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" ltalyanlar, harbi goz·e 
aldıklarını bildiriyorlar 
General Gamelen Fransız ordular 
Başkumandanlığını deralıte edece 

Yarı resmi bir italyan gazetesinin dikkate şayan bir yazısı 
sanın ltaıyanın tabii emellerini tanımaktan imtinu. J>izzat Fransa ve Avrupa 

için meıum olacaktır. Tehclidler bizi karanmızclan rücu ettirmez -----ı 
il •••• • •••••••• 

CümhurreisliOi 
köşkünde 

kabul resmi 
Ankara 11 (Humd) - CGmhur

reW 1&ym İmı• lnönil, protokol& 
dahil memurlar ve mile11U8ler er
tbı 1çiıı haftahk kabul HlbnJerl 
tertllt etmek IUNtile badf1.nle 
ı&ilfmek anunııu IÖlterllilfÜI'· 

(De.- ıı ad M7fMa) 

-
Barodaki seçim 
hakkında v&Ulet 
kararını verdi 

Endişeli devre yaşıyoru 
E•lll lnt1llt. Bvlel11• Nazın Eden Lloerpoltl 

mtUılm •a nutJılı a6gledl 
Parti 1 1 (Hususi) - l'ranms lyan Frana Cümhurreim*ı 

ve meb'usaıı meclisleri nuı arumda, cFrama cü.mhuriyeti ve impuatorlu 
liyul büyük ehemmiyeti IWz bir _. tu reia• olarak değiştirme;. mMuf 
reyan başgöstermiştir. (Devamı 11 nd a71Ma) 

Yeni Mecliste meb'ti., 
adedinin 420 yi 

geçeceği sabit oldu 
Kocaeli Viliyetindea iki fazla meb'u. •cak. 

intihab defterleri dün her tarafta ••ıldı 

Bugünlerde- Bükr8§te Balkan menle • da fi:iDdb"e liad8r ...._ _.. •BJtwl ft Yal d k • f 
leteri ~·udi mutad toplantılardu d.nn bir BaJkanla una ~ ftba DiZ 7e e aza seçım 
biri daha ya_pılacaktır. Bu toplaı\taıana <.,.,._ Rrtndtı, _ ... ..._vt> yenıden yapılacak 

lspanyol hükOmefl Valansiyaya yerleşti :::=:11
:;.:..:;: 

Vaiansiya bombardıman edildi, bir lngilis gemW batb, ::_™ ._: ~=-.. ~:ı':.u~ ~ 
· Franko Hitlere hususi bir mektub söndercli <Dennn 11 • ..,,._> 

Paris , , <Hususi> - Fransaya uu- nahlli,.. MOnebllf.. ~ zn .. Bir hırsızllk davasına 
ca etmış o1an bütün cümhuriyetçi ta • at w İt Nuırlarmdan mthWdDeb bU • • k • 
Panya nazırlan bugün Tuluz yolile Va- hiildDnet erkim, VIAemtyaya ~ oı. ISml arışan artısı 
~ya'ya dönmüşlerdir. (l>namı 1 tbldl aıflıü) ,-----------· -· ---

Kı ., • • h • •~ HmitlclcJd ltrkat ~ '\ v~...,... ..,_ı.r. ~ ecHyorlcır. 
eyi Verici Ze lr • ~ ~ ,...,_,,.;. ı bara 11 (HUllJll) - YUl,.u.rltlklm defterlerln neticelerini Dahi 

,..._ .,..,_ • at.ıonı.. a.,... ! __.,. 88çlml ........... w ı et • (l>eocaıM ıı inci..,., 
~üp~lilan adası ,~~--~~~---~~;~l~s~-nb-ul-nu~mü~~-ak-11-m-eb~'u~s~ 

Yeşilay hükumetten Hayırsız adanın bu ite tahsisini namzed·ııe bt'f "lak f istemeğe hazırlanıyor, akıl hastalıktan mütahassm mu a 
buna neden lüzum görüldüğünü anlattı 

t1yu§turucu madde iptillsı geçen H • 

nelere nisbeten farklı surette azalma • 
sına rağmen hAlA menı)cketimizde fazla 
l'rıikdarda görülmektedir. Vaziyet bu kö
tü itiyada kal]l yapılan ::nücadelenin clai
tna daha fiddetli olmuını icab ettirdill 
için son zamanlarda Güınriik ve hıbi • 
•arlar Veklletinin meselı üzerinde fu1a 
durdutunu yaZJJUftık. 

1 
~u fena itiyada müptelA olan biçan • 

erın hapishaneye konuldukla"t zaman o
l" ctdaki insanlan da bu zehire alıftırmak· 
ta. olduklan görilldüğü için. bu kabil hu
ta.ların Hayırsızadada kunılacad bir te. 
:tid kampında tedavi edilmeleri fikri or • 
~Ya atılmıştı. İşittiğimıze göre Vali ve 
ı-·elediye Reisi Bay L6tfi Kırdar da pan-
8'.lb.lzdeki uyuşturucu madde mücadele • 

ıne hız vermek taraftandır. 
d l:>ünkü gazetelerde Yeşilay cemiyetinin 
tı:.b~ mücadele etrafında faaliyete geç • 
"Sl!li \re Hayırsızadada tPcrid kampı r.ı

(Devamı • lnd ..,.,...) 

Halil Güden meb'us seçilirse tahsisabnı almayıp 
hayır cemiyetlerine terkedeceğini söylüyor 

latanbul meb'ualufwıa mfUtaktl olarak 
nabızedlilini vazeden HalU GO.des ile ko
DUflum. 

Bay Halil Güden 1318 yıhada Scllrnede 
4otnıuttur. Tab.Rlini yaptıktaa mara f. 
malltı Harbiyenin teknik kı11mlannda 

çahplf ve 1328 aen.uilıdanberi eh gftm· 
ılk komlqoa.cululu ile iştigal elmişUr. 

Bay Halil Oiden. otomatik bir takvim 
U. Giden markalı Jtnl atttem bir flria 
tcad etmlt w bun1ana ihtira beratam .ı. 
mlfbr. 

Otomatik tatvfnı. bt1cH1Jmi9 duvar 
takvimlerı boyundadıT. Fakat bir 811l•lik 

.f aUc opereti cwttıtleriftdn .,... Sniftt dejilc:lir. Ortamda bulunan tek bir dOl-
Bundan bir müddet evvel Breıik&J im menin hareketile bOUln ıy ve gt1n meka

lise&nde mühim bir lıırsızlık hAd.lml ol· mmıa11 idare olunan ve 99ff seııellt bir 
mUfo meiteb lr11111ndan 2:SOO lira ~· bıril bul~ yani 8m aeneye atd talı:
Dllf. fakat sirkatin faili uzun milddet vbn bilgilertnt ga.terebdecek bir pkil· 

\ tesblt edilemedJllnda, hldl8enln earan de JaPlhmf olan ori)inal bir eserdir. 
~ (l>et'm 11 DC1 _,...,. (b.Yama 1 inci -6Mla> 





- 12 Şubat SON POSTA 

41 vilô.yetimizde yeniden 
500 gaf aklı büyük birer 

hastane açılacak 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekileti 10 

senelik bir İş programı hazırladı 
Akıl ve sinir hastalıkları müesseselerinin yatak sayısı 4000 e çıkarılacak, 

16 yerde 30 - 50 yataklı doğum evleri yapılacakhr 

Ankara 11 (A.A.) - Sıhhat ve İçti - tesis edi~ bulunan Heybeli verem sa· ı Heybeliden başka iki yerde beheri 500 
lr..ai Muavenet VekUeti tarafından mem- natoryomu 250 yatağa çıkanlmıştır. 175 i yataklı iki sanatoryom. iki yerde 500 er 
leketi~zde yapılmakta olan içtimai yar- S~at Vek!letine aid .. olmak ii~ere 340 I yataklı verem hastanesi, iki yerde 250 
dun hızmetleri ve bu sahada hapılması dıspanser, 6 verem mucadele dıspanseri şer yataklı cerrahl verem sanatoryomu, 
tasavvur edilen şeylel:" hakkında Anado- gibi müesseseler vücude getirilmiştir. 200 er yataklı iki prevantoryom ve 30 vi
lu ajansının bir muharriri salihiyetll 62 vilayetim.izde 146 hastanemiz mev - Iayette aynca birer vereml~ mücadele 
dairelerle temasta bulunmuştur. AJdı • cuddur. Çok çocuklu ailelere yardım içi."l dispanseri açılacaktır. Haydarpaşa v~ 
fınıız notları bütçe, !ş ve program bakı- her sene bütçeye konan ve müstahak • İzmir hastanelerinde veremliler için 300 
lllından üç maddede tasnü ve hülasa et - lara dağıtılan tahsisat geçen sene elli bin, yataklı paviyonların inşasına başlanmak 
nıeyi muvafık bulduk: bu sene 75 bin liradır. Balıkes;rde, Kon- üzeredir. 

ı _ Cümhuriyetin son bir kaç yıllık yada köy ebe mektebJeri, İstanbul, Ela· Akıl ve sinir hastalıkları müesseselc • 
bütçelerinin tetkiki, Sıhhat Vekalet: em· zığ, Manisada hepsi 2250 yataklı akıl ve rinin yatak ~ayısı 4000 e çıkarılacaktır. 16 
tine verilen içtimai yardım masrafların- sinir hastanelerimiz vardır. Bulunduklar1 yerde beheri 30-50 yataklı doğum evleri. 
Cia mütemadi bir artışı göstermektedir. yerlerde bütün sıhht ve içtimat hizmetle- müzmin ve şifasız hastalıklar için be~ 

2 
Tıbb• f li . . .. .. ri bir araya toplıyan sıhhat merkezlerin- yerde 250 şer yataklı melce, ihtiyar ve 

L ! -

1 
. 1

• ~a !et gıbı gorunen b~~ den çok istifade edilmektedir. Yapılan iş- düşkünler için 100 er yataklı iki darüla-
uızmet enn ıçtımaı yardım karaktennı . .. .. h · 
g 
...... d . ler vasıta ve ımkanlarımıza gore. mu ım ceze, beş yerde yeniden çocuk hastane • 
ozonun e tutmak. sıtma, fırengL. verem, b b · · · ğ f~ ı · t t · 

t ah 
.. 

1 
. . . . olmakla era er m!:mleketımızm co ra ı en, stanbul ve zm;.rdekılerden başka 

r om mucade e teşkılatları gıbı faalı • . • . . · · ı b .. tl . dd 
1 

. ve içtımaı vazıyetı ve ihtıyaç arımızın ulaşıcı hastalıklar için beheri 50 ila 100 
.,e enn yur aş arın sıhhatlerın: ve ça- kl ğu bak d b"tü' b ·· klı b • -
ı k 

.l-- • •• •.. ço u ımın an u n u muesse · yata eş hastane, Elazıgda yapılmakta 
ışına uun::tlerinı yukseltmek nufusu - · · ·ım · 1 -nı ' selenn çoğaltılıp kuvvetlendırı esı e • olan 100 yataklı cuzzam hastanesinden 

uzun artmasındaki rollerini hatırla • ·· ··lm kt d' B k dl v k' b k 'ki ·· nıak la zem gonı e e ır. n ma sa a e :ı • aş a ı yerde 250 şer yataklı cuzzamlılar 
zı.mdır. let on senelik yeni bir ~ programı yap • hastanesi yapılacaktı!'. Köy ebe mekteb-

Hastaneler, akıl hastalıklan müesse - mıştır. lerinin sayısı artınlacaktır. 
leleri, doğum evleri, dispanserler, sana • 3 - Yeni iş program.ınd'i bir taraftan İçtimai yardım işleri arasında mühim 
toryomlar, veremle mücadele dispanser- vilAyet hastanelerinin devlet bütçesi içi- yer tutan ve iŞçiler arasında yapılacak o
leri, sıhhat merkezleri, sağır, dilsiz ve ne alınması düş~nülmekte ve 41 vilayette lan içtimai sigorta teşkil.atı İktısacl Ve -
körler müesseseleri, tıb ve ebe talebe yeniden 500 yataklı birer hastane açıl - kaleti tarafından hazırlanmaktadır. Bu
)1Urdları, ayni zamanda içtimat yardım ması tesbit edilmiş bulunmaktadır. nun sıhhi ve i-çtimat cihetleri iki Veka • 
teşkilatlarıdır. Mühim vialyet merkez - 25 kaza merkezinde yeniden birer sıh· letin müşterek mesaisile itmam oluna -
!erinde on doğum evi açılmış, elli yataklı hat merkezi kurulacaktır. caktır. 

Japonyanın Çin sularındal 
işgal ettiği ada 

yeni bir mesele doğurdu 

Romanyada bir 
komplo meydana 

çıkarıldı 
lngiliz ve Fransız Tokyo hükdmetinden Paris 11 (A.A.) - Havas ajansı, Bük-

reşten istihbar ediyor: 
izahat almağa karar Verdiler Zabıta, başvekil muavmı ve dahiliye 

. • . ve milli müdafaa naıtn Armand Cali -

Papanın cesedi buguu 
St Piyer kilisesine 

nakledilecek 
Roma 1 t (Hususi) - Vatikanda, y; T. 

Sikstin kilisesinde bulunan Papanın ce- • aşaszn Ür kiye 
Yazan: Sellin Ragıp Emeç sedi bugün tahnid edilmiş ve iki yüz 

piskoporun ~e bir ruhan1 lyin 
yapılmıştır. M üfrit bazı faşist İtalyanların 

Cesed, yarın St. Piyer katedraline arzu ve meyillerine te.rcüınan 

nakledilerek, cenaze merasimine baş. olmak iddiasile yapılmıf bir Avrupa ha· 
}anacaktır. Bu merasimin son faslı, ce- ritasının bir kaç gündenberi evrilip çev
nazenin kaldınlacağı bir Mart günü ya rilip bir İngillı gazetesindeu naklen ban 
pılacaktır. arkadaşlaırmız tarabndan da tekrar ba· 

İspanyol hQkOmeti 
Valansiyaya yerJeşti 

sılıp Türk efkarı umumiyesine arzedil • 
diğini görüyoruz. Aksi sabit olmadığı ve 
buna dair ne resmt ve ne de yarı resmi 
hiç bir İtalyan ağzından buna dair tPk 
bir söz işitilmediği için, bu haritayı ff. 

(Baştarafı 1 inci 3ayfadcı) radkir bir fantezi mahsulü ıay-
duldan sonra derhal Başvekil Negrin makta hiç bir mahzur yoktur. 
ve Hariciye Nazır1 Delvayo ile müza - Türk vatanına aid bazı noktalan 
kerelere başlamışlardır. Kabine mü - İtalyan nüfuz mıntakası olarak gl5s • 
zır~e~eleri geç vakte kadar devam et • ternıek istiyen bu haritanın ilk bakışta 
mı.ştır. her vatansever Türk yurddaşının evveli 

Bir İngiliz gemisi battı hayret onu müteakib de haklı infialini 
Valensiya f f (A.A.) - Nasyonalist mucib olması kadar hbit bir şey yoktur. 

tayyareler, Valensiya limanını ve de- Fakat şu noktayı unutmamak lazımdır ki 
nize yakın rnahaHele~ .bu sa~~h üç ke gerek İtalya ve gerek İtalyanın mütte • 
re bombardırn.ı:ın etmiştır. İngıliz Lucty fi.ki olan Almanya tarafından memlekee 
gemisi !batmış, fakat mürettebatı kur- tim.ize müteveccih olarak şimdiye k3dar 
tarılımştır. gayri dostane sayılabilecek tek bir resmt 
Fransız generalJ~ri l~anyol toprak- söz işitilmemiştir. Bu böyle oluncı ortaya 

Jannda tetkiklenıu yaptılar çık.an bu haritanın da bır meslekdaş ta-
Pa~s .. 11 .<Hususi) - Franko'nun rafından haklı olan.k 'tavsif edildiği gibi 

davet: uzcnne ınasyonallst İspanyada bulanık suda balık avlamak istiyen bir 
bir tetkik seyahati yapmış olan Fran- takım müfrit kimselerin fantezilen malı· 
sız generalleri, bugün Parise dönmüş - sulü olduğunu kabul etmek zarurl olur. 
lerdir. . Türk vatanının tecezzi kabul etmeı 

Nasyonalist I$anyanm Fransaya bütünlüğü üzerinde duracak: değiliz. Bu 
mücavir hudun mıntakasını baştan bütünlüğü meydana getiren Türk feda • 
başa ~ezmiş dl.an Fra~sız ~neralleri karlık ve hamasetinin münakaşa kabul 
bu rnmtak~d.:ı n~ tedafüi, ne de teca • etmez yüksekliği hakkında ise, fimdiyı 
vüzi mahiyette hiçbir istihkam mevcud kadar dostun da. eski dü§manların. da it-
olrna<lı~nı sı~~lemişlerdir. .. .. tifak eden beyanatları gösterir ki. yara· 

20 bm mıhs İspanyaya donuyor tılmak istenen emniyetsizlik havasının 
Paris 11 (Hususi) - Fransaya il · istinad edebileceği hiç bir esaslı nokta 

tica etmiş ol~n h~~umetçi !spanya efra- mevcud değildir. Olsa olsa bu, hayali ge
dından 20 brn kişı. Frankist İsnanyaya niş ve her memleket ve her rejimd!? mev
gitmek ~rzusu~~ göstermişlerdir. Bun. cud bir takım dostluk bozmak istyien. 
lann, bJrkaç ııune kadar hareket et dünyaya huzursuzluk tohumu ekmekten 
me:;i muhtemeldir. zevk alan kimselerin es~i marifetleridir 

Frankonnn Hitler'e mektubu ki bunu da harfi harfine ciddıye almanın 
Berlin f 1 ( A.A. ) Hit1er, ne yeri, ne de manası vardır. Maamafih 

kendisi.nf" General Franko'nun şah- buna şu kaydı da ilAve ctmex !Azım.dır ki 
si bir mf"ktubunu t~di eyliven nas - her gün bir parça daha girift bir ıekil 
yonali~t hpanya büyük elçisi Margi de alan dünya hAdiseleri önünde bir an hi-
Man!!azi kabul etmi.ştii. le gaflet etmek ve gevşemek aklımızdan 

- - -- geçmez. etki cihanın mültekasında bu-H .va yasak böluesi ıunan. bu güzel ve tarih! memleket ha:a

Ankara 11 (Hususi) - Trakya hudu
dundaki gayri asken sahanın ilgası do • 
layısile Kırklareli memnu mıntakası şi

mal kısmının hudud:ı kadat tevsii ve bu 
mıntakanın hava yasak bölgesı yapıl -
ması Heyeti Vekilece kararlaştı. 

Mısır kralının 

Doğduğu aün 

kının tam bir vahdet ve irade birliği ile 
hadisatı serinkanlılik içinde taltlb et • 
mekteki faydayı büyük bir ehemmiyetle 
kavramış olduklarını ise i1Aveye lüzum 
yoktur. Türkiye sat"Sılmaz bir bütünlük· 
tür ve onun bu vahdeti, kendi evlAdları
nın gene sars:rlınaz iradelerinden do • 
ğuyor. Y~asm Türkiye! . 

Selim Ragıp Emeg 

Parıs 11 (Huswd) - Fransa hükd • himaye ve hatıl mukabelebilmisil ted- nesco aleyhine mütev ·ı b' k 
tneti Hainan adasının Japonya tarafın birleri de~\t:ı edeceklerdir eccı 1 ır omplo Dost VE: kardeş Mısırın genç Kralı , .1".,. · meydana çıJfarmıştır M · t F uk d.. d ğu ~an işgal edilmesinin sebeMeri, mahi- Londra 11 (AA ) - t ~,;_ ga ete • . · . aJes e ar ' un ° munun yıl • 

Menemencloğlu 
Berlinden dlJniigor 

• • Il5ıı.u-. z Zabıta geceleyın demır muhafızlar teş d" .. ·· " 'drak + ...... >...+' 
Yeti ve işgalin devamı müddeti hak leri Haman adasının işgadinden endi - . ~ ' b . . . • onumunu 

1 
e ... ~~ .. ır. 

kında Japon hükfunetinden izahat is - e 'öst . orlar kilatm~ ~e;1su ~~ k!şıy: tevkıf etmiş. bir Bu münasebeıt1e şehrimizdeki Mısır Berlin 11 (A.A.) - Türkiye Haricf.. 
temesı' il"in Tokyodaki Fransız se.-:-ı ş Tim~ erıyg t '. d' ki· takım ınfıl~k edi~ maddeler, el humba - ba~konsolosluğunda dün bir kabul res 1 ye VekAleti Umumt Kitibi Menemen • 

~· u..u • es aze esı ıyor · raları vesaıre musadere 1 · f · 'b a·ı · ba k 1 1- • wl bu ne ialimat vermiştir Bu hAdise Fransa ile İngiltere . a1a. .. - . · ~· .. ey emış ır. mı tertı e ı mış VP- ş onso os, <AO - cıog u sabah Ankaraya dönmek ü • 
Öw . 

0
.w. .. · İ . . . yı Ogrenild ıgıne gore, komplocular, ye- loninin tf'bın'klerini kabuil. etmiştik-. zere Berlinde11 hareket etmi tir 

grenıl ıgme gore, ngıltere htikd - kasız bırakamu. Mesele Parıs ve Lon n; kanunu esası'nı'n yıldo··nu"m" .. • ..................................................................................... ş · . - u mt1na.se • • ......................................... _ 
!neti, Tokyo hükôrneti. nezdinde mü - dn hü'k(imetlert arasında bütün etra- betile bu ayın 20 sinde bir 'k d · 
rnasil bir teşebbüste bulunmağa karar !ile tetkik edilmektedir. etmek tasavvurunda buh suı ts . ıcra 
\rermisti~. Roma 11 (A.A) - Hava.! Ajansı • . ınuyor arcJ. 

Co b. · b bah H rl · N h b' . d Bulgarlar da ını11ı bırlik partisine r m, u sa a cıye ezare • mu a ınn en: · d"l 
tinde Cadogan ifo Hainan meselesi hak İtalyan gazeteleri, He.inan adasının gır 1 

er 
kında görüşmüştür. Öğrenildiğine g&- işgalini Çinde'ki harbin bundan sonra- Bükreş. 11 (H.usu~i) -:-- Aiman ve Ma -
1'e Fransa ile İngiltere, Japon :işgalinin ki inkişafı üzerinde kat't ehemmiyeti car .ekallıyetlerın: ı~tısalen, Roı:n:n~a • 
tlaimi mahiyeti:P g5rii1mesi takdirinde olacak bir hAdise addetmektedirler daki Bulgar ekallıyetı de yeni mıllı hır -

• lik partisine iltihak etmeğe karar ver -

Filistin Konferansı 
Arab Heyeti Reisi, Yahudilere erazi satılmasına 

derhal nihayet verilmesini isledi 

mi.ştir. 

HükUmet, bu suretle ekalliyetlere kar, 
şı alakasını artırmakta ve devlet işlerin
de onlara da faaliyet aahası hazırlamak • 
tadır. 

Londra Sefirimiz itimad
namesini verdi 

Londra 11 (A.A.) - Filistin. Arab ht-· devlet haline getirecek olan İngiltere 
l'etinin reisi Cemal Efendi Hüseyni, Saint Irak muahedesine mümuil bir muabee; Londra 

11 
(AA.) - Türkiye büyük 

J'aınes sarayında toplanmış olan konfe - ikameli. e'lçisi Dr. Tevfik Rüştü Aras, Kral ta. 
:ransta 1beyanatta bulunaralt Arablann 4 - Yahudi muhaceretine ve Yahudi _ rafından kabul edilerek itimadnarnesi-

ni tevdi etmiştir. 
lnetalibatını izah ve teşrih etmiştir. lere arazi satılmasına derhal nihayet ve-

1 - Arabların memleketlerinin tam il- rilmeai. 
tiklalini elde etmek haklarının tanm • Hatib, iddialannı İngilterenin 19HS se· 
lnası, nesinde ve şu halde Balfout' beyanname-

2 - Filistinde miill bir Yahudi yurdu sinden evvel FiHsttne fstlltlllinl babşede
~cuda getirmek teşebbüsünden vazge - ceA'J. suretindeki vAdlne istinad ettirmek-
çthnesi, tedir. 

3 - Mandanın feshi. bu manda yer.ine Hayfada 7 Arab idam edildi 
l'ilistini nüktimranlık haklarına sahib bir Londra 11 {Hususi) - Hayfa askerl 

mahkemesi, memnu siUh taşımak ve İn
giliz zabıtasına kal'Jl gelmekten suçlu ye
di Arabı bugün idama mahkllın etmiştir. 

Ayni suçtan maznun diğer btr Arab da, 
fazla yaşlı olduğundan dolayı milebbed 
küreğe mahktl.m edilmiştir. 

Tulkerimde bir Arab polis müfettişi ta
banca ile vunılmuftur. 

Sabahtan ı•baha: 

Akademi 
Geçen gün matbaaya gelen genç muharrir arkadaflardau Niyui. Ahmed 

hazırladığı bir anket için fikrimi sordu: 
-:-- Bir akademi kurulacak olsa buraya kimleri llyık eörürsdnQz! 
ilk cevabım ~LJ oldu: 
- Bir kere akademi kurulması fikrinde değilim. Eğer fikir .,.. kalem adam

ları için mutlak bir yer açmak lhımsa bu ahir ömilrleriuı rahatça &eçirebil• 
cekleri münzevi bir prevantoryom olabilir. 

Darü1Ace7.e derneğe- dilim varmadı. 

** Genç muharrir arkadaş her halde edibler, muharrirler arısında bfr dedi ~ 

kodu çıkarmak zevkinden mahrum kalmak istemiyordu. Israr etti: 
- Hiç olmazsa on isim söylemez misiniz! 
Hayalt akademiye on aza bulmak için düşünceye daldım. 

Fransız muharrirlerı arasında akademiye alınmak veyahud Goncourt mtı
kafatını kazandırmak için gösterilen titizlikleri ve bu mevkilere. bu mükA • 
fatlara lAyık görülen isirnlen hatırladım. Sonra kendimi:ı:ı diıfÜJldüm.. Netic@. 
de ancak btr isim diUmden çözüldü: 

- Hüseyin Rahmi! 
Daha sonra? 
Diyojen gibl adam aramak ne güç. İşin IAtifeye tahammül.it olsa sayılacai 

o kadar ıöhret var ki! 

