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Pariste dün bir tebliğ neşredildi 
................................................................................ ~·····~·······ı ~~~ ~ ~~~~~~ 

Hayatı ucuzlatmak ıçın Müzakerelere diplomatik 
hazırlanan kanunlar kanalla devam edilecek 

Benzin f iatı güzde 22, petrol J..e 
güzde kırk indirilecek 

Sancakta yeni vak'alar çıkarmak için mahalli 
hükumet bahaneler aramaktadır. 

Şapka giyen Tilrkler tecavüze uğramaktadırlar 

İsmet İnönü Ziraat Vekaletine giderek son seyahatinde 
tesbit ettiği mevzularla bizzat meşgul oluyor 

Dün saat 11,30 da Pariste mühim birtoplanb yapıldı. 
M. Delbos Hariciye Vekilimiz şerefine bir ziyafet 

verdi. Ziyafette M. Blum da bulundu 

Çimentodan alınan 
gümrük azalhlıyor 

Şeker istihlak resmi 
için yeni bir layiha 

Paris 22 - (Havas ajansı bildiri· ı tıda iki taraf tezleri telhisen bir daha 
yor:) Fransa ile Türk.iye arasında dün izah olunmuştur. 
Hariciye Bakanlığında yapılan toplan· (Devanu 11 inci sayfada) 

Ankara, 22 (Telefonla) - Bafve- Ankara, 22 (Telefonla) - Şeker· 
~I İsmet İnönü bugün akşam üzeri den alınan istihlak resmini değiştiren 
~taat Vekaletine gelerek Vekil ile bir layiha Maliye Vekaletince hazır· 
uttliJcte geç vakte kadar meşgul ol· landı. Bugünlerde Başvekalete verile· 
~Uttur. Başvekilimiz dün de Ziraat ccktir. Layihanın esasları hakkında e· 

Bütün Hataylılar bir 
ha yrak altında toplandı 

cltaletine gelerek çalışmıştı. dindiğim n:ıaıu~atı bildiriyorum: Halay Erkinlik Cemiyetinin gayesi 
Bu çalışmaların Başvelcilimizin ıon Bu Jayıha ıle fabrikalarımızın yıl-

~Yahatlerinde müstahıille temasları lık İstihsalleri 65 bin ton olarak tesbit r- " 
>e ziraat mıntakalarında yaptıkları edilmif, bu miktardan fazla veya nok- lHatay Ccmiy<tinin ~I ~~ .f~yctc geçiyor. Azadan biri' 1 
~ttilc.Icr neticesinde tesbit edilmiş san i.ıt~aal ;ukuunda alı.na~k ~a~la «Cemiyet mensupları, ~~ •t'lkl~ u~unda ~ eon dam.lumaj 
~ ~•- l h · verıı nısbctı de ayrıca goıterılmıştır. kadar dökmece ahdetınıt kimıelerdir» dedi. ~ ~ularla alllltada.r o duğu ta mın e-
tıf ı_ ed Şekerden alınan istihlak resmi 5 l'lleıtt ir. 

Haz 1 k • 1 • kuruş olarak tesbit edilmektedir. lstih- Ankara, 22 (Hususi) - Hatay Er-ı 
ır anan anun prOJ8 erı sal 65 bin tondan fazla yapıldığı tak· kinlik Birliğinin hazırladıiı büyük Ha· 

Ankara, 22 (Telefonla) - Öğren· dirde, fazla iıtihaal edilen miktar için tay bayrağı önümüzdeki pazar afuıü 
~iirne göre Sanayi ve bilhassa maki- beher bef kuruşluk vergiye bir kuruş cemiyetin Dörtyol şubesine meraaimle 
~li ziraatte inkişaf temini maksadile 40 aantim ilave edilecektir. fetihsal 65 çekilecektir. Merasimde bin kadar Ha-
. tı~in fiyatının yüzde 22 nisbetinde hin tondan eksik. olursa, bu aefer ek- taylı bulunacaktır. 
indirilmesi yolunda çalışılmaktadır. sik miktar için vergiye 0,0 195 nisbe· Merasimde bir kanunuevvel 
dt Köylünün ihtiyacı olan petrolün Başvekil İsmet İnönü tinde bir zam yapılacaktır. Şeker istih- hadiselerinde ~ehit olan Hataylı· 
il b~~ünkü fiyatından yüzde .30. ~a~· lak resminin bu suretle bir miktar yük- ların hatıralarına ihtiram tezahürleri 
." :Yuzde kırk noksanına verılmesı ı· Ankara, 22 (Telefonla) - Çimen- seltilmesi üzerine glikozdan alınan is- a ılacaktır. 
~tı İcap eden fedakarlıklar yapılacak· todan alınan resmin indirilmeıi yolun· tihlak resmi de arttırılmakta, 4 kurut· y PH t • t• · 1 t b 1 
t, .Gerek bu gerek diğer resimlerin da bir proje hazırlanmaktadır. Yeni tan 5 kuruşa çıkarılmaktadır. a ay C~mıye mtn San U 

lttdırilmesi hakkındaki kanun projele- proje ile hariçten idhal edilen çimen· Vergi niabetinde yapılan bu deği· şubesmde hazırhklar 
tetı:afında.ki hazırlıklara bugün de todan alman gümrük reımi 6 1iradan fildik fekerin aatıt fiyatına müessir Hatay Erkinlik Cemiyeti nedir) Na· 
~iye Vekaletinde devam edildi. 3 liraya indirilmektedir. olmayacaktır. sıl, ne zaman, niçin kurulmuttur) 

Maarif Vekili lzmire gidiyor 
• 
lzmirde bir köy 

•• 
Universitesi açılıyor 

Saffet Arıkan lzmirde kurulacak (Ege Kız Enstitüsü) 
için de tetkikler yapacak 

Gençlik. Kubilay 
için büyük bir 
gösteri yapacak 

Dün lzmirde kapalı yerlerde 
merasim yapıldı 

Dün, bu sorguların, bir çok kimse· 
ler tarafından aranılan cevaplarını ala· 
bilmek ümidiyle, cemiyetin binumı 
aramaya koyuldum. 

Cemiyet, Cağaloğlundaki o.ki bi· 
nasından taşınmış. Araya araya bul· 
dum. Fakat cemiyet mensupları. Er 
minönünde, Eminönil hanının en üıt 
katındaki mütevazı odalarına henüz 
yerleşememişlerdi. 

Kiınisi masanın, kimisi koltuğun, 
kimisi bir köşeye iskambil deateıi gibi 
üstüste yatırılmıf olan levhaların k~ 

(Devamı 11 inci sayfada) 
Hatay Erkinlik Cemiyetinin 

bulunduğu bina 

İunir, 22 (Hususi) - Maarif Vekili 
Sarf.et Arıkan, iki büyük kültür mües· 
~sinin temellerini kurmak üzere ö
~Ünıüzdeki hafta içinde İzmire gele • 
(ktir. Saffet Ankan köy muaUimi ye
~lirmek üzere Kültür Bakanlığınca 
~tın alınan Kızılçulludaki Amerikan 
L~~masyonal kolleji binalarını ve çift r, 

İzmir, 12 (Hususi muhabirimiz
den) - Kubilayın şehadetinin yıldönü r 
.mü münasebetile .bugün mekteplerde 

! 
Ve kapalı yerlerde merasım yapılmış, 
talebeye Kubilaym hayatı ve fedakarlı 
ğı anlatılmıştır. 

( __ ~_e_n_ı_· _E_d_e_bı_A _R_o_manımız J 
gıni gezecektir. 
~ l(ültür Bakanlığınca yapılan en son 
S lkiklere göre -402 30 köyde ancak 
~67,686 talebe okumaktadır. Ve bir mil 
ı. 0n iki yüz binden faila çocuk mekte
~ devam edememektedir. Buna se • 
~7~· mevcut 6786 ilkokul öğretmeni • 
·~ kafi gelmeyişidir. 
~ ~üyük bir çiftliği, modern bir mek· 
~ ll binası, sineması, tiyatro salonlan, 

1 a.ı:ıaıı jimnazı, elektrik santra!ı, iki 
~tıbboı, sahası, basketbol, voleybol, Be
b ~?ol, Kriket sahaları, tenis sahası, 

Parti Genel Sekreterliğinin kararile 
Maırtın 22 sinde Menemende Türk 
gençliği tarafından büyük bir gösteriş 
yapılacak ve nutuklar söylenecektir. 

Merasime İstanbul, Ankara ve~ge 
gençliği iştirak edecektir. 

Hukuk talebe.tıinin 
Müracaatları 

Kabul edildi 
a~ ve tarlası, arıcılık, inekçilik yer-
1'1, ahırları ile mükemmel bir mek· Ankara, 22 (Hususi) - İstanbul 

t/1. olan kollejin bir nevi köy üniversi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf talebesi 
frı~l olarak kullanılmasına karar veril- İzmir kız enstitüsü direktörti kendilerinin dört aenelilc tahsil müd· 
~tir. Hasip Akıncı detinden istisnalarını Maarif Vekaleti-

llt~Ul'~da her yıl köy zixa~tinden, kq.Y muallimlerinin ~utlaka ~aatten anla ne ~aptıldarı bir mür~caatla rica etmiş· 
it() l~~dıyatından anlayan, ıcalbında hır ması, hastalık mucadele ışlerini bilme· lerdı. Vekalet bu muracaatı kabul et· 
~}'u her hususta idare edebilen bilgili si temin edilecek ve ziraat derslerine mit ve lıtanbula buıün tehliğatta bu-

}' muallimleri yetiştirjlecektir. Köy (Devamı 11 inci sayfada) lunmuttur. 

y 

Senenin en güzel romanı olacaktır. 

\ 



2 S.,fa SON POSTA 

Her gün D Fırsattan istifade etmeyi llilmegenler •• a 
Sanealcta halkı 
Agınnalc için 
Sar/edilen gayretler 

.__ Ya.zan; lf11•ittin Birıen 

H arıciye Vekilimizin Parise vara-

nk ilk temaslara başladığı hak

kındaki hllberler, iyi bir hava ieinde 
aksederken hududun öbür tarafındın 
gelmekte devam eden ha'be:derde de 
hala hoş bir tesir blrakmıyan mısur
lar var. Ümit ediyoruz ki Paris müza· 
kereleri az bir zamanda her iki taraf
ça da memnwıiyeti mucip o1acak bir 
ne~ceye varır da hem hududun öbür 
tarafına sükfınet gelir, hem de, ilerde 
yeni yeni ihtilatların tohumlannı eker 
mahiyette görünen birtakım mahalli te 
şe' vüşlere mahal kalmaz. 

Hayatta muvaffak olmak için sade
ce bilgi, zeka, sermaye kafi değildir, 
bir de ele geçen fırsattan istifade et
meyi bilmeye ihtiyaç vardır. 

Fırsat denilen şey herkesin haya -
tında hiç değilse bir kaç defa eline 
geçer, mesele bu fırsatların~ biri
ni ihmal etmeyip her birinden ayn 
ayrı istifade etmektedir. 

Eline geçen fırsatı e<>rmeyen ya 
kör, ya cahil, ya inatçı, yahut ta hod· 
gimdır, w bun1u IJle noban1aıdlr 
ki bilgi ~ BermaJe ile de teWl • -
dilemezler. • 

* Mahalli teşevvü.ş dediğimiz şey, San-
cak dahi ınde yaşayan rr k kitles·ne 
karşı gene o mubıt içinde göze çarpa."l 
aleyhdarlık hareketleridir. Mesela, 
zorla icat edilmit bir Alevilik hareke
tı, ayni zamanda mahut T~nakların 
gene sahneye çıkmalan gibi hadiseler 
bu kabildendir.. Alevi, Sünni, falan ve 
filanı, hep Türk olan insanlar arasında 

(söz A ASIND-A) 
Amerika da 
Napolgonun adını "üERGUN BiR FIKRA i ::tdamın 115 

iane 
Taşıyan eo 

Böyle nabız 
haddi zatında biç bir mesele yoktur. Doktor Esat Pap merhumu ıenç 
Bir zamanlar beliti Alevı1erle Sünni- .liğinde bir hastaya çaiırmlflardı. 
ler arasında birtakım davalar olmU!j, Hasta; Npna batörtl1 örtmif, yü· 
hatta belki de bu davalar keskin ve zünil ~e DJBIDll, bir ~ta 
kanlı mücadelelere kadar gitmiıj, fa- yatıyordu. F.sat Paşa bu horozdan 
kat, Türkler arasında bu g"bi mesele- ~ bastanm nabzım dinlemek is 
ler büSbütün ortadan kalkalı çok ol· tedi: 
mu§tur. Alevilik ile Sünnilik davası bu - Nabzmm verir miısiaiz? 
gün biç bir tarafta kahnamıştır. Alevi Dedi. Nabzııun d.inlenece(ini ev • 
ile Sünninin yanyana yaşadık.lan Kaf- velden tahmin eden hasta bllekle-
kasyada ben Türk duygusunwı yük- rine de bez sarmıştı. Esat Paşa bez· 
selip btı iki medıebi duyguyu nasıl le sanlı bilekleri cörclü .. Fakat hiç 
boğmuş ve yok etmi.1 olduğunu pek gü- sesini çıbrmach. Odanın ortasında 
zeı gördüm. Bunun gibi, bugünkü A· daran mangaMan ınapJl aldı; Jm. 
nado1unun birçok yerlerinde, az veya A ~L- J_ L . ..ı_ r -k" .taun bilejini ..... )'fa fatap: 
çok kesif bir halde, ~rpfuniş olarak me11AAD11, uyızyanaua "~ ı - Jlö7le naha, biyle tWenili.rl 
bulunan Alevtler, Sünnilerin ekseriye- dört köte• adla bir mahalle vardır. Bu tledL 
ti içinde o kadar tabii yaşarlar v~ halis mahallede bütün sokakların isimleri •------------• 
Türk kültürünün kuvvetli varlığını o Franmzcadır. Mahallede @ meşhur Bir oturuşta 
kadar güzel temsil ederler ki Alevi ev, ((Napolyonun evi» adım taftr. 92 paala 
yanıbaşmda bir Süıınt yaşadığından ve Napolyon Sent Elen'cle esirken, Yıl 
8iimıt. 4le kaTP" •Mla bir Alevi ilıe ko- mefhur korun Lofit onu kaçırmayı gebilir misiniz? 
nuştugundan Adeta bhber görünür- ve evvelden yaptırdıiı bu eve sötür· Çckoılovakyada Praı civarında 
l~r. Halbuki, •haklın olmak istersen · ı F ı__ N 1 kiW-u""k bı"r tchı"rdc 

1 
•• • ' meyı tasar amıştı. aJLAt apo yonun -ll 

ayır.ııı dustunle hareket edip sanki bir .. 1.. .. k · · · de akını b bir paata yeme 
marifet yaptıklarını zannedenler, hcafi oakum~ oraanın pro1e1ıru ı· 

r mıftı müsabakası ya-
ve mütemadi bir tahrikat ile Suriyede _ · 

Olabilir mi? 

