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GÖZO 

KULAGI 

N D 1 L 1 

-!ene 9- No."3014 Yarı i.flerl telefonu: 20203 SALI 20- BİRlNCİKANUN 1938 

Fransa Hariciye Naz1r1 ,, .. 
ltalyaya . bir kar1ş 

yer vermeyiz , dedi 
ftalyan hududundaki Fransız ordusu 

mevcudu 150,000 e çıkal-ıldı! 
Fransa Bahrige Nazırının beganatı: 111939 yılı içinde 

130 parça yeni harb gemisi yapacağız!,, 

l'\J.ft'-'Sta yapılan nümayi§ten:le duvarlan siyah mürekkebte kirletiten !talyan konsoloshaneıı ve 1taıyada Franm 
komoloshanesi önünde yapılan nümayiflerden biri 

~;~:.i;~~~:~:~?~~:::E:fra~;ı Rusya ile Fransanın -Vekü1Br-HBY8ii-
~:''Ş:~n.sebetl• beyanatta b•'" - araları açılıyor isrıjet ·lnönünün 

d
llan Harici ye Nazırı Bone, Fransanın 
~ r 430 Fran•ıs gasete.ind• çıkan 

:n::.:li;:::SJ:·~::;.:za::ri~::: heyanncrı;,e;a":;;::7,:" partilini ri ya s eti n d e top la n d 1 
h·ta temas ederek, bunun tedafüf ma- Paris 19 (Husus!) - Sal cenah ve 
~ıYette olduğunu söylemiştir. Nazır, merkez partilerine mensub 430 gaze-l:ni imzalanan Fransız • Alman dek • te. dün parl!mentoya hitaben bir 
~SY<>nundnn, İngÜtıere ile F.ransa beyanname neşretmişlerdir. 

Cümhurreisi, yann Ayaş 
ve Beypazarına hareket 

edecekler 

1 Bugün 16 sayfa 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 6 kuruş 

Fethi Okyar, Hüseyin Cahid, Kaz1m 
Karabekir Partiye kaydolunacaklar 

Büyük Kurultay 
Genyönkurulu azası seçilirken 

değişiklikler bekleniyor 
Mönhal meb'usluklara Hasan Rıza Soyak, Salihaddin 
Çam ve Sadeddinin de namzed gösterilmelen muhtemel 

RiyaseticUmhur Umumi kAtibiigina Kemal Gödeleç geliyor 
Ankara 19 (Hususi) - Büyük Parti Ertesi f{iin nzamname defişiklikıt'ri gö- l 

kurultayı bu ayın 26 amda saat 10 da rUşülccek, yeni genel ba§kan ve gen) orı 
toplanacaktır. Kurultay için bir riyaset kurula on altı aza seçildikten sonra ku • 
divsnı scçUdikten sonra yalnız bir ni - rultay fevk&lAde toplantısını tamamlı -
zamname encümeni teşkil edilecektir. yacaktır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Zabıta hırsızlıkla yeni 
ve esaslı şeklide 

mücadeleye • 
geçıyor 

Sadri Aka: " Ilk defa cürüm işleyen küçük hırsızlık 
suçlusuna, layık olduğu cezayı gördükten sonra, bir iş 

bulmak her halde müsmir netice verir, diyor 

ISTANBULUN YENI EMNIYET 
DlREKTORILEI MOLAKAT 

Yeni Polis Müdürümüz Saciri Aka ile 
görüştüm. Şehrin asayişine ald olan sual
lerimi sormadan önce, işe başlar başla -
maz karşılaştığını duydu~um dilekler 
hakkında ne düşündüğünü anlamak iıte-

dlm. 
- Evet, bir çok dilekler var, dedi. Fa-

kat hertaraf edilmesi istenilen mahzurla
rın. ıslahı icab eden hallerin hepstni bir
den düzeltmek. siz de takdir ederıaniz ki 
imkansızdır. İşe evvell karakoliardan 
başladım. Onlan takviye ediyor, muame
lelerini tanzim ediyorum. Bu suretle mer
kezlrin iyi randıman vermelerini tem·n 

(Devamı 11 inci ıayfad4) 
SABİH ALAÇAM i lsuınbuZ Emniyet DiTektÖ'rÜ Sadri Aka 

Ankara 19 (Husu.si) - Cümhıırreisi -=-==~==-=~=-===-==-=-====-=====-====-====-== 

~asındaki t:eşriki mesaiden ve İspanya Bu beyannamede, köm'inizmın 
li .b~nden bahsettikten sonra, sözle • Fransız mllleti !.çin bir tehlike oldu -
nı Italya tarafından ileri sürülen ta • (Devamı 11 inci sayfada) 
~ (Devamı 11 inci sayfa.cl4) ' 

Eski elektrik şirketinde 
gürültülü bir toplantı 

~tclisi idare azalan bilinçoyu red, gerek bu bilinço, 
R~tekse noksan tesviye olunan temettü hisselerinden 

dolayı mahkemeye müracaat ettiler 

İsmet İnönünün Çarşamba sabahı Ayaş 
ve. Beypazarına hareket etmeleri rnuh • 
temeldir. Kendilerine Ankara valisı Nev
zad Tando~an ve Ankara meb'usları re- ~ 
fakat edeceklerdir. Ayni akşam Ankara- ·;.;...~;..;..:....;.:~~ ~"""""""_...,;....:;;:::;~ 
ya dönülecektir. Nallıhanı ziyaret §im • Mu·· tarekede Ata tu•· rk 
dılik tehir olunmuştur. 

Ankara 19 (Hususi) - Heyetı VekUe 
Reisicümhur İsmet İnönünün reislığm - ~,..-............. - ............................ -··-··········---·· .. ••••••••••••••••••••·•••·•••••••••·•••••· ··· •• .. .. 

de Mecliste toplanmıştır. İçtima geç f Adanadan l•tanbula geldiğimis gündü. ( Aıkeri •evkiyat) ın köh"P ~ 
vakıe kadar devam etmiştir. i bir motörile Haydarptıfadan lıtanbula geçiyorduk. Liman dü.man ~ 

~ semilerile dolu idi. Bu çelik ormanının içinde yol alırken Atatürk i 
i aiır ağır mırıldandı: Geldikleri gibi giderler.>> ! . . . . . ~ '-·······················································-··········-·························· .. ······················· Oç yeni 

ti ltau tasfiyede bulunan Elektrik 1lrke- larında tanzim edilen bil4nçoyu reddet· fa b ri• ka 
~ heyeti umumiyesi dün ö~leden snnr:ı ml§lerdir. 
~to hanında toplanmıştır. Meclisi idare azaları gerek bu . gayri Ankara 19 _ İzmitteki ka~ıd fabrlka-

Anlatan : Cevad Abbas 

aıa 0Plantıya idare meclisine mensub 12 kanuni bilinço ve ga-ek tirket tArafın- sının tevsiine aid inşaat ilcmal edılmiş 
~ tlan 2 si Avrupada oldulu için 10 a- dan kendilerine noksan olarak tesviye e- ve makinelerin montajına başlanmıştır. 

'Sıle hissedarlar iştirak etmlşlerdtr. dilmiş bulunan beş senelik temettQ hisse- l tnşa halinde olan sellüloz fabrıKASI da 
fitJcu toplantı epey gürültülü olmUf ve lerinden dolayı mahkemeye müracaat et. l (Devamı 11 inci sayfa.da.) 

et meclisi idare azaları kendi gıyap- mişlerdir. (Devamı 11 inci ıayfcıda) 

. . .... fı. .. . .. . .. oooo•••···········z ·····,, 

~: b .9 n başladik ~1 ~ 
\,••••••••••••••••••••21••••:•••••••••••••••••••••••• .. •••··-•••••••••••••••••••• .... ••• J 

Aşıklar yolunun · yolcuları 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Mevsimin en güzel edebi romanı 
Bugün 9 uncu sayfamızda okuyunuz 1 

Mekteb talebesi iken 
başhyan aşk bir facia 

ile nihayetlendi 
Genç anne "Çocuk sevgiliminl, 
diyor, fakat delikanli tamm1yor 

Mahkeme han tahliline 
harar verdi 

Asliye 6 ncı hukuk mahkemesi, tl ka
pının ciı~arısına kadar, meraklılarla do-
ltı.. (Devamı 11 iBCi sayfada) 

Osmanlı Meb'usan Mecliıi önünde ItiLdf devletleri donanma8t. 

(Yazısını 8 inci sayfada bulacaksanıı.) 
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2 Sn fa 

•• ergu 
Köy kalkınmasında 

· Şehrin rolü 

Yazan: Muhittin Birgen 

e: memleketin olduğu gibi bu 

mtnıleketin de temeli köydür. 

Köyü harab olan bir vatan. hiç b•r su· 
r('tle marnur sayılamaz. Bu mamurbğu 
ister macd: manasile alınız, ister manevf 
manasile mılaymız, netice ayni şeydir. 
Köy marnur olmadıkça vatan, maddl ma
nasıle QC, manevi manasile <fe harabdn·! 

Bugünlerde, Cümhurreısi:mizin köylü 
ilc yaptığı temaslardan. yakında Anka • 
r;~da müstacelen bir ziraat kongresi t'>p
lamak üzere girişiimiş olan teşebbüsten 
şunu tınlıyoruz ki .köyün kalkınmasın. tc
nı :ı ıçın büyük bır hamlenin ari!esindP 
bulunuyoruz. Şu halde bu mevzu, günün 
nıcvzuu demek oluyor. Üstünde tekrar 
durabılırız. 

* 
Köyün kalkınması demek. köyde bir 

i'lkıifıb demektir. Fakat şunu bill'Jleliyiz 
k; koyde 'J apılacak olan bu ink:ılabın her 
§C}-den evveJ şehirde başlaması lazın. ge
lir. Çünkü köy gayet passif bir variıkbr. 
Onun bütün kuvveti bu passin:jf.nd~ 
rr.ündemıc bulunur. Şehre karşı itirrı.adı 
olmadı~ı tç n köy, onun her sözünü şüp
he ıl!! telakki eder; ayni zamanda şclıir 
köyün ~cmedi~i şeyleri yaptıkça d2 o
nun hiç sE:s çıkarmaksızın gösterdiği bir 
mukavemet vardır ki şehrin bu muka -
vemeti kır;tbilmesi imkansızdır. 

ÖtPdenberi her yerde ve bilhassa bizde 
köy ile §ehir arasında daimi bir anla~ • 
rnamazlık vardır. Şehre göre KÖY cahil 
ve tembe;, köye göre de şehir m~srü ve 
sefih b:rer muhittirler. İki tm-afın kar • 
şıl kh duyuş ve anlayış tarzlan bımdan 
ibaret olm:ıkla beraber, şehir daima köy 
ÜZ<'rinde bazan az, bazan da çok. fa~at 
her zamnn kuvvetli bir tesir yapar ve 
buküm icra eder. 

Köyde §Chirleşme~e doğru daim! bir 
temayül vardır; çünkü realist köylü şe
hır bayatının daha rahat olduğunu bı!'ir. 
Şehirde :sc daima köylüleşme hakkıncia 
medhiyel!'r ve kasideler duyarsınız; fa
kat, ne köyleşen şehir ve ne de köylüle
şen şehirli gördüğümüz yoktur. Demek o
luyor ki şehir ve şehirli köye karşı sa -
m:mi değildirler. Cemiyet kesafetlennin 
ezeli tarihi i~te bu karşılıklı tezadın muh
telif zamanlardaki tezahürleri arasında 
'Rkişaf etmiştir. 

* 
Köyün şehri anlamasını beklemek bir 

hatadır; bunun yerine şehrin köyü an • 
laması lazımdır. 

Şehir köyü hangi noktalarda ve han
gi ~ekilde anlamalıdır? Bu da ba~h b? -
şına büyük bir mcsele teşkil eder Bir 
kr.ç noktasını göstemelim: 

ı - Şehir bilınci'dır ki köylüliik ko
lay bir iş değildir. Bizdeki gibi :ıı biigi 
~e az teknikle mücehhez bir köy, bir ta
raftan tnb"at ve bir taraftan da ~e~irle 
hayat mücadelesi yapmak mecbur•yetm
de oulunursa işin i~inden kolaylıkla ÇJ -

kamaz. 
2 - Şehrin ö~renmesi lazımdır .P.ı ken

di aklına esen her iyiliği, her yeni şeyi 
köye kabul ettiremez. Köy, ancak k!'r.di 
iş:ne uyan ve hayatına mu.vafık gelPn 
şeyleri kabul eder; ötekilere karşı pas
sif bir mukavemet gt'~•.,rir. Bu muka -
vcmeli yenmek imka .zdır. 

3 - Nnlmcı keseri gibi daima kendine 
yontmağ.ı çalışan şehir şunu anlı:ımJy;l 

çok muhta~;tır ki bu yontma amelive.,i 
namütem.hi devam edemez. Şehir, kendi 
hayatını köy hesabına her gün bira7. daha 
düzeltmckte ne kadar ısrar edrse köy -
de de hayat, maddi ve manevi bütün sa
halarda o kadar süratle bozulur. Dilrüsti 
ile mukabele eelemiyen köylü, niiıayet 

hileye sapar. Bugünkü köylerde pa1.ara 
tereyn~ını hilesiz getiren köylü kalma
mışsn bunun sebebini köyde değil, şe'lıir· 

de aram:ımız lazımdır. 
4 - ŞE'h 'rli şunu da öğrenmelidir: Bü

tün bu yukarıdaki hakikatleri bilmek kn
fi değildir. Bu bilgiyi evvelfi bir akidc 
ve ondan sonra da b"r amel haline g~t;r
mek lazımdır. Mesela, eskiden ilmihali 
baştan a~a~ı yutmuş gibi ezber bilfm EO -

ğan yemez sofular vardı; bunların n::ı -
maz kıl p, oruç tuttuklarını ve bilhassa 
zekM verdikJerint gören olmazdı. Bi3nek 
l Ui değildir; itikadı amel takib etme • 
lıdlr. 

* İşte. köy kalkınınası için, her şeyden 

SON POSTA 

Resimli Makaleı. e: Kıştan sonra bahar 

--
, 

/ 

Kış aylarındayız, havayı karanlık. yağmurlu, sıkıntılı gö

rüyoruz. İçimizde bir üzür.tU vardır. Fakat biliyoruz ki önü

müz bahardır, bir Jtaç ay sonra gökten bulut silinecek, yağ

mur dinecek. hava açacaktır. tekrar güneşi görecegiz .. 

Muvaffakiyetsizliklerle, a~larla, mahrumiyetlerle do1 

olarak geçen aylar da kış mevsimine benzerler. Kışın • 
sonu oldu~u gibi muvaffaltiyetsizliklerin ve mahrumiyetle
rin de bir su vardır. Bugün vuiyetiniz fena ise üzülmeyı • 
niz, düşününüz ki kış geçecek, bahar tekrar gelecektir. 

Londranın seksenlik 
Meşhur lranlı 
Deri taeiri 

,---·············································· .... ,, 
ergün bir f1 ra 
Ikisi birden 

. . . . . . 
Dünyan1n en 
Korkunç bir haydudu 

·apishanP.de öldü 

Birincikanun 20 

Sözün Kı s ası 

lsmetin radyosu 

E. Talu 

IE3) izim İsmet Hulusinin ne va

lg) kittenberidir bir radyo ediiY 

mef:!e hevesi varmış. 
Radyo, asrımıw'B medeni bir ihtıya.~ 

oldu. İnscııı. yorgun nrgın evine döndtı 
rrıü, radyosunun başına geçince, o ist~ 
yon, bu istasyon derken yorgunlu~unll 
ur.utuveriyor. 
Viıcudae kırgınlık .. umumi ahvalde na" 

boşluk.. evden o gün kımıldamağa ka!'st 
vermişsiniz. Uzun kış günü nasıl geçer 
Radyo sağ olsun! Kısa dalga, orta u:ı1,~n.· 
bır de sizin kendi dalganız haşrti ne~to• 
lunca, akşam da oldu, gitti! 
Bızim 1s.:net Hulfısi, fennin bu gu1cl 

icadından ı5iifade etmek istedi. Tasarruf 
etL; epey bir para topl "dı, bi racıyo·sa· 

tın aldı. 
Matbaada, 1smetin seviştiği on arkadal 

var. Bunlarm onu da İsmeti tebrik etti· 
Jer: Uğurlu kademli olsun! dediler. ts• 
met, kendi sevineile sevinen bu on arka· 
daşı, radyosunu görmek ve dinlemek il" 
zer, birer birer evine ça~ırdı; gittiıer. Bi" 
rincisi dedi ki: 

- İsmet! Radyon güzel amma, sesi 
berrak d!'ğil.. çok madeni. Ben senin 'Y~ 
rinde olsam, S. E. S. markalısını alırdıtJl. 
İsmet söz dinledi. Radyosunu 10 ur• 

eksiğine geriye verdi ve S. E. S. mark8" 

lısını aldı. İkinci arkadaşı bunu göraü .. 
- İyi! dedi. Lakin bunun kısa dnlgaSS 

19 metreden başlıyor. Halbuki 13 tell 
başlıyan Edisonlarla Havai adalarını bilB 
alırsm. 

Hasts bir 1skoçya1ı bir doktorıı, mu
ayene oimıya gitmi§ti. BeklcmP. o • 
dasındaki cbirinci muayene üç §ilin, 
diğerleri ikişer şiline:. yazısını oJ:udu. 
I<endi kendine: 

' İsmet uysal çocuktur. S. E. S. ini seld% 
l:ra noksaruna sattı. Edison aldı. Üçüncil 
arkadaşı itiraz etti: 

- lştc bu iyi, dedi, dbktora, ikincı. 
defa geldiğimi söyler!.m. Nereden bi - E 
• k • 
ıece . : 

Muayene sırası kendisine gclır..işti .• S 
Doktor iskoçyalıyı muayene etti: ~ 

- Siz ilk defa geliyorsunuz değil ~ 
mi? · 

- Hayır, ikinci defa geliyorum. 

- Ke~ki Martavallo markalılarınd:ıll 
alay-dm! İtalyan radyolarının üstüne yoltl 
İsmet bu üstünlüğün sebebini sornıadı· 

Ertesi giın Edison gitmiş, on bir lit8 

farkla . ı -. bir Martavalla gelmişti· 
Dördü:ı , arkad<l§ bunu görünce isyııll 
etti: 

- Yazılc, yahu! Bana sorsaydın a? sa· 
nn Redtop tavsiye ederdim. En son siS" 
tem bunlar! . .. meıikanm pusu da ~ gören meşhur 

haycudlarından, gangsterlerle uyuşarak, İsmet on beş lira zarar etti, lakin ııf"' 
kada§ını lmmadı: Redtop aldı. B~şı.nci 

- Ilk defa ne vakit gelmi§tin4.:.? 
- On beş gün evvel. 

Yukarıda resmini gordüğünüz zat meş
hur bir deri tüccarıdu-. Londranın tanın
mış bir simasıdır. Son günlerde Londra 
piyasa!'mda hararetlenen deri alım satı
mında tir milyon beJ yüz bin lirAya yir
mi bin ~eri satmıştır. 

Doktor, önündeki defteri gözrten 
geçirdı: 

arkadaş dedi ki: 

Yaşı sekseni aşmış olmasına rağmen, 

bu İranlı tacir, her sabah açık pencPre ö
nünde kültür fizik idrnanları yapmakta, 
ı::oğuk bir dl.l'Ş banyosundan sonra da, iki 
saat yol yürümektedir. 

- Olabilir, dedi, faka.t dejterde is -
m:niz vok, geçen muayenenin parası
nı vermediğiniz için deftere isminizi 
de vazmamışım. Bu. sefer her iki mua
~,ıenmıın üCTetini birden verirsıni:. 

Birinci içi-lı :iiç filin, bunun için de 
iki. 

!smetciğim! Bu molozu nlaca~ıJ]lJ 
r.eaen bir tane 1940 modeli TelegrnfkÖ0 

almazsın? Aradığın istasyonu akhndali 
geçirmen kafi. Derhal, ototelepatik rne
kan · zması sayesinde, makine o istasyorı'IJ 
kendiliğinden açıveriyor! 

Redtop on lira eksiğine geri gitti; 'fe
rilmek üzere kendisine teslim edilen 20 lE"grafktin geldi. 
bin dolarlık fidyeinceatı çalan haydud, üzatmıyayım: Arda kalan beş nrl~ad~' 

onlara rehberlik eden, casusluktan tutu
nuz da c;nayete kadar her sahada eli c
lan, ve resmt vazifesi de kaçakçılık bü
rosu azalı~ı olan Mins, cezasını çekmek

te olduğu hapishanede kalb sektf>sinden 
ölmüştür. Binlerce dolar dolandıran ve 

meşhur tayyareci Lindbergin çocuğunun 
kaçırılması hadisesinde haydudlara ve-

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

Holivudda 
Işlenen 

zamanımııda yetişen cemiyet harici tip

l~rın en dikkati çeken simalanndan biri 

i dt. 
Iri patates yetiştirdigi için 
b ~r çiftçi nıahkiim oldu 

Patates piyasası idare heyeti, rnatlub 
büyüklükten daha iri patatesler sattığı 

için bir çiftçıyi 12 lira para cezasına çarp· 
tırmışt1r. 

Garih bir cinayet Almanyada Çingenelere 
karşı mücadele 

Beriinde neşredilen bir emirname i· 
[e Çingeneler arasında bi:r: ayıklama 

arneliyesine başlanlllliitır. Alman Ari, 
Yahudi ve ecncbi Çingeneler tefrik o-

lunmuşlardır.Ecnebi Çingeneler hudud 
harici edilecek, Yahudi Çingenı:>ler 
kamplara sevkolunacak ve ari Çing~ 
nelerin de iyi ve mütemekkin vatan • 
daş olmalanna çalışılacaktır. 

evvel 6ehirde böyle bir zihniyet inkıH1-

bına ıhtiyr..c vardır. Cümhurre!sımiz 

muhterem İsmet İnönünün son seyahati 
ve bu seyahati takib edeceği anlaşılan di
ğer tetkikJc:ri böyle bir inkılaba dot--u 
yeni bir l aınle manasını alıyor. Eğer bu 
noktada yaııılmıyorsak, e~er bu memle
ht. İsmet İnönünfu:ı arkasından bu in • 
kılAba do~ru yürürneğe hazırsa. yürü • 
ycbılirse §Ehirde zihniyet de~işir ve o 
zaman köyün kalkınmasını ternın ede-cek 
b! .. harekete şahid oluruz. Aksi takdirı:Ie 
köy. gene bildiğimiz köy olarak kalmJya 
mahkfundur! 

Hollywooddn film stüdyolarında!'l bi- İleride Almanyaya hiçbir Çingene 
mı.de ~lcktıik. mütehassıslığı yapan bu kahul edilm\yerektir. 
Amerikalı, Kansasın semfoni orkestrası- ================= 

Muhittin Bircen 

nın §elinin karısını tabanca ile öldür
rnÜ§tür. Mahkemede: :.Karım orkestra 
§Cfinin kar-sının avucuna girmişti Onun 
tesiri altında idi .. Binaenaleyh bn kadı-

nı öldürmek hissini duydum, öldüt'düm. 
Buna mecburdum da ... , demi§tir. 

Resimde, kız kardeşinin katili teselli 
ettiğini görüyorsunuz. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
• 

Bilenler söylüyorlar: 
İnh"sar idaresinin yaptığı şaraplar Almanyada büyük bir 

rağb~t görmüş. İlk parti olarak gönderilen 30,000 litre deı -
hal satılmış, ayni mikdtırcia ıkinci bir parti istenmiş .. 60.000 
litre şarap para itibuile büy-Jk bir kıyınet ifade etme7. Be
her litresı 25 kur.ı§tan sıı.tılsa yekunu 15,000 liradır. Mesela 
Frnnsa gibi şaraba düşkün memleketlerde taptancı ticaret
hanelerin günlük satışları belki bundan da fazladır. Fakat 
Alrr.anya şarab ıstilisal eden bir memlekettir. Ren şarapları 
bütün dünyada ün almıştır, denilir. Bunun içindir ki 'l':.ırk 

şarabının Almanyada satıJmıya başlanmosının müstak~cıe 
matuf ümid itibarile ıloymeti !büyüktür. Bugün ilk parti 

iSTER JNAN, 

olarak bu kadarını sattık. Yarın üç be§. on, yüz mislini 
sa ta biliriz. 
Yalnız bizim biJdii!imiz memlekette şarap yapan sııdPce 

inhisar idaresi de~'ldir, nefasette onun ayarını bulama -
makla beraber .gene beğenilecek derecede şarap yapan bf>lki 
bir düzine ticareth:ıne vardır, fakat şarabına mahreç arı
yan ve bulan, yahud da kf'ndili~inden gelmiş teklifle kar§ı
Jaşan sadece tek idaremizdir, d'ğerlerı sadece müşterısizlik
ten şıkbayetle vakit geçirirler. Bu ı;aziyette, Türk şarabıııın 
Avrupada begen.lmf'sinden 1st fade ederek harice satış yap
mak için hiç bır teiebbüse g"rişnwzken şikayete haklı ol
duklarına: 

ISTER INA MAl 

şın beşi de, ayn ayrı birer marka tav~· 
ye ettiler. Bizim İsmet te her birinin sO' 
zünü dinliycrek ve her defasında birlttı4 
Jiru ziyan ederek, radyosunu arkadnşl9" 
rının tavsiyelerine göra değiştirdi. 

En fJonuncusunu dr kıısı beğcnrne: 
di. Onu da sekiz lira eksiğine dükk;ıncı· 
ya 1ade etti. 
Şimdi bizim İsmetin radyosu yoktı.ıl'· 
Zaten ıstesc de alamaz. Elincieki ser

r..ayen.in yarısından fazlası alıbab u~ır 
runa yok clciu. 

Amma, İsmet bir hakikat öğrendı. Ş~" 
nun bunuıı bol keseden verdiği akılJa ıl 
gören d::t"ma zarar eder! 

__.. -- ,t# ·························································· 
Konferans 'f" 

Beyo~u Halkevinden: Perşembe gün il se' 
pebaşındald merkez binasında i.sto.nbul ~ 
fcrl.>erllk nıüdürü Bay Cemal GönenÇ 
fındım bir konferans verilecektir. • •• ; ······················································' TAKVIM 
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S·ON POSTA 

.Kırşehirde zelzele izmirde grip 

Birline giden 
heyetimiz 
istanbu!da 

devam ediyor 
------....------------------

Nüfusca zayiat yok, fakat köylerde 
300 e yakın ev yıkıldi veya zarar gördü! 

Ankara 19 (Hususi) - Şehrimize bu
lUn gelen haberlere göre Kırşehirin Çi· 
Çekda#ı nuntakasında zelzele kısa fası -
lalarla devam etmektedir. Tosunburnu 
tnıntakasında Hamurlu köyünde 4 ev yı· 
4nlrnış. 20 ev oturulınıyacak şekilde t•t
lanııştır. 

To:::unbumu köyünde 15, TalemoAlu 
köyünde 12 evin d uvarlnra yıkılmıştır. 

Devlet ŞürasJnln 
Muhiddin üstündağ 
hakktndaki karari 

Ankara 19 (Hususi) - İstanbula ajd 
otobüs yolsuzluğu hakkındaki evrak Tem 
.Yi2 mahkemesine henüz verilmenıişt;r. 

).{ezarlık hakkındaki karar sureti Devlet 
Ştırasından Dahiliye Vekaletine bildiril· 
miştir. Bu davada bazı hallerden dolayı 
lüzum ve bazı hallerden dolayı men! mu
hakeme karan verilmiştir. 

Mülkiye dairesinin rneni rnuhakeme 
karan verdi~ meseleler Devlet Şılrası u
ınumi heyetince ayrıca müzakere edile -
tektir. Lüzumu muhakerne kararlarının 
teblı~inden itibaren beş gün içinde itiraz 
etnıek üzere eski İstanbul valisi Muhid· 
din Üstünda~ ve arkadaşıanna bugün • 
lerd~ Vekaletçe tebligat yapılacaktır. 

( An1d - Kab ir) in 
Çankayada 

yapılmasi düşünülüyor 
Ankara 19 (Hususi) - Anıd - kabrin 

nerde ve ne şekılde yapılacağı hakKında 
tetkiklerde bulunan komisyon çalışmala
·tına bugün de devam etmiştir. Aldı~ırn 
llıalılmata göre mtehassıslar (anıd • 
kabir) in Çankayada yapılmasında müt
tefiktir ler. 

Cemll Mardam Kral 
Faruh tarafından 
Kabul edildi 
Kahire 19 (A.A.) - Paristen Suriyeye 

i!önrnekte olan Suriye başvekili Cemil 
ııardam, İskenderiyede kral Faruk tara
fından husus! surette kabul olunmuştur. 

Suriye ba§vckili krala Suriye hükü.me
r~lnin Şamı %iyaret etmesi için vaki da -
Vetiyesini vermiş ve kral da bu daveti 
kabul etm~tir. 

-----------------
Filistin Arablarmm bir krsmr 

sadakat nümayişi yaptılar 
Kudüs 19 (A.A.) - Hebron şchdnin 

cenubunda ka:n Yatta kasabasında üç 
bin Arab ingiltereye ve krala sadakat -
iermi bildiren biiyük bir nümayiş tertib 
etınişlcrdir. Tezahürata iştir.ak edenler 
&rasında 60,000 kişiyi temsil eden Dir ieyh 
te bulunmakta idi. 
~ümayişçiler Filistine asayişi ıaö~ et

ll~ı için İngiltere hükfırnetine te~ekkür 
et!) slcrdir. 

Bundan başka Sofular köyünde 31 ev ha
cab olmuş ve Çiçekdağı hükumet bin::sı 
bazı yerlerinden çatlamıştır. Veletll ının
takasının Topaeli köyünde 7, Mahzenlı 

köyünde 60 ev hafifçe zarar görmü~tür. 
Karaisa köyünde 3 ev, bir değircrıen t~
mamen yıkılmış. Boğaztepe köyünde 70, 
Karacaviranda 40 evin duvarlan çatia -
mıştır. Nüfus ve hayvanca zayiat yoktur. 

Avam Karnarasında 
hukomete ademi 

itimad takriri 
Başvekil takrire cevaben 

mühim beyanatta bulundu 
Londra 19 (Hususi) - Avam Ka • 

marasının bugünkü toplantJsında işçi 

meb'usu Dalton'un, Karnaranın büku
metin dış politikasına kat'iyyen timadı 
olmadığına dair verdiği takrir müna • 
kaşa edilmiştir. 

Dalton, yedi senedenberi iktıdar mev 
kiinde bulunan milli hükfunetin, rnem
leketi bir uçurum kenanna getirdiğini 
ve İngilterenin bütün dostlannın ken· 
disinden uzaklaşması~-:ı sebeb oldu -
ğunu söylemiş ve Münih'te Almanya i
le yapı~1an anlaşmayı şiddet1e tenkid 
etmiştir. 

Çemberlayn, söz alarak isçi partisi
nin başka bir dış politika teklif edecek 
vaziyette olmı:ı.dığını ve Dalton politi
kasının İn~ltereyi ayni zamanda Ja -
ponya, Almanya, İtalva ve General 
Franko ile h;:~rbe sürükliyecek mahiyet· 
te olduğunu kaydettikten sonra demiş· 
tir ki: 

c- Hüktımet;n politikası akim kal· 
dığı takdirrlc başka bir politika taki • 
bini ilk öncP b2n teklif ederim. İnıril -
tere, gavretlerime devam ctmekliğimi 
arzu ediyor. ' 

Romaya, muayven bir programla ve· 
ya yeni bi!" hususi anlac:ına icin gitmi
yoruz. Romava İtalya hii"kumetile müş 
terek alakalardan bütün meseleler 
hakkında noktai nazar teatisi için gi • 
divoruz. 

Cemberlavn, bundan sonra Alman
yadan ba~hsederek, Mlün~ anla~a !
smda Almanya ile münasebetlerin ken
di arzu ettiiii gibi tesbit edilmiş oldu -
ihınu söylemis ve sözlerine şu suretle 
devam eylerniştir: 

Almanyanın inkisafını asla zorlaş • 
tırmak istemivonız. Bu kuvvetH ve 
havativet dolu milletin dii!'er millet • 
lf'rıe 1ec;rfki mec:ai etmesine muvaffak 
olnmazsak. Avruoada h1" bir sahada ne 
barıc;. ne de terakki müm'kün olacak • 
tır. İn!1iliz m'lt,..t; fnl!ilti>re ile Alman· 
vanın. Avnına aleminin diğ'er milJetler 
le birlikte. harb tehlikelerini bertar:\f 
etmek volunu hulma lannı arzu etmek· 
tedir. Bu sure~ıe dünvanın diüer mil
letlerinin de kanaatlerini ifade etmiş 
oldui{umu z::ınnetmiyorum. İ Jiltere valisi Oconor, İngiliz ordu -

IUı n asileri tedip etmek için bütiin ga)"• 
l'et " çalışacağını ve Arablann da ordu
l'a 1uavenet edeceğini ümid etti~ini süy 
ltn :tir. 

Biz. ~iHihlanmayı tahdicle daima ha • 
ıırız. F:ıkat dii!cr milletler rrece ınin • 
diiz silAhlanma,a devam ettikleri JYılid 
dctçe İngiltere de ayni şeyi yapacak • 

salginı şiddetlendi 
Sinemalann ve mekteblerin 
15 gün müddetle kapabl

ması muhtemel 

İz1nlr (Hususi) - İzmirde bir hafta -
danberi grip hastalığı salgın halin~e de
vam etmektedir. Yapılan tetkikte rnek • 
teblerde büyük bir devamsızlık görül -
müştür. 'l'ire kazası ilk okulları on gün 
müddetle tatil olunmuştur. İzmirdeki hü
tün okullada sinemaların on gün kapa -
tılınası hususunda Sıhhat Vekaletinden 
izin istenmıştir. 

