir. KeUmesile az. vak'anın gelışile çol: g"çirmiş olunız. Denizaltı Takrifben beraber geçmesı İngilizleri pek heyecanlandırır. 
ltı.~~rk.ı söyliyabilelim, tiyatroda çalgı güldürrnek tarafını iltizam eder. Bi?.im İtalyamn istediiti oopraklar hem İtal- Donanma üaleri Bwıunla beraber Tunus veya Fası almak, 
~ sahnede muvaffak olan eserler de bu tip- yadan ve hem de Fransanın ana toprak- Fransanın ana vatanda Tulon, Şimaıt Venedik sarayının önünde (alacağu) di-
~ Yoktur: Bale hareket ve vücud te olanlardır. İçiçe opereti bu tip eger- larından denizlerle aynlmaktadır. Gerek Afrikada Bzerta, Cezayir, Oran harb li- ye bağırmak kadar kolay değildır. Kc>za 
~~~ dernektir. Bu iki güzellık de lerden biridir. ana vatanlar arasındaki hudud olan Alp nıanlr.n vardır. Bundan başka Korsika muhafaza etmek te, hük\ımet meydan
t-.._ ~tikle elde edilir. Evinde jimnastık İs.mine uygun bir mevzu.; İçiçe biı ka- ~!rtlarında yapılacak muharebeler ve ge- adasında .da bir üs vardır. İtalyanlar~ larında (vermiyeceitiz) diıye ba~ırma!r. 
~ış lcimseler hiç bir zaman baleye nşıklık .. Karıışıkhk Denwnan'a kadar rE'kse müstemleke çöllerinde inkişaf ede· gelince Şimali İtalyada Spezi.a, Cenubi kadar basit değildir. Zafer perisi yuka
~ ıler. Biz. hepimiz evlerimızde jim devam ediyor ve ancak o zaman lıer şey cek kanlı bo~uşmalar denizlerden hc~le- İtalyada Tarent esas ülerinden başka Si- rıda da yazdığı.m g~bi denizleri iyi anlıyan 
\ Yapınayız ki.. içimizden beşi. o - anlaşılıyor ve güzel bir baleyle perd~ ka necektir. Binaenalcytı d'enizlere hakım cily:ı adasında Agosta, Sardunya aıtasın- ve deniz kuvvetlerini yerinde kullan::m 
'~!si çıkabilsinler de bir bale vü- panıyor. olacak taraf netice üzerinde de büyük te- da da Kalpr.ri hatb limanlan vardtr. tarafa gülecek. diğer taraftan yüz çev!-
'L. Retirebilsinler. * s1rler yapacaktır. VeThasıl böyle oir harb Acaba bu limaniann hangileri müh~ recektir. 

~nun fıkrasını bilir misiniz? Operet. şarkıh oyundur. Pruy kıufnr, denizlE'rin ve denizlere hakim o1nıanın dir; i§te bu ehemmiyeti muhtemel muh3- Sahillerin makayeaeai 
~- ~'atnazan iftar vakti top atılrr a hüyük cherraniyetini dünyaya bir daha rebe durumu tayin eder. lö'.ıw- müstem- En bası·ı bir harita Akdenizdeki İtalyan 
~ ~ 1 

- l:atta dPh& fazla şarkılann ehemmiycti isbat edecektir. ı k ı d · k '""&~ 
-~Ol anın büyüğü. top atmaya me - vardır. Operet şarkliSl sevilmeli, beğ~nil- c e er e.ıti ara harekatı Trablusgar'> sahillerinin daha çok oUiu~u gösterır. 
": an her kim ise onu çağırtmı~ sor- meli ve tekrar edilebilmelidir. Denizlere hakim olmak için lazım den Cezayire yüriiyorsa İtalyanın gar- Fakat bu memleket 0 kadar ehemJ1'liyet 
, olan e•a•lCIT bındaki limanlar ile Fransızlarm Bzer- aıletmesine rağmen sahillerinde k.oruyu-

'4..,. !çiçe operetindeki şarkılar bu Ü'! va • t Cl., -,e top atmadın. sebeb ne? • Fransa ile talya arasında, hedE>!i Ak- tası ehemmiyet kazan:ı.r. Bilikia ŞinlaH cu tedbirler almış de~ildir. İtalya, düş-
~,b \rermı.... sıftnn :hi~ birini haiz de~ildirler. S ~ dc;ze ~akim olmak olan, yarı~ daha bii- Afrikadan ~'ransaya asker nakliyatı mev- kün maliyesile, ancak !birkaç ilssünü 

'!ıı; ebeb pek çok.. fakat bir tarıcsinı Srbeb şu: Musiki kelimelerin bıinye- yük harbin hemen akabinde başlamıştır. zuubahs ise çizmenin üst limanlan ile topla koruyacaktır. Buna mukaoil Fran-
-~ t)irn.: Barut yoıt! lerine uygun şeklide değildir. Tüı«ı;.-<> ke- Biz bu yanşı'll en çetin zamanını 1922 V:t- Kalpari ve Tulon limanı ehemmıyet alır. sada sahillere b~anbaşa diziimiş toplar 
~ 11~ operet yapamadık. sebeb pek 

1
limelerin uzatılmasına ~An olmıyan şington konferansında gördük. Bu konfc- Görülüyor ki birinci halde me6f"re iki görüyoruz. Bu hal bize donanmalarm a-

\ ~kat ikisini söylersck kfı.fidir: Ses heceleri uzatılmış. uzun heceleri kısaltıl- ransta açığa vurulup, 16 sene içinde h~- taraf arasında saliantıda kaldığı halde lacağı vazifeleri şöyle gösteriyor. 
le Yok. mıştır ki bu da şarkılann anlaşılmaınas:- nüz ha11eciilememiş bulunan arzulann e- - çiinkü her iki tarafın üsleri de hlll'f'kat Fransa donanması: Nakliye ve ticaret 

~ * ~ ttyatJ'09U kadrosundan ayrılan 
~ )(lttı'atkar, Semiha, Feriha, Şev • 
"~) ~aıtırner gibi operet oynamak 
~ ~~i lıaiz birkaç yeni elemanla tak 
~ tııl~k şehir operetini kurmaş -
.~. k dt"1a sahneye kxlyduklan ope -
~~Untazam elbiseli sayılan otuzıt 
~ -.,.,! b&le görmü~üık.. Fakat sene
~~ -~e yeni yeni operet artistlerl, 
~ertan bir bale ~örece~lze; yeni 
~ lrtistıert yet;ştirilmedi~i gibt, ba-

~~Yısı da artmamış, azalmı~tı. \"e t.._' lt olacağına vardı. Şehir Clpe>re· 
"'tııctı~kkaten. denlierek müebbeden 

~ ~ Opereıı. ı!"ııe bundan dört se
{~ .. ~~ li'ransız tiyatrosunda çalışma -
'fl., ~an eski Süreyya opereti artist
~: .ll:k bir mevsim o tiyatroda çalış
ıı."a ~\iteakiıb, bir mevs:m sonra tiyatro 
. ~ taı Ularnamak yüzünden yersiz yurd 

() ;:ıştar. göçebe halinde tiyatro U

~~ıı \tu ~~~lardı. 
.~!!it Pu teşkil edenler, operet oyna -
\ hü ~en, ve bunun için maddi ma • 

~lt_ '4 t\in fedakarlıkları göze alan genç 

~~ihayet bu tiyatro mevsiminde es
"~ ıran& kiraladılar. Kapısına cHaJk 
~ ~ Yltrosu. levhasını astılar ve ge-

~'""llnıba günü ilk olarak Yusuf Sü
" ,{'tdığ, Seyfeddin Asalın beste-
~ Çiçe. operetini oynadılar. 

'11el'tt * -.n'atma candan bal'lı olan, 

na, bu yUz.ııen de beğenilmemesine sebeb sası şudur: sahasına yakındır - Fransaya yapıla('ak himayesi, düşman nakliye ve ticaretini 
cluyor. İçiçe operetinin be6tesini yapan İtalya <liyor ki: cBenim üç taratırn ch- nakliyatta !<'ransa zayıf görümnektı:>dir. imha. 
Seyfeddin Asal müziğin güzelliğindP'l zi- n!zle çevrilmiştir. Ya~adığım çizınetfE> ise Bilhassa İtalyanlarm Majorkayı btC'ak- İtalya donamnası: Ayni şeyler ve bun-
yade müzijpn söze uygun bir müzik cı!- zengin bir arlık yoktur. Eğer Akdeniz- marnaları Fransız durumunu ç~t müş- lara ilaveten sahillerin korunması. 
rnasına dikkat etmelidir. de hakim olursanı, vaziyetimi bir derece- küllere sokar. Bazı kimseler donanınayı sahil koru-* ye kadar tashih eder ve yas:ımak imk~- Binaenaleyh Fransa asker nakliyatını mak için yapılan bir silah addederler. 

nını bıılurum. Bu da Fransa le rnüsavl Atıantikten yapmalı ve ana donanr.:ıası Donanına gene sahili korur. Fakat ~nun 
der.iz kuvvetine maliık olmakla mt1mkün- i!e de Cebelüttank kap:ı.sında bekliyerek bu vazıfesi endirek olarak ifa edılen bir 
dCr.~ düşmanı açık denizlere çıkannamalıdır. vazifedir. Bir memleket sahillerım ne 

Halk operetinde oynıyanlardan Li'tt
fullah Süruri, Toto, Celal, Mehmed, Ne
bahat bu tiyatronun en iyi eleımlpları
dır. Ali yetişiyor, yeni girenlerden Se
v!m. daha çok acemi, fakat iyi ·bi.r reji
sör eı:nde yetişeceği muhakkak.. Sıtkı 

Ali, ve Leyla fena de~ilt 

Fransa da diyor ki: cSahiıbi oldu~m İ~te İtalyanlar bu korkunun neticesi ola- kadar top ıle teabiz ederse, donanması o 
n~üstemleke]er dünyaya yayılmıştır. Bu rak. Atlantikte faaliyettıe bulunacak de- 'kadar tecavüzi i§ görmüş ve ml!vafiak 
kadar geniş bir varlığın korunması an- nizaitılar yaprna~a başlaı:nışlardır. Fran- olmuş olur. 
cak deniz kuvvetlerile mümkündür ... sızlar için denizaltı tehlikesi, Cebf>lütta- Hüla.c;a sahiller bakımından Fransayı 
Bundan başka ben ana vatanı kontyncak rık bir bitaraf devlet elinde bulundukça bahtiyar acidetmek Uzun gelir. 
kuvvetleri .Oahi Afrikadan denizl~ri aşır- 1:-akidir. Pakat ne de on nakliye bfıJe- Memleket aanayii 

* . tarak getireceğim. Benim malik olınam l(>ri, ıJenizaltılardan dUşman zırhlılan ka- Müstakbel harblerin memeBrellerin sa-
Halk operetini kuran onu yaşatma~ ı d • km lazım gelen deniz kuvvetleri talyanlar- ar .<or azlar. Çünkü yüksek süratleri nayi varlığile pek alakadar oldu~u tabii-

itin çırpınan operet tiyatro.su Aşıkı genç- d f 1 1m ı dı · d d • ı ı an az a o a ı r.. sayesm e enıza tı arın önünden kaçan dır. Memleketlerin sanayı'i. sulıh 7.arua-
1E>re bütün tiyairoseverlerle beraber ben · ·ı Işte bu esaslar dahilinde başlıyan yarı- ~emı er, düşman zımlılan önündt> nıah- nında stok c.-dilen malzemeden daha mü-
de muvaf!akiyet dilerim. ı ğ §ı ancak iyi hazırlanan taraf kazanır. Bu- vo ma a mahkfundurlar. himdir. Herhalde istikıbalde stoku !azla 

........................................ ~~.:.::.~~~~':~~... nun için de şu noktalan mülahaza etmek Sevkulceyı noktaları olan değil. harb içinde malzeme yapan 
lazımdır: İki memleket arasında rol oymyacak devletler daha muvaffakiyeıle bo~uşa· 

Aziziye lUneli babarda bitiyor 
İzmir (Hm:usi) - Aziziyede yapıl • 

makta olan tünel inşaatına devam o • 
lunmaktadır. 'I'ütkiyede mevcud tünel
lerin hepsinden elli santim daha geniş 
olan Aziziye tüneli babarda ikmal edil
mi!$ olacaktır. Bazı yerlerinden su çık -
tığl için inşaat bizzarure biraz uzanuş
tır. 

1.375.000 ~iTByA mal olan bu tünel 
elektrikli trenlcrin işlemesine rnüsaid· 
d!r. Ve elektrikli katarıann ilki bu h:ıt 
üzerinde işletilecektir. Bu suretle işlet
mede ucuzluk temin olunacağı gibi yol 
culuk ta daha az uatte yapılacaktır. 

1 - Donanmaların mukayesesi. esaslı noktı:ılar İtalyanın istemış olduğu caklardır . 
2 - Donanma üslerinin mukayesesi. güzel yerlerdir. Şimdi bu noktaları sıra- Bu bakımdan Fransa ile İtalya ar8Sln• 
3 -Malik olunan sevkulceY§ nokta- lıyalım. da bir mukayese yaparsak meselenin ne 

larının mukayesesi. Bir defa Korsi:ka italya deniz sanayıi- kadar Fransızlar lehinde olduğunu görü-
4 - Sahillerin mukayesesi. ni abluka etmiş bir durumdadır. 1ta1ya rüz. Bır defa Fransaya gelen yolların, 
5 - Memleket sanayiinin muıkaycsesi. deniz san&yiini bir daire muhitine dizer- Atıantik yollannın serbestisine mukabd 

Donanmalar. sek Korsika bu dairenin tam mPrkezin- İtalyanın yalnız Akdenizden geçerı yol-
E~er iki katolik devlet arasındaki ger- decir. Binacnaleyh burada üslenecek de- lan tamamile Fr8.IlSlıZ tehdidine maruz

g'nlik hakikat olursa ve böyle bir ka,•ga niz ve hava kuvvetleri İtalyanın istenilen dur. 
dünyaya sirayet etmiyecek olursa - gerçı noktasına müessir hücumlar yapar ve o- İkinci mesele de şudur: Fransamn sa
böyle bir ~eye imkAn vermek dofru ol- nu, belki de, harb malzemesinden mah- nayii ana vatan ve müstemlekelPr ara
r.taz. Fakat maksadun iki devlet arasın- rum bırakır. sında pay edilmiştir. Fransız müstcm~e
da bir ınceleme yapmaktır - Fransll tek- Fas ile 'l'unusa gelince bunlardan b!rin- keleri mühım malzemelerini kenddlerl 
mil donanmasını Akdentzde kullanır. Bı.ı cı Cebelüttarık bo~azını, ikinci de orta yapabilmektedirler. Halbuki İtalya mÜ9-

gibi hallerde İtalyan donanmasıoıL Frar.- Altdenizi kıontrol edecek dunmıdadır. (Devamı 13 üncü sayfada) 



SON POSTA 

tatürkün Hat1rat1 
İstanbul hükUmeti ile kat'ı aıaka 
kararına karşı yapıicin itirazlar 

ve Vahdetdinin beyannamesi 
- 24 

Bu sebebe bınaen, 
evvelA mütalea sor • 
mak üzere ve mütca
kiben bazı itirazata 
bakmaksızın emir 
tarzında tebliğ etti • 
ğimiz mukarreratı 

EylUlün 13-14 geces! 
şu suretle tesbit ve 
tcsvid ctmiştim: 

cK.onıgrcce ıtihazı 

tasavvur edilen tc • 
daıbiri havi suret ber· 
veçhiati maruzdur: 
Bu babdaki nC'ktai 
nazar ve mütaleai a
Iileri alındıktan so:ı

ra heyeti umumiyece 
tezekkür olunarak 
mevkii tatbika kona
caktır. 15-9-335 zeva
line kadar iş'arına 

muntazırız efendim. 
- Arnali milliyeyi 

bir sureti hainane • 
de tevil ve tefsır ile 
teşebbüsat ve hare • Ebedi Şef f4pk4 inkıM.bında K(Uta~nuda halka hitab. ~der~en . . . • 
katı mHliyemizi gayri meşru olmak üze-Idanı Cevdet Bey, a. e~~(il335 tar~Lı ~ yeti tems.lı:emız meyanma aza ınillıa _ 
re ;ltın eden ve makamı saltanat ve hi - şifresinde: cMerkezı. hükfunetle buo;butun bına salAhıyettar olamıyacaktı:. .. cHü. 
lafete karşı sadakatl ebediyesini bütün kat'ı alaka edilerek mercü muhal"ıerat kQmeti merkeziye ile kat'ı. muha~~at b.ır 
vesaiti meşrua ve kanuniye ile teyide mü- kongre heyeti temsiliyesi ol~a. muha- emri .~aki oldu~ ... cHeyAetı te~liyenın 
saraat ettiğimiz halde padişah ile millet lifler, siyasl bir maksa~ takib ~e~er ~u mercııyeti meselesı e!karı umumıye no
arasında bir seddi hail teşkil eden ve a - hareketi hill!ete karşı ısyan edilmiş gos- zarında pek,naho~ tesırler yapacaktır Bu 
haliyi yekddğeri aleyhine teslih ve mu - tererek dkirı ta~lit edıeceklerdır•. ·~u ellietten k~tıyyen sam.nazar buyu~~a
ksteleye sevk ve tahrik eyliyen hükt1 • vazlyet devam ederse. men_ı~ ve ask,.rın lıdır.•·: cSıva.s kongr~ı, Erzuru~ ~ızklD
nıeti merki'ziye ile kat'ı münasebat ıztı- maaşatı ve iaşe masarifatı ıçın memba ve namesini tadıle salahıyettar de~ıldır. ~~ 
rarında kalan umumi kongre heyeti, tedbir düşünüldü mü?.. cHükfımeti mer- kongre, vilAyatı farkiye heyetı temsıli
bervcçhizir mukar:reratı zatı alilerine kezıye İngiliz nüfuzu altındadır. Her ~ür: yesine tebalyete mecbur olaca.ıt~ı. Erzu· 
tebli~i vazife addeyler: lii ısrar ve mesaiye ra~~n başka tu~l~ Tum ~uk.arre~atı hak~ın_da: eıınan~ ~ ~ 

ı - Namı narnit hazreti padişahiyc ola- hareket €debilecek bir hukfunet tcşkıh- murruyenın, bır devreı ihtızaz ge~ırdı~~ 
r 2.k kavaninı mevzua dairesinde umur ne imkan yoktur. İngilizler, hükılmetin bugünlerde. anın gayri ahk3.ma şupheli 
ve muameliıtı devlet limakan te<\vır ve ınuvafakatilE' vasi mikyastabir işgal pU- nazarlarla bakacağında şüphe buyurma
temşiyete devam olunacaktır. Bilatefrik m tatbik eder:e. yen~ baştan İngilizlerle y.ınız.~ .. cErzurum kongresi ah~a.mı ha -
cins ve ın~zheb ahalinin can, mal vt> ıczı muharebeye gı:roşmege taraftar mısınız? ncinde yapılocak mua~ele!e ıştırak e -
veber türlü hukuku tahtı tcminde bu - Ve girlşıldiği takdirde muvaffakiyeHen derniyeceğiz, protestosıle hıtam buluyor-
lu:ıdurulacaktır. ne dereceye kadar eminsiniz? Bu hare - du. 

2 - Memurini hükfunetin vazifei mev- keti musırrane vatanın mena.fiine muva * dualarını milletin arnali meşruasma tt>V• 
fıknn kra eylemeleri tabiidir. Maahaza, 
ifayi vazife~n istinkaf eyliyenlerin nıa • 
zeretleri istifa makamında kabul olıtna -
rok yerlerine münasiblerı:i tevkil oluna -
caktır. 

3 - Esnayi vazifedc lmal ve cereyanı 
milli hiltıfında hareketleri tezahür ve ta
hakkuk edecekterin selameti din ve rrd1-
let nam111a bir sureti şedidede tecziyf>leri 
kat'jcfir. 

4 - Memurini müstafaya ve ahaliden 
her kim olursa olsun mukar:reratı milli -
yeye muhali! harekat ve tcl.kinatı rr.efst'
detkaranede bulunanlar dahi şedidPn dü
çarı mücazat olacaklardır. 

5 - Mülk ve milletin selamet ve saa -
detf, adil ve hakkaniyet, dahili memle -
kctte emnü asayişin teminile kııbi!dir. 

Bu babda icab eden her türlü tedabirın 
ih;hazı kolordu kumandanlarile, vali ve> 
müstakil n'utasarrıflıklardan muntımr -
Cl ır. 
~ - Milletin maruzatı zatı şahane~re 

arz ve ibiağa muvaffak olunup ta emnü 
itimadı mtlliyi haiz bir hükumeti meş -
ruanm teşekkülüne kadar mercii muha
berat Sivasta umumi kongre heyeti tem
s!liyf'Si olacaktır. 

7 - İşbu muknrrerat bilcümle teşkilatı 
mlJ!iye merakizine tevdi olunacaktır~ 

Bu son arzettiğimiz tebliğattınız üze -
ri.ne, kısmen hafif ve fakat kısmen Je ol
dukça şedid itirazlara, mukavemetlcr~ 

ve hatta mukabil teşebbüslere ve tehdid
Iere maruz kaldık. İtirazat ve tenkıdat, 
yalnız son tebliğimiz ahkamına münhasır 

kalmadı. Bu münasebetle daha b&Şk'l 

r.oktalara da şümul peydıa etti. 
Erzincan Müdafaai Hukuk cemıyPti he

yeti merkeziyesinin 14 eylul 335 tarıhli 
telgrafın:1a: crnukarrcratın tatbik~nden 

evvel. hükumeti merkcziyeye kırk sekiz 
sa~t mühlet ~tasının muvafık olacağı U• 

mu :nca karargir olmuştur~ tarzınrl<\ za
ra:-~ız bir mü alca serdolunuyordu 
Diyarbakırdan 13 üncü kolordu kıunan-

fık mıdır?ıt tarzında bir takım mütaleat 
ve sualleri ihtiva e<Myordu. 

Erzurum heyeti merkeziyesinin 15 ey
lU! 335 tarihli telgrafında; ctalimatname
mizin altıncı maddesinin (yani' heyeti 
temsiliyenin merciiyetine aid) niıamna
memizle tevfik edilmek üzere heyeti ml:!:
keziyelc!'den muvnfakat istihsali it'ah e
der. denilmekte tdi. 

İstanbul hükfunetile kat'ı rnuhaberat 
eyleciiğimiz 12 eylt11 335 tarihinden sonra 
Ferıd Paşa kabinesinin sukutu tarihine 
kadar muhtelif tarihlerde tekrar P3dişa
ha, ecnebi mümessillere, İstanb'.ll Şehre
manctint> ve umum malOUcha muhtelif 
muhtıra ve beyannameler yazıldı. 

20 eylt11 335 tarihli, sadrazam Damad 
Ferid imzalı bir tebliği umumi ile padi -

Malatyada kumandan İlyas Beyin 15 şwın bir beyannamesinin intişar ettiğini 
eylftl 335 tarihli telgrafında cEla1.ı~ vill- hatırlıyacaksınız. Bu beyannamenin şa -
