
t;'ALKIN GÖZQ 

ttALKIN KULAGI 

tfALKIN DILI ... 
1 

Sene 9 - No. 3012 ,., Yazı ifleri telefonu: ZOZ03 PAZAR 18- BİRİNCİKANUN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş 

l Dünyamıt silahianma masrafı 1913 l Milli Şef ikinci 
yılmdaki yakOnun 3 mislini aştı ---- seyahatine çıkıyor 

Devletlerin Yeni Yil Cümhurreisi ilk önce Ayaş, Beypazarı, 
teslihat bütçeleri Nallıhan kazalarını ziyarat edecekler 

Dünya devletleri, geçen yıl silahianma için 2 milyar 
40Q.OOO.OOO Ingiliz lirası sar/ettiler, 1939 da bu 

gekunun iki misli artocağı anlaşılıyor 
INGILTERE iT AL YA 

600 milyon İngil~ 
linsı harcıyacak 

FRANSA 

224 milyou İngiliz 
Jirnsı harcıyacak 

1 
Londra 17 (Hususi} - Büyük devlet . 1 

~r arasındaki sil~hlanma ya~ı hızını 
~tikce arttınnaktadır. Günden giıne 
!tt rktınç bi:- hal alan bu rekabet, önü • 
lll llzd~ki ı:P.neler için falı hayır sayılma· 
aktadır. 

S!hÜıltmma yarı§ını mevzuu bahseden 
P;neyJi Telc-graf, gazetesi, önümiizdeki 
t 9 s~nesinde muhtelif devletler tııra!ır· 
~an teslihaı için sarfedilecek paralar hak 

llda şu ınalümatı vermektedir~ 
~ (Devamı 1 I inci sayfada) 

100 milyon İngiliz 
lirası harcıyacak 

JAPONYA 

223 milyon İngiliz 
lirası harcıyacak 

Harbe art1k büyük 
bir h1zla yaklaşlf ruz 

Yazan : General H. Emir Erkilet 
1938 senesini büyük bir harbe gir

meden geçirebilen Avrupa yeni yıl 

dönümünü tes'ide hazırlanırken ge. 
lecek senenin oyuncaklarını diışün -

müş olacak ki İtalyanın 1939 scnesı 
teslihatı için sarfedeceği meblağı 

şimdiden yiız milyon İngiliz lira5ı 
(Devamı 11 inci sayfada) 

r- Rum vatandaşlar kendi kendilerini -, 
ı..__ şiddetle tenkid ediyorlar -

Franstz -A man 
münasebat1nda 
Yeni bir s fha "Ev· n·zde ve aramız a 

Cümhurreiıi !nönü Orman Çiftliğinde 
Ankara 17 (Hususi) -Milli Şef İsmet Beypazarı \•e Nallıhan kazalarını zıy3 • 

f.nönünün Ankara kazalarında yapacak • ret etmeleri muhtemeldir. 
ları tetkik seyahatinin günü yaklaşmış • İnönü bugün §ehirde bir gezinti y:ıpo 
tır. Sayın Cümhurreisinin ilk önce Ayaş, nıışlar ve Keçiörene kadar gitmişlerdir. 

Köy ve ziraat kalkınma 
kongresinin programı 

Kongrede çalışacak olan ll komisyonun meşgul 
olacağı mevzular tesbit edildi 

Ankara 17 (Hususi) - Köy ve zi ·ı başarılabilmesi için Iüzumlu fikir ve 
raat kalkıruna kongresi, memleketimiz· el birliğini kurmak hedefile toplan -
de radikal bir köy ve ziraat kalkınma ma1::tadır. 

savaşını programlaştırmak için, ana Mesai programma göre kongrede on 
~seleler üzerinde takib edilmesi ge · ı bir komisyon çal~şacaktır. Meşgul ola· 
re k li politika esaslarını tesbit etmek caldan mevznlar şunlardır: 
memlekete aid umumi ihtiyaç ve di - Parti prensiplerini realize edebilmek 
lekleri kaydederek görüşmek, bu ana bal::ımından Vekalet bünyesi bağ, balı

ve temel işin bütün memlekette diğer çe ziraati, tarla ziraati, hayvan yemi, 
büyük işlerimizdeki hız ve düzenle (Devamı 11 inci sayfada) 

Baronun toplantısında 
yeni kanun konuşuldu türkçe konUŞMUyOrUZ, Hitlerin mutemedi yüzbaşı 

b d w d ""'·ıd· f Vidman Pariste Baro Reisinin nutkundan u ogru egı ır • ,, Paris 17 (Hususi) - Diplomatik r . 
r--.......................... - ......... -........................................................................... , m .. hreııerden alınan haberlere göre l Milli ve mesleki ahlak ta lıgakati haiz olmıyan/ar, 
1 l'cınan dil ali,;.lerinin« en lcuih yunan~ayı lıtanbuldaki •oydaflarr .1 ~~~~~~~~:~:i~~edi yüzbaşı Vidınan, 1 bu /iyakafi kaybeden/er, bu fiyakate mÜnafi hareket 
~ ~,,:: konufuyorldad,, ~!:e verdidkleri h1ü~üm ~._"!üna•kebe1 tile ortodoks ~ , ............ ~~~~.~~~.!..z .. :ı:::.~~.:!.~~~!. ............ l edenlerin bittabi bu kanunun verditi haktan asla istifa-
\ yar Qfuu QTtuln a yap ıgımı:z QIT an e ~ de edememe/eri Ve bu Camiada yer almamalarz lazımdır ... · ı 

v~~·~~··ciii··;;;i·;i~ri··~·;~~;~d';··~·~~~·;;~r··················-·························-···········'r Büyükadanın romanı 
~llebi kelimelerden, bu meyandl t:irk • r -..._ 
lti ~~n temizlemek bahsi etrafında bir A"' ki 1 
)' Un~kaşa cereyan ediyor. Bu münakaşn- ŞI ar yo~unun 
~il karışmak bizim vazifemiz değil. An - 1 J 
bak. diınkü sayımızda işaret ettiğimiz gi- yo cu arJ 
~ bu münakaşada verilen bir hükünı na· 
~ dikkat;mili celbetti. 

~ ttnanlı bir dil alimi c!stanbuldakı s~y
,~~larırnız yumıncayı bizden çok daha 
~h konuşuyorlar» diyordu. 

•a u hüJ...-ümle İstanbul ecnebi bir li -
lınıtın ~n fasih konuşulduğu merkez ha • 
'l'ı.ı e girmiş oluyordu. Bu vaziyet biıe 
• .•• :,~ vatandaşının. bu mcyanda orto • 

····························•·························· .~~~~~~~~~~~ 

ISp ny Icwnın fasihi 

Yazan Halid Fahri Ozansoy 
Bürükada, her yaz, orta ve yüksek taba

kacan bütün cemiyet tiplerinin u~radı~ı. 
bir mevsjm Için yerJeşU~I, sevdi~!. sevlştl~l. 
ne;'e veya gizli ızLırab duyduğu bir muhiL
tir. Orada, bütiin realltesile, bütün açıklı~ı 
lle lnsanlı~ı buluyoruz. Halid Fahrl Ozan -
scıy, 1şt.e bu yt'n1 romanında sizi bu lllemin 
lçlr.e götürüyor. Bir tarafta suların, çarnla
rı-ı ve ufuklarm zenginliği, bir tarafta, pa -
r:ı. aşk ve lhtlro.s ... ve bütün bunlar, tek çiz-

"· t .. k vnk'ah bir hareket hallnde değil ... 
E'l b~ .,ltı nden en mandenine kadar daim n 
dt>~ şen tipler ve tezadlar içinde, okuyanı de bizde konuşuluyor! 

Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 
<nu şnyauı dikkat yazıyı ikinci 
"-Yfanu7.da ükuyacaksıruz). 

h('yecandan heyecana sürükllyecek hA.cUse- .oilnkil toplan:ı dan bir ıntıba 

Doktor Emıl Orfanides ler .. y. b İstanbul barosu senelik toplantısını d:ln Hasan Hayri, bu söylevinde yeni avuka'· 
dcks yurdda§m en fasih konuşacaCı u • aklnda aşhyoruz ı;aat 15 de Agırceza mahkemesi salonun- lik kanununun avukatlara bahşettıği şe-
sanın türkçe olması lazım geldiği ve es- !!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!! da ynptı. Toplantı reis Hasan Hay•·i ta-

1 
re !i, şu sözlerle ifade etti: 

(Devamı ll iı&d ıaJifad.A) raftndan ir&d edilen bir iÖylevle açıldı. (Devamı ll ind aaı~fad.A) 
• 



2 ~nyfa 

Her •• u 

Amerika ve dünya 

- Yazan: Muhittin Birgen _J 
iz Avrupalılar. hatta Asyalılar 

la da •birlikte, birbirimiıle uğ-

raşıp boğuşur. hangimiz hangimı71 eline 
alıp canını çıkarabileceğimizin en inre 
hesablarile meşgul olurken otede Amerı
kzlılar. Amerikalannı - yanı her ik ı A
m~>.rik&yı - dünyanın rnusibetlerincfen si
yazıet etmek için Limada b.r top~arıtı 

yaptılar. Uzun uzadıya konuştular Ara
larmdakı sıyasi menfaal ıştiraklerıni ve 
tezadlarını tctkik ettılcr; Amer.ka mem
lekeUerınin birbırlerile olan iktısadi a· 
lakalarını ve nihayet bu iktısadi a.aka· 
larm bütün dünya hayatile olan rrı.i.ına -
s~betlerini tahlil ettiler. Varmak iste -
d.kleri gaye. bir taraftan her iki Amerı
kaya sükun ve huzur temin etmek ve ka
bılse bütün dünyada refah, huzur ve 
medeniyet unsuru almaktı. 

* Her şeyden evvel şunu söyliyelim k. bu 
toplantıda birincı derecede göze !;arpa
cak mühırn bir nokta vardı; o da ş•ıd.ur: 
Ötedenberi şimali Amerika ile cenuhi A· 
merika ve daha doğrusu şimali Arrıerika 
mi.ıttehid devletleri ile cenubi Amerika
nın dağınık siyasetli devletleri, yahud 
~imali Amerikanın .Angslo-saksonları ilc 
cenubun Latinleri arasında siyasi ve ik
tı:::adi bir rekabet göze çarpardı. Bu dcla 

ort.ıda böyle bir rekabet bulunınadı~ını, 
bu konferans esnasında gösterdiler. Bu 
suretle rekabet iddia edenleri te'kz.ib et
mek ıstiyorlardL Fakat, hakikat şudur ki 
şımali Amerika bu konferansa gelirken 
sırf bu rekabeti tekzib etmek arzusHe 
h::ırcket ctmışti. Çünkü şımali Amerika, 
dünyayı çok karışık görüyor ve bılhassa 

Uzakşarktaki vaziycte bakarak Amerika· 
nın kuvvetlerini bir araya toplamayı at· 
zu ediyordu. Bunun için. sırf kend: fai-

kıyctinin verdi~i gurur ve hakimiyet duy
gularını bir tarafa atmıya Iüzum gördü 
ve konferansa bu suretle gitti. Eğer şi -
mall Arnenka siyasetini ta-dil ctmemi~ ol
saydı ıkı Arnenka arasında vaziyet ve 
menfaal rekabeti bariz bir surette teza. 
hür edebilirdi. Şu halde, bu konfe>ransta 
rckabctın olmadığını de~il. b.elki d=> dün
yada yalnız durmayı istemiyen şimı:ı li A

merikanın kendi siyasetıni değişt :-erek 
bu rekabeti ortadan kaldırmıya çal• §tı~ı· 

nı gördük. 

* Konferansın yaptığı başlıca iş, öteden-
beri mevcud olan bir kaideyi bir kf'te da. 
ha tesbit etmekten başka bir şey olma
dı; yani cAmerıka. Amerikalılarındır. 

denildi. Amerika Amerikalılanndır; şüp

hesiz. Fakat, bir şartla: Amerika Xl"TVetli 
ve muttehid olrnıya rnecburdur. Bun -
dan beş asır evvel Amerika AmerP.uı!ı -
ların değildı. Bilakis Avrupalıların Amc
rikası idi Zaman. Avrupadan Amer.ka • 
ya gidip orııda yerleşen Avrupalıla"l A • 

merıkalı yaptı. şimdi onlar Arnerikaya 
artık A\orupanın karışmarnasını istiyor • 
lar. İstemek ancak. kuvvetli ve müttehid 

SON POSTA Birincikanun 18 

-Makale: s Dost edin me reçetesi .. Sözün Kısa sı 
-----.---; -=: :- -=--------.--·1 

-·-
------
,-

-····- ' 
Ispanyolcanın /asihi de 
Bizde konuşuluyor 

E. Ta lu 

ll ) ünkü Son Posta, en fasih rum • 
canın blzde konuşulduğu hak " 

kındaki bir iddiadan ötürü çok haldJ 
bazı mütalealar yürütiiyor ve ortodokJ 
yurddaşlanmızın bu fasahate itina ede
cek yerde, türkçe öğrenseler ve türk~• 
konuşsalar, daha dürüst hareket etmiş O"' 

lacaklarını ihtar ediyordu. 
Bu münascbetle, bundan bir iki yJl 

evvel bir 1spanyol rnütefekkiri ilc ara "' 
mızd:ı geçen mükalemeyi hatırladı,1!. O 
zat hana demişti ki: 

İnsan başkalan tarafından beslenen fikirlere ne kadar 

lakayd olursa olsun kendısini küçük. ehemmiyetsiz, bilgı -

siz göreni sevmez, hazmetmez, onunla geçinmesi, dost ol

ması mümkün de~ldir. 

1\!ünascbette buiunduğunm: adamın kıymetini yüksek gör
rnek mecburiyelinde öeği)sıniz. Fakat onu küçük gördiiğü
nüzü kendisine h:ssettirmekten çekininiz. dost edinmek. 
sevilmek istiyorsanız mağrur. bilgiç ve yüksek görünrnek
ten kaçınınız. 

- Size gayet tuhaf birşey söylıye~cğım .. 
şnşacaksınız. Bugün, dünya yüzündf" en 
fasih, e::ı temiz ispanyolca konuşanlar. si· 
zin Yahudilerdir. Sebebi de şudur: On -
lar, bizden kovulduklan zaman İspanyol 
dili, !spanyol edcbıyatı en yüksek ;nel'" 

tebesinde bulunuyordu. Meşhur Don !{J• 
şot muharriıi Servantes sa~ idi. Snla ~ 
rr:anka imiversitesinin yetiştirmiş olılu " 
ğu dil mütehassısları, llsanı pürü-ılcrin "' 
den ayıklamı§. saf olarak ortaya koY "' 
muşlardı. Kovulan Yahudiler, işte bll 
kliı.sik ıspanyolcayı alıp götürdüler, ve 
yaşattılar. Bızde ise, lisan tcreddiye ıt~" 
r:ıdı, bayağılaştı. Onun için, buradaki 
Yahudilerin ispanyolcasını her zama.ll 
haz ile dinliyorum. 

Ingilterenin 
Yegane kadın 
Cam Ran' alkarı 

Bu bayan İngilterenin biricik kadın 

cam san'atkarıdır. 22 senedir ayni işde 

çalışmakta, yaptığı işler erbabınca gayet 

san'atli ve makbul sayılmaktadır. 

emrct~dn. Eğer iktısnd, bu iki Arnetikayı 
ayrı ayrı hPdeflere doğru sevkedı:ocekse, 
büyük bir kıt'anın bu iki parçası arasında 
tam bir ahen'k ve ittihad tesisine ımkB.n 
yoktur. 

Bu noktayı böylece tesbit edince bizim 
gözümüzün önüne şu rnesele dikilir: cA-

merika Amerikahlarındır, prensibi, ar
tık ihtiyarlamıştır: o, bugün, dünkü kn· 
dar kuvvetli bir dava değildir. Dün bu 

kıt'a dünyanın di~er kıt'alarına iktısa -

de-:-ı daha az ba~lı idi. Bu bağlar zamanla 
artmış olduğu için bugün Amerık~ din
yarın öbür kıt'nlarından rnüccrrecl bir 
hayat yasıyamaz hale gelmiştir. Bu alii -
ka cnümiizdeki zamanlarda gittikçe ço -

Bat1yor mu? 
Evvelki gün çıkan biT mecmuanın 

bırinci sayfasında bir Tesim ve res -
min altında; gözlü.nü.n de, göuü.zün 
de görebilece~ kadar bilyük çapta va- • 
zılmtf: 

S. O. S. harfleri vaTdı. 
ATkadaşlardan biri mecmuaya bak

tı, Tesmin altındaki harfleri oku.du: 
- N e oluyor, dedi, batıy01' mu. der-
.• 1 

sınız . .• 

'-·····················-········· ... ····· .............. ./ 
Bu resim neyi 
Gösteriyor 
Bulabilir misiniz? 
Bu nedir dersi· 

niz?.. Ne kadar 
düşünseniz keş -
fedeceğinizi san • 
mıyo:ru.z. Biz söy· 
!iyelim: Bu esne
yen balıkçı! ku • 
şudur. Avustral • 
yada Sidney'de 
Taronga parkın • 
da bulurunakta ,. 
dır. 

Usta bir fotog • 
rafcı balıkçılın es
neyişi esnasında 

makinesini rneha· 
retle kullanmış 

ve bu resmi al • 
mıştır. 

Avrupada 
Noel yortuları 
-'azırlığı 

Hıristiyanların Noel yortulan yak · 
la~ıyor .. İngilterede bir yetimhanenin 
afacanlan, rnekteblerinde dikecekleri 
çam ağacını böyle zarif bir surette süs
liyerek mekteblerine getiriyorlar. 

Muhatabım, Türk Yahudilerinin btı 
muhafazakarlıklarına hayran olmak hale• 
kma şüphesız ki malikti. Bu, onun na • 
zarında lsnanyol kültürünün kuvvetini 
teyJd eden- bir vakıa olabılirdi. Lakin 
manhkla düşünse idi, bu işi o da bırsZ 
acayip bulacaktı. Bilhassa: c .. kovdu~ı.l " 
muz .. kovulan .. kovuldukları .. » gioi b•t 

1 takım sarih tabirler kullandıktan snnra.· 
1 bu tabirlerin mavuzat ileyhi olan YahU .. 
ldilerın, kendilerini def ve tard edP.n bll' 
milletin dilmi, kendilerine kucak ı:ıça!l 
diğer bir milletin diline hala tercih eyıe-ı 
melerinde b;r nevi küstahlık göriir "6 

bunu mutlaka ayıplardı. 

Fakat Yehud kavminin galib:r bu. bit 
hususiycti olacak. Bu defa, şchrimizde!l 
transit geçen bir Yahudi grupunun. hfll:l, 
Berlin kaldırımlarının hasrctıni çeker gi· 
bi almanca konuştuklarını kulaklarıY'J'l,t:ı 
i~ittim. Bunlar her dili konuşabılirlerdt· 
Hatta aralannda dilsizler gibi işarı>tle dı:ı• 
hi anlaşabilirler, lakin bundan sonra bef 

Evlenmeden iki gün evvel manasne kendileri için haram ol<~n n1 ~ 
_l , l l d l mancayı konuşmamalı idiler. · 

O en nzşan ı ya açı an ava.··· Ben bu garibeye de şahid oldııktş%1 
Geçen ay Kopenhag mahkemelerinden sonra, kendi kendime: 

birinde çok ga.rib bir dava rüyet cdil- _ İsr:ıil evladlarının, bir rnemlckctitl 
miştir. fıdct1erini benimsemcsi, onun dilin• kO..:: 

Bundan iki üç ay evvel üniversite ta- nuşmaları ıçin, mutlaka oradan istıskııo 
lebelerin.den genç bir kız evlenmek üze- görmeleri mi lazımdır? diye sordum. 
re bulunuyormuş. Hazırlıklar ikmal ~- Bu sualime bilfiil rnenfi cevab verrtle
dilmi~. Tam düğünden iki gün evvel ni- lerini sayın yurddaşlarımdan, herkes gi· 
şanlısı birdenbire kendini zehirlemiz ve bi ben de bekliyorum. 
ölmfi§. 

- ~_._._. ..-. ...... --
······················································ d 
Manisada bir deveci yaralan 1 

. J{ll" bir şuur ve bilhassa maddi ve ma -
nevi bir kuvvet ne teyid edilmeel kçc hiç ~ılacnk ve bu surelle meşhur Monroe 
bır şey ifade etmez. İşte Lima kon!eran- kn'deı::i ht>r sene biraz daha kuvvetini 

ka"Vbetmekte devam edecektir. 
sında tetkik edilen mcscle bu oldu. Bun-

Bu kuş küçük 
çocuklara ka~ 
büyük bi.r mu
habbet göster· 
mektedir. Yavru
lar parkta gezer • 
lerken arkala • 
nnda dolaşmak -
ta ve fırsatını bu

Genç kız bu beklenmedik hAdise kar
§lSında tam manasile metanetini kaybet
miş. Kederi biraz tahfif edince hemen 
avukata müracaat eylemiş. Avukat cö
lü» ye celb çıkartmış. Davanın sebebi: 
cVadin ademi infazı. dır. Kız manevi ol
maktan ziyade pek büyük maddi zarar
Iara u~radı!ını ileri sürmüş. 

Delikanlının bütün emvalinin satı.mn
sını ve bu satış esrnamndan uğradıt za
rarların telafisini istemi§. 

Mattısa (!Iususi) - Meyhane~ı dB" 
lidin dükkfmında içip Arab Ali ıle f , 
veci Ali araJarında çıkan kavga ne 1 

, 

cesinde Ara b Ali deveci Ali yi 7 ye Ş' 
Tinden bıçakla ağır surette yarals:ıtlıf' 
tır. Knvgacılan ayınnak istiyen ~\rt 
haneci Halid sandalya ile Arab ~tl 
yüzünden varalamıştır. Yaralılar h~ ıtt. 

dan böyle. her iki Amerika dünya me -
s lelcri karşısıntla daha müttt:>hid ve da
h&. kuvvetli olmak lüzurnuna karar ver
diler. 

* 
Fakat. b;lhassa dikkate de~ecek me -

.sele şu oldu: Amerikanın bütün meır.le
ketleri siy:ıset meselesinde tam bir it; • 
laf ve ahenk içindedirler. Müşterek b:r 
Amerikalı siyaseti etrafında pek güzel 

toplanabiliyor la... Fakat. iş iktısacliyata 

geldi mi vaziyet derhal değişiyor. Şima
ıt Amerika kin şnrki Asyanın, cenııbi A
ın<'rikn için de Avrupanın pek büY:Jk k.Jy. 
metleri ve ehe.mıniyetleri vardır. Şu hal
de, Amerikalılar istedikleri kadar «Ame
rika Amer kalılarındır. desinler, Ameri
ka Amerıkanın olduğu kadar bir.ız <la 
dünyanındır! 

Şimali Amerika için Çıni pazar olmak
tan çıkardığımız zaman iş fenadır; fa -
kat, yalnız onun için. Nıtekim cenubi A
merika da Avrupanın amban olmaktan 

ktıi,'l gün cenubi Amerikanın hayatı bü
yük bir sekteye uğ!"ıyacaktr. 

Şu halde. Amerika yavaş yavaş dünya 
işlerine karışnuya başlıyacaktır. Art;.k 

ec:kiden olduğu gibi rnücerred ve münfe· 
nd bir hayat yaşıyarnaz. Zaten son kon
feransın toplanmasını mucib olan sebeb, 
düny:ı işlerinin Amerikayı dHdkat ve te
ynkkuza sevketmesinden ibaret ct~§n 

miydi? 
Dünya üstünde iktısad sahaları genişle. 

dikçe siyaset te genişliyor. Artık nıemle
ket ve kıt'a siyasetleri yoktur. J)unya 
siyaseti vardır!. 

Muhittin Bıraen 

lunca küçükler..n ellerinden çikolata • 
lannı, pastalHnnı kaprnaktadır. 

Leziz yemek yapmak 
müsabakasını kazanan erkek 

ingil te red e 21 yaşlannda bir deli • 
k~nlı en güzel, lezzetli yemekler pişir -
rnrk, tathlar, pastalar yapmak rnüsa • 
b n ~sında şampiyonluğu kazamnış, 
kendisıne bir çok madalyalar verilmiş
tir. MüsabakR) a yüzlerce kadın ve beş 
tanC' de erkek iştirak etmiştir. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 

Mahkı:>me dört gün devarn etmiş ve da
vanın redeli lle nihayet bulm~. 

Önüne gelen şeyi yutan 
adam 

İngiltered~ PaTkhurst hapishanesin
de bulunan bir mahkum, knşık, çatal, 
lavabo zinciri, ki.içük rnusluklar, men -
teşe, sürgüler yutmak illetine tutul • 
muş imiş. Kendisini.! tütün çiğneme te
davisi yapmışlar, ve zavallı adam bu 
hastahrından kurtulmuştur. 

1 NA MA 1 
Arkadaşlanmızdan biri !stanbul semtiruien Be)'oğlu sem· 

tıne taşındı. Telefonunu öa götürmek istiyordu. Şebekede 
münhal yer olmadığı r.nlaş kiı: 

-.: Bekliyecebıniz, bır nwnara açılıncıya kadar sabrcdc
ceksiniz. denildi. 

Zaruret karşısmda bovu!l ej!mek tabiidir, esasen şel-ckc
nın kudretini arttırmal{ !Çin çalışılmaktadır. yakında bu -
gün çekilmektc olan sıkıntı da kahnıyacaktır. 

Fak:ıt biz bu münasebetle şunu hatırladık: İstanbulda 

şirket telefonu tesis eciild '~i zaman şebeke kuvvetinın 50 

senelik bir müddet için yetişeceki söylenrnişti, halbuki bi.ı· 
tün numaralar tahmin edilen müddetin üçte biri ka~ar 

kısa bir zaman içınde öoımuştur. Biz buna bakarak !stan -
bulda iş hacmi ile b;rlikte modern vasıta kullanmak arzu
sunun arttığına inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER INA N. ISTER INANMAl Böyle olunca. siyaset istediği kadar 

Amer.ikaJ lar arasında ahenk ve ittıhadı ~-------------------------------------------·J 

• j\]ıPP' 
neye kaldınlmışbr. Suçlu Ara~ dU' 
yara•;ı hafif olduğundan evrakile. 8llıı" 
yeye teslim edilmiştir. MeyhaneCl bl " 
Hd de kefalcte bağlanarak serbest 
rakılmıştır. • •••• <# 

······················································· 
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Fransa-Suriye muabedesi Doktor Şaht 
Londradan döndü tasdik edilmiyecek mi? 

Fransız gazeteleri: tt Surigeyi . 
muhafaza etmek istiyoruz,, diyorlar 

Ingiltere ile Almanya 
arasında ekonomik bir 

har b mı başlıyor? 
Par:is 17 (A.A.) - Nasyonalist Fran~ız' tırmak maksadile yaptığını ilave eyle -

lnatbuatınd:ı Fransa • Suriye muahede - mektedir. Londra 17 (Hususi) -Geçen pazar
tes;denberi burada bulwunakta olan 
Al:nan Rayhşbank umum müdürü Dr. 
Şabt, bugün Beriine dönmüştür. 

linin taschki nleyhindeki cereyan idti • Tunus ve Suriye hakkında 
fal etmektedir. bir mukayese 

Bu matbuat. Fransanın Suriye üzerin- Roma 17_ Ste!ani ajansının diploma
dt>ki lıakim;yetini teyid etmesi lazım gel-

tik muharriri yazıyor: diğini ıleri sürmektedir. İddia cdilrligıne Fransız matbuatının Tunus meselesi 
göre, Suriye devletinin ist~:ta~in~ te~in hakkında İtalyaya yaptığı gürültülü hü
eden .mu~hcde, halk cephesı :ıukumet! • eurolar Suriyede hazırlanan vahim M • 
nJn bır zaf eseri olarak yaptıgı denıago - d" 1 . b ""elmı'lel nazariardan kısmen fk • . · 'd' ISE' en C) u ı bır ınuahedenın netıcesı ır. saklamak mı!ksadile yapılmaktadır. 

.To ur ~azetesi, bu muahedenin Fransız Fransa b n memlckette evvel ce Tu • 
Parlamentosu tarafından tasdik edilmi - 1 nusta ya~tığı gibi haksız yere askeri ha
YecC'[tini kaydettikten sonra bunun ha • kirniyetini tesis etmek istemektedir. H:ı
kiki sebeblerini şöyle anlatmaktadır: tırlarda olduğu veçhile 1881 de imza e!-
cAsırlaronnberi Suriyede teessüs etmiş tiği ikinci bir muah de ile Fransa, ma -

olan nüfuzumuzu idame etmek ıstediği - halli idare r.izam ve ·asayişi temin ede • 
lniz içLıı ve bu memleket kimsenın hizi cek hale gelir gelmez, Tunustan ç~kll -
k~vnmıyac-ağı şarki Akdenizde Fransız nıeği taahhüd etmekte idi. Fakat Fransı\, 
lltifuzunun bir istinad noktasını teşkil et- bu taahhüdünü bozarak yeni askeri ış -
tiğ: için Suriyeyi muhafaza etmek i ' 1- gal hareketlr:rile hakimiyetini genişlet-
Yoruz.. rnek yolunu tutmuştur. 
1-Iumanit~ gazetesi. biHikis hariciyP na- 14 Sontcşrin 1938 de Fransa yeni Su • 

!!rı Bone'yi I<'ransız - Suriye muahedesini riye başvekili ile bundan evvelki muahe
tasdik ettirmek istememekle ithaır. et - devi ipal eden yeni bir askeri itiliif irrıZ3 
lnekte ve bunu Suriye arazisinin bir kı~ etmiştir. Fakat anlaşıl.dığına göre bu iti
~tnı İtalya için b!r mübadele akçesı ad- lafa da muteber nazarile bakılmıyacak -
ilcden İngilterenin planlarını kolaylr.ş - tır. 

Kırşeh:r havalisinde 
zelzele tahribat ya~t1 
Ankara 17 (Hususi) - Şehrimıze ge • 
~ haberlere gore Kırşehir, Çiçekdağ ve 

avıılisinde bugün tekrar zclzele olmuş· 
'tur. Burada Tosunburnu köyünde on beş, 
lcı~.ılnyın da Pınar köyünde yaptırdığ! 60 
e.., oturul:ımıyacak bır halde çatlamıştır. 
kıf§ehir Kızılay rcısi, fen memurlılrı. 

tiçekdağ kr.ymakamı zclzele yerlerini 
İt:ftişe ~kmı§lardır. Nüfusça zayiat yok
tur. 

Bulgar Başvekilinin 
Ankara s.eyahati 

ı· Sofya 16 (A.A) - Ha~as Ajansı 
!l_diriyor: 

Galatasaray_- Muhafrz 
GücO ınaçı yapılamadı 
Ankara 17 (A.A.) - Fikstür mııcıbin

ce bugün cl9 Ma)'ls stadyomunda,. ya -
pılması mukarrer olan Muhafızgücü • 
Gt!iatasaray karşılaşması münasebetilc 
tarafeyn takımlan, oyuna başlamak ü • 
zere ik~'l Muhafızgücü sebebi anla~lmı
yan bir emirle saha)'l terkederek gıtm:ş
tir. Seyirciler arasında biraz deciiko~.ı
yu· mucip olan bu hareket üzerine ha -
k~m nizarni müddet zarfında takımın a\·· 
detine intizar etmiş ise de kimsenin gel
mediğini ~örünce Galatasaraylılara serc
nıoni yaptınnış ve kendilerini hükmen 
galib ilan etmiştir. 

Dr. Şaht, İngiliz devlet bankası u • 
mum müdürü Montegü Narman ile 
yaptığı müzakerelerden başka, beynel· 
milel muhacirin komisyonu reisi Lord 
Vinterton ve Amerika muhaceret ofisi 
miidürfi ile de görüşmelerde bulunmuş· 
tur. 

Bu görü~lerden tahmin edildiği • 
ne göre, Dr. Şaht Alman Yahudileri -
nin muhaoeretinden mütevellid mali 
mf>~eleler hakkında müzakereele bu • 
lunmuştur. 

Ekonomik harb 

Paris 17 (A.A. )- Figaro gazetesi, 
l/mdra muhabiri Boutelleau'dan aldı· 
ğı aşağıdaki telgrafı neşrediyor: 

İngiltere, yavaş yavaş, fakat ener • 
Hk bir surettf>, kendi Avrupa piyasa • 
1annı, Alman rekabetine ve Hitlerci 
mP.todlara karşı müdafaa için teşkilat· 
la!lmaktadır. Kral Karol'un, Prens 
Paul'ün Vf" bir Bulgar mümessilinin 
lı-ndrayı ziyaretleri ve Londra ile An· 
ltıı-a arasında vukua gelmekte olan sık 
temaslar, bu memleketleri, Almanya -
nın ekonomik gen!~lemesine karşı mu • 
kavemet mücadelesine teşvik etmekte· 
dir. 

Ordre gazetesinin Londra muhabiri 
de şöyle diyor: 

- Her sey şunu gösteriyor ki, Al -
manya ile 'tngiPz İmparatorluğu dev -
Jetleri arasında bir ekonomik harb ha· 
zırlanmaktadır. 

Avrupada harb 
ihtlmati 

Amerikanın Londra s efi ri 
vaziyette istikrar olmadı

ğını Ruzvelte bildirdi 
.!Yi bir kaynaktan verilen mallımata 

g?re, B~vekil Köseivanof, Anikaraya 
gn~k nıy.etır.dedır. Seyalw.'Q kfmu -
lıu~vvet sonunda ve yahud yeni yıl~
larında vuku bulacaktır. 

Koni Ciano 
Peşteye gitti Vaşington 17 (A.A.) - Ruzvelt, günü!'l 

büyük bir kısmını harici işlere tahs:s et
Roma 17 (Hususi) - Hariciye nazırı miştir. 