Avrupa~a 10 yrldrr 
görülmemiş bir krş 

hüküm sürüyor 
Soğuk derecesi nakıs 8 ze 
düştü, Ingiltere -Avrupa 

münakalah tamamendurdu 

Paris 19 (AA.) -Devamlı cenub rüz
garları sebebilc şimdiye kadar nisbetcc 
iyi giden havalardan sonra hemen bütün 
Avrupaya antisiklon gelmiş ve ~imal ve 
şark rüzgarlarının tesirile kuvvetli bir 
soğuk hüküm sürmeğe başlamıştır. İn • 
giltere de dahil olmak üzere bütün Av • 
rup:ı. kalın bir kar tabakası altmdadı:r. 

Hararet, Pariste nakıs sekiz, Beriinde 
gene nakıs sekiz, merkezi Avrupanın ve 
Polonyanın dağlık mıntakalarıncia na • 
kıs ylnniden aşağıdadır. İngilteredeki so
ğuk, on senedenberi görülmemış bir de
rccededir. Soğuk ve çok şiddetli fırtına 
do!ayısile dün İngiltere ile Avrupct ara
sında irtibat hemen hemen tamamile in
kıtaa uğranuştıt. 
Bulgarıstanın da~lık rnıntakalarında on 

kışi kar tipisine tutularak ölmüşlerrlir. 

Meltlleketimizde . 
Tekirda~ 19 (A.A.) - Bir haftadanhe-

rı Tekirda ve havalisinde şiddetli so -
ğuklar vardır. Bugün bütün TE"kirdağ 

ınıntakasma kar yağmıştır. 
Ş. Knr2hisar 19 (A.A.) - Bir haf -

tndanberi Gireson - Karahisar arasındaki 
Egribel cia~ı otomobillere geçid verme -
rnektedir. İlçemize 13 santim kaı- ya~ -
mıştır. 

--------------------
Almanya, müstemleke 

taleblerini ortaya 
atmak Üzere mi ? 

Paris 19 (Hususi) - Hitler, yUzlıaŞ! 

Vidmanı, Almanyanın müstemlke taleb
leri !lakkında ingiliz ve Fransız nükü -
metlerinin noktai nazarını öğrenrneğP. 

memur etmiştir. 
İyi haber alan mahfellerde söylendiği

ne göre Hitler, Çemberlayn ve HaFfaksm 
FtJmadan dönüşlerini rnüteakib. Almar. -
yanın müstemleke taleblerini resmen or
taya atarak, bu talebierin is'afı icin bJr 
konferans toplanmasını istiye~ektir. 

Ankara 19 (Husust) - Geçenlerde Al· 
man iktısad nazın Dr. Funk ile şı>hri -
mizde · parare edilen Türk - Alman ticn
ret müzakerelerinin teferrüatını teshit 
etmek ve rnukaveleyi imzalamak i.ızPre 

Nurnan Menernenucioğlunun reısli~nde
ki heyet bu akşam ekspresle İstsmbula 
hvrt!kt!t etrn~tir. 

Nurnan Menemencio~lu bugün Başve-
kil Cclfıl Bayar tarafından kabul edii -
miş, Berlinde yapacağı görüşmeler hak
kında talimat almıştır. Bu mülakatta Ha
rlciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile Mali
ye Vekili Fuad Ağralı da bulunmuşbır -
dı~. 

Heyet şu l~vattan mürekkcbdır: 
Zıraat Bankası umum müdür muavi~i 

Cezmi Ercın, maliye nakid işleri umurn 
müdürü Celal Said, Türkofis mtidiir mu
avinlerinden CelaL hariciye umum katıb
lisi hususi kalem müdürü Cevdet. 

halyan Hariciye 
Nazm Peştede 

Peşte 19 (Hususi) - İtalyan harıciye 
nazırı Kont Ciano bu sabah saat 10 da 
Peşteye varmış ve Amiral Horlinin m:ı -
messHile hükUmet erkanı ve .kordiplo -
matik tarafından hararetle karşılannıış
tı:-. 

Macar hariciye nazın Kont Şnki, Ko:-!t 
Cianoyu daha yolda karşılamış ve Pcş -
teye kadar kendisile birlikte seyaha~ et
miştir. 

Kont Ciano, kısa bir istifahatten SC1nra 
başvekili ziyaret etmiş ve bilahare Arni
ral Horti tarafından kabul olunmııştur. 
Horti, Kont Cianoyu öğle yemeğine ala· 
koymuştur. 

Yugoslav Başvekilinin telgrafı 
Belgrad 19 (A.A.) - İtalya hariciye 

nazırı Kont Ciano, Budapeşteye glt.nek 
üzere Yugoslavya topraklanndan geçer
ken dün akşam saat 23 de Yugoslavya 
başvekili Stqyadinoviçten hararetli bir 
ımıarn telgrafı almış ve ayni surette mu
kPbele etmiştir. 

Kont Cianoya Yugoslvyanın bir l•u • 
dudundan öbür hududuna kadar ge~_;işin
de Drave valisi refakat etmiştir. 

İtalyan gazetelerinin neşriyatı 
Roma 19 - Hariciye nazırı Kont Cia

nonun Budapeşte seyahati hakkında cVn. 
ce diİtalia:t diyor ki: 

Kont Cjanonun Bu.dapeştede Macar 
dc:vlet adamlarile yapacağı dostanF! rniı -
Hikat Tuna havzası siyasetinin tekfunühi 
yolunda yeni bir ilerleyiş adımıdır Ma
cıırıstanın siyaseti Berlin - Roma mih • 
verinin tesanüdüne istinad etmektedir. 

Tuna havzasında ve Balkanlarda bir 
i~tikrar unsuru olan dost Yugoslavya da 
her halde bu rnihvere iştirak edecektır. 

Macaristanın, bolşevikliğe karşı müca -
de!e hususundaki Alman ve İtalyan pren
s'pledne ve keza Almanyanın ve Ital .. 
yanın Milletler Cerrı!iyetlne kal"Şl olan 
vaziyetine uygun bir hattı hareket !ttı

haz etmesi kadar tabii bir şey olamstz.ıt 
Macar JJariciye Nazınnm nutku 

Budape~te ~9 - (Macar ajansı bildiri
yor): 

Dünkü Meclis içtimaı 
Ankara 19- B. M. Meclisi bugün Rl!

fct Canıtezin başkanlığında toplanmışt.t. 

Hnrici~re nszırı Kont Csakybir nutkun
da dem'stir ki: 

Celsemn açılmasını müteakib reıs B:.i
yük Kemal Atatürkün vefatı doloyısile 

İran parlamentosunda Büyük Ölüııün ha
tınısını tazizen irad edilen nutkun cku -
nncağını bıldirmiş ve nutuk okunmu~tur: 

- Ben b:zzat Hitlerin ve MussoJininı:ı 
a~zından. kuvvetli ve büyük bir Maca
risıanın Berlin ve Roma menfaatlPnne 
uygun oldaitunu dinJedim. 

Milfi MUdafaa Vekili lstanb"lda 
Ankara 19 (Hususi) - Milli Müda -

ftıa Vekili Kazım Özalp bugün ekc;ııres!e 
İstanbula hareket etmiştir. 
······················· .... ····················· 

Devlet harem kanunu projesi 
Encumence de kabul edildi 

Bunu nıüteakib Ştirayı Devlet kanunu
nun müzakeresine devam edilerek encü
nıenlcre verilmiş olan maddeler rnüstes
na olmak üzere mezkur kanunun diğer 

tır... maddeleri kabul olunmuştur. 
Ademi itimad teklifi re.-!dediJdi Meclis gene bu toplantısında, &skeri 

? ? ? ? ? -? 

· kara 19 (Hususi) - Kamutay büt
~" _....- 'lcümeninde bulunan devlet haremi 
~ 11 projesi encümen reisi Mükerrcm 

t al, reis vek'li Faik Baysal, aza Hüs
illü Cakırdan müteşekkil tali kornic:yonca 
tetkik cdilmE>kte idi. Komisyon mesaısi
lli bitirerek projeYi bütçe encümenine 
1\>errniştir. Encümen projenin ana hatl:ı
l'ırlı kabul ederek ufak tefek bazı deği -
liklikler y&pmı§tır, 

Londra 20 (Hususi) - Avam kall'a - ve mülki tekaüd kanununun bazı nıad -
rasının dünkü toplantısında işçi meb'usu nelerinde değişiklik yapılması. hakkın • 
Dalton'un, hükurnete ademi itimarl be - daki ı~am.ınun birinci müzakeresi yapıl -
yan ed'lmesi hususundaki takriri, 143 e rrış, rnübadil ve gayri rn!ibadil Ve:' mu -
karşı 340 reyle reddedilmiştir. haciriere müteallik kanunU)l 9 uncu JTiacl 

desinin tefsire muhtaç bulunmadığına aii a 
mazbata da üzerinde geçen müzakerler-Etibank MüdUrU Ankarada 
den ı::onrn adiiye encümenine tcvdi e • 

Ankara 19 (Hususn - Etibank nıiiöü- dilmiştir. 

rü İlhanıJ Nafiz bugün §Chrimıze gel - B. M. Meclisi Çarşamba günü tcıplana-
miştir. caktır. 

• 

;vv.lif'llr, 
siyeli! ,,. 

? ? ? ? ? ? 

Sayfa 3 

e /talyan meclisi 
tarihe karıştı 

e Iki Lfıtin hemşirenin 
davaları 

E 

Yazan. Selim Ragıp Emeç 

1848 senesinde İtalyan kralı Şarl Alber 
tarafından tesis edilm~ olan İtalyan teş· 
rri meclisi. faşist fırkasının gösterdiği lü 
zum üzerine Birincikanunun on bP§inden 
itibaren yaşamış olduğu doksan senelik 
hayata bitarn vererek hayat deftermi ka
pamış v~ yeni meclisin teşokkül şeklıni 
tesbıt etmiştir. Yeni 1talyan rneb'usan 
meclisi, bundan böyle korporasyonlatla 
faşist yuvalarının mümessillerinden mü· 
rekkeb olacaktır. Meclis, kabul ettiğ· bir 
kanun ile eğer İtalyan devleti her hangi 
bir memleketlc harbe girecek olursa mec
lis azası herkesten evvel silah altına dn· 
vet ediJecek ve muharebe hattının en ö
nü!lde harbedecektir. Yeni İtalyan meb'u. 
san meclisi azasının bilhassa haiz bulun· 
duklan ;mtiyaz. bu şerefli vazifeyi ya -
pabilrnPk hakkıdır. 

* İtalyanın bazı Fransız arazisi üzerinde 
yaptığı müddeiyat, ·bir zamanlar latin 
.----·-----. aleminin ıki hem

LAtin hemşire- şiresi sayılan bu 
lerin ~avalar1 iki devlet arAsın • 

da geniş bir u~;u -
rum açmak istidadını gösteriyor. Ru mü
mıkaşada İtalyan hükumeti ıle !talyan 
milletini birbirinden ayırd edereK kc,nuş
mak istiyen Fransız matbuatının bu va· 
d ·de sarfett'ği gayretler de semere \·er
miyor. VP bir defa başlamış olan neşrJ
yntın, bizzarur, şürnullü bir mahiyet ala
rak kırıcı bir şekilde devarn edip gitm~sf 
mukadder görünüyor. İtalyanın hactı ha· 
reketini bu sütunlarda tahlil etmıye çalı· 
§ı.rken ileri sürülen iddialann bazı istek
l~r için bir pazarlık ve yahud mutlak ve 
tenz!lat kabul etmez bir istek oluo olma
dığında tereddüd göstermiştik. Bugün bu 
tercddüdün haklı olduğuna şahid olu • 
yoruz. Filvaki bu rnüddeiyatı, umumi bir 
hak müsavatırun tanınması için bir nıü
nakaşa mevzuu sayanlar bulunduV.u g bt 
Tunus. Kors;ka meselelerinin de cıddi sa
yılmıyacak kadar esas davadan uz#!k şey. 
ler .olduklarını beyan edenler mevcud • 
dur. B!.lnların kanaatine göre İtalyanın 

(Devamı ll inci sayfada) 
····························································-

Isınet lnönünün 
Parti kongresi 

azalar1na iltifatlari 
Parti İstanbul ili kongresi mUna..oe

betile çekilen telgraflara Cü.mhurrei
si İsmet İnönü §U cevabı vermi.§ter -
dir: 
İbrahim Kemal Baybara C. B. P. 

il kongresi başkanı 
C- Cürnhuriyet Halk Partisi İs -

tanbul ili kongresi rnünasebetile ba
ııa kar§l gösterilen samimi ve temiz 
duyguları bildiren telgrafınızı aldım 
Çok mütehassis oldum. Sevgı ile te -
şekkür eder ve verimli çalışmalar ve 
daimi başanlar dilerim. 

ReisicümJıur: lsmet lnönil 
Dahiliye Vekilinin cevabı 

Dahiliye Vekili Parti Genel sekre
teri de şu cevabı yollamıştır: 

C. H. P. Yilayet kongresi 
bnşkanlığına 

Partimizin bütün vilAyetlerde bir 
günde toplanmış olan kongrder.inin 
hepsinde Partililerin rejime sarsıl -
rnaz bağlılığını, ülkü yoUarında şu

urlu yürüme azınini Milli Şefimizin 
emrindp prensiplerimizin tahakkuku-
na haklı güvenini bildiren telgrafhır 
almsktayız. Türk milletinin b!ıyük 
maksat ve hizmet sarfında bir daha 
toplanması ve kaynaşması manzara -
sını veren bu birlık ve beraberliği 
gösteren \'C t:ağlayan arkadaşlara ve 
size teşekkür ve tebriklerimi suııar, bu 
yük Tiırk milletinin bu mutlak inan 
ve ülkü birliğini iftiharla kaydede -
ri m. 

Dahiliye Vekili C. H. P. Genel 
sekreteri Dr. R. Saydam 



4 Sayfa SON POSTA 

Validabağında yapılmakta olan 
sanatoryum yakında ikmal edilecek 

Yeni . bir döviz 
kaçakçıhğ1 meydana 

çtkarlld1 
Bu yıl içinde provantoryomda 389 talebeve 83 muallim 
tedavi albna alındı, 120 yataklı olan sanatoryoma 

280 bin lira sarfedilecek 

Beynelmil el V aryete adlı bir tırlist 
mecmuasının on beı bin lira 
milu/arında bir partıyı hariçte bloke 

ettiği tubit eJ:ldi. 
Ankaradan :Lıtanbula gelen Maarif Ve-ı sında çok kansız ve zayıf çocuklar vardır, 

kAleti heyeti sıhhiye baş rnüfettışi Ceıtıl Bunlar derhal provantoryoma yatıul - Gümrük muhafaza teşkilatı ve adliye, 
Otman. bugüın Bağlaı:'başında yE-niden 1 maktadır. Müessese, a~r hastaları alma- mühim bir kaçakçılık hadisesi ~trafında 
inşa edilen Maarif Vekaletine aid sana - maktadır. Ağır hastalan tedavi etnıek ü- tahkikat yapmaktadır. Şehrimizde çık · 
1oryom binasını tetkik ettikten sonrd ak- ZE>re yapılmakta olan sanatoryom binası makta olan (Beynelmilel Varyete) adlı 
fnm trenı ile tekrar Ankaraya dönecektir. da yakmda ikmal edilecektir. artist mecmuasının. Avrupanın bir çok 

Celal Otman bir muharririınize tunıa- Bugün elli yataklı kısmın inşaatı bit:- yerlerine gönderdiği mecmuaların p~ı • 
n söylem"ştfr: rilıniş olduğundan. hasta tocukların yatı- ralarını uzun zamandanberi memleket<.> 
•- Validebağındaki provantorynnı. rılmasına başlanacaktır. Yeni sanator - getirmeyip bloke ettiği muhafaza tEşki -

1927 senesinde inşa olunmuştu. 1927 se - yom 120 yataklı olacaktır. İnşaat için 281) latı tarafından haber alınmıştır. BıJ h3 -
nesinde provantoryomda 85 talebe tedavi bin lira harcanacaktır. br.r üzerine derhal faaliyete geçen mu -
olunmuş, 1928 senesinde on yataklı mıı- - Şehirde tüo vak'alanna tesadüf e · hafaza memurları bu mecrnua idareha -
allimler kısmı ilAve edilmişti. 928 de 180 dıldi~i kaydolunmaktadır. Tetkikat ynp- nt'sindeki yaptıkları arama ve evrakl:ıı 

tınız mı? ü d k"k · k k hlebe, 13 muallim, 929 senesinde 1!i0 ta- zcrin eki tet ı lerden sonra na ı aten 
lebe. 19 muallim. 930 senesinde 164 tale- - Mekteblerde tifoya tesadüf ed!ldi - A vrupaya gönderilen bir çok mecmua p:l-

be 22 muallim, 931 senesinde 225 taıehe 
45 muallım, 932 senesinde 269 talebe. 29 
muallim. 933 senesinde 226 talebP 2:; 

rnuallim, 934 senesinde 257 talebe 31 
rnuallim, 935 senesinde 298 talebe 50 mu
allim. 936 senesinde 371 talebe, 91 mu-
aUim. 937 senesinde 420 talebe, 99 mual
liır., 938 senesinde bugüne kadar 3R9 ta
lebe, 83 ::nuallim tedavi altında bulun -

fine dair henüz bir iş'ar vaki olmadı E - ralarının memlekete getirilmediği ve 
sasen mekteblerde tifo aşısına devarn o- keyfiyetten kambiyo müdürlüğünUn <ic 
lunmaktadır. haberdar edilmedi~i anlaşılmış. tnhki -

- fstanbulda trahom vak'aları kAydo - katın genişletilmesine Iüzum görülmüş-
lunmuştur. ı·· ur. 

- Geçen sene şehir mekteblerinde ve Harfçte bloke edilen ve memıe;ı:ete g::--
orta tedrisat talebelerinde trahomluya te tirilmiyen mecmua paralan yekur.unun 
sadüf olunmamıştı. Bu sene maalesef on on beş bin lira kadar oldu~u tahrrıin e -
i~; vak'aya rsstladık. Bunların centJb vı- dilmektedir. Mecmua sahibieri Cahid, 
l~yetlC'rinden İstanbula gelen ailPlerln ,., k "d Alb t h kk d k • t ki nu uı . os a ın a anunı ll -

durulmuştur. çocukları vasıtasile sirayet ettiğini te~ - hata ba~lanmıştır. Hadiseye asliye be -
Vekiiletin parasız yatılı talebeierl ara· b!t ettik. Tedbir almaktayız.• 

-==========:ı:::::=======:ıı=:::=======~===== şinci ceza müddeiurnumiliği de el koy -
muştur. 

Okmeydani cinayetinin 1 

esrar1 anlaşıldi 
Günlerdenberidir İstanbul zabıta v~J 

adiiyesini i§gal ve efkarı umumıyeyi alii
kadar eden Okmeydanı cinayetinin Ü!c

rindeki esrar perdesi, nihayet kısmen sıy
rıimıştır. 

Bu cesed ayın on birinci pazar güni.i 
Hasköyde Okmeydanında bulunmu§. ya
p:lan muayenesi neticesinde on b~ş gun 
evvel başına a~ır bir cisimle vurularak 
öldürüldüğü arila.şılınıştı. O dakikadan 
itibarm faaliyete geçen zabıtanın bütün 
gayretine rağmen, ne maktulün hüvi • 
yeti ve nede cinayetin faili anla~tlama • 
ımş, vak'anın mahiyeti ö~enilememiştı. 

ir kar1 koca kömürden 
Z( hirlenere!< öldüler 

Suçluların muhakemelerine bir kaç gü
ne kadar asliye beşinci ceza mahkeme • 
siııde başlamıeaktır. 

Dün yanmamış kömürden iki ki~i ze -
hlrlenerek ölmüştür. Ege de ve Karadenizde 

Taksirnde Yenişehirde Berberömer cari 
d~sinde Kamyoncuhasan sokak 2fl nu - firtina ŞJ.ddetlendl• 
marada oturan ve altındaki di.ıki<anda 
kahveeilik eden Mustafanın kahvrc:·ne Bir kaç gündenberi yağmakta olan yoğ
iıımrdıği görülerek etraftan merak erlil - rrıur dün de alqama kadar fasılatarla Je
rriş ve bu sırada evin içinde bıı.unnn vam etmiş, hava biraz daha soğumuştur. 
Mustafanın çocuklarının feryad ederek Havanın bozması karada oldul!n gıH 
ağlaşmaktıı olduklan duyulmuş ve he - denizde de kendini göstermış. Ege ve 
men zabıtaya haber verilmiştir. Karndenizde hüküm süren fırtına §!:! • 

E\'e giren zabıta memurlan keskın b!r cletlcnmiştir. 
kömür kokusile karşılaşarak güç halle Fırtına yüzünden Büyükdere önünde 
yukan cıkmışlar oda kapısını açtıklan beklemekte o!an bazı küçük deni?. naltil 
zaman pek feci bir manzara ile karşıla~- vasıtaları rltin de yollarına devam ed~ -
mışlardır. memişlerdir. 
Odanın içinde biri üç aylık. dı~eri üç Şehrimize gelen haberlere göre, nıem-

Birincikanun 

Türk- Amerikan ticaret anlaşmasının parafesi haberi 
piyasada büyük bir memnuniyet uyandırdı 

Bir seneyf' yakın bir zamandanberi doğru bitirileceği tahmin "lunmaki.a' 
A!lkarada Amerika ve Türk ticaret dır. 

hcyetıeri arac;ınna rereyan etmektc o-- Iki şeker tabr·kasrnm inşaatma 
lan müzakcr~lerin sona ererek yeni an· 
laşma proJesının iki memleket mu- iki aya kadar başlamlacak 
ra!-haslan tarafından parafe edildiğini Hükfunetin yeni ~eker fabrikaları 
di.in yazmıc;t•k. Aniaşma projesi esas • kurulması hakkında verdiği karar U• 
la .. ı hakkında henüz şehrimizdeki ala - zer'ne rrıuhtel ' f takal d b !anan . ı ı mın ar a aş 

kadnrlara fazla ta!silat gelmemiş ol - etüdler yakınd-:ı bitirilecektir. Yeni ild 
m:•kla beraber, para!c haberi piyasada şd~er fabrikasının jnşaatına önüınüz .. 
büyük bir memnuniyet uyandırmış · deki mart ayıncia başlanmış olacaktır· 
tır. Y~>ni şeker fabrikalan1

n (:ı ~ıaliyete 
Alakadar tacirler yeni anlaşmarlan g'-'çmesinden sonra, şeker fiatlarının 

sonra Türkiye ile Amerika arasındaki bi: miktar daha ucuz1ıyacağı tahmitı 
ticaretin çok iyi bir şekilde inkişaf e · olunmaktadır . 
deceğini söylemektedirler. 

Yeni anlaşma ile Amerika ve Türki· Yunanistan ticaret anlaşmasini 
ye yekdiğcrine birçok tarife tenziıtıtı imzalayan heyet Ankaraya döndü 
yapmışlardır. Yunanistanla aramızda yapılan ye .. 

Amerika ile ticaretimiz serbest dö • ni ticaret anlaşmAsını jmza eden Türlt
viz esasına rr.ii~teniddir. Halbuki dö · ofis başkanı Bürhan Zihninin riyaS€ .. 
viz müşkülatı do1ayısile bu dövizlerin tinrleki heyE>t, Ankaraya hareket etmiŞ .. 
t~Jyesinde gecikmeler olmakta idi. ı· _ ır. 

Yoni anlaşm~ya göre bu şekil, müva - Yeni anlaşmanın metni hakkınd9 
z~ne1i bir hale getirilmiştir. Türkiye, bugünlerde alAkadarıara malumat gel· 
Amerikadan ithal edeceği eşyaya mu • mesi beklenmektedir. 
k:ıhil azami b:ı:- had ile mukayyed ol· 
m?k şartil~ serbest döviz tevziatı ya · 
p~caktır. Yeni itilafta klering esası 
yo1dur. 

Türk • Anıerika ticaret anlaşmac;ı 

ya"<ında iki tarafca imza edilerek 1 S 
ikincikanundan itibaren mer'iyet mev· 
kiine konacaktrr. Amerika ile iş yapan 
ihracatcılanmız buna göre hazırlan -
maktadırJa"". Arnerikaya ihraç ettii~i
miz maddelf'r arasmda tütün başta 
olmak iiz0re, fındık, incir, halı, deri, 
pn1amut, ceviz mühim bir mevki tut -
ma ktadır. 

Anlaşma mer'iyete ~çtikten sonra 
m:ihim mildarda daha birçok Türk 
mahsullerini!' ArnErikaya ihraCl müm
kün olacaktır. Bilhassa bu yıl içinde 
Amerika •a on milyon kiloluk mühim 
b\r iütün parti.,; ihraç olunması husu· 
sunda iki ır.emleket a1Akadsrlan ara • 
sında mutabakat hasıl olmuştur. 

Afyon anlaşmasi müzakerelerine 
devam edildi 

····························································" 
-- Her daim eıı heyecaniı ve eo 

iyi filimleri göstermekte 
şöhret hazanan 

ALKAZAR 
Sineması yarın matinelerden iti· 
baran 938 - 939 senesinin bi· 
rinci GALASI şeretine Paramount 
Şirketinin en güzel filmlerinden 

NEWYORK'u 
TITRETEN 

ADAM 

Maktulün cesedi Okmeydanında bu -
lundu~ zaman zabıtanın ilk dikkat na
u.rını çeken. cesedin yanıbaşında duran 
b!r çift yemeni olmuştur. Günlerrlnt-ı.>ri 

bu iz üzerinde yürüyen zabıta, bu yenıe
ninın kime aid olduğunu ve kim tara -
fından yapıldığını evvelki gün te'!hit et
n1\ştir. 

Cinayet masası başkamiseri AbdOrralı· 
man He muavinleri Cemal ve Alışan ye
menilcrin Topkapıda yemenici ustaıa Tc
klrda~lı namile maruf Onnik tarafınJan 
yapıldı~ını anlamışlar, Onnfk derhal bu
lunmuş. tahkikat derinleştirilmiş, yem~
r:ileri tanımış, maktulün Kastam0nu vi
Iayetine bağlı Daday kazasının Karamuk 
karyesinden Mustafanın o~lu İhsan oJdu
ıa ve Topkapıda Takkeci maha11P.s:nrıe 
fnekçi İbrah:mın yanında uşaklık ettiği 
ve 25 g{ln evvel İbrahimln hizmetinden 
çekildi~i anlaşılmıştır. 

yaşında iki çocu~un çırpınarak a~laş - 1eketin bazı yerlerine kar ya~mafl'a baş
makta oldukları ve karyolanın içinde lamı§tır. Birkaç gün evvel Ticaret ve Sanayi 
Mustafanın karısile birlikte cansı7. oln - Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 01ası salonunda Türk ve Yugoslav mu
rak yattıklan görülmüştür. Derhal vak'a aldı~ımız malfunata nazaran; dün Trak- rabhaslan arasında başlanan mü~terek 
mahalline getirilen doktor tarafından ya- ya, Kocaeli ve Ege nuntakalarmda h~va afyon satı.ş anlaşması müzakerelerine 
pılan muayenelerinde her ıkisinin de kapalı ve yağışlı, diğer bölgelerde de· d~vam c.luonmakt&dır. thzaıi komite, 
yanınamış kömürden çıkan hamı7.t kar • mevzii yn~ışlı geçmiştir. dün de öğl<.><:len evvel ve sonra iki top
bonla zehirfenerek ölm~ olduklan an - ~5tanbulda sühunet en yüksek güneşte }antı yapmış, tesbit edilen esaslar üze· 

Baş rolde : AKIM TAMIROFF • 
LLOYD NOLAM BUSTER CRABBE· 
Amerika polis teşkilAtını şaşırtttP 
Halk Dnşmanı ismini alan boyOk 

Gangster filmi 
YARIN BAŞLIYOR 

Maktulün hfiviyeti böylece anlaşıldık
tan sonra &rkadaşlarından Murad ve ko
puk Ahmed isminde iki ki~i nezat'f't al -
tma alınmışlardır. Cinayetin henfiz ay
dınfatılamıyan safhaları hakkındaki tal-ı

kikat devam etmektedir. 

Çocuk esirgernem kurumunun 
kongresi 

Çocuk Ecılrgeme Kurumu Beyo~ıu kazası 
Oıüatıı kolu yıllık kongresi cumartesi gü -
nü Oalatada C. H. P. salonun<ta yııpılacalt

tır. Kongrede amı edenler de bulunabile -
ce~lerdlr. .............................................................. 

DOnytt muharrlrlerlnden tercUmeler 
serisi: 28 

Maksim Gorki 

AŞK RÜYASI 
Ruscadan çeviren : 

A 

Hasan Ali Ediz 
Fi: ~o Kr. 

REMZI KITABEVI 

!aşılmıştır. 12,6, galgede 7.2 ve en düşük 2,1 sanUgrad rinde çalışmalarda bulunmuştur. An -
Odada bulunan manga! ve yatuken olarak olçülmüştür. laşma müzakerelerinin bu ay sonuna 

teriemek icin alınmış ilaçların küçük -==-==~=,.,;==-==-====--=-~~:::mı-===-============-======-=-=-==-==========-=~ 
kn~ıd ambalAjları görülmüştür. Vak'adan 
nöbetçi müddeiumumiliği haberdar ed. -
lerek her iki cesed adiiye tabibi tarafın
dan muayene edilmiş, defnedilmelerine 
ruhsat verılmiştir. 

Sıhhiye müdürü şehrin vazi
yeti hakkında izahat verdi 
Sım günlerde ~ehirde tifo vak'aları kay

dedilmektedir. İstanbul sıhhiye müdUrü 
Alı Rıza, bu hususta §U mütaleada bu • 
luruna ktadır: 

-Yedi yüz bin nüfuslu İstanbul şeh -
rınc!e tifo vek'alarna yaz ve kış rastlan
maktadır. Yapmış oldu~muz tetkiklere 
göre tifo vak'aları §ehrin nOfusuna g&e 
normaldir Tehlikeli bir hal yoktur.• 

Son günlerde grip vak'alarınm ço~ol
ma keyfiyetini sıhhiye müdürü ~yle izah 
c!mektedir: 

- Havaların müsaadesizli~i İst ar bul da 
g1·ip vak'alarını çoğaltmıştır. İstanbul 
gibi rutubetli bir şehirde. bu gibi vak'a
lara daima rastlanmaktad:ır. !cab eden 
tedbirleri almış bulunuyoruz. Endişeye 
mahal yoktur.• 

Şclırtn cıvar mekteblerlnde kabakulak 
vok'alarına tesadüf olunrnu1, derhal tt'd
bir alınrnışt1r. 

-------------------
Kabata, lisesi mezunlarıntn kongreel 
Kabataş LLsesi mezunları blrll~inln .sene

lik kongre!!. cumartesi ıün11 Şlill Halkevi 
aaıonunda :yapılacaktır. 

Var1n Akşam 

S O M E R ve T A K S i M 
Sinemalarında birden 

Asnmızın en büyük Sinema barikast 

\VALT DISNBY'ID 
Milyonlarca dolara mnl olmuş uzun metrell ve renkli 

biricik FRANSlZCA SÖZLÜ ve ŞARKILI FlLMİ 

Pamuk Prenses 
ve Yedi çoce ı 

Şaheserin ilk iraesi f&refine GALA MÜSAMERELER 

HAMIŞ: Localarla Fotöyler tUkenmek üzeredir. Evvelden ald1rtlmas1 rica olunur: 

Amerika yı 
ve 

görülecek 

titreten 
müthiş 

hayat 

FiATLARDA HIÇEIR ZAM YOKTUR. 

kanlı · ha ydudların 
maceraları, ibretle 

ve akıbetleri, hiçbir 

meraklı 

film de 

SON 
GANGSTE 



Ceyhan, (Hususi) - 15/9/937 tarihin
de teşekkül ederek işe başlıyan Ceyhan 
Çoruk E..c:irgeme Kurumunun bir se!le 
gibı kısa bir müddet zarfında yaptığı 

yardım ve çalışmalar takdire şayandır. 
Gerek 937 ve gerekse 938 senelerinde 
kimsesiz v~ fakir 200 den fazla ırek!eb 
talebelerine defter, kalem alınmış ve ~u
rum tarafından çıkanlan çoraplaraan cia 
(60) çı(t çorap gene mek.tebH takir tale
bclt>re parasız verilmek suretile yardım
da bulunulmuştur. 