Genç arkadaiın da yardımı ne on isim sıraladık. Fakat ortaya çıkan bu OD 

kişilik heyetin nihayet bir muharrirler ve edibler klf1bü olmaktan ileri gide
miyeceğine kendimiz de kanaat ııtird.fac. BUrhan Cahid ' 



Eski kitablar yeniden 
1Türk barflerile basılacak 

Denizbank kadrosu 
tesbit ed.i idi 

'!'tirkV• rad:yo difftz:Jon postalan 

Ankara radyosu 
milzltL Çalanıu: Vecihe, RU§en Kam, Cev • 
det Kozan. Olruyanlar: Neeml Rıza. Radife 
Neydit. 1 - Glrlft7.en Amil bey - Rut pef· 

DALGA VZVNLVCU revt. ı - Abdi efendi - Rast tartı <Senin q-

ım m. ıa Kcıa. 111 b. tı: <Zahir bale bakıp), t - Reflt l'eraan • 
ıca. U,7t a Ultl Ku. ., b. Mahur tartı: <DBn ıene llntlmtls ıec;U>, 

Geniı tetkikler mahsulü olan Arab harflerile yazılı 
eserlerden gençliğin istifadesi temin edilecek 

1 tınla çat oldum), 3 - Ar1t beyin - itaat p.r-

~. 11,'ll & Nil KOi. m b. 1 - Vec1be • Kanun tablml. 8 - Bafıs HO.• 

U 
_ _. nl efendi - Mahur tartı: (Baba Wfı "Yefa• 

mum Müdür bu akşam •AZD - 1111/11 c1an>. 1 - ............ - Mahur,... M!Mk' a -
kadroyu Ankaraya götü- ıuo: Pı*'m. tul! ....._ •:• • • 8edeWıı .KaJDat .. ll1lhQı!v ...m: <BMan 

testra • lef: Necib Altm>, 1 - Dl 111cbel1• sin bna ı.emııedl) • t - a.detUn K&Jn&t • 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, ge-1 tırmala başlatacaktır. Bu kitablarla rerek lkhsad Vekaletine f.spall101 wena4ı, ı - K.oehmann - Her •- TDrta cm lftdeı1D• kurban o1c1u1um>. 
~ İstanl>Ulda tetkikler yaptığl süsleneefk iki büyük kütübbane açıla- k mUl lıClD at - 11m1; s - Aneel .. Dn:aen· ıo - Reat l'eaan - 'l'ilrtl: CKJS 'btlrtln elti 

da LI b ü cakt verece 9Da Alta işi ııerinde ehenmıiyetle ır. Yeni iki kiitiiblıanenin birisi - ilpwllUI Bntel'"wl•n. 4 - 8lmDe ~ _ ... __ ,, tı: Memleket ... t &JUL 11: Netell 
4urmuştur. Bu husustaki ~ilderini fstanbmd&, diteri Anbrada olacak • otbullM - Vala. 5 - '1'baler • Kattut - Pol· pl&tlar. n.ıo: lltDlk - au,...u CDmhuıı 
ilerleten Vekil, gençliğin istifade ede • tır. Denizbank Umum Miislürü Yusuf b. il: Jılemlekd 11.at lJl.ft. aJam. meıeoıo- Ba.ndOIU - Şef; <ihsan Klnoer>. ı - Soua-
eeti lrltablarm Arab harflerile yazılı Maarif Veklletlnde aynca bir komis- Ziya Erzin bir müddettenberi Deniz • loJl haberleri. lUO: lltıdk <Kllotlk orlııel • lanlı 1&ncatlar • Marf. 2 - R. 8tıa11U-" 
dduğunu vıe hiçbirinin türkçemi2e yon teşkil edilmesi muhtemeldir. Mü • bankın kadrosu etrafında yapmakta tra dnamı>. • - VoJ.graf - Kalbim l,flda Otllltl IJ6valye operuınm wJal. 1 - lkmliı1· 

'lmed'~-i .. ..şt•• H rf inkıl.ıı teh k . d ala k bu ko lduğu t.e .1.n.. ikma doldu. Alır ftll. '1 - lobann Btn.._ • Bu Bınm abalan tom1t opeNılDllJl Uftrttlrl. feVr1 ı,,;ıu gormu ur. a n- assıs omısyon a ım ca • o t.JUArtı 1 etmiştir. n!ıtmeler 1ent eanm., dtnya: Vali. a _ 4 _ P. venona _ PrelDd.,. mnt damı. 5 _ 
lmıdan sonra yazılan kita'blar ise pek misyon, ist;f11de edilmiyecek eski -ki • Umum Müdür bu kadroyu bu akşam Kalmamı_ Qarda.t PrenWl opereU.nden pot. Brabmıl _Macar danlı H. 'I. 22: Anadolu a. 
az yekQn tutmaktadır. tab bırakmıy,ncak, hepsini · istifadeli Ankaraya götfrrecek ve tktısad VekA· pur1 1ua: Ttirt mfhdll. Çalanlar: veeıııe, Jan.a \Spor semsı>. 22.10: \(tlzlt (Oatband • 

Maarif VekAleti, geniş tetkikler mah şekilde yeniden bastıracmdır. !etinin tasvibine arzedecektir. Ruten Kant. Offdet xoan. Okupnlar: Me- Pn. 22.e • 11: Son a,Jam haberıert ve ya • 
1Ulü olan Arab harflerile yazılmış ki • Vekalet, Fatihte mimar Sinan tap • Hah ld .. .. De . bankın ıet Totc61. ı - ............ Muba.nv pefre1'l. rmkl protram. 
tablan kAmilerı Türk harflerile bastı • hanesini., Şehzadebaşında N~hi~ . b:rt a . ı~ıza. glored nızdız .. 2 - Udi Nevres!n - Muhaner tarb - <Gthı .......... ,_. ---.. --.. -------

ktır B 1 1 t . . 4~ .. rda yenı u çesınuP evve ce e ya gımız ._ ... _._ blcu 1 L A N raca . u iş ere meşgui olacak bir braHm Pasa medresesıni, usküda 'bi .. d 30 . b t' d b' tasa f taVUftu>. S - ~ Varon - KthdlU • 
heyet, lrlttübhaneleri birer birer geze- Ahmediye camisi bitisiğindeki binayı, gı yu~.:k t nı:. ... :.1:.~ Bır ıasa::f Jclr f&l'tı • (QJigınca .mı>>,•- Y.art A - OSMANLI BANKASINDAN. 
eek, bu gibi eserleri tesbit edecek ve Nunıoımıaniye medresesini birer kü • nazarı ı. a e a ... ~"'i"""· u. llDl - suztnlt eartı: <Am dilftibn aeTd1 - • 
llstesinl lıazırlıyacaktlr. Vekalet, ki • tübhane şeklin~ sokmağa karar ver • Jn611.Ur maaşlarından .ve d~ğer bazı llmden>. 5 - Cndet Kozan - Ud ubtmt '1 3 faizli 1903 lbraçh MISIB KREDi 
tablan peyderpey Türk harflerile bas- m'ştir. ma~:flardan ıe:~ edıl~ktır. :aa ,.,,," e - Blmen Ven - 8egl.h prtı: (ilan da FONSYE tahvillerinin J Mart 1989 tart-
----~-----~---~-~-~----~--~ .~~.a.~~ .~~~~~n~~d~.'-·····-·····-~~~~ -~~~k~d~e~p~ JllJl~f,rrllt 1 Ş~hlr lıf,rl: s?yl~ılen değişıklıgın yenıden muhim 8ellllalal. ıus _ H.30: KonUfllll. <BY bdını tediye~ P tehlikesine karşı OSMANLI 

hır mıktarda memur çıkarmak suretile aaatl). 1,.30: Protrıun. 17.35: llillAt <Pazar BANKASL Galata Merkezi ile Yenica-
Um•n Komleyona fel'llyetfne lnP,la1tr'•r Yeklll ,.ftmrftk we yapj}ır.ıvacağı kat, SUl"e~ takarrlir 9ayı - Pi), 18.15: Konutma <Qocuk 11.atı>. • Be il ubeleri tarafından pek 

Ank•r•d• devem edecek hhlsar'art'a trtklkat y- rtı etmiş gibidir. Bu tasarruf evvelce 8 • 18.45: Mtıztt <Pazar çayı dna.m - Pi.), 11.11: ~ ve ıarf0sı u J dil li. zkar tah 
-ıru Ç t 1 ,.._., da ~ k Birkaç p,ündenberi şehrimizde bulu- çıkta bır.akılmııı olan ve halen a-a. Tllrk mblll - ince au fulı - Tallaln Kara- iyı prt ~ go. a e ece mate n • 
.c.n:ııı; ve a a a~ .... n y&'Pı.aca o- . .. t h' 1 V k'l' Al' .., ,.,_ villt hlmillerinm haberi olm uzere 

lan liman işi . t tkik tmekte lan nan Gümruk vP n ısar ar e ı ı ı maaşı alan 50 kada·r memurla Deniz • tut. "Safiye TotaJ ltUratlle - :meas faalı. 
nı e e o Rana Tarhan dün öğleden evvel ~ b kl t kkü'l'· d ":1.--'k 20: AJana, meteoroloJt haberler1 20.15: Tllrk UAn olunur. 

~n~~~~an~md·.. : .. ~..... ~ ~n • ~~~ra~~~~=~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~; -'-1--b '- i hrim'zd ki faali nıkler basımudun•ut?Une fTllerek b~ maaşlarla alınan memurların ücretle • ~ 
n:"JLA'C' A~m svon, şe ı e • .. dd 1 1 htelif · ı "' 
yetini bitirmiştir. mu et me:!gu .. o muş, m~ .. .. Mış er rinin bareme uydunılmasmdan hlsıl 1 M E L E K sinem ası açıldıgıv gu .. nden 

. .. hakkında ~mrükler başmuduru et· olacak farkıla temin edilecektir. 
İktısad Vekaleti, komısyonun mute- biden izahnt almıştır. b gu .. ne kadar en çok beğe· 

baki mesaisine Ankarada devamı lü - Müteakıben Vekil, İıihisarlar Umum Yarın Anlcarada ~nizbank Umum • U • 
mmunu bildirmiş olduğundan komis - Müdürlü~ne ~derek bir müddet de Müdürünün iştirakile vıe İktısad Veki- nilen ·en bübük rağbeti kazanan· en çok sevılen ve 
1'0ll reisi ve Limanlar Umum Müdürü orada m~ruı olmuştur. linin riyasetindP deniz müsteşarlığı er b.. .. k l • • y • • K VALS 
Miiftd Necdet Deniz ile Nafıa VekMe- Kryma"emler t mizllk y• kAnının ak:tedeceği bir içtimada De • utün re oran Bu u 
tıl liman mütehas~nslan bugiln Anka • eftlıçtaru'ırme '''"ri i rBrOtfOler nizbankm kadrosu tetkik edilecek ve kıran ıahane film 
raya bereket edeceklemir. Komisyon İstanbul VilAyeti kaymakamları dün bankanın diğer muamelatı gözden ıe-
:Anbradaki faaliyetini müteakk tan- Vilayette Vali muavini Hüdai Kara • çirilecektir. HarlAalı bir mavaffalııgetle de11am edtgor 