Umumi harp am•mnda Amerikan 
ordusuna kumanda eden Pertina hir 
giin bir elitçiye aitmit ve üç difini ça
kartmıftU. 

Ertesi gün ditçinin ha elitleri bab
ra meraklılanna bizim paramızla tan& 
sini onar liradan ..tbjım haber aLmt 
ve çok kıznuftır. Emir verip dit' ı ia 
geri ahnmaunı Wemif. F.ıteai siiD 
kumandana tam 175 kipden yüz Jel· 
llÜf 'bet tane dit ahnıp Ftiıilmİftir· 

Bunların hcpei de, ba elitleri. b
mandanın hakiki dİfİ olduiuna dair te
minatla almışlannıt. 

Sözün Kısası 

Noel baba 

1. ... 
N 

oel Baba çenesinde iki karı 

kah ve başında ldilahile 
Çlbrı11 geliJ'Ol'. Gelsin, gelmesin; 
muruında değil. Fakat onu karşıla 
için hazırlık yapanlar varsa onlara 
ni olmak isterim. 

Noel Babayı karplaınak, evine 
mak iste:yenler. Oll1IJl se\'diği şey! 
bazı:r1amak mecburiyetindedirler. 

Noel Baıba çam dalına bayılır. 
bu dal büyük, çok büyük olursa 
fU kadar yıllık ihtiyar daha me 
kahr. 

Bıtiyarfarı sevindirmek fena b. 
değildir. Fakat onlann sevinm 
için biz zarara girmesek! 
Canım çamlardan kıymadan ko 

lacak dallan gözümün önüne getir 
rum. Bu dallar, bir araya topıans 
bi:r ormancık meydana gefilr... Y 
değil mi bu ormancığa? .. Bütün 
ründe bir tek fidan dıkmemiş k" 
rin yetişmi~ ağaçları harap etm 
doğru mu? 

Noel Babayı, çam dalı dikmeden 
şılemaya kalkanlar belki bir pot 

mış olmaktan korkarlar. Korkuları 
nasızdır. Pot kırmak belki fena 
dir. Fakat çam devirmek pot kırma 
daha bin kat fenadır. Çam devir 
lerine varsın pot kırmış olrunlar. 
rarı yok. 

Noel Baba da geldiği zaman 
çamların bardak olduğunu anlar ve 
daha gelişinde kimseden çam dalı · 
mez. 

Çam dalını isteyen Noel Baba 
Veftft de bu memlekette oturan· 
lardır. İsteyenin bir yüzü, 

nin iki yüzü kara derler ama ben, 
dalı ve Noel Baba bahsinde bu ·· · 
şekilde söylersem daha doğru söyl 
olurum: 

- İsteyenin bir yüzü, verenin iki 
zü kara ! 

······-·······-····--·-······ .. ····-···· .. ·· 
Blllgor musunuz ? 

b?r Alvililt yaratmaya çalışmayı ken· Dungada refah artıyor pılmıştır. Pasta· Hırsızlarla ortak olan 
di ların her biri 200 1 Hindist dak. Hiınal" ·ıeri için şiar edinmişlerdir. Şimdi Dünyada refah artıyonnu,. Bunu - an 1 aya 
bunlar Sancakta bu tahrik" t h d t ıgram a:}letinde hapisane müdürü simlesiniıı Davalagiri tepesi kaç 

. _ _ _ a 1 son a - ngiliz gazeteleri yazıyorlar ve bu iddia- _ -ttlr .. oL-liktedir. 
dine kadar goturuyorlar. 1 ik k .. de 1· imiş .. 30 ıenç bu Leh da Sch oda .... 3~ 

İyi mi ediyorlar? Hayır. İnsanlar a- arını .tev; etme ıçın fU ma uma· müıabUaya ifti- istan r ismindeki yerde z _ La Chateigneraie kimdir? 
rasında mezhebi m~adelelerm se ç· tı verıyor ar: rak ctmifler, 32- meşhur bir hapiaane varmıf. Son ay • 3 - Salambo kimin eseridir ve 

ır- M6 vh iM "nelen ·· rt lar zarfında Schroda ve cı'varında L--kin bir şey olduğunu bunlar bilmez- ce er 'fi IU gune • • inci pasta yendik- ~ WP den bahseder? 
ler mi? Mükemmel bilirler; fakat, ne maktadır. Bu eenenin ilk altı aymda ten sonra. müaa- ~, \ \ '(f/ sızlıkların fevkalade artmaaı ve faille. (Cevapları YarıP 
çare ki kl~ .müstemlekeciler için bu d~t .. milyon liralık pıılanta Atılmlflı~. bıklardan 17 ta- .~\ \ ':._ ,. ' IJ~ rinin d~ bulunmaması. nazar.ıdik.kati * 
huy meselesidir 'ft huyun da canın al- Bütün aene zarfında bu •llflD .ekız nesi fazla . ~ · celbctmış yapılan tabkık•t netıceauıde DtiBlrii S lleriB Ce plan· 
t~ bulundulu mallimdur. Fransa ili on milyon lira arasında bir yekuna mi 'ltJ • ~~~ fU acayip hadiıe ortaya çıkmıftır: 1 _ Pa:9esü ism·ıva anıl~n a 
sı-...t makineeine ~:====ı eden -~1. bal"'" 1 .. tah . _ _l!.__L ·-..1· P yece erını ıoy ı e 

JWftii• •ı.&mmJUa t1AU ıa o acagı mın cıaume&tcult'. q. ı· L " H . _..ı_L! •, ._lar --1'-- J .... · Pard "--- d B 
t.ıında insanlar bu tllsik üstem) lan t9'l9 1ma kadar ed ıyere& musa- apısanc:cıcaı •MKUDJ , •-u.a,,.-.a· eaıı .marıe essus &uıusa a 
kedlerin öri'ıın.,.U ~ tenıizl: 

12 
ta .•lıfl lirahk '{) . .e~ e baltayı terketmifler, ellinci pula:Jl an· 1ar ve hapisane müdürü de dahil oldu- de 1772 de doğup 1853 te ölen Fr 

yinceye kadar bu hal höyte devam e- k m=n k" ır-::: ~~:u er· cak dokuz tanesini yutabilmit··· Üç mü ğu halde aralaruıda im firket kunmlf" sız politika ve adliye adamlarından 
clecebir. 'Omit edelim ti ~ devam ıı:a bi n IOn~ 1 ~ ~ I?na sabık nihayet 6 Oıncı pastaya kadar lar, gündüz .kıllı ulu .,._nede•. ridir. 
etmesin, çiinkl neticesi mutlaka fena .. r buçu mı}yona r Uf • gelmifler, talebcJerden Buher isminde tururlar, gece iae nöbetle ve müdürün 2 - Frankental şehri AlmanY 
olur. mi~. .. bir delikanlı 92 tane pasta yiyerek bi- emrile salıverilerek tebri eoyarlu. 19- BaVJeradadır. 23 bin nüfuslu bir 

* Bır zamanlar muce.ber tafımanı" . ·ı· .. · L_ B h nb· . -' . d'kl . 1 . '-- 1ar LJa birdir mocLı ohnad • ·ıer· .mül .. fak nncı ıgı &azanmıf. u er 84l ı_ ıycrtı c:.- tır ı en fey erı pay-,ır DUf. na • · . 
Bizim mahut Taşnaklara gelince, . . 1

• 
1 1

• mut. at de ettikten ıonra tam bcf aaat yerin· dise meydana çıkınca müdür de ayni S - Kapın mesahaı sathı 
bunlar için de ı. ayni ııreydir- Huy me flmdı anlatılmıftır ki : «Ben parlint. ..ı_ k 1d _. ha . bL •~ 717 .SOO kilometre, nüfusu 2 78l, . ... ,. · od ..1-x.:kti eli , _ U(:n ımı ayamamıT.ır. pısaneye _&l!!!!lf. , • 
selesı! Bugün eııdd nüfuzlan bhnamış, aevmem, m a ucg• r» yenıer, ı-- Ç d . rl d.l" •,,./ dir . .Kapta ahın, meyva, gayr 
Ermeni kitlesi bunlardan yüz çevinnış raıızlıklamıdan tatıyamıyorlarmıf. ene e sıgo a e 1 ırmı~ T olstogun lcızı hindi yetişir. 
olmasına rajmm gene el>et bunların Fran81zlann sevimli artisti Simon b ı J..,. .. l -------------. 
peşinden &id~ birkaç &eJ'SeJJl buıu- stnde her cephede başta bir .un ve Simone·yi herkes tanır. Sesinin güzel- es emige ~ amq Kadınlar dert dökmekt 
nur. İşte, klAsik müstemlekeciler, tU- kıyafette karşımıza Çlkan bu komite- liği, endamınuı inceliii ve bı1hasaa dit- Mqhur Rue mieDifi Tolatoy ber-
D~n a~ bir parmak bal, ötekinin ciler, her yerde dayak yediler ve hüs· lerinin intizamı il~ maruhur. keece malamdur. Onan km da timdi 
agzına bir kemik pa~, halkı ayır- randan başka bir şey elde etmediler. I . . A "bela · bir ..:.L- L 1r Macar Meclisi Meb

0

manmda k 
mak ve her ayrılan paçayı ayn ayn Kih dahild Türkle Ermen" da fte bu methur Sımon Simone eon men yem yusuet &azanma la uk l _LJ h-L ._ di e ı arasın .. le L _ _1_ ..ı: ... '- . . • . üzeredir nn av at o amıyaca& an aA 
aen emellerini lokma etmek üzere asırlardan beri mevcut olan dostluğa ıun r zarllllQ& -Taermı ve çeneamı • b" L__ li ·L___ - L -~li 
hiç b;.. ga,,.....,_ L--- --· 

1 
bir ·ı F fra ._.. Co ti' ı __ ..ı_•..ı_ • b' . il 1U1o11UD yıl'Mlal muzaAere ~ 

.. J ..... _ a.UIMllO cuuıyor ar. Ci- suikast yaptılar; kMı Ljyon Etnngere'e mı yon raneız nama •·-·•Yll nnec &...uae as aenıt il arazı _.. d Muhal"f eh' 1 kı . k 
lıan harbinde ba ad•mlann Türkü ar- girip lnaiıtz veya Franmz feklbıde kar- koydmmUflur. F ranuz pzeteleri ba tın alarak buraya 3000 ta.U ile 1600 u. 

1 
m us ar yametı 

ladan vurmak tbere yapmış olduklm şımıza çıktılar; kAh Yunan ordusuna hadiseden memnuniyetle bahaetmek- hindi doJdunnUfhlr. Bu ifden çok,... nyarlar, 
~uau.am ~erta.tın ~iş o:duğu ie- girip Türk köylerini yaktılar; her ne teclirler. ra bzanacaiın• tahmin ediyonnUf. 1- - Her türlü baldra eabip old 
cı net:~ mtlstemlek~le~ iirenme- yaptılarsa yaptılar, hepmnde tepelendi --......... _ tin pribi bütün tam '"hinclileria dınm meb'us da olmuı lizım 
:iş :ldukJan hOe ,:nılerın unutma· ler. Pat.at, Türk milleti de, Ermeni mil takip et'tiier. Türk te onlan takip et- her birinin ayn~ Mimleri ft11111f. ni e6ylüyorlardı. ,:e buıftn 0~ ak bul~~ leti de bill terlerinden ~?ı. mesini bilecektir. Bundan batb &,.. kat'iyen ta.U Meb0 us olan avukath\r salonu 
ae Tür.·ı..1_ yarmı'....~u a ge- Şunu unutmamalıdır Jd onlu Türkü Mahittbı Bhpn eti ~ eeme ile iktifa edennit- etmi+t Löyle bir meselede .c;z ti 

au: 78DJ1ma ve "'"'"ibap kala- ~' 
cak olan bu kitlenin TafDMların peşin- mek ietememişlerdi. Nihayet hük 

den gitmiyeceklerine eminiz. Ancak, ıs T E R t N A N İ s T E R ı N A N M A 1 tin meb'..ıarıodan hiri olduiu 
ıeçmişteki tacialan unutarak Türk ile de 1Mı itele muhalif blmıya kal'9t • 
Ermeni arasında yeni bir mesele lıda· İsviçrede bulunmakta olan tar vatandaşımız anlatıyor: dil aetitttim- Bakkal llbrdayı w dDl d htrer tw - ren madam Mermoz kürsüye ~ 
ıma çalışan müstemlekecilerin insan- cGeçenlerde canım biraz Jlkerda ile biraz kayııaın1f byı cla4durarak yoDamış, bur~ p'Hnce gümrükten _ Kadınlar dcrd d~ il&et 
hk bakımından fevkalade çirkin bir yol sı~- dıli ıs' +-ı·tı·, ........ __ '-ulda ..1...-t,_.._ lrim·wi ra • bana hüer vvdiler. Gitttm, kutulan '6ztımthı önünde L d' d d'- . 1 bil ba plld' 
dan gı"ttikl....o .. : hatırlatmak bı'zl- fçı·n &U ...... uor ınano uua ı.&\AmU _ .. ....,. • Aell ı et ıen o masa e f .... wı ~ açtWr ve muayene edilmek iiHn khn)afıaneye verdi- , __ L · ._ ... 

bir vazüedir. Dost Fransız h:~1-A-etı·· hats1z etmek istemedtfinı ifin tanıtmı11 bir be»a\t &:w1- IUD derdine tercüman OUDD& ~-
ua.um ler, ne~ de bunları pyri sıtıhl balarak bana telUm '°' 

Din bu bahse dikkatini ce1bederiz. mek+m. yazarak ve pansım -n-ant biraz •rcta De etmeden imha ettller.• tini hiatederler, dedi ve eözinÜ 
Bizut Tatmk1ara da şunu sa,ıemek -r 

3~ bir aual ile bitirdi: 
ıazımdır: 1'a1w harbinden tta.rm ~STER INA N iSTER iN ANMA 1 _ eu kadınlar c1erc1 dökmem.Jet• 
Türkün varlık aicade1esi ~· .kmtıdan ptlaaın1ar mı) 

mennedilirlerse -



bnany3: tam seferber 
bir hale getirili 

likm Wlinde siVll ıihqi de .seferlaer ıetmek için 
mühim tedbirler abadı 

lıuct..,42 (.A.A,,) - Havu 4jansJ mektedir. Bütün.memleket .lmvvıetle • 
~ Hökt\met ıılüzumıı ~Piiriı:ı• rinden istifade edilmesine dqjru 6>lım 

~ sivil ahaliyi de selerıber etmek için ilk merhale .lıa'Ca taarruzlaı:ına karşı 
"'1t mühim .tedbirler almıştır: &kerİ büylik tedififi bir teşldlitın kurubnası 
~,etten kurlUJinuş olan müte idi. Geniş bir im kadrosu bu '"teşkllAta 
'4as.ı .-nele seferlleriiğin ilriiiııcl _gü l ~. ltmıdlin bqka ltalkm bit 
1i6nde "111Uayyen mevkilere gijerek e, itin tabıkilm. da -bu m\ld8faa ~ 
.lliıier .almak ve muayyen vazifeler de1 tına iftiRlk ~. 
~ı.«mek .hususunda talimat almış• Yeni dört senelik plAnm her şeyden 
~. ~ sivil vazifeleriııd8 ft'ftl meııiUıi! etin tam~ te 
l.ı • 'mh yerine ~kler.i aiöyl~ mine mattf oii!lğu "Driıhakkald:lr. 