Keza 800 çocuğun dişleri muayene ve 
tedavi ettirildiği gibi 937 de 150 çocuğa 
clbıselik alınmış ve 15 inci ıyıl bayramın
da da elbiselik alınmak üzere fakir talc
belcre 86 lira muavenet yapılmıştır. 23 
Nısanda altı çocuklu annelere çay ziya
Ieti verılerek tertib edilen güı·büz çocuk 

ı Yilayet Parti kongresmelen btr ıntıbcı 
musabakasında dahi yedi çocuğa muhte~rrw.~, (Hususi) - Vilayet Parti kon-I Azadan B. Esad Akı, men'i israfa~. ~a- lif ikramiyeler verilmiştir. Bu arada bir 

~ ı, uç gün devam eden toplantılarında nun:ına ralbilen son zamanlarda duğun sok fakir lohusa kadınlara da nakdi yar
ht~l.c~etl ıılakadar eden mühim ve h:ı- yapan bazı varlıklı zevatın birçok düğ-:in dımlar yapılarak ilaçları alınmış ve 937 
ri 1 

1
lJl·çok mevzuları tetkik etmiş, ka- masrafları, otomobil ve çalgı masrafları Cümhuriyeı bayramında 90 lircıltk fakir ./ar rılmış ve umumi kongreye baz;, yaptıgını söylemiş, menolunmasnı iste-

<tırıe ~ k . ı· ı · çocuklara elbise alınmak üzere yar:kn-
4{ r yapmaga arar verrrnş ır . mtş ır. ':fa bulunulmuştur. 

tıııtıgreniu en şayanı dikkat mevzula- Buna cevab veren Vali Fazli G~leç, Kurumun şefkat yollarının hasılat:n-
IQ an biri tütün meselesi id:. Torbalı bi.r düğün evinde 24 saat devam eden e~· dan 113 lira ile gene bütce hasılatının 
~1 s~ Sa1iın Hakkı bu sene tütün müstah- lel!celere kanunen mani olunanuyaca~t-
ııııın ı. ,., yüzde onu <ılan hisse genel merkeze gön-

4:~. .. ar§ılaştığı b~zı vazi~:c.t!e.rı .anl&t· nı. bundan fazla masraf eden kimselerin deriim:ştir. 
~1 Yuı kuruş değerı olan tuttınıerın alı- de zamanımııda mevcur olmadı~ını söy- İşe başlıyan heyeti idare bu ku~~al fl:.. tarafından çevrilen dolablarla nasıl lemiştir. 
··•ıı b şefkat yurduna. azami gayret sarfederek ~ eş kuruşa satıldığını izah etmış- Bir arolık kongre riyasıetine verile::-ı . rh. gece ve gündüzleri durmadan çalışmak-~t ~~er hatibler:n de çok şayanı dik- bir !akrirde Cümhurreisimi.z Millı' Şef 
~ut ısdırlar. Kurumun başkanı Huriye Kap-t~ .,,: • alPaları dinlendiktcn sonra Vali İı:nıet !nönünün İzmire davet edı"ımesı· t "1 b'' ~k b' 

,..a t anoo u uyu ır azimle kurum ni7am-~~~ ~ ı Ba§kanı Fazlı Güleç ı;unları söy- istenmiş ve bu istek alkıc:larh kabul e-
Ştır: ~ namesini harfiyen tatbik etmekle bera-

,..._ 'r . dilm,ştir. Kcyfiyet Milli Şefimizden is- ber .kurumun muhasobecisi Tahsin YJr-
, ~ ltün, İzmirin ve ci var viHiyet!e- tirham olunacaktır. Şunu da ilave etnıek 

eıı ...... hi d v kAl t -ı.. man .Ca hesahatını tanzim ve her U,. ayda ~tı •ııU m mevzuu ur. c. 3 e t•J u- .::terim ki Milli Şefin İzmire davetlerin- y 

bo~ ı k ..J t 1 bır vezne varidat ve sarfiyat ce~vt>llerinl ..ıt "ayı:t a ınara ora1..1a sa ı rnasma den :ncıksad, hem tahassürü gidermek, 
!!tna 'ld' k yaparak merkeze göru:iermektedir. ~tl Y· ır. Bu hususta umpanya- hem de Egede yapacakları ıetkik.ierden 
a 'e b hA Gene kurum aıasından Dr. 'Basri Uzel ~.. ın .. agJar yaptık, muta altat asıl nıüste.fid o!mak ve köylüyu- dinlemeleri-
.. I\1 de kurumun hastalarını meccanen Il":.ıa-~iac · u.s:ahsil ve tüccar d:ı buna raz, ni istfrham etmektir. 
,:ktır. Yalnız b~r nokta var. acaha y~mc ve tedavi etme~i ve di~er aza ebe 
• ., .,.

1
_ Kongreyı müteakib kon~ azalarına B!nnaz ise kurumun doğumlarını parasız .~··· ... etin umumi menfaatine uygun 

'~'!r'> bir ziyafet verilmiştir. ba:ı:mağı kabul etmic:lerdir. 

1• • ~~~;=====~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~~~========~ ... ~:un tnüzakerattan sonra tütün ekım Maraşta tarihi bir meydan 
~ n.un on beş mayıs olarak kabulü, tü- gen işieti lecek 
~~~·tket ve ticarethanelerinde intisabı 
~:ırın ekim yapmamaları, beher eki
~~ !h ctıatn! 200 dekar tütün ekmesi, tes· 
\~;uatnelesinin köylerde muayyeu gün
\'ı~ Yapılması kararl~mış; bu husus
•_,ı~ }l~r!.i Umumi merkezine arzı mu-

c\ ~0rülınaştür. 
h~~\lan 'I'ahir Bor, belediyenin Avru
~,\1-a.tı eelbEderek Kordon ve Tepecik 
~bıı~ında ışiettiği otobüslere fazla yolcu 
'~ l!:t e~tiğıni. gene belediyenın şehrm 
~ li Ittitn-den noksan tekerlekli arabala
~ "eYrüsl'!erini menettiği h:ılde kendi 
l 'lllii tı t ~ 

• U arabalannın tekerleklerinın 
·aıır 

d ltn oldu~unu, belediyenin Kor-:t ':esaiti nakliyenin tecemmüür.ti 
''ıt hıt>k suretile ticareti sekteye uğ
~tı~llı söylemiştir. 
~~e~ t'evnb veren Belediye reisi Dr. 
ti h tTı, İzmir Belediyesin;n İzmir 

ı:'faıı ;ıJkını Avrupada bile eşi bulun-

~·r kkonforlu otobüslerle nak!ettiği ni, Maraş, (Hususi) - .Belediye, yeni bir 
a ~iiordonunda arabala:ın .t~pla~~~- 1 faalıyet t:s.eri o~arak. c Yıiğitler m~yda
~tıe tn.:ınaat etmekle ibır luubalılıgın nı• na, sesı §ehrın her tarafından işıtile
~c P.?<JHğini, maksadın İzmırlilerı her bilecek, büyük bir saat koydurdu. Mara

>~S.te beğenilir, disiplinli l.>ir şehırde şm en bıiabalık b ir köşesi olan bu mev
l.~i;«k olduğunu söylemiştir. ı kie c y:ğitle: meydanh denmesini:ı sebe
~ır t~anum edilen yeni şehit' planında h'. eC'm•bı ı~gal ve istilası sırasında ble
~~ğ~c~r~ merkezinin Alsaneağa nakle-ı den ;ndir:1en bayrağımızı tekrar şanlı 

ını ae ilave etmiştir. yerine ı smak kararile her şeyı gbze alnı: 

Pazar Ola 

yı[{tt Maraşlıların, o karar için bu mcy
cianda toplanmış olmasıdır. 

Beleciye, ileride, buradan, lüzumu ka
dar !'erler ıstiınlak ederek, meydanı, ih
tiyaca göre genişletecek, sü~liyecek ve 
!~cellisine sahne olduğu milli hareketin 
ş:mına iayık hale getirecektir. 

Resimde Yiğitler meydanı ile Belediye 
reisi Hasan Lut!i Tüksel görülmektedlr. 

~~ liasan Bey, son g:in • 
~~~ '-'llku bulan tnmvay 
~. arın 
~~~~~ ın sebebi bu trllm-

0lıtı:ı.l'ın frenlerinin buLuk 

... Şimdi bütün tramva:t
lar muayene olunacak, 
freni sağlam olmıyan :-ıraba 
seferden mencdilecekmiş. 

Hasan Bey - Desene ar
tık tramvay kazası olmı • 
yacak. 

Hasan Bey - Hayır, 
tramvay kalnuyacak t~ on
dan! 

"lll itn• 
ış ... 

- Freni bozuk tramvay 
kalmıyacak ta ondan dt!ğil 
mi Hasan Bey? 

Yakalanan 13 koçatcçı bır arada 
Izmlr, {Hususf) - !zmir zabıtası, Türk 

zahıta tnrlhine geçecek kadar parlak bir 
tertible İzmir ve Kocaell VIlayetlerı arasmda 
esrat' kıı.çakçılıfı ile i~tlgal eden on üç kişi
ilk bir kaç:ı.kçı şebekesini yakalamala mu
vaffak olmuştur. Hadisenin enteresan olan 
clhetl İzmir araştırma dalresi Amir ve me -
murlarının bu müthiş kaçakçılan İzmir Vl
l~yetı hududları Içinde değil, Kocaellnln 
Osmancık lstıısyonu elvarında pusuya dü -
şürmesl ve yakalamasıdır. HMisenln tekem
mfılünd~ Kocaeli zabıtasının da büyük yar
dım ve fnallvetl şnyanı kayıddır. 

Şimdi hfl.dlscnln seyrini takib edebillrlz: 
İzmir haplsım~lnde, esrar kaçakçılı!tın -

dan 1 seneye mnhk(ım ve rnevkut bulunan 
meşhur snbıkalı Torna İbrahime, Kocaelinin 
O!"yve tnzasına ba~lı Kozan köyünde lsmnll 
o~lu Mchmed Akgülden blr mektub geliyor. 
N~ .. nlsa zabıtar-.m eline geçen bu mektubda 
Kocaeliden İzrnlre esrar nakledllece!tl, bun
ların satışı lçın t.emin hazırlanması, yani 
rnfışterl tedarik edilmesi lstenlyordu. İzmir 
zabıtası Işin içinde ciddi bir kaçakçılık ren
gi sezlnce alliknd:ır makamın nazarı dikka
tı eelbolunuyor ve mektubu İzmir haplsane
sln~ gönderen Z!\ta bir cevab veriUyor. Bit
tabi bu cevabı veren zabıtadır. 

Arada, m•JhaberE' lle anlaşma temin ve bir 
yakınlaşma ~is edllirken İzmir zabıtası 
keyfiyeti Kocaeli zabıtasına haber veriyor. 
Kocaelf Vllflyetl içinde, muhtellr köylerde 
fo.l\llyet göst<>ren 12 kaçakçının elebaş~J~ı ol
du{tu aniaşılar mektub sahibi Mehmed Ak· 
~lle beraber Fethi Şekerin de elebaşı oldu
h meydana çıkıyor . 

Bunlann suçüstü yakalanmaları için İz -
ınır araştırm:ı dalre.ııl lı e memur ediliyor. İz
mlrden araştırma komlserl Hilmi Agan, me
mur Cevdet ve dRha Iki memur Kocaellye 
ııtmek üzere yo!a çıkıyorlar. 

Trende yorucu bir yolculuk yapan memur
lar şöyle blr t;(>rtlbde Ittifak ediyorlar: 
•- Kocaellyt> glcfllecek. Orada lltıhak ede

cek memurtarla tesrikl mesai edll~ek. Cev
d!"t bir Ank:ıralı tüccar kıyafetlnde, rnek -
tublaşılan zıı.ta kr.nd!slnl tanıtacak. Esrar
lar görfililp kaparosu verllecek ve testımı 
anında cürmümeşhud yapılacak.• 

Kocaeli de 

Kocaellye muvasalat olununca bu vllllye
tin emniyet kadrosundan Çetın adındaki blr 
merrtur İzmirli memurlara rehber olarak ve
rll!yor. Evvelli Pamukova Istasyonuna gtdl
Uyor. Orada Mehmed Akgül ve Fethi Şeker 
bunları karşılıyor. Memurlar İzmirden esrar 
almak lçln g~ldlklerlnl s5ylemişler ve ko -
nnşma~ıı. başlamışlardır. 

l'ratlk bir lş adamı olan Fetht Şeker, Ko
zan köyünde bir m!ktnr esrar bulunabUece
~lnl. :tsıl miihlm miktarda esrarın dn Bile
cik vllllyetlnın Osmaneli kazasının Seklhar-

Ge1rt l~kte dağa çe k'len 
sevdah iki çocuk 

Gemlik, (Hususi) - Geçen~erde -?Ük
riye koyünde bir kız kaçırma vak'ası ol
muştur. Köyden Mustafanın 13 yaşında
kı kızı Emıne ile Şahanın oğlu lH yaşla
rında Said bir müddet sevişmi~ler, nı

hayet kaçmağa karar vermişlerdir. Mus· 
bfa ve Em!ne geçen Pazar gün:i sözleşip 
bulu~muş1ar. yiyecek, g:yecek öteberi nl· 
mışlar ve lröyden kaçmışlardır. 

Saıdin babası Şaban, oğlunun kPybolu
şundan endi§eye düşmüş ve zabıtayı hl
be:dar c-tmiştir. Jandarmanın yapt:~ı sı
kı bir ara~tırma neticesinde her iki sev
dalı da köy civ:ınndak.i da~ın çınarlı ma
ğarasında biı arada bulunmuştur. 

Suçlular r.dliyeye verilmiş, tahkikata 
ba~lan:nıştır. 

----------------------
Karaman belediye intihab1 

Karaman (Hususi) - Belediye inti
ha~n yapılmış, reisliğe genç üyelerden 
Z:ya Göncü seçilmiştir. 

m~n köyünde mevcud oldu~unu beyan et • 
miştir. Paznrlıkta beş aşa~ı. be4 yukan u -
yu~a hfı.sıl olunca memurlar esrarlana 
Pamukova istasyonuna getlrllrneslnl, orada 
teslim, tesellünı muamelesinin yapılmasına 
ıst-mlşlerdlr. 

Satıcılar Om1aııelf Istasyonunda teslim 
mııo.meles1nln lkmalinl mukabil tekllf edin
ce biraz ko:mşm:ı olmuş ve antant meyda
na gelmiştir. Bu def:ı Osmaneli zabıtası key
t1vE'tten haberdıır ecUimiş ve müzaheret rl
casında bulnnuımu§tur. 

Ankarab tiicC'ar iş başında 
Ankaralı tüccar ~"Cevdet. numaralan ve 

serisi tesbit olunan bir miktar parayı yanı
na ahrak Sekilıarmnn köyüne g1dlyor. O -
nu. şebekeye callll bulunan Alt o~lt. Abdul
lah:n evine mlsaflr ediyorlar. Bu evde bir
lesen on üç kıt~kı;ıye Fethi mısanrt tanıtı
yor: 
•- Arkadaslar, diyor. Size tüccan mute· 

b~rcden • efcndlyle tanıtıyorum. Namuslu a· 
damdır. S!ılnlr Iş yapacak. Ciddi konuşa • 
lı='1.11 

Aradan ynrım sant geçmeden on Oç kişi 
birer mikter esrarta bu ~ve tekrar geliyor· 
lar. Ortada şımdi 30 - 40 torba esrar toplan· 
mıo;tı. Muteber tüccar birer birer esrarlan 
m•ınrene ejlyor ve rıat blçiyor. 

Fv sahibi Ahrlul1ah 1 okkıı. ayni köyden 
H''seyin o~lıı Ahmed 300 dlrhE'm, All o~lu A
ll Yetkin 150 d!rhem. Aılz o~lu Sad All bir 
bu<'uk okka. AH o{tlu Ahmed Emin 300 dir
hem, Mustafa oğlu Fethi 410 dirhem esrar 
sntJyor. 

Aniaşına hfi.sıi olunca Cevdet bütün alıcı
hra birer mlkt:ır ke.paro veriyor ~ lı:all\n 

paranın e::;rarl~nr. Osmanell istasyonunda 
te.'tllml sırasında patronu (komlser HUmll 
tart>.fın;ta:ı v€'rllccc~lnl bildiriyor. 

P1ısn lmruluyor 
Riitün esrarlur sepetlere yerleştirllerek ka

filn halind'! OsmanPU ıstasyonuna do~ru gt
d!'lyor. 

İstasyon yakmında Osmaneli Jandarma 
ko:-nutanı üııtie~mcn Mııhtar Mete, koml<ıer 
HUm!, Jand:ırma ve dll!er memurlar pııııu 

kıırmuşlardı. Cok kalabalık olan kaçaketlar 
puc:uyu sez!ncc. atlan üzerinde bulundukla
rın-ian flrnra lıa~lamışlar ve takib edllml~ 
l'!rdlr. 
Kaçakçılar kÖylerine giderek derhal ev

lcrlnr"!e mevcut! esrarları hal! çukurlarına 
dökmüşler ve lır.hn etmişlerdir. Fakat zabıta 
memurlan evlere baskın vererek bu on i\q 
kacnkçının hepsını dP. yakalamış ~ ellerine 
kcl,..pçe geçirmiştlr. Zabıta memurlarına ta
bn~ca istlmaUne kadar cfır'et eden elebaın 
Fethi, taı.ı zamanında yakalanarak müeı>slf 
bir hll.dl~enln önü alınmıştır. 

Suçluların hepsi hakkında oovklf karaı 

çü~ış ve D.3-mancU Adilyesine teslim edll 
mlşlcrdlr. 

Alacak yüzünden Bir 
köylü öldürüldü 

İzmir (Hususi) - Ödemişin Adagida 
r.ahıyesinin Cevizler mevkiinde bir cc -

sed bulunmuştur. Yapılan tahkikatta ce
sedin Aydınlı Zekeriya oğlu Ali Kurda 

nid olöuğu ve İsmail tarafından bir ala
cak mese:esinden dolayı tabanca kurşu

nıle öldürüldüğü anlaşılmıştır. Suçlu AU 
Kurdu, sa~ kulağına ateş etmek ve bey

nin: tahrib etmek suretne öldürmüştür. 

Bir çocuk yuttuğu kestaneden 
boğularak öldü 

İzmir (Hususi) - Dolaplıknyuda Alı
veis mahallesinde 86 numaralı evde otu

ran Brı. Zeynebin bir yaşındaki oğlu Gül

sPn pencere önünde bulduğu bır kestane

yi agzına ntarak yemek istemi§. kes1ane

n:n boğazında kalmasile inkitaı teneff~ s
tC'n ölınüştür. 
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18 KONUŞM~~ 
• - Türkiyede alaturka musı1tiden an- kini öldürse, bu va:Jra ile çok aldkadar 

liyan yalnız dört be.cj kişi vardır. Ala - olurlar. Ölenin nasıl öldüğünü, öldüre· 
atalcada bir ç bam ö düren alilin 

turka şarkı okuyabilenlerin sayılı:ı.rı da 
Mı dü beşi geçmez .•• 

nin nasıl ve ne sebeble öldürdüğünü 
öğrenmek isterler. sa ya gir i -??1?1? -?????! 

- Alaturka parçalann sayısı otm • - V e bilhassa :ı.alık sesine bayılır • 
Suçlunun inkanna rağmen katilin tarlasım tahrib ettİ" 
ğinden dolayı çobanı öldürdüğü delillerle anlaŞıldı 

dan fazla creğildir. 
- ? ? ? r ? 1 

lar. 

* - Türkler, bu otuz şarkının ancak Hiçbirine ceva" ~edi~ bu s6z-
beş altısım beğenirler. Onun için ala
turlta çalanlar ve alaturka söyliyenler 
mütemadiyen bu be.ş altı şarkıyı tek

len söyliyen, tıınıdı~ yüzüne hay
retle baktım: Çatalcada, tarlasını tahrib ettiğinden fakat mademki mahkfun olduın, şiypdl 

dolayt duydu~ı i~la sığırtmaç tahkir ederim.:. diye bağırarak, da~! 
Muradı ·öldüren Hüseyin Çavuşun A- zabıta memuruna hakaretamin sOT 

- Sen ne g rib dü~nüyorsun.. 
nırlarlar. - Hiç de garlb düşünmüyorum. 
-???!?? - Bu söylediklerinin saçma olma • ğırcezada gt5rülmekte olan muhakeme- sarfetmiştir. , 

!i son sa!haya varm~ır. Suçlu, geçen Bunun üzerine ı h kkında ye - Alaturkanın klAsiği vardır. Fakat dıP;ına emin misbı.! 
klAsik olmu~ parça, bir tek bestekann 
bir tek parçasıdır. 

- ! ? ? ? ? ? 

-Benim ne mman saçmala~ 
gördün? 

oelse~erde ver~ği muhtelü ifadeler • niden zabıt tutul~r~':;, ~u ~nci rJ~ 
oo cınayeti ~lıyenfn Tavşancı Hasan da ndolay:ı da takib t Iınak 1ıere 
nammda btrl olduğunu iddia etmişti. ciirmü.mcşhud Müdd a. yapı ·uğiı J td' 

- Türk halk şarkılannı, ·Tlerkesin o-
kuması ftdet değildir. Bu tarz şarkHan 
sesleri !lw;ılmı~ ihtiyarlar okurlar. 

Hakkı vardı, bugüne kadar biçbir 
eün saçmalamannştı. Fakat, dünkü oelsede müta.leasını lim edilmiştir eıumumı 

zikreden Müddeiumumi Übeyd, bu 1 . ·.. . , 

- ? ? ? ? ? ? ~ 

-Hakkın var, prodiye kadar hayır, 
fakat .ştmd; saçmalıyorsun. iddiayı varid görmemiş ve maznunun kı saf koylüyU dolandıran 

Sliçunu delillerle sabit bularak, ceza biri yakalandi - Bil!kls. 
................................................. - Öyle isıe geve2Je1i~n üstünde, ça· kar.ununun -448 ind maddesine göre .. . ~ 

tecziyesıni istemiştir. ~ach~oy suLlı ceza mahkenı~11 , -Türkler dahili haberieric pek ala- ka ediyorsun. .Iepırl de odjinal, tık ve §irindir. lipl-
Karısanı öldüren Moizin ganb bır doıandıncılık vak'asının 

rt.L.~ası yapılmıştır. kadar olmazlar. - BilAkis, ciddt konuşuyorum. nıze uyanı araştınnız. 
_ ? ? ! ! ? ? - Peki bütün bunlan nereden an· Yukarıda (solda): tecziyesi isieniidi Kastamonudan iş bulmak için ~ 
- MeselA Kırşehirde bir zelzel e ol· la d ın? İşte ttiiden yapı~ kabank aüsilf! hoş 

Asrnahrnescidde kıskançlık yüzün • ?~la ~el:n Ka~~ ı:_e Mehmcd i~efl 
den karısı Kaloyu öldüren Moizin mu· ıkı koylu, Emınonunden geçeri çı! 
hakernesine AğJrcezada, dün de devam karşılanna sabıkalılardan .Ahnled rJ 
edilmiştir. mıştır: Suçlu, saf köylülerle abba~ , 

DXWJ, aldınş etmezler. Güldü: bir şapka. 
- ? ? ! ! ? ? - Anlamaz onır muyum. Evimde Yukarıda (~a~da): 
- Bütün Türklerin a.Uikadar olma - radyo var .. Hergün, her akşam munta·. Onu ıstemezseniz mvri tepeli btr başka 

lan icab eden bu haberi merak etmez - zaman yerli neşrlyatı dinliyoruro ve model. Bunu kısa tüylfi kürkten veya 
{er de; dünyanır- adı belirsiz bir kl). böyle bu hükümleri veriyorum. · fötrden yapabilirsiniz. Süsünü de kadı· Hadiseye $ebcb, suçlunun karısının muş, Istanbula iş bulmak için gel 

Enver isminde birile münascbet pey - lerini öğrenince: , ~esinde ltıalettayin ild kişiden biri öte- İSMET HUL'Ost feden koydurursunuz. 
~====::;::;===~===================== Aşağıda (solda): da etmesi ve bunu kocasından dahi - KadJköyünde tanıdığım bir ~~ • d 1 1 

' =ı Ya §U breton tarzı orijinaL minimini 1 1 1 Z 1 tok ne kadar çoklarına yaraşır. 
Aşağıda (sa~da): 

saklamamaın idi. lay var. O da, inekleı-ine bakacak '(.1 
Dünkü ceL-ede, iddianamesini oku - d:ım anyorrlu, diyerek, ikisini de 

ynn Müddehunumi 'Obeyt. Moizin su - dık:öyüne götürmüstür. 
çunu delillerle sabit görmüş, hAdisedc· Suçlu, köylüleri: . . ~ 

"Fani Olusoy, admı taşıyan öiU 

..ı'..merikadıı. NevyQrk §ehrinin en bü • 
yflk .nezarhRızıda, üzerinde cFan1 Ölüsoy 
burada yatarJ, diye yazılı bulunan bir 
mezar taşı vardır. 

Tllrkçeye çevirdi~z bu cfanh adı 

ll cÖlÜBOY• 110yadı ne garib bir tezad 
t-s 1 ediyor, de~il mi? 

* Bir filmde 14 gömlek yırtan 
artisi 

Dünyada sivri 
akıllı çok. Bun
ların her biri her 
gün türlü müna
sebetsiz~ y:a J 
parlar. Emekleri
ni ve vakitlerini 
boş ~ harcar • 
lar. İşte htmlann 
en ileri gelenle • 
rinden birini b~ 
gün size taru.tı "' 
yoruz. Amerika -
lıdır. Günün birinde aklına esmiş ve 
bir şişenin ilstiıne tam 1800 kibrit çö
pünü bu şeknde istit etmiştir. Ne sabır 
ve ne ~k değil mi? 

* Insan baş1 şeklinde bir kaya 
Yeni Zelanda • 

Erkek sinema • n'atkhlarmdan Klark da Plenty körfe • 
Gable 'bir fılmde, rol icnbı 14 ~Jek zinde kayaya hak 
yırtmış, 3 spor palto paralamış. 34 panta- edilmiş bir insan 
lon deimış. 6 kravat, 'bir sinema !naktnc- başı görülür. Bu 
ai ~ 5 çift te ayakkabıyı hnrab etmiştir. beykelin yükse]t\. 
J'akat, kendisine hiçbir şey olmamıştır. l'iıği 30 metredir. . 
......... , ...................................................... ····························································-

Okuyucularıma 
Cevablar1m 
İki yıld•ı arasına bir al\fa harfi 

coyaıı genç kız okuyucmna: 

- Ne onun tahsili yarun, ne de 

senhı istikbolin seneler sonra veri
lecek bir karara bağlı !kalsın. En iyi

si bugün bu işJ: , 
- Kimbntr, kısrnetse oluı. 

.•. Deyip burada kesmektir. 

* 
Olrnyucmn B. R. yn: 

- Mademki bu iş şimdi yalnız bil' 
taraflı kaldı. Güçlük zail olmuş, ko
gaylık başgöstermiş demektir. Az 
zaman sonra diğer tarafın bağı da 
kopar ve mesele lrendiliğinden hal~ 
}edilir; hiç fizerine düşme 

* Sa. Şa ya: 

Baban bodbehod: 
-Bu olmaz! 

Demiyordur. Herlıalde gösterdi~ 

sebebler vardır. O sebebleri bana 

yaz ve ikinizin, ailel~nizin vaziyeı
leri hakkındR. da mufassal rnalumat 
ver. Ben de senin sualine o vakit 
ıkat'i bir ~vab verebUirim 

* 
Samsualu Aşık Ömere: 

Üçüncü mektubunu da aldım. J)e. 

mE>k halA kızını sana verecek bir 
kimse ortaya ÇJkmadı öyle mi? Kıs· 
met, bu, :belli olma:ı, kimininki er · 
ken çıkar, kimininki geç. Bekle ba· 
kalım seninki de ergeç ne olsa çıka· 
cakt1r. 

Sen zengin olmamanı büyük bir 
kusur addetrne. Bak -timdi işini de 
biraz düzeltmişsin, süpürge satıyor
muşsun .. Nasıl bunda daha fazla kar 
yok mu? Hel'? biraz daha çalış, bi· 
raz para biriktir, o zaman sana kız 

verecekler de ço~alır. Hem pek zen· 
ginlere kulak asma, zengin kapıya 

damad olJr.ak kolay ~ değildir. Şöy
le kendi halinde kızlardan birini be

ğenip alBRn daha iyi olmaz mı? 

TEYZE 

Daha klasik fakat deminkl bribi çok 
yal<ışan bir breton daha ... Ne kadar da 
genç gösterir bilir misiniz. 

ki cezayı hafifletici sebebleri gözönün- c- Miralayın yanına gitmek ıçill ~ 
de tutarak, maznunun ceza kanununun miz olmalısımz!• diye, bu soğukta~ 
449 uncu maddesine göre teczi~sini drl·övünde Kurbalı~resine sok J . ~~ 

Her kaJın bilmelidir: istemiştir. güzelce yıkatmıştır. Sonra da, s ıııtl' 
Dava, müdafaa için talik edilmiş - masrafı ol::ırr.k 150 kuruşlannı dO 

Kürklerin temizlenmesi tir. dırnıış, bilahare yakalanmıştır· . saf 
Bir kürkü temizlemek için ÖnC'e üsvi Hakaret sucundan muhakeme Kadıköy su1h ceza mahkemeSl.J]l!Ş' 

t~mız oir bE>zle sarılı bir çubul:..l:ı kuvvet- guyu müteak·b, Alımedi tevkif et 
licc VUrup silkmeli. Sonra da kahVE te,- edilirken yeniden h?karet eden tir. 

vesile o~&lı. Nihayet bir fırçaya birkaç biri tekrar mahkemeye SeVkedildi 0 
damıa zeytinyağı d'amıatıp onunın cü- Devlet sermayesile kurula 
zelce !ırçnlamalı. Mükemmel olur. Şehremininqc farla sarhoş olarak l * hadise çıkaı1an üç kafadar, yakalana - müessese er ··eSS&' 

Kürkler uzun müddet güneşte birakıl- rak, dün Adliyeye verilmişlerdir. Devlet sernıayesile kurulan Illı.ı ıı1' 
dığı zaman bozulurlar. Güneş tüylerinin Cürmümeşhutt Müddeiumuınim ta • sc!erin murakabesi hakkındaki k~b~ 
rengine tesir eder. Yağmuda rütubet te rafından yapılan tahkikatın neticesine 1939 yılı ilk gününden itibaren ta 
kürkler için zararlıdır. Yağmurda ıslan- ve şahidierin anlattlklanna göre: mevkiine girecektir. tl' 
r.uş olan bır kürkü ateşe tutup kuruıma- Salih, ~r ve Fethi isimlerinde üç Devlet serrnayesile idare edilell ~ 
y1nız. Onu silkiniz, ve bir tarafa as•p ta· arkadaş, Sehrernininde kendilerini bil- esseseler bu kanunun hükümleriPerdJf' 
b:i bir ~ekilde kurutunuz. miyecek kadar içtikten sonra, l!IOkakta mak üzere hazrrlıklara başlamışlaıcıı)" * ka,·ga etmeğe başlamışlardır. O sıra ~ Bu arada Siimer Bank ve bn~ • 

Cilası kaçmış bir kürke eski parlaklı- da, vak'a mahallinden geçmekte olan bağlı şirketler yeni kanununu~. il Jı6' 
~mı verrnek için (essence de t&cbint· polis memuru Tah~in, kavgacıları ayı· la:r1na uymak üzere pe~embe gun Jds1 
hıne) e banılmı~ ince bir bezi tüyün:.ln ral"8k karakola g5türınek i.rlemiştir. yeti wnumiye top1anhlan yap8c:Oe, 
yatık tar2fına do~ru o~nuz.. biraz açık Fakat, mahalleyi ayat<ı kaldıran sar - ve bu toplantılarda şirketleri fesh}.~ 
havada kuruttuktan sonra üstüne tnlk hoşlar, işi büsbütün antarak bunlar - rc'k Sümerbanka bağlı yünlü do li' 
pudrnsı serpiştirip silkiniz. dan Fethi He Ömer, polise hakaret et - ve yün ipliği fabrikalarını, pa.rnuk1':ıJ 

* mi~ ler ve ka putunu yırtmı~lardır. kuma fabrikalarını ve BeykoZ. ,1 
Stilolar nasıl temizlenir? Nihayet, dvardaki diğer polis ~ - fabrikalarını yeni idarelere devır 
Stilolarm .rnuntaznman iyi işlemesi için m'..Irlan da, vak'a mahalline yet~erek rnn vereceklerdir. 

sık sık temizlenmeleri icab edt!r. Temiz- üç sarhoşu yakalayıp, güçlükle karako
ferne !şi de şöyle yapılmalıdır! Mürekke- la götürebilmi~lerdir. 
bini tamamen boşalttıktan sonra içine az Suclular, orada da rahat durmıya • 
sirke kım~mlmış soğuk suya daldmp rak. karakorun camını kırnıışlardır. Şubeye davet ~ 
cioldurunuz. Birkaç defa doldurup boşnı. Dün. Adliyeye sevkedilen üç maz • ıtııdl J 

tuıca temizlenmiş olur. İçinde hiç su k&J- nunun mu'ı!lkemelerl. asliye -4 üncü ııu~:s~ıı:;ntn~~:~~kgcı~:c:~e~eı11~ mnmnsına dikkat edilmelidir. ceza mahkemesinde yapılmıştır. çu ao;tel;menl (yarsübay> 29009 kafld eSi~~ * Mahkel'Tl4!, zabıtayı tahkir ettikleri ralı Arlf o~u Abdülkadlrin askc:t '~ 11ııs1 
delillerle sabit o1an Örnerle, Fethinin sııe birlikte Kadıköy Şubesine ınürtl~e9 t' 

Parmaklarınızdaki mürekkcb lckele • 1s er {!Ü!l müddetlc hapis ~ derhal İstanbul haricinde ise ndresinl bUd 

rini çıkarmak için bir domatesi ıki par • te...l.kiOerin~. Sa!ihtn !se ~arhoşlulktan lAn olunur. 
çaya ayırıp mürekkebli yerlere sürü•ıü7.. t gün müddf"tle hapsine karar venn~ - * .~ 
Çok çabuk kaybolurlar. ·· şub~t' tir. Usküdar Askerlik Şubesinden: 0c '.t4 * Suçluladan Ömer, rnahkfun edildi - kayıdlı ytıdek süb:ıylardan 940 seneSi~ ~ 

Ö ··ı - d k b ru!)ada mühendislik tnhsUlne gltıne 1 rtu er uzerin e i azı lekeler; leke ğini öğrenir öğrenmez, mahkeme huzu- f 
v. cr leri bir ka bın üstÜne gen'lerek u·· ze ~ runda·. tallb olanıann 19-12-938 akşarnıntı 1 Jll 

Şrtbemlıe müracaat ederek ısıınıeriJl 
riıH" kaynr.r su dökmekle temizlenebilir. c- Ben, po1isi t.!h'kir etmemiştim, dcttlrmeleri UAn olunur. 

A.~kerllk işleri: 

~~~ik~i-a~h-. ~b-a~b--ç __ a_v_u __ ş-la __ r_: _____________________ K __ u_tu-b--so_k_i_n_i_v_e_r_a~ 



n 
Dedikodu 

· Sekiz yaşındaki Di~ 
~ ınektebden evine 
i!öndüğü zaman an~ 
~: kaşları çatık 

- Nen var anne? 
~-~nesi biddetU hid 
"'Qtü konuştu: 

bı- Iiocan siiyledi, 
9 çalışımyormuş

ltın. 

bUek bir an dli
tlindü: 

SON POSTA 

Olmaz 
Arkadaşımın yüzü 

gözü ŞlŞlllişti; belli 

ki dövüş etmiş ve d:ı~ 

yağı yemiştt; koluna 

girdim: 

_ Geçmi' olsun. 

herhalde epey hırpa· 
landın. seni evine 

götüreyim de karın 

yürlnü gözünü sar

sm! 