yeti halkının, kongrenin maksad ve erne- yanı dikkat noktalarını tekrar hatırlat -
Imden haberdar edilerek hiç olrnı\ısa bir mak ısterim. Bu noktaları sıra ile işaret 
derece tenvirlerine değin bu husustın te- edeceğim: 

htr Edilmesi tensib huyurulursa muvafık ı - Hüktbnetin takib ettiği siyaset ne
bulduğumu arzeylerim~ mütaleası der - ticesinde İzmir fecayii Avrupa dlıvel ve 
meyan ediliyordu. mtl{'li mUtemedd.inesinin nazarı dikkat 

İçinde bulunduğumuz Sivasın Müda - ve müveddetinl celbetti. 
faai Hukuk ce.miyeti heyeti merkeziyesi 2- Bir heyeti mahsusa mahallinde b:. 
de uzun bir raporunda c tebliğ buyuı ulan tarafane tah k iıkata iptidar etti. HPkkı~ı:z 
mevaddın heyeti mecmuasından mcmle- enzarı medcniyette tezahür etmektedir. 
kf·tte bir ıdarei muvakkate ilan ed.Hecc~i 3 - Vahdeti milliyemizi ihlal edecek 
anla~ılm3ktadır. maadesile başladıktan hiç bir karar ve teklif olmadı. 
sonra cbunun. cemiyet nizamnamesinin 4 - Bazı kimseler tarafınaan guya a -
rnaddel mahsusasına ve hiç bir maddes:nE' hali ıle hükQmet arasında muhalefet ol
istimıd etmek imkanı görülememekte ol- du~u ilan ediliyor. 
dut;u hakkında-. nazarı dikkatimi?. eel - 5 - Bu hal, .şeraiti kanuniye dairesinde 
hcdiliyor ve «zatı şahaneye ibiağı rnaru- bir an evvel icrasını arzu eylediğimiz jn
zat edebilecek vesaili kemali sükUn ve tihabatı da düçan tehir ediyor ve sul -
samirniyetle ve tatlı bir şekilde arruna~b hün takarrüb eylemektc bulunduğu bir 
tavsiye ediyordu. sırada, vücudü labüd olan heyeti meb'u-

Heyeti temsiliye llzamızdan bulunup sanın içtirnaını tavik eyliyecektir. 
rnütcad:Hd davet ve ricalanmıza rağmen 6 - Bugün umum efradı milJPtJmden 
b!ze rcfakat etmiyen, Sivas kongresmdP intizarım evamiri hükurnete tamamiı it· 
bulunmamak için mazeretler ıcad eden tibadır 
Servet Beyın cEsselarnüaleyküm• hi - 7- Düveli muazzamanın hissiyah nasa 
tab: dindaranesile başlıyan 15 eylii! 3:.15 fetkaraneleri, Avrupa ve Amerika ef -
tarihinde Trabzondan keşide ettiği açık Jtan umumiyesinin itidalperverliği mev • 
teıgrafnamesinde; eSivas kongresı beyan- ki ve haysiy~timizi temin edecek bir sul
namesini ve bilahare tebliğatınızı aldık. he kariben nai!iyet ümidimi tevsik eyle
Cevabf'n bildirdiğimiz mütaleat, Kazım rnektedir. 
Pa~a :1azretlerince görülrnek arzu edil • Bu beyannamenin ne§ir ve tamimi bi-

miş ve görülmüştür~.. cEvvelA Sivas 
kongresi, umumi kongre şekline girmiş 
ve bir heyeti temsiliye vücude g~tirmi§ 
oldu~u anlaşılıyor, ki bu cihet mukarre -
ratırruza münafidi1·:. .. eSivas loollil'esi, he-

zim, memleketle İstanbul hükQmeti ara-
sında muhaberat ve münasebatı katetti -
ğırniz ve bu noktada ısrar eylemekte bu
lımdu~umuz günlerde vuku buluyor. 

lArkan ı.ar) 

Tarihi tetkihler: 

Tunus ta 

,, 
BirincikinuJl 7""""' 

Türkler ... 
* ... * l "''" Barbcuoa Hayreddin, Mulay Haıanı iyice toparlanmadan !~".e eya • 

lazım olduğuna anladı. On bin kitl ile Kırvan üzerine yiiru~~:·,ebil· 
nında ( otaz) tane de top vardı. Çölde bu topları. ç?buk. gotu ald,.. 
mek için arabalara yelken lakeırak açtırdı. Gayet ıyı netıceler 

Yazan: Kadircan Kallı 
Bundan beş altı yıl önce İtalyan 

Başvekili aşağı yukan şu sözleri söy· 
l ·şı· .emı ı: ' 

- Silah, ordu, ilim, para gibi şey -
leri biraz gayretle elde ebnek her za
man mümkündür. Fakat bir şey var -
dır ki onu dilediğimiz zaman yarata • 
mayız. Bu ~'r cheyecan~ dır ve ancak 
gençlerde bulabiliriz. Her şeyden da : 
ha değerli olan o cevherden, o cevhen 
yüreklerind"! taşıyan gençlikten müm· 
kün olduğu kadar çok istifade etrneli -
yiz. 

Bir iki sene evvel de tanınmış dip • 
lomatlardan biri: 

- Eğer bugün işbaşında olanlar Bü
yük Harbin müthiş kasırgasile yer: ~e
rilenleri görmemiş olsalardı ve bızım 
yerimizde o günleri görn:~yen gençle~ 
bulunsalardı çoktan bir dunya harbı 
daha patlardı. 

Demi§ti. 
Roma sokaklarmda: cTunus!.. Tu -

nu!l!! .. • diye yükselen sesler genç ciğer· 
lerden fışkırıyordu. Bu sesler o kadar 
sert ve yüksekti ki bir iki gün içinde 
her tarafta müthi~ akisler yaptı. en 
pişkin diplomasi kurdlannı bile telaşa 
dü~ürdü. 

İtalya Tunus üzerinde hak iddia e -
diyor. Afrikanın şimalindeki Türkiye
den beş defa daha küçük olan bu rnem
lckette iki milyon yüz bin insan otu -
ruyor. Bunların ( 1 08,000) i Fransız, 
(94,000) i de İtalyandır. ~ani ~an -
sızlar bütrtn nüfusun yirmıde bın, İ · 
talyanlar ~a yirmi ikide biri kadardır. 
İkisi birden onda biri oluyorlar. Onda 
dokuzu, Araben konuşan Berberiler -

dir. 
Biz bu vazıdil Tunus üzerinde 'kimin 

htıkkı bul~nduğunu isbata lüzum gör
müvoruz. Yalnız bu memleketin çok 
mühim tarih vak'alarına sahne oldu -
ğunu hatırlatacağız. Osmanlı tarihin • 
de de Tunu!-:ltn sahne olduğu vak'alar 
çoktur. Türkler buraya üç yüz elli se
neye yakın uzun bir zaman hakim oldu 
lar. Acaba nasıl gittiler, nasıl ayn1dı -
lar? 

** On a1tınc1 asnn başlarında İspanya -
dan ta!-:an müteassıb Hıristiyanlar Şi
ma!t Afrikaya sarkıyorlardı. Bunlara 
ka~ı Mürabit denilen sava~cılar çıktı. 
Bu ·sırada Türkler Cezayire yerleşmiş 
bulunuvorJardı. Mürabitleri himaye 
ettiler. ·Yavaş yava~ hallk üıerinde nü
fuz !!!ahibi oldular. Memleketi kılıç 
kuvvetile. kan dökerek ele geçinnek -
tense kardeşce gjrmeyi daha uygun 
bu1ciular. 

Tunusta Kadiri tarikati çoktan yer -
leşrnişti. Bu tarikat müridierinin de 
Türklerin yerleşmelerinde büyük, bat
ta başlıca tesirleri oldu. Barbaros Hay
reddin Paşa bu iş üzerinde daha ehem
mivetle durdu. 

Tunusta ha.kim olan cBeni Hafs• sü
lalesi Kanuni Sultan Süleymanın düş· 
rnam olan $arlken'le dostluk yürütü -
yordu. Barbarcs Hayreddin gerek Ce • 
zavirln ve gerek Mısınn sel<imeti uğ -
ru~a Tunu~tan Şarlkenle c&ni Hafs•ı 
kazımak lazım olduğunu anlamıştı. 

O sırada hükümdar olan Mulay Ha -
SrtJl sefahate düşkün bir adamdı. Bu u
ğurda büti1n kötlilükleri yapıyordu. 
K<lrdeşlerin: öldürtmüş, yalnız eRe • 
şid-. Cezayire kaçabilmişti. Halk hü -
kümdardan nef!'et ediyor, lAkin bir şey 
yapamıyordu. Sadece cReşid• i tahta 
çıkma k ÜzPre çağırıyorlardı. 

Mulay Hasan bunu öğrenince telAşa 
düştü. Hemen Kanuni Süleymana çok 
ağır hediyeler ve elçi gönderdi. Hay -
reddin Beyi şikAyet etti. Sultan Süley
mar..., gönderdiği cevabda, Hayreddin 
Beyle Re~idi İstanbula getirteceğini 
bildiriyordu. 
Padişah dediğini yaptı: Reşide gün • 

de be§ yüz akçe veriyor, her türlü ih -
tiyacı saray kilerinden temin ediliyoi"' 
du. 

Barbaros Hayreddin Paı,a fstanbulda 
donanma haz1rlıyordu. Bu sırada Pa -
dişaha da TunUBUJl büyük ehemmiyeti
ni anlattı. 

Barbaros 6 

M . t' . ·n Tunusıı~l ' - ısınn emnıye ı ıçı gaJ}(t.l 
Jimizde bulunması icab ed~r.. herllsl' 
vad kalesi de donanmamız ıçın 
de lazımdır. . ndı:tıı ' 

Dedi. Padişahı hakikatcn ına 
• bildi. .. .. . donsıl 

Sultan Süleyman buyuk bı:. bitl ~ 
. b' . . 1~z yuz ,.. .• • ma, sekız ın yemçerı, se~· . rni J,L' 

tın verdi; büyük Türk A.ınıra 1 

nus üzerine gönderdi. d ıuıl' 
Barbaros 15 34 senesi yazın a ~ 1 

Y:ırıın cenub ve garb kıyılarını J3Ö1' 
ordU· 1 yor; Şarlken'i derdli yapıy t ](alt. 

lelikle kendisi Tunusta serbe~f 1ciyetl8 

c:lktı. Tuttuğıı plan ınuva ~us ıcat 
tatbik olundu 16 Ağustosta TU dölt ' 

· sker ' ş ısında demir attı. Kara~a .. a gö~e, 
tü. Mulay Hasan onu ?oru~ de 'J'iır. 
kaçrr:ıştı. Yerliler cReşıd• ın ışlaf· ıtı, 
donanmasıncla olduğunu sanmkarŞl ıı.. ~ 
ç"n hükümdann adamlarına bitı sil 
y~klanmış!ardı. Hayreddin, bCJııi 1cale' 
v~ri ile Tunusn girdi, askerle Jtıeıııle' 
Ye yerleştirdi. Ancak o zaman naııV' 

S ··ı ..-nı.::ın ~ ketin Kan·.ıni Sultan u erPü~J1lllrı 
na zaptedlldiğini anladılar. n~na de' 
lıklan cHafs oğullan~ haneda idi. J3~ 
ğiJ sadece Mulay Hasana karŞı. ge.~ 
dan başka Türklerin idareı~rı geri )'~ 
mazbut ve ditrüsttü. Onlar ıse e J<e) ' ,, . ·~ 
şamaya, inzıbatsız, kanunsuz utı lç~ 
bir idareyt:' ahşm1şlardı ... ~~daJ1fl 

9
, 

pi~man o!dular. Kaçan huku 9tf11 
. T .. kl . şehirden •tıf" ri gelmesı ve ur en . gibi ) 

sı için habPrlP.r gönderdıkleri epe1 
dım da ettiler. Mulay Hasan 

8 
g~ 

mühim bir kalabalıkla hüculll ve s fS 
Fakat yeniçcrilerin muntaıat?,z J<ııd9 .. yu 
müdafaaları karsısında uç • 
ölünce gerisin g~ri kaçtılar. }liilciiGl,. 

k an ·tte~ Barbaroc; bir taraftan aç dit1 ~ 
• • V ac:ı'-'or, sıl 

darı yakalamak ıçın ug~ ~: 11ilfıl ~ 
taraftan memleketin geııı;nı, 

8 
!P}Cll of' 

nn y:ızdınyor, idareyi intızaJll .. ııd9 • 
l{ı.J"V.. i 

yordu. Ha!-:an yeniden ve "şJllııfll Gl 
bin kişi topladı. Barbaros, du k l~oi 
yice toparlanmadan tepeıeıııe ve ( 13" 
olduğunu anladı. On bin ask~.~di.i· .,e 
top alarak Kırvan üzerine yu bıllıl~ eP 
sırada hayatınon fevkalade ptı: 'f ;~ 
yeniliklerinden birini d~h.a yıı iifiiiftl 
arabalarını çöi.de daha ıyı Y \)iit" 
için yelken açtırdı. gilfl'l • 

İki ordu karşılaşınca toplar dalti Jtt.l , 
d~i. Mulay Hasan ve etrafın gii1<ii1J'l oe 
ru kalabalık hemen dağıldı. yhlef 

1 
, 

dar İspanyollara sığındı. ~nde 0 ~ 
Barbarasa gelerek onun efrını)'aC9 
dukbrını, bir daha baş kal 1 

,
0

r: 
larını söylediler. • al''llfl) O' 

Mulay Hasan Şarlk:n'e iurtufS~. 1 
kendisini tahtma yenıden ° tirece~ . e e~e ~pı nun her arzu!-:unu yenn o yerle, 1 

.. ı·· T" kl . Tunusta ol~ soy uyor; ur en n · 11 fena 
İ . . pe~ 

lerinin spanyollar ıçın d ıJ1 
c::ığını tek:ar edip duruyor u. :aasııtı ıl 

Sariken hiç şüphesiz Mula{iıdi; ollıl. 
k::ı~a gözler!TJ.':! vurulmU.Ş de 0tı.ırfll~0l' 
yeniden tahta oturması ve~aiJl'lPıır!l • 

d ~ ezdı. ·s ıı 
m~ması da bahse egın bU }ları dı.!· 
luğunda güneş batmayan k jstiY0r

9
rl1 

d~m Tunusg d;ı sahib oırnn niıiP ~ı.l· 
Çünkü bu memleket Akd:uıunuY0 iP 
•1e şarkının ortasında ve J\~~or' 
Denize doğru uzarunıştı k5iı1l ed1) 

Sicilya hizn~mdan ikiye ta Jadtı} 
(Devamı 13 nctl saY 

' 
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Şık bir tavalet 
Modeli 

Iii Bu 1eı1e mvaletler act. de olsalar, süs
ti \'e ı&teritli de obalar, eski de\irle -

10 
hatırlatı:yorlar. İfte m güzellerınden 

~sil büzgülü bir model 

Dün ve bugün ı ( ______ Vem_ek_ba_hsi ___ ) 
Sade paça 

Saç modasile uğraşanlar iki kuvafürü 
birleştiren yepyeni bir tarz buldular 

"J re f 

Saç modası, bir yandan saçların tepeye do~u taranmasını emrectiyor amma en
s~eki bukleleri kaldırmaya daha herkes razı değil. Ço'klanna yaraşan, çokları -
nın al~ııp benimsediği bu buleleler yPni kuvafürle bütün bütün ortadan kalkaca
fa da pek benzemiyor. Soç modasını icad edenler fimdi dünkü ve bugünkü hatta 
yarınki saç modasını birleştiren y~pyeni bir tarz buldular. (Yarınki kuvaftlrden 
hahsedebiliyorıu çünkü yarm, bugün yeni yeni inkişafa başlayan tarzın umumt
Ieşmesi olacaktır.) ResiaMe yandan ve önden gördül\inü.z kuvafür işte bu son 
tarzdır. Ön, yeni modeliere uygun şekilde kabarık ve yukan taralı. Yanlar da 
öyle ... Ense eski halini muhafaza edıyor. Sık ve uzun bukleler. Hem eski c;evdi • 
Ainiz §ekilden ayrılmarnaık. hem modadan geri kaJmı~ görünmernek iatiyonıuıız 

bu türlü bir saç tekiini kabul edP.bıJ.irsmiz. Genç ve şirindir. 

Keçi. koyun veya dana paçalannı alıp 
güzelce ayıkladıkian ve «emiklennin. uc
la.rını kırıp tırnak aralarını tenuzliyerek 

ı yıkadıktan sonra tencereye koyup fiatü
ne su deldurarak kapa~mı örtmelf. Bu • 
harı kaçmamak için de etrafını sıkı sıkı 
hamurlamalı Akşamdan kuvvetli ateşe 

koymalı veycfuud fırına vermeli. Scı.%ha 
kadar Hik gibi pi~er. Sabahleyin k_enıik

lerini çıkarıp etlerini tencereye sıl'kmell. 
Eğer f:trına verilmiş ise tencerenin ka

pağını iyice hamurlamaya ve üstline de 
&ğırca bir ~ey koymaya etikkat etmell. 
Çünkü kenanndan buhar kaçarsa suyu 
çekilip paçalar meşin gibi olurlar. Bir de 
pRçalar plşrned'ikçe tuz koymamalı. Ak -
si takdirde sert kalırlar. '1\ızunu 'lttık -
tan sonra bir iki taşım daha kaynatıp in
dirmeliddr. Ya~lıca sıcak suyla birlikte 
taba~a slma.lı. 'Ostüne sarmısakh 1irke 
veya sadece limon sı.kıp yemeli. 

* Saç makarnası 
Adi makarna gibi makarnayı ltaynar 

suda yenecek kadar b-aşlayıp süzdükter. 
sonra qutmah. Kenarlı bir teP6ınin içi
ne (be§ milimetre) kalınlı~nda tereya -
ğı sıvayıp makarnayı bunun ortasıne yer 
lcştinneli. Lüzurnu kadar rendelenmı, 
peyniri bir çorba kaşığı dökülm~ pek
simed tozunu kanştırıp Ozerine serpme
ll. Biraz da tereya~ eritip ilstiine gez • 
di ı dikten sonra hafif hararette havaga
zı fırınına koymalı. Böylece iberinde bir 

'l7 • • lı h kabuk ba~layıncaya kadar dl.ırdurmall. 
.1_ e nı SliiQ ro uma ne E4er makama et suyile pişirilmemlJ 

'::1 ise pek yavan olmaması için baştarken 
Örgü yaka 

ile süsliııehilirim ? biraz ıüt katmalıd~ 
'::1 Karn 1yar1k 

'bt S;yab, lrullanmuını bilen için en ki ·1 Patlıcanın saplanndaki yaprakları çı • 
r bir renktir. BiUıaasa bu sene çok karmalı ve sonra bir tepsinin ıçine 250 

lt-.oda ••• Siyahm ya_ew da yoktur. Gt>nç ve ) .,.. gram iyi ya~ .koyarak patlıcanları içine 
lflı her kadın onu kendine yakıştır - dlzıp tepsinin kapağını kapıyarak yavaoa 

lrıaya imktn bulabi~. Yeter kl süsle · ~ 

Pratik güzellik 
Bilgileri 

r· . 

Cildinizin taze kalması için pannakla· 
rımzı kremliyerek iki elinizle birıbiri ar• 
dınca kaldırıp indirerek yüzünüze hafif· 
ce vurunuz. Bunu her gün sabah akşam 
tekrar edı:1iz. 

* Makyajınızı ara sıra sütle temi.:deyl • 
n:7.. Yüzünüzde süt kokusu kalmamak i· 
çin de gülsuyu ile yahud kullandtl;:nıl 

losyonla siliniz. Süt cilde çok iyi gP.lir • 

* Yüzünü-zün mat bir renk almasım fs • 
tcTscniz sabah, akşam bir pamufu koyu
ca çaya batınp tatbik ediniz. 

* Göz etrafmın kırışmaması için şu ter-
tibi yaptırıp her akşam sürünüz: 

5 gram Tanin. 
100 gram Alcool camphere. 

ateşte kızartrnalı. Patlıcanlar kıza~ktan 
Ibesini bilsin. sonra tepsideki yağın yarısmı çıkllrmalı. Makyajınızın sabahten akşama kad3r 
'tte 1'.\'et siyah çok kibar Te şık olmakia Patlıcanların kannlannı açmalı. difer bozulmamasını istenıen~ pudralanma -

* 
~ raber süslenıneye muhtaç bir renktir. tarafta Juyrnayı so~anla kızarttıktan sonra dan evvel yüzünüzü iyice temizleyın~ 
tlnız başına neş'en JÖrünmez. Kolay pathcanların içine yerleştirerek Ü7.erleri- * 

~~kışnıaz. 'OJJtüste, sık mk giyilemez. ne bir kaç parça domates koyup, domates Kaşlannızı alcbk:tan sonra kıl diple • 
~buk usandırn. Ve b:..ı.- ne kadar dc-lıtı ~..... suyu, tuz ve biber ilaveaile alır bir ta- rinde i1tihaıba mani ohnak için bi!" ılık. 
ltıe~e yepyeni bir el>ise tesirini ver - bakla örtüp yavat ate§te on daki'kt ka- bir soluk olmak üzere birbiri ardından 

Bu güzel yaka, jile, kol kapakları ku- dar pifirdikten aonra aıe,ten indirrnell. birkaç kompree yapmıız. 
Bu ınahzurlanna bakarak siyahtan vaz rn&ştan yapılmış gibi duruyor. Halbuki -============-=-=-====-=-==---====-==========--===----===-

ırq geçmeli?? Hayır.- Bütün bu mahzur- örgüdür. Ş~le jerse örgüsü en güıel gi • G .. 1 r d 
!ır, ince bir zevıkin en ebermniyetıliZ en der. Ayni tesiri veren düzgün örgi.Herde uze ve e na uruc 
~ksiz ve masrafsız bir buhışile orta • kuUanılır. Herilalde elden geldiği kadar Y 
~rı kalkaea'k şeylerdir. Onun içindir ki düz. pürüzsüz bir örgü kullanmalı ve sık 
tı~f1rı bQyQk terzi eTleri. moda yaret; - örmelidir. Sonra da üstüne yaş oez ko -

rı her yıl modasında ılyaha bir yer yup ters tarafından ütülemelliiir. 
:hrıyorlar. Hele bu yıl ona her zaman- Yaka ile kol kapaklarmın keıt!anna 
arı Çok kıvmet Ye ehemmlyet Vf'rilrllti yalnız bir s-.ra oya örülmüştür. JUenin 

:Paş!klr. Sfyahın bu. hakkıdır. Dünya - ort86ından itibaren iki tarafına dörder 
a bunun kadar kolay süslenen. ~unu., sıra oya geçirilmiştir. Bu oyalar işe da· 

llbt her yap uyan ve modası geçm'yrn ha~ fazla !lklık veriyor. 
~k hemen hemen yoktur. Bu sPne buyük terzilerin kullandıkla- Düğme koysanız da, koymasanız da, 

Siyah «iyiniz. Fakat simsiyah ~ıyıt'e - rı siyah süslerine bir bakalım: alttan fermejüp'le kapatılabilir. 
~lliz. Elbfsenizin. hattl ppkanıztn si - Altın sar16ı motifler, işlemeler .. bun - Bu, sade bir robu süsliyecek bir gar • 
hh~. rengini2.1e yarapn ve .tzi daha 1ar bilhassa kreplerle kadifelere konu - nftürdür. Elbisenin yenilllini arttırdıltı ::! g\izellqtiren süslerinlze ancak ko~·u luyor. Siyah tül üstünde pembe güller ... gibi insanı genç de gösterir. Gündelik 

ll fon te§kil e~n. O kadar. Siyah ren • Çilek rengi kadife veya taftadan drapeli bir roba itina ile cbkilrniş bir esvab ha
~ en çok tışe yaram111, en çok rolü bu- geniş kol kapakları. Rubi renginde roba- li verir. Halbllki bütün masrafı nihaytat 

&dır. lar ... Menekşe, yeşil renklerde Rntür - biraz ince beyaz bukletten. daha iyisi Jb-