Adana ~jlibmm 
hı1ançosu 

Sıhhiye Vekili dün 
Partide izabai verdi 

" Nasıl _poz 
AlaJlm? ,, 
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SARAY Sinem asanda 
Noel haftası mQnasebetlle mUntehap programa başlıyncaktır. 

Buğday stoku fazlajı Doğru 
değil nıi? 

Şirketi Hayriye 
GÜZELLİK • iHTiŞAM NEŞE • KAHKAHA 

1 9 3 7 LORETTA YOUNG 
MICKIY MAU~'un ve en güzel Jönpröm)e 

Hergün de· mal geliyor, 
fakat fiatlar yüksek 

Dün borsada 73 - 74 hektolitrelik 
(8 - 1 O çavdarlı) Anadolu yumuşak 
buğdayın kilosu 7 kuruştan, 76 - 77 
hektolitrelik ekstra yumuşak buğda
yın kilosu 7 kuruş 16 paradan, 73 - 74 
hektolitrelik (9 - 1 O çavdarlı) sert buğ
dayın kilosu 6 kuruş 20 paradan, 
72 - 73 hektolitrelik (3 - 2 çavdarlı) 
Anadolu sert buğdayın kilosu 6 kuruş 
22 paradan satılmıştır. 

Dün borsaya :iô ton Trakyadan, 
324 ton Anadoludan olmak üzere 
cem'an yekun 360 ton buğday gel
miştir. Evvelki güne nazaran dün ge
len buğday 34: ton fazladır. 

Fiyat üzerinde belli başlı değişiklik 
olmamıştır. Bu münasebetle fırıncılar 
cemiyeti idare hey'etinden bir zat şun
ları söylemiştir: 

«- Buhran arızidir. Zürra elinde
ki malı piyasaya birden arzetmediği 
için değirmenciler ellerindeki buğda
yı sarfetmekten korkuyor ve idare yo
luna sapıyorlar. 

Buğday stoku her senekinden fazla
dır. Fakat piyasaya arz azdır. Bu va
ziyete göre işe elinde bol miktarda 
stok bulunduran tüccarlar müdahale 
etmelidir. Bunlardan birinin elindeki 
buğdaydan bir kısmı piyasaya çıkarı
lırsa buhran birdenbire ortadan kal
kar. Piyasanın bu vaziyetine Ziraat 
bankasının lakayt kalmaması icabedern 

Ekmek buhram devam ediyor 
Ekmek buhranı dün de devam et

nıiştir. Sermayesi az olan ve ancak 
günlük un alabilen fırıncıların bir kıs
mı hiç ekmek çıkarmamış ve bir kısmı 
da noksan ekmek çıkarmışlardır. Di
icr taraftan stok unu bulunan fırıncı
lardan bir kısmının da ekmek fiya
tının daha yükseleceğini ümit ederek 
ıtok unlarını sarfetmemek maksadile 
piyasaya ekmek çıkarmadıkları söy
lenmektedir. Bu rivayet belediyenin 
hazarı dikkatini celbetmiş; riyaset bü
tün kaymakamlıklara emir vererek za
bıtai belediye memurlarının bu işi esas
lı surette takip ve kontrol etmelerini 
bildirmiştir. Stok unu bulunup da ek
ınek çıkarmamakta ısrar eden fırıncı
lar cezalandırılacaklardır. 

Ekmek fiatı 
lstanbul Belediyesinden: 
Kanunuevvelin yirmi üçüncü çar

tamba aününden itibaren birinci ek
mek on kuruş on para, ikinci ekmek 
dokuz buçuk kuruf, francala on dört 
buçuk kuruştur. 

1 Boğaza rağbeti arttırmak 
için yeni bir plan hazırladı · 

et EN s A A T .• ROBERT TAYLOR 
'16 tarafından temsil edilmiş 

Denizyolları idaresinde çok ikisi renkli olmak tızere Mickey'in 11 z L 1 1 Z D I V A Ç 
son maceralarını tasvir eden r> 

garip bir hadisi Şirketi Hayriye Boğaziçine halkın kısımlık film. Fransızca sözlü film. 

• . 1 .. t . t~k için lrağbctini celbetmek için yeni bir plan 
1 stanbula ış erını esvıye e ...... h 1 B A •• • • 

Çocuklara mahsus fiyatlar: Husust ve balkon 25, dllbuliye 20 kuruştur. 

1 D k gazeteler bayii Bay azır anmıştır. u plana gore bılet tarı· 
ge en evre f 1 . .. · d 'd ·ıA 1 
Mehmedin başına gayet garip .. bir e erı ~zerın ~ yenı en tenzı at ~ap~ a· 
vak'a gelmistir. Bay Mehmet hadi- cak bılhassa ıskeleler arasındaki bılet 
seyi bize geİip anlatı~ca, biz de hay ücretleri ayrıca % 50 tenzilata. tabi tu- Noel haftası mQnasebetile 2 büyük komedi filmi birden 
ıretten kendimizi afarna-Oık. Mese- tulacaktır. Bunlardan başka Boğaziçi 1 • S B 1 B L 1 1' T 1 M p L I ' la 

MELEK Yarın Gece Sineması 

le şu : . halkına bir kolaylık olmak üzere 'yaz- Bugüne kadar yarattığı en bllyük - en güzel - ve en eğlenceli ftlıni 
Bay Mehmet bir müddet Istanbul- lık ve kı,Iık karneler ve ailelere mah· K o Ç Q K p R E N S E S 

da kaldıktan sonrD, Zonguldağa sus abonman karneleri çıkarılması dü-
gilmek üzere Deni:r.yvllarmın Ke- fÜnülmektedir. Fransızca sözlll 

mal vapuruna biniyor. Karadeniz· Anadolu tarafının ihyası için Kan- 3 • LOBIL &ABDI • BAN KADlfLIJd 
de fırtınaakolduğ~}çir.ı Kbeemkall vg~- dillide satın alınan arsalara asri fekilde 
puru Kav ta .mı gun eme e k' b' . . . b' Fransızca sözlü. Çocuklara mahsuı fiyatlar: Birinci ve husust 25, 

b l B l\~"hmet bu sı se ız ına ın~a ettırılecek ve bu ına- DUhuliye 20 kuruştur. rnec ur o uyor. ay .ı.~ 
1 

kA 
d Kçtana~ra~~tedi~~Pa ~arzued~Me u~ı~tl~a~rr. ~--••••••••••••••••••••••••••~ ~:sı~ın kalmadığından bahsederek Şirketi Hayriye bu sene Y eniköy 

vapur kalkıncaya kadar şehre çı- ile Beykozun Hünkar iskelesi arasında 
Halkımızm ~n fazla sevdiji artistler 

karak, para tedarik edt.:ceğini söy- araba vapurları işletmek kararındadır. Yann akpmdan itibaren 
lüyor. Kaptan Bay Mchmedin elin- Yukarı Boğazın bu fekilde birlettiril-

ASTAIRE ve GINGER ROGERS FRED 

dcki bileti alarak kendisini karaya mesi büyük bir ihtiyacı tatmin edecek- S A K A R Y A (Eski Elhamra) sinemasında 
çıkartıyor. Karadenizde fırtına de- tir. F•ı T k• 
vam ettiği için Kemal v~pu:.u Bo- Boğazda yapılan intaatın malzeme- 1 oyu a ıp 
ğazdan çıkam~yo~. Gerıı doner::C sini tirket meccanen tatımağı üzerine Edelim 
yolcularını aynı bıletlerle daha bu- ld .. 'b' nı' e t 1 Q ( Pollow The Pleet ) 

. a ıgı gı ı ye v yap ıran ara " ıene- ni tilml kl di y yük bir vapura akV·rma edıyor. . ... . . ye erinde görünece er r. eni danslar .. Buyuk neşe .•. 
B M ~t d·ncenteyemu- ~~so~rm~~~ru~~~n~~-~~-------~~---•••••••••••••~ ay emııe o sıra c< klh l . . . 
racaat ediyor. Ve o da ayni haktan na ~ ~~mı'ti.r. . .• " Hem mu••ttefı.kı·z 
istifade etmek ve büyük vapurla Önumuzdeki yaz cumartesı ıunle-
gitmek istiyor. Acente: biletin ken ri yemekli gezinti seferleri tertip edi· hem de dOSİUZ '' 
disinde olmadığını söylüyor. Buse- lecek, bundan başka Akay idareaile de 
fer Bay Mehmet kaplana müracaat anlaşılarak bir biletle Boğazdan Ada- -
ediyor, kaptan bileti acenteye tev- lara, Adalardan Boğaza gelmek temin yeni Romanya sefiri aeldi, 
di ettiğini bildiriyor, B~y Melunet olunacaktır. İnbbalarını anlabyor 
tekrar acenteye brı. .. vuruyor, ve Doıt Romanyanın yeni Ankara el-
nihayet bileti buluyor. Fakat ora- IC, .. a daireleri çiıi. M. Telemak dün fehrimize gel-
daiki memurlar kentlbinc: .l.ı ı" miftir. Perapalas otelinde bir arkada· 

- Bu biletle gideme7..siniz! diyorlar. Cumadan itibaren 
Ve sebep olarak ta şunu ileri sürü- şımızı kabul eden elçi, fU beyanatta 
yorlar: 'l glln kapalı/ bulunmu9tur: 

«Biletiniz zımbalı üç paı·çadan ibaret- İstanbul Müddetumumllitınden «- ltimatnamemi Cumhurreiıine 
t . d.. .. henüz ta.kelim etmediiimden, ıize be-ır, son parçası uşmu-:... Yenı aenenın hulfilü münasebetııe dosya-

Şimdi Bay Mehmet şunu soyruyor: yanat vermek vaziyetinde değilim. Iarm tasnif Te devri için kAnunuenel'in 25, 
cVapurun fırtına yüzünden kalk- 28, l7, 28, 29, so, 31 inci ıünlerl icra da1rele- Maamafih, Ankara.ya elçi tayin edildi-
rnadığı ve biletin üzerindeki tarih rlnee yalnız haczi ihtiyatı c1bl mevadı müs- iimden dolayı çok mes'ut ve nıemnu

Heybeli çamlığı 
, kimin? 

Buraya maliye, evkaf ve 
belediye sahiplik itltlia 

ediyorlar 

Tapu Umum Müdürlüğünce, A~ 
çamlarının ciheti aidiyeti tetkik edi~ 
mektedir. 

Malum olduğu vechile Ada çaınlr 
rına gerek Evkaf, gerek Belediye "le 

gerekse Maliye hakkı tasarruf iddia et• 
mektedirler. 

malt'.im ve benim de bu bileti isti-
mal etmediğim ve kuponun bir 
kaptan ile acente ar8sında kaybol
duğu muhakkak iken: ;.centenin bi 
gayrihakkın benim bilet paramın Ü 
zerine oturması doğı u mudur?.• 

Büyükadadaki çamlar hazine n~· 
tacele mü.nesna olmak üzere diğer hususa ta num. mına tescil edilmi•tir. fakat Heybeli' 
balolmıyacağının ve para alınıp Terllmlye- Şehrinizin yabancısi değilim. Tak- T 

* Bir yolcuya verilen bilet. evrakı nak 
diye değil, seyahat bedelinin alın
dığını bildi!ren bU- vesikadır. Bu ve 
sikanın bir parçası örselenmiş diye 
bir yolcunun seyahat h~ inkar 
etmek bariz bir haksızlıktır. 

Denizyollan idaresinin bu hayli garip 
muameleyi sür'atle ta~hih etmesi 
lazımdır, diyoruz. 

Doğru değil mi? 

ceftnin ve müracaat kabul edllmiyecellnln riben on ıene evvel ıeyyah ııfatile zi- adada bulunan çamların tescil muaJ11t" 
lesi İstanbul tapu müdürlügu .. ··nce he-ıazetenlzle lllnını dllerlm. yaret ettiiim eşsiz tchriniz, bende u- .. lm t T U um Mir 

nutulmaz intıbalar bırakmıştır. n~z .~~~ı .. aınıf .ır. apu . m. e bd 

Barsa müddeiumumisi 
lıtanbulda 

Türk • Rumen münasebatı her ha· durlugunun tetkıkatı netıoetind , ., 
kımdan mükemmeldir. Aramızda hal- çamların hangi makama ait oldu~ 

b. d'l k .. halen ,ş leclilecok hiç bir mesele yoktur. Hem t~s ~t e ı e~e ve ~na. gore o 
Bursa müddeiumumisi Cemil dün müttefikiz, hem de dostuz. Bu tartlar hipsız arazı mahiyetın~e ~ulunB 

lstanbula gelerek umumt hapishanede altında bana düşen vazife, ıarıılmaz çamlıklar tapuya raptedılecektir. 
ve Üsküdar hapishanesinde Zongul- temeller üzerine kurulmuf olan bu 
dak madenlerinde çalıştırılacak 200 kıymetli dostluğu muhafaza etmektir. 
mahk!imun tefriki için tetkikat yap- Atalarımızın bir sözü vardır: «Servet 
mıttır. aibi doıtluk kazanmak ela kolaydır. fa-

NIJbetcl 
Eczaneler 

kat bunları hıfzetmek aerektir.» Bu 
uğurda hiq bir kusurda bulunmıyaca
ğıma emin okluğum ıi.bi, ayni tekilde 
mukabele ıöreceğimc de tamamen ka-

lı Bankası Galat• 
Şubesi nalıledillgor 
Türkiye İş Bankası Galata Şu))eSiO• 

4en.: 

KUçUk Haberler •• sece nöbetcl elan eczaneler taaJar -
m: 
istanbal elltetlndekiler: 

.. 
ıuım. 