- Olmazi 
Dedi. sordum: 

-Neye? 

~- Amnn anne. de
ı!;'- b~nden başk'l de
~USUnu yapacak 
~ aklınıza gel~ - Bana, fazla çıplak giyiniyorsu.n, di yordun, etrafına bir baksa na.; benden - Daha şimdl ev-

den çıkıyorum. '"G1l mi? kapalı giyinmiş kimseyi görüyor mwun? 

~-----------~----~--------------------~----~~-----------
,.1 .,-{ ~, ( ) 

' l(adınlar dcmr.a erkeklerden gü· 
tela\1'f er_ 
'Tabii! .. 
""" Hayır, ıun1! 

~.Ben, Wtü başı kirli insanlara aa
~ t)ennem. 
&ı V' e?eceğmi.ı ıad4ka ilc ıabu.n ala
-..ıctını. .• 

Hoş Sözler 

Memnuniyet 
Mrikaya aslan avına giden döndü; 
- Nas4 menmun musun? 
Dediler. 
- Çok memnunwn, dedi, Aslanla 

karşılaşmadım da. .. 

* Ötesi 

1 

• .- ,ı: '- ":!ı\, ... /f\ ... 
-~-'-.... W 

- Aqamlan evine geç gidince kar:.n:ı ~~~~~~~~ 
ne diyorsun? 

- Merhaba. diyorum. ötesinl hep o 
söylüyor 

* Balayı 
Balayı seyahatinden dönen dostuma 

sordum: 
- Bu seyah~tte en çok gözüne çarpan 

nedir? 
- Karımın yumrukları. 

* 
Ben de 

İkı kadın konlŞJYordu: 
- Saçlarımı, artık hakikt rengine bo

yayaca~ım .. 
- Saçlarının haklkJ rengi nasıldı? 
- İşte ben de onu unuttum yal 

* Anlıyamıyorlar 
-Ben ingilizce konuşurken hlç güçlük 

çckmcm, yalnız. .. 
-Yalnız? .. 
- 1ngiliıJer iyi ingilizce bilmedikleri 

için benım söylediklerimi anlıyamıyor--
lar ..• 

* Evvelden 
- Necll kocasına göz açtırmıyormu, .. 
- Onun evvelden gözü kaplı idi, öyle 

olmasa Necltlyı alır mıydı? 

Kadm: 

* Moda 

- Bir rop aldım. kaçlık tahmin eder
sin? 

- Modasını mı soruyorsun. azami 25 
c ii nlü k. 

* Fena hava 
Bugünleıde konuştular: 

-~c pis hava ... 
- l.'vet. sanki geçen atustosta imışlz 

gıhi! 

Yüzme §ampıiyonu - Boğazı gecer
ken beni takib e~cek sanda.lın kü· 
f'eği kınldığı için anu da yedeğe nı
dım, ,eke çekc sahile getirdim.. 

Birinci kedi - Bu neye böyle bağı
nyor? 
/"lcinci kedi - Daha. miyavlamayı be
ccremiyor da. 

-- Burada Bethofeni 'ka.tlcdiyorlar a 

dediklerini duyar duJiffl4% vazıfe :tea
bı ko~p geldim. 

' tı~~ ne hat, biz scyahatte ~en apartımanımıza hırsız 
' t§. 

- Baba, baba! •• 
- N e var çocuğum.. 

~ıı~cı!l\r karu:ığım; seyahatc çıkac.1ğımı= gece .!eninle 
'tir münaka§a yapmı§tık ya.. .e çalluk tmuttun. 

- Gazeteler yazıyor; annem, ev kat!ınlı~ mil.sabaka.-
sında bırinciliği kazan~. 

lmanya 1 karşısında 
Fransa 

Almanlar Fransa hududlannı emniyet altına almakla 
bu hududları bir mania, bir çe şi d deli gömleği haline 
getirmek ve F ransıziarı hareketsiz bırakıp Avrupa 

işlerinden geri çekmek mi istediler? 
Yazon: Frans1z muharriri Ludovic Naudau 

Alman- Fnın.nı dekldrasyonu i~nırkft 

Alman seferetinin avizeleri altında. ol 
akşam Alman hariciye nazırı (Von RI • 
hentrop) un çevresine beynelmilel 1öh· 
retlerden mürek.keb bir kütle topl.inmı~ 
tı. O znman, böyle bir yerde. böyle blr 
ba~ rol sahibi ile böyle bir toplantı]l 
mümkün lulan bayret verici tesadüfler 
serisinı düşünıniye nasıl vakit bulabi • 
liröik? • 
:Muhadöeratın hükmi eseri olarak k!, 

Nazi hükumetinin nazın Fransız kabinesi 
üyelerini kabul etmek için. içinde elan 
Napoly('ln efsanelerinin na~meleri titre
şen en muhteşem saraylardan birıni em· 
rire nmnoe bulabilıni§tir. 

Joze!inin çocuğu Eugen de Beauhar • 
nnis. o. Napolyonun, hakkında tama • 
n.en bir baba şefkati beslediki İtalya kral 
naıb! Eugim Lil sokağının bir konağını 
süslcmk için 1803 tarihinden ltibıren 
1,500.000 frank han:amak hatınna ge • 
tirebilir mi idi ki 1814 tarihinde. mütte -
.ttiderın Jı"ransayı istilAsından sonra Prus
ya kralı bu konağı 350,000 franga sat:n 
alartık e~ilik yapacaktır, bu elçilLe tc 
1671 yılmdı. Alman se!areti olacaktır. 

Bu göz kamaştıran suvare esnasında, 
üz'-!rinden ancak iki ay geçmil olan bizım 
ıztll'ablı günlerimiz akla sı~maz bir ha
tıra olarak göz önüne gelirken, manzara 
kar§ısınöa asıl heyecan veren nokta şu 
idi. Ne olw·sa olsun bu toplantı burada 
temsıl edilen iki milletin niyetlerine t.a· 
mamen tevafuk ediyordu. Evet bu :ki 
millet. hakjki hislerini yekdiğerine mii
savi b:r hürmetle izhar edebilselerdi yek
diğc:ri!e hemahenk olarak yaşamak iste -
d;.klcrinı söyliyeceklerdi. Fakat halJc ta· 
bakasının Almanyada hakim ~flerl vor
<in ve bu §efler bugün kafalarında gizli 
dli~anceler besllyorlarsa bu d~üncelerJ 
ancak !stikbal meydana koya.bilecektir. 
Münıb toplantısının ferdasında ve sulh 

r.amın& :..Catıandı~ımız tamir kabul ~tmcz 
ft!dakarlıkJardan sonra bu fedakarlıkları 
hiç yapmamış gibi davranmalı mıyd.tk? 
O !edakarlıklar, böyle şartlar altıntia hı~ 
bir ~eyi düzene koymaksızın biti fE"Ci su· 
rette zaylf1atmak neticesine varırdı. Eb~· 
.Ot surette Alman düşmanı bir politika 
takib etmek isteditirniz takdirde ona 
Çckoslovakyanın parçalanmasından ev -
vcl l'a~lamalıydık. 

Zaten Almanya ile Fransa arasınd3 ca
sırdideı. de.uilen bir kinde önüne gE>Çil • 
mcz. mukadder hiç bir §ey yoktur. 

18 inci atrın Fransız devlet adamları. 
büyük ihtilalcilerimiz. Mirabeau, Dıı -
n.ourıc, hatta Napolcon uzun müddet 
Prusyayı Avusturya ailesine karşı b;zim 
tabii müttefikimiz olarak telakki etmiş • 
lcrdi. Ve di~cr taraftan Bavyera muhte -
lif devreierde bizim İJ ortağımızdı. O de· 
recedcki bizzat Eugene de Beauharnafs o 
memleket hükümdarının kızt Auırusta -
Amelie ile evle~ti. mükemm;l bir 
kayınpcderi vardı. Napolyonun sukutun
dan sonra Jozının kocasına kucak açmış, 
onu Leuchenberg dükalı~ına tayın et -
mi§tı. 

Alsas • Lorenl bir defa aldıktan sonra 

DekUira.syonun meını 

ı...ı daha isüyemeyiz ve maderuk! Nazi 
hükümeti hududlarımızı temin etmekle. 
dir. O halde hedefsiz .kalmış bir kinde 
clevam etm~k akılsızlık olacaktı. 

Fakat bu mütalealar bizi yeni muka • 
vclenin mcelenmesini derinleştiemek va
zaesınden alakoyamaz. Gözönüne alın • 
malıdır ki, 1870 yılından sonra Fransa ile 
Almanya arasında en tehlikeli ihtılaf

lar a yol açan hadiseler, hudud hadiseıcrı 
olmamıştır Rusyanın Mançuride zayıf • 
lamasından sonra Alınanya derhal bizim 
Fastaki vaz;yetimizi reddetti, ikinci Gl • 
y(\m 1905 yılında cTanca~ ya çıktı, Eir.e
zire konferansının toplanma tarihi 19:>8 
dır. Kazaplankada ecnebi alaylarından 

knçan cLSker!erin mucib olduklan hadise. 
1908 de çıkmış ve cAgadir:t darbesi 191 1 
de olmuştur. 

B:.itün bu vaziyetlerde harbin gölgesf
ni gördük. Nihayet harb Alınan ittinadı 
ve SUıv ıtühadı taraftarlarının arasn.da., 
bir Avusturya arşidükünün öldürülmesi 
ile nihayet bulan muhasedenin ntioes& o
larak 1914 yılında patladı. 
E~r Almıtnlar hududlarımızı emn yet 

a:tına almakla bu hududları bir mımia. 
bir çeşid dE-li gömleği haline getirme'k ve 
bizi o hattın garb tarafında durdurup, 
şarki Avrupa işlerinin gözden geçir•jm~ 
si bahls mevzuu oldu~u zaman mE>se!ede 
rcy sahibi değil gibi bir vaziyete koy -
mak fikrinde iseler bu düşüncenin bizim 
nıyetlerim;zle ilanihaye tevafuk edip ct
miycccğini bilemem. Çok uzun zamanlar 
danberi Türkiyede ve BalkanlardQ ma • 
nevi bir \"aziyetten istifade etmekteyiz. 
nu devletlerin, jkisi birlikte ve he·na • 
hcnk olarak hareket ettikleri holde bü • 
yük bir kuvvet temsil ederek, yardınıı • 
mıza müracaat halinde nasıl b\r hareket 
yolu tutanz? Çok muhtemeldir ki, ne ya
pacaklarını bu satte politikacılarırnı7. da 
bilmezlcr. Bu meselede her şey, şüpha 
yok ki vukua geldi~i ahval ve şeraite tbbJ 
ol&caktır. (DetVJmı lO rı.cu saıJJıldaJ 



tJ Sayfa 

A TüR HA TIRATI 
Hükiimetin beyannamesinden çıkan mana şu idi : 
"Sivasta birkaç kişi toplanmış, millet namına idarei 
kelam ediyor, mükadderatı milletle alakadar oluyor!, 
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Akıl ve ferasetlerindeki ma'hdudiyet. 

tabı ve ahlaklarmdaki ztıf ve tererlru 
icabı böyledir. 

Çoktan, bende oldu~na fÜphe kalma
mt~ olması lllıım gelen. padişah ve hali
fen:n, bendeliğile ibraz olunabilecek ma
kamı !ktidaıın, iktidarsızlı~a nümune ol
ması tabii de~il miydi? 

Ferid Pa~ayı istihHif eden, Ali Rıza 
Paşa ve evvelki kabineden müC:evver ve 
yeni rüfekayi mesaisi, Ferid Paı;anın i:lı
raktı~ı noktadan başlıyarak. onun inta
Cıl muvaffak olamadığı arnali ağyarı ta
kib ve ıntaca çalışmaktan başka, zaten 
ne yapabile:cekti? 

Bu, bizce. vazıhan malum idi. Fakat. 
birçok esbab ve mülahazata binaen, ha
zım ve sabur davranmaktan başka çarei 
muvaffnkiyet yoktu. 

İtilaf eylemiş görünmeği muvafıkı mü
taı~a ett"~imiz bu yeni kabine lle. bizim 
nrık!ai nazarlarımızda mevcud ihtilafm 
inkişaf eden mebadisini görmek için, bu 
dört mnddryc aid rnütaleamızı i}ıtıva c
dc>n cevabımızı, Büyük Millet Meclisı za
bıtnamclerınin ilk günlerine airl sııyfala
nnda bir defa daha gözden geçirınl·l 

Bir ( Damad paşa) daha 
-Yem heyeti vü'kelaya dahil ve heyc

lı tC'mııiliyemiz murahhası sıfatını ha:z 
bulunan Cemal Paşa ile vukubulan ,.e 
bulmakta olan muhnberatımız, heyeti iı
liyenize. dahiliye nezareti mnkamını iş

gal etmiş bulunan, damad Mehmed Şe
rif Paşadan bahsetmeği geciktirdi. 

Bız, yeni kabine ile itilaf zemini arar
ken. Şerif Pa~a, çoktan milleti tesmıme 
bnşlamış buiunuyordu. 

Nezarete geçfğini ilk tebli~ eden 2 
Teşrinievvel tarihli tamimi muhtcviyalı, 
ta hattur buyurulursa, orada, şu cü rnle
lere tesadüf edilir: 

cEfradl milletin bir vifak ve ittihndı 

tam halinde olması, devletin menati! hP.
kikiyesi icabatmdan bulunduğu hs.lde, 
bir müddettir, dahili memlekctte as<ır ni 
fak ve ~kak revnüma olması, müşküla
tın bir kat daha tezayüdünü müstelzim 
olmak itibarile, pek ziyade şayanı tees
aiıftür ... 

c .... Muvafaklyet ... hükCımetin telki
natma mutavaatla, menafii memlekete 
muzır harekattan mücanebet edilnıe:kıc 

hiısıl olacr.~ından hemen merkez ve müi
hakatn bu dairede icrayı vasaya ed nız.:. 

Efendiler: damad Ferid Paşanan, ciaha 
&kıllı olduğu rivayet edilen cia ma d Şeı if 

Paşa. pek acemice işe başlamış oluyor. 
O tarihlerde İstanbulda, bizi dı:i~İ. b:.!~i 
bir (sempl solda) teliıkki eden baz: ro
rnancılar gibi. damad paşa da biıi ken<!• 
aklı eblehferrbanesince gafil ve gayri 
müdckkik farzediyordu galiba .. ! 

Halbuki, biz, derakab, nazır paşanın 

maksadr dcnaetini anlamış ve daha mü
tcyakkız bir vaziyet almış bulunııyorduk. 
Şerif Paşa, bizim ef'al ve harekntım• zı 

ve Ferid Paşa kabinesini iskat zımnın::la 
mmctçe tatbik olunan icraatı, memle
kette asarı r.ifak ve şikak olar$Jk tıwsif 

ve pek ziyade teessüf edi~r. 
Hükumctin telkinatma mutavaat ve 

ırıuzır harekattan mücanebet telkmıni 

hemen bütün memlekete neşir için istical 
ediyor. 

Hükümetin beyannamesi 
münasebetile 

Hüktlmetin, (daJıiliye nazın Mehmed 
Şerif) lmzasile intişar eden beyannam~
sinin birkaç noktasına hep beraher göz 
gezdir elim: 

cHeyeti vükelayı hazıra mütecıınistir.:oı 
Çok do~rudur. Bu cihet kemalıle ta,·az
zuh edecektir. 

cHututu csasiyede müttehidülefkardır. 
Hiçbir fırkaya mensub değildir. Muhte
lıf siyasi gruplann hiç birine dahi tema
yü! etmiyor. Hepsinden muavenetl mk
r.evıyeye ınfzarda bulunuyor .• 

Bu cümlelerden çıkan mana sarihtır. 

Hükumet, teşkilMı milliye ve onu id·•re 
eden heyeti temsiliye ile beraber dPği!
dir. Hattli. temayülü dahi yoktur. 1tılaf 
ve Hürriyet fırkasından, MuhiblPr ceırıi
yetinden, Kıiııhançercilerden. Nigeh-

bancılardan, Ulahirıhi mevcud olan ce
m:yetlerdeo. ne kadar muavenete intiza!' 
edivorsa bizden de ancak o kadar ... Cc
rr.aİ Paşa vasıtasile biri işgal ve t~ale 
matuf telgrafiar muhteviyatı hep yalan
dır. 

Sonra şu cümleyi okuyalım: cMukad
derah memleketin. vükelayı millf•t vesa
tetile tayjni ahassı amalimizdir.:ı. 

Bundan çıkan mana da, şudur: Sivasın 
bırkaç kişi toplanmış, millet naımns i~a
rei kelam ediyor, mukaddcratı milletle 
alakadar oluyor. cHeyeti temslllye• diye 
bir de ünvan takınarak millet ve memle
ketm • vazifeleri olmadı~ halde - !~Jerl
ne karışıyorlar. Bunların sözünü din\e
meyiniz. Cünkü bunlar vükelAyı millet 
dc~ildir! 

Hükfunet. bu beyannamede. şu suretle 
sulh hakkmdnki n()ktai nazarını da izah 
ediYQr: c Viison prensiplerinden hihakk1n 
istifade olunarak, devleti Osmaniyenin 
müttehid ve pedişahının etrafında müç
temi bir devleti müstakille olarak temini 
bnbısı için hiçbir teşel}büsten geri durul
m.yacaktır.• 

Yeni kabine, bu noktai nazarlarınd3, 
n ı'!Vaffak olacaklarına dair şu knvveı te
yidiyeyi [!Österiyor: eZaten düvrli muaz
zamanın hissiyatı nasafetkaraneleri v~ ha 
kikaten gittikçe tavazzuh etmekte- olan 
A'\-rupa ve Amerika efkan ammesinin 
itioalperver1iği de bu babda emniyetbt"lış 
<'lmaktadır.~ 

Efendiler; bütün bu fikirler, Ferid Pa
şa kabinesinin padişah lisanile neşrettiği 
bı.>yanname muhteviyatının harfi harfi
ne nyni değil midir? 

Bu tarz beyannameler, neşrindPn mak
sad, :n:lleti iğfal ve meskinete irca değil 
midir? 

Hangi nasafetten bahsolunuyor? Han~i 
!•.:dalperve.:-likten dem vuruluyor? Btm
l;;.rın ~sılları var mıydı? Memleketin, 
nıerke;:ınden itibaren her yerdekı tezn
hüratı (·cnebiye, hakikatte bunun aksi'li 
isbat edecek deUıili fiiliye ve bahire de
ğil ıniydi? 

Hakikat te Vilson; prensiplerile bera• 
her. sahneden çekilmiş ve aksarnı rr.ema
liki Osmaniyenin Suriyede, Filistinde, 
Irakta, İzmirde, Adanada ve her yerde 
işgaline SPyirci bulunmuyor muy~u? 

Bu kadar, kat'i asan izmihlal müvace
hesinde, aklı, feraseti, vicdanı olan a
damların. kendilerini aldatmalarma ihti
mal verılir mi? Bu gibi adamlar, filhaki
ka kendilerini aldatacak kadar eblch o
lurlarsa onların muk"ldderatı me:nleketi 
idare etmelerine. aklı eren hakikati fe
caati görenler tahammül edeb.lır nıi? E
ğer bu adamlar, hakikati biliyorlar ve 
kendilerini aldatmıyorlarsa, millP.ti iğfal 

ederek :koyun sürüsü halinde düşmanın 
pençesıne tevdi etme~e canla, başla ça
lışmalarına ne mana verilebilir? 

Heyeti temsil iyenin 
hüsnüniyet göstermesi 
Büktimetin beyannamesinin, manas!z

lı~ına ve ihtiva etti~i efkarın sekametir.e 
ı ağın en, b ız heyeti temsiliye namına ay
nl tarıhte, 7 Tcşrinievvel günü, yenı ka
bineye müzaherete karar veriyonız. 115-
kCımeti c~d "de ile arnali milliye arası··da 
iıiliıfı tam husul bulduğunu millete tc?
şir todiyoruz ve her tarafta urouru hü
kumcte asla müdahale edilmernesim te
min-ve hükumet kuvvet ve icraalını tah
kim edecek tedabir alıyoruz. Dalıil ve 
hariçte, vRhdeti tarome olduğunu fiilen 
is bat ederek vaziyet alıyoruz. H u ı asa; 
memleketin temini selametini saifer ve 
ssmimiyetle düşünenlerin, aklen ve v:c
danen yapmağa mecbur olduklan - vari
di hatır olan - her şeyi yapmağa ça .ıı,.: 

yoruz. Bir an evvel mebusların uıtiha
bını temin için teşvıkatta ve tavsiyeler
de bulunuyoruz. Yalnız bir şey yapnu
yoruz. 'l'eşkilfıtı milliyeyi la~etmiyoruz 
ve heyeti temsiliyeyi fesheyleıniyoruz. 

Yegane kabahatımız budur. 
Damad FE'l'id Paşadan sonra, dı~!' bır 

damad paşr.nın etrafmda, sadrazam di
ye. nıızır diye toplanm~ bir takım se
bckmanı, alçak bir padişahın deni fi. 
1-:irlerini sühuletle tatbikte serbest bırak
nnyaca~unJzı ihsas ediyoruz. 

( A rka.n ""'") 
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Atatürkle 24 sene 

Mütarekede Atatürk 
Adanadan fstanbula geldiğimiz gündü. (Askeri sevkıyat) ın köhne bir motörile 
Haydarpaşadan lstanbula geçiyorduk. Liman düşman gemilerile dolu idi. Bu çelik 
ormanının içinde yol alırken Atatürk ağır ağır mınidan dı: "Geldikleri gibi giderler,, 

Anlatan: Cevad Abbas 

Cevad Ab~aı, lzmit civanndaki küçük çlftliğlnde 

-6- Atatürkle ben Askeri sevkiyatın bir dirkAr cümlelerle benimle konuştıY0~ 
Viison prensiplerile sulhe talib olan köhne motörilf" deniz ortasında yasla- du. Bilhassa mütareke başlannda çot 

Osmanlı devleti, bilaha~ görüldüğü nan bu çelik ormanının içinden geçer- derin bağlılı~nı da bu muhabbete il 
gibi geniş tefsirli ve elastikiyetinin k('n Atatürkün zarif dudaktanndan vt- eder oldu. . 1 

hududu olmıyan bir Mondros mütare- cgeldikleri gibi giderler:. cümlesini Hakikaten, huzuru samimiyet, cıd 
kenamesi akdetmişti. işittiğim zaman; mütarekenin doğurdu- diyet ve fedakArlık hisleri yaratan ~ 
Harbı yapmış olan Ittihad ve Terakki ğu derin ve elemli ümidsizliği der- Ali Rızayı ihmal etmemizi muva bt~. 

rical ve rüesası, mevkilerini padişah hal unutmu.ştum. Cevabımda istical bu!mamışhm. Zaten vazifeten uzak :rıi
Vahdeddinın emrine bırakıyorlardı. ettim. cSize nasib olacak, siz bunları le olsa smıfınd::m tanıdığı bu zat en dıY 
Bu acı vaziyeti gören ve Yıldırım or- kovacaksınız paşam. • dedim. Gülüm - havet benim üzerimde yapmakta 0 .

1 dB 
duları kumandanı olarak Adanada bu- sedi, Aziz başının içinde teressüm et • ğu güzel tesiri Büyük Atanın üzerı~ 
lunan Atatürk o zaman Vahdeddinin miye başlıyan vatanı kutarma planla- de bir kaç görUşmede hasil etti. lt.': eı1, 
seryave:-liğ1ni ifa etmekte olan mira • rını bir an için yeniden gözden geçiri· işlerde cevval, faal ve semimt göf\1° ) 
lay bay Nacinin (elyevm Cebelibere • yor gibi dalclı, sonTa cbakalım• dedi. bu zat vatan endi~esile politika 
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ket meb'usu general Nacidir) hıvassu· Bütün haşmet ve azametlerlle İstan- hasında da faal~yete geçmişti. .. il
tile Vahdeddine İzzet paşanın sadare- bul Hmanı"'lı dolduran bu zırhhlar: bir Atatürkün o zaman Ayan reisi gordsi~ 
tüe teşkili lazım gelen heyeti hüku - gün hakikaten O Büyük Adamın emri· ğümüz bay Ahmed Rıza ile görUşrtleır 
mette Fethi ''e Hüseyin Rauf gibi va- le güzel İst:mbulumuzu terkettiler. ne- neticesi? bile olsa -o delfılet etJl'lri" 
tanperverlerin bulunmasını tavsiye et- Bir çok defalar İstikl~l mücadelesi - ti. Muhtelif küçük küçük cemiyetle tl' 
miş, kendisinin de erkanı harbiyei u· nin ba~langıç tarihini tesbit için sual her birinin gizl~ gizli faaliyette bulılrf' 
mumiye r<!isliği i1e birlikte harbiye ne- soranlar gibi siz de soruyorsunuz. Ce- duklannın ve bunlann Atatürk eıı;,tl' 
zaretine getirilmesini istemişti. vab vereyim· Geçen yıl on dokuz Ma- ne hemen girmelerine hiç bir ınani ı~: 

Tavsiye ettiği zatlar yerlerine geti - yı~ bayramını tes'iden Ankara radyo- lunmadığmı il<>ri sUren Bay Ali ttı J' 
ri!mişlcr, ancak nedense Atatürke va· snnoa vatanda~lar..ına söylediğim gibi o zaman bilhassr rnühirn bir siyast fBI, 
zife verilmemişti. Atatür'kün İzzet pa - A+atürkürı. Türk milletinin istiklali liyetin başmda bulunan gayet kıyrl'le gl 
şaya vaki istifsan; gülünç bir cevabla ici"l beslediği düşünceler çok eskidir. zeki sivil bir zatın, Atatürkle teJl'l~r~ 
karş.ılasmı..~tı. İzzei paşa ıtelgrafı!lda Hatta Erkanıharbiye mektebinin sıra- gelmesi zan1rctinden bahsetti. At~ vf 
diyordu ki: «Badessulh arkadaşlığımız la-ında ba~lamıştır denebilir. Fakat bu teklifi kabul etti ve ilk temas .P~sl' 
eltaf süphaniyenen memuldür.:ıı Onun yeni Türkiyeyi yeni varh~i1e is- sokağında HalebU bay Fansanın ıtl~91 

Bugün bu cevabı tahlile girişmiye - ti~Hile kavu~tunnası için fiiU mücade- firi olduğumuz evinde vaki oldU· şt" 
Cf'ğim. Ancak şu kadarını söylemek is- leye girişınesi evvela Halebde başla • Ali Rızanın bu tavsiye ettiği zat J<ır ııı' 
tiyorum: Atatiirkün, Kilikyayı ve Ki - mtş, Adanı:tda , İstanbulda, her yerde lar koşulmuş bir saltanat aTa~~d
likya hududlaTmı dahi bi1emiyecek dE-vam etmi~. Lozan konferansile haki- benzeyen lAndosile gece kararllıgı tJ! 
knnar gafil olan bu hükumet sadraza- kat sahasına dahil olmuştur. geldi. Kıyafetl düzgün ve temiz,d~:ııı' 
mile AdaMdan makine başında saat - Atatürkün İstanbulda gere:k Pe-ra - ket ve tava?Uunoa bakarak ken ttıeı 
lerce muhaberatına şahid oluyordum. palns otelinde, ge.rek Hava sokıtihnda· kıyınet verilebilen bu zair .mere~ 
O bütün samirniyetile «tahassüsünden ki misaferetimizde ve gerek~e Şişlide- (merhamet) buyurun:. mukadderl'ldtlıı' 
kolayca ağlıy:ın fakat ağladıktı:ın sonra ki evde gecen faaJivetleri ~nU ,!!Ünü- le konuştu"<:ça ince zekfı sahibi ol }(tl 

en müsterih bir vücud gibi hemen o - ne tesbit edilmi~ dewldir. Atatürk her in!ıbamt muhatablarmda ya'l'atrtl
9 

turdu Au yerde uv .. uyan• İzzet paşnvı ed b 1 d der.:ı...aı bı"r h ü kt "d t 5 _ J • ner e u un usa orası. ;ı ı pel<: ma ir gör nme e ı . · Jt 
d-:-vlctin bulunciu;r,u vaziyet hakkında h f ı h ı· ıırd· z· aretcı·ı-- ek ı·~aı ~ 

E: ma e a ıne ge ı. ıy -= • Bu zat Atatürl{ü bir iki defa z Jl ..ı~ 
tenvir ehnekteı! kendisini alamıyor - "k ım .. zdı B nlann arasında -la e~eP !!1. o c• • u ~.. • le kalmadı. teaddüd eden ziyar 
du. Fakat her defasında aldığı cevablar b •ı~ k 1 ta perv poli .... ka _ı.3 .J e. ı as er P.r. va n er uı - den biriiTiUP Ata1ürkün m nsaa ..ı·"" 
p<>lr sudan ve aldatıcı idi. En nihayet 1 t "kac 1 s kı v• cı"dd~ göru"' ~, ::ı•r• cı_ar. en rı ı ar, ·ı "' ı .. is!lhsal ederek mensub oldu.,r,~ d _.ıo• 
Atatürkün karakteri tebuüz eden bu t ı ·ı 1 i t t h ev n~n. emas an e !!am m ye yara an ve ziimrenin reisi bulunan ve Va ıcsf 
biikClmetin ömrunun sayılı günlere bilahare bir kaç ay geçmeden bu sa • n!n husust ahbabı sUsü verilen 9 1 
rniinhasır ol<iuilumı , ve pek yakında i · t• · ·· ~i 1 ed lerln de rın .J• ~-ı:- m mıve ımı7!'1 SttılSl ma en kal1ı bir molla beyl de berabe nCI:J"l .,. 
V~hdeddin tarafından atılacaklarını b ı d • ·· 1 h yret tm n un ugurıu soy ersem a e e- tirdi. Gelen bu molla beyin k e e ,11 
da fzzet paşaya bildirmekten kendini '"l·n1•7 • y d '- h i.-n " yipederi oltlugunu a peA ma , ... 
me.,ede~di. Bt"r ticaret meselesi Muattal bır halde durmayı h iç bir surette saklıynbildi. . ı:ııı' 
zaman adet edinm~rniş ve cephede va- Bu arad:t siv> ba~ımızdan geçen bir Şişlideki eve geçllmlşti. B~y ~;~ıııtt1' 
ı l fesi kalmamış olan Mwıtafa Kemal; hi'kAyeyi de an1a1ayım: rnerhumun bu pek çok itim adla 1 şr' Yı 1dıırım orodulan kumandan11~ndan AtatüT'kün sımf arkadaşı olmakla be- ğı zat Şişliye de a1ametli kır s t 

1 
ş .;1 

i st" fa etmiş, 1ayif da ob;a İ zzet paşa ra ?er mektebden az tanıdığını .söylediği haslle bir kaç defa daha taşınrnı 
büklımetini fstanbulda faaliyetile ya - uzun yıllar Askert sevkiyat işlerinde bay Fethi OkyP.rla da tanışını~J1 ~ 
~atmağı yapacağı işlerin birinci merha- esbak levaztm rei!i İsmail Hakkı pa - Bay Fethi Okyar; Atatü.t ~9o" 
lesinde olarak saymıştı. şanın mühim hizmetlerini rnuvaffaki· mahremi ve güvendiği sevgili 

8\erıt;! 
İstifası kabul olundu. Fakat İzzet yetle gören binba~ı Ali Rıza bey ile te- şı idi. Bu münasehetle mütar~nrttl' 

paşa hilkO.metinin destekliğine yetişe • masa gelindi. Ben de daha evvelce Ali karanlık giinlerini ekseriya At~{ls çi' 
medt. Rıza beyi yakından tanımış ve faallye- b!rlikte geçirirdi. Çok zarruın bS di· O' 

!stanbula geldiğimiz günü hiç unut- ti kendisine hürmet ve muhabbetimi relerini beraber mlitalea ederıe: 01<~ 
mam. Şehrin çolc hazin bir ha1i vardı. arttırmıştı. Vaki temasta yardımım rek Atatürkün ve gerekse Fetbı iillle 
İstanbul hasım donanmalannın lima- ol:lu. rın bu zata kar~ı itimad ve tcV~~sitloe" 
na girmeleri felaketinin matemini tu - Umumt Harb yıllan içerisinde her uyanmıştı. Buna rağmen ken ~tl· 
tuyor, büytlk matemiıle AtatUrkil de İstanbula geliş gidişimizde All Rıza şi\phe ettikleri zaman da oluyo t Of} 

ortak ediyordu. bey Atatürlt için uzun uzadıya ve tak- (ArktıS1 
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Yüzleri görünmese de insanları 
kıyafetlerinden tanıyabilir'z! 