~~~~~~~~~~:n~.ıc=T•,~u~k~ı~b~r··~b=a=l=~=~=k•~=rı=·=·~---====r=i~~=msd=e=n=ı=~=~==fu=·~~=-----• 
"le1'1n çeşidine son ,.oktur. Kış modası- Ç J k d 
tlr ta~le bit gözden geçirinn. Siyaha ge- a ışa0 a ının giyecegv i 

difi bin bir türlü yenilile. de~şikll~~ 
~~~ak.ııınız. Denebilir ki yeni modanın 

man to 

ırıce taraflarından biri de budur. 
~ ~z siyah bir elbise giydilinizi farze -
fıe tın: Ustüne mesetl: GözleriniziT' ren
~ rıe uygun yeşil veya maVi bir ~llrnitür 
)~abUirıinız. Saçlarınmn rengini ckşa. 
•- altın unm bir tolye taıkaıbillrsinfz. 
~l'ltü ~bi . l"Ünfln rengini tımaklarınıza uydu-
~ l!ratn;z. HattA hiç bir ,eye uydura -
~ da. ~adece ho§unuza gittifi için göz 
~'t. rı rentte bir kravai tav. edebi 'irsi -

s· ~•Yah fapkanınn bOtOn ~üne dudrk-
'ızın rengine uygun herhangi bir kır
~Yanaklannıza uygun herhangı bir 
li ganıiti1r lroydurabilir&iniz. 

tır &eııı: 7.aman zaman tatlı, canlı, na -
~\'eya sadece uygun bir renk siyah el
l'ıt. 11 ıOale, yeDlliliDJ. firlnlifinı arttı· 

Dışarıda ç:dışan 

kadının giyecek 
ihtiyacı eıvinde ça
lışan kad'ımnkine 

pek benzeme7n O
na daha pratik, da
ha sade, dahfl d'3-
yanıldı şeyler lA -
cm dır. 

Her şeyden en -
ce, çalışan kadı -
ım sonbahar, ba
har ve kış üç mcv. 
sim boyunca giye
ceği bir mantosu 
ohnalııbr. Bu gün
delik manto siyah 
olmamalıdır. Ça -
buk kirlenir, yola 
dayanmaz. Pelr 
ıöz alan bir renkte dt JAPılmamalıibr. 

Her gün giyileceli için usanç verit". Ge
ce mavisi, kahve rengi, lAciverd, koyu 
bordo gibi renkler hem oık, hem dP. pra
tik olurlar. 

Bu mantonun biçimi çok kullJ\nıflı ve 
sade olmalıdır. Fakat dümdüz olmama. 
hdır. Koydulllmuz model bu işe en el -
verişii olanlsrdandır. Kürklü yakasında, 
sıkı belinde, ceplerinin hususiyetinde 10n 
modanın izleri var. Fakat öyle btr mev
simde, beş mevsimde birdenbire göze ba
tacak gibi •son modaı. da delil. 

Kürk yaka ifreti konulursa daha ra -
hat kullanıhr. Nisbeten sıcak mevsim • 

lerde çıkarılır. O vakit manto kışlık ol -
maktan çıkar, mevsimlik olur. Günlü'!{ 
giyeceje hakim olması lAzım gelen fikir 
ekonomi fikridir. Bir mantoyu bir yaka ı 
ile mevsime uydurmak i§ta böyle bir 
dilfÜJlcenm mahınılilddr. 

Kötü bir duruş en güzel kadını bile çirkinleştirebilir. 
Bunun için güzel durmayı bilmelisiniz 

Biri ayakta iyi w fena dunnanın güzeiDtfni, çir

kinlifini, ö"bürü b'ır otamobi1e, bir arabaya lıiner· 

ken dikkat edilme~ vücudün ne çinkin bi~ hal 

alacafını, di&kat edi1irse bü.tiin silüetin nası! gü

ıelle,ecelini açık oekilde gösteriyor. 

Fototrafltnn üstündeki çaprast çiZ€iler olnıasa 

bile daha ilk bakışla güzel tavH"la çirkini tcred

düchüz bir tek.:lde görmüyor muyuz? Böyle bariz 

bir farkı törüp tc kadınların jestlerine son derece 

lıliDI rimelerine hak vermemek mümkün mü~ 



1b Sayfa SON POSTA 

Cild güzellik alimi profesör doktor E. WINTER tarafından formülü yapılan 

• r 1 
Terkibindaki bususl med· 

del bayuUye dolııyısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kreml esrt kadın güzelli~
nin bir Wmmıdır. 

•• us 
Ruju 

Son moda ve gayet cazlp 
renklerile lmllananları hay

rete dOşürOr. DudakJarda 

24 saat sabit kalır. Şık ve 
klbar familyularıo kullım

dıklan yegane rujdur. 

e üs 
~ 

Briyantini 
Baştaki kepekleri izale eder. 

Saçlan parlak tuta:. Dökülme
sine mani olur ve kıvırcık ya· 
par. Saç meraklıları ve gençle-o 
rin hayat arkadaşıoır. 

Pudras 
Terkibi altın kremll 

24 saat bavalandırılınış 

revkalAde Ince ve hafir Ve
nns pudrasile tuvtı.let gören 
bir cllt donyanın en Lara· 
vctli gtlzcllı~ini irade eder. 

Limon Çiçeği 
KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 derece

dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend olmak9 
la tanınmış kimselerı bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

Her cildin rengine göre 
çeşidleri mevcuddur. Ynze 
sOrOldn~nnde cilde revka

lade t&bit bir renk verir; te
ni bozmaz; gUıeıleştirir. 

ÜS 
KIRPIK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sorme
aile tuvulet gören klrpıkler 

bUyUr ve gUze.;J.eşerok kaılı

lere ok gibi suplanır. 

ÜS 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri znyıf ve sinirleri bo. 

zuk olanların kalbine ferahlık 
verir. Ve gönlünıi açar. Ada 
çarnlarının Hitif ve sıhhi koku· 
ları VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. 

Deposu: Nureddin Evliyazade müessesesi Istanbul 

• • 1 r1ye e 
Hissedarlar Umumi Heyetinin 

F ev kalade Surette Içtimaa Daveti 
Araba vapurları ile Boğaziçi'nin iki yakasına yapılmakta olan 

nakliyalın son senelerde fevkalade artmakta olmasına mebni 
mevcudlara ilaveten büyük bir araba vapurunun daha fabrika-
mızda yeniden inJ&sına lüzum ve zaruret huıl olmuı ve nizamen 
iktiza eden muameleler heyeti idarece yapılmıı olduğundan §llrt-

namenin altıncı maddesi mucibince (bu husus hakkında) karar 
ittibazı için elli ve daha ziyade hisseye malik hiasedarlarımız, 12 
Kanunuaani 939 Pertembe günü saat 141/2 da Şirketin Galatada 
F ermenecilerde ka in ldarei Merkeziyesinde fevkalade aurette iç
timaa davet olunurlar. 

Karabük Deınir e Çel i < fabrikalarından ; 
Fabrikamız için lazım olan 40,000 ton kireç ta§ının lrmak • 

Filyos hattı üzerinde Balıkısık istasyonu yakınından ihracı ve 

Bahkısıkta vagona tahm1li bir müteahhide ihale edilecektir. Is
teidilerin tafsilah öğrenmek ve şartnarneyi almak üzere 20.12.938 
taribinden evvel Karabük Büroau Müdürlüğüne müracaat etme· 
leri ilin olunur. 

Gebze Hukuk Hnkimliğiııden: 
Gebze h:ırJne avukntı Zulfikar Ozan tn -

ra!ından, Ko!lyada eski 44 sayılı ve Gcbzcde 
ç:ı.Iışmış olan musakknfat tahrlr komlsyo -
nu a7.nsından Hayrullah aleyhine açıJan 

e!ll llra at:ı.cak davllSında, müddeaaleyh1n 
lkameLgahının meçhul oldu~u. davetlye ar
kasınfa mübaşl.r tarafından verllml..ş olan 
T:'lf'Şr.ıhattan nnlaşılmakla 11A.nen teb11gat 
ıcrasına karar verilmiş ve muhakeme günü 
ols.n 7jll/!138 pazartest mahkemeye gel -
rnedlğl görüldü~iınden hakkında ı:ıynb ka
rarı veriler~k bunun da illl.nen tebllğlne ve 
"l'luhakemenln 16-12-938 cuma saat ona ta
llklne karar vcrılm1ştır. İşbu gıyab kararı
na karşı bt'ş gtitı zarfında itıraz ed1lmed1ğ1 

Te muhakeme günü olan 16·12-938 cuma sa
at onda blzz'lt vey:ı bilvekAie mahkemeye 
gellnmedl~l takdirde muhakemeslnln gıya -
ben rüyetlne devamla hükme bağlanacağı 

1l!ınen tebliğ makamına kalm olmak üzere 
kt>yflyet ilAn ohınur. 938-1172 

ilan T arifemiz 
Tek sütun aantımı 

Birinci sahile 400 kurııJ 
1 kinci ıahile 250 » 
Vçüncü sahile 200 >> 
Dördüncü sahile 100 » 
Iç aahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tcnzilatlı tariferruzden 
istifade edeceklerdir. '!'am, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için §U adrese miiracaat 
edilmelidir: 

blncılık KoUeJrtlf ISI.rlı:eü 
K.abram.anzade llaıı 

Ankara cadd.ı 

Birinclkinmı 11 

• 

10 KADlNDA 9 U 
FENA RENKTE BIR 
PUDRA KULLANlR. 

Fena renkta bir pudra, yiizü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ·1e sızi oldu~ • 
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uyg'J"l. renkte biı 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bi: t:ıra!ında 
bir renk ve diğer tarafında bış· 
ka renk pudr:ı tecriibe etmek -
tir. Bu tecrübc?yi h~me-:ı bugün. 

size parasız ciarak verilccek 
yeni ve cazib renklerdeki To· 
kalon pudrasUe ya~ınız. Bu ye
ni cCild renkle~h (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vao;!tasilp karı~tırıl

mıştır. Sihranıh bi: göz, tam ve 
kusursuz bir ineelikle renklerı 

intihab eder. 
Tene gayet uygun bu yenJ 

pudra sayesinde artık makyajı~ 
bir yüz görünmiyer:cktir. foka· 
lon pudrası, imtiyaı~ı bir usul 
dairesinde cKrema köpü~ih Ue 

u 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 

" pudra renkleri , 
tecrübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu sayt"dc pud· 
ranın saatlerce sabit kalmasıru 

temin ettiği gibi pııdranın cU -
elin ya~Iı tabü ifraoz:ılını ınas • 
setmesine ve Lu su-=-ctle cildiD 
kurumasına ve ~rtleşmesine vt 
binnetice buraşukluk.ların zu • 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırıımı~ 

meşhur Tokalt)n pudrasınl kul· 
lanınız ve birkaç g!.in zarfmda 
teninizde yapacağ.:. cazib teke.ın· 
mülü görünüz, d:ıiM:ı kutuları3 
üzerindeki Tokalol'\ ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında t.:-redd . .i:i ettiğıniz· 
de lütfen lstanbulda 622 No. po~ 
ta kutusu adresine (Tokalo:ı 
pudrası 7) rumuzile vAki ola• 
cak talebde siz~ ır.emnuniyetle 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak pake~ pudra görı.der~ 
ceğlz. 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

i ·re · 

? • 

( .O ) liradır. 
so ooo. 

Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, · oO) 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.0 
liralık iki adet müklfat vardır... ura· 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. Biletler - (2,5), (5) ve (10) 

lıktır ... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 
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ll Birincikanun 80N POSTA 

·m Şefin Karad niz sahillerinde telkikieri 

Cümhurrei.ri 7ı4lk cınııınd4 

lu '(Ba§farafı 1 inci. sayfadn) 'dileklerini dinlemi~lerdir. Havanın ya~
~ fizerinde bulunan Küre kasabasına murlu olmasına rağmen Cümhurreisınin 
ltltııflardır. geçt:ği bütün yollarda binlerce halk top-

R Sa~ 1nönü doğruca hükfunet kona - lanmıştı. Milli Şef Halkevinin balkonu
~: Cttmişlerdir. B~rada ~uhtelif san'~~- na çıkarak halkı selAmlamı§lardır. Hal
~ lllensub halkı dınlemı§ler, ayrlca hu- kın coşkun tezahüratı arasında Halkevin
~ . ~t memurlarile de görü§mÜ§lerdir. den ayrılan Cümhurre.isi saat üç kırkta 
tı~:cüınhur bilhassa Küre bakır made- motöre binerek limanda beklemPkte o-

akkında izahat alml§lardır. lan Savarona yatma g~lerdir. 

'I' Ineboluda Yat. sahilde toplanan binlerce halkın 
ekrar y 1J d ' d M" lli ~ ... ,. 12,

30 
_0 anna e\ am e en ı 's".. yaşa, varol sesleri arasmda Cideye ha -

~ata' da bınlerce halkın alkışlan, ya§a, rekct etmi§tir. Cümhurreisi oradan Ztln
~ 1 s~dalan arasında ineboluyu şeref- guldaÇa gideceklerdir. 

dirınıglerdir. 
İıı İneho mlnn hareket Savarona yatı Amasmda 

Qı} ebolu 10 (Hususi) - Şehir bayrak- Arnasra 10 (Sureti mahsusada gıden ar-
b a, defne dallarile, levhalarla baştan kada~ıınızdan) - Cümhurreisi Ismet tn
~~ ~&iislerımiştir. Halk ve civardan gelen önünü ham ıl bulunan Sa varona yatı bu 
~~ ~l~.ler ukenden yollara dökülmüşler- s~~ saat en dokuzda limanımt7a ge
~~~ilk Cümhurreisi halkın yasa, vnrol lf.'Tek demırlemiştir. Kasaba bşatan başa 
~~l'i arasın'la ~ehrimizi şereflendir· domınmıştır. Halk sevınç içindedir. Sa -
•\' er ve bir muddet yürüyerek Halk- ym 1nönö g('Ceyi yatta geçireceklPrdir. 