Bugln Aat 10.45 •• 12.45 de tensillth matineler 
sim edeceği raporu İktısad Veklletine tabanın riyaseti altınde tıop1ammw, Diğer taraftan bir müddettenberi 
blldin!eelr ve bu raporun tetkikinden kazaların yol, temizlik ve ağaçlandırma Deniz Ticareti Müdürlüğünde EtrüSk 

~~~~~~~~i~~~~ w~~~~d~~o-1~=========================~ lulkkında bir karar verilecektir. . Kaz~lann ·~~ mmtakalan tes • lan komi8yon da mesaisini bitirmiş w 1 .. 
-gıt edılecek, "Osküdardan sonra peyder raporunu fktısad Vekaletine gönder • 
pey ağaç1arıkhnlmalanna geçile4ektir. miştir. 
Fidanlar, Bü~kderedeki fidanlıktan, Bu raporun da Ankarada yapılacak 

Ke, muallim kursl8rı ••"d• ~= ~::ı~=nB= ~~: olan .top'!anbda müzakere edilece~ 

Kllltllr lılerl: 

Dy muallimlerine mahswı olmaktı. t' tahmın olunmaktadır. 
se.-e tertib edilen seri halindeki kurs • Denizbankm diğer muamelAtı üze • m \ 
lara d'ftmien it!ben!n Ça1aloa, Silivri BGmrClk Memarterı Y•rdım Blr~IGI riooe teftiş ve tetkikler yapmakta o • 
'ft İstanbul lisesinde başlaımuştır. Kay tc plandı lan tktısad ve Maliye VekAleti müfet· 

'--"--=-tn bu ı--'- ,_,_, Gilmrtlk memurları )"l.l'dım blr1111 ~- • nmallnıu~nn kurSuuuıa mes!CIU tt umumlJesl toplantın dim 6tleden 10nra tışleri tetkiklerine devam etmektedir-
btlgilert artırılacakbr. gtmrillı: bafmtldtlrlilltl blnuında yapılm111- ler. 
Lise malİlllmlePI bir topl8ntı yaptller ttr. Td,Planbda ~ 'b84mMl1r11

11
t ~!hi Bu tetkikatın da bu hafta içinde ni· 

ve blrlllı: azalan INIUDDlUf, 1 sene ,....... - h b tahm' -.3:1--1-tedir 
Maarif Şftrasma hazırlanacak esas • ma halclı:mdakl 1dare heyeti raporu '" bl- ayet ulaca~ m ~.ııt:A • 

tan tesbit etmek ilzere diln de !i.9e mu- lAnço tettık ve ta.bul edllmJtUr. 
Bu Çarşamba akşamı 

ALiCE FAYE 
Milyonlara mal olmUf 

Kadın... Muslki ye bin bir çılgınlıklar 
filmi olan 

Milyonerler 
Revasa 

8Rbeserlnde; 8 yeni ~e AlAmod f&l'kı 
teganni ve 8 1enl dans lcad ediyor. 

8 O M ER Sinemasında 

allimlwi aralannda toplammşlardır. Milteatıben eemtyet1er tanununa. 161'8 Et narkı yükseldi 
Bu ..._,lanbİardA tesblt edilen esaslara ıbelrnlltta~mr n~~e ::::A!~ 1~_: 1stan . . a.a-ı h k al •- d d laf8n Film 

....... U"un: -.uuua ..., ... U&l'C Şerktlel'll• muallU.. er e n e.,.ın a o 
lllild6der de nokta! azarlanm ilAve h tl ımı JaPılarü tcııplanttJa nUıayet bul beledıyesmden: 1 - 12 Şu- ? 
edecek1erdir. v~ bat 1939 tarihinden itibaren perakende Benden mesud kı·m var • -----------------=--------- et utışlan için tesbit edilmiş olan ua· 

Yoksul çocuklara yardım birliği 
teşkilAh genişletilecek 

mı &tıar aşağıda gösteri!miştir. Bu hafta 1I•1 a sinemasının 
Karaman .f 5 kuruş d 
Dağlıç lf& kuruş nsl ulonuna her •••nata doldur11n bu film • 

Tenor ı TITO SCHIPPA 
Sığır 38 kuruş CATARINA BARATO ,,. MARIA JACOBINI 

2 - Toptan et satışlan için mevzu N 
azamı fiatlar görülen liizum üzerine ile beraber en ıazel ve nel18 Op.... havalarını, Ruhnevaz epolltan•• 

kal 
t•rk118Pını teganni ediyor. 

dırılnllftır. 
3 _ Keyfiyet alBkadarlarca bilin • Musiki we f8rkı delaal•rı eraaınd• bir ••k romanı 

met ti.zere ilin olunur. ~---_. BugDn uat 11 va 1 de tenzllltlı matineler , 

DONYA MUHARRiRLERİNDEN TERCOMELER SERiSi 
Fransız Edebiyatından Çıkanlar 

H. BERAUD 
G. DUHAMEL 
A. DUMAS ( Fili > 
A. GiDE 
A. FRANCE 
A. FRANCE 
P. lsTIRA11 

il 

Şifko 
Ge .. Y aruı itirafı 
La Dame aa Cameliu 
Immorallat• 
Thaia ( 2 luet buılıı ) 
Allahlar s ........ . 
Kira • Kirallna 

Ştlkrl Kaya 
S. IC. Yetkin ye S. Rahmi 
Mutafa Nihat ÔdD 
Şerif Hullli 
Namhi Baydar 
HIHJiD Cahit y alçm 
Yapr Nabi Na1ır 

l>ltlM ıopı.-.c1ata Dlr W1k G. de llAUP ASSANT Ôllm Kadar Aa 
KOçlk Rok 

Muhittin Birgen 
Mutafa Nihat Ôl&I 
Tank Arten 

fttvlıuı ınektebl•bdki Jdmul to- ridat meM.tJın tıulmalrla meguldOr. G. de MAUPASSANT 
tuk1ara yardım bfrltii ba lllUl'ÔU • ıMat1'1b mirWda pua 1mrln edlld:ili H. de MONTHERLANT 
lan dOn öğleden 80D1'a ımtn&ıil ~- takdir4e ba param mötesavf1en imza- A. MAUROIS 
w1wde V'fllyet bqbm w J6bek mu- lara ~ temtnt ilt«ımff • J. RENARD · 
aııtm mektebi mGdthil Hamidm Nis- ttr. P. LOTI 
itil altmda toplaıumş1ardır. Toplantı • ~ =~ ı- P. L011 

4la bulunmuştur. MurahMalar, J8!dım "48rldat tarımı ~ ~ 

BekArlar 
Cephe Sohbetleri 
Polle de Carotte 
lzlanda Balıkçm 
Bir Sipahinin Romuı 

Sabri Eat Ander 
Halit Fahri 0zamoy 
HllleJİD Cahit Y alçm 
Halit Fahri Ozanaoy 

Beheri: 50 şer kuruş. • lstaııbal Maarif mildflrO Twyftk Xut lar. Baı kazalar u, ba2l kazalar p R E M z ı K •ı TA B Ey ı 
llfn'Jl genifletllmel'lni ~· ÇQk nrldat t~ edenler ~leline ... ______________________________ .. 

Cemf7eUn wa,- mmbzl tııhv* ..... J'81"<hm edeoatıeıdtl. '11111 

• 



Edirne asfalt yolu üzerindeki kıymetli 
eski eserler tamir ediliyor 

Bilhassa Sinanın eserleri üzerinde büyük bir 
ihtimam gösteriliyor. Asfalt yolun ikinci 

kısmının İnf&Slna devam olunuyor 

SON POSTA 

izmitte 15 yaşında bir 
talebe ölduruldu 

la7fa • 

lstanbulun müstakil meb'us 
namzedile bir mülakat 

Ha1i1 Güden, Meb'us seçilirse tahsisabnı al111ayıp 
hayır cemiyetlerine terkedeceğini söylüyor 

İzmit (Hususi) - İzrnitin kenar bir (Bqtarafı ı inci Myfada) metrelik caddeleri, ~ metreye ibllğ et• 
mahallesi vardır: Dabakhane. Bu ma • Yeni sistem fınna gelınce: Bu her nevi mek. Böylece, atiyen yapılacak masraf -
halJ.Anin de kenarında ve tarlalar için- lı bö" !arın. önüne ıeçmek. "" ifüal maddesile ısının, içinde tat , • 
de har-ıı... bir ev vardır. Bu evde Mus- . İstanbulun imanna da şu noktalardan ttıu rek. ıskara, balık ve tencere yemeklen . 
tafa Ve Neş'et isimlerinde iki kardeşle b fı dır başlamak lizımdır: Ilk iş olarak Eminö • hep beraber pişen. kızaran ir nn • 
genç 1...1_ kadın sakin bulun.maktadır. , lmak nünden Beyazıda; Karaköyden Taksime uu- Bay Halil Güdene n için meb us o 
Bı·r mu·· ddettlT· bu eve esrarengız' bir ed doğru birer cadde açmaat. Beyazıd ile E-

Utediğini sordum. Şunları aöyl i: 
heyula Anz olmuş ve evin içindekileri _ 12 Temmuz 938 senesinde Atatürke minönünün arası bir kiıometreden az f.ız-
ı-0r:kutm.aa.a ba~lam•c.t'-. MeselA, za • k.. ,_ , ladır. Bu yolun meyli binde elli nisb6 • 
"" ~ ~ ~-'lI" İstanbul ve Edirnenin iman ve oy a.a.-
man zaman ev keskin elektrik lAmba· lanmuı hakkında yaptığım etüdümü gön tinde olacağı için hiç bir mahzuru yok • 
larile aydınlanmakta ve pencereleri dermiştim. Bu yazıma cgençlib imzasını tur. Taksimden Karaköyc inen cadde jse 
kırılmakta, ahır kapılan sök_ülın~e. • atımı idim. şu istikameti takib etmelidir: 
dir. Bu vaziyet ortada gayntabn hır _ N" in' Taksim - Galatasaray, §imdiki Tüne;) 

iş · · çindeki· ıç · ve Karaköy caddelerinin ortasından ol • 
hava husule. ~etirm ve e~:m lar • - Memleketin idaresi. bir gün, pek ta- mak üzere Perapalasın karşısına ora • 
ler dikkatlı bulunmağa ış bit ılarak yetişmekte olan nesillere tev- dan da Beyoğlu kaymakarnlı~ı binası ö • 

du-. di edilecek. Bu sebeble gençlik kelime • nüne inmek. Şişhane bahçesinin üst kıs-
Evin sakin1Pri şunlardır. İmam Re • .sinin yerinde bir senbul olacağını dil • mından Kuledibine ve oradan da Şırke

sid o~Ju 20 ya!':ında Mustaf~, ~rdeşi fiindüm, imzamı böyle atmakla ayni sem- tihayriye binasının önün\? gelmek. Böy -
fzmitte Necatibey okulu 'beşjncı sınıf. bolik manayi kasdettlrn.. lece Şişhane yokuşundaki tehlike de ber
ta okuyan 15 yaşında Nes'et, Mustafa· ikinci defa olarak Başvekalete bir !s- taraf edilmiş olur. 
nm kansı 18 yaşmda Fatma. tida ile müracaat ettim. Bunda 1stanbu • Ayni zamanda şehircilık ve imar ha • 

Mustafa, bu Fatmayı 1 sene evvel, lun iman hakkındaki dü§ilncelerirni izah reketlerinde milli ruha istinad edecek 
Düzcenin Üskübt nahivesfnden kaçı - etmek .istedim. Her ıki müracaatim de bir zihniyet ile hareket edilmesine ta • t rarak İzmite getirmiş. Fatmanm baba!n nazarı dikkate alındı. İstanbul vilAyetin- raftarım. Şehirlerimiz, Türk ruhundan atanbul - Edirne asfaLt yoıu. uzerinden, Hcıvıad4 bvluncıa Mimar Si""'"" Jcerua.. x 1 
olan AU Kemal isimli şahıs da unce e- ce, Dahiliye Vekaletinden telakki olu • doğmalı ve Türk tipi taşımalıdırlar Bü-ıcıral/ kemeri rl muhalefet etti~ bu vak'ava sonra • nan emir üzerine. görüşülmek üzere tün zorluk, bence, kar~ vermektedir. 

Edirne (Hususi) - Edirne - İstanbul ze çarpan bu büyük Türk eM1i hem or- 1an mubwaat etmiş·ve ortada dargın- davet olundum ve Belediye Fen İşleri Para, ikinci planda gelir. 
ISfaıt yolunun Lüleburgaza kadar o • taya çıkanlmrş ve hem de daha çok gil Itk da kalmamıştır. müdürlüğü ile temas ettim. Meb'us seçilmekliğim!. yeni Türkive· 

l~n kısmı geçen yıl tamamlanmıştı. t · zelleştirilmiş olacak1ır. Dün ~· Neş'et evin ·~•l!t kısmın- Şahsi kanaatime nazaran, nüfusumu- nin ~uruluşunda, ~~y kalkınmasıı:~ yur. 
kine; kısmı te~kil eden Burgazdan E - Trakya Umumi Müfettişliği· bu pro - daki ahıra inmiş. frunesı1e berMıer zu arttırmak için m•ınleketıe iş sahaları I dun ıınarmı v~ nuıusumuzu.n çogaltıl · 
dırneve kadar olan kısmın da bir kaç jenin bir sureth:ıi Vakıflar U. Müdür • . . . 'l"h . b .. tün mahalleyi açmak, yaratmak lazımdır. Bu hususta ması meselelenni esas teme~ addederek 
ay h 1 · 1 d h 1 f müthlş bır sı a sesı u · · h ı ·· · d l k f"k · . evvel i a ec;ı yanı mış ve er a a- liiğüne göndererek cami durumunun d h ra indiği za - da köylerin kalkınmasmı ve sınai ınki- bu usus ar uzerın e ça ışma ve ı ır · 
llıyete geçilmi~ir. Bu kıc:ımda Burgaz. güzelleştiriJmcc:i için yaoılan bu pro - ayağa kal ırm~ş Vf' a 

1 
i . d ır şafı temin etmeliyiz. !erimi tahakkuk ettirmek fırsatını e!dt da H k d k K l l. k .. ·· .. man n ..... r rocum• kızıl kanlar çın e u- t . . k . · :_. a· G , b: .-ı.ı n avsa ya inin e i u e ı oyunıe je hakkındaki mutalealannı 90rmuş ve F>"'"" " !".... • ku stanbulun imarı meselesınC? gelınce, etme ıçın ~·e ım. a) em. .r me1ı1 ıu 

k&dar olan yolun insaatı bu sene için- icab eden tahsisatın ayırılmasmı teklif 1ü bulmuşlar. ~afatasını bir dd ~ benim projemin esas noktalan şunlardır: sahibi olmak değildir. Hatt.l, meb'us se-
de tamamlanacak ve gelecek yıl Kul~ etmiştir. parcalarm~. Vak ava derh.al Mü eıu Bugünkü İstanbul nüfusunun 2 milyona çildiğim takdirde tahsısatımı almıyaca • 
li-Ifa.vsa. Ed;I""l~ yolunun inşaatına baş Ed"r:ned ki Ser . . küçük bir mumimiz Halil Doğu yetı~rek tah~i • varacağını hesab ede:-ek hareket eylemek ğım. Hayır cemiyetlerin~ terkedeceğim. 
lanacak ve iki yıl içerisinde bütün as. ı e ~ ımıyenm kata el koymuş ve ilk tahkikatta cına- ve geniş bir planla imara başlamak. 20 Sabih Alaçam 
~t~~~~~imehud~oo~~-m~~i~rnn&~~~~~mın~~~~l~fü~~W~l~~--~~~~~========--=============~ 
tı.a tkadar tamamen ikmal edilmiş bulu- heserlerinden biri olan Cedid Afipaşa rek iş esraren!!iz bir mahivet almış bu- K ., verı·cı· zeh·ır mu"pte'a" 'arı ad~sı llaea'ktır. camisinin Balk:m harbi'!'lde tahrib C!di- lunmaktadır. Bu 1 ı; vasındaki mekteb eyı l t (1 

Yeni yol üzerindeki köprüler arasın- len mina-resi V-skınar U. Müdürlüğün- talebesinin öldürülmesindeki ~rar 
da Sinanın eseri büyük tariıhf köprü - ce evvelre yenioon yaptmJm~ ve ıte _ henüz kapalı bu1oornaktadır. Adhye
l~r muhafaza e<f ilmi~ ve bunların res- cen sene de kursttnlan tamir ettirilmiş de bu bak1mdan tahkikat safhasını ge (B~tarafı 1 inci ~ayfada) 
tare e~aslan dahilinde tamirleri yapı1-
!nışhr. Gene asfalt ,,ol üzerine rastlı - olduğundan Avrupa - İstan'bul yolunun niş1etmektedir. 
Yan Sinanın köorüsü, kervansarayı, ikhıci ?IM?rhal~? ilzerlnde bulunan bu -----------

hassa köylüler gibi çalıştırmanın ruhla • 
rında bir aksülamel yapmasına imkan rulmasını müdafaıı ede,.ek alakadar ma-

kamlara müracaata kara: veı-diğıni ya • yok mudur? 
zıyorlardı. - Hayır hiç bir şey yapmaz. Hem bu 

CaJnic:i, su yollarilf> süslü olan tariht ~üzel eserin dmıımunu bir kat daha Tekirdağ ortamektebi tale-
~Üyük Kabristan kövündeki Sinan uüzellestirecek olan bu projenin Vakıf besinin Çorlu seyahati Bu meyanda da Münihte yapılan son bir taraftan da hafif mikyasta cezaidir. 

içki ve keyif verici zehir düşmanlan Sonra da bunun faydası. büyüktü.r. A~ 
kongresine Yeşilay namın..ı. iştirak eden hava, çalışma ve spor. huceyrelerıne sm

Çorlu (Hususi) - Bayram tatilin - profesör Fahreddin Kerımin de orada bir miş olan zehiri tamamiı~ temizler. Onllf
den istifade ederek Tekirdağ ortamek- tecrid kampından bahsettiğ: anlatılıyor- ra bu tecrid kamplarında kendilerine gö-

köprüsü de tamir edilen köprüler rne- lar U. Müdürlüğünce kabul edilerek 

hnın<lfldtr. istenen tahsisatın glSnderileoeğine mu. 
Son Balkan harbi esnasında yıkıl -

!ılış olan Sinaın Vezit· Rüstem nac:a a- hakkak nazarilP bakılmaktadır. 
dına vapttğı c-flmi de General K. Dirik 
lerafmdan tar:hi b;r hatıra olara·k veni 
den yaDtırılmı!': ve Sinanın 4 asırlık su 
)'o1Jarı Nafıa Vo.kA1eti tarafından ta -
lnir ve ıslah edilerek su demir boru • 
1-rıa asfalt vnl üzerinde ve kövün i -
Çlnde yapılan Ç€<:melere gıeıtirilmi!rtir. 

tebi talebesinden 25 kişilik bir grup du. re eğlenceler de bulmak Iazımdır. Rad. 

Asfalt yolun birkaç av eV'1el başlı • 
:tan ikinci k•stm inşaatında Lülebur -
laz. Rabaeski, Havsa. Edi~ güzer • 
«Ahı üzerinde rnstlıyan tar;hi köprü 
~e eamilerden Babaeski ka7asındaki 
~did AH.pasa camisile kömiisü ve 
liavsadaki Sokullu Vezir Mehrned .pa -
k camilf"r:inin tamirleri ve dururnlan
"nı güz.elleştirilmesi ve ortava çıkanl
~ası için icab eden keşif ve projeleri 
azı rlanmıştır. 

l 'I'rakya Umnmi Müfcttisliğine sunu. 
an hu projeyt" ~öre caminin önündeki 
tkı.evcud ve eserin ~üzelliğini kapayan 
tabristan duv;ırları kaldırılacak ve bu 
11tın verinr> daha az irtifada kademeli 
'ed duvarları vaptırılacak ve bu kade
~ler aırasınd~b kısım da vf"sil saha o
~tak bırakılacaktır. Bu cihetl<- tstan -
\in~ ve Lüleburgazdan Babaeskive g~: 
.._;rken kasabanın giris noktasında go 

ı...:- Hasan Bey keyif verici. zehirler 
°"'U&ııanların ıslahına çalışılıyor-

Adapazarı malmUdUrlUgD 6ğre~en1erinin nezıaret'inde ÇorGıuyıa Bir muharririmiz gidip içki aleyhdarh .. yo, sinema ve kollektif oyunlar ... Onl.ıı 
Ad l :ı.....:ıı.:~ •• Halil v--ta geldiler Yemek ve istirahati müteakıb ~le meşhur kıymetli ilim adamımızı gör- üzerinde böyle bir tedavi çok müessir o-apazan ma muuuru , ~ • · .. 

d ft d 1 ıı... ıtayi edi1 ..... ; .. ve bir tetkik geZlsı yapıldıktan sonra milftilr. lur. Ben bu tezimi evvelce de YJ'lüdafa.ııı monu e er ar ıE>.na n .o:ı•""l 

yeni vazifesine gitmiştir. Yerine Boz6. Çorlu ortarr.ekte~i muallim ve tale • Profesör Fahreddin Kerim arkada~ - etmiştim. Orada umumi bır tasvibe uğ • 
vük rnalmüdürü Vahdi gelmiştir. besi tarafından ugurlandılar. mıza fUnları söylemiştir: radı. Binaenaleyh memleketimizde bu 

(Kırklareli Halkevi binasının inşası devam ediyor 

. \ ,,,, ,, 
.......... --

'// 
/"/ 
~ 

. . . Bunlan öu feliketten kurtarmak Hayırsızadada bir şifahane ya • 
. . pılıyormuı ... •cın ..• 

nevi toksikomanlar içın İmralı sistemin· 
de kolonyal bir tecrid kampı vücuda ge· 

tirilmesi çok faydalı olacaktır. Hastaların 
ilk tedavileri bir akıl hastanP.sinde de ya. 
pılabilir. Fakat ondan sonr3 oraya sev • 
ked ilmelidir. 

- Bu nevi müp!elfıları bu şekilde tec
rid kamplarına sevketmck sizin teziniz 
midir! 

- Evet. aşağı yukarı öyle, evvela b• n 

söyledim. Fakat ben:m hiç bir benlik irl

diam yok. Böyle bir ~ey iddia etmiyorum 
ve böyle bir şey iddia etmeji dahi dü • 

Huan Bey - Desene bundan sonra §ilnmüyorum. 
Hayıraızadanın iami Hayırlıada ola -
cakl. *** 
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1 Ku11aa~• 1 
Kapak reslmleri 

ıı 

Veteriner diyor ki ... 

V apunın yan .kamarasında bu • - Bay Hüsamecldlll. ıene ağzını bıçak 
ltupupardı. Konuımalarından açmıyor. 

(Paratifü >) lerden 
ileri gelen et kısmı 

vakaları Omründe rakı içmeyen bir adamm 
içtiği rakı başına vurmuş 

hm' ,an a}'Dl vapurdA, ayni kamarada - Evde gene ollandan iptmiyeceaim 
polculuk yaptıkları anıaplıyordu. Ara - ,ok. E 
!aribda bir bell fam idim. babacan in _ - Ne oldu? tlerin insan gıdası olarak sar! ve 
..n&ar olacaklar ki, benim fuzuli işgalimi - Hani o sal'lfHl ft1' yat istihlfiltleri. uı;viyetin (protein) ihti -
lı0fll1ldsu.zlukla bqıl&mamışlar· hatta - Hansf sarışın canım? yacını karşılaması bakımından ehem • 
lrirblıiıertni .u.. ba .. 1. aellmlark:ın beni - Haqiai olacak. demin ıöylüyordu- miyetli olduğu nisbette, elleri yenen 

Kendine memur süsü vererek birahanede zabıt tutmıya 
kalkışan adam kendini bu şekilde müdafaa etti ~ hayvan nevilerinin tenevvü!lerile ala-

de 'babflarile •ltmlamışlardı. İçlerinde ıuız. 
8 

leACi lmirtlm dun ve en yaşlısı da - Ha H oldu? kalı olara~ muayenesi de o kadar e -
eDi hfteıı efnn aörUnmliyordu. -Benim.ki bu atpın için onu istemiıti. hernmiyetlidir. Gerek etin taze halde Evv~l:ki akşam, Tepebaşında bir bi • şekilde erkek kıyafetile, Ortaköyde btr 

V 9U'klarll b' lild 
1 

d Ahp götürmeyi unuttum.. satıışa sevki sırasında muayenesi ve rahanede cereyan eden hayli garib bir kahvede oturduğu sırada, Yunus isınin-
~lemt)'e ,,.~ .. 

1
.:. • ..+. e ;~ ~ - Haydi canım. paraya ikıyamaınıı • gere'k fubri'.kasyon ma'hsufü dl.anı et hadise, adliyeye intikal etmiştir. de bir gençle aralannda geçen müna-

~ ~ ..,.,., -·yS-... 1 ıındır? müstahzaratının kontrollan; etin in • Çevik ism.inrle 50 yaşlannda bira - zaada Yunusun kendisini bıçmtla ya • 
lilyorch: - Delil vallahi unuttum. Aksı gibi bir san gıdas1 olma bakımından diğer hiç- dam, yanında bir de arkadaşı olduğu raladı~ :iddia etmekteddr. Her ld 

- D6n aqam ltizim mahdum eve bir yerde de gözüme ilipnedL bir gıda maddesile ka'bili.kıvas olmı • halde, Tepebaşında bir birahaneye gi. taraf da, dün mahkemede hazır bulun.. 
IUlflll tız ıetmnlş. Doğrusu hiç te fe • * yan mevkiine uya:-ı g€niş bir ilim şu. derek, oturmuştur. İki arkadaş hayli mU§lar. Bedia mahkemeye kadın kıya· 
na deftl, helıt 'bir gözleri var. İnsanı çl - Artık sabnm tüke11m~ti. besini bütün inceliğile alakadar eder. içmişler ve bu saa• 24 e kadar devam fetile gelmiştir. 
lede& çıkarır. - AffedeI'SCniz baylar, dedim, sizin Zira et ni~lrilirken ~ıkan neiıs lkoku - etmiştir. !~ tam bu sırada, Çevik bir- Yt1nusunı yaralaldığİı iddia e$en 
ltarpmıda oturan sordu: •ılhdum beyler ve ayni zamanda siz pek sunun, ic::t'!hay'.I tahrik eden manzara d~nbire yerinden kalkmlfl w ıars<>- Bedidir; ancak, bundan davacıı ol.an 
- Bani fU mavi entarili değil mi? Saç- uri insanlar olacaksınız' ve lezzet v~mmda bazan da insan sıh - na hitaben: ise, dünkü celsedeki hakild kıyafetile 

lan aaıudartna kadar urun. Bana dönıniişlerdi içlerinden bırl: batini tehd'd edm hatta çok defa ölü- - Patron llf".rede, onu buraya çağı- Bediadır. 
- Ti lcendtsl. liı: de gördünüz mü? - Biz mi, ne münasebet? .. dedi. me bile siirükliven b'r gıda inf<>.ctio • nn! demiştir. Patron gelince, ıarib _tı 
- hveıtl •··m mahdum getirmi•ti. Cevab verdim· ·1 1 B d d 1 d ki .. .,.. ... · ·n ~ut r 1m tur: olarak, diruernişt:iır. Bunfaıdan Hik " _,. .. . nuna vesı e o ur. un rın o ı:ıyı ır mu.,.,..nnı • sua ı ŞU o UŞ • Dün mahiteme, birkaç kişiyi şahld 

Bıkkınız var. - Siz değilseniz. muhakkak mahdum etin Jrnntrolu·, eti 'c::t"hlal< edilen hay- - Saat 24 ten sonra k>kantanm a • met: 
Bea!m yanımda, ıı,arasını ağızlıiuıa baylannız .. liz de onlara uymuşsunuz vanın yalnız kPsinıden evvel ve ke - çabilmek için nıhsatiyeniz nerede? Ben 

\11r1M bakta: ya!.. simden sonraki inc:nection muayene - zabıta memuruyum. Sizin, şimdi ifa • - Ortaköyde Hayrinin kahvesilnda 
- 8- .. 4ıentn Bay Allt YUzüme tuhaf tuhaf baktılar. lerinden ziyade laboratnrırlann bio • denizi alacağım, zabıt tutacağı& oturuyorduk. Bu aralık Bedia Yunll8& 

t?ave ettim: sövdü ve üzerine atıldı, birdenbire 
- 06rmeclllll ti bir teY diyeyim_ Öyl b ed _ .. 

1 
_ ? 

0 
log:ique ve bacter"o1o!ticıue mwıyene Sonra, ye1'fltndaki arkadap• dön& kapJştılar. Bediarun yüzünden kan a)i. 

OaJfb abd b ı - • ya. u ner e goru mu~.. • raporlarının ~·aroımile olur. Meselenin rek: 
,_:: d küaa l8lltn ın um. öy e teY - fullannız beğendikleri sarışınları. es • d b d 1 maga başlamıştı. Ben, bumu kanadıp 
ıııı::ı-w Gı cleltl? mt'!rleri, kumrallan tollanna takıp eve bu ka 31' assasiyetle üzeıin e duru • - Bay komiSf'r, ifadeleri derhal al· nı zannettim. Başka birşey bilıniyo .. 

- Düıkün elmaz olur mu? Dün akşam getiriyorlar. Hattı onlar arzu ediyorlar, ma~ ,ayık olmasma mUka'l:fü ya'J.nız rnağa başhyorum! dem.iştir. rum. Yalnız bir defa da Bedinin bı • 
iç tane birden ptfrdi. İki.s:lni pek gözüm siz arıyor, buluyor gl5türüyorsunuz. bizde deji:il, cenubi Avrupa memleket- Lokanta sahibi ve müstahdemler, çakla !9C>'kakta Yunusu kovaladığım, 
tutmadı. !&kat 'bir tanesi çok ho§ şeydi. Hep birden güldüler: lerind.? de ve. ın:sela İtalyada da ka • 'bu va?.iyf>t üzerine şaşırmışlar, tela • ba~rnlanndan işitmiştim; demiştir. 
Bani Lokman Hekimin ye: dediği. - Hayır efendim, dediler. anladı~nız ça~ eltle.~nk1lerı gelen bu~ıda kt?5,ern- şa düşmüşlerdir NihP~"t patron mec- Diğer şahidlerin celbi iÇ'iıı, duruş .. 
haspa bir koltufa kuruluş. görme}rin gtbi de~l bu bizim bahsettiğimiz ~rı - mu~ ennı o u or veya va a ara buren razı olmus, memur olduğullAl ma taUk edilmişti?'. 
Arbnndak1 entari de ma mı kısa, bal- pnlar, esmerler, kumrallar cansız. .şahıd oJu,·oruz. söyliyen müşteri de kağıd, kalem çı-
i!ırfan meydanda 'kalıyor, He1e yaka be- Daha çok merak etmiştim: Halkın ö1edenberl imtere'k bildi~ kartarak ifatic alm&ğa başlamıfh:r. Bir renç kız sarhoşluk suçundan 
le bdar açık. - Cansız mı?.. ve ·al'lız etlerden jnc:anlarn ı:t~bilen Fak~t. hu vaziyetten şüohelenen lo • para C8Z8Slnl mahk0m oldu 

- Muhakkak esmerdir. - Evet cansız hani haftalık mecmua • şarbonu t<101mas1 'kMi deifld•r. Ben bu kantadaki bazı mü~ri er, vaziyetten 
- Nereden bt!din? lar çıkıyor ya .. onlardan bahsediyorduk. sütunda sırac;ı geldi'kçe rrerek havvan- polisi haberdar etmişler, polisler ge • Su1tanahmed 2 nci sulh ceza mah • 

· - Sen esmerlerden hazzedersin de .. kapaklannda daima sanşın, esmer, kum- lardan fnc;ımlara gecen hastalıklardan lince memurlı:ı, komiserin sahte oldu· kemcsine garib bir sarhoşlu!\ hadisesi 
mahdum da 8&1la çekmiJ. ral; giyimli, nim üryan kadın resimleri ve crerekı:e m~nsei havvant olan md:ı ğu anlasılmış, ikisi de karakola götü - intikal etmistir. Hadisenin suçlusu, 

O Dmana kadar hig lAfa karışm1yana bulunur da... madde'ler'nd~n mü <>vefüd haı:tahkla- rülmü~lerdir Leman isminde lise tahsili gördüğünG 
aancHUer lsmet Hulıi~l n tanıtmnva çaJ1s1vorum. Bu arada o • Her tki suçlu da. dün BevoğJu müd. söyliyen genç bir ıkızdır. 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
Deniz hltmasmm sebebi 

km·uculanm~ sunmak istedifüm nara· deiumu.rnllifüne teslim edilmişlerdir. İddiayll göre, Leman geç vakit M• 
tifüsl"rden ileti r.relcn et tesemmümü Sw;.lu j<;ev~k, yap~an ~cvabmda, canda bir kahveye giderek, kahve iq. 
vak'alanrlır. Sirndiye kadar para1ifüs yana yaklla şunları anla~ mek istemiş; vaktin geç olması dolayt' 
vak·n arı hnkkmda tutulan ic::tatistik - sile. kahveci bunun mümkün olamı • 

-- Bu vaşa geldim. rakı içmem.iştim. yacağını söyleyince, aralarında münao 
Japon İmparatorunun kutsı"yel.I. ler ölüm rıisb--tini <t. 3 göstermekte i - Dün aksam i~lim dedik. birdtnTbire k~c:!t çıkm•ttı:-. 

se rl" vfü:i bir bulaı::ma saha~ı tev1id e- h :ım _... ""i" 

Bat dönmesinin, ~ tutmasınm Japonlar, İmparatorlarına kutsiyet dehil~si 'bakımından ehemmiyetli bir basblllla <lvurmk ıhış, s~r ~,_0i ·u.şum.bir ere· Genç kız kahveciye hak~t etmia 
Lı_ ,__ ...... ..a .... 1.. k t "'- d L 1 - pc :'l<"JTI a ~ ve ıomeK cm ye ._ahvecı· de J "'"""'""'l do"• ............. :ı.... •-.... bb-
uır MU.Dl ~ ~ u a5aulZ a 'UU unan izafe ederler. Ona cGünec;;ın" obalu-. der· h t l kt h A .n;;.ı•uu.& v ....... 6.. K:""" u. a ~ thengiden " as a 1 a". PirC.ifömi hatırhVO'"UTn amma, ka ve • tm• tir 
..:..!~~uac-den ileri 30l'l~cusunun Jer. Sarayı mukaddes bir yer sayılır. Paratlfik h::ı~jlj,...;,., husule ~etir<liği den sonra neler oldu. bilemiyorum. e B ış . 'b d S ita hmed ikin' 

.......... ......._....... ge ır. Onun için de hururuna girenler, mu - Arı1a tifova mii..,ahPnet arrettiiTinden A t 'k u olm1'U:'11m, - 01-..... u gan avanm u na 
t't r ı memur m -ı- ~ .... "l .... , ci sulh cezada yapılan d11"~ası so • * hakkak surette, saray kapısında ayak- dolayı bn basillerle mevdana gelen f k d d ~1· --·· 

kabılarmı çıkarırlar h t 1 • ·r·· i 1 .1. v ar ın a e,.., !m. nunda, yalnız genç lnzm sarboşlul'I 
Sakalsızhk mide hastahğl . ac; a ıaa naraıtı ~s q:ı ven ıvor. e Müddeiumumilik, iki sucludan Çe • delillerle tesbit edildiğinden, Le~ 

llolırurmuc din! çerçeve içinde görenler olduğu gi- h~stal·~ Pac; ro • ;nten ftT"l7a'arla te~a- viğin cürmünü sabit görmüş, sarhoşluk 3 lira para cezasına mahktllıı ed.lınif" 
Y bi, o zamım1arın tıb Aleminin 'bir tef • hur edıvor. Yan_ı has~~da ~irdenbıre ve me.."11U" ,\isü vermek suçlanndan İs· tir. 

Mi umelarcla sakal tıraş e"tmek mine uyarak, sakal tıraş edilirse in - hararetin .te:effüı1:. :"n~.ternfık. vecah tanbul asliye ceza mahkemesine sev • Genç kızları fuhşa teşvik edeı 
pek bftyük btr günah sayılırdı. Bunu sanda mide hastalığı başlar, denirdi ve kan 1ı b r ishal eozukuyor. 'lrotmiıdir • • . • 

·-··--····--·-··--·---·---··········---····--- Paratjfik basilJer üç P.TUP altında Er'cok - kız kondisini yaratayen hır kadın adhyeye ver· ldı 

" BIJgle erkekle 
Eolenll~blllnlr mi?. 
Bir lradm okuyucum, yaşlıca bir 

erkeıkı. taruflyor. Emek bu okuyu
cumla .vlemnqe talibdir. Fakat her 
.. ydm e'VVW prtlannı sayıp dolt • 
meye }{)zum slrüyor: 

- Ben ... kıakancım, sık sık so
bja çılmıanm, açık saçık gezmenizi 
istemem, dtyw. 

Genç kız d6'Qnmek için müsaade 
iltfJw ve nlmme çağını biraz ge. 
çilmit olmuma rağmen, bir kısmı
m hCHAsa .etmelk ! ıiıec'buıriyetSnde 
bldıjım Myl4!l prtlarla evlenmek • 
teme, köşesinde oturmayı tercih e
dQu'. Bana yazdığı mektubda şu 

aatırlan okuyorum: 
- Bir tekke bacı8ı olmağa biç 

niyetim yok. Fakat ahbablanm be. 
nJm bu kararımı muahaze ediyorlar. 
Yanhf hareket ediyorsun, evveli 
ram ol, sonra iıfi idare edersin, di • 
,.anar. Aımna !kiyümüXik yapmak 
benim elimde değil, hakkım yok mu 
tey%eclğim ?• 

* Okuyucu.mu ıukutu hayale uğrat. 
mak tehlikesini de göze alarak hü· 
kilmde aile dostlarına iltihak edece • 
ğim: 

Gaye, hayatta bir Kafdağıdır. O
nun eteğine vardınız mı bütün is • 

tekleriniz söner, hayalleriniz söner, 
.eevkleriniz söner, kendinizi boşluk· 
ta yalnız !hissedersiniz, ademin hu • 
dudunda görürsünüz, artık bitmiş 
bir insan olursunuz. İsteksiz, hayal
ıiz, zevksiz bir iman. 

Hayatı insanlar için y~anmağa 
değer bir sergüzeşt yapan şey biraz 
da ihtiva ~ttiği mücadele imkanla • 
ndır. Hatta yeisin de, kederin de, 
muvaf1akiyetsi~I'[tfı, zevki, sevinci 
ft muvaffakiyeti önleyince veya ar. 
kalcıymca kendilerine mahsus birer 
kıymetleri vardır. 
Kadın birçok yerlerde ve ekseri-

7et itibarile istenilen yere çekilen 
bir dost, bir arkadaf, hazan da bir .. 
~ bakıcaı tE>lakki edHir. Ben bila· 
ki.s kadını zevkte ve istekte iradesi
ni hakim kılabilecek bir şerik ola -
rak görmek isterim. Kocasının izin· 
de yürüyen kadın, nihayet şöyle 
böyle bir arkadaştır, .fakat kocasını 
yükseltmeye çalışan kadın bir mu
nffakiy.t tmilidir. 
Eğer bu adamı nıd için ortada 

başka bir sebeb ~ba komnuzdan 
vazgeçiniz, v.e onu 11ıedricen, kendi • 
sine hissettirmeden, acı venneden 
istediğiniz yola getimıe~ bakınız. 

Sonra hiı: kadını olmayı anlarım, 
olanı takdir ederim, fakat bir yaş 

hududundan sonra ?*as da menfaa
ti, d~ istedm. TEYZE 

toplanıvorlar. Bunların çesid ve bak • Beyoğlunda, Abanoz caddesinde ]Ot 

teriy-0lo'ik ev~afından sarfınazar, yal- biri hakkmda dava iÇii ray1 faalıyet eden Gülsi1m isminde 
nız haywnlarda salmonella gnıpu di • Asliye birinci ceza mahkemesinde bir kadın, 21yaşından küçük kızlaJ'I 
ye isimlendirilen ve bilhassa et ve süt- rüyet ed;lmekte olan garib bir dava - fuhşa t~vik et.ınek iddiaslle adliyel"' 
1er1e insanlara intikal edebilen nevi • nın duruşmuIM devam edilmiştir. verilmiştiı. 
lerl dana. koyun ve domuzlara aid o • Davacı Bedia, Bedt i8mi .ile ft erkek Suçlu kadın hakkında blrlnci sorgıl 