Yahu di mültecileri için 
toplanan para 

~l-ondra 17 (A.A.) - Alman Yahu-
lnültccilcri için Baldvin komitesi ta· 

l'af:ndan top1aıw.an paranın miktan 
t>r.d. Duveen tarafından verilen ~,000 
1 Ril z lirn•;ı da dahil o!mak uzere 
~5,8i9 İngıliz Iırasına baliğ olmuş -

r. 
~ r 
lt- be efi n 

1\:ont Ciano bu akşam Peşteye hareket Re1sicümhur, Avrupa ve Asyanın srın 
etmiştir. haberlerini getiren hariciye müsteşarı 

Macar saltanat naibi Horlinin davet • Wells'i kabul ettikten sonra Amerika -
lisi olan Kont Ciano, Peşte civarında nın Londra elçisi Kennedy ile uzun bir 
kendi ~eref:ne tertib edilen av partısim~ 1 müla~at yapmıştı:. ~Içi, .Avrupanı.~ '": -
iştirak ettikten sonra Macar ncalıle si - 1 zıyet~ hakkınd~ huyu~ ~ır bedbınlık _:.~s-
' • ·· kerelerde bulunacaktır. term•ş ve vazıyette istıkrar olmadıg.nı, yası muza k b . · · .. 

1 M · k ı k tl d M gün geçtikçe vahamet es ettığını St.JY e-
l aclarıst:ınküa. omşu mklem e et ker ep.,.:· dikten sonra bir kaç ay sonra bır h..ırb 

car ar a mes n topra arın, e rar "-s· . . . V •• 

'h""k' · · d · ı · · b ·· çıknıası ilitımalı bulundugunu ılave et -te •1u umetıne ıa esı mese esının u mıı-
zakerelere mevzu teşkil edeceği söylen- mişt.r. 

1 
b d Am "k p 

k d. Ruzve t. un an sonra erı anı'l'1 :ı-me te ır. 

nıt- Kab ri 
rıs elç;si Bullitt'i kabul etmıştir. 

""'\ 1 Romada yakında Mussolini ile ÇE'mb"r-

1 layn arı:ısında yapılacak görüşmelcrın nc-

* 
tıcesi sabırsızlıkla beklt>nmektedir. 

Sarınehir taşt1 
2 bin Çinli boğuldu 

Londra 17 (Hususi) -Çinde Sarınehir 
telu·ar taşmıştır. Civarda 300 mil mürab
h:u genişliğinde bir saha tamamen su
lar altında kalmıştır. 

İki bin Çinlinin boğulduğu haber ve • 
r•lmektedil'. 

Milli Şef lzmire 
davet .ediliyor 

İzmir 1 7 (Hususi) - Bugün son 
toplantısım yapan Vilayet Parti ~on • 
~si, alkışlar arasında, Milli Şef Inö • 
nünün İzmire davet edilmesine karar 
vermiştir. 

Kongre, tütünün borsada satılması, 
tüccarın ve eksperterin muvazaalı e · 
kimlerine mfmi olunması için altı mad
delik bir dilekçenin büyük kongreye 
arzedilmesine karar vermiştir. _________________________________________ , 

Ankara Parti vilayet 
kongresi dün 

mesaisini bitirdi 
V erilen ziyafette Başvekil 

ve V ekiller bulundular 

Sayfa S 

E 
e Hariciye Vekilimizin 

son nutku münasebetile 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

'7 aman zaman devlet adam!arınıo 
~ cari hayat hadiselerinden iı:tifa· 

de ederek günün davaları ve umumiyetLe 
halkın bilmesi lazım gelen mevzn4ar Ü· 

z~ı'inde aurıırak söz söylemeleri ve bu 
sözlerine herkesin anlıyabileceği bir şe

kil vermeleri her vakit faydalı oic te • 
§Cbbüstür. Nitekim garb memleketlerin· 
c!e de ış başında bulunanların bu kabil 
!trsatları kncırmadıklarını görüp i,ıııriı. 

Hnriciyt> Vekili Ş i :::rü Saracoğlunu.n 
Yerli Ma!lar haftası münnsebetile yap • 
mı~ olduğu hitabe bizi bilhassa bu ba • 
kımdan memnun etmiştir. Sayın Şükrü 
Saracoğlunun. milli tasarruf ile dı~ siya· 
sı:-tin birbirlerile olan yakın alakasına do-
kunarak bunların arasındaki sıkı müna

Ankara 17 (Hususi) - C. H . Partısi sebeti tebarüz ettirmiye çalışması. §ım • 
vilayet kongresi bug\i)l mesaisinı ta • diye kada= pek az hükıimet adamının ka· 
mamladı. bullenmiş olduğu bir hizmet olmuştur. 

11 yön kurul azalıklarına Rifat Börek- Fck çoklanmız için politika ile hakiki 
ci Ali Rıza Sun, Vehbi Demir, Veh Nec- siy<!set demek olan diplomasi arasında 
4 

' hiç bir fark .gözetilmemekte olduğunu 
det. Arif Çubukçu, Rauf A~aş~ Haınid nazarı dikkate alırsak bu harcı alE"m, fa· 
Eseniş, Nasuhi B:iydar seçıldıler. kat bir türlü anlaşılmamış olan mevzuun 

Parti kurultayma s~çilen ~nka~a de : teşrih edilmesindeki isabet kendiliğmaen 
lcgPleri şunlardır: Rıfat Borekçı, Arıf meydana çıkar. Bir memleketin dış ccp-
Çubulcçu, Vehbi Demir, Mecdi Sayman, hesini yalan, dolanla idare etmek mürn
Ziya Sidal. Fahri Tandoğan. Hil_mı Atlı· kün değildir. Nihayet yalancının mumu 
oğlu, Sadi Batu, Hayrullah Özhndun. yntsıya kadar yanabileceği için, bıJ va-

Kongre azaları şerefine Şehir lokanta- dide yapılac&·k entrikalann da kısa za • 
sında akşam üzeri bir çay ziyafeh verii- manda caılaşılmamasına imkan yo.ıctur. Bu 
di. BaşvekiL Dahiliye. Hariciye ve Zi - itibarla bir memleketin dış cephesi. Ha • 
raat Vekilleri ve müesseseler müdürleri r~ciye Vekilimizin dediği gibi o memle
buJundular. Başvekil Celal Bayar aza • ketin medeni seviyesi, maddi ve ıru.nevi 
larla ayn ayrı görüşüler. kuvvet ve kudreti ve milli faziletlerinin 

dE'recesi nisbetinde ehemmiyet arzeder. 

Yunanistanda 47 komünist Bundan da şunu anlıyabiliriz ki yalnız 
maddi kuvvet işe yaramaz. Onun yanın· 

tevkif edildi da manevt yükseklik te olmalıdır. Ve bil 
At . 17 (A.A) _ p ı· izi' b • her iki mefhumun meydana getirece~ 

ına . o ıs, g ı a .. k h . 'd' ki b" 
ı t ı d • tm kt ı yukse ayatın sevıyesı ır ır mc.m-sı mı.ş muzır gaze e er agı a a o an 

47 komünisti tevkif etmiştır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Tarihe geçecek bir 
sandalye hikiyesi 

ı 

Diğer taraftan Japonların, Tiençindeki 
İngıliz ve Fransız irntiyazlı mıntalca!arı 
üzerındekı nüfuzlannı arttırdıklan ve bu 
mıntakaların iaşesınm gıttikçe güçJeştı~i 
bildirilmektedir. 

Londracia ecnebi garetedl'.ler birliği yet sefiri ve Alman sefareti erkilnın • 
tarafmdan tcrtib edilen ziyafette Çem- dar. birine tahsis edilen ve boş kalan 
bc>rlayn'in biT nutuk söylediği ve bu sandalye görülmektedir. 
ziyafete davetli bulunan Alman sefiri- Yanındaki resımde görnldüğü veç • 
le Alman gazE>tecilennin davete icabet hile bu boş sandalyeye de Leh sefirl 
etmediklerini ve bu hareketin Lon - oturarak Sovyet sefirile görüşrneğe 
d:-ada bir hakaret mahiyetinde telakki başlamıştır. 

~ "€bedj Şef Ataturkü~ anıt • kabıinin yerini tesbit edecek olan tali ~omls· 
ll. nun çalışmalanna devam ettiğini ya~tık. Yukandaki resim. komısyo • 
ll i9tinıa halinde göstermektedir, 

Japonlar, ımtiyazlı ınıntakaları orta • 
dan kaldınnak istemektedırler, 

Tataresko Pariste 
Paris t 7 ( A.A.) - Romanyanın ye· 

ni Paris sefiri, .s2bık Başvekil Tata • 
resko, bu sabah Parise gelmi§tir, 

edildiğini yazmıştık. Geriye atıJan ve boş kalan sandal • 
Yukarıda görülen resimlerde bu zi • ye ise Alman sefirine tahsis edilen san· 

yafette Almın büyük elçisine ve gaze- da'lyedir. Onun yanındaki HiUler'in 
tecilerine tahsis edilen sandalyeleri mümessilinin boş sandalyesini gösıeri· 
göstermektedir. Birinci resimde Sov • yor. 



4 Snyfa 

V ali dün İstanbtil ve 
Beyoğlunda tetkikatyaptı 
Şehrin ihtiyaç ve noksanlannı gözden geçiren vali 
bilhassa temizlik işlerini ve gıda maddelerinin 

salışiarını kontrol etti 
Valf ve belediye reisi Ltitfi Kırdar, nıüteakiben civar kazalara gidecektir. 

dün sabah Beyoğlu kazası dahilindeki Tetkiklerini ikrnal ettikten sonra al:lka· 
ç:trşılan. caddeleri, sokakları ve ,nkkim- dar belediye müdürlerile temasa geçe -
lan gezmiş, tetkikler yapmış, ihtiyaçları cek, yapılması iktiza eden işleri yeııiöen 
tesbit etmiş. noksanları görmüş ve not tesbit edecek, her beldi işe aid yenider. 
almıştır. Mütcakiben Beyoğlu kayma • projeler ilazırlıyacaktır. Bilahare Anka
kamlığına giden vali, kaymakam Daniş- raya gidecek olan vali ve belediye rt!isi 
le konuşmuş. bu esnada Beyoğlu sokak- Liıtfi Kırdar. İstanbul için yapılar..alt iş· 
lannda yapılacak tamirat, dü'kkanların ler etrafında Vekaletlerle temasa gcç~
kontrol işleri tesbit olunmuş, ona göre cek. direktifler aldıktan sonra dönf'cek ve 
hareket olunması kaymakamlıktan ısten· 
ıruştir. 

Beyoğlundaki tekmil ara sokaklar ta· 
mir görecek. dükkaniarda açık sa~tk yı
yecek satılmıyacak, her türlü tefti~ler ~ık 
sık yapılacaktır. 

Öğleden sonra vali İstanbul c:hetini 
rcmıiş. Beyoğlunda yapmış olduğu tet • 
kik!erini tekrarlamıştır. Şehrin snkak • 
ları esaslı §ekilde tamir edilecektir. Vali, 
İstanbul rihetinde tamir edilmesi ikti?.a 
eden sokakları bizzat görmüş, gıda mad
delerinin ~atışlarını kontrol etmiştir. Bil
hassa vali her iki yakada yapmış oldu -
~u tetkiklerde sokakların temızlPnme -
sile, evierden kaç günde bir çöplerir. a
lındığı meselesile yakından alakadar ol
muştur. VaH, şehrin her tarafını gE>zecek, 

Karadanizde şiddetli 
bir fırtına başladı 

icraata geçecektir. 

Bu işler için hükfunet kafi mikdardn 
para tahsis edecektir. 

Liıtfi Kırdar, dün saat on yedide bele
d:yeye gelmiş. geç vakte kadar meşgu: 
olmuştur. Atatürk köprüsü, yol ınşnım ve
sair işler için N afia Ve kaleti ıle ötet.lt•n

beri temaslar yapılmıştı. Dün vali, Na -
fia Vekaleti ile evvelce yapılmış hütün 
temasiara ınüteallik evrakı tetkik etmiş
tir. 

Dün, bir muharririmize Lıitfi Kır • 
dar fUnları söylemiştir: 
c- Şimd!Jik günlük işlerle mşgul ol -

maktayım. Esaslı işler üzerinde henüz e
tüdlt're başlamadım. İstarıbulun .'Ieniş iş· 
leri hakkında bilahare konuşalım.> 

Ha!k h:zmetleri idaresi 
teşkil edilecek 

SON POSTA 

üniversitede şair 
Mehmed Akif için 
ihtilal yapılacak 

Üniversite rektörü Cemil Bilsel, An • 
karadan dönmüştür. Rektör1 Ankar.ıda 
alakadarlara, Üniversitede kurulan b..ır.s 
t~şkilatı hakkında izahat vermi~ ve di • 
rektifler almıştır. 

Üniversitt' talebeleri Mehmed Altif için 
bir ihtıfal yapmak istemişler ve hazırln
mış oldukları programı rektörle bera -
ber Maarif Vekaletine göndermJ~lerdi. 

Vekalet, gençlerin. müracaatini ~abul Pt
miş \'e ıhtifal yapılm:ısına, Akife mez:ır 
inşa olunmc:sına izin vermiştir. Mehme:i 
Akif ihtifQH bu ayın 28 inde Üniversite 
k0nferans salonunda yapılacak ve i~1tıfalı 
müteakib Edirnekapıdaki Şehidlı~e gi • 
diıerek mezarın temeli atılacaktır. 

Bir adam metresini 
kaç1ran arkadaş1n1 

ağ1r yaralad1 
Evvelki gün Unkapanında, Ahmed is

minde biri, kadın yüzünden bir arka · 
daşını ağır surette yaralıyarak ka~mış -
tır. 

Ahmed bir müddettenberi Servet is • 
nıinde bir kadınla mctres hayatı yaşa • 
makta ve çok iyi geçinmektedir. Fakat, 
Aiımcd bir akşam Nuri isminde b\ı ar • 
kadaşını kendi evine getirerek metresi 
Scrhtıe tanıştırmış. bundan sonra da 
Nuri Abmedin evde bulunmadığı sıra -
ları koUıyarak Serveti ziyaret edip ah
hablığı ılcrletmiştir. Nihayet Nurı ve 
Servet be ra bcr yaşamı ya karar vererek 
bir gün Alımedin evde bulunmadığı bir 

Ankara rasad istasyonunun verdiği ha· 
beriere göre: Karadenizde büyük bir fıı·· 
tma .başlamıştır. Maamafih bu §iddetl! 
fırtınaya rağmen şimdiye kadar tahlisiye 
istasyonlarından hiç bir deniz kazası vu
kuu bildirilmemiştir. 

Tramvay ş!rketinin satın alınmasın • zamanda beraberce kaçmışlardır. 

Şe hlr lşlPrl: 

Tamir edilecek binalar hakkında 
bir karar 

Ahşab binaların tamirleri için yapılan 
müracaatlara nerelerinin tamir edile.:e~i 

dan sonra sıra ile havagazı, tünel şiı ket- Ahmed eve gelip te Serveti bulaına -
lerile rnüzakerelere girişileceğini yaz • yınca, beyninden vurulmuşa dönmüş ve 
mıştık. Şirketlerin satın alınması tamam- bu işin Nuri tarafından yapıldığını an • 
landıktan sonra elektrik, tramvay. tiinel, lıyarak metresini aramak üzere sokağa 
havngazı, Kadıköy tramvaylarile otobüs fırlamıştır.Ahmed TeJ:;rdağ iskelesin • 
isieri tevhid olunacak ve halk hizmetleri de Nuri ile karşılaşmış ve yakasına ya • 
unıuru namı ile bir idare teşkil edile - pışarak Serveti sormuş ve kavga etm~ğe 
c!cktir. Halk hizmetleri umuru idaresi İs- başlamışlardır. 

tanbul beli'diyesine bağlı bir miıcıi.ırJük Bu smıda Ahmed, bıçağını çekerek Nu
şeklinde idare olunacaktır. Avupada bır rinin yüzünde derin bir yara acmıştır. 

çrk şehirlerde bu tarzda teşkil olunan te- Vak'a mahalline yetişen zabıta !l"e -

şekküller, belediyeler tarafından idar(' murları Nuriyi yerde kanlar ıçındt> ve 
zikredilmemekte, bu yüzden b:r Ç('lk yan- olunmaktadır. • baygın bir halde bularak derhal Cerrah-
lışlıklar olmaktadır. Bundan sonra ahşah. paşa hastam·sine kaldırmışlardır. 
bina tamiratı için yapılacak müracaat es- p n lf B f t! : Ahmed vak'ayı mü teakib kaçnı ışsa da, 
nasmda, yApılacak 1amir.atın zi.kroiun- bir müddet sonra yakalanmıştır. 
msı karar altın lınmıştır. 
EmınanDndaki molozlar kaldırıldı 
Eminönündeki molozların bir an evvel 

kaldırılması için arnelelerden gece ve 
gündüz ekipleri teşkil ecflmıştır. Esld 
molozlar kamilen kaldırılmıştır. Her bina 
yıkılınca derhal molozlar kaldınlacaktır. 

Killt/ir işleri: 

Husuai ve ekalllyet mekteblerinin 
yardımcı muallimleri 

Hususi liseJerle, ecnebi ve ekalliyet Ji
selerl, lise mezunlarını yardımcı mual
lim olarak kullanamıyacaklardır. Ancak 
bu hak bir kanunla resmt liselere veril • 
miştir. 

Bir motör bir sandala çarpıp devirdi 
Arabcamlrte Ya~kapanı iskelesine bafh 

8043 mı:nnralı sandalcı Kadlr, Halden san -
d:ı.lma aldığı müşterlJerle birlikte Kürkçü
kapısına gitmekte iken, ayni iskeleden ha -
reket eden Ar1fln ldaresindeld bir motôr 
çarparat sandalı dcvlrmtşttr. 

Sandalda bulunan Ya.sef, Man<ll, All ve 
Ml'hmcd denize dökülerek feryad etme~e 
ba~amışl::mıa d:ı, etrnftan yeti4en dl~er san
dallar tarafından kurtarılmışlardır. Zabıta 
tahkikata ba~amı.,tır. 

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

Bir şofar yaraladaöı adamı evine 
bırakap kaçtı 

2295 num:ı.ralı otomobil, Köprü üstünden 
g~çmelt' e lke n Kasımpaşa da Baklr ha nın -
da oturan arnele Hasana çarparak yarala -
mı~tır. Şo!ör dcrh:ıl otomoblllnl durdurarak 
yaratıyı otomobiline koymuş Te evine götü -
rüp bırakarak knçmı.ştır. 

Zabıta, mıÇlu ~otör hakkında tahkikata 
b:ı!llnmıştır. 

Bir adam imaretin kurşunlarını 

tamir ederken düşOp yaralandı 

Karagümrüktc oturan Mustafa o~lu Ha -
cı Karahnn. Erübde imarethanenln kur.şun
Innnı tamir etmek~ Iken birdenbire müva.
Z<.'nP.slnl kaybPderek düşmüş ve a~ır surette 
yaralan mıştır. 

Yaralı, bcrayl tedavi Cerrahpaşa hastane
sin{' kaldınlmış, tahklkata başlanmı.,tır. 

Bir sarhoş sokakta düşüp y~ralandı 

Fatlhte Hocaevet mahallesinde oturan 
Ru,en isminde bir!, enelkl ak.şam kendisini 
bUmiyecek kadar sarhoş olarak sokakta dü
şüp yaralanmıştır. Yaralının müdavatı ya
pılmıştır. 

Okmeydnnı cinayetinin faili 
bulunamadı 

Okmeydanı cinayeti hakkında zabıta ve 
Arlllye tnratından yapılmakta olan bütün 
tat-kikAta ra~en henuz mü.';bet bir netlee 
eldP ertilcmemlştır. 

ft11:teferrlk : 

Esnaf cemiyetleri paralarını Halk 
Sancığına yatırıyorlar 

Ec;naf cemiyetleri, paralarını Halk 
Sandığına yatırmıya başlamışlardır. Bu 
suretle Halk Sandı~ı esnaf ve küçtilt ima
lathane sahibierinin bankası haline gire
cektir. 

Asker/il! Işleri: 

TütOn bey'iye ikramiyesi yoklamaları 
Kadıköy Askerlik Şubc.~inden: Tütün 

bey'lye tkramlycsl almakta olan ve kayıdlı 

bulıman malili sübay ve eratm yoklamaları 
ynpıJnca~ndan maa~ aenedl resmi niilus 
c!lzdanlar'.le 1klşer aded veslka foto~raflart
Ie birlikte Qubeyt> mOracant etmelerinin ll
:ıım geldili alfıkadarlarn ilft.n olwıur. 

* Uı>küdar Askerltk Şubeslnden: Şubemlzde 
kııyıdlı yedeı.. sübaylardan 94.0 senesinde Av
ru!)ada mühendlsllk tahslline gitmek ü1..ere 
taUb olanıann 19-12-938 akşamına kadar 
§ubemlze müracaat ederek 1slmlerını kay -
detUrmeJcrl il5.n olunur. 
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Et fiatları ucuzluyor 
·Ziraat Kurumunun işe başlaması kasablan telaşa 
düşürdü, toptancılar, perakendecilere, mezbaha 

fiabndan dana aşağısına et veriyorlar 

Et satı~ı ile bir haftadanberi meşgul! Vekil, Kanunu.sani ayı içinde bu i~ı ta• 
olma~a başlıyan Devlet Ziraat Kurumu j hakkuk <.•ttirerek işe başlanacatını sih•le• 

dün mezbahı:ıda elli hayvan kesm·ş ve miştir. 

klsablara dağltmıştı~: Kasablar .. Ziraat Afyon satış anlaşması 
Kurumuna rağbet gostermekteaır. Öte· .. ( 1 · 
denberi toptancı kasabiardan ve . muza ~ere eri 
resiye mal almağa alışmış bu - Türkiye ile Yugoslavya arasında müŞ· 
lunan p('rakendeci kasablar, ku- tert>k dfyon satış anlaşması için rer(' • 
rumla alı~ verişe yanaşmamakta - yar eden müzakerelcre dün de Tic!lret 

dırlar. Ziraat Kurumu. perakende et S<'· ' ~~-~~·ı·ı·l·~: •. ~.:~~.r:: .. ?.ı.~.~.~~~.t.~.:: ............... .. 
tı~ına bir an evvel başlamak için hazır -
l~klarını yapmış bulunmaktadır. Kıırum. 

İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy cıhetle • 
rinde halkın kalabalık bulunduğu saha -
larda mağaz&lar açacaktır. Şimdiden mü· 
nnsib binalar aranmaktadır. 

Devlet Ziraat Kurumu toplancı kasab
larla rekabet etmek için tes;s edilmiş bu-

Bir kaç gündenberi toplancı kasablar 1 
telaşa düşmüş ve ticaretlerine engel o ·ı 
lacağını tahmin ettikleri Devlet Ziraat 
Kurumu aieyhine cephe almış ouiun -
nıaktadırlar. 

'9ir kaç gündenberi toptan kasablar 
1 

p('rakendecilere mezbahada tesbit edilı:r. ~ 
fiattan dahrı aşağısına et verrneğe başlo · 
dıklnrı gibi, perakcndeci dükkaniarda d11 
et, belediyenin tesbit ettiği fiatın dunun· 
da satılmaktadır. Bu suretle Pazartes: gii
nü tesbit edilen ve kilo başına iki kurus 
tPnzıl ediler. et fiatlarının yeniden te~

b!ti ve bir mikdar daha uoozlatılması 

düşünülmektedir. 

Daimi sergi saray1 
İktısad Vekili Şakir Kesebir, dün An -

ka!"ayn giderken, Sanayi Birliği unıumi 

katibi Halid Güleryüzle !stanbulda yapı
lacak sergi sarayı hakkında görüşmüştür. 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebaşı Dram Kısmı 

Bugün ı ,30 - 20. ;() 

Vindsorun Şen Kadınları 
l.tildi.l c:addet• Komedi kı1mı 

Bugün ırı 30 • 20, O 

Dama Çıkmış Bir GOzel 
~ 

TURAN TiYATROSU 
~ehudeba• ı Naşlt, Cemal 

Sabir birleJiti, Mexey 
vuyete~i gündüz 

BiR KÖPEK 3. P 
Be~inıin mera' ı ı. P. 

Gece Bir masal 3. P. 

ERTUGRUL SADI TEK 
TiYATROSU 

Tak.tiıııde bu gün aaat 16 
da matiı•e, g.ıce ... ı de 

(SEKIZINCI) 
komedi 4 perde 

Yalı:ında: Büyük milli bir 

eaer Insan MAbut 

HALK OPERETj 
Bu akşam S. 9 da 

•1 C 1 Ç E. operet 
Reji. R. Rn:a 

Mii:r.ik : S. Aa,ı 
Yaıaıı : Y. Süruri 

21 Birincii, Anun 

ÇARŞAMBA akşamı 

S ÜMER 
ve 

TAKSiM 
Sinemalarında 

.., 
"ı. 

PAMUK PRENSES 
ve 

YEDi CüCE. 
Fransızca SözlO ve Şarkılı 
filminın ilk Iraesi şererıne 

Gala müsamereleri 
biletler satılmaktadır. 

Büyük M~nr baleai '--------------~ Cumartuô, Pazıır matine HS de :• ~ -Bugün 

MELBK 
NEFİS BİR AŞK MEVZUU 

EN T ATLI ve MÜESSİR İKİ SES 
MUAZZAM BİR OPERA FlLMİ 

Sinemasında 

Baş rollerde 

BENJAMİNO GİGLI 
MAR lA CEBOT ARI 

BugOn saat 11 - ve 1 de çok ucuz fiatlarla ta le be ve halk m~tinelerl vardır 

Dllnya muharrirlerlnden tercnmele~ 
serisi: 28 r ' 

Dün, hu cinayetle alAkaları tahmin edi -
Ien beş kişl daha Emniyet Müdirlyetlne ge
tirilerek iıorı;ul:ınna b~lannııştır. 

Bir çocuk diGer bir çocuğu yaraladı 
GÜLMEK, KATILA KATILA GÜLMEK ve .':"'"' F J~IEK İSTiYENLER 

Maksim Gorki ı 
AŞK RÜYASI 

Ruscadan çeviren: 

Hasan Ali Ediz 
Fi: 60 Kr. 

REMZI KITABEVI 

Fertköyünde Bulanıkdere soka~ında 7 nu
marada oturan 15 yaşında Hüsnü, 13 yaşın
da arkadaşı Mehmed tarafından dövlllerek 
ycrr (!ü~firülüp yaralandı~ını iddia etmiştir. 

liUsnünnn müdavatı yapılarak, tahkikata 
başlanmıştır. .............................................................. 

l'urtlda:ı! 

Yerli nııılını daima sev ve kuHa1L 

tnusal Ekonomi ve 
Artırma Kurumu 

SözJii Bugün S RAY ve iPE Sinemalarmda Türkçe 

ÜÇ AHBAP ÇA VUŞLAR 
BA DUTLA ARASI DA 

ŞAHESERLER ŞAHESERİNI GÖRMELİDİRLER. Bugün aaat 11 •e 1 c!e 
Çok ucuz fiattarla TALEBE ve HALK matineleri vardır. 

l 
~: 
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b. 
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lzmir harabelerinde yeni 
bir şehir yükseliyor 

lzmirde 3 kilovatlık verici bir radyo istasyonu 
tesis edilmesi düşünülüyor. Klüpler için de avn 

bina ve stadlar yapılacak 

Vapurlar ineboludan 
niçin yük ve yolcu 

alm1yorlar ? 
İnebolu~an yazılıyor: 

On gündenberi iskelemize Blnob 
clhetlnden ıtelen vapurlar çok yüklll 
geldlklertnden buradan yük ve yoJeq 
almadıltor. 

Bu yüzden birçok yolcu ve binlerce 
parça tüccar eşyası iskelede bekliyor. 
BUhassa dolduruımu, elma sandık
lan çürüyor. 

iskelem1oo-en eltiUL se-l.d~tıtınını 
mühım olduinı 4u aylarda gerek bu 
madde ve gerekse buna benzer ça -
iıuk bozulıau maddelerin günlerce 
sevkedllmemesi yüzünden tüccarlar 
zarar görmektedirler. 

Vurdda umumi meclis 
azahğ1 seçimi 

Denizli (Hususi) - Deniziide umu -
mi meclis seçimi halkevi salonunda i· 
ki11ci müntehiblerle belediye meclisi a
zalan tarafından idare heyeti huzu -
runda yapıldı. Esk! belediye reisi Nai· 
1i Küçüka, eski meclis üyelerinden Sa-

.,~ Izmırden bir görünUf adet Kayınakçı ve Fevzi Öylü ile halk 
İzmir, (Hususi) - İzmir! modPm bır 1 rine birer semt stadı ve klüp binası ya. partisi kaz <ı başkanı Salih Sücüllü ek

~ıst ~ehri yapmak hususunda vıliiyt:"tin pılmak üzeredir. İzmirde yeniıden tes•s seriyet kazanm~şlardır. 
te ilelediyeınin miişterek çalışmaları. kı- edil<;n altı spor klübü, şehrin n:.ifus ka- Kazalard:ııı alınan haberlere göre 
tıbir zamanda semeresini vermıye b~ş- labalı~ı nazarı itibara alınarak semtJere Tavastan Mehmed Şahal. Hamza Türk 

• 
1 §lır. Kültürpar~ istikametiııde, İz- ayrılmıştır. Klüpler ancak kendi semt- men, Mehmed Saatçi ve Bekir Sıtkı Ha 

a.tu-ın eski yangın sahası ortasında Al- lerinde yeti§en gençlerin yetişmesini te- yıt, Çalda!l: Emin Akçaöz, Halit Çe -
;ncağa doğru uzayan ve öte taraftan n>in edeceklerdir. Bu suretle bir klüpten Hkb~, İbrahim Cankorur, avukat Hu
h•zi b.ulvarını da içine alan sahada yep· dığerine geçmek istiyen genç, anca'.< evi- lusi Ural, Çivrilden: Osman Çorbacı, 
.._ıı, .~ır şehir yükselmektedir. Bu kısım- ni tebdil suretiyle böyle bir i§e girişe- Sadık Akgün, Buldandan: Cemal Ön • 
tse Yükselen yüzlerce apartıman, bllhçeli hılir. eel, Tevfik Gür, Abdurrahman Güney, 
-·ler ve i;i müesseseleri bugünkü şehri:ı Yamanlar klübü için bir küçük stnd- Sarayköyden Huh1si Kapancıoğlu, Os· 
~tnari tarzına hiç te uygun dı>ğildır. yem yapılm:ş ve inşaatı bitmiştir. Şimdi man Yılm~ı. Acıpayarndan: Faik Asal, 
tir rııar tam::ımen kargir ve kübiit evıer- dP. ayni yerde Yamanlar için 20.000 lira Fcyzi Erten, Osman Demirci, Ali A • 
~c··~~ evlerin ve apartımanların en yiik· sarfiylP bir klüp binası yapılacaktır. Pa- kmcı seçilmişlerdir. 
~~:, u1._,~:~~;~;~~ ~·:.,k::~~n:;,•Y:~d~: rası l•azırdır. KUltürpark r·ü;i;;"jj;·y;k;i;~;~ ... k;;kç;·"") 
) ast·n y~nı evlerin hepsınin sığınak U39 fuarı hazırlıklan son safhadadtr. · 
lt ~rrıası mecburiyeti vardır. Bu sığınak- .!<ültiirp:ırka. 939 fuarına yetişrnek Ü7erc 
~ <~tlnr üc binle on iki bin lira arasmda 60.000 metre murabbalık bir kısım ilAve 
«~. lllasraiın ihtiyarını icab ettirmekte- ed:lmiştir. Bunun ağaçlandınlmRsına 

\' başlanmıştır. Atatürk inkıHib müzesin•n 
..,. eni açıinn bulvarlarla yeniden tesıs ınşaah ıler!emektedir. Adnan Bilget .. •le 
~ n c:ıddeJcr ya asfalt. yahut ta ban-
~ roa taşiylf' yapılmaktadır. Aparcıman 
~e~ <:v!erin bir katının kirası 500· 

lıra <arasında-dır. 
'fat ~ır taraftan belediye yeni yollar yap
~tken v:Uıyet te, şehir içinden bl'l~lıyı
P't ... kazaıara giden başlıca yolları asfalt 
~ı"ı~ Yaptırmaktadır. İzmir kordo'lunda 
ı.t~~ıy~ sarayı. avcı klübü, Türi{kuşu 
-~ cbı, Htılkevi, kız enstitüsü gibi bi-

<ırın lrışantına başlanmak üzeredır. 
\r.. . Verici radyo istasyonu 

\-~ ··lı Fazh Güleç, İzmirde üç kilovatlı& 
\~:c; bir r&dyo istasyonu tesis ermc:t 
~ re ecnebi bir firma ile temas hal.r.

~e dir:. İstasyon faaliyete geçince İzrairin 
"-~ turlü harekE!tleri, üçer lira mukabi
~d ~ ,Iıınir köylüsüne malolacak küçiik 
'-c ~oıarla (n ufak köylere kadar yayı
._c!a~lır. Gerek istasyon, gerek küçük 
~it :Joların yapılması i§i etrafında oi'·yük 

>ı. Yakınlık elde edilmiştir. Ankara rad
~:unun neşriyatını da bu küçük ve U· 

radyolar nakledebilecektir. 

V Kliip stadyonılan 
~~ laye.tin ve belediyenin müşterek ç~
'tıı nlanıe İzmirde mevcud Oçok, Aı· 
'cak, Yamanlar ve Doğanspor k.üplP----- -~ 

lzmirde modern aile evleri 
yap1lacak 

İzmir (Hususi) - Evkaf idaresi İzmir-
de modern aile evleri yaptırmağa karar 
vermiştır. Bu aile evleri her türiii kon· 
!oru havi bulunacaktır. İdare ayni za • 
manrla bıri Alsancakta. diğeri de K:ırşı
yaka civarında iki cami inşa ettirecektır. 