ltıe gitmi~lcrclir. Yarın tabah Cideye hareket edileci>ıdır. 
4 Sayın İn6nü burada iki saat kadar ka- Milli Şef Cidede tetkikat yapttktan 
~halkın ve hükumet memurlarının soıır~ Zongu1dağa gide~klerdir. Zongul-

fr~hSIZ- it:l·.:n gerg· n'iği c! dJ bir m~.hiyot ald ı 
<la, ( Baştarafı 1 inci sayfada) 
\t: •Giornale d'İtalia• gazetesinde Sü -
~u~~ kanalı meselesini bugün tekrar mcv
til}~~ahsederck, altı Kfmunusani 1935 ta
~~alyan - Fransız anlaşmalarının hü
~l: ı olduğunu mm ediyor ve diyor 

'lttl" . 1 ğ .. .. ~e ,ah ımparator u unun teessusun • 
~beri Süveyş kanalındaki İtalyan me
Ila 11 lı.iın derecede artmıştır. SüvE>yş ka
~~~lını gemılerinin geçmesinde kullannn 
bu":eııer arasında ikinci gelen İtalya, 
ta Run bu mesele hakkında Fransaya r.lÜ

tıa~aat .. ediyorsa bunun başlıca sebPbi ka
de teJtrnini Fransanın kurınu~ ve bugün 

""fjo l'l'jime hükmetmekte olmasıdır.• 
t-q~ ~azete, Süvey§ kanalı meseles.nin 
~ Çesini yaptıktan sonra §imdiki reji
Quk en keyfi bir kapitalist istismarı ol -
tı:ıtıu ve bu rejimin ilgası lazım geldi -

1{ kaydediyor ve diyor ki: 
ııl' liııal statüsünün 24 üncü maddesı en 
te •de olfıkadar devletler arasından idn
d..r.ttıeelisi azası seçileceğini muharre .. · -
tın1 13u ıdare meclisinin esaslarını de -
d~tttıek zamanı artık gelmi§tir. Bütün 
tıırn:t~erin nef'ine olarak tarifeler indi
~ti li ve maamafih Mısınn menfaat -

l)·de €Özetilmelidir. 
~ı~e.r taraftan, -.Relazione Enterııazio
lt:ttıu lnecnıuası, cFransa ve İtalyan mil
dığı n tabii isteklerh başlığı altında yaz-
~~ ~akalede diyor ki: 

~l)' lllısa takındığı inatçı vaziyetic isbat 
~ ~r ki. ne İtalyanın ihtiyaçlarını. ne 
de~il;upa vaziyetini anlamak fikrın:c 
beti hi r. :ıalbuki bu vaziyet Münihten -
~ ..... --..ç :bır zaman bugünkü kadar açık n}. 

lıtı~r. Mevcud muahedelerin tad. -

trıq~~rdur~ak boş şey'!:r. Fransa anla -
l b~ r ki, !talyan milletinin meşrı• ta -
)al'ı ~ Ye~ı bir şey değildir. Ve Alman -
~~~· ~rlın - Roma mihverinden ııyıl'abi-
l~ llıı beyhude yere ümid ediyor. 

llı~:ıtaıfan lllilletinin Afrika üzerindeki 
latıb. batına gelince, 'I1unus meselesi bun 
btıbJ.c eıı Jnühimmidir. Bunun bır çok se· 

rı Yard.ır. Evvela Fransa 'l'unusu, 

İtalyanın ır.uhalcfeti hilafına işgal etmiır 
tir. Sonra, Tunus ve Korsika İtalyanın 
kalbıne tevcih edilmiş birer tabanca ma
hiyetini almışlardır. 

Cibutiye gelince, İtalyanın sulh kon -
ieransında burasını istemiş oldu~unu 

ltnydedt.riz. Fransa, kat'i bir chayır. de
ai. Bugün Cibutinin, Cibuti limanının ve 
~.mendiferın mukadderatı İtalyanın ar -
zusuna tabidir. 
Süveyş kanalında da umumun nef:ne 

olarak kurulmuş bir §eyin hususi islis -
rnarı nihayet bulmalıdır. 

İşte. İtalyanın hallini istediği üç Afri
ka meselesı bunlardır. Bu mcsele'ıerin 

balli saatı gelmiş bulunuyor. İtalya'l mıl
leti Fransa He bu tarihi meseJelerin h~l
lini jstiyor. Eğer. bunlar, siyasi yollarh 
halledilmezc-e İtalya kendi kuvvetilc hal
lE'decektir. • 

AJmarıfar ne diyorlar? 
Berl.:n 10 (A.A.) - Alman ajansı bil -

dirıyor: 

.Bazı gazeteler, İtalya meclisindeki ha -
dise1erin <!ünya demokrat gazetelerinde 
uyandırdığı infialden bahsediyorlar:. 

Berliner Tageblatt diyor ki: 
Tunus meselesi dünkü mesele öeğii, 

bı){ıkis Tunusta ilk mektebler açıldı~ı za
man başlamı~ bi.r asırdan fada ~;amanlık 
bir meseledir. Tunusta Fransızdan çok 
İtalyan vardır. Fakat herkese ma!Cur. o
l..uı bu vakıac.ı.lardan netice çıkarmak bize 
dü§cn bır vazüe değildir. 

Napoli 10 (A.A.) - Röyter ajansının 

mubabirı bildiriyor: 
17 ya§larında kadar ıbin talebe tara • 

fmdan Fransa aleyhinde yeniden nüma
yi~ler yapılmağa te§ebbüıı edilme.c;i üze
r:ne itfaiye servisi ile piyade kıt'aları 

nümayi§çileri dağıtmak üzere müdahale 
etmt>k mecburiye~!nde kalmışlardır. Fa
kat nümayişçiler mukavemet ederek as
kerlere taş <.tmağa başlamaları üzer.i!le 
ı:ısker~er de süngü darbelerile kendileri
ni miıdafaa etmişlerdir-. Talebeden biri 
hocağından ynralanmıştır. Nilmayi§çi!er 
b!raz sonar dağıtılmı§lardır. 

dakta btr müddet kalındıktan 110nr1 tren
le Karabüke gidilecektir. 

Hususl tren Salı !abahı Çankında bu· 
lunacaktır. Cümhurrel.si Çankırıra gi -
derken yol üzerinde bulunan kasabaları 
ziyaret edeceklerdir. 

Ankaraya avdet 
Husus! tre.:ı Salı günü saat on dörtte 

Çankından Ankaraya hareket ve ayni 
akşam Ankaraya hareket edecektir. 

Tctkik F!cyahatleri devam eelecek 
A.masra 10 (Sureti mahsusada giden 

ark::ıda§ıınızdan) - Tosya ve Kargılıl~r 
Cümhurreisini davet etinişlerse de bu zı
yaretler ba§ka bir fırsatta yapılacaktır. 

Cümhurreisi sabah Amasraya çıkacak
hrdır. 

Cümhurreisinin kısa bir müddet sonra 
Boluyu ziyaret edecekleri haber veril
mektl'dir. Memleket içinde tedkik aeya -
hatleri devam edecektir. 

r~stamonu Valisi 
Amasra 10 (Hususi )- Kastamonu va

Usi Avni Do~an Cümhurreisine refakat 
etmektedir. 

S1vas cer atelyesi 
gelecek sene 

faaliyete geçecek 
(Btı§tarafı 1 inci sayfada) 

mclelerden ayn ayrı izahat almıştır. 
Atelye 939 senesi nihayetinde açı -

lacaktır. 

Takriben 36 bin metre arazi ışgal eden 
ve altı -buçuk ınıiyon liraya malolaC'ıı.k o
Ian atelye ayda 10 ila 12 lokomotü ve se
nede 250 yolcu ve 1800 yük vagonu ta -
m ır edebilecektir. 

Çalışnuya başlandıktan üç dört sene 
sonra da 'iOO yük vagonu inşa edecektir. 

Teftişten sonra istasyona avdet eden 
Vekillf'r 16,30 da belediye tarafından Si
vas kongres.inin toplandığı tarihi lise bi
nasında şereflerine verilen çayda hazır 
bulunmu~lardır. 

Heyet Sivasta dört buçuk saat kalmı§
lardır. 

Seyahate Maarü, Hariciye. Milli Mü
dafaa ve N afia Ve killeri ile Orgeneral 
Fahreddin, K5ıım Orbay, Ali Said U -
mumi müfettiş Tahsin Uzer ve bi!" çok 
saylavlat ıştirak etmektedirler. 

Heyet Divrik Demirda~ madenınin kü
şad resminde bulunacaktır. 

Erzincan hattı yarın öğleden sonra tö
rr-tle işlerneğe açılacaktır. Heyet saat 19 

da Erzincana müteveccihen hareket et
miştir. 

Erzincand• 
Erzincan 10 (A.A.) - Dördüncn. umu

mi ınüfetti~ General Abdullah Alpt\oğan 
16.30 da Erzincana gelmiş ve gene ayni 
trenJe beraberlerinde Erzincan valbi ol-

duf:u halde buraya gelmekte olan Ve • 
killerimizi karşılamak üzere Divrikiye 
hareket etmi§tir. 

Burada bulunan saylavlarıınız bugün 
bataklık kurutma .sahası ile buna civar 
maden suyunun bulundu~ mahalle gi -
derek tetkiklerde bulunınuşlardır. 

. - -

Sayfa tt 

Bulgaristan komşul rileanlaşmak isfyor 
'(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 1 garistanm Balkan Antantma girecE-ği mu• 

Bu hususta, bir müddettenberi So!ya, hakkak sayılmaktadır. 
Belgrad :ve Bükreş arasında diplomatik Budapeşte 10 (A.A.) - Ujne.11ızedeli 

gazetesinin verdiği bir habere göre Yu • 
goslavya başvekili Stoyadinoviç. Rulga
ristan başvekili Köse lıvanof ve RClman4 
ya hariciye nazırı Comnene 15 llkkanun• 
da henüz tesbit edilmiyen bir şehirde bu. 
luşacaklardır. 

kanaldan yapılan müzakereler neticesin -

de müsafd bir zemin hazırlanmış olduğu 
anla§ılmaktadır. 

Bulgarisıanın talebleri alakadarlar ta

rafından yerine getirildiği takdirde, Bul-

lnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizfn kutu fabrikası için şartname.'3i mucibince satın alınacak bir 

a'ded cOfseb tabı makinesi ve teferrüatı kapalı zarf usulile eksiilmeye konımı~
tur. 

n - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat teminatı (1125) liradır. 

m- Ebiitme 13/I/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabata~ 

Levazı.m ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şpbeden alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyen I erin fiatsız fen ni teklif mektublarını 
ihale gününden bir ha!ta evveline kadar !J:nbisarlar Umum },"; ~ rlü~ 'tütün 
fabrikaları şubesine vermeleri tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika alına
ları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu knn uni vesaik ile 5 inci maddede yazılı ve
rfka ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiitme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı 

geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (8633) 

fti/INIII 

1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikasınd a şartname ve projesi mucibince yaptı
nlacak on adet tank temelleri inşaatı açık eksiltıneye konmuştur. 

II - Keşi1 bedeli :i926.::! lira ve muvakkat teminı>tı 294.46 lıradır. 

III- Eksiitme lP/Xli/928 tarihine rastlıya:ı. Pazartesi günü Eaat 15 ~Kaba • 
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum müdürlü~ll 
levazım ve mübayaat §Ubesinden alınabilir. 

Y - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlcrin inhisarlar umum müdürlüğü inşaat 
ruhesinden fennt ehliyet vesikası almaları lazırr.dır. 

VI - isteklllerin kanuni vesaik ve % 7,5 güvenme paralarilc birlikte eksiitme 
için tayin edılen gün ve saatte yukarıda adı gPçen komisyona gelmeleri ilAn 
olunur. c876h 

Cinsi 

Sert :Astik 
Yumuşak şambre lAstiti 
Ebonit 

Mikdan 

300 kilo 
300 • 
180 • 

Muhammen B. ~ 7,5 teminatı 
Beheri Tutarı 

Lira K. Lira K. 

2.80 840.-
2.80 840.-
2.&0 504.-

2184.- 163.80 

J - Şartname ve nOmunelet'l mııciblnce yukarıda cins ve mikdan yazılı ka
uçuklar açık eksiitme usuliyle satı11 alınacaktır. 

n - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı bizalarında gösterilm:ştir. 
III - Eksiitme 22/XTI/938 tarih\ne rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kaba· 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Sartnameler parasız\ olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceğ;. gi
bi nümuneler de görülebilir. 

V - istekUlerin eksiitme için tayin edilen gün VP. satte % 7,5 güvenme parala· 
rjyle birlikte yukarıda adı geçen k.omısyona gelmeleri ilan olunur. c8895:t 

fti/INIII 

Cinsi Eb'adı Mikdan Muhammen B. % 7.5 teminatı 
Beheri Tutnn 

Lira K. Ura K. Lira K. ---
Çıralı tatıta 400X:lOXSO 18 M3 

:t • 400X28XSO 8 • 

• :t 400X~5X3 10 • 

• :t 400.X28XS 18 11 

54 45. 2430. -

DOz beyaz ~xaoxao 10 M3 39. 390.-

tahta 2820. - 211. 60 

I - Yukanda eb' ad ve mikdarı yazılı 54 metre ıntk.'abı çıralı tahta ilc 10 metre 
mik'abı düz beyaz tahta pa7.arlık usuliyle satm alınacaktır. 
ll - Muhammen bedelleriyle muvakk at teminat bizalarında gösterilmiştlı'. 
lll - Pazarlık 12/XII/938 tarihine ras Uıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba· 

t!lŞta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- 1steklilerin pazarlık için tayin ed ilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8897:t 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
ı _ Eksiltıneye konan iş: Karacabey harasında Gram hastanesinin ikınal ve 

ilftvei inşaatı olu.p 20,337 lira 56 kuruşluk esas keşfinden 15.000 liralık miktArdır. 
2 _ Muhammen keşif bedeli Ü7.enneen yapılacak tenzilat nisbeti vahid fiat

lardan her birerlerine ayn ayn lPşmil ed!lerek bulunaesk miktar bu eksiitme

nin keşif bedelidir. 
3 _ Bu işe aid keşif, metraj, proJe. fenni, umumi fennt, kapalı zarf usulile ek

siltıme, yapı işleri fennt ve Bayındırlık işleri ~enel şartnameleri ile mukavele 
projesinden ibaret evrakı nafia daırt:sindE' görebilecekleri gibi arzu edenler 75 kuru, mukabilinde birer örneklerıni alabılirlcr. 

4 _ Eksıltme 5/1/939 Perşembe günü sant 16 da Bursa Nafıa Müdürlüğü ek
~ltme komısyonu odasında kapalı zart usulile yapılacakıt1r. 

5 --· Eksiltıneye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat teminat ver
meleri, uçUneü maddede yazıh evrakı kabul ve imza etmeleri ve lbu in§Satı ya

pabileceklerine dair ehliyet vesiıkası (bu vesika eksiltme yapılacağı günden en 
az sekiz gün evvel bir istida ile vilayet makamına müracaat edilerek alınacak
tır.) Talibler halinde iseler 2490 sayılı kı;nunun üçüncü maddesinin A. B fık
ralarında yazılı ve 938 yılı Ticaret Oua~ı belgesini göstermeleri liizımdır. 

6 - 1steklllerin, dış zarfı mühtir mumu .ile ıyi kapatılmış tcklif mektubları
nı f./1/939 Per~emhe günü saat on bP~c kadar komisyon reisliğine ma:kbuı bu

ka~linde vermeleri icab eder. 
Fostada vukubulacak gecikmeler kabul edilmE-z. (9061. 
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Haddi zatında Anna İvanovna h\ç de ı neyim olmasını istiyorsunuz? cNeyin!z 

fena bir kadın dejtildi. Onun bi~icik ku- yok?• deseniz. daha iyi ed.er~iniz! S~y~ -
suru, biricik zayı..f tarab: Tedavı <.'lma - yım da, nelerım oldu~unu sız de J!Ol".l -

sını se\'mesi idi. İlAç içmek. güllaç. 1 miz: 1\omatizma - bir, Kalb nevrozi -
hap yut.mnk, dokt.orluğun kabul etti ği 

bütün tedavi vasttalannı kendi nefsine 
tatbik etmek Anna İvanovna için diln -
yanın en büyük, en nefis zevlderindE.n 
biri idi. 

Anna İvanovna, doktorlu~a aid keli • 
meleri, sözleri. adeta kendinden .geçe -
rek. büyü'k bır cezbe içinde, şaıitı söyler 
gibi hususi bit ahenkle telaffuz ederdi. 
Genç ve hayalperest şairler kendi şiirle
rini ancak hu ton ve bu ahenkle inşad c
derler .. 

Anna İvanovna bir mekteb talehesıniıı 
gayretile doktorlu~a aid Latince kelime
lerı ezberler, ve yeni bir kelime öğrcn -
dikçe, kasasına yeni bir banknot destesi 
ilAve eden bir ban.gcrin duyduğu zevki 
d uyardı .. 

Annn 1vanovna her konuşma mcvzuu
nu mutlaka kuvvetsizli~e. dermansı;:lığa . 

bilhassa kendi dermansızlı~ına intika: 
cttirmesinl gayet iyi bilird.i .. 
Komşulardan veyahud ahbablardan 

biri. şöyle laf olsun diye, alakası7X:a: 

- Anna İvanovna, nas1lsınız? 
Diye sorsa. Anna İvanovna, kendini ge 

riye do~ru atar, sonra tekrar doğrularak 
suali soranın ta bumuna sokularak. a -
deta kendinden geçmiş bir halde: 

- Bu şeraitte, böyle bir vücudle ben 
nasıl olabiUrim? diye inlerdi. 

A.-ına İvanovna'nın tabiatını bilmiyE'n 
bir yabancı. ~ni b ir sual sormakla, a . 
deta yangına körükle giderdi: 

- Ciciden merak ettim; neyiniz var? 
1~te bu B'Wll üzerlnc Anna İvanovna . 

nın yüzü, fırtınaya tutulmuş gibi karma
kanşık olur, aCl bir gülÜmseme ilP. ağ -
zını yarı yarıya açar, bu açılan delikten, 
zehir kadar acı, dokonaklı bir gülüş fır
lardı .. 
Kadının muhatabı, bu andan ıtibaren, 

geri dönmernek Uzere kendini, büWn 
söylenecek sözleri dinlerneğe mahküm 
etmiş demektir .. Bu gülüş, Anna İ ~anov
nanın, .kendi sihhati hakkında anhtaca • 
~ı şeylerin bir mukadcle.mesidir: 

- Ha, ha. ha ... Neyim mi var? Daha 

- He! Türkülibare, Ermeniülhuru -
fudu. Yaniya ki ermenice harflar ilan 

basılır, velakin 
Osmanlıca yazar · 
dı. Benim onda 
fefkelade bend ~ 
lerim vardır. Po
litika üzerine kı
yak makaleler 
ederd.im. Kelek -

iki, karaciğer katan - üç, streptokoklu 
anjin - dört, siyatik - beş. raşitiım - al -
tı, lbronşit - yedi, traşeit - sekiz, ve sinir
ler, sinirler, sinirler - dıokuz. on, on b!r ... 

- Aman yarabbi siz neler söylüyorsu
nuz? 

