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1Sancak meselesi Pariste göriişülüyor 
Antakya Türkleri emniyetle neticeyi bekliyorlar 

, 

Rüştü Aras bugün Fransız 
Hariciye Naz.ırile görüşecek 
Sancakta tazyik, tedhiş bir sistem 

dahilinde devam ediyor 
Paris, 20 (Hususi) - Cenevreden 1 

l\fontekarloya ve oradan Parise 
Ciden Türkiye Hariciye Nazın Tevfik 
l{üştü Aras Pazartesi günü (bugün) 
Sancak meselesi hakkında Fransız 
d~vlet adamlarile müzakerelerde bulu
tıacaktır. Tevfik Rüştü Arasın Fransız 
liarıciye Nazın M. Delbos'la yapacağı 
tnülakata büyük bir ehemmiyet atfedil 
tnektedir. Siyasi rnahnfil Türkiye ve 
lt'ransa arasındaki an'anevi dostluğun 
tnevcut ihtilafın dostane bir surette 
halline pek ziyade yardım edeceği ka
tıaatini beslemektedir. Pariste cereyan 
edecek olan müzakerelere, Milletler 
Ceıniyeti tarafından Sancak meselesi 
taportörlüğüne seçilen İsveç Hariciye 
l'fazırı Sandlerin yerine İsveç hüktlme 
tinin Paris sefiri iştirak edecektir. 

Adana, 20 (Hususi) - Sancak ve 
köylerinde tazyik, tedhif bir sistem da
hilinde devam etmektedir. Türkler bü
tün tehditlere Tağmen emsalsiz bir ta· 
harnmül göstermekte, yarını emniyet
le beklemektcc1ir. 

Suriye gazeteleri Sancak halkı üze
tinde fena propagandalar yapmakta 
devam ediyorlar. 17 Birincikanunda 
bu gazetelerin neşrettikleri bir tebliğ, 
lconseyin Türkiye aleyhinde kararlar 
"erdiğini bildirmektedir. Bu propa
lıandaların hedefi Sancağı Suriyenin 
llarçası saymıyan Sapcak halkının 
lnaneviyatını bozmaktadır. Bütün bu 
tazyik ve propagandalara rağmen San
tak halkının maneviyatında hiç bir 

Framiz Harldye Naziri M. Delboe Hari • "ekir · a·· tü • --cıye T ' IQMZ Uf .tVa. 

Sancak işi karşısında 
TOrkiye ve Suriye 

" Tü, kün hakkını mü da/ aa hususunda çok çetin bir 
mahluk oldununu Suriyeli herkesten iyi bilir ,, 

Yazan c Muhittin Birgen 
Sariyede yükıelen ıeı, Suriyenin hakiki naıyonaliıt ıeıi değildir. Bu 
Suriyelilerle Türkler araıında dodluğu ihlal etmekte alakadar olan
ların, Suriyelilerle Türkler araıınd a mevcut olmıyan meıeleleri var 
gibi göıterip araya nifak ıokmakta menfaatleri bulunanların yap-

tıkları tahri katın ıe•idir. 

( Yazısı Hergün sütunumuzda ) 
larsıntı olmamıştır. \.. 

Asiler. in Madride karşı Bir Fransız gazetecisine göre 

Almanların 
yaptıkları büyük ç k ı k 

taarruzları da kırıldı e os ova yayı 

Dünldi Parti kongre.ine lttirik eden delegeler 

/stanbul Parti Kongresi 

Dün kongrede Partinin 
iki yıl içinde yaptığı 
mühim işler sayıldı 

Esnaf işleri, yeni iş kanununun çerçevesi 
içinde teşkiliitlandırılacak 

Viliyet hudutları içinde 116.952 kilometre yol tamir edildi, 31,930 

metre yol da yeniden yapıldı. Menek,e çiftliği Halkalı köylüsüne verile
cek, Turan çiftliği de Firuz köyü halkına devredilecek. ilci yd İÇıe!'İsinde 

lstanbulda 1227 spor müsabakası yapıldı. 

İstanbul ili parti kongresi dün top- valisi ve belediye reisi ve Cumhuriyet 
landı. Toplantıda bütün ilçeler dele- Halk Partisi ilyön kurul başkanı Mu-
geleri hazır bulunuyorlardı. İstanbul (Devanu 11 inci sayfada) 

Y eııl bir ekmek buhranı mı? 

Dün akşam istanbulun bazı 
semtlerinde ekmek bulunamadı 
Buğday fiyatlarının fırlaması üzerine bugünkü narhla zarar ettiklerini id

dia eden bazı fırıncılar rnutad miktardan az ekmek çıkarmağa başlamışlardır 
Bu yüzden iki gündenheri İstanbulun bazı semtlerinde hissedilir derece· 

de bir ekmek buhranı baş göstermiştir. 
Dün bir çok aileler müşkülatla ekmek tedarik edebilmişler, fırınlara haf 

vuran bazı kimseler de eli boş dönmüşlerdir. 
Bilhassa Küçükpazar ve civarında saat beşten sonra ekmek bulmak kabil 

olamamıştır. Şehrin diğer taraflarında ise ancak müşkülatla ekmek tedarik 
edilebilmiştir. Ekmeklerini ahçı dükkanlarından tedarik edenler bile 
görülmüştür. IJirSovyel vapuru iisiler tarafından batırıldı. istila plam 

Mürettebatııı akıbeti me.çhuldür. Madrid önün- Hareket doğrudan doğruya 
deki muharebelerde binlerce kişi maktül düştü değil Macaristan vasıtasile Şark Demiryollarına ait 

Moskova, 20 Tas Ajansı bildiriyor: Sovyet Kornsomol vapuru~u yakmış yapılacakmış 
Ga~eteler aşağıdaki haberi neşretmek- ve batırmışlardır. Tayfanın akıbeti bel Paris 20 (Hususi) - Övr gazete- ı b •• 
t~ir~er: Bir İspanyol 8.si kruvazi>~-~~".,."!,~ ~~~~ ~~a~.2_- sinin siyasi muharriri Madam Tabou- ma zeme ugun 
G 1 1 G •• b b k Jd ) is, Alman sivil ve askeri reislerinin a ata saray a une era era a ı ar geçenlerde Almanların Çekoslovakya- h .. k A t 

ya yayılmalarına müteallik bir plan u ume e teslim ediliyor 
ihzarını derpiş etmiş olduklarını istih
baratına atfen yazmaktadır. 

Madam Tabouis, diyor ki: 
Fakat bu işde doğrudan doğruya 

değil, Macaristan vasıtasile hareket e· 
dilecektir. Almanyanın Çekoslovak
yacla yapacağı işlerin mukaddemesini 
Çekoslovakyadaki Macarların kıyam 
ve isyanı teşkil edecektir. Bunun üze
rine Macarlara yardım rnaksadile He
inlein'in meşhur Alman Çekoslovak
ları harekete geçecekler ve hemen da
hili bir harp patlak verecektir. 

Muharrir, Alman makamatının 
F ransanın müdahalesi ihtimali nisbe
tinin yüzde elli bef olduğunu tahmin 

.,. 1 eylemekte olduklarından bahaeylcmek-
maçmdan heyecanlı bir aahne ;yamı ıo uncu 1a,tada, tedir. Sirkeci pnna umumi bir bakıı (Yazısı 2 inci sayfada) 
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Her gün 
Sancak meselesi r 
Karşısında 
Suriye ve Türkiye 

''Resimli Makale: 

Yazan: Muhittin Birgen -

Tarihin ilk devirlerinde yaşıyan 
insanlar için cyarın> mefhumu yok· 
tu. Günü gününe rızklarını tedarik 
ederlerdi, günü gününe yaşarlardı, 
yeni gün, yeni rızk derlerdi. 

• 
SON POST~ 

a Yarını diqilnelim a 

Medeniyetin ve bilginin ilerlemiş 
olmasına rağmen bugün de ayni şe -
kilde yaşıyan, bugün kazandıklarını 
bugün bitiren adamlar vardır. Bu a
damların iptidai insanlardan hiç bir 
farkları yoktur. 

İhtiyarlık günlerinde bizzat kendi
dimi2in sefalete düşmesini istemez· 
sek bizden sonra çocuklarımızın 
muhtaç kalmalarına razı olmazsak 
(yarın) ı mutlaka düşünmeliyiz. 

Birinciki.nun 21 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu itin 

Bagiin Konamallı 

Şimendifer 
Siyasetimizin 
Yeni bir zaferi 
Şark Demiryollarının satın alınm4't 

ıı için hükumetle şirket arasında ce
reyan eden müzakerelerin neticelen• 
mesi üzerine mevcut malzemenin te
sellüm muamelesine bugün başlan&" 
caktır. Bu maksatla Devlet Demiryo\
ları umum müdür muavini Hidayet 
Cemilin riyaseti altında bir hey• et 
dün fehrirnize gelmiştir. Hey'et bu .. 
günden itibaren ça.lışmağa başlayacalıl 

G üzel suları, mümbit ov~l~rı ~e 
yüksek servet hazinelerı ıle bu· 

yük bir iktısadi kül teşkil eden Sur~_ye 
ve Suriyelilerle Türkler arasında bu -
tün tarıhte dostluktan başka bir ha -
tıra yoktur; uzak zamanlan b:r tarafa 
bırakalım, yakın tarihte, Osmanlı im -
paratorluğunun bütün tarihinde Su -
ri re ve Suriyelilerin Türklerden çok 
şı\ayetleri olmasa gerektir. Osmanlı 
imparatorluğunun tazyikından belki 
onlar da biraz müteessir o}muşlard•r. 
Halbuki biz Türklerin bu impara
torluktan onlardan fazla şikayete hak· 
kımız vardır. Buna mukabil, Suriyeli -
lerin Türklerden bir davaları yoktur 
ve olamaz. Bilakis, Türkler, Osmanlı 
imparatorluğu camiası içinde, Suriye
:> ı uzun zaman müstemlekeci emper -
~ a 1istlc c karşı şiddetle müdafaa et -
m şlerdır. Osman ı imparatorluğu, 
Turklere dayanarak, Suriyeyi ve Su -
rivelileri oldukları gibi muhafaza ettı: 

( S O Z A R
--A---S---.--N ___ D ___ A ___ ı ;:k:~v~~\ş~~~z~:r~:iiçi!~:1:~:a::~ 

bitmiş olacaktır. 

~-----·-----------------------~ ..... -·------------ Şark Demiryollarının Avrupa v~ Churchille Göre 1 2000 türlü ses Trakya trenleri on gün sonra., yani 1! 1'-H-ERGUN BiR FIKRA • 'iT kanunusani l!l3i de Devlet Demiryol-
Nikbin/iğin tarifi _ t' eren org tarı idaresi altında işletilmeğe başlana" 

N~ dinlerine, ne dillerine, ne de ser · 
vetlerine karışmadı. Suriye ve Sun -
yeli imparatorluk içinde adeta gen iş 
bir muhtariyet, belki de bir istiklal sa· 
hibi oldu. Suriye, belki de impara -
torluğun bir iki viiayeti şeklinde gö • 
ründü; fakat, imparatorluk oraya an -
cak bir kaç memur gönderdi ve Suri • 
yeliler de kolayca bu memurları el -
!erine alarak, onları kendi memurları 
haline getirmenin usulünü bildiler. Za
hirde Suriye Osmanlı imparatorluğu -
nun bir parçası idi; fakat, imparator • 
luk Suriyede fiV sahibi gibi değil, bir 
misafir gibi oturdu ve öylece de kal -
kıp gitti. Eğer Osmanlı imparator!uğu 
dayanmamış. Suriye de bir iki asır ev
vel bir müstemleke olmuş bulunsaydı 
hiç şüphesiz bugün bir Suriye olaı ak 
kalamazdı. 

* Osmanlı imparatorluğu modern bir 
müstemlekeci emperyalizm yapabi!e • 
cek bünyede değildi. Türkiye ise, 
hlç emperyalist değildir. Suriyen ·n 
Suriyeli iç"n rahat ve mes'ut bir ev ol· 
masını hakikaten göniilden isteriz: Bi
zimle onlar arasında ekseriyet ve kit· 
le itibarile bir din kardeş iği, bir dil 
akrabalığı, bir tanışma alakası ve bil· 
hassa ayni tarih devresi ve ayni co~ · 
rafya sahası için<le yaşamaktan do~::m 
bir menfaat birliği vardır. Şu halde, 
neden dolayı Sancak meselesinde Su • 
riye nasyonalistleri emperya.ist bir 
ruh ile hareket ediyorlar? Neden do • 
layı Türk olan bir toprağın hakimiyet 
hakkını, onun üzerinde yaşıyan Türk 
için mukaddes bir hak olarak tanıma · 
yıp ta bu hakka el uzatmak sevdasına 
düşüyorlar? 

* Bu suallerin cevabını bulmak ta pek 
müşkül görünmüyor: Suriyede yüks3 .. 
lwı ses, nasyonalist sesi, Suriyenin ha· 
kiki nasyonalist sesi değildir. Bu, Su -
riye ile Türkiye arasında dostluğu ih • 
151 etmekte alakadar olanların, Suri -

Londrada bir mecliste nikbinliğin 

çok iyi bir şey olduğundan bahsediyor
lar, fakat nikbinliğin ne olduğunu da 
bir türlü doğru dürüst tarif edemiyor
larmış. 

Mecliste hazır bulunan Winston 
Churchill gülmüş: 

- Bunu bilmiyecek ne var, demiş, 
nikbin öyle bir insandır ki başına ge
lecek olan felaketle, başına gelinceye 
kadar alay eder, sonra İf başa düştü mü 
san 'at:nı değiştirir ve bedbin olur. 

Gandi ilaçsız doktorluga 
başladı! 

Son zamanlarda ismi unutulmağa 
başlanan Gandi kendine mahsu!I bir te
davi usulü bularak, yakınlarını o yol
da iyi etmeğe başlamıştır. 

işe ilk defa katibi hususisi olan 
Madlen Slad'den başlamış ve kızı iyi 
etmiştir. Candi kat'iyyen il8ç kullan· 
mamaktadır. Hastalarına pehriz tavsi
ye ettikten sonra bazı otları yedirmek
tedir. Candi şimdi doktorluğu ile şöh

Kölelik 
«Gülistan• piri .Şeyh Sadi bir ıün 

bir kervan yolculuju yaparken bir 
kabilenin eline esir düştü. Kendisini 
satıJıia çıkardılar ve bbilenin en 
zengin adamına sattılar. Sadi aylal'ca 
esir kaldıktan sonra nihayet efendi
sinin lutfuna kavuştu: Efendisi Şeyh 
Sadiye güzel kızım verdi. · 

Bu izdivaç Sadiyi kölelikten damat 
lığa yükseltmişti. Fakat ıenç kansı 
aradan bir hafta geçince Sadiyi taci
ze başladı. Mütemadiyen kavga çıka
rıyor, söyleniyor, hağmp çağınyor, 
nihayet fazla ileri ciderek: 

- Benim sayemde kölelikten kur
tuldun! .. diyordu. 

Bu ihtar şairi her gün bir par~a 
daha yaralıyordu. 

Nihayet kansı gene bir gün ayni 
şeyi tekrarlayın~ Sadi -dayanamadı: 

- Baban seni benimle evlendir· 
mckle beni kölelikten kurtardı anın, 
senin öldürücü esaretine attı!.. dedi. 
*--~~~~~~~~~---~---

80 senedenberi 
insan eti 
Yem iyen yamyam 

yelilcrle Türkler arasın :fa mevcut ol- ,--·-·--- İngiliz misyoner teşkilatı memurla • 
mıyan meseleleri var gibi gösterip a • tına heni.iz dog·makta bulunan Suriyeli d ··r ı b. h · L d 

ret kazanmağa başlamıştır. 

raya nifak sokmakta menfaatleri bu - rın an nu uzu ır şa sıyet on raya 
arasında hiç bir pürüz bulunmaması do·· ·· y · K" d d k. lunanların yaptıkları tahrikfı.tın sesi _ nmuf ve enı ıne a asın a ı yam 
ıazımdır. Biz bunu kendimiz için ol • k b·ı ı · d b. · · · · } dir. Suriyenin hakiki nasyonalistleri • yam a ı e erın en ırisının reısı o an 
duğu kadar Suriye için de böyle isti- C b 1 1 1 ı nın bu noktayı iyi bilmeleri Ye ona gö- oari ari i e o an mü akatını şöy e an -yoruz ve bunu temine çalışıyoruz. Su~ l 

re hareket etmeleri, Suri.venin istiit - atmıştır: riye nasyonalistleri hakikaten Suri .. 
• hali ve refahı için çok faydalıdır. yenin nasyonalistleri ve Suriyenin 90 yafında olan Coaribari beni güle-

Türklerin bir darbı meselleri vardır d rek karıtıladı. müdafileri iseler, onlar da bu dava a T 

ki bunu Suriyeliler de çok iyi bilirler: bizimle beraber olmalıdırlar. Ancak bu - Demek eskiden insan eti yerdiniz 
«Sel gider, kum kalır!> Sancak mese - sayededir ki Suriye yeni İstiklal haya öyle mi) dedim. 
lesinde Suriye de, Türkiye de b;rer tına huzur ve emniyetle girebilir. Eğer Reis: 
kumdur. Şarktan çok sel geçmiş. bu aramıza nifak koymak istiyenlerin «ha 
topraklar üzerinden çok siyaset dalgası - Evet, dedi, 30 !lenedenberi yemi-

kim olmak istersen, ayır!> siyasetine bz 
yuvarlanmış, fakat kumlar yerlerini, yorum, se e ile geçiniyorum. 

kapılıp giderlerse bu Suriyenin istik· 

caktır. 

Yeni idareye Devlet Demiryollad 
Avrupa hattı işletici idaresi ismi verilr 
mi,tir. 

Şirketin imalathaneleri, demirhane"' 
leri, mevcut bütün tesisat ve demir· 
yollarına ait bilcümle malzeme ve kaı
tarları teşkil eden vagonlar ve lokOi' 
motiflerin birer listesi Nafia Vekaleti• 
ne verilmiştir. Tesellüm muamelesı 

Londradaki Sen J orj Holde radyo bu liste üzerinden yapılmaktadır. 
merkezinde 2000 ses veren bir org var- _a 

Nafia Vekaleti Devlet Demiryollaıpıı 
dır. Bu orgla vehfilerin tam-tam ıe • 

teşkilatını idare ettiği sistem dahilin• 
sinden vapur düdüğüne kadar her sesi · 

de Şark Demiryollarının da idaresi ı• 
çıkarmak mümkündür. 

çin bir proje hazırlamıştır. Yılbaşın'" 
Fakat bu yeni bir icad değildir. Üç dan itibaren tatbika başlanacak 0 lari 

yüz sene evvel Almanların yaptıkları bu projeye göre memur ve müstah'" 
orglarda da bu kadar fazla ses verenler l 

demler yerlerinde kalacaklar, yanı~ 
vardı. 

l yabancı tabiiyetinde bulunan memur• 
ngiltere ile Amerika tar çıkarılacaklardır. 
Arasında hava postaları Tesellüm muamelesini idare edeıı 

lngiliz gazetelerinin yazdıklarına komisyon bu işi yaparken işletme prO"' 
göre önümüzdeki hafta lngiltere ile jesini hazırlayan hareket ve işletme i• 

darcsi de trenlerin intizamını kaybetAmerika arasında muntazam hava pos-
taları tesisi için tecrübeler yapılacaktır. memesi için seyrüsefer ve nakliye iş-
Bu tecrübelerden alınan neticeye gö- lerini tanzim edecektir. 

re Atlantik denizinde hava postaları Mukavele Projesi 
tertib edilecektir. 

Ankara 20 - Hükumetle Şark De
Bu tecrübeleri yapacak olan tayya-

miryolları ı;ıirketi arasında işletme iill .. 
relerden Kalidonya tayyaresi üç rno • Y d 

tiyazının satın alınması hakkında etörlüdür ve 2500 millik mesafeyi katc-
d b ·1 k be · · h.. ·ı b 1 k vam eden müzakereler neticesinde te-e ı ece nzını amı u unma ta - .. . 1 

1 karrür eden esaslara gore ıhzar o unaıı 
dır .Bu tayyare Londradan kalkıp r • l . . h .. k.. · t ·b·no 
1 d d K .lk ·• ~ dık mukave e pro1esı u umetın asvı ı an a a ı on ye ugra tan sonra . 
Am ·k d d N '-- · arzolunmak üzeredır. 

erı aya ve ora an a evyorıuı gı-

decektir. Tayyarenin katedeceği yeni ----· · · · · ·- -· '· · • · -
mesafe 1600 mil olduğuna gvre bu yo Dünyadaki hava hatlarınıtı 
lu kolaycacık katedebilcceği tahmin e uzunlugu ne kadardır? 
dilmektedir. Son çıkan bir istatistiğe göre bütüB 

Tayyarenin içinde iki pilot ile iki dünyadaki hava hatlarının uzunluğu • 
telgrafcı bulunacaktır. d d' d fa 

1 
nun mecmuu hattı üstüva an ye ı e 

Bir rlandalının kehaneti daha fazla imi,, 8G.OOO kilometr~ i~~ 
Louis Hamon isminde bir lrland~ 

lı 1927 senesinde bir kitap neşrederek 
fU kehanette bulunuyor. 

<(Prens dö CaD bir aşk yüzünden 
mevki ve nüfuzunu k&.ybedecektir.» 

1931 de yazdığı bir mektupta ise 
Y ork dükasından bahsediyor: 

<eYork Dükası Albcrin nüfuzu git
tikçe artacak ve bpkı babası gibi hane
dan içinde silik bir tahsiyet iken nü
fuz ~ahibi olacaktır.» 

Louis Homan Sekizinci Edvardın 69 
yaşında öleceğini de haber vermekte
dir. 

-"·---···-·····-.. ··-·-·-·--··---····-

lngiltere en uzun hava hatlarına sahıli 
bulunuyormuş. lngiltereden sonrıl 
85.000 ile Amerika, 38,000 ile F raı: 
sa, 34,000 ile Almanya ve 20.000 kl" 

k 
. , 

lometre ile de Felemenk gelme te ı 

mi•ler. 
-r ·ı· İngiltere hava postaları vasıtası 

gönderilen mektuplar senede 30 mil • 
yon adedini kolayca dolduruyormuŞ· 

Dünyanın en lezzetli balıH! 

hatta değiştirmemişlerdir. Suriye Tiır- bal menfaatlerine karşı bir hiyanetten - Peki şimdi niye artık yemiyor -
kün hakkına el sürmemeği bir ana si- başka bir şey olmıyacaktır! sun) - insan eti eert oluyor, dedi, ıaıra. 
yaset bilirse Suriyelinin hakkına hür· Muhittin Birıen Coarihari sırıttı: cak dişim kalmadı. 

Londranın balıkcıları geçen gün 2.)(} 
kilodan fazla ağırlıkta büy~k b!r. ton~ 
balığı avlamışlar ve bu balıgı pışırıne~ 
Negüıün Adisababa'dak.i lngiliz ahcı-
11 Sabar'a havale etmi,lerdir. Sabar h~ 
ıuıi bir tepsi yaptırdıktan sonra balı~· 
temizleyip tepsiye yerleştirmiş ve ~ 
elektrik. fırınına koymuştur. Balık ~~ 
birlikte tepsiye on kilo domates, on 1 C 

met etmeği siyaset edinen Türke karşı :;:::;:;::=::=:==:::::=:::=::::;;::::;:::::;:;:::::=::;:========================== 
ancak doğru bir mukabeleden ibaret 
olar .. ktır. Buna da müstakbel mürıa -
sebat itibarile çok şiddetle lüzum v.ır
dır. 

* Türkün, hakkını müdafaa hususun-

iSTER İNAN İSTER iNANMA! 
İstan'bulun ticaret Aleminde herkesi alakadar edebile

cek yeni bir fikir ortaya atıldı, resmi dairelerde olduğu 
gibi bütün hususi müessese ve dükkanlarda da öğle ü
zeri iki saatlik bir öğle tatili yapılsın, bu müddet zar
fında alıs veriş edilmesin, bütün muamele dursun de
nildi. 

Teklif kaıbul edilip te günün birinde tatbiki mecburi 
bir hale gelir mi gelmez mi bilmiyoruz, fakat pazar ta -
tilini dahi elin hazmebniyen ve akşamlan 7 de dükkAn
larını kapabnayı da zorla yapan bir kısım esnafı mem
nun edeceğine biz inanmıyoruz, fakat ey okuyucu bu 
teklifin hoşa gideceğine sen: 

iSTER iNAN iSTER .iNANMA 1 

da çok çetin bir mahluk olduğunu Su
riveli herkesten iyi bilir. İstiklal hak • 
kını ne bir Milletler Cemiyetinden, ne 
de bir mandadan almıyan, tarihteki bü 
tün varlığını yalnız dişine ve tırnağına 

borçlu bulunan Türk ile istiklal haya • '---------------------------------------------

d··r 
kilo soğan, 32 şişe beyaz '8fab, 0 

kilo siyah zeytin de ilave etmittir. ~ 
lık pİferken on beş kilo yağ çıkarın•f" 
tır. Piştikten sonra üzerine incecik k~ 
ıilmiş bir kilo da maydanaz koyduk 
tan sonra ıohaya getirmi,tir. .. 

Bu balığı yiyenler ömürlerinde bö'! 
le lezzetli balık yemediklerini eöylerrı•r 
lerdir 



21 Birincikinun 
---- ·- - --- - - -·---· - -~--- --·- ---

TELGRAF HABERLERi· 
.· ' . . 