Agora hafriyat1 yeniden başlıyor 
İzmir (Hususi) - İktısad Vekaleti tu

rizm bürosu, İzmirde yapılmakta olan 
Agora hafr;yatına 2000 lira yardım ct -
miştir. Hafriyahna Şubat ayında devam 
edilecekUr. 
Di~cr taraftan Türk Tarih Kurumu da 

Salihlinın Sart harabelerinde hnf -
riyat yaptıracaktır. Son zamanlarda Sart
tP. bazı kıymetli escrlerle on sekiz JJı:ır ev-
veHne aıd mezarlark çımıştır. Bıır.ların 

krckilerini İzmir müzeleri müdürü s~ıa
hadriin hazırlıyarak Vekalete göndf'rm:ş
t!r. 

Afro:Jisyas harabelerinde meydana çı -
k:ınlan 77 parça eski eser dünkü tren}e 
İzmire getirilmiştir. İzmir müzesind~ 
n~uhafaza edilecektir. 

kadınhannun Sarayö.nü nahiyesinde yapılan karakol binas1 -

lt 
\:ra~ınhanıncıan yazıııyor: Kazamı'7a D:ıl;lı Sarayon'J nahıyesi _merkezi~cıe mocıı rn 
fev. llrakol binası yapılmıştır. Bu binamn ynpılmasında nahıye halkıle kazs ıın 
b;ı~l!rlj Jar.darma komutanı yüzbaşı Rahi:·n Karaçayın gayret ve faaliyetleri 
'ıtıcıası:.a tnkdire şayandır. Resim yapılr.n k2rakol b~nasile bu binanın yapılma -

a başlıca amil olan jandarma komutı:ınını gösteriyor. 

ürfa (Hususi) - Güzelkuyu civarın. 
da Jandarmalarımızm pususuna eüşen 
sabıkalı kaçakçılardan Ali Zerlinin ya -
rah olarak yakalandığını bildirmişti:n. 

Yukarıdaki resim Urlaya getirilen ka -
çnkçıyı gösteriyor. 

Cumaovasında bir köy evini 
basanlar yakalandilar 

İzmir (Hususi) - Cumaovasının De -
re köyünde bakkal Mustafanın evırıe ge
CE' vakti giıen iki meçhul şahıs, Mıısta -
fanın karısı Hulkiyeyi bağlamışlar VE' yas 
t!ğ. içinde bulunan dört aded ellişer li -
rr.lığı alıp kaçmışlardır. Suçluların ayni 
köyden Hasan Gökçe ve Ali oğlu Fmin 
o!duklan anlaşılmıştır. 13unlar tanınma
mak için odaya girince lambayı sörıdür -
mUşlerdi. 

Orhangazide bir katil 
hapishanedekilere sald1rd1 

Orhangazi tiiususJ) - Bir hafta evvel alt
rabasından Rccebl öldüren, SUieymanı da 
yaralayıp kaçtıktan sonra jandarmalar ta -
raf•ndan yakalanarak cezaevine konmu~ o
lan katli Dutıuca köyünden Yusuf gece ya
rısı mnhpus orÖ(ad::ı.şlnrına saldırarak: cBe -
ni çıkarın, yoksa hepinizi öldürürum:t diye 
baC:ırmaga başlamış ve derhal zaptedllerek 
mnr.fuzen Bur.!ıa cezaevine gönderllecektlr. 

Merzifon yollari tamir edildi 
Merzifon (Hususi) - Bozulmağa yüz 

tutan Merzifon-Havza, Merzifon-Gilmüş
hacıköy ~o~aları esaslı bir şekilde t~mir 
edilmiş, ah~ap köprüler ve menfezler be
ton yapılarak lflemete açılmııtır. 

Kaşı ihmal edilmiş halden 
kurtarmak lazımdır 

Cenubun bu güzel kasabasında idare amirliklerini 
vekiller yapıyor, kültür işleri de yolunda gitmiyor 

Ka§tan guzeı bır manzara 
Kaş, {Hususi) - Akdeniz sahillt'rimı

zin mütevazı bir köşesinde bulun~m Kaş, 
co~rafya vaziyeti it1barile çok üstlin bir 
ehemmiyeti haizdir. 

Kıyılarının uzunlulu ve topraklannın 
genlşliğilc. s:nesinde uçsuz bucaksız or
nııın!ar topl:yan kazamız, ,Akdenıtin 

zengin kasabalarından biri sayılır. 
Burada, k_ı~ günlerim:ie bile bir bahar 

havası yaşamak mümkündür . 
T:ıbiatin çok içten bir ernekle bütün 

g:ı.izellikleri burada topladığı ve yaratıcı 
varlığını burada gösterrneğe çalışt•ğı gö
rüiür. 

İsviçrenin Alplerini andıran karl! te
pf::lcri, çam1Jk1ar, İskandinavyayı andıran 
latif kıyılar, Nise benziyen sihirli güzcl
likler, burada bir araya gelmıştır. 

Çok sakin bir hava içinde. yaz günte
rinin gecelerinde; Akdenizin mehtab al
tında parıldayışı Rio dö Janeyronun 
mehtab alemini aratmamaktadır. 

Bütün bu tabii meziyetleri dolayıs:lt 
memleketimiz, çok aranan bir yer olrr:a
ğa başlamıştır. 

Ka~ın 6ıt köyü ve iki nahiyesi vardır. 
Nüfusu, 24 bindir. 

Köylülerin kamilen ziraa~ıe meşgul 
bulunmaları itibarile de bir ziraat ml'm
lcketi olan Kaşta bir ziraat memnruna 
büyük bir ihtiyaç hissedilmektcdir. 

Kaşa gelen bir yabancı şehri az çok 
ihmal edilmi~ halde görür. Mesela kaza
nın birçok memuriyetleri cvekih ler ta
rafından idare edilir. Kültür sahqs•nda 
da canlılık yok gibidir. 

Koca bir kazada 4 mekteb • oldu~unu 
yazarsam buna şaşmayınız. çünkü bıı bir 
hakikattir. Gene sayaca~ımız bir hqkikat 
t~ mevcud mekteblerin muallim kadrola. 
rmın noksanlığıdır. 

Kaşın maarif işlerinin bugünkü k:ırı
Şlk halinder. kurtarılarak, açıkta kaJan 
binlerce yavrunun cahil kalmasına mey
dan vermemek lazımdır. 
Kaş merkezinin clektriklendırilnıesi. 

halk arasında milli bir izzetineiıs mese
les! halini almıştır. 

Zira Meis adasında elektrik vardır ve 
Kaş. bir ccnebi memleketi ile kar§ı kur· 
şıyadır. 

Belediyenin 4000 liradan ibaret olan 
dar bütçesile, Kaşın tenvirine çalışılmı,_ 
sa da bu mühim işi bu para ile başarmak 
kabil olamamıştır. 

Belediyenin maddi varlığı da istıkraı 
yapmak suretile bu iş!n başarılabilmesi 
nı mümkün kJJmıyacak vaziyettedir. 

Cenub ülkemizin bu güzel ve müh;m 
köşesini daht fazla ihmal etmemek 15-
zundır. 

Umumi Meclis a:ralığı seçimi 
Meclisi umumi azalığı için yapılan se

çiınde A\•ni Erdem ve Rıza Akıncı k.-zan. 
mışlnrdır. 

Hesmini gönderdiğim B. Avni Erdem. 
geri kalan memlekctimizde çok faydası 
dokunacak kıymetli bir gençtir. 

Kaşta iki hafif zelzf lı- kaydedilr'i 
3 gün evve1 burada. şarktan garba mü. 

tt!\"eccih birbiri ardınca iki zelzelf' olciu 
Ha.c;ar yoktur. 

c Küçük Memleket ) 
J;er~ama elektrill 

Bergama elektrik makinesı Için sipariş 

edilen malzemeler peyderpey gelmektedir. 
Pek yakın bir zamanda kasaba bol ışı~a 

ltavu~acaktır. Belediye bu hususta azami 
gayret göstermektedir. 

Boyabad ta":ıre ba~kana seçildi 

Boyabad tayyar!! cemtyetl başkan seçımı 

vapılmı~ ve toplan!!n revler neticesi başkan
lı~a malmü~ürü Hakkı Özalp Ittifakla seçll -
mtstir. 

. Royııbad Umumi Medls seçimi 

Bovabnd Umumi ME'clLcıl azası ıseçlml ya -
pılm;ştır. Neticede Mustafa U~r. Rertk Tüz
Jü, H{Wıy1n Çörtü, Gallb kazanmışlardır. 

'1 o7~adrla havalar ıvı ıidıyor 

Yozgad<la havalıır Jyl gltmektedlt .. Çlttçııe

t'lmlz gü:ı:lük ekln!Prlnl tamamer ekml~ler -
dir. Ziraat b:ınkarı merkezde bu~day alımı
na devam edh•or. 

B:ılık~.,tr yüzme havuza :vatnhyor 
Balıkecılı· Atatürk parkında park plAnına 

dıı.rll olnn 50 ı 100 f'b'adında bilyiik yi\7.me 
h'lvuzunun temell atılmış ve lnşaııta ba§ -
la nmıştır. 

Çorluıh yrnl tavin ve trrrner 

Çorlu htı"ııs! muhasebe memuru Osman 
MuUu 17!10 1·;ıruc:tan 2000 kunısa, İbrahim 
Kökealı muha~"b"l hususiye varldat kAtlb -
Uıt!nden ]1;1'\0 "<uruıı lle varJ<lat memurlultu
n'\ terfi rtmı~ıcr, yPnl lhd:ı.cı edilen tahakkuk 
r.ıP.murlu~un"' da vllfıyet bilro kAtibi Ahmed 
Yılmaz getlrllmi~tır. 

Corlu e.~kl muhas~IJE' mPmuru Emin Bilgin 
vtlftyet merl'c7. muhn.stbll~l kitabetlne, eııkl 

tshstı mü!<.'ttl~l Nuri de vllftyet tahsil şef

ıııo;tne tavln eı:ııımiş ve işe b'lslnmıslardır . 
Afyon Jlalkf',.1ndl" fngiJbt't! d~rsl 

Afvon Halltrvl mevsimin llsan kursların

d:ır. İnglllz!'e rlerslrr!ne başlamıştır. Hnftnda 
üc gün kurs vardtr. Kurslara bilhassa gençler 
tşttyakla dt'V'lm etmE'ktedlrler 

.o\ f, on ll alkevi sineması 

Afyon Hılkevt salonuna sesli sinema ma
k'nesi getirilerek filmler göstertıme~e baş -
lanmıştır. Sintma ç:>k rn~bet gönnekte
(Ur. 
Orhangazide acemi bir sünnete! yakalanda 

0::-hangazlde, Yahya dayı narnındaki biri 
g~yrl sıhhl ve çocuğu sakatlamak suretne 
siinnet yaptı~ından hükOmet doktoru tara
fında.n evraklle blrl1kt.e adliyeye nrllmf4tlr. 

T~kirdn: valisi ('orlu sporcalarına bir 
ı:-ür~ minrlt!rl bediye etti 

Çorlu OE>nçlerblrll~l klübü tcşekkülUnde 
yılnız sporur. futbol kı.•ımı ile meşgul olmut 
Isi' de azasının günden güne ço~aıması do
layıslle ba~ka ~ubelerin de ve hususlle güre
şin lhyasın:ı k:ırar \·erml~ bulunuyor. 

KlUbün bu çalışmalarını takdir eden Te
kirda~ val:si Bakip Beygo tlübe bir cüret 
minderi hediye etmiştir. 

OPhanrut hukuk nbat kitlbl 
Orhangazl, hukuk zabıt Utibl Hilseytı 

sıhht vazlyeUnden dolayı istifa etml~lr. ............................................................ 
Trakyanm en modern oku~u 

İpsaladan yazılıyor: 
Trakyanın en modern ilk okulu bu 

sene İbriktcpc köyünde tam teşkilatlı 
o1arak ikmal edilmiştir. Kaymakam 

Behcet Tümsavaşın yardımıle de da -
hili aksarnı tamamlanmıştır. Ayrıca 

mektebin bir müzes: ve 500 kadar ta .. 
lebeyi kış gür.ieri banndıracak bir sa
lonu vardır .. 

Trakya Umumi Müfettişi General 
Kazım Dirik tarnf:ndan mektebin ya -
kininde bir de cins ta\•şan ve tavuk is
tasyonu yapılmışnr. Talebeler bunla -
rm üzerinde ders göreceklerdir. Re • 
sim mektebi göstermektedir. 
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IF~~NIL.~~Ö~O~UK 

SON POSTA 

Urtada "Yand1m Allah 
kumpanyasi , 

Birincikilnun 1 .. 

azeteye bakıyorum, bir serlev· 
ha gözüme ilişiyor: 

duruyQrlar. Birbirlerine biraz 
yakınlaştılar .. 

r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d h ~ 12 ile 18 yaf araStndaki haylaz- ~ 
a a ~ lar Amerikan haydudlarına ben· : ski n·şan 1sma t ba ca çe e 

mah um o mak n k r du 
kiZ 

•Frenlcn bozuk:.. 
Evimin önünden; biTbiri ardına 61· 

J9.lanmış tramvaylar geçiyorlar: 
,..... Acaba bunların mı? diyorum. 

* 

Gazeteme balnyorum: 
cFrenleri bozuk». 
-Acaba bunlann mı? diyorum. 
Bu esnada onlar konuşmaya başlı • 

yorlar. Balat İspanyolu şivesile kadın 
erkeğe: 

Kulağuns tenekelerin biTbirierine _ ,lö vuzem. 
çarnmasmdan hasıl olan gürültüyü an· 
dınr bir ses geliyor. Ses, perde perde Diyor .. Erkek oevab veriyor. 
yükseliyor... - Emua, je vuzadorl 

- Komşum gene radyosunu açh. Gazeteme bakıyormn: 
Gazeteme bakıyorum: cFrenleri bozuk». 
cFrenleri bozuk-. -Acaba bunlarm mı? diyorum. 

-Acaba bunlann mı? diyonnn. * 
* Hizmetçi odaya giriyor.: 

:Alt katta, üst perdeden konuşuyor - - Bay! 
iar -Ne var? 
-Ayın yansı olmadan para bitiyor. -Kömür al dcmiştiniz. 

-Tabii biter; iki şapka birden, iki - Alınadın mı? 
is'knrpin birden, yok tiyatro, yok sine- - Kömürcüye gittim amma alma-
ma! dım, kömürün fiatıru kiloda iki kuruş 

- Hep benim masrafnn d~ğil mi? birden arbnnış. 
Senin ralo paranı hesaba katmıyor • Gazeterne baloyonun: 
sun. cFrenleri bozuk-

- Benim btr raklm fazla ha!.. 
- Benim de bir mantom, iki şapkam 

fazla hn! ... 
- Sen fazlasın! 
Gazeteme bakıyorurn: 
cFrenleri bozuk». 
-Acaba bunların mı? .. diyorum. 

* 

-Acaba bunlann mı? .. diyorum. 

* Kendisinden pek hoşlanmadığuri bir 

tanıdık geldi, odaya girdi. 
Oturdu, anlatıyor: 

C Bunlan bi iyor mu Idiniz? =ı 
45 yaşından sonra dağlara 

düşen kadın 

Bu kadın bu genci 
Öldürecek .. 
Adanadan bir feryad 
cFındıklı - Dolmabahçe• posta~ane

sinin damgasını taşıyan bir zarfın için· 
den bir imzasız mcktubla bir fotoğrsf· 
tan kcsılmiş bir parça çıktı. 

Mektubda denilen şudur: 
- Çok sevdi~, çok samimi bır ar

kadaşım tehlikeli bir 'YOlda .. Epeyce za. 
man oluyw ki deiersiz bir kadın için 
yanıp tutuşuyor. 

Bir hafta evvel kadın Balıkesir ta • 
raflannda bir yere gitti, şimdi arka • 
daşımın dudaklnrında hep: 

c- Onu da öldüreceiim, kendimi de 
cümlesi.. 

Bu h ·kayeyi yazın ız, kadını teşnir e
diniz. arkadapını kurtarınız., 

* Resme baktım, bana hiç te dPiersiı 
gelmedi, bilAkis güzel, zarif bııldum, 
ve.- Benim için bir mann ifade etmedi. 
!ine göre yırtıp sepete attım, mektu· 
ba gelince. bazan ne gibi teklifler kar 
ttsındıı knldı~mı göstermek üzere onu 
da hüHisaten size okuttum. 

* Adanada oturan Bay cE. O.ıt nun 
derdi gönül işleri ile doğrudan doğru
ya alakadar de~H. Bay E. O. 17 yaş:n· 
da bir gençtir. Ve yaşının küçüklüf.rü· 
ne raJ!men şimdiden hayatın acı, tatlı, 
tatlıdan ziyade lıcı bir çok müşkülle • 

ı l<endi dilini dişlerile 
koparan filozof 

rile karşılaşmıştır. Bana yazdığı mek • 
tubda: 

- Lugnt kitabnın içinde bana en bü
yük ıztırabı veren kelime cmcktebıt 

kelimesidir. diyor. 
Bay E. O. küçük yaşında annesini 

kaybetmişti. Babası evlendi ve çc.cu~ıt 
biraz serpilince hayabm kazar.mıya 

başlaması lüzumundan bahsetti. E. O. 
mektebine düşkündü, fakat dalıa orta 
mektebi bitinneden tahsilini bırakıp !:a 
lışmnk mecburiyetinde kaldı. Şimdi 

memleketin bir irfan müessesesmde 
çalışmaktadır. 

Bana yazdığı mektubun bir kenarın .. 
da: 

- Üvey anne meselesile uğo:a~ınız, 
diyor. 

Genç olruyucumun çektiği ıztırahı 

bilirim, bildiğim için de. dikkat et -
m1şsiniz. çocuk sahibi olanıann ikinci 
defa evlenmelerinin ekseriyetlf' aley
hinde bulunurum. Mutlak mecburıyct 
olmazsa tevakk:i tavsiye ederim. 

Bay E. O. ya gelince: 
- Bulunduğu müessese bir cöğren· 

me• yatağıdır. Bir nevi mekteb oc tc
lnkki edilebilir, nfteldm bugün tıpkı 

öyJe bir müesseseden cayni vaziyette:. 
yeUşıniş. ayda cbinlerce~ lira kdzan. 
ma varlyetine gelmif bir kaç k;şi ta . 
nı yorum. 

Ba~· E. O. ya tavstyem: Kendisinin 
yaptığı gibi geceleri çalışarak hi!: ol • 
mazsa orta mekteb diplomasını alnııya 
muvaffak olmasıdır. TEYZE 

E :emeğe kalkıttılar, fakat pek ~ 
~ ~abuk ele geçtiler ~ 
: ............................................................ : 

Urfa (Hususi) -Burada 12 ile 18 ya~
lannda bir kaç haylaz çocuk bir araya 
gelerek bir kumpanya kw·muşlar ve is -
nıini de 'Yandım Allah ımmpanyası• tes
roiye etmi§lerdir. 

Amerikadaki gangsterlcr gibi olmağa 
heveslenen bu çocuklar sokaklarda b!r 
kısım halka, ve bilhru.sa mekteblilcre mu. 
sallat olarak hnraç almağn teşcbbüs et
mişler, fakat daha ilk i§lerinde, zabıta 

tarafından ele geç'irilmişlcrdir. 
c Yandım Allah kumpanyasııt nın kU -

çük ve toy mensubları bu budnlaca ha -
rekı>tlerin!n cezasını vermek üzere ad • 
l!ycye teslim edilmişlerdir. 

Mardinde trahomla. 
mücadeleye devam 
ediliyor 

Kullandığı tabancanın bozuk olduğu anlaşıldı, 
3 günlük hapis cezası da tecil edildi 

Eminönünde bir mnhallebid dükka • 
nında nişanlıs, Sadığa abanca çeken 
Müveddetin muhakemesine dün asli • 
ye 3 üncü ceza mahkemesinde devam 
edildi. 

Geçen celsede eelbine karar verilen, 
genç kızın elind~ki tabaneayı muayene 
ederek rapor veren ehli vukuf Hüseyin, 
bu celsede hazır bulunuyordu. 

Hüseyin yemin ettikten ve dinlen • 
dikten sonra raporunda dahi izah ettiği 
üzere tabancanın hadiseden evvel bo-

' zulmuş olup bir tesir icra edecek ka • 
biliyette bulunmadığını, ancak gösteriş 
için istimal edilebileceğini anlattı. 

Bundan sonra, ıj~ davacı Sadık ta· 
rafmdan mahkemeye tevdi olunan is· 
tida okundu. Sadık, bu istidasında, ez· 
cümle şunlan iddia etmekteydi: 

şadığından dolayı ustura ile yüzünden 
ağ!r yaralıyan hal1aç Harndinin asliY8 
4 üncü cezada yapılan muhakenıcsf, 
diin neticelennü~tir. 
Duruşma sonunda suçu delillerle sa· 

bit görülen Harndinin mahkeme 7 at. 
müddetle hapsine karar vernıiştir. 

l{adm yü~Unden çıkan bir 
cinayetin tahkikat• yapıliyor 
Haliçte, Tekirdağ iskelesinde çalı ,. 

şan Ahmed ve Mehmed isimlerinde fıo' 
ki kişi, Nuri ismindeki bir hemşerile ,ı 
rini bıçakla ağır surette yüzünden yst 
ralamışlardır. 

Suçlular Adliyeye tesilin edil~ 
yapılan tahkikat neticesinde yaralanııD 
Nurinin evvelce Abmedin dostu Ser'Je' 
ti kaçırmış olduğu ve bu vak'anın ci • 
nayete sebeb teşkil ettiği anlaşıımıs ~ 
tır. 

Bir yanr esi ci 5 aya 
mahkOm oldu 

«Müveddet, halen al5.ka1ı bulundu • 
ğu Fransuvadıın, hadiseye tckaddüm e
den günlerde suç ~.leti olan tabanca· 
yı çalmt§ ve evvelC(' haı.ırlıyarak. be • 
ni öldürrneğe teşebbüs etmiştir. Fran· 
suvn tarafından bir gazcteciye söyle- Beyoğlu caddec;indc K~zban isminde 
"l'ien sözler de göstermektedir ki, ta· bir kızın cebinden yankesicilik sureti" 
banca evvelce bozuk değilmiş .. Binaen· le parasını çalan Cemil oğlu Ahmed. 
a1eyh. silah,n muayenesi için yeni bir y2kalanarak Beyoğlu Adliyesine tes 

1 

ehli vukuf t.ayinine ve cürmün Ağır • Jim edilmiştir. 
cezanın vazif<-s-ı dahilinde olması do • Suçlu, Beyoğlu sulh ceza mabke ; 
tayısile, davanın Ağırrezeya sevkini m~sindc yapılan duruşması sonunds, _1 

taleb ederim.:. ay müddetle hnpse mahkfun ve derbZJJ 
Bunu müteakit Müveddet tarafından tevkif edilmiştir. 

teYdi olunan istida da mahkemece o • Denizbank binasmdan şapka 
kundu. İstidamn meali, hül5.saten şu 
idi: çalmak isteyen hırsız 

cDavacı Sadık, henüz 16 yaşında i· Denizbank binası dılıilinde SaıtUt11 
k~n evlenmek vadile beni iğfal etmiş· is:rrıinde birinin şapkasını çalınağa te ~ 
ti. Nihayet, bir müddet evvel ustası • şebbüs eden Ali Yawr derhal yakaııı• 
nın kızlle evlcnect>ği bahanesile, No • narak Beyoğlu rnüddeiumumiliğine 
ter senedile bir tazminat vererek be· sevkedilmiştir. 
ni terketti. Bilahare, Fransuva namm- Suçlunun Br:yoğlu sulh ceza ınnbke
da birisile n1şan1andık. evlenecektik. mesinde yapılan duruşmasını mütC3 ; 

Faltat, onun da evli ve çocuklu oldu • kıb, 4 ay 20 gün müddetle hapsine ..., 
ğu::ıu öğrend'm. Şimdi ise eski nişan • derhal tevkifine karar verilmiştir. 
lım Sadılt ve yenisi Fransuva aleyhi • ldd 
me birleşmiş ve bu tabanca hikayesini Iki elbise hırsızı mahttOm o 
ortaya atarak, müretteb bir vaziyette Galatada, K&lafat yerinde bağlı b~ • 
hareket eder görünüyorlar. Bu ikisi ta· lunan bir motöre girerek bir kat e1b~ 
rafından kurulmuş bir tuz;ktır. Be~sc, çalan Mchmedle arkadaşı A.hJlled}ll 
hiçbir istinadp:&hım o1madıgından Cu~- muhakemeleri, asliye 4 üncü cezada ne" 
hnriyet kanunlannın ve nuıhkemenı • ticeye vannıştır. 
zin adaletine sıCınıyorum.• Mahkeme, suclulardan Mehmedin,.! 

Nihayet, makamı iddiayı temsil e - sene 2 gün, Alımedin ise 2 ay 7 ~ ~ 
d€Il Fehmi söz alarak, davacının ta • müddetıle hapislerine ka!"arl veriJl1ş 
lel:üerinin ıreddini isUedi. Mahkemece tir. 
de, bu talebierin reddine karar veril • 

di. Gemlik Halkevi çalışmalarına 
Çanakkalade P. T. T. binası Müddeiumurni. bundan sonra esas hakkında mütaleasını serdederek, su - başlıyor • 

modern bir hafe getirildi çu mcvcud deliller ve ceza kanununun Geçenlerde bu sütunlarda bir GeJ11l~ 
Çanakk:ıle (Humsi) - F..skidenbcri IA9 uncu maddesi karşısında sabit gör· mektubu neşretmiştik. Bu mc>ktubuııd~il' 

Ç~:>k köhne vaziyette olan Çanakkale medi ve suçlunun bemetini istedi. kendi çalışmalarına temas eden Grırı tl 
posta ve telgraf merkez binası, bugün Mahkeme, müzakereden sonra eel - Halkevinden şu mektubu aldık. o)'llc 

pek modem bir hale getirilmiştir. Pos· scyi yeniden flçarak, suçlu Miivedde • dercediyoruz: d! 
1a ve telgraf tevziatı gay~t rnükem • iin har~ketin.İn ceza kan.ummun 466 cHalkevler5 Ulu Önderimiz ve :EbC • 
mel olup hiç bir şikayetc meydan ve • ncı roadnesi'le uygun bulunduğunu, bu· Şefimiz Atatürküroüzün ölümü rnurııı.ıil 
rilınemek~edir. Bu arada ·bilhassn tüc- na göre 3 güT' müddetle hapsine, an • sebetile bir müddet için faaliyetin• tLl 

carlarla halka büyük bir kolaylık ol • ca'k bu cezas'nı'l teciline karar veril • etmiştir. 
mak. üzere bütün ~azalarla görü.smeyi diğini bildirdi. Halkevünizin çalışmasındaki du~~: 
ternın yolunda bir de telefon kabinesi Karısmm yüzünü parçalıyan luk bundan ileri gelmektedir. HalkE'Vl ~ 
ihdas edilmiştir. Töccarlanmız ckono- k zin çalışma raporları büromuzdn ve ge ıJ 
mi bakımından bu telefon tesisatından hallaç 7 ay hapis yataca nel sekreterlikte mevcuddur. Çalışıtlgııı. 
çok memnun olarak istifade temin et· ~ edikuledeki dükkfmmda kansı Fat- nizarnname esaslarına göre devarn eo e 

mire=k=tc~d~ir~l~~~r·:7~~~~========~~m~ay~ı==b=ir=m~ü=d~d~e=t~k~en==d~isın=·~d=~~n~ay.n~:y~a~-~~~k~t~ir:.:=:==::==:=:=:=:=:!~ 
iki ah bab çavuşlar: Modern ya_q;IJ 
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Sayfa 7 

Tarihi tetkikler : 

ÜniversitelCrin tarihi 
* * ~ 

Ilk üniveraitede okutulan bilgiler fUnlardı: Mukaddea kitablar, Pa· 
panın emirnameleri, Hipokrat ve Galienin tıp bilgileri, Ariıtonan 
mantık, metafizill, umumi bilgiler ve fiz:k hakkındaki eserleri .•. Bun· 
lar da, asıllarından değil, Müalümanların lapanyaya getirdikleri 

arabca tercümeler ve latincelerinden takib ediliyordu. 

Yazan : Kadircan Kafh 

Jü1ıyanın en e$ki ünivenitelerinden Paris üniversitesinin hukuk fakülte.ri 

Cümhuriyetin kurduğu İstanbul Ü • etmeksizin, sokakta, meydanda, kır • 
niversitesi yıldan yıla büyüyor; beş on larda verilirdi. 
yıl önce talebesi iki bini bulrnazken Platon, Atina civann<la Akademos 

1932 yılında Cenevrede toplanan konfcrcnı bugün beş bini çok geçmiştir. Salonlar denilen ağaçlık bir yerde fikirlerini ya· 
.S.ilahlıan tahdid kanferan..~· 1932 herhangi bir muvaffakiyet kazanmak da toplana_n kon,fera~ ?'>ktor .. Brü~~ng 

1 
dersler ~~.i? da~ geli_yor ve d~yanın ynrdı. Bunun için onun rn~ktebi Aka • 

tıh Nisanındn gene Cenevrede top1an· demek bu seçimde siyasi muhasımlara ve Mr. Stımson la bırlıkte uç kışıye bir çok unıversıtelen . talebenın de • demi diye anılırdı. 
tn~. Bir yanda muhtelif teknik ko • ~rşı elinde kıymetli bir silc1hı olmak münhasır kaldı. Doktor Briining Alman vamsıziığından şikayet ederlerken İs • Aristo ise fikirlerini hep yürüyerek, 
~Yonıar top, ta:ık, tayyareve askerin demekti. Tardieu işte bundan dolayı teklifini büyük bir itidalle ~ir_ kere da· tanbul~n .~evamın çokluğu her ):ıı ~i - söylerdL 

. avvun ve tedafüi karah-terlerini tas seçime rastlıyan bu sırada, her vakit • ha tekrarlaciı! Almanya; buyuk Avru· nnyı biıyultmek yahud yapmak ıhtıya- n d aklar altında ve bina • 
llif V t b bala k b · ki d d h 1 ,__ b" · d 1 tl · · :.ı~Lı It ı - oma a rev · e ayinc oş yere ça r en en n en a a yo a gcuu~z ır ınsan o • pn ev e erının smuı arını aza ma a • cı:ıı doguruyor. 

1 
d d rmek usulü daha çok ya· 

)anda konferanstan biri öbürüne ben· luverdi. Ve Fransanın ne kendi silah· nnı, Reichswehr mevcudunu 150 bin 'Üniversitemizde dünyanın en yük • a~d a Fe~ ;ebu büyük imparatorlukta 
~ez şeyler uman hükıimetler; hakiki larını azaltmaya, ne de diğer bir dev - ki~iye çıkannayı, hizmet müddetini on sek ilim otoritelerinin ders verdikleri· y~ bı: ta a t Tm ve musiki Hiyı"k ol ~Ja~rn d d k" la d 1 t" 'I"hl ı~ I "k' Id lt 1 · d' · k l"k e .c ıya · san::ı ' 1 ı --ı~a umu uPa se çe ıyor r ı. e ın sı a .anrnasına as a razı o anııya- 1. t yı an a ı yı a m ırmeyı, as er ı ni görüyoruz. Bu hal müessesenin en· d - 't"b g·· emedi. cHukuk• ilmi 

:Bu 1 be b b · · de · - d t · ""dd · - ·· k 50 b" k" ·ı·k u~u 1 ı an or 
L. nun a ra er u ay ıçın genış cagın a ısrar e ti mu etı uç ay surece ın ·ışı ı temasyanal deg· erini arttınyor. Eski • h . d -st·'ndu-

0 
kadar ehemmi • ~ıır 1 ·..ıd · · Cümh" d b" ·ı· d t k"l t · d·- · epsın en u u ' fat an aşma fırscıtı kısa bir mu~ et ıçın urreisi Hindenburg tarafın an ır mı ıs or usu eş ı e meyı ve ıger den ecnebi talebc hemen hemen hıç , t k ndı v<>- büvük rol oynadı ki bu· 

.e.ı ~at gerçektl.!n kendini gösterdi. Ve bir .azlık hükilınetinin başında tutulan mrmılekctlerd€'ki her tip silahtan yap • gelmezken şimdi bunlar da yüzü çok ı: ba~la .. . e ..... ı.:elerde cRoma bu ku· 
~de k · ' k h kk . . b "l"hl gt•n ı e unıv •3 • n açırı!dı. do~tor Brüning ise umumi bir seçim ı· ma a ını ıst!yor, ve u sı a an aşmış bulunuyor Bundan sonra daha k k"" .. 

1 
. dır 

:B · · · • · u» ursu en var . .. u geçici tırsatın bir kaç günde gö· le karşı karşıy:ı bulunuyor ve Hitlc • şımdılık yalnıı «modeh olarak yapma- çok ve daha hızh artacağına şüphe . h il de hususi mahivette 
~nüp kayboluşunu o vakit farlreden· rizm cereyaııına mukavemet edeceği - yo razı oluyordu. . • yoktur. o'!~k~~nt:a~an devam etti. Ancak 
.. , az oldu. Fakat muhakkak ki bu şans ni pek az ümid ediyordu. Almanlar şartlannı ılk defadır bu • E t asyonal kıYmeti haiz bir üni- d B h B rrdad Ka· 
"'e g • k daha b t M S Lo d daki d · k f. - t f - t•ı - 1 d n ern ~ orta zamanlar a u ara, a.., • cıj1 eçti. Ve e ger azacı se a e- . timson n ra enız on e· Ht.:n b~ er:cdmı ı.e ahç_ıbf{.a . vuruyor a

1 
rd~l· versite onu kucağında yaşatan bir mil· h; .:C Grenata ~ibi yerlerde büyük pro-

ı.. se, alakadarlardan bir kaçı yüksek ransında cİyi biT Avrupa dostu» oldu- ıç ır vı an sa ı ı ınsanın, mu e ı d 
1 

t . . bü ük iftihar ve- · • • 
utt k" rd" d"' - . M . buh ı..ı - . ,_.. d . -· b 1 kl"f let ve ev e ıçın en y fe~örlerin e trahnda toplanan yıgın yı· ıyaset gösterebilsele ı unyanın gunu isbat etm1şti. ançun ranın- o "ur:1mu tn'\ar e emıyecegı u e ı .