:Janidır. Maamafih paratifi\s kümes kıyafetile dolaşan bir gıetıÇ kızdır. Bu hikimliği11ce tahkikata geçilmiştir. 
hayvanlarında da görülür. Ve vumur· 
ta ile in!::anlaN! intikal eder. Bu ba • canlı olarak kalırlar. Çocuklarda ikil a~abm derhal llboratuar muaye • 
kımdan bilhassa ördek yumurtalan saat kaynamağR tahammül edilir. nesine sevkile veteriner raporuna in • 
paratifüs enf~ksiyonunun baslıca ve - Hayvanlardan insanlara geçeli ve tizar etmek mecburiyeti vardır. 
silesi olurlar. Bundan dolayıdır ki Al· paratyphus interifis namı altında ~ Bugüne kadar yapılan tetkikat gÖI' 
manyada ördek yumurtalan üzerine 8 lanan grup başlıca et tesemmfunlenne temı.iştir ki hayvanlarda hastalık ya • 
dakika kaynatılmadan yenilmemelidir sebeb olursa m. insanlarda paratifüs - pan paratüüs nevilerinden beygirld' 
diye bır etiket y&pıştınlmaktadır. 'ten müt"e11id tesemmümlerin Adnci de yavru düşürmek şeklinde tezahiW 

Danalardan insanlara intikal eden bir yolu da vardır. Bu da e~ce pa· edeni insanlar~ geçmemektedir. Eşe> 
paratifüs pişirilmiş etle dahi intikal e- ratifüs entan1 geçirm" şahıslarm et • lerin paratifüı;e yakalanınamalanndaıl 
der. Binaenalevh paratifüsün bidayet- Jeri istihzar! sırasında televvtll etmiş istüade eden bazı A\TUpa mem eket:W 
te teşhisi bilhassa ehemmiyetlidir. Pa- olmalanndan ieri gelir. Bu takdirde rinde eşek efnden yapılan ve rnemle ' 
ratifik lbpsillerin alelfunurn mukave • hastalık menşeinin tayini tabibi alaka· ketimize de ithqJ edilen bir nevi salad 
metleri pek fazladır. Bunlardan gert • dar eder bir mesefo haline inkıllb et· mevcuddur ki halihazırda Beyoi'"ıluntDt 
ner nev'i 60 derecede 1 saatte ölürler. mekle beraber televvful ediırm, bulun.. lüks bakk&liyelerinde yüksek fiatla .,,. 
Tuzlamnı~ et müstahzaratında 75 gün ması ihtimah a1t·nda bulunan tıt veya tılınaKtadır. 

iki ahbab çavuşlar: Hususi otobüs 



> 12 Şubat SON POSTA 

Filistin meselesi : c Tarihden sayfalar ~ 

Yl·rm· •• Seneıı·k e· Osmanll tarihinin en · ır büyük düğünleri 
Aldat m an ı n Sonu 1(~üiiin müntJHbetil· padifah taralmdan vaile~~~~~:;:~:~~:~~-:~ 

1 
mekleri piıirmek lmrre 150 htıua ~elan bQflıa lıori~cn de 300 

tll&f devletlerinin San Remodaki tevzii mukafat celsesinde herkes hissesini : GfÇI tutıılmııffıı. Düğün günlerind• 200 tablakar, 160 ıaka, 1000 den 

aldı, yalnız Arablar elleri bööürlerinde olarak ve en feci aldablmış l ''""' m.,aleci, 300 ter.anc uiri hizm« etmiflnJi. 
bulunduklarını anhyarak dımdızlak kaldalar ............................. _ .. __ w ................. - ............... _._ - - --

( · ·ı· " O ·ı H ld t · ) ( Son Postanm tarihi bahisler muharriri yazıyor ) 
ıngı ızce aı y ora n gaze esı yazıyor 

Fi'UstWI. meseıesın.i nııııetmelt tçın Londrada toplatıeın konıeransı:an tld intıba Hicri 1086 yılında Dördüncü Meh - ki, fevkalAde güzel bir şehname, va .. 

cAldatmaya ka.lk1§tığ~mtz %«m4" İngiliz hdkOıneti ile Slr Henry, Arab Fllistinin Arab kalacatma. Yahudiler de med F..di:rnede Bti par lak, muhteşem raklaıı oymalı neffs bir kitab, mücev. 
ne kanşık bir ağ önnekteyiz • .- istiidlli meselesinde l"llistin m.eselesı ka- Yahudi yurdu olacağına inandılsr. Fran· düğün ya~t~. .. . . her takımlı bir küheylAn at, üç sade atı 

le alınmamıştır diye idd ia ediyorlar. -Hal- sızlar ise, buranın beynel.milei. bir mm- Evvela ıkı oglunu 9tlnnet ettıımış; bir elmaslı surguç. üç aded tuh ve dild-
i\. JJi1 üstemleklt nazın Malkolın buki Arablar ise, aksini söylüyorlar ve taka şeklini alacağmı sandılar. sonra, kızı Hatice Sultanı sevgili göz - ra gılman, beş bohça iayım?tli kumaş 
U WU Makdonald bu sıralarda, Lord cbiz böyle anlamadık> diyoriar. Halbuki, İngilten! hükOmetinin hakikt desi ~~oğlu Müsahib Mu!tafa paşaya ver.m~i. İkinci şehzadeye de buna ben 
Marnı.ionun bu meşhut sözleri söyl~ilf Her ne hal i&e, yukarıda cereyan şek· niyeti, arzusu Filistinin tam.amile İngiliz ve~~ş~ı. zer hediyeler sunmuştu. 
taınan ne kadar haklı olduğunu, arası.ra lini anlattığım bu muameleden sonra İn· nüfuzu altında kalması. hatta İngiliz hü- Dügun hazırlıkları aylarca evvelin • B u meşhur sünnet düğününde afyon 
d'tişünmüştür. Zira, yuvarlak masa kon- giltere, Fransa ve Rusya ile tamamile kümranlığına geçmesi olduğunda en kil· den başlamıştL İstanb~dan, P:~livan tiryakileri arasında bir tiryakiler ko -
feransının açmaya veya kesip atmaya başka bir pazarlığa girişti. Bu pazarlık. çük bir şüphe bile yoktur. Ahmed kolu ve Cev~ ~ol~ ~hı meş şusu tertib edilmiş, bir de, bütün İs • 
Dalıştığı bu Filistin ağı, aldatma ameli- muzafferiyetten sonra Osmanlı impara· Arablar aldatıldı hur oyurıcu kollan ~:trr_ttlmiştı. Bu O· tanbul ve Edirne şekercilerinin iştira· 
t esirun bariz bir neticesidr. torluğunun yağma Hasanm böreği gibi yuncu kollan, her bırı bın can yakmış, kile bir şeker alayı yapılınıştı. 

Sulh konferansının kaplumbağa süra- han :-.ı. 1 •km dilbe k" kl · 
Bu hiklye, oldukça karışıktır. Fakat taksimine dairdi. t ı ı ım n ar Y1 ış r oçe en, Şekerciler, her bı'rı'nı· u-ç do"rt ada • b i e i erliyen pazarlıklan esnasında, Fran akk ı d ha d 1 ri 

u konferansın mahiyetini lAyıkile anlı- Rusya (Çarlık Rusyası) İstanbul ile 1 r - as arı, sazen e ve nen e e ' rnın tııcı.dıgwı sek"rden yapılmış filler, 
sız arla Yahudi?er oldukça tatmin edıl- b hH ] il h d """ • "' 

Yabilmek için, Filistin masalını da bil- Anadolunun şarkını alacaktı. Fransızlara dil can . 3~ ve pe vanan . e meş ur u: allar, balıklar, horozlar.. ı'kı' yu"zden 
. · er. Fransa, başka yerlerde tavizat ala· B Ah d k ı t~b ı 

inek iktıza eder. KiHkya Suriye ve Musul düşüyordu. In- ın me 0 u ır 0 unur. fazla hayvatı şekilleri geçirm;şlerdi. 

1914 Sonbahar'ında giltere, 'Irak ve Hayfa limanı ile tatmin rak (Şamdaki Arab kuvvetlerini dışarı 11:i~i:, ~--U?amnı g?rse< tu1unur. 
edilmiş oluyordu. İmparatorluğun diğer atmak ta dahil olarak) Filıstindeki hak· Bı.rı~1 dcıhı Cevahır koludur, Geceleri, çar}nfelek. pervane. püs -

1914 sonbaharını hatırlayınız. Türkiye parçaları İngiliz ve Fransız chimayesi> larından vazgeçti. İçı rnehparelerle doludur. kürme. çeşid çeşid fişekler atılmıştı. 
harbe girmek üzeredir. Askeri kuvvetj, altında kalacaktı. Yahudi liderleri, Balior beyannamesi- Bunlardan başka Mısırdan da bir On bir yaşını bitirmekte olan şehza -
tlratejik mevkii, · sultanının b:.itün Asya nin Filistinde, yeni rejim.in resmi arıa M k 1 1m A de Mustafa, has odada etrafı cevahir-oç •aleb V8 ı·ddı"a «. lSir O. U> ge. işti. yrıca Edirne -
~ Afrika müslümanlarınm başı olınası. ' hatları olarak tatbik edilmesile memnun nın de bır «Edıme kolu> vardı. li perdelerle kapatılmış. bir gümüş tah 
l'IUli ha~.a.. bulunması münasebetile Al- Biraz sonra. İtalyaya Anadolunun gar- edildiler. tın üstünıie sünnet edilmişti. Arneliya· .u.ı~ v s R d ki t GenP. İstanbuldan, ne kadar saz ta • 
llıanlar için bulunmaz, eşsiz ve mühim bı vadedildi. Arablar ise Kızıldeniz sa- e an emo a · tilat devletlerinin tı. Cerrahbaşı Nuh Çelebi yapmıştı. 
b~- • "lü 1 kl d ı tevzii mükafat celsesinde, İngı.ltere Fı·- kımları. kuklacılar karagözcüler var - Bu on beş !?ÜT' içinde iki ~ahzade i . 

le beraber 2000 de fa'kir çocuk sünnet 
edilmişti. 

"l. yardımcı, müttefik... hillerile merkezı ço a aca ar ı. 

T k
. . Af Peki Filistin ne olacaktı? Her üç dev- listin rnandaterliği ile mükafatlandırıldı. sa Edirneye çağmJmıştı. Bütün bu o • 

ür tyen~n Zcı 1 1et te 'Filistinin kendisme aid olduğunu Yalnız Arablar tam.amile elleri böğründe yuncu:ar. sazendeler ve cambaz ve hok 
Fakat Tüı<ki.yen1rı zayıf bir noktası iddia ediyordu. Bittabi hiç birisi de bir olarak ve en fecii aldatllmış olduklarını kabaz takımları Edirnede'ki konaklar -

~atdı: İmparatorluğun Arab tebaalan noktada uyuşamıyordu. Nihayet şöyle bir anhyarak dımdızlak kaldılar. Emir Fay- da misafir edilmişlerdi. 
118Y'ana, ihtilale, öz kurtuluşları için harb hal şeklinde mutabakat hasıl oldu: sal bir ara Siyonist lideri doktor Wizman Hatice Sultanı Müsah1b Mustafa pa. 
Gbneğe alesta bir halde idfler. Kopacak Filistinde diğer müttefikler ve Mekke ile pazarlığa girişti. uyuştu. Fakat bu an- şanın sarayına götürmek için baştan -
~lan bir Arab ihtilali: a .. skeri e~e~iyeti l şerifinin mUmessillerile aniaştıktan son- laşma, asla yerine getirilemiyen şadlcır- başa her tarafı gümüşten bir araba yap 
~araf - sultanın ıslamlar uzerındeki ra, şekli tayin olunacak beynelmilel blr la dolu idi. Onun için de bir türlü tnsdik tırılm!ştı. 

ilakiıniyetini sarsacak, belki de sıfıra, hi- idare bulunacaktı olunamadı. Düğünler münasebetiJe padişah tara-
~ indirecekti. Zira Mekkeye buyruğu Fakat Mek.ke şe~ifine bu hususta haber Arab liderleri 1919-1920 anlaJ!llasma fından verilecek ziyafetlerdeki yemek-
~~yen bir halifenin, halifeliği su gö- bire verilmedi. Haber verilmiş olsaydı. asla yanaşmadılar. Filistin halkının ise leri pişirmek üzere 150 hassa aşçısın· 
~1.r.. . . . . . Arab ihtilali suya düşecekti ve meşhur irabda yeri olmadığı için. onlara bir dan başka haricten de 300 aşcı tutul • 

ı/'\. çner (Harbı Umumıdeki İngiliz Har- Lavrens mücadelesi olınıyacaktı. şeycikler sorulmadı bile... muştu. 
ı:~ nazırı) bu. vaziy.e:i pek iyi ~n~adı. Şerü Hüseyin, bilahare bolşevikleri~ Derin, tembel bir .nikbinlik havası 1· Düğün günlerinde 200 tabJakAr. 150 
'ttı adı. Ar~b li~erle~ Jle- ~ayet ~zlı tu- bu gizli muahedeleri neşretmesile vazı- çinde yüzen İngfüzler Arablann sü'b.'11- saka, l 000 den faz]a meş'a1eci,' 300 ter
~ak şartile. (zıra .boyle ~ır şeyın ~e.y- yeti öğrendi. Fakat ona, büti.in bunların net bulacağını ve Yahudilerin de İngiliz sane e~iri hizmet etmişti. 
dl a çıkışı hıyaneti vatanıye addedılir- dalavere olduğunu. bolşeviklerin ortalı- idaresi altında himaye gören bir ekalli- Padişah tarafmdan devlet ricaline, 
4) :müzakerelere başlandı. Mısır fevka· ğa müşkü1at çıkarmak için böyle vesi- yet halinde kalmaktan ebediyen memnun büviik1erf> ve sefirler~ verilecek ziya -
~de komiseri Sir Henry Mc Mahon ile kalar uyduı~u.kları,nı söylediler. O da kalacaklarını ümid ettiler. fetler için de 37,000 tavuk, 5000 kaz, 

ekke Şerifi Hüseyin arasında uzun bir kandı Bu nikbinlik ve iki yüzlülük halitasın- 6 bin ördek hazırlanmıştı 
S>&zarlıktan sonra bir anlaşmaya varıldı. · B k dl dan bu facia vukua geldi. Arablar evvel~ 

l·rço yA er 1 d İzniö-e <"Önderilen ,...iniciba~ı ile şe • 
A hl . d' 1 . . . a . . - .. 920 e baş kalodırınqlardı. Aradan 19 sc- ~ r. "' 'f . ra ar ısyan e ı yor ar İşte bu da ikincı muamele ıdi. üçuncu ne geçmiş olmasına rağmen Filist' d ... ker da§'ıtmak için 300 mev1ud tabağı, 

~ahlar bac kaldmnayı kabul ettile"" 1 d s· . tl . ldu 1915 se k. t h m e su 700 adi U-.bak, 1500 kavanoz, 300 çini. \t" -s • ~· mu~n_ıe ~ : ıyonıs er ı~e o : .'. .• une , uzur daha yerleşmiş değildir. Di-

Bu büyük sünnet düğününü Hatice 
Sultanm evlenme düğiinü takib etti. 
Bu da on sekiz g-ün on sekiz gece sürdü. 

Damad Kulo~lu Mustafa pac:anın tre

lin Sultana verdiği hediyeler f ev kala • 
de kıymetli idi: 

Bir elmas -yüzük, mücevherli bir tac, 
mücevherli bir surguç. mücevher pul
lu duvak, mücevherli kemer kuşak bir 
zümrüd küpe, mücevherli bilezik, mü .. 
cevherli ayna, mücevherli taç kutusu, 
mücevherli nalın, mücevherli tonu'k 
mesti, mücevherli dzme, diba kanlı 
kürk, bir bohça ayak bezi denilen tellf 
kumaş ... 

Hatice Sultanın cihazına .ı:relince Al
tın ve gümüş ev e~ası. bakır takı~ 

som sırımı işlfm~ eşva ve mücevherat. 
tan mürekkeb, gözleri karartan bir ih· 
tişamda idi. 

Re5ad Ekrem ~erini de hakkile yerine getirdiler. nesınm ıptıdalarında İngılterenın Filıstı- ni tefrikaların da Filistind ki h sürahi yaptırtılmıştı. 
ta . zler. harbden muzaffer çıktığı ni ilhak ederek oraya üç veya dört milyon 1 Iukta amil olduklannda şüe h uz~rs;z- Büyüğüni.in adı Mustafa, küçüğünün ........ .................. -" .............................. _ 

'd~rde cMekke şerifi tarafından teklif Yahudiyi iskAn etmesi hususundaki t ek- kat bu huzursuzluk. ayni z!ı e r0 2o a- ki Ahme~ olan şehzadelerin sünnet Romatizma ilACI içen biri 
ta~ın hdududlar dahilindeki bütün mın· lifin müzaker~si .epe~c~ uzun sürdükten ne evvelki iki oyun bozanlığ:n aneti~= düğ-ünü on beş gün on beş gece sür - etrafına saldırmıya başladı 
)' ar a yaşıyan Arablann istiklAline sonra, 1917 İkıncıteşrmındP. meşhur Bal- sidir. müştü. 
c:ı a:_~ edeceklerini., bu istiklali tanıya- for beyannamesi neşredildi. Bu beyanna- .. t Bu vesile ile, başta Sadrazam Köp _ Müddeiumumilik, ~riıb bir iddia;; 
a;arını> vadettiler . ~. karakteristik bir su.rette vüzuhsuz ..................... -....... • Ho riililzade ~Paşa olmak üzere bü· tahkikle meşguldür. 
~ a~at, bugünkü Suriye, I rak, Filistin, idi. İçinde şöyle deniyordu: Yüksek.kaid;;;;;;d-;· .......... tün devlet ricali, düğüne davetli olan İddiaya göre, Hasan isminde bir a.. 
tn··abıstan ve Maverayışeriayı topyekUn cMajestenin hükQ.meti. Filistinde Ya.. Bir sapkacı dükkanı ulema ve ayan, ecnebi sefirler, düğün dam Haseki hutanesindetı romatiz • 
<J. ~~takiı tanımak. bu hududlan kabul e- hudi halkı için bir milli yurdun kurulma· yandı günlerinde alay götteren esnaflar, Pa· rnadan ~rtu1:'11_ak i~ .. bir ilaç ~ 
eS~lnıek için bir mahzur vardı. sını müsaid bir surette karşılar ve bu dişaha ve oğullarına kıymetli hediye - fakat evme gıdıp bu ilacı kullanmaga 

i~ ır Renry 24 Birinciteşrin 1915 te iÖY- hedefe varmak için de eJinden gelen ko- Dün akşam saat 20,20 de Yüksekkal l~r takdim et.mitlerdi. Mesela Fazıl Ah baş.layınc~. ken~sinde delilik a1Amet -
~azıyordu: laylığı göstermeğe çalışacaktır.> dmmda 75 numaralı fapkacı dükkanın med paşa Dördüncü Mehmede: len b~gos.termış, etnafıtna s*~nna'k 

~lıı.~ers~ ve İskenderun mıntakalan ve cMill1 bir yurd kurulması> demekle da bir yangın çıkrruştır. Yanın saat Mücevher cildli nefis bir Kur'anıke- teşebbuslerınde bulunmuştur. 
'ia Yenın Şam, Humus, Hama ve Halebin bir Yahudi dev1etinın kurulması kasto- süren yangın neticesinde dükkAn ta _ rim, Şeyh Nizaminin nef"ıs bir nüsha Bunun üzerine Cerrahpaşa hastane.. 
ta~bına düşen parça'ıarının tamamile A- lunduğu Yahudilere temin edildi. Bun- rnamen yanmıştır. Yak:o Yakova ismin- olarak cMahıenüleSI"!ln adındaki kita- sine kaldırılan Hasan, dün de adliye 
ltı olduğu söylenemez, binaenaleyh dan pek çabuk gucunan Arablar~ da: de birine aid olan dükkAn 2 katlıdır. bım, mücevher takımlı bir küheylA.n doktoruna sevkedilmiştir. Adliye dok -
~zu.u bahsedilen hududlann içerisine - Hayır, boşuna tellş ediyOl'sunuz; Birinci katını şapkacı işgal etmekte • at, murassa bir altın kAse, bohça bohça toru Enver Ka!Cln, ilAcın bakiyesile re-

)Jr, atn~z... bundan maksadımız, daha hali Türkl~- dir. Diğer iki katı :ise gayrimeskündur. kıymetli kuma,ıar vermişti. çetenin Tıbbı Adliye sevkedilerek, i . 
~ ersın ve İskenderun bizl alakadar et- tin elinde bulunan yerlerden kurtarılan Gerek dükkan, ve gerek üst katlar si • Büyük şehzade Mustafaya da: Mü - lacın tahlil edilmesine lüzum görmüş ... 
tu.a2· ~izi.nı için bahse mevzu olan nokta bütnn halka istiklal vermek, muhtar bir gortalıdır. Yangının neden çıktığı he- cevher cildli bir Kur'amkerim., Cami • tür. 
ij,,~r. Mev'ud Arab istikJAll işinde Fi- hük:funet idaresi temin etmektir• denildi. nüz anla.şılaınanuştır .. Tahkikata baş • nin nefis bir nüsha olarak c:Tuhfetül • H~dise, ancak Tıbbı Ad.linin verece .. 

meselesi var mıdır, yok mudur?... Binaenaleyh harb sona erine&.. Arablar, lannitştır. abrar- adındaki. kitabını, eşsiz bir mev ği raporla anlaşılabilecektir. 
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Gece giyilecek kazak1 Elli gram yünden 
Güzel bir eşarp 

Gece ıçia siyah sate.ı ete.ıc üstı.ınden bu parlak siyah delikli kumaşt.:ı.n kaza:t ne 
kadar ıık görünür. Yaıtasının açtklığı o.rıjinal, sol göğsünü sü'ilıyen kelebeğı orıji • 
nııl,, hatta fevkalAda aade!?ğı bLe or:Jinaldir. Sade ve orijinaı bugünün zarafet 
ta .akkisinde en fazla aran4an ıkı vasıftır. Bu elbisede ikisi de var --····························---·······················-............................................................... . 
Düşük saç mod4sı 
ortadan kalktı? 

Kim modaya cmilıtebı..ıd r> demiş? Hiq mak lazım. Hiç bır mod:ı gözü kapalı 
öyıe oba bir yandan aaçları (soldaki benimsenmeıneUdir. Üstünde uzun U7.Un 
gibi) yukan doğru taramayı, enseyi. alnı durmalı, düşünmeli, sonra bir karar ver· 
açmayı emreder :ie, bir yandan da ı.:ııa melidir. Zaten böyıe olmasa bu~ün şık • 
~ki tarza bağlı ohnları memnun etmiye j tığın ruhu demek olan cModad:ı şaJ•slyeb 
\'e o hallerile ho§ gönermiyc çalışır mı'.' meselesi de olmazdı. Kadınlar mevsim • 
(Sağdaki). den mevsime, yara~s:n yaraşmasm. ilni· 

Şu gördüğünüz mmôminJ, plt eıarp ~lli 

gram yünden yapıtmııtır. örg:.ıııı ne ka· 

dar k'l.aydır, ıö • 
ruyotsunuz Ters -
üz ve te~ Jlstık. 

Ei.t'P esas itıbari· 
1e tr.rs·yüz örgü .. 
dür. Ya:nu uçla • 
rına yJlkın yerle • 
rinde&! boğu:nlar, 

tek Ihı k•ır. Bu 
boğum yer:erının 

hc:-tıın.{ı bıri ö 
b.1 r!l:ı'.l :ı içinden 
Ji~lrt.eb 1 ! t r. 

t'ç.ar sınidir • 
En gınlı yerı ta'1l 
bo yu::ıiJ!l ölçüsiıne 

~öre ya:>ı.rnııhdır 
).ı boğum yc>rleri 
Ostlııte getirıl • 
mek httn"nce bo-
1u ne 11.ısa. ne u . 
z~.m ge!mes n. 

Ô!'i'.İI~ b3Slt oJ.,. 
malla beraber, 
fE klt tor kullanış· 
:ı ve hıç gi:ı!'üıme-

Dıl§ bir tarzda ollu~u i~ın hu eıup ıık 

tııyyl>rlerle seve seve kul:ır.ı:.ıh•llr. Ya .. 

itaya iyi uyar. Bo•.runu gazel sarar. Ka

ba ve fazla tarafı yoıt~:ır. Dah.ı ne olsun? 

Bluz modeli 

Bu tezad, yalnı7. bu~nün modasında formalı mankenle!' gihi muayyen renk· 

değil, her modada göze çarpar. Çünkü : !ere, muayyen biçlmle:-e girer, çıkarlar
J..f odayı icad edenler, yarattıkları her dı. Halbuki, iş öyle mi giymişlerıne, tu· 

Yeniliğin bütiln kadın tiplerine uymıy"· valetlerine şahsi zevk'crini katan kadın· 
Siklaman renginde satenden drape 

ta~nı bilirler. Ve onhn bu yenıli~i ka. ların meydana ne eşsiz güzellikler çı • 
buı b b k · bluz. Sentürü siyaha bakar, frenküzü. e mec ur ıra mama..c iı:in birbirine kardıklanm görüyorJZ. B•ınlar o güzel • 

tıd tarzlar hazırbrıar. Kadın bu te1ad- Iıkleri kendileri icad etmiyorla:. Moda 

lar, çeşidler arasında arar tarar k0 ndine nın birbirine benzemeı taraflarını ince· 

Yaraşanı bulur. Bu haki'.t1t biz!? şunu liye inceliye buluyorJar. Böylece modaya 

~Ögteriyor: Eğer hın:ı kadınlar modaya körü körüne değil Lilereic:, an '.1yarak uyu 

\JyaVlm derken tJzl!l!ik!eriaı n aleyhim yorlar. Adeta moda on tara dej· J, onlar 

Çalı1ıyorlara bu kusur modanın olm:ı • modaya :hAlcim oluyorlar. 

mü reng ndedir. Sen bürün• ren&nde 
düvetindP.n yapımu. eteğin önünde 

genqçe iıld parça vardır. Evde giyilece· 
ği gibi sayfiyede de giyilecek kadar 

gü:ael ve pk bi.T modeldir. Bilhassa faz

la fifman olmıyanlara p. iyi~. 

• 
llkbalı.ar mevsimi için 
şimdiden hazırlanınız 

Genç kadınlar, 

genç kızlar bahara 

hazırlanıyor musu • 

nuz? Belki ıhı soğu • 

ıa, bozuk havalara 

bakıp cDaha bahar · 

nereae~. diyorsu -

nuz amın:ı moda öy • 

le düşünınilyor. Hak

kı da var, çünkü gün 

ler geçiyor. Farkın -

da olmadan bahan 

kapıda bulacaksınız . 

Bunu bilen moda ya

ratıctlan ıimdiden 

bize bahar günleri • 

nin modasını birer 

birer vermlye başlı· 

yor. Bunun en bü -

yük iyili~i ıudur: Şık 

kadın ve kızlar her 

yeni modayı uzun u
zun tetkik etmeden. 

onun yüzüne n vü • 

cudüne en uyan ta • 

raflannı kat't ol.ırak 

kestirmeden yeni el -

bisesini yaptırmaz . 

Mevsim baı:adıktan 

ıo:ıt-.ı buna pek va • 

kH bulunamaz. Çün· 

kti: Şık kızın, tık _ 
Kadının bir hususiyeti de her mevsimi 
bır yenilikle kar§ılamektadır. Vakti g•l
diği halde hAli yenı takımını nanı yap • 
tıracağmı düşünüp duran ve bekleme 
devresini eak.i tar.t elbiseleri içinde geçi-

ren kıza (veya kadına) pek de zarıf de
nemez. 
Koyduğu.muz model genç kızların bu. 

bahar modasından, beyaz yünlüden man
to. Süsü w düğmeleri lAciverd. __ .......... - .................... ·---··················-································· .......................... . 

Şık bir bulero 

Düz örülen yerlerınde renkler karıştırılmış, bir renk örülen yerl~ :1\0C kaıı ık ve 

fantazi örgü kulla-ıılmış. Ô'"<l.ınt:n süsü ancak düz renk üstünde belıı olur, renk· 
lerin ahengi de dü.z örg:.ide. 

Renk renk çizgili bir roba, onun tıpkuı ko1 bilezikleri ve sentU.: 



Tayyare Piyangosu 
26 mcı tertibin 4 üncü keşidesi bugün bitti 

Kazanan numaralan aşağıdaki sütunlarda bu1acak$ınız 

51,00D lira kazanan 

29714 
13728 8694 5SNO 1799Z 36389 34149 
12759 32'138 39160 "6358 16558 18275 
1003 31685 9960 28503 13451 2825 
2299 13805 26369 36279 39706 24448 

39654 38705 36349 1188 3115'1 33670 
21648 8245 19199 ~1ms 9397 663 

Sonlan ( 14 ) nkamlarile nlhayeUe- 3311 

.Mil bütün biletler cıncla bir beahUe ikifer 900 

.. amorti aJacaklaıdır. = 4795 3797 1887 7146 6531 
21549 34466 35939 17168 13294 
30363 15434 10M5 M488 104i0 
32'738 38494 J 1775 18795 24548 
23488 28008 34401 26846 28509 
2M38 '1835 2920 29628 18704 15,881 lira kazanan 

14748 
Sonlan ( 48 ) ratamlarile nihayetle

322'18 
25217 
3458Z 
24098 

9143 31666 15081 1249 22!>3? 
2243 39588 

30 lira kazananlar 
nen bütün biletler onda bir hesabile iti§er 34300 14185 13020 10010 1~ 209\8 
lira amorti alacaklardır. 13082 5389 26335 2'124a 39694 16965 

14511 9272 3539 15702 36185 10395 

ALMAN KOKU 
ANKARA memurlar kooperatif şirketi tarafından getirilen en iyi 

ALMAN KOKU depoda teslim 
Tonu 25 liradır. 

Kurşun mUhürlU Çuvallar içinde evlere kadar da teslim adlllr. 

.. . Ankara mamurlar koo_peratif 
Muracat yen şirketi istanbul irtibat bDrosu 

Sirkecide, Yalıkltkl oetlcle8111de. Umen ._. .. fı11nda 
MGhGrdaP zade hanındll No. 82 Te..._ 2307• 

DEPOSU• Kuruçeşmede Albn Çapada 2 No. lu 
1 Kooperatif deposu telefon: 35 - 69 

iZ ,000 lira kazanan 

22136 
327'Ul 36185 10395 32'7ı8 28"12 10274 

29503 39842 32101 a5o3s 2.-ı3ıo 6502 -~ D 1 K KAT: ~~ 
28032 5982 3170? !13~2 24766 23031 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 

18,000 lira kazanan 
4535 33006 8676 3«Mn 19000 11174 AP.KO;.LU 

31004 27076 25229 21152 39501 5432 1 \:il 
35280 27560 3'1328 mıı 1'1'702 21060 

6324 
35120 21445 24603 1633B 2976t 38oıs SUCUKLARINI 
31528 3495 34948 24314 13118 12569 

3,000 lira kazananlar 
•15 11412 

9133 14375 2665 38689 12440 20958 
15203 971 10194 6607 12810 333 
6585 36922 36754 14556 26345 2'1'12 

36462 7517 13425 366'18 17482 25472 
13971 33286 17201 36701 ~245 24575 
3685'1 8'1123 17609 32497 30585 35242 

tercih ediniz. 

Ballı koyun ft 11ğır etinden ma
muldtır. Bntnn bakkallarda. satılır. 
Taklltlerlndeıı sakınınız. 

Telefon ı 2'340 

1,000 lira kazananlt:r 37994 13846 26051 18035 16699 14355 ~===========~ 33000 11422 32041 36230 13391 4147 ... 
1137 9691 na 24MI 23020 15094 30430 9901 26607 29930 

500 1. k 1 8356 32652 8426 8260 33478 5067 
ıra azanan ar 21• 32717 m48 8701 21134 26021 

24061 31288 11774 13601 39603 30590 
•ano:t'T 16355 197'70 9552 19784 38821 
.--• 22398 8278 19260 1302'1 1259 25062 
11748 4605 17802 18236 31499 35558 24689 32'19 778 31965 10913 833 
10379 17863 182'10 27557 5610 

2'1070 13515 16511 34072 34048 9767 

ZOO lira kazananlar 24: !:: :~: :: ~= 39: 

I0678 2448 1309 32833 279 24487 32910 37048 22262 18584 1967!J 27069 
4979 32620 4361 26601 36079 21182 18508 11987 30441 28167 6329 696 

1'1478 101'13 507'l 22006 22405 10469 37634 2'1869 8494 4843 3846 1940 
l8081 25775 1714'1 8581 3M'l9 349M 11848 249'73 23239 30038 !5924 9802 

4286 22128 22935 32466 18056 27515 37786 617 33960 9630 34359 35501 
1?208 37530 32153 21936 3508 1955'1 35086 5917 769 32'155 8120 12011 
13278 8507 35057 11699 38'780 14314 19888 18466 

1 2181 5373 38928 33280 8585 5410 100 lira kazanan ar 4024 3820 9418 35210 30912 34855 

13039 1734'1 31213 22528 23328 32332 17994 2893 12513 11403 18599 22076 
24510 30657 39899 2958 22849 1490 20982 8512 12354 15631 

8243 11
241 

8M5 3076'1 8838 25.158 6091 14949 23917 8142 11439 36094 
16122 = 14504 3115 36208 12233 1295 2901 29511 15053 25139 19452 

2'185 39813 6168 26940 26860 9801 21068 27753 '108 ıası 2248 20490 
15849 13043 38924 21045 10586 13684 15792 25806 23439 8485 21'737 25056 
2632 

28845 30216 4793 14699 36664 46CM 1979 15347 20274 23095 
76 26651 5349 20979 15749 30340 342 12490 

9389 13757 13509 30107 28404 21104 
23015 2528 29224 8500 2'1899 36487 

10188 22232 10838 23339 28155 3254 
24758 39759 31113 35580 5933 17968 

18374 3805 
21197 

22196 24882 13689 10710 15873 

50 lira kazananlar 20,000 lirahk mUklfat 
15302 12335 3195 kazananlar 

12060 11932 38962 22146 13883 20748 15210 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En boş 1'8 tabii meyva usare
lerlnden yap~ııtır. 

Taküd edilmesi kabil olmayan 
bir fen harikasıdır. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOÖLU • IST ANBUL 

37913 
12150 
28413 

18747 
5881 

22322 
21638 
3145 
5642 

36202 

2315.1 
23947 
17901 
7282 

37938 
13257 
30042 
33582 
219'18 
11111 
30830 

4500 
34835 
32650 
35164 
28654 

38207 
31807 
BM! 

38811 
28305 
35M 

30220 3304 15583 32'145 37833 7310 23308 '------------19326 25604 20775 25273 14813 5402 23084 8726 
225'12 
8382 
'1090 

21148 
19882 
244'74 
19608 
24801 
M823 
38003 
15CM8 
18824 

14183 
MaO 
ımı 
9758 

39262 
34631 
24953 

M3 
26'788 
19421 
15.185 
24388 
23412 
268M -29888 

7520 
17'168 
11182 
6908 

25888 
25135 
18892 

'181 
39939 

2507 
7200 

13052 
34553 
'-6259 
2300 

34128 
1'1315 
1235? 
1'1154 
24435 
13222 
18884 
28144 

18472 
8298 

36171 
4173 

35889 
aaa 

18120 -180 .., -ımı 
3'332 
11'151 

33320 6676 117'16 21903 1380 31488 4724 
3372'1 8582 33455 14085 1559 J5336 2Sa5 
34271 23798 29448 15671 152&1 18834 28440 
17823 30402 30885 38853 14842 

300'18 İkramiyelerin hepsi çekildikten sonra 
:J.14'14 numara dolabından (40) numara daha 
8525 çekilmif ve yukarıdaki numaralar onda 

2&WI bir heaabile (50) fe1' lira milWat kazan· 
18440 llllflardır. = 10,000 tirallk mOklfat 
1131 Dolabdan en IOD çekılen bu numara on
ıım ela bir hesabile (1000) lira kızanmıpır. = 23520 11139 

lstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundan : 
Mikdan Cinai Tahmin bedeli tık teminatı 

Kilo Lira Ku. Lira Ku. 

20.000 
12.000 

Kösele 
Vaketa 

33000 00 
30000 00 

63000 00 4400 00 

1. _ Cinsi. milrdan. tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanda yazılı iki kalem 
kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle 22/Şubat/939 Çuşamba günü saat 
15 de Gedikpaşadaki İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunca satın ahna

eaktır. 

2. - Şartname 315 kuruı bedel mukabili adı geçen komisyondan alınabilir. 

3. - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf teklifle
r.ini ihale günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve makbm almaları. c726. 

Ümld Aesinden tubib - 21 Jdf1ye sat -
nuıı oldulum bilet içerisinde 84'74 yazılacak 
yerde 8464 yazılmıt oldutundan taah1h1 Iı:ey
fiyet olunur. 

··-··-·········---···· ... ····················---· 
ilin Tarifemiz 

Tek dtun anumı 

.mı. 400 hnıı 
.,Jail• 250 )) 

Ogiincii .,,1ail• 200 » 
Dördiincl .mile 100 ,, 
l~ ..ı.ileler 60 )) 
Soa ealail• 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mJkdarda ilin yaptaacak
lar aynca tenzilAtlı tal'ilemilden 
iltifade edeceklerdir. Taır... yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarüe derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :lAnlarL'la 
aid ifler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

:banelhll ltollektlt llrke&l 
l[&hra.mamade ilan 

&akara eadd..a 

-·---·-··-··-··--····-·--··-·······•-.. .... Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: A. l'kf'em UŞAKUGIL 

$ 

Mi1roan Muhammen B. Teminat akçe. Ebiltmentn 
Li.ra Lira Şekli Saati 

Ciball :r. için tlılıta mm 22001 ı• ıt. Zarf u 
Pqabahçe • • 300 113 13'.CJO llO • B,.10 

I - tdaremi7.de mevcud prtname w eb'acl listeleri mucibince Clhali Pabrib
aı için Ciballye teslim prtiyle 532 metre ve Papbahçe Fabrikamız için 300 metre 
miklbı tahta ayn ayrı kapalı zarflarla eksiltme smetlle atm ahnacattır. 