M. Antoneskonun Ankara Ziyareti 
Hariciye Nazırım M. Antonesko, 

fubatta, Balkan Antantı konseyinin 

Bankamız şubesi bulunduju binıl ~ 
dan V<>yvoda caddesinde C. Merk 
Bankası karşısında Şark Hanı altındl: 
ki daireye nakledeceğinden 2 Dnun11• 
sani 19 3 7 Cumartesi günü kapaiı bul\l 
nacağını sayın müşterilerine bildirir· Dokumacılar İdare Bey'eti } Yumurtacıların 'J'o.,.ı~ tlıı 

Dokumacı ve yazmacı esnaf cemlyetl 1da- Yumurta tacirleri düıı s lıah TürkofJste 
re bey'etl yenllerunlştlr. Yeni hey'eti Yümnü 1 bir toplantı yapmışlar, ihrr.ç meseleleri et
'Yılmaz Türk, Zekl, Yusuf, Şevket, Ahmet rafında görüşmüşlerdir. A:rnca henüz Mer-
can, Hasan Fikri teşkil etmiştir. kez Bankasından alınama ·~n yumurta para :y., -

Teşllay Kongresi ları etrafında da konuşulmu tur. 
Hahcoğlu Klübü ]( u,resl 

Hahcoflu Spor Klfibiiıııieıı: 

Aksarayda : (Şeref>. Alemdarda : <Eo
ref Neşet). Bakır köyünde : <HllAl). Be
yazıdda : (Cemil). Eminönünde : (Salih 
Necati). Fenerde : (Vitall). Karagilmrük
te : (M. Fuad). Küçükpazarda : <Yom>. 
Bamatyada : (Teotııos). Şehremlnlnde : 
(A. Hamdil. Şehzadebaşında : (Asaf). 

lleyofla cihetlndekiler: 

Atina toplantısında hazır bulunduktan Şark Demiryollarmm tesellU111U .. 
sonra, Ankarayı da ziyaret edecektir. 
Bu ziyaretin programı, Hariciye Veki- Şark Demiryollarını devralmak ar 
li Rü,tü Aras'la bilahara kararla.ştırı- zere şehrimizde bulunan Devlet ~ 

· il U M"'d'' Muaviniıı1" lacak.tır.» mıryo arı mum u ur • Yeşllay Cemiyeti yıllık kongresini 2 lncl 
Ununun 2 inci cumartesi günü saat 14 de 
Eminönü Halkev1 konferans salonlında akte
decektır. 

Güzel San'atlar Birliği Kongresi 

Ü Klüblimüzün senelik kon"rcsl pazar gün Gala tada : (mdayet). Hasköyde : <Nl
slm Aseo). Kasımpaşada : (Müeyyed). 

- Merkez nahiyede : <Galatasaray, Garih). 
saat 10 da Klüp Merkezinde yapılacaktır. 

M•••••••••••••••••••••••••••••••••l91•••••1• ... ı••eewe• 

M. Telemak, itimatnamesini Cum- riyasetindeki hey'et dün de teslim ııı" 
hurreiıine takdim etmek üzere bugün amelesine devam etmiştir. 
Ankaraya hateket edecektir. Ankarada Hattın hükumete geçme1i kum~' 
hükumet ricalimizle tanışacak olan el- yadaki memurları çok sevindirmiftit· 
çi, bir kaç gün sonra tekrar lstanbula Çünkü bu memurlar da Devlet [)e' 

Güzel Can'atlar Blrllgi dün yıllık kongre
tlni aktedecektı. Fakat ekseriyetin temin e
dilememesi yüzünden kongre 29 birincika
nun saat H de bırakılmıştır. 

İki .l\lualliın Vefat Etti 
Beyoğlu 45 inci mektep muallimlerinden 

Aliye pazar günü, Vefa lisesi riyaziye mual
limi Şevket de dün vefat etmişlerdir. Her lkl 
ınualllm de Maarif yardım sandığı Azası idi
ler. Dün ilk yardım olarak her lkl mütevef
fanın ailelerine 50 şer Ura gönderilmlşUr. 

Varislerine de 300 zer Ura verilmesi tekarrür 
etmiştir. Mezkür meblflğın varislere itası 1-

eın muameleye başlanmıştır. 
Her lkl ölunun cenaze merasiminde San

dık idare ve azalan bulunmuşlardır. 
Eski Alman Dnyhıler Vekili 

Eski Alman Dayinler Vekili Wlgeld dün 
sabah Berllnden şehrimize gelmiş ve akşam 
Ankaraya ııtmtştir. 

TAKViM 
tinci KANUN 

Rumt ıene 
23 

Arabt Hnı 
1862 1865 - -ı el Kanun Resmt Hh._., Ka.sırn 
10 1936 46 

ÇARŞAMB 
-

SABAH 
Şevval 

IM8AK 
~. D. 

K 1 D. 2 39 8 . 12 51 
7 23 1 5 35 

Öğle lkiııdi Akşa tl Yatsı -
:::ı. Ü. s. lJ. ::i. D. s. D. 

E. 7 28 9 48. 1~ - L a9 
z. 12 18 14 82 16 44 18 23 

, . 

Şifllde : <Maçka). Taksimde : (Kemal 

Rebul, Kurtul\14). dönecektir. miryolları memurlarının malik bu)ııtı' 
tiıküdar - Kadıköy Te Adalardakiler: 

(Ta Cl.balı'de yanan kız öldU dukları haklara malik olacaklardır. Büyükadada : (Şinasi). Heybellde : -

nq). Kadıköy eski İskele caddesinde : Cibalide Rebia isminde 5 yaşında Tasfiye edil~cek ecnebi meınurı-: 
(Botrald). Kadıköy Yeldetlrmenlnde : b k .. k E f 1 h d d' 15 k d d H ttın alın1111 ir ız çocugu yanara t a astane- rın a e ı a ar ır. a 
(Üçler). üsküdar Çarşıboyunda : <İtti - d · l k 1 A ket'° sine kaldırılmı,tı. Dün, yaralı kız haa- sına aır o an mu ave ename n 

L-b_a_d_>. ____________ tanede vefat etmiştir. da hazırlanmıştır. __.-

Bugün matinelerden itibaren A L K A Z A R 
Bu senenin en güzel, heyecanlı filmi 

ÇÖL SiLAHŞOALARI 
Afrikanın ateşli çöl
lerinde geçen büyük 
bir sergüzeşt romanı .. 

27 kısım tekmlll lalrden oynıyan JOHN WAYNE tarafından 4m--~ 



23 Birincikanun SON POSTA: Sayfa 5 

MEMLEKET HABERLER/ 1 Ceyhanda pamuklar 
tarlalardan toplandı 

uratlı Trakyanın en yenive 
en modern bir kasabasıdır 

Yeni pamuk tarlatan 
buğday ekiliyor, 

hazırlanıyor, eski tarlalarada 
fakat tohum sıkınbsı var 

tatürkün ilk girdiği göçmen evinin önüne bronz bir büstü konuldu, parti 
kurağında sinema, tiyatro ve müzakere salonları vücude getirildi 

\1uratlı (Hususi) - Burası ufak 
köy iken şimdi bin iki yüz haneli 

~asaba halini almıştır. Çorlu kazası
'la.ğlı nahiye merkezidir. Nüfusu iki 

elli iken göÇmen yerleştirilerek beş 
mütecaviz bir hale getirilmiştir. 

1ll'ıen lerin içerisinde san' at karlar 
<ır. Bunlar dükkanlar açmış, her • 

kendi san'at ve mataını ortaya dök
r· Ur. 

"·· "Oçrnenlerin bir kısmı çiftcidir. 
!ar müstahsil b ir hale getirilmiştir. 
~~dağı , Çorlu ve Edirneye iltihalç 
ttibatı olduğundan ticari ehemmi • 

Vardır. İstasyonda yolcuların ihti
llı temin için çok mükemmel bir 

t • 
&ı vardır. Yolcu burada gazete ve-

t gibi her iht iyacını temin eder. 
'<ernmel yen i bir mekteb yapılmı9, 
t' 18at başlamı ştır. Beş sınıflıdır. Bef 
l.lltirnj vardır. Bir de yedi sınıflı, 
:t&ivonlu büyük bir mektep yapıl· 

tadır. ikinci katın ikmaline çalışıl
ladır. Bu yatılı mektep çok mü
ll'ıeldir. Göçmenlerin öksüz çocuk· 

1~11tirde Çocuk 
';"iirgeme Kurumunun 

1
&aligeti 
~ll'ıir , 22 (Hususi) - Çocuk Esir· 
e Kurumu faaliyetini genişletmeğe 

qr vermiştir. Hasta çocukların hi· 
~esi için yeni bazı tedbirler alınmış
Son bir ay içinde Çocuk Esirgeme 
turnunun dispanserine müracaat e· 
. 1259 hasta çocuk muayene ve te· 

'ı edilerek ilaçları parasız verilQ'liş-

ı\t>.. 14 'ki .. 1 . uıca ı z yavrunun sut erı, 
~k Esirgeme Kurumunun süt dam
!ldan temin edilmiştir. Çocuk Esir
) e Kurumunun anneler müzesinde 
~ il.nneye çocuk bakımı ve çocuk has
ları hakkında .izahat verilmiştir. 