Asilerin· Madride karşı yapbklcin 
·, büyük taarruzları da kırıldı 

1 Almangada 
Mahrem bir 
Konferans 

' Bir Sovyet vapuru asiler tarafından batırıldı. Mürettebahn Göring, silahlar için iptidai 

e Garp hudutlarında 
tuhaf şayialar 

• J skenderun ve 
Antakgada garip 
tedbirler 

.. ""k b • h Jd•• M d .d •• .. d k• h b J d maddelere ihtiyaç a ı etı meç u ur. a n onun e ı mu are e er e olduğunu söylemiş B ir müddettenberi Alman bu • 
dutlarının Fransız ve İsviçre sı· 

nırlarile bitiştiği noktalarda yepye::ıi 

Bertin, 20 _ Havaı ajanıı muha- bir Alman askeri teşkiliitının mü.şa -
birinin öğrendiğine göre, M. Goerig·in hede edildiği haber verilmekte ve en -

1 (Baştaraü 1 inci sayfada) l üzere kendisine bir gedik: açmağa beyi man etmekle o1duğunu görmii§ ve biz- dişe gösterilmektedir. Askeri kıt'a1ar
li değildir. Komsomol vapuru Sovyet bude yere uğraşmıştır. Bu noktalarda zat tayyareler de ateş attma alınmış ise gıeçerı pet"~mbe günü toplanmağa <la- dan tamamen ayrı bir üniforma taşı -
Poti limanından 5 Kanunuevvelde ha- asilerin 1500 ve hükfınıetçilerin de 500 de saat 8/)S de h~sız Barsel<mada vet etmİf Olduğu mahrem konfCTana- yan, hususi hafif silahlarla techiz e • 

, binleıce kişi maktül düştü 

l"eket etmişti. 6909 ton manganez ha- ölü verdikleri iahmin ediliyor. yere inmiştir. ta .300 ki.~i hazır bulunmuftur. dilen ve hududun çok mühim noktala-
ınulesiyle Gand'a gidiyordu. Bu hamu Diğer taraftan düşman üç gün mi'id- T...-..zı. PWkiırtiildü Dün ın~redi.lmiş olan nımt bir teb- rında mevzi aldırılan bu kıtaatın, ken-
le Belçikalı Providence firmasına satıl detle Baodilla'ya şiddetli taarruzlarda Madrid, 20 (A.A.) _ Müdafaa liğde deniliy« ki~ dilerine verilen ehemmiyetle müte -
tnıştı. Mezkiır 'firma zamanında vapur bulunarak bir şaşırtma hareketine 1e- konseyinin bugiin n~ettiği t.eh1iğde t<Ekonomi alemine mensup 300 nasip bir hususiyetleri olmak icap edi
ların hareketinden haberdar edilmiş ve ~b~s etmiştir. Fakatw burada çok çe: asilerin Mad.-id oepheeinde ViUanue- ~heiyct, M. Hit'ier ile M.Goering'in yor. Fakat bu hususiyet nedir ve bu 
Pansteki Avrupa bankasından Anvers tın bır mukavemete ugramıştu. H Ki va·.dan Va1dem ·ı1o R ·ıı etrafında toplanmışlardır. Bunlar, dört lnt'alar niçin ihdas edilmişlerdir? He-
!.l L ds d N · al P · · 1 F 1 ulıa ,-ı.~· b"'h k orı ' onıanı a ve ·· b ih t 1 lrn kt d B ue loy an atıon rovıncı.a o- nunuevve m ruut:::)ı u assa ço p 1 • k t ··t _ ı: d""rt nen~ nuz u c e an aşı ama a ır. u 

kanlı olm . . .. . ozue a ya adar imtidat eden geni' saa mu emilQıyen o se ı prog· 
:rl ..,n Bank vasıtasiyle 'bu hamuleye u.ş ve her ikı taraf mühım teç bi tak.ad ..:..u~ı· 

1 
. ..ı b ram hakkında konuQmufiardır sebepledir ki hududa geceleri sevke -

a:ı bütün vesaiki almıştı. Bu malın ~ hizat ve t !dar kullanmışlardır. Bao- r mın a fn.IU'Cl 1 taarruz ar<ıa u- T·-- • dilen, silah ve mühimmatlarının ma -
deli de muknvele ahkamına tevfikan dilla köyü tamnmen harap olmuştw·. Junduklan •e fakat bütün noktalarda Deveran eden bir ~~ya göre içti- hiyeti tamamen gizli tutulan bu kuv-
Yüzde 80 tesviye edilmişti. Üniversite öniinde püskiil'tüldükleri, hükumetçilerin Ca· ma esnasın<Ia M. Geonng, Almanya- vetlere karşı, Fransızlar da bazı terti-

1 Aralan açılmış Düşman Case del Campo ve Üniver- rabanc.hel ve Villaverde mıntakalarında da acilen bir .sanayi ıteferberliği yapıl- bat ve tedbir almaktadırlar. 
Paris, 20 - Övr gazetesinin diploma site mahallesi önünde de taarruz et- hücumda hulunara1t ileTledikleri ve ması lüzumundan bahsetmi,tir. Bu Bu yüzden, hudut mıntakasmda em· 

li muharriri Madam Tabouis İspanya mişse de burada da püskürtülmüştür. Buı gos cqı'hesinde de fıükUınetçilerin sö~ler hazırunda hayret uyandırmış- niyetsizlik artmış ve bir takım şayia
daki Alman gener3lleri ile Falanjistler Düşmanın sene başından .evvel bekle- mühim ileri hareketi esnasında şimal- tır. . . .... . . ... lar meydan almıştır. Her ne kadar bu. 

1 
arasında ciddi ihtilaflar zubur et~iş ol nen kat'i taarruzu ancak Franko tak- dekj aai ar.duaunu menziline rapteden M. Goerıng, sılahlar ıçın lazım o- şayiaları teyit edecek tezahürat mev• 
duğunu da haber vermektedir. Ispan- viye kıtaatı alabildiği takdirde ınüm- muvasala yolunun kesildiği bildiri!· lan iptidai maddelerin her ,eyden e- cut değilse de, esasen huzursuzl•Jk 
Yol generallerinin memnuniyetsizlikle- kiin olabilecektir. Madrit civarında mü mektedir. hem olduğunu da işaret etro~tir. içinde bulunan siyasi alem, büsbütUn 
:rinin günden güne artmakta olduğu him kıtı:ıatm tahaşşüt ettiği haberleri Avila 20 {AA) _ General Mo- M. Schacht'm bu toplantıda hazır rahatsız bir vaziyete girmiştir. Fakat, 
söylenmektedir. Sebebi de bunların ye bu faraziyeyi tejit eylemektedir. lanın kıtaatı dün abalıtan biraz son- bu!wımamlf olduğu anlatılm!ştır. Fa- bir kaç gün evvel ortaya çıkan bazı 
tine Alman generallerinin getirilmiş ol Çevirme hareketi akim .kaldı kat .idar ... . l . ile dö el"k la uydurma şayialar gibi, bugünden va -

1 h1asıdır. Baodilla mıntakasındaki taatTuzlar ra Brunde - Escorial yolu üzer.inde :kan ı: ~ır ~rı ha ~~ sen ı P ~ nna Çekoslovakya üzerine bir saİdı .. 
l İrlandalılar Alman vapurlarile asilerin Madridi Chamartin istikame- ve meşhur manası.ıra yirmi iki kilo- er. 1 r ıyeıı ve ~. ıye .:n~e~- .nş hareketi yapfunası veya her hangi 
[' nakledilmiş tinde çevirmek. "çin bu mevkii intihap metre mesafede kain Villanucva de la nin ekonomi şubesi mumesııillerı ıçb· bir Alınan askeri hareketi, hiç bir su-
' Londr~ 20 (A.A.) - Sunday Dis- t"ttikleri fikrini vermektedir. Herhalde Canada kasabasını ~aptetmişlerdir. mada hazırdılar. :r-etle mevzuuba'hs değildir. 
1 l>atch'ın Dublin'den öğr~iğine göre bu şaşırtma ve çevirme tabiyesi cum- Asilerin tayyarelezi, payjtahtın şi- * 
serbest İrlanda devleti birtakım İrlan huriyetçilerin erkanı harbiyesini gafil mali garbjsindeki müstahkem mevki- Japonya Çinde ~aristen akseden haberler, Antakya 
dalı gençlerin Alman vapw~ıarı ile ve avlamamıştır. Tahkimat ''e müdafaa leri bombarilıman etmiştir. Hüki'tmet- ' ve Iskenderıında mahallen tetkika me-
llasaportsuz olarak İspanyaya ihraç e- terti'batı faaliyetle ilerlemekte ve as- çiler in tayyareleri de V are1a ordusu- harekete geçı·yor mur edilen Milletler Cemiyeti heyeti· 

1 
dilmelerini Alınan hüklımeti nezdinde keri teşkiiat ta her gün biraz daha te- d .. <l le •. • nin vazife yerine varmasından evvel 

, llrotesto etmek tasavvurundadır. rakki etmektedir. nun um ar !taatı uzerınden uçuşlar 2'" (A A ) J >bir takım alelacele tedbirler alınd ıgw ı 
· M.. d el c1 _.:a· yapmı~lardır. Asilerin hava bombardı- Şanghay iV • • - aponya· l l S kt • 
1 Edenin nutku ve İtalyanlar mm em er evam eu.ıyor nın Çin büyük elçisi Kavagoe Çin ha· an aşı ıyor. anca a, guya asayişin 
; Roma, 20 (A.A.) - Eden'in İspanra Cenuptan gelen cephe Madride Lav- mani~rma .~a~ı kullanmak~a. old~~~a- riciye bakanı Çançung ile gÖCÜfmek Ü· muhafaza ve idamesine matuf bu ted-
işlerine .ait Avam Kamarasındaki b moncloe'de temas etmekte, hiilnimet rı toµurr. ııu avcı tayyaresını cfo~ur- . .. . . . birlerle, mahalli memurlarm sadece 
,, · .ı.--=-d ,.\. · · mu--·u·r 'Zere Nankin e gıtml§tir. a"'""er kuvvet'- vasıt•""le hud t t 
J anatı Italyan siyasi mahafilinde merAC4l.U en unıversite mabaliesi ci- "~ · .,_ t.er ....,. u e -
dukça hayret uyandırmıştır. İng tere- varında uzaklaşarak Puerta del Sol'- ~ Çocutdanna Yardım .. Japon Dome.j ~jansının bildirdiğine masmın önünü almak istedikleri ve 
tıin İspanyadaki dahili harne kaı;:ı !' - dan kuş uçuşu S kilmnetre mesafede Cenevre 20 (A.A.) - Cencvre1i gore, }apo~ elç~~ı ... be~anatt~. b~una- 1böykce Sancağı tecrit eder bir vazi -
Sıl bigane kalabileceği anlaşılamıyor. bulunan Pozuelo'e müntehi olmaktadır kadın .doktor Mitte P.ietet • ki ıuzun rak ~ger Çın hukurnetı komunıstlerle yete getirdikk!ri neticesini çıkarma -

Tribuna diyor ki: Bu mevkide mfüademeler çok şiddetle müddet Fınuasada çocuktan hi Japonya aleyhinde teşriki mesaiyi ka- mak mümkün değildir. Bu da göste • 
, «İspanyada komünist müda'halE- i fö devam etmektedir. Son günlerin hava cemiyetlerinde p1ı,~ _ ma~e bul ederse Japonya buna bigane kala· riyor ki Antakya ve İskenderunlular, 
'ci bir hakikattir. Komünist bir Kata- bombardımanları neticesinde hir ıbir 1--.. . ....ı ·ı-•ı LL__ ~.J_!abirn.ını·-~ maz demiftİr. davalarında yerden göğe kadar haklı -
l $" uıı;;yııu;ımı es ÇOCUIWllil. yaroım ıgı d l B . f.a T "" k"" h kk .. 
?nya Cumhuriyeti sulh için daınu teh bina sağlam kalmamıştır. Bomb:ırdı- clelegeai ıba .Small oklu. u h lcJ Resmi Japon menabiinde söylen- 11 ar. ~ .ış~ . ur un a mı Turke 
ılikedir. ~vnıpanın barut fıçısıdır. Bi- man devam etmektedir. Bundan on B el ~arek . .8 a e diğine nazaran böyle bir teşriki mesai vererek ışın ıçınden çıkmaktan başka 
tıaenaleyh mutlak surette anfatıımaıı· " Ün evveline varıncaya kadar Pozuelo az:Ba onay.P.;a"etet b .. et .. ektmb.!Jbrk · l ·ı- Uzak Şar.lc. .aulhunu. ilılal edecelt ve Ja· ~are yoktur. - Selim Raııp 
dır k" A h" b" k .__ · · f ı · · d F 1 ayan .ı. uyu ır ısını ngı ı vnıpnnın ıç ır ısmı .umu- ıyı ve ena an ar geçırıyor u. aKat d . .

1 
J ponyayı icap eden .tedbirleri almağa 

ll.izm tarafından işgal olunamaz.> şimdi cephe istikrar buhnu.,...,,... teıe c rnne suretı e top anan eşyayı ı__._ • 

il ~ .. ~. M d "d h"'k"' · · · l" 1 d b meCbnr llolacanrr. Romangada 
Teslihat 
Meselesi 

'I Kanlı muharelJeler Bal"SeHm bomhardnnan ~i a n u umetının ı~ga ı a tın a u-
Madrit, 20 (A.A.) - Bu hafta mü· Paris, 20 (A.A.) _ Air France tara- lunan kıaımlU"daki ,çocuklara tevzi j. Harekit Tekrar Baf1adı. 

'1irn muharebelerle geçmiştir. Bu mu- ftndan tebliğ edildiğine göre, Marsilya- şini ~dan· cdeceknr, Nankin, 20 (A.A. ---Röyter-
lıarebeler Frankonun yakmda Madri- Ba:rselona arasında muntazam hava se ~ilerin ~ali altında bulunan Şensi'de asilere kallı teôip lharelce-
din şimal Ve Şlffidlİ garbisinden St'i ferlerini yapan 'Ve yedi yolcu fte bu mmtakalara da ~a bİ.r ~ardım ti tckraT ha~m!f 'TC hükumet \ıtaatı
lıücumda lıu!unacagım göstermekte - gün saat 6/-40 da hare"ket eden tayy:a- bey9eti gitnleBİ içie hazırlık .,-apdmait· nın bildirdiğine -göre, Sianfu'nun e1ti Bükreş, 20 (A.A.) - İndependance 
~ ~mnn K<:>ronya yolunu kesmek re bir asi gemmin limanı 'bombaniı- tadır. m;\ şarkında !bulanan Ha~n mevkii Roumaine, M. Antonesco'nun seyaha· 

Balkan Antantı Merkez Bankalan 
Direklörlerf nin kararları 

Banka Direktörleri Fransız - lngiliz - Amerikan para 
anlaşmasına iltihak etmemeğe karar verdiler 

AmerlllBda bir 
Şehir zehef ed~n 
Harap oldu 

~detli bir müe&uıeden ıttonra i~gal tinden bahseden yaı.ıslnda diyor ki: 
ı ·olunmu~tu!'. Fransanm &manyaya Avrupa siya· 
· o· - ft S .1 . seti sahasında mesai arkadaşı muame-

ıger tara an ung tayyare ı e Si- i . _.,_t 'd w "dd" ed b'l" • esı yapmcm. a oı ugunu •ı ıa e ı ı· 

.anru ya vanuı,ıtT. ırir;. İkhsadi ve mali meselelerde müza-
kere edilmiş ve bunların inkişafını te

Yun an ista nda yeni rejim m.in ve mübadeleleri teshil «mek için 
Nevyork, 20 (A.A.) - Radyo Ab" 90 (HwuıA) _ c ,~ . tı- rıe lazımsa yapılmasına karar verilmif 

ile alınan bir lbabere aWire merkez"ı na, - 1 .,u ıLesıaa t • Fr ·ı ı ik d. - b o- ı...:~ d . . . v __ 1 :ı _ b" t:ı_ ır. ansa ı e o an tısa ı munase et 
Amerikada kiia San Sa1vador ,eh- ~ .--rn ~ J&!D ~ ac ıı.rwdc lerimizin inkişafı, siWılamnamızı ko -
ri bU :zelrdrıde harap ohnllflur_ l.ar.ı.aaya giden Başxkil Metaki.lB laylaşt.ınnak gibi ilk bir netice tevlit 

Atina, 20 Atina Ajansı bildiriyor: b.ca devletlere ait paralann kısa bir iti : .söyled~ nuıukta pek yakında Ymıa- ıedecektir. Hali .hazırda teshilit mesele 
~lkan Antann devletlerinin merkez de ~fi olank istikrar 'biılmamn te- Parti k-t-..: Al- - ' ~da korpor~ .sist~d~ dewiet }eri diğer meselelerin kafesinden mü-
bankalan direktörleri konferansının so ~ı ~rler. . . .. • vug&~., '"'-&.JOnda tefkilitı .kurulaea&ından flllld.İden ha- himdir ve bizim başlıca meselemizi lef 
lltında bir tebliğ neşretmişleniir. Bu Dırektörler, altın .kıymetinin yiikscl bır hastahane yapılıyor udıklara başlavması lüzamuau ileri kil .etmektedir. 
lebli~de deniliyor ki: mesi neticesi olarak başlıca ihraç ma.d F H · • N 

Ruznameye konulan meseleler direk delerine ait fiyatların mühim :surette AiyDIJ 20 (AA.- -C. fi P.a.rtıW sürmüştür. ransız arıcıye azıruun 
tGt-ıer ve mesai arlcadaşlaı1 tarafından dü.şrni.iş olduğunu kendi milli ekono _ Vilayet kongresi .merkez Ye kazalar- Eden Alman sefirine sözleri 
l'ttütekabil itimat ile meşbu bir hava mileri bakımından miiphede etmişler dan gelCD biiıiiıı mUiahhaıla.r.111 ~a-
k d ın~ .... -•tla L--1unmamıı Paris 20 -Dün M. Antoneıko ~ ~:n e· müzakere edilmi.ştk Dört direk ve bi:r~k memieketierin para :k.ıyalıet kiJe ak~. v --re .akpm a-- v.- L_ uu.. U&U y- · 
tör M k B k ı f ı· --. •-w && Tefine verilen diplomasi gazeteleri zi. 

, er ez an a armın aa ıyeti çer lerin.i biribirine uyduımaJan h.ıreketi te kadar devam etmif. hza &ongrde. l.andra 20 - Atman dçiei Von 'f- ... ~- .J M D lbo b"lh .. 
~l .. sıne. dahil bulun_ an bütün mesele ni gerginliğin izaksi ve tedrici bir su R!IL'---- • ..ı- · Alm ~ ya CUDOe • e 8• 1 aua fU .oz. 
e rindcn ge,en dı1elder tetkik edilmiştir tuocntTop un uun e:n~a git- 1 · ·· lem· ti 

el t _uzerınde .. tamamıylc mutabık ~lun rette mübadele serbest.isine avdet 1~- Ye.ııi bir laa1taae yarwlma• .L_L_; meden f.den·e y::>:ptıit ziyarete baZt erı soy ış r: 
Uklarını muşahede etmekle bahtıyar birlerinin taldp etmesi 1hrrn geldiği ne ı- .-uu.ı Sulh. hatta hazan kuvvetle, .miid.-

•Iınuşlardır. ticesine varmışlardır. edilen dilekler araaındadır. gnıete1er taTa~mdan ehemmi~ atfe- faa edilmek icap eder-. Fransa ile Ro-
biğer memlek-etlerin de iltihaka; - Dört merkez bankası nezdinde Bal- dıımit ofması ıngiliz .diplomatik maha- manya bunu anlamıtlardır. 

~· ld w j .... .,..;ı~ Jk• • ••ı •• ak' fitindc hayt'dle kaqalanm, .... r. ~ o ugu Fransız • ~z - Arneri- kan Antantı memleketlerinin ekono- 1 0 Um y 8SJ r-
~an para an1aşmasının beyııelmilel pa- misi ve mali vaziyetlerinin tetkikiyie Gerek İngiliz gerek. Alman ma~ Bir kadın tayyareci ağtr 

surette yaralandı 
Marsilya, 20 (A.A.) - Meşhar 

~ Vaziye inin a -LZelmesine doğru mü- muvazzaf şubeler teşkil olunacaktır. film'1e f.den·in Abnan elçiMnc ifıbırat-
ırn bir adım teşkil ettiğini müşahede Bir kız mangala diiferek ta bulunmuş olduğu tekzip edilmek-

~~ ve ~imdilik buna iltihak edeme- Paris sebzecilerinin en-evi yandı ve öldü tı:dll'. 
\"·<:4\le müteessif bulunan dört direk· . . o· . ,_, ·--- Fran91z kadın tayyareci Madam Marya °"• diinya para vaziyetinin düzeltil - IP.arıı 20 (A.A.) - Bır kaç gün- HaııCIOğlw:ıda oturan Rafael ile Mur-
tttesi eserine diğer memleketlerin ~e den.beri grev yapmakta olan Pari. d•hay Çakmakcılar yokuşunda bir 'ahçı 
1 bilhassa BaJkan Antanu .memleket- mıntakaaı sebzecileri. yarından 80nJ1l dü.k:anına .ü&ıt Y8'>.ljtınrlarkeıı me.r-
~tınin de iltihak edebilmeleri için baş- ~tışa baş1ıyacaklardır. -~ divenden d~iişlerdir. Rafae1in kolu 

kırılın~, Murdahay 'ölınüştür. Hilsz. dün bir sür'at rekoru kmnağa * ıCı'"ba1ide Hüseyin Bey hanında o- teşebbüe ~iği eırada tayyaresinin 
tıınm Emmin km beş ~n:da Melahat düşmesi üzerine ağır •urette yaralan· 
mangala düşerek yanmış ve ölmüştür. flllftlı ... 
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Belediye suçları 
Ve ikametgah 
Taharrısi 

Haklarında ~anuni takibat! 

Boğazda yeni bir 
plaj yapılıyor 

Şirket vapur ücretlerinde İçin imtihan · Zeytinyağı ve sabun Yüksek bir san'at 
tenzilat yapmıyor' imtihanlar haziranda yapı- Fiatları artıyor Kıymeti olan bir cami 

yapılanların evlerine ne 
şekilde girilecek 

Şirketi Hayriye Boğaziçine rağbe- lacak ve şehrimizden 200 . Ege mıntakasından bu hafta getiri- Harap olttyor 
ti arttırmak için vapur ücretlerinden muallim girecek len zeytinyağlar İstanbul piyasasına ·Hasekide dördüncü Sultan Mura· 
bir miktar tenzilat yapmağı düşün· çıkarılmıştır. Yeni malın gelmesile fi- dm Sadrazamı Bayram pasaya ait mi· 

Belediye suçlarından dolayı hakla- müş ve tetkikat yaptırmıştır. Neticede 937 yılı haziranında ilk mektep mu· yatların düşeceği beklenirken bilakis mar Koca Kasımın eserle;inden olan 
rında takibatı kanuniye yapılap.ların bilet ücretlerinin indirilmesine im.kan allimleri arasında bir imtihan yapıla· fiyatlarda hissolunacak derecede yük- Bayrampasa sebil ve türbesi Güzel 
ikametgahlarına belediye zabıtası me- görülmemiş, yalnız mesirelere gidip caktır. Bu imtihanda muvaffak olan- selmTe .. görülmfü;~ür. San'atlara 

0

örnek olacak bir değerde· 
murlarının ne şekilde girebilmek sala· gelecek olanlara verilecek biletle bura- lar orta mektep muallimliklerine tayin uccarlar pıyasaya ekstra ekstra dir Fakat ne yazık ki bu eser günden 
hiyetini haiz oldukları Dahiliye Veka- larda da oturmak kabil olacaktır. Bu edileceklerdir. yağların, tutarı 62 ku~uştan fazla o- gü~e harap olmağa yüz tutmuştur. 
letinden sorulmuştu: suretle bilet ücretlerine bir miktar me- Bu imtihana girmek arzusunda bu- }anlarını vermemektedırleı;. Eserin tekmil satıh taşları kırık bir ha· 

Vekalet cevabında meskenlere za- sire ~asrafı ilave olunacaktır. lunan ilk mektep muallimlerinin isti- ~ Z~ytinyağı tüccarla~_ı, mahlu~ ya- le geldiği ve kısmen de döküldüğü gi .. 
hıta memurlarının girmelerinin umu- Şırket t~rafından . Paşabahçede daları 30 birincikanun nihayetine ka- g_m pı!asada satışın~ ~usaade ~ilm: bi dahili de bugün binlerce lira sarfile 
mi mevzuatla tayin edildiğini bildir- Kuml~~ denıle~ ~erde ınşası kararla- dar kabul edilecektir. Bu tarihten son- 1 sıne şıddetle muhalıftırler. Zeytınyag- bile tamiri güç bir hal almıştır. 
miştir. · şan pla]ln Pt0ıesı hazırlanmaktadır. ra müracaat edecek olanlar imtihanla· lar, karıştırıcılar tarafından alınarak Bu güzel eserin yakında Müzeler 

Bu şekle nazaran zabıtai belediye Diğer taraftan bir gazinocu da şirkete ra alınmıyacaktır. ucuz fiyatlı pamuk yağlarile karıştırıl- idaresi ve Evkaf tarafından tamir görj 
memurlarının evlere girebilmeleri için, müracaat ede~ek Bo.ğa.zda plajlı gazino Şehrimizden imtihanlara girmek Ü· dığından bu yağların satışı azalmakta· mesi beklenmektedir. 
ceza muhakemeleri usulü kanununun yapmayı teklıf etmıştır. zere Kültür Direktörlüğüne 200 den dır. -· · ' · · ~ .. y: · · 'ci ·~ '-r'b ' ·~ -- ·· · 

h d · 1 97 
ş· k t" H · "d · b ·b· ·· arın an ı ı aren 

ta arriye aır o an inci maddesi na- ır e 1 ayrıye 1 aresı u gı 1 mu- fazla muallim müracaat etmiştir. Son günlerde sabun fiyatları yük- s A R A y 
zarı itibara alınması lazımdır. Yani, racaatları ehemmiyetle nazarı itibara selm v b l t S b 1 k d 

ı k d 9 Y d b
. k ege aş amış ır. e ep o ara a 

aramanın yerine getirilmesini teminen, ama ta ır. "' aşm a ır ıza son hafta içinde zeytinyağı fiyatlan-
hakimden taharri kararı temin edilme- tomobı'l t O çarp 1 nın yükselmiş olması gösterilmekte-
si icap etmektedir. Esnaf cemiyetleri D 14 d K • d . dir. Zeytinyagvı fiyatları bu halini mu-

Belediye Talimatnamesinin Tatbiki ün saat e egan ın i aresın-
Üzerindeki Çalıtmalar Arasında deki otomobil İstiklal caddesinden sür· hafaza ederse sabun fiyatlarının düş

atle geçerken T epebaşında oturan mesine im.kan olmıyacaktır. 
Zabıtai belediye talimatnamesinde, Ticaret Odası esnaf ı:ıubesinin aza- g 

• T Veysel kızı yaşındaki Hacere çarpa-
~ehrin umumi hizmetlerini kontrol et- sı az olan bazı esnaf cemiyetlerini tev- ak ~ ) 1 

k k d d 
. r agır surette yara. amış, yara ı ço-

me no tasın an noksanlar bulun u- hıt etmek arzusunda. olduğu hakkında k h k Id 1 ] ak 
.. b" ed"l . h l"f "hl k h be cu astaneye a ırı mış, suçu y a- K f d s·· b'"l f 

Sarhoş manav 

Sinemasının 
N O EL haftası . programı ıçın 

yapacağı ilanları okumağı 
unutmayınız. 