II - Muhammen bedelleriyle teminat akçeleri hlza1armda g&lterilmifttr. 
m - Eksiltme 11121931 tarihJne ruthym Çupmba lilnf1 lmalarmda JUllı 

saatlerde Kabatafta Levumı ve Mübayaat Şabellndekl Alım Komiayonuncla ,.. 
pı1acaktır. 

ıv - Ciballye aid prtname ve 1iste1er 110 Jmnq mubhilimle ve Pata~ 
aid olanı param olarak hergibı Levumı ve .Mlbayaat Şabellma alma'bilir. 

V - IC'unakauya lftlrak etmek istiyelllerfn bnanl ffl "L teminat akçesi 
makbuz veya buıka mektubunun ve unca kapalı flat tek1ifJllin1 ihtiva etmew 

IAzmıgeleıı kapah zarflann mflnakua stınilnde eblltme aatJerinde birer uat 
evveHne kadar yukarıda adı geçen ltomilJClll reiline maldMn mabblJiıım ftl· 

meleri ilAn olunur. c'l17• 

Bilılwabe ten .............. : .acıt umma De parafa gemJecek IQrimenblln 
ne oldutu: TarB1mlu K. de Ko,dftn m:nltlnde at 7ls eD1 .,un tlQU'IDl .,. on bir 
zeytin aşlalmı mtlftemn tıeJUnııt ve ııemtnt 

OQrtmenkuUln bulu.ndulu mevkl. mahallell, aokalı, mımaraaı: Taraunl• llıBıftnde 
Köy elvan mevtunde. 

Takdir olunan kıymet: Zemln1 ,., etÇa!'I •Jttnllf,ln tanır.mı f'1'12 Ura tıJmeW. 
Arttmnanın ,apılacatı Jel', gibı, aat: Btl1'banlJ"9 icra dabell ...,_.. PuarWıal •

at 11. 
1 - İfbu guyrlmentuıftıı arıttırma faltnameıd 1-2-M tarihinden itibaren .. . .. .• ... . . na-

mara ile .......... ..... icra da.1res1n1n muanen numarumda 1-tteılln görebtlmell 
tçln agakt.lr. Unda Judı olanlanlaa ful& mal6mat ünU ~. lfbu tart-
nameye ft ............... do8ya nunat.ralDI IQ8DluıQlıetmlme mlneaa' elmelldir. 

2 - Arttırmıy& iftiralı: için Jutanda yazılı tıymetln Jilzde '7,5 u nlabetlnde pey ak· 
çeaı ve,a mmı bir bankanın teminat mektubu tevdi edlleeelı:tlr. C12f> 

s - İpotek aablbl alacalı:lıJarla diler aJl'k:adarlarm ve lrtlfak ı.tt:ı aalllblerlnln ga,y 
rtmenkul tizerlndekl ha.lı:lanm, hlıaualle faiz ve maarafa d81r otan lddlalannı lfln 
illin tarihinden ltlba.ren 20 gün 1olnde evralı:ı mtiabltelerllc birlikte memur114'tl · 
miae blldlrmelerl leab eder. Abt halde haklan Tapa aldllDe .... ohnedıtp - . 
tıc bedellnln paykpnamndan bari9 tallrJar. 

41 - 06sterllcn gönde antırmıJa ltf.b'at edenler antırma ~ cıbmaf "' 
ıazumıu malOmatı allmf w bunlan tamamen bbul etmlf ad w lUbar olmımtaır 

5 - TaJln edilen samanda pyrl:melıbl 114; defa balınldlktan 801ll'& en oot aı1Uranl 
1haJıe edllb'. Ancak utmma bedeli muhammen tJJmettu Jtl9de J9tadf betini bul· 
mas VCJ& satıt iaf;lJıeDln aJaealma rlobaal olu. dilet' alacaltlılar ba111Dup da be
del buD1arm o cayrtmenkul ne tem1ıı edflmtl üeatlannuı meemmmdaD fala. 
ya çıiı:m•m en OOk arttaranm taahhldl büf blmat 1bere uıtı:ım& OD bet llD 
daha temdld ve on betine! gtlnl ayni aaatte J&Pılacat artmmeda, bedeJ1 aıı. 
tmyenln aıacatma rtlçbanl olan diler alacalı:hların o pyrtmentul ile~ edil· 
mtş aıacaıoan memımmdan ful&J"I. oıtmat tarWe. en oot utbraaa 8lale edi
lir. Böyle bir bedel elde edlbılelle ihale J"l.pılmu w •hl talebi dtller. 

e _ Gayrimenkul kebdklne ihale olumı.n kbme derbal ft1& ftrDen milhlet ~de 
parayı veımeae ihale lıaran fesholunarak hmdlalndeu enet en JQbet tet11fte 
bulunan tbDle anetmlf oldulu bedelle tbn•la ruı oluna ona. raa olma. w
,.. buluıımaua be.men on bet g1in m6ddetle arttırımJa eıtanbP en oot arttırıma 
!hale edilir. hl ihale arumdak1 fark ff pçen dnler lotu Jbde bel'9n hmab ol•
nacat. fa1s ft d119r' mrarlar &JnC& btlkme haoe\ blmeJrmm IMlll'lllt;peUmı.ce 
üodan ıabll1 oıunv. Madde (133). 

YUtanda pnerııen ....,. &adbl1lde B6rban118 len memmhla odutnda llbu 
n&n ff a&sf;erllen arttuma eartnamesl dalnllnde ataıacall Un ....... ., 

OırllaMll ....,. ...... ,. wrttnt=: • 

;:~ e:.:a~ =-:e: ='* ~ Dr. A. KUTıEL 
vacı Orhauellnln 0eztı>a'81 maıballeatnde S.leta To-a.. c.ddaal No. '8 
mutım mtıtekaldlnl uten;reden All 8a11t _____ .. _...-______ _ 

Köprtllller otlu tarafından aleJbtDDe 1D- t.&anbal ullJe aUmOI JaüS •ela._.. 
me eJ)ıedJlf <talakm taom> daftlllllll 11 - . 
yabml2da yapılan muh•kenesl .,nunda da- sllldm: MUzenen taratmdan tocua olup 
vacı US31 .senuinıde ahtıimı aabıt&,J& göre mukaddema İ.stanbal ~ leref 
OD Ura (alt.ın) nlklbmlll wı etJ&Jl beJttJıe aotat BIJilt Y~nl handa B1lc1lllaJU All 
ve satıyenlzl yererek phldler husurunda )'anmda iten halen ıtametcihı meçhul Kl
ta.Wt eyle1111nl ikame eyled1ti f&hldlerle la- f1f Rüştf1 aleyhine açılan boşanma da1Ul
pat eylemiş oldutundan (davacı ne aranız- nm 21-1-tm tarlhl1 ceJaealne Dlnen üftt 
da 1331 aeaealnde vulı:ua gelen talakın te.s-
çlllne 8-2-939 tarihinde mahkemece. karar edilen m.anıaUerh Kif1f Rlltlda J9tml 
verllnUş1.lr. İşbu Ulnm netrl tarilı1Dıde.n on mellftrda bmm bu111nmamuıııa mebnl bak 
beş gürı zartıncl• ve tanunl pıüddetl itinde tında gıpb taran ittihu olunanLk a)'fl
işbu hükmii temyts etmedlllnls tatdlrde yetin lllnı için tahkikatın 11-3-939 tarlht· 
hıitınün kat'iyet teebetmiş llddolunacalt ne rastlıyan cumartesi glinf1 uat 10 a .. -
teblll makamına kalın olmak il2ıere llA.n ralDldılı tebtii J9rine geçmek Üllere llt.D 
olunur. 939-82 olunur. 1363-938 

TURAN Tiyatrosu 
B.,a. padia 
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ltalyanlar harbi göze Cümhurreisliği Hayatım: Ahdinin bana 
köşkünde kabul resmi 

aldıklarını bildiriyorlar Bugün :=:::~ı""~::isliği peştemal kuşatması 
, (BaştaTafı 1 inci sayfada) ciye '.kact1r İspanyadu kallacak.1ardır. köşkünde birinci k:ıbul resmi yapılmış • 
lunan bu cereyan, parlamento mehafi- Hatta İtalyanlar, Fransanın sliyaseti tır. Saat 20 ye kadar devam eden bu ka· (Baştarafı 8 inci sayfada) besinqen sonradır. Hasan Şark tiyat 
linde sayısı günden güne artan taraf - tamamile vüzuh kesbedinciye kadar bul resminde 100 den f112lıı davetlı, refi. yatrosunda, ki, küçükken taşladığımı rosundan çekilmişti. Arada ihtilaf çık· 
tarlar kazanmaktadır. İspanyada ka1abilirler. Eğer İspanya • kalarile birlikte bulunmuşlardır. söylem4tim, taklidli komediler oyna - mış, Hasan efendi kumpanyayı olduğu 

Cürnhunıeish~iın ünvanı(nda yıapıl .. da herhangi bir ecnebi müdahalesi ya. D mam vardır; bunu söyliyeyim. Zira ilk gibi bırakıp gitmişti. Ben 0 gün için en 
rnası derpiş edilen bu değişiklik, Fran- pılmaması Fransanın hayati menfaati ünyan·n en ~arib defa S:lhneye taklid bu oyunlarla çık - kuvvetli bir kadronun başına geçiyor~ 
aız milletinin Fransız imparatorluğuna iktizasından ise İtalya için de hal böy· mıştır. O zamana gclinciye kadar sah- dum. 
lkarşı alaka ve bağflı1ığını göstereceği ledir. adamı bir Amerikahdır nede s!rl taklidden ibaret, komiği tak. İsimleri sayayım: Kadınlardan, bü 
gibi, İtalyadaki Fransız aleyhtan ce - Binııetice İtalyanın Fransa siyase • lid yapan oyun pek görü1memişti. yük Peruz, Şamram, artist dondurma .. 
reyanına da bir karşılık teşkil edecek· tinin inkişaflarma nezaret etmek üze. (B~ar~tı 8 mri sa1J1,_d, 1 Ahdinin oynadığı kağir tiyatro ev ~ cı Alinin karısı Gözlüklü Mari, Küçük 
tir. re İ<ipanyada kalması iyi bir şeydir. tik para makineleri, sada dalgalarını vela ahşabdı. Sahibi, Cudi efendi is • Şamram, hemşiresi Nevart, Nuıiça, 

Bundan ib:ışka, ' ünvan deği1kliği Fnanısarun, İt.aJyanın tabü eme~lerini ziyadar dalga yapan makineler... minde erniak ve akar sahibi bir zattı. Bayzar .. 
sırf formaliteden ibaret! kalmıyarak, tanımaktan imtinaı, !bizzat Fransa ve Maliyeci oluyor!.. Benim çocukluğumda ayni tiyatroyu Erkeklerden: Asım efendi, Kemal 
imparatorluk teşkilatına da teşmil e • Avrupa için meş'um olacal<ltır. Eğer Bertlar alınıyor, tetkikat yapılıyor, hamamcı Ali bey tutardı. Boyalı Os - 'baba, Karakaş, :Ekmekçi Karakin, Ap-
dilecektir. İtalvanın emelleri müzakerat yolile on "k' k'Tb' ~ B 1 H H man ağa isminde de meşhur bir bifet • dal Refet, bu aradaydı. 

'b ed k 1 b · ·ı "h ı 1 a 1 1 ugraşıJ or. un ar 0 • 0 • çisi vardı. İkisini de hayal meyal ha • Gittikçe kuvvetle~n u cereyana tatmin ilmiyece o ursa u ış sı a için çocuk oy1ıncag-l... y 1 H f a· · d ... 1 b ,~, 
A h l"f 1 l nah b' ku\1vetile \•apılacaktır. Fransa hüku • tırlıY. orum. anız asan e en ının egı ' e.1.AJ, 

yegane mu a 1 0 an, so ce me us- Unutmadan söyliyelim: Ho. Ho. is • de memleketin en kuvvetli elemanla -ı 
larıdır. meti ve Fran~ız hükUmeti, iki şıktan Koreik büyük Şevki d€ ilk defa ko-

mi omı mekt€bdc iken tak1lmıştıı... · n. Ben bunların başına birinci komik 
Bilyiik erkanıharbiye reisinin bir'ni ihtıyar etmelidir.» Ho. Ho. maliyeci olmağa karar ver· miğe bu tiyatroda çıkmıştır. olarak geçtim. 
salihiyetleri -n;cletilecek Bu gazete, bundan sonra İtallyanın Bir aralık Şurayı Devlet tarafından &----.. l"bat t misti... Hasan efendinin ve Ahdinin tekmi~ 

P:lris 11 (Husus}) - İtimada değer .yukarıda zikri ~eçen· meta~ i ı~ı ~ Meğer maliyecilik de bir spor imiş ... bir karar verildi: repertuva,.ını oynamağa ibaşladık. Ab .. 
-... h f"ld h b 1 gö k dad etmekte ve Italyanın tarih o a Hem bu'"tt·ı·n dı·g"er soorlardan baskın bı"r Bu karara göre bütün tiyatro bina - d. . H t uıe a ı P.n sızan a er ere re ya ın- k a· . "d 1 1 d fazla . 1 ktı. ... 1 k~ C a· f d. 'b k ının ve asnnın ayn ayrı reper uvar-
da, bUvük erkanıharbive umum reisi en ısıne. aı . 0 ~n şe~ er e:u~~ . T ' spor!.. Bu spor müthi.~ bir şey imiş! an Ci~nr 0 aca 1.ıı. u ı e en 1 u a • Iarı vardı. 
Gcınerctl Garnelen'in salahi~tleri ge • nelde ekskıtedık .hıçbır şey ıstem gını ı ave Servetini on 'qüyük banka müessese. rar senesinde vefat etmiş, bina oğluna MesP.Ja: Abdi ..Aşıklan, Rüyada taaş .. 
nisletilec~ktir. ey emeEn.d"ır. 1 . d _...... leri arasında taksim eyledi Bankalara kalmıştı. Ancak oğlu binayı kağire çe- şuku ovn. amazd1. Hasan Köroğlun~ 

G A « I5)C ı evre yaşıyo .. ...-- ' virecek zenginlikte değildi. Merdivenli 
,.eneral Gorge, erkanıharbiye reis - lıonci.ra 11 (A.A) _ Milletler Ce • vermiş olduğu emirler o kadar a)'kın, hamam sahibi Kara Osman burasını on şarkılı, Abdi ise şarkısız oynardı. Ben 

U{{ine getiril€cek ve General Garnelen .. . [," o kadar acele, o kadar sert idi kiı m~- ikisinin ele :reperlU\•arında ne varsa 
de bilfunum Fransız askeri kuvvetleri mivetme mü:roharet birlig:inını ı~r- hur milyarder Pierpont Morgan tara • beş sene müddetle üzerine almış, ka • sahneye koyuyor, arada bir de melo 

k .. h d po~l'da yaptığı toplantıda, 'bir nutuk fınd k t 1 ea·ı kt 1 bank ğir olarak yaptırmıştı. İlk kağire tah • t 
umum umandanlıgını deru de e e • so··,,.:liyen .... skı· han·cı'ye nazın Eden de- an on ro ı me e o an a • .1 1 d .. 1 Abd' 1 dramlara müracaat ediyordum. 

1 kt . ~ la d b" . . .. d.. .. 'bo g~ vı o un ugu zaman ar ı oynamış. 
~e ır. ki r an ırmın mu uru ona yun e • t t "-- 'lk t kl'dl' 1 b t' Siranmız Ka.rak<><'+ı. Dramlarda Ma-miştir : kt ...t· ş e ut:ıı ı a ı ı oyun an u ı . ""1' 

İtalya harbe bazı. r b d Bu me en vazge".s.ı... t d dı Abd" k'ld"kt nakyan tipi rollere ç k o-.lu Onunla .-Endişeli ir evre yaşıyoruz. • D.ğ b' b k "d" .. t 1 ya ro a oyna m. ı çe ı ı en son ı ıy ru . 

Paris 11 (A.A.) - Romadan bildi- nunla 'beraber yüreklerimize fera~lık fı erkt~r an a mu uru ona şu e · ra tiyatro işi berbadla"mLcıtı. Yalnız ovnad ~hmız oyunla-r tuluat dahi olSa 
·ı 1 k k 1" t bel. ~~· In gra ı ce ı: H Ş k · t d t t b'l · ·· 1 _,_ l 1 ki lı çok ci.:ı, · n ivor: verebi ece i i a ame ır:m~~ır. • Dü . . "b" b" d d h asan ar tıva rosun a u una ı mış, ov e Sl!.lıne er o uyor , yazı , U'"" 

R f 1 k -~ n-1 • 1n t Ji' h kk d k" hattı ha « nyaya sızm ~ 1 lT a am a a ·· t t f k .. f k·ı d" ·· d. b' er tem ... ·1 ett'gı" ·mı· zannedile n ta ı ve yarı re:smı ~ıazıoni • gil erenin 'ransa a ın a ı · " 1 k . h kkak k. M 11 H t us ara ı ço ena mev ı ere uşmuş- ı ır es .,ı ı z • 
t · 1" b 1 d Ç be layn'ın· şe ece oısa mu a 1 a ree t" Sa k · k~ •· 'lm k · b'l' K ak 1 ·dd. bı'r ı'st' ernntıona ı mecmuası: reketini tes it yo un a em r m h 1 1 N·-..:ı ht bab u .... r tıyatrosu, Cigıre çevn e ı- ı ır. ar aş oyun ara cı ı ı • 

F T C.b t' K ·k A K d t w beyanat ve a vo UJ".... =.ıen mu erem anı- · 'k. ·· d k b'J ·şı· kamet vermesı'nı' hı.len hakı"katen de « r:ınsa, unus, ı u ı, orsı a ve vam am.arasın a yap ıgı km a· . ., çın ı ı sene musaa e opara ı ml ı. . ... 
Nis'i İtalyaya terketme1i ve İtalvanm İnP'iliz müdafaasının mütemadiyen za çe e ınız · .. » Hasanm rekabeti karsısında Kara Os - ğerli bir adamdı. Büyük rağbet görü • 
Süveyş kanalına müteallik metali.ıbini kuvvetlet'.mesb En garib tabiath adam man işden yılarak ti atroyu blrakmış- voruz. Bundan cesaret alarak Karaka~ 
'tatmin etmelidir. Aksi takdirde İtal - Fransa, A~.~mnyanm. ~t'i vaziyetini Ho. Ho. Hughes çok garib tabiatlı tı. Zaten cahil bir adamdı. Murad zade Leblebici Horhonı kabataslak çıkarma. 
ya, harbe hazırdır.> o,P-nmek ıstıyor b" da d 1. . t f d d dikod Şükrü ~im<li Hilal sineması sahi'bi- ğa 'karar verdi. 1 

• A A • • N ır a rn ır. smı e ra ın a e u -
. Demekte ve şunları ilave etmekte • Paris 11_ (Hususı) --:-. ı:ancıy: .. azın lar yapı]masından hoşlanmaz. Rejim burasını cndan devir aldı. O srra1arda Mizikalann: yazdırdı: Piyesini tan •

1 

dir: Bone, bugun Alman buyuk elçısı1!:ı ka· takib eylemez ... Senede yalnız iki kat da sinemaya rağbet çok. Filmler ok - zim etti. Karakaş diyip te geçmiyelim.. 
«İtalyanlar. Fransız siyasetini mü - lbul etmiş ve kendisile uzun muddet elbise ve b" '"""pka alır Fotinlerini sijenle gösteriiiyor. Kıymetli san'atkaroır. İyi tahsili var -ı 

rakabe etmek için İspn.nyada kalıyor· göriişmüştür. ancak taba~~ız-;kaldığı v~kit değiışti • Murad zad-a ~ükrii zeki, işini bilir dır. Bizden evveJ büyük kumpanyalai 
tar. İtalya ve A1manvanın metaliba • Bone, son günler zarfında, halen me- . bir adamdır Derhal bir sinema maki- ra hizmet etmi~. Benlivanın sağ kolu' 

b l F rır... h b, beynelmilel adalet esasına ic;tinad zuniyetle Pnriste u ~-nan . ransanın Baslıca tabiatı: Akşamlan elbisesi i- nesi aldı. Buraı:ını hem sinema. em olmuş bir adamdı. Onun sahnemi.re bü 
ediyor. Demokrasil:rın hatta Ru~e1- B.~r.~in :ef!.rile de muteaddıd defalar le yatmak ... $a:>'ka~ı da başında kalır.. tiyatro ~larak ~ulla~acaktı._ B~~· p~s .~ yük hizm(?tleri do:n:nmuştur. 
tin savurduğu tehdıdler tarzındakı teh goru~muştur. • ç k d f , t i!ı masası başında uyu- kal Sam1. <;aTŞ1 ı Ah efendı. dumbullu Yem'ıkler 
didleri 'bizi kar2rırnızdan rücu ettire- Bo~e'nm bıı temaslarının, Italy~.n tal Y~ ka~~ .. ç2;;h1;;d bir divanın üzerine Büyük Muhtar, Efraz .. ~~-~.el~~ birle • .. . . . .. .... 
mez. talya, İ""oanyada Avrupayı kur • leb!erı karsı~ında Almnnyanın ~atı va· · 8 b hl . muhakkak 'bir duş şerek hevet yaptık. ReJı"orumuz de A- Her e-un hır yemlık duşunuyoruz. 

· r-_ Fr · · · .. ~ " maıtuf bul d " uzanır. ?. a eym · H 1 tulA ta Tk k l tarmıştır. Ve Italyanlar, ut:neral an zıy<>tını ogrenımege un ugu b sa ede kendini toplar... 1i efendi. 'kantolardan sonra sınema e e uat yen; ı yapma arzu an 
ko'nun muzafferiyeti resanet kesbedin- sövlenmektedir. ya~~~ ;:. ~ugı:s her daim yanru dü- oynuyor. Arka~n~dan . biz. de taklidli ~e~i pirelendirmeğe, tu~fı~ta ye~i bt:'

1 ·· ·· Onun için geçird·g~ · gu .. nün bük bir perde komedı temsıl edıvOTU.z. Da. 1Stıkamet vermek, onu klasık şekhnden1 Yeni M ~cliste m .,b'us adedinin 
' 420 yi geçeceği sabit oldu 

. (Baştarafı 1 inci sayfada) akşamına kadar asılı kalacak ve mü -
Vekaletine bildinn~lerdi.r . Gelen mal11 - teakiben indirilecekti?. Vatandaşlar dün 
:mat tasnif olunmaktadır. Bu seçimde bir sabahtan itibaren mıntakalarmdaki in • 
çok vilayetlerin blı'er fazla meb'us çıka .. tihab defterlerini tetkike başlamışlardır. 
racak.ları ve bu suretle yeni Mecliste Defterlerin önünde erkenden büyük bir 
ıneb'us adedinin 420 yi <le geçeceği sa • kalabalık göze çarpmakta idi. Bilhassa 
bit olmuştur. kadınların çokluğu kalabalık arasında 

Kocaeli vilayeti iki fazla meb'us çıkar- nazarı dikkati celbetmekte idi. 
lllaktadır. Vatandaşlar, ayın yirmi beşinci akşa • 

fstanbuldau 17 meb'us Çlk.acak rnına kadar intihab defterlerine itiraz e-
Meb'us intihabına airi defterler dün sa- deblleceklerdir. İtirazı oi.an!ar pulsuz bir 

balı şehrimizin her taraf mda kaza ve na- istida ile Belediyeye gidecek, Daim~ Encü 
biye merkezlerinde, Parti binalarının men odasında çalıy"lllakta olan tPftiş he • 
önlerinde asılmıştır. Kazalardan gelen yetine müracaat edecektir. 
listeleri tetkik etmi.ş olan inti • Defterlerin hazırlanması esnasında çok 
hab te!tiş heyeti, İstanbulun nü • titiz hareket edildiğinden itiraz yekunu • 
fusunu 660,619 olarak tesbit etmiş- nun pek az olacağı tahmin edilmekted!r. 
tir. Geçen senelerde olduğu gibi İstanbul 
\>u sefer de on yedi mcl:ı'us çıkaracaktır. Bar daki ~eçim 

hakp,:nda vekAlet 
kararını verdi 

Son yapılan nüfus sayımınde:. şehrin 

nüfusu daha kabarık bulunduğu tesbit P· 
dilınişti. Bütün İstanbulun nüfusunun a
Zalmakta olduğu neticesine varmak doğ
ru değildir. 
İntihab münasebetile yapılan sayımda (Ba.ştarafı 1 inci sayfada> 

bazı istisnalar yapılım~, şehir sekenes!n- rniştir. Seçimde reye jştirak edenler bir 
den olrnıyan bir çok kimselerin isimlC'ri deftere imz~ etmişler ve rey~erini isti -
list ı k t E b.l d b mal edenlerın sayısı deftere ımza eden-

e ere onm:ı.mış ır. .ene ı er c u 1 ld .. .. ·· ı ·· · d b 
eümı d d' s ··f erden az o ugu goru muş ıse e, u a-e en ır. on nu us sayımı yaz ay - . . . 
ları d 1 t ş h . h ~ dedın mevcuda nazaran ekserıyet nısa -n a yapı mış ı. e rınuz seyya ug- A • w. . . . . 
:rag~ . .k + yt· . 1 bını hasıl ettıgı ıçın seçımın bozulmasını 

ı ve en gemş mı yas :ısa ıye yerı o - . . . .. .. . . 
ıdug~ d t h . . d.. h ıcab ettırecek bır zaruret gorulmemıştır. un an a rır esnasında unyanın er . A • • • • 

taraf d h . · d . .. Adhye Vekalatı, baro reısı ve ıdare 
ın an şe rımız e yazı geçll'Inege ge- . . . . .. . 

lenıe b 1 d v "b· d d" heyctı ıntıhabını yermde gorerek tasdık r u un ugu gı ı, yur umuzun ı · . . . . . 
~er t fl d d b' 1 h lk b etmış. ancak .ki yedek aza seçı.mındc ek-ara arın an a, ın erce a u - . . b .. •. w. d d k 
lurınıakt 'd' serıy~t nısa ı gormecngın en ye e aza 

N t ~ı ~ rtal. B k ,..k·· K dk.. seçiminin ylniden yapılmasına :üzum 
1~ e a a ı. oy, a ı ov. .. .. t·· K f" b" af b 
usı.-u··d s k 1 .b. b 1·li gormuş ur. ey ıyet ır tar tan aroya ar ve arıyer aza arımız gı ı e . . . . w • 

ba!:Jı ı· 1 . d . . . .. bıldırılecek, dıger taraftan da bızzat bu-
:ıt say ıye yer enn e .·,enı seçım muna ... . . . 

8ebet·ı h 11 1 . d 1 rnya gelerek Vekalette ıstıdasını takıb 
ı e ma a e erı oıaşan memur ar .. ,. • 

bir çok k .. k lı . 1 . b eden avukat Mun ım Mustaiaya tahrirı 
b 

oş , ya , pansıyoıı ve ev erı oş b il ktir 
uhnakt dır ş hr. ··r h·.,, ceva ver ece . a . e m nu usunun az zu u~ ı11r·· ,. M t f V k~·ı ı· 

!'unda bu cihetler nmil olmuştur. ~vıun ım us a anın e ı:ı. e ın ceva • 
L t'h bını aldıktan sonra Devlet Şurasına mü-

1 ı ab defterleri ayın yirmi beşin<'ı· 
racaat edecekini de ayrıca öb"endim. 

sun ur... ı~ ı h' .b. km k h t' . ku 1 - '°'"'"' .. kt ha ben bu sıralarda lÇ 1 ıse çı a - kurtarma ıa me ım rca amaga UOMJ mu yo ur... ı 

D''nyanın en uııutkan adamıdır... rnıştım. Taklidli oyunlan ~k defa sah- lam1ştı. Bu sırada kuvartettolan yap · : 
uh Al" E" · d" k" neve burada ben 'krıvdum. Halk fazla maih dü~ündüm. Kantolardan başkaı 

Meş ur d ım ınstem ıyor 1 ••• rağbet etmee-e başladı. Avruoa kafesantanlannda söv1enilen1 

1fo~hU1' alim Einstein'ı tanırsınız ~~~ Hasanla rek?bAt bir takım düettolar da programlarımız, 
ğil mı? Ho. Ho. Hughes çok sevdıgı araSJnda yer alıyordu. 
Prinreton üniversitesine 50 bin dolar Murad 1.a<le Şükrü bir a~ ' lık ~a Hasan efendi de Todori ve F.me1ya ... 
hediye eylcmi~L Bu münaseOOtle m~- yaptL Antreyi ucuz!ath. Tiyatro1an ılk nm ovnadı'kları her tarafta taklid edi~: 
hur Einstein onun için şu cümleyi sar- ucuzlatan bu zattır. Bir.inci mevki beş Jiyordu. bu freıık bozması münasebet.; 
feylemiştir: · kuruşa. ikinci mevki üc kuruşa, localar siz şeyler fena halde sinirime dokunu-. 

·.zaman ile mekan» ın bir tek şey ol· da on 'kuruşa inmişti . Halk daha ziya • yordu. Bunlan yerlilcştirmeği düşün -
duğunu tahakk'.ık ettiren dünyanın bi- de hücum etti Oyunlar yatsıdan 5?nra düm. Fikrimi Şa.mram hanıma açtım. 
ricik adamıdır. Bir harikadır. O, insa ~ 'başlardı. Herkes namazdan çıkıp tıyat- Samram Jaalettayin bir aktrist değil .:. 
nın fevkinde bir eşey> dir!• roya gelirdi. Bir saat evvelden koca dir. Zeki, yüksek bir san'atkardır. O • 

Ge vasındanberi içinde bulundu - tivatroda 'bir kişilik ver kalmıyordu. kuduğu parçaları umumiyetle kenaısE 
w n~ .. · 1 • vac:adıgıw sür'' at dev·ırıeri Hasan efendi de Sarkta oynuyor .. la~ ~-stelerdi. gu mvLOr er, ., 'J ' • • • • • k Ut: 

onu insa~ların en durbin·i yapmıştır ... kın hızım ış om1 debşetl.ı ın~or. 
B k ı Ho Ho. daha neler yapacak?. Etrafında çok kudretli artıstler ol -

a a ım · makla beraber. biz~m mütenevvi proğ-
Fjkrlmi eo'k muvafık buldu. Evveli 

onunla LeblP.bici. Turşucu. Kabam 
'kuarttolarım cıkardı'k. Bes~Ierini Şam 

ram yanmıştı. Bunlar ümidimizden 
fazla beğenildi. Bilahare Kalaycı. Don
durmacı. dahcı sonra da Afacan çocuk, 
Bozacı, Keten helvacı yapıldı. 

Bir hırsızhk davasına 
ismi karışan < rtist 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Nihayet, yapılan bir ihbar üzerine tah

kikat aydınlanarak, kasadan büyük b;r 
meharetle 2500 liraya çalanın lisenin 
ambar memuru Şa1<ir ol!luğt. anlaşılmış. 
Üsküdar adliyesine teslim edilen suçlu 
hakkında, tevkif karan verilmişti. Ya -
pılan tahkikat sonunda, suçlunurı. çaldığı 
para ile İstanbulda bir acentadan bir ıü
nema makinesi satın alara.;:. bunu Baha 
isminde bir arkadaşına verdiği ve ken -
disini film göstermek üzere yeni makine 
ile birlikte Anadoluya gönderdiği anla • 
şılmışhr. Neticede, Üsküdar müddeiu -
mumiliği, Şakirin suçunu delillerle sabit 
görmüş ve maznunun duruşmasına baş
lanılmıştır. 

Şakir, mahkemede yapılan sorgusun • 
da, hakkındaki iddiayı ısrarla inkar ede
rek, kendisi tarafından alınan sine:na 
makinesinin validesinden tanıdığı bir 
kadından almış olduğu paralarla tedarik 
edildiğini ileri sürmüştür. 

Suçlunun bahsettiği kadın, Halk ope· 
reti artistlerinden. Sevimdir. 

Bu münasebetle, davaya ismi karı.şan 

ram1mız, taklidli ovunlanmız, ucuz1uk 
halkı bizP cekivordu. Nihavt>t 'bu i$1 boz 
mak kin Paskal Sami ile Efrazı büyiik 
bir para vadedere'k bizden aldılar. Bi
raz daha dayandıksn da, iki kuvvetli 
elemanın uzaklaşması bizi sarsmıştı. 
İşte bn snalarda Hasan Snrktan çekil. 
miş, bana yerine l!elmem teklifi yapıl
mıştı. Ben de Abdi efendi fena mevki
de oldufumdan bahsettiği için onu ter-
cih eıtmic::tim. 

Büyük bir kumpanv?nm başmda 
Şnrk 1ivatro~undaki 'büvük kumnan. 

yanın başına 1?edl='irn Bal!kan muhare -

Bütün bir sene de burada çalıştık 
Altı ay sonra yaz münasebetile serl:>est 
kalmıştık. Ya~ın şimdiki gibi haftanın 
her gecesi ovnarnıyoruz. Boş günleri • 
miz oluyordu Bövle günlerde de dü • 
günlere. cemiyeti havriye menfaatine 
verilen müsamerelere iştirak ediyo • 
ruz. Bu i~lerd~ de patronluğu ben ya• 
pıvor<lum. Fı:ı.k~t bir defa dolandınlını 
ca rrözfür. vılcl1. 

==================================================== 
artist, mahkemece şahid sıfatile dinle - safhaya giren bu davaya, Üsküdar asliJ 
nilmi.ş ve şunlan söylemiştır: ye cezasında bugünlerde devam edile • 

- Evet, ben Şakiri tanırım ve kendisi cektir. 
ne, para da verdim. Söylediği doğrudur. 
Ben, "tanıdıklanmdan yardım görmekten 
ziyade. onlara yardım etmeği tercih ede
rim. Bankada hesabı carim vardır; in:ın· 

Ordu ve mekteblerln 
Buğday ;J--tiyaçları 

mazsanız, oradan tahkık edebilirsiniz.) Ankara 11 (Hususi) - Ordu, mekte..... 
Bundan sonra suçlunurı tahliye tale • ve diğer resmi daire ve müesseselerin 

bine iddia makamı iştirak etmemiş, mııh şimdilik yalnız buğday ihtiyaçlarını Top. 
keme de talebi reddetmiştir. rak mahsulleri ofisinden temin eylemele
Duruşrna, bazı şahidleı·in celbi için, ta- ri zaruri bulunduğundun mezkur mües • 

lik edilmiştir. Bu arada, mektebin mü p seselere satılacak olan buğday fiatınm o
dürü de, şahid sıfatile dinlenilecektir. fise malolduğu fiat üzerinden tesbiti İc. 

Son aldığı vaziyetle, enteresan bir Ira Vekilleri Heyetince kararlaştı. 



SON POSTA • 

'' Son Posta ,, nın Hikayesi 

insan güzel sanatları severse .. 
Bir insan Güzel san'atları severse ona ı yordu. Fakat kan • koca bahtiyardılar .• 

lılç bir iş alır gelmez. Onların bu bahtfyarlıklannm derecesini 
t,ıe. bizim iddiamız budur. Biz hiklye- anlayabilmeniz için fU tavsiyeme kulak 

mbıi bu iddiaya istinai ettirerek muay .. veriniz: Küçücük bir evde sevgili Delyan
Jell neticeler çıkara::ağız; fakat diler ta- la ve san'atınla başbap. yaşamak bahti • 
raftan ıene bu neticelerle, bizzat ileri yarlığını tatman iç.in ~cab ederse bütln 
drdüiümilz iddianın da yanlış olduğu • vannı yoğunu sat ve parasını fakirle!"e 
nu isbat edeceğiz. ver! 

Bu vaziyet cınantılc.- ta bir yenilili l · Ucuz: evlerde oturanlar, dünyanın ye -
iade ettill libi, Çin seddinden el.aha es- gine mes'ud ve bahtiyar insanları ken -
ki 'bir edebi oyunu da ibde eder. diJeri olduğu hakkındaki mütaleamı her-

Co Larrabi, bütün benliğ.ni resme vak- halde derhal tasdik ederler .. Bir evde sa
fetmek ateşile yanarak cOrta ıarb• ın adet hüküm sürüyorsa. şömine - jimnas -
meşe ormanlarından ayrıldı. Kendisi he- tik aleti, yazı masası • mısaffr karyolaSJ, 
nf1z daha altı yaşında iken. doğduğu ka • musluk • piyano vazifesmı bile görse, ge
abanın su tulumbasının, ve bu tulumba- ne bu ev insana dar görünmez!. Delya -
nın yanından acele acele geçmekte olan nızla bir arada oldukta'l sonra. isterse e
kasabanın eJTafından birinin cportre> si· vinizin dört duvarı birleşsin, size vız ge
ni çizmişti. Küçük ressamın bu ilk eseri lir!. 

Fakat aile ocağınız me~'ud değilse, o .. 
nun genişli~i ve uzunlu~u ne olursa ol • 
sun. orası size zindan görftnür. 

çerçevelenerek. üze!'indeki tanelerin sa • 
JlD tek rakamla nihayet bulan bir mısır 
toçanile birlikte kasaba eczanesinin vit -
rinine konmuştu. 

Co Larrabi yirmi yaşında iken, boy • Co. büyük üstad Mac;s'er'ir rehb:rliğl 
nunda ihmalkh bağlanmış bir kravat, altında resme çalısıynrdu. Üstadın şohre
koynunda ise biraz dahs dikkatlice bağ - t·nı herhalde s'z de duymus olacaksınız! 
lanmış blr para kesesi olduğu halde Nev- t.tstad. dersleri için yüksek ücret alır. 
yorka geleli. buna karsılık sudan hafi! dersler verir • 

Delya Karruder. Cenubdaki çamlarla di; esasen fırçasının hafifiltile şöhret 
çevrili köyünde altı oktavlık parçalan o bulması da bundan ötüriidiir. Delya ise 
kadar güzel ve o kada:- viidkAr bir ~kil- Rozenstok'tan ders alıvordu. Bu adam1!1 
de çalardı ki, akrabalan, genç kızın .,şi- piyanolara zulmetmE>kt• ne büyük b!r 
mah e giderek cmüzik tahsilini ikmah şöhreti olduğunu tabH bifüsiniz::. 
edebilmesi için !Azım gelen parayı arala • Kan • koca, paralan bulunduğu mild • 
rmda toplayıp ona vermekten kendileri- detce fevkalade bahtiyarchlar.. esa~en 
ni alamadılar. Bunlar genç kızın istikba· herkesin bahtiyarlığı da böyledir ... Fa -
lini. ... .. kat. ben riyakir olmasını istemem ..... . 

Fakat zaten hikAyemizin mevzuu da Kan - kocanın hedefi sarih ve muavyen-
budur. di: Co. bir an evvel tablo resmetmesini 

Co 1le Delya. bir ı:ok mObtedi ressamla- öğrenmek istiyordu. Bu tablolnn gören 
nn ve musikişinaslann devam ettikleri resim meraklılan, bunbrı satın alma yü
bir stüdyoda tanıştılar .. Bu gibi ressam zünden birbirine girmeli idiler .. Delva i
ve müzisyenler bu stüdyoda toplanır, se bir an evvel müzlltin bütün incelikle
resimde g61gede ve ışığın rolünden, Wag rini kavramak istiyordu; halbuki sonra -
ner<len, müzikten. Rambrand'm, Valdty- lan bu san'ata yüksekten bakmak, ön sı. 
fel'in eserlerinden. duvar kaplamaların- radan bazılan ve localardan bir kısmı d.>l 
dan, Şopen'den, Ulonge'den bahseder - madı diye eve kaçarak sahneye çıkma -
lerdi. mak istiyecekti. 

Co ile Delya birbirlerine Aşık oldular; 
veyahud -daha ho~nuz:a gidiyorsa·
birbirlerini sevdiler .. ktsa bir zaman son
ra da nikAhlanıp evlendile-. Çünkü -hi
klyemizln başında söylediğımiz g:bi
blr insan güzel san'atlan severse ona hiç 
bir iş alır görftnmez:!. 

Neyse, bütün bunları bir yana bıraka
lım .. Fakat bence hepsinden iyi olanı, kil 