~Uzcede bir palto hırsızı 

b·· mahkOm oldu 
~~~ce (Hususi) - lstilli köyünden 

ır kaza baytarı Hamdinin palto v~ 
~ını çalmıştır. Hamdi bu hırsız· 
~erli mallar haftası münasebetile 
ferans verilirken yapmıştır. Mer
karakol kumandanı OaınQ derhal 

ekete geÇ~iş, kısa bir zamanda hır
ıı Mahir olduğunu meydana çıkar· 
tır. Mahir cürmü meşhud kanunu

i~~ularak hemen mahlç,emeye veril· 
Ve 4 ay hapse mahkum olmuştur. 

~aramanda bir müsamere 
~rarnan (Hususi) - !dmanyurdu 
çlerj Çocuk Esirgeme Kurumu 
~faatine bir müsamere tertib etmiş

ır. Bu müsamerede Atatürk'ün bir 
,t~, rnüzayedeye çıkarılmış ve 142 

<tsılat elde edilmiştir. 

yerindP bir karar 

Pamuk if leyen bir çırçır fabrikası 
Ceyhan (Huıuat) - Havalann iyi dayı zorla ekebilmiştir. 

MUl'atlınm umu ml rörüniiştl 
ıidifi pamuk kozalarının tamamen Ceyhan ve Kozana yerleıttirilecek 
toplanabilmesi ne yardım etmif tir. Ge- göçmenler 

larını barındıracaktır. Partisi Kurağında bir •İnema ve tfyatro lecek yıl için pamuk ekilecek sahalar Ceyhana yerleştirilmesi mukarrer 
Burada yeni yapılan asri göçmen ev- salonu ile bir müzakere salonu yaptırıl· şimdiden hazırlanmı9, bu yıl pamuğu 200 hanelik göçmen için hazırlıklar ik· 

leri, asri dükkanlar insanın hoşuna git· mıf, Cumhuriyet meydanına da bir l· kaldırılan sahalara da buiday ekilmİf· mal edilmek üzeredir. Bundan 15 gün 
mektedir. bide dikilmiştir. Dört &özlü modem bir tir. evvel Kozana yerleştirilmek üzere 200 

İnanlı memba suyu buradadır. T e- nümune kümesi yaptırılmtf, tavuk, Buğday tohumu az. .ldu- hanelik bir göçmen kafiles~ gelmif, 1 
kirdağı ve civar vilayetlere aönderilir. tavşan isllh istasyonları vücuda ge • ğundan ekim sahasının ancak gün kazamızda misafir kaldıktan aon-
Çok iyi bir sudur. tirilmi9tir. Atatürkün ilk girC:iiği göç- % 20 si ekilebilmiştir. Çiftci Zi- ra Kozana gitmişlerdir. 

Nahiyenin 13 köyü vardır. Bazıları· men evinin önüne bronz olarak Ata· raat Bankasına müracaat ederek Bir yıldanheri Ceyhan halkına mil-
nın mektebleri mevcud iae de bazı türkün büstü konulmuştur. Altı köyde Kıbrıstan tohumluk buğday getirilme- li piyeslerle güze l geceler yaşatan Cey· 
köylerde mektebe ihtiyap vardır. Bun· beşer aözlü okuma odaları yaptın} • ıini istemiştir. Kıhrısta buğday tohu • han Gençler Temsil Kolu kış faaliyet· 
lar için de hazırlıklara hatlanılmıştır. mıştır. Hülaaa günden güne büyük bir mu bu yıl pek azdır. Bu sebebclen Cey- lerine başlamış bulunmaktadır. 
Köy imecesile on sekiz metre bo- terakki gösteren Muratlı çok 9irin bir hana tohum idhalatı yapılamamakta • Ayrıca Adananın kurtuluş bayramı 
yunda beton müteaddid köprüler ya - manzara arzetmektedir. dır. Geçen yıl 600 kile buğday eken or· için güzel ve büyük bir temsil hazırlan· 
pılmıştır. Nahiye merkezinde Halk M. Asım ta halli bir çiftci bu yıl 200 kile buğ • maktadı r. 

Bursa da 
Hayvan satış 
Kooperatifi 

Yeni iskan edilen 
göçmenler 

Bursa (l-lususi} - Hayvan ıatış 
Palunun 3 köyüne 478 kooperatifi yapılması için tetkikler ya· 

aile yerleştirildi pılmaktadır. Hayvan satış ve ihracın • 
Palu (Hususi) _Buraya 478 göç· da bir çok yenilikler yapacak ve kötü· 

men ailesi yerleştirilmiştir. 1833 nü • lüklerin önüne geçecek olan bu koope
fus olan bu göçmenler için iki sene i- ratifin meydana gelmesi yolunda vali 
çinde 21496 dekar arazi tevzi edilmiş- Şefik Sayerin bizzat meşgul bulundu· 
tir. Bu arazinin 1050 dekarı pirinçlik- ğu görülmektedir. 

tir. Göçmenler için Nırhı, Hoşmat ve Bursada kayak mevsimi 
Kovancılar köylerinde 286 ev yapıl • Bursa (Hususi) - Kayak mevsi -
mış, 192 ev de inşa edilmek üzere mü- minin haşlaması yüzünden Buraa ka • 
zayedeye konulmuştur. yakcılarla dolmaktadır. Her hafta kafi· 

Yeni göçmenler de gelmektedir. Fa- leler halinde Ulu dağa çıkılmakta ve 
kat henüz bunlara arazi verilmemiştir. eğlenceler tertib edilmektedir. Bu se· 
Bunlar da iskan edilecek ve derhal ne ayrıca bir de kar temizleyen maki-
müstahsil vaziyetine geçirilecektir. ne Uludağa çıkarılmıttır. 

talebelerinin Karataş • 
musameresı 

•• 

-----~-----------·--------~----~-Şebinkarahisarda ı Bursada tütün mahsulü 
Ceviz ve deri satışı Bursa (Hususi ) - Bu yıl Bursa ve 

Ş h
. k h' d l . Ş bı'n civarında zeytin ve meyva mahsulü çolc 

e ın ara ısar an yazı ıyor. e • k h ' .... 1 · 
. . . .. az olmuştur. Buna mu a ıl tutun erı· 

karahısar cevızlerı dunyanın her tara- · .. .. ··ı · · · .. ·· ·· ·· ıd·· 
mız tutuncu crımızın yuzunu gu ur· 

fında bilhassa Almanyada fevkalade müştür. Bu yılki istihsal yekunu 6 mil-
rağbet görmektedir ve birincilik kaza- yon kilo kadardır . inhisar İdaresi köy
nan cevizler arasında dahildir. Bu müs- lüye bu münasebetle avans dağıtmak
tesna ürünümüzün kazandığı rağbeti ta , satış başlayınca yirmi kadar firma
sezen ihracat tüccarlarımız da bu yıl nın tütün almak üzere talih olacağını 

söylenmektedir. 
ceviz kırımhanelerini islah ettiler ve 

kırım işlerinde çok ihtimam gösteu!i

ler. Ceviz gibi her mahsulünü iyi ye -

tiştiren ve çok kabiliyetli bir toprağa 

malik bulunan Şebinkarahisarın ceviz 

gibi daha bir çok kıymetli meyvaları 

vardır. Fakat bunlar ya1 iken satılır. 
Kemal buldukları zaman kış geliyor, 

yollar kar yığınlarile örtülüyor, seri 

nakil vasıtaları duruyor; kıf gelmeden 

evvel de satılanlar tabii toplu bir yekun 

tutamıyor. Ceviz kuru bir madde oldu

ğu için kışın da katırla sevki kahil o • 

luyor. Şebinkarahisarlılar ceviz yetiş • 

tlrmek hususunda çok gayret gösteri
yorlar. 

Şebinkarahisar ·ehemmiyetli denecek 
kadar oğlak ve keçi derisi ihracatı da 
yapar. 

.. .. .... .. . . . . ... .. ....... ~_._ 

- Başlangıçta böyle olmuştu. 

- Ya karım beni evden atacaktı 

ya ben onu atacaktım, buna ramalt 
kalmıştı. 

-Muhakkak. 

Izınır, 22 (Husust) - Karataş orta 
mektebi tale'beleriHalkevinde güzel bir 
müsamere verdiler. Müsamereye İstik
ıaı marşile başlandı. Bunu mandolin ça 
lan 40 kadar talebenin güzel bir kon
seri takip etti. 

İlk ellerden deri toplıyan alıcıların 
deri getirenlere insaflı fiat göstermeleri 

sonra fiç perdelik «Sönen Ümib piyesi ve getirilen derileri~ hakiki değerleri
at llrujl blarl~ k.arşıladndı.Mİzmd i~e mlektlep ne göre kıymet verilmesi gibi çok doğ-
a e elerı arasın a an ouın ça an ar 
artmıştır. Karataş orta mektebinden ru hareketleri sayesinde uzak yerler • 

- Fakat ne o benı evden a tabildi, 
ne de ben onu atabildim. 

- l\1alı1m. 

- İlk zamanlarda elaiem biziml' 
meşgul olur .. kavgalarımızı b iri:>ir · 
lerine ballandıra baUandıra, bire blrı 

katarak anlatırlardı. 

Talebeden Fikretin müsahabesinden 

... Çocukla r için yazılan, fakat onla • 
f'ın okumaları doğru olmıyan kitap
hı rı •• 

başka kız lisesinde 150 kadar talebe den bile Şebinkarahisar piyasasına dai
mandolin dersine devam etmekte- ma°bol ve :iyi deri gelir ve satıcıları da 
diır. memnuniyetle satar ve dönerler. 

... Kültür Bakanlığı satıştan k aldm 
yormuş .. 

r:Iasan Bey - Demek bundan 
sonra koca Babıalide bir 1;..k k itao 
bulamıyacağız, desene .. 

- Evet aynen söylediğin gibi! 
- Sonradan bıktılar, artık adı -

mızı bile anmaz oldular. 
- Hakikaten öyle. 
- Ve o zamandanberi ne karım 

beni evden alabildi, ne de ben onu! 
K avga dövüş gene birlikte yaşıyo· 
ruz. 

- Biliyorum. 
- Peki amma azizim ben bunlarJ 

sana, şimdi ilk defa anlatıyorum .. 
Sen daha e\•vel nereden duydun? 

- Gazetelerde okudum. 
- Gazeteler de yazdılar mı? 
- Yazdılar ya! 
~ Ne diye yazarlar? 
- Koskoca İspa~·ada bir ihtilal 

çıkar, aylarca sürer de yazılmaz mı? 
- İspanyada çıkan ih tilal mi~ 
- Öyle ya, senin demindenberi 

bana anlattıkların, İspanya ihtilali
nin başlangıçtan bugüne kadar olan 
\'aziyeti değil m i? .. Ben, o diye din· 
lemiştim. İMSET -..ı 
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ana doğduğunuz tarihi 
söyleyin, aşka dair ne 

düşün .. ğ."nüzü bileyim!,, 
Şıklığ•n esası 

Az para ve çok zevk 

1 Saç tuvaletlerinden · bit 

Meşhur sinema yıldızı Bebe Daniels 
sinemayı bırakarak falcı lığa başladı 

lazımdır. 
Bir çokları şıkl'ığı ağır ve çok süslü 

§eyler giyinmek manasında anlarlar. 
Halbuki şıklık süsten ziyade sadelikte 
aranmalıdır ve esas şudur; 

Meşhur sinema artisti Bebe Danieis ·ı Zamanına, yerine ve vücuda en u -
Londrada Science and Astrologie is . - yan şekilde giyinmek. 
mindeki mecmuada a.şk hakh-uıda bır Giyinmede zaman meselec;i çok mü-
makale yazmışt.ı.r. Beyaz perdenin se - himclir. Ayni elbise günün her saatine 
vimli artisti, yıldızlarla da meşgul ol· uyamaz. Sabahlan biçimi ve kumaşı 
masını seven çok sevimli bir artisttir. en sade olan elbiseler giyinmelidir. 
Kozmoğrafik hadiselerle aşkın, sevgi- Yazın keten, margizet, tobralko ve ilh. 
nin münasebeti olduğuna kanidir. U - 1 ucuz, yıkanır kumaşlardan yapılmış 
zun tetkiklerden sonra bu satırlan düz elbiseler. Daha serin mevsimlerde 
yazdığını söyliyen BebC Daniels ma ~ düz bir etek • süveter, sade bir tay -
kalesinde şöyle söylemektedir: \yör. Kışın kürksüz, spor bir manto. Ve 

cHer kadın ve erkek doğu!j tarihle- urnumiyeUe kısa ökçeler. 
rine göre aşk meflıumunu ayrı şekil • Öğleden sonra - apremidi elbiseleri 
de anlarlar. Doğdukları tarihteki ayın daha ağır kumaşlardan yapılmalıdır. 
ve yıldızların vaziyeti onlann ömür - Biçimleri - daha süslüdür. Sabah elbi-
lerinin sonuna kadar ne şekilde hare - 1elerinin boylan diğerlerine nazaran 
ket edecekleri hakkında bize bir ka • en kıSa.d.ır. Öğleden sonra elbiseleri 
naat verir. daha uzuncadır. Ökçeler ince ve yük-

21 martla 20 niıan artuında sektir. 
doğanlar: Akşamları giyilecek elbiseler çok u· 

Bu tarihte doğan insanlar, gerek ka- zun, dekolte, orijinal biçimlerde ve en 
dmlar ve gerek erkekler, çok ihtiraslı, fazla itina istiyen elbiselerdir. Her se-
kıskanç olurlar, aşklarını kat'iyyen nenin modasında bu üç tarz elbisenin 
saklamazlar, herkesin sevdiklerini bil· muayyen bir slloeti vardır. Bütün mo-
mesini isterler. Her hareketierile sev. Bebe Daniels deller esa,, itibarilere uyar. Yalnız 

-kı ~ ·· - t af nl t iki · d reced k •t·· f k gilerinin büyu ügunu e r a a a • lAde romantique bir ruha maliksiniı ~cı e . . e up ve garnı ur ar -
mak isterler. demektir. Mahcupsunuzdur, poh poh laril~ .b~den aynlırlar. . .. 

21 niıan ile 22 mayıs artaında Jçinde büyütülmüQ ıımartılrnıc bir Gıyin.işte zaman kadar yerın de ro]u 
.,, ., d MeselA· İ 'd b' b 1 doğanlar: prense benzersiniz, eğer kadınsanız, v~r. ır. . · .şe gı en ır . ayan a 

Bu müddet arasında doğanlar fev • bir roman kahramam rolünde ıztırap vızı!eye gıden .b~ bayan aynı saatte, 
kalade sevimli olurlar, fazla alıngan çelaııekten fevkalade hoşlanırsınız, er- ıyru tan.da gıyınemez1er. İş; sade, 
hisler taşırlar, bununla beraber aşk- kekseniz, münasebetsiz bahanelerle t, 
larında bunlar da fevkalade muhte - aşkınızı vazife uğrunda ezmeğe çalı • 
ristir. Sevgi ve aşklarını gizlemeği is- ıırsınız... Büyük işler yapmak ister • 
terler. Fakat beceremezler, hülyape - siniz ... Fakat ruban büyük değilsiniz ... 