- Ne söyliyeceğim. kulakl&Tınızın bi
raz önce ışıttiği şeyleri söylüyorum. Hem 
daha bu bir şey değil; bana söyledikle • 
rinc göre bugünlerde bende yeni bir h:ıs· 
talık bulunacak:muı!. Dur bakalım bu 
hastalığın ısmi ne idi? .. Hay All::th be
lasını versin, unuttum işte... Galiba F. 
harfile i:ıaşlıyan bir hastalık.. 

- Flüksıon mu?. 
- Hayır, Flü.ksion değil. 
- Fistül mü? .. 
- · Hayır, Fistül de değiL .. 
- Filrom?. Furonkl? Flcgm.on?. 
- Hayı:- hayır bunların hiç birisi de-

ğil ... Dur galiba hatırladım: Ya tüo Vt>· 

yahud <1ifteri olacak.. 
- Ay. Ay. Vay! .. Siz bütün bunları 

ayrı ayrı hissediyor, bunların hPpsinin 
iztırabını, ncısını çekiyor musunuz? 

- Doğn~ı sizden böyle bir sual bek -
l~mezdim .. cBunları ayn ayrı hissediyor 
musunuz?)> Bu da laf nu? Size açık ola -
rak &öyliyey;m mi? Vücudümün bir t<:k 
i!cr tutar tarafı kalmamıştl1'. Ben adeta 
hastalıklar ku.mkuması, iztırahlar \":! a -
cuar :nerkezi olmuşumdur. İşte şuram 
fC'na halde n~rıyor, bu taTnf.ııındJ:l müthiş 
bir sancı var! Şu elimle gösterdiğim y\''!: 
kötü kötü zonkluyor, şurası da taharn -
mu} edilE.>lnıyccek kadar srzlıyor; hııram
da da müthiş bir buruntu var ... Cramda 
~ acı bir kaşıntıı... Şu göğsürnde. her 
dakika bir şeyin tıkanıp kaldığını dur -
c!uğunu hissediyorum.. Arka tarafımda 

bir şey, etlerimi çekip çekip bırak•yc.r.: 

Şu yan tarafım adeta bıçakla doitranı • 
yor .. Üsttarafıma adeta bıçak saolıyor -
lar gibi oluyor .. 

Atma İvanovna bunlan söylerken, el
lerin in seri harelketlerile, her ağrıya te
\'afuk eden vücudünün bir yerini göste
nyordu .. Yenek kitabiarının mevzuunu 

yan Diran, mu • mi? Tepemizde ili • 
harrirliği benden mon kapuğuna dö • 
öry(>runiştir. Çin· 'llerdi. Haydi babam, 

Capon marchesinde {)yle bir yazı ettim Köprü başında Na • 
ki, Gılladıstan tak Londradan haber sip ağaya! Hacı Be
maber edip, suretini istet+Jrmiştir. Ko· kirin sırasında Bo -
ca İngiltere hariciye naztıt, jstanbul ğosa! Yirmili&ti ve -
e!çisi Sir Filip Kürl vasit.ası ilan de- r.ir, fesi kalıbn çek· 
mi§ kı: cMister Takvor Kaşeryana tirtirdik. İ~te, Bay· 
maksuzdan selam ederim. Türkiyada zarın bacakları tıp
ne vakit b:ı~ı SJkılacak olursa, bana gel· kı o fes kalıblarına 
sin. Taymisin başmuharr:irliği kendisi· benzer idi.. 
ne hazırdırl• İçini çekti. Önü -

-Amma attın , ha! ne, yere bakıyor, 

- Neye atavım? cCeridei Şarkiye• canlanan tatlı ha -
vaktinde böyük, emniyetli gazta idi. yallere gülümse -
Sultan Ha'!lid bi!em para verdirirdi. yordu. Bu otuz yıl -
onun tarafırı tutalım deyi.. lık, belki de daha 
-E. peki.. I..ondraya neye gitmedin? eski macerayı o an· 
- Röyült baş ağrılıklı olur derler, da yadetmek pek 

kardıış! Ne dej'i ~idip de hasıma bela tatlı gelm~i. La -

teşkil eden ~ığır veyahud koyun vücud -
leri bu kitabiarda ancak böyle bir tak -
sim ve trumife tabi tutuluyorlar .. 

Bütün bu izahattan ve bu mütenevvi 
ağrılardan fena halde ürlren Anna İva
novnarun muhatabı: 

- Peki, kendinizi bir doktora neye 
göstermiyorsunuz? diye sorar. 

4Jlna İvanovna, doktorların kendisini 
sıhhatli bir kadın telakki ettiklerıııi ta -
bii söyliyemezdi.. Böyle bir cevab, oııun 
fevkalade hoşlaştığı, fevkalide zev'k duy
du~u bu konuşmayı derhal oona erdire -
bilirdi.. Sonra, ~e tam bu daık ikarla, kö
tü romanların tabir ettikleri gibi Anna 
İvıınovnanın ckadınlığı da uyanıyordıı.• 
Kadın, uyanıyor, gel"iniyor, ve birilen • 
bire ccvab veriyordu: 

- İşte bu da benim talihsizli~im: Be -
nlm doktorlara gidip tedavi obnama ım
kan yoktur. Doktorla tck başıma k:ılır 

kalmıız. doktor derhal Alıetlerini bir yıma 
atar ve bana kur yapmaya başlar. Ben 
az mı doktor dolaştım: Blagbolıın'e, Po
lezin'e, Slcpncv'e Slesarev'e mi gitme
dim?. Hepsinden de ayni muamelı>yi gör• 
düm. 

- Vay. Vay. Vay ... Bak iyi hatınm~ 

geldi: Bari Şults'e gitseydiniz, onıın çok 
iy! bir doktor olduğunu söylüyorlqr .. 

·- Ona da gittim. Elinden zor kurtul -
d:• m .. 

- Fakat rica ederim, si.ı ne diyorsu -
ncz? Şults kadındır. 

- Kadı~ olup olmooığını oilnıem.. 
Dik'kat etmedim ... 

Aradan muayyen bir zaman geçıra-e 

ckadın uykuya dalar•, Anna İvancıvna
nın ikinci şahsiyeti baş kaldırırdı .. O de 
rin bir ~ç ÇE>kfşile: ' 

- Sonra cıoktorlara gitmenin bir kötü 
tarafı daha var: Muayene sırasını bek -
!erken bin bir kişile karşılaşıyon>un! 

Bunların içinde öyle reziller. öyle küs -
tahlar var ki, slikılmadan kendi hasta -
lıkl.mmn sizin hastalı(tınızdan daha mU· 
him olduJtunu söylerler .. 

Anna İvanovna'nın evinde, eski \'C 

meraklı ev snhiblerinin nasılsa terket -
tıkleri küıçük bir ev eczanesi vardı .. An. 
na İvanO\·na, yatmadan önce mutlaka bu 
ilaç kolleksıyonlarını bir defa ziyaret et-

rnek adetinde idi .. Eczane, elli kadar ku
tu, bank, şişe vesaireden mürekkebdi .. 
Ş~elerin ve kutuların üzerindeki yazı -
lar çoktan silindiği için kimse bunların 
içinde neler bulunduğunu bilmezdi .. 

Anna İvanovna, her gece, kendi arzu
suna veyahud keyfine göre, bu tozu, şu 
hapları, falan güllacı, veyahud filfııı şu

rubu kullanır, şu veya bu merhcmi vü -
cuuüne sürerdi.. . 

Anna 1vaoovna ecza dolabının k.arşı
s:na geçerek derin bir tereddüd içinde: 

- Aca'ba bu a~am hangi ilacı ' kulla
nayım?. Şundan mı alsam, bunrlan mı 
alsam? diye kendi kendine sorardı .. 

Sonra, elini rastgele bir şişeye uzatır, 
b;r .;orba kaşığı bu ilaçtan doldurur. ve 
gözlerini süze süze, yudum yudum bunu 
içerdi.. İçme faslı bittikten sonra elini, 
gene rastgele, merhem kutularından bi
rıne uzatarak onu ihtimarola açar, ve 
kutunun içindeki san merhcmi kulakla -
nnın arkasına, karnma sürerdi .. 

Zengln bır gardroba malik şık ve mü~ 
Jdilpesend bir delikanlı, hepsinden fazl:ı 

kğendilti bir boyunbağını seçmek için 
gardrobunun karşısında ancak böyle ha
reket eder. 

Anna lvanovnanın, Varvara Stepano • 
va ismmdc bir komşusu vardı. Varvara 
Stepanova, bir yığın çocuk sahibi, fakır, 
ır.ütevazı bir kadındı. Anna İvanovna 
kcndinı herkesten farklı görmek talıia -
tine malik okiuğu için, kendisini komşu· 
sundan daha yüksek telakıki edcrd! .. Ba
huws komşusunun hiç bir zaman hasb· 
lıktan ı:ikayet etmcyişi, Anna lvanovna
ya ~u sahedn da bir rüchaniyet temin e
diyor, ve komşusuna tepeden bakmak i
çin bu da ayrı bir sebeb tC§kil ediyordu .. 

Fakat gelgelelim dünyadaki işlerin ço 
ğu, bizim arzu ettiğimizden bambaşka 

tUriii cercyan ederler .. İşte Varvarn Ste 
panova da günün birind(!, hastalanara'J.o: 
yatağa y:ıtıverdi.. Anna İvanovna önce
l(>ri bu hadiscyi müstehzi bir eda ile kar 
şılariı .. komşusunun hastalığından bah -
&derken takındığı tavır, kendi kötü tak 
l!d!ednıden bahseden büyük san'a•.kArla
rın tavrına pek benziyordu .. 

Bir gün Anna İvanovna odasında 0tur· 
mu~. nadir bir amudu fıkari ameı:yatın-
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YAZAN: Ercümcnd Ekrem Talu 

- Efendimiz .. Bi
zim Tokvor dün ge
ce eve gelmemiştir. 
Validesi meraktan 
hellak oloor. 

-Kimbilir nere • 
lerde, çapkınlık e -
doordur. 

Peder kızmış. 

- Al edersiniz, 
beyzadem! demiş. 
Bizim Takvor kız 

gibi oğlandır. Fena
da asla gözü yok -
ıt.ur. Eyi biloorum. 
Benim fikrime öyle 
geloor ki başına, 

maazallah bir kaza 
gelmiştir. 

- Aratınz. 
- Bendeniz de, 

dan bahseden bir mccmua okuyordU; 
Vak'a l'iddcn enteresandi: Yamrı yuınr 
bir amudu fıkari, ustaca yapılmış !>ir ~ 
perasyon sonun-da dümdüz bir hal~ ge· 
mişti. Anna İvanovna, ağzını bir ıuuıŞ,. 
çarak hastanın ameliyattan evvel ve ~ 
ınciiyattan sonraki halini tasvir e<]en t 
simlerini bü•"',. bir hared·le seyrediyor-

J .-n · ar• 
du .. Kndınm yüzünde: cAh ne bahttY 
lık• diyen blr ifade vardı. 

11 . t ovoar.ı Işte tam bu sırada Anna van ki 
kapısı çalındı. Anna İvanovna. eltndc 

1 mecmuayı bir kenara bırakarak ~aptl'J 
o -koştu: Kapıda, her halinden doktor dıS• 

duğu belli olan eli çantah blı' adanı 
ruyordu. 

Doktcr, alakasız bir tavırla: or 
-Hasta burada mı oturuyor?. diye 5 

1 
du. Ve Varvara Stepanova'nın soyadıli 
.sCiyledi.. 

11 
Anna lvanovna gözlerini Jtapa~ ki 

tıpkı, komik Ameri-kan filmleri~dPkı !el 
falarına :') ir şeyle vurulan polisll'len 
gibi ıki defa sallandı. 

od sı· Doktor Vantara Stepanovanın • dt-
na girdi ve orada bir saat kadar tal 

1 
Doktor çıkıp gittikten sonra. Var'lar 

lı • 
Stepanovadaki hastalığın oldukça te 
Ilkeli ve ciddi olduğu, ve büyük bir i~.; 
tiınalle, kadıncağızın bir müddf!t T. 
hnstaneye yntması icab edeceği du)'U 
du. 

1 Anna İvanovna bu havadisi duyar d&J 
maz odaı.ına kapandı. 
Kocası evine döndüğü zaman onu ~= 

sanın ba~ında a~lar bir vaziyette bUl 
Korku ile Y.arısma sordu: 

- Nen var? Neye ağlıyorgunT. 
- Hiç, öyle... Çok acıyorum.-

111~'" D::ha kapıdan girer girmez ap~'rtı . 
nın ıçindeki havadisi kendisine yf'tişlıt'· 
diklC!·i için, karısının, Varvara Stepa~'" 
vnnın hastalığına üzüldüğünü zannettt. 

- K ime acıyorsun, Varvara StepaPo
vaya mı? 

- Ne diye Varvaraya acıyacat'~f· 
Kendime B<' ıyorum, kendime!. :aerıL~ 
ordan nem eksik? Benim sinirlerim. ~· 
birn, ciğerlerim, böbreklerlm ondan 
ha fena olduğu halde kimse, hiç bir JJ • 
man beni hastanelerden birine yatırıu a· 

(Devamı 15 inci sayfada) 
-?1' 

dnm. Müsta!dl, dedim, polisi en~rıı; 
den gönderen odur. Amyamın a~ag1

10e" 
d .. t" Am ı d d' ı.~ · srva U§ um.. c an. e ım, !ft;nı . 1, 

dee5lf'l· dccek olursa, bunda yoktur ~1cı1• 
ve saklandım. Eh, cahillik işte .. J{u ıye 
mat elinden kaçılır, hiç? Polis ıçertdlt 
girdi, odalan aradı, beni buldU, 3 

ll" 

götürdü. Pcderimden bir temiz dı:dit 
yedim. Mehmed bey de kıyak te ·ın
etti. Ben de Bayzarı altık gör.rD~çiıl 
Neden soranı bahar ettiler ki ben~ 1

8 
,. 

kf"ndi kendisini mefat eylemiş. Af}! 

d ın? difllef 
Zorman bu rnasalı, avı kaval 

gibi din leın~şti. 

- Ban-;~ ne' --rnrıct• 
Der gibi bir tavır aldığını go rıd•• 

Takvor öfl{elendi. Çünkü, nazaı:t pe" 
maziyc aid htt maceranın kıytn~:~ü: 
blivüktü. Müstehzi müstehzi gıı. ısd 

.:._ Tabii.. dedi; bu hikayeden .b~r gt
duymnzsm. Romantik sevda sı~rıd'• 
bilere bir ~ey söylemez. Ay ış ı,eyııfl 
:ıh vah ed~"rPk, sevdalısile yan Si
gezen erkeğe enai deyi bakarsını~·ıdt1'· 
zin nazarı~!zda amur pratik olJTlS tlt:ır· 
Kitabın nmkHddemesi oldu mu. can ~11ıcf 
Do~rudan m etne girmelisiniz. JJa. ııııJ' 

·va tı b izler, uzu'1 uwn prefas, yanı. ııııı • 
kaddeme okurduk. Bizim zarna~rızet 
dl'lki sevda a!aturkn saz fastına -.111iJ!lt 

alayım? fstanbulda rahat dibime bato- kırdıyı kesse, o hayallerin de birdenui·ı ton, ı;e.msiye saplarını ta· ir ettirirler 
ordu? Diinyalar kıdar para kazanoor - re silineceğine kanaat getirmişti. Kar - idi. Ben de onun yanın< • mıhlayıcı 
dum o tarihte .. biraz da, sevdalı idim şısında bir de dinleyen olduktan sonra, i:!im . Akşl''lllan Mahmu >aşa yoku • 
galiba. neye kesey~J zaten? Onun için, birazda şundan ener, meteliği ve. ) Köprüden 

zatımzdan onu ircaya gelıııi4i.m. Hali -
me meframct buyurun. 

Ö 
.. ta-

idi. ncedcn, saatlarca suren,. Jl1llr• 
enksesinden peşref, sorarn kar, ııectef1 
dPrken ~arkılara geçilir arnrna. b9ş1Cll 
soram. Bö~.rle olunc<P: da şarkı 

Gevr~k gevrek ~üldü . Ve ilave etti: kendi canınahitab ederekten devam etti: grçtiğim gibi Yüskek kal nından çı • 
- O vak1tlar Holi'vudun rnodası de- - He, ya! İşte böyle paşazadem! Bu kar, Doğruyoldan, başım )nümde ge • 

ğildi. Dünyanın en güzel kızlan, en gördü~ün chtiyar Takvor, sevdanın çer, Böyük Akarcadaki vimize gelir 
hoşor kan1Em Kumkapıda, Samatyada şarabını kadek kadek, morşupa mor - idim. Bir gün, gitmedim. )eder ile vali
idi. Bentm de orada bir amyarn var idi. şupa içmiştir. On dokuz yaşımda idim. de sabaha cak uyumamı~ ar. O zaman 
Babamın kız kardeşi. Yortularda bazı Pederi.m, beni Kürkçü hanında, men • on d-:>kuz yaşında, lopik yumurta gibi 
bazı gider idirn. i ste onun evinde bizim şur Köröpe Meşropyanın yanına çırak d{'likanlının başına her şey de gelebi -
Bayzara rnstlndım. Amma ne kıyağıy· dcyi vermis idi. Usta Kerope kıyak ku· lirdi.Sabah oluncaz, peder doğru Ga
dı! Dolgun bir vucudu var idi ki, iki yumcu idi. Saraya iş eder idi. O vaktin lAtasaraya gitmiş, polis meclisi reizi 
kolların ile saramazdın. Bacaklan, bal- en böyük adamları, en kibar hanımlan Tırn-:>\'alı Mehmed beyin karşı.sına çık· 
dırlan tersine dqnmüş fes kalıbı sanır- onun tükAnına gelirler, boroş, küpe, be- mtş. Yerd~n temellahyı basmış. Rah -
cfın. Sen fes kalı}\ı ne olduğunu bilir - !ezik, gerdRnlık, titrek iğne, kravat mPtli)i ~pisi de tanır, severler idi. 
sin? Nere,..ı~n bileccksin? O tarihte ba- kopça.sı yaptırtırlar, enfiye kutulannı, Mehıiıed bey sormuş: 
f!mııa fes geyinir tdik. Ya~ur yedi Piryol, Breıe, Löıııva saatl.arm.ı, bu .. - Hayrola, Civan IPI . 

Mehmed bey: cPeki!• demiş. Komi -
s~rlan çağırın~, emirl~r vermiş .. sal -
dırmış ki beni müstakil bulup Galata -
saraya get!.rsinler deyi. Ben ise o ara • 
lık Kumkapıda, Bali paşada, amyamın 
cvindeyirn. Mazgalcı Onniğin kızı Mat
tr.azel Bayıar ilan yanbeyan kefime 
bakoorum. Derken kapı çalındı. Am • 
yam. pencereden ses etti: 

-Kimdir o? 
- Aç! Birini arooruz. 
-Kimsin? 
-Polisi 
Polis lafını işitir işitmez bende kom· 

postonun ya~ kesildi. Pederin, J:ükt1-
mat a4em]an li.an ahbabJ•jmı biloor • 

tiirlü kef il!.•n diğnenir. di JY11lr.!• 
Derin derin içini çekip, ken usiJcı• 

sinin hasretine, bir de alaturka 01 

nin hasreFni i1:1ve ederek: b" ıe~ 
.. le tr - Ah! d~di. Olsa da . ~oy • 

11 
tiif"' 

ilen işitsck! Mesela Civan ;ıga~::ri, Si· 
küleri, keman i Tatyosun pc~e pan~t ' 
menin kıvr~k türkülcri!.. Bız, ~'J.ı ~ 
tıria Bimen ilen komşuyuzd.U~· açtlc ttr 
C('leri, bazi t~fa penc-erelerını er. tşı~1 

ta,.. da kendi kendine fasıl geÇ d·lhte " 
. . . li ·~··· o kerte söyündürlir, gizli gız taklceıeri~ 

yi m. Fiayatımın bu, en kıyak kG" .-ri 
dir dersem, inan! (Ar 
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J)oker masas1nda kaybedilenler 
g; Şarıatı\n kadın, Cevad 'beyin koluna 
~::e~ yanda~ kapıyı açdı. O anda' 
ti~~~ze, bogucu bir hava çarptı. 1 
~Ucek bir odaya girdik. Ortadaki 
~ .ın başına, k&dınlı erkekli, yirmi 
llı ıden fazla bir insan kütlesi toplan • 
(~tı. \Te hepsi de, masanın üstündeki 
ltıı 1

1~t) e benzeyen garib bir alete dal-
~ <lrdı. 

dr~a, Boğaziçinin bahar sabahların • 
Illa 1 ~i~ andıracak derecede bir du -
~ıçınde idi. Muhtelil cins esanslar, 
~la taıar, ~ert alkol ve sarmısak ko -
li llna kanşmıştı. 