TARiHTEN SA VF ALAR 

ALTAB N MUSTAFA PASA 

tp meseli ~ kacim meshur bir artisttir 

Şu elbmeJer içinde gôremediğimiz insan 
eski bir imparato:rdur 

Devlet büyük felaketler geçirmişti; 
halk ise o felAketierin a~rlığı altında 
inliyordu. Bu sırada çok zeki, cesur, 
faziletli ve bilgili bir vezir lAzıındı. 
Öyle bir vezir ki derinden derine ça • 
tırdayan koca imparatorluğu, büsbü • 
tün yenileştirmese bile, Köprülüler gi
bi, biraz gençlik aşısı yapabilsinler ... 

Amcazade Hüseyin paşa gayretli bir 
vezirdi. Yurda ve de'vlete epeyce mü • 
him hiznıetlcr yapmıştı. Yeni vezir o· 
nun yerine geleceği için ondan üstün 
olmalıydı. Halbuki talih kötü gitti, 
çünkü Amcazade Hüseyin paşanın ta • 
mamile tersine karakter ve hüviyette 
bir adamı iş baş-ı..na getirdiler: Daltaban 
Mustafa paşa ... 

İkinci ınusatafa, zayif iradeli, tel • 
kinlere ba~Iı bir padişahtı. Hocası ve 
şeyhislam Feyzu11ah efendinin sözle
rinden dişan çıkmıyordu. Halbuki din
d('n ziyade dünyayı düşünen ve kolla • 
yan bu bari~ adam Amcazade Hüseyin 
paşa tipinde kimselerden hoşlanmıyor
du. Çünkü bütün idareyi kendi eline 
almak istiyordu. Mümkün olsa şeyhis· 
lamlıkla birlikte sadrazamlığı da ken
dine alıkoyacaktı. Madem ki mümkün 
değildi, o halde kukla gibi oynatacak 
birisini getirme1iydi. 

İşte Dalt~ba'l Mustafa paşayı bunun 
için seçmişti. 

Daltaban o sırada Bağdad valisi bu • 
lur.uyordu. Cahil ve faziletsiz olması 
yetmiyormuş gibi son derecede müs • 
tebiddi. En küçük hadiseler karşısında 
at~ş kesiliyor. en küçük bahanelerle 
kelleleri gövdelerden ayırtıyordu. Vila
yette mallan zaptedi1enler, haksız yere 
öldürülenler hergün artıyordu. Deh • 
şetli kin besliyordu. Kendisinin sadra· 

1 

1.am olduğunu öi!rendiği zaman, o ka· 
dar- diş geçiTernediği bazı adamlara a -
çıkça küfürler savurdu: onlara en müt
h~'? i~kence!eri yaptıracai{ını, idam et • 
tireceğini hcıykınyordu. O kadar ki o
nun tehdid ettiği adamlardan ve Milli 
aşireti elPba~ılarından İsmail bey kor· 
l,·ıdan öldil. 

Bu mareşnlin ismi hemen hergün 
gazetelerde gçer. 

Daltaban kendisine boyun eğildiğini, 
• kuyruk sa'llandığ"fnı görmekten derin 

Bu eski Başvekıı dıe unutulmaz 
aimalardandır. 

Son Postanın edebi romanı: t 

Hepsini tamyabildiniz mi ? 
Hay1r m1? Aşa[ d ki çerçeveyi 

ters çevirerek okuyun 1 
b.l03 P!Ol- t 

2uJ.ı9.0 J'IISôlJ111\( - t: 
1l.IOl1tlWdWJ ~Q110 !lfSJ - Z 

ısn,u ~111\1 - T 

---klar yolunun 
yolcular• ~ . 

Birkaç söz 1 
S. tiGZ. Büyükadadcı, Nizamın fı.!·ı 

ttlndeki ~aml'4)ın, kıvrılıp A§tklar Yo
lundaki meşhur Kayaihra ve <'radau 
Lunaparka gidn Jcöıesindeki son c.vi•ı
tk oıuruyorum. Hft'gii.n, sabah akşam, 
penceremin önündc'ft, fasılalarla, ıev • 
dob çtjtler, çoluk çocuk kalabalık ai
lele-r ..,. her cinaten arkadll§ kttfıleleri 
~yor. Kadın, erkek, genç~ ihtiyar, 
hepftneta çehresinde temiz Ada }ıava
lmnı rUzg4rı dalgalanıyor. Bu rüzgar 
9t>nçle-r için Hrin biT nefes, orta yaş
blara ılık btr tema.!, Ihtiyarlara içle·i· 
fti 'lirperıcm bir Jıatıradır. DÜ§Ünüuo
ntm: Şu genç kızla fU delikanlı, yıl
larde~n SO'nra geM bu sıcci)( sokuluan· 
hklcı birbirlerini özUyecekler mi:' Şu 
her ıabah, kolunda mayosu ve hnvl•t· 
au ve t~rinde huır ıapkasile yalnız 
baf1M Yönücaliye plaja giden zayıf 
~ tolgvtı beniı'tt adam, hayatın gizli 
bir acııını mı çekiyor? Şu hergiin, gü· 
1ıepı kızgın Matinde bile değnekleri
ni k:akmcık dar patikaya sapan iki. ih
Us/cu- RUtll mGdctmı c:ıcaba hangi mazi-

Yazan: Halid Fahri Ozan~oy 
- Do!:tum İstendiyar Altana -

nin ölgün hatıralarını anıyorlar ve fU 
hergü:ı bir aşık değiştiren kırkl•k, fa
kat güzelce ve §'iŞ11Ulnca bayan hata 
hatıralarını dolduramAmış mı? Ya şu 
öteki, esmer ıişığını kaybetti edeli çam. 
lıklarda .serseri dolaşan ve her mes'ud 
çıjte ra~tlayışında ıideti üzere garib 
bir tstilıkarla clt tJudağını sola btiker. 
zavallı bayaneıki Ya onun, bazan pt

fisıra koşan ve başında iki ucu kulak 
gibi Jıavaya kalkık mat\i kordeloda-rı 

fiyonqasile Fransiska Galin otr fil
mindeJ:i karikatürünü andıran ktiçük 

kızı ... Şu asil ruhlular ve derin 1ıakış· 
lılar ve bunların arkasından şu sahte
ler, §'".ı. sonradan görmeleri Şu val.."Ur
lar, hakiki kibarlar ve onların aksine 
şu sun'i tavırlı, sun'i yürüyüşlü. sun'i 
güliiş!üler! Sonra şu hastalar, §'t ma
rizler, ~ı.ı mütereddiler! 

işte pencerem bu yola ve bu yoldan 
geçenZere bnkıyor; hayat, bütii.n bu 
değişik tiplerile penceremin aıtırıdan 
geçiyor. Bü:[jilk Fransız romancısı 

Alphouse Daudet'nin cDeğirmenim

den nıektublar~ ını ihtimal okumttşsu· 

e sonsuz bir zevk duvardı. Bu gibile
ri vükseltm€:kten çekinmezdi. Ba~dad· 
da~ İstanbnla doğru yola çıkarken her 
birine: 

- Edirneye gel, seni yeniçeri ağası 
yaparım. 

Gibi vadlerde bulundu. 
O gittikten sonra bir sürü mevki düş

künü dalkavuk da ardından yiirüdü. 
Önünde yerler~'> kapanarak Bağdadda 

nuıdur? O, bir değirmende btr tafTa 
hayatının insanlarını ve tabiatini ebe
dileştirdi. Ben edebiyatta onun ya~tı
~ını yapacak kudrette bir san 'atkdr 
değilim.. Ancak, benim de, AŞ?klar 

Yol1t b~nda bir mevsimlik bır yu
'Janı var. Çarnlara ve insanlara bu bn-

s"t, miitevazı yuvadan biraz şair gö
zile, biraz da saçlannın akı sivahını 

bastıran kırk beşini dolduT7111U§ bır kd
hi! t."iL5üncesile bakıyorum ve hayatta 
gördü[iütn insanlardan kimini seve

rı?k, kimine acıyarak ve kimının ira
desizli{i~nc gülerek, gene hayata ben
ziyen bir fantezi yaratamaz mıyım di· 
ye c1ÜS11rıüyon.ım. Sonra bunların çeh

relerini hayalimde değişt:iriyor, biri
nin 1ıatlarını ötekine, birinin duygu
?arını tıe maceralarını bir ba§kaıına 

ekliyorum. Bu mretle belki a.~ı.lları 

kayboluuor, karışıyor ve bir dereceye 
kadar tamnmaz hale geliyorlar. Fakat 
1ıangi romancı, maddeleri ka~tırma
dan, isimleri, mevk.ileri ve şa1>uları 
değiştirmeden h4yatı, bir adeseye ak· 
se:tirebHir? Yani demek btiyorum ki 
bu f'Om4ndaki şahıılar h4yattan alın· 
1mşlar, maceralar hayatta görülmüf, 

tetkik edilmişlerdir, ancak bu çehre
lerin tıe bu !ergilzeştlerin ötesitıe be
•is-;ne serpilen gölgeler, yapılan Wlıe
l~r ve tadıllerle bir croman d clef. teh

like.<rıne düşü.lmekten çektnilmiştir. 
Bir tek korkum, binbir düğü:71'Ukn bir 
diiğüm t:ücude getirmek istey~cri.mde . . 

• Çünkü meuzuuma Ada bir cerçeve, 
#çindeld levha ile bu çerçeveden ta§tı· 
cak gtbi. .• 

Yazan: Kadircan Kafh 
~-·······················································, 

1 ' Bağdadda iken kendi•inin •ad- s 
razam yapıldığını ogrenince i 
kızdığı adamlara külürler, t~h • i 
didler savurdu. En müdhit itken· : 
eeleri yaptıracağını, idam etti • 
receğini •öylüyordu. O kadar ki 
tehdid ettiği adamlardan ve 
Milli Dfireti rei•lerinden l•mail 
Bey korkudan ödü patlıyarak 

öldü. 

'························································-' 
söylenen söz1eri hatırlattılar. Daltaban 
sözünde durdu, fakat mevki verdiği 

kimseler o kadar çelimsiz, beceriksiz 
ve cyama adamlar)~ dı ki ne padişaha, 
ne şeyhislama, ne halka, ne de yeniçe· 
ri1ere beğendirebildi. 

İhtiyar, hari~ ve odun kafalı Dalta· 
banın yıkılma~ı o kadar çabuk olmu • 
yordu. Çünkü o kendisine karşı dal -
kavukhık yapılmasından ne kadar hoş
lanıyorsa başkalarına kavuk sallamak· 
ta da o kadar usta ve yüzsüzdü. Saray
da nüfuzu olan kadınlara hediyeler ve
riyor; kızhr ağasının bile karşısında 

mum oluyor; o:ıa karşı kulluğunu her 
zaman gösteriyordu. Kendisini sadra· 
znmlığa geti.rmiş olan Feyzu11ah efen
diye karşı yaptığı dalkavukluk vezir • 
lerin dalkavukluğu arasında «tarihi bir 
rekor• oluyordu: 

Daltaban sarayda bulunduğu sırada: 
- ŞeybiRlam geliyor! 
Denildiği zaman ihtiyarlığına rağ

m"n yerinden yay gibi fırlıyor, saray 
kapısına koşuyordu. Biraz sonra onun, 
FE>yzullah efendinin arabasına kılavuz
lu". ederek geri gelmekte olduğu görii
lüyordu. Araba binek taşına geldiği za
man hemen efr\lir, hocanın elini büyük 
bir hürmetle öperdi. Sonra onun ara
bacan kolayca inmesi için koltuğuna 
girerdi. 

Daltaban şeyhislamın saraydan dö -
niişünde de ayni ~ekilde hareket eder, 
ltapının dişan!';ına kadar uğurlardı. 

İş bu kadarla bitmez, Feyzullah efendi
nin oğu1lan111 da ayni şekilde istikbal 
ve teşyi ederdi. 

Bu haller koca Osmanlı imparator • 
lu~nun sadrıuamına, eski dünyanın 

üç kıt'asına yayılmış olan büyJik bir 
devletin en büyük ~muruna yakışır 
mıydı? Herkes ayıblayorou, çünkü sad
razarnın haysiyeti devletin havsfyeti 
dernekti. Görünüşte Daltaban Mm:tafa 
pa~a sadrazaındı ve padişahın mühü -
rü11ü taşıvordu: fakat asıl sadrazam 
Feyzullah efendiden başkası değildi. 

İhtiyar ve baris vezirin hakiki vazifesi 
şeyhislAma cmühürdarlıkıt yapmaktan 
ibare tti. 

Fakat onu sarayda bu kadar dalka .. 
vuk gördükten sonra bir de şehirde ve
ya konağında, yahud kendinden kü • 
çüklere söz söylerken gCirrneliydt O 
ne rnüdhiş karakter tersliği idi. 

- Kuyu nedir? 
Diye sorrnuşlar. 
- Tersine çevrilmiş minaredir. 
Cevabını vermiş. 

Daltaban Mustafa peşa, barikulade 
bir sür'at w. ustalıkla tersine çevrllip 
düzeliyor; bir kuyu ve minare oyunu 
yapıyordu. 

Bazan uknltthğı. tutuyordu: Yeniçeti 
ve ~ipahilerin ulufelerini vaktinde ver
medi. 

- Hakları olmadığı halde sipahi ve 
yeniçeri imiş gibi görlinerek ulfıfe a• 
lanlar vardır. Bunların asıllarını tab (. 
kik. edeceğim, parayı ondan sonra ve 
hakkı olanl~ırı tayin ettikten son .. a da• 
ğıtacağım. 

Dedi. 

Zaten onu scvmiyen asker arasında 
homurdanm:> lar oluyordu. Neredeyse 
b·r kanlı isyan çıkacak ve bu 'kargaşa· 
lılda yalnı7. Daltaban değil Feyzullah 
ef<>ndi de, hatta padişah güme gidecek· 
lerdi. Seyhislamla padişah tehlikeyi 
sezdiler. Sadra7arnı sorguya çektiler. 
Ti!ki rolü yapa"'l ihtiyar vezir makul 
hiç b ir cevab bulamadı. Bunun üzeri· 
ne padişah kaşlarını çatarak çıkıştı: 

- Asker ku!larıma niçin işkence e
dersin? Elbet ulufelerln bitarnarniha 
vo0:resin! 

Haysiyetli bir vezir bu vaziyet kar· 
şısında hemen rnühiirli padişaha uza• 
tır: 

- Beni bağı~lnyın! 
Der çekilirdi. Fakat o bunu yapma• 

dı. Ulufelerf dağıttı. tabiatile herkese 
kcpaze oldu ve en son kalan bir tutam• 
tamlık itib:ın da kalmadı. 
Kınmda ic:yan çıktı. Sadrazam oraya 

gönderdiği habcrlerle isyanı büsbütün 
körükledi. t!';tiyordu ki Kırım üzerine 
hnrb açıldığı zaman kendisi başkuman· 
d:m olsun, i!temediği ve kendisini say· 
mıyan adamları da beraberine alsın, İs· 
tanbuldan uzaklarda onlara dilediğini 
yapa bilsin! 
Kınrn isyanının başında Devlet Gi· 

ray ve Saadet Giray vardı. Halkın bil· 
yük bir kısmı onlara uymuyordu Han· 
lar. isyanı büyütebilmek için halka ce
saret vermek lazım olduğunu sezdiler. 

fDeNımı 10 ncu ııatJfadcı) 

Şimdi sözü romanımın kahramanına ui;rramışım gibi her zaman gevşeklik ve 
bırakıyorum. uyuşukluk verir. Sonra düşünüriim. in

BlRİNCİ KlSlM 

I 

Çamlıkta hiç karınca ordularına rsstla
dınız mı? Ekseriya bir kayanın ya:"'lın· 

dan bükülerek gelirler. Uzun, kıvır kıvır 
kaynıyan siyah bir şerit k.i, tozlu ve taş
lıkl.ı ~ir keçi yolunun bizasınca ilerler, 
.!Jonra birden, taze 98Jil fidelerinın, tek
tük bodur ardıçiarın ve sabahleyın he
nüz serin esen rüzgbla na:ılı nazlı salia
nan yoncalarm arasından süzüle süzUl• 
kaybolur, biraz ötedeki toprak açıklığın
da 1ekrar kaynaşmala başlar. Bunlar ne
reden gelip nereye gidiyorlar? Eğılfp ba
karsanız bu oıxiunun hep ayni istikanıe
te yol aimadığını, bir kısmının yukarıya 
yahud sata dolru giderken diğerlet!nin 
a~a~ıya yahud sola doğru ilerlediğini gö
rürsünüz. Maaınafih asıl kalabalık olan 
siyah kafilenin varaca~ menzil, muhak
kak, toprağın içine delinmiş bir genil 
yuvanın ağzıdır. Kanncalar oraya, yan
yana ve ucuca konulmuş otuz siyah nok
h ~adar çelimsiz, minimini vücucH('rın
den daha büyük kuru ot parçaları, yu
variak tohumlar ta§ırlar. Yuvanın ağzın
da, kim tilir ne ince bir karınca mfma
risile tabaka tabaka, sed sed oyulmuş 

yeraltı mabedierine girenler kadar, bu 
mabedin derinliklerinden çıkıp aksi isti
kamette, fakat bu sefer yüklerini atmı2 
olarak geri dönenierin içiçe ve üstüstP. 
ürperişleri ve hele bir noktada kapkara 
Nr tnafor gibi d<:SnUp kıvranışları vardır 
ve bu manzara bana, bir zenci büyüsüne 

sanlar da biraz bu karıncalara benzemez 
mı \!iye ... 

Ev('t. onlar da. insanlar da böyle kay. 
ııaşmıyor mu? Her akşam iskelcdP Ada 
tabirince altı direkt vapurunun (hem di. 
r~kt değil, direk denecek!) kar~lıyanlar
la o vapurdan çıkanların da böyie bir 
manzarası yok mu? Orooa da karşılıklı 

Nr kaynaşma görüyorum. Orada aa yu• 
karıya asfalta doğru çıkanlar, yuvaları4 
na dönen karıncalar gibi bir takım şey
ler, pakP.ller taşıyorlar ve aşağıya, kar
rılamağa inenler elleri bo~ serbest ini· 
yorlar. Orada da karşılaşan karıncalar 

gibi başlarıle birbirlerini selamlıyanlar, 
omuz omuza kalabalığı yaranlar var. 
Yalnız karıncalarm insanlara nisbetlt 
bir üstünlü~. sükuti olmaları ..• Hakika· 
ten insan nesli de gürültüsüz ve konUJ• 
madan anlaşabilseydi, hayat ne doyul• 
maz bir nimet olurdu! Zira öyle anlaum 
oluyor ki, bütün bu patırtılar, bu kahka· 
halar, bu haykırışlar bana müthiş bir i§

kencen)n azabını hissettiriyor. Runun 
için iskeleye artık mecbur olmada!l İll4 

mi yorum. 
fskeleye inmiyorum. Fakat köşkte? .. 

bu kalabalı'le aile halkasının ort;ısın-la 

sanki kafamı <ilinliyebiliyor muyum"! .. Na 
gezer!.. B~ta annem olmak üzere, sa· 
bahleym iilt uyananla gece son yatan bi· 
le tek başına bu halkayı çınçın ottürme
~n ::etiyor. 

Yarabbi! Ne gürültüeli bir ailenin kur. 
banıyım. Daha geçen seneye kadar İtal

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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yo c r \ Tarihten lmanya k rşısmda Fransa 
(Bcqtarafı g unru .. yfada) lıkta. böyle kuru otlar ve top top yunıu· Sagja/ar (Baştarafı 71nci sayfada) ıbetmiş olanlal'ın emlakini inde ettirmck 

da tahsilde iken bile a~amadığıro gü- şak çam iğneleri üstüne uzanarak. bu (Baştarafı 9 ımcıı ~yfada) Daha dün. ve Pariste Münih ihtilfıfın· babanesne mukabile bilmisil hareketle • 
rültülü hayat. 1stanbula döndüm döneh, diışüncelerle bilmem ne kadar zaman Vezir Daltaba.'"l Mustafa paşanın gön- dan sonr& Çemberlayn kabinesinden isti- r ine girişmişlerdi. Almanlar Balkan cep
he:e bu ynz bu Adada, beynime bir tok- dalıp gitmişiın. Birden. bir çığiılda ür- derdiği haberlere güvenerek diyorlar- fa etmış olan sabık İngiliz bahriye lorda hesinin yar.lması üzerine 1918 EylCılün• 
mak darbesile iniyor. Kışın Taksi.ır.deki perdim. Yoldan yukarıya doğru bir genç dı ki: Duff-Cooper: . de Ukranyadan çekildiler. Fakat bu meın 
apartımanda tiı di~ki odama kapanır- kız koşarak haykırıyord\ı· K km d b' • 1 b' - Dahili siyasetinden dolayı Rusyayı lekete has olan azim tabii servet kaynak• 

· - or an, sa razam 1z:ım e ır· A . . 1 h d ı -dım. Burada nereye kapanayım? Bahçe- _ Anne .. anne .. ko~!- Babam fPnaltı§· l"k~· K' _ t" _ 1 1 vrupa siyasetınden harıç ttıtmamal:y;z. annm atırasım unutma ı ar. 
den rıblrunın çocukları haykırışıyor, sa- tı! 1 .ır ... ımse us umuze ge. emez. her şeye rağmen ufukta koskoca bir si- Müttefiklerin 1918 yılında yaptıkları 
·lnncian halr.m hizmetçiye bağırıyor ve Derhal yerimden fırladım. Bu esnada. Bu jaflar kısa zamanda Istanbula u· ma haJinde duruyor! büyük hata. Almanyanın garbda mağlüb 
babam son zamanda pek merak sardı~ı aşağıki çamlıktan, ceketsiz, beyaz pan- laştı. syandan müteessir olan mahfel· Dememiş mi idi? olmuş olmasına mukabil daha evvel şark~ 
radyosunun düğmesini hiç elinden bı- talonlu, yakışıklı bir gençle, plaj pijn- lerde hayret ,ve kinle ~a~ılandı. Acaba Muhakkak Rusya muhtelif ideallerin ta Rusyayı ezmiş olduğunu unutmuş ol .. 
rııkı:nıyor. Kardeş1Ierim, .onlar -~a tam_ a~- malı ve hiç bozulmamış tam olgun vü- Dal~aban ~ ~~yanı ., konıklemekle . ne tahakkuk ettirilmesi ile meşguldür. Fa - malandır. Almanyanın tekrar kuvv-et -
lemızın çocuklan. Necla, henuz o": }ed=: cudhi, ı;açları ise kızının saçlarının b=rnz maksad gnduyordu · Kınma padışah kat ne olursa olsun Rusya. Rusya olarak lcnmesi halinde Rusyaya göz dikeceği ba• 
sinde .. fakat otuzuna kadar yapabılecegı daha koyusu, güzel. çok güzel bir b~ın ID' olacaktı? Yoksa Kınm Tatarlannı kendisinden hemen dfrşünmeden ayrı.lı - tıra ge1miyecek şey değildi 
gcvczeli{!i ... "'imdiden çenesinden bo~lt~ İstan_bu .. ı üzerine,yürütere,k padi.şahı. ve nsmıyacak bir devle_t hali. 'nde d_urmakt3- Fakat Ukranya nedi~? Bu toprak döı1 

da yola çıkmış. o tarafa doğru koşuyor-
mış.. tıpkı §U çamlıkta akşamlan hiç sus· lardı. Ben de, taşlara, dikenlere, kozalak- şe~hıslamı atacak ımydı. ~enıç;:ı: o- dır. Bu sahada, mahıyetı ne şekilde olur- parçaya ayrılır, en mühinuni 32 milyon 
.madcı.n aten nğustosböcckleri gibi .. Bu kız cagını ortadan kaldırmak ıstedıgı de sn olsun alınabilecek mühiın kararlar nüfus ile Rusyadadır, ikinci kısım 5-'1 

l:ıra ayaklanm takılarak ve çıtırdıyan k akl ne zaman biraz susar da nefes alır, dın- bir ha ikat imi§ gibi yayılınca oc ı- lmrşısında bulunabilecektir. milyon nüfusu ise Polonyada, dıgverierl 
kınk çam dallan arasından yuvarlanır-

lcnir? .. Doğrusu şaşıyorum! Evde gün- casına kayarak aşa~ıya indim. la::' şahlandılar. Bugünkü ahval ve şartlar içinde tabii bir milyon nüfusile Romanya ve 600.000 
<füzleri yalnız Davcr ağabeyim eksık... Saraya, ~;vbislam konafuna gidip olarak bir çoklarının hatırına gelen ihtı- nüfusilc Çekoslovakyadadır. Ukranyanın 
Fakat onun boşluğunu da, halamın ev- Şimd'i hepimiz, biraz ötede, yolun ke- gelenler çoi'{alrlı; Orta camide ve civa- mal Nazi hükfımetinin şarkl Avrupada e- bu dört parçasında da konuşulan dil rus" 
liıdlığı Dr.rüşşafakalı Nüzhet dolduruyor. nanndaki toprak sedde sırtını dayamış. nnda yer ver toplantılar oluyor. şe _ lini serbest bulundurmak arzusu ile biz! cadır. Hemen söyliyelim ki. Ukranyanın 
Kışın İstnnbulda haftadan haftaya gelir- gözlerini kapayıp boğulacakmış gliıi de- bi-rde Slkınblt bir hava dunnadan biri· harek.etsiz bırakmıya. Avrupa ışicnnden hususi tir hali olduğu düşüncesi zahiri -
.di. şimdi mektebler tatil olalı bütün yaz rin derin nefes alan. aşağ'l yukan kırk kiyordu. çekmıye çalıştığ'l merkezindedir. dir, bu, mem1ekette geçen asır başlarında 
köşkte! Halam, çocuğu olmadığı ıçın o- beş yaşlarındaki biçarenin etrafına top- Uknınya büyük sergüzeşti.. Avusturyalılar tarafından işaa edilnılŞ • 
lanca evlaci sevgisini Nüzhete vermiştir. lanmıştık. Kız çok müteessirdi. Fakat Padişah tf>laı:a düstü. Hocası Fey • Ukranyada hami bir devlet vazıyeti e - tir. · Hakiks.tte. benim bizzat gördıjğüıll 
Fakat Neclfınm çenesine mukabil bunun kadm hiç tclaşlı görünmüyor: zullah e!enıii ile görüştü. Feyzullah e- dinrnek Alman fikrinde dün doğmamış • gibi. Moskovada çıkan bir gazetenin 1{; • 

-~~- r .... ,....r can ak tm dü fendi işi örtbas etmek istiyordu, fakat t B d- - Alma d3 jim.nsstiği.. spol"C'll vü.cudlle, ÇÜıUA - ""''-~"' ım.. mer e e .. ne - ır. u uşunee nlarda büyük nıu • yefte çıkan bir gazeteden farkı yoktur. 
tahtaları bütün gün bir g.llle gibi güm şer, ne bayılır_ doktor söyledi ya ... Bu 0 kadar biiyftmüstü ki onu kapatacak h~re~ esnasında 1918 Martından Birin- Yeni vazJyet karşısında yekdiğerine yak• 
güm :nletişi... Sonra akşam olunca da halini yeni mi gördük? örtü bulmanın imkanı yoktu. Demek ki c•teşrınine kadar cenubt Rusyayı işgal Inşacak olan büyük Rusya ile PolllTlYa.· 
sofra başmda ağabeyimin bitmez tüken- Diyordu. Bir yandan cra. teessürsüz, bu ihtiyar vezir artık kukla vazifesini altında bulundurduklan zaman belinniş- e~er tehlike tebellür ederse Ukrar}'11Y1 
mez mağaza hesabiarı ve eniştemin ka- mihaniki bir hareketle, kordonu k(•]una d-e ~öremivecek halP l!elmişti. 0 halde tir. Hatırlardadır ki orada sırf kendi e - rnüdhiş bir mücadeleye girişıneden bıra
hn, kaba knhkahaları ... Hepsi ne ise am- tı:kılı ~i keten bir çantadan çı~ardığı niçin rnüdafaa edecekti? mirlerine tabi bir figürandan başkJt bir kırlarını? Bunun mümkün. akla sı~ar bir 
'lr.a, ya ·sabahtan akşama kadar hiç dur- mendile küçük bir §işeden kolonys dl>- F~yzullnb efendi sadra7arnın feda e- şey olmıyan meşhur Ataman Skoro • şey oldu~u kabul etmeden evvel hA • 
ınadan iki hizmetçinin şu zangır Z~~'~ngır kert!k koc&sına koklatıyor. alnına ve şa- d;lmesi la:r.ım geldiğini sövledi. Dalta • podskinin riyasetinde mahalli bir hükQ. diselerden edinece~imiz tecrübeleri bek· 
~ten bozuk tulumbadan su çeki~i... kaklanna sürüyordu. ban hemen saraya çai!ınldı. Sorulan- met kurınuşlardı. Askerleri malını k3y- !iyelim. 
Ne~~~~.~~~mı ~~mL -~a~~.M~~~I ~~h~rı~~~h~~~~wre·============================~ 

'Bütün gfm. kızgın öğle sıcağında ... Bu- Muammer şişe~ aldı. medi. Mühur alındı ve bir kaç kişi onu, ı 
na imk~n mı var? Kadında gördüğüm ve adeta gizli bir ucurur ı!ibt cKapı ara~· denilen ve lnhİsarJar U. Müdürlüg"' Ünden : 
U~~orla~~~.. h~~~~~~~~~m~~~m~e~~a~a~h~~Wcl ~·------------------~~------~ 

· Ben. muhakkak. Robenson gicx ıssız ğukknnlılığa karşı bilmem artık nasıl bir o1an yere götürdüler. 
blr :ıdada yaşamağa layık bir ınsanım. tcessür ve hayretle yanımdaki gencin Daltaban öldürüldü ve sarayın ka -
ıElimdeki ressam fırçalanm ve bir san- yüzüne bakmışım! Beyaz pantalonlu de- pısmdaki ibret taşlan üzerine kondu. 
dık dolusu boyamla ihtimal orada, ses- lıkanlı. hakışımdaki manayı sezmiş ol- Dalkavulduk bir ctahta k:ılıç:.hr. Ne 
sız. insansız, fakat en güzel tabiati resme- malı ki hemen kulağıma eğilip yavaşça kacar parlahlsa ve çelik ren~ verilse 
.Oebilirim? Burada ise, şu çarnların arasm fısıldadı: hüviyeti değişmez. Asıl hüviyeti sezi· 
dan sırtında dört köşe sandığı ile birdt!n- -Bilmem ne sar'ası diyorlar ... !ki yıl lir sezilmcz uğradıPı ilk hücmnda kın
bire çıkıverecek olan bir bakkal ~ıra~ı evvel bir otomobil kazasında başını çarp- lır ve tasıyanı yere serer. 
bile benlm hülyamı da~tmağa yetışır. mı~ ta... • ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kuşlar, kırrgalar, böcekler ve ben... Çarpmış ta! ... Başını çarptı değil. 
-işte özlediğim hayat! Kuşlar musikim o- çarpmış ta! ... Bir anda bir şüphe gcldı 
lurdu, böc<:kler kclimesiz, dedikodusuz i~ime. Demek bu delikanlı bunların çok 
gcveze arkadaşlanm... Kargalara gelın- yeni bir tanıdıklan ... Öyle olmasa nakli 
ce, hiç ~üphesiz onlar, bu kış Beyoğlunda 
ilk tablolanını teşhir ettiğim zaman, üç 
günlük mecrnualarm<f'a anlamadan VE' 

sadece kıskançlıkla bana tenkid oklırı 

YDTddaş! 
«VÜMıi!iiınih:ün ~enç n dinç kalması 1-
çln, şekere ve şekeıU şeylere Ihtiyacı 

v:udır ... 
Sen de gene n dinç ltalmak Istiyorsan. 
lıergün Fiekerll ~~7Jer yenıeti Ihmal et -mazi sıygasile konuşmaz! Buna r.ı:ığmen 

kadınla pek teklifsiz görünüyor! 
(Arkası var} 

me. 

~rlalm~~tmb~~~~~~ ~--M••••••••••••••••••••---~~ ruımı gaııaJamazlardı. .. 
Kargaiar! uzun gagalannıza ratmen 

otiz muhakkak ki insanlardan daha az za
!!msiniz! 

* A~ klar Yolunun ilk kıvrunındak! ha-
lil. meyilli sırtta, sabahın sessizliği için
aa henüz gölgeli ve serin olan bu çam-

GUZELLI K 
Kadının 

Hakkı dil'~ 

Hakiki ve 

modern 

guzeiiiQin 

Almanyada yapılar k 

300 dera 
Çalmakla bozulmayan 

POLYDOR 
Marka tDrkçe gramofon Pliklari piyasaya çekmıştıP. 

Crküblü REFİK BAŞARAN 
8046 Karahisıırlı Raşidln şarkısı 

Aksine çevirdi devranı felek 

Bnyan 1\:IÜZEBBER ERSES 

8048 Balinde şnl kuşak (TOrkO) 
Akzadeler (Hnı.eynl şarkı 

Bayan SEI\IAHAT ÖZDENSES 

8049 Beni Qzme (Rnzzam şarkı) 
Beni bir bahar gOnQ 

BAYAN BELKİS PLATİN 
8051 Incitti soznm ( Karcıtar tarltı) 

Seni ancak UşHk şarkı 

Bnynn NEVZAD 
8052 Şiddeti hicran ile 

(Rast gazel) 

Ldle mfsln (Neva tnrkn) 

BAYAN BELI\IA 

8054 GOz yaşlanm (Uşıık oarkı) 
Sııçlarının her teli 

(Karcı~ar şarkı) (IInzzam şarkı) 

POL YDOR gramofon plakların• her yerde esrerla isteyiniz. 

Türkiye toptan sat1ş deposu : VAHE OTOCIYAN 
lstanlıul Sultanhamam Camcıbaşı Han 2 nci kat No. 10 P. K. 180 

............ .a .......................... ~ 

Cinsi Mi.ltdan Muhaınmen B. ~ '1,5 temıııatı 

SPrt :astik 
Yemuşak §ambre lbti#i 
Ebonit 

300 ldlo 
300 • 
180 , 

Beherl Tutan 
Lira K. Lira K. 