1 1 
. ..ı n biridir Türk milletini son _ · .... d-

0liin..L..- k rih" b b k 1 da Mill tl C · .,_ ·· k d '1\ır D ld'..ı 1 St" 'd ı sı c ennue gm talebe gorul u . .-._ ~sonra ·i ta ı am aş a o ur- e er emıyeti ırc:: muza ere e ınRc ona Ila o sun, ımson a o • 
1 

kadar dışmda tutulduğu me . • k. 
~. hayli ileri gitrn~ti. Fakat cVersay mu - SU!1 iyi tesirler bıraktı zaman ara 

1 
Osmanlı ımparatorugunda yükse 

lık . . .. . . . deni alemin o:rt~ına . gö~ürmüş o an tahsilin siklııot merkezi dini bilgiler •~. Wnid, Am~rika hükfuneti sekre- ahedesi~ ni ve Wilson'un •Milletler Yazık kı bu mutevazi tekhf bır daha Cümhuriyet htikiimetı 0 yuksek aleme .. . t İlk manlarda 
~l ·ıw sı· k f ra sta ga··run·· ,.._ · ı· · · · · d..ı-tm· h" t k la d M"" ·· T rd" c h . d uzermde toı)lanmış 1. za 

'"ll" ım<;<>nun on e n • Vt··mıye ı• prenS!pıerını re U1:: ış o • ·c e rar nma ı. osyo a ıeu e· IP."ik olan Türk milletini da a zıya e .. b ted · t gı"ttik· ~ile b ı· .ı· (Sli ) a Cene\1reye 1 b" rt" b ı d gu· ı k i~ · d"- "k' ·· b'" olnukca crozc çarpan u nsa lta e ırut mson , an ır pa ıyP mensup u un u n • nevreye ~e m<>- ;-,~emeyınce ıger ı ı olgunlastırma'k için üniversiteye u - _. - t-. • d B" ası öneeye 
dar gitmek fikrini, :Mançurlnin o dan Amer'kan>n bu cinlibab yılı• nda, devlet adamı da fazla bir şey yapma - yük bir' ehemmivet wrdi. Bu uğurda çe _tercddıye :r.r:- ı. k~;t_ r tlasmıl :::••ki var.iyetinden duyduğu huzur- O>.ııevredeki tc. .. bbüslerini efikir teati· dııar. Sadece Doktor Brüninıı'in arka· hiç bir fedakiirl;ktan çekinmiyor. Öy- do~ru gayet. asıt ;;;: .j.."· d pu ibaret 

11 lukıa, eSilahlan tahdid konferan • si» nden daha ileri götüremiyordu. sım oksadılar. iyi şeyler umduklarını le ki burada, dünyanın ancak iki üç ü· fılr..ır leşlerının ez rcı ıgın en 
tt.'lla _Yardım etmek isteği ilham etm~: Mr. ~timson Gö!ün ~enevre karşı - sövlediler. Ve ... Çıkıp gittiler. niversitesinde ancak bulunabilen en ka 1 d.~. "lk .. . "t . 

1 100 
se • 

'l Giderken Par!ste Fransa başvekılı s·r.dakı kıyısında Bessınges şat<ısuna ı:ıooce ne M;sk~ Mac Donald, ne de ~odern pavyonlar, enstitüler kunnuş ı:ııny~n;n ı (B "1~~~ ı':ıoııne) şeh· ~die.. ile görüştü. 16 Nisanda Cenev yPrleşti. Artık hergün bir alay ecnebi Mi<=ter. s.urru.~n böyl_e bir fırsatı ka_çı_r_- bulunuyor. . .. rn·_.:_sdıneekuorugruldıı. E~li y·ıi sonra da Pari! ~ "~ardı. devlet adamı; günün meselelerini ken- k b h ı tt Ü · • 
'-~u riyaret;n manası diğer hükUmet- diq]e münakaşa etmek için ~atoya ta- m-:a glı 1 B1:hnıesusıyt~ e m~zur t~oru- Şu sırada, • niversite» kelimesıl u • ün'versitesi kuruluyordu. Zaten esar 
4eti lemez er. a usus ırnson ış ne ıce • zerinde durmak, bunlann kuTu uşu . ·~ .

1 
•.. ersite dive bu ilk mües · ~n ~öı:ünd<>-n kaçmaınıştı. Arkasın • sınıyordu. HPle Mister Ramsay Mac lenmeden Arnerikaya dönmivecekti. ha~kındaki tarih bilgilerinin en çok ıtı arı e ~n~v Paris Üniversitesini say· 

~ Aiösyö Tardieu ile Mister Ramsay Dtlnald geldikten sonra burada her Ai· Fransız intihabatmın doğurduğu mad- dikkate layik olanlannı deriemek fay· ses~- ~:ra \. 
hl . Donald (21 Nisanda) Cenevreye lahın günü cbüyük devletler mümes - di güçlükler büyük olsalar bile geçici dalı olacaktır. m0 .. zı~t ~e.ı~. doğuşu ~öyle olm~ . teı:ıuer. Sir John Simonla hava neza· silleri:a le konuşmalar oluyordu. inner. 0 zamnn icin dünyada bu mü • * nıversı e enn 
~ sekreteri Lord Londonderry esasen •Umumi komisyon• un Fransanın zakereyi devam ettirmek ve alakadar- tur: 
~ da idiler. Harbiye nezareti sekrete- cEmniyet paktı» planı müzakeresini lar serbest kalır kalmaz fiili bir neti • cÜniversite• kelimesinin Fransızca - İlk çağlarda ve orta çağlann seki • 
Çi Lord Hailsham ekı hafta tatilini ge- eSilahları tahrlicl• meselesinden sonra· cPve vırdırmaktan daha mühim hiç sı cÜniversite• dir. Bu da Latinceden zinci asn sonlanna kadar halkın oku · 
~~ üz-ere gidip anlapla birleştıi. ya bırakmasına mani olmak rna1tsadi • bir mesele yoktu. Bundan sonrnki iki alınmıştır: tulması fikri bile yoktu. İmparator 
b ~_Y~r Grnnii v<>- Alman Başvekili Dr. le f!elmiş olan Tardieu 22 Nisanda 1op- elim yıl içinde Cenevre masası başın • Ünh·ersitas. Şnrlman, her manastınn bir mektebi 
~ı;ınıng de onlar=ı mülfiki oldular. Bu la"1tıda bulundu. Fakat Fransadaki in· da hic bir ~iin 22 Nisan 1932 deki ~ibi, Manasma gelince, yüksek tahsil ve • olmasını, oralarda papazlara gramer, 
o) er .. CenevrE" büyük kararlara sahne ti~abat meselesini takib etmek üzere memleketleri hakkında söz söylemiye ren veya fakültelerin hepsini birden hesab. gi.izel yazı ve ilahi söylemenin 
,1a~~gn henziyordu. Çünkü: Bütün fev· hemen ertesi gün Cenevreden ayrıldı. bu derece s:ılahiyetli beş devlet nda • anlatır. öğretilmesini emretti. Böylelikle şe · 
.ı:b~lecek adamlar, mühim kararlar Ayni gün Sinyor Crandi de Roma yolu· mt toplaılamadı. Pek eski d~virlerde tahsil derece • h:r, kasaba ve köylerde papazlar tam-
ı.. ılecek adam1 bi araya gelmiş bu- nu tuttu. len· şimdiki gı"bi bariz hatlarla birbi • fmdan idare edilen ve herkese açık bu· 
""ll a r Kaybedilell fırsatın ehemmiyetini bir 1 •1~Yor)ardı. Böyle bir gün bir daha Mösyö Tardieu'nün bu acele gidişi • diisününüz: Almanva ile Fransanın bu rinden ayrılmış, daha doğrusu, ayrıl • ll1nan birer mekteb kuruldu. Kilisede-
~e?.di ne sebeb h;ç süphe yok ki seçim ol · V mıs go""sterilerek birleştirilmiş değildi. rin büyiiklü~ne göre mektebler • ~·· • • • • • -s ' • suretle anlaşması garbda nesiller le sü- • -~' Uııakaşa edilecek en ehemmiyetli mustu. Öyle iken Mr. Mac Donald'la recek bir sulh ve kısmen de umumi bir Muayyen bir tahsil devresi, bir prog- büyiiyor ve talim heyeti kuvvetlenl_ · 

~~!:ele Almanyanın silahlanması idi. Mister Stimson kendisini mühim müza- ram, ilimierin tasnifi yoktu. Okutrna- yordu. Bir zaman geldi ki öğr~tmenlı) 
.. ,;:ınan ınurahhası Hıerr Nadolny ya kE'reJer icin acele geri ça~ırdıklan va - ~rııasma demf>kii. Buna bir kere erişil· nın usulleri ve hududu, öğreteniere gö içb ayn tah.~il konuldu. ve pıskopos • 
~o~.~e se Mussolini Habe~stanı zapte kalk • 1 i ı d"kl · ki 1 rhı ~r «büyült devletler•in silahlarını kit (28 Ni~anda) hançere iltihabından re değişirdi. yi hocalann talebes o - lann diplom~ verme ı en mse e 
hlı anların derecesine indirınelerini, muzUırib olduğu cevabını verdi. gelme- mazd•. gun ve dolgun olur, kötülerin talebesi muallimlik yapmalan yasak edil<:n. 
~} Ud Almanyanın da onlar kadar si· di. Hastalık (sahi olup olmadığı ınese- Doktor Brüning, memleketine; Ver • de hnm ve boş kalırdı. Bu ınekteblere en fakirden en zengi· 
fl,:lannıas·nı istedi. Bu teklife Fransa le .. ini bırakalım) do[irusu tam vaktini S;\V muahedesinjn Almanyayı si!flhtnn Eski Yunan;standa Sofist'lerin öğret· ne kadar yığınb talebe geliyordu. Ba-

,. ·~·· k mahrum eden maddesini ortadan kal • b" d c~ Uçük antanb şiddetli bir chayı~ bulmuştu. Çün ·ü: Böyle bir müzakere- tikleri şeyler hitabetten ibaret gibiydi. 21ınnnın meşhur hocalan ecne ı ev • 
~1 <ıbı VercHlPr. Bunlar esasen yalnız de bulunup, Almanlarla uzlaşması hu· dırmış olarak dönerdi. Bunlar ince ve namuslu tctkiklere yer Jetlerden bile kendilerine doğru talebe 
ttı~anıa_rln, sila~la~ma meselesinde ih· susunda mecbure~ kendisine yaoıla • Bu şeref ona daha uzun yıllar ikti • ve"lllezlerdi; sadece parlak sözler öğ • akınlan vnptırabiliyorlardı. Parisin t>ft 

1ıc halınde clf'gildıler. cnk ısrar ve tazyıklere maruz kalmak dnr mevkiindE> kalmak imkanını verir· retirlerdi. Bilgiy; değil. her ne suret • bilyük ~ektel'ıi Notre - Dame kilisesi· 
~~· 1 

Anglo Sakso:ı devlet de cemni • muhal~kak ki Fransa Başvekilini son di. O başta kaldıkça da Nazi partisi ha· le olursa olsun, karşılanndakilerini nin vanında kendiliğinden tcşekkül e
"ltn. Paktıı. ü1.erinde anlaşamıyorlardı. d<>rece sıkacaktı. kirniyeti ele almaz, Avrupaya Naziliğin kandırmanm kolayını ararlardı. diyo~du. (Sit<>- - Cite) adasında bulu · 
b·ı anıarı silahianmaktan vaz geçire- Bunun üstüne bütün Fransız matbu· getirdiği bugünk5 hadiselerden hiç bi· Sakrat fikirlerini her nerede dinle • n:ın bu büyük kilise civarından Sen 
~ f~ler:ndP ümidleri ne kadar zayıf· atı eSai{ cephesh hep bir ağızdan itira· ri olmazdı. y!ci bulursa söylerdi. Bunun için onun nerrinin sol yal~asında epeyce neni~ 
\an,~RıltE."rc> ile Ameriknyı Küçük an - za kalkı~acaklar, seçimde cSağ» ~ann Bu f1rsatın kaçrm~sından zarar gö • dersleri. muayyen bir program takib (D.:vamı 10 uncu sayfada) 
trıı a 'Franc::a lPhine bir emniyet pak - rf'vini kazanmak fırsatı elden gıde • ren bütün milletierin ıztırabına Fran • 
)'0~ Sokabileceklerini o kadar az umu- ce,<ti. sa, Fransan·n o vakitki kısa [!Örüşlü 
b:rdı. Sinvor Crandi'nin gidişindeki sebeb murahhasları SPbeb olmuştur. Doktor 

~(lı ~ t<ırnfta~ toplantıda birinci de- daha karanlıktı. Herhalde Doktor Brü· Brfning"in tel{lifleri o tarihten sekiz 
'l'ard·roı ovntvan1arclan en az üçü!lün n' ':l_g'le karsılRşmaktan kaçmış olamaz· av sonra Mnsyö Herlot'ya inanılmıya -
\ıırt! ıeu, Brunin" ve Stimson'un şahsi d·. Çünkü İtalyanlar Almanlara kuv • calc derecede mü!=aid göründü. Amma 
~~ r endi~el<>ri vardı: Yakında yapıla· vetli bir sempati duyuvorlardı. bunlan bir tlahı:ı. tekrarlayan olmadı. 

olan intılıubat endişesi... Cenevede Böylece lfac Donald'ın b~kanlığın· Zaten Almanya, ne zaman bir teklifte 

bulunduysa ~ hep kabulde ge -
cikti. Birkaç ay sonra canla başla ka • 
buJ cderegi şartları, önce daima istih -
faf etti. 
Fransanın, oturduğu dalı kesrnek 

nevi nden, yaphğı bu pazarlık 15 O bin 
kişilik bir Reichswehr'i ve cmodel» ka-

bilinden silah yapn'ayı red ile ba~ladı. 
J035f16/1VIartında Versay muahede • 
sinin Almanyanın elinden silahlaruu 
alrın hükmünün Führeı- tarafından in • 
k:m ve 5 5 O bin kişilik bir Alman or • 
dusunun kabulile bitti. 

Çeviren: K. Neyyir 
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Anadolu ile anlaşmak isligen Istanbul kabinesi bir 
beyanname neşredecekli, talebine rağmen .. bu ~eyan~ 
name neşrinden evvel Mustafa Kemale gosterılmedı 

-31-
Biz. neticeyi temin 

eden kuvveti pek 
tyi biliriz. Bizim 
maksadunız, bu 

" - Kabine, sizin • 
ae müttehidüle!klr 
ve iradei milliyenin 
hAkimiyetini, kabul 

eder. Ancak bir inti· 
kam kabinesi ol • 

maktan tehaşi eder. 
Kabahatlllerin tec ,. 

hükumeti tasavvur 
buyurolduğu g!bi. 
intikal devre~t hü· 
kUmeti gibi te • 
lakki etmek değil-

dir. Biıakis mu • ~!ıtaıll: .. iiili; 
kadderatı millet~ 

takrlr edecek VP. 
sulhü yapacak en mi.f 
him bir heyet ola • 
bilmesini temPnnı e-

ziyesini §ekli kanu -
, nide icra etmeği dahi 

muvafık göniyor. 

2 - Zarara u~ra • 
mış valilerin rnağdu
riyetlerini ref ve tnz· 

min, ehil olanların 

intihab, bilha~r-;a ta • 

yin ve ordunun şeref 
ve intizamını iade et-

deriz. Menafıi esasi • 
yei milliyemiz~e a.~

yarın bizce hiç chem
rniyeti yoktur. Bız, 

hattı hareketimiz! 
Ebedi Şef Mannara havuzuneta cskı J!fgan krah Amanullah Han ile bir fneği tamamen de -

nğyann dcdikodusuna uydurmak zafın1 

merdud görcnlerdeniz. Dahili ve harici 
vaziyete bütün vuzuhile vakıfız. Attığı

mız hııtvc tesadüfi değil, Amik düşiince
lere ve metin esaslara ve umum m111etin 
teşkılatı rnuntazameye tabi kuvvei haki
kiyesine ve azmü iradesine müstenidti 'ı-. 

Millet, hakimiyetini bütün mAnasite bü
tün cihana tanrttırmağa kararı kat'i v<>r
miştir. Bunun için de her yerde, her tü:--
1ü tedabir alınmıştır. HükUmeti hazıra
nın fımal ve metalibi milllyeyi hüsnü te
lfikki VE' ıntaca say eylemesini taleb COC· 

ri7H Çünkü başka türlü icrayı nükumet 
edemez. (Abuk paşa)yı bilmiyoruz I<'a • 
kat (Cemal paşa)dan teşkilatı mılhye -
mızin murahhası olmaktan başka bir ~e
ye intizar eimeyiz. (Efendiler; şunu izah 
etmeliyim. ki Cemal paşa bizim murah
hasımız değildi ve böyle bir vaziyet ve 
vazifenin kendisine verilmesine malCı

munuz olan tarzı hareketinden dolayı 

c!heti münnsebet de yoktu. Ancak Yunus 
Nadi Beyin telgrafında Cemal Paşan·n 

murahhas gi'bi telfı'kk1sinde terP<lctüde 
mahal yoktuı d'enilmi~ olmasından. Cc
mal Paşanın bunu arzu ettiğine zahib ve 
emrı vaki halinde tevcih olunmuştur) ve 
nazır olur olmaz kendilerinin herkeFten 
evvel bilavr.sıta bizimle temasa gelip V'i· 

ziyeti lıakikiyeyf anlıyacağını ve ona ~ö
re hükOmPtle teşkilatı milliyenin noktni 
nazariarını tev1ıide tcvessül edeceğini 

üm d E'd"yorduk. Halbuki henüz böyle 

bir temastarı mücnetib olduğu görüh.iyor. 
Biz"nı yeni Jı-~bincvc k:ır$1 vukub•Jhın te
ktırf ve mEtalibimiz. şahsi ve indi olmn
vıp bılcümlc vilayat ve elvtyei mü~ak"le 
il<.! mülhakatının ve beş kolordu kuman
danının ve teşkilatı milliyeye sadık: ri.iı:ı

savı memur'nin heyeti temsiliyemıze bil-

d:rdikleri tPkliflerin. heyeti temsilivE'
mi7ce hiikfımeti mümkün old'u~u ka~ar 
:ır.üşkül vaziyete sokmama'k ciheti nazarı 
d·kkate alınarak istihraç edilmiş h·Uasa-

tülhiiliisasıciır ve bu tekalif ve metalib':ic 
t~snvvıır VP- tasvir huyurduğunuz malıa

zir yoktur. HükOmet, heyeti temsillyc
Tl".izle, samimi ve ciddi münasebPt ve 
müdavelci efkarda bulunduğu takdirde, 
'\"Ultubulmus olan metalib ve teklifatın 

hükumetçe kabili tatbik olabilecek şekil 
ve zamanını takrir etmekte hicbir hai1 
yoktur. Ya)nız sadrazam paşanın, ~eyeti 

temsiliyemize 4 Teşrinievvelde vukubu
hn cevabi telgrafındaki son fıkralar ca
libi dikkattir. Eğer teşkilatı mP.şruai 

nı!lliyemiz ve bunun resi idaresindt! bu
lunanlar, gayri meşru ve gayrı kı:ıl"'unt 

tanınmak zihniyeti ldame olunacak is~. 

hiçbir imkanı itilaf bulunamıvaca~ın!l 
~phe yoktur. Bugün neşredileceğın; bil
dirdiğiniz bt•yannamede, teşkil~t ve ha
rekatı mıllivemiz hakkında, her ne sebeb 
ve suretle olursa olsun. münekkidııne bır 
lisan itullanıldığı takdirde ve bu sur~t. 
sııri birkaç kelimeye münhasır kaL~ bi
le. tarafımızdan, derhal her türlü itilaf 
imkanı ınünF<>lib olmuş teHiklti ediiceek

tir ve zaten hükumeti merkeziye, heyeU 
temsiliye He tamamen anlaşmadıkça, be
yannamesi hiçbir taraftan alınmıyacnk
tır. Belki İstanbula münhasır kalnbiJ:r. 

!{eye tl tE'mSiliyemiz, b "lcümle viliıyat 
ve elviyei :müstakilc narnma malıallerin -
de milletin artıyi umumiyesile inti.!'ıab o
lunmuş mümessillerden müteşekkil •e 

tandal gezıntisinde ruhte eder. 
Erzurum ve Sivasta içtima eden hcyeii 4 - Heyeti temsiliyenin murahhaSl Pı1· 
umum!veler tarafından tefrik ve mtihab fatile ve bütün samimi ve hürmetk~r bir 
olunm~ş bir heyeti meşruai milliyed!r. his ile arzediyorum ki, heyeti temsilıye • 
Kabiliyet ve kudreti temsiliyesi de :isa - nin hem har,(' ve dahile karşı hakim ma
rı fiiliyesile meydandadır. Meclisi Meb • nasını vermeksizin kabineye müzahir ha 
usan içtima ile bilfiil m~rakabeye baş • linde kalmasını .ister ve bu büyük kuv • 
lıyacağı eüne kadar, heyeti temsiliyenin velin faydasını takdir eder. Evvelf'mir· 
ır.ukadderatı millet ve memleketl~ nH'ı • de, tclgrafların mütekabilen ve s~rbest 
kadar bulunması zaruridir. Hükümnt•e. .keşidesini ve ibkaen ve müceddeden ta
l:eyetimizlc temas ve münasebeti smn; • yin olunacak vali ve kumandanların he· 
ır.ivesi bittabi kendi mevki ve kuvveti- men harı:>ket edebilmesini, bilhassa ka • 
ni ·takvjye edecektir. Ayrı ayrı istikrı • bul ediien yeni intihabı mebusan kanu
metlercie yüründüğü takdirde menafii nunun tevzi ve ilan edilebilmesini ptk 
memleket V( millet için calibi mEthazir faydalı görür. 
olacağı tabiidir. 5 - İrade: milliyeye mugayir narPklt· 

Biz, bugünkü kabinede. bilhassıt vü • tan tevakki olunaca~ını taahhüd erler -
cudler: memleket ve millet için nafi o - &em, teferriiatının şekil ve zamanı ka -
Jaca~ına k;ıni bulunduğumuz bazı ze\':I • lır, ki pt-k kolay olacağına itimadım var
tın. sabık&n olduğu gibi birer birPr ka - dır. İstibiAsı vatana matuf gayenin hu • 
bineden çıkarılması tarzındaki son us.:.il s•.ılü:ıe, E'lbirliği ile hemen çalışabılme:!t 
kabine manevralarına maruz kalrhkl:ı - için, teferriiat üzerinde ısrar olunrnama
rını görmek istemeyiz. (Bu dedi~iraizin sını, muaveneti devletlerini bekler 
vukuunu göreceksiniz) Sivasta mi!na • ( T~ M H S N Y). pek rica eyler ve bü • 
kid bulunan heyeti temsiliye, hükumet- tün ıüfakay! kirama da arzı hürmet ey
le bizzat do[trudan doğruya, en samimi ıc~·ım. 
temasta bulunmağa hazır ve müheyya - Harbiye Naz1n 

Cemal d;r. Bu vazifeyi, başkalarına tevdi et --;. 
rnek salnhiyetine malik değildir. Hükıl
metle :tiliıfı tam hasıl olduğu takdirde, 
temasın teshil ve temini için başk~~ ça
ıelcr dahi ciü~nülebilir. HüUısa, nıU • 
şevveş vaziyetin acilen hertaraf edılnıe
si; evvelemirde büktımetin kePdisı:ne 
arz ve teklif ettiğimiz tarzda bir beyan
namenin, suri kelimelerle değil, saırıi· 
mi bır lisan ile neşrine ve tekalifi sair~
n:n hi.isnü telfıkki edilip infaz edilel·ı>ğ:
ne dair Sadaretin maruzatımıza dC'ğru -
dan co~ruya cevab ita ctmesile, JI'IÜm • 
kün olacaktır. Yoksa, hala Refik Halıd 
Bey tarafından telgraflarımız ve beyan
nemelerimiz kontrol. sirkat ve tevkıf e
dilirkeıı. bükttmetin samimiyetinden bah 
solunması, bize pek garib geliyor. 

Hükumet. bu mütereddid vazıyetinde 
birkaç gün daha devam edecek olursa, 
mHI('t nazarmd~ henüz taayyün ec1emi • 
yen Prnniyet ve itimadı büsbütün selbe 
ıo:c-bcbiyet verecektir. Her taraftan aldı

~ımız telgra!namelerde, hükumeti ecdi
denin şayanı emniyet olup olma1lığına 

dair sunller sorulmaktadır. Arzı ihtiram 
ederim kardeşim. 

(Mu.stafa Kemal) 

Efend!ler, Yunus Nadi Bey, verdiğim 
malümat ve izahattan hakikt va~iyeti 

anladı. Bizimle muhabereye devama lü
zum görmedi. Bilfıkis yeni hükumeti ve 
bassaten Cemal paşayı irşada çalışmış ... 
Filhakika, izah edeceğim vechile, zahi -
ren olsun, bir itil~f vaziyet ve manzara
sı teessüs etti. 

6 Teşrinievvel 335 günü de geçti. Bi~, 
mevcud tedabirin ehemmiyet ve dikkat
le idamesi lüzumunu tamimen emeı1tik. 

Yunus Nııdi Beyle, muhaberemiıin !cr 
casında, nihayet, Sadrazarndan CPvab 
değil, fakat Cemal paşadan §U telgrafı 
aldık: 

Harbiyeden 
7-10-35 

Saat: 12,7 soma 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerin.e 

Bu telgrafa derakab, müsbet ve samı
mt olan şu cevabımızı verdik 

.)ifı·e 

SiV(IJJ 

7-10-.15 

Kabine ile anlaşma: 
[Kabine nezdinde (Kuvayi Mılliye • 

nin murahhnsı) vazifesini deruhte etti -
ğini söyliyen Harbiye Nazırı Mersinıi Ce 
mal Paşanın uzun muhaberelerındE:n 

sorıra. bi:- hayli müşkülat ile anlaşma 
m{1mkün <ıluyor. Büyük Şefimiz, kabi • 
neye müzaheret vadediyor. 

Fakat, kabıneden bir beyanname neş • 
rini taleb ediyor. Ve bu beyannamenin 
de 'r:eşrinievvel, mahrem olarak (Hey -
eti Tem~iliye) ye gönderilerek oir ker(> 
görülmesini istiyor. 

5 maddt-1ik uzun bir telgrafı ihtiva e -
den Büyük Halaskarın bu beyanatı üze
rine kabine gene samimlyetten uzakla -
sıyor. Büyük Şef, bu hakikati de şöylece 
izah <>diyor.] 

Cemal Paşa, bu telgrafımıza o gecP. ce
vab verdi. Bunda, cbeyannamenın te!ırli 
neşrinc zaruret hasıl olduğu ve fakat no
katı lazımeye dikkat olundulunu bildı • 
riyordu .• 

Biz de ayni gecede, nezaket icabı ola
mak üzere, cevab verdik. 

Fakat, hükttmet beyannamesini kab • 
lelneşir bize göstermok istemediği anla
§thnca, biz de millete olan beyanname • 
mizi, bilistişnre neşrettik ve padişaha o
lan telgrafı da ayni suretle çektik. 

7 Teşrinievvel 335 tarihli olan oeyanna
memfz, milleti, takib olunan yolda isa -
bet ve muvaffakiyet olduğu ve mulıafa • 
zai vahdetıe, bugüne kadar olduğıı gibi, 
devaın edilmesi hususunda, bilvesile ten
vir ve irşada ve kuvvei maneviyeyi tak
viyeye medar olmak maksadiarını ihtiva 
etmekte ıdi. 

Padişaha yazılan telgraf ta. mıllet na
gimdiya kadar olan muhaberatın hll • rnına te§ek.kürü tazammun ediyordu. 

ı asa sı: ( A rkG.n var) 

Birincikfmun ıs 

Gazeteciliğin 

Canlı ra 
kulisi aras1nda 

yo mak·nesi 
Ingiliz 
geçen 

gazetecileri başlarından 
maceraları anlatıyorlar 

Gazetemızin radyo mütehassuuyını. 

Muhtelif radyo stüdyolarını idare ede
rım. O gün. matbaamdan ve btircıından 
akşama kadar radyo işlerinden bunalmı~ 
bır halde evime döndüm. Kapıyı kapar
ken: 

- Tayfa kılıklı birisi sizi aradı. Til
bury'cien yaya olarak buraya kadar gel· 
miş, muhakkak görüşmek istıyormuş. 

Akşama tekrar uğrıyacağını söyledi, d<>· 
diler .. 

Tayfalardan tanıdığım kimse yoktu. 
'I'A Tilbury'den kalkarak, bizim aenıtc 

yaya gelmek her babayiğitin karı de~il 
di hani. .. 

Neyse çok beklemedim. Kapıya in~i
rilcn müthiş yumruklardan beni herhal
de görmek istiyen meçhul mısafirimın 

geldiğini ıı.nladım. Kapıyı bizzat kendim 
açtım. Elli yaşlarında kadar görünen kı
sa boylu, gemici gömlekli, yün fcınıHi 

pantalon giymiş tıknaz birisile karşılıış

tım. 

Adam, ismimi sordu. Öğrenince hay
ret, ~aşkınlık eseri gösterir gibi oldu An
la~ılan, mübarek beni daha yaşlı sanıyor
d:.ı. 

Hadisenin bundan beş sene evvel geç
tiğını, hatırınızdan çıkarmayınız. 

Kasketinin içinden gayet yaglı, kirli 
ve bir Am('rikan mecmuasından kesilrli. 
ğ! belli olan bir kağıd parçası ct'k.:ı.rdı. 

cOku!..» demek istermiş gibi tA burnu
ma, hayır gözlerimin içine soktu. Oku
dum! Yazıda o tarihten bir sene ~vvc>l, 
yapmtş olduğum bir televizyon terrübe
sindcn bahsediliyor, ismim ve ad,.esim 
de ilfıve edHiyorclu. 
Esrarın birinci ma-ddesi hallolunmuştu. 

Adaının beni ne suretle tanıdı Lt ını anla
dım. Babam yaşlarında olan adama: 

- Oğlum, dedim, gel laboratuvarıma 
çıkalım. Orada daha rahatça görüş~rüz .. 
Doğrusunu isterseniz, bu tıknaz d~niz

cirle esrar dolu bir hal vardı; ve kPrdi· 
s:nden şimdiye kadar duymadığım §CY

ler ışıteceğimi seziyordum. Aradan dal:a 
birkaç samye geçmeden bu kana.ıı.tinıd~ 

yanılmaclığımı gördUm. Zira tayfa, daha 
merdivenlerin yarısına gelmemışti ki, 
birden sağ dizini iki elile yakaladı. müt
hiş bir ınilti kopardı, sanki bir yeri yan
nuş gibi homurdanarak kapaklandı. 

Tel~şla: 

-Ne oldun .. ayağın mı burkuldu? .. di· 
ye sordum. 

Adam, kayıdsız bir sesle cevab verdi: 
- Yok yok bir şey değil. Alışkınım 

bunlara.. gene mahud, melttn ctelAiz. i 
aldım. Mevce geldi. 

beşer.ln benım gibi bir insanın, rad!o ~~ 
kinesi olmadan, tıpkı bir radyo ~ıbı I'P' 
tün dünya radyolarını dinlemesi, ınıı,.ı
telif tulü mçvcler üzerinden haberlPf}lt" 
ması. ne müheyyiç bir hadise ıdi1 r· 
ınal ki abes bir düşünce ile uğraşıyad• 
dum, fakat karşuna birisi çıkar dı.ı r:ıt:• 

·ı d .~ ğ ·· ı r· d~· yo mesaJ arını u.7-..u unu soy e • le' 
garibi, uzak mesafelerden gelen baberııt· 
rin vücudünde bir takım tesirler yar rtı 
t w •• ı ı d .. .. gazete 
ıgın ı goz erım e e gorursem. . ,.. 

için enteresan bir mevzu buldu~uına 111 

narnamazlık edemezdim artık ..• 

* ın Ortalıkta bu canlı radyo rivayetı,.rı~ı1 
dclaşmakta olduğunu biliyordum. 13ılg·o) 
bile Amerikada, kendilerinde (r!l.-:l~ett 
makinesi kabiliyeti oldu~unu iddlıt e d:l 
birçok k:mseler, telsiz laboratuvarlarır 
r.ıüşahede altında bulunmaktadırlar. tf.ll 

Sözü uzatmıyayım. Yukarıya çabŞ d• 
d r rıo o1ama çıktık. Tavandan yere ka a • 11• 

yo makineleri, metrolar, prizler ve ,r.:rı 
likeı. işaretleri ile kaplanmı§ labora.ıll~~h· 
mın dışarıya çıt bile aksettirmiyen. ~~·~ 
remiyetinde dünyanın en garlb bı'k " 
sinı dinledim. !B' 

Tayfa, aklındakileri derleyip topıı~d· 
mak istiyormuş gibi, gözlerini bir ~ dıl 
det boşluğa diktikten sonra, söze ıoa§ ııd~ 

!'i' (1• 
- Şimali ve Cenubt Amerika arıı.' Jll' 

mP.kik dokuyan bir gemide çalışıyor~ııitl' 
Zanaatım marangozluktu. Günün ~ırııı· 
rle, e!en•<ii kaptanın kamarasından bır 
kım eşya çalındı. Bütün şüpheler 11,~· 
nim üstümde toplandı. Halbuki .rn851 . .....e 

d"C1Jt' 
dum. Kanıma dokundu. Canımı .. 1' ı:ıfl 
takank. çalıştım ve nihayet iki kışı 0 yfo.' 
ve gemide ateşçilik yapan hırsızları ..,11• 

rııtıı·· kaladım. Çalınan e§yayı da, kama ııe· 

do buldum. Heri!leri zinciriediler ve~vııı 
nımJe yüzleştirdiler. Masum olodl.l pılr 
meydana çıktı. Fakat, laf arasında 11gıı liınlar: cSana öyle bir oyun oynıY8~1JJt 
ki hayatında bir türlü unutamıyac~ 0ıtı· 
nerede dursan ol, seni ctelsiz» le )c 

yacağızı. diye bir tehdid savurduııır· 1• 

Tıknaz adam, adeta pul pul oırıııış.ıcıı· 
rınle_§miş yüzünü burnuma kadar 5;1;tır 
rak. şimdi biraz ferini kaybetmı§ g ct' 
rlle gözlerimi aradı ve konuşınast118 

nmelli: ~ 

- Ne dersiniz gazeteci. bay, }le~l'J' 
hspisten çıkar çıkmaz Cenubi ~el<c;;C" 
mn bilemediğim, bulamadığım bır 0ıııJ 
sinde gayet kuvvetli bir radyo ıstaS~ rg~ 
kurmuşlar ve o gün bugündür bf'111 

hatsız ediyorlar .. 
Şaşırarak sordum: 
- Seni rahatsız mı ediyorlar?.. 1 ciı"' l te· - Evet, diye cevab verdi. Ben .. 