111.:ınouı Btıednım 

$ehir1i"yzıİrosu 

Şehır .ı'lyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
oyun yoktur. gu tes ıt ı mış ve mu te ı tarı er· çı an a r asılsızdır. Esnaf şubesi, l ocamusta apaşa a un u e en-

d b k ~ı_likl · "d k d"l" b h anmıştır. d' dd · d t an C ·ı e u e SıK erı gı erece ta ı at u mevzuu enüz tetkik sahası içine ı ca esın e o ur manav emı 

icra edilmişti. . almamıştır. Techiz tekfin ve tedfin işleri d~n _gece geç vakte kadar içip ~endini 
Sonradan yapılan bu ılave ve ta- Bu gibi esnaf cemiyetlerinin yek- . . .. ! . . . bılmıyecek derecede ·sarhoş hır hale 

111111111 mili 

111...111 

Fransız tiyalro;,1u 
Operet kısıııında .• 

akşam saat 20.30 d8 
1 

dilJerin toplu bir halde bulunamaması diğerile birleştirilmesi için bir çok for· . <;:>Iulerın techıt, tekfın ve tedf~~ geldikten sonra, Silivrikapı caddesin· 
yüzünden zabıtai belediye memurları- maliteye ihtiyaç vardır. Her şeyden ış~_er~~= .. meşg:-11 olan .. Mezarlıklar ~u- deki 131 numaralı Yahyanın kahvesi
nın vazifelerini layıkile yapamamakta evvel bir esnaf cemiyeti, hey'eti umu- du~lugu Şehır Meclısınce ~a~ul edılen ne giderek rezalet çıkarmağa başlamış, 
oldukları görülmüştür. Şimdi bu mah· miyesinin kongresinde kendi kendini talımatname~e ve ~en ~ey etınce ha: zabıta tarafından yakalanmıştır. 
zurun giderilmesi için mezkilr talimat- feshetmesi lazımdır ki esnaf cemiyet- zırlanan proıeye gore uç yıkama yerı ----
name ve eklerinin toplu bir halde tab'ı ]erinden hiç biri bu şekle taraftar de- yaptırmıştır. 
düşünülmekte<lir. ğildir. Saniyen esnaf şubesi bu gibi Yıkama mahallerinin biri Cerrah- RADYO Keyfiyet intaç edildikten sonra, bü cemiyetlerin tekamülü ve genişletilme- paşa, diğeri Zeynep Kamil, üçüncüsü 
tün belediye şubelerine tamim yapıla- si etrafında tetkikat yapmakta, şubele- de Beyoğlu Erkek hastanesindedir. Bu 
cak ve badema zabıtai belediye me- re kayıtlı olmıyanların isimlerini tes- suretle cenaze sahibi en yakın olan be
murlarının uhdesine düşen mürakabe bit ederek bunların esnaf cemiyetleri- lediye şubesine müracaat edecek ve 
vazifesini yerine getirirken mevcut ne girmelerinin temini çarelerini ara- ölünün hangi sınıf üzerinde kaldıraca
kontrol ve bu kontroldan mütevellit maktadır. ğı bildirildikten sonra iş tamamen be-
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cezaların tayininde tereddüde mahal Esnaf cemiyetleri açılacak dispan- lediyenin eline geçmiş bulunacaktır. ötıe n911riyatı : 

kalmıyacaktır. ser ve hayır müesseseleri işinde bera- Müteakıben belediye ~ubesi keyfiyeti T 12.30: Pllkla Türk mustkbl. 12.50: Ban· 

Zabıtaya hakaret suçundan 
mahkOm olanlar 

her çalışacak, fakat bilfiil aralarında derhal Mezarlıklar Müdürlüğüne bildi- dis. 13.05: PU~kla hatif mimk. 13.25: Muhte· 

bir birleşme yapmıyacaklardır. recek, müdürlük te techiz ve tekfin i- l1f pllk neşriyatı. 

Beyazıtta zabıtaya hakaret eden 
Kenan 1 ay hapse, Burgaz adasında 
gene ~abıtaya hakaret eden Ali Rıza 

\da bir aY. iki gün hapse mahkum ol-
mu~lardır. . 

Kapalı çarşıda sarkıntılık ve sarhoş
luk yapan Ali de bir ay yirmi gün hap
se mah.kfun olmuştur. 

Fırtmah havalarda lstanbul 
etsiz mi kalacak ? 

lstanbulun fırtınalı günlerde etsiz 
kalmaması için Karadenizden bol mik· 
tarda getirilmek istenen kasaplık hay
vanların hususi vapurlarla nakli için 
tetkikat yapılmakta idi. Bu suretle va
purlarda bulunan yolcular ve eşya da 

Halkevinin konferansları hayvan kokusundan kurtulmuş bulu-

Eminönü Halkevi her yıl olduğu nacaktı. 
gibi bu yıl da bir seri konferanslar ter- Fak.at tüccarlar piyasaya bir hafta
tip edecektir. Başkanlık bu konferans- lık ihtiyactan fazla hayvan çıkarıl
ların listesinin ihzarile meşgul bulun- masını muvafık bulmamaktadırlar. Bu 
maktadır. suretle hayvanlar kesilmedikçe yem yi-

yecek, masraf çoğalacak, satışlar üze
Ayakkabı hırsızı mahkOm oldu rindeki istifade de azalacaktır. Piyasa-

Derviş Ali mahallesinde Hacerin nın talebinden fazla hayvan getirilme
evine girerek bir çift ayakkabı çalan si tüccarların zararına. olacağından bu 
Ebuzer kaçarken yakalanmış ve 3 ün· fikirden vazgeçilmiştir. Bu vaziyet 
cü sulh ceza mahkemesinde yapılan karşısında İstanbulun fırtınalı hava
duruşması sonunda 2 ay 1 O gün hap- larda et buhranına maruz kalması ih-
se mahkum edilmiştir. timalinden bahsedilmektedir. ........................................................ " ... 

T AKVIM 
1 inci KANUN 

Rumt ıene 21 Arabt sene 
t86a 18M - -1 ci Kanun Resml sene Kasım 
ij 1936 " 

PAZARTESi 

SABAH 
Şevval 

1MSAK 

50 kuruş için bir gün hapis 
Belediye zabıtası nizamlarına aykı

rı hareket edenlerden alınmakta olan 
para cezalarını vermey~nler hakkında 
hapis cezası tatbik. olunacaktır. Bu 
kabil mahkumiyet eshahı için müdde-
iumumilikçe tevkif kararı verilmekte 
ve bir lira için bir gün hapis yatılmak· 
tadır. 

şine memur olanları cenaze sahibinin Ak.fam nefrlyah : 

evine yollayacaktır. 1'1: Konferans: İnkıl§.b dersleri öntversi -
teden naklen, Mahmut Esat Bozkurt tara -

Maliye antrepoları talimatnamesi fmdan. lS.SO: Pllkla dans muslk1sL 
19

.30: 
Çocuklara masal: i Galib tarafından. 20: 

Gümrükler Müdürlüğündeki husu· Rıfat ve arkadafları tarafından Tilrt musı
si bir komisyon tarafından tetkik edi- kisi n halk tartılan. 20.30: Safiye l'e arka
len maliye antrepolarına ait talimatna· daşlan ta.rafından Türk muslldsi ve halk ıar
me projesi ikmal edilerek Vekalete kılan. 21: (Saat Ayan>, Şehir Tiyatrom Dram 
gönderilmiştir. Bu suretle proje esas kısmı tarafından blr temsil. 22: Ajan- ve 
şeklini almıştır. Komisyon proje üze- borsa haberleri. 22.30: Pllkla. sololar. 

rinde bazı ilaveler yapmak teklifinde y a r ı a k ı ı> r o ı r • • 
bulunmuş, fire ve zayiat vukuunda 
müracaat edilecek makamları tesbit 
etmiştir. 

lktısat F akUltesi 

Z2 Birincikanun 936 

tSTANBlJL 

Öfle a9'1'11atı: 
12,30: Plltla Tiirk mus1k131, 12,60: Ban. 

diş, 13,05: Pl§.tla hafif müzik. 13.25: Muh· 

Hukuk Fakültesine bağlı iktisat tellf plü near11atı. 
enstitüsünün fakülte haline kalbedil- ••nı slted .. , ~-·-
d

·v • k K d 1 1 . h l'l: Konferans: u ver en na ... en ımu-
ıgıni yazmıştı · a ro mese e er~ e- Hib dersleri, Mahmut Esat Bozkurt ta.rafın-

nüz ikmal edilemediğinden tednsata 1...... 19 30 nt 
b 1 B 

dan. 18.30: Dans mus ......... . : Ko erans: 
ayram ertesi baş anamamıştır. u Dr. Kemal Cenab tarafından. 20: Vedla Rıza. 

günlerde Vekaletten mufassal talimat ve arkadaşları tarafından Türk muslkisi ve 
beklenmektedir. Bu talimat gelir gel· halk şarkıları. 20.30: cemal Klm.ll ve arka -
mez iktısat enstitüsü, iktısat fakültesi daşlan tarafından Türk muslklsl ve halk 
namile faaliyetine devam edecektir. şarkıları. 21: (8aat A.yan>. Şehir Tlyatrosu 
Şimdilik müessese yalnız enstitü kad- Operet kısmı tarafından bir temsil. 22: Ajans 
rosile çalışmaktadır. ve borsa haberlerL 22.30: Pllkla sololar. 

nnınn 
Taksimde· Maksim 

LE.YLA 
ve 

MECNUN 

varyete tiyatrosunda ~M.::lı.mlıııııııAıl.-ı .... 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 

ADANA 
felaketzedeleri 

menfaatine 
ZOZO DALMA& 
ve TOMAKOSLA 
HALİME Varyete - Opera - Parçaları 

_. ....................................................... ... 
KONSERV ATUAR 

ORKESTRASI 
Şef : CEMAL REŞiT 
Solist : FERDi von Şt:.A TZEll 

22 Birinci Kanun Salı 21 de 
FRANSIZ TIYATı OSUNDA · 

~-----------------1 1 
Nöbet el 
Eczaneler 
Bu ıeceii nöbetçi eczaneler şun " 
]ardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Etem Pertev). Alem" 
darda: (A:bdülkadir). Bakıtköyün .. 
de: (Merkez). Beyazıtta: (Belkis)· 
Eminönünde: (A Minasyan). Fe .. 
nerde: (Emilyadi). Karagümrükte: 
(Suat). Küçükpazarda: (Hüseyin 
Hulüsi). Samatya Kocamustafapn· 
şada: (Rıdvan). Şehrem}ninde: (~· 
Hamdi). Şehzadebaşında: (Halil). 
Beyoğlu cihetindekiler: . 
Gala tada: (Yiçopulo). Hasköyd_~: 
(Nisim Aseo). Kasımpaşada: (Mu
eyyet). Merkez nahiyede: (Matko· 
viç, Vinkopulo). Şişlide: (Pertev)· 
Taksimde: (Kemal Rebul). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardaki • 
ler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybefide: 
(Yusuf). Kadıköy Pazaryolundfl· 
(Rüat Muhtar). Modada: (Ataed • 
din). Üsküdar İskeleıbaşında: (Met .. 
kez). 

ı:;. D. 
2 39 6 
7 22 

Ö,ıle, lklndi Akşam 

..'), u. s. u. ti. D. 

S. 1 D. 
12 51 
5 34 

Yatsı 

.->. D . 

Belediyece 50 kuruş para cezasına 
mahkum olup da acizlerinden dolayı 

bu meblağı veremiyenler hakkında • G • G R R o G ER s 
ne yolda muamele yapılacağı müddei- FRED ASTAI RE 1 N E umumilikten sorulmuş ve alınan ce· • 
vapta, bunlar hakkında da bir gün tev· 

E. 7 28 a .ıs ı~ - ı 39 
z. 12 11 14 31 16 43 18 22 

kif mü~ekkere~i kesileceği bildirilmiş· ._•••••••••• 
tir. .. Pek yakmda şehrimize tekrar geliyorlar ... 

l 

~ 

i. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Sivas kültürüne büyük faydalar 

temin eden bir kütüpha,ne · 
ylav Ziya Bqaran kütüphanesinin iki okuma salonu 
rgün dolup boşalıyor. Kütüphanedeki iki bin eserden 
baş\ '1 çok kıymetli el 1 azması kitaplar da var 

Curnhuriyet Hr k Partisi Vilayet 

k~ hey' eti ev-
1 gün Parti 

\ tanı Vali Naz 
~l'oker'in bat
._ lığında topla
~ taJt rnemleket• 
l >'~pılacak İf ler 
~11lde ve Hal· 

ilin faal aah~ 
~ i' görebil· 

' İçin yapıl• 
\'e icap eden 
Üzerinde ko- Etem Tunnrdl 
"' ve iş bölümü yapmıfhr. Hal-

~ başkanlığına ekseriyetle Emekli tay Etem Tanrıverdi aeçilmiftir. 
e\ri bugünlerde bütiin üyelerinin 
efrnasile toplanacak ve eaash bir 
il programı hazırlayacaktır. 

\'erli mallar haftası münaaebetile 
~~c açılan sergiler halkın gösterdi
"1\lyük bir rağbetle karşılanmıştır. 
İye kadar sergileri binlerce yurd
t~ıniştir. 
liu yılın ıonteşrininde Sivastan 
'"'un ve lstanbula 258 ton buğday, 

Avrupa gazetelerinin birindı! 
Unı Hasan Bey .. 

Orada, me.şhur komik Şarlo -
Dun ••• 

Hekimsiz ve 
Hakinısiz kalan 
Bir kasaba 
Gönenliler bir doktorun 
ihtiyaca kifi gelmeclijini 

ileri silrüyorlar 

Gönen (Hususi) - Burada bele -
diye doktortuğu münbaldir. Hükumet 
doıktoru da rahatsız olduğu için bütün 
hastaların tedavisine yetifememekte -
dir. Bu yüııden Gönende doktor aıkm
tıaı vardır. 

Sulı hukuk hakimliği münbaldir. 
Sulı ceza hlküni de haeta olduğu için 
vazifesine devam edememektedir. Bu 
yüzden Gönen hakim.iz kalrnıfbr. Gö
nenliler hekimsiz ve hakimeiz bırakıl
mamalarını rica etmektedirler. 

. . . Bir çok m\lkaUitleri türemiş .• 
Onun gibi giyiniyorlarmış .. 

.,,. 1 

Sultansuyu harası ahırlanndan biri 

Malatyanm Sultansuyu harasında 
her yıl yüzlerce tay yetiştiriliyor 

SığırcılıkS kolu haranın gelir kısmını teşkil 
etmektedir. Haranın fidanlığında da (20) binden 

fazla ağaç yetiştirilmektedir 

• Hasan Bey - İnanma dostum .. 
Züğürtlük herkesi yavaş yavaş Şar
lonun kıyafetine sokuyor da ondan
d11t. 

Noel babaya mektup 
İhtiyar, 
Biliyorum, pek fena adam değilsin, 

insanlara fenalık etmezsin.. Esasen 
buna vakit te kalmıyor, yılda bir ge
ee şu dünyaya gelirsin ve seni dört 
gözle bekliyen çocukların ayakkabı
ları içerisine, getirdiğin oyuncaktan 
tiırakıp geri dönüyorsun. 

İhtiyar, seninle biraz hususi görüş· 
mek isterim, beni dinle: İyisin, hot
sun ama, bu yılki gelişinde eğer be
nim çocuğuma da bir oyuncak geür
miye kalkarsan seninle küllhlan de
ğiştiririz. 

Noel gecesi sakın bir hayalet gibi 
evime gireyim deme .. Eğer buna cesa 
ret edecek olursan sakalından tutun
ca kapı dışarı atarım. 

Layik bir yurtta doğan çocuğumun 
bir Noel Babası olsun istemiyorum. 

1ll8n 
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~_TİYATRO& 
·Şehir 1'iyatrosunda: 

BA B A Mevzu: Darven nazariyesinin 
edebiyatımıza tesirleri 

Alo alo burası Son Postanın mizah 
radyosu .. Baylar, bayanlar şimdi mi
zah muharririmiz size bir konferans 
verecektir. 

* ... A, a, a, a, ben her şakaya gelirim 
amma böylesine aah ... Ayol siz beni 
budala yerine mi koyuyorsunuz. Al -
lem ettiniz, kallem ettiniz; aman ne o· 
lur? dediniz şöyle bir kaç söz söyleyı-
ver .. 

- Pekala! 
Dedim amma gene sordum: 
.. . Bu sizin radyo dediğiniz frenk 

icadını ben şimdiye kadar hiç görme
dim. Yağlandıra, ballandıra anlattı -
ruz: 

- Sen şöyle bir çıktın mı, dediniz, 
ı Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, ~os

ka seni dinlemek için hep kulak kesıle
ceklerdir. .&•• da .cehennem- tleld Mahsinin .cehenneJDJt i O)'DIJ'an ve .Baba- yı 

rOlünii yapan Talit tercüme eden Ertuirul Muhsin 

lsveçli yazıcı Jean August Strind - Memuriyetini, terefini, kızını kay-
bcrg ilk caerini 1869 da yazmıfb .. O bctmİf baba deli ıömleii içinde ölür.» 
zaman henüz yirmi yatında idi. Bun- * 
dan on sene aonra, yani 1879 da «Kır· Ben «Cehennem» i seneler evvel 
mızı Oda» isimli Romanı yazdı. Bu Ferah tiyatrosunda Ertuğrul Muhsinle, 
roman onun f(>hretini temin etti. Kınar oynarlarken acyretmiştim. «Ba· 
Strindbcrg bu romanile lsveç eclebiya- ba» yı .Şehir Tiyatrosunda aeyre•tim. 
tına ilk natüralist eseri vermiş oldu. <<Cehennem» ve «Bahan arasında 

Strindberg bir felsefe alimi sayıla • ufak bir mukayese yaparsak, adapte 
maz, fakat, eserlerile İsveç edebiyat di- cehennemi, tercüme Bahadan daha 
linde yaptığı ialihat kendisine büyük kuvvetli bulabiliriz. 
kıymet verdirmiştir. Cehennem'in finali «Baba» nın fi -

Paha, Strindberg'in yazdığı dram - naline nisbctle çok daha mükemmel • 
larm en mqburlarmclan biridir. Bu e- dir. Çünkü eser lalim felsefe.ine ya • 
ser bundan çok sene evvel "Cehen • kınlaşır. Bir insan öldüğü zaman tel
nem» edile türkçeye lldapte edilmittir. kin veren hoca ölüye babasının değil, 
Şimdi Şehir Tiyatrosunun oynadığı anasının adile hitab eder. «Cehennem 
Baba da gene aynı eserin tercümesi - nakili, bu ciheti gözden kaçırmamıt; 
dir. ve tezini buna iatinad ederek müdafaa * etmİftir, ve aon söz olarak hocaya, ölü-

cc8aba» dramından çıkan mana h\l"' nün anasının adını 10rdurmuftur. 
dur: * 

Bir baba biç bir zaman çocuğunun «Baba>> kuvvetli bir tercüme sayı • 
kendinden olduğuna emin olamaz. lamaz, türkceye aykırı gelen bir çok 
Çocuğa aahib olan ancak bir kiti vaT• cümleler İfittik.. Mütercim bu tercü -
d1r O da annedir.. mede t<Cehennemn in de tesiri altında 

Dramda bu nüve bir aile faciaıı tek- kalmıttır. Sahneye konuluf ıüzeldir. 
linde canlanır •• Kızını kendi istediği gi- Dekor iyi hazırlanmıftır. 
bi yetiftirmek arzusunda olan anne, * 
babaya kızın kendisinden olmadığı fik- tıBaba» da en ağır Toller T alat'la, 
rini aftlar. Neyirede idi. Talat yüzbafı, yani baba 

Kızını leyli bir mektebe gönderip o- rolünü y~pıyordu. Neyire de Lora, y~ 
rada tahail ettirmek iateyen baba, kızı- ba\Jının kansı oluyordu. Yüzbatının 
nın elinden gittiğini anladığı zaman rolünü Cehennem'de Ertuğrul Muhsin 
karısına fena muamele eder. Ve bu fe- yapardı, bu rolde büyük bir kudret gös
na muamele kadına bak kazandınnıf o- teren Muhsinin genç talebesi, hocası 
lor. Kocuım etTafa deli diye bildirir. (Deftmı 12 hld •yfada) 

-
-<;ÖNÜL iSLERi . 
Gllzel lıadınlar 
Mecllalnde 
Çirkin kadın 
•Kocamın iş arkadaşlarından bir 

kaçile son zamanlarda aile halinde 
temasa geldik. Bana ilk günlerde 
beni yalnızlıktan ve sıkıntıdan kur
taracaktır, düşüncesile çok sevin -
miştim. Fakat kocamın arkadaşla -
nnın eşlerini benden çok güzel gö -
rünce bu sevincim yese döndü, şim
di temastan da kaçamamak vazi 
yetinde perişan bir haldeyim.• 

* Yukarıda okuduğunuz satırlar a .. 
dını yazmayı Iüzumsuz bulduğum 
bir kadın okuyucumun içinden ko -
pup gelen şikayetidir. Bunda haklı 
da olabilir. Öyle erkekler tanının ki 
kendfleri.ninkmden daha .güzel hir 
arkadaş eşi gördükleri 7.aman evle
ri. muhitleri, hatta çocukları gl>zle
rinden düşer, hiç bir şeyi beğen • 
mez olurlar, sinirlendikçe sinirie • 

nirler. Bu, bir çok kadınlarca bili • 
nen bir haleti ruhiyedir. Onun için
dir ki ekser kadınlar arkadaşlarım 
hiç değilse kendilerininkine müsavi 
güzellikte olanlar arasından seçer -
ler. Bununla beraber gönül mut!aka 
güzeli sevmez. Nice vasat, hatta çir-
kin kadınlar tanırım ki muhitlerin -
de aşk fırtınaları uyandırmışlardır. 
Bu, böyle. Fakat ben gene ihtiyatı 
tavsiye ederim: Teması n-ümkün ol
duğu kadar eksiltiniz, fakat bunu 
böyle yapacağım diye kocanızın iş 
zaruretlerinden doğan vaziyet:!1i 
aksatmaktan da çekininiz. Yapıla 
cak başka bir şey görmüyorum. 

Dinarda Baya: Kadriyeye: 1 
Esmer kadın beyazlara mah:,us 

pudrayı kullanırsa tabii gülünç o -
Jur. Renginize uyacak olanı elbr:tte 
vardır. Son Postada arasıra çıkan 
güzellik ilanlarına bakınız, iç'erinde 
işinize yarıyacak olanı vardır. 

TEYZE 

... Söyliyeyiın amma ne söyliyeyirıı? 
- Ne söylersen söyle . 
... Mükemmel, ne söylersem söyli

yecektim? Bundan iyi şey mi olur? 
Meğer benimle alay ediliyormuş ta, 

ben farkında bile değilmişim .. 
Beni getire getire getireceğiniz yer 

burası mıydı? Ayol ben nereye söyli -
yeyim. Timarhanelik deli değilim ki şu 
duvar saati gibi şeyin karşısma geçip 
ha şuydu, ha buydu diye anlatayım ... 

Yani ben bu saate benzer nesnenin 
içine söz söylersem Avrupa, Asya, Af
rika Amerika, Koska beni dinliye -, 
cekler ha .. Ne hacet, bari bunun ye -
rine fötr şapkalarınızı koysaydınız da 
onlara anlatsaydım. cKülahıma anlah 
tabiri şimdiye kadar çok duydum, fa
kat duvardaki saatime anlatı şimdi 

ilk defa duyuyorum. 
Bir çok ses birden - Sen hiç öm -

ründe radyo görmedin mi? 
. . . Gördüm.. gördüm amma, o böy

le şey değil.. Kocaman kutu... İçinden 
bir çok ses çıkar, hatta ne bakayım, pa• 
razit bile çıkar. 

- O sesler nereden gelir? 
... Nereden gelecek .. Gelir işte. 
- Haıh şimdi anlarsın bu önündeki 

Alete mikrofon derler .. O sesleri rad -
yo makinelerile dünyaya dağıtmak 

için mikrofonlara söylerler. 
... Yani ben buraya söyleyince du

yulacak mı? 
-Tabit. 
... Öyleyse susun çocuklar pot km

yoruz. 
- Kırıyoruz, deme, kınyoruın, de. 
... Peki öyle olsun kırıyorum. Daha 

doğrusu kınyordum... Şey artık kır -
marn .. Siz de susun ba'kayıın .. 
Sayın okuyucularım. 

- Hişt gazeteye yazı yazmıyorsun; 
okuyucu değil, dinleyici! 

. . . Hah hah.. Sayın dinleyicilerim, 
oldu mu? .. 

- Körebe mi oynuyorsun da oldu 
mu dedin? 

.. . Şey canım .. Radyoya söyled?m, 
sayın dinleyicilerim; şimdi size bir 
konferans .. 

- Tıraş dinlemiyoruz. 
... Sus ben radyoya söylüyorum. 
- Nereye söylersen söyle .. 
... Sus diyorum, sana sonra fena o -

lur. 
- Senden korkacak mıyım? .. 

- Bugün mektepte hesabı senin 
öğ"rettiğin gibi yaptım baba. 
- l\ftı:1'Ji•nin nr dr.di? 
- Cir ~ey demedi 6lmma ııfır verdi. 

... Korkacak değil amma, utanacak -ı öğrenm:lisiniz, yahut ta öğrenmeıofJ 
sın? !isiniz. Darvenin ne olduğunu öğreJ': 

- Senden mi? diğinize göre bir şey mühim değil~ 
. . . Benden ne münasebet. Dinleyi - öğrenmediğinize göre iki şey müh :rıı 

cilerden.. dir: Ya ben öğretmeliyim, yahut" 
- Ben de utandım sanki, onların öğretmemeliyim. öğretmiyece~i 

hepsi arkadaş.. göre bir şey mühim değildir, öğre~ 
... Arkadaş nerede, ben buradakile- ceğime göre iki şey mühimdir. Ya 

re söylemiyorum. Radyoda beni din - bilirim, yahut ta ben de bilmem. as 
liyenlere söylüyorum. nim bildiğime göre bir şey mühim . 

- Bak öyleyse sustum. ğildir, bilmediğime göre iki şey JllU 

... Çok şükür. himdir : Ya öğrenip öğretme 

Sayın dinleyicilerim, şimdi siz ve: yim, yahut ta bu işten vaz geçmeli~ şef, 
_ Biraz yavaş.. Öğrenip öğreteceğime göre bir 

.. . Affedersiniz .. 
Biraz yavaş, yani biraz yavaş söyli· 

yeceğim.. Öhhö öhhö, şey affedersiniz, 
sayın dinleyiciler, üzerinize şifalar 

gr!p oldum da.. Öhö öhö.. Sesimi iyi 
duyuyor musunuz? Mikrofon dedik -
lerini yeni öğrendiğim o saat gibi şeye 
pek sokulamıyorum.. Yemekte bugün 
biraz pastırma yemiştim de, ağzım ko
kar, sizi rahatsız ederim. 

Şey sayın dinleyicilerim. Yok sayın 
dernekten maksadım, yani buradaki -
!erini sayın manasına değil, esasen siz 
bilmem görüyor musunuz? Çüııkü ben 
sizi görmüyorum da ... İşte burası mat
baa bizim, demin hani benimle konu -
şanlar vardı ya; onlar da bizim mu • 
harrir arkadailar-

Beni görmüyonanız yazık, çünkü 
itina ile brq obnuştum. sonra çizgili 
pantalonumu, siyah ceketimi giymiş -
tim. Huzurunuı.a çıkarken derli topju 
olabilmek için ne yapmak Ilzım gel -
diyse yapmıştım. 

- Vereceğin konferans bu mu? Söv
le, boş lif etme .. 

... Ben değil, bunu söyliyen ben de
ğilim, münasebetsiz arkadaşın biri 
söyledi. Bir dakika durun ona cevap 
vereyim de.. • 

.. . Rica ederim karışmayınız, ben 
söyliyeceğimi bilirim.. O kadar aklı -
nız eriyorsa ben çekileyim, siz buraya 
gelin. 

- Sanki ne senin kadar söyliyecek 
olduktan sonra herkes söyler .. 

... Yavaş yahu, yerin dibine giriyo
rum.. Herkes bizi dinliyor. 

. . . Şey af fedeniniz, nerede kaldım -
dı.. Bir türlü toparlıyamıyorum. Gali
ba da toparlıyamıyacağım, zihnimi ka
rıştırdılar. Neyse toparlıyabildim. 