2.80 
2.80 
2.f10 

840.-
840.-
504.-

2184.- 163.80 
I - Şartname ve nümuneleri mııcib!nce yukarıda cins ve mikdan yazılı ka

uçuklar sçık eksiitme usuliyle satı'l alınacaktır. 
Il - Muhı.mmen bedelleriyle muvakkat teminatı bizalannda gösteriım:ştir. 
HI- Eksiitme 22/XII/938 tarih\ne rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kaba· 

taşta Levnzım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınahilece~'· gl
bi nümuneler de görülebilir. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün VP. satte % 7,5 güvenme pıtrala' 
riyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c8895• 

Cinsi Mikdan 

Elektrik motoru 2 adet 
c: motortı c0,5• B. K. 3 ıı 

kudretinde 

Muhammen B. %7,5 
Beherl 'J'utan Teminatı 

Lira K. Lira K. Lird K. 
175.- 850.- 26.25 
76.- 226 

• • c2• B. K. kudre- 8 • 160.- 450.- : 60.6~ 
tinde T 675.-

Ekstlf1114' 
saati ---14.-

t4.80 

I - İdaremlzin İzmir tütün fabrikası kıyım makineleri için 2 aded eleıttr: 
motörü ilc paket malti!leleri b androl kısmı için 3 ve paket kısmı için de 3 ad~ 
olmak üzere 6 aded elektrik motörü şartnameleri mucibince nyn ayrı pazar 
usuliyle satın ahnacaklır. tr· 

Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan bizalarında gösteriııni~ 
III - Eksiitme 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizıı.larmda yaı.ıh sa: 

atıerde Kabata§ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya 
pılacaktır. 

IV _ Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeö~n alınabilir. tl" 
V - Eksiltmeye ıştirak etmek istiyenlerin fiatsız fennl teklif ve katalo~labl" 

nı tedkik edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta evvt.Jine kadar İ~ 
sarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine verilmesi ve teklifler 
kabulünü mutazammın vesika almalan lazımdır. J(lf 

VI - İstekillerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde " 7,5 gü~~2• 
yo 1 u 

COTY 
den geçer. 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c 
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i Amerikan ve Avrupa Radyo cihaziarının bütün evsafını birleştiren yegane Radyo coTY 

PUORA 

PARFÖM 

R U J 
i . L L E C T R i C. 
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ransa Hariciye Nazm " halyaya 
ş r er ey" z , di 

(Baştarajı 1 inci sayfadıı) 
leblere intikal ettirmilj ve demiştir ki: usya ile Fr nsan1n 

ara ar1 açıliyor 
c- Bu tnlebler hakkında Roma sc • 

fhimiz vasıtasile İtalya hükfunetin~en 
hahat istedik. Hükumet, yapılan nu -
ınayişleri tasv1b etmediğini bize bil • (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
dirdi. ğu ve bu partinin ecncbi bir devlet 

Bunun üzerine, bire verilen bu te • tarafından idare ed.ildi~i tnsrıh edil -
Ininatı sened ittihaz ettiğimizi Roma d;kten sonra, komünist partisinin <la-
lnakamkınna söyledik. ğıtılması istenilmektedir. 

Maahaza, şunn tekrarlamak isterim Beyannamede. bu hususta hUkftrne-
ki, ne Frans1Z topraklanndan, ne ~e tin rnüstacrlen bir kanun projesi ha 

üç yeni fabrika 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

önümüzdeki Ağustosta işleme~e başh -
yacaktır. Diller taraftan Sümerbankın lı
mitte kurmakta oldu~ kaolin fabrlka • 
sının da bir iki aya kadar fanliyete geç -
mesi beklenmektedir. 

Aldı~ımız malumata n8.Z8ran hmttte 
tesisi mukarrer klor fabrikasının yakın
da temeli ahlacaktır. Almanyaya aipa • 
riş edilmiş olan makineler yola çık.lcıl -
ırııştır. (A.J\.) 

Ankara 19 - Çatala~da kurulacak 
olan hamızıkibrit ve super fosfat fab -
rikalan için tayin edilen sahada mühen
dislerimiz tarafından tetkfkat yapılmak-
ta dır. 
İnşant projeleri hazırlanmt§ ve maki -

neler sipariş edilmiştir. (A..A..) 
nıüsteınlekelerinden bir kanş topragı , zırlıyarak, parlarnentoya tevdi et • 
dahi başkalanna terketmiyeceği~: B~ : mesi aYrıca taleb olunmaktadır. 
Y<>lda yapılan herhangi bir tecavuze sı- Paris 19 (Hususl) - Da'hUiye ne- s·lyase aA lem·lnde 
lô.hla mukabcle edeceğiz.:. zaretinin knrar·ıe Fransızca ıntişar e-

Bone bu son sözleri arasında bilhas· den cJurnal dö Mosku» Sovyet ga - (BU§ tarafı 3 ilncü sayfada) 
sa Tun~, Somali, Korsike., ve Nis'i zetesinin Fransaya idhali yasak e • esas dileJti Süvey§ kanalı firketinın faa-
taRnh etmiştir. dilmiştir. liyetine i§'tirak etmek ve bu sayede bu 

Frnnsn Bahriye Nazınnın beyanatı Son zamanlarda bu gazetede De - kanaldan geçen yüklü veya yüks'.lz ge • 
Paris 19 (Hususi) - Bohriye Na - lndveve karşı şiddetli yazılar çıkmak- nu:erin ton:lato b~ına vermekle ı:rnıkel· 

~n ~penki bugün gazetecilere be - ta :di. lef olduklan geçid hakkını indirmek ol-
Yanatta bulunarak, önümüzdeki 939 " ) :nak lazımdır. Zira mevcud istatistikler 
aımesindc mecmuu 340 bin ton tutan me..~ bftdlsest üzerinde tefmrler yürütmek - ltaıyanın, bu geçidden gemileri geçen 
130 parça muhtelif tipte h~r~ gemi - tro1r. memleketler arasmda ikincill~i haiz ol-
ı · · dil- • · · sövlemıştir Fi~aro'nıın Roma muhabiri yazıyor: duıı<unu ve Habeş fle sıkı teması rouha -

l'i ın.,a e .n:cegını ' · · '\fll!c;ollnl'nln ıbu nutku ile İtalyan gaze - 5 
B ·ı ,...,.,ında do""rt tane 35 bın faza etmek ı·çı·n İtalyanın Süvey<~~~> muh-u gemı er a .... ~ . te t>rlntn neşrlyatı arasmda bt\yftk btr tezad oy-

tonluk saffı harb gemisi, iki tane 18 bın vat-dır. Maamaflh. MU&'!ollni'nln nutku es - taç bulundn~nu söyliyerek davasının 
otonluk tayyare gemisi, kruvazörler, n~ındn dn halk. cTunus. Xor.s1kıh diye ba - bu cepheden şayanı dikkat bir mazeret 
tnuhrlbler ve denizallı gemileri de bu· ~ınnı'!lardır. taşıdığını kaydetmektedirler. BiitOn bu 
lunac ktrr. Filhnklka. Mussollm için, resını bir nutuk- mütalealarm birer faraziye, kıyınet ve 

it 1 h ta İtalv:ın ~leblPrlnden babsetmesi QOk zor h d d d kl .,.;, h öt" ..... ez Di~cr 'taraftan, Fransız - a yan u· 0110 Eı.('r Ml.l.'1ı;ollnl, bu şıkkı ihtıyar ewy- u u unu aşma ı arı ~ .. p e g u ... . 
~Udunun 200 mn imtidadında kuvvet- di, kendl!inc her tnrlt\ pazarlık kapısını ka- ı bir hakikattir. İşin asıl iç yüzü. İngilız 
le tahkim edildiği ve hudud muhafı., pıyec:ık ve dll':'er taraftıın. asıl buhran, he-: başvekilinin gelecek ay içinde Romaya 
kıtaat1 mevcudÜT'Ün 150 bin kişiye çı· nllz Mussolini'nin amu etmedi~! bir saatte yapacağı ziyaret esnasında anlaşılacaktır. 
~nldığı haber verilmektedir. b-ır!ıyncaktt. Sin1dilık ortaya atılan davayı muhtelif 

Nu .... _ nkislerı" Journal gnzete'ilnln Roma muhabiri tun - • . t .1 hsl kl "kt"f ed 1t 1 ~uıı lar h'ldfrlyo~: nP§rıya ı e erne e ı ı a en a • 
Pnrt.s 10 (A..A.l - Stefanl Ajansının mu- « it ıvan ı:raıetelerl ve rıı.d;rolannın « t - yan gazeteleri, o zaman, bu mevzuu en 

hablrt .bildiriyor: tatvan mmet'nin tabtt arzulanıı hn'kkında - hararetli bir şekilde teşrih ederken ltal-
S!)'ll.';t Part.cJ m3hfellerlnde, Carbonla'dn ki ne'>rl''lltı mrrıdlllk kA11 görülmftşttir. Fil - yan başvekili de memleketinin esaıı is· 

eôyledl~ nutuktn Mnssollnl'nln harici slya- h!ı.l:lka. bu neşrlv:ıt, i'ftenllen gftnde nlevln teklermi Mister Çemberlayne anlatacak 
'<lt ll"e!clelertnde ve bilhassa Fransı? İtnl - pnrlak bir tarzd'1 ortaya çıkmMı için ocağı . • .. . 
Yan mtinasebeUertne doı;rudan doWtıya tel- lü .. ıır.lu Jı: dar at('ı,l\ tutmaktadır. Alev1n ve vazıye. tenevvur etrnış olacaKtır. Şu
lnllıte bulunmadı~ keyfiyetine işaret edU- P"rlı '1!.Cn~ı arzn t>dUen g1ln, herhalde, Çem- rası da unutulmamak lAzımdır ki Mister 
!nehedır. br!"lavn H! Lord Ha11fak8'ın Romayı zlyn - Çemberlayn her suretle nazik bir mev-

Bununln beraber nutknn İtalyan millet1- rt'tınln arttesi olar.ıtktır.. kide bulunmal-tadır. Fırkasının müfrlt -
:tıln 1dm olursa oJsun herkc.sin yiızUne, gö - FxcE.'lslor r;t'lzet.t's!, ba,ua-zısında diyor 1.-J: 

1 
.
1 

k t b 
1 

İngiliz muhalefetinin 
tt\r:Q itırpmadnn bakma~a muktedlr oldu- Htt!~r'!n Musı;oJinl"ye nasihat ett~l tah - ~~~ e uvve u an . . " . 
bnu Jrnydeden klsmı, Mu!SSOUni'nin İtnl - min edll,.blllr D'~P..r taraftan İtalyan po- hucurnları, ayrıca vazıyetı şuphelı göz -
J'anın tı:.bli emellerinden hlçblr fedaklrlıkta l!t•kn.ı;t"''n tr vfi .. finll b'lenler voe yabud bll- lerle takib eden Fransız efkArı umumı -
bu!unmnma~ ar:meWılş olduıtuna btr delil dlklerlnl zıınnederler. Fransız aleyhtnn ce - yer.i onun yapabileceg-i hareketlerin ma
'-<tdedUmelldJr. reyrnın MU!'!Ollnl'den bneka b1rl!1 tamtın - nevra sahasını son dereçe daraltıyor. 

J.irllMOUnlnln daha müna.sib bir ıı~satta rl'l'l nr"u cd!ldlf!tnl ve körüklendl~lnl .söy - B d d 
1 

ı Roma mülakatı. pek tu-
'tu nıeseieyl resmen ortaya atnca~ı söy - ıcr.cktec!lr. !ng Uz gazetelerinin aldıklan un an ° a~ • . 
lenmettedtr. mnlOm:ı.tn dn bakılırsa 1talva. araliden zl - haf ve mUşkul şartlar içınde cereyan t'-

Tıınes gaz... sı, İtalyan t,aleblert hakkın- ya"e lmlı:uk ı.stE>mekred1r. Bu tahfif edilmiş deceğe benzer. Bundan ötüru gelerek a • 
Cb bir anlaşmaya vanlması ve İngllteren1n liCklinde dahi. İtalyan taleblerl, bizim mm- yın bir hayli meraklı siyasi hAdiseleri lh
bn htı3USta t:ıvassutta bulunması 1mkA.nla - kt tamnmlyetimlzi ve Akdentzdeld serbest1- tiva e:dece~ine emniyet getirebıliriz. 
tından bahsederken Çemberlayn'ln Roma y1 alô.'"::ı,4 ar et•Iği nl.sbctte gayrikn:blll ka - Seli Ra ı Erne,. 
•~Yahnt1 esnıuıı.ncıa bu meselenln gonı~e- bn1dür. Fransada bunlara ka~ı muknve - m g P ıt 
t{'ğtnf 1hsns etmf' L!tedl~ aşlk!ırdır. met Ç?k s:ırlh ve umumkllr. Çekoslovnk 

Pnm 19 (A.A.> -- Bu .snbahkl Paris en - mcsele•ılnde Fransız efkAn arasında ihtı -
tctı">lt>rt. Mussolll"i'ı"Jn Cnrbomln'dnkl nut - lfit vnrdı. Bu meselede bütün FratlSlı etkll.
~ İtalynn tnleblerlnl mevzuu bah.o"Ct - n müttehlddlr.• 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 1 deki ürkek ve çekingen manadan, içti -
:dütün bakışlar, yüzünü ellerile örte - nıai mevkı sahibi bir aileye mensub ol -

tek, onlardım kaçınnuya çalışan, mahke- duğunda tereddüd hırakmıyan güzel ka
ll':enin huzurunda utanç ve çekinflenlikle dı'l zse, iddiasında musırdı: Yam, çocu
eıısan. korkak ve end.i~ell tavırlı, ger.ç ka- ğun o r gençlık yadigarı ve babasının 
d:nda... Mustafa olduğunda ... 
Rapldakı meraklılardan birme soku - Mahkeme, hadisenin aydınlanahilniesı 

larak, soruyorum: iç:n, l'lhbı adlide. bir kan tahlili ydpıl -
- İçerlsi niçin bu kadar kalabalık?.. masını !Üzumlu gördü. Karşı tarafın da, 
Muhntabım, bakışlarını davacı y 3 rlnde mahkemeye ibraz edecekleri ve:;mk 

Oturan kadından ayırmadan, cevab ve - Yardı. Bunun için, duruşmanın tı:ı..ikine 
l"ıyor: karar \ erild!. · 

- Dava kıyak mış ta ondan .•• Seyir * 
içın. Mahkemeden çıkarken, davacı lnvi -

- Ne imi~?... ye ye ) aklnşarak, kendimi tanıttı m ve 
- Ne olacak .. Babası çocu~nu inkfır 

~ıilnce, kızcn~z mahkemeye baş vur -
1t1uşı? •• Onun muhakemesi ..• 

* Genç kadın, ağlamış, çocuk stôzlerile 
bir ınüddct mahkeme heyetine baktı: 
80nra, titrek, kimsesiz bir sesle anlat -
l'lıa~a başladı: 

- Evet, çocuğum şimdi iki buçuk ya~ı
~ll girdi. F&kat. o beni de, oğlunu dR teı·
l etıniş 'bir vaziyette .. Halbuki. bana ev
~n~~ini vfidetmi§. sonra bu suçu ış -
~ti. Şimdi ise ... 

.. Gözleri dolmu§tu. Diğer tarafın veki~i 
:l)ı aldı, davaemın sözlerine şu kısa ve 
atı cevabı verdi: 

1 - .Mevzuu bahsolan çocuk, müvckki
/n~ Mustafaya aid de~ildir. Davaemın 
hdaia.sı gayr; varittir. Biz. davacmm, d.ı-
~ başka klınsele.Ple ninkah olduğunu, 

t 'ınizde bulunan ve mahkemeye ibraz 
tdeceğimiz vesaikle de teyid edeceğiz. 
}{ıyafetinden, konu.şmasından, yür.in-

sorıra: 

- Peki amma, dedim, çocuk iki buçuk 
y&şına gelmi§ .. Niçin bu kadar geç mah
kemeye haş vurdumı~ .. 

Bir çokları gibi cevab verdi: 
-- Çünku, ona inanmıştım. 
B "r müddet sustuktan sonra: 
- Evet, diye devam etti. Son dakıkaya 

kndar benimle evleneceğ;i~ ~lenıişti. 
Sonra da ... Biz, çok eskidenberi tanışan 
scvış•·n iki ailenin çocuklarıydık.. lO se
r.t>denberi bir arada bulunmuş. birlikte 
büyümüştük 

Bir gün abiasının çocug-u ile benı evi
ne ça~!rttı .. Bir bahane ile .• Evlerine git
t:ğim zaman, abiasının ve çocuğunun 
içer.de olrnadıklannı anladım; karş.ıma o 
ç!lctı. Bana: 

c- Seninle evlenece~z. Kararım kat'ı
dir:. dE'Oi ve sonra: 

-Sonra ... 
- Günler geçtL Kendimde gayrı ta -

bii bazı haller, cöriiyordum. Doktora 

Fethi Okyar, Hüseyin Cahid, 
KAzim Karabekir 

Partiye kaydolunacaklar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Genyon kurulda bugün 3 münhal aza
lık vardır. Seçım yenilenece~ine göre 
g(•nyön kurulun bugfin mevcud azalan 
a• "•nda da bazı de~işikliklere intizar 
kab ndir. 

Fethi Oltyar, Kazım Karabckir ve 
llü~eyin Cahid Yalçın 

Ankara 19 (Hususi) -Yeni yılhaşında 
münhal meb'usluklara seçim yapılıp ya
pılm~yaca~ henüz belli de~ldir. Yapı1 • 
dıltı taktirde Partinin göstermesınP ih -
tirnal rerılen namzerller arasında Hasan 
Rıza Soyak, Merkez Bankası eskı umurn 
nıü::Hirü Snlfıhaddin Çarn ve Denizyolları 
eski miidürü Sadeddin de sayılmaktadır. 

Fethi Okyar. Hüse)"in Cahid Yalçın 
ile Kazım Karabekir Partiye kaydolun
mak için müracaatte bulunacaklardır. 

Reisiciimlıur Umumi Katihliği 
Ankara 19 (Hususi) - Cürnhurreiı:ı u

mumi kAtiblığine BaşvekAlet müsteşarı 

Kemal Gödeleçin tayini kararlaşmıştır. 

~ittim. Böbreklerimin rahatsız bulunclu
~nu .ı;öyledi, ilA.çlar verdi. Nihayel bir 
gün, beni kendirnden geçmi§. bitkir:, hsı:;
ta bir halde Haseki hastanesine kııldtr -
dılar. Kendime geldi~im zaman da: 

c- Bir yavrun dünyaya geldi, dedi -
ler. Şaşa kaldım. O dakikaya kadar, kar
nımda bir cocuk taşıdi~ımı bilmıyon!urn. 
Hatta mektebde jimnastik derslenne bi· 
le, muntazaman iştirak etmiftim. Bu fa
cia ba~ladı~ı zaman, ikimiz de talehey -
dik. Fadanın. §imdi ikinci perdesi baş -
ladı .. Ye bi:z, hayata atılmıt iki inıanız~. 
O, memuriyetle Mersine gitti. 

- Şimdi, gayeniz ne? •• 
- Yann hayata kanpcak olan o~hı -

ma, bir baba bulmak. Benim için de~il. 
fakat bu yavrucak hesabına, onu inkAr 
eden babasını inaanca harekete davet. 

Gavai Ozamov 

Eski elektrik şirketinde gürültülü toplanti 

Dünkü toplantı dan bir intıba 

(Baıt ı.ara[\ ı inci ıayfa.d.a) 1 Natia Vekaletile mlizakerelere gh·lşe • 
Tramvny ;e Tünel heyeti wnumiyeleri cek olan murahhasları seçecektir. 

Tramvay ve Tünel şirketleri unıumt Teavün sandığı meselesi 
heyetleri de dün öğleden sonra fevka- Tramvay şırketi arnelesinin ceza, hu • 
l!de bir toplantı yapmışlardır. susi sermaye ve ihtiyat diye üç fasılaan 

Şirket idare meclisi ikinci reisi H!l.lid rnürekkeb bir taavün sandığı mevcuddur. 
Ziya Uşaklıgilin riyaseti altında yap.lan Bu sandığın sermayesi 750 bin. liradır. 
bu toplantıya 30 kadar hissedar iştirak Sandığın tasfiyesi istenmiş ve tasfiye key• 
e~. İktısad VekAleti ve Nafia Veka - fiyeLi ikinci ticaret mahkemesine .int~k31 
leti narnma komiser Süruri de hazır bu· etmiştir. Mahkeme, avukat Mekki Hık -
lunmuştur. meti hakem olarak ayırmış ve bu işi tetı-

FevkaUide toplantıda Tramvay ve Tü- kike memur etmiştir. Diğer taraftan alA
nel şirketlennin, imtiyaz müddetlerinin kadar sandık, ameleye evler ya.pma~: bir 
bitmesinden evvel satılabilmeleri için çok muaventte bulunmak kaydıle mukel
Idare meclisine tam salfihiyet verıln.şitir. lef olduğu halde şimdiye kadar hiç bır 
İdare meclisi yakmda bir toplant1 ya - taahhüd ifa olunmarnıştır. Şirket anıe
parak umumt heyet tarafından kendısine lesi Reisıcümhurn ve Başvekile tf'l~rraf
verilmiş olan salAhiyeti istimal edecek ve lar çekmişler. keyfiyeti anlatmışlaraır. 

Zab1ta hırsızlıkla yeni ve esaslı 
şekilde mücadeleye geçiyor 

(BD.§ tarafı 1 inci sayfada) 
etmek f;krindeyim. Mesela nöbet saat -
lerini, Beyoğlunda, altıdan dörde ındir
dim. Yavaş yavaş halkın isteklerıni ye
rine getirme~e çalışıyorum. Yalnı7., mu· 
vaffakiyetimiz için, vatandaşların yar -
dıruma güvendi~imizi söylemeliyim. On
lorın bize yardımı, va~ilclerimizm ~yi 
baş&nlrnasını kolaylaştırır. Zamanla. hal
km isteklerinin yapılacağından emin o -
labilirııiniz. Çünkü onların isteği, yapıl -
ması icab eden ~erin en doğrusu de -
mektir. 

Sadri Akanın bu söuerini, lafta ka!mı
yacak bir vad te1.8kki ettığim ıçın, sevin
dığinıi söyliyece~im. 

Sordum: 
- Küçük hırsızlıkların önüne geçmek 

için neler düşünüyorsunz? 
Polis müdiirüınüz: 
- Pekala bilirsiniz ki hırsızlık içtı • 

mai hayatın doğurduğu bir hadiserllr, ce
vabını verci. Cemiyet içinde bütün in -
sanlan aynı seeiye ve ayni seviyede bul
mak imk5nı yoktur. Bahusus medt>ni mil 
Ietlerin bünyeleri, içinde yaşıyan ferdie
rin şahsi ihtiyaçları günden güne ınki -
ı;af etmektedir. İşte, bu ihtiyaçiarını tc
mm Pdernıyen kimselerin içinde, arzula
rını tatmin maksadile gayri meşnı yolls
ra sapanlara da rastgeliniyor. 

Bence, küçük hırsızlıklnrm vukuu, ce
miyet içiıı çok mühirndir. Çünkii bu su
Çl'n faili. :f<'nalı~a henüz ilk adımı atmış 
oluyor demektir. Şayed, bu hal ônlenmi
yecek olursa içtimai tehlikenin başl~c
mcısı imkansızdır. 

Bu hususta hatıra gelebilen bir çnk ted
bider \•ardır. Evve1a, bu suçu işliyeu ne 
gibi arnillerin tesiri altında kalmış bu -
lunuyor, onu tetkik etmek lazımdır. 

Sonra, hangi rnüsaid §nrtlar altınd<', ya
ni hırsızlık edebilmek imkanını bulmak 
bakımından, bu fiili yapmıştır?. 

İşt~. bilhassa bu iki cihet tetkık <>h.-na
rak elde edilecek neticeye ve vazlyete 
göre tedbir alnmalıdır. Mesela, hırsızlı -
~ın amilleri aranırken, ilk hatıra gele:ı 

nokta işsizHktir. O halde suçluya la~ık 

o1duğu ceza verilmekle beraber, kendi -
sine bir de i§ bulmak her halde müsmir 
netice verir. 

- Bu güzel tedbiri tatbik için verilmiş 
bir kararınız var mıdır? 

- Vatandaşların huzur ve s".ikununu 
ihHll edecek her hAdiseye karşı tedbir al
mak ve bilhassa mani tedbirler ıttıbaz et
rnek birinci derecede vazifem icabıdır. 

KüçGk hırsıziıkiann önüne geçmek içın. 
bu gibiJer, yani adi suç erbabından olan· 

lar üzerinde çok meşgul olmak isterim. 
(Burada istitraden söyliyeceğim kı po· 

lis ınüdürümüz. Ankara polis müdür lü
ğü vazifesıni yaptığı sırada küçük bır • 
sızlıklann önüne kısa bir zamancia geç • 
miştir). Istanbul vasi bir şehir olduğuna 
ve nüfusu da kesü bulunduğuna nazaran, 
es&slı bir ıetkik yapmadan düş!indükle
rimi tatbik mevkiine koymıyacağım Yal
nız ilk adımda. ezcümle muhıte yabancı 
ve iş bulmak iç:n İstanbula gelmiş olan
ları, bazı müesseselere tavsiye edeceğim. 
Bu kabil kimseleri i§ sahibi etmek, kaçük 
hırsızlıkların azalması için, her halde 
:faydalı ve mfmi bir tedbirdir. 

- Küçük hırsızlıkların önüne geçmek 
ıçin tetkikler yaparken, tabii bunların, 

son senelerde azalıp azalrnadı~ını dn tes
bit etrnişsinizdir. Hfısıl olan netice hak
kmda biraz malumat verir misiniz? 

Sadri Aka önünde bulunan deste deste 
kağıdları gösterdi ve: 

- Şimdi bunlarla me§gul oluyorum, 
bakınız. dedi. İstatistikler, hepirnizt mem 
tıun edecek §ekilde. Hırsızlık vak'alan, 
~ayanı dikkat denecek kadar azalmı§, çok 
azalmıştr. Halbuki, evvelce, bilhassa bu 
rr..evsimde. senenin diğer mevsimlerinden 
:fazla hırsızlık oluyormuş. Şimdi iı:e, va-
7.ıyet, tamamen evvelki yılların aksine· 
dir. 

Sadri Aka, bu hususu şansının iy! teza
hürlerinden biri addcdiyordu. Fakat, ben 
kendisinden ayrılırken hırsızlıkların a • 
znlmasındaki sebebi, onun idare ettiği za· 
bıtamızn muvaffakiyetli çalışmasında 
buiuyorum. 

Sabih Alaçam ···························································-· 
Nöbetci ecze. neler 
Bu fMe uöbetcl olan cemneler f11D • 

lardır: 

istanbul clhrtindeldler: 
Aksarayda: (Sarım), Alemdn.rda: (Sır

n Asım>, Beyazıdda: <Haydar), Samat
yada: CRıdvau), Emlnönünde: (Beoir 
Kemal), Eyübde: <Arif Beşir), Fenerde: 
( Büsameddin >, Şehremininde: (Ndzım), 

Şchzadebaşında · (İ. Hnkkı), Karagüm
rükte: (Kemal), KUçükpazarda: (Yorg1), 
Bakırköyfinde: (İsetpan) . 

Beycı~lu clhetindekiler: 
İsUklı\1 caddesinde: Wellasuda), On -

latada: (Hüseyin Hüsnü), Tak.slmde: 
(Llmonclynn), Pnngaltıda: (Nargllecl -
yan), Beşlktaşt.a: (N aU Hnlld). 

Boğ'aziçi, Kndıköy ve Ada!ardııkiler: 

Üsküdaraa: lAhmediye), Sanyerd.e: 
<Nur!), Kadıköyürtde: (Saadet, Osman 
Hulfısi), Büyükadada: (Halk), Heybellde: 
m alk}. 
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ll~ 
-

Yazan: Muazzez 1'al.sln Berkand 
- Zilha. Zilha, gız nirdesin? istediğim dakika seni yanımda görece- kardı ve kanı beynine sıçradı. 
- Burdayım Ali. ğ!m aninyon mu? Gündüz olsun. gece ol- -Vay kahbe vay! Bana böyle oyun e-
- İki saattir seni arayom. seni bekli- sun, seni ne zaman çağırırsam buray:ı diyun hal Sen görürsün oyunu! 

yom ... Gizlerlm yollarda ga:Ldı, niçin ge- geleceksin. * 
clktm böyle? - Peki Ali, amma ben senin i>enı ça- Dağlar c.y ışığı altında parlıyor, ağaç-

- Ağama çorbasını verdim, ninerne su ğırdığını nasıl bileyim? ların yaprakları bir gümüş yağınuru aı-
getiriverdim. Delik&nlı kuşağından uzun bir kam~ş tmda ışıldıyordu. 

- Seni bekleye bekleye yüreğim tü- c1kardı. Bu, sürülerini otlatırken hay- Ali, 1 abiatin bu bayramı kar§ısınd::t 
kendi. Şöyle yanıma gelip otursana!. var.larını çağırmak için kendi elile yııp- içinde derin bir sızı <iuydu; bütün var-

- Yook olmaz Ali, başımızdan nikah tığ. bir düdüklü. lığı. coşkı.ın bir ateşle sevıgilisini ça~ırdı. 
geçmeden yanına yaklaşamam. Ağnma _ Şu dildüğü görüyon mu? İşte bunu ZiU:a da dağdan gelen bu yanık sesle bü-
söz verdim. şoylcce, 2ğır ağır, uzun uzun üç defa öt- yülcnm ş gib.i yerinden. fırlıyarak ona 

- Yavuklu n:kfıhlı demektir gız. Be- trırece~im. Bir saatlik yolda bile olsan bu koşmak ıstedı; fakat evın kapısından çı-
ri g~l. scsi duyar gel'rsin. ı kar 5ıkrnaz demir ~i~ elin .bile~ini ~aka-

Zilha bir ceyllın gibi edalı ve hafif yü- - Peki gelirim Ali... ladıgı~ı :<c: ~ı<;ak gıb~ kes~~~ ~ır s.!sın: 
rüyüşile yaklaştı, nişanlısının yanın~ o- Elele vererek hayır aşağı indilP-r ve - (,erı. don kahbe. dedıgını d~ydu. 
turarak be.şıru onun omuzuna koydu. koyc yaktaşmadan ayrıldılar. İkı dakı~a .sonra ~enç kız. e~le~ ve ko~-

- Saçların yeşil otlar gibi misk kPku- O günden sonra görü~meleri çok ko- ları sıkı bır .ıpl~. ba~lanmış. bır oohça gı-
yor, gözlerin karanlık gecelerin yıldız· lc:vlasm:ştı. Günün herhangi bir saatin- bı odanın b•;: koşesme at~lmıştı. 
larJ gibi parlak ... Ne güzelsin Zilha' Sa- de, dağdan .gelen işaretle Zilha yerinde:ıl - Bana boyle oyun edıyon ha! Kahbe-
na bakarken göğsümün §Ul'ası sı7.1m sı- ı .fırlayıp Aliye koşuyor, iki nişanlı bir iki lik ediyon lıa! . . . 
zım sızlıyor Sen de bana tutkunsun de- dakika dovmıyan ve kanınıyan oakışlu- - Bu seferlik bem bağışla ağam. bır 

Birineikinun ft 

Nafıa Vekaleti Istanbul Elektrik . 
Işleri Umum Müdürlüğünden 

Eksiitme Ilanı 
1 - Muhammen bedeli 1925 lira tutan muhteHf çeşitte 750.000 a.ded makbuz 

kapalı zarf usulile satın alınacakm. 
2 - I:J<-ııiJtme 29/12/938 Perşembe gü~ü saat 16 da İdarenin Tünelbaşında Met

ro han binasının 6 cı katında tı>plımacak arttırma eksiitme komisyonuncf' 
yapılacaktır. 

3 - Bu iŞE' aid şartnameler İdarel'lın Lcvazım Müdürlüğünde parasız olar~ık 
tevzi edilmektedir. 

t - Muvakkat teminat (144.38) yüz kırk dört lira otuz sekiz kuruştur. 
5 -· T~klif mektublarının 2490 numaralı kanun c1hktınıına uygun olarak euilt

meden en az bir saat evvelJtomısyon reisliğine verilmiş bulunması llzımcbr 
(9118) 

ll'• ' . .f_ . • . "' .. t .. - ···~1_, 1 • . .. . • 
, 'fj .... ~. : T"' \r1.. ı 1\'. ~~ . ..._,. ,.. , ~ • • .._. ·• ~ • . • ~·· -- ' ···' • 

Her yemekten sonra muntazamn dişlerhizi fırçalayınıı. 