1
yeri 

le çağırıyorlar.:. Bak ... MelOnlar. go 
kör olasıcalar gene geldiler ... 

Tuhafıma gitti. Zira herifin, o dapda
racık, vücudüne yapfŞık olan gcmici 
gömleğinin altına kocaman bir radyo 
makinesi değil. küçücük bir anahtarını 
bile saklamacıının imkanı yoktu .• 

Adam canı yanmış gibi: ,.ıı 

- Vay ~nam! .. diye homurdand'.erclt 
sanki Elektrik çarpmış gibi oldu~ıı ~0ııı~' 

iddıa dö\'Ünmeğe. kıvranmağa başladı. 
Herif bayağı bayağı: 
Canlı radyo makinesi olduğunu 

ediyordu. 
Hayır hayır yanlış işilmediniz, a'dam

t:a~ız ctelsiz aldım. sözile, kendisinin 
tıpkı tıpkJ.Sına, etten, kemikten yap!lma 
bir radyo makinesi olduğunu anlatmak 
istiyordu .. 

Tayfa bel.lU de kaçı~ın birisi Jd1. Fakat. 

~oluğa da anlattı: 1 tıtl 
Nası, Jf 

- Bak, bak neler diyorlar... c:ııf." 
darbe, hoşuna gidiyor mu? .. !şte '

5
efat 

de bir tane daha yolluyoruz. Bil 
· ıar·· r boynuna gelecek, dikkat! .. dıyor r/'ı'lıe 

Filhakika ihtiyar tayfa bunları 
(Devamı 11 inci sayfadA) 
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Bir rop ve bir tayyör Elbisenizin dikişindeki 

/ d'::~~~~~~~r~~~frebilirsiniz 
lup dü~elttirmek Için de dikilen ,eyıieki 
kusurlann neden ileri geldi~ini, naSll 
düzeltileceğini bilmek lAzımdır. 
Kadın elbiselerinde sık sık raırtlanan 

bozukluklardan biri cdirsek darlı~h dır. 

Kolu oynattıkça bir cendere içinde imiş 
gibi sıkılır, elbisenin dirsek yeri patııya
cak hale gelir. Çok geçmeden de yıpra -
nır - • ırtılır. 

Bunun sebebi: Dirsek kısmının dar bi-
çllmiş olmasıdır. 

Çaresi: (A) Kol diki§ini (veya diloş -
lHini) çözünüz. Tam dirse~e gelen yerl
nı;a büzgü yapınız. Bu suretle boJluk o 
noktada toplanır. Ve artık çekmez. 

(B) X:alın yünlü kumaşlarda büzgü yf 
rtne 3-4 tane derin pens yapılır. 

* İkinci m!ıhim lnmır: 
Çolu l-eketlerin arkasında koltuk ye -

rine ve bele yakın taraflarmda kınf'k -
lar olur. 

Sebebi: Bu, ne kol altlannın, ne de iki 
omu~ arasının fazla bol bırakılm14 «'lma
sından ileri .gelmez. Provanın fenah • 
~ından olur. 

Çaresi: (A) kollan yerinden söktlnUı. 
Omuz dikişini açmız. Arka parçayı bı -
raz yukarı çekini:ı. Kol yerini daha mu
kavves oyunuz. 

ı 

(B) Gene düzelmezse yakayı da çö • 
zünU:ı. Omuzu yeni ba§tan keşinix. Jfııta 
bUtUn bütün düzelince omU% başm1 bi • 
raz pamukla doldurunuz. VfiYa dolQU' • 

, Xahn, efamalı yünlüdeı klisik bir tayyör. Önünün · Orijinal bir abiyye rop. E~e~lnin önü plili. Kolları, pliler dar tunuz. 
l'ki ufak düjme Ue ilıkleni§i, yanlarda üstüste konu!- b~lıyor, gittikçe geni§liyor. Kollarile göğsü de plili amma bu t,te iki büyük diki§ kusurunu kendı 1 . .. 
tnuş biribirinden ufak Hd şer cep hoş bir değiş.klik pliler yatırılmamı§, açık bırakılmış, uçları gittikçe dari-aşıp sfv. Plinizle d üzeitmenin veya terzinıze izah boyle m~hlm gorunen fakat hakikat te 
0lınuş. Erkek gömleklerini andıran bir bluz ve kra- cıleşerek kumaşın içinde kılyboluyor. İşte robun bütün husus~- ederek düzelttirmenin yolu. Ara§tırJDız. pek ehemıniyetsiz kusurları yüzünden 

.. ~.~tla ne güzel görünür. . yeti ve zarafeti buradadır. gözünüzden düşen ne kadar elbiseDizin 1 çirkınleştiğini göreceksiniz • 

... E~·iik····~~-k~ii"~;··························cuzer·yak·a·························· ............. ÇOCiJ'k .... li"B.kilni··--·---·····-A-;jYY~ .... R~P·-·-· .. -

1 

• 

le !:vintzde gônnekten doyulan kliisi"k ce
) ~tlerin yer!ne şu tarz fantezi bi'r ceket 
lt ııptırıp &>cyJniz. Daha pk görünürsünüz. 

;blarınıza daha çok uyar. Bu cekt>tler 
ç· k rnuhtelff kuma~lardan ve çe§it\H bJ
l~lllde Yapılabileceği için son derece kul-

llışJı ve her keseye elverişlidirler. 
le \'~karıda solda: Bu ceket koyıı renk 
~~~dıfedendir. Beli sıkı, kolları bolinin 

ı dına çok bol. Fakat dar, sıkı bilezik-
"'rl · hoı ~ nıhayetJenmiş. Belden aşa~ısJ h:ıfif 

1(! : hasklı Belinde, omuzlarında, kol bi
v Zıkıerinde açık renk kordeladan siisler 

~ ;~ (~O rnetre eninde kumaştan takriben 
Rı der.) 

Q~~karıda sağda: Bu da düvetinccn. 
tt us kruvaze. Beli, ipekli iri bir fiyon~a 
ltı(! ıhıtıe!liyor. Uzun kolları bolca. (Bir 

etre eninde kumaştan aşağı yukarı 2,25 

lt~ltta: Bu scferki dradan yapılmıştır. 
taştası omuılara geçm.i§. Garnitürii su-

ır. 

Kürk değil fakat kürk 1 
kadar güzel ve kürk Çocu.~unuzu doktora gösterirken şu noktalara dikkat 

kadar ısıtır ederseniz daha çabuk (gileşmesine yardım etmiş olursunuz 

Hemen· hiçbir kışlık manto, tayyer 
kurksüz tam kı§lık olmaz. Biraz ısmrr.ak, 
b:raz da ~ık görünmek için ister iatomcz 
elbiselcrimızde az çok kürke muhtacız. 
Halbuki kürk • hattA aleiadesi bile - ba
gün bii"Çok bütceler için bir lüks halin
dedir. Her istiyenin, her isted iği vakit al
masına ekonomik imkan yoktur. 

Bu kürk taklidi basit bir şekilde j'apı
lır. SermayE>$i biraz ipek şöniy ılE' iste
nilen &ürkün büyüklüğünde sık bir eta
m in veya kanaviçe parçasından ibaret. 
t ir. Şöniy bu etaminin üstüne (resimde 
gördüğünüz gibi) tıpkı sahici astragana 
benzer şekilde dikilir. Hepsi bitti mi, al
tına ya krepdöşin, ya da başka bir ipekli 
astar geçirilir. HattA kalınca olmas1 için 
araya bir kat amerikan bezi geçirilir ve 
mantonun, tayyörün istenilen yerine dı· 
kilir. 

Çocuğun, acele doktor çağırı lmasına 1 

lüzum gösteren bir hastalı~ı yok ta, işti
hasız, takatsiz, neş'esiz diye doktora gös-

tcrecekseniz muayene ettirmeden birkaç 
gün evvel §Unları dikkatle araştırmız ve 
not alınız: 

1 - Akşam sabah hararet dererest 

2 - Hangi saatlerde daha hasta, d.ıha 
yorgun görünüyor. 

3 - Gece uykuları. 

4 - Son günlerde ne kadar zayıfladı~. 

5- Son aylarda boy atıp atmadı~ı. 
Hatta bir de idrar tahlili yapılır da b.:-

I•kte götürürseniz hem doktora ikincı bır 
defa gıtrnek masraf ve zahmetinden kur-

tulursunuz, hem vakit kazanırsınıı hem 
de doktor hasta hakkında daha genış bir 
malfunat edmmiş olur. Ve size teciaviyi 
daha ernniyetle bırakabilir. Daha kayıd. 
sız bir anneye belki de söylemekten çe • 
k!ndi~i usulleri size tevdi edebilir .• 

* Çocuğunuz birdenbire ve çok .nAsta • 
lanmış ta acele doktora muhtaçsanı1 ge
te dikkat etmeniz lAzım gelen bazı §ey • 

ler vardır: 

1 - Doktora hastanızın vaziyetini kı
saca ve açık bir şekilde anlatmalısı'lız k: 
muayene ve ilk tedavi sırasında "llıthhç 

olaca~ı dletlerJ, vasıtaları (şınnga ve~a
ire) yi birlikte getiTsin. Yoksa bunları 
tedarik ıçin hastanın zaranna vakitten 
kaybedilir. 

2 - Çocuğu doktorun gelmesine hnır
lamalı. Onunla birdenbire karşılaştırma
malıdır ki, huysuzlaşıp, sinirlenip mua • 
yeneyi .güçleştirmesin . Bunun için icab 

ederse hast:ı yavrunun başında birı bu
lunup doktor odaya girinciye kaddr bir 
yandan onu oyalamalı, bir yandan dst 
daktorun gelmesinin lazım olduğunu tat
lı tath ona anlatmalıdır. 

* 

ecierken de şu cihete DUy1Jk bir ebem • 
miyet vermelidir: 

Çocuk Haç almamakta inad gösterfycr, 
s!z de bir yolunu bulup Jçireıniyorsanız 
bunu doktordan gizlememeli. Çünkü: 

f,!i7Jerseniz iki ihtimal başgösterir ki iki
si de hastanın hesabına tamamen zarar • 
!ıdır. 

A • Ya doktor ilacı çocufa 1çfrdilf!ıh:e 
Inanır. O ilAçlar yararnadı diye yenı ter
tibler verir. Ve tabii bu da hasta çoeu -
~a fayda de~il büyük bir zarar verir. 

B • Ya da doktor -o vakte kadar ~r-

düğ":i bir çok örneklere bakarak- sizin 
de bir çok anneler gibi çocutunuıa m~ 

fçiremediRiniz halde doktordan sıkıJımıı 
c!çirdim• dedi~inizi anlar. Bunun neti -

cesinde p,erek hasta çocu~nuza gerek 
sı~e karşı olan itimadı kırılır. Başka bir 
gün tedavi usullerini şüphe içinde ha -
zırlar. 

Bu lki ~ekilden hangisi hastanın men

faatine uygundur: Hiç birisi de~il mi?. 

Öyle ise tıpkı hastalığın Arızalan gibi 

ilacın verili§indeki intizam veya inti73m

sızlığı da ~ocuğun doktorundan aslst giz

lememeJisiniz ki doktoru kendi elinizltı 

eaşırtmı§ ve yanll§ yola götürmü§ olma
Herhangi bir hastahkta çocufu tedavi yasınız. 

c;bir eşıne en urak şekilde benzenıı. 
.' ... ıı bu :ıbiyye rop ince bir vücudd<> ha. 
rikulade güzel görünür. Bütün tefcrrüa
tı ince mce düşünülerek icad edilmiştir. 
Dümdüz omuzlarından birini s:ısJiyeD 

koyu renk garnitüra. kapalı yakasının 
sadcliği son derece gençtir. Ete~lne - bil
hassa önüne - bolluk v-eren büzgülü par
çanın ince plilerle yukarı tarafa eklen· 
mesi ve ona geni§ bir roba tesiri verme. 
si, bu roba ile ayni parçadan yllpılmış 
dar fakat uzunluğundan büzülen kollar
Hep '.>irer incelik, zarafet ve güzellıktır. 
Belindeki uygulu sentürün kumaşın a
çıklıiile tezad yapan rengi ve decıenlerl 
cie ayrıca bir Jıklıktıı. 
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·Tarihi tedkikler 
(Ba§tarafı 7 inci ıayftıdcı) t El yazısı Iritablar çok pahalı idi. Pek 

liır sahaya yayJldı. 1150 d; bu tcşek ·ı az kimseler bunlan elde edebiliyorlar
kiil tamamlanmış bulunuyordu. Av • dı. Çünkü tnlebenin çoğu fakirdi. Hem 
rupanın her tarnfmdan binlerce tale • okuyorlar, hem de uşaklık gibi hizmet
be burada toplanıyor; Guillnume de le!' yapıyorlardı. İçlerinde dilenenler 
k:hampo..-.ıu v~ Pierrc AbıHard gibi meş- bile vardı. Bunun için kitablar evveln 
hur alimierin etrafını alıyorlardı. On talebeye diktP ettirilir, sonra okunur • 
!kinci asrın sonlarına doğru ayni şeh • du. 
rin bütün muallim ve talebesi arasın- Aramalnr, mü~ahedeler, tecrübeler 
aa, mekteb ayırmaksızın umumun fay gil)i ileri hamlelere meydan verilmi • 
\ialarım ve haklannı korumak üzere yo-rdu. Diyorlardı ki eski alimler her 
b;rlik yapıldı. Bunun adı: cÜniversita- şeyi bulmuşlard!r, her bilginin usulle
tet Magistrau:n et colarium» du. Üni • rini koyınuşlard!!"'; kendilerine onları 
versiteler işte bu teşekkülden doğdu. tatbik etmek Ye onlara uymaktan baş-

Paris üniversitesi 1200-1231 sene le- k:ı bir iş ka lma mıştır. Bu usule eSco
li arasında Papanın ve Kral Filip Ogüs lastique • Skolastik:t denildi. 
tün yardımlnriie olgunlaştı, istiklal ka- Rivayet ederler ki, eski hocalardan 
zandı. Çün!dl Kral, üniversiteliler ara- birine atm di~leri hakkında bir şey sor· 
sındaki ihtiliiflarm kilise hakemleri ta- muşlar. Hemen Aristonun kitabını al • 
rafındnn hallini kabul ettiği gibi Papa mı~. sayfalannı karıştırmış. Fakat diş· 
aa üniversitcye kendi azalarını kendi- le-den bahsed~"n sayfa her nasılsa kop
sinin muhakerne etmesi hakkını veri • tuğu için bula..·•mımış. O zaman: 
fOrdu. Paris üniversitesi böylelikle hü ~ Atın di~leri yoktur. 
kürnet içindo hiikiırnct, bir ctedris ve Demiş. 
terlıiye cümhuriyeti» oluverdi. - Nasıl olur? İı::te! 

On üçünc:i asnn ikinci yansında n . Demişler VP gö~ermişler. inanma • 
Iliversitede dört fakülte vardı: İlahi • mış ve inkar etmi~: 
yat. hukuk, tıh, serbest san'atlar... - Bre cahille!', aldanıyorsunuz. Ce-

Son fakültedek; profesör ve talebe ha~et uykusundan uyanın. E~er atın 
milliyet ve memleketlerine göre i"ran· di~1eri olsaydı Aristonun kitabında bu-

63, Normand i ya, Pikardiya ve İngilte- lunurd_u_. --------
re diye dört ırrupa aynlmışlardı. 

Dersler Lfıtim·e veriliyordu. Çünkü 
akutma işini kilise yapıyordu ve kili • 
senin resmi dlH Lfıtince idi. Usuller a
~ağı yukarı b!rbirine benziyordu. Oku
tulan dersler de çok değildi: MU'kad • 
des kitablar, Papanın emirnaıneleri, 

Hipokrat ve Gnlicn'in bb bilgileri, A • 
ris•onun mantık. metafizik, umumi bil 
giler ve fizik hakkındaki eserleri ... 

lzmirde bir Türkkusu rnektabi 
yapılacak· 

İzmir (Hususi) - Türk Hava Kuru -
n•u, 1zmjr Kordonunda Atatürk he,·kcl' 
civannda büyük bir Türkkuşu mektebi 
insa ettirm<'~C karar vermiş ve avan pro
j~si hımrla:ıımıştır. Türkkuşu mektebi 
2111\000 liraya malolacaktır. 

Bunlar da asıllarından ok-unmuyor • Artıırma bir alı~ma işidir. 
au; Müslümantann İspanyaya getir ·ı Çocu~nnu kfıçült ya tan arttırınata a-

Yurchl:ıs! 

aikleri Arabca tercürnelerle Latince • lıştır. retden takib edıliyordu. L....;.. ____________ .._: 

Üs1;iid.ır İcra 1\tcmurluğundan: 
Kılmllc b'.)r~lu Muhlls Şevket ve Kt\mllln lp"tekll olup evvelce yapılan açık arttırma 

sonunda 2?110 S"YIIı kanun hükümlerlne te\•flknn st\tıgı tccU edilmiş olan Üsküdard:ı 
Araklyecı Hacı CafE'r mahallesinde Körbakkn ı c;okn~ın<ln csı;:ı 48 yenı 66 ve 3 numaralı 
sa~ tıır:ıfı Rcmz! Efendi haoo ve bahçesi, sol tr. .. atı Çıkmazımam sokağı ve lin taratı 
Bakkal cadt!e~ ve arkası merhum İmam H:-cı Hasan Ef~ndlzade Muaızez hanesite 
m'\hdııd ta:nt>.mınn 1008 llra kıyınet takdlredUın!~ ola7: evin t.nmamı taksitlerin muay
)'P.!\ zam1nd'l yatınlmamış olmasından umum! hükümler dalrc.c;lnde satılarak paraya 
~vrllmcs!ne karar verllmiştir. Gnyrimenkuı:ln vnzlyotl hazmun: Mezkfır gayrimenkule 
sntmk ve eski Cık!naztmam sokaitı, yenı Mollalıcnk Nuri sokaklarından iki kapı 1le gl -
rillr. Zcmf:ı1 çimento dö.şell blr taşlık üzerinde tki oda, b!r hnJA ve zemini kırık çimen
to döşeH adt ocaklı ve iki kapısı bulunan bir mutfak ''e taşlıktan bahçeye çıkma~a 
m:-hswı lkt kopısı mevcuddur. Blrtncl kat bir sofa üzerlnde dört oda ve sokakla bah
çcve na~r o.!alarda birer yüklük ve bahçeye nazır od".dll bl!' balkon ve mezkür katta 
b1r halA mc\'cuddur. 

BahQe: Bahçr çıtmaza tet kanadlı demir Jı::ıpısı meveud olup içeride bir kuyu, ufak 
btr hu•-.ız ve bir erik, blr ayva, bir saltım v!l birkaç dn güı fidanını havldlr. 

Evsa.fl umumlyesl: Gtıyrlmenkul a~ab ve muhtacı tamir blı halde olup lkl tarafı t.e
nelte kaplı. !cf'rlrte elektrik ?e su tesisatı meveudd~r. 

hbu g1lyrlmenkulün artınna şartnamesinde 25-12-038 tarthinden itibaren 37-509 nu
marob dCS!'C He ... Üsküdar İcra dalresının muayyen numarasında herkesin görebUmesi 
1Ç1'1 açıktır. İll'ınd~ yazılı olanlardan fazla maJOmat lsttyenler Işbu şartnameye ve 37-
509 numara Ht' memurtyettmlze mnraeant ctmellı1ir. Gayrimenkul 25-1-939 tarihin -
de çnrç:ımbn günü saat 15 te Üskildarda İhsanlyede Şerltbcyçe!Jllle3l BOka(tında 16 nu
mRrob Aditre binasında ıcra memurlu~ odasında 3 defa ba~ırttırı.ldıktan sonra en çok 
artırana lh:ıle edllecektlr. Ancak artmna bt':lell, muhammen kıymetln yüzde 75 ini 
bulmaz nya satı~. ıstiyenin alaca~na rüch:ınl olan ~~~~cr alacaklllann mecmuundan 
farlaya çıkmaua en çot artıranın taahhüdü 1:-Akl kalmak üzere artınna 15 gün daha 
terndll'! cdl~r,.t 9-2-939 tarihinde perşembe gür.\1 saat 15 te Üsküdar İhsaniye Şeritbey 
çeşmcsl sotı:n~ınc!a ıcra memurluRu odasında ynpılnc:ık arLu:mnda bedeli satış tstlyenln 
alııca~n,a rfıçhnnt olan dl~er alacaklllann bu gayrimenkul lle temin edUmiş alacaklan 
mır..muood:ın f:ı7Jayn çıkmak ~artne en çok :ırtırıımasına ve en çok artıranlara ihale 
edutr. Böjle b:r bedel elde edU:mezse ihale V?Jlllmaz ve sa~ış bedell düşer. 

Artın::ıa bC':fe-ll pe!tlndir. Artırmaya iştirak Için yuknrıch yazılı kıymettn yilzde 7/J u 
nisbetinde oeı-:- nkçesl veya mUıt bir bankanm tem!n:ıt m~ktubu tevdl edllccektlr. 

Gayı:lment'ı•!Sn kendls1ne Ihale olunan k1m!'f' derhal vnya verilen rnühlet içinde pa
ray: venn~z::t' thaJe karan fesholunarak ken11slnden evvel en yüksek tekllfte bulunan 
tımsc:~e a!7ctnlç oldu~u bedelle alma~a razı olursa ona, olmazsa veya bulunmazsa 
ı gün müddr•ıe artırmaya çıkarılıp çok artırana lhalo edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen cfinler tcln y{lzde 5 ten hesab olunım~.k faiz ve diğer masraflar ayrıca mah
kemeye haccı ketmaksızın memurlyettmlzce alıcıdan tahs11 olunur. 

ipotek sahlb~ alacaklılarla · d~ alacaklıların ve Irtifak hakkı sahlblerlntn gayri -
men).ul fizenndek1 haklannın, hu.susUe faiz "TC masraf dahil olan Iddialarını gayri -
menkut Ozertn~ekl haklarını llln tarihinden l~lbnrcn 20 gün içinde evrakı müsblteler1le 
birlikte memuı1yetlmlze blldlrmelerl icab eder. Altsl halde haklan Tapu sicllllle sabit 
olmadıkça satı., bedelinin paylaşınasından hariç kalırlar. Alıcı artmna bedeli harteln
de olarak lhal".l karar pullannı, ferag hnrcını ve 20 sen::llk Vakıf taviz bedelini ver -
me~e meeburc!ur. OayrfmenkuHln nefslnden do~an mü:.Crnktm vergller, tanzlfat, tenvı
rfyf' ve lellii.lly~. Vakıf learesl borçluya alddlr. Göstertion ıtünde artırmaya Iştirak eden
ler, artırma sartnamesını okuması lüzumlumal!\matı almış ve bunlan tamamen kabul 
et.:rr.lş ad ve ıtıb:ır olunur. Yukarıda göster1lıın ga:rrlmenkulün, Işbu UAn ve göster1len 
artırm:ı şartnamesi dalresinde aatılacaıtı Ufln olunur. 
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ve mnştemil9.tı her lUrlll tes.s ılı 
iie satılmaktadır. ltıale tHrihi 
21 KB.nunuev\·eı 938 Çarşamba 
günü snnt 14-16, Müracaat yeri 
Istanbul Divanyolunda Sultanab
med sulh mahkemesi başkı1tiblı~i. 

Satış iltlnı : 19/11/938 tarihli 
Tan ve Son 1'elgra! gazelderinde 
intişar etmiştir. , 

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

oli Posta 
Yerebatau. Çatalçeşme sokak, 25 

Yevml. Siy:ı.sl, Havaals ve Halk gazetesı 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin büti\n bakları 

mahfuz ve gazete.:nıze aiddır. 

AEONE .FiATLARı 
1 6 3 

Etme Ay Ay 
Kr. ı....r. 1\r. 

----
TÜRK'YE 1400 75v 4VO 

YUNANİSTAN 2a-!J 12~\J 710 
ECNEB! 800 

Abone bedeli peşındı:. P.dres 
dcği§tirmek 25 kurllitur. 

1 
Ay 
1\r. 

loO 

270 1 
!JO:> 

Gelen evrak geri verilmez. 
lliinlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab içın tnektublara lO kuruşluk 

Pul ılfıvesı lazımdır. 

·················································~ : Posta kutusu : 741 İstanbul : . . 
: Tclgrof : Son P~ısta : . . 
: Telefon : 20203 : . . 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 

BirincikAnun 18 

1939. Y 1 L B AŞ 1 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

esi 

• ) Liradır. 
Ayrıca : 200.000, ıso.ooo, 100.000. ıo.ooo, 60.000, so.ooo. 

::o.cco, LO.CCO, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000va 100.000) 
liralık ilı.i edet mükSiat vard1r ..• 
Keşice \'ılbaşı eecesi yapılacaktır. Biletler - (2,5), (5) va (10) lira

lı: tır ... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahnız. 

1 lnhisarlar U. Müdürlüğünden~ 
Cinsi Mik d arı 

1 adet 

muhammen B. 
bebcri • Tutan 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
200 

eksiltmenlo 
şekli saati 

%,5 
teminat 
Lr. Kr. 
15 _P_a_zaı_·_lık---:16 

Çamaşır kurutmd ve 
ntnleme makinası 
Lllstik Hortum 180 Metre 7 60 tS..!)() 101 25 Açık 13 

I - !daremizin Cibali fabn"kası için (1) aded elektrikle müteharrik çama~ 
kurutma ve ütüleme makinesi ile (180) metre listik hortum prtnameleri ınal' 
cibince hizalarında yazılı usu11erle satın alınacaktır. 

H - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan bizalarmda göstenlıniŞtlt· 
III - Eksiitme 30/XII/938 tarinme rastlıyan Cuma günü hizalannda yazılı sa

atlerde Kabataşta Levazım ve Mübay:ı=ıt Şubesindek.4 Alım Komisyonunda ya!* 
lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarıık her gün sözü geçen şubeden alınabilir 
V - 1steklilerin eksiitme için tayın edilen gı1r:. ve saatlerde % 7,5 güv~ 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen koınisyona gelmeleri ilin olunur. 
c9130• 

~ 

1 - Şartnamesi mucibince 3000 kilo arab sabunu eksiitme usuliyle satın alt" 
nacaktır. & 

II - Muhaınmen bedeli beher kilosu 14 kuru~ hesabile 420 lira ve muva~ 
teminatı ::n ,50 liradır. 

III - Eksiitme 20/Xll/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat H de Kabat~ 
Levazun ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılac:lktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme par..-

lariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri Han olunur. c8833• 

1 , İstanbul Belediyesi ilinlan 1 
Hepsine 450 lira bedel tahmin crtı:en Eminönünde Ahıçe1ebi mahallt>S1rıiD 

Helvacı soka~mda 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18 kapı ve 12. 13, 14 parsel numaralı 1/f' Jıl"' 
tı-:ıda dükkanlan bulunan hanın enkaıı pazarlıkla satılacaktır. Şartnamesı i:fl"' 
cüme:ı kaleminde görülebilir. İstekliler 67 lira 50 kuruşluk teminat mnkbıtZ v~ 
ya mektub;le beraber 19/12/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi :EuC 
nıende bulunmalıdırlar. (B.) (9205) 

~ · ~ 
Keşif bedeli 1610 lira 35 kuruş olan Gülhane parkında Bahçeler Mi1dürlil 

8 
.. 

b;nasının tamiri açık eksiltıneye ko-:ul muştur. Keşif evrakile şartnamesi vv rı 
7ım Miidürlfığünde görülebilir. İstekı:lcr 2490 sayılı kanunda yazılı vcsikAdtt 

0 hsşka bu i§ için Fen İşleri MüdürJiiğün den alacakları fen ehliyet vesikasılP 12 ~ 
lira 77 kuruşluk ilk teminat makl)u7. vP.ya mektubile beraber 29/12/938 pcrşeııl 
t:e günü saat 14 buçukta Daimi Enl'il.meode bulunmalıdırlar. (9093) ~ 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare bendiye ihtiyacı için beş bin kilo çubuk J..ur§un a1ımı açık eksiltrııe~: 

konulmuştur. Eksiitme 3/1/939 tarihiml~ Sr,h günü saat 15 tc Büyük Postııtı:ı ıı· 
binası bırinci katta P. T. T. Müdürlüğil.nde mütt'şekkil alım satım komısyorıı.ı ·n. 
do yapılacaktır. Beher kilosunun muh~Jınmen bedel; 32 kuruş. heps nin Hi J0,11~e 
muvakkat teminat 120 lıradır. İstekiıleri n olbabuak: şartnamelerini gorrnPk , 1 

ınuvakkat teminatlarını yatınnak ü~er·'? rnC'zkür müdürlük idari kalem ıevııııı;~ 
kısmına. eksiitme gün ve saatind~ de Ticaret odası vesikası ve teminat ınJ 
buzıle birL.kLe komisyona müracaatlan. c9195, 

., 
ı: ura, 
)'!bı 

tanı 
Bı 

tıuıs 
tk 
tnı>r 
l'et 
C! tın: 

V ert 
\' 
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(BC~§ tarajı ı inci sayfada.) kıtti haiz o]mıyanlar. bu liyakati kaybe· 
i Yeni kanunumuzun mer'iyete gırdiğı dcnler. bu liyakate münafi hareket e • 

riün, avukatlığın bir dönüm noktac;ı sa - dcn:cr, bittabi bu kanunun verdıği hnk
)'ılınalıdır. Avukntlığı mesleki mahsus tan asla istifade edememck ve bu camia-
lanıtan, bu kanundur.• da yrr olmamak Hizımdır.» 

Baro reisı bundan sonra yeni kmıu - Bundan sonra 1938 yılının idad ve 
lıun nıeziyetlerinden bahsederek, avukat- mdi raporu okunmuş ve geçen yıl iç~
l:.k nıcslcğinde ilk feyzin 340 tarihınde risinde vefat eden avukatların hatırala -
lı:ıPr'ıycte gıren kanunla başladığını ışa- rına hurmeten bir dakika ayakta susul • 
tetıe, şımdi ise rüştünü ve fazlıru ısbat muştur. 
~htıiş olan avukatlara bu yeni kanunun 
\'erildığini anlatmış ve sözüne şöyle de
\'anı etmi§tir: 

Münakaşalar 

' - Her sahadnki geniş inkılabımız ve 
terakkiyatımız gibi bu kanun da Ebedi 
Şe.rııni~ Atatürkün yüksek ilhammc.a..'l 
tıur alarak, meclise sevkolunmuş ve ha
l"atlannda kanuniyet kc.sbetmiş olduğu 
hıtlde, tn:bik zamanından evvel hepi -
lllizi çok büyük teessürlere garkeden vc
fııtıarı vuku bulmuştur. Yüksek hatıra • 
larını tes'ıd için sizleri 5 dakika avakta Iii . 

kOnete davet eylcrim.:. 
k n.e,sin bu sözünü müteakib bütün r.vu
. llllar ayağa kalktılar ve 5 dakika susu
larak, Büyük Milli Kahramanın natırası
tıı hüıınetıc taziz ettiler. 

llaro reısi, bundan sonra, sözlerine d~
~arnıa: 

t ' - Sayın arkadaşlar, adalet cıhazını 

Müteakibeıı. bazı talebler münakaşala· 
ra yol açtı. Salonun darlığından ve bir 
kısım avukatlaı:ın dışarı.da kaldığından 

hahisle, celseniır talikini ve Üniversite 
içtimn salonunda toplanılmasını istıyen
ler oldu. Fakat, bu, kabul edilmedi. 

Avukat Celal söz alarak, idare meclisi 
intihabı için terti'b edilen dört listede bir 
tck kadın DVUkat bulunmadığından şik5-
yet etti. Hatib, beş dakika kadar .sdıüne 
devam ettikten ve bu mevzuda münakoı
şalar başladıktan sonra, anlaşıldı ki, ~ıs
telerde kadın avukat Süreyya A~aoğ1u • 
n:.m ismi vardır. 

Nihayet in'tihaba geçildi ve neticNl<> 
c. kı reis Hasan Hayri, yeniden riyasetc 
seçildi. Reis, söz alarak, kendisinı 3 ün
cü defa bu mevkie seçen arkadasıarına 
!eşekkür etti. Ve idare heyeti azaları se
çimi de, yapıldıktan sonra toplantıy<t ni
hayet verildi. 

Y eni idare heyeti 

ekemrnüıe sevkeden bu kanun. mcslcği
~lzt tnhsil ve ilim adarolanna ve Tı.irk • 
~re h?sretmek su~etile, tesadüfi avııkat
l ğa nihayet vermıştir. Du suretle mes • 
C~i türediler ve temeliükü matlub ve Baro .!.dare heyetine ekseriyetle seçilen 
~Uınessillik gibi bazı kanuni akıdlPri a- avukatlar, şunlardır: 
ta katlığı leraya vcsile tutan ve Haroya Mckki Hikmet, Muharrem Naıl. Rüat 
" Yde layık olmadıkları halde, baz, a - Alımcd, Abdülkadir, İsmail İsa, Faruld, 
;katıarın yerinde olmıyan merhamet ve Ali Galıb ve Suad Hayri. 
k Cnfaatıerine dayanarak, tufeyli nvu ~ Müsavi rey alan Ali Haydar ve KJb
'l'~tlık Yapanlan da, menetmiştir:. dedı ve rıslı Celal arasında, gelecek hafta ikinc: 
d Utk avuıtatlarının bu kanuna layık o]- bir intihab yapılacaktır. 
Uklarından bahisle, -şunları ilave e~ti: Dünkü toplantıya 326 avukat ij!irak 
~illi ve mesleki abliıkta bu liya - etti. 

Rum va aş i r .ke i endilerini 
ş·ddetle tenkid ediyorlar 

SON POSTA 

Gazeteciliğin kulisi 
(BQ.§tarafı 8 inci sayfada) 

söylemez. ~ki eli ile boynunu yukaladı ve 
yere yuvarlanarak görünür bir ihtilfiç 
içinde kıvranmaya başladı. 

Derken ııyaklanm suya erdi. Zaıl'lanı
ır.ızın tanınmış sinir mütehassıslanrıdan 
birile konuştuklanmı hatırladım. B . .ı.na, 
akli hastalıklardan pek nadir görülPnler
den bir tanesinin arazının da hastar.ın, 
uzaklarda bulunan insanlardan bazı söz
!er ışitti~ine, bazı hareketleri cahz• ey
le~1i~ine inDndığını söylemişti ... Bunları 
hntırladım. MisafirtmlP ona göre konuş
mnk için tedbirler aldım. 

Tztırabı dinen tayfa, yeri.Dd'cn doAt-111-
du. Bu sefer pantalonunun sağ cebinden. 
içlndc Nevyorkta konuşmuş oldur,.ı, der
di:li anlattığı yinni yirmi beş tanınmış 
şahsiyetiıı ismi bulunan bir ka~ıd uzat
tı. İsmimin bu mevhum doktorlarla fpn 
ndamları arasında geçtiğinden dol;ı.yı zi· 
yadesilc böbürlendim. Böbürlendim am
ma, ndamı §Uradan nasıl atlatmalı! .. diye 
de düsünmekten geri durmadım. Zıra. 

ayni mütchassısın böyle malihulya için
de ynşıya'l hastalarm birdenbire azdık
larını, tehlikeli bir hal .aldıklarını da an
latt~ı aklıma geliverdi. 

Zavallı adam, aklınıdan gPçenlerden 
habersiz, ellerini birbirine kenetliyerek: 

-Bana yardım edeceksiniz. de~il mi? .• 
di)e sordu. 

Vakur bir bilgin ciddiyetile kaşl.mmı 
çattım ve mırıldandım: 

- Dostum dedim .. sana yardım P.decek 
ve seni bu bPladan kurtaracağım .. 

Ve muazzam, yüksek tevettürlü kısa 

dalga transmctörünü işaret ederek de
vam ettim: 

-· Bunu görüyor musun? ... İste yarın 
tam öğle vakti. Sana bu makinemle b:r 
haber E!Öndercceğim ve Londrada 'bir 
baran buhım1amızı söyliycceğim ve e/tE'r 
sen de hakikaten, etten. kemikten yapıl
ma, canlı bir radyo isen, o zama'l seni 
kurtaracak tcdbirlP.ri alaca~ıın ... 

Ertesi günü öğle vakti, pek sevdi~m 
birabanede birarnı içerken tay!ayı dü
şündüm. Herifçioğlu kim bilir ne kadar 
bE>klemi~ti ... 

Saat tom 13 te de, matbaaya '{iderek, 
bu barikulade macerayı yazı işleri m:i
dürüne anlattım. 

[İngiliz gazetelerindenl 
Çeviren: ! brahim Hoyi 

\ıd (~~ tarafı 1 inci sayfada) le .. vardı. Uğraşn uğra.şa 1smlml yazma~ı Siyaset aleminde 
\i;~~~~crı tekrarla. dı~ c Vattandaş zorla bec~bllmlştlm. O vakit blr gazeteyi (Bnorin- *ı 3 üncu- .... ytada) 
~~:r... h'ç okuyarn-ız ve anlıynmazdım. Bereket ver- ""~w.A.... ..... 

Ort konuş» tavsıyeslni hatırlat.ı.. . sJn yeni türkçeye. Bu yüzden türkçe oku - leketin hariçteki cgırado:. sunun tayın 
!ı&an odoks yu~dda~la~mızın, ecnebı bır masını öğrenebJldım.• edılmesine ımkan verir. Bir cemiyetin a-
tOtk ın !asahatınc itın_a edecek yerde Sabih Alnçanı y&kta durabilmesi ve tarihi tekamülünü 
0,..h Çe oğrı>nseler ve turkçe konuşsalar, --- d a getirerek medeni rolünü ifa ey-
" ad~- k .. 1 kl D" "l'"hl f mcyan atılat U~st h.are et etm ş o aca ar:nı un ·amn SI a anma masra ı lernesi için bu şartların tahakkukuna ib-

b~ak ıstedık. . · · · 1913 yılındaki yekün mislini asti t yaç mutlnktır. Bir davanın kazarulma-
8" n sabah gazetemızın ıntıı:;:ırınd·m , sında kuvvet kadar inancın da ehPnımi-
~ lltn bu yurddaşlar arasında bır anket (BQ.§tarafı 1 inci sayfada) t' olduğunu söylemek bir miıteariie-
<lbt,lt. Bakınız ne diyorlar: İtalya kara, deniz ve hava kuvvetleri - yd~ ıD 'k' .. t . k eti teyı'd edecek 
l)tıkt · t kv' . . . 100 .1 İ .1. 1. ır. u ı ı mum ezıç uvv 
...... or F'>nil o,.ran·ı1~ clivor ki: ı nın ~ ~yesı ıçın nu yon n~ı ~~ ı • üksek mezıyetli içtimat seviyenın mü-

btı .... lttnnl uı, tth·kc;"•vl yurıancıı ka d-ır b111P ı rası, lngıltere ayni maksadla 500 rru.Iy.m y d. tt . ki f'le en 1·ıcrı mede 
''"d! ·ı n b t . . . . 1 tenıa ı sure c ın şa ı · ' ri b:ıhslnde, maale.:ef mf'n cl'v ng 1 z Urası Fransa 224 mılyon Ingıl z k b ·n r 

tn. Ck :ıncrhu'"lvP'I .. drylm C' mkü. sim ı- li <: J '. . . , 
2

? nıyet safınn ulaşma • u mı e ın mu • 
~ı brtar m('kt .. blertle tfirk<"Pvt iyi ö!Yl'f''e- ra. ı, aponya, yalnız Çın harbı ıç n ~3 ~ hakkak ki idealidır. Milli tutum. dı~ s!-
ı. Yorıa"dt. ]')pnH•k 11 'k'lb"h t. valnız Rl!"l''~ :ın.Jyon ingiliz lirası sarfedeceklerdir. "t h .• 't'b"r arasındaki münase _ "',.,n d 1\.. . .. d k' • yas .. , arıcı ı ı ... 
tıı'lt l'ıo;l'rıı _'JI~I'srlt'd o., ıılı İmparo!orl·ı- J sır ıse., munhasıran or u. teş •latrr-ı bctleri hakikaten veciz, fakat ayn• za -
bı; 11 n d:ı Ir• '+QT vf.' tt-"~'1 ~ ba!mnl(U'Jnd~n tnk\ ) e ıçın 19 mılyon İngiliz lirası harcı- d 1ı ab'leccği şekilde 

};>a bir mn~'u'lv t htrsPsl V rdı yacaktır. ~an a • umum~ a:ı y • 
)• k ı. ba'riA "<:ı.l•r n bu metrlf'ltPttl' ya~ı- Alın .. ü de eaen ve şıındıye kadar pek az k.m-

•rı. lt · anya ve Sovyet Rusyanın 939 but- tm · ld ğ ttı~ ın olıırsn o!8un ho.ngi ekall!tvetc men- scnın e ık olarak temas e emı~ o u u 
a~ b·ı'un••· •;n 'bu1u'lc:~n. bir ecnebl li"anın - çelf'rindE' teslıhat için ayırdıkiarı tahsisnt b . bu suretle aydınlatan sa'"n 

Sayfa 11 

e ar ık b ··y-k bir 
z yak a ıyo z 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) 
olarak tesbit ettiğini .son Posta:. mn ver 
diği en yeni mnlfunattan anlıyoruz. Ger
çi bu para günün kursuna göre takri • 
ba 600 milyon Türk lirası eder. Fakat 
İtalya kendi teslihatıru lrendi sanayiile 
yaptıltı ıçin 100 milyon İngiliz lirasının 
kuvvetini bizim paramızla takriba bir 
milyar lira ile ölçmekte hata olmaz. İştE" 
İtalya bu azim paralarla harb uçağı, harb 
gemisı. top, tüfek ilh .. yapacak ve kara. 
hava ve deniz ordulannın harb kudrC't
lerini son h&dlere çıkaracak demcktır. 

Almanyanın 19;}9 fevkaladc teslihat 
bütçesi henüz belli değil. Fakat Fransa 
ile Avrupa hudurlları için karşılıklı bır 
garanti muahedesi akdetmiş olmasma raft 
men bunun. müttefiki İtalyanın Ievkala
de teslihat bütçesine müvazi ve b<>lk, de 
ondan bir kaç kat fazla olacağını kabnl 
edebiliriz. 

İşte ~çüncü totaliter müttefik JRpon • 
yanın 1939 teslihat bütçesi de 223 nıi~ -
yon İngıliz lirasıdır. Bu, totalilter dev
Jetlerin bugilne kadar kazandıklan ile lk
tira ctmiyeceklerini ve geniş emellPrmin 
tahakkuku yolunda 1939 senestnde dahi 
azimle yürüyeceklerini gösterir. 

Karşı tarafın ne yapmak istediğine C.e 
göz gezdirirsek başta İngiltercnın, 1913 
den sonraki ihmallerinin üç senedenber: 
görmektc olduğu elim cezasından bir 
hamlede kurtulmak ve silkinrnek isti -
yorınuş gib: gelecek sene tesiiliatı için 

500 milyon ve onun yanında Fransanın 
224 milyon. ki beraber 724 milyon İngilız 
lirası, yani takriba 6 milhon Türk lira-

sının i~ira kudretine muadil munzznm 
bir para fıarledeceklcrini görüyonu. Du
nun da rnana.cn şudur ki: Demokrat dev
letler artık totaliterlere teslim olmamağa 
karar vermişlerdir. 

Fakat Avrupa devletlerinin gelecek se-

ne tesllhatına tahsis ettikleri fevkalfıdc 
hütçeler mal6rnatı meyarunda dikkati e
hemmiyetle eelbeden bir nokta cia Mısı· 
rın 19 milyon İngiliz lirası sarfına ka ... 
rar vermesid'r . Gerçl bu meblağ yukn • 
rıda zikrettiğimiz diğer d~vletlerinkine 
nazaran azdır. Fakat bu paranın Afrika .. 
daki kıymeti pek büyüktür. 
Mısınn teslihatını İngiliz testihatının 

b;r yardımcl.Sl addedebilirsek bundan 
~u netice ÇJkar ki İngilizler İtıılyamn. Af .. 
rikada doğu ve cenuba doğn.ı tP.vesstıünü 
menetmek için Mısırda yeni bir duvar ör .. 
mektedirler. 

Bu yeni teslihat projesi 1937, 38 inkine 
nazaran pE>k fazla bir şey değıldir. Fakat 
1913 masarlfinin takriba üç mısli ol ~ 

dıığunu hesab edersC'k Avruprının nere • 
ye doğru gittiğini endişe ile düşünmeğo 
mahnl vardır. 
Amerikanın da Okyanusun öte tara .. 

fında durmadan ve dinlenmeden zırhlı, 
u~ak vcsaire her türlü harb makır~csl 
yapmakta olduğunu ve bunlar için Av
rupadan kat kat fazla para sar!ettil!inf 
hE'saba katacak olursak yukarıdaki Fu::ıR 
daha büyük endişelerle genişletmek ve 
biitün cihana teşmil etmek kabil olur. 

1938 senesinde büyük bir harb çıknn· 
yactığını görüyor ve söylüyorduk. Fakat 
bundan sonra gün geçtikçe bu büyük ~
fete insaniyetİn büyük bir hızla yakla~ • 
tığını artık hissetmernek mümkürı de • 
ğildır. 

Yukarıdaki büyük meblağların yara
tacağı ordularla hava ve deniz don?.nma
ları nrbk Avrupa harb sahalanna sı~n • 
maz. Bunun için müstakbel b'r c!h~n 
harbinin ccreyan edeceği alanların açık 
dcnizlP.r ve Mrika sahralnn olaca~nda 
şüphemiz kalmıyor. Harb nerede olursa 
olsun maalesef insaniyet için bir felaket 
olmaktan kurtulamaz. 

R Emir Erkilet 

y 
o 

V 
• aat ı nma 
• • gr e n rogramı 

(Baştarafı ı fnC'i sayfada) 

hayvanat ziraat saıfatlan, marıkctfing 
tedrisat, orınancılık, iayihnlar, ternen
niler, zirai krPdi, sigorta. 

Zirant Vekaletinin tebliği 

Ankara 17 CA.A.) - Ziraat Vektlletınden 
tehll~ cdilmlçtir: 

ı - Birinci köy v~ zirant kalkınma kon
gre.sl içinde bulundu~umuz blrtncikfmun a
yının 27 nci salı günü sanı ll de Ankluadn 
a~ılacnktır. 

2 - Bu kongreye Büyük Millet Mecllsl a -
Y.ası, Cüınhurlyet Halk ParUsi umumt 1dnrc 
heyeti, Vekdletıer ve milstakll umum mü -
dfırltikler müme~erl, Üniversite ve dl~er 
T.\ksek mekteblcr mümesslllert, mntbunt ve 
Anc.rlolu Ajım.ou mümesslilerl, viH'ıyetıer mü
messıucrt rcsın! nza olarak davctJldlr. 

cPklerinl Ankarnd!l kongre uınumt ktıtfbli -
~.n~ bDdlrecekleri mümessllier ve keza ayni 
tarthe kadar ~hsen veya flrmllSl nanuna 
lşt!!'ak edecc~lnl bfldlrecekler, azaya mah -
St!S bllOmnm hukuk ve salAhlyeUerle iştirak 
e:iebtleceklerdfr. 

4 - KongrP üyelerı 1çln hazırhnmış olan 
neşrlyat, azaltır tarafından umumi kltlbll .. 
ğe müracnatle alınacaktır. 

5 - Kongre dört gün devam edecektir, 
Yılh~ gecesi, kongre azası .,erefme blr re .. 
septiyon vardır Vf! elb!se kaydı yoktur. 

6 - Vak~ln darlığı hnseblle alft.k:ıdarlnnn 
btı tebliği d::ıvet yerine kabul etmeleri rlcn. 
olunur. 

Ynlilcre göndcrliC'll tc]graf 
Ankarn 17 - Ziraat Vekl\let1 bütün vali • 

lC'r<', knngreyP 1ı;tlrak edecek aza hakkında 
bir telgrıı.f yollnm.ıştır. 

""e h .. b 11 d v. • ır mC"oizuu J• lııa'= \'""1 tii-t·<'" nk•urınk va2'm k ve konuş- enuz c ı cgıldır. S ğl teşekkür etmeliyiz. Çünkü 
~~Dem%~1nftlr ~n~.ft~~~m- Mil~tl~~m~~ninn~rett®~rr~ dar~o utnina 1 dl lmadğınıte ~==============================~ 
1 l'etı v:ı.t r1 f ı t h f d ış oıyase ya an o an o ı • • • d B. k k d 3 ~,n tr. nn.aiJ Sl n ını aşıynn er er pordan anıaşıldığına göre. dünya dev _ .. . • . . .. . b IZmlr e spor ır ÇOCU ar a aş1n1 

s - nundR.n ba.llka zıraat ve ziraat mad
deleri üıcrtno çalışan kooperatıfler ve 

ml\esseselerin, bu tlli.n tarihinden 1Ubaren 
2e blrlnclk!nun alt§amma kn.dar göndere -

Bu tclgrafıı göre, her vll1\yet 1çln bir k!.şt
yl geçmc:mer uzere bizzat çiftçi köylüler o, .. 
r:ıınndan seçllmtş olanların glr!.lp gelme yol 
punlan ve Ankarada lkamet masraflan 
Vckfilctçe takdir suretne verilecektir. 

tır.. 1"~ç~ve tnsarnıf etmek yalnız bir va- . bDraz ettıren salıüııyetlı sozlerı, u S'ıl· 
1'11 lrı'lp>;ıı. nynı z:ımnnda bfr ahlfık ve terbl· let~?rı ta.r~fı~d~n .geçen .. sene za~ında retle, yanlış bir teliıkkiy'.i de bHveslle 

ltı~bııtır.... . tts.ı~a.t ıç:n ikı mıly~ ~oı:ı yüz ır.ılyon tnshih etmiş oluyor. sitesi. vaptlrlhyor yerinden yaraladl 
....., ıısıvceı Antnv:ın Yuvanidı di or ki: ngiliz liratn sarfedılmıştır. Selim Ragıp Emeç J 

~~ ~ohu:runu s5ylemek Icab ederse. türk- Önüıyıüzdeki sene zarfında bu yektı - İzmir 17 (Hususi) - İzmir Beledi-
lııırıeıırın-:ınca kndnr bilmediğimizi ttirof ey - nur.. asgari iki misli artacağı talunin edil- Eden du·· n ye~i modern bir spor sitesi yaptırma-

ı - ı., CJnlt(i: mcktedir. · · n-ı d' · b 
2 At,' lçfndp rurnc:ı konu~uyoruz: ğa karar vennıştır. ~ e ıyenın u se-

lqtıı" ner Yerde ann dll olarak rumcayı kul- Alınnnyaı Cckos1ovakyaya tayyare Amerikadan ayrildl nelti bütçesine 80 bin lira spor tahsisatı 
3 _:r'~ sipari§ etti koyması Dahiliye Vekaleti tarafından 

~le ınhurl et devrinden eV'<-el met - Nevyork 17 (Hususi) - Eden, cKu- tebliğ edilmiştir. 
tıı~e okumus ol:ınlar. türkçenin az oku- İngiliz gazetelerinin verdikleri ma - in Merie• vapurile bugün Londraya -------
~~~~~~~~ dobyı türkçeye tasarruf ede - wmata göre, çekosıovakya silah fa b - hareket etmiştir. Fransız_ Alman münasebatmda 