Sayfa ıs 

"Son Posta, nın ~iyasi tefrikası : 35 
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SARKA AlD KAYNAKLARI 
~ ... ,JfltMI'/)id'uf_ r.m.. edeo: J./I:Jf#Mt f!a/tir ~afr/ur 

Ingilterenin Londraya iltica etmiş olan Ermeni 
ihtilalcilerini aç1ktan aç1ğa himayesi 

Fransa He İngiltere arasında Mısır me - caktı. Türkler Ermeni milletinin kökünO 
selesinden dolayı da ihti.W vardı. Rus .. kazımak için büyük harbden istifade et
ya Ermenis-tanı ilhak arzusunda bnlun • tiler. 
du~unu gizlemiyordu. Fransa Rus men -
faatini gözetmek ile Osmanlı imparator
luğunun tamamiyetini muhafaza Ptmek 
arzusu arasmda mütereddM kaltyordu. 
hgıltereye ~elince, o, Londraya iltica et
mış olan Ermeni ihtilalcilerini açıktan a
çığa tutuyordu. Maksadı da Türidye}1 
Mısır işgalini tanımala sevketmek ve 

- * 
lstanbulun zaptından sonra, Sultan İ· 

kınci Ml'hmed im,paratorlulun bütün Ya
hudilerini bir hahamın otıoritesi altına 

koymuştu. Büyük şehirlerde yaşıvan lta· 
zı grupmanlar istisna edilirse, AHadolu
daki Osmanlı Yahudilerinin ek&>riyett 
Filistinde ve b"lhassa Kudüste bulunu-

günlin birinde bir nevi Bulgaristan gibı y<.rlardı. Pek n.,.-iir bazı istisnalar hari
bir F.rmeni teşekkülünün ihdası ile cinde, bu Yahudiler derin bir sefalet i
neticelenecek bir Avrupa müdahalesi çinde idiler. Bütün dünyadaki dinda~la
vücude getirmekti. Bu suretle Rusyanın rı!1dan sadaka alıyorlardı. 
İskenderuna dolt'u ilerlemesinın önüne 
gpçılmiş olacaktı. 

~t:rkesde, derin btr heyecan vardı. 
0 U)} renkler, sarannıştı. Gözlerini, 
~ aletin ortaında dönen milden 
ll ıyorlardı. 
~ ~lett idare eden çatlak sesli bir 

\ Halbuki Rusya Ermenilere karşı hiç bir 

1 zaman büyük bir teveccüh eseri göster • 
: memiJti. Onlann Kafkasyadaki ayrılık 
'temayıillerini ezmek mecburiyetinde :di. 

1870 tarihinden itibaren Rus meLali:ni 
ve Avrupanın muhtelif memleketlerin· 
deki antisMTıini~hareketi Yahudı alle· 
lerini.n Filistine hicretlerini müh:m SU• 

rette teşvik etti. Bazı idealistler o ;ı:aman 
yava~ yavaş Arzımev'uddıa Yahudi kav-

\'ı, vakit vakit bağınyordu: 
~ Dikknt.. dikkat... Mil, ağırla§tı ... 
)~ı Yor ..• İfte, durdu ... Bu sefer de, 
'lt kazandı... Yerde, yüz elli lira 

'f"· !~1 markalar çıksın .. 
~o eşu renkli üç marka ortaya uzatı -
~ 1' •• o çatlak sesli musevinin yanın -
aııuoturan genç ve güzel bir kadının 
~ni llde ln1rnelenen paralar, taksim e -
~ ~rdu. V c bu para taksim edilirken, 
!lıııı llde başka renkJi markalar bu1u -
~ ll:uhtt>Ef millete mensup oyuncu -
~~an, muhtelif lisanlarla kannaka • 
e küfürJ~ i~ftiliyordu. 
~~"~d bey, dudaklannda garib bir 
~~le oyunculara dalmıştı. Onun 
'~lgınlığındar. istifade eden Davus, 
tıı:;lacık elime bir takım kağıdlar tu
:ıuru:k<.'n, kulağıma e~lerek: 
~ ])ıkkat et. Sana, bin beş yüz lira 
~0l'Uın. Şimrli, içerlk:i odada poker 
s;:•ea~ı. Cevad bey kaybedecek o
~ bu parayı gizlice ona borç olarak 

Cevod Beyin. retıgi, ltmon gıbi .scırcıMnıfh, 

nündeki renk renk fişler, gittikçe yük- ı ra var. Size, borç verebflirim. 
selen küçük bir ehram halini alıyordu. Dedim. 

Mütemadiyen kaybeden Davus, tam Bu haris oyuncunun, fena halde göz· 
bir Anglo Sakson itidal ve sükunetini leri kararmıştı. Bulanık nazariarı bir -
göstermekle beraber, fena halde kız • denbire pa~ladı. Minnet ve şükran ile, 
dığı görünüyordu. gözlerimin derinliklerine kadar baktı: 

Şimdi shc burada, oyunun safhala - - Size, nasıl teşekkür edeyim. 
nndan bahsetmem uzun sürecek. Kı - Diye mın:danırken, gizlice kendisi -
saca, hülasa edeyim. nf' uzattığıı-n üç aded beşer yüz liralık 

Bir saat zarfında, takriben üç bin li- banknotu, hüyük bir tehalükle kavra • 
raya yakın bir para alan Cevad bey, dı. 
bütün kazandıklarını bir tek kağıd ve Oyun, g~<'e yarı!=:ından iki saat son -
ryir tek sözle geri verdi. Bu kayıp, onu raya kadar d~vam etti. Cevad bey ba • 
fena halde sersemletti. Artık oyundan zan kazan!P·ak ve bazan da kaybede -
çekilecekti. rek nihayet o bin beş yüz lirayı da ma-

Derhal kulağlna e2ildim: saya verdi. 
- Sıkılmavınız. Yanımda, biraz pa- (Arkası nn,.) 

TARİHİ TETKİKLER 
bı ksin. 
s.!e, rnnıldandı. . , Bastarafı 8 inci sayfada) nunla beraber herhangi bir hücuma 
~ Cevad beyin koluno girdi. İn- du. Buranın Türklerin ellerinde kal • 
, Olarak: m-ısı zaten İspanyollar için daralmış o 
~ Caıııl"l .. bJrak şu yahudi dalave - lan Akdenizin büsbütün haram olması 
~t ıa·· Ortaya bir tuzak koymuşlar. demeldi. Üstelik Türklerle harbe bir 
~k·rn budaJalan, gftz baka baka türlü cesaret edemiyen Malta şövalye
~~lı ~rlu. Hadi biz, içeri ~lim. Ar· \Pri de Şarlken'i teşvik etmekten geri 
~ .. rı bekletmiyeHm. du~uyorlnrdı. 
~ i. Şarlken 1535 senesinde hazırlıklan· 

\,''tla. ayni ıamanda ~im de ko - nı bitirdi. Portekizlileri de yanına a • 
~~1Rirdi. İkimf~ birden, bir kapıya 1E>rak, ( 400) gemiden ibaret bir donan 
~ edi. manın başında, Barselon limanından 

kar§ı tedbirli davranmış olmak için 
kaleleri iyice tamir ettirmişti. 

Harbin pek n~raklı olan son safha • 
!arım gelecek yazıya bırakıyoruz. 

ltalya, Fransa ile harp ederse 
zaferi hangi taraf kazanır? 

( Başto.rafı 7 inci scıyfcuüı) 
tP.mleke cephelerini denizden besliye~
tir. Bu yollar da Fransız tehdidine m&

~~~kapı &ÇJldı~ zaman da, ayni iğ - denize açı!clı. Bu gemilerde (26.000) 
\ J)oıı:~a ile ka~ılqtık. Heyecanlı piyade, ( 2000) süvari, ayni nisbette üçüncü mesele İtalya sanayiinın ana 
~~ ~ partisi çevrilen. odaya dal - topçu kuvveti bulunuyordu. Amiral vat:ının şimaline kümelenmiş olmasıdır. 

ruzdur. 

~ Andirya Ooryanın yardımını da ka • Bu fena durum. Fransız hava hücnmlarj-
4ıı;ı~da da poker masasının etrafı ka zanmıştı. le: tıüspütür. fenalaşır. 
~ et-ke'kli sekiz on kili ile çevril • Şar!ken'in büyük donanması Sardon- Bu fena!ığa rağmen İtalyanın dı•ydu-
~·tı ~culann 8nlerinde, renk ya adasının ce:ıubunda bulunan Kag • ~u kuvvet fnşist. ittihadına dayanır. Bu,1' ~~er, altın ve kljıd bir hayli pa- livari !imanına uğradı: bazı eksikleri· ~ün İtalyadaki fev'kalade çalışmağa mu-
~ Urnelenmişti. ni tamamladıktan sonra denize açıldı kabil Fra~ada umumi hnşnudsuzluk, 

ı., ~~ad bt-ye ır..aonç para verebı·ımek ve Tunusa doğru yollandı. 14 Haziran- ... 
1 

k d. L.k .h ·mı :ı... uu }ultta anarşi goni me te ır. a ın tarı 
~li)~ ~ık onunla abba b olmak lazım da eski Kortaeanın bulunduğu yerin 
~.ii 0!-du. Herhalde Davus da böyle önüne ge!di: «Sulu Burç• un karşısına F'ransızların, ciddi tehl:keler karş1sında, 
~ra~üş olacak ki, beni serbest bıra· d~mir attı. ne kadar kuvvetli bir kütle teşkil ettı!t:-
, ' ll'la B b H dd" · k d lerini çok göstermiştir. Herhalde Fran-& )üL . 8a'1ın karşı tarafına gecdi ve ar aros ;r:;re ının uman asın • 
"R;.bır alaka ile oyunu takib etme _ d1 (8000) ven:çeri ve Cezayirden ge- sııdan toprak iste.ııken bu manevi ku\·· 
~~tt tirrli'!i küçiik bir kU\·vet vardı. Bu • veti de hesaba katmalıdır. 

~ hild. bey, ağ1r başlı olmakla bera -
~ı_.a.şuı ve hissiz bir adam değildi. 

ltlztı: 

' ~ ~· ne kadın· boruk bir hava ... o-
)~ attı tırı icin, bu iğrenç hava içinde 
~.bj~ 'Ya nasıl tahammnı ediyorlar? 
'41a e, kendisile kon~aya başlar 
~,~ı, dcrhal bana alAka gösterdi. 
r i)~tt~"~nn, madmazel.. bu, öyle 
~bı~ kı ... 
"~ 8Ôz~ başhyarak, poker illetinin 

~ ~rı;larını lzaha giri~i. 
•ıtıa iat fle ahbablı~mızın tam kı -
hıt~~~~ bir zamanda, masadaki par 
~lt ıştt. Büyük bir zararla, adeta 
tr....ıı ~~:e ~ndellye kalkan iki oyuncu
"'\'tl lerıne, Davus lle Cevad bey 

b ~0~e 
~ ~~ 1'iıı 'te oldu~u bilmiyor de -
f!t tl :F-akat insanlan derln bir felA - · 
~ ı,.~nıuna sülfikHyecek kadar ga· 
~ ~ttıtrı~(!ssir bir i11et olduğunu, an -

"-('1!\ıaddı göıiiyordı.un. 

J:Joş, Uiş, JVezle, Grip, Romalizma, 
Nevralji, kınkhk ve bütün ağnlarınızı derhal keser. 

- - Icabıada pnde 3 kqe alınabilir. - -

Bir 
HACI BEKiR LOKUMLARI ~:-.... 
san'at abidesi halinde yüz elli aenedenberi 

bütün rakiplerinin tepelinden bakıyor 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçekap1, Şubeleri : BeyoGfu, Kara k By, Kad1kBy ~~l'or hey, delicesine bir cür'etle 

' .'\'~. müdhiş kazanıyordu. O • '••••••• .. ll!li ... !lll!llll!l•~-----~1!111-••••_, 

HattA, 1900 senesinde, 1894-1896 kitalin • 
d~n sonra Kafkas huducDanna iltica et • 
roi1 o!an Osmanlı tebaası Ermeniler;n 
hareketlerini tarassud ve nezaret altın • 
da bulundurmayı Babıstiye gizlice v~det
mişti. Buna mukabil. Türkiyen-in E!"IIle
nistanda Ruslardan ba~a hiç kimsPyf: 
şimendifer imtiyazı vermemesi vatllni al
mıştı. Maamafih. bir müddettenberi Fus
lar Ennen:lere bazı cemileler gösteri
yorl:ır, hatta onlara Çarın himayesi al -
tınd:ı eskı Ararat krallığının ıhyası im -
kimını bile .ihsas ediyorlard~. Errueniler, 
Ru~lar tara!md'an gelse bile, her türlü 
yardımı kabule hazırdılar. Onlar yaşa -
n'ak imkanından ve yeni tecavüzlerden 
masun kalmaktan başka bir şey i!:temi • 
yorlardı. 

Genç '!'ürk rejiminde. Adana kıtali, 

1 1'103 da, Avrupanın dikkatini tekrar Er. 
rr.eni meselesine celbetti. Maamafih, hiç 
bir hal çaresi bulunmadı. Fakat, J !H2 se
n es: başlangıcında. Eçmiyazin katogiko

minin birçok unsulanru toplamak ve ye· 
ni bir Sicm tesis etmek ümidini Dec;leme
~e başladılar. cAmis de Sion:t ve cAllt
ance :sraMne universeııe. gibi muhtelif 
cemiyetler bu siyonist hareketi t€'§eDDÜ• 

sünü teşkilat altına aklılar. Baron Edio 
n'ond de Rothscild pek alicenabane mil• 
zaheret gösterdi. Siyonist harekett 
cJervish Colonisation Associatin. un ve
sayeti &ltına kondu. Bu gayretiere ral• 
mE'n, :ık ~iyıonist kolanileri pek ehemmi· 
yetsiz ?ir netice verdiler. Ancak cAsso
ciation Jvive de Paris:t cemiyeti 1900 de 
işin idaresini ele aldı.ktan sonradır ki in· 
kisttfa başladılar. 

F ilistinde Yahudi muhacirlerinin yer• 
~~~mesi Osmanlı idaresinin kat'i müms• 
naE!hna uğruyordu. Türkler memleket 
halkının tllerinden yerlerinin alınma

sına bir ti\rlü razı olmuyorlardı . Siyo
nistler. bunun üzerine, sultana serbestçe 
emlak satın alabilmek ha'IGkına mukabil 

su Nobar Pnşaya Avrupa devletlerinden imparatorluğun bütün borçlannı taah· 
Berlin muahedenamesinin 61 incı .ııad - hüd etmek teklifinde bulundular. Fakat 
desinde gösterilen ıslahatın tatbıkı imkft- Abdülhamid razı olmadı. Yahudilere an· 
nını istihsal vazifesini tevdi ey!f'di. Bu cak :lcamet etmek, Mempotamyaoıa arazi 
teşcbbüs te derhal bir netice vermedi. satın almak haldeını veriyordu. Du da 
Çünkü bir Rus kontrolünün teessüsü için her merkezde Yahudi nüfusunun bini 
lZizlı bir tertibatı mulltevi idi. geçmemesi şartı ile mukay~dl. Ayn! 

Maamafih, bu gayretiere devam olu- znmanda, sultan hariçten gelecek Yahu· 
nacaktı. O devirde, filhakika, Almanya di muhacirlerinin miktarını m:ihim su
An;ıdolu şimendilerinin yolunda gitme- rette P.zaltm~a da karar verdi. İngiliz 
s! tçin, Ermenfstanda asayifin mtıl-afa- Sir Oliphant'ın projesinin f~ konması.. 
zasına alakadar bulunuyordu. Binaena- na da müsaade etmedi. Sir Oliphant, Ga
lcyh, Osmanlı ekalliyetlerine karşı mu- lnad ve Moab havallsini 600 bin hektar
tad olan alakasızlık politikasından mu- l:k bir ç.iltlik haline kalbetmeyi teklif 
vakkaten vazgeçme~e mıl9taiddL Fran- eyliyordu. 
s·. ile İngiltere de ıslaha.t111 muvaff.\kiyto- (Arkan vcır) • 
t!:ıi istiyorlardı. Çünkü bir Rus kontrolu- -··-·····-.. ·-.. --.. ·•••••••••••···-
r.a meydan vermemek emelinde idiler. 
Böyle bir kontrol bizzarure Osmanh im
paratorluğunun umurnf tasfiyesine yol 
açacak·tı. Çünkü Almanya hiç şöp}ıesiz 

Ermenistan üzerinde Rus hlmayes•nin 
te:essüsünden istifade ile Anadoluyu ve 
Killkyayı işgal edecelkti. İsken-deruna 
yerlPsecE>k Alman dbnanm891 artıle Ak
dPıı!zdcki müva~neyi ihlAl ederdi D'~er 
taraftan RRlkan harbinden pek ıayıfla
m!c; bir halde çıkan Türkiye Avrııpanın 
mali vardımına mlihtaç bı.ılunı:vorou. 

Artik w Avrupanın muka:rreratım bhule 
mt'rhurdu. Nihayet. Rusya tarafından 

tcklif edilen bir Ermeni9tan ıalahı~t pro-
jesi devletler tarafından rmina!rb gö

rüldü. Bunlnr Petersbu11g kabinesine pro
jeyi Babı5.1iye kıtbul etıtirınek vazifesini 
tevdi ettiler. İşte bu suretl~ir kı İstan
buldaki Rusya sefiri 8 Şubat 1914 ııe •ad
razam ile bir mukavelenamto tm-

zaladı. Bu mukavelename mucl -
bince Babıali Ermeni vilayetlerinin i
daresinde bazı lı8lahat icraanı taahh(ld 
ed!yordu. Ermenistan iki parçaya aynl
mıştı: Sivas. Erıurum ve Trabzon vilA
Yetlerinden terekküb eden parça llt" Van, 
B:tlis. Harput ve Diyarbakır parçası. Bu 
kısımlardan her birinin başında rlevlet
ler tarafından tuvib edilmiş Avnıpah 
b!r mnfettişi umumt bulunaca«tı ve gay
ri Türk ahalinin emniyetine neozaret ~-
zifesile nrilkellef bulunacaktı. 

Cihan harbinin arifeAinde, bu kanrlar 
icra edilmek fiz~e idiler. tti umımıt mn
ff"tti~. btr Felemenkli ile btr Norveçli, 
memuriyetlerine g!'tmelt il7Jere hazırla

nıyorlardıı. CUıaıı haİ-bJ buDa mAn! ola-

• E'"t ~im, doktonıD 
taniyüi üarhıe heriÜD S 

defa ditlerimi 

RADYOLiN 
dit macunile fırçalamata bat· 
ladıktan eonra dı. etlerimde
ki iltibablarla a~ımdalı:i feDa 
lı:oku tamameD r~ti. Zararlı 

ııalyalar da durdııp içiD ml· 
dem dlaeldi, ittiham a~ıldı . 

Ditlerim ..ıd parlaldıtıaı 

tekrar kaıaııdı 

siz de her ye
mekten sonra 

RADYOLiN 
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Ana ve ba·ban•n göz yaşl~r• 
!stasyona gitmekliğim lüzumu bildi-llerinden dara fena bir tesir husule ge- jımı . değiştirirken yediğim erikleri 

tildi. Bölük zabitim istasyonda bir ak- tirmişti. bandajın içinde bularak lal ve epkem 
rabarn olup olmadığını sordu. Amiralın ailesi içinde, gramer ders - kalmıştı. 