~?'. . . ... _·' . . 'J "' ... '!' .... :. ........ -: ğil mi? Senin de başkasında gözün yok la birbiri~in gözlerine dalıyorlardı. daha gitmem, yüzünü görmem onun; ar-
dtAılmı? K~~~~~ç~~Ali~n~dJğü'nü ~başırm~~nn~~g~~~ ~runa================~==============l=~~ 

~ yediriyor, sonra tekrar bağlıyarak ya!a- gıbi çenesıni sivriiterek başını ka •ıın· - Senden başka erde göZ:Jm varsa iki du\.·uyor, fnkat kimse bunun iki nio::anlı vnrmam cnun. · ah ahzu -
1 

· i 
ık k lcl ~ - Nikah mı? Ben o namussuz bt-rife ğının üzerine yatırıp gidiyorou. yor, •.er.rar m zun m n ııoz erm gözü m çıksın Ali ... Art söz esi ı, a- aw:asında bir parola olduğunu anlanıı'-·or- · d' · d 

h ~ · .'l J kız mı verırım artık ... Seni kıtır Kıtıı· ke- Kızcağız bu işkence hayatına alışmı~ ye ı e ın ırıyor u. ğam beni sana verrneğe razı oldu. .uıi.1 du; hatta gözlerini kardec:inin üstiincen · d b .. ı· k 
~ serim de onu vermem. g'bi, artık ses çııkarmıyor, ağlamıy•u. gü- Kımse e ona ir şey soy ıyece ce:ıa· m1 gönlün rnhat değil? ayırmıyan ağası bile ... Yalnız Zilhanın k 1m 

K k ı i be d l ı - Yapma ağam, kıyma bana... nün her saatinde dağdan gelecek s~si ret a amı~tı. 
- uş u anıyom, sen n en a ır ar iht~yar ninesi onda gayri tabii bir ~eyler k lb' · * 

d · k ı b k b' ı - HaJa konuşuyon mu? Su:; kahbe: dinliyerek, onu bekliycrek yaralı a ını iye .ıeor uyom. şte a ıraz evve olduğunu ~ezmic:ti. Kızcağız gu"zel ~üzel A d .. ı Bt " h 
:ı c avutuyordu. ra an gene gun er geçti... r sa•ıa 

gelmezsin dlye telaşa düştüm. iı.: görürken bırdenbire durarak bir sey- * · z lh f kl b b d kt B 
:ı • Sonra bir gün, sevıgiliı;ı.in sesi hit; i~ı- ı a şa a a era er ev en çı ı. una 

- !şimi bitir!nce, elim değince hemen ler dınli.vormuı.: gibi gözlerini açıyr:ır, çe- Dağlardan gelen sevgilinin sesi uzun, k 1:. k' Id ed' bö ı 
~ tllrrıedi; ertesi gün de böyle geçti. Artı evve u ımse a ınş et m ı; onun y e 

koştum geldim bak. nesini sivriiterek başını kaldırıyor, sorıra acıklı bir ınleyişle titredi. Zilha iplerle d' ı 1 · ı ı tk f 
Zllhanın tahammülü kalmamıştı. Aliye g. ıp ge me erıne a ışmıştı ar ar ı ; a-

- Yarın da gelecek misin? da bir i>ahonE! bularak dışarı çıkıv. ordu·, t,·ırpınmnktan kanlar içinde kalan elleri- · k k ı k b ı ed'ğ' · - -ne olmuştu böyle? Niçin artık kendisim ·at :ır:mıı asıp ge m ı ını gorunce 
- Elbette geleceğim... fakat og-lun un yavuzlug-undan ve öfke-, ni açarak nincs:ne .vnlvaıxh: t ı· d .. 1" ı h t -~ ~ 

çağırmıyordu? Yoksa ölmüşmüydU o? eıaşa u~ u er; er arı:uı arama5 a 
- Yarından sonra da hergün... sinden ~.·:ldı:ıtı için ağzını açıp oir c:cy - Nirıe. çöz su bağlan·, bırak gı'dev. im·, b ı d ı k b ı ak k b'l ı 6 -s • - Ninc, bana ondan haber getir; söyle aş a ı ar, genç ızı u m a ı o a-
- Hergün gelirim Ali. meraklanma söylerneğe korkuyordu. beni çağınyar o, işitmiyor musun' d 

bana; Ali öldü mü nine? nıa ı. 
sen; bı>n de sensiz edemiyom. * Zavallı ninenin gözlerinden akan y:ış- T b' h r 

- Hay-ır ölmedi, kendini üzme böyle; am ır a ta sonra, pazara giden köy-Sushılar ... Ali dalgın dalgın nişı:mlısı- Su uyur .Ju"şman uyumaz ... İkı· nı'şanlı- lar, yazmasının uclannı ıslatıvordtt. iri. ı- 1 k b d d- ı k k "' ~ " vallah sağ, billah sağ. tı er asa e an oner er en onu. asa-
nın omuzundan sarkan kumral örgil iJe nın sık sık dağda buluştuklarını, z1·ınaya ni rekerek kızına baktı: B k b k b' d b' ğ lt 1 

~ - O halde neden sesi kesildi? aş a- ııya ya ın ır yer e, ır a acın a ınt a 
oynuyordu. Karşılannda, yükselip alça- göz koymuş olan ve onun başkasına ,·a- - Olmaz, ağan sonra ikimizi de öl- sını mı :ılıyor? Benden vazgeçti mi? ölG buldular. 
lan dnlg:ı]ar gibi dağlar. arkalannda ye- raca~ındrm üzülcn bir delikanlı kf'şfet- dürür. _ 0 da değil Z'lha; uşak bir illo?t~ t".J- Kızcağız nişanlısını bulmak için yola 
şıl nğaçlar, başlannın üstünde masmavi rnişti. Bu keşf ni hemen genç kızın ağa- - Varsın öldürsün beni; sana doknn- tulmuş, .durup durup gülüyormuş. onu çıkmış. fakat yorgunluğa, açlığa ve acı-
gök var.ı!ı. Derin bir sessizlik ortalığa sir.· beysi Mehmcde yetiştirmekle ihmal el· masın nine. kasahaya götürdüler. ya mukavemet edemiyerek yol nstiindP 
nıişti. Vakit vakit hışırdayan bir yapra- mrdi. - Yazık olur senin güzel gençl:~ınc Genç kız sesini çıkarmadan gözlf'rini can vermişti. 
ğın, ince !nce akan bir suyun, boynunda- Namus işlerinde mülrit derecede has- yavrum. yumdu; öylece, cansız gibi yattı. 0 ak- r--------------""'-
ki Çl'l{.!ırnğı titreten bir kuzunun se~i bu sas olan Mehmed, başlarından nikfth geç- - AHden ayrılırsam zaten ölünim, ya- şam Mehmed, artık tehHke kalmadığı YARTSKt NÜSR.4.MIZD.\: 
scssizli~i .garib ve vahşi bir güzellikle meden Zilhanın Ali ile buluşup göriiş- şamarn ki ben... · · k ,.. · · b ğl .. k 

ıçın ar ... eşının a arını çozere onu ser- Sinir bozuklu"gu 
sarıyordu. mes'ni menetmiş, hatta bunun içın kar- * best bıraktı. Zilha buna da ses çıkarma-

Ali birdenbire do~uldu, göztennde dC:şine yemin ettirmişti. Buna rağmen o- Aradan bir hafta geçmişti. Mehmed. dı: kızcağıza büyük bir sükunet, bır ur- Yazan: A. Çehov 
sert ve kat'i bir karar ışığı yandı: nun evden kaçıp da~a çobana ulıışnıalt- yalnız kendi evde olduğu zamanlar Zit- sallık ve sessizlik çökmüştü. Yalmz ara-

- Batın bak Zilha; bundan sonra her ta olduğu haberi delikaniıyı çileden çı- haru'n iplerini çözüyor, ona zorla ?emek da bir. uzaklardan bir ses dinliyormu~ 

- Burada rahat konuşulmaz. Ben 
sizin memleketinizi çok merak ederim. 

Sizinle oraya da
ir uzun uzadıya 

konuşmak arzu • 
sundayım. Dans 
eder misiniz? Ba· 
kınız, ne güzel 
bir tango çalıyor
lar! 

SON fOSTANtN 
EDEr? QOI"\AN\ 

YAZAN: Ereümend Ekrem 'latu 
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- Dans etme • ğini, zerafetini ve caktı. LAkin Torik 
yi şimdiye kadar çevikliğini muhafa • bunu reddetrneğe 
denemedim. Am- eden kontesin beli· şimdiden karar ver-

ma, maaemki istiyorsunuz, buyurun. ne sanldı. Önce, ha· mişti. O, şimdiye 
- Hiç d:ımı etmediniz mi, gerçek? reketlerinde ace • kadar kadın pa • 
- Düğ-ünlerde çifte telli oynanm. milik gösteren To • rasına el sürmüş 

Ben çok iyi kıvırınm, ha! rik, çok güzel dans kan sırtından ge-
- Ç:fte telli? Bu, Türk dans1 mı? eden kadının idare- çinmemişti. Gala • 
- Daha ziyade Todi dansıdır. Bu • sine kend1ni bıra • tanın A:rıkadi so-

nun i'ıl~sını bizim Sulukuleliler oynar. kıverdi. Figürle • kağında, benli 
- Ovnayın da, görelim. ri becerernernek • Manyonun umum • 
- Yoo! Onun edebi, erkanı vardır. le beraber 'bir çok hanesinde sermaye 

Bir d"fa, bu berbat çalğı ile olmaz. züppe delikanlı Çakır Ağavninin 
Adamakıllı saz ister.. Yahu d ki bir lardan daha iyi, bu dostu olduğu zaman 
zurna. İkinclsi, bu ~ampanya mıdır, ne tangoyu sonuna ka· bile, onun kendisi • 
z~kımdır? Bu, beni sarmıyor. İmam dar oynadı. Masaya ne zorla vermek is-
suyu olmalı ki kafam iyicene tütsülen- dönerken, kavalye - tetlıği u:fak tefek 
sin. Aşka geleyim de, ö~·ıe kalkayım. sine iltifat etti: harclık, hediye gibi 
Sonra da, buradnki adamlann hlç biri, - Ne güzel dans şeyleri daima red -
çifte tellinir zevkine varmaz. Kalkar, ediyorsunuz! detmiş, hatta bir de-
ters bir hnlt ederler, başını belaya gi- Vücudünden in • fasında, fazla ısrar 
rer. tişar eden baş döndurücü Java n ta ko ·ı muş tu. Burada, ev salıibesinin resmen ı ettiği ıçın · karıyı saçlanndan tu-

Kon tes, içini çekerek: kusu Toriği kendinden geçirmişti. Ar- dostu olduğu için, herkesin saygısına tup, bayıltıncaya kadar dövmüş -
-Ah, kimbilir, sen ne kadar kuvvet· kadaşma hitnbla: mazhar olarak, yan gelmiş, safasma tü. Amma şatoda yiyor, içıyor, 

lisind'r! dedi. - Kan geçkin amma, hoşur! dedi. bakıyordu. yaptırılan elbiseyi giyiyordu .. o başka. 
- Sorar mısın? Bizim orada desteye N~ olursa olsun, davetine gideceğim. Gunıbt efendiye vadettiği parayı Bunlar hakkında kendince haklı ma -

güreşirdim. Hiç b'r pE-hlivan daha şim- Kontes sordu: gcindermişti Daha da fazla göndere • zeretler buluyordu. Kontes ile arala -
diye kadar beni alt edemedi. Hem ben - Ne diyor? cekti amma, bazan hizmetkarlara, şo- rında bir alış verii vardı: Bir gönül 
fsp~myada boğa ile de güreştim de des- - Davetillizi kabul ediyor. före bahşiş vermek, sigara, kibrit gibi ru!ı.ş veri~i. Yemek, içmek, ~yim bu 
tu.- a1dım. - Oh! Mil mersi!. ufak tefek şeylf'ri kendi kesesinden al- ahşverişin teferrüatı idi. Kıyafeti düz-

- Yok! Sahi mi? Bu teşekkür lfadesile beraber, Tori- dırahilrnek için, yanında da bir mik • gün oJmad!ıkça, kadmm yanına nasıl 
- Bavulumun ic•ınde bir sürü vesika ğin yüzüne öyle bir bakış bakınıştı ki, dar para bulundurnıağa lüzum gör • girebilir, onunla birlikte nasıl gezebi -

var f.,.,nmıvor~ln ıtetirlrim. görürsün. onun içindeki son tereddüdlerin de izi- m:iştü. Ve bir de, bu tatlı maceranın lirdi? Yeyip içrneğe gelince, bu da mi· 
- ~i? n" kad<1r enteresansmız! n: silip süpürmüştü. nP kadar süreceğini kestıremiyordu. Bu safirliğinin icablarından ~ bir şey 
- Pt• öz iyi bir manaifade ediyorsa, İşte, o gereden itibaren, Torik, Jüan derece kQlayhkla gönül veren karta • değildi. 

k~bu1 ' Lependeki şatoya postu serrnişti. En loz kadının gene ayni sühuletle kendi- Kontes, yeni aşığıına çı.lgmcasma 
-n ... ·di, dane: e~"'lim! pahalı terziden kat kat esvaplar ısmar- sinden bıkması ve kendisine yol verme· tutkunluk gö~teriyordu. Torik de, örn -

A't> ·t;ı! lanmış, ipek çamaşırlar yaptınlmış, si çok muhtemeldi O zaman, belki de r;.inde görmediği, işitınediği böyle ki-
K:.ı!ktılar. Torik Necmi, haJa inceli- emrine hanyolu bir daire tahsis olun • kQntes bir tamılnat vernıeğe kal.kışa- bar. bakunlı. illslü fah~e büsbütUn 

Çeviren: H. hla% 

bigane kalam:yordu. Kendi kendine 
bazan şöyle düşünüyordu: 

- Vay canına, be! Şu karı, sağlam 
iki otuzunda vardır. Öyle iken, vücu " 
dGnü göre-rı, yüzüne bakan, kendisini 
yirmi ya~ında bir yosma civana değiŞ
mf'z. Ağzında bir tek iğreti diş yok. Vü· 
cudünün hiç bir yeri pörsümemiş. 
Saçları boyalı imiş, bana ne? Beyoğ -
lundaki tazecik . karılardan, kızlardan 

hangisinin ~l\ÇJ Alla h ın yarattığı gibi· 
dir? Kontec::ciğimizin eli, ayağı balmu· 
rnundan dölrü)müş sanırsın. Bizim ka" 
dınların, otuztmda başlar elleri çillen" 
rneğe, kalcnları, hacakları davul gibi 
şişmeğe. Yedikule marulu gibi hepsi de 
bi-raz geliştı mi, göbek bağlar. Bunca· 
ğızın bir bnr.ak1arı var: Fıta küreği gl· 
bi. Bileklerini b~~ ve şahadet parmak • 
ları m hirlPştirip halka larsın; o kadar 
ince ve na-rin, ürselenecek dive, tenine 
el sürmektPn koı<kuyonım.. Heriıalde, 
af+os oluncıı. bövlE>si olsun! 

Kontes de k~ndi kendine, Toriği şl5y· 
le medhedivordu: 

- Hiç tubiye görmemiş.. tabiate 
tamamile ''akın. Kfıfiri sevdiren de bU 
tabiiliği deliii mi? Onda, kötU bir yal· 
dtz gibi derhal s1rıtan sahte tavırlar ' 
dan hic biri vok. Adamı vahşi bir mrn•· 
mun glbi ı.:pviyor. Yapmacık nedir. bil· 
miyor. Sözlerinrle. hoşa giden bir ka· 
b?lık var. Mor dö\'meli kollan safi a· 
de1c .. vücudii, serbest neşviinema. bul· 
m•.•ş, viicutlii tıpkı Apollonun hevke • 
ı;. Aıık husuc:unrln bir parça toy. !ncC" 
Iiklerindeıı hiç birine vakıf deiYil. F~ 
kat istid :ıdı büviik. Ona mürcbbiyel• 
etmekten sonsu'z hnz duvuvorum. fde
al dostu istı- tam şimdi buldum: kolaJ 
k0lay avrılmRm. 

Kontesin söhreti ve 7Rnfl'inlii!t etr'l' 

r'lftnda perv~nelcr Mbi dönf'n, dolac;rrı 
tutkunlar zümrec::i Torii!i fena .ha 1 '\~ 
kı,.kanıvor, fakat VÖ7.iinden dü!';iırerıı 
yorlard;. () na bir de Fransızca mııa~" 
ltmf tutulmu~tu. Fn ~ali?. kc!lmelf'; 
en yakası açılmarum küfürleri en ön 
öi!renecekti. ( Arkcm var J 

le te 

-
--
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cas u su 

Büyükada yolunda 
Şayet bir ahbabınıza tesadüf 

%seniz, ya kın bir aliTabanızı ziya • 
l'ete gittiğinizi söyliyeceksiniz. 
•. - Talimal.ınızı aynen tatbik edece • 
gınıe emin olabilirsiniz ... Yalnız bir 
CU.ıl sormarna müssade eder misiniz? 

- Sorunuz. 
-Hangi adaya bilet alacağım?. 
~izameddin l1ir ~m dum\a<h. rve 

&onra: ' 

k- Siz, büyük Adaya bilet alınız. Fa· 
at, ben hangi Adaya çıkarsam, beni 

taıtib edersiniz. 
biye, mınldandı. 
~izameddinin gösterdiği bu ketu • 

trııYet içimde garib bir şüphe uyandır· 
dı. Fakat onu da baŞ'ka bir şüpheye 
::vketınemek. için lakayid davranmak 
a, ll'ldı. 

'--~Ö)•le yaptım. Ve sükuneUe ayağa 
-.alk tım: 
b·- Akşama kı:ıdar yapılacak başka 

·l' Vazıfem var mı?. 
- liayır. 

d·- Şu halde, ikRmetgahıma avdet e
l lYorurn. Tam zamanında, Köprüde bu
Urıacağım. 
bedikten sonra veda etti'm. 

* boğruca pansiyona geldim. 
d takat; kalhimden taşan sevincten, 
}J1•1lı.tp oturacak bir halde değildim. 
,..,ıç ŞÜphesiz ki, bu casus şebekesinin 
a·cladaki faaliyet merkezini de bu gece 
:?"enecektim. Ve artık doktoru ilk 
gO'tdüğüm anda: 
g .. - Müjde, a~iz dostum ... İşte, gözle 
ı·~lii~cek ve el ile tutulacak bütün de
~ler ve ispatlar hazır .. derhal faaliye-

~eçelim. Şunlan bastıralım. 
biyecektim. 

~ \:>alnız, zihnimi bir nokta kurr!llı • 
ıe0~du . . Nizarneddinin bazı garib hal-

l-ı 1\ e~eriya me~t ve ~.a?.mu.~ ~akı~la· 
~ benı bira?. fazlaca duşunduruvordu. 
~~ adam hiç şüphesiz ki Davus ~bi, 
h~n:Yanın en l!iizel, fakat en rnağrur 
a~l' Renci de~Hdi. Anca'k şu var ki bu 
~arn da müe~sir bir güzelliğ-e m alikti. 
~lından ba"ka fazla olarak da. bü tün 
d ~'kılar ~hi munis ve sevişıneye son 
~~~de müstaiddi. 

11 a~fe hiıslerinin cin~t hasc;asiveti u
dııtturrnak lazım geldiğinden "bahse· 
d ~~en bile, kor gibi yanan gözlerin • 
E>bı sevdavf pırıltılar sönmemişti. 

Otı avus, ma~r bir adam olduğ'u için, 
aij~ Şahlanan hislerini iki kelime ile 
ltı• n haline irca etrniye muvaffak ol
•- aştuın. Fakat Nizameddinin munis 
ve """ ' . Gtıt::ıutevazi görünen sinsi hislerınden 
~ Uyordum. Onunla başbaşa kalmak 
fltı~Ut~ti has11 olur~a , ruhunda vac;adıqı 
b h'ıın ateşli bevecanı gizle nmic; olan 

lı d • 
)~ :. aını hanrı:i kuvvetle teskin edebi-

J.~f'ııni düşünüyordum. 
~a ""V'VelA, bir rovolver satın almak ve 
lta;ta.ında bulundurmak istedim. Fa· 
su~· .~darei ödiyenin şiddetle hükiim 
Siı~duğü ~u koc'l memlekette. bütün 
tn hcı dUkkAnl~.., kapalı olduğu aldı· 
~'l.'\ gelerek bu fikirden vaz geçtim. Ve 

Un düşüncelerden sonra: 
t;ı- Mukadderata tabi olmaktan baş

~are yok. 
'Derniye, mecburiyet hissettim. 

Ôl;(}Ml>EN OAHA 1\fÜDHİŞ NE 

OLABILIR?. 

}J 
1aı 1kYbeliadaya çıktığımız zaman, or-

't· eni konu kararmıştı. 
ll'ı!\~t'~i adım önümden giden Niza • 
~"\~i d ın, Bahriye mektebinin arkasın
~a ~okuşu a~ır ağır çıktıktan sonra, 
dı. m hınanınıı. doğru ileriemi ye başla -

~·:ıoı, tamamilc tenha idi. Çamlann 
~etini, zifiri kanmbklar basmıştı. 

~~~ : aralık Nizameddin dura1adı. 
So~tik bir dikkatle ~trafına bakındı. 

ta hafif bır sesle bana hitab ederek: 
gt-~.~atınazel P'rizal. Artık, yanıma 

b· 1hrsini~. 
'k:ıy~ ınrrıldandJ. 

Oğt alhi:rn, acı acı çarptyordu. Fakat, 
eneceğlın §eyl~in ehemmiyetini hi.ç 

kapı usul usul aralandı, perişan kıy a;eıti blr adam başını aışan uzum. 

bi!' an aklımda n çıkarmc.dığım i9ffi 1 nın .. ara~ına sıkışmış ol~ n küı;ük bir 
gittikçe metanetim artıyordu. kulubenın tek penceresınden de soluk 

Bir an sonra ne olacağını bilmemek, bir ışık görünüyordu. 
mechul bir akibete sürüklenmek .. ne Kuliibeden, küçük bir köpek havla· 
güç şey. . Böyle olmakla beraber, o mı ya başlan ı. Kapı, usul usul aralandı. 
anca hissettiğim heyecandan memnun Perişan kıyafetli bir adam, başını dışa-
bir halde Nizameddine yaklaştım. n uzattı. 

Kulağıma eğildi. Fısı.1dar gibi bir Nizamedöın, artık kolumu bırakarak 
sesle: kapıya iler}roi. Garib s.iveli Türkcesile: 

- Korkuyor mm:unuz? - Vakitler, hayır Hiristo. 
Dedi. Dedi. 
Metin bir sesle cevab verdim: İhtiyar rıdam , derhal geri çekildi. 
- Havır .. balmsus, yanımda siz bu· Yerlere ~{ariar eğilerek: 

lundukt~n sonra_.. -Buyurun. beyim ... 
I!afifoe k<ı1uma P"ıirdi. Bqni, yolun Diye. ceveb ''erdi. 

sol tarafınJaki kilçUk bir patikava sü- Kulübenin içi. son der~ce .. b~~itti. 
riilderken, gene fısıltı ile sözlerine de- Köşede. talıt a bir ke•'('vclm ustunde, 
vam etti: ki!'1i bir yıtak pörünüvor<lu. 

_ H eyecandan hoşlanır mısınız?. Kücük bir petrol lfımbası, duvarlar· 
_Pek çok... da asılı oları bı:ıhk ağlarına ~_ü~ünengiz 
_ Esrareniriz seyleri sever misiniz?. bir ı~ık serpivor .. buraya, orumcek • 
_ Bütün kuv\·Ptimle... le d e mu hat bir mağara rnanzarası ve
-Şu halde bu gece, pek mühim sey· riyordu. 

ler ~öreceksiniz .. . Aman. dikkat edin. Nizameddin, ba~mdaki fesi çıkardı. 
Ynkuş, binz dik .. fena halde kayıyor .. O kirli yataftın üzt-rine fırlattı. 
av,., "•nız alışık den-n. -Ne var. ne vok. 

İkidc bil'rie avağım burkuluyordu. Diye mırıldandı. 
D~şmemek i~in artık kendimi onun İhtiyar bahkcı, birdenbire cevab 
kuvvet ve vnrdımına terkediyordurn. VE'rmedi. Korkak nazariarını bana çe-

Böylece, ·sahildeki taşlığa indik. Çam virdi. Nizameddin, onun ~aksadını an· 
!imanına doğru biraz daha ilerledik. lam ış gibi, teminat verdı: w. .. 

Çnrnlarla kıwa!ık arasında küçük bir - Matmazel, yabancı degıl. Turkce 
kumsala ,gelnik. de iyi bilmez. 

Kumsalda, ~n tarafına devriimiş Dedi. 

b_i_r sandal yat~yordu.Jk_i_y __ ü_ksek ka~y~a;.·====-......,..-----,===( A=rk=a.sı.==v=a=r J== 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPIRiN seneler
denberi her türlü soğukal.a 

gınlıklarına ve ağrılara karşi 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
fsbat etmiştir. 

A S p 1 R 1 N In tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

marka· 
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o SİRiA inf KA YtfAKI,ARr . ·' 
fuuı JtiiUI'PiJ'QfJ _ Ttr&ae edcO:. :J/IiJf1fMt. f?a/ilt ~af~ _j. 

lctinab1 imkansiz harb ve Turkler1n harbe •ştlraka 
için Almanyanin gösterdiği büyük aUika 

Maamafih, biraz sonra, Gulbenkian için 
yüzde beş bir iştirak temin edilmek üze
re, Anglo-Saxon'un ve d'Arcy'in Anglo
Persian grupun'l!,D hisselerinden yüzde 
1ki buçuğunun alınması karariaştı. Fa
kat Gulbenkian idare meclisinde temsil 
edilmiyecekti. Bu suretle, sermayenın 

inkisamı §U şekli aldı: 
- d'Arcy'nin Anglo-Persian grupu: 

Yüzde 47.50. 
- Anglo-Saxon (Royal Dutch-Shell) 

grupu: Yüzde> 22.50. 
- Deutsche Bank: Yüzde yirmi bef. 
- Gulbenkian: Yüzde be~. 
Londrada 19 Mayıs 1914 tarıhinde S~r 

Eyre Crowe ile Kulılınann tarafından im
zalanan k&t 'i itHafla şerikierden b ırinin 

diğl•r şürck5 haricinde Osmanlı impara
torlu~ dahilinde başka bir petrol saha
sını işletemiyecekleri şart kondu. Neft 
norularla Bağdada kadar getirilecek, S0'1· 

rnekten geri kalmıyacaktı. Diğer taı·af• 
tım, Orta Avrupa ile Osmanlı İmpara
torlu~u arasında Balkanlar yoliloı;ı her 
türlü irtibatı imkansız hale sokarak pnrı· 
je!mtlnist planmm fiile çıkmasma da ma
ni olacaktı. Yunanistana ıelince, llıt 
§ttphe yok ki, elinden gelir aelmez. Ana· 
dolu Rumlarını ana vatana ilha 'ka çah
şacaktı. Bu da Türkiye Asyasında Alman 
irıkişafına bir mfmi teşkil edecekti Bina
enaleyh, Orta Avrupa devletleri Bükreş 
muahedenamesini kat'i diye kabul elle· 
mezlerdi. Bu sebeble, harb kısa bir ı;:. 

manda ictitıabı imkansız hale gelıyorcu. 
Sarajevo !aciası patlak vermemış o.ım '• 
d• bile harb çıkacaktı. Sarajevo facıası 
ancak bir vesileden ibaret oldu. Alman• 
ya ile Avusturya o sırada hnrb ha zn lık
larını bitirmiş oldukları için bundan is• 
tifade ettiler. 

ra snrnıçlı vapurlarla Basra kôrfezi sa- Bu şeraıt altında, Alman - Türk itiliıfı 
hillerine naklolunacaktı. Dikkate şayan iki.nci Guillaume için çok büyük bir e
diğer ınühim bir nokta da imtiyazın Bns- hf'mmiyeti haizdi. Bu onun için Frnns:z • 
ra vtHiyet; ne şamil oln:aması ı ci i. Rus ıttifakını kıyınetsiz bir hale so~ına-

28 Haz'r&n 1914 tc, Büyük Britanya nın yegane çaresi idi. Senclerce gayret 
sı:>firi Sir Louis Mallct'in önünd~ sultan sarfettiği halde o ittifakı parçalamatta 
Turkish Petroleum'a Musul ve Bağdrd muvaffak olamamıştı . Osmanlı impara· 
vilayetlerinde keşfedilmiş ve ~clilecl:1r torluğunun yardımı Rusyanın Çanakk~le 

p( trolların işletilmesi imtiyazını vermek tarafından münakalesini kesecek ve bu 
taahhiidiinü mutazammın bulunan fer- suretle buğdaylarını ve petrolunıı si'fth 
manı imzaiıyordu. ve mühimmat ile mübadele etmcısıne 

On birinci kısım 
Cihan Har bi 

rr.ani olacaktı. Osmanlı ordularının, har
be fiilen g;rmeden bile, sadece seicrbe:. 
lik yapmalc.rı Ruslan Kafkas huı1urlun .. 
dn ı!lühim kuvvetler tutma~a da mec:bıır 
ederdi. 

.Diln1Ja, eğer 1914 te anlamadıusa, Türkiye Alman diplomasisinin talehlc-
fmdi 't.ltyor ki Almanya Sırbiitanı rine kolayca itaat edecekti. O tarihte, 
mchvetmek, Balkan millZetleri üzeruı- İtalya harbinin (1911-1912) ve mu.ıtelit 
de bir J:ontrol ele geçinnek, Türkiycyı Balkan devletlerile yaptığı harblerin 
vıısal det'let haline kalbeylerrıck -.:e (1912-1913) neticesi olarak gayet fena 
bu ~uretie namahdud bir dü"ya M- bir mali vaziyette bulunuyordu. Birriri 
kirni yetine temel hizmetini görecek ardısıra, Giridi. Bosna Herse~i, 'frablus
genis bır şark imparatorluğu mi.cude garbi, Ege <ienizi adalarını ve Avrupa
r.etirmek için harbin vuktıunu. tacil eL· daki arazisinin büyük kısmını kaybı>t-
flıistır.:r. mişti. Binaenaleyh. yeni hakimleri gcng 

(Sefir r.Iorr.enthau'an hatıraları 1919) 'l'ürkler iktıdar mevkiinde kalmak için 

büyük bir devletin kendilerine yArdımı 
13iıhes mua1ıedenamesi ve panjerma-

• kat't ve müstacelen lazım olduğunu tak-r.istlerin rnojeleri - tctinabı imkansız 
dir ediyorlardı. 

Jıarb - 'l'ü-rklerin de iştirakinin Almanua 
i~·;n chemmıyeti- Liman von SanderŞ:ıı Fakat İstanbul hükOmeti hangi tflraf .. 
memtıri!leti- Sarajetıo faciası- Aı•nıpa tan yardıırn ümid edebilirdi? 

harbi T'" Türkiyenin harbc girmesi 1 - Fransa Şimali Afrikada Türkıyenin 
yerlerıni almıştı. 1904 te Mısırı Fasa mu· 

Altıncı babda, panjermanistlerb pla- hbil İngiltereye terketmişti. 
nmı tetkik ederken. İtilafı müseilesin te- (Arka.'11 var) 

şekkülü :ki ııci Guillaume
1

a şarka a•d e- •••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••• 
mellerini kuvvcte müracaat etmeden m:e r """'l 

ç·karmak imkansız olduğuna d:ıir kat'i Ankara borsas1 
'tir kanaat vermiş olduğunu görmüştiik . _., __ 
Maamafih, ik 'nci Guillaume harbE.' karar Açılıt· kapanıt fiatlan 19 • 12 • 958 
vermiş olmakla beraber, Alman dc·nan- ç E K L E R 
n· asının İngil iz donanmasite müsavı si
la'llarla boy ölçüşecek kadar kudret kes-

Lonı11'a 
bed ı nci ye kadar har bi geciktirmek iştı· Mn-YOl\. 

yordu. Kavser, şarka aid itiltıfları II'Üza- Parta 

kereyc gir'şmeyi kabul ederken yalnız MUlno 

\'ak ' t kazanmak emelinde idi. Entrikalar C.nene 

savesinde yeni müttefiklerin aralaımı 

bm·acağını ve bilhassa Fransa - R•ıs itti
fakını par<'ahyacağını ümid edi~"'rdu. 

: kinci Balkan ha'rbi Almanyanın bran
nı tacil etmek ve o zamana kadar müıe

·redd 'd bulunan Avusturya ve Macaris
trını ctaze ve neş'elh bir harbe kE'nrHsi
nin yanıcmı sürüklemek gibi bir netice 
verecekti. 

ikinci Balkan harbine nihayet veren 
10 Ağustos 1913 tarihindeki Bükre~ mua· 

Amsterdaıa 

Berlln 
Br U tat& 
Aıtna 
Soty& 
Praı 
Madr1d 
V&rfOT& 
Budapef\e 
Btllutt 
Belcl'ad 
Yokohanla 
Bwkholm 
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~26, 66 
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ı,onr> 

ı.M7ö 
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fi·88 
23·82~0 
lı.4. 7676 
0,90 
2,8125 

14·3276 
S0.2725 
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Kap 1 ııj 
5,88 

126 66 
~.3125 

6,6100 
28,455 
t8,302li 
50, ... 625 
21,17(1() 

1,0726 
ı.M7ö 

4.3126 
5,88 

13.8250 
~.7675 

0,90 
1,8125 

S4·S276 
so.~1u 
23,7376 

hedenamesı filhakika ikinci Guillaume 1------B-S_H_.:.__A_M ________ I 

k.ıdar François..Joseph'i de şaşırtmıştı. 1--------....--:~---:--::-----1 
Çünkü, Edirne, İstanbul ve Bo~a1.Iar ha-

Anadolu llL " tl 
petln 
A. em. " eo ftdeU 
.A.alan tlmen&o 
Merk• Ba.ııkaa 
A~ Bankaa 
ftltfoaı 

lıWı•' •• Delil· 
fU'k Detırm-a 
Ter m. 