çücük evdeki aile hayatı idi: Gündelik 
fşden sonra hararetli ve uzun uzun ko • 
nusmalar; canlı öğle yemekleri, şen ve 
hafif sabah kahvaltılan; şan ve şöhrete 
müteamk karşılıklı hay:ıl kurmalar (bu 
hayal kurmalar bilhassa birbirleri !ehine 

Yazan: O. Hanrl Cevlren: H. Alaz 
kıymalı börekler ... İşte onların aile ha • 
yatı bu tarzda geçiyordu. 

Fakat bir. müddet sonra güzel san'at -
lar tavsamaf a başladı. Kaba insanların 

dediği gibi, mütemadiyen evden lSte be • 
ri .götürmeje. fakat eve hiç bir şey ge -
tirmemeğe başladılar.. Mister Macist~r 

ile Her Rozenştok'un aylıklannı vere • 
mez oldular .. Fakat bir innn güzel Jan -
atlan sevdiği zaman ona hiç bir i§ :ığır 

gelmez!. İşte bunun içindir k; Delya, gün 
delik yiyeceklerini tedarik etmek düşün
ceslle. müzik dersi vermek niyetinde ol
du~nu söyledi. 

Delva. müzik der:ı;i alacalt bir talebe 
bulmak ümidile iki üc gün dolaşt.. Niha
yet bir akşam neş'eli bir halde evine dön
dü. Büyük bir sevinç içinde: 

- Sevgili Co. dedi, artık ders verecP.k 
b"r talebe buldum. Hem bunlar bilsen ne 
h•i insanlar ... General.., Müstakbel ta -
lebem, vetmiş b·rinci caddede oturan Ge
neral P'nkinin kmıJır. Ah Co, bilsen ne 
kadar güzel bir ev! Yalnız bir kapısını 
görsen mutlaka cB·zans mimarisi tarzın
da. derdin!. Ya evin içerisi!. Ah Co. b•n 
;;....,tiimde buna benzer bir ev görmedi:n. 
Talnbem. Generalin biricik kızı Kl2man
tin'dir. Ben onu şimdiden sevme~e baş • 
ladım. Görsen ne fnee, ne narin bir kı:r!. 
Her zaman beyaz gıyiniyor .. Harekc'le -
ri o kadar sevimli, o kadar sade ki... Ben 
ona haftada üç defa deTS verece~im ... 
Hem de ders başına beş dolar alacaıtım, 
Co. DoJtrusu bu vazivet•e~ hiç de müte -
essir de~ilim. Daha iki üç ders bulursam. 
tekrar Her Rozenştok'dan ders alm:tlt!l 
başlanın. Sevgilim, artık suratını asmak
tan vazl?eç de neş'eli neş'eli akşam yeme
ği vive1im. 

Eline bıça~ alarak bir konserve kutu
sunu aemağıt koyulan Co. 

- Bütün bu söylediklerin i~. hoş am
ma Delya, ben burada neci oluvorum? 
Brn .güzel san'atlar A1emınde yüzerkPn 
senin b6:vle işlerle ultraşmana mfüsaade 
edeceğ·rni mi zanned!vorsun?. (*) Ben -
venuto Çellini'nin kemiklerin!? vemin e -
der·m ki buna asla müsaade edemem .. E
ve bir iki dolar getirme~ icin gazete sat
masını, kaldınm dö§emesinı ben de bili -
rim. 

Delya kocasının yanına yaklaşarak boy 
nuna asıldı: 

- Sevı?ilim, Co, sen ne kadar da tu -
hafsın!. Sen kendi meşgulıyetinden kat • 

iyen ayrılmamalrsın!. Fakat düşün sev• yanımıza ıelerek, baş ucumuzda durur 
ıilirn. tamamen müziği terkederek bu • --antrparantez onun dul oldulUJıu söy • 
nunla hiç te münasebeti olmıyan bir işle 

1 

liyeyim- ve kır sakalını sıvazlıyarak ça
meşgul olduğum jddia eöilemez!. Talebfı- lışınamızı takib eder. Ve her defasında: 
me müzik dersi venrken, dol!yısile, ben 

1 
cSizin sekizlikler, on altılıklar, trlyoll,.r, 

de öğrenmiş olurum. Ben ne de olsa gene 

1 

bemoller ne alemde?:ııı d~ye sormasını hiç 
musiki ile meşgul oluyorum. Haftada on unutmaz!. A, Co onların misafır odaları • 
beş dolar almakla, biz milyonerler kadar nın duvarlarını. şarkın en güzel lıalıla • 
mes'ud olabiliriz. Sakın ha, sen Mister nndan olan kapı perde!erinı görmeni ne 
Macisteri bırakayım demeyesin!. kadar isterdim! Klemantinin, mQtemadi-

Yemek tabağını kendi önüne çekmekle yen öksürmek gibi gülünç bir ldetl var. 
meşgul olan Co: Görünüıte zayıf bir kız olmakla berabfor 

- Peki öyle ise, dedi. Fakat senln ders Allah vere de hasta olmasa-. Ah, Co, ben 
vermen benim o kadar :fenama gidiyor bu kıza samimi olarak bağianınağa baf -
ki, sorma!. Çünkü bu artık, güz:el ıan'at - ladım; bilsen ne kadar nazik. ne kadar sa 
lar çerçevesine giremez!. Bu fedakArhğı mimi bir kız!. Kızın babası olan Gene,.a!, 
göze aldığın için sen cidden iy.ı. ve şeker bir zamanlar Bolivyada sefırllk yapmış .. 
bir kızsın!. Delyanın sözleri bittikten sonra, Co. ha 

Delya: k 0 ki bir Kont Monte • Krısto edasile ce -
- Bir insan güzel san'atian severse hiç binden ilk önce bir onluk. bir beşlik, ~=m-

bir iş ona ağır gelmez. dedi. ra da bir ikilik ve bir birlik banknot çı • 
Kısa bir sessizlikten sonra Co: kararak masanın Üz:!rine, Delyanın ka -
- Mister Macister, parkta yapt•ğım l"· zandığı paralann yanına koydu. Sonra da 

tüddeki semayı pek beğenmiş. Tinki.de, genç kızı derin bir sevinç taJkınlıtına 

tablolarımdan İki tanesinı onun vitr.nın· uğratan şu haberi ve.."'Cii: 
de teşhir etmeme müsaade etti. Paralı 1'u- - Peoria'lının birine Obelibli sulu 
dalalardan biri görece!t oiursa bunlardan boya resmi sattım. 
birinin satılması ih!imali var. Delya: 

Delya, müşfik bir eda ile: - Yalan söyleme, dedi. Onun Peoria'lı 
- Herhalde satın nlırl!lr, dedi. Şimdi - olmasına imkAn yok. 

lik biz, hem bu General Pinkın için, ?tem - Evet. oradan gelmiş. Onu göremedi· 
de şu kızarmıı dana eti için tallhımize ğine çok üzülüyorum, Deıya. Kq • nesi 
şükredelim. yünden, gürdan'ı kaz tüyünden. ffpnan. 

Bu konuşmayı takib eden bütün bir acayib bir zat .. Sulu boya resmi ilk ön • 
hafta DeJya. sabahları çok erken kahval - ce Tinkl'in vitrininde görmüş ve bu obe
tı etti .. Co ise, Merkez parkında yapmak· liks'i bir yeldeğirmeni sanmIJ . Maama • 
ta olduğu bir tablonun sabah renkle..-ile fih buna rağmen bunu satın almaktan ge
meşguldü. Delya onu okşayarak, kucak • ri kalmamış.. Neyse.. Bu zat bana b!r 
lıyarak, öperek ve karnını doyurarak, her tablo daha ısmarladı: Lakatann'daki yük 
sabah saat yedide selamlıyordu. Güzel istasyonunun resınl. Fakat bu yağlı boyı 
san'atlar insana. füsunkar bir sevgili ka- olacak .. Adam bu tabloyu evine gatilre • 
dar cezbediyor. Aqamlan, Co, pek nadir cek .. 
olarak yediden önce eve dönüyordu.. Delya samimi ve candan bir leVinçle: 
Haftanın sonunda, biraz yorgun, fakat - Resimle meşgul olmana devam et -

göğsü zarif bir gururla dopdolu Delya, tiğin için ben çok bahtiyarım. dedi. Bu 
misafir odasının ortasındakı masanın il - şerait altında muvaffak olmamana imkAn 
zerine muzaffer bir eda He, beşer dolar • yoktur. Otuz üç dolar!. Biz hiç bir zam:ın 
lık üç banknot fırlattı. Biraz yorgun bir bu kadar çok bir parayı bir arada g6rme-
ses1e: dik. Bugün biraz :stiridye satın alalım.. 

- Klemantin hazan beni yoruyor. de• Co ilive etti: 
di. Benim haricimde çok u mümarese - Bir de mantarlı bir file • minyon. 
yaptığından şüphe ediyorum. Bunun için Benim zeytin çatalım nenle? 

Mister ve Misis Larrabi mütevazı bir 
f!V tuttular .. Bunları,1 tuttuklan bu ev, 
tıpkı klavyelerin sol köşesindeki mi - di
yez gibi, insana elem ve keder ilham edi-

olurdu; esasen baska havalperestliklerl <*l ..,, t c 
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yoktu) ve -tabıılığ•mı mazur gorun- yaşamış meşhur İtalyan stulpt.or'culanndan 

uzun müddet ayni şeyin ilzerlnde dur - Bunu takib eden Cumartesi, eve ilk g• 
mak icab ediyor. Sonra kız. daima beyaz. len Co oldu. Cebindeki on sekiz dolan çı· 
lar giyiyor .. Bu. biraz yeknasaklık doğu- kararak misafir odasındak: muamn Qze
ruyor., Fakat babası General. çok sevim· rine dizdi. Sonra da, ellerindeki siyah bir 
li bir ihtiyar. Onlarla tanışmamış olma!'a şeyi herhalde koyu • yeşil bir boyayı, yı
çok müteessifim, Co. Biz pıyano başında kamağa koyuldu. 

gece saat on birde peynirli sandviçler ve blrt. Klemantinle meşgul olurken baz:an o da 1 (Devamı 13 ünctl sayfada) 

Yasan: HaliJ Fahri 0Mttatt~ 

sandım. SüheylA, t~krar ölgünıleşen, - Annem ne dedi size söniiyor ve bu parılhlar hep yukany• 
kopan sesile son kelimesini tekrarladı: - Evlenecekmişsin .. bir başkuile ... doğru ilerli~~rlar!.. İşte bak, şimdi, 

- Evet.. böyle bir faciayı... - Evet .. doğru! karşıdaki dağa tırmanıyorlar gibi ... BU 
Birdenbire içimde bir hırs uyandı. - Nasıl?. tırmanış, görüyorsun ya, birdenbire gt> 

Niçin bilmem, o kadar şiddetle yolun Başımı koyduğum ipek ywnuşaklı • riye, sağdan sola bir kıvnlıştır. Tabii 
ortasında durdum ve Sühey!Anın bu ğın adeta benimle beraber toprağın içi· bu sefer daha yukarıdan geri d5nüyot"' 
gece ıs•ğında hatlarını iyice seçemedi • ne, asıl büyük ve sonsuz geceye kaydı· lar. Lakin nereye bu dönüş, Tuğrul, 
ğim güzel vücooünü kollarımla omuz- ğını sandım. Bu diz başunııı altında tekrar geldikleri yola mı? Hayır değil 
lanndan yakalayıp sarsarak: sanki taş kesilmi~1 ve bu kız bir lahza mi? Şimdi Lunapark tarafından Sena" 

_Ey. yeter, Sü~yla! dedim .. yeter evvelki Süheyl.& değil, omm zatım bir toryom yoluna dönmüşlerdir, oradan 
artık!. Görüyorum ki demi=.denberi gölgesi idi. da Viranbağa doğru giderken, ~e Uo 

- Evet .. ah, ne idi o!.. Ne korktum - Nicin? hep bu meselenin üstünde muztarib - - Ne diyors~~' diyevhaykıra~k doğ· zaktan btı ışıklan tekrar dağa tırmanı-
bilseniz! .. Demin kendi kendime, kim Bu anda kolumu beline dolamıştım. sin. o dava nihayet benim ailemi, be _ nıldum, bunıı soylemege nasıl dilin va~ yor sanacağız. Ondan sonra hiç bit 
bilir imdi ev;n içinde hepsi ne halde - Kendini büsbütün bana bıraktı ve o • nim ablamı alAkadar eder. Ve .. bu ci· nyor? şey ... Işıklar sönmüştür ve artık çaıtı" 
dirler dive dü iindüm. Fakat sonra, an muzlanmda amuzlennın sarsıldığını hetten tabit beni de alAkadar etmelidir. Hiç sarsılmadı: ların arasından koşup giden yıldızla!' 
nem uvuvunc:ı, sabredemedim. Hemen hisseWm. Yüzünü ise karanlıkta iyi Ancak, bu anda, doğrudan doğruya - Dinle beni.. dedi. Bu gece anlaşa· belinmiyecektir Yalnız yeter ki Ni • 
sess·zce asaaıva ;ndim. Zaten besleme- seçemiyordum. A~hyor muydu? şahsen alaka duyduğum, hayatımı, is· lım. Belki bir daha hiç bir zaman bu zamdan Dile başka arabalar yola çık" 
ye akşamda!l gizrce sövlemiştim. Gı • Cevab vermediğini göriince sualimi tikbalimi bağladığım davaya gelmek is- kadar iyi anlaşamayız. sın ve bu başka arabalar Dilden de ge
cırdamas1n dive bizim bahçedeki de - tekrarladım: terim. Seninle asıl onu konuşacakt?k - Peki, diye inledim, söyle, seni din· ne sola kıvrılsınlar, Lunaparka varsın
mir l<apıyı açık bırakacaktı. _ Nlçin, söyle? Niçin bilmesini il . bu gece.. gönderdiğin klğıddan da bu· liyonım! Fak9t şunu bil ki, seni hiç lar ve oradan da Avavorgi sırtı aşağı .. 

M hallede yeni bir rezaletten kor • temedin? nu anlamıştım. öyle değil mi? kimseye bırakamam. Şimdi anlat masa· sından tekrar sağa bir kavis çizerek ... 
k 1- Ev t lın t • Çıldırmış mıvdı? Yoksa bana bu ı?e' ara"· - N°çin mi? Cünkil ablanızın o rıg" - - e ··· 1· M 

:r d '> d -J ı l cenin ıssızlı'7ında, evvelce ezberledi!'• - Anneni11 uyuduğuna iyi emin mi· hklan, bana babamla anamın 0 müthiş - O hal e.. Karşıdan, Dil tarafın an, aısı.a t yo u "' 
sin' kavgasını hahrlatmıstı. Hani babamı - Sabret .. onu de konuşacağız .. fa • takib eden arabaların takırtılan geli • mensur bir şiir mi okuvordu? 

n·, e sodum. sakat eden ve belki en sonunda ölümü- kat halim yok .. şuraya oturalım da... yor, bu rnehtabsJz gecede bile kafile - Süheyla, de.dim, ne demek 15ti • 
_ Evet! dive emniyetle cevab verdi. ne sebeb olan kavgayı ... İşte 0 geceyi Yolun kenarındaki bir çamın altın- ile tura çıkanlann kahkahalan işitili· yorsun? 

Hem roktan uvudu. Zaten akşamdan hatırlamı~tım. Amma şüphesiz bunda da oturduk. O zaman, başımı dizlerinin yordu. N~ tuhaf! .. Biz de pek yakın bir - Demek istiyorum ki, Tuğrul, ha .. 
fazl'l 'l rakı icmicrti. Hatta sizin evdeki ablanız haklı idi, benim anam gibi hak- üstüne düşürdüm ve böyle, gökten w- zamanda, fakat mehtabb bir gecede yatımızın günleri, saatleri de bu ışık " 
gü ·; üvü b; ~ yanmvamalak işitti. o sız ~eğildi. Burada zalim .ol~n ~nişte • r~n dum~.nl~ ge~ ışığı için~e, onun, üs- böyle yola çıkmıştık. O gece onu yalnız lara benziyor. Simdi bakıyoruz şu çatn

masnm:ı ba" nda i kambil falı nizdı. ablanızsa zavallı, smırlerı bosa- t~m.?e buyuk bir yıldız gı~i pa~lıyan eniştemden kıskanmıştım. Şimdi ise o lıktayız, ~<mdi bakıyoruz başka bir Y"' 
ca n elind ki k"<i'ıdları dü üıilyor nan bir kadın .. fakat ne de olsa, anne· yuzune baktım. En !8zla gozle~~n P.a geceden caha bedbattım. lu aydınlatmış gidıyoruz. Bu kaça.il 

ve !eri kao n 0 adeta kendinden ge rne anlatmak ıstemecrm bunu .. sevdi - nltısını ve bayaz bır duman gıbı en· SühPvla, e];Je arabaların gittiği ta • ışıkları tutmak kabil mi? Onlar bıı ııı 
riy B .,,. eren·n vanında i • ği"'ll adamın evinde böyle bir facia geç. yen yanaklannın hatlanru görüyor, rah gösterdi: irademiz haricinde koşuyorlar. İşte be~ 
~ u en penc tı· ;y·nı·. .. minimini burnunun titrek kanadlannı - Bak, dedi, gecenin ı...ınde .. , ara- şimdi böyle b~r dönemeçteyim, Tuğ dil'T' Annem, valnız, bac:;ını kaldırarak: "' ~· y- teG 
_ JCm hafürıvor öyle?• dive sordu. Sesi gittikçe gerginl~n ve bazan hissediyordunt. Ve dudakleı:m:ı1 sıcak balann hangi yo!a kıvnldığını ve hangi nıl! Fakat zannetme ki bu dönemeÇ. 
Ben de: _ Kadının biri çocuğunu pay- kopac~k gibi olup gene canlanan teller ve baygın menekşe kokusu sınırlerlme yolu takib ettiğini insan nasıl da fark öteye ısığımı parlatarak geçeceğirtl-
lıyor'-. dedim gibi titriyordu. Ytizünü tutup yüzüme akıyordu. ediyor! Bak işte, n851l, çamlıklarm ara· Hayır, Tuğrul, hayır, ben o noıctaY• 

n- k d kl d ? -.ı~~ıw ..... zaman ..a....ı .. ~1a--• b • Sesim titrlyerek: sında kaybolad fenerlerkı!D ışııkları, vannca ff"nerimi söndürecelfm ve ara-- ı~me on aTl sa a ın .,....~...ueuu ' ulMWLIUAIUAU, .. • bası ...aJ ka nlık • 
_ Evet .. sizin evdeki bu gürilltüyll ranlıktm daha yumuşak ft hiç kızıl • - Anlat, dedim, llOlat.. doiru mu birbiri arkası sıra; büyücek ateşb&ek· bamı bır matem ara e•.,• ra 

bilmesini istemf:dim. bk 'V'8llllfym aeaib Mr a:1ıeM tutuftu annenm 16ylecffilı leri lihi ildde bir paıian> l*'laJlP 1ara 14ıksız aüreceğim. (Arıca.-) 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

işlediğim ilk cinayet 
Doğum şenli~leri 

Bütün yemek müddetince devam e
den bu müzakereden sonra, şuna karar 
Verildi: 

Çocuk dogunca, kızlaragası çocuk ile beraber harem den 
çıktı. Bu bir prensesti. Kızlar ata sı bunu büyük zabitler• 

- Yaptım. -T Ele ~eçecek paranın yans~. gösterdi Onlar da vi."<1det ka!ıdını ve cinsiyetini yazdılar 
- E, anlat bakalım. epemın tası, attı. Derhal, şıddetle • • 

C · · l"k d t itiraz ettim· 1 • k · t b. dil · 1 
- Maclemki, ben bir evde oturuyor

dum .. oraya bir aylık veriyor, yemek 
için de bir masraf ediyordum. Bu pa -
ralan, teyzeme verecektim. Ve, evin 
iki odasından birini işgal edecektim. 
Oda kirasına sayılacak para, Elisavi -
nin hizmetçilikten alacağı paraya te -
kabül edecekti. Ve artık onun hizmet • 
çilik yapmasına da lüzum görülrniye • 
~kti. 

- anım .. o, sızı a a a ar e mez. · Muhakkak olan bir §ey var.sa, 0 da bu strvı orusunun ıçıne a ıye e mış erw 
- Hayır .. yani.. çorbada, bizim de - Nasıl olur?.. hamamların fazla istimalı nihayet mesa- diı. Bu koruya pek doğru olrnıyarak sa• 

mavdanozumuz bulunsun. Malfun ya.. _Ne demek nasJl olur .. H akca tak- meleri pek fazla açtığı ve gözlerle ıtörü- ray bahçesi diyorlar. Saraya dış duvaıı 
tabii, bizim ek hissemiz olacak. sim, buna derler. lür bir hale soktuğudur. Elyafın bu ka· hizmetini gören Bizans surları dışarıdaıı 

Ablam da işi şakaya vuruyor: _Evet amma .. sokakta bir para cüz· dar mecburi suretle genışlemeleri şekil- pek pek kötü de toplarla mücehhezdırler, 
- Ya bana .. bana yok mu? .. Eğer danı bulup ta taksim etmiyoruz ki ... leri bozarak ihtiyarlıktan evve: çökme;i Bunlar limanın öbür tarafında Tophane• 

ben, snnn tesadüf etmeseydim .. ve e • Düşünmüyorsunuz. Kasa hırsızlığ'l, yal intaç ediyor . nin toplarile karşılaşırlar. 
nişten ile birleştirmeseydim. bu iş 01 • nız yapılama?;. Çünkü. bir kasa, yalnız Şehrin bütün mahallelerine gayet çok Çocuk doğunca, kız1arağası çocuk ile 
mazdı. Bi1e ne var, 'bakalım?.. 1 -•- ım 1 · h başına kırılamaz... Yardımcı o aı<:m., miktarda yapı ış o an umumı amara- beraber haremden çıktı. Bu bir prenseı 

(Ahlak) mefhumunu tamamile kay- k k d 1 yanıma iki kişi alacağlm. Bun1ar, his • lııra erkekler de gider1er. Fa at a m Q- idi. Kızlar ağası bunu bUyük zabitlere 

Bu lr..arardan, üçümüz de son derece
de memnun kalmıştık. Ve o hafta için
de, yeni ikametgfiluma nakletmeyi ka. 
rarlaştınnıştı.k. 

betmiş .. bütün varlığı simsivah çamur se istemezler mi? .. Eğer alacağım hi_, • r<: tahsis edilmiş saatlerden ayrı zaman· gösterdi. Onlar da viladet kağıdını v~ cin• 
kesilmiş bir adam olduğum halde. eniş- b 1 K d 1 · d se<len onlara da ayırır verirsem, ana !arda oraya girebi irler. a ın ar ıçer e siyetini yazdılar. Sonra, sofa topları yav .. 
temin ve ablamın bu arsızca. bu hava • d J .k . ne kalır?.. olduğu dikkat oraya girmeğe cüret e e- lım ateş ettiler. Bu ancak yokuc:un orta .. 
sızca paZôrlıgw a girişmeleri beni tı sın - (1 ' ("'} 1 k 'J{ Hem. siz burada rahat rahat oturup. <'ek bir erkek tas ) · na.::ı ... ve ıs.a sındaki bataryadan işitilebilirdi. Odada ... diriyortlu. paralan bekliyeceksiniz. Biz ise, kelle. pqtemal (3) d ub·l~:-i.•ı.Jt'n kcr.dis.ni bu yaylım ateşi tekrar etti. Arkasından 

Maamafih, işi bozmamak için süku - · d d ı mizi koltu[;umuzun altına alarak eve kurtarabilse bile hareketın en o ayı Teyzem, herhalde büyük bir neza • 
ket göstermişti. Belli başlı ne işle meş 
guı olduğuma dair uzun suallere giriş
Jnedi: 

- İşte .. şöyle böyle, ayak işleri görü. 
Yorum. İyi kötü geçinip gidiyorum. 

netle hareket ettim. Pazarlığa ı?irıştim. .. . girccegıw ·z. Orada, okkalarla ter döke • şiddetle cezaya uğrar. Bir erkeğin curetı 
- Siz söylc...,_•in. Ne istiyorsunuz?.. k ah t k b k b. cegıv ·z ... B' r de, şe •tanm bir aksiliğine endisini t kir e me ten aş a ır ga-
Alacakları hissey:, evvelden arala • ~ Tü k k d uğrıyarak ele geçeceğimizi düşünün. yeye matuf olmadıgı zaman ··r a ın-

nnda karar1a~ttrmış olacaklar ki, ikisi (ArkaS1 var) ları pek şiddetli ve insafsız davranırlar, 
b:ir~d:e~n~c~P~v~a~b~v~e~r;d;il;ff~:~=====================~ hk~b~brek~d~ri~nek&ü~~ 

Diye, işim hakkında kısa kestiğim 
sözleri derinleştirmek ~ememişti. 
Eğer Elsavinin meselem ortaya çık -

masaydı, bu mesele ih:erinde fazlaca 

insan güzel san'aUan severse .. 
ne hallere terkettikleri ve bundan ne fe· 
na neticeler çıktıkları düşünülünce tit· 
rememek kabil değildir. 

Güzefükleri çok kere para ile satıl:ın 
kadınlardan bahsetmiyorum. İstanbul ci
varında hazan bunların parça parça edi!· 
miş cesedlerine tesadüf ettım. Para ver
mek külfetinden. yahud şehre geri götü
rüp te tevkif edilmek tehlikesinden kur
tulmak için onları öldüren erkeklerin za
limliği hasisliğin yahud korkunun izah 
edebileceği yırtıcfüklardan biridir. Fa
kat ben daha yüksek mevkidekı kadın

lardan bahsediyorum. Bunlara önüne ge
çılmez bir ltuvvet hakim oluyor, mahpr.s
lerindcn gizlice kaçıyorlar. Bu talihsiz
ler daima elmaslarını da beraber alıyor
lar. Kendilerini kabul edecek, yanına &• 

1acak erkeğe ne versele:"' az görüyorlar. 
Onların gözlerini kör eden meş'um te
mayül bu servetin onları mahv için bir 
sebeb teşkil ettiğini takdir edemiyorlar. 
Gidip buluştukları ahlaksız herifler bir 
kaç gün sonra onlan cüretkarlıklannd:m 
dolayı cezaya uğratmaktan geri kalmı
yorlar; en menfur bir cinııyetle onlann 
eşvalannı benimsiyorlar. Hükfunet te bu 
gibi adamlara karşı hiçbir şey yapmıyor. 
Çok kere bu zavalu kadınların çıplak 

dttnnaya lürum gôrmiyecektim. Hat • ( Baştarafı t 2 inci sayfada ) 
tft, yeni eniştem Ali beye giderek: Yarım saat sonra da De1ya geldi. Genç 

- Azi~im' . Ben, ağır ceza1an mu - kadının sağ eli bağlı id .. Uzaktan bakı -
cib olacak i.şleroen kaçan bir adam1m. lınca, şekilsiz bir paçavra ve sargı yığını 
Rasa da, senin olsun. İçindeki paralar d halinde görülüyordu. 

a ... :&?n, bu işi yapam.ıyacağım. Mutad selamlaşmadan sonra Co sordu: 
Diyecektim. _Hayrola. eline ne oldu? 
Fakat, Elisavi .. o, kafamın içini al • Delya, pek de neş'clı olmıyan bir gü • 

tüst etmiştL lüşle gülümsedi: 
Şimdi, onu delice bir a.şk ile sevdiği· _ Klcmantin snlçalı bır tavşan yemc-

Jni hissediyordum. Artık onu hizmet - ği ikram etmek hevesine kapıldı .. Şu Klt:
Çiliğe mecbur etmemek.. istediği_ gibi mantin hakikaten tuhaf bir kız. Saat beş
giydirip kuşatarak memnun edebil • te salçalı tavşan yemek, bu görülmüş bir 
inek .. ve, a~kımın heyecanlannı da o - şey midir General.de orada idi Adeta 
nun karşısında dindirmek için, ken • 'ev.de hizmetçi yokmuş gibi onun nasıl 
diınde kAfl derecede kuvvet ve cür'et hizmet ettiğini bir görsen!. Fakat şu Kle
buluyordum. mantin hiç te sıhhatli bir kıza benzemi • 
Ablaml:ı tekrar buluştuğumdan. tey yor. Çok sinirli bir şey .. füze ikram eder

ıeıne hiç bahsetme~im. Ve, bahset- ken, kaynar salça ile elımi ve bileğimi 
inek fikrinde de de~ldim. Onun için başladı. Müthiş ağrıdı. Zavallı kız buna 
bütün işlerimi biiyilk bir ketumiyet i · 0 kadar müteessir oldu kL. Ya Generc.li 
Çinde yü.rütecektim. Ve şayet, o kasa - görseydin!.. Biliyor musun, Co. İhtiyara
Yı kırmağa muvaffak olup ta o büyük deta aklını kaçıracaktı .. Hemen aşağı koş 
servett e1tt geçirirsem; teyzeme ve bil - tu ve hizmetçilerden birini sargı ve bağ 
ha!l!sa EUsav1ye hiç btr şey sezdirmiye- almak üzere eczaneye gönderdi. Şimdi ar-
~k: tık o kadar fazla ağrınuyor. 

- Vakti1e, her nam1sa elime bir Co, ihtiyatla karısının kolundan tuta .. 
(Şaı-k ~ndife.r yoTian) hisse sene - rak. ve sargıların alttndan beyaz bir ta • 
di geçml~ti. Bu ~enedin numarasına, kını iplikler çekerek sordu: 
~iYango fgaboıt etmiş .. Elisavinin tali - Bunlar ne? 
hıe... Delya cevab verdi: 
Diyecektim ... Hattl paralan. Elisa • - Bunlar yağlı. yumuşak hır şeyler .. 

• iYi. teyzemi alarak doğruca Giride gi- Masanın üzerindeki paralan görünre 
d~ektim. Orada, ~vgflim ile evlene - ilAve etti: 
tek artık hayatımın be.kiyesini sakin - Ah, Co. Gene bir etili mü sattın? 
\1e sessiz bir saadet içinde geçirecek - Co, dalgın bir eda ile: 
tün. - Sattım mı, dedi?. H, evet.. İstersen * Peoria'Jı müşteriye sor. O bugiin, ısmar • 

O akşam, ortalık karardlktan sonra ladığı istasyonu aldı. Bundan başka p:ır -
•blarnın evine gittim. Rakl masasının kın manzarasile Hüdso.:ı manzarasına ih
bt aşında, neş'eli kahkahalar atan en iş _ tiyacı olduğunu söyledi. Delya. sen bugün 
eın Ali beye: kaçta elini yaktın?. 

i .. _- Azirim! .. Düşündüm, taşındım. O Delya şikfiyetci bir sesle· 

Delya, birkaç saniye için kendini tuta
bildi. Sevgi ve inad dolu bakışlarla ko • 
casına baktı... Ayni zamapfüı. manaları 
pek de anlaşılamıyan generale aid birkaç 
söz mırıldandı ... Fakat nihayet başını eğ 
di. Gözlerinden yaşlar akmağa başladı; 
bu yaşlarla beraber bütün hakika: te o:-
taya döküldü: 

- Ben bir türlü ders bulamamıştım 
Co, diye itirafa girişti. Resim sahasında
ki meşguliyetinden vazgeçmeni de aklım 
bir türlü almıyordu. Nihayet yirmi dör • 
düncü caddedeki büyük çamaşırhaneye 
girmeğe ve gömlek ütücü!üğ:l yapmağa 
mecbur oldum. General hikayesile kızı 
Kleınantin hikayesini iyi uydurdum, de
ğil mi Co? Bugün, oradaki kızlardan biri 
ütü ile elimi yakınca, eve gelirken yolda. 
bu tavşan salçası masalını uydurdum. Ba 
na darılınadın, değil mı Co?. Şayet bu ça 
rnaşırcı dükkanına girmeseydim, etüdle -
rini şu Peoria'lı adama satamıyacaktın; 
değil mi Co? 

Co:, yavaşca 
- O Peorialı değil, dedi. . vücudlerinin kapının içinde. katillerinin 
-: N~re~ olursa ols~?· orası ehemmı • pencerelerinin altında serilmi~ olduklan 

yeti haız bır nokta degıl kı .. Sen ne ka • görfüür. Kadınları korkutabilecek mahı
dar zeki, ne kadar aktllısın Co!. Öp ba • yetteki bu müthiş örnekler onlan ne 
kayım beni, Co!. Bemm Klemantine piya haşyet içinde bırakıyor, ne ablaklamıı 
no dersi vermediğimi nasıl tahmin ettin? tashih ediyor. 

- Bu akşama kadar ben hıç bir şey - Hükilmet bu yolsuz hareketlerin resml 
den şüphe etmiyordum. Hatta bu akş'.lrn bayramlar ve umumi şenlikler esnasında 
da anlamayacaktım. Faka~ şu senin elin- çoğalmaması içindir ki kadınların sokak
deki yu~~ş~k y~ğ~ı bezler1e şu ya~ı, yu- Jara çıkmalannı meneder. 
k~rıda. u.tu . ıle elı~ı ~akan hır k1z içın ben Saraydan haber verilen gebelik artık 
gondermıştım. İk~ncı haf:adır ki ben rle son gilnlcrine yaklaşıyordu. Şeniiğin bü
bu çamaşırhanenın makıne d3iresinde tün hazırlıkları itmam olunmuştu. Artık 
yağcı olarak ~alışıyorum. şenliğe başlamak ıçin hükumetten emir 

- Demek kı sen.·· bPkleniyordu. 
- Benim Peorialı müşterimle senin ge Bir çocuk dünyaya geldiği zaman, s&· 

ncralin, resim veyahud müzik dive:niye- rayda neler yapıldı~nı ancak Türklerle 
ceğimiz ayni b·r san'atin mahsulüdürler .. ahbablık peyda ettikten sonra öğrendim. 

Her ikisi de güldüler. Co· Bu tafsilatı burada hikaye ederek bir da-

Sarayburnu bataryası ve Tophane ba
taryası ateş ettiler. Bu muhtelif yaylım .. 
lara gümrüğün, limanın ve Kızkulesi• 

nin (5) ateşleri de inzimam eyledilerA 

Tellallar derhal vak'ayı ilan ettiler. 
Doğan sultana Hibetullah adı verildi. Ay .. 
ni zamanda şenlik icrası de emredildi. 

Bunlar karada yedi gün, deniz üzerinde 
üç gün devam edecekti. Böyle bir şey 

şimdiye kadar yalnız şehznde doğumla· 
rında yapılırdı. Fakat akim kalmıs ikf 

devirden sonra dünyaya gelmiş bir ço
cuğu böyle karşılamak münasib görül
dü. 

(Ar1cası var) 

(5) İsta.nbulun karşısında, fakat payitaht.. 
tan ziyade Üskiıdara yakın bir mevkide ki,.. 
in olan bu kuleye Türkler Kızkulesl derleı;. 
Bunun bir Rum prensesine uzun müdde~ 
mahp~ hlzınetlnt gördüğünü iddla ederler, 
Avrupalılann kuleye verdikleri 1s1m ise vak
tlle onun kahromnn lkaınetgl\hı telfikki ~ 
dlldlğl zannını veriyor. Fakat bu türlü tah-
mlnlerde gülünç hattA manasız blr mevkle 
düşmemek 1çln gayet bııslret göstermek lA~ 
zımdır. Bazı 5eyyahlar Karadenlzln medh~ 
Une bir Pompet sütunu koymuşlardır. Haıi 
bukl bu meşbu:; Romalı hiçbir zaman bura~ 
lara gclmemtştlr. İskenderiyede görülen baş-

ı 

ka blr sütuna da nyni 1sm1 vermişler~ 

Muhakkak ki Pompe6 bunu hiçbir zaman, 
rekzetmemlştir. İstanbul civarına gelince. 
Karadeniz sablllerjnde ayni t.nrzdıı bir ta..' 
kım kuleler harabe.51 arasındn eski bir kule 
görülür ld bunlar bir sıra ii?.erlnde 
bina edllmlşlerdir. Vaktlle KnradeW.. 
sahllle:1nde şekavetlerinden korkt.ukları 
Kazak gemllerlni haber vermeğe hizmet e-
derlerdi. Bu cehalet ve barbarlık memleke
tinde bu mtlnferld kulenin ismi yoktu. Heıı 
şeyi b~Jmek ve 1zah etmek metine müptel4 
olan bizim ATI'Upalılar 1se bu kule~ Tour 
d'Ovlde adını vermişlerdir. 1 .......................... Ş°EHİR0 00

TİYATRÖS0Ü00İ 

Tepebqı Dram 
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Son Posta 
Yevmi, Siya.s1, Havadis ve Halk gazetesi 

~ karar verdim. Bir hafta sonra, ha _ - Galiba saat beşe geliyordu. Ütü ... 
tırun. Şey yani salça tam bu saatt-:? hazır ol • 

- Bir insan güzel san'atlnn severse ona ha artık bu bahse tema~ etmiyeceğim. 
hiç bir iş... İlk ağrılar başlar başlamaz, sadrazam, Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 25 

Demek istedi. Fakat Delya, avucile ko müftü, devlet ricali ve askeri kuvvetler ._ ____ ı_s_T_A_N_B_U_L ____ -11 Dedim. muştu .. O anda generalin vaziyetini giir-

tn · t b k k . d seydin Co ... .be ış em, u aranma ço sevın i. Co: 
easının ağzını kapayarak: şefleri, sofa salonunda tevellüdü bekle-

.. . rhal i~ki zevkine fasıla vererek be -
~~ aldı, götürdtt .. soyacağımız evi gös _ - Delya, dedi, ~öyle bir dakika i~in 
~rdı. yanıma otursana!.. 

- Öyle değil, Co, ciedi, şöyle: cBir in- mek üzere, saraya davet olunurlar. Sa
san severse, ona hiç bir iş ağ:.r gelmez!• rayın Harem tesmiye edilen kısmını pa-
r• ~ dişahın maiyeti ile birlikte işgal eWğl 

t ~katlı bir binadan ibaret olan eve, Karısını, oturmakta olduğn kanapeye, 

1 
nı~. emin saylediği kadar kolay giri _ yanına oturttu. Elini karısının omuzları-

yAJtlWld Jıftr8BAJlllZD.&: sair binalardan ayıran mütevassıt odaya 

ıttn na atarak sordu: 
t 1Yecekti. Binayı iyice tetkik ederek, 

Maskeli balo 
sas}ı bir plln hazırlamak elzemdi. - Delya, sen bu iki hafta içinde hangi 
~Onun 1~in eniştemi eve gönderdim. işle meşgul oldun? Ne yaptı-:ı? Ne iş gör

Çeviren: Faik Bercmen 

..... en, eVin karşısında, karanlık bir kö - dün. Nerde çalıştın? 
~~~B~W~bir~ - =-=~~~-~~~~-=~~~-~~~~-~~~~=== 
ltı le gözden geçirdim. Tehlikeli iş gör -
'Y~~:k için, kapıdan girmeğe karar 