rest olduklan için çabuk sukutu haya. 23 temmıu il• 23 ajrıdo• moaın. 
le uğrarlar. J.a. J.oianla.T: 

23 mayıı ile 20 haziran araıın:la Ciddi bir insansınız, eğlence diye 
Joianlar: başladığınız maceraların içinden çıka-

Kadınlar bu tari:hler arasında do - maz, işi ciddiye çevirir, ve evlenirsi
ğan erkeklerden, erkekler de gene bu niz ... Birisine tutulmak içia onun sıze 
tarihler arasında doğan kadınlardan avans yapması lazımdır. iş yalnız size 
çekinmelidirler. Bunlar, sür'atle karar kalsa ömrünüzün sonuna kadar bekar 
veren, fakat işi ciddiye almıyan in - kalırsınız. Fikrinizden geçen hisleri, 
saınlardır, bu tarihler arasında doğan başkalarının duyup bilmesinı arzu e -
insanlar, ekseriya karşılarındakilerile der, ve onlar bilmedikleri meseleler 
eğlenmek için onları seviyor gibi gö - hakkında hatırınızı almadıkları tak • 
rünürler. dirde nazarınızda kötü olurlar. Eğer 

Ekseriya soğukkanlıdırlar, bilhassa 
1 
sevgiliniz sizin izzeti nefsinizle oynar· 

kadınlar erkekleri teshir etır..esini bi - J sa aksini isbat etmek için yapmıyaca
lirler, aşktan ziyade servet ve menfaat I ğlıuz: iş ve fedakfirlık yoktur. 
ararlar. • • . r Z4 ağuıtoı ile 24 ftylUl araıında 

21 haz.ıran ile 22 temmuz cırtaın· doğanlar: 
da JoğanltD'ı 1 Flört kelimesi adeta sizler için icat 

Nüfus tezkerelrinize bakınız eğer bu edilmiştir. İşi kat'iyyen ciddi tutmaz. 
tarihler arasında doğmuşsanız fevka - (Devamı 8 inci sayfada) 

tÖNÜL iSLERi . 
F otograf çı dükkanında 
Bir muhavereye 
Şahit oldum 

cVan> dnn bir mektup aldım, a · 
deta resmi dairelerde kullanılav 

cinsten bir zarf, içinde biri küçük, 
diğeri büyük iki kağıt. 

Matıbaaya uğradıkça bizim yazı 
işleri direktörünün masası üze!'in -
de arasıra gözüme ilişir, me ela be
lediyeden, veya gümrükten gelmiş 
tebliğler vardır. İğne ile yekdiğe ~ 
rine tutuşturulmuş, biri küçük, di, 
ğeri büyük kiğıilardır. Küçüğünde 
hemen hiç değişmiyen ibare ile: 

- cBağh tavzih.in dercini rica e
derim> denilir, büyük kağıtta ga -
zetede çıkmış bir haberin başka bir 
baknn<lan tefsiri anlatılır. 

N-edense ..(Van) dan gelen mektup 
bana ~unu hatırlattı. Küçük kfiğıtta. 

- ilişik kağıttaki yazımı gazete -
n:ze basılmak için saygı ıle sunarım, 
deniliyor. 

Büyük kağıdın muhteviyatı ise 
ilf: 

- 22 yaşımdayım, güzel kızlarla 
;evişmeye şiddetle meftunum. Bu 
yoldaki şansıma knrşı nankörlük e
.iemem, fakan ne de olsa bu g(1ni.il 
füşkünlüğünden kurtulmak jstivo -

rum. Bu manevi hastalığın 
nedir? .. 

* 

çaresi 

İlfı.hi oğlum, düşündüğün şeye 
bak diyecektim. Fakat hatırıma bir
den bire bir kaç ay önce bir fotoğraf 
malzemesi satan bir dükkanda işit
tiğim muhavere geldi. 

Biri 50 yaşlarında, fakat fizik iti
barile olduğu kadar, giyinme ba • 
kımından da düşkün, diğeri 45 yaş -
larında, nisbeten daha bakımlı iki 
adam, uzaktan birbirlerini süzü -
yorlardı. Derken genci yaşlısına 
ilerledi: 

- Yanılmıyorsam Bay Ahmet de
ğil mi? dedi, öbürü ... 

- Evet, siz de Ali olacaksınız ... 
Cümlesile mukabele etti. 
Konuşmalarından anladım. Önce 

ayni mahallede otururlarmış. 20 yıl· 
d.ınberi birbirlerini görememi~ler .. 

Muhavere ortasında ihtiyar adam 
belki hiç lüzumu olmadan: 

- Ben gene eskisi gibiyim, hiç 
uslanmadım, dedi. 

Haline baktım, az kaldım güle -
c-ektim, arkamı döndiim.. 
Oğlum, bazı erkekler doğuştın 

oynaktır1ar. Fakat sonları da budur. 
Sana başka ne söyliyeyim? 

TEYZE 

Bir elbise silueti 
spor bir elbise ister. Vizite ile fantezi 
ve süs .. Hususi bir gece toplantısile, 
bir dine (akşam ziyafeti )nde, veya ba. 
loda giyilecek elbiseler • saat ayni ol
makla beraber • ayni derecede süslü 
olamaz. 

Bu kaideler şıklığa bir çerçevedir. 
Bunun dahilinde vücudunuza en ziya
de hangi model yaraşıyorsa, yani han
gi biçim. Kusurlarınızı gizleyip, güzel 
yerlerinizi meydana çıkarıyorsa onu 
seçmelisiniz. Bunun için vücudunuzun 
hususiyetlerini ve bu hususiyetlerin 
icaplarını bilmelisiniz. Mesela: Beli 
kalın bir bayan hiç bir zaman enli veyö 
kalın sentür ku11anrnamalıdır. Boyu 
çok ince bir bayan, çok dar ve kısa bir 
etekliği giyinmekte tereddüt etmeme
lidir. Çünkü: Bu onun boynu büsbü . 
tün güzelleştirir. Kalçalan genış ba • 
yanlar baskh elbiselere dönüp bak -
mamalıdırJar bile ... ve saire ... 

İşte şıklık bu bilgilerin mahsulüdür. 
Bunları yapabilmeyi yalnız para me -
selesi saymamalı. Az para, takat b!i -
yük bir zevk şık olmaya yeter. 

......... ... 

kaç güzel model 
doo.· taraftan ayrılan saçlar yanlara 

dümdüz taranmıştır. Uçları , lnıls~ 
meydanda b1rakan bir yığın 1'U 
bukle halinde enseye inmektedir. 
kuvafür g«e için yapıldığı ı:ı 

"lf _ buklelerin başladığı yere ve yaınıı 
\./'" @ yana büyükçe bir çiçek takılmalıd1 

- Bütün saçlar yiv ayrılmadan 
arkaya doğru tuanınıştır. Şakaklann 
üzerinde d>irer, kulakların üzerinde 
ikişer ufak bukle yapıhnıştır. Ve bü -
tün saç uçları ensede tıek bir bukle 
halinde toplanmıştır. 

3 - Sarışın veya esmer çok g 
bayanlar içindir. Saçlar önden ayr' 
şakaklara doğru hafif dalgalar yaP 
nııştır. 

Bu dalgalar yanlarda ve arkadıı • 
uçlarına kadar uzanmaktadır. Vf 
yukarıya doğru kıvrılmıştır. ı<~ 
lannı meydana çıkarmayı istet111) 

bayanlar için mükemmel bir tu".ş 
tarzıdır. Geceleyin resimde görüldll 
şekilde - alnın iki yanını açan ondıl 
lerin üzerine birer demet ufak IJ19 

grit takılmalıdır. 
4 - Orijinal bir kuvafiiıd 

Enseden, önden ve yanlardan biit 
saçlar yukanya doğru fırçalannıış 
tepede arkadan öne doğru üç sıra b 
le yapılmıştır. Bu kuvafür yüz çiıgı 
ierini yukarıya doğru k:ıld1rdığı 
yüzü çok gençleştirir. 

S - Arkadaki saçlar ayni ~~ 
kilde yukarıya fırçal'anm.ıştır. "1f3 
alın üzerinde bukle yapılmış bir s 
kakül var. Alnını açmayı hoş bulıtıl 
yan bayanların zevkini okşı.yaca.k 

2 - Sarışınlara iyi gider. Bir zel bir kuvafürdür. 

Fantezi örgüden bere - eşarp -
(250J gram açık 

renk, ( 5 O) gram 
koyu renk yün, bu 
çift (2) numara f.İf. 
(5) tane (3) nuına· 
ra şiş bu güzel feY
Iere sahip olmam -
za klfifilr. 

Her üçünde kul -
lanılan fantezi örgü 
ıudur - Birinci 11• 

ra: Yedi tane ters, 
bir tane yüz, bir ta
ne ters, bir tane 
yüz, bir tane 
ters, bir tane yüz, 
( •) ıbeş tane ters, 
iki tane yüz, üç ta -
ne ters, iki tanı 

yüz, üç tane ters, 
iki tane yüzden 
sonra ( •) işaretli 
yerden itibaren ni
hayete kadar iki ., 
defa tekrar ediniz. Yeniden beş tane j Geri kalan örgülerden, şapkanıJ1 i 
ters, bir tane yüz, bir tane ters, bir ta· narı, eşarpın ensiz yeri bir ters • , 
ne yüz, bir tane ten, bir tane yüz, ye- yüz lastiktir. Eldivenin el :ıosııı1 
di tane ters yapınız. Birinci sıra böyle· şapkanın tepesi ise düz örgüdür. .11 • 
ce devam eder. İkinci sıra birinci ıı- Garnitür yerine şapkanın tepeS~tJI 
ranın aynidir. den sol yanına doğru ya düz ô~ 

Bu iki sırayı tekrar ederek örgüyü yapılmış ince bir band geçirirS
1I 

bitiriniz. Sonra koyu renkii yünle sağ Yahut ta yünü saç örgüsü gibi ~rel' 
ve soldaki lastik sıralarını ortadaki tepeden sol yana doğru dikersinı:ı. d' 
lastik sırasının birleştirip, boğum ya • garnitürde koyu renk yünden ~ııP ~ 
pınız. Bu boğumlann arasındaki fası- malıdır. Mantonuzun rengine gore (d' 
lalar dörder santimetre kadar olmalı - je kah\·e rengi veya kırmızı, Jll8'11 ' 
dır. Bunu resimde çok iyi görebile - lBcivert, yeşile siyah ve yahut bUil 

ceksiniz. rın aksi renklerden yapabilirsi~ 

En çok beğenilen şapklJ ,, 

Monyenin en şık şapkalarından bi • 
rL Alın üzerindeki, yükseklik ile ar • 
kada uzanan bandlar bu modele bir 
nsker şapkası hali vermektedir. Bu, 
kış modasında en ziyade be?;eni1en ve 

rağbet bulan bir tarzdır. Siyah (~ ' 
+Hop) la menekşe rengi grogrerı 1:1' ' 
rıştırılarak yapılmışlır. Modelde eJ' 
yaz görünen yerler hakikatte ırı~·ıı' 
şe - viole rengindedir. İyi far~ev1fl ' 
bilmesi için beyaz gösterilmiştır· r4" 
tediğiniz başka iki rengi de ka~~ ' 
rak yaptırabilirsiniz. Bunu eıbı ~ 
zin icaıbına ve yüzünüze yar~

1

)(1' 
göre kendiniz tayin edersin:.~. şaP "
nın modelde görünmiyen sar. ysııı -; 
mamile siyahtır. Garnitür yal~Z , 
yanına konulmuş ve arkaya do&rU }il ' 
6izleştirilmiştir. Arkada .iki bn~d ııf 
linde nihayetlennıiştir. Önün sıvr , , 
bandlarm geriye doğru uzanışı r o -
kayı önden arkaya doğru uzatar8 lt:f' 
rijinal bir şekil vermiştir. Bu sen:, 
men umumiyetle yüksek olan şaP 1', 
arasında önden arkaya doğru bU, 
nış hoş b ir değişikliktir. Orijirıe ' 
seven bayanların zevkini çok okşı 
caktır . 



it' 
'SON POSTA: 

Ekmek buhranı miinasebetil~ 

üzhct Abbasa nasihatlar G. Saray - Güneş 
anlaşması suya 

Bir un fabrikasın 
ne:lere şahit oldum? 

ken /utielü h•gra.t, hesapsız oynardın. Kalemini tle öyle 
u.l!anma I K •lem to,,a benzemez: Ya kırılır, ya batar! düştil * • Eia iiln •ittiğim ıahipıiz labrilıa bir yeltleiirmeni ve b~n e bir 

O.nlıifot ol.tıyaun mahakkalı mızr«iunı lııaltlınr, t•nelıc sır1ıları
mı pltırtlllla ıa'lıtJ'tlata luınatlara hücrım eılerılim. \Deme• di!nya 
I• Donlriptlmtlan Jaha ri1fiinç Jeiirmenla varmlf ve Donlıi otla
rın lıomilllili böyle tlclirmenl#e ratlamaltD'ıntlan ileri 6«liyormuf 

Yazan: Nurettin Ataaayar 
~im bütün cayretiıne ve hüsnü ni tiğin bir adamın bu sö~e mete'lik Uzun zamandanberi yapılan 
~ w N~zh t A»lt ver •• k l • ..ı (• ra:me~. u e as aramız• miyecek ka•ar cesur olacabm düşü- muza ere er netıce verme.i 
ı spor mun~mı - maalesef - nemedin mi' •k• f t 
iyat vR.isine •itürecek. Ma- Sen · 1 1 ı ı tara a ayn,fakat dostça Yazanı K•m•I T•hlr 

• umacı arın a, eulyabaailerinle 
y~riıınına sıiınacak kwr darlık devle~inle, akşamları köşe minderin~ yqamıya karar verdi . 

lıı '1"tlı. etrafına ooplanan .ınah~ ukl a-· .. k .. ··ı ül le ~n NÜ3het ..Altbasın .münazara usu korkutursun. çec arını -"-- uyu] gbu~u t erb Ga~ltuar~~: 
yaba l« w hi tahm· t B ••n ayrı an ır gru un tCfki ott111 
. ncı • u:unu ç .- e - ak senin yazarım, anlalınm dedi· G.. kl .. b .. 1933 d--L .. ,_!_ . _] 
1lll. .ıiin spor (...;ı;,;.rdünc.. • • uneş u u ıcıwerı l&.lllct •C· 

() k ·--, "'"' u umunu lmngresı) f 1 k ·· 
. endi.sini hakem komiteiin~ki va nin matıbu 8roşüründeki bana ait olan a o ma uz.ere geçen pctzar c •. ı .... 

ll~tien uzaklaşmaya mecWI- eden ,fi.kral.arını 9en ~azıy-orwn: rayla karfı karşıya aelerek l:air maç 
lts 1 . feieras;:_enu :N.şkanına tariz cSaıruıuna 8 temmuz 1937 de mllVUalatla yaptı.. .. . 
t adile yazdı:ı yazı•a, etrafa da vall-. Ziyaret efllidi. Mıntata seul hallye Jkı klup arasındakı gerıinlik yavat 
~1· !Jakmı komitesine cevam eden· artında kltU.i wnuın1nilz Kenan MI tara- yavaş hafiflemiş olmasına rağınea Wr 
uı ı4ra~erine, temyiz kuvvetlerine, tından tettq Mll.eret klüplerln aalafmaslle anlaşma rııek1i arayanlar, aYlarca siren 
r Ve b~assa fut9elieki aiJ.D ve hiz için bunlar fevJı:ıillde konpe aJ1c11ne davet teıtlantılardan sonra bi nk 6 , •. 

fsltrine biraz etti. efillmiflerdl. Mın\akanın tatlll fuliyetinl . . altınca hirles 'k ~. T~· fv .~; 