i ...... A • rikalan, Almanyaya mühimmat yetiş- Eden, dün dış politika cemiyetinde • b" fh ~:ı~ rntı hıırrıerlnln okunup yazılmaSln- tı'rmek ı'çı'n gece nf.ndu"z çalı~a, .... _ • yenı ır sa a 
"~tn ~lıık. SPddl~ln knrsımıza çıkmıştır.D d 

1 
6.. -s··· Kı..tt bi-: nutuk söylemiş ve öğle yemeğini 

...... fldnr:ıı-1 Niko Men~kJ diyor kf: ) .. ar. Nevyork valısi Lehman ne birlikte ye- (BO§ tarafı 1 inci sayfada) 
~"ıeın.:ı:nrkç•vı nnnca !t~.dnr bllmlyoruz. Prag civanndaki, S'koda fabn'kalan miştir. Hariciye Naı.ın Bone tarafından, son 
tltı1 b enı E>

1
e al::ı1ım. Goruyorsunuz kl ya- şubelerinden biri, Almanyadan t 00 ta- Vapura binmezden evvel, kendisine mülakat esnasında fon Ribentr,.opa so • ııı .. ~ a!llnı ltlmıor bir adamım. Mektebe git- • t · im 1. . • • 11 ri kat 

t1bı ~n!hncıa oldu~um zamanlar. ne slmdlkl ne ~uc;usı avcı ayyaresı a :ı ıçın sı - Yahudilerin FHistine serbest olarak rulmuş olan bazı sua e n ı ve sa ~ 
lle d ~lıtd1 mnnıvette türkçe okutuyol"lnrdı. p2nş almış bulunmaktadır. muhaceretlerine rnüzaheret etmesi 1 • r;b cevabını h arnil bulunan Vidman, 
b~: Yt'nl harflerden Istifade etmek gibi Almanyanın şark ve garb hududla - çin, Amerika Yahudileri tarafından u . bizzat Hitler'in hazırlamış ol~uğu bu 
01~rı bir kolay1ık vardı. Yeni yetışmekte nnda kullanılmak üzere aynca askeri zun bir muhtıra verilmiştir. cevabları BonP'ye tevdi etmiştir. 
t~ ~~tOeııll.lanm12. blmerden daha Iyi ttı.rk- . . . · • 
bıı hn}"nr, rnzıyor ve konuşuyorln.r. Onlar, malzeme sıpanşlen de verilmiştır. 
~ b Usta bizeten dahn Uerl bir bUglye sa- ... ......................................... ..... ............ . 

llt~lunacaklardır knnantındeyim."' l'urddaş! 
btıı{ ct· çlr.t!k ınıı!!"tn:a.sı s:ıhibl Kostl Ya.noko- Türk köyliisfl yurdumm:un eşsiz malı -

....., :tor ki: sullerini sf'nln Için yetiştiriyor. 
~tl .. 'l'ütkçevı ııımcn kadar bilmem Çünkil Onlan bol bol ye Id, köylünün yüzü gül-
~'l~~\Unc:ı. konusuyonun. Mektebde oku - sün. 
~G~~~ Zllınnn, ynnl harb sonu yılln.rında Ulusal Ekonomi ve 

ft, be Oku;.up yarnın!n ~rcnemedlm. Çün- Artırma Kurumu 
lXl dt·l'3 aaatt azdı, hem de eskt har!-:.-----------------

Almanyada bir haydudun 
kafası kesildi 

Nüreınberg 17 (A.A.) - Meşhur 

haydud ve otomobil hırsızı, 24 yaşın • 
da Villy HaBer, geçen gece satırla k a
fası kesil.mak &Ul'etile idam edi.1miş • 
tir . 

Mevzuubahs ce\'ablar arasında ,bir 
Fransız - İtalyan harbi esnasında Al • 
manyanın takib edeceği hattı h~ete 
dair malfımat da vardır. 

Alman sefarethanesi yüzbaşı Vid -
man'ın Parise geldiğini tekzib etme -
mekle berabP.r, bu ziyaretten haberdar 
o1m.adığını da ilave eylemektedir. 

Ceyhan 17 (Hususi) - Burada ik! ço .. 
cuk arasında kanlı bir htıdise oldu. HA .. 
dise şudur: .. 

Rıfkı oğlu Alaeddin namında on iki 
on üç yaşlannda bir çocuk henüz anla .. 
§'lamıyan bir sebebden arkadS§ı Ihssuıı o.. 

muzundan bıçakla üç yerinden yaraladı. 
Ca·rih çocuk dcrhal yakalanmıştır. 

Hadise etrafında tahkikat yapılmakta • 

dır. 

Romanya Ankara, Atina 
Belgrad elçiliklerini büyük 

elçiliğe tahvil etti 
Bükre§ 17 (A.A.) - Kral Karol, Bai • 

kan Antantının son toplantısınoıt aza 
devletler arasında karşılıklı olarak elçl
liklerin büyük elçili~e tahvili nakkında 
alır.an lt&rnr mucibincc, Romanyanın An
kara, Atina ve Belgrad elçiliklerinin 
1/1/1939 dan itibaren büyUk elçiliğe tah
Wk enfm'PtMiai imaelpmıJUr. 
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Uzun boylu, şişmanca bir ihtiyar olan ğer herhnngi bir içki kabına benzer b!r 

aktör Şlptsov. çok saf ve babacan tavırlı şupheli bir şeyler göremedi. 
bir adamdı .. Şiptsov, aktörlüğünden, sah- Komik, adeta korkarak: 
ne nrtistliğinden ziyade, barikulade kuv- - Fakat kardeşim, dedi, siz hastuı -
vetile moruftu. ntı!. Allah belarnı versin ki sen ha.c;ta -

Şiptsov, oyunlarından biri esnasında. sın!. Yüzün insanlıktan çıkmış! 
t!yaıro sahib: ile adamakıllı bir ağız ka,·- Şiptso\• hiç ses çıkarmıyor, m~thzun 

gasına tutuşmuştu. KaVıganın en nararet- mahzun döşemelere bakıyordu. 
li b•r zamanında, birdenbire. gÖğ!=ür.d~ Komik, Ş'ptsovu elinden tutarak sözn. 
bır şeyin kopar gibi olduğunu hisc;ı!tti. ne dv:ım etti: 

T~yatr<l sahibi Jukov. mutad olduğu Ü· -·Sen herhalde kendini üşütmüş ola • 
Zf'.re her kavganın sonunda, sinirli sınır!i caksın!. Boksana, elierin ateş gibi.. ne -
kahknhalnr atar, ve bayılırdı. Faka! bu ren c;.ğrıyor? 
defa Şiptsov, tiyatro sahibinin ayılıp ba- Siptsov: 
yılmasını beklerneğe lüzum görmede:1, - F' c c ... ve gitmek istiyorum, diye 
tiyatrodaki kendi hücresine gitmekte a - rnırıldandı. 

ccle etti. - Fakat şimdi bulunduğun yer de se-
Kendi odaSlna gelen Şiptsov, uzun nin evin, odan değil midir?. 

n:ilddet. bir köşeden diğer köşeye gidip - Hayır ... Viyazma'ya gitmek istiyo -
gelerek, odanın içinde dolaştı. Sonra, rum. 
karyolasına oturarak. başını iki avucu a- - Ohooo!. Pek uzaklara gitmek is!i • 
rasına aldı ve düşüncelere daldı. yorsun .. Sen, şu senin Viyazmana Uç yıl-

Hiç kımıldamadan ve bir tek kPlime da gidcmezsin .. Ne o, yoksa ananı, ba -
s3ylemede:::ı ertesi gün tam saat ikiye ka- banı mı göreceğin geldi?. Herhalde on
dal' bu vaziyette oturdu .. tiyatronun ko- l:::r çoktan ölmüş olacaklar ... Belki me • 
miği Sigayev hücreden içeri girdiği za - zarlarını bile bilıniyorsundur?. 
man Şiptsovu bu vaziyette buldu. -Orası ... Benim. .. Yur ... dum ... Benim 

Komik, hücrenin içerisini şarapla ko- \'atanım ... 

da bir püro sigarası vardı.. hattft güzel 
!eliyotrop bile kokuyordu. Fakat bur.a 
rn~men. banyosu, çamaşırhanesi, tcrzi!;i 
l:;ulunmıyan bir memlekete dü~mü~ bJ
s~yyahı e:ndırıyordu. 

Genç nrtist, ökçeleri üzerinde bir yı
n:n daire çizerek Şiptsova hitap etti: 

- Duyduğuma göre sen hastalammş • 
sın?. Nen var?. Allah aşkına nen var? 
Şiptsov hiç bir cevab vermiyor ve kı

mıldaıruyordu. 

-Neye susuyorsun!. Başında bir af! • 
n. fnla:ı mı var!. Peki peki, bildiğın gi
bi sus.. ısrar etmiyeceğim!. 

Brııma - Galinski (bu, artistin tiy:ıt"ı> 

adı ıdi. Nüfus kağıdındaki adı ise G•>ı.i
kov idı.) .Pencereye doğru gitti. Ellcr.~i 
c~!plerinc ı:okarak sokağa bakma~a baş -
1:-ciı .. Aı·tistin gözleri önünde, esmer bır 
çılle ÇPvriE koskocaman boş bir saha ı.
zanıyorciu .. Bu boşluğun ilerisinde, bi: •Jr 
man:n :kar:ıltıları görünilyordu .. Gerır: L·ı 
sahar.m bı:- tarafında, pencereleri sıkı s:
kı mıhlanrr.ı~ boş bir fabrika vardı. Fab
rikanın bııcusı etrafında. geç kalnu7 bir 
kaç karga. oaireler resmediyordu. Bütiin 
bu can sıkıcı manzaralar, akşam knran -
lı~ih· beraber, perdelenrneğe yüz tut • 

kutarak, ve ncele acele nefes alaraK: 
- Şut lvanoviç, sen neye provıtlara 

fnmcdfn?. diye sordu. Sen şimdiye ka -

- Böyle çocukça fikirlerden vazgeç .. m,ı~!u .. 
Bu, b!r ruh hastalığıdır. Bu sonrı:ıki bir Jön - prömye'nin kula~ına, birdenbire 

dar nerede idin?. 
Şiptsov hiç b:r cevab vermedi. S~d!'ce, 

bulanık ve boyalı gözlerlle komiğe bak
makla iktif;ı etti. 

Komik Sigayev sözüne devam ederek: 
- Bari suratını yıkasaydın, dedi.. B~• 

ktlıkta oturmak ne kadar ayıp!. Sen sar
hoş musun, yoksa hasta mısın, nesin?. 
Peki, neye cevab vermiyorsun?. Hasta 
mısın. soruyorum?. 

Şiptsov, susmakta devam ediyordu. 
Yüzünün boyalılığına rağmen, çehresi • 
nin solgunluğu, alnındaki ter, ve dııdak
larının titreyişi komiğin gözünden kaç -
ma dı. 
Şiptsovun el ve ayaklan da titriyor

du.. Dikkat edılecek olursa, bu koca vü
cudan, ncieta bir şeyin altında katmış 
gibi ezik bir manzarası vardı .. 

Komik sUratle odaya bir göz geT.dird!: 
Fakat odanın içinde, şişeye veyabui di-

Sana kızıl Moskof, anal"§ist Make -
donyalı, kral taraftan, diktatörlük he-

veslisi, ihtiliilci, 
burjuva, her ne -
\ıiden adam bulu
rum. Hem de, bir 
iki tane değil. 

Emret, her cin -
sinden sana birer 

iştir. Sen şimdi çabuk iyi olmağa b:ı!<. bir ses geldi: 
Yarın .Gümüşlü Prens. oyunundsı MH- -Eve gitmek lazım!. 
ka rolüne çıkma~a mecbursun!. Bu, rolü - Hangi eve?. 
senden başka oynayacak kimse yok Sı • - Ylyazmaya, vatanıma!. 
cak bir şey iç ... Bir de müshil al.. lVfUshn Brama - Galinski, parmaklarile pttnt·e-
Dlacak paran var mı?. Veyahud, dur, ben rcnin camlarında trampete çalarak içini 

"d • Çl'kti: gı :'!r a ırırn. 
Komı.k, kPndi ceplerini kanştu-dı ve - Kardeş, buradan Viyazmaya kadar 

elli kapiklik para bularak eczaneye koş. bin beş yüz kilometrelik bir mesafe var .. 
tu. On beş dakika sonra geri döndl Hem sen Viyazmaya gidip ne yapacak -
Şiptsov'un a~zına bir şişe dayayarak· sın?. 

- 1ç, babacığım. iç, dedi. Do~rud:m - Bari gidip orada öleyim ... 
doğruya şi§eden iç!. Hepsini birden iç!. - Dü~ündüğü şeye bak!. Ölmek ... Ha-
Hah, şöyle!.. Bulantı vermemesi için yatında ilk defa olarak hastalanıyor, bir 
şimdi de şu karanfili çiğne!. de sıkılmadan ölümün geldiğini z"mne-

Komik bir müddet daha hastasının ye- diyor .. Yok kardeş. yok. hiç üzülme!. Sc-
nında orurduktan sonra, onu şefkatle nin gibi güçlü kuvvetli, cüsseli oır ıüla • 
öptü ve odadan çıkıp gitti.. ma kolera bile tesir yapmaz!. Sen yiiz y:ı-
Akşama doğru, tiyatronun Jön - pröm- şma kadar yaşayacaksın!. Ncrcn ıığrı -

ye'si Brama • Galinski, ihtiyar Şiotsovnr. yor?. 
odasına girdi .. Müstaid artist. şık bir is - ' - Hiç bir yerim ağrımıyor.. fakat ... 
karpin giymişti. Elinde eldivenler, a~zı:ı. Ben öyle hissediyorum ki... 

SON POST AN1N 
EDEJ?1 QOI"\AN\ 

- Senin hiç bir şey hissettiğin yok. .. 
Bu seninkfsi sıhhat fazlalığından ilPri ge 
liyor .. Senin kuvvetin köpürüp ta~ıyor .. 
Senin şöyle adamakıllı i~meğe ihtiyacın 
v&r .. Öyle bir kafayı çekeceksin id. vücu 
dündeki efal ve harekatın altüst ohı.cak ... 
Sarhoşluk ınsana yepyeni bir hayat ve • 
rir .. Bir defa, Rostov'da iken kafayı na -
stl çektiğini hatırlıyor musun?. An.an 
Allahım, bunu hatırlamak bile bana kor
ku veriyor .. Saşka ile ikiıınizin zorla ge
tirdiğimiz bir kilçük fıçı şarabı içmiştik 

te. bana mısın bile dememiştik!. Sonra 
ayrıca rom getirtmiştin!. O akşam o b
dar içmiştin ki, çuvallarla şeytan avla
mağa kalkıştın ... Bir tutuşta hava g&7.! 
fencrlerini, direklerile beraber yerden 
sökiip çjkaı-dın!. Hatırlıyor musun"'. 