Atılıt Kapaıaıı 

24 60 
25~ 
886 

112 :;16 
9 9ıJ 
825 
ııoo 

O& 

' ıu 

24 'D 
J3 60 
88ö 

112 ~15 
9 90 

ııoo 

' 10 

riç olmak üzere, Türkiyenin Avrupadaki 
bütün araıisini başlıca Balkan devletteri 
VE' bilhassa Sırhistan ve Yunanista'1 ara
sında tak"im ediyordu. Halbuki iki hü
kümdar Sırbların ve Yunanlılann Türk
lr:r tarafından mahvedilmesini beklerken 
S!rblar bilakfs harbden mu~affer çıkı

yorlardı. Bunlar Almanyaya şark yolu
nu ve A '·usturya ve Macarisıana SE>lltnlk 

yolunu seddedeceklerdi. Daha kudretli 
bir hale giren Sırhistan Bosna ve Her-

İSTİKRAZLAR 

sektc Avusturya • Macaristan nAkimi • Tkk ~re• ı ııetlr. 

yeti için daimi lbfr tehlike vücude getire- : ; ~ ,.:deli 
cnkti. Çünkü bu vilAyetleri milliyet hu-

Avılı1 

19 1715 

Kapuıı 

19 176 

kuku narnma kuvvet ve şiddetle taleb et- ""'-------------.... ,. 
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Deniz Şeytani 

Sahte Norveçli kor&;· .. ~~~üro ... D ..... 

Helsingfors olimpiyadları 
hazırlıkları devam ediyor 

Hünerleri.r.ıi göstennekte ~vama ça-ı 
~ıyor id.iysem de bu esnada ellerim tit 
ıriyor ve onların hantallığı daha ziyade 
beliriyordu. Elleimin titremesine ma
ro olamryordum, derin bir heyecan 
tluymakta idim. Gözlerimi de deniz 
gözlü, lepiska ~açlı, beyaz tenli kızdan, 
.pcri prensesinden bir türlü ayıraını -

F!nlandig_alıların yeni kararları ile olimpiyad oyuntari 
bırçok mzlletlere kapılarını kapamış oluyor: Atletiıfll 

dereceleri asgari lıadde indirildi 
Ynzan: Ö.ME R BES bl 

Uzakşarkt:ı pathyan ve hala devam yiitülmüş ve artık erişilmez btreı' ~e' 
eden Çin- Japon harbi dolayısile bey- safe addolunmuştu. ·ıtr 
nE'lmilel Olimpiyad komitesi on ikinci 1940 ta yapılacak Finlandiya O~ 
Olimpiyad oyunlarının yerini değiştir- piyadlarına iştirak için 66 metre 7zo 
miş ve bu büyük işi Finlfındiyaya ha- atmak, 4 metre sırıkla atlama~ di11J 

yordum. 
Gemi zabit1erinden biri olan muavi

nime fıs1ldadım: 
- ŞimdiyP kadar yaptıklanm iyi 

gitti amma bundan sonra devam ede -
miyeccğimı anlıyoruuı.. bu kadar kAfi 
olsa gerektir. 

Bunun üzerin~ arkadaşım §aka ~ l.A-
tife ifade eden bir tavırla.: 

- Bayan v~ bnylar! 
Diye SÖ?e başlamış ve: 
- Büyük f~kir, demişti, bu son ve 

çok hayretenitiz marifetini de ifşa et
menin münasib oJmıyacağını düşün -
rnGşt~r. Bunun, en evvel büyük mat -
buu IngilterP. kralının huzurunda ibraz 
edilmesinin ll'uvdık ve hattA bir vazi
fe olacağını hissetmektedir. 
Arkadaşırom bu sözleri herkesi gül

dürmüştü. Misafirleri selamladıktan 
sonr'l hemen karnarama çekildiın ve 
sür'atle elbiselerimi değiştirerek salo
na avdet ettim ve arkadaşlardan biri 
vasıtasile benim icin i'deal olan kıza 
kendimi takdim ettirdiın. Onun önün
<ie eğildiğim zaman duyduğum utancı 
biç bir yerde hissetmemiştim. 

Bu güzel kız, beni hakikaten bir 
J!indli zannetmiş olmakla aldanmış 

'bulunması kendisini bir hayli eğlen -
Ciirmişti. Benim le bu mevzu üzerinde 
qlÜrneş'e konuşuyordu. Gülüşleri çok 
ıdatlı idi. Adının İrma olduğunu söy
iedi. Babasın•n Sumat:ra. adasında ga
yet vasi arazive sahib olduğunu ve 
~imdi ise burada Fuerteventura, ada
sında hava tebdi1i icin muvakkaten i
kıtmet eylemektc bulunduğunu anlattı. 

Bu adadaki tevakkufumuzun milte
baki günleri saadet içinde geçmişti 

İrmanın babası, pemi sübaylanna ika
met eylemekte bulunduğ\( vi11ada bir 
v.iyafet de vermişti. 

Vaktimi artık hep İmıanın refakatin
.Qe geçiriyordum. Onunla birlikte, se
.ınelerce evvel latif ve cazib manzarala
'U"l biçare Phelaıca sünır ve ibtihac bah
§e!nliş olan adan•n beyaz ve temiz ev-

l.leri arasında, ye~il koruluklan içinde 
ıuzun geziler yapıyorduk. 

Gemimiz tekrar harekete geçip de 
·Şimal rotasını aldığı zaman, İrmanm, 
•yakında ana vatana avdet edeceklerine 
ve orada tekrar bul~bQeceğimize 
aair vermiş olduğu teminattan dolayı 
tıaac!ct duyuyordum. 

Evet onu, hu ideal güzeli tekrar gör
m~tüm ve nişanlanmıştım. 191-4 yılı

'llın 17 temmuzunda Panthe:rin tekrar 
• K2.meruna dönnıesi lazım geliyordu ve 
1ıarekete de hazırlanm~ık. Fakat hiç 
urnmadığımız bir s1rada bahriye neza
ıretinden bir telı!raf almıştık. Bunda" 
«Hareket etmeyiniz!• deniliyordu. 
Ağustosun birinde Almanya Rusya

ya karşı harb iia:ı etmişti ve bu suret
ı :.le de dünya birdenbire alevlenmişt:i. 
1 'Bcnuın üzerine İrmaya, izdivaoımızın 
<ıtebir edilmesinin muvafık olacağını 
söyledim. BiT müddetcı"k sonra arkada 
biT dul kadın olarak bırakması kuvvet
le muhtemel bir adamın onu zevceliğe 
alMası doğru bir hareket olmıyacaktı. 
Fakat ona ka lc;a o hemen izdivacımızı 
~ltizam ediyordu. Fakat ben kararımda 
sabitkadem bulunuyordum. 

XII 

KORSA1'ı,~InA CJKAN SAHTE 
NORVEÇLiLER 

1 

Şimdi Hambur(TUn nişatlı biır kahv~ 
si-"'ldeyiz. SenP 19 16. Harb devam edi -
yor ve Almanvada yasayış gittikçe zor· 
la...~yor. Bununla beraber kahveler, ga
zt...r.olar hayat ve neş'e kaynağı olmakta 
berdevam. Karava çıkmağa mezun bir 
öeniz zabiti: kendisine diitnotlarda ve 
kruvazörlerdeki haşin hayatı bir müd-

Nurvec; sahili açıkLarında rastlanarı btr ltıg;liz kruvazörü kendişini dttrdurtttı 

detcik u~u~~bile~ek muhitler bul - lamıştı. Kendim de cintizar•a taharn -
makta guçlük çelonıyor! mül edemiyen bir şahsiyettim. 

Arkada_şım Dalstroven ve ben, ma- Ertesi günün sabahı beni Berlinde, 
samızdaki bardaklarımızı İsveç punci- donanma mensublannın kutsal miı.be-
1~ d~ldurt.u~or:ı: ~e k~nuşmam.ızın bi- di olan daireye girerken bulmuştu. 
r_~cı saatını bıtınp ikınc:i saatıne gir- Biraz sonra, Heligoland adasının yarla
mış bulunuyoruz. Fakat bizim laflan • n kadar asık çehreli eski bir Alman de
m:~ Skagerrak açıklannda gördüğü - niz lordunun huzurunda ve hazırol va
~u~ ~uharebe kruvazörlerinin denizin ziyetinde emir bekliyordum. Kulağı -
dı~ını boyladıkl~a ve torpil infiliik- ma çarpan emirler sür'atli verilmişti ve 
lenle destroyerlerın herhava olduklan- kısa idi. Amiral: 
n~ :e sair manzaralara dair değildi·. - Siz, demişti, bir geminin kuman
Bızım konu~ma mevzuumuz sadece adsını alacaksınız! Bu gemi ile düş • 
yelk:n .. gemilP~ v:w?eniı;:t mazideki di- man abloka hattından geçerek açık de
rek onunde geçırd1gım gunler idi. nizlerde hasım ticaret gemilerine bas -

Bu aı:I,k bir emirberin, kahvenin kınlar yapacaksınız .. lüzumlu yerlerde 
kalabal~gı ar~sından ~~nd~s~?e .. yol bu- kömür istasyonlanmız bulunmarlığına 
l~rak bıze do~ geldıgı goruldu ve ge- göre alaca&tınız geminin bir yelken ge
hnce r1e bana b•r zarf uzattı. Bu· ami - misi olmasım tensip etmiş bulunuyo • 
ra}lığm bir emri idi, e~esi gün~. impa· n1z .. Nasıl bu işi başarnbileceğinizi ?.an 
ra ,orluk umumf ka:ra.rgahına rnuracaat ediyor musunuz? 
etmek.liğiı:ıe m~tedair bulunuyordu. Amiralın bu sualine karşı şöyle ce-

Basıt bır denız yarbayına vaki olan vab vermek aklıma geldi: 
bu mahiyetteki davetierin ifade eyle- - Hay ömrüne bereket! Dostum .. 
di~ ~~na kat'iyen bir fevkaladelig'i müsaade et de §U kollarımı boynuna 
haı~ ıdı. Bundan dolayıdır ki içimde do1ayayım.! 
denn bir merak hissi kaynaşmağa baş-
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Soldan sap n yukandan aşa,tıya: ı 
ı - Elmanın vitnmlnll diye bazılarının 

ntma~a kıynmadıklan kısmı. 

2 - Lanet.!! - Örnek. 
S - Onlar blrblrlerlnl ıstemezler, ev snhl

bl hlçblrlrıl istemez - Blr nota.. 
4 - Akıntılnrın birleştikleri nokta - Çü

rü~ü makbul ddlldlr ama, gene nı
tın mahfazaya konulur. 

6- Tavul':ım yumurtıadı~ı yer - Oörli -
nürli, görünmezl herksln ba.şından 

eksik olsun. 
6- Emreden. 
7 - Yek - Bu tafıyan. 
e - Akıl - Kızıının toca.sı. 
9 - Kaba - Tırnak: cilAsı daha !cad edD

medl~ zaman k.adınla.r tırnaklanna 
s!lrerlerdl. 

10 - VAsıl olamama. 
1 2 s ~ o f'l 7 8 9 10 

(Arka.~ var) 

Bir doktorun günlük 
notlar tn dan 

Grip ve diğer eniani 
Hastalıklara karşı 

Mukavemet 
İster gri!) olsun, ıster zatürree ve ya

hud dı~er entanl ve sari hn.stalıklar ol
sun hastruı!rın hl1cuın devirlerinde vücu
dün mukavemetl esa.s tedavl.yt te:Jkll e
der. 

Hasta görlirsünÜ7 kt 39 - 40 derece a
teşe karşı gg,yet lAkayddır. Zlnde görü
nür, nabızları kuvveUi, ahvall umumi
releri gayet lyldlr. Ha.~ta vardır kl otuz 
sekiz derece ateşe mukavemet edemez, 
düşkündür. Nabı7 serldlr, zayıftır. Ah
vall urnumlye lyl de[tlldlr. Doktorlar bl
rlslnln yüksek a~Ine rağmen umuml 
vaztyetıne bakarak ati !çin nlkbln gö -
ründükleri halde diğerının 38 ateşine 

rağmen bedb!.n bulunurlar. Çünkü ha.s -
tanın umumi vnztyetı ve mukavemet! da
ho. bldayetten kırıktır, zebundur .. Bun
ların kalbi mukavemetsizdlr. İhtllft.t.ıar 
daha srrt olur. Bunun !çin herkesin ha
ll sıhhatte iken en ~üyük vnzlfesl ahva-
11 umumlyesi!'ll sıkı sıkı kont.rol etmesi 
olmalıdır. Kalb, cihazı tenetffis{l clhaz 
hazını -ve bilhasSa böbrekler ve ka~acl~e
rln tiziyolojlk vazifelerini muntnzam bir 
surette lfa edip etmedlklerlnl tetklk et
mell ve yahud aUe doktorlanna kontrol 
ettırmelidlrler. Tfı. ki 'ha.sta dfuJtüklerl 
zaman sürat.ıe şifaya kavuşmak m!lın -

vale etmi~ti. metre uzun, 14 buçuk metre üç 8 

1912 de Stokholrn'da yapılan Olim - atlamak lazımdır. tti' 
piyadlarda nazan dikkati eelbeden Fin Yüksek atlama çıtasını 1,75 tefl e! 
ltmdiyalılar Büyük Harbden sonra An- bnren ölçecekler, mesafeyi her })eŞ 
vers, Paris, Amsterdam, Los-Ancelos santirnde bir yükrelteceklerc:lir. U' 
ve Berlin Olimpiyadlannda kazandık- Gülleyi 14 buçuk, çekici 50 JfleJ>Y 
lan büyük muvaffakiyetlerle çoktan • atmış olan bir atıeti müsabaka'/8 

dır topraklarında Olimpiyad oyunlan- b~l edeceklerdir. tre' 
nı organize etmek için çırpınıp duru - Haklan var, bugün cirldi 78 ftle 

yorlardı. den uzaklara saplıyorlar. r ' 
Elliden fazla milleti bir araya top- Diski 5 3 metreden fazla fırl~tı~91'· 

!ayan Olimpiyad oyunlan kısa bir za.- lar. Gülleyi 17 metreye düşürllY0r ıır 
m:mda başanlır bir iş sayılamıyacağı Zenci Jess Ovens, uzun atıama hıı\'lleııe 
için Finlandiyalllann bu mevsim, bu mm 8 metre 1 3 santim uzağına, !sıııı 
muazzam işi üzerlerine almış olmaları Zenci Jonson yüksek a1llam.a çıt tı , 
onların bu müddet zarfında pek büyük 2 metre 8 santim yükseklikten ııŞ 
gavret sarfetmelerine sebeb olacağı a- lar... tl ' 

sikardır. . .. Amerikalı Granber ve Meda« fl t' 
• Üç buçuk milyonluk Finlandiya, bir mındaki adeta azılı atletler sırud:;i , 
spor yuvası o!duğu içindir ki bu ~erefli lamada 4 buçuk metreye ulaşıv 
hıtreketi en kısa bir 1..amanda hazırlı- ler. J:ıet"' 
yabileceğine inandığından, zamanın kı· AtletizmdE> dünya rökorlaıınt111Jfl'' 
sa!ığına rağmen i~in mühim bir kısmı- gün yeni bir atJet tarafından ktrl il • 
nı bu~n bitirm!ş bulunmaktadır. sı, 01impiyad oyunlannın birÇOk Jflol • 

Malum olduğu üzere Olimpiyad o - letlere kapılan~ı kapamasına ınal 
ynnlan bizim henUz lAyıkı veçhile icab du. 11tıı' 
edPn alakayı göstennediğimiz atletizm Temenni edelim ki Balkan oytlbsf 
ile başlar ve bu oyunlann bitarnile ka- nnda da bir giin böyle bir çareYe 
pıınır. tarihP kanşır, gider. vurulmasm! 

1896 da Yunanlı bir zen~~nin ortaya 
k·"lvduğu para ile ilk defa Atinanın ta
rihi ve mertner stadında yapılan Olim
piyad oyunlan, o zaman yalnız atle -
tizme münhasır iken zamanla inkisaf 
edE-n diğer sporlar da programa ilave 
edilerek zengin bir hale konmuştu. 

. .,.. 
ömer IJCS1 

Son zamanlarda Olimpiyad oyunlan
nın organizasyonunu üzerine alan mil
let1er, kendi milli sporlannı da bu pro
grnma ilave ederek urnum! puvanda 
çok düşük ol~n vaziyetlerini kurtarma· 
ğa çaltşmışTRr ve başa geçrneğe de mu
vaffak olmuşlardır • 

Beden terbiye umum mudur· 
lüğünde yeni tayinl~r··rtii~ 

Beden Terbiyesi Umum :rJiu?.ı.ı pr· 
S,'hhat İşleri Dairesi Müdürlüğiille 
Adnan tayin edilmiştir. . ae 

Dağcılık Federasyonu riyasetın; tr 
Bursa dağ alayı kumandanı albtl 
mail getirilmiştir. 'si 13e 1 

Eski Eskrim Fererasyonu :reı fllııd 
şi!ı::~"lş klübü miless3slerind.efl ıJn ' 
Balkan. Beden Ter bi yesi Um U~~· 
dürlüğü Eskrim Federasyonu 
n~ seçilmiştir. ··ril ~ 

Beden Terbiyesi Umum Müdtlii jerl~ 
kında bir seyahate çıkacak ve }tl p / 
Vl\kından mesırıll olacaktır. • .••..•• 
················································· 

Atletizm sahasmda, dünyada eşi az 
bulunan koşu:u Pavo Nürmiyi, disk 
atıcı Niklanderi, cirid atıcı Jarvinen -
leri yetiştiren Finlandiyalılar, 1940 ya
zında Helsingfors'da yapacaklan O -
~impiyad oyunlarının nakikt manası
nı gözönündP. tutarak bir takım spor -
l3n proğramdan çıkannağa karar ver- ı,.tf 
mişlerdir. Türkiye radyo difüzyon pasta 

Beriinde 95 bin kişi önünde yanşan An 
atlf'tlere mukabil, on iki kişi kaışısın- kara radyosU 
da yapılan bir eskrim maçını Olimpi- DALGA uZUNLUÖll"' 
yP.d gibi bir yerde hayretle seyretmi~. r; 1639 m. 183 Kes. ı~ ~: 
bunun gibi alak:ı toplamıyan bir çok .Q. 19,74 ın. 15195 Kc& ;o JC'>f· 
müsabakalara da şahid olmuştuk. .P. 31,70 m. 9465 Ked. 

Berlin Olimpiyadının bi ı: spor . pa : SALI zo-ız-938 3 o0 G-"'
1 

nRyırı manzara~, beynelmılel Olımpı- 1'Z,30 MU:ı:lk coper.ı parçaları>. 1 'cıt\!JÇ' 
yad komitesinin de gözünden kaçma - ayarı ve lıaberler, 13.10 Tilr1t mOZ1~1• f'l's-" 
mış olmalı ki Finlandiyalılar tarafın - .ş:ırkılar>, 13,40 - 14 Müzik <Fnn~ııl• 1

9 o0 
dnn yapılan teklif kabul edilmiştir. Bu 18,00 Tüık müz!Rl (lncesnz 

1 
J11ul· 

1 
'fl 

• . . K'lr..uşm.;. Chukuk ilmi yayma ınırtı "~ 40 
sahada bırn7 daha ilen gıden beynel • M:lzlk thar:r müzik _ p)) 19,ıs sıı.ııt ı9 o0 
milel OlimpiyAJ komitesi 1940 O li m - ha'Jprler, 19,.25 Müztk oiderıer - J'l~). ~6 
pi.yadı için at1etizm derecelerini ince - Teır.sll (~Ir dram - o~ıumun yeın~ 
lemiş ve birç0k müsabakalarda asgarl Müzik Cradyo orkestrası - şef: ~ 
dereceler tesbitine bile lüzum görm~- A

1
2
"1:'..roo). s t ttaınb1yo ~o!l~ ı- , aa ayan -ve para. -:ırJ ttıt: 

ur. ratr mr..ll.'Sullert borsası 21,10 "J." ıııtl~)• 
Atletizm rökorlan üzerindh teknik chalk mıhJg ve oyun • havatart ~: J70: O~~ 

ça1ışmamn şayanı hayret dereceler or- ~arkılarJ, 22.00 Konu~a cTt1rk1:3.ı5 r.f_;~ 
taya atması bur:ıdan sonra her k~şuyu 22.15 Muz1k cıcnçnlt orkestral.~r 1e ~y 
atlıyana Olimpiyad stadlannda bir s~ CM.,banJJ, 23,45 • 24 son haber 

· 'd f 1 h k · ~- b protra.:n. _____..-:: yırcı en aza a vennıyecel\, ve u orO 

2 

8 

4 
{ı 

s 
o 

o B 
R A 

A c ı 

K • L 

suretle dünyanın ender yetiştirdiği at- Ormanlar umum "d~d A:ıst'l~ 
Cenb ute,-en obyaeularımıun 10''- letlerin toplandığı bu müsabakalar, bi- şehrlmize ftreüld~rii pil Ai!l' 
,uı. y~t\amatsrmı rica l'derll. ADI taıı· ~r teşvik müsabakası halinden çıka _ Ormanlar Um•ım J.vı ·rnlıe ,- 1 
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Evvelki bulmacanın haUedihııiJ §ekli 

elirde uteklwl makabel•ll kalabUU. y d" A k d n şehrı bi! a rılmış olaccıktır. 1924 Paris Olimpiya- P.rnan, un n. ara a . ·ıde -....td 
....._~------------.J.J · t' H" .. y şehrıını ~ıttıeı-~ dında Amerik:ılı Htmser 48 küsur met- mış ır. usnu aman . t tıos-
.............................................................. re ile disk, 14,68 metre ile gülle birin- knç gün kalarak muhtelif e 

TURAN TIYATROSU cisi olmuştu. bulunacakt:r. bllıdLI 1 

San' .. tUr NBJit, Ceınal Finlandiv. alı Mirha clridi 66 metre Etrusk matiOb sDra~l ~li ş"'t • 
Sahir birle2•A'i, Mcı.cy B' .. d d t l .. ratı hn, J11ll 

varyetesi atabilmişti. Arnerkalı Klark sınlda an- ır mu e evve su J"ll• ıf 
D 1 Ş 1 H O R O z cak 3,95 rnetf".: atlıya bildi. lan Denizb:ınkın Etrüsk vaP

0

k8ıa~t1l ;S' 
3. Perdo Amerikalı Osborn yüksek atlama çı- lCıh sefer süratini tama~erı r,1etSiP 

21 B. kanun Çarsamba tasını 1,98 metre irtifadan aşrnıştı. tır. Vapur 12,5 mil üzerın~e 
aqam• Hamiyct. Yüce So• ve ARKADAŞLARI 0 zaman bu dereceler gözlerde bü • fe.rlerine devam etmektedir· 
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20 BirincikUnun SON POSTA 

.1!1 

ezi: A KARA 

o~ • 
1 

. 
ve saır 

Ankara E olu Istanbul 

Adapazan Bursa "Iz mit 

Bandırma Eskişehir Safranbolu 

Bartın Gemlik Tekirda2' 

D Ilde ve ha içte muhablr eri vardır. 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük: TÜ BANK - Şubeler: TiCAREl 

Bankam1zan Istanbul fubeslnde tesis edilen 

'' E ASA 1 " 
Çok mOsald f rtlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

lı:ahat alınmak fizere gişelerimize müracaat olunması. 

1 

BUTU 
RGRil~ 

Sayfa l 

Devlet Demiryolları ve limanlari işletmesi Um um idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 10120 lira oıan 9200 aded Lama (Selet) 5.1.1939 Pcr§embe 

günü saat 15 te Haydarpaşada gar bınasın<lnki satmaima komisyonu tarafından 
pazariılda satın alınacaktır. 

Bu işe gırrnek istiycnler.in kanunun t~y~n ettiği vesaik ve 1518 liralık yüzde 
on !>eş nisbetinde kat'i teminatlarilc birlikte paz;ırlık günü saatine kadar ko
nı;syona müracaatlan l~zıındır. 

Bu ;şe aid §artnarneler Haydarpaşada g:ır binasındaki komisyon tarafından 
parasız olarak dağıtılınaktadır. (922.2) 

BANKA 

KO ERÇi A E 
ITALYANA 

Tamamen tedlye edilmi§ sermayest: 

700.000.000 halyan Ureti 

Merkezi : MİLANO 
Bütün İtalyada, İstanbul, İzmir, Londra 

ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

Hariçteki Bankalarımız: 
BANCA COMMERCİALE iT ALİANA 

(Frnnce> Paris, Marsellle, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Junn
les - Plns, Vlllefranche - sur - Mer, Casab
lanca (Maroc). 

Bt\NCA COMMERCİALE İTALİANA E RO
MENA: Bucıırest, Arad, Bralln, Brasov, Cluj, 
Costanzn. Gnlaz, Slblu, Tlmtchoarn. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULGARA, Sot'ia. Burgns, Plovdiv, Varnn. 
a~NCA coMMERCİALE iTALİANA PER 

L'EGITro, Alexandrle d'Egypte, Elkahlre, 
Port - Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
GRECA, Atina, Pire, Selft.nik. 

'BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRl!ST COl\fPANY, PihUadelphla. 

RANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

1\fiisterek Banknlrır 
Banque Fran~!se ct İtnlienne pour l'amc
rtque du sud, Par1s. 

Ar~ontlnde: Buenoo-Alra<ı, Ro.sro'io de 
Santa fl!. 
BRESİl.YA,da: Sao-Paulo ve başlıca ~hlr-

lerl'1de şubeler. 
CHİLİ'rle: Santıngo, Valparalso. 
COLO:MBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me-

dellln. 
URUGUAY'da: Montevldeo. 
B \NCA D ELLA SVIZ?.F.RA İTAI.İANA: 
Luf!Cano. Bellinzona, Chl:ı.sso, Locarno. 
Zurich. Mendrlslo. 
tHNCA UNGARO - ITAI İANA S. A. 
PP'-te VE' başlıca Şehirlerde Şubeler: 
ImVATSKA BANK D. D. 

Zngreb, Susak. 
RANCA İTALİA!~O - Lll\IA 
Ll•na. (Perou> da başlıca Şehirlerde Şub~-

ler: 
Rı\NCA ITALIANO - GUAYAQUIL 

GuayaquU. 
1 ,;ta n bul Merkezi: 
G1.lnt.a. Voyvoda Caddesi, Kfl.l'aköy Palas. 

Telefon 44845. . 
istanbul Bünmı: 
A'a!emcln"! Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
Bl> oğlu Bürosu: 
İstlklô.l Coddesl No. 247. Telefon: 41046. 
Kasnlar tcan: İtalya ve Macar1stnn için 

ve Tourlstıque çekleri ve B. C. İ. TRAVEL
LER'S çcltleri. 

GÜZELLiGlNIZ 
iÇiN 

Bütiin dünyaca takdir edilmiş sıh
hi güzellik krcmleridir. Gece için 
ynğlı, gündiiz için yağsız \'C halis 
acıbadem çeşidleri hususi vazo ve , 
tüplerde satılır. 
İNGILIZ KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU • İSTANBUL 

Baylar 1 

Dünyenen en sa~lan:ı 

Sıhhi lastikleri olan 

Prezervatlfle ri n 1 

daima tercih ediniz. 

. ...............................................•............ 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 21ı 

Yevmt, Siynst, Havaals ve Halk cnzete.cıı 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemızc aiddir. 

ABONE F ATLARI 
1 6 3 1 

1 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundnn: #JIIISır> Dr. IHSAN SA 1 

~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~oısK~~~GriwF~~~~n BAKTERİYOLOJJ 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

( 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 

30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerlo (400.000vo 100.000) 
liralık iki adet mDkafat vardır ... 
Keşide Yılbaş• gecesi yapılacaktır. Biletler • (2,5) , (5) vo (10) lira· 

lıktır •.. Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

hissesine rnutasarrıf olduğu ve g/1/939 1:A BO RAT U AR 1 
tarihinde birinci ve 24/1/939 tarihinde Umumi bın tahlilitı, frengi nolctai 

ikinci arttırması yapılacağı 9/12/938 ta- nn2.11rından (Wauennan ve Kııhn teaınül· 
r!hli Tım ve Son Posta gazetelerile i1nn leri) kan küreyvab aayılınuı, tifo vo 

1ıtmo hutalıldon teşhisi, ldrnr, balgam, 
ed:len iki gayri menkulden Beyoğlu Kal- cerahat, anırat ve IIU tahlılntı, ültra 
yoncnkulluğu Kamerıye aokak 26/28/30 mıl.:roekopi, hususi ıışılur iııtihı:arı. Kanda 

yeni 44 No. lu dükkil.nın konan kıymeti iire, oeker, Klorür, Kolleaterın miktarları· 
nın tayini. 

sehven )azılrnadığından umurnuna 3500 

lira kıyınet kondu~ bilinmek üzer ilan 
olunur. (13078) 

ERTUGRUL S DI TEK 
~~~ TIYATROSU 

Tabiınde bugece 

(SEKIZINCI) 
komedi 4 perde 

Yakınd•: Biyillı: mUii bir 
... , lnaan M6but 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 cı 

······························································ 
Doktor 

ibrahim Zatl Öget 
Eeledi ya k nı şısında, Plyerloti 
caddesinde 21 nurnarada hergUa 

u~ledeıı sonra bastalarıw k bul 
eder • 

Tt'rRKtYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 234J 1:!20 710 
ECNEBİ 27llJ 1400 soo 

Abone bedeli pcşindir. Adres 
değiştirrnek 25 kuruştur. 

150 
270 
!lOO 

Gelen evrak geri verilmez:. 
Ilanlardan mcs'uliyct alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ı ltı\ esi lazımdır. 
ı .................................................. , 

f Posta kutusu : 741 Istanbul \ 
i Telgraf : Son Pvsta S 
i Telefon : 20203 i 
... , ................................................ .. 
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SON POSTA 
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KliPlOta 
li. m 1,~~./Jt;ı 

Meşhur fdison, filamdnh elektrik arn
pulunu icaı edeliden beri tenviral sa
hasında çok ileri adımlar atıldı. 

TUNGSRAM laboratuvarları bu ileri hamlelere 
ilaveten çok yeni ve şayani hayret bir keşif yap
tı, ve TUNGSRAM • KRIPTON ampullarını mey
dana getirdi. Bu sayede hem elektrik cereya
nından °/o 20 ila 0/o 40 derecesinde bir tasarruf 
temin ediliyor, hem de şimdiye kadar elde edil
meyen bembeyaz bir «gündüz)) aydınlığına 
kavuşuluyor. 

BOURLA BiRADERLER 
A N K A R A 

• • 
f Z M 1 R 

• 
ISTANBUL 

NE iKKAT! 
Et ve aebzelcrln iyice plşmemeslnden, meY'falann güzelce yıkanmama.sından, lçllen suların temiz Ye sat olmamasından h~

sıı olan solucnn dedljtlmlz barsnk kurdlan en muzır hayvanlardır. Bunlar: ince barsa~ın Iç z:ırına Japışara.lc ve lcan emerek 
yetişir ve ürerler. Ekseriyetıe çocultlards bulunur. 

Birineikinun 10 

AKS 
E 

Bütün göğüs 
HASTALIKLARININ 
kara habercisidir 

Hastalık ihtimallerini 

GRiPiN 

-

-

alurak yok edebilôrsiniz. GriptJı, 
Radyolin müesseselerinde fev
kalade itinalarta hazır].anlt· 
Rahatsızlıkları, 3~rıları defet
mekte bir panzehir kudreti 
göst<>rir. Kalbinh:e, midenize 
ve böbrekleriniz~ yorgunluk 
vermez. 

İcahırada 3 kate alınabilir. 
lamine dikkat. taklidleri"''eıı 
.. kınınız ve Gripin verlne 
başka bir marka ve.lrlerse 

tiddetle reddediniL 

Bu mevsimin KADlN MUŞA ,.. .. 
IlALARI gelecek mevsime kal· 
m~tnııdıdır. Bu, BAKEA MAÖA• 
ZALARININ kal'l karurıJır. 
Binttenıtleyh Stokun verdı~i im· 
kAn dairesinıle her yerden iyi 
şerait ve ucuz fiatlada fltttma~a 
cleTaın edece.,1iı. 

ilan T arifem.·ı 
Birinci •ahile 400 lııırııl 
/Irinci •ahile 250 • 
Oçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü •ahi/e 100 ,, 
Iç •ahileln 60 » 
Son uıhile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfındı 
faclaz:a mikdarda ilAn yıtptıracak• 
lar ayrıca tenz:ilatlı tarifeıni%de0 
istifade edeceklerdir. ':"am, yafllll 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ,yrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart i.IAnlarıtı• 
aici i§ler için vu adrese müracJ'ı 
ecülmelidir: 

tıhcılık Eollektlf ~ 
Kahramanzade s-tt 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızhk, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya ben
zer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurd-

ların tesiridir. (IS MET SOLUCAN BISKOVITI) 
Bilimum yamlıSan, tua' 1aralan 'f.S, 

bu kurdlann en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve Itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çoculı:larınıza ae
nede birkaç defa thtıyatcn vcrtniz. AUe dolctorunuza danışınız. 
DİKKAT: Kullandıktan yinni dört saat sonra solucanlar düşmezse çocujwııuzda solucan olmadığına iti

mad ediniz. 
Sıhhat Vek(ı)ettnln resmt müsaadesini halzdlr. Tarzı lstlmalJ ıcutulıırın !çinde yazılıdır. 

Kullaruş tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma aynlnu~tır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu blskil
vit, çocuklar: 10 - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir çizgi 
bisküvit verilir. 

Fiatı her 
-------------------------

Ruşen 
Cerrahpaşa Hnstanesi Dahiliye 
M Otehns5lsı Çarşıkapı Tramvny 

Dtll'ak. Abun Ap. 

eczane:le 20 kur~tur. ( l S M E T ) ismine dikkat. 

Son Posta Matbaas1 Or. HAF ll CEMAL 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç (Lokman He\dm) 

DabDJJe aiitehauwı: Paza.w:dan maada 
• ......... S. Ragıp EMEÇ .,. 

Sa.ıucLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGIL !~~~n &ı;.·~ =J17olta nwnara ı- tt ı.. 

TEDAVi EDER IViRO Z 

B J: Karaköy, Kadtk8Y Merkezi: Bahçe kapı, Şubeleri : eyo.,1u, 