- Hayır! leriine vazile olsun diye, benden haya- Meğer benim ihtiyatsızca hareketim 
Cevabını verdim ve kendi kendime: tırnın hikayesini yazmaklığımı iste - ·yı:ıni yediğim etikler, delinen barsak -
- Yoksa, diyordum, eski günahla - mişlerdi. Yazdım. Fakat kanunun ya - lann dikişlerini koparmış imiş. Bina -

nmdan biri meydana çıktı da beni po- kama yapıc:ması lazım gelen vakıaları enaleyh tekrar operasyon masasma ya
lls mi anyor? mesela cRc!ıa ordusu:. nda bir müddet tınlıp dikişlerin değiştirilmesi lazım 

Nihayet kınnızı bir binaya götürül- kalıp sonradan buradan kaçtığımı, fe- ~lmişti. 
düm. Orada bir bekleme odasında bi - nercilerin beygirini çaldığıını hülasa Bu ikinci ameliyattan da kurtulup i
raz bekledikten sonra bir onbaşı taıa - beni ayıblamağ1 vesile olabilecek ha - yiliğe yiiz tutunc<a bir daha erik yedi
lından dah:ı içerlek bir odaya sevko - diseleri gizlemek şartile. ğim takdirde hapis ile tecziye edilece -
lundum. Bir müddet sonra kendimi, burada, ğinı tehdldile karşılaşmış idim. Başı -

Anıiral Xont Baudissin beni gönnek donanınada evimde imişim gibi hisset- ma da bir nöbetçi dikmişlerdi, ta ki 
istemişti. Bi"iyle y~sek rütbeli bir za- rreğe başladım. Burada daha bir çok doktorun ~rdiklerinden gayri nesne 
tın huzururda ne suretle tavır ve hare- öğrenilmesi lazrm gelen bilgiler, yapıl- yemiyeyim diye. • 
ket etmeliy4_m diye düşündüm ve en iyi ması gerek('n etüdler vardı: Mihanik, Mahpusiyet yerine, nasılsa bahriye 
hareketin daima hazırol vaziyetini mu riyaziye, topçu1uk vesaire.. erkanının teveccüfılerine mazhar ola -
hafaza etmek muvafık olacağını karar- :&-ki zaMan esirlerinin zorla çalı§tı· ra1t, hastanı:de geçirdiğim müddet te 
laştırdım. nldıklan ayak değinnenlerinde çalış - hizmetime sayılmış ve bu suretle son -

Öd:ı.ya g!rdiğim zaman Amiral ma - m:!'ğa alıştıklan gibi ben de tahsil ve r;dan zab'tlik buyrultumu elde ede -
karnında oturuvordu. Kollannda müte- tetebbüe alışmağa başladım. b;Jmek için kaLŞılaşabileceğim zorluk
addid sırma şeridier sıralaruruştı. Bu Bir gün bir gemi müsademesini ön - lardan kurtulmuştum. Tam zamanında 
adam, trenete rastladığımız ve bana sık lemek iste.'lliştim, kuvvetime cok gü- yl)klamaya iştirak ederek yedek deniz 
sık bakmış olan sivri sakallı zatın ta veniyordu'Yl. Fakat heyhat! Müsade - teğmenliği rütbesini kazanmıştım. 
kendisi idi. Amira~ı sert bir hareketle me vukua gelmişti, ben bir demire çar- Bunun üzerine arncam Amiral Fritzi 
selamiadım ve hazırol vaziyetinde, dik paıak karnınıdan yaralanmıştım. Ve bir daha zivare~ E"tmiş ve ebeveynimin 
tıurchım. ikinci defa olarak barsaklanın delin - rıE>zdine d6nmeğc karar vererek hazır-

- Söyle bakalım, dedi, ~n ltangi mişti. Bu htdisP uzunca bir müddet ıanmağa başlamıştım. Yeni ünifonna -
I4uchner'sin~ hastanede kalmaklığıma sebeb ol - mı (!iydim, kılıç kavısını kuşandım. 

- Heinrich'in oğlu! muştu. Halle kasabasında, sekiz yıldanberi 
· _ hk adın ne? N ekahat nevresine girdiğim esnalar- hiç değişmemiş bulunan c Eski Prom~ 
_ Felix. da ziyareteinin biri arkadaşına erik g~ nıı.d• mrvkiindc kain evimize gelmiş 
- Fakat o kavbolmu~r? tirmişti. O sıralarda adeta açlıktan ö - bulunuyordum.. merdiven~erl tıınnan-
- Ben Felix'im, efendim. lüyordum. Erikleri görünce dayana - dım. Sirndi kapımızın önünde, pınlda-
- Buraya nasıl ıreldin? rnadLm ve bana da vermesi için yalvar- yan üniforması içinde, iriyan bir adam 
- Kaptsın muavinliği imtihanına nım. Aldığım erikleri büvük bir iştiha dikiliyordu. 

girdim ve kazandım. Bilirsiniz ki kap- i!e yedim ertesi günü operatör banda- (Arka~ VI'IT) 

tan muaviqliii imtihanını kazanan b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lu k . ~----------------ıı kimse dommmıwa gönü r olara gıre- ' _.--~--------

bnir. Burada bir deniz yedek sübayı Günün Hu'macasJ 
olmal~!s:;~:asraflannı nasıl kar -

şıbyorsun? 

- 3400 markım var, efendim. 
- Bu kadar mı kazanabildin? 
- Evet efendim. 
- Nederı ebeveynine yazmadın? 
- İmparator hazretlerinin donan -

masında bir zabit olmadıkça eve dön • 
memeğe yemin etmistim. Ebeveyni -
min ben!Jn adi bir pemici olduğumu i
şitmelerini arzu etmedim. Bu sebeb -
den dolayı kendilerine mektub yazma
aım. Bir zabit o1madan ~nlara kendi -
min be.thayat olduğunu bildirnıek iste
miyorum. 

Bunun üzerin~ Amiral dedi ki: 
- Ben seni::ı amc.-Rn Fritz'im. 
- Ey, diye düşündüm,, ne asfl bir 

amca! • 
Böyle bir akrabamız oldu~ hakkın

da evvelce hiç bir sev işitmiş değildim.. 
O vakit ve orada Amirala camca» diye 
hitab edip edemiyeceaimi bilemediğim 
için bir an gözlerimi sağa, sola kaydır-
dım. 

- Ekselans, ded~m. bir yedek sübayı 
oluncıya karlar ebeveynimin benim bu
rada bulunduğumdan haberdar olma -
malarını arzu ediyorum. Bu yolda lftt
funuzu istirbam eylerim. 

-Pek ala, dedi, fakat ayni zaman -
aa sen de, benden bir yardım bekleme
melisin! 

c.A.ınca• diye hitab etme~e mulrte -
dir olamıyarak: 

- Hayır ekselans! 

Dedim. 
- Hiç bir suretle düşünmemelisin 

ki benim himayemcre bulunuyorsun! 
- Hayır efendim. 
-Bir de Felix. haftada iki defa evi-

me gelebilirsin. Kızım sana biraz ders 
versin oğlum ... Çok fena ve korkunç 
~anca konuşuyorsun! .. 

Bu kadru- tahsil ve tetebbnlerden 
eonra artık kendimi ctahsil ve terbiye 
görmüş bir adam• sanıyordum. Fakat 
bu kısa konuşma esnasında yapın~ ol
C!uğum gramer hatalanndan dolayı 
çok korku:ı~ konuı;tuğumun yüzürne 
wrulmuş olması bende deniı:lerde ge
çirdiğim fırtmalardan ve bilAhare 
harbde bqılaştığım deJıtetl11op atet-
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ı- Kestane a~açlannın bulundulu yer. 
3 - Yuz sene - Taş. 
S - Yapılması ayıb ı..,ıer - Vlltıyet. 

4 - Dost ve ko:rtı§u blr devlet - Doldur -
mak. 

1 - Fenalık - Sonunda b1r cİ• olursa fe
na olmıyan. 

8 - Dn.hl - Boya. 
7 - Bayramdan e~ gün - İ.stltham 

n id ası. 
8 - Tlrelerln nnldıRl tahta - Evle.rln 

üstü. 
9 - Em<"lleri - Yıl. 

10 - Bir nevl üziim - Mısırdaki nehlr. 
YUKAlmAN AŞAl:I: 
ı - Okur - Kanın Içinde cevclttn ettlğl 

bornlar. 
ı - Yapılmıt ortaya tonulmu~ şey - Ta

harrl. 
1 - Sızmak maadanndan iaml !all - Ten

vlr etmek. 
f - Yeni vapuTlarımızdan blrl - Ufal& -

lam:ıt mudarmda.n emri hazır. 
1- Blr meyn.. 
ll- Nefer. 
7 - Zer'f'tttren. 
B - Bir nota - Ntçtn. 
V - Fenah~m zıddı - Birdenbire. 

10 - Balorlara ıtirillen beyaz maden - Arsu 
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Bir doktorun günlül( 
notlar rndan 

Mide 
Hazımsızlıkları 

-2-
Mldede usarenin az ırraz olunmasın -

dan mütevellld bazımsızlıklarm lrazını 
dün söylemiştik. 

Bu gibllcrln tlbi tutulacaklan rejlm 
şu olmalıdır: 

Yemekler: İskaıa veya başlama. 
Limon ve sirke mutlak l!Wmdır. Her 

yemekte sp.latıı. yemelldirler. 
Yemekten sonra blr bardak llmonata 

ve yahud iki portakal. 
Maden sularındr.n Kl.sarna yemeklerde 

çok muvafıktır. 
Yemekwn sonra hissedilen .l!llkıntı ve 

şlşkinllk Için de meyva tuzu almak çok 
Iyi gelir. 

Yemek zamanları: Asld kloridrlk ve 
pepslnd,.n mürckkeb tabietler ~melldlr. 
H:ızmı :.~ır yemekler mcmnudur. MeselA. 
fasulye, ll'ıhnn, pırasa, nohud ve mayo -
nezll balıkliir, salarnura şeyler, sucuk, 
pastırma, yn~da yumurta, a~ır tatlılar, 

ve börekler yenllmemelldlr. Bunlar ml
dey1 çok yoran yemeklerdir. 

CtYab t•tr.••n okuyuculıırıma:un po~ıa 

JIUia yc.ı.amalarına rtea ~erb. Akli tak· 
~de tttekl4Nl makabel•la kalabWr. 

r 
Nöbetci Eczaneler 

__.,. ... _ 
Bu ıece ~öbetçl olaD ecu.neler fUll -

lar dır: 
İstanbal dbetindekller: 
Aksarayda. (Şeref), Alemdarda: (Ab

dillkadlr), De yazıdda: (Haydar), Sama t
yada: <Rıdvan), Emlnönünde: (Bensa -
son>, Eyi\bde: (Hikmet Atlamazl, Fe -
nerde: (Hüsameddin), Şehremlnlnde: 

Ulıımdl), Şehzadeb841Dda: (A.sa.fl, Ka -
ragümrükto: (Ari!), Küçilkpazarda: 
CNecatl Ahmed), Balorköyünde: <iste -
pan). 

Beyolla elbetlndek.Oer: 
ht.ıklll caddesinde: <Karunıkl, Daire

de: (Gtlnet), Topçularda: (Sportdı.,), 

Ta~lmde: C Nizameddin), Tarlabatında: 
(Nlhadl, Şı..,.Llde: (Halt), Beglktafta: 
(Nail HR.lhU • 
Bofazl~l. K.acJıkiJ ft A4alanlakller: 
"Ö~kUdard!l.: (Ahmediyel, Sanyerde: 

(Nuri), Kadıtöyün~: (Moda, Merkez), 
Btıyütadsd&: <elnul Rıla), Heybelide: 
(Tana.t). 

Lik maçiarına bugün 
4 sahada devam ediliyor 
Beşiktaş lstanbulsporla, Galatasaray Topkapı il; 
V efa Beykozla, Süleymaniye de Hilalle karşılaJ1Y 

;ıl' 
Jkıncı devre maçlannın Wnei battası o -

ynnlan bugün Kadıköy, Taksim ve Şeref 
stadlarmda yapılacaktır. 

Geçen hafta Fenerbahçenin maıtlOblyett, 
BP.şlktaşın d~ gallblyetle biten senenin en 
mühlm maçı, htanbul llg şamplyonlujtunda 
puvan n.zlyeUertnl blr hayll de~lştlrmlş ol
du. 

Fenerbahçe lle bütün maçlannı blt.lren 
Beşlktq, Galatasarayla yapacaRt tek o
yundan aonn, pmplyonluk yolunda en kuT
vctll adımı atmıo olacaktır. 

Fenerbahçe lle lkl, Be~ktaşla bir maçı 
kal:ın Galaw.ara.rın bugünkü puvan vaziye
tl her nekadıu ııa~am !.se de, üç mühlm o
yununu naza:ı IUbara almak ıazım gelirse 
va7.lyetln çok nazl)' oldu~unu glzleme~e ha
cet kalı»ıyacaktır. 

Lig tablo..'lttnda bugün için dördüncü va
ziyette bulun&.."l Fenerbahçeye gelince; onun 
Için ıampiyorluk, kelimenın tam manasUe 
blr sürprizden bqta birşey deittldlr. 

V e_fa • Bt-ykoı 
KuvvetlPrl ve oyun kıızanma ~anslan blr

blrlnden hlç fr.rklı olmıyan bu lkl takımın 
1!1!\~1 haftanm en mühlm oyunudur. Vefa 
t:ıkımı; hlçb!r mevslm bu kadar kuvvetli ve 
8.'-\~lam bir hııle gelm~ de~Udir. 

Puvan vnz!yet.l Icabı Fenerbahçenın yu -
karısında bu~unmP.sı. her yapaca~ maça 
1\\?:umu kad:ır ehcmm!yet vermesi Için kA.n 
b\r sebeb sııyılabllece!t derecede mühlm ve 
nazlktır. 

Vefıı bütün kuvvetlle bu yeri muhafaza 
e~ebllmek lÜZ'JUl ve mecburtyetlnl hisset -
tl~! lçlndlr k! kendL~:ıe hemAyar olan takım
hrı yenebllmek anwlle maç yapacak ve mu
vaffak olmak tçln elinden gelen gayreti gös
terecektir. 

P.ey!toz, u:r.un seneler hiç bir takım 
lrnrşutnd'll kclay kolay boyun ejpnemlş -
tlr. 

Ligde mnşldll "t'azlyette olmakla beraber 
pek alı~ık oldu~ çimen sahada lhmale gel
m,.z. Raldb! kar~L'Iında bugünkü kuvvetlle 
ıvücadeleden kaçmıyacaktır. 

Blrblr!nden pervı:uıı olmıyan tki takı -
mın bu bakımdan büyük bir ehemmtyet 1 -
ç!nde cereyar edecektir. 

Galatasaray .. Topkapı 
oatatasaray, hemen hemen en tunetll 

sekllnl Topkapıya tar§l tecrübe edecektir. 
tır. 

Her zaman olaca~ı glbl bu maçta da oyu
nun merkez sıkieti hficum hattındadır. Top
k!lpı uzun vuru~lu müdafaaslle ltuvvetıı ta
kımlara karşı her zaman ümld edilmedik 
ovunlıı.r çıkardı~ ic;ln gününe göre derece 
almaktadır. 
Galatasarayın bu oyuna icab eden ehem

mlyetl venne~ı lO.zımdır. 

Süleymanıye • HilAl 
Hücumdan zlya~e müdataaya ehemmtyet 

vP.rP.n H!Hil talamı, Stueymaniye 'karşL,ında 
bl,.ıtz atak, oyu:ı tutturacaıtı Için. alışık ol
dıı~u bu tftblyeyi bozma~nndan dolayı n. -
:ı:!yettnl tehlikeye sokmuş olacaktır. 

Müdafaa.sına nazaran daha tuvvetıı o -
lım Süleymartye hücum hattı. takımına ka
zndırabllece~ı bu maç için Icab ettı~l ka -
dar çalışmadı~ takdirde ıılyah, beyaz renk -
lerln hu haft!l. da Ug aonunda kalm8..1!11IU t&
bU görmek lA.zun gelecektir. 

Be~iktat • Istanbulspor 

hı~ıı merdlven dayamlJ olan Beflkttl .,.. 
sal:Uece~lne inanmalıdır. cr 

İstanbulı;porun ne!est~n maıır:,_ ~ 
takımı, azami müdafaa tarzının d ıt~ 
t1~ı takdirde sahadan a~ır blr ıııal ,
le ayrılma.sı. bu maçın en tabll blt 

olacaktır- omer IJIIi" 

Genç takımlar ma~ 
Dün Beşiktaş lst. SpOr~' 

berabere kaldı ,. · 
Yarıold futbolcu ne.sll tanımat ~~ 

nerbahçe, Galatasaray, ~tld.af• rtn1' ~ 
spor, Vefa ve Süleymaniye Jd{iple ıli ~ .. 
oyunculan arasında tertlb edllen tslJII.-:;. 
rell müsabakalar serisine dün 1'a tat .. J.P"'" 
yomunda başlandı. İlk maç, Be~ik ,-_ 
bulspor genç takımlan ar~ındadıf~ ' 
Yarımşar saatılk lki de"'ftden l ~ 

dünkü maça İstanbu!.sporlular fU ~ 
çıktılar: ta.f'tt ;;; 

Orhan - Orhan, Halll - MU! tfL $ 
Bahri, Hilsameddln, Recai, LÖ ~, 
Necdet. of/JtJr 

Beşiktaflıl:u oöyle blr tatıınla ~ 
lar: ibal• ~ ' 

Ömer - Yu.<!uf, Mahmud - An d1tlo .,.. 
K~mal - Cavld, Faruk, BalAhad 
dun, HA.ııtm. ~di~ 

Hakem Tarık. ~ 
oyun llk dııkltuından lttbaren ~ 

fıllsosuz ba~ladı. ~ IJ 
İstanbulsporlulann daha 1l1Jrda~ tt1' ıt' 

nı kaydetmek kabtldlr. oyun ıyof· ı:,,s 
B~şlktaş yAr' sahasında oynan ,,ll_ 
~lkt~ mf~:ıfaası. sık!l~ada~ ,.o(.JAJ gt 
imkAnını buluyor. Ve bazan uzu a-~ııııt' 
BcşlktM hücnm hattını bulan ~P· ~ 
HA.~Imln mükemmel kontronar e # 

spnr kalesine kadar uzanıyor. 
1 
ta~r" 

Birinci devre. oyu:ı bu şeıcıtn sa1' qt ıa • 
den nihayetıP.ndl n l'kl taraf da etırıeJ Jftıl 
mıı.dılar. Yalnız ,urasını da UA~e ıııOtt~ 
ııtl'dır kl. Iki tarafın müdafaaSl• 1 11eıl·~ 
hücum hattır.ııı bütün enerJISI# ~ 
bırakma~a muvaffak oldu. Ve 

8 ~~ • 
v~nn~dt. ' utrıl ~~ 

İkinci devred~ de oyunun uın 1 tıt,ec:ol" • 
lım de~lşrnecH. tki takım da ar;'11rttJ i" 
ve zevkll oyunu çıkannda nı;atı• 11' 
yor. Bu devrede kab!U_retıerl ~ • 
m::ı~a fırsat buluyoruz. odafil• ,il_; 

İki takımın da her iki ın 9tı Jfl11 ,. 
tn~ın orta, İstanbulsporun tki ce~rıl~d"' 
nı. Beştkta~ır. lkl açı~ı. istanb~çl bJP'" 
açılh lle ortt> mühaclm ve so .,., Jt' 
temayüz ediyorlar. ııırıt" ~~' 

Kocaman futbol sahasına serP ıeıı "~fl 
çflk boylu futbolcuların. baklk~ gô.O ,. 
kıymetli b!r ?yun çıkardıkla 51rııt• ~ 
D-ıklkalar, karşılıklı akınlar a;:aı• :', ~ • 
çlvor ve lkl takım hle gol yaP ,_ııad 
fak olmadan o - O beraberlliUe t!l 

'ktar 
G;{;t~saray B taktml BeŞI 

hükmen galib tt9ıt(. 
a.sırıd• ~ ' 

Galatasaray - BeşlktM ar ırı•çı ,oJ 
sı mukarrer olan B takımıarı ll ~ 
taş nlzam1 oyuncu çıkaratnadl • r 
men ma~lüblyetıe bttmtşttr. gelıfO 
Kispeşt Macar taktml "'ıı ~ 

ıarın· -·' """ Sa~lam btr mtidafaa, o nisbette kuvvetli Macarların tanınmı~ taktın ys.Ptpr 
bir h ücum hattına .ııahlb olan Be~lkt~ İst.&. n- pe,t, senebnşı tatlllndt> nç mll~lışttr· ,.,. 
bulspor karşısuıda ber takımdan ziyade faz- re Galatasaraya müracaat e\ , 
la ehemmt;.·et vennek zaruretlndedlr. Macar tak'ınının müracaat 

Bir tek puvan kaybetmest btle şamplyon- le kabul edHmlştır. 