Sayın bayanlar, baylar. Şunu diye -
cektim. Mevzuum şu idi: 

•Darven nazariyesinin edebiyatımı
za yaptığı tesirler .. • 

Öhhö, öhhö, evvt?la Darvenden bah -
sedeyim, Darven, Darven, Dar -
veni bildiğini7.e göre bir şey mühim 
deği dir. bilmediğinize göre iki ~y 
mühimdir, ya Darvenin ne olduğunu 

müıhim değildir, bu işten vaz geçece 
me göre iki şey mühimdir: 

Ya şimdi susmalıyını, yahut ta .;·"' 
memeliyim. Darveni bir yana bır~ 
mühim değildir, susmıyacağıma g 
iki şey mühimdir: 

Ya Darveni bir yana bırakıp ede~~ 
yat bahsine geçmeliyim, yahut ta ~~ ~ 
memeliyim, Darveni bir yana bır 
edebiyat bahsine geçE-ceğime göre 
teY mühim değildir, iki şey mühiJYl. 
bir şey mühimdir, yok iki şey m" 
dir. 

Durun, durun mevzu iki şeyle 
şey erasında kaynsyıverdi. Neydi 
mevzu? Şimdi de onu unuttum. Alı , 
akıl unutkanlığı yüzünden cezalBD~ 
rılmalı ki bir daha unutmasın .. Siz 1' 
tırlatıverin bakayım.. Sahi unut lA 
Benim buradan sity lediklerimi siz / 
yuyorsunuz amma, siz bana aöyliY' • 
miyorsunuz. Etralımdakilerine sor' 
yıın bakayım: 

.. . Hişt çocu 'dar benim mevzii _.,.,.,_,_ 
neydi, şunu ba ııa hatırlatsanıza, ~ 
burada kimse] er kalma~. Teve~:~ 
değil demin·ienberi kendi keyfll""' 
söylenip durı.1yorum. ~ 

Yoksa et• af kalabalık olsaydı 1'~ 
rahat verirler miydi? Hey mevzu: 
kadar sayıtcağım, gel! Bir, iki, üç! "" 

Af erin mevzua söz dinledi, gel 
Bari bir daha tekrarlıyayım: ' 

•D&l'1!en nazariyesinin edebiY'&ı 
mıza yaptığı tesirler•. ~ 

Mevzu bu! Şimdi bu mevzuu 
etmek kalıyor. .,;1' 

EC.eyim mi? Daha doğrusu ede 
miy!m? Efem ne buyurursunuz? pıı!: 

Söylememi mi bekliyorsunuz? ~ 
çok beklersiniz. Söyliyecek oJBl.Y:,ı 
demindenberi seksen dereden JU rr 
rir mi idim? 

- Sen git te başkası söylesin! 
Diye düşünebilirseniz orasuıı 

mem amma bildiğim bir şey vars' ıit 
benim bulduğum cDarven nazari~ 
nin edebiyatımıza yaptığı teSl~ 
mevzuunu tevsi edebilecek ad, ol' 
saçmalamakta benden daha çok ii5• 
ması lfızıındır. 



21 Bia inc.Mnım 

- Şoförü, hizmetçileri ile görüş

' - cKec:ke bir ~cuğumuz Olsa• eli 
) l'?uda bulunmamak. 

..._ Filin çevirecek olduğu günler
~ yıldızı hiç yormamak ... 
..._ Kansı boşanmak istediği vakit 

lenin! .. • diyip çekilip gitmek! .. 
yüzde beş yüz kılıbık ol-

tır vesselam .•• 

ION •OIT,. 

1 
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......... , ıpls ••a..a de ......... olmmlarb> 

. .,.,. ...... 
Yaa•n T••• C.. 

Bogaziçinde oturan 
Ecnebi ve akalliyet 
Mektebi hocaları 
Bir okuyucumuz ya:ııyor: 
Şirketi Hayr.i;e idaresı Bo · -~ 

içinde devamlı surette oturan ve ın
bisarlarla liman idarelerınde ca ı -
şan ücretli memurlara tenzıl" llı 
karne vermektedir. 

Ecnebi ve akalliyet mekteplerın
de ayni şekilde ücretle türkçe mu
allimliği yapanlar, maarif mildl -
Iüğünün şirket nezdinde teşebbi..ı.; -
lerde bulunmaması yüzünden, bu 
haktan istifade edemiyorlar, nt! -
den?. 

Yekiına ve maaşı az olan bu gi -

bilerin de şirketin tenzilitlı kame
lerinden istifade ettirilmesi için, 
şirketin ve maarif müdürlüğünün 
nazarı dikkatini celbederim.• 

* 
Okuyuculanmımı aorgulanna 

cevaplar 

Okuyucularımızdan Em n Borava: 
- l\ yus olm nız s n gıbi enç 

bir adam ıçin h e t o do w ru de w ıldır. 

Bugt n ha. utta o. n b r çok ze ·n 
ve bin uk adamı r vard r ki, geııç • 
lik er tam b r mucadele halinde, 
ve fakru zaruret iıÇinde geçmiştir . 
Tuhsil ile kazanacağınız ıstikbalı, 

belki bileğinız'n kuvvetile temin e
debilirsiniz. Muhtelif iş kanallarına 
baş vurma'ktan usanmayın.z. 
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Adanalılar ev sıkıntısından ve 
kiralardan şikayet ediyorlar 

1oprak damlarda ot bitmesin diye damları tuzlııgorlar -
Adananın arabacıları - Sivaslı köylü ile Atatürk 

heykeli önünde bir konuşma - Adanalılar da 
Holandalılar kadar bisiklete meraklı 

Adana gecesinin çok güzel olduğu - Konuşmağa başladık, Sivaslı imiş, Adanadaki evlerin düz, toprak dam-
nu Devlet Demiryolları İdaresi de tak- Adanaya tarlalarda amelelik etmeğe ları her sene bir tamir görürmüş, yağ
dir etmiş olacak kı, posta saat dokuzu gelmiş ... Memleketi çok çorak olduğu rnurlardan sonra ot bitmesin diye top
biraz geçirdikten sonra gara vasıl olu· için bır şeyler kazanamıyormuş, Si - rağı iyice döverler, hatta biraz da tuz
yor. vastan Adanaya fakir olduğu için yaya larlarmış, üzerinde ot biten dam a -

Cenuba doğru indikçe sema parlak- yürümüş... karmış, nebatın kökleri, suyu odaların 
laşıyor, İstanbulun mayıs ayında ak - Gıdasızlığın ve mihnetin yoğurduğu içine kadar indirirmiş, bu toprak dam
şamları çıkan hafif bir rüzgar, sizı ilk çelimsiz bir vücut, Türk köylüsünün lar yazın Adanalıların ayni zamanda 
defa Torosları aştıktan sonra karşılı - ruhunda meknuz olan büyük bir te - yatak odalarıdır. 
yor ... Adanaya yaklaştığınızı size ilk vekkülle ve yüzünde hiç bir teessür İçlerinden bir tan:.sine sord~m: ··. 
defa Yenice istasyonundaki satıcılar ·alameti belirtmeden sözüne devam et- - Adanada kaç goç var .. Gunduzle-
haber veriyorlar... Sonra ufuklarda ti. ri kadınlar evlerinde otururlarken, ge-
toplu bir halde bulunan ışıklar, sey - - Ne yapayım, dedi, on gündür bu-1 celeri nasıl olu~or. d.a dan:ı~ ~ıkıp ya:ı
rekleşiyor, lokomotü uzun bir yarış • ralarda dolaşıyorum, iş bulamadım. yorlar, evler bır?ır~ne bıtLŞı~ ?ldu~~ 
tan sonra yorgun düşmüş bir beygir Şimdi geri gitmek istiyorum amma için, herkes sankı bıı: odaôa ımış gıbı 
gibi soluyarak ve yavaşhyarak istas - harçlığım yok. Bir taraftan üç }ira bu- oluyor, bu nasıl şey? 
yona giriyor. la~~lsem yola çıkacağım. Adanalı ~üldü: . . . 

İstanbuldan çıkarak nisbeten uzak Olüme yaklaşan anasına rahat et - .. - Evvela. karanlıkt.a .kı~~e kımseyı 
bir yer olan Adanaya gelen yolcu, ge- tirmek için Sivastan dere tepe aşarak gormez dedı, ~onra cıbınlıgı de gerer 
cenin karanlığında kendisine yol gös- Adanaya kadar gelen bu adama sor - içine gireriz. Oyle olunca artık tama-
terecek bir ahbap arıyor.. Kimsenin dum. mile mahfuz dernektir. 
beni karşılamağa gelmiyeceğini bildi - - On gündür buralarda ne yedin, Adanalı muhatabım ilave etti: 
ğim halde gözlerim etrafı yokladı, son- nerede kaldın? - Gazeteci efendi, kuzum şu derdi-

-ra, yeraltı merdivenlerinden geçerek - Bir pide, biraz da peynir hem if- mi de yaz ... Adanada, ev buhranı var. 
meydana çıktım. 'tara, hem sahura yetişiyor, kırk para • Burada kiralar yüksek, sonra Adana -

Ad h b 1 lık ta tuz alıyorum. Buranın pideleri nın teamülünde aylık kira yok... Ev 
ananm me: ur ara a arı sahı'pleri paraları p~in istiyorlar, Şt:!-çok lezzetli, geceleri de handa kalı ~ -y 

-Bir kaç sene evvel tatil günlerini ge
çirmek üzere Köstenceye gitmiştim, 
rıhtıma çıkar çıkmaz ilk defa nazarı 
dikkatimi celbeden şey çıngıraklı fay
tonlar olmuştu. 

Adanaya da ilk defa ayak basar bas
maz ayni sesleri çıkaran arabalar gi.ir
düm, onlarla bunların arasındaki fark, 
oradaki arabacıların fesli, bunların da 
kasketli olması idi. 

Şehir istasyondan araba ile on daki
kalık bir mesafede, yol asfalt, yolun 
sağında ve solunda kübik evler var, 
kuvvetli lambalar Adananın bu güzel 
yolunu tenvir ediyor. Belli ki belediye 
Adanaya ilk gelen kimsenin gözünü 
almak için gayret sarfetmiş, atla rın 
nalları asfaltı döverlerken, kendinızi 
Feneryolu ile Göz•epe arasında zanne
diyorsunuz .. 

Kendine mahsus güzelliği ile nazar
ları çeken yolu ve asri evlerini sey -
retmek için arabacıyı savdım ve say
fiye yerlerinde dolaşır gi-bi insanın yü
züne gülen, kaynana dilli, geniş bahçe
li villfıların arasından yürümeğe baş -
ladım 

Atatürk ve köylU 
Sağ tarafta Atatürk parkı var, bü -

yük projektörler, kurtarıcının hey
kelini, karanlığın içinde bütün haş • 
rnetile gösteriyor, ben heykelin üze -
rindeki yazıları okumak isterken fakir 
bir köylü yanıma sokuldu: 

- Ne de güzel yapmışlar efendi, de
di, ayakkabı, pelerin hepsi tamam, he
le şu kadına bak .. . Entarisinin kıvrım
ları bile gözüküyor. 

Anlaşılan o da benim gibi Adanaya 
yabancı idi. 

- Buraya yeni mi geldin hem~erim 
dedim. -:. 

- Yeni geldim diye cevap verdi. 

yorum. 
- Hana kaç para veriyorsun? 
- Beş kuruş. 

- Beş kuruş mu? 
Beş kuruşa bir insanın bir gece sa -

baha kadar yatabileceğini hiç tasavvur 
etmediğim için hayret edince: 

- Ne olacak, dedi, bizim gibisine 
çok bile, sekiz on kişi bir odada kalı -
yoruz, hancı da dört mecidiyeyi alıyor. 

Bu muhavere beni Adanada evvela 
toprak ve amele meselesi üzerinde 
me.şJ?;ul olmağa sevketti. 
Düşünüyordum. O kuvvetli projek

töre ve Atatürk heykeline bakıyorclu. 
- Yaradana kurban dedi... Ne ı..ı

dam ... 
Bu cümleyi duyunca ben biraz da 

ahvali ruhiyesini kurcalamak istedim. 
- Onu niçin seviyorsun? dedim. 
Şu sorduğu şeye bak der gibi yüzü

me halctı. 
- Memleketten gavuru sürdü, çı -

kardı, dedi, sonra bak ben hiç kimse -
den korkmadan Sivastan buralara ka
dar gelebiliyorum, eskiden olsaydı, 
kırk kere yolumu çevirirlerdi. 

Adananın içi 
Adananın içi dışı kadar güzel değil... 

İki ana caddesi istisna edilirse yan so
kak' ar, eskiliğin, bütün işaretlerini ü -
zerlerinde taşıyorlar, bunu tenkit ma
kamında söylemiyorum, koca bir şehri 
temelinden değiştirmek hiç şüphe yok 
ki mümkün değildir. Evlerin birbirinin 
içine girmiş olması, sokakların dar ·ol
ması, damların yassı, ve toprak olması 
şehre ayrı bir hususiyet veriyor. 

Şehrin yüksek bir tarafında yük -
sek bir yere çıkar da, etrafınıza şöyle 
bir bakarsanız, zütün damalarda birer 
taş merdane görürsünüz.. . O merdane 
ile damlar :aktarılır. 

hir beş on sene zarfında bir misline ya
kın kalabalıklaştı. Gazetende yaz ve 
Adanalı ev sahiplerine söyle de kira -
ları evvelfı mahbemah alsınlar, sonra 
zenginleri de bir kaç apartırnan yap -
sınlar, birisi apartıman yapsa, arkası 

çorap söküğü gibi gidecek, amma daha 
bu iş kimsenin aklına gelmedi. 

Adanada bisiklet bolluğu 
Bir tarihte meşhur, seyyar sergi ile 

Avrupa limanlarını dolaşanlar, Hollan. 
dadan bahsettikleri zaman bilhassa o -
radaki halkın hep bisiklete bindikle • 
rinden, her yere kadın erkek bisikletle 
gittiklerinden bahsetmişler ve bu ha
diseyi Holfındanın hususiyeti olarak 
tebarüz ettirmişlerdi. 

Holandadaki hususiyet Adanada da 
var. 100 bin nüfuslu Adanada 700 bin 
nüfuslu İstanbuldan fazla bisiklet var. 
Lisenin bahçesinde bisikletler sıralan
mış, çünkü talebeler mekteplerine bi
sikletlerle .gidiyorlar, fabrikaların an
trelerinde bisikletleri bağlıyacak yer • 
ler var, çünkü ameleler fabrikalara bi
sikletle gidiyorlar, memurlar dairele -
rine, postacılar evlerine, hep bisikletle 
gelip gidiyorlar, Adanada bisiklet, bir 
spor ve eğlence vasıtası olmaktan çık -
mış, tramvayın yoksulluğunu gideri -
yor, ne kadar ucuz olsa gene hayli mas
raf kapısı olan arabalarla rekabet e -
diyor. 

Adana yalnız tarihi bir şehir değil -
dir, cenubun incisi, Türkiycnin bu en 
güzel ve en zengin vilayeti, ayni za -
manda tarihe de uymasını bilmiştir. 
Düz, toprak damlarına, dar sokakla -
rına, taşan Seyhanına rağmen, Adana 
İstanbullu misafirin canını sıkmıyor, 
onu orada oturduğu müddetçe daima 
güler yüzle karşılıyor. Onun cenı.:ota 
ki mevkii kanına da sıcaklık vermiş. 

Mustafa Fuat 

Kapılar bpanınca Yatlı bir hatuncağız: - Bu kapıları üstüme ne diye 
kapanmız?. Afakanlar boğacak ! Vazgeçtim ben .. durdur.ın da inip canımı 

halis edeyim! diye feryada bafladı. 

Yeni tramvay ara balarının içi ve dışı 

İstanbulda yenilikler yeniden aldı 
yürüdü. Esvap, şapka, kürk modaları 
yenilendi. Bayram vesilesile, gırtlak
lanna değin borç içinde yüzenler bile 
kılıklarını kıyafetlerini yeniledi!er. 
Gazetelerin, mecmuaların yenileri çık
tı. Sinemaların, tiyatroların yenileri a
çıldı. 

Şirketi Hayriye bile bu yenilik ya • 
rışından geri kalmadı, tarifelerini ye
niledi. Radyomuz programlarını, plak
larını, Bayan Safiye meşhur talimlik 
otomobilini, Denizkızı Eftalya apar
tımanını yenilediler. Dilenci duaları, 

ahbap selamJ.arı bile yenilendi. eYeni· 
cami> miz, eYenikapı> mız, hattl nü
munelik te olsa, bir tane yeni iskeie -
miz bile var. 

Diyorum ya... İstanbulda yenilikler 
aldı yürüdü. Ve biz yeni şeyler gör -
miye o kadar alıştık ki ,değil yeni bir 
sokak açılsa, hatta Yahya Kemal yeni 
bir mısra yazsa, edebiyatımızda bir ye
nilik olsa bile şaşmıyacağız sanırdık. 

Fakat bu zannımıza rağmen, son 
günlerde İstanbulda hepimizi hayrete 
düşüren bir yeni nesne gördük. Ga -
zeteler resimlerini bastılar. Kahveier
de günlerce ondan bahsolundu. Ve a -
hali halfı, hayran hayran onu seyredi· 
yor. 

Çünkü şimdiye kadar hiç bir yeni
~igiaıi görmediğimiz tramvay şirketi, 

ortaya iki tane yeni araba çıkarttı. 

* Binlerce kişi tarafından hayretle 
seyredilmenin utancından sararmış 

gibi görünen bu iki araba için bazı 
kimseler: 

- Yerlidir! diyorlar, 
Bazı kimseler dudak büküp: 
- Neresi yerli onların? cevabını ve

riyorlar. 
Vakıa bu arabaların tekerlekleri 

Londradan, dingilleri Almanyadan, 
demirleri Fransadan getirilmiş. Fakat 
bu nesnelerin burada bir araya geti -
rilip te bir araba haline sokuluşları, 
en azından çeyrek asır sürmüş. Çey -
rek asır bu ... Yirmi beş senedenberi 
Türk tabiiyetinde bulunan tekerlekle -
ri, dingilleri, demirleri «ecnebi!> say -
mak yaraşır mı bize? 

Onların ecnebilik1eri elbette çoktan 
müruru zamana uğramıştır. Elbette 
artık hepsi de yerli sayılırlar. Binaen
aleyh, vatmanları da, kondüktörleri 
de, biletçileri, hatta yolcuları da bu -
rada doğup büyüme olan bu arabalara 

eyerli!> dememek yersiz kaçar! .• , 
Binaenaleyh böy1e: eYerli malı ıı:~ 

eyerli malı giy!», eyerli malı yed• 
eyerli malı iç!» kabilinden propagııll 
cümlelerine bir de: . . . . ıe • 

- Yerli malına hın! ıbaresını e1< 
mek lazımdır! 

* }(S' Yerli ve yeni arabalarımız, bu 1, 
bilden, daha nice latifelere vesile ~. 
dular, daha nice nükteler ilham ettı , 
ler. Ben dün Beyazıttan Taksime ıcs 
dar onlardan birile gittim. b1' 

Durak yerlerinde, eski arabalara 'f' 
,nen kim ? Herkes bu yeni arıı~ 
beklediği için, içleri her sefer rnıı 
re dönüyor. 

1
7o4 

Yalnız bu iki fıkara, bir günde et' 
den fazla yolcu taşımaktaymışlar. 1191' 
li diye mi, yeni diye mi, herkes onl 1,. binmek istiyormuş. Tramvay yolcll 
rından birisi, bu rakamı işitince: 9' 

- Yahu, diyor, insan, iki apartı~, 
sahibi olacağına, bir tek tramvay te' 
hibi olsa kafi. Şirket ahaliye teker r'' 
ker ara'ba imtiyazı verse de, bire~ ' Jr 
ba satın alarak, ~i reka1bete bindırSI 
ucuz ucuz yolcu taşısak! 

Yolculardan Nrisi de: ~J' 
- Birader, diyor, herkes bu. ar~il" 

lara ne yeni diye, ne de yerli dıye .. ,,,, 
miyor. MübarNt arabaların en bll{,fl' 
marifeti, alacaklıdan mahfuz o1Jı111 ,ı· 
İçine bindin rni, alacaklı görür de~1,. 
layıp yakama sarılır diye hiç J<Of , , 
Çünkü müb:u·eklerin kapılan, b•5 IJ ' 
mak}arı, sact? durak yerlerinde B~~-' 
yor. Eskisi gibi, rastgele yerde B ~ 
mak, sıçramak yok. Geçen gün, d,ıs 
tramvayda gidiyordum. Kaldıt11f pıı ' 
geçen, bir alacaklı ile göz göze ge ~O' 
yelim mi? Herif aylardır peşiındetl ?J" 
şar. Tram\'ayda değil, otomobilde 
se, basamağa atlıyacak. 51ıı' 

Fakat 1.ou tank gibi arabaya ~er~;ıı~ 
den girs'n? Ben keyifli keyifli se eY." 
çaktım. O, içini ümitsiz ümitsiz çı 9t1 

rek, d~Jerini gıcırdatarak sel~~ 
mıya mecbur oldu. Mübarekler, c:ı j' 
vay dejpl, alacaklı hücumuna ıcıır .. 
de ta birer seyyar kale! 

Biletçi kanter içinde: :'1~ 
- Nedir bu çektiğimiz? djy0~9ııı.J" 

kadar görn:ıemiş varsa, bu ara J1l11ıııı 
saldıı ıyor. Işi olan da biniyor, 01 rı cl9• 
da! nereket, yolculardan bazıl3 b~ 
kap1 ıar Üzerlerine kapanıyor diye, 
mehten korkuyorlar. 

(Devamı 12 inci sayfada) 
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• ~~DİRİ MEYDAN • • • 
Kımı ya Allah ,, , kımı Ş . _ . 

,, M d. .. d. k ı CEVAP VERıvoRuz ı ık bır tayyor modelı 
on ıyo " ıyere Okuyucularımızın 

okları hedefe fırlatıyor baz.ları 
Şimdiki Okmeydanı, e.Jıi ok ~yun larına mah•~• . bir meydan hal!n~ 
getir:liyor. Vaktiyl• öyle cengaverler varm11 kı, bır uYaAllah!» dıyı-
ıinde oku 1200 kı laca •avururlarmıı. «Tozkoparan dede» bunların 

baılarında gelirmiı. 

L---------------------------------------~------------..._---Müzeyyen kal -
yonlar, ağır ağır Sa 
dfıbfıda yaklaşacak
lar. Çağlayan ihya 
edilecek ... Seyyah • 
lar buradan Okmey 
danına çıkacaklar ... 
Gözümün önünde 
fÖyle bir manzara 
canlandı. Bir Eyltll 
akşamı. Bir gün ev S!G ..... -.. 

vel yağmur yağdı• 
ğından Halicin sula 
n sapsarıdır. önün 
de motörlü festival 
sah. Üstünde zama
nın meşhur şarkıcı· 
lan, Bayan Safiye, 
Bayan Eftalya, Bay 
Münir Nurettin, H! 
fız Sadettin. Yanla- Eski silihlardan bir kısmı 
rında utlar kemanlar, etrafta Bahriye 1 Galatasarayın meşhur okçusu Bay 
müzesindeki tezgfilılanndan indiril- Atar, t 20 metrede yeni Türkiy.e re~o: 
miş müzeyyen, işlemeli, şehneşinli kal ru tesis ediyor. Arkasınd~ ezelı rakıbı 
yonİar. Fenerbahçeli Bay Çakarın okuyle 1 _1 O 

Bu kalyonların içinde, koloniyal şap- buçuk metrede ikinci ve sonra sırasıle 
kalı, dişlek Amerikalı seyyahı~. ~ıra G~neş, Beşiktaş, tstan'bulSpor, Vefa 
sıra oturmuşlar. Ellerinde dürbunler, ilah ... okçuları. .. . 
etrafı seyrediyorlar. Etraftan haykırşnalar, muzık de-

Alay (Hey! hey!) temposuyla ağır kora, dekor oyuna uysun diye, çadırl~-
aksak ilerliyor. rı.n ön.~ne ~ı:aı~.nan_ Meh.terler en bu-

Bir yandan Nedimin meşhur bir ga· yük kuslerını gumburdetıyorlar. • . 
zeli bu garip alayı iyiden iyiye yadır- Bu .say~e İstar:bul halkını~ kaffesı 
gamış, kakavan Amerikalı hatun13ra küs dınlemış oldugundan gayrı davula 
doğru: kulak asan kalmıyor. 
Eyvah! Şu üç çifte kayık aJdı kararım ~ 
Şarkı okuyup geçti bir ifet var içinde! ~ Ok .s~or. dedıkse sade okçul~kla 

Diye feryat ediyor. vakıt geçırıln:ıyecek,. ne kadar esk~ ?· 
Diğer yanda Yahya Kemalin gene yunlar varsa ıhya edılecek. Bunun ıçm 

meşhur şarkısı duyuluyor: işten an~ıyan. eski. ~)'Unlan tetkik ~~n 
Dün bezminizin bir ezeli nişvesi vardı zevat bıze lıstesını verecekler. Cırıt, 
Saz sesleri ta fecre kadar körfezi sardı kılıç, kalkan oyunları da yapılacak. 
Vakti ki sular prkılar inlerken ağardı Ben gene düşünüyorum: 
Bend. ' gili dalla de- Sipahi ocağının meşhur şık süvari 

un geçen ey sev san nizden... bayanları, hafif İngiliz ~ört naliyle 
f meydana geliyorlar. Ellerınde son mo 

Ve ta gerilerde bir Deka gramo o· da cirit sopaları. B~lıyorlar cirit oyna 
nunun, salapuryaya oturtulmaktan ma -a. 
mütevellit dehşetli azabı duyuluyor: &rit oynamak diyip te geçmiyelim, 

Pari jö te~!... değneği karşısındakinin kafasına yer-
İşte bu alay dolmak uzere ola~ Ha- !eştirmek. Üstüne. bindiği hayvanı ya

liçte yer yer karaya oturarak nıhayet rım sağ ederek hücumdan vazgeçmiş 
salimen Sadabada varacak. gibi davranıp sonra tekrar pertav ey-* lemek. Hepsi usulü dairesinde seyre-

- Okmeydanında büyük bir saha- diliyor. Bayanlar bu işi o kadar iyi be
yı eski oyunlara mahsus bir meydan ceriyorlar ki meşhur (Ali Cengiz) o· 
haline getirmeği düşünüyoruz. Burada yunu bUe yanında solda sıfır kalıyor. 
zaten eski kirişçilerin ok attıkları ma- * 
haller olduğu gibi duruyor. Vaktiyle 
öyle zorbazu sahibi cengaverler var
mış ki bir (Ya Allah) diyişte oku 1200 
kulaca savururlarmış. Meseıa (To.zko
paran Dede) bunlardan biri imiş. Iç!e
rinde öyleleri varmış ki hedefe oku a
tar hedefin arkasındaki tunç çıngı:-a-

' ğı delerlermiş. 
İşte bu eski sporu ihya edip Okmey

danını da ele aldık mı, keyfimiz 1i:l
mamdır, Seyyahları müzeyyen kalyon 
larla Sadabada getirip oradan meyda
na taşırız. Herkes yerli yerine oturur. 
Gelsin, tirandazlık müsabakası! 

* Gözümün önünde bir başka manzara 
canlanıyor. 

Kalın paltosunun her bir omuzuna 
iiçyüz gram pamuk doldurulmuş, saç
ları ensesinde top top, kıvır kıvır, Duğ 
las bıyıklı delikanlılar ortaya çıkıyor
lar. 