Bu tatlı hatırlarıo tesiri altınd.ll Şipt

sov'un yüzü tabii halini almağa başladı .. 
göz1eri parladı. Başını doğrultarak: 

- Ya hat!rlar mısın, tiyatro sahıbi 

Svoykin'i na~ıl dövmüştüm?. Hey Aen -
hım, onlar ne günlerdiL Ben hayatım1a 
otuz üç tiyatro -sahibi dövdüm. Dôvdü -
~üm aktörlerin sayısını da Allah bilir .. 
H<'m nasıl tiyatro sahibierini dövclüm?! 
İçlerinde öyleleri vardı ki, kendilerine 
hir rüzgarın dokunmasına bile miisa:ıııe 

ı:tmezlerdi.. iki meşhur muharrir döv • 
di.im .. b!r re~sam dövdüm.. 

- Peki, sen şimdi ne ağlıyorsun.?. 
- Kerson'da bir yumrukta bir ıı.t öl -

dürmüştüm .. Tagonrok'da bulundıığu -
muz c>snada bir gece, on beş kadar kül • 
h;mbeyinin hücumuna uğradım.. hı•~psinın 
hakkından gelmiş. başlarından şapkala

rını a!m.ştım.. onlar hem arkamd~n ge
liyor, hem de: cAmca. şapkalarım:zı 
ver!.:. diye yalvarıyorlardı.. Bunlar ne 
günlerdiL 

- Peki, şimdi ne diye ağlıyorsun?. 
- Şimdi ise, her şeyin bittiğini anlı • 

yorum .. Ah, bir Viyazmaya gidebilsem!. 
Ortalığa bir sessizlik çöktü.. ufak bir 

fasıladan sonra, Şiptsov birdenbirP. yf. -
rinde!\ fırladı ve şapkasını eline aldı. Yü 
zü .fevkalade heyecanlıydı .. 

Sallan arı: k: 
- Alla.hn ısmarladık. dedi, ben Viyaz

maya {!idiyorum. 

YAZAN: Ercümend Ekrem Tahl 
alay. birer fırka -----------------------------------------------
çıkarayım. Kan • -Ne odur, ne o. eylediğini anladı; 
lar dersen, o da At koşturur. sırıttı .. 
öyle. Marazi aş - - Sürücüdür, ÖY'" - Görünoor ki, 

lan, isterik divaneliğin ne kıdar mos - le mi? karılar şarap gibi -
trn~ı akla gelebilirse, hepsinden geti~ - Of! Zcvzeklen- dir!. Eskidikce daha 
rirfm. Amma bu ne memleketin, ne de me, zo! Herifin ya· tatlı oloor. Velakin 
milletin kabayeti değildir. Fransa, coğ- rış atlan vardır. tatlı olup olmadığı 
rafya bakımından öyle bir vaziyette - Her sene Derbiyi o~ da iyice malılınu -
dit' ki. dünyRnm yedi iklim, dört cani- nun atlan kazanır. muz değildir. 
binden kopup gelen ucubeter bunda - Dcrbi de ne o- -Neden? 
randevu ederl!'r. Tıpin İst::ınbulun çöp- luyor? - Zerem, Torik 
leri lodos havada, Sarayburnunda na- - Keenne İngil • beyzademizin bu iş· 
sıl toplanoor ise. medeni alemin çör • terenin Veliefendi • oe rolü daha ziyade 
çöpü de Fraıısnd:ı bir araa gelir.. si.. en kıyak yanş ~ pasiftir .. menfidir .. 

- Şimdi bunlan bırak da, bizim oğ- lar onda olur. Daha yaniya ki, seven o 
lanın nikiiyesini snlat. geçen hafta, Lord değildir. 

- Dur! Evel bcevel işin filozofisini Blak·Vaytın cSaloz• - Tabit Aslan gi-
dePyim ki akl1n ersin. Torik beyzadem, ismindeki kısrağı bi delikan1ıyı bul • 
rercm övle bir tesadüfün kurbanıdır ki (5000) isterlinlik du, kan ona abayı 
önüne durmaya insanın gücü yetmez. granpriyi, bir uzun· • • . . . A . d' Ak ı . 

1 
\'aktı. 

P k. .. "t· I . k .1 k d Cıurabı Efendı, kemah safıyetle: c cayıp, de ı. ı, sır ermıyor.:. , 
0 
.. l d' L"ki - e ı, ama, sen once za ı mese eyı lu · ı en azan ı. - y e ır. a n 

anlat -Ne ise. Bunlan bir yana bırakıvcr.l <1:-nk dediği vakit, irahmetlik kral Leo-, aba ilan beraber, bir kaç milyon frank 
- İşte. tıeloorum. Toıik beyzademin - Yook! Sana ağnattırayım ki, bile - pold henüz veliahd imiş. Var, hisab et da yanoor. 

aklını Rltilst, fikrini perusan eden. Bel- sin. Toriğin nvantürü öyle azbuz, hcnt· alt!k. - Fena değ:l. Allah bizim çocuğa 
çikalı bir kontC'c;'ir. Adı: Madam la kon- çeı işlerden değildir. - Ben Leopoldun kim olduğunu ne son günlüğü verdi. 
tes (Vnn dö Plit dö Mcfes)dir!. - Hatun, dünyalık bakımından na- b!leyim? - Son günlük onun değil. Hakikati 

-Amma uıu'!'l isim, be! sıl? Zengin mi? - Doğrusun. Nereden bileceksin? ararsnn, son günlük karınındır. Akşam 
- Tabü! EYrona sosyetesinde. bir a~ -Ne doorsun? Fukarede kehle, ma- BUyük m::ırebcden önce Belçika kralı güneşi gibi, b::ıtm&zdan, Toriğin yüre-

da'llın adı ne kıdar uzun olursa. esaleti dam la konteste mangiz. Saymağile tü- idi. ğini ısıtıyor. Milyonların harareti baş~ 
o 111ertcbe pc;ld VP kıvmetlidir. Madam kPımıez. Koneo lastik madenierinin -Yirmi beş yıl evvel mi? kn şeye benzemez: Kalariferin en zor-
la kontes dö ME'fcs bin beş yüz senelik yarı kapitalını o koymuştur. Menşur -He! Yirmi bE'ş yıl da onun krallı • lurudur. 

- Peki. ya yol parasını ne yapa(;&k 
sın? .. 

- Himmm!. Ben yayan giderim! 
- Galiba sen kaçırdın!. 
Her ikisı de birbirlerine baktılar .. h~f 

halde, ıkisinin de kafasına ayni bir fikb 
gelmi~ olacaktı .. her ikisi de, bitmez tıl· 
kenmez ovalan, sonsuz ormanları. geçil• 
nıez bataklıklan düşünmüş olacaltlard~ 

Jön - prömye: 

-· Hayır kardeş, dedi, görüyorum 'Id 
sen kendinde değilsin!. Biliyor musun rı• 
yapacaksın? Şimdi sen her şeyden örıcf 
yatağına yat. Sonra da terleyebılmeP J 
çin konyaklı bir çay iç!. Tabii bir de rnilt
hil ,ıman iit:am .. dur bakayım. sana ne • 
red en konyak bulayım!. 

Brama - Galinski, bir müddet dı\şU11· 
rlükten sonra, konyağı köşe başındaki bs.k 
kal kadından borca almağa karar v~rdı.. 
belkl karı merhamete gelir de borca ve
rirdi. 

Jen • prömye dışarı çıktı. Yanm se~ 
sonra da elinde bir şişe konyak ve .ınü!'" 
hil oldugu halde geri döndü.. Şiptso\'• 
gene eskisi gibi hareketsiz olarak karr~ 
lanın üzerinde oturuyor, ve dalgın dai • 
gın tavana bakıyordu.. Arkadaşının u • 
?.attığı müshili, bir otomat gibi, şuurs..ı:• 
ca :çti .. sonra gene bir otomat gibi rna 
sanın başına geçerek konyak.lı çayı içti·· 
Adeta bir makine gibi bütün şişeyı hı • 
tmli. Sonra arkadaşı onu yatağa yat·rd•· 
Y organ ve palto ile iyice örttü .• terterne
sm i tavsiye ederek odadan çıkıp gilti 

Gece o1du .. bir hayli konyak içmi~ ol• 
masına ra.ğmen Şiptsovu uyku tutmadı· 
Sessizce yorganın altında yatıyor ve )ta~ 
rar.lık tavana bakıyordu.. Sonra, gJZil 
pe,..cereye iliştL Gökte ayı gördü .. bu de 
fa da oraya, boşluklara bakınağa b<tşlıı • 
dı .. Böylece gözüna kırpmaksızın ve peıı 
ceredcn ayırmaksızın sabahı etti .. 

Sabahleyın, saat dokuza kadar,. yatn
na tiyatro sahibi Jukov geldL BurnııntJ 
btıruşturarak: 

- Ne oluyorsun meleğim. bastı ol • 
mak ta nere-den hatırına geldi?. diye sor~ 
du. Ay ... Ay ... Ay .. senin gibi bir anauıın 
hasta olr.:ıası doğru mu?. Ayıb ayıb .. 

(Dtt1a.mı ıs inci sayfada) 
-? 

- 1\Hlna murad olundukta? 
- Yaniya ki sevgililerini kıyak ktS • 

kanırlar. Kimseye göstennek istemez • 
ler. 

- Ne çıkarı: Biz taifei n isadan deği· 
liz. 

1 
- Ne ki olur isen, ol. Korkarlar " 

ni.ifuz eder de, vaz geçirirsin deyi. 139 • 
husus kim ayni cinsten, ayni marnle • 
kct1ensin seni kat'iyen istemeı. . 

- Demek ki, oğlana veda et,ınertl1~ 
iktiza ediyor? 

- He! Kan bıkmcaz kıdar. 
Gurabi ef~ncii, ciddi bir tavırla: 
- Kolay kolay bıkmaz.. bizCiı o~ 

landa şeyta:::ı tüyü vardır .. dedi. ~ 
Takvor bir sigara yaktı, oturdıı 

koltu~:ı yerleşti. -~ 
- Şimdi~ gelelim bizim meseıe;~ 

Amerikalı kı-m bana fena halde tıı .. 
~Pn. Başımdan nasıl defedeceğiınİ bı 
lcmoorum. 

-Kolay! . 
- Kolay sanarsın ama, hiç te 5'1 r. 

le değildir. Beni bayağı tehdid ed00 
t" 

Çnnta~ının içinde minik bir lover vıırıf 
dt~. Onu ikide b;r bana ~österip: .se • 
bunu ilan öldürPreğim. Olmaya ki bt 
ni bırakmağa kalkışasın!:. deor. 

- Polise haber ver. ti\1' 
- Divanesin? Ji'erdası günü bil·s . 

~actalar yazsın da, kcpaze olayıiXl 1 

toorsu.~? • e'! 
- Oyle ise. kendisine hiç b\1' ~9• 

sezdirme. Bilctlerimizi alalım. Sen 'j'ıırtl 
pura, f!Üya bizi uğurlamağa gel. ·.;e 
vapur harek~t cdcceip sırada içe:~P• 
atıa; yahud ki önceden içeriye gı 
ar~ık d~sany~ çıkma. dt.l' 

bir ari tokrac:;ye rnenc::untur. Bir kız - Batavian clmas! ondadır. Boynundaki ğını hisab eyle. Eder, elli. Şu suretle, - Şimdi Necmi n<?rede? 
kardcc::i İnrriliz asılzadelerinden Lord inci dizileri, salt 150,000 isterlinğe si· Torikzademizin maşukası ferah ferah - Az evvel dediğim gibi Parizdedir. sin.. . terf1' 
B!ak- Vayt'ın kaı1sı, öbürü Paflagon - gortalıdır. altmış, altmış beşinde oloor. Onda, konte:;in şatosu var ise, oturmuş - Etmez, camm! Sen tecrü~lı, ·}ir • 

- Bakalım. Helbet bir dubara uY ~o· 
racağız. Lakir korkarım ki kan kO e • 
su::ıu alıp ta, evvelden bir halt etırl 

ya diikası yetmiş beşinci Ernest'in vali· -Vay cannıa! Hasna mı, bari? Gurabi efendi, kemali safiyetle: kef edoor oimalı. kinli adamsındır İdare etmesim bt 
dec:idir. Lord Blak - Vayt İngilterenin - Buyur? - Acaib! dedi. Akıl, str ermiyor: Za- - Adresini biliyorsan, gidip de bas~ sirı. pB' 
en büyük ahır sahabısıdır. -Güzel mi derim? manllll1Wa, rağbet, kanlarm geçkini- tırıversek. Necmi beyimiz göndermiştir 

- Arahacı mı~ Yoksa inek besleyip, - İşte o, yok. Bir defa yaşı milsaid ne! - Sakın, olmaz! Bu çeşid kanlar ra1an? 
sütcülük mü ediyor? değildir. Madam ll kontes dünyaya Takvor, ihtıyann ldmi, neyi telmih eksklüzivizm taraftandırlar. (Arkaft ~) 

gö 

on 
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Türk kadın easusu o ö ~ o c. D~ ~L----
SARKA AlD KAYNAKLARI 

TauaıJfltMipidut_ f•cllae edeo: :J//UffjMt @a/tit ':Ja~~ 
Fransanın Suriye için Türkiyeden is .. ihsal ettiği 
menafiin Ingilizlerde memnuniyets :z!ik uyandırması 

Süfli bir içki ilemi 
Manasını ifade eden işaretlerle bana 

Bu noktada İngiltere hükumeti ile ara
mızda ihtilaflar mevcud olduğunu bıç 

sebebsiz ~·eı·e uydurduklarını ilave ede
b'1irim. ingiliz hükümeti o havalide bir 
şey yapmak niyetinde olmadığını, hiçbir 
türlü siyasi emel ve tasavvur beslE>med'ği 
ni bize ,(!ayet dostane bildirmiştir. Hiz dt> 
Asyada Osmanlı imparatorluğunun ta

mamiyctini idameye azınetmiş bu
lunuyoruz. Fakat Osmanlı imparatorlu
ğundaki an'anelerimizden hiç birın! tetk 
etmiyeceğiz; tarafunızdan kazanılmış o
l<ın sempatilerden hiç birini red'dP kalk
mı;yacağız, menfaatlerirnizden hiç biri
nin halE>idar olmasına rıza göstcrnıiye • 
cP~iz.~ 

T!:ir • Aydın ve Eğirdir İngiliz şımendi· 
(er kumpanyası Eğirdir gölü ile Antalya 
kSrfezı arasında ileride yapılacak bütün 
dem:ryol!arı üzerinde rüçhan hakkını 

haizdı. 
göz kırpıyordu. 
Mığırdıc eni konu sarhoştu. Hem 

onunla burada, bu kalabalıkta serbest
Çe konuşmak t:ı imkansız görünüyor · 
du. 

.. liiç düşünmeden yaptığım harekete, 
lu7umsuz yere bu kalabalığa girdiği -
l"rle Pişman oldum. Fakat artık, iş işten 
r~Çrnişti. Şimdi, yüziime gözüme bu -
a~tırrnadan, vnziveti idare etmek ge • 

tekti. • 

.Fakat vaziyet, kolayca idare edile -
lnıyecek kadar mühimdi. Çünkü masa
~ın etrafma sıralanmış olan en adi ta-
al{aya mensun olan o siifli kadınlar. 
b~vük bir kıskançlıkla gözlerini bana 
dikJnişlerdi. 
h R~ndileıini küsufe uğrattlğım için, 
h~Psınin. na:;:arlarında gittikçe ~:t~n 
b· ddet şımşekleri çakıyordu. En ku çuk 
ır hareketin. büyük bir fırtına yarat· 

l'rıası, çok muhtemel görünüyordu. 
. 'Ben; bu fırtınanın ~nüne ıreçmek i· 

~ın bir çare düşünürken, Mığırdıc bir 
:lr:leh rakı uzattı. 

B"iç tereddüd etmeden kadehi aldım. 
J8Pkın bir jest ile başımın üstüne ka -

1r kaldırdım. Tam bir Musevj taklidi 
}'aparak: · 

d - Mığıl":l!c efendinin şerefine bu ka(lh· . 
\'• 1 ıçmek isterdim. Fakat nf> yaoa • 

0 ltı ki, g(lndliz içki içmeve töbelivim. 
,, nun için bu kadehi, gene kendisine 
v~· 

lı 1Yorum. Etrafındaki aziz dostları • 
~ ŞerefinP !esin. 
Dive ba~rdım. 

d ~nirn bu kısa nutkum, hem Mığır -
t_ır-ın, hı:-m oe <Stekilerin pek hosuna $t
;· Mığırdıc, ~llmdeki kndehi, adeta ka
~tcasına Rldı. Bir yudurnda icerek, 
d·~ kadehi ınac;anın ortasına yuvarla -

ı. 

~- 'Ben. Mılhrdıç efendivi husuc;i bir 
?h Içi~ ararken mısılsa bövle şerefli bir 
iş·l"chse tesadüf ettim. Çok yazık ki, 

d ı""'ı Pek acele olduğu için, butTÜn bun
~n . 

~ ıstifar.!P edı:-miveceğiın. Fakat, e -
;;"':: buradaki madamlar, matmazeller. 
lii~"'Völer beni de aralanna layik eö -
ğj~~rse, gece memnuniyetle gelece -

Rö 
ti \:nmn. co~kun bir alkış tufanı kes-

. •vıığırdıc ellerime sarılarak: 

bu'} A.h, şekerim .. elrnasım.. senin o 
~A ~ili gfb; söyleven dilini ye~inler ... 
dı ~ın gibimni pökte ararken yerde bul
Si~?· Bizi bırakıp ta ~reye gidecek -... 

bed ı 
btırh.at onun kula~na eğildim: 

a·- Çok ~öriiseceitlz, Mı~rdıc efen -
g~jd~akat lx!n şimdi, senden bir rirava 
lı" ını. Röyl('Ce birkaç dakika tenhaca 
~e~ görfişebiliriı? .. 

E!diın b . 
~~n~rhal kAlktı. Kolurodan yakaladı. 
bil' Odadap dışarı çıkardı. Kan;ıdaki 
lıi d~daya götürerek kapıyı kapadı . Be· 
l'e"l ın.lemeğe Arnade olduğunu göste • 

b bır tavırla gözlerimin içine baktı. 
~P ~rhaı bir rica tavn aldım. Söylemc

aşbıdım. _,..,. 
oır karde~im var 

-l:\ ~ • 
c. vet. 

-n~ 
Ort avdanberi asker kacağı. 

-Ev t ~ e . 

aıı~ k:aça k gezmekten artık b ıktı, u -
ı. 

-Ev t e . 

':!~ı 'I'esı~rn olmak i<.:ttyor. Fakat. idam 
•etıq e.r dıye çok korkuyor. Bunun için 
_e~ Yardım iste!l'leğe geldim. 

e Yapabilirim? .. 

~ Iiaber aldım ki, hem mühendis. 
~ 1 de zablt bir Dikran bey varmış. 
'darn, küçük rütbeli bir zabitmlı? 
d 'tla a, büyük paşalann bile yapama 

Jı.ı 1 :• işi yapann ış. 
·~~~ ~ır<Jıcın gözleri parladı. Neş'eli bir 

rnırıldandı· ......... . ......... re .. Öyledir. 
a~arnıŞte,. bunıın için ricaya geldim. Şu 
~lıtta a bır ~y yapınız da, karderimi 
~darrınız. Ben de sizi, elimden geldiği 

lnErnn un ederim. 

M. Poincare, Memo~Ts'lerinin ikinci 

?avaş yavaş başını yüzii ??ıe yn1cla§tırmağa bll§ladı. 

cilöinde. nutkunun bir parçasının metn! 
Büyük Britanya hariciye nazırı Sır Ed
ward Grey ile birlikte kararlaştır!lmış
tır. Sir Edward Grey biraz sonra. Avam 
Kamarasında. İngiltere hükumetinin Su
riyedn rransanın husw;i menfaatlerır.i 

k:ıbul ettiğini beyan eylemiştir. 

- Bu luıdar mı?.. Hiç şaşalamadan cevab verdim: 
-Bu kadar. - Sizin höli.ikte bir akrabarnız var -

Yukarıda söylendiği veçhile, biz bu 
ililaftan dcrhal istifade etmeğe kc:tlktık. 

"t\'f. Bompard. 24 Şubat 1913 d'e, Bal~ıalı

tlen Ha!eb - Rayak hattının Ramleh'ye 
kadar temdidini. Suriyeden Troiblu~, 

l:!a:ıfa ve Yafa limanları imtiyazının ve
ri 'mesini ıst edi. Bu talebierin sultan ta-

-Kolay iş ... Fakat bunun için peşin 
bir şey veJ'P'lck lazım. 

- Peşin bir şey vermek mi? .. Vah 
vah ... Üzerimde hiç bir şey yok. 

Mığırd•c, ellerimi yakaladı. Çapkm 
ve haris bir nazaria gözlerimin ıçme 
b.:ı l{tı. Ağzından iğrenç gazlar taşan su
rat ını yavaş yavaş yüzüme yaklaştır -
mr va başl~dı. 
Şu anda vaziyetim, çok korkulu bir 

net'ceye doğru sürüklenmeğe başladı. 
B•.ı sarho~ ve ~ımank adam, az kalsın 
çol{ aiiır bir küstahlıkta bulunacaktı. 

Derhnl bütün kuvvetirole silkindim. 
- Mığ'ı:cbç efendi!.. Sen, akıllı uc;Ju 

b ir delikanl ısın. He: şeyin bir vakti. 
zamanı olduf,um.ı bilirsin... Sen hele 
ka rdeşimi11 i~ ini yap. O zaman seniıı • 
le Dikran beye kendi evimizde bir zi • 
vafet V<'ririnı. E'den geld!ği kadar da 
izzct. ikram ederim. 

Mıfiırdı ç, de:rhal kendini tooarladı. 
- E. dofrrusu da. budur ... Hiç merak 

e~me. Ben yarın DH,.,.an ile görü~ü • 
rüm ... Sen. yarın aksam Telın-af soka -
_ğında 22 nurnarava u~a. Beni sor. Mut 
lak sana bir cevab veririm. 

D iye. rnırıldandı. 
- Saat krıçta? .. 
- 7 ile 8 araı;ında ... 
- Eh .. şimrlililt Allaha ısmarladık. 
- Pardnn .. bir şey soracağım. 

- Beni kim tavmye etti. 

dır. 

- S:ı.km J\1'jc;;m olmasın. 
- Ta kcndic:;i... Kal sağhcağla Mı -

ğ-rc1Jc <'fenrl i. 

- Hoş ~ldi11, safa geldin ... Adını ol· rafından •. yni senenin Kanunuevvelinoc 
sun SÖ\ le canım. kahul edilm:ş olduğunu da söylemıştik. 

- Ma!maıf'l Rebeka ... Maamafih, Suriyede Türkiyeden istih-
M'e .. divenl<>rden inerken, madam 3nl ettiğiın .z bu yeni menafi bazı İn&:liz 

JY>c:-pitıa i10 k;ırsılastım: ınüstemlekccilerinin ademi memnunıye-
- A.. nPre\·e?.. tini tekrar canlandırdılar. Bundan dolayı. 
- İc;im bitti. Gidiyorum. 17 Mart 1914 te, Sir Edward Grey Fran-
- Nel'PV". avol.. yoksa. pazarlı$ mı ı sız - İn~iliz mukavelenamesini daha mah-

uw~ur:ımadın ... Acele ettin. kızım ... He dud bir tarzda tefsir ve izah etmek lü
rifte çil lira'Rr, kum e-ibi kavnıvor. E • z.ımunu duydu. Filhakika, muhalefete 
erer bir az d~ha sarhoş olmasını bekle· mensub dominvonist mebuslardan Sir 

sevdin... Mark Sykes 1912 de Fransaya voerilen te-
Kapıdan. fırladım. Bu lev~ ve süflivet mınattan w bu teminatın Fransa hükO

vııvasından kurtulur kurtulmaz, geniş meti tarafmaan tefsiri tarzından §ikılyet 
bir nefes aldım. Caddeye doğru koş - etmesi üzerine, Bqyük Britanya lıar:ciye 
m~ya başladım. nazırı Ingilterenin Osmanlı imparatcrlu-

ı ğunun tarnarniyeti mülkiyesini kabul 

Bu tehlikeli cür'etkarlığım sayesin • 
de. şu hakikate vasıl olmuştum: 

Havdarpasa faciasını vıürude geti -
re"llerin arasında, en mühim rolü oy • 
navanlardw biri Mığırdıç, diğeri de 
mEhendis Dikrandır. 

Mıö-ırdiç. bu ihanetine mükafaten 
biivi.ik bir para almıstır. Bunu da, deli
cesine etrafına saçarak iğrenç bir sefa
hat hayatı yaşamaktatır. 

(Arkası var) 

hakkındaki politikasını teyid suretile 
kendisine cevab verdi. F.ransayı teskin 
i~in muvafakat edilen şeylerin yalnız şi
rr.E'ndiferlert' müteallik iktısadt menfaat
lerden ibaret bulunduğunu ilave etti Nü

fuz romtakaları tahdidi meselesi mevzuu
hahs değildi. İngiltere hükumetının bu 
suretle hart'ket etmesinin sebebi bazı 

tngilız ajanlarının hareketleri Suriyenin 
1\'hsıra ilhakını intaç edece~i yolunda de
vcran eden şayialan tekzib etmektt.>n iba
ret oldugunu da söyledi. 

~ . .. . . . . 

Ağ1z bUtUn mikroplara 
daima aç1k bir kap1d1r. 

Yukarıda bahsettiğimiz Prince T.ich
no\\ sky hatıraları Osmanlı idare~i altın

daki Asya topraklarının menafiini mu
hafaza hakkında diplomatların 5li7Jerlni 
ne suretlE' telakki etmek lAzım gelE'cc~ini 
bize öğretmiştir. Herhalde o devirde 
Fransız devlet adamlarile İngiliz nevJet 

Unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çürüyen dişierin dil

teri, bademcik, kızamık, enf!oenza. ve 

hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihab 

yapan diş etlerile köklerinin mide hum

ması, apandisıt, nevresteni, sıtma ve ro

matızma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumi vü

cut sağlığının en birinci şartı olmuştur. 

Binaenaleyh dişierinizi her gün kalıil ol

duğu kadar fazla -laakal 3 defa 

(Radyolin) diş macunile fırçahyarak 

sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve et

melisiniz. Bu suretle mikrobları ımha e
derek dişierinizi koruınu§ olursunuz. 

. . .. 

· RADYOLiN 
• • 1 • 1 

DiŞ MACUNU 

Bütün tehlikelere karşı s1hhatinizi korur. 

ı adamlarının Suriyenin hudud'ları hıık
kında ayni fikre sahib olup olmar!ıkları
nı bilmek çuk meraka de~er bir mesele 
oldufu aşikArdır. Acaba onlar Suriyenin 
1840 tarihinde tesbit edilmi~ olan Sina 
Mısır hududuna kadar Filimni de ü-tiva 
ettifini kabul ediyorlar mıydı? O zaman 
Fransız müddeiyatının 1880 de bır P'ran
sı.: kumpanyasına verilmiş ve 1892 de i,_ 
letilrne~e başlanmı§ olan dar hatlı Ya
fa- Kudüs şimendiferinin birH cenubun
da tevakkuf etti~ni zannetmek caız gibi 
görünüyor. Filhakika, ingiltereye ileri
de o Portsaid - Koweit imparatorlıık ti· 
mendiferlni cenubdan Lut gölünü dola
şarak yapabilmek içjn her türlü kolayb
~1 temin etmek mantıki idi. Di~er taraf-
tan, Almanyanın Kilikyada ve Haleb ha
valisinde Urtlhsal etti~ imtiyazlar Suri
y~nin şimaUnde Fransız emellerini sarih 
surette tahdid etmiş bulunuyorlardı. 

* İtalyanların hırsıcahlanna aid babda, 
Antalya ile Rados arasındaki Antalya vi
layc•ti parçasına iktısadi bir hulQI temini 
maksadile Roma hükümetinin 1911-19~2 

senesinde İtalyan - Türk harbinden aonra 
yaptığı projeleri görmüttük. Bu arzular
dan bazıları !ııgiltere menaliini haleldar 
etmek tehdiclini arzediyordu. Çünkü İz. 

Bu münasebetle başlıyan müzakereler 
İngiltere ile İtalya .ında 19 Mayıs 
1914 tarihinde bir it ı lafa müntehi oliu· 
lar. Marquis San Giulane birkaç gün 
s:mra bu mukavelE>namenin akdini haı
ya meclisı r.ıebusanında haber vPrn·ken 
İt:ılyaya Anadoluda tahsis edilmış 6llırıı 
nüfuz mm takasının hududlarını sari h 
surette gösterdi. 

O zaman, Romanın misalinden cesare• 
bulan Avusturya da İtalyan ve Alme.n 
nuntakaları arasında boş kalan son mnı
takayı yımi Alanya şehri ile hintc~·litn
dını kend~ine ayırmak istecUğini an. 
la ttı. 

10 uncu kısım 
Petrol meselesi 

cMiisavı miktar tonuatoda, pf'trol 
kömürf> karşı sürat bakımından i'~tün
dıi. Bu sürati çok daha çabuk surette 
elde etmek imkcinınt veriyordu. A?Jnl 
sıklette petrol, kömüre nisbetle, yaz
de k1rk daha fazla uzağa gitme t~min 
eder. Bir donanma, denizde, buyü11 
kolayhkla bütün mahrukatını pP.troı 
olarak ı.ıiüd iyebilir.~ 

Winston Oburchill 
(L:ı erlse 1\londial,t 1) 

Yn1cın~ark damarlan - Anglo- Peı·sian 
Company - · Turkish Petroleum Comp'ı.tıy 

Eski zamanlarda, Mısırlıların gernHeri• 
ni katranlnmak, ölülerini yahud k;.ıns.l 

kuşlannı tahnit etmek için gayet çok as-

falt :.Stıhlfık ettiklerini tarih bize 0tret:
yor. Diğer taraftan, Arab müverrini İbn 
Alat i r'ın sözlerine inanılırsa, cgri>geoisı. 
:ıteşi Şamh bir müslümanın icadı~ır. Bu 
ı:ıdam o yangın çıkarıcı maddeyı Mezo
potamyadan getirilmiş cüz'i mıkıbrda 

ndt ile yapmış imiş. Birçok seyyahlar 
da, bu son nsırlar esnasında, Thebaille'de. 
Lut denizinde ve Mezopotamya ile Surı.; 
yede petrol yağının bulunduğunu defa
larla söylemişlerdir. Fakat, Kafkasyada
kı Rus petrolları istisna edilirse, on ele· 
kuzuncu asır sonunda, Yakınşarkttı yer• 
liler tarafıncan gayet iptidai surette i~le. 
tilen pek ehE'mmiyetsiz bazı damarlardan 
başka bir şey malum değildi. 

1900 tarihinde İranda ve Mezopotam· 
yada yapılan müteadid sondajlar cesim 
bir neft tabakasının Vangölünden itib~
ren Basra körfezinin şimal sahillerine 
kadar Asya kıt'ası altında akıp durdu~u
nu meydana çıkardılar. Mazotun ahiren 
harb donanmalannda kullanılmağa ba§
laması yüzünden bu keşü pek büyuk bir 
ehemmiyeti haizdi. 
Yakınşarktaki petrol tabakaları ke§fe

ciilir edilmez, fngilterenin, Almanyam ı 
ve Rusyanın hırs ve tamalıını tahrik ede
ceklerdi. İki büvük şirket teşekkül etti. 
Bu rakib Y.udretler hisse senedierini ele 
geçirmeğe çalıştılar. 

(Ark(Ut. ı.ar) . ............................................................ . 
Mahkemelere mubaşir ahnacak 

f. C . .!Uüddciunnımiliğlnd~: 
İstanbul mahkemeleri ve dairelerinde '\Ol~ 

bulunan mübaşirllkle.e memurin kanunu 
nun 4 üncü maddesinde yazılı tarUan hat 
tallbJer arasında lmtJhanla münaslblerl alı . 
naca~ından ve imtihan 20 blrlnciklmun 93 ~ 
sal! gfinU .saat ıo da yapılaca~ından ı.stekll
ıorl'l mezkQr madde muclbtnce gerekli bel
If'lerlle Imtihandan ı gün evveline kadar 
A'lllye encümcni başkanlı~ına müracaat et 
melerf. 

······················································~~······ 

l"otlo
1 

166 Bd. Houaomon11 
_..._.., ISTANBUL, BeroiJıı 

TGnol moydonı 12 fılo. lu. 
Mo§n•"'''' rlyorol odlnlr ••r• 
ı~ No.lu ı .. ııomlıl ıoteılı~lr. 
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ç güzel ve beyaz gem· 
Bu açık ve geniş av alanında bir dü·ı 

ziine muhari':> buf<llo derisinden yepıl
m:.ş büyük kalkanian ve müteaddid zıp 
ku-:ları oldu1n halde sahanın münasib 
bir yerinde ınevzı alıyorlar ve bekliyor
lardı. Diğer tarafian bit çokları da da
vul çalara~: veya ateş ederek bufalo sü
rü~ünü asıl hücuma geçecek olan saf -
takı muh<ıriblerin tarafına sürüyorlar, 
bunlar açık rıraziye çıkınca başta bu • 
lunan boğ:ı, sık çalılıklar arasından do
nu1< nazarhrır.ı etrafa atfediyor ve bu 
halile zenci muhar blerin oralarda olup 
olrnadıklarırı a"l'amak istediği anlaşılı
yordu. Bunu anladıktan sonra da sürü
yü etraftaki sık fundalıklam gönderi -
ye; ve kendisi ce düşmaniarına doğru 
müthiş bir süratle hücuma kalk1yor. 