Biga Asliye Mahkemesi Başkitibliğinden: yC$1ııd!~ 
Blganın CUmhuriyet mahallesinden Şerif kıZ! F:ıtma ilf" D\meto1ta nablytaıı ?.;,all' 

Mustafa kızı LQtOye Te Mectdlye mahallestndPn Şertr kızı Zehranın şıı (Jrtlıf ~ 
sarrunannda mukayyed olup bunlardan Fatma velrlll dava nklll Hidayet _1o-,S ~' 
dan açılan tzalel fÜJll daviW tlzeri!M! Btga ::ulh hukuk mahkemesinin 21t11, f'Rr 
ve 880-568 numıaralı llbıUe tak81ml kabll olmadı~mdan .satılmak sure --~ 
izalealne karar ftrtlen: ı~ e,~tJ 

Taponun klilunusanl 1930 tarih Te 50 numaruında kayıdh Btgantn 'fe ed 1'1 1fO' 
lıo.stnde Jı:ll:ı n.~ aeMden Dell Mehmed zevee!l nı hllt>n lı:uyumcu )fe~ ~~ 
solu aeneden H1Uey1n kahvehanesi ve hAlen Htı.wyntn bölünmilş dilttln.J 

1 
tıtt ~ ~ 

s'!:Mn kahvt>hane-st ve önü yol lle çeTrllt 600 Ura kıymeti muhamrnen~~rttl ~·" 
aç! k arttırıneya konulmU1 ve tanzim olunan 11\rtname.st da !"ıl bugilnden 

1 uıuıı<fiJ ~ 
mfiddetıe mahkeme kalemtnde herkesin görıo~Uecl"ll bir şeklide açıt b ıo-1-,sf eJJ? 
te.dır. Kıymt"tl muhamnıeneslntn yüzde yetm~ beşini buldutu suret~est ya~ fP'. 
hlne ruhyan pazarteat g11nft saat 14 te Blga mahkeme kalemtnde lh~tl pP'~ ,,~ 
Yüzde yetmlt bet1nl bulmadıtı takdirde en c;ok arttıranır. taahhftdtl tl afiJl ~ 
tne on be' ıt'n daha mndid edUerek 25-1- ~9 tarihine ra.ı~Iıyan salı rt'~eıt ~; 
gPne mahkeme kaleminde thalel kat'iyeat le ra olunacaktır. Arttırma 

1 
bUçui1J eıert ,1 

Arttınnaya. l~lrat etmek ı.,tlyenler muhammen lı:tymetlnln yüzde yed 
11 

getlrfl'ltJ1' ı~.tt 
tınde pey penuı Termeleri "t'eya rnıın blr bankanın teminat mektubun ald ol 11,JJP"" 
eab eder. Mtlteratım ..-ergi ve tenvtrat nı Vakıf borçları mü~k sahibJertrıeelbltıcl J.' tl' 
bPdellnden dfı4l}r!Uecektlr. 200" numaralı ta nunqn 12G ncı maddeal rn:ı,,_ı li,.J 1 oa' 
Tapu7ciille aabtt olmıyan tpotetll alacatıııuıa dlfer aldtalılann ~ 1 tttraıl~~ 
hfhlertnln bu haklannı Te hususlle fal• ve mAsrafa dair ola!'! Iddia ~dırırıeıert ..-ı!r
tarthlnden itibaren 20 g11n Içinde evratı m ilsbltelerlle bstşkttabete b pafl~ 11r:,. 
dır. Aut talı:dlrde baklan Tapu sicllllle aablt olrrıı:ranlar ntış bedt11~1"1 ~e aCIJ ~ 
dan hariç kalırlar. Daha fazla lzahat almak ts~tyımlerin dosyadaki U~ rP 
ma prtna:nt>~nı görmelert w tal1b ol&Dların da bafkAUo RüıtelD 
.,Sımıe.lert 1lAD olunur. 



Biri•ikfmun 

Yalnız Cadum 
sabunu o kadar saf 

o kadar idare/i dır 
Niçın Cadurn aabunu, her tarafta 
tercih edıllyor ? çünki ~ en saf ve en 
16tif bir aurette kokuludur ve aynı 
zamanda çok ideralıdır .... 
Fazla rnıkdarda kopürür ve cildi 
mukarnmelen temizler. Hokıketen 
beşereyl vikaye eden. yurnuşatan 
ve güzelle•tiren sıhhi bir S:->tbundur 
Sonderece kururnuG <.ı:d, ..ıundan 

yavııuJ yOAvaı; erir. 

ADEMİ İKTİDAR 
Ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

OR 
T abletleri. Her eczanede ara yın ız. 

(Posta kutuau 1255 Hormobln) Galata, (sta..,bul 

WOLANT5~ 
NY. 

SON POSTA Sa:rfa .. 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

HiKAYE: Anna lvanovna'nm hastaltğı 
'(Bqtarafı 12 inci sayfada) 

la teşe'bbü• etmedi .. Ki.IMe beni düşün· 
nıedi... Ona gelince.- Benim kıskanç ol
madığımı aen de bilirsin! Sekiz nwnan
daki Çebiaova kendine otuz iki di§H tak
ma bir çene yaptırdığı zaman ben ıJeSi • 

mi bile çikarma:mıştım.. Sonra Mariya 
Ankmovna atomabilin altınıda kaltiıığı za 
man -biliyorsun ya, bunclıan ga1.etcler 
bile bahsetmişti.- Ben gene sesımı çı -
karmaıruştJm.. fakat şimdi... Fakat bu • 

fet tertib etti. Bir yığın m1safir davet et
ti.. Sofra başında hep bir ağızdan şarkı
lar söylcndi.. bizzat Anna lv.anovnanın 
teklifile §işelerden ve taraklardan bir 
c:ız vücude getirildi .. Sa:bahın saat dör • 
dünE' kadar yeniJip içildi, eğlenildl. 

1 

K 
.... YVA TIJZU 

h;n hoş ve tabii meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

'1 tıklld edilmesi kabil olmayan 
bir fen hnrıkasıdır. 

lNGJI .. Jz KANZUK f.~ZANESI 
liEYOÖLU - lST ANBUL 

"n , 
1 ZENITH 

E ı eski ve halihazırda en 
ıııOtekAmU ve dl~ tyH . ıın her 
tarafmda en faz.a tıranan 

radyodur. Yalnız Beyo~lun
dıı B A K ER Ma(tazalnrmda 

satılııı aktıı,ıır. 

Kartat Snlh Hakimliğinden: 

, 

rada, yanıbaşınıdal 
Anna İvanovna öfkesinden başım ma

saya vunnağa başladı. Sonra bird~nbirc 
do~lara'k, pırıl· pınl yanan göz.lerUe: 

- Fakat bumı onun yanına bırakmam. 

dedi. 
İki dakika sonra koridorda. nastanın 

kapısı önünde, Anna İvanovnanın kes -
kin ve öfkeli sesi işitiliyordu: 

- Ha. Ha. Ha!. Ne de hasta!. Uerecl!
si bile yok .. Daha bir saat önce gehp ben 
den derece istedi. Hiç böyle hast:l olur 
mu? 

Anna 1vanovna kapının önünde bir 
rrüddet daha söylendikten sonra ken • 
disine ceva'h verilmediğini g(irünc~ has
tanın .6apısını çalınağa mecbur oldu: 

- L\ztfen derecemi iade eder mis•niz? 
Başkasının yardımı olmadan hasta ol -
mağı daha öğrenemediniz mi? 

Bu sözler üzerine hastanın kapısı a -
çıldı. Anna lvanovnanın derecesıni geri 
verdiler .. F~kat bu hal de Anna 1vanov
nanın fevkRlade gücüne gitti.. Biraz ö'a· 
ha ağlamak üzere kendi ooasına koştu. 

Fakat c.dasında da çok kalarnadı GP
ne koridora fırladı ve haykırmağa ba~
lnch: 

- Aman Al1ahım. §U insanlar ne kadar 
da kDstab olmuşlar ... Evin için.de sinirli. 
mariz ınsanların bulunduğunu bildikle -
ri hnldC' gene hastalık taslamaktan çe -
kinmiyorlar ... Bu vaziyetin benim ha~au 
olmıış sinirlerim üzerinde ne tesir yapa
ca~ır.ı siz biliyor musunuz?. 

Fakat hastanın odası bir ölü sükutunu 
muhafaza etmekte ısrar ediyordu .. Bü -
tün bunlnrdan bir fayda hası1 olmadığı -
nı görc:ı Anna lvanovna, gene ortasına 
'kostu: odasındaki eski ve külüstür bir 
r dnapey i koridora çıkararak tam hasta
n:n kapıS1ntn karşısına yerleştirdi. Ve 
akşama kadar, hiç durmadan kanapcnin 
tozunu silkti.. Kanapeye her vurulıluk -
ça. ortalıkta, adeta silah pathyonmuş l!J
bı sesler çıkıyordu .. 

O sabah hastayı hastaneye kaldırdı • 
hr .. Hnsta nakledilirken. Anna İvanov • 
nanın odasından fcryadlar. hı~trıklar 

aksetmcğe başladı .. Varvara Stepanova 
hastanede kaldığı müddetçe Anna ı., .. a • 
novna mütemadiyen zayıfladı.. yizü sa .. 
rardı_ Muvaffakiyetsizliğe u~ayanla • 
nn yüzlinde görülmesi adet oran acı çiz .. 
gilcr dudaktannın iki yanını süslediler .. 

Anna İvanovna sıbhati hakkında soru
lun ~uallere artık cevab vermez otrlu .. O 
ş;mdı hakikaten uykusuzluğa yakalan • 
rr.ıştı .. 

Bu nrada Varvara Stepanwa'nın te .. 
d.ıvi müddctı de bitti. Kadıncağız ıyileş-o 
miş. ve adeta gençleşm~ bir halde has .. 
tanede::ı döndü. Komşulan hastanın iyi
Icşmi§ bir halde dönüşünü büyük bir se 
vinçle karşıladılar .. Anna İvanovna da 
eski rakibeSlni karşılamak üzere kori .. 
nora çıktı. 

Bir hc.sta hastaneden çıktığı zaman 
konu kom~unun sorması mutad olan bl!• 
tün suallf•rin Varvara Stepanavaya so .. 
rulmasmı, ve Varvara Stepanovanın bun 
lara teker teker cevablar vermesini bek
ledikten sor.rc., en nihayet Anna İvanov
na da hastaya yaklaştı .. Müıthif olr kav
ganın vukuunu önceden sezinleyen ko • 
nu komşu bir kenara çekildi. 

Anna İvanovna bir müddet rakibes; • 
nir gözlerınin içine baktı. Kcmışular, J~ 
kadının kavgasını ayırmak üzere o tara
fa doğru atılmağa hazırlandılar.. Arma 
h·anovna söze başladı .. Fakat, kachnırı 
s0zler inin ah engin de hiç beklenmiven 
b'r yumuşaklık vardı~ " 

- Nihayet artık hastaneden çıttımz! 
Şimdi maşallah eskisinden iyisiniz!. Ya 
komşucui:'Um benim halimi bir oilsE>niz! 
Vü<"Udümün iler tutar yeri kalanad't. Dlin 
yanın bütün hastalıkları bende toplan • 
mış: Romatinna - bir. Ka!b ncvrmı • i
ki, uykusuzluk - üç ... Bura.tn<hı bir san • 
cı, şuramda bir ağrı var ... 

Anna 1vanovna, gözlerini sık sık açıp 
kapay:ırak ağlamağa başladıı.. Bunlar. 
bıınş gözyasları idi.. Artı'k öfkelenmege 
sı>beb kalmaımştı; hastalıktan yana bi • 
rlncirk ırene onda fdi. 

Hnzlnel maliye ne Bayan Fa•manm şayi
nn ve n'li"t.eTeken uhdel tas'lrrnflannda o
J::ın K:u•atd!l Acıceşme .soknjpnda kAln 19 
nnmnrnlı lk! oda ve bir sofa ne bir mutfak 
VP bir avlu ne 55 metre bahce~l bulunan ah
ş'lb bir ha:1enln lzalel l}iivuu hakkında !ka
mı> olUt•ıın d:-v-nm netice! muhakemeslnde 
rıpzl.:ur f!ıı.vr!menkulün kab11lvetl tııksiml
yr~ı olnınd•il:mcl:ı.n acık artt~rma ne satıln
r:ıt. ııvımn tzalerlnc karar verllml~ olmak
i'\ 16-l~Q'~9 t~r!hlne miic:ı~lf o-ızartesı gU -
ııü . d 15 tc açık art•ırmn ile satılaca~ın -
<hn art•ırmn bed"li vii,.de yetmLs beşinf bul
nndı'"t tıltc'lrde on b~>cı giön sonra yani 30-
1-039 p ,.,., .. t .. c::l g:-·nü sn "lt 15 te katı lhııle.si 

yapıl:ırıı7rınd!l1'1 t:ıl 'tı o'nnlnnn mezkiir ha -
nnnln k•\l"'"tl mtıhı:ırrmenP~ oıan (300) 11-
rnnın yli .. !iı:ı YE'"! b•ır't'< nls"'etindE' pev ak
ÇP~Il" VE' •"ır•n::ın-e~ını ıı:i'rrrıE'k lstlyenlE'rln 
tarihi 111\ndıı.n ltlbırpn K<ırt<ıl sulh mnhkc
ml'~l baq\t!tabetlnc nvni c:ün vP saatte mii
rl\raat etmel"rl ve inotek sahlbl nlaenkh -
hrla dll'rcr r.Fkadırların 1sbu gayrimenkul 
fi .. ,rlr.ı'"lrl h:ıkları r.<> fal~ v" Trnsrafn. dalr 
oll\n !ddlnhrını cv .. <ıkı miL~bl'elerile yirmi 

Ertesi gün hastaya, kampres için )as
tık bir torba getirdiler.. Bu nadidc ve 
modern tedavi vasıtasını gör<m Anna İ
vanovna. derlıal odasına ~ara.k ecza 
dolabınm içindeki bütÜn şişeleri kırdı, 

Konu-&omro rahatca bir nefes aldı_ 
Herkes yera yerine dağıldı. 

:YARINKİ NÜSRAMIZDA: 

Kurtuluş çaresi .. 
Çeviren: Faik Beremen 

kunılrm parçaladı.. ll 
Akşam olunca, evinde büyük bir rlya. '-----...o..---------·~~ 

~n ~Inde bUdl~cl~. a~ haMe ha~3 - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

nTh~~t~AAhl+~m~~a~~~~ 1••••••n•••••••••••~•••••••••••••~ \lnı:len paylaşınasından hariç knlnc.aklan ı- 1!!1 

ı~.~ .. ?!~?.?:.· ................................... ~:~!.~~ .. . 
ı ' 

at.m, Çnt:ılçe;;.ne sokak, 25 

Yevmi. Siyasi, Havacıl.s ve Halk ıazete.ıı 
İ~ TA N B U I~ ------------- ----------~ 

Gazetemizde çıırı:ın yazı ve 
resimlerin büt:in hakları 

mahfuz ve gazete·:mzc niddır. 

AC...Ot".: TL ~Rı 
1 u 3 

~en Ay Ay 
Kr ı. i r 

Tt"RKtYE 1-tOO 751J 400 
YUNANİSTAN _., .. h) L-V 710 
ECNEBİ 27 ll '4 soo 

Abone bedeli peşindi:. Adres 
de~iştirmek 25 kuruştur. 

1 
Af .. , 
loO 
270 
aoo 

Gelen eVTak geri verilmez. 
Ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mcktublara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lazımdır. 
Al••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
; Posta kutusu : 741 İstanbul ":. 
1 J i Telgrcıf : Son Posta 1 
\ Telefon : 20203 J 

'················-····················----··-~ 

····-···-··········-·-... ·······················---·· 
Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
SAHIPLEBI: s. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Halk Maskeleri Satışı 
Türkiye Kızılay 
Ceı:-i;eti Umumi Merkezinden: 
Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan korumak için 

yaptınlan Halk Maskeleri 1/12/938 tarihinden itibaren satışa arzedilmiştir. 
Kafi malumatı havi prospetüslcrile birlikte ayn ayrı kutular içind~ bu

lunm bu maskelerden edinmek istiyenlcrin Ankarada Umumi Merke7.imi
ıc. istanbulda Yenipostane civannc~a Kızılay hanında Depomuz Direktörlü
ğüne müracaatları rica olunur. 

Yukarıda yazılı satış yerl<'rlııdcn perakende veya toptan ya bizzat mü
racaat ederek satın almak ıstiyenlcre veya memleketimizin herhangi bir ye
rinden parasını göndermek sul""'tile sipariş yapacaklara ambalaj ve posta 
masarifi Cemiyelimize aid olmak üzere beher maske altı liraya verilir. 

SÜMERBANK 
Karabük Demir ve Çelik F abrikalarindan: 

F abrikıamız için lazım olan 6000 ton dolom.itin Bartın suyu bo

iazıncla Boiazköyü civanndan ihracı, deniz tarikile Zonguldak 

veya Filyoaa nakli ve vagona tahmili iti bir müteahhide ihale 

edilecektir. l~eldilerin tafailatı öjremnek ve prtnameyi almak 
üzeıe 20.12.938 tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne 
m\iracaat etmeleri ilin olunur. 



16 ~ayfa 

HAYlR! 
BOS VAiTiERl KULAK ASNAH. 
iSTEDiGiniz KADAR 

BAGIRI N •• 
BEN. A O DA 

~lGECMEM1 

satıcı ba{lıreyor ama. Radyoda senelerce garanti olur mu 1 
H ·er sene yeni bir şey keşfe d i 1 e n 'tel siz gibi bir şu bed e kelepir 
malzeme. 0~ 85 tenzilat ve senelerce garanti, sahte ve kulak asıl

meyacak boş valtlerden başka bir şey de{llldir. 

Neden R C A Radyolar• na emniyet:im var? 

Çünkla 

ValiniZ RCA ·markas) bana btr. radyo makinesinden bekledl~lm 
bütün fatdelert temin eder. Sahte, şatafath ve boş vaadlerle benl 
eldatmaz. RCA 11 modellik zengin bir makine serisini intihabtma 
.arzetmlştir. Bu makineler arasından en ehven fiatlls1n1 da h 1 şeç

sem. o saneftn en Iyi cinsint aldt(Jtma emin olurum. Bu 11 modelilK 
seri aresanda birinci stntf lüks mobilyali en yüksek cinsten ahlze .. 
~er ve radvo-gramofonlar vardır. 

Bir R CA radyosu Için verece(Jim paraya katiyen actmam. Çünkl. 
her hangi modelden olursa olsun alaca(~ ı m bir R CA mutlaka o 
nevln en yüksek cinsidir. 

1938 senesinde 40.,. yaştnı kutlutavan RCA firması 40 sene zarftn 
da dünyanen her tarafindaki müşterilerine daima radyo tekemmü 
tatanan en yüksek derecelerini göstermiştir. Buna şaşmamalayaz 

Zira. R c A redyoda dünyanan en Ileri gitmiş flrmastdtr. 

Şu yukarda k1saca toplad1Q1m avantaJtart Icindir ki. daima R CA 
radyolarane l~lhap ederim 

• 

~ 

/l, C A NlAGARA "'odeli. 
5 LAMBALI 

Tabitil Flnt: T. L 130 

8 LAMBALI 

Taksitti Fiyat: T. L. 195 

llCA gıı ~ 
11 LAMBALI 

Takaltll f'iyat: T. L. 285 . 

.llCA 912 ~ 
12 LA M BALI 

Takaitti Fiyat: T. L. 330 

BO UR LA BiRADERLER 

~ADYO iSTANBUL.- ANKARA- izMi8 

r 
~ .. 