- Okmeydanında bir de poligon 
yaptırmağa teşebbüs edeceğiz. Meydan 
müsaittir. Sade oradaki bostanları kal
dırmak gerek. Hem bostanlar da artık 
kaldırılmalı Bayım. Bostanlar biraz da 
ha dururlarsa Alimallah Okmeydanı-
nın bütün toprağı bir çamur cumudi
yesi halinde bir koldan Halice, bir kol
dan Kasımpaşaya akıp ikisini de çamu
ra boğacak. Bunu duyar duymaz hay
di bende yeni hayal alemi: 
Okmeydanı poligonuna koşan ko~a· 

na. Dededen kalına kara Martin, Yu
nan harbinden yadigar kırma gara tü
fengi, altı kaval üstü şişhane filinta, 
çiftenin çeşidi, Barabellılm, Golt, Ka
radağ, Brovning, Mavzer tabancaları. 
Ve boy sırası olmuş binlerce atıcı. 
Meydanı bulan artık atmağa başlı· 

yor. Öylesine kurşun çalınıyor ki İs
tanbulda atıcı olmıyan adam kalmıyor. 
Cümlemiz, göğsümüzü gere gere: cBen 
senden daha kıyak atıcıyım!• diye ô
ğünüp geziyoruz. 

soruyorlar 
Bebek R. K. S. rümzile mektup yol· 

lıyan bayana: 

Belinizin inceleşmesi için eğilme 

hareketleri yapmalısınız. Sağa sola, 
öne, arkaya doğru mümkün olduğu 

yere daha fazla eğilmesine bu hareket
lere birer defadan başlıyarak tedricen 
aı:ıtıtırır ve her sabah (8) zer defaya 
kadar çoğaltırsınız. Madem ki belinizin 
fazla kalınlığından şikayetçisiniz. Şu 

halde ilk defada fazla eğilmeniz zah
metli ve muzır olabilir. Birdenbire 
zorla eğilebilmek için ısrar etmeyiniz. 
Yavaş yavaş her gün eğilmeyi biraz 
arttırırsınız. Az zamanda mesela: Ö -
ne doğru eğildiğiniz zaman kollarınızı 
yere uzatarak avuçlarınızı yere do -
kunduracak kadar eğilebilirsiniz. İste
nilen şey de bundan ibarettir .. 

* (Kadıkey Bayan s. N.) 

Besleyici krem sabahleyin yüz tu : 
valetinden sonra temiz cilt üzerine sü· 
rülür. Eğer hemen sokağa çıkmak 

mecburiyetinde iseniz a~amleyin yü

zünüzü yıkadıktan sonra da sürebilir
siniz. Fakat yatmadan evvel ince bir 
tülbentle silmeyi unutmamalısınız. 

Çünkü yüzde geceleyin krem bulun -
durmak cildin nefes almasına mani o· 
lur. 

Kendiniz 
Dikebilirsiniz 

Gri yünlü tayyör. Yakanın ve ceplerin kenarına astrakan geçirilmiştir. 
Kollar dar ve düz. Eteğin yalnız önün de bir plikaşe var. Sentür siyah deri 
üzerine metal kakmalıdır. Bluz siyah yünlü kumaştan. Yakası dik. Sağ ta • 
raftan küçük, gri düğmelerle açılıyor. 

Çocuk 
Bakımı 

Mevsimlik 
Bir manto 

Küçük bebeklere susadıklan zaman { Mevsimlik sade ve pratik bir manto 
susuzluklarını giderecek kadar fazla Yaka bildiği _ 
su verilemez. miz 'devrik ya • 
Bunun için yav- kadır. Fakat 
ru mütemadiyen 
susuzluk duyar, 
ağlar, rahatsı.~ o· 
lur. Halbuki ço -
cuğu rahatsız et
meden susuzlu -
ğunu giderm~ • 
nin çaresi çok 
basittir. Bir :}cah
ve kaşığının ~Çi

ne iki veya üç damla limon suyu stkı
nız. Bunu yavaşça susıyan bebeğin ağ· 
zına akıtınız. Bu suretle onu hem su -
suzluktan kurtarmış olursunuz, hem 
de ona sıhhat verici bir gıda olan vi -
tamin vermiş olursunuz. 
Çocuğun sıhhatini koruyacak bu ne

vi basit çareleri gazetemizin bu sütun· 
larında zaman zaman neşrederek genç 
annelere ufak bir yardımda bulunmı -
ya çalışacağız. 

Gazel 
Kol ağızlan ile e -

tekteki band bir ters • 
lbir yüz lastik örgüdür. 
İlk sıra nihayetine ka
dar böyle örüldükten 
sonra her sırada ters 
ilmiklerıin üzerine 
ters, yüz ilmiklerin ü
zerine yüz yapılacak
tır. 

Süveterin esas ör· 
güsü zilkzak örgüdür. 
Bunun için ilk sıra ni· 
hayete kadar 2 ters • 
t yüz • 2 ters - 1 yüz 
örülür. Sonra her sı -
rada bir tane sola ka· 
yılır. Yani iki tane 
•P.rsin üzerine evvela 

bir 

·biraz genişçe. 

Kollar düz, yal -
nız bileklerde 
yuvarlak bir 
yırtmaç, bu yırt· 
macın bittiği yer 
de birer düğme 

var. 
Belin biraz a • 

şağısında, ku -
maş yarılarak iki 

cep yapılmıştır. 

Mantonun ar • 
kası robalıdır. 

Robanın ortası 

sivri olarak e • 
peyce aşağıya 

kadar bir plikaşe var. 

ylin ceket 

Kendi kendi - yüz, sonra bir ters ya-
nize dikebilece - pılır. Yüz iğnenin Ü • 
ğiniz sade ve gü- zerine de bir ters iğ -
zel bir elbise ile ne, ondan sonraki iki 
c bisenin şıklı - ters ilmikten birinci -Spor eski spor olduğundan, nizam:ı

tı da eski olacak. Sporcular (Şa şa) di 
ye bağırmıyacaklar. Birinci mevki ça· 
dırların bir tarafına dönüp yere do
kuzar kere diz vurduktan sonra soyun 
ınağa gidiyorlar. 

ğını arttıran ko • sinin üzerine yüz, 
* lay bir yaka. ikincisinin üzerine 

Kasımpaaşda birkaç hayir sahibinin Robun önde ve ters ilmik örülür. Son 

İşte yeni atletler, omuzlarında ok do 
lu sadaklar, ellerinde kirişlerle görlin-
düler. İşte ayağını taban taşına daya
yan, tek gözünü kapayıp kemaneyi ha
zırlıyor, ve sonra kimi, (Ya Allah), ki
rni (Ya Hak!) kimi (Mon diyö!) diye
rek okları fırlatıyor. 

gayreti ve Evkafın himmetile bir te- arkada ufak bir ra hep iki ters, bir yüz 
şebbüs yaprlmış, eski oyunları ihya et- robası var. Yakanın altından başlıyan devam edilir. Üçüncü, 
m:k maksadiyle ?,ir .. d: C?.kspor) adlı kup önde gittikçe birbirlerinden uzak- dördüncü sıralar da 
klup kurulması duşunulmuş. 1 an dikişlerde nihavetleniyorlar. nihayete :uıdar ~ep 

Ben bu yazıyı işte bu klübün mü- aşıp y .. d" K 1 b' ~ b'l' . . iki ters, bir yüz ilmik yapılacaktır. Fakat zikzak olması için daima tersleri 
. 1 . d b" .. 1 k k Arka duz ur. o ayca ıçe ı ırsımz. .. 1 . b' lk' b' .1 ik ld b 

1 
k ııı- d essıs crm en ırısı e onuştu tan son · .. .. . . . . . ve yuz erı ır sıra evve ıne nazaran ır ı m so an aş ama ı:u.ım ır. 

ra yazdım. İşine gelen aza olsun. Ho-ı . Yaka grek tul uzerıne dık~lmış ıncel Ön sırayı bu şekilde ördükten sonra bu defa evvelkinin aksine her sırada bir 
diri meydan! bıyelerden yapılmıştır. Bu hıyeler be- tane sağa doğru kayılır. Yani ters ve yüz ilmikler bir evvelki sıraya naza!"an 

Kemal Tahir yaz bir ipekJideııdir. bir tane sağdan başlanır. 
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açları 
l tasaragla Güneş güzel bir 

ıgundan sonra berabere kaldılar 
Beşiktaş Vefayı 4 - 1 yendi. Fenerbahçe 7 

haftanın gol rekorunu yaptı 
Lik maçlarının en mühimi olan Gü

neş · Galatasaray maçı dün yapıldı. 

G. Sar y 1 
Güne t 

Ve neticede bir 
bire berabere kal 
dılar Oyunun taf 
silatına geçme -

den n'Vel şunu söylemek isteriz ki dün 
kil oyunun dörtte üçü Galatasaraym 
tam bir hakimiyeti altında cereyan et
m · ş, fakat talihsizlik yüzünden bu ma 
çı ... a .. anarnamışsa da Galatasaray bu 
maçta enerjik ve çok güzel bir oyun 
gö tenniştir. 

T Kımlar s, hada dizildikleri zaman 
Ga asaray takımı: 

Avni, Lfıtfi, Reşat, Eşfak, Salim, Su 
av , Necdet, Bülent, Gündüz, Haşim, 
Danyal şeklınde, Güneş ise: 

sayı 

Safa. Faruk, Re.şat, Daniş, Rıza, fs-
mai •. Melih, Salfıhattin, Rasih, İbrahim Giinet kalesi önünde Galatasaray hücumu 

ile 

Rebıi_ şekli?de idi. Oyuna Ahmet Ade- tu. Oyun, çok güzel başladı. Çok güzel I dan oyun S • O istanbulsporu lehine 
mm ıdaresı altında 'başlandı. devam etti. Bu ilti klüp arasında öte- ;bitmiştir. 

Gime.şliler çok asabi görünüyorlar denberi mevcut sevişme tesirile olsa 
v: aC'elel~. hareketlerde bulunuyorlar. 'gerektir ki maç çok temiz olarak bitti. Albnordu rakibini 

ı Çeki Karlinin izmirdeki maçları 

f Çek takımı -seyircisiz 
bir sahada nası oynadı? 

Çeklerin kafile reisi diyor ki: - F enerbahçe karşılaşhğımız takım· 
lann en üstünüdür. Fikret her hangi bir profesyonel takımda 

oynayacak kabiliyettedir. Senede 600 sterline angaje edilebilir 

lzmiT, (Husu
ef) - Çek futbol 
profesyonelleri İz. 
mire gelince, belki 
de spor hayatların· 
da ilk defa olarak 
seyircisiz bf r sahada 
maç yapmak mec· 
buriyetile kar~ılaştı~ 
lar. Ankarada ve 
~stanbulda yaptık-
ları dört maçta ye
nilmeyen Çekler, 
f zmirin yeni stadını 
gorunco, lzmirin 
~ora Ankaradan ~--=--__,.; . .;.=~====~===-======::::-:~--- _____ __,,_ ___ 
eve lııtanbuldan da
ha büyük bir a1aka 
gösterdiğini zannot· 
mişlerd.i. 

Dört, beş bin s"" 
yirciyi kolaylıkla 
6tada eürükleyen 
Altınordu • Altay 

Bırkaç hucumdan sonra oyun Galata- Birinci devrede Sulhinin güzel bir top ezercesine yendi 
sarayın. ~is~i ha~iyeti .. altı~a girdi. sürüşü Beşiktaşın ilk sayısını temin et- maçlarını arama• 
On sekızıncı dakikada Guneşlılcr sol- ~L Vefalılar yaptık lan iyi bir hücumu İkinci lik takımları arasında bu mü mak mümkün mü~ 
dan inkişaf ettirdikleri bir akında, Ra heba ettiler. sahaka baştan nihayete kadar haklın Bugün tribün kısmı 
sihin bir sıyrılışı ve Avninin ileri çık İkinci devreye çıktıkları zaman Ve- oynayan Altınor- bile dolmadı. Bil· 
masından istifade ederek sağ köşeden faWar takımlarının hücum hattında Altınordu 5 dunun yüksek ga hassa kadın seyirci· 
ilk gollerini yaptılar. Bu golden sonra ,değişiklik yapmışlardı. Oyun gene iyi DoQanspor O l~~le sona er- ler pek az ... Çekler -
Ga:a asaraylılar Güneş kalesini sıkış· idare ediliyor, güzel oynanıyordu. Hak .. .. mıştır .. ~tınordu güzel bir seremoni Yukarıda: Çekler Türk bayrağını aralarına alarak 
tı~ağa başladılar. Oyunun 25 inci da )tının kolladıgıw fırsat, Beşiktaşı sayı takımı dunku maçında rakibıne karşı .1 ah kt l --·=- yaparlarken ,...Oıda: Göztepe takımı 
k k d k l k G - d- k ""ksek ld w iSb d k k 1 e 8 aya çı 1 ar. -~ ' ~--~ a:s_ın .a .. a.eye a. an un uze on se yaptıracak vaziyete getiriyordu. Vefa çdo Y~ 

1 
° ugunu at e ece ·a- Bunu Göztepe takımı takip etti. ırakmıştır. Bu oyun hey'eti umumiye~ 

kız çızgısı ıçmde ~ır favl yapıld_ı. Ha- müdafaası sayılara mani olduğu gibi ar guze oynamıştır. . . 'b ·ı 1 · f bol .. d k. ·ı ı · · 
kem penaltı vercb. Reşat ilkı bır vu- ileriye de yardım etti. Hüseyinin güzel D k • O l Oyun durgun ba,ladı. Göztepeliler sı ıtı arı e zmır ut un e ı ı er eyışı 

t • h ld t k 1 . . k O san dakıkada 1 go ancak onuncu dakikadan ıonra tehli- ortaya koymuftur. 
ruş yap ıgı a e opu a ecının aya · ibir şütü Vefayı berabere vaziyete ge-
larına attı. Ve gol fırsatını kaçırdı. 'tirdi Beraberlik 4 30 a kadar devam Kuvvetleri müsavi olan iki takım keli hücumlarla Çeki Karlin kalesini Maçtan sonra Çeklerin kafile rcisi-
Mütemadi ve mütekabil akınlar sıra- etti. Karanlık çö~üştü. Yağmur çok ,arasındaki müsabaka tahminden fazla tehdide başladılar. Atalan iki ~ütten le aörü,tüm. Bana Türkiyede karınlaş-
sında Galatasara~l.ılar sold~n. yapt~~ ıSıkı yağıyordu. Şen!'! bu sıralarda ~ü- heyecanlı .oldu. birini direk, diğerini kaleci yakaladı. tı~ları t~.kımlaı:. ha~kında çok şaya.nı 
lan akınlardan bırınde HAşimm çok gu ~l w keskin bir şütle üçüncü sayıyı SOleymanlye 8 Doksan dakıkalık Bunu Çeklerin sağdan inki9af eden dik.kat sozler aoylecli. Bana anlatılan-
zel bir şütiyle beraberlik sayılarını flrkasmdan Eşref geM iyi bir şiltle Topkapa 4 oyun esnasında çok güzel bir hücumları takip etti. Faı- lan föyle hülasa edebilirim: 
yaptııa:. .. .. ,dördüncü sayıyı yaptılar. Beşiktaş son ~.on gol ya~a- kat Göztepe müdafaasında kolaylıkla - Günef takımı emniyetle oyncv 

Ikın:ı d:vz=de Galatasaray :uzgar ~l sayısını yaptıktan sonra maç 4 _ ı Ve- ,~ak kadar fırsat bulan ıkı t~ın u~t eridi. yan, fakat takımda idare noksanından 
t~a .. du~üştu. !akat b~a ragmen hır ,!anın mağlubiyetile bitti. uste gol yapmalan oyuna buyük bır .. . . tam bir netice alamıyan orta derecede 
turlu bır galibıyet golu çıkaramam1ş- f b h H•l#ol• heyecan verdi Topkapı kalecisinin za- Devre ortalannda Goztepelılerın b' t k d F b h t k "t"b 
tır. İki takımın karşılıklı ve güzel <>- ener a çe, l a 1 yifliğinden istifade etmesini bilen Sü- attıkları gole Çekler, haftaymın son 

1 

•

1

1
r ka ıml ır. v enert ak çelar. 

8 ım ~- ıt~-
I ril 1 1 . .., I" . . . . tik ne arşı aşhgımız a ım ın en ua u· 

yuna e maç - beraberlikle neü- mag up etti leymanıye 2 sayı farkla rakibini mağ- dakıkaaında. mukabele ettıler. dev- .. d.. F'k n rh . b" f d 
celenmiştir. +_ • • lı1p etti. re berabere neticelendi. ikinci devre· nu ur. ı ret e angkı ıkr pb~l~ esyedo~ 

Nasıl oynadılar-, . JJStanbul lik şampıyonasının en ha- • • d Ç kl h" al k v b k k _ takımda oynayaca a ı ıyett ır. 
Galatasaray takımı çok ~erjik oy- ,şında giden Fener.bahçe ~ün Hilal t~- Sporcu centilmendır, e ~ ~r. ır .ar 

1 agır asaca .. 
8 

Senede noo isterline herhangi bir ta· 
namı.:tır Futb ld t k kımıyle yaptıgı t k tm 1 dar hak.unıyetı ele aldılar. Ancak Goz- kımla anga1"man yapabilir 

""Y • o e e oyuncunun mu e me a az . k 1 '"k .. d f . 
vaffak olması bir netice hasıı edemi· P. Bahçe 7 ~açın ~ de~re- . . . .. .. . " . tepenm ... ç~ .canı ve ~e~ıı mu a a- Ankara takımlarında iyi oyuncular 
yeceğini anlayan bütün oyuncular müş Hllll O s~e ust uste !.3u ikı rakıp kl~p, bu?un - bır hadıse ası bu .h~ımıyet çemberını ~ır:"'ak t~k- vardır. Fakat ful bir takım yoktur. 
terek en çalıştılar. İlk defa santrhaf oy . . . . d?rt. gol yapara.k ,mustesna - çok guzel bır oyun oyna~ı- rar mısafır takı~ın kalesını tehdıde Teknik itibarile geridirler. Çok ert oy-
nayan Salim takımın en iyi oyuncusu d .. cvreyı 4 - O bıtırdı. İltincı devr~e Hı- lar. Hakem Sau:ı başladı. Oyun bırer golle berabere nuyorlar. Bu tabii bir sertlik değildir. 
olduğunu gösterdi ıaı takımı oldukça canlı oynadı ıse de K. GUmrUk 3 Turgut (Vefa) ı- bitti A k .. .. ~ .. h 1 Güneş takınuna. gelince· Kalec' ke üç gol daha yiyerek 7 - O mağlup oldu. F. Yllmaz 2 di. İlk devrede . Alta r-ı..: K lin M n aragucu oyunlcu an '!1 ~r an-
d" · d"" Ü . · . 1 n 1 b l - . 1 Karagümrk ilk sa Y - ~ ar açı mıştır. Antrenman arı yerındedir. 

Vısıntek uşen vahzakekyıkfb~lasıle_ ~a~tı. stan U spor guz.e ve yıyı yaptı. Bir müddet hakim oynadı Çekler ikinci maçlarını Altayla lzmirin Göztepe takımı teknik iti-
e a ımını mu a ır maglubıvet l d . . . .. ··· 1 Sah h D ·1 b" b · ı · ak 1 h ten kurtardı. Gün ··d f G 

1
· ta can l oyna 1 Bır ıkı favlu, hakem cezalandırdı, bir yaptı ar. a gene ten a... enı e ı· arıle, karşı ~tıgımız t ım arın ep-

eş mu a aası a a ı· k' h h 1 .. . d d h . id" F k.a k 
sarayın çok güzel oynayan hücum hat Müsavi kuvvette Iikte derece almış Karagümrük favlü Mukadderin ayağiy ır ı sa anın. ten a o uşu. oyun uze- sın en a a ıy ır. a t a sayatı yer-
tı karşısında şaşırmamış ve Güneş ta- olan bu iki takımın maçı ümit edildiği .le bera'bere vaziyete geldi. İkinci dev· rinde bile tesır yapıyor. Bılhassa Çek- leri çoktur. Bilhassa forverd hattı ak· 
kımını mağlfıp olmaktan kurtarmıştır. kadar canlı ve rede iki gol yapan Karagümrüklüle!"e, ler hevessiz oynuyo~lar. ilk devrenin sıyor. Muayyen bir oyun sistemleri 
iki takım da çok temi e Jl;:-Spor S ı sert oldu. İlk dev .Yılmaz. bir azimle çalışan Feneryılmaz 28 inci dakikasında l1yas Altayın ilk yoktur. 

•• • •• Z ~ 1 A~dolu o rede büyük bir lılar bır sayı ile mukabele ettiler, bu golünü enfes bir şütle ahyor. Buna Altay takımı da çok aksıyor. Bu ta-
guzel hır oyun gosterdı - hakimiyet gösıe- ,suretle maç 3 _ 2 bitmek üzere iken Çekler üç golle mukabele ediyorlar. kımın iyi bir futbol sistemi vardır 
Günün ikinci derecede mühim ına- ren İstan'bulspor toplu olarak yaptığı favl yapana tekme atan bir oyuncuyu Bugün 3 · 1 mağlup olan Altay, Şükrü ve Fuad Fenerbahçeli Fikret 8· 

çı, Beşiktaşla Vefa arasında idL Takım ıhücuml.ardan istifade ederek beş gol çı h.akem sahadan çıkardı. çok canlı oyunu j}e pek mahdut olan yarında oyunculardır. 

1 

lar sahaya çıktığı )\.ardı. Ikinci devrede Anadolu takımı S d k"k d k seyirciler üzerinde müsait bir tesir bı-
B ıtlktatf 4 bğı zaman Beşik düştüğü vaziyetten kurtulmağa gayI""et On a 1 a a azandan ...._, -· · - ._,,,, ..... ·--··-
Vefa t taşta Feyzi, Vefa etmiş, iki taraf ta yaptığı büyük çı::- beraberlik 
_____ ,_ da, Hüseyin yok- pınmaya rağmen lbir tek sayı yapama-

Galatasaray, Güneş talamlan bir arada 

' Geçen hafta Vefaya güzel bir müda· 
,faa oyunu oynayan Beykozlular bugün 

B ykoz 

EYUp 
ı 

ı 

Eyübün ~sik bir 
kadrosunun mü -
kem.mel müdafaa 

._ _____ _. sistemleri karşı-

sında mağliip !bile oluyordu. Birinci 
devrede çok canlı oynayan Eyüplüler 
bu oyunun, ilk golünü de eski oyuncu 
Adnan_m ayağiyle atarak, devreyi l _ O 

üstün bitirdiler. İkinci devre oyun bu 
,halde tam 3 7 dakika devam etti. İkin-
1ci devre bitiyordu. Bahadırın bekten 
,ayrılıp bahadırane gayreti esnasında 

lp-ikik istifadesile oyun & - 1 halinde 
J>itti. HaHcevi k09uıuna gir.enler yoldit 

A. B. 
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İstanbul Parti Kongresi Dalgadır ya Resulall3.h! 
Du .. nı :u·· kongrede--P--a-r_t_i_n_ı_·_n--i-=ki yıl i· ~inde m~"!1~1~..:d~:.:::;~~: ~ül:..?irb~~=~ .:~; 

K. T ihtiyacı hasıl olmuf.. kalabalıktan da chşan ,,.....marn ! •• h• • } Jd •--- Yazan: Osman Cemal Kaygıh yaptığı mu ım ış er de~g~!~aktad~. m~~!"ı:~io) da g~tü. Allah ra~ ~ 
(Baştaralı 1 inci "'.'yfada) / 1 . itfaiye işleri . . zavallının kendi gıttı, adı kaldı Y~ İıitıin Üstündağ kongreyı açtı. Itfaiyeye lüzumlu birçok yenı vcsaıt digôr! Bizim gazeteler, bizim edebı -

iki senelik rapor cnlbedibniş, jimnastildıaneler ve. garaı yatçılar bile şimdi hep onunla, onun 
Kongre birinci ve ikinci başkanları Jnr vesair tesisat yapılmıştır. itfaiye yazıları ve ortaya attığı muamma!arla 

ve iki sekreter intihabatı yapıldıktan mektebi tesis edilmiş, ya taklıane_Ier .Y• meşgul... Onun bazı ulak telek 
0
( ~lt -

onra ilyönkurulun iki senelık çalıpna pilinış, beynelmilel itfaiye komıtesıne berisini ben de görmüştüm: H~le 
1 ~aporunun okunmasına ibaşlandı. Ra- d.Jıil olunmuştur. • . kişi muharririni arıyor) pıyesıle, (Sa· 

por şöyle başlıyordu: Uuyır ışlerı na öyle geliyorsa öyledir) dıye yazdı-
•Sayın arkadaşlar, . . • Kızılay ve Çocuk Esirgeme kurum- ğı şey pek hoşuma gi':":ş~: Y) a!m~ubu İlk iş ve ilk söz olarak_ bı~e sıyas~ ve lan ciddiyetle çalışmaktadırlar:. A~a - (Sana öyle geliyorsa oy.• ır '. 