' 1ihzasını senelerce milli şeref iç~ mucip olan 1stirkapların ve deıttır.caıann ö 4 bıııml l dı ,me ıçm ır orınu 

ek t · · 
1 

- u amamış ar r. 
• e SJK>ru ıçın, ça ışıp çırpınan nune geçebilmek lçln Kenan Bey bey'etl sa- lk· kr·ıı.·· l · 1 1 · ·· · 
1 'takını eyuncularına (asat.i ener- lnkaya dıı.hll hadan hiç 1Kris1ntn lJdlhap _ ı u un· ı erı ıe en erı uzun su· 

~?L ile maifiliyet atfeiecek kadar ile- ·.ııımemesını tavslJ• etmll M kl~ .sstU: ren bu topJan~~arda birbirlerini ,zara• 
~ Citüriü. zaç ederek t.ettip ettıli liste &ümleal tara.tın! ra sokmamak ıçtn lazımgelen tedltirlc-

• ~~ kursunun »asit bir iş olduğu un şayanı kabul cörülm;;-+ür. •--~ --- ri almış hulunmaktadırfar. 
\ ..,. ~ .n.c: ı · -" İstanbulun un fabri.kalanndan •irinin iç:-~-n ı.. • aş antrenörün elini kolunu bağla- na :Beyin müfarakat1nden sonra tongrentn Birl.ir erın•en oyuncu alma5n, uus ••r manan 
~ ~öşe minjeıin«e pinekle.tiğini, akamete utra•iılclılı ve mıntakarun el'an tef- menfaatlerini mü,terek bir ~elde_... Ekmek buhranı münasebetile biT i1lll attım. Biroen bire aıD:m.dan a.b.engin
bır ışe yaramadıiını söylemek iste- kl.IAtsız bulumhıfu esene ınüşahedı edllmlt- 9ilmek için hariçten müsterek:en ta- :fa:~m"kasıncia röportaj yapmağa gidi· Ben dt merdivıeıw dojru birkaç adını 

~ antrenirün itiJıisini latifeye ve
r' ~ptı. 
1 ' .~ ie, emektar, saygı ciejer futbol

arlaııiaşianmla <ltirlikte hakem kur-
t *'vam eiiyorum.. Değrusu Nüz· 
.ı\Wtasın hakem kursu ve kursta ho 

yapan ıantreııir hakkınaaki hak
Yazılarma tutulıium ve kendisine 
Ja veraim. De&im ki: 

tlla.tem kmını .enin :zan ve farzettltin 
ltasıt lalr 1§ tieill4ilr. 'Hakemlerin ve ha

~ yetıfttreeet tunların 1'ut1Mlün inki
~'lfe 1Wiaı JM.kımın•an p.yet ınihlm te

nra. .au Jruralan. Mo utrenörün 
al~ ~ermek kuar •etru ve ye-

\ Wr hareket .ıamaz. :Baş antrenör ay-
~an•a qer ~l•Jlsinl, ifretme tek

l &ayet iyi -ilen 'elltellektilel ltlr adam
. Sizıertn•en, lzablarıntian, tenkitlerinden 
nı i&titue eillmekte41r. Aramıza hakem 

~ enıerın •ahl tiaha çekzaman antrenörUn 
ertne llatıyaçlan eliutu Jlllsallerile, de

tfle m.ey•a•tiaiır. 
~ liıtellUn, futMlcularımızın hakemlerin 

\'e put tiqünce "e anlayl§larının tesl
" ltaıtııarak tutHl Ckavalil eaaaiye> sinin 
~a.&ar «ıtı•a çık.tıklan, ltaş antrenör işe 

Yiuktan ve illiüfü aline alarak sahaya 
tııttan seua lllr kere 4alıaa anlqfülı. İhtl
~aaları..124.an lstlta•eye çalışmak, onla· 
•terltelerlne hürmet etmek hepimizin 
esııl.lr. 

r ~u şekil ·~rlyat &alma zararh elmu§tur. 
~ inüne ceçmek 1çln spor neşriyatı

' 'hr teşldJAt.ının ercanlze etmesi ve mu
tn hu&utıar 4.çlne alması zamanı ıelm1f-

ltıüp salHlarınia, qer meytlaruannda, 
sils ırıı.ı ulaşan s.t•r muh1ııılerlnden, 

1 eynaaı§, lncellldll'lnl kavramış olan 
tutlMlcular ha.kemlltt aaha iyi yapabl-

tir.• kım getirme~. karar ver~n iki klüp, yerua. deki hususi leiı~~:i .h:ç ıciuymadığım 
Tü ,_ - w B kan d-1 İ!kele4e kayıkçı1ara -s<>rdum: bir ses haykıriiı · rAvcagı aş ının miitaleasın - lilc .maçları atayrsile k~ı kartıya ya• · 

dan bir parça : ~cakları oyunu hiç olmazsa en zarar· - Kanii un fabrikası işliyor, biliyor - Hey, dur, banı boık, n ye gidi-
Tütkocatına mensup idman cemııetı ne b" k'ld v musunuz? yorsun? 

d.lğer apar tıllplerl arasındaki bul nJsa.Iar sız rr şe 1 e d oynamaga da çare ara- Yüzüme ttihaf tuhaf baktılar. Biri Döndüm. Katla s;kallı orta boylu, tık 
tla ocak WıııecbUrlJe l:endl t:Ulbüriü mışlar ve bun a muvaffak olm~1ar- meraklı : naz bir ihtiyaır. 
- yani kendi noktat nazarını_ himaye e- 4iır. - Un :fabrikası da ne oluyor? - Kapıcı ısen misin? 
dJnce diğer gençler ocata aleyhtar Mr vazı- Bir yıl önce yapılan Galatasa· - Yani ınotörlü değirmen. Buğday - Benim elbet. 
yet almışlar ... • ray - Güne' maçını hatırlayanlar • ~tüyerlar ya ... İşte orası. - Pekala kapıcı başı, hen müfüırle 

Ben Ocağın spor işlerile meşguldüm: mc~'um maçın günlerce süren detlike- Suali s•ran biraz düşündü. Sonra: görüşmek istiyoımm. 
Kelimelerin altına gizlenen .ı~la- .lusunu tla unutmamışlaraır. - AiJa sandala, dedi, elbet bir ij~e- - Ne ola..cak? 
n incelikleri bilmem teferrüs ıedebili- Her iki klül.ün de aerek dahilce yeni bulUTUZ. - Fabrikayı gezeceğım. 

e * - Müdür yak. 
yor musun? ve gerek hariçte yaptıkları kuvvetli . . . Rapoı:a devam~füvnrum· -" t' . ..ı •• •• Kayıktayım. Sert bır poyraz denızm - Muhasip, :başkatip, .h..atip, kim o· 

·-1 v • prttpaıan.a ne ıceınnQC pazar sunu . .. .. .. .. M• • ··zı·· b' uk n ls b" . l 
dOüpler araaındakf tntl?.anWlllk, hio bir I k l da h .. ük • üh. ,yuzunu, uşuyen mavı go u ır -qoc .ıursa o ·un ırısi e göril~enı ·de &ur. 

t.mell ve umuınl iddiaya müstenö olma- yapı an a~ı .. ~.ma uy vem ım ,suratı fİ9i lturuşturuyor. - Hiç birisi yok.: 
yıp _ ö ıe a hl bir 

11 
....:...... _ maçlarJ.a ~orulen heyecarnılan fazla , •tr un fa9rikasına gidiyorum .. Top- - ~ok·ne demek?"Çalışan bir fabri· 

Y y ç ame ve umww. iddia. L. • ••• 1 . tahv L! L • • • 
ya müstenit •Imadılt için Tilr-.cı gtal •Ir şey soru memı~ _ve. or A .gı o.r•ırı· ,raia tek, tek düşüp şekilden şekle ge- katla kimseler bulunmaz m.l?t!em sen 
yilksek, mllll ı.ır müessese ışe 1aP.nfmak lü- ne katacak herhangı bır hidiBC, ıkaytla ,çerek, nihayet bir 4emet b~ay halin bana bir baksana ben ya.hnrrı d ğı mı 
zumunu duyuyor - blr 1ki tahsm menfi te- .leğcr bir v.ak'a. gözümüze ilişmemiş· e ~ kalman, tombui çuvallardan gazeteciyim. 
strlerlntlen ııerı ıeld.1fi vıikubülan tahkikat- tir. Wrıce köylünün gazını, sabununu, kan- İhtiyarın bol sak:tlıııdfill' yw; un çiz 
tan anlaşılmıştır. Şu veya ltu şekilde yapılan hususi sının tüylü pazen entarisini ve kendi- gil€rini göremiyorum ama gaz n dclıa 

Bu vaziyette en ziyade lmll oıan Altmor- toplantılar iki klübü birleştirmemiş el- 'Sinin a.'9a sakosunu temin ettikten son emajyetsiz, daha ll;tihratkar b kıyar • 
du sab\k müdafll Nuri Bey oldula hususun- makla beraber son yapılan maç artık ra te~~ancı ambarlarına üst üste yığı- lar. 
ıla samsunda herltea Dii.lttehlddir. _ umu- ·1c: kl .. ..ı k ht l lan cnımeb bembeyaz, yumWiak un ha - Gazeteci de ne oluyor? Kimse yok 

ı ı up arasınaa çı ması mu eme n· 1 1. ? 1· t b ·· dedik anlamadın mı? 
llil lra.ya müracaat edllmlf oı...a: m .... h .. 

1
.. . ... 

1 
.. 
1 

. .. .. . i.ııne nası ı:e ıyor. s e unu gorece 
er turu guru tu erın onune gttÇmış •ı·m. ~ - Git lbir bak be yallu, be kı' sta-

Kendlslnln muallim olmaaı ve es1d. 111? 11POr- old d 1 ° cu bulunması colayıalle mıntataJa faydalı uğunu dosta ve üşma.na an atmı~- Cemiyetin :iktısadi bünyesinde (yel başı, usta, herhalde bir adam va r. 
ıardımlan beklenlrkeD. bir ln.flsah unsuru tır. -1eimmeni) diye esaslı bir atlama taşı Düşündü. Homurdanarak yti du ve 
olman bldll teess\lrdür.• Bundan böyle bir Galatasaray~ Gü ~kil eden en basitinden en mürekke- merdiveni çıkmasile tekrar mm bir 

Katibi umurnt Kenanı 'bilmem hatır- ne~ davası kalmamıf, bilakis memle- .~ine kati.ar •u öğütme fabrikaları eski· oldu. Büyük biır iddiayı kaza :uş mun 
kette senelerdenberi Galatasaray, Fc- den :9ari beni alakadar eder. nun bir insan tavr.Ue: 

ladın mı? Hemalde hatırlamış olacak-
8m. Lüzum olsaydı 

0 
meseleyi burada nerbahçe arasında devam edip süren . Küçükken kaç kere sık demir kafes - Yok ya, kimseler yok. . 

tafsı1A.tiyle tekrar ederdim. gitibiumu spor rekabetine bir de Galatasaray • . lerle ~rt~ü. ~encerelerine başımı da· - Burası ne biçim fabrik d.ır? S at 
mi Bey (!) rapor vermiş .. İttifak baş- Güneş rekabeti ilave edilmistir. yayıp ıçensını seyre daldım. Beyaz ha dörtte makineler güriil güriı çalı r -
kanı o rapora ve kentlisinin tek wa:flı - Kim ümit eder :ki b~ ha.lise fil 9ir duman içinde rotüşsüz alçı hey- ken, sevkiyat harıl harıl -d ' m cder
tetkikine ismıa.t ederek kooereYe bizi memleket sporu için faydalı olsun; ~~er ıtilii duranı değirmencileri gözle- ken müdüründen !katibine, mü.hendi -

WJJu. sinden ustaba~ısına kadar h nasıl 
Samsun sporu için •infisah unsuru• Ö o __ :_ ' · ·d 
olarak takdim etmiş .. Bittabi iflerin iç · ~ Işte • zamandan bu zamana kadar de savuşur, gı er? 
yüzünü anlayacak ve bir mıntakanın - .. - ..... - ....... ---·· .. --....... ,ci.rmen !aenirn için en sevimli bir batı- - Sen bu yaşında başından btb ük 
işiyle uzun zaman uğraşacak vaziyette Bir li.a11'91 mesel vardır.. cKızı kenai ,.atlır. işlere pek burnunu sokma! H yeli yal-
olmıyaın koJJÇetie 

0 
raporu dinlemiş keyfine •ırakırsan ya davulcuya varır, , Iıu:ün elm:nek buhranı ile alakadar lalı, çek arabanı. 

ve belki eh hareketimizi baııiii teessür ya zurnacıya!• derler. Türkiye4e, 9ir elmasına rajmen onu gezmek be.nim - Dur hiddetlenme. ~füdürler .nere-
\ıal(uu takını eyuncularlle, emektar •porcu- ıcıirmek suretile rapcmlaki "'JWtia}eaya .aca.mın IJair gençlik te§ekkülünü iıtfisa- için tuhaf 9ir zevk olacak. de bulunurlar şimdi? Bir telefi n et em 

' ~· _,,. "°""' yoktur. Bu qtirak etmiş .• Ve ol hi.kiye de öylece ha ve fa~iyetini tatile gücü yelmiJ"'oe * bari. 
• it& yalnız hürmet e4llir .. •nlar yal-~ gün.ıii- Kongre b8§)Mıı mer- tini iman ittifakının umumi katilti(!) Kerkuıw 9ir çamur deryasını duvar - Sen mi telefon edeceksin. Bal i.~e 

'":8"·• . . hum Neeatı;ye ~ olan m-tıma anlaymıamışsa hiç olmazsa senin it- tipleriııMı iiolaşarak geniş 'bir kavis h~n seni telefona yaklnştınr m1y~ 
~t.~~ııbet ~w 9enim yukanda:ki al<hğını cevabı ~k hususi J.Q1meti do- rak emıen lc1zımdı. Yazık ki bu ka•ar ~iz«ik~ sonra kocrnıan kapısına yak hiç? Bas dedim ya. 
~ naza.rlarıma cevap verem.iyece- layısile ~ken saklanın. Bana • t.asit arr meseleyi muhakeme e4temc- l~altihiim. Çaresiz dışarı çıktım. Aman bir türk 
t anlay.ıac1 Mşka yela sapıyer .. Sus1 ..cevap kafidir. itst tarafı ~ ifadesile cin. . Sıra iıra üç yük axabası duruyor. çeden anlar adam! Am;ıı bir çare. 
~· Su .. s-.n. &el)in s.Jel" için inli-' rn gelir. Azizlm..Nüzbet A!bbis; \Ikisi .ı•a lteş birine dolu un çuvalları Yüklenen çuvalları kontrol· eden am 

' "-Uaııunı eliujuııu mal.ltıı Jmngre Katibi umuminin !lıarekİit ve se'kena- Bazı şey1i.er yardır, onlar ancak, Y<>- yükl<!li7•lu. Beygirler, torbalarını bar memuruna yaıı.aştım. Mı!k >dıını 
• :ııı,:rlıınna Uyanarak um...U etkin 'tını yakından takip '!demiy..,. kadar rinae, •zamanıniia, muayyen ve mwı'uı' ısallıya ı;allıya, eşiniyorlar. mümkün mertebe hii!Tısa ettim. Yanm 

~t tlrıın. iiyer. l&en 41ie kerktum Nüz- meşgul bulunan biır teşkilatın· bir mm iıısanlarla kon~Ulın .. Her yerde, A« , - Mü«iriyet ne tarafta? diye sor • yamalak tlinledilkten sonra: 
• ~ NJtaıru.za yalvarıy•rum: takada ince ve nazik mesetdıere isti- ~man her önüne gelenle bn~lursa :«um. - Kapıcıya, tledi, kapıcı~ a mür. ca-
~~tme, ... ~ .. 9cajıaa 4iüştüm .. Sa nat eden hiT faaliyetin kiinh»ne, ha- M>.şaeiazlık olur. İnsanın dilini iailar , -&eline yarım bir çuvalı önlilk gibi at. 
~ ~uat·ellira aal~. ~balar ki.katine nü1tız.ıedemi rek tierietin ati lar.. . .t~nı~. ~İl' a«am türkÇe bilmiyonnu.ş 'Bu sırada kapıcı da yaklaştı. 