l'dını. 

da .ı\b1~ evi.ne döndüğilın zaman onu 
d~enıştemi de eskisinden neş'eli bul -
~tıhn Çarçabuk .90frayı genişletmişler, 
tır içtn de ntkı w ,-eni mezeler ha-

etnıtşlerdi. 
gö~~~nı, avuçlarını birbirine sürtüp 

~rirntn içine bakarak soruyordu: 
tın- E, ne haber evlAd? .. Keşfini yap • 

lllı? .. 

a , iş, zle, Grip, Romatizma· 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında a-ünde 3 kqe alınabilir. - -

bu ad verilir (4). 

Bir cguarteron• çapında on iki küçük 
top - ki bunlara sofa topları denir • de
nize nazır olan bu odaya dizilmşilerdir. 
İsveç toplarrtıdan mürekkeb bir batarya 
da vardır. Bunlar yokuşun ortasında, 

Cl) Bu türkçe kelimenin telAffuzu -.e ma
nası tamamen Frans17.dır. 

<2> Sandal. Bu kelimenin lisanımızla mtı
nasebetı aynidir. Bu ajtaçtan bir ta.bandır. 

Ayak kendıslnl kucaklıyan bir kayış wsıta
slle bunu giyer. Takat fU fo.rk ~ ld Tftrk:1-
yede sandallar be§ altı .pouce, ytiksekliğln
de iki tahta ayak fi?ıcrlne oturtulmuşlardır. 

(3) Peştemeal ipekten yahud pamuktan 
bir kumaş p:ı.rçasıdır ld hamamlarda haya 
sevklle örtünülUr. 

(4) Bu salona husu.81 "lerde mabeyin o
dası derle:. Hnrfl hıırtıne tere~ ortn
dsld oda demektir. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize &iddir. 
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Deniz ·şeytanı 

Har· en nefret eden adam 
, Herif . kapısının dış dehlizin -J olmuştu, bizim giriştiğimiz spor bah -1 - Siz Fransa için harb ediyorsunuz. 
Cie uzun bır Borneo ~nda1?.~~a be~az sindeki şeraite riayetle kendisini ziya- Ne dediniz? Holandez misiniz? Ah ah .. 
pantalonu ve beyaz gomlegı ıçınde şoy: ret etmiı; olduğumuzu bevan eder su - ne fena ki memleketiniz Fransa ile bir. 
le atılane uzanmış bulunuyor ve hatta rette b 'rkaç satır karalamıstı. Hkte harbe gı·rm· d g··ır Fak t ben -
biz k d

. . kl • b'l ış e ı. a an 
. . e.n ısıne ya aştıgımız zaman ı e Bir ~ralık -laf olsun diye soruyor - hyorum ki siz La bell France'l seviy<>r-

istıfmı bo~uyordu. Bu adam yakışık!ı muş rribi- Kircheiss: sunuz .. 
ve f.~kat bır şeytan kad~r d~ t.enbel go- - Bu yakınlarda hiç bir geminin uğ- Bunu söyler söylemez gramofon ü-
rftnuyordu. Cenub denızlennın insana ravacam beklenrnh·o ... mu? · M .t kırı c:üphe • zenne arsaillaisi ihtiva eden bir plak 

klı.k ve fütur veren . h~vası "' Diye sormustu. fnıriliz memuru ten - koymuştu. Kendisile birlikte bizm de 
,ok kı ona da tesir etmıştı. belce ve yorımn bir eda ile· ıa· . trn kl""" . i . . d A-

- Adım Von Houten. · . . : . gannı e e ı~nnız ıstıyor u. ru -
. .. • . - Ne bılevım ben, demıstı, her sey zusuna göre hareket etmekte beis gö -

Diye so~ başladım ve devam ettım. bu kanlı harbe gidivor ve biz buralar- ,.,...k. R 1 · · · · · ~ · B d r11> i · "ki · • So th rt' remem'-1.ı ee erıınızı ~şıre ~.şı.re 
- u a t>-m mın 1 ncısı u a · da bu Kanakaslardan başka bir şey taır.a · -.l· - ...l k M d ki · İngiliz memuru şo .. yle başını kaldırıp .. . .. .., nnı t:uıyonıu . a em o, yanı 

gorrnuyoruz M ·ıı · b"" ··k d d · · 1 bana hakiki bir İn "lizin üphesin· ifa. · arsaı aıs uyu e em ıçın yazı • 

d d
' 

1 1 
gı __ 

1 
t...... ı • Bunu sövledikten sonra kendisi için mıştı ve ona ithaf edilmişti. Onu ta -

e e en nazar ar a şoy e ~-n a.şagı . . • . 
balan 

h N 
1 1 

d . . t azab ve 1ztırab yurdundan başka bır gannı ederken hiç bir manevt eza duy-
ış~ı. orma zaman ar a sızın n- 1 b d ·· .. 

gil
. · · ed' M • rk da 1 sey o mıyan u a aya sovup sayıyor • muyordum.. 
ızınız, mece5.nız a a ş ann en d 

iyisidir, sohbeti hoş olan bir adamdır, u. Papas, hiç durmaksızın boyuna 
çok misafirperverdir. Fakat harb ha • İn2iliz memuru; hayatının Atılane v~ Fransızca çatırdatıyordu. Kendi vata. 
!inde de doğrusu onları takdir etme - yeknasak gecmekte bulunmasından mu nının ve anasının dilile konuşan insan
mek mümkün değildir. Bu gibi ahval - teveJJid bir h~sl.e bahisten baı:ı~ geçe- JarJa karşıJa~ış bulunmaktan müte -
Cie onlar her şeye dikkat etmek, hiç bir rek sa~ed haneme çıkarlren kilıse ada- vellid bir vecd içinde gibi idi. Bizi du
şey~ gözden kaçırmamak için titiz ha- mı kıhklt. uzun sakallı bir adam çıka- rup durup kucaklıyor ve yemeğe kal -
reket ediyorlardı. Sanki onların dimağ- gelmi~i. Bu. bir Fransız: misyoner pa - rnamız: icin yalvarıyordu. 
lan yalnız ve yalnız her şeyden şüphe pazı i~i.. Ken~i~dni selAmlaınak. için Yemek cidden nefisti. Bilhassa şarap. 
etmek için yaratılmıştı. sa~~ti~miz bırkaç Fransızca kelı~e - Konuşma!ar, bi7.i için için kızdırmak -

İngilizceyJ benden daha iyi konuşan ~ ış~tnı:k onu tideta bir ~k ~bı se- tan hali değildi. Fakat bunu hissettr • 
Kirchı->iss söze b:ışlarnışt:ı: vındırmısti .. ?11'1n slSyledı~ne ı??~ bu miyecektik, cebri nefs ediyorduk. Ra. 

- Biz, diyordu, Felemenkli bir ne • adada ke•,dıc:ınd.en başka bır İntrılı~ me hib baba, belki çok iyi bir adamdı, fa
irtlden ıtelme Amen"kalıyız. Birltaç ay mur, bir de İngılit taciri ol~rak iki be- kat tepeden tırnağa kadaT da vatan • 
evvel San Fransisko'da Hollanda klü • yaz: ad~m .vardı ve, hiç birisi de Fran • perverdi. Duyduğu düşmanlık ve nef -
bilnde bir bahse tutuşmuştuk. Buna sızca bılrnıyorlardı. Tet yüzünden Almanlar aleyhinde bir 
,göre biz açık bir botla Honolulu'den ha - Allmı, allon çocuklar, diye bağı • 1ıayll atıp tutmuştu. 
teket e~~ek ve Kuk. a~alarmdan geçe rıyordu, Oh mon. Dieu, Siz beni herhal- Marsaillaisi bir defa daha hep bira· 
tek Tahıtl ye kadar gıdıp geri dönecek· de ziyaret etrnelısinit! ğızdan tağanni ettikten sonra babanın 
ttk. ~u bahis için ortaya ~konulan para, Ve koIJarımızdan yakaladığı gibi bi- müsaadesini istihsal ederek ayrılıyor. 
ylrını beş bin dolardı~ Bınaenaleyh a • zi ideta sürüklercesine ikametgahına duk ki ncş'esinden çocuk gibi uçunan 
ıtz centilmenden, bahıs şartlarına tev- götürmüştü. Burada derhal bardakları papas: 
lik.an buradan g~iş .bulunduğum.uza gayet nefis §arapla doldurmuştu. - İkinci durağınız neresi olacak? 
öaır musa~dak bır. ~esık.a .lt1tuf buyur- - Siz Amerikansınız: ha?. Diye soruyordu. 
malarmı nca edebılır mıyız? Bundan Diye bağ'ırıyor ve ilAve ediyordu: (Arkaaı var) 
baş-ka gemimize tazP su, taze sebz:e, mey ;=::~~~~~~~~~~~~:;:~,::;:::;:::;:::;:::;::::~~===~ 
va vesaireden müre~eb komanya da 
almak ihtiyacındayız. Bun1ann alın -
masına d? müsaadenizi rica ederiz. 

İngiliz; şöyle bir gerinip esnedikten 
sonra: 

- Bu nevi bir spora, dedi, girişmek 
için bir adamın çok budala olması 11 -
ııro gelir! 

- Muhakkak övle! .. Fakat, ne olur -
sa olsun, bizim böyle bir ve!ikaya ih -
UyaCJmız var .. bunu sit. vermezseniz 
başka kimden alabiliriz? 

- Ooo, dedi, varın cehenneme gi • 
ain .. Beni rahatsız etmeyin .. Yemekten 
henüz ka!ktım.. İstirahate ihtiyacım 
var .. 

Hatta onun. ilk karşılaştığımız: anda 
bir İngilize has şüpheli bakışlannın i · 
iade ettiği mana tropik mıntakanın yu
muşatıcı ve cevvaliyct evsafını kaybet. 
tiren hususiyetine boyun eğen beyaz 
ırka mensub bir insana vaki olan tav
sifi gayrikabil bir tesirle zail oluver • 
,nişti. Şimdi o, bize sadece kendisine 
kaçıkça bir iş yaptırmağa t~bbüs e -
Ben bir takım tahtası noksan insanlar 
Biye bakıyordu. 