0 
-

içtımai hayatımıza kendı elım.ız1e ıst~- }ar, Fatih, Bakırköy, Sarıyer, Üskudar duldan sonra aklıma bızımkılerın es -
kamet vermek imkôpını. lc~ı.n etm~ş ilçelerinde fakirlere yardımlar yapıl - kiden Reybiyyon dedikle~i (Kuşku 

··nümüze iti11ı ve tckaınulun genış mış, ilkınekteplerdeki aç çocuklara sı· felsefecileri) gelmişti. Malum ya, o~-
ve 

0 

• 1 a en · d'l · l {Z on) gı· yollarını açarak fıratın ınsan arc cak yemekler ve giyecek tcvzı e ı nıış- !ar, pirleri, üstadlnrı o.a~ en 
asil ve en güzel meyvesi olan çalış- tır. _ . bi her şey, her mesele ıçın: .. 
mak fırsatını hazırlamış olan U- Çocukları esirgeme kurumu uzerlen _ Acaba şöyle mi idi, yok": böy -
lu Önderimiz Atatürk.ün kutsa~ ne düşen vazüeleıi üa etmektedir. le miydi; şöyle mi desek dogru~u~, adınr lstanbulun bütün teşekkullerı Talebe ;yurtlan yoksa böyle mi; şu bize kırmızı goru-ve ha,lkı namına yüreklerimizin apaç. ık_ Parti tabele vurtlan ve Maarif Ce- ·· amma acaba karşımızdakılere S Muhl"ddin Üetündagv rA•··ma " h nuyor ' ' b" ve en samimi candan saygı ve sev~ı ı- • ,..... miyeti labe!e yurdu, bütün konforu a de öyle mi görünüyor; yoksa . ı~ 
le anmakla müftehir, . Cuınhı;rıyet raporunu okuyor vi olarak talebeleri banndınnaktadır. kırmızı gördüklerimizi onlar yeşıl mı 
Halk Partısı İstanbul Ilı teşkıl~tının bu Halkevlerine iki milyona yakın va- Zlıaat işleri görüyorlar; buhar mı sudan olur, su 
mümessilleri olan sizleri ve sızle:ın kıy tandaş gelmiştir. Ziraat ve bostan işleri, bağcılık ve mu buhardan; tavuk mu yum~r~ -
metli varlığınızda şerefli ve yukse~ Spor ve gençHk kurumlan meyvaeılık ilerlemektedir. Ağaçlama dan çıkar, yumurta mı ı:ıvukta_nph. ~!~ şuurlu Partilileri sel&mlamakla bahtı- Spor bölgesinin halen ve faal sporc~ işleri ciddiyetle devam ediı:or .. Arıcı~ık huyuna meraktan meraga, şu 
yarız. . .. sayısı 682S tir. Son iki yıl içinde 1°3·lu ta şayanı memnuniyet bir inkişaf gos- şüpheye düşer ve galiba en sonunda 

Müzakerelere girişmeden ve llyon yerli ve 184 ü ecnebi obnak üzere 1227 termektedir. Kümes hayvanlan ıslah da: 

1 
kurulun iki senelik işbaşı ve çalışma müsabaka yapılmıştır. Türk spor ~u~u ediliyor. Ve tohumların ıslahına de - cNe şiş yansın, ne kebap.• 
hesaplarını vermeden evvel b~n~~n mu İstanbul bölgesine mensup kluple- vam edilerek tevziat yapılıyor. Der gibi: 
önceki göreneklere ~yara~ Part:mızın rin adedi 24 tür. Baytar işleri . . . _Öyle de olsa olur, böyle de olsa 

0
-

Türk tarihinde tuttugu •ısız.ve o~ek: Kültür işleri Gerek iru;aat ve gerek teksır ışlcn !ur! b _

1 
siz şeref mevkiini ve umumı mahıyetı Fındıkhdnki İsmet İnönü ilkokul~ muntazaman ilerlemektedir. Hastalık- Deyip işi, sözde altmışaltıya ag a-
ile ana vasıflarını ve sonsuz ça~şma- binasının inşaatı bitirilmiştir. Muhtelıf }arın önü alınmıştır. mıya çalışırlar. 
!arla ulusal hayatımızda yarattıgı. g': mevkilerde üç mektep esaslı surette ta Evkaf işleri Rahmetli (Pirandello) nun cSana 
ne! kalkınmayı bir kelime ile Par:ımı- mir edilmiştir. Diğer tamir edilen okul Evkaf 12 büyük camii esaslı bir su· öyle geliyorsa öyledir!• adlı ~tabın~• 
zin tarihini bugün burada size bir •ere binalarının adedi 48 dir. Samatyada rette tamir ettirmiş ve 30 camide de söylemek istediği şey de hanı, aşagı, 
daha izah etmek ihtiyacını duy'?,uY?- Alman mektebi, Beyoğlu 29 uncu mek- ufak tefek tamirat yapılmıştır. Heybe- yukarı buna yakın bir şey~. Yanı: ~O 
ruz. İlimizin mahalli faaliyetinin ustun tebini yanındaki bina ve Kasımpaşa- liadada yeni bir cami inşa olunmuş - kadın ya ölmüştür, ya sagdır. Yahut 

· · hber v ilham b" t l t Bundan h ··ı ·· tür hem sağdır, ve yahut de kalan ve mesaımıze re e da ır arsa sa ın a ınınış ır. tur. em o muş , l'b 
membaı olan umumi programımızın başka tedrisat eşyası olarak 250 h~rita, Yemek tevzii ve Bezmiiılem Valde ne ölmüştür, ne sağdır.• Gı;n~ :a 

1 
a, 

ana hatları ile büyük milli politikayı bir sinema makinesi alınmış ve hır rı- hastanesi ciddiyetle çalışıyor. Bu yıl eskiler bu gibi, kolay kolay ıçın en. çı
Büyük Kongre:nizin geniş çerçe""8i i- yanonun alınmasına yardım edilmiştir. Darüşşe!aka ile şehitlikleri imar cemi kılmaz kazlyyelere, muammalara, şım-
çinde sayanz. . • İki köy okulu yaptırılmış 23 köy oku- yeline 19,000 lira yardımda bulunul- diki yeni tabiri ile söyliyellm: Prob .-

Partimizin bildiğimiz ve ınrınıp bag ıu tamir edilmiştir. Gene koy okulları- muştur. lemlere hazan safsata dahi _derl~r?•· 
landığıınız ve her vesile ile sık sık biz na muhtelif arsalar, ders eşyası saıın Esnaf işleri Ben burada rahmetlinin bu gıbı fıkır-
zat işüstünde temas ve idrak. etm~ alınmıştır. Diğer mekteplerin tamiri Partimiz esnaf işlerini İş Kanunu- !erine, yahut prablemlerine hep ~af· 
fırsatını bulduğumuz "bu umumı ve bu ve yenilerinin inşası da kısmen takar· muz meriyete geçince bu kanun çerçe- satadır demek istemiyorum; bu, kat ıy
yük işlerini daha ziyade teşkilatımızın rür etmiştir. vesi içinde teşkilatlandırılacaktır. Es- ven benim haddim değildir. Sonra ben 
çevresi içine girmiyen halk tabakaları Çocuk kampları, bahteler, tiyatrolaı· naf cemiyetleri hesa.batı hükfunet tara ~nun nesini okuya veya görebildimse 
ile yeni yetişen gençler arasında yay- Kızıltoprakta 43 üncü mektepte fından sıkı bir kontrol altına alınmış, çok hoşuma gitti. Benim şimdi burada 
ınak ve her fırsattan istifade ile her kamp açılmış, 130 taleıbe kaydolun - bu teşekküllerin mensuplarına müfit anlatmak istediğim şu: 
yerde yerli ve yabancı her rasgeJdiği· muştur. Muhtelif mıntakalarda çocuk olabilmelerinin teminine çalışılmıştır. Pirandello biraz Rcybiyyone ben • 
rniz insanlara davamızın büyüklüğünü bahçeleri açtırılmış ve Şehir Tiyatro- Hesap işleri zer ve Pirandello eğer bizim eski hi -
iyiliğini, baklılığını ve Tilr k varlı~ı na su nda çocuk temsilleri verilmiştir· Ve İki yıllık gelir, 167,61 3 lira 5 O kuruş kiıyelerden şunu bilir miydi, bir . y~r -
ınına değişmez bir zaruret oldugunu ilk okul çocuklarının dişleri muayene tur. Buna mukabil parti :masarifi 158 den dinlemiş, yahut okumuş mu ıdı :• 
telkine çalışmakla gayretlerimizi daha ve tedavi ettirilmiştir. bin 602 liradır. şimdi anlatacağım şu hikayeyi vaktıle 
yerinde ve daha iyi kullanmış oluruz. Orta okul ve liseler Bugün partinin İstanbulda 30 parça bir yerden dinlemiş veya okumuş olsa 

Bundan sonra raporun okunmasına Yeniden Haydarpaşa erkek lisesi a- emlaki vardır.> acaba buna ne derdi? 
devam edildi. çılmış, iki orta mektebe de lise sınıfları Kongrede okunan rapor 2 saat sür· işte hikiiye: 

Parti işleri ve seçim :ıave edilmiştir. 1 O tane yeni orta o- müştür. Kongre parti umum riyasetine Vakti!e çok kalabalık ve içine '!P'e 
Mebus seçimine 199,896 sı kadın ve kul açılmış ve iki sınıf okulu açılmış- ve genel sekreterliğine tazim telgrnf- atılsa yere düşmez bir büyük mec!ıs:n 

198558 j erkek olan birinci müntehip- tır. Yeniden 7 orta okul açıbnası Ba- lan çekıneği de müttefikan kabuı ede en hararetli bir yerinde adamcagızın 
!erden 173, 19 7 kadın 169, 151 erkek se kan lığa teklif edilmiştir. rek on dakika istirahate çıkmıştır. birinde dehşetli bir su dökme ihtiyacı 
çime iştirak etmiş 221 i kadın 1414 Ü Belediye işleri: Yollar İstirahatten sonra Vali ve Belediye hasıl olmuş ve bir an gelmiş ki bu hal, 
erkek olmak üzere 1635 ikinci münıe- Yüzbin metre murabbaına yakın be- Reisi ve !!yön kunıı başkanı Muhü- bu ihtiyaç onu çok fena bir ıztırap için-
hip seçilmiştir. ton kaldının, parke şose döşenmesi \"e tinÜstündağ uzun bir söylev vermiş ve de kıvrandırmıya başlamış ... Fakat 
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Birinci müntehipten yüzde doksan tamiri yapılmıştır. yer yer alkışlanan bu söylevde Vali ve turduğu yer o muazzam meclisin tam 
yedisinin, ikinci müntehip intihabatı- Mecra i§leri Belediye reisi ve başkan, Parti ilyön ortalık ve en kalabalık bir yerinde ol-
na iştirak etmiş olması halkımızın se- İki senede 826 ı metre uzunluğunda kurul icraatını etrafile izah ederek ne- duğu için şimdi orada~ ~al_kıp_ o kala-
çimle ne kadar yakından alakadar ol- mecra ve 2238 metre kollektör degur- ler yapıldığım ve daha neler yapıla- balığı yararak yiiz elh, ıkı yuz adım 
duğunu göstermektedir. juvar inşa olunmuş, 7246 metre tulün- cağını tebarüz ettirmiş ve söylevini şöy ötedeki kapıdan- dışarıya çıkmanın de-

Alınan arsa ve binalar de mecranın tamiri yapılmış 18528 le bitirmiştir: ğil· hatta oturduğu yerden bir adım 
Eminönü Halkevi binasının yanında metre tulündeki mecra da temizlenmiş Sizi bu kadar uzun sözlerle yormak- bil~ sağa sola kıpırdamanın kat'iyyen 

Rahmetli Pirandello 

yıllık yoldur ve bu yol, geçilmez dağ.. 
lar, sarp kayalar, engin deryalarla do· 
ludur. Onun iç:n sen artık buradan O• 

raya zor dönersin! . 
Adamcağız kendi mem1eketınde bı· 

rakmış olduğu evini, barkını, . sev~ 
çoluğunu, çocuğunu anarak bı:. _ ~ayli 
ağlamış, sızlamış, çırpınmış, do~un ~ 
müş, sonra da kadere boyun egere1ıi, 
bu köye yerleşmiş ... Derken, aradan 
çok geçmeden bu zavallıyı orada e~ : 
lendirmişler, yeniden ev bark sahıbı 
etmişler; uzatmıyahm adamcağız o .. 
rada ikisi oğlan, biri kız üç çocuk sa • 
hi'bi olmuş, onlar büyümüş ve kızın 
gelinlik çağı gelince onu biri~e e~l-~~
dirmeğe kalkmışlar. Köyde bır duguıı: 
tertip edilmiş, bu büyük ve ~ayındır 
köyün en güzel binasında cemıyet. ku· 
rulmuş, binlerce insan bu cemı.yeti 
tes'ide gelmiş ve tesadüfe bakın . kı bu 
muazzam cemiyetih en hararetlı bir 
zamanında adamcağız gene meclisin 
en orta ve en kalabalık yerinde bulu• 
nuyormuş gene zavallıyı ~und~n yirmi' 
yıl önce kendi memleketındekı o mu-, 
azzam mecliste yakalıyan sıkıntı ya • 
kalamış... Şimdi ne yapsın, gene sağa 
sola bir hayli kıvranmış, bir hayli. ız
tırap çekmiş ve nihayet ıztırabın şıd • 
detinden gene gözlerini kapayıp başını 

1 
önüne eğmiş; biraz sonra ~~ gözlerin~!· 
açınca kendisini, yirmi yıl once, kendi 
memleketinde bıraktığı meclisin orta 
yerinde bulmuş ... Ve meğerse o meclıs 
henüz bitmemiş bile ... 

İşte rahmetli Pirandellonun haya • 
tında işine çok yarıvacağına şüphe oh 
rnıyan bir mevzu ... 

Asıl: 

«Sana öyle geliyorsa öyledir!• 
Diye buna derler dostlar! 
Ayni zamanda, bu hika~e. içi~. me -

kan ve zaman nazariyelerını altust et
mek isteyen Bay (Aynştayn) ne bu
yururlar acaba? 

Bana kalsa ben buna sadece: (Dal • 
gadır ya Resulullah!) der, geçerim! 

Osman Cemal Kaygılı 

bulunan 42 ı metre arsa 14,000 lir:ıya tir. tan maksat yapılan işlerin müfredatı imklinı yokmuş ... Bu vaziyette adanl-
satın alınmıştır. Buraya kapalı bir Köprüler - İskeleler bakımından hesap vermek değildir. iu cağız ne yapsın? Koskoca ada'." ~ra~a 
spor ve konferans sa !onu yapılaca khr. Kadı ı öy is kel esi yapılmış, Gazi Köp karıda da söy !ediğim gibi çalışına prog bir kaza yapıverirse ortaya mu thış bır Alınan gazeteleri yazıyorlar: Bakırköy istasyon caddesinde 8450 li- rüsü inşaatı ihalesi yapılacak temell ramımızın ruhunu ve esbabı ınucibesi- rezalet çıkacak ... Dayanılmaz azaplar insan yoksa meram etmeli, her io-
raya bir bina satın alınmıştır. İlçe ku- atılmış! ır. 3 70,000 liraya hal binası ya ni izah etmektir. Bunu açıkça sizin tak içinde bir müddet dişini sıkmış; fakat ıediğini muhakkak yapar. işte genç 

Para bulmak için yepyeni 
bir usul 

rağı olarak kullanılacaktır. pılmıştır. Muhtelif semtlerde umumi l.e dir ve tasvibinize arzediyoruın. Yürli· işin artık dayanılır tarafı kalmayınca bir ean'atkiır bu hususta bize yeni bir 
Köylüye yardım Uilnr, \<İP istasyonları, gaz tankları, düğümüz yol size de muvafık görülür· ıztıraptan gözlerini kapamış, başını mieal veriyor: Menekşe çütliği, Halkalı köylüsüne hastahane müştemilatı, iskele ve rıh- se bunda cesaretle devam edeceğiz. Bi- önüne eğmiş; öylece neticeyi bekleme- Amerikalı bir delikanlı resme fev-

Verilecek ve Turan çiftliği de Firuzkö- tım tamiratı yapılmaktadır. ze daha isabetli bir istikamet gösterir- ğe başlamış ... Ba:ılaınış am~a bira~ kallde iıtidadı olduğunu anlıyor, fo.. 
Yü kalkına devredilecektir. Konservatuvar ve tiyatro seniz bunu da münakaşaya ve neticesi sonra bir de gözünü açını,ı . 1kıb~en~:sı kat güzel aan'atler mektebine girer.& 

Halkevleri İst: nbulda bir konservatuvar ve bir ni kabule aınadeyiz1 ikaz ve tenvirinizi gepgeniş teptenha, yemyeşı ır ça - . . . • 

1

• 1 adu Paı~imizin Kültür kaynağı olan Hal livat·-o binası yapılmak için projeler bekliyoruz. yırl;k çimenlik, ağaçlık yerde değil terakkı etme•;~çı.'.' ".".m~~- e.'.' ~ar ~ 
kevleri Türk kültürünü yayması bakı- h;zıı lanmıştır. Şehrin imar plllnı da Sözümü bitirmeden evvel teşkilôtı- mi? Herif aman, zaman, bu ne hal böy- da mahr~m o ugu ıçın UfUnuyor v · ınınaan son derece faydalı işler g<ir- müt<.fıassıs Prost'a havale edilmiştir. mızın bütün kademelerine teşekkür e- le deyinciye kadar sıkıntısından kur - fU çareyı buluy~r: 
ınüşlerdir. Tamir edilen yollar k' d b l ya ak v·ı • tulmuş'. Sonra bir türlü a~ıl .. erd .. ire - Mezun oklugu zama_n. larda ya~~ deceğim. Oca .ar an aş ı r . 1 ay.e - k Ik k h ili Eminönü Jlalkevi v ·liiyet lıudutları içinde 1 16,952 ki- le kadar bütün kongrelerde teının edı- ınediği bu işi bır hayli duşundukten ğı tabloları arşı ı gos~erı•ı:e . 

1 Bu Halkevinin 34 J 4 üyesi vardır. !o metre yol, ı , 09 5, 72 8 1i ra sarfiy le ta- len in ti zam ve gösterilen aliika cidden sonra oradan yola düzülmüş; daha bir senetleri çıkarıp bir anonım tırketı t• 
Gösteri kolu 226 temsil vermiştir. 336 mir edilmiş ve halen 442

25
6 lira saı·fe iftihara şayandır. Müzakerelerdeki ol· hayli çayırlar, çimenler, ormanlar, su sis ediyor, kendiıinin istidadını bilen 

muh telü toplantı ya 660 13 kişi işti ruk d il<tek 2 5 61 2 kilometre yul da tamir g un 1 uk manzarası teşkl!litımızın si~~ _ baş la rı geçmiş ve nihayet akşama do~- bir çok kimseler bu hisse eenetlerin-etmı

·ş, Evı·n 1

'tap sarayında -498..f kitap edilmektedir. Geçen yıl içinde 
368648 

· · · · g·· den gune nı rıele gele kalabalık ve bayındı.r bır den alıyorlar ve delikanlı iki ay zar• si ve içtimaı sevıyesının un b 

mevcut bulunmuştur. . lira sarfile 31930 metre yol yapılmıs- yükseldiğine çok kuv""tli bir delildir. köye gelmiş ... Başından geçenlen °;~- fında 8 bin dolar topluyor. Bir taraJ. 
Bundan başka iki mecmua çıkarmak tır ve 9164 lira .sarfile 2 385 kilomelı e d • ı· b l d 'l . dakilere hayretle anlatmış... Kendısı- h ·ı· d derken digw er t~ 

Kongreye eger ı aşarı ar ı erım. .. .. tan ta sı ıne evam e · 
ta ve federe olmıyan kliipleri him•ye yolun yapılmasına başlanmıştır. Başkanın söylevinden sonra hizıru· ni dinliy~n koylul

1

e r: ld·-· raftan da tablolar yaparak satıyor, W
1 ederek maçlar tertip etmektedir. Su işleri na ıı·monata ikram edildi. Kongre saat - Senın, demış er, ge ıgın yer, ya- · · L • • d'W • h k ·n 

'd · h · ı"hti acını ta . . memleketı'n bu~aya tam beş mektebını ıoıtır ıgı zaman er ea.ı 
DJ

.g"er Jlalkevlerı· :~ular ı aresı şe rın su Y - k · t' d k hesap b k nı senın r k f l } 
l 

k . . t am 1 3 te te rar ıç ıma e ere a - ~ ı· 8 -d-k--::· -e· .b .• u.:·yu"k ku·-nı--ltava hisse senetlerini yüzde kır az ası • Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş, Şehre- ın .• mile karşı ama ıçın mun az ma ve bütçe ) apma işleıile ilçe kon- 8 ası, ye e uy , k k d - · i'ketl• 
mini, Şişli, Üsküdar I! a lkev lerinde p ı ogram la çalışmakta ve 1 üz um olan grelerinden ge 1 en dilek !eri tetkik için beş asii beş yedek aza seçilmesi yapıl- satın al~ra h . ur d ugu ~no:;m ~ 
""'uhtel'f \•esı"lelerle ı··ıç bı'ne '-·akın top tc. sisat \'e makineleri yenilernektt!dır. 

1 
·ı .. k l mıs, kongre"·e niha"·et verilmiştir. nin yegane ısse arı 

0 

uy · ••ı J d d. .. 3 - 7 kişilik komisyon ar, l yon urı.ı a J J lantı yapılmış ve muhtelif vesilelerle B ıı intizam dolayısile abone a e ı gun 
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Tarihten yapraklar \ . .. · o 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

1 

şadıkları Yıldırım Beyazıdı böyle zin - K u M BARA 
1,.. /man Çelebi o tarafa kaçtığından o- cirde görmemek için ona bakmıyorlar-
nu yakalamak istiyorlardı. Fakat ge • dı. 
celi gündüzlü, hiç dinlenmeden ve her Zaten Yıldırımın da bakılacak hali ~ 

BIRE, 
1000 

askerin yanında birer tane de yedek at kalmamıştı. Çünkü bir kaç de.fa yerin· 
olduğu halde son sur'atle gitmelerine den fırlamış, her defasında kuvvetli 
rağmen Süleyman çelebiye yetişeme • pençelerin zorile yerine oturtulmuş • 
mişler; büyük şehzade bir gemiye bi- tu. 
nerek Rumeli yakasına geçebilmişti. O kadar vesdiği karılarının bu müt• 

Bursadaki hazineyi almayı unutmı· hiş düşmanına bu kadar insan içinde 
yan Süleyman Çelebi, Yıldırımın orada şarap takdim etmesini bir türlü hazme
bulunan karılarını götürmeyi düşün - demiyordu. 
memişti bile ... Zaten Aksak Timur i- Kalbinden vurulmuş gibi kıvrandı; 
çin de en mühim bu noktaydı ve her inledi ve olduğu yere yıkıldı. 
halde Yıldırımın hazinesinden ziyade Aksak Timurun yüzünde sinsi bir 
kanlarını ele geçirmeyi istiyordu. gülümseyiş, intikam almış olmaktan 

1 Yıldırımın karıları arasında iki ka • doğan bir hazzın aydınlığı vardı. 
dm vardı ki Hıristiyandılar. Birisi Sırb · * 
prenses, uzun boylu, şeffaf denecek Yıldırım Beyazıt o gün hayatının en 
kadar ince tenli, sarışın ve çok güzel- büyük ve derin acısını çekti. 
d.i. Yıldırım Beyazıt bu kadının arzu -ı Bu acı onu daha çok yaşatmadı ve 
[arını kırmazdı. Hatta onun arzuları öldürdü. 
yüzünden kendisini şaraba ve sefahate I Bununla beraber Aksak Tim ur onun 
kaptırmıstı. J karılarını Kastilya kralına gönderdi. • • 1 

Diğer karısı da vak.tile Bizans impa· Turan Can 
ratorile evlendirilmek üzere İstanbula 
gelirken Çanakkale boğazında Sarıca 
Paşa tarafından yakalanmış. pek güzel 
olduğu için padişaha takdim edilerek 
çok beğenilmişti. 

Aksak Timur işte bu iki kadının her 
halde kendi ordugahına getirilmesini 
cmretmis ve bu emir derhal yapılmış • . 
tı. 

* Aksak Tim ur o gün ordusuna büyük 
bir ziyafet veriyordu. Akşehir ovasına 
kurulrnus olan büyük ve ipekten ça -
dırında, Hind şallarile Acem halıları ve 
Şam kumaşlarından yapılmış sedirde 
oturmuştu. Çadırın her tarafım prens
ler ve kumandanlar doldurmuştu. Dı
şarıdan yüz binlerce askerin sevinç ve 
çalgı sesleri geliyordu. Bu sırada Yıl
dırım Beyazıt da çadırın bir köşesinde 
ve muhafızların arasında duruyordu. 
~ Mogo\larda bu gibi ziyafetlerde bal 
-arabı ve kımız içilir ve bunları yakı • 
~ıklı delikanlılar, destilerden gümüş ve
ya altın taslcıra boşaltarak sunarlardt. 

Fakat o gün herkes bu adetin tutul ~ 
madığını görerek şaşırmıştı. Çünkü 
~adırın kapısından iki kadın girmişti ve 
bunların sağ ellerinde şarab güğümle• 
ri, sol ellerinde altından birer tas var
dı. 

Yıldırım Beyazıt birdenbire yerin -
den fırladı ve dişisi elinden alınmış o
lan bir kaplan gibi homurdandı. 

Fakat muhafızlar hemen onun hi • 
(eklerini yakaladılar ve yerine oturttu -
lar. 

iki kadın yavaş yavaş ve sıkıklarak 
Aksak Timura doğru ilerlediler. Tas • 
lara şarab koydular ve ikram ettiler. 

İkisinin de yüzleri solgundu. 
Sarayında o kadar güzel günler ya-

Yeni tramvaylarda 
( ea,terah 8 inci sayfada ) 

Geçen gün bir yaşlı hatuncağız: 
- Bu kapıları da üstümüze ne diye 

'kaparsınız? Afakanlar boğacak! Vaz 
geçtim ben ... Durdurun da inip canı
mı halas edeyim! diye feryada başladı. 

Bir yolcu cevap veriyor: 
- Bazı kimseler de bunları, şirket 

müdürlerinin hususi arabaları sanıyor
lar. Onlar da işi anlarlarsa, asıl o za -
man yandınız siz! 

Biletçi hayli de titiz. Ayağını önün
deki koltuğa uzatan bir çocuğa çıkışı
yor: 

- Yepyeni koltukları murdar et -
me! Eski araba değil bu! 

Bir yolcu, piposunu tüttürmeğe kal
kışıyor. Biletçi ona da söndürmesini ö
ğütlüyor: 

- Yasak bayım 
Beriki keyfine varamadığı piposunu 

söndürürken gülüyor: 
- Desene, eski tas, eski hamam. A· 

raba yeni amma. nizamlar eski. .. 
Kulağıma çalındığına göre, yeni a -

rabalarda vatmanlık, biletçilik etmek 
bir üstünlük sayılıyormuş: 

- Bizim bayı yeni arabalara verdi
ler! .. Yıldızı açıldı maşallah! Yakında 

daha da ilerleteceklermiş! diye keyif
lenen zevceler varmış! 

* Taksimde tramvaydan indim. Bir 
çocuk annesini dürterek, kalkan tram
\'ayı gösterdi: 

- Anne.. . Mahpusları artık tram • 
vayla mı taşıyorlar? 

Teşbihte hata olur mu ya? 
Hem bana öyle geldi ki, kapıları ka

palı yerli arabalar için küçüğün bul -
duğu bu t~ih, bizim bulduklarımız -
dan daha yerindedir! Yalnız biz bun -
lara gönül rızasile, ve üste para vere· 
rek giriyoruz! Selim Tevfik 

oNJ'u<i!" c c~ 
\'azanı Muazzez Tahsin Berkand 

Mualla, canının içini tutu~turan du- dan, başka dünyalardan dönen bakış • 
dakların temasından kaçmak istedikce larile Ekreme gülümsedi ve elini uzat
bir alevin vücudünü daha çok kavradı- tı: 
ğını duyuyor ve artık çırpınacak kuv- - Çılgın sözlerinle bana irademi 
veti buiamadan nczile kendisini kudu - kaybettirdin Ekrem .. sana cevab vere
ran bu ate~in eritici sıcaklığına bırakı- ,cek kuvveti bulamadım. 
yordu. - Ne lüzum var yavrum? Bütün 

Vücudünü kavuran aleve rağmen suallerin cevablarını birbirimize ver • 
kafasında senelerdenberi duymadığı dik. Bundan sonra söyliyecek bir şe
hir sükunet, kalbinde derin, sonsuz bir yimiz kalmadı artık ... 
rahatlık vardı. Ben yarın Mersine gideceğim. Bir 

- Uyusam ve bir daha hiç, hiç u - taraftan da buradaki işlerin bir an ev-
yanmflsam ! vel bitirilmesi için avukatımla temas • 

Bunu düşündü mü? Söyledi mi? !arda bulunarak ona lazım gelen emir
y oksa Ekrem onun yüzünde bunları leri vereceğim. Bu muameleler biter 
okuduf!u için mi cevab verdi? bitmez seni almak i.izere tekrar lstan -

- Birbirimizin kolları aras:nda i - bula döneceğim. 
ken bi'vlece uyusak ve bir daha hiç u- Genç kız büyük bir tehlike karşısm-
yanm:: sakı da kalmış gibi ayağa kalkarak ellerini 

ona doğru uzatmıştı: 

Mu 1la onun sesile kamçılanmı' gi- - Hayır Ekrem .. bana bir iki gün 
tbi uyanarak gö:Llerini açmıştı; uz~klar- 1 izin ver .. kendimi bulayım .. kafamdaki 

TARLADIR 

Oksürenlere: KATRAN BABBI EKREM 

TİYATRO l 
(Baştarafı 6 mcı sayfada) 

gibi hareket etmiye çalıştı. Bir çok sah
nelerde, tamamile Muhsini andırıyor
du. 