İşte bu ar.dan istifade eden zenciler 
ha,.belerıni mahirane bir atışla hayva
nın ön kı<.mına saplıyorlar. Yaralanan 
hayvan bu defa korkunç böğürtülerle Ondan Amerikanın ne va l:it keşfedıldiğini sordu. 

s:ıl hrışına devam ediyor. Fakat inanıl- deniz iskartronu Duala köyü önünde ve ların Kamt>run dağlan üzerinden mer
mrvacak bir çeviklikle kendilerini yere sahile yakın bir yerde demir atmıştı. milerini aşırıp aşıramıyacaklarını so • 
a~an zenciler, bufalo derisinden olan B~ı gemiler Kaiser, Kral Albert ve St- ruyorlardı. Hakikat kendilerine göste
bilyük ve sağlam kalkaniann altına ra~sburg gPmıleri idiler. Kamerun'un ri!ip i§bat ed!Hnce saygılan bir kat da
giz1cniyorlcır. Yaralı ve son derece hı - bir çok kabile reisieri bu muhteşem ge- ha büyüdü. Hele kendilerine ikram e -
şımnak hayvan. düşmanıanna hiç bir milerde b1r ziyafete davet olunmuşlar- dilen şampanya şişeleri boşalınca reis
zar r yapmadan onların üzerinden ge- dı. Bunlann en çok takdirini kazanan lenn hürm~tieri daha çok artmış bu _ 
çiyor .. Biçare hayvan artık kuvvetten şey, gemilerin taretlerindeki topların lunuyordu. 

dfişm~~di~~cud~ün~kwmlan- =a~~~ş~e~~~e~l~Pn~·~o~~~u~~~u~.~R~e~~~le~r~,~b~u~~~p~-h~~ee~~~~~~;;~~ 
na saplanan mızraklar yere doğru sar- ~ 
karak hnyvrının ko~masını güçleştir - I'E:::l ~ li9\ '-# ~ } 
mi~ oluyorlPr, ıröf!sündeki mızrakların • ~ A 1!:::::::0 Y( Q ~) 
vücudün dahn ziyade içlerine gömül - ) ....,..... ____ - ~----
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PAZ..o.\R 18-12-938 
12,30 Müzık (küçük orkestra), 13,00 Saat 

fıya:-ı ve h.ıberler, 13,10 Müzik (küçük or -
kestranın devamı), 13,45 Konuşma (ev ka -
d ını san tl), 14,00 - g,30 Türk müziği (tam
bnr, kemençe). 

17,30 Müzik (dans .saati), 18,30 Saat ayan 
Soldan F:ı~a ve yukarıdan aşa~a: ve haberler, 18,40 Türk müzi~ Uncesaz fas-
ı - Tasarruf. lıl, 19,35 Konuşma (dokuzuncu artırım haf-
2 - Blr şeyin yerine diğer birşey koy - tası dolayısUc Şaklr Kesebir - İktısad Vekl-

rnak - Hendese şekillerinden blrl. ll), l 9,55 T.ır!: müziği (zeybek türkülerl), 
3 - Bir cins üzüm. 20,25 Müziit (o:ia müziği - Cümh. B~k. ban-
4 - Illsscttınnek - Doldunnak. dcsundanl. 
5 - K<.klk konulmuş - Kusurunu ba~ış - 21,25 S.ı:ı~ ayan ve para, kambiyo ve top-

l:lmak. rak mnhsı...lleri borsası, 21,35 Müzik <varye-
6- Sıcaklık ve so~ukluk derecelerine gö- tc), 2ı,55 Konıışma lat yarı~lnn neticeleri), 

:re dunyarun taksimatı - Bir nota. 2'!,05 Müzliı: lrumbalar - PD, 22,30 Müzik 

B. · ...:1 • .ı:. un ıs 
ırıngA.an ~ 

Lig maçlarının ikinci 
turuna bugün başlanıyor 
Günün en ehemmiyetli maçı Kadıköy stadında~i 
Fenerbahçe- Vefa maçıdır. Bu maçta Fenerliler gahb 
gelirlerse ligdeki üçüncülükleri sağiarniaşmış olacak ....... "\ 

1 tu~tao~~~la~g b~~~i~~;:~~ T!~~~~ ( ...... B .... U···g···:~·n····k···U::·····M·····a···Ç···,··a··r ,l 

· ve Şeref · sitadlarında yapıJacaktıır. 

1 Vefa takımının geçen hafta Beykozla Kadıköy stndnnda: Fenerb:ılıçe -.ııj 
berabere kalışı, bu takımı puvan itiba· Vefa (ı\JıJllt" 
rile müsavi olduğu klüplerden ayırdığı .Adeın) 1 
için bidayetteki heyecanını kaybetmi~ Saat: t4,4S 1 
oldu. Taksim stadında: GnJatasaraY ·ı 

Bununla beraber Vefanın ligdeki va- SiilcyınaniY") , 
ziyeti asıl bugün yapacağı maça ba~lı- (Adnan i\Jall lı 
dır. Saat: ı ı ufılı 

Bugün yapılacak maçiara şöyle bir Şeref stndmda : Bcylwz - JJ. ı 
göz atalınc (İ711.Ct J\{uJııd· 1 

Fenerhahçe - Vefa din) Sant: 
13 ! 

Vefanın berabere kalı~a dolayısile lig Besik4
..,.., - ToP" ı' 

• ~ ""S' rd 
listesindeki yerini değiştinniş olan Fe- kapı (J-Ia' ı 
nerbahçe, yaka1adığı bu avantajı da - Galib) \ 
h:ı sai!lam bir sekle sokmak icin Ka - San*: 14,

45 j 
dıköydeki bu maça ciddi bir ehemmi - ........................................................ ..-• 
yct verecektir. • maÇI 

Fcnerbahc.enin burrünkü maçı bu ba- Dün yapılan B takımları 11 k rtılll 
kımdan haftanın eP ~H1ka uvandıracak İstanbul lig maçlan B ta 

1 
9 • 

bir oyunu olmuştur. şampiyonası maçlanndan Galatıı~Utı 
Bir iki oyuncucrunun ce1alı olmasın- ray - Beykoz arasındaki oyun. ço~ 

dan dotavı takımında ciddi bir dcöic;ik· Taksim stadında yapılmıştır. :fıAaÇ jld 
lik yan::ıC'ak olan Vefa müc;avi puvan- seti cereyan etmiş, GalatasaraYdBll 
da oldui!u klüole,..d{'n uzaklasrna~a oyuncu saka~lanmıştır. lB' 
bA'lladıiTı için, henüz cok zaman ı!'ec - İlk devreyi 3 - 1 galib bitiren ~ • 
m~mis olmasım hP~ab ederek bu far1n tasaray, neticede 4 • 2 galib ge 
bih·ütmemei!e çalıcacaftı tabFdir. tir. 

iki tarar için en nazik bir zamana Gençler ligi maçlari tı.. 
ra!;rıelen bu kar<:ılm:ma"lın miimkün v 
oldun-u nisbette heyecanlı olacağ-ı mu- Taksim stadında yapılan gençle~B • 
h~"kaktlr. gi maçının ikinci oyununda o.aı~~a et, 

Macm d<lha zivtıde VPfrı miidafaası r~y. Süleymaniyeyi 5 - O maglu 

ii7Prine yükleneceği tahmin edilebi • miştir. • ecek 
ur.. Talebeler kiUp!ere girem .. '~rtt .. ,eil 

Galatasaray - Siileymaniye dtt 
Beden Terbiyesi Umum Mu ed*' 

Çok sıkıntılı oynamasına ra{hnen iki bundan sonra talebe, sübay, er,Jedil ' 
haftadır fazla sayı yapmal!a ba~lıyan Ii ve gediksizlerin klüplere ka) . tir· 
Ga!atasaray için Taksimdeki bu maç, memesi hakkında bir karar vernıı_:;ı .;e' 
çok çalışılması icab eden bir oyun ola- Klüple!'de bulunanlar için henU 
caktır. Muavin hattı ile hücum hattı ril!Tıiş bir karar yoktur. 
arnsında henüz lüzumu kadar anlaşma • 1iyor 
göze carpmadığı için bol sayılara rağ- Romanya rnuhtelitı ge ~ 
men Galatasarayın oyunu tatmin edici Bir haftaya karlar şehrimize ge;~i ' 
olmaktan uzaktır. ohn Romany~ muhteliti yıi~aşt bllİd' 

Azami surette müdafaaya ehemmi - lhde ikisi Ankarada, biri ıstall 
yet veren Süleymaniye, açık oyun tar- olmak üzere üç maç yapacaktır· 
zırt kuvvetli 1ak!m1ara karsı tatbik et- 1 1 
mediili için. müdafaava verdiöi eht>m- Barutgücü maç ar ~ 

q ., -.pıl9> 
mivetten tam mfınasile istifade etmek- Bugün Bı!rutgücü sahasında r 

Din mevzuu. Joja'nın krallığı dahi -
linıle en zivtıdE.' konuşulan babisierden 
birini tec;kil edf'rdi. Buraya uğrayan 
Alınan Ewır.eelir misyonerler onlara 
p-otcstan mnhebinin teolojisini geti -
rir!er ve Joianın tebaasına gayri mer'i 
b!r allahı a11latmak isterler ki bu fikri 
onlara ifho;ır:ı etmek imkansızdır. Pro
tes~an mic;vonC'r!t>:inin evvelce geçtik -
leri yerlen ziyaret eden katolik misyo
nerleri ic;e bu yarı yabani halka teolo • 
ji~en pek az bnhsederler, fakat gayet 
parlak ve T!'u~a"ltan bir gösteriş yapar
lar· Aynalırla donatılmış mucizevi bir 
irr.aj mevdana koyarlar. Bu imaj Haz -
reti Mervoni tf'>Msii eder, kucağında 
çorufuı y E'C:ıt, c:a ~·nda da şark lı üç alim 
v<:ırchr. n lha "3 bu üç alim Jojanın te
ba?· ·nı C'Ok ı i' nd rir. Qünkiı bu üç -
ten biri bır 7 ncı kralıdır. 

7 - işaret - Bina planları yapan. (operet parçaları), 22 45 - 23 Son haberler 
tedir. Süleymanive kadar, Galatasara- futbol mnçhrı şunlardır: ta~~ 
yın da maça icab eden ehemmiyeti HarblyeyıL'11az - Barutgücü B 

Pari k ru ' r givinmiş papaz bu 
mü7(•yyen ,. mu!-.tesem imajın önün -
de büyü!{ bir c: v{!ı gösterisile diz çö -
ker. YerlılPr dtişünür: 

-İşte h kiki Allah bu olmalıdır .. bu, 
protestanların Allahından daha zen -
gindir. 

Joja hıri~iyanlığn karşı mütereddid 
bi!' vaziyette bulunan bir adamdı. Bana 
tu!ahımızın beyaz mı, kara mı olduğu· 
nu soruyornu. Fakat ona göre beyaz o-

lamazdı. Çünkü Allah insanlan kendi 
şel{il ve renrr:nde yapmıştır. Bu kadar 
zenci bulunduğuna göre Allah da mut
laka kara olmalıydı~ 

Hazreti Yesuun dünyaya ne vakit 
geldiğini sonnu~tu. Anlattım. Ondan 
sorra AmC'riknnın he vakit keşfedil -
mi~ bulunduaunu sordu, söyledim. Bu
nun üzeriıle neden Hazreti İsanın ora -
ya da giderek ineili oradaki .Adem o • 
ğull.cm arasında da neşretmemiş oldu -
ğuru sor~•ı. 

Kamerun'tla bulunduğum sıralarda 
idi ki devrialem seyahatine çıkmış ve 
üç gemideıı mürekkeb olan bir Alman 

8 - Mihrace - Bir nota. ve yarınki program. 
vermesi lazımdır. Ss~t 13 te. ~V' O - Bir not o. - Söz - İçllen şey. •• •••••••••• ••••••••· •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beykoz • Hilal Rarblyeyılmaz - Barutgücü A 10 - Oenl..şligl - Blr dokun, ondan bin ab 
dinlersin. 

1 2 8 ~ 5 fl 7 8 9 10 

Evvelki bulmacanın halledtlmıJ ~ekli 

~ 
Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar

dır: 

istanbul dht'tlndekiler: 
Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda 

<Esadl, Beyazıdda (Belkls), Samatya -
da (Erofllus), Eminönünde CSallh Ne -
catn, Eyübde (Arif Beşir), Fenerde (VI
tam, Şehrtmlr.lnde <Ndzun), Şehzade -
ba,ındiL (Ham dU, Karagümrükt.e (Su -
od\ Küçükpazarda <Hikmet Cemll), 
Bakırköyde CHUıll). 

Beyoğlu cihetlndekUer: 
İstiklftl caddesinde (Kanzukl, Daire -

C!e (Oüneşl, Topçularda (Sporldls), Tak
sirnde t Nl7.ameddln), Tarlabaşında (NI
had), Şişllde <Halk), Beşiktaş ta CAll 
Rıza). 

Bolazlçl, Kadıköy Te AdnlardakUe.r: 
Üsküdarda <İmrahor), Sarıyerde ( A· 

san, Kadıköyde !Sıhhat. Rlfatl, Büyük
adada (H:ılk), Heybelide <Halk). 

~~-----------------J' 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Gripler ve anJinler 
Bundan ylrml, yirmi beş gün evvel 

ynztjı~ı:n gunlük notlarda :İt,"tnn' ulda. 
kuvvqtU a"ljlnlerin rmevcud: olduJlunu 
ve bu!lun devam etmek lstidadındn bu
lundu ıını: yazmıştım. 

Fil!l::ıkt~::ı bu vazlyet maalesef tıı.hak -
kuk etti. Kı::-!!' dereceye kadar yukselen 
lstrlptokoklu nnjinler devam ederken şim 
di grlpl'l bronşlt şekli birdenbire mey
.dan aıdı. İst.P.nbulda henüz pek s:ılgın 
bir vaziyette değUse de bu lst.!dad kuv -
veUe sörfilmektedir. Blr evde dort beş 

hasta birden y:ıtmakta oldu~unu görü
yor.ız. Küçüklçrde ?e büyüklerde grlp -
Jer aldı. yürüdü. Bu mevsimde gece so
ka~a çıkmamak, grlpll evlere ziyarete git
memek, her gece ayak bnnyosu ve ıhla
mur almak ve buruna gomenollu ya~ -
lardan d:ımlatmnk so~uknlgınlı~ına ma
ruz bulunmamak lazundır . 

Heme,ı her macta gol çıkanmık fır -
satmı bulan Bevkoz için bu maç: pu -
van kazanabiieceği oyunlardan biri o -
lacaktır. 

Büvük tak1mlara ka~ı zaman zaman 
iy; bir mukavemet gös1eren Hilal; kıs
m('n müdafaq tarzında yaoacai'Tı bir o
yıınla bugün Seref saha~ında B<>vkoz 
k:l"'ŞJ!:~nda dayanabDecek bir halde -
dir. 

Bf'şiktaş - Topkapı 

Birinci devre maçlannda Besikta~ -
tan bir hayli gol yiven Topkapı, bu 
mevsim ikinci bir defa şansını deniye
cektir. 
Şampiyon luk yolunda her hafta bir 

adım daha ileri giden Beşiktaş; bulun
duğu nazik mevkiin ~ veya bu sebeb
le sarsılmaması için ]:'!ene Seref stadın· 
daki bu maçı da bütün dikkati~ oynı
yacaktır. 

Ömer Resim 

Orlp, eheMm!yetslz telftkkt edilecek bir 1 

hıuıtnhk degildir. Beklenıniyen blr anda 
blrdeııbi:-e zatürreeye inkılab eder ve çok 
tehllkcll bir hal alır. 

Orlplerln tt>kerrürll, zayıf ktıruıelerde 

verEr.ı lstl:iadını uyandırır. Btnaena1eyh 
rerh:ı.ng! bakımdan t.etklk edlllrse edUsin 
f'hem:n~yetı lişlkArdır. 

s~at 15 te. . nası 
Halkevi voleybol şampıyo r şıı • 
Beyoğlu Halkevinden: Evimizin #g stfle' 

93 • 
bc~ı tarafından terUb edDcn 938 ~ şllo~ 
sl voley~oı şampiyonasına bugün bil 

cn!ttır. e&eet'ı' 
Maçlar 3 katagori üzerıne devnın , 
~ r~ .. ple 
Fııgünkü rn:ıclar aşaf;ıdald JdU 

sında yavıl:ıc::ı.ktır. ,11~1" 
ı .. P~:r r' Birinci ma~: Bomontl Çcllkk u t;ttl , 

ll!'('sl, tkincı maç: sen Mışel <B> ~ 13etol 
zef (A), fıçünrü maç: İtalyan ıı.sesi ~ 
lu Spor Klubü (B). • 

lzmitte grup birinciliklerı 
maçlari cfl~ı, 

İzmit (Hususi) - Grup _bi~ Af}'u 
ri maçiarına başlanmıştır. ız.:rı p.;l& 
n~ bire sıfır galib gelmiş, r.r;; ~~ 
~ehre hükmcıı. yenilmiştir. tı.lf· 
cis; Bedri çok muvaffak oiin'ii/1! 

• pıt11 
cenb ıaı.,." •ataracuıarmuınn ~·'• Boş, Diş, Nez/e, Grip, Romafıt 5et• 
,uı. r•liama!anaa riea Meris. Aul &al· NevraıJ·İ, kınkhk ve bütün agw rılarınızı derhal }(e~ 
fJ.rd.t llteldetl mllk.abe!MU k.alabW.. ~ 
'-----------"~ - - Icabıoda günde 3 kaşe alınabilir. -

Bilhassa ı:.vakların ısıanmnsından, ce
reyanı luvat!e kalmaktan kaçınmalı -
dır. 

~etı; 
e aLa 
lcn1 
<tüşı; 
•:ırn 
lat. 
l~r. , 
~~r. 



epsi şifa niyetine 
(BO§ tarafı 12 inci sayfada) rr.etten .. O artık para vermedikten sonrn 

l!eıısc, fena halde korktum doğrusu ... A- sizın nereden paranız olsun?. Şimd! şu 
taLa ı.damcnğız ~ bizim geçen akşıımk.i dnmlıılardan bir kaç tane alınız!. Hoş. 
\~nuşnıa yüzünden mi hasta oldu? dıyc l~zzetli darnlalardır .. Hah. şöyle ... Şinıdi 
~Şl.indilm. Ruhum, herhalde benim ~ü - de fU yağı içinh!. Halis hindynğıdır .. 
:::ılllden hasta almadınız, değil mi? Fs - fif yet olsun!. Şimdi de, Allaha ısmarla-

ııt siz de bana ... Şey ... Hem bu gibi şey- dık~. 
ler, arkadaşlar arasında olağan şeyler- Ertesi sabah, komik Sigayev, Şipt:ıo -
cl ır. Siz de bana küfretrniştiniz!. Hatt:t vun yanına geldiği zaman, zavallı ıı ~tö
~ni Yumruklamağa bile kalkmışttnız'. rü fayet feci bir vaziyette buldu .. Aktör, 
lı aıt:ıı ben sizi gene severim.. Valia'l:ı;, paltonun altmda yatıyor, dalgın gi zleri-

llahı ~everım!. Sizi hem severim. hE>m ı le tavana bakıyordu.. Elinde tutrr.ıı.kta 
tayarını: . Hf'leğım, ben sizi niçin bu ka- oldu1n yorganı, ihtilaçla büzüyordu. Ko-, 
~dr. seviyorum, ben de bilmiyorum!. Sız rnıg n ıçeri girdiğini görünce: 
b nıru ne karım, ne çocuğum, ne kayna- -· Viyazmaya! Viyazmaya! diye ını -
b an-ı, hiç bir şc:-yım değllsiniz!. F kat, rılci nmağ.ı ba§ladı .. 
~na rağmen hasta olduJtunuzu ışitir i - Komik manzarayı görür görmez: 

::rnez, . cıdeta b:r yerime bıçak saplaıı - ~ - ?0 .. ~akat ~u hiç~ de iyi bir şey ae-
ş r. bı oldum.. g I. dıye soylendı .. Dogrusu bu yaptığın 

la Jukov uzun müddet, ihtiyar aktörc o - şeyi, hiç te beğenmed:m .. bak .. bak .. bak, 
ca~ SE-vgi~ini izah etti .. Sonra onu ku • nE; haltlar etmişsin?! Affedersin, fakat, 
~ kıy.p opmeğe başladı .. En sonunda o bu pek kaba, pek iğrenç bir §ey ... 
~dar mLiteE>"sir oldu ki. sinirli s:n:rli --: Viyazmaya!. Allah aşkına oenı Vi -

fulnıeg(l b-.,Iadı .. hatta bayılmağcı bile yazmaya götürünüz!. 

1 alktı .. F:.ıknt kendi evinde, veyahud ku- Gördüğü manzara karşısında, adeta ne 
....... c.rasındr, olmadığını düşünerek -mu- yapacağını ı:;aşıran komik: 
f aftk b.r ~amanda bayılına hakkı nıah - - Scncien ... Senden bunu bekleıııez • 
;'1. r.almak şartile- bundan va;o;geçU.. dim doğrusu!. diye söyleniyordu. Hay 
e ~hasta aktörün yanından çıktı.. Allah müstahakını versin!. Ne olrlu da 

w~ .................. ._,~~_. ........ a. ............................ ~, 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

ZUK ı 
MEYVATUZU 1 

En hoş ve tabU meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Taklid edilmesi kabil olmayan 
bir fen lıarikasıdır. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - 1STANBUL 

GIN NI 
KAN ve DERMAN 

BI.QGENı.NE • Terkibinde bulunan kinin, Çelik, Arsenik ve 
• acı nebatat hülasalariyle tabalıetin fevkalade 

ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetler temin ettiği 
bir devadır. 

BI.OGEN.NE • Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren hastahk
I • larcan sonra görülen zafiyet, halsizlik, kansız-

lık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale ecer. Kan
daki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğalhr. lştihayı açar, der
mansızlığı glderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir. Cildin soluk 
rengini canlandırarak penbeleştirir. 

B.IOGENI.NE • Sinirlilerin kıymetli ve sadık bir arkadaşıdır. 
• Siniriere kuvvet verir. Hastayı ve muhitini 

usandıran bir çok asabi bulıraninn en çabuk bir zamanda şifalan
dırır. Hiçbir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptela olanlara 
(BIOG~NiNE) kadar i1tifade temin edemez. 

BI.QGENt"NE • Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteniden 
• mütevellid olan iktidarsızlık ve bel gevşekli-

ğinde pek mühim rol oynar. 

BI.QGENt.NE • Sıtmaya karJI fevkalade koruyucu tesiri oldu
• ğu gibi 11lma nekahatlerinde de pek müeairdir. rıı~sa bir zaman sonra Şiptsov'u11 ya - tu hnltları ettin?. Ay .. ay'" ay hiç te iyi 

b·na. \<~tık kaşh, kör gözlü, hımhımc=ı hareket etmedin!. Şimdi ağlamağa ne Iü
dır adam olan facia artisti Adabaşev g:t-- zum var?. Koskocaman adamsın, ağla- ~--•••••••••••' 
11 Uıun m~ddet Şiptsova baktı .. Uzun nıaktun utanmıyor musun?. 

BI"QGENı"NE • Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçükler 
• kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaletinin müaa• 

f~r:ı (lüşündü .. Nihayet Amerikayı keş- Şiptsov: · 
t>r ~;bi. N k - e arım, ne çocuklarım var, diye 

- Biliyor musun, ne? dedi.. P.Öylenmeğe başladı .. Keşlti aktör olma _ 
Artıst ·· ·· · b' 'L.. • t d vı:t~ • ~.zun e esra ı en~ız ır ma•ııyc s~y .. ı m da Viyazmada kıılsaydım .. Oh. 
_ <'~ sczune dt:rvam ettı: . butun hayatım mahvoldu .. Ah, şu Vı:;-:ız-

~ ~lıyor musun, senin mutla!ra bır maya gidebilsem!. 
U bıı ırmcn ı· m' F, k t h' · · · · s ., azı · · - a a ç te ıyı bır şey eğıl... Hatta 

~ ,.d~t'"ov hıç sC's!ni_ çı~armıyor, sı.su - çok kötü bir hareket!. 
l ·· F cıa artıstı bıraz sonra orun Bıraz sükunet bulan k ·k s 
~na ~ omı ıgayC'v, 

o mcnhus h ndvagını ci'ökcrkPn de ~ pts v'u teselli etıneğe k fıd H 
R ne . • .. .. .. . oyu u.. at -

A SUsmakta devam ettı.. W. b~tun aktorlerın elbirliği ederek. ken 
ilı. :iab ev'ın çıkıp g'd şinden takrıben d"sm· tedav ed lmek üzere Kırıma gbn
ıı saat E~nra Şıptsov'un yanına tiyatro- derect>kleri yalaıunı bile kıvırdı. .. Fabt 
ı~ ll herberi YcvHimpi, veyahud aıt4 Ör- 1 Ş ptsov bunların hiç birini dinlenıiyo~·. 
\ ~ tabir nce RigolettQ g•rdi.. O d.-ı bp sadtıce Viyazmayı sayıklıyordu .. Nıhayet 
~ ~ca • rt stı gib' uzun uzun Ş pt.sovmı kom·k elini sa1ladı ve hastayı teselli et _ 

~unf' baldı.. Sonra bir lokomotif g'bı DlE k icin kendisı de Viyazmadan bnhset
~ ıı ç k tL Daha sonra, ağır a )r. gPtir - m('ğp b1c:ladı: 
tltı Çıl ını çbzm e b ladı . Çıkının i - - Şu Vıyazma cid'den iyi bir şt:hir ... 
~ de Y rmi kadar vantuz bardağı, bır E:!ı!es blr schir kardeş! .. Bılhassa çav _ 

taı e de şişe vardı.. d rlar le mesıhur... Mükemmel çavdar 
At r ıığır Şıptsov'un göğsünü açarak: yetişt'r yor .. Sonra, nesile daha meşhurd; 'KP<ıkı bana öncedC'n hııber versey - du, b:ıkayım' Sonra, tüccarlan d'.l meş
d~: ben derhal gelir size vantuz çeker- burdur. Çok ikramcı insanlar ... 

~· 
lıtı ·ıgoıetto, hasta artistin geniş g0ğsiı -
tııua~Ucile c.kşadı ve çekt'ği vabtıızjarla 

Kom'k anlatıyor, Şiptsov susuvcır ve 
t:ısvibkar bir şekilde başını sallıy~rdu .. 
Şiptsov akşama doğru öldü. 

( 1\ g1P.kırmızı bir hale getirdi.. 
ba~~elıycc!en sonra, aletlerini 

rk('ıı sözüne devam etti· 
çıkmına TARlNKI NÜSHAMJZDA: 

'li: . 
dırıı Vet... Bana bir haber göndersey-
hı.ı ~. ben derhal koşar gclirdim.. Para 
~~ llı;ıınctzı hiç merak etrneıte lüzum yok.. 
~parasız yapıyorum- Merha -

Mezar olan ask 
' 

Çeviren: Faik Beremen 

~-------------__) 
li Havalar soğudu dikkat ediniz: 

afif bir nezle veya k1rg1nhk hissedince hemen 

ahnız. Bu suretle hasta
lığı önlemiş olursunuz. 

EOKORIN sizi baş, 
diş ve romatizma ağ
r1lar1ndan nezle ve 
gripten en çabuk kur
taran emsalsiz yeni 

bir devad1r. 

SÜMER BA K 
karabük Demir ve Çelik fabrikalarından; 

F abrikamız için ID.zım olan 40,000 ton kireç tatınm lrmak -
~·ı 1 ~os hattı üzerinde Balıkısık istasyonu yakınından ihracı ve 

lıalıkısıkta vngona lahmili bir müteahhide ihale edilecektir. la
:tklilerin tafsilitı öğrenmek ve şartnarneyi almak üzere 20.12.938 

1'-tihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüiüne müracaat etme. 
tr• • 1 ılan olunur. 

Otomobil tenezzühünde 
hissedilen sevinç, sabah· 
lan yeni ve cazıp ufuk· 
ları görmekten mütevellid 
sevinç ... 
Kendinizi güzel ve cazip 
göstermek sevinci ... 
COTY PIJDRASI, o ka· 
dar ince, o derece yapış· 
kan ve yeni renkleri o lca· 
dar saf ve nazikdir ki 
güzellikleri tabii ve taze 
ıösterir. 

COTY PUDRASI 

Geneliğın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Uan T arifen1iz 
Tek sütun santıınl 

Birinci •ahile 400 
1 kinci •ahil e 250 >> 

Oçiincü •ahi/e 200 >> 

Dördüncü •ahi/e 100 l> 
Iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfmda 
faclnza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı tarifenüzden 
istüade edeceklerdir. 'J.'em, yarım 
ve çeyrek sayfa ilfınlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanıanna 

aid işler için §U adrese mür&caat 
edilmelidir: 

İlincılık KoUektlt Şirketı 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

S. Ragıp EMEÇ 
SAIIİPLERİ: A. Ekr~m UŞAKLIGlL 

adesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

D. N. 

UYKUSUZLUK 
• 

SINIR AGRILARI 
• A SA B 1 ÖKSÜRÜKLER 
• 

B A Ş ·D Ö N M E S 1 
ll 

BAY GINLIK 
ve 

SİNİRDEN İLERI GELEN 
BillUn Rahatsızlıklan 

IYI EDER 

Kartal malmüdüriyetinden: 
Mahalle ve mevkii No. Nevi Muhammen kıymet 

7062 M2 
152 Yakacık Ayazma mesire mahallı 5087 Fındalık arazi 

11650 M2 
353 10 

5088 Fındalık arazi 
248 Maltepe Kartallı sokak 
148 Karta! Çayırlar M. 

9 /303 Kfırgir mağaza 

(1 OJ 8/30) : 7352 M2 tarln 
(1018/30) : 16542 M2 tarla 
(1018/30) : 22056 M2 tarla 

932 00 
150 0) 
220 56 
496 26 
661 68 , 

267 Kartal Meşeli Ayazrna M. 

221 Maltepe Çeşmeler C. 

O Mandıra yeri ve 
ebniyesi 

5, 7, 9, ll Bir çatı altında ay
rı ayrı kapalı kar -

100 

gir ahır. 650 00 
326 Bostancı Yenimahalle Cesriderbent 230 M2 arsa ll!i 00 
Yukarıda yazılı emlak ve arazi htzalarında gösterilen kıymetlerle 23/12/938 

Cuma günü saat 14 te satılacaktır 
Taliblcrin % 7.5 pey akçelerile Kartal Malmüdürliiğünde müteşekkil satış ko-

misyonuna müracaatları ilan olunur. (9078) 

~·--.a--~----~a. ........ a.! ........... ~ 
En Az Yüz 

HACI 

ALi 

Milyon insanın ömründe hiç olmazsa bir kere 
tattığı cihanşümul heniye 

B E K i R şeker ve şekerlemeleridir. 

UHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçe kapı, Şubeleri : Beyoğlu, Kara köy, Kadıköy 

SiJMER A K 
emir e Çelik Fabrikalarından: 

Fnbrikamız için lazım olan 6000 ton doloınitirı Bartın suyu bo

gazmda Boğazköyü civarından ihracı, deniz. tarilcile Zonguldak 

veya filyosa nakli ve vagona tahmili i§i bir müteahhide ihale 
' 

~dilecektir. lsteklilerin tafailiitı öğrenmek ve §artnameyi almalc 
üzere 20.12.938 tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğune 
müracaat etmeleri ilin olwıur. 



16 Sayfa BOM POS'fA 

Hiç bir ra_dyo makinesi 

7<t:A nın ayarını 

radyo 

RCAnan ayarani 

tutnııyor . ._ ... 

makine!jf 
t:ut:rnayo ! 

RCA radyoları bana silahından emin. olan bir avcı 
kadar emniyet veriyor. Onun için. bir radyo ala

cağım vakit R c A markasından başkasını 

hatır•mdan bile geçirmem. 

Bir R cA radyosu için verdiğim paraya hiç 
acımam. cünki aldığım makinenin mutlaka o 

kudretteki makineıere faik olduğunu bilirim. 

RCA marKasının muhtelif lambalarda vf 
muhtelif şekillerdeki 11 modeli her hangi bir 
zevk ve arzuyu tatmin.edece~ 

kadar çeşitli ve güzeldir. 

Dünyanın en maruf mühendislerinin 

pr:ojeJerile en mütehassıs işçiler elinden 
hakiki ayarlarile çıkarılmış olan R CA ı ann 

esierini bulmak kabildeğildir vessetam .... 

BOURLA LE 
ISTANBUL ANKARA iZ M iR 

ll CA NIAGARA ~ 
5 LAMBALI 

Taksitil Fiyat! T. L -130 

R.CA 98 ~ 

8 LAMBALI 

Taksitil Fiyat: T. L. 195 

11 LA M BALI 

Taksitil Fiyat: T. L. 28~ 

BiLDiRiLEN 
FiYATLAR 
iSTANBUL 
DAHiLINDE 
1 2 A V 
TAKSilLE 
TE DiYE 
iÇiNDiR 

R.CA 912 ~ 

12 LAM BALI 

Taksitli Fiyat: T. L. 330 
·' 

ilCA 912 ~ 

12 LA M BA Ll 

faksltli Fiyat: T. L. 425 

Muslldden anla)lan· 
ların Aad)losudur 

' 