- Mel'un harbten haberdar mı? 
Diye scnıyor ve devam ediyordu: 
- Hala ne diye bu kanlı savaşmaya 

aevam e!mek budalahğında bulunur -
lar bilmem ki .. hayır .. bir şey değil, so
ımnda bu iş san ırklara yarayacak da .. 

f ngiliz memunı bu mealde harb aley 
liinde atıp tuttuktan sanra Almanlar 
fiakkında iyi fikirler dermeyan etmiş • 
lt. Fakat biz bundan heyecan duyup ta 
2\lmanlar lehinde vaziyet alır bir hal 
tzhar etmemiştik. Felemenk dilile ko • 
nuştuğumuz hissini vermek için adi Al 
ınan lehçesi~ arkadaşıma: 

- Biz, <lerlim, sadece bu herifi kan -
~ırıp elinden bir sertifika almaya çıa • 
lışalım .. 
~ O da ayni lehçe ile: 

- Evet, dedi, hem bilahare pek ziya
llıe işimize de yarayabllir hani... 

Bu adam, bize anlattığına ~re. vak· "e Boer harbinde · bulunmu.,tu. Bina-
1 h bu hususlan çok iyi bilir (!) 

lnız bizinı konuştu~ Platt • 
h lehçesini Felemenk dm olarak 

etmişti. Biraz konu..,.Iduktan 
ist8dtğimiz klğıdı yuınap ram 
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Soldan safa: 

• • 
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1 - Yakınlık - Bir nota 
ı - iıt 1nnn • Söbay 

il 

111 • - - -• il a 
~ .. 

- • • • 
1 - Bir n~vl hırka - Kırmızıya benzer 

renk - Neft Jlblh• 
4 - Xırmwya beımr renk - Tecrübe 

etmek. 
5 - Klfl 
8 - Uza~ işaret lçitl kullanılan blr nida 
'I - Beçlmln eaşı - BeJaS 
8 - Mükemmel. 
9 - Blr crkP.k 1smt - Blr nota 

10 - Taharri edilen - Bir not&. 
Yı.lkanc'lan a~iı: 
l - Ba.lmlan beyazlatmak içln kullanı-

lan - C'.erlha 
1 - Adllln lf\ - Sılı::ıfıt. 
S - Kabul etmemek - Blr nevi havyar 
4 - Hazır - EmniyeW 
1 - Neti - Sonunda bir cM• olA mu -

harrlr 
ı - Minarede okunan 
7 - istek - Sene 
• - 8Ö2I 
8 - K.lrplt boyut • Kırmmya bemıer 

renk 
10 - Dalı.t • Bqt& bulunan 
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Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Kadınlarda 

Kalb hastalığı 
Kalb hastalığına mübtelA. ola.n genç 

kadınlal' veya kızlann teehhül meRle
si 90k düşünülecek blrşeydir. Çünkü. uz
vt kalb hastalığına müptelA. olan lt.tzle.
lann evlendikten sonra. hamile kaldık -
lan müddet ve lohtı.!alıkla.n esnasında 

bazan ölilıne kadar götü.ren Arızalar ve 
lhWf.Uar v~ki olablllr. Bu sebeble bu gi
bi ha.ataların evlenmelerinde birçok ka· 
yıd ve §artlar mevzuubahstir. Denile -
mez k1 kalbi hasta olan kadınlar gebe 
kalamaz Teya doğuramaz. Böyle basta -
ıarın bazan tabll bir şetucre vaz'ı bam -
lettlklerl çok görülürse de baza.n da bu
nun ta.mamile aksine olarak rebellğln 
yilkaek aylarında Tey& TI.Z'ıhamll esna
sında tevakkufil kalb lle hastaların glt
til1 90k görülmllştür. AHe tablblerlnln 
çok allkadar olmaları icab eden bu da 
başka bir mühim keyfiyet. 

Onab lstfyen okayuculanınuı posta 
pala yollamalannı rica ederia. Aksi taJt. 
cllrd• istekleri makabelesla kalabilir, ••• 

-·····---··---.. ·--·---------

Nöbetçi eczaneler 
B• rece nöbetçi olaa eczaneler fail • 

bardır: 

htanbal clbetindellDer: 
At.sarayda <Ziya Nw1), Alemdarda (E

sad>, Beyazıdda CAsador>, Samatyada. 
<.Rıdvan), Emlnönünıde <Betlr Klemal) 

Eyübde (Arıt Be~>. Fenerde CVltall)' 
Şehremininde <.NAznn>, Şebzadebqmck 
<1 Balll), Karagfunrüte (Suad>, Kü -
çütpazarda CHlkme' Oemll), Bat:ırkö • 
yiindc (Hlll.1) • 

.Berotıa oUıetlndekller: 
İsUtlll caddesinde CX&n"'1k), Dairede 

COtınq), Topçularda (8poridla), Tak -
simde (Nlzameddln), Tarlab&§IDda CN1-
had)., §llllde (Halle), ~ (N 
Halid). 

Bofutçl. Kadıköy .,. Adalardakiler: 
'Öakildarda CAhmediye), Sarıyeroe <Nu

n>, Kadıköytındı (Sıhh&t, Rlta.t), Bd • 
y(itadada (Balk), Heybelide (Balk). 

lstanbul 
Teranedll. Fevziye ve Bedriye tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24751 ik

ru numaruile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteril.mit 
olup borcun 6denmemealnden dolayı atı Jmasına karar verilen ve tamamına ,.. 
mln'!l Qç ehlivukuf ~arafından (1200) lira kıymet takdir edilmiş olan Unkapanın· 
da eski Ham aktar yeni Kasab Demfrhun mahallesinin eski Çeşme yeni Konak
çepne sokalmda eski 4 yenl 10 taj 8 ltapı 1002 ada, 6 parsel No. 1ı şarkan 7 par
sel No. lı ~ fimalen Kurakçeıme sokağı, garbın Durakçeşme çıkmazı sokağı. ce
nuben 5 parsel No. lı ev ile mahdud bir klrgir evin evsaf ve mesahası aşağıda 
yazılıdır: 

Kapıdan girildikte zemini lwmen kmk çimento şaph bir koridor üzerinde bir 
oda ve kınk malta döşeli bır mutfak ve mutfakta bir kuyu ve odadan aokatı 
çıkılır bir kapı vardır. 

13 basamak ahşap merdivenle birinci kata çıkıldıkta merdiven başı ve iki oda. 
bir hell, ikinci kata on fk! basamak ahşap meroivenle çıkılır burada bir sofa ll· 
zerine iki oda (biri ı:cıhmclı) ve bir helA ve çatı arasına çıkan ahşap merdive
nin yanında bir yüklilk vardır. 
Binanın beden duvarları kargfr diğer aksamı ahşaptır. 
Me8Chası: Heyeti mecmuası 152. 46 met rP murabbaı olup 43. 31 metre murab

baı üzerine bina inşa edilmiş geri kalanı bahçedir. 
Yukarıda hudud evsaf vt mesahas1 ya zıh gayri menkulün tamamı açık artır· 

maya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 16/2/939 tarihinden itibaren 9'.17/ 
276 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. fJAndn yazılı olanlardan fazla malQmat almak fstfyenler 
işbu şartnameye ve 937 /276 dosya No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin% 7,5 nisbetinde pey veya 
miJlli bir bankanın teminat mektubu tev ii edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahihleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddia· 
lannı işbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bir· 
1ikte memurlyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu ıiclli ile 
sabit olmadıkça sattı bedelinin paylaşın asından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumut 
ve lüzumlu maHunat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu
nurlar. 

5 - Gayri menkul 16/3/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar 
İstanbul Dördüncü lcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artı· 
rana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 şini bulmu 
veya satıı istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedctl 
bunhnn bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalamk üzere artırma 15 gün dıh• 

teındid edilerek 31/3/939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
Dördilncü İcra memurluğu odasında artırma bedeli satış istiyenin alıcaltn• 
rüçhanı olan diğer alacaklılann bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin "1 '15 ı'ni tutmak ıartUe 
en çok artırana ihale edilir. Böyle hır bedel elde edilmezse ihaıe yapılmaz ve sa· 
tış 2280 No. h kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mQhlet. 
içinde parayı vermezse ihale karan fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmif olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ol- ' 
maz veya bulunmaw.ı hemen on beş gün müddetle artırmaya çıkanlıp en çok 
artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den he· 
sab olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalınaksızın memurlye
tim.izce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

'1 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yirmi se
nelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. Mütera-
kim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve teUAliye resminden mütevellld belediye ril
sumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp artırma bedelinden tenı.il 
olunur. İşbu gayrimenkul yukanda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü fer• 
memurluğu odasında işbu llln ve gösterilen artırma şartname.si dairesinde sa· 
tılacağl ilAn olunur. (879) 
~------__ , ______________________ , 

İLAN 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALAR! 
ANONİM ŞİRKETiNDEN 

1 Mart 1939 tarihinden itibaren ıirketimiz namına memlekette 
ithal edilecek makine, allt •e edevat, iııpat ve ifletme mabem~ 
siyle sair biletimle eıyanın gümrük muamelesi ve tertip edilecek 
fabrika ve mahallere kadar sevki milnakaıaya konmuftur. 

Teklifler kapalı urfta olarak 25 Şubat Cumartea pnll ... t 
11 de isteklilerin 6nilnde tetkik edilmek Ozere latanbulda Bab
çekapı Taıhanda 42 numarada kabul edilir. 

isteyenlere tartnameai para.ıı olarak JUkandakl adreateD 
verilir. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 

Sekizinci tıletme MüdürHlğündetı· 
Denizli i.stuyonunda yaptırılacak 4 makinelik blr lokomot11 depoaile bltna ai4 

su ve elektrik teai.satı vahidi flat üzerindea kapalı zarf usulile eksiltmeye .k.d" 

mu§tur. 
ı ~ Bu (fin muhammen bedeli (35, 000) liradır. 
2 - İstekliler bu ite aid ıartname ve N!r evrakı Dıvlet Demlryollan tzınir, 

Ankara. Sirkeci veznelerınden 175 kuruı mukabilinde alabilir. 
3 - Eksiltme 25/2/939 tarihinde Cumarteıi günü saat (11) de İzmir :oevı .. 

Demiryollan 8 mai fıtetme MüdürlüğünlH toplanacak bir komiayonca yapıl• • 

caktır. 
4 - Ekıriltmeye girebll'mek içi11 isteklilerin teklif mektublarile birlikte ııaJI" 

da yazılı teminat ve vesaiki ay, iÜI\, saat (10) a kadar ikomiiy-on reillijine ı.,dl 
etmif olmalan lhımdır . 

A - 2490 ayık kaııwı ahklmına uygun (~) liralık muvakkat temına'
B - Bu kanunun tayin •ttill vesikalar. 
İsteklinin b1l ift muadil bir it yaphiını mill:>enia tbru ldecelt bir v..U-

ehliyet vesikuı ywine kabul olunacaktır. .(298) (737) 
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18 

26 
37 
47 
62 

129 
152 
158 
25'1 
260 
264 
284 
290 
315 
550 
582 
595 
600 
615 
634 
640 
691 
701 
73'1 
752 
771 
841} 
89S 
896 
.008 
,086 
.176 
1219 

l241 
l282 
1283 
1330 
1371 
1400 
1418 
1428 
1435 
1439 
1447 
1479 
1503 
1558 
1565 
1575 
1623 
1638 
1665 
1718 
1776 

1805 
1860 
186'1 
1898 
1945 
1964 
1970 
1975 
1979 
1981 
1982 
1994 
2019 
2065 
2088 
2101 
2119 
2158 
2201 

2212 
2233 
2297 
2302 
2344 
2513 
2655 
2681 
2700 
2724 
2767 
2819 
2855 
2892 
2961 
29'13 
aoıo 

3019 
8029 
3056 
3067 

3195 
3201 
3218 
3247 
3281 
3288 
3303 
3319 
3330 
3349 
3423 
3478 
3486 
3490 
3492 
3507 
3571 
3683 
3106 
3725 
3794 
3861 
3867 
3914 
3992 
4013 
4057 
4088 
4132 
4154 
4286 
4295 
4326 
4398 
4419 
4474 
4500 
4515 
4563 
4594 
4615 
4648 
4741 
4793 
4799 
4839 
4879 
4887 
4901 
4916 
4978 
5022 
5027 
5033 
5051 
5053 
5219 
5224 
5266 
5328 
5349 
535'7 
541'1 
5488 
551'1 
5518 
552!5 
5586 
5604 
5630 
5631 
5642 
5651 
5680 
568S 
5694 
5718 
5750 
5777 
5792 
5793 
5824 
5838 
589'7 
5945 
6009 
6021 
6022 
6038 
6050 
6058 
6077 
6091 

6096 
6141 
6202 
6264 
6269 
6303 
6331 
6334 
6437 
6455 
6460 
6461 

6602 
6623 
6630 
6664 
6698 
6713 
6781 
6309 
63J2. 

6899 
6962 
'7004 
7008 
7031 
7034 
7063 
7071 
7074 
7093 
7096 
7099 
7111 
7134 
7160 
7230 
7302 
7313 
7?.53 
73M 
7401 
7495 
752:; 
7;.\54 
7573 
7584 
7609 
7635 
7665 
7748 
7777 
779.1 
7833 
'7989 
8005 
8011 
8028 
8039 
8040 
8043 
8057 
8143 
8159 
81'11 
82'72 
8288 

8363 
8449 
8503 
8504 
8532 
8629 

8705 
8719 
8'?50 
87'>4 
876~ 

8779 

8511 
8827 
8840 
8910 
8973 
8975 
902~ 
904!) 
9073 
9079 
9117 
9137 
9260 
9387 

9482 
9498 
9520 
9547 
956'1 
9722 
9730 
9735 
9749 
9760 
9767 
9303 
9829 
9849 
9856 
9885 
9938 
9949 
9!'155 
9!'173 

10020 
10()70 
10111 
10:!98 
10348 
10335 
10425 
10454 
10505 
10565 
10:17ô 
11JG09 
10632 
10640 
10641 
10653 
10749 
10826 
10909 
1099(.l 
10995 
11010 
11012 
11023 
11044 
11053 
11092 
11132 
11139 
11147 
11209 
112i'O 
11278 
11293 
11311 
11406 
11432 
11537 
11547 
11564 
1151:!3 
11594 
11610 
11636 
11662 
11714 
11769 
11825 
tt829 
11834 
11850 
11862 
11908 
11931 
11937 
11944: 
12008 
12157 
12166 
12191 
12241 
12282 
12305 
12381 
12!)33 
12!534 
12596 
12653 
127~,6 

12754 
12769 
12Sl6 
12843 

12849 
12860 
13027 
13075 
13087 
13119 
13160 
13171 
13222 
13255 
13263 
13264 
13337 
13357 
13394 
13400 
13511 
13605 
13646 
13701 
13762 . 
13777 
13812 
13819 
13825 
13838 
l:l843 
13853 
13889 
13915 
13940 
13992 
14051 
14189 
14194 
14218 
14241 
14249 
14257 
14267 
14285 
14343 
14361 
14388 
14446 
14583 
14584 
14590 
14607 
14!126 
14680 
14681 
14705 
14709 
14720 
14723 
14738 
14R05 
14918 
14926 
14928 
14932 
14951 
1'1966 
15037 
Hi080 
15095 
15098 
15126 
15134 
15194 
l!'i227 
15253 
15321 
15334 
Hl353 
15378 
J!i420 
15433 
15458 
15561 
15579 
15617 
1!>645 
15690 
15703 
15705 
15791 
15839 
15867 
15966 
15976 
16052 

16070 
16127 
16183 
16343 
16355 
16375 
16~ 

16452 
16458 
16475 
16479 
16510 
16514 
16597 
16640 
1667"1 
16724 
16752 
16792 
16828 
16898 
16900 
16905 
1 fl926 
16934 
17091 
17100 
17117 
1712'7 
17157 
17162 
17262 
17268 
17288 
17344 
17352 
17400 
17414 
17463 

17540 
17585 
17629 
17659 
17716 
17723 
17750 
17754 

17770 
17791 
17858 
17881 
179~ 

17973 
18037 
18040 
18054 
18119 
1~159 

1R178 
18235 
18245 
18248 
18263 
18308 
18318 
18379 
18439 
18!)58 
18559 
18575 
18600 
18651 
18761 
18831 
18833 
18845 
18893 
lR903 

18926 
19045 
19080 
19167 
19190 
19232 
19247 
19319 
19335 
19365 
19369 
19454 
19457 
19~8 

19498 

19532 
19586 
19551 
19700 
1977il 
19781 
19S25 
19848 
198M 
19876 
19937 
19964 
2002-l 
20037 
20053 
20108 
20130 
20138 
20141 
20152 
20~06 

20246 
20249 
20348 
20382 
20:18, 
20410 
20470 
20499 
20554 
20583 
20610 
20612 
20633 
20666 
20677 
20717 
20'740 
20778 
207R~ 

20827 
20828. 
21)876 
20890 
20913 
20914 
2092!3 
20949 
20<170 
2105, 
?.10S3 
21127 
21 fl21) 

21267 
21293 
21299 
21:ng 
21412 
21!543 
21!566 
21:183 

21600 
21678 
2i749 
21753 
2177! 
21774 
21809 
2l842 
218~6 

21988 
21997 
22012 
22o:u 
22076 
22097 
22143 
22174 
22181 
2218~ 

22209 
22217 
22250 
22278 
2'.!281 
22287 
22311 
22341 
22359 
22368 
22371 
22386 
2239-4 

22434 
224~0 

22547 
22565 
22619 
22658 
22718 
22724 
22730 
22769 
22803 
22834 
22847 
22929 
22961 
22984 
23013 
23028 
23029 
23061 
2:n2e 
23149 
23161 
23190 
2i$:!2:~ 

23248 
23293 
23349 
23352 
23353 
23:1513 
2~379 

23434 
2:1493 
2~541 

2363'? 
23754 
33875 
24021 
24024 
24087 
24147 
241!13 
24340 
24346 
24373 
24463 
24'>23 
24!527 
24565 
24"i87 
24601 
241ı7l 

24fi91 
24707 
24730 
2ıR05 

21RUJ 
248~9 

24850 
24876 

21880 
24881 
24887 
21nos 
2!1004 
25057 
25068 
25087 
2!1091 
2!1116 
25211 
25213 
25242 
25250 
2526R 
25269 
25305 
25370 
2!54~3 

25438 
25456 
2!554.'3 
25570 
25632 
25655 
25668 
25710 
2"iTI.7 
25729 
25753 
25768 
25770 

25813 
25902 
25905 
26001 
26011 
26030 
26051 
26131 
26159 
26202 
26276 
26277 
26346 
26373 
26390 
26418 
264.':!3 
26445 
26527 
26588 
26607 
26632 
26696 
26800 
26813 
26829 
26855 
26894 
26939 
26941 
2695ff 
269R8 
26Qf16 
2f\ı:l-88 

27009 
27071 
27154 
27185 
27216 
27230 
27241 
27245 
27273 
27300 
27318 
27320 
27418 
27432 
27440 
27479 
27521 
27666 
~7-684 

27 ı:m2 

271)94 
27719 
277'.lt 
27787 
27812 
27816 
27820 
27868 
37871 
27905 
27921 
27958 
27966 
28020 
28027 
28060 
28130 
28202 
28255 
28276 
28287 
28351 
28381 
28387 
28462 
28502 
28534 
28543 
28560 
28567 
28575 
28578 
28604 
28693 
28699 
28722 
28763 
2880-4 
28850 

28882 
28898 
29148 
29176 
29216 
2922! 
29299 
29302 
29350 
2937~ 

29317 
29380 
29423 
29461 
29473 
29478 
W572 
29623 
29707 
29712 
29760 
29766 
2976'7 
29773 
2~878 

2988~ 

29948 
29951 
29986 
29993 
29995 
30018 
30023 
30026 
30073 
30172 
30201 
3029~ 

30311 
30327 
30415 
30430 
30437 
30472 
30519 
30531 
30602 
30606 
30619 
il0640 
30670 
30677 
30734 
30758 
30764 
30783 
30835 
~0903 

~1)919 

31005 
31089 
31103 
31114 
31135 
31208 
31212 
31278 
31297 
31318 
31416 
31422 
31451 
31460 
31484' 
31502 
31621 
316"29 
31638 
317(19 
31737 
31795 
31856 
31859 
31877 
31882 
31885 
31947 
32008 
32069 
32093 
32136 
322~ 

32219 

32248 
32345 
3?..355 
32361 
32368 
32423 
32433 
32540 
32585 
32595 
32612 
32626 
32710 
32737 
32803 
32820 
32821 
32847 
328131 
32962 
33005 
33046 
33152 
33183 
33208 
332tH 
33304 
33307 
33373 
33389 
33473 

:-1350:"> 
33537 
33!548 
33581 
3:-3613 
:-13630 
33667 
33706 
33714 
33738 
33740 
~3800 

33810 
33822 
33880 
33904 
34009 
34021 
34071 
341)83 
'34086 
34094 
34141 
~1154 

~4157 

:H213 
:~4222 

35306 
35330 
35339 
35343 
35356 
35384 
35408 
35409 
35412 
35440 
35499 
35501 
3551)2 
35536 
35604 
35649 
35667 
35669 
35691 
35'708 
35731 
35766 
35817 
358:-12 
35849 
3~916 

36:'.l~!l 

36110 
36144 
36147 
36219 
311:~24 

36250 
311348 
3fi349 
36402 
36455 
36468 
36494 
3R35R 
i3fi564 
3111118 
36'322 
3Mn 
36füll 
3fl734 
3fl784 
3RP.29 
3f.351 
36862 
31l92fı 

31\940 
3696'}, 
3~!H18 

31()0!) 
370,;6 
371')1} 
37150 

34248 - 371 '7~ 
342!16 
34327 
34337 
34~54 

34378 
34480 
34481 
34486 
34543 
34;15~ 

34597 
34624 
34626 
34651 
34664 
34663 
34786 
34783 
34806 
34807 
34821 
348!14 
34907 
34944 
34959 
34987 
35004 
35007 
35009 
35099 
35161 
35207 
35226 
35241 

;l'?'lfi'> 

37211 
37303 
313n 
37367 
31:rna 
3n10 
374.09 
37423 
37446 
374:18 
37473 
37481 
37519 
37620 
37645 
37777 
37809 
37848 
37351 
37893 
37906 
38013 
38038 
38038 
38115 
38138 

.38147 
38240 
38243 
38300 
38320 
38351 
38384 

32227 , 

38483 
38492 
38516 
88554 
38558 
S8f164 
38590 
38619 
38675 
38700 
36728 
38797 
38845 
38921 
38946 
389~3 

38957 
38963 
38975 
38983 
390J7 
39023 
39128 
39138 
39145 
39173 
39l86 
89211 
39?2() 
39260 
39273 
39:ıo~; 

3Q~64 

3931l7 
39~R4 

S9H9 
39480 
3948fı 

391194. 
39511 
39""0 
39'\'>7 
3!1'159 
39ri24 
391>78 
39778 
39817 
39'l:ll') 
39R12 
39~41 

aonn 
39~RO 

39905 
39cn4 
3Cl017 
3904~ 

399'11 
39960 

Pudra hususunda yem 
ve cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
pudra §imdiye kadar tanı
dığunız pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
cildde mevcudiyeti bile farkedil
mez, ıayanı hayret bir ten temin 
eder. Gündüz, rüzgar ve yağmu
run bozaınıyacağı bir tazelik ve
rir, gece de en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iyen terden mi.i
teessir olmaz. İmtiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile ka .. 
nştmlmış olduğundan bu yeni 
Tokalan pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cild!in tabii yağlı ifraza
tını masetmesine mani olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşukluklann teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krema köpüğü 
bulunan bu meşhur Tokalan Pud
rasını tecrübe ediniz. 

DEIHAI 

~ 
~· 

PARASIZ 
10.000 NÜM UNELIK· 

Birkaç gün zarfında teninizde 
husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınların on• 
da dokuzu tenlerine uygun olma• 
yan fena renkte bir pudra kulla• 
nır ve yü.zleri makyajlı ve ağır 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
nın yegône çaresi, yüzünil.zün bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafı
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muvar,ı 

pud'rayı intihab etmiş olursunuz. 
Şayet rengin bıtihabında tered
düd ediyorsanız müessesemize 
müracaat ediniz. Tecrübe için 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak nümunelikler takdim ede
ceğiz. 

1 htanlui L elediyesi llinlan 1 
19/1/939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere il!ıı edilen Ka.sımpaşada Küçftl:pt. ' 

yale mahallesinin Mekteb sokağında vill yet malı Abdülkadir ÇaVU§ mekteblnm 
15 lira senelik bedelle kiraya verilmesi hakkındaki artırma,_ giren bulunmadı· 

ğından 20/2/939 Pazartesi gününe uzatıl mı~tır. Şartnamesi Levazım MüdürK\· 
ğünde görillebilir. İstekliler bir lira 13 kuruşluk: ilk teminat makbuz veya maJiııı 
tubile birlikte yukanda yazılı günde sa at 14 buçukta Daimi Encümende buhm-
malıdırlar. (755) 

~ 

Hal binası dahili deniz ciheti ikıncf. katta 88 No. lı ardiyesiz"' yazıhane 240 &a 
aenelik muhammen kira ile üç sene miid detle kiralanmak üzere açık artır.1:na7a 

konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler ~4 Dra~ , 
lık ilk te~at makbuz veya rnektubile birliJcte 23/2/~39 Perşembe günü •d 
14.30 da Daiınt Encümende bulunmalıdır lar. (778) 

Şirketi Hayriye Nizamnamei dahllis:nin 38 inci maddesi mucibince 1 Şubat 939 tarihinde çekilmesi lhım 
ıelen imha kur'ası r~mi tatillerden olan Kurban Bayrammm 2 nci gününe tesadüf eylediğinden Borçlar 
l<anununun umumi hükümlerine istinaden tatili takib eden ilk gün olmak (bere 6 Şubat 939 tarihine , 
ltıUsadif Pazartesi giinil Şirketi Hayriye idaresinde hOkiimet Komiserinin ve Meclisi idare Heyetlle mOrakı 1 
~arın hmmrile çeki'erek iıbu 29 ncu keşidede yukarıda numaralan yazılı 1176 adet hisseye imha kur':: 
lıabet ey:emişUr. 

iYİ BİR HAZIM, 
Rahat bir uyku temin eder. 

Her yemekten ıonra alınacak 2 • 3 tane 

PERTEV KARBONAT KOMPRİMESİ lstanbul üniversitesi rektörlüğünden / 
~biyat Fakültesind'e tecrübei ruhiyat ve arap ve fan dili ve edebiyatı do

~entllk:le.ri açıktn. 

l 'l'aJ.bnatnamesi mucibince 14. Nisan 1939 ayı içinde imtillanlan bafhyacaktır. 
8tekmerin Mart sonuna kadar Rektörlüğe baı vunnalan. (818) 

Dr. HAFIZ CEMAL 
·(Loıanm Hekim)" 

.,...,. ...... " ~ maada 

lmstn (1 - 1) D&ft.Dl'Ola ...... - - ... 
~ ....... Her ttlrlO hazımsızlığı W'e mide ekıiliğini giderir. PerteT 

Karbonat Komprimeaini her eczanede arayınız:: 



Bir maaa rectvo.una nave edilen bir elektrtk gramofon. 
modem bir tonograt plakına keydedHtnl• mualktntn tekmil 
tnceHk ve ahengini tam fNln ... le ifade edemez. Yalnız ge

hle Olc;OIO ve dahın. en bQyQk -• mateh .. alalerl tarafln· 
dan dertn bir aurett• tetkik edlllp aku9tlk .. raltlne uvaun_se
.kUd• haZ1rlanan ractvogramofon mobllvel el· 

· hazlar, a•ıl orke•tra dlnıenlrken duyulan 
taha-o.o vereblllr. 

40 ••neden beri gramofon plaklan ımaı eden 
RCA. mazbut muatkl m ... ıeaını de ,,.._ 

letmletlr. RCA"nın vocude getlrdlÔI radyo

gramofonıar. tam mana.il• hakiki birer 
mualkt eletkllr. 

Elektrikçi isteniyor 
Karabilk demir w çelik fabrika

mı için on tane birinci sınıf, bet 
tane dO ildftcl sınıf elektrikçiye ih· 
tiyaç vardır. Tallblerin Şubat 939 
aymın 1.3 ve 14 ilncü g(ln1eri saat 
dokuzdan onblre kadar Sümer • 
bank İstanbul şubesine nüfus etiz • 
danı, bonservis kllıdı ft liyakat • 
leriDi m~it evraklarlle beraber 
müracaatlerl. 

.. ,.... iltl 
...... sW-Wr· 
emlnllall 
ızmlr aoketı 

TeL 80218 
ZAHARYA .,..,,..... 
TaklftGilll'dlll ....... 

u URG SESi 
Dünkü kefidenin ea büyük ikramiye• oıaa 

S0.000 Lirayı 
Liaa •• .-..W ua... lltMll,m Wr mlfterimiz Ut- slı•• .. 

alcbp Sl97t4 -.'lllı Wletle bnncla 

--- ı.m.em t.aUll b1aalı ~ 
gişesinden biletlerinizi almaz. 

UGURGIŞESI 
Adree, ..... K.nklJ , ...... _,... .. Tel 4002t 

Başka hiçbir yerde ıubesi roktur. 

•· 8 gtlnde aeoaıecettlr, bir dlla 
tecrObd ediD1- Y8 Jtdnbdekl 

liv;l°"1erden imt111anm. 

vlROzA, bir SOSelllk 1uem1 delfldir, mtıteba1111 kimyagerler tan""d• 
fmnt ft llbbl Wr 18rette imal ldllen bir ••rbe•dlr. 

.... le••••• .. :.. . 