Rolünü mükemmel kavramıştı, his
sediyor, hissettiriyordu. «Baha» yı oy
nıyanlar arasınd~ en muvaffak olan • 
ların biri de o idi. Fakat muhakkak o -
ların biri de o idi. Fakat muhakkak olan 
bir şey varsa o da Muhsinin kolay ko
lay yetişmez bir san'atkar olduğudur. 
Bu rolü isterdik ki Muhsin yapsın, Ce
hennemi oynıyan san'atkarı bir kere de 
Baba' da görelim. 

Neyireden, daha iyi oynamasını 

beklerdik. Bir adamı çıldırtacak kadar 
hiddetlendiren kadın seyirci üzerinde 
daha soğuk bir tesİI' bırakmalıydı. 

dağınık fikirleri tophyayım ..• Bir haf
ta sonra sana ceva:b veririm. 

Ekremin yüzü karışmış, kaşları çatıl
mıştı. 

- Bir hafta mı? Niçin Mualla? Bil· 
tün ömrün düşünmeğe kifayet etmedi 
mi senin? Tekrar niçin ve neyi düşü
neceksin? 

Genç kız şimdi ona yaklaşmış, göz
lerinde derin bir sevıgi ve şefkatle o -
nun başını iki eli arasına almıştı. 

- Ekrem, bir defa daha bana beni, 
yalnız beni sevdiğini söylet 

- Seni, yalnız seni seviyorum bir 
taneciğim .. biricik sevgilim benim. Bek 
letme artık beni .. bana gell 

Mualla gözlerini kapamış, "onun du
daklarından kendi dudaklarına akan sı
cak nefesle beraber bu sözleri içmek is
tiyormu~ gibi nefesini tutmuştu. 

Tekrar gözlerini açtığı vakit Ekrem 
bunlardaki acı ve ıztırabın kızgın bir 
demir gibi kalbini dağladığını duydu; 
fakat bu bir saniyelik geçici bir azab 
oldu. Genç kız tekrar gülümseyerek O· 

na söylüyordu: 
- Bugün cuma .. gelecek hafta cu

ma günü sana cevabımı vereceğim; fa-_ 
kat o vakte kadar bana bir şey sormı
yacağına ve şimdi olduğu gibi gene be
raber çalışmakta devam edeceğimize 

Elektrikle 
MAVİ JİLET 

Mari rolünü yapan Şaziye; makya.
jile, jestlerile, konuşma tarzile, en jyi 
bir dadı olmuştu. Eserdeki dadı bu ka
dar iyi canlandırılırdı. 

Hüseyin Kemal bir çok sahnelerde 
iyi bir rahipti. Kız rolünde Samiye b~ 
langıçta iyi idi, fakat sonraları biraz 
heyecana kapıldı. Emirber rolünü ya-

söz ver bana ! 
- Bir hafta çok uzun yavrum; an

cak .ben senin cevabını bugün aldığı .. 
ma inandığım için sabırla bekliyece • 
ğim. Bu uzun günlerde gözlerinin a • 
teşini benden esirgemezsen saatler ça
buk geçecek ... 

* * * 
Uzun, kuvvetli bir zil sesi odanın 

içinde telaşla çınladı. Mualla bir sani
ye başını kaldırıp Ekremin odasına 
muhabbetle baktıktan sonra tekrar e
lindeki tercümeye eğildi. Dudaklarında 
derin, mes'ud bir tebessüm vardı; eli 
alışkın ve gayri şuuri bir hareketle ya
zarken kendi kendisine mırıldanıyor -
du: 

- Sevgili Ekrem, artık saadetle ço
cuklaştı galiba ... Bir dakika rahat ça
lıştığımı istemiyor, durmadan zile ba
sıp beni çağırıyor. 

İkinci bir zil sesi daha kuvvetle ve 
daha uzun bir titreme ile odayı kapla
dı. Mualla, odasına hemen gitmezse 
onun bu sefer, bir gün evvelki gibi, o
dacı ile kendisine haber göndereceğini 
bildiği için yerinden kalktı. 
Kapıyı açtığı vakit onu müdürlük kol 

tuğunda, kaşları çatık, yüzü asık, göz
leri kapıda bekliyor gördü. 

- Neredesiniz Bayan Dalmen? Bir 

pan Neşet de kısa rolünü güzel yaptı. 
Baba' da rol alanlar içinde en zayıf 

kalan Sami idi. Kötü bir makyajla sah· 
neye çıkmıştı. Fena konu,tu. Lüzum• 
suz mimikler yaptı. Bu mimiklerle bel~ 
ki hissiyatını belli etmek istiyordu. fa· 
kat belli edemiyordu. 

ismet Hulmi 

saattir sizi bekliyorum .. zili duymadınız 
mı? 

Genç kızın gözleri hayretle açılmı~. 
ağzından bir kelime çıkmadan odanın 
ortasında mıhlanmış gibi durmuştu. 

- Yakın geliniz bayan.. fU kağıdı 
alınız! Haydi biraz çabuk olunuz lUt· 
fen! Müstacel bir tercümedir bu ..• 

Mualla korkarak bir çocuk gibi ona 
yaklaşıp elini uzattı; fakat Ebemin 
gösterdiği kağıdın yazısız beyaz bir ka· 
ğıt olduğunu henüz fark edemeden be
linin kuvvetli kollarla dolandığını ve 
onun başının göğsüne dayandığını duy• 
du. 

- Hain Mualla, seni yammda gör• 

mek için mutlaka Bay Taylan mı ol • 
malıyım? 

Genç kızın şaşkınlığına gülüyor. 
gözlerinin içi şeytan ve yaramaz bir 
çocuğun gözleri gibi ışıldıyordu. O ' 
nun cevab vermediğini görünce başını 
kaldırıp yüzüne baktı: 

- Seni darılttım mı sevgilim~ 
- Hayır .. fakat sözlerinin şaka ol • 

duğunu hemen anlıyamadım da ... 
- Çocuksun sen; bir saniye sensiı 

duramadığımı hala bilmiyor mtisun? 

Mualla cevab vermeden onun saçla• 
rını okşuyor, dalgın dalgın etrafına ba• 
kıyordu. (Arkası '\'al') 
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l Yazan: 

Ne olursa olsun Talit Paşa bu tehcir 
kanununu bile bile yaptı ve tatbik etti 

Sayfa ı:ı 

1 
Köyün Deccalı .• J 

Yazan: F. Bcr.~men 

Epey zaman oldu. Köylüler gene duruyordu .. 
şimdiki gibi tarlalarını sürer, ekin e • Gece sivrisineklerin ve yakarc31a 
kerlerdi.. Fakat ne de olsa rençberlik rın iziyetinden bir türlü uyumamış 

bugünkü kadar kolay değildi. türlü türlü kuruntularla sabahı et 
Köylüler mahsulü kaldırınca, para- mişti.. 

sını düşünmeden şuraya buraya har- Şafak sökerken hayvanını hazırla 
carlar ve yeni mevsim gelince tohum dı .. Gidip Savranların Hüseyini bula 
alacak, çift sürdürecek paraları kal - caktı. Bugün harman kovmağa başlı 
mazdı. Bu vaziyet !karşısında faizci yacaklardı .. 
denilen bir çeşit deccaı türemişti. Hüseyinlerin evine varınca: 

Almanyada aleyhimize yapılmakta olan neşriyattan kendisine bahsedilince bana Baltaköyde de Hallın Ağa adında - Hüseyin .. Hüseyin diye ünledi.. 
böyle bir deccaı vardı .. Hem de bun- Hüseyinin anası kapıda göründü: 

şu sözleri söylemişti : ~' - Kim ne derse desin, ben yaptığım şeyi biliyorum. ların en insafsız, en merhamet bilmez _ Hüseyin biraz hasta, İbrahim 
Biz bir yaşama veya ölme harbine tutuştuk. ,, cinsinden.. dedi. Bugün mecali yok .. Yarın olsua 

ı 

1 

Yüz lira borç alan bir köylü, sene - gari.. 
syan çok fena bir zamanda ve Balkan olan neşriyata karşı söylüyor ve sanki de ı·kı" yu··z lı'ra borçlanırdı. Artık 0 yıl İ h Bu aksilikten brahimin canı .büs 

Harbini müteakib Rusların ortaya at - bütün it amlara bir kaç kelime ile ce- mahsul bereketsı"z gı"der de parayı 0•• _ ,. bütün sıkıldı.. Yarını beklemek la 
tıkları Ermenistan davasında Ermeni • vab veriyordu. demezse elinde ne tarla ve ne de 0··ku"z < 1 zım. O günü kahvede pineklemekle vt 
lerin almış oldukları v vaziyb~tin henud··z Yaşamak hakkıl Galiba ,bütün can- kalırdı. Hepsi Halim Ağanın emrine, kağıt oynamakla vakit geçiren İbra 
Unutulmamış oldugu ır sıra a l ve cansız t b' L •• •• 'h b mülkiyetine geçerdi.. him akşamüstü agıw r agıv r evine döndü. 

• • _,L • k ı a ıat, ıoutun tarı u 
çıkmıştı. Bunun ıçın tencır anunu, h k .. . Halim Ağa para verirken nazlanır - Erkenden yatacak, sabahleyin şa 
tatbik esnasında kolayca tereddiye uğ- «. a » u~erıne kurulmuştur. Bu, öyle dı da .. Nasıl olsa ona muhtaçtılar .. faktan evvel işe başlıyacaktı. 
tadı ve hükumet de bu tereddiye mani .hır hakkı ancak mücadele ile elde edi- Köyde bu faizcinin şerrine ve gazabı- Yemeği yediler. Tam sedire uzana 
olmak için son şiddetini kullanmadı. liyor. ~asıl bir buğday tarlasında an - na uğramıyan hemen hemen kimse cağı vakit kapı hızlı hızlı ve telfışl' 

Te'dipteki şiddeti kim istedi 1 
cak hugdayın Yaşaması lazım geliyor- :kalm~tı.. İşte Mestanlar evlerini çalındı .. Hepsinin yüreği hopladı. 
sa, nasıl bir koyun sürüsü ile bir at sü- satmışlar, sokağa düşm~lerdi.. Aklını İbrahim kapıya doğru koştu. Ge • 
rüsü bir arada yaı:ııyamıyorsa, galiba, kaçırıp sokakta dolaşan Abbas ta o - len adam: 

Ben te'dibdeki şiddetin ilk hamlede T k b d v.l . 'd ? A . ded o 
insanlar için de böyle tabiat ve cemi - nun ur anı egı mı ı i. - man Ibrahim dayı, i. vayı 

tasmim edilmiş olduğuna kani deği - yet kanunları var ki onlar da tarih irin- Hülasa Hallın Ağanın köyde el u - ateş sardı .. Yangın sizin tarladan çık • 
lim. Bu, tehcir kanunu tatbikatı esna· ~ zatmadığı tarla, mış .. Sizin kızak 
•ındaki tereddinin eseridir. Kendimce, de çalkana çalkana bir takım birliklere bahçe, ev kal _ ıar yandıktaP, 
bunun delili olmak üzere şunu hatırlı- doğru .gidiyorlar ve bunun için müca - mamış gibiydi.. Yarmki nushamızda : sonra ateş kom • 
~orum: deleler oluyor. Bu mücadeleler bazan Köylüler şeytan- şulara da bulaş· 

İstanbulda komiteci olarak tutulup şiddetli, hazan da yavaş vukua gelir. dan çok ondan Hürriyet İstiyoruz mış.. Zor sön . 
O k · 1 T ki nefret ederler ve dürdük.. Sana 

Anadoluya aevkodilecek olan Ermeni- zaman ı şart ara göre ür erin bu lanetle ondan haber 
ler arasında tanıdığım bir kaç kişiyi, Zıya Gök Alp yaşamak hakları onları öyle şiddetli bir bah se der ler _ Yazan: Kadircan Kaflı meydan ~:~::~ 
haklarında iyi ~adet ederek, o zaman lirken öyle olmadı. Bu, benim tara - mukabil taarruza aevketmişti. Ben bir di. dan barut gi~ 
,ben pek kolaylıkla kurtarahilmiş oldu- fımdan, ister arzu edilmiş, ister mani insan sıfatile her nevi şiddete muhali- Bu meyanda, Dunn~ların İbrahim yığınlar tut~tu gitti .. Başın sağ olsun 
ğumu pek iyi hatırlarım. Bunlardan olunamamış bir şiddet olsun, netice- fim. Fakat, tarih öyle değil, o hissiz bir de borçlanmıştı. Borcunu geçen yıl ö- .dayı.. Ne diyelim.. Allah beterinden 
bir tanesi, o zaman kitabcılık eden ve de gene mes'ul benim. Bununla bera • mahluktur. Yapacağını yapıyorl diyemediği için üç yüz liralık borç saklasın gari .. 
Afxıülhamid zamanında bize her tür- her bu işin i.i1:erinden hayli zaman geç- E bin liraya çıkmıştı .. Zaten Halim Ağa- İbrahim şaşkınladı birden .. Ne söy· 
lü kitabı getirtmiş olan Babikyan ile miş olduğu halde yaptığımdan asla na- rmenilerin talihsizliği dan alınan bu meret paralar domuz gi- liyeceğini bilemedi.. Yalnız içinden: 
arkadaşı idi. Bugün Beyoğlunda mef- dim değilim. 1 bi ürerdi.. «Bittim, mahvoldum diye inledi..,. 

çlerinde pek çok dostum olan Er - E t · gu" ·• b h b · d H ı· 
ruşat ticareti yapmak hasebile herkesin Şimdik'i gibi gözlerimin önündedir: ·ı b ·· . k d b"" Mahsullerin bereketsiz olınası za - r esı nu u a erı uyan a un 

n_L h '-'- h B .. l . b" h l . 1 menı er, agun o ısyanın ne a ar u- vallı I"brahimı" ko··ıu·· ko··ıu- duş·· un·· du··ru·· - Ağa paranın tahsil edilemiyeceğini tanıdığı oaoikyan aKAında iyi fa a- u 6on cum eyı ıraz eyecan a soy e- .. k b" h ld v ] l dı du··şu··nerek İbrahım· ın· evı·nı· der:ı..al 
d •v• r ""d" .. Bed d"kt .. l . b" lah . . d 1 yu ır ata o ugunu an aını~ ar r. n 
et ettıgım zaman po ıa mu uru - ı en sonra goz en ır za ıçın a - H' .. h k k' b .. T·· k E . yor ve d~calın yumruğundan kurtul- zaptederek satılıg-a çıkardı .. Durmuş • 
• ı_ k d" · · be b a.k k Ş"ph · f · · b. k d h ıç şup e yo ı ugun ur rmenı-tı vey en ısını eer st ır ma ta te- mıştı. u esız, ne sını ır ere a a _ . . ,.. . mak için gece gündüz ikarısile dua edi- !arın İbrahim üç çocuğu ve genç ka .. 

reddüd etmemişti. Bunun gibi daha bir mürakabe ediyor ve olup biten ~eyleri Ier, artık Turkıyenın halıs dostlarıdır- yordu. rı.sile sokağa döküldü .. 
kaç tanıdığım Ermeni dostumu ben ıbir hamlede gözlerinin önünden geçi- 1 lar. Onlar şimdi gayet iyi biliyorlar ki * * 
kolaylıkla kurtardım. Bir çoklarını da rerek bir kere daha düşünüyordu. Da- Ermenilerin talihsizliği, içlerinde fena O yıl buğdaylar epey serpilmiş, ba- Aradan bir hafta geçmemişti, ki 
~kaları kurtardılar. Demek oluyor ki ima tatlı, munis bakan gözleri, o da- bir politikacı unsur bulunmuş olma - §6klar dolgunlaşınıştı .. İbrahlın ne ya- deccal Halim Ağa Çay başında kafası 
hükumet o zaman kabil olduğu kadar İttihat ve Terakki 3 baouy sından ibarettir. Bu, politikacılar, son pıp yapıp borcunun hepsini veya yan- ezilmiş bir halde ölü bulundu .. 
Yaşı kurudan ayırmıya tarafdardı. Ni- kikada birdenbire parladı, karardı ve asır içinde, kah ham bir na.syonaliz • sını öclemeğe and eylemişti.. Yoksa e- İbrahim yakalandı.. ve dama (*)1 

tekim, tehcir esnasında yapılan ifrat - hiddetle doldu ve kendisinde ilk defa min, kah, kendi hayatlarında yaşamı- vi barkı yıkılıp gidecek .. Fatmacığı ve götürüldü .. 
!ardan dolayı bir takım insanları da i- o gün gördüğüm bir heyecan ve hid- yan ham bir sosyalizmin peşine takıla- üç yavrusile. s~k~ğa dök~l~ek.. v Köylüler artık o beladan kurtulduk· 
dam etmekten hali kalmamıştı. Bu • detle, bu iyi kalbli tarih fedaisi şunları rak halkı arkalnrı d .. ""ki ... Tarlalar bıçıldı .. İbrahımın bugday- ları için hepsi rahattılar. Onları bu 

. . . . . ,.. . n a.n ıuru emege lan tarlasında toplanmıştı Eh sük.. dertten sıyıran Durmuşların İbrahiıne 
nunla tahmın etmek ıslıyorum kı teh- ılave ettı: muvaffak oldular. Bunu, bunların bir' .. ·· · ' ~ ur, her hafta bol bol yiyecek taşıdıktan 
cir kanununun tathikatındaki ifratlara şoyle boy'le borçtan kurtulacaktı.. b k d 
h°"k"' - Bu dünyada herkesin yaşamıya kısmı, bilmiyorum, belki de ekseriyeti Fiatlar da iyL. Artık İbrahim.in sevin- . aş a, amdan çıkıncıya kadar da ÇO• 

u umet pek d~ 0 kadar taraf~~r ol : hakkı var da yalnız Türkün mü yok? bu işleri para mukabilinde yaptılar. iş- cine son yok.. cukla~ına ve karısına bakmağı da Ü .. 
ınamıf, fakat, hır taraftan da hadıselerı Bu söz onun Türk ruhunda Türkün E .1 . talih . likl . b d * zerlerıne almışlardı .. it t l ·dar ed · ti ' te, rmenı erın ı sız erı ura a-
on ro ve 1 e ememış r. uğradığı haksızlıklara ve şu Osmanlı dır. İttihat ve Terakki Ermenilerle ha- Sıcak ve sıkıntılı bir gündü .. Dur - (•) Köylüler hapishaneye dam del' 

Fakat, her ne olursa olsun Talat pa- tarihinde maruz kaldığı zulümlere kar- kikaten dost olmak isterdi. Fakat bu m~ların İbrahim nedense düşünceli Jer. 
fa, bu tebcir kanununu bile bile yaptı şı bir kaç kelime ile ifade edilmiş bir politikacılar, onlarla bizim aramız; aç-
Ve tatbik. etti. 1918 de Berlinde kendi- isyandan başka bir şey değildi. Bu söz- k . . h" b" k d b l d 
·ı ---- .ı k .., b" l · b d ... ·ı l d Al d ma ıçın ıç ır usur a u unma 1 • 

•ı e uzun uzaoıya onu~ugumuz ır erı ana egı , o sıra ar a manya a l 1 . hak"k . d ki b li "k 
d h . 1 h" "zd "k ık l k ar. şın ı atı şu ur u po tı a-•ırada o zamanlar Almanyada aleyhi • a ı a ey ımı e ayu a ç arı ma ta 

cılar paranın sesini ne tarafta iı::ittilerse 
llrıize yapılmakta olan neşriyattan ken- ··-·--·-----···-·-··-----·······························- Y 

d yüzlerini o tarafa çevirdiler ve ekseri-
isine ıba.:hsettiğim zaman bana şu söz-

leri söylemişti: yeti çiftci ve san' at sahibi olan sakin 
kitleyi de o tarafa doğru ~ürü.klediler. HASAN - Kim ne derse desin, ben yaptı • 

iırn şeyi biliyorum, Muhittin ... Biz bir 
Yaşama veya ölme harbine tutuştuk. E
ier o sıralarda ihtilale ve Rus ordusu
ına karşı ma.ğlOb olsaydık bugün Ana
doluda Türk parmakla gösterilecekti. 
O zaman mağlub olmadık, yaşamak 
hakkımızı tahkim etmek bir vazife 
idi. Ben bu vazifeyi yaptım. Belki 
ilana bugün herkes, hatta sen de levm 
edersiniz. Fakat, bir zaman sonra Türk
ler benim ismimi bayırla yadedecek -
lerdir. Bu ifde kimsenin mes'uliyeti 
Yoktu~. bütün mes'uliyet benimdir. 

]3.ı sözler üzerine, ben, te'dibin bu 
tadar şiddetli olmasını isteyenler ara
•ında doktor Bahaeddin Şakir, doktor 
~azım ve Ziya Gökalp'in de isimleri 
~ikredilmekte olduğunu ve kendisinin 
de elbet, her ~ye ve herkese rağmen 
l>u işi yapmış olamıyacağını söylediğim 
~arnan da bana şöyle cevab verd'i: 

- Kanun karşısında mes'ul olan a
da.rn benim. Elbet kanunu neşreder -
ken arkadaşlarımla mutabık kalarak 
hareket ettim. Fakat, tatbikattaki şid
detin bütün mes'uliyeti bana aiddir. 
l<anun çok yumuşak da tatbik edilebi-

Döndüler, koca Çarlık aleylıine hare
ket yaptılar, dolaştılar Çarlıkla anlaşıp 
Türkiyeye karşı cephe tuttular. O Tür
kiye ki meşrutiyete çıktığı zaman bil
hassa Ermenilerle anlaşmayı kuvvetle 
ümid ediyordu. İttihat ve Terakkinin 
bu bakımdan ümidi büyüktü. fakat; 
politikacılar rahat durmadılar. Kimisi 
gaflıkla, kimisi de para mukabilin • 
de, kah o tarafı, kah bu tarafı tutarak, 
fakat, daima Ermeni kitlesinin zaran
na olarak, kitleyi sergüzeştten sergü • 
zeşte götürdüler. Ermeni milleti, flim
di talihsizliğinin nereden geldiğini an
lamış ve bu yalancı pehlivan komiteci
lerden yüzünü çevirmiştir; fakat, ne 
kadar yazık ki Ermeni milleti, gerek 
Türkiyede, gerek lranda, gerek Kaf
kasyada bu komitecilerin şerlerinden 
çok belaya uğramı~ oldu. Bugün, ha -
la, bu politikacılar Suriyede olsun, Kaf
kasyada oJsun Ermeniler aleyhine ve 
Ermenilerden başka herkesin lehine bir 
siyaset yapmıya çalışırlar. Millet artık 
bunları takibe tarafdar olmamakla be -
raber politikacılar, kendileri için mai-
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"Son Posta" nm tefrikası: 65 

'4T<LIK iJLKfflNDE 
n;a TOtıK ZARiTi 

iKiNCi KISIM A. R. 
Cemil, kupkuru kesilen boğazının, sanki meçhul birelle 
sıkıldığ1nı hissetti. Güçlükle yutkunarak başını Maşanın 
yüzüne eğdi. Pürüzlenen bir sesle: - Maşa!. diyebildi 

- Y apma)1'ın .. Allah, aşkınıza yap
mayın .. benim kafamı altüst ediyorsu -
nuz .. beni, dalalete doğru sürüklüyor • 
sun uz. 

vam etti. 
- Maşa! .. 

- Çok rahatsız mısın, Maşa? .. 

SON POST~\. Birinc:ikinun 21 

• Son Pa.ta ,. Dlll Tarihi Te&nca. : 4 

Yazan : Celal Cengiz 

Tanzer, genç kızın başı üstünde bir bulut 
parçasına benzeyen kara duman taba
kasının kızla birlikte ilerlediğini gördü 

- Yavrum!.. Bunun, dalalet nere· 
sinde? .. Ahlakı, şerefi, fazileti ayak - - Söylesene yavrum .. çok rahatsız 
!arının altında çiğneyen bir adama mısın? .. 
kudsiyet atfetmek, ahmaklıktan başka 

bir şey değil .. Jstersen sana. bunu çok - Amma, berı çok müteessir oluyo-

Tanzer büyük 
önce gökten 

annesinin masalını habrladı: " - Sumer krallar•, kral olmadan 
gelen müjdecilerin arkasından yürüyerek sokak sokak 
dolaşırlar ve güneş onların başını yakmaz!. ,, 

kısa ve çok kat'i olarak isbat edeyim ... rum, Maşa ... Emin ol ki, fena bir mak- - Sen ,görd.ün mü bu iht'iyar su kc. Tanzere - çocukken • büyük anası dan sonra konuşuruz seninle. 
Söyle .. ister misin?.. satla yapmadım ... Eğer söyliyecekle - bını çalarken .. ? şöyle bir masal anlatmıştı: Beklan başını sallıyarak cevab ver'"' 

- Susunu,z .. rica ederim, susunuz. rimi dinleyebilseydin .. görecektin ki... - Hayır.. görmedim. (C- Sumer kralları, kral olmadan di: 
Korkuyorum. Maşa; hıçkırıklar arasında, bir şeyler - Nerden biliyorsun onun çaldığı- önce gökten gelen müjdecilerin arka- - Ben Ur şehrine geldiğim zaman, 

- Hayır .. korkma .. cevab ver. Kı- mırıldandı. Cemil, bunları anlamadı. nı .. ? sından yürüyer~k sokak sokak dolaşır· sen orada beni bir çok felaketlerden 
sa, çok kısa bir surette isbat edeceğim. _ Hızlı söyle, Maşa .. çok rahatsız- - Ondan başka kimse yapamaz. O lar. Ve güneş onların başını kızgın a - kurtarmıştın, Tanzer 1 Ben seııin iyi " 

- Ah, Allahım... san, doktor getirteyim. bizim komşumuzdur. !evlerle yakmaz .. üstünde birer kara liklerini unutacak kadar namkör bira-
- Telaş etme, Maşa .. sana, hiç bir - Ba!l.kası çalıp k~tı diyor. bulut dolaşır. (Büyük Tanrı) bize ba!ll dam değilim. Evim, bahçem, erzak Maşanın ,göz kapaldarı, tekrar kıpır- T ~ T İ 

şey olmıyacak .. bütün mes'uliyeti, ben d dı y kl l - Olabilir. Fakat, ben ı...~·kasının olacak insanları, krallık tahtına otur- ambarım senin için açıktır! stersen Ö-1 a . ana arına süzü en yaşlar ara- "'°'i' - ı. 
der'uhde ediyorum. çalıp kaçtığını da görmedim. madan bildirir. Gudea da böyle olmuş- lünceye kadar evimde misafir olaraJıo> 

sından milhmur iki nazar parladı. Kü-
- Size de bir şey olmasını istemem. Saray muhafızı elindeki kamçısını tu. Bir gu·· n sokakta yürürken, ba!llı u- kalabilirsin l çük ve etli dudakları birdenbire cosan T 

Cemil, bir hamlede Rcısputinin resmi bir hassasiyetle titremiye başladı: ' salladı: cunda kendisile beraber yürüyen bir Tanzer geniş bir nefes aldı. 
üzerine atıldı. Kenarı yaldızh haçlar · - Yat aşağı öyleyse .. dayak sırası gölge gördüler .. Gudea çok sürmedi; -Teşekkür ederim .. ben de senden, 

1 f - istemem .. doktor istemem. Has- b ·' 
ve çiçeklerle çevrilmiş o an o otoğrah sana .aeldi r kra] oldu I» unu bekliyordum. Şimdi buraya nı", ta değilim. "' 
aldı. Parmaklarının arasında parçala - - Niçin .. ? Tanzer sevgilisini attan indirirken çin geldiğimizi açıkca söyleyebilirim:, 
dı. Yere attı. Ondan sonra, el!erini yu4 Derken, sesinde çocuk sayıklamasını - Niçin mi} Bir suçsuza boş yere bu masalı hatırladı. Eşim, Gudea'nın buyruğile mabed'de 

audıran tatlı bir .ihtizaz vardı. H G k t k · G d h karı kaldırarak : dayak yedirdiğin için .. ! albuki Sumer tahtına - udea ölse urban olarak kesi ece tı. u ea, as~ 
- İşte, Maşa .. parmaklarım, kuru· .. . * (ftira eden adamı yere yatırdılar. oğlu geçecekti. Tanzere sıra bile ta kızı için, mabud Enhil'e güzel bir 

madı. Demek ki Rasputin, mukaddes G~ne~ın parlak huzmesi, pencere - Basalar sopayı.. gelmiyordu. Eğer Gudeanın oğlu da kız nezretmi)'. Eşim Tunçayı Ur maJ 
bir adam değilmiş. den ıçerı uzanmış; Maşanın yüzüne Tanzer atının dizginlerini çekerek ölürse, o zaman Tanzer Sumerlilere bedinde keseceklerdi. Onu ölümden: 

Diye bağırdı. çarpmıştı · :ilerledi : baş olabilirdi. kurtardım .. kaçtık. Artık Ur'a gide " 
Maşa .. kısa bir çığlık koyuverdi. Ce- Maşa, birdenbire göz1erini açmış; - Haydi yolumuza gidelim, Tun~ Tanzer kendisi için bile uzak gör - mera. Bizi sen koruyacaksın! Gudea' .. 

milin kolları arasında düştü, bayıldı. korkuya benzer bir heyecan içinde: ayl Suzlularm adetlerini gördün ya .. düğü bu saltanata sevgilisinin nasıl nın gazabından güçlükle kurtulup gel.; * - Ah, ben neredeyim .. gece, bura- hırsızlık yapana dayak atıyorlar. kavuşacağım düşünüyordu. dik buraya. 
Cemil, Maşayl kolları arasında sım- da mı yattım? T unçay güldü: Acaba gözleri yorgunluktan ortalı- Beklan bu sözleri dikkatle dinliyor 

sıkı tutmasaydı, zavallı kız, sandalye- Diye mırıldanmıştı. - Sumerde hırsızlar daha ağır ceza ğı dumanlı mı görmüştü? du. 
den yere yuvarlanacaktı. Cemil; içtiği fazla şarabın verdiği a- görürler. Suzlulımn cezası çok hafif.. Fakat onun gözleri çok kuvvetli}' • - Gudea'nm kızı hala iyile~medl 

Bir an i.ç.in ş.a.,alıyan Cemil, derhal ğırlıkla, gözlerini açamıyarak: - Gudea vaktile bir hırsızlık yü • di .. ve o dört çevresini dumanlı göre - mi? 
kendini topladı .. Maşayı kucağına aldı. - Evet, Maşa .. bayıldığın zaman, zünden küçük kard~imin sol elini kes- cek kadar yorgun değildi. Biraz uyku- Diye sordu. 
Ayağa kalktı. Sür·atle yatak odasına daha yakın olduğu için seni buraya ge- tirmişfi. · suzdu.. bacakları ağrıyordu. Tanzer: 
götürerek karyolasının üzerine uzat • tirdim. Burada uyı.tya kaldın. - ÇOk küçüktüm .. fakat, 0 vak'ayı Kafası dinçti.. - Hayır, dedi, hala ölüm döşeğin· 
tı: Diye homurdanmıştı. ben de hatırlıyorum. Ayakta rüya görmüyordu. . de yatıyor. Eğ"ı mabud Enhil' e vaa4 

Komodinin üzerinden kolonya şişe4 Maşa. kalkmak. için davranmıştı. - Zavallı kardeşim ondan sonra Kendi kendine: edilen kurbanın kanı mabed kapısında 
sini aldı. A vmıuna dökerek Maşanın Fakat Cemil: çok yaşamadı.. - Ulu Tanrı ister~e. neJer olmaz} r akıtılırsa, iyileşecekmiş. : 
şakaklarını ov mı ya haşladı. _ \'at, Maşa .. daha &ken. Biraz - Yüz karası onu mezara kadar Diye mırıldandı.. . - O halde siz kaçtıktan sonra kr~ 

Maşa, bir ::ıralık derin derin nefes al- daha uyu. Akşam çok rahatsızdın. Is- ,götürd~ demek..} Silkindi .. kendine geldi. Gudea elbette Ur şehrinden bir başk8 
dı. Kirpikleri kıpırdadı. Gözleri ara - tirahate ihtiyacın var ... Benim de ba- - Öyle .•. Ben de beş yıl önce am- - Sen de yorgunsun, değil mı kız bulup kanını akıtmıştır.. 1 

landı. Bu kirpiklerin arasından, rengi şım çok ağrıyor. 5ell, kalkıp da gezin- cama bir yalan söylediğim için sarayın Tunçay} - Ben de böyle umuyorum. Fakat,, 
belJi olmıyan, fakat saf ve berrak e1 - meye başlarsan, belki ben de uyuya • güneş görmez bodrumlarında bir ay ha- - Ben mi? Hayır .. yorgun değilim .. Enhil her kızı kabul etmiyormuş. Ço~ 
maslan andıran iki nur kıvılcımJandı. marn. pis yattım. Sen besbelli hiç hir ceza fakat, sen yorulmuş olmalısın f Kaç günahsız ve gözii açılmamış bir kız.~~ 
~~r~ikle~" tekrar kapandı. Nefesi, büs- Diyerek, genç kızı tekrar yatıp göz- görmemişs'in1 saattir yaya yürüyorsun .. ! lacakmış. Ur'da Tunçaydan b~ka bırr 
butun agırlaştı. w • • !erini kapamıya mecbur bırakmıştı. - Hayır .. sadece bir gün - gene kü- - Biraz su içersem, yorgunluğum ni buldularsa, eşim ölümden kurtuld1' 

Kızın baygınlıgı Cemılde bır telaf Fakat Cemilin, artık uykusu ka • çüktüm - sekiz yaşımda idim .. babama gidecek, Tunçayl demektir. 
uyandırdı. Derhal onun robun un düğ-ı mış .. gözlerini .sımsıkı kapıyarak taz!a. annemi çekiştirdiğim için, babam beni - Ben de susadım.. _ Hiç merak etme, Tanzer; GudeB 
melerini çözerek göğsünü açtı. Avucu- men hareketsiz kalmasına rağmen, bir bir lb.afta yemeksiz bıraktı. Yalnız sa- Tanzer hala sevgilisinin yüzüne dik· sizi unutuncaya kadar burada ka}ırsı • 
na t~ar kolonya. ~lttı. Maşanın türlü uyuyamamıştı.. zihninden bir hahları birer avuç haşlanmış buğday katle bakamıyordu. nızl ; 
kalbını ovınıya başlad~. . çok ~yler gıeçm.iye başlamıştı. yedim. Çekiniyordu.. Beklan misafirlerine evinde yer gÖ" 

Maşanın mermer gıbı beyaz ve ol • Cemil, düşünüyordu: - Ondan sonra bir daha kimseyi Acaba büyük annes.ı.nın anlattığı termişti. 
gun \'Ücudünden taşan ılık bir hararet, _ M f hakkı R kimseye çek.iştirmemişsindir, değil mi? masal doğru muydu? Tunça.y: 
C .1. .. .. B' ka . orano un varmış... us- ş·· h . T . . .

1 
...... 

emı ın yuzune çarptı. ır ç sanıye, ada L • k d . kıl"b k. - up eıuz.. unçay attan inmıştı. _Bu adam temiz yu··rekli bir ası~ .. l . . M d d y , ıougune a ar ın a yapma ıs- İ 
goz erını aşa an ayırama ı: t l "dd lı l F nci tüccarının kapısı önüncle ayak- deye benziyor. İyi ki buraya gelmişi~· 

B d h f da O eyen er, cı en yanı yor armış... a• 
- en e, ne tu a a mırn... - la Ç b b t k f"I" Tanzer bu aırada ibaşını yukarıya ta duruyorlardı. o· k b'· .. k b' · t • ·nde o . . . n ara om a a ma , ı an nazıra ıyere · uyu ır emnıye ıçı ' 

zerıme hıç de vazıfe olmıyan hır şeye k k k b'l d .. kaldırmıştı.. T unçayı qjnliyordu. Bir- işte Beklan .. inci tüccarı.. b T . d" · d yıp ıı· 
k M r• •• l d"kl . . :urşun sı ma .. ı mem nere e numa- 11____ b d b" bul b l gece aşını anzerın ızıne aya 
arıstım. oranor un soy e ı er mı . l _ ._ nih b k den genç ıuzın aşı ucun a ır ut Kumral uzun oy u ve orta yaşlı :. • k yış er yapmlS..ll.. ve ayet, u oca . . . • ' yumuştu. 

tecrubc edeyım; der en, zavallı kızı Ç l ··ık . d h .. 1.. f al. parçasına benzıyen kara hır duman ta· bır adam yolcuları karşıladı: 
1 d T . ar ar u esın e er turu en ıgın . . •v• 

fena halde hırpa a ım. aassub, ılik .. . ı·· l k ~ .. ·ı R bakasının Tunçayla bırlıkte ileıledıgı- - Tanzer .. Tanzer .. Tanrı mı gön- Suz kralının bı"r ru··yası ı · · 1 · l mes u u o ma uzere gosten en as • 
lerıne kadar ış emı~ o an kızcağız, bu . , d kadan l .. l ni hayretle gördü. derdi seni buraya .. ? 

hl .k ı· ··b d d Allah putın e, yan an ve ar ıucum ar H 1_ _ ,_ 'f d' . l . . 1 b' ii1~ te ı e ı tecru eye ayanama ı. k h. 4.... .. ava .ÇOK sıcaI.tı.. unçay atın ızgın erını tutuyor • Kral Nabo bit gece şöy e ır r "' 
· 'd h tal dı yapma tan ıç -oır şey çıkmaz... Bu • T •. l d .. v •• d k.ı d bahl . S 0Jaıv.1 vere, yenı en as anmasay . .. b h w. an zer m a nın an, gogsun en z- u. görmüş.. sa eyın uz sarayı _ 

D. ldan.J tun u arelcetler taluslann .degışme • k .. k ·ı ledi l k ··yş ıye mın .. uı. . . ' gın J:erler a ıyordu. Tanzer gulere ,ı er : sihirbazları etrafına top ıyara ru 
Baygınlık uzuyordu. Maşanın göz • sınden başka hır şeye yaramaz. Çar, - Günes benim beynimde kaynar- - Seni görmeğe geldik, Beklanl sını anlatıyordu : ti'. 

leri ,açılmıyordu ... Cemil. mütemadi - kat:edilir; fa~~t .!::i.~e, başka bir Çar .ken, senin 'başının üstünde bir bulut Nasılsın? Çocukların nasıl..} İşin yo- «-Sumer kralı Gudea yurdurntJ 
1 

yen avucuna kolonya döküyor, onun gelır. Nazır, oldurulur; falcat, sandal- yürüyor .. bu ne elemek~ lunda mı? göz dikmişti .. rüyamda onunla kşrŞ, 
göğsünü ovmakta devam ediyordu. yesi bo~ kalmaz. Onun yerine _de bir Diye söylenirken, Tanzerin gördü- Beklan: karşıya geldim .. bana: (Senin. tacı;, 

Bu kuvvetli tazyik altında hafifce haşkasının geçirilmesi tahii ve zaruri- ğü bulut, sihirli bir gölge gibi birden· - Hepsi yaşıyor .• i~im de yolunda. benim soyumdan bir kadın devıreee · 
kızarmıya başlıyan Maşanın göğsü, dir. Rasputin'in canı cehenneme gön- bire kaybolmuştu. Kazancım eskisinden çok. Hangi rüz - Fakat, sen onu seveceksin ve onu ce.~ 
Cemilin ateşli elinin altında, sıcak bir derilir. Onun yerine de on tane Ras- Tanzer etrafına tereddüdle bakındı. gar attı eeni buraya) landıramıyacak.sınl) dedi. Gözlerı 1 

k k JJlftl, 
ipe yumağı gibi kayıyordu. putin'jn zuhur etmiyeceği De malum ... Kalabalıktan hayli uzaklaşmışlardı. piyerek bahçenin kapısını açtı. açtığım zaman uzun boylu, u et 

Maşa, birdenbire sarsılmıştı. Bir kaç Fakat bu iş için çalışanlar, eğer her şey- Dar bir yoldan gidiyorlardı. Sonra başını genç kıza çevirdi: san benizli ve şahin bakışlı bir Sıı~o· 
kere, d~r:n şahikalarla geniş getıiş ne- den evvel taassub cephesine hücum e- Tunçayın bir şeyden haberi yoktu.. -Bu kadın kim? dilberinin hayali gözümün önünde bıl 
fes aldıktan sonra, hıçkıra hıçkıra ağ - derler. ve Çarlığı koruyan hu çelik du- Tanzerin telaşını görünce sordu: - Benim eşim.. !aşıyordu. Şimdi siz söyleyin: Ben 
lamıya başlamıştı. Ağlarken; sedef .gi- var• yıkıp devirirlerse, o zaman daha - Ne oldun, Tanzer? Rahatsızlan- -Tanrı sana ba.ğışlaşın .. çok gü • kadını nasıl ele geçireceğim?>) .. , 
bi parlıyan omuzlarının sarsılmasın - esaslı bir muvaffakıyet kazanırlar; dm mı yoksa .. ? zel. Ey anlat bakalım, buraya niçin gel- Sihirba.zlar birbirine bakışarak g\J 
da, füsunkar bir incelik vardı. maksadlarına da bir an evvel vasıl o .. Tanzer sevgilisinin yüzüne baka • diniz? lüştüler. el". 

Cemil; kupkuru kesilen boğazının, lur1ar ... Ben, çok tchlikıili bir tccriibe4 ma(iı; Bir ağacın dibinde oturdular. İçlerinden biri krala cevap ver ~,J'lı 
sanki meçhul bir c11e sıkıldığını hisaet- ye atıldım. Bakalım; nasıl bir nence - Hayır .. bir şeyim yok. Tanzer yorgundu. &ki dostundan - Tacınızı yere vuracak bir ka ~ıt" 
ti. Güçlükle yutkunarak başını Ma,a - verecek? .. Çok koikuyomm iki; Mata. Biıaz daha yürüdüler. iltifat görünce sevindi: neden arıyorsunuz? Suz tacı size ıı ıııtı 
nın yüzüne eğdi. ba'1nı alıp gitmesin. Ejer böyle bir ,ey Tanzer kö,şen~n ötesinde görünen - Bizim derdimiz büyüktür, Bek • lık veriyorse, c m oğlunuzun blil~ 

Pürüzlcnen bir sesle: yaparsa, vaziyetim Sok mü,küll~ • küçük bir kulübeyi göstererek: lan!· diye söze başladı - Biz ölümden, geçiriniz! 
- Maşa r.. cek.. . - 1~te geldik, dedi, inci tüccarının kasırga~an k~çtık. İlk önce ~ize sığı·J Nabo hiddetle bağırdı: r> 
Diyebildi ... Maşa, hıçkırmakta de • {Arkası var) evi burası.. nacak hır yerın var mı, onu soylel On- (ArkaSl ~ 

• * * 
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Kambiyo ve Zahire borsasında vaziyet 
Buğday, tiftik fiatları yükseldi 

Ceçen hafta bayram münasebetile Fiatlar: On iki çavdarlı yumuşaklar 
üç gün kadar kapalı kalan kambiyo 6.20, ekstra Po1atlılar 7.10 - 7.20, sert
borsasmda elhemmiyetli muameleler ler U.15-6.23 kuruştan satılmıştır. 
olmamıştır. Satış fiatları bir hafta ev- ARPA : Hafta içinde arpa piyasa -
'Velisine kıyasen daha düşüktür. sında temevvüçler kaydedilmiştir. Bir 

Anadolu grupu tahvilatı üzerine c- aralık Hatlar dört kuru9a kadar düt -
hemmiyetli tebeddüller olmamış, obli- müşse de hafta nihayetinde 4.50 ku -
gasyonlar 40.90, mümessiller 41, his- ruşa kadar satışlar yapılmıştır. 
seler 24.20 liradan alınıp satılmıştır. Hariçte Türk arpalarına istek devam 

Ünitürklerin birincileri 22.63, ikin- etmektedir. İngilizler tarafından ka!
cileri 21.35, üçüncüleri 21.30 ~radan burlanmı~ ve temiz arpa aranmakta -
kapanmıştır. dır. 

Merkez Bankası eshamı da bu umu- Mısır üzerine ehemmiyete değer iş-
ıni sukuttan müteessir olarak 89-8!l.50 ler yapılmamı~tır. Piyasa sakindir. Fi-
lira arasında muamele görmüştür. atlar 3.37-4-.2 para arasındadır. 

Zahire Bor:aasmda Y APAGI : Sovyet ticaret mümes -
Kambiyo borsasmdaki durgunluğa silleri yapağı mübayaasına hararetle 

ınukabil zahire borsasındaki durum devam etmektedirler. Piyasa sağlam -
bayram tatillerine rağmen müsaid su- !aşmıştır. fyi mal, işlenmiş Anadolu 
rette inkişaf etmiştir. Bir çok ihracat malları G2-(i 1 kuruştan, Trakya malla
emtialarunıza istek devam etmekte • rı da i7-i8 kuruştan satılmıştır. Bir 
dir. Geçen hafta içinde buğday fiatları haftalık satış mikdarı 1500 balyeyi bul
yüksclmiş. arpalara mühim miktarda muştur. Sovyetlerin alışları devam et· 
taleblcr olmuş, yapağı ve tiftik fiyatları mektedir. 
da yükselmiştir. Noel yortuları yaklaş- Güz yünlerine de talebler fazlalaş
tığından fındık, ceviz üzerine mua - mışhr. lhracatcılar ve yerli fabrikalar 
ıneleler durmuştur. tarafından 82 kuruşa kadar mübayaat 

BUGDA Y : Bayram günleri borsa- yapılmıştır. 
nın kapalı olduğu günlerde de borsa TİFTİK : Sovyetler tiftik piyasasın- ' 
haricinde hararetli muameleler olmu5- da. da faaliyette bulunmaktadırlar. Bir 
tur. istekler bilhassa az çavdarlı bt-yaz haftalık alışları 2.200 balye kadardır. 
mallar üzerine daha fazla olmuştur. Ankara, Polatlı ayarı mallar t:J0-13.5, 
Hafta sonunda satışlar büsbütün hara- deri malları l J 0-1 l 2 oğlak 150 kuruşa 
retJenmiş ve ikj üç gün gibi kısa bir kadar satılmıştır. 
müddet zarfında buğdayın kilosu on, Keçi kılı stoklan tükenmek üzere 
on beş para kadar artmıştır. Piyasada olduğundan muamele azalmıştır. fi -
istek devam etmektedir. atlar ;)8-(jQ kuruş arasıdır. T. G. 

Köylü, Şehirli, İşçi, Zabıtan 
herkes memnuniyetle 

POKER 
braş bıçaklarını kullanıyor 

Siz de POKER PLA Y 

markasını tere ·h ediniz. 

ve Pipo IYJerakhlarına Müjde 4m 

Dünyanın her tarafında rağbet gören 

STANDART 
OLDENKOTT PiPOLARI 

H•lls Bruyere köklerden yapılmıt ve içi aon alatem 
madeni tntrell SiGARA AGIZLIKLARI geımıetır. 

İstanbul, Sultanhamam Kebabcı karşısında 
PiPO PAZARI 

~----• AnndoJudım arın edenlere tediyeli gönderilir. 4 ----" 

f 937 YILBASI 
Hava Kurumu Büyük Piyango~u 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 
(500.000) Liradır. 

AynCSJ • 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000 
50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle ( 400.000 ve ıoo.ooo ) 
Llral•ls iki adet mtlkAlat vardır. 
Keşide Yılbaşı Gecesi yapılacaktır. 
BlleOer : ( 2,5), (5) we ( ıo) Liradır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız... 
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Yeni mecmualar 

Modern Ccrrnhl mecmuasının 4 üncü, Ki
tnb ve Kitabcılık'ın 21 inci, Moda. mecmuası
nın zengin nıiınderlcatla 9 uncu, Diş Tabib
leri mecmuasının 11 inci, PolikllnJk'in 42 ncl, 
Deniz mecmuasının 18 inci, Elazlzde çıkan 
Altan'ın 20 nci sayılan çıkmıştır. 

Lokman Hekim - Doktor Hafız CCmal, 
mecmuasının altıncı sayısını da çıkarmıştır. 

Doktorun Lokman Hekim ismi altında neş -
retti~! bu mecmua, halkın sıhhi bllgllcrini 

nrttırma.ğa hizmet ettiği cihetle, hayli rağ -

bet görmüştür. 

Her ev için bu mecmua hakiki bir ihtiyaç-

tır. 

Son Posta 
====-========-~===~===== 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. -----

ABONE FİATLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

1 6 3 11 
~ene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. ---

1400 750 400 lW 
~340 l~~Uı 'ilU 2iO 
:,mıol 1 < 04 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

r ....., 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyel alınmaz. 

Ce\•ap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

ı-----

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

11111 

Yeni açılan Türk t zy.ni 
San'atlar Şubesi 

Güzel San'atlar Akademisi Direk
törlüğünden: 

Bu den yılında Akademimize yeniden bir tube ilave edilmittir. «Türli 

Tezyini San'atlarn adını alan bu tubede Tezhip, tezyini Arap ya:z.ısı, Türle 
ciltciliği, Ebri, Ahar ve Cilt kalıpları, Türk Minyatürü, Türk Çini Nakı,lan, 

Kıymetli tatlar üzerinde bik, altın varak imali, hah nakıtları ve Sedef kak
macılığı gibi ıan'atlar güzide ve tanınmıt profesörler tarafından öğretil. 

mektedir. Kız, erkek talebe beraberdir. Yat tahdidi yoktur. Devam yalnız 
talebenin seçtiği sınıfın aan'atle.rına münhasırdır. Talebe mesaisi için lazım 

olan malzeme mektep idaresi tarafından verilir. Kayıt ve kabul devam et· 
mektedir. Direktörlükten fazla izahat alınabilir. Telefonla, mektupla yapı· 

lacak müracaatlara cevap verilir. HTelefon No. 41400, 41356». Yukarda 
adı geçen san'atları öğreten profesörlerin isimleri: 

Tuğrakct lımail Hakkı, Yusuf, Rcisülhattatin Hacı Kamil, Ncmettin, 
Sacit, Dr. Süheyl Ünver, Topkapı saray müzesi cilt mütehass.ıslanndan 

mücellit Bahattin Tokatlıoğlu, Sedefkar Vasıf, Hakkak İsmail Yümni Son
vcr, Feyzullah Dayıgil, Hüseyin Yaldız. «3348» 

Çanakkale Vilayeti 
Orman Müdürlüğünden: 

Çanakkale vilayetinin Bayramiç kazasına bağlı Mekere Devlet Orma • 

nından evrakı keşfiyesinde yazılı hudutlar dahilinde mevcut 4095 kental 

çıra bir ıcne müddetle satılığa çıkarılmıftır. Arttırma açık surette 8/1 /37. 

günlemecine rastlayan Cuma günü saat 15 de hükumet binasında!<i or ~ 

man müdüriyeti odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

M~hammen bedeli 614 lira 25 kuru' olup teminatı muvakkate akçesi 

47 liradır. Talipler fArlnameıi mucibince teminatlarını Malsandığına yatır .. 

mak ve yahut devletçe muteber banka mektubunu ibraz etmek suretile 
ihale gününde komisyonda hazır bulunmaları farlnameıini görmek ve da .. 

ha fazla taf silit almak için de An karada Orman Umum Müdürlüğüne, ~ 
tanbul ve Çanakkale Orman Müdürlüklerine müracaatları ilin olunur. 

- u3662» 
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Al/ahın yarattığı ve saf çocuk gıdaları 

Vitamin-Gıda-Kalori- Sıhhat 
Kuvvet-Kudret-Neş' e -Zeka 

Pirinç • Yulaf • Mercimek - Buğday - irmik • Patates • M111r. Arpa • Bezelya • Çavdar • Türlü - Badem 

~·~ r~ 

Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 
Huan özlü unları nefuetleri ve tazeliklerini on ıene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz 

Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve blo-
risi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. 
Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN OZLO UNLARILE yapılan mahallebi ve çor
baların ve tatlıların ve pürclerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on 
aene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. HAS AN M AR K AS 1 NA D 1 K K AT • Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN DEPOSU: lstanhul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

DA CiLDiNiZi 
Tehllkeden konır--. 

YERLi MALI KULLANMAK 
MElll/LEKET BORCUDUR/ 

Herhangi bir kremin Ollll 

lOzumu olan gıdayı vereoe
ğini zannediyorsanız bu tBo
rübe size pek pahalıya mal 
ohıbileceğfnl derbatır edi
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz. 

-------
Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Cin ... i Pey akçesi Tahmin bedeli 
Lira Lira 

500 tane 1,75 mim parlak çınko ~l 1225 
500 ,, 2 )) )) )) 99 1320 

25 » 2 » --Bakır 22,S 300 
25 >> 2 n Pirinç 22,S 300 

~36 3145 
D ~vlet Buımevi için yukanda cins ve miktarlan yazıb 4 çetİt çinko 

malzemesi açık artbnnaya konulmuttur. ihale 23/12/1936 tarihli çutam

.. ,..··.,ü saat 1,5 da Basımevi iclan komisyonu huzurunda yapdac:akbr. 
.B~ husustaki prtname Baı•mevi Fen Memurlujw.)dan abUbilir. 

. 3442 

1 

ıarıt llılllıa ve tam ıeru H 1 MI•., brat 
ltıçatıa•a ı o tanesi yalnız 15 kal'llf8 satıbp 
lluarkea, artık ecaelll bnı llıçaldaruu 

Jlllıelı llJatıarıa kallumaya ilzam we 
lbtlyaç lıalmadltıaı talldlr edersiniz. Zira 
tam rerll " ı M 1 B,, tır8' bıçaklan, olu 
we ellveDIJet itibarile, ecnebi brat llıçallla
nadu llat kat lltladlr. 

Vatandaş; kendi menfaatimizi 
gözetelim, paramızı dahi 
çıkarmıvalım. Tam yerli 

• 
1 

dışarı 

Tırq llıçülarmı bar yerde sorarü, abp 
· glle glle, lltlllar dayarü llallaaalım. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

TÜl'lriyedelri pbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka İfİ * 
-------------------~ -·····················----.. ··· .. ·········-············· 
Son Posta 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2;, 
İSTANBUL -

İlan flatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre hir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

sabite 

• 
• 
• 

: 1 - fOO kuruş 

: 1-ZSI » 

: 3 - 200 • 

: ' - 100 :t 

Diğer yerler : - 60 • 

Son sahife : - 31 • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli· 
me vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 

Son Po•ta Matoaaaa 

Nt§r1yıU Ld. : Selim Ragıp EMEÇ 

• •u•PLERla( A. Ekrem UŞAKUOU. .,... s. ltaa&ıp ~EV 

----

' .. 