L'U §efıakatle muttasıf ve mutehal· ~ id rl ..,ı.,,asi J:.ı rw· clnfisah unsuru• olmak meselesı et- giltı yuzumc uzun uzun baktı, baktı(da: - Hala burada mısın De ba.~ bel.ası ~k ...,..ırnr. ....~ 'd erge . ~ -:" ~ 'fn rafınG hi~ Jdınseye, biç loir .zaman ite- - Hanti müdidyet? dedL diye çıkıştı. Geç git ak~am . .' nk m .. 

• >cı i.balık rakmü §efakatine sığını- yu k fb~;ru kdipd:~ u- sap -va-:rnelt lüzumunu, zaruretini his- ~ ltu Uıvrı iyi fuilirim. Sabahtan ~~y gi~ un. işi, ekmek m eksi hey! 
t;'.'nn. Sa•• yalvarıy.rum ... •ır Bek- = d'amiia ır u ı:: ,..,:gm~~ setın..ıim. Hatisenin içyüzünü lıöloaesi ~l hiç turmadan çalşnış adamlnr Degırmenın bıle saat dörtte bır kuru-
l.l «ttv~ ltHalarına n.sıl yalvarırsa ~. --d-....::1" ~-:- yı ka-•ı...-. e ı: lizım:eienler .ı9ilir.. Bence o kafiiir. Myle olurhır. nu vusta 'kalesi gibi sımsıkı k 
~ d .. l rece. AU .. ~ .. ~ıuue ~ı ga .., :~: t w ~- •• Bu f-'- .k .. d. . ı· ·ıunca herhalde sende b·ı· bu 
l , ~ •Y e yalv.arıyarum.> et ta'bil öriilmeliclir. De.11 v.azt.M;Ju.ı yap ıgıma .ıı.anııın. - -..ırı ·anın :mu ırıye ı. 

, ~ 1~ NüJhet Alt9as .. Hakikaten :çok y Ölm . g... 
1 

.. 
1
d .. rülıür 'Y Sen hayatında, hakem kursu ltaş- - Kapıcıya sorun! * 

'bir ruh taşıyorsun. Hfili sınıfını 
1
:_sr ~;.:ı 0 t fisah ıkı1 knnhğmdan b~ka ımes'u1iyetli vırzife· Kapı büyük ve a_çık. Fakat kapıcı or Çamur deryasınaa. be :\nunu 

' ~hak yanşın«a ltirlnci ıetirCitini söy ~a~ı azım.gl e de :-1;~ ettfrfre~eö- (Devamı 12 inci sayfada) 1.~~a y~k . .Bekliyecek değilim ya, :yürü- boş not kağıtlarımı ıs'atan b r 
oh 'l'ek. öğünen h"Olej talebesi Nüzhetin 1ls: i~~-~~ ~1~uzl ...;:...... lır. dum. Jçeri ciu'Ciirn. Karanlıkça bir yer Tun altında dönerken öm Ü 
,'itdı- uyu or~ ;ull'tcAıua ar, .,.. ..... erler TU k aU Solda b. b .. ilk k d h · fa, çok komik, çok za\al 1 , 
~· .gı fikir, göl'ÜŞ ve kavrayış basa- :atından daha doğru ve bun.Un dalı~ r SpOrUA& Çelme takan . 1•. ır uy apı a a :ar. Içi bir adam olan Don:t" ot' b 

,. lllı muhafaza edivorsun. d 'k 
1 

..... 'I.. ket t _, H alld fkl •. gıttıkçe loşlaşıyor. Duvarlara ıdogru bir ib h ~ ~· .; ra ı a uır ·uar e wamaz. ertıalde u ü U Jimnastik ·· ·· d .. t k.. 1 k gı . i atırladım. ~,~ı- fllmtakayı infisah et't.i~k kon- o sırada mıntakanın tat1i faaliyeti ve- s~rl~ . or 1. ose 
0

1. u:" · bYukardıdakn ma'ki ins~nları içinde tu'undu 
ri ~~l'de bahse m ı ak kad h ..:-.:--.ı... ~ .. film' •• Sami Karayel'in ikinci yazı&m n"' •. .rm ye "ncsa "• asa ıma o unan hı 1 .. t-evzu o ac arşa ya .uu~ zarurı ııor uş ki fa.atiye lt . ·ct·ı· , K . . ara gore hesap etm · 1·0 n · h 

l -ve zatmda 'kudret tevehhüm et· ti tatil ve infisalh ettirilmiş ~ltiir yarınki aaymuzda okuyacalwnız rı ısı. ışı ı 1) or. orku~uksuz bır beton l ~ n , a 
· merdıvende.n yukarı bır adam çıkıyor. (De\'amı 12 iıwi stwf· d 4 ) 

ı 
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duhtan nra öyl hasis oldu ki Borç içinde yüza nı 
dan çıkmıyordu. Z nginle ince simrtl karın doyurmav 
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23 Cirindl.~nun 

1 ve 2 Cak R.arıton, y zılume
• sinde çalışırken bir ra

v 1' erle vurularak öldürtllm Oştn. Suç 
ru ·tı olan sılah ortada yoktu. Cesedi 
ilı< gören Karltonun oğlu Re.ks, ııçık 
pencerenin dışında bulduğu blrşeyi 

g fon polis müfettişine verdi. 

,. 

• 

... 

SON POSTA 

hikayeleri 1 

3 • DMGfetti; Ue Rek11 odada bulunyorlardı. 
ı nda bir ayale .ula! doydufunu aa· 

nan mufcttie, odayı luda kat'ederelc birdenbire 
kapıyı ardına kadar ·~· Görünürde kimncllder 
J•lc!'1· Mlıfcıttıı k'lere lcoıtu. Orada Karlton n 
y~gaoıı 'Dfa~, elql ratlı, inatçı Tiıdeyli gırda. 
TiMieyl, •::il b •eaioi ~ittiti zaman kilerde '1lle 

pi bulunc!utuııa aöyloyordu. 

4 Mirott"; hundan snra maktuJün ye~cıni Datla 
• Verı .orıruy• çekti. O da, •ilah ıesini itittitl sır•~ 

Maktulun do tu olRn ve hafta 
sonunda misafir elen Ceymf 

l"oreı,ii gözünden kaçırmR~·an müfettiş 
onu d. sorcuya çekti. Fortst, vak'a 
c nııtsınd l:ıabçede zinmekte olduğunu 
ve hJç birşey duymud mı bildirdı. 

6 Zabıta dolctonı, cesedi 
• muayene ile me;gulkeıı, 

kutuphe.ııcde btap okumalcb oldueı:ınu ve u ıuin y•!duı 

ft e b r oto oblJden gddltı ıudıtını Ö)letlı. .ınun 

\1% rıne. müfctti; dı~ 91hn.lı: ar~tırmalara lreyuldu. 

miifetti~ yuluınya suzüldü, ayni 

tamanda maktuliiıı oğlu Rck de 

aalondau içeriye jtirdı. 

Mnt ettiş , ortada olmıyan 
• s:lAhı, bulmak arzuslle misa

fır Forı.:stin vnlizfnt araştırırken, 
ıışağıdn boğulı: bir feryat koptuğunu 
duydu. 

9 Dış rıda, mak1nl1ln misafiri 
• olarak bulunan Foreste rast

lndı. Forest, garajda bulunduğunu, 
gOrtllt1lyQ duyar k ne olduğunu an
ı mak üzere,, dışnnya fırladığını 
sOyledJ. 

2 Mllfettiş her tnrlü ihtimnll 
- nazarı itibara alarak vak'a 

ııuıhall'nde bulduğu şeylere el sürlll· 
rn ml.'sıni temin içm oraya bir polis 
dıkU. 

• 

Hemen dışarı fırladı. Aşnğı~ a rUzg9.r gibi indi. Uşak Tisdeylln uşaklar 
dairesinde aktulnn yett11ni Verın de kütüphaneden çıkmakta olduk

larını, her ikisinin de şaşkın bir vaziyette buluııdultlarını gördll. Salonun 
k Jıısı kilitlenmişti. Mntettiş, dışany2 seğirtip pencereden içeriye girmek. 
nlyetil koşarken düdüğUnü de öttnrnyordu. 

Pencereleır açıktı. MUfettiş 
• içeriye dıddı. Maktulun oğlu 

Rcks başı kan içinde, yozn koyun 
yerde y tıyordu. Bir~eyler ynz r
ken rkadan hll cuma u~radıe-ı 
ruıl şılı~ ordu. 

• 

Ve ilk cı ayetin iılenditi yere 
• denrlu Bır ıiul~ Knrltonun va• 

sıyetnem~ıııni buldu. Vaaiyetname<le mı· 
ıiafır fo ~ıtlcı,. nı~ktuHm ye eııi Vere 
birooyler dü uyordu. U~ak T111deyl bir 
bırue bile elmıyo~u, 

Rebi öldüren ıuç i.letıru bulmak 
• ıüç olm dı. Bu ocaktan alınını~ 

ltir maşa idı. Ya balı ayak eeııinln duıul· 
ınuına mani olm~ veyahut ta Reb 
arkadaılarının biri•İıı ayak scıııni duymuş, 
onun için bqını çevirmemişti. 

u sırada bir pol"ş içeriye gi

rere •alondaki ocağın içi
ne aklanmış, ve yalnız tek bir kur
unu atılmış olan bir rüvelver bulun 
uğunu bildirdi ve rüvefoerle, ma

§amn iyice temizlenmif oldugundan 
ü:z:erlerindet parmak izi göriıleme • 
Jiğini ayrıca ilave etti. M ületti§, bu 
delilleri de görünce katilin kim ol
duğunu kat'i}•yetle anladı. Deliller 
hep onun aleyhine çıkıyordu. 

Siz bu katili bulabildiniz mi? .• 
Bulamadınız a 11 inci &aylamıza 

bal...ınız / 

e 

Adanalı bahçe sahipleri " Çileği de kibar 
sofralarının süsü olmaktan çıkaracağız. Ltan

bulda 15 kuruşa alacaksınız! ,, diyorlar . 

1 

ı 

Adananın temizlikte İstanbul lokan- sevkedebılıriz. Hatta ~oğuk mun l ket 
talarına taş ç.k rtan Merkez lokanta· ) re de bu çiçeklt-n ihn c <.d " riz. 
~mda Adananın meşhu bulbur köfte- H lbU!ki, şımdi, elde sevk ,., " t. m z ol 
.sini yiyordum. Garson öni.ımc iri y p m, yınca elim:.Z ko:umuz 'b < .ı • lıı l çi 
,raklı bir marul salata.sı gctird . htan- ,çeklerın, dalların n uzeri 1d· ~uı una
jbulda Nisan ve Mayıs ayarında ~öyle sını b·gane bigane scyrea 'c ı uı. C'i -
bir görün rek ortadan kayboıan ma- çekçilik yapmak aklımıza l iL r-~·lıni -
rulu Kfınunuevvelde görünce şa<;ırdım. ,yor. 
Bu bana bır bahçe sah bile Adananın , Çiftçide de kabalıut uk mıı·: 
turfanda sebzeciliği hakkınd konuş • Devlet Demiryollarından, '<- d ğer 
mnk lüzumunu lı< tırlattı. bırç k te ekkül ve makamla n • ka· * yet edip duran bahçe sahilı: -: b.lhati 
Konuşacağım zatı bulmak giıç olına- h"ç kendı üzerıne almıyor t,örünlıj or

pı. Oranın mertkez kahvelerind n bin du . .Nıhayet ben de söze gir :lılll: 
olan Yıldızda k ndisini bana bir arka- - Adanaya gele iberi be m dt na
~aşım takdim ettı . .Mülakatımız İstan· zarı dikkati.mi birşey celbett .. Çıf'IS:ıer 
11bullu ıçin müjde denebilecek haberler tedbirsız oluyorlar. Mesela bır ~ ftçı bu 
)e başladı: sene bıraz para kazandı mı, ~ t•lt..c<:k se-

- İki seneye varmaz İstanbulda kuş ne sanki havaların yüzde yi.ız İj i ~ide 
kanmazı lahana ve prasa kadar bol yi ccğine daır elinde senet ' rmı. ~ibi 
yeceksiniz, önümüzdeki martta Arna- bütün parasını, gene topraf .ı diikiiyor,. 
vutköy çileklerinı bastıracak nefasette tarlasını ipotek ediyor, m. }ı-.ulünün 

1
ki çılek1€rimiz İstanbul piyasasını dol pır kısmını evYdden satıya- , <ını a da 
durac k ve bu nefis meyvenin kilosu- ya hır h."Uraklık veya bir h. .. !ık Jrız 
nu onbeş kuruşa kadar alabileceksiniz oldu mu mahvo up ı~ n ic n <. n öyle 
~ilek k bar sofralarının süsü olmaktan s· kıyor, sı Adana çıftçilc ı ı p k top 
kurtulacak ve mısk gıbi kokusunu :fa· tancı haretet ediyorsunuz ... Y:. hep ya 
kır 1mlübelenne kadar sokac k. hiç ... Onun için de b r sene ..:ilb n olu 
. Muhatabım bir gazeteci ı konuştu ~ orsunuz... Paranın yüzün d ~ ınadan 
ğundan dolayı çok memnundu. ertesı sene de mahvo up gi.cl ) or unuz. 

- Adananın iklimi ve topı ğının be Sonra bir başka derdiniz d. h:t \ar ... 
.ı-eketi ôliıleri diriltir dıye · ziıne de - Hepiniz hovarda insanı rsmıı ... 1ciniz
vam ettı. Yalnız bız onun verebileceğı de mnhsuhinü peşin) iızde eli ı ok anı 
;faydadan onda bir nisbetinde istifade pa Eatarak o parayı İ tanbulc < yiven 
,edemiyoruz. Buradaki iklim öyle bir Jeriniz oluyor. O sene bir dl m. h ·u' ol 
,ildimdır ki dünyanın her nevi ziraat mayınca, üst-elik İstanbulda ytdi ~i pa 
&eŞidini yetiştinneğe müsaittın ralan da borçlanıyor... Sız bırcız daha 
, Burada lbakla dahıt şubatta dağ etek muktesit hareket tsenız, k .. 1.. nııh.:a pa 
1erinde yetişmeğe başlar. Nisanda k • ranın hepsini birden yeme • nız olmaz 

.P:,aklar artık toplanacak hale gelir. Ma ;mı? 
yıs ayı içinde ise bütün sebze serisini Muhatabım güldü: 
,toplayabilirsiniz. Bezelyanın alası, fa· - Dediğinde haklısın dedi. Fakat 
,sulyenın miıkemmeli, domate.sın parla haksız olduğun taraf ta var. j~i çok sat 
,kal kadar büyüğü, bıberin nefisi, ve hi görüyorsunuz . 
.Patlıcanın lezzetlisi... Ben kendi hesabıma bu ,., '7 ~eti de 

Muhatabun fasulye, patlıcan bah ın rin dC'r n düşündüm. Ve ba.k .. mcmle-
de haylı heyecanlanmıştı. )tetleroe de tetk kler yaptın •. .\ vı upa· 

- Azizim dedi. Bu toprak öyle bir yı hayl. dola~tun. Çıftçilcrin halini 
topraJdır ki yalnız başına biıtun Ana- Fransadn Romanyada, Ma ', ı ısl<111da 
dolu ve İstanbulu besler de gene bol- teth"ik ettim. Baktım nsağı ) ukarı hep 
~uktan SE;bzelerini denize döker... Bir .si biz;m g·bi.. Kar yılı oldu mu l'ıcpsi 
.kere burada hem ilkbaharda, hem de ,birden zcngınleşı.yorlar1 bir de ziyan et 
ı;:onbaharda mahsul alınır ... Bu vaziyet ti1E>r m h€psi mahvolup gidiyur. Anla 
dimyanın az yerlerinde vardır. şılan çiftçıl ğin icabı bu ... Vaziydl~rini 

İhracat niçin ynpılmı~or? bozmı) anlar ya nız Frnnsız h.ı,:,çlları, 
MliJde faslı bitmış, dert fa lı başla- onlar da şarap yapıyorlar, ve ,ctrnbı ih 

µııştı tiyat olarak sa tlıyorln .. Kıhtlık ene 
- Maa esd ihracat yapamıyoruz. A- lerintle dayanıp şarap sat1) < ı !: r ve 

,sıı buyuk dert te bm ada ya ... En nefis pu suretle buhranı haf'f anl:ııtı) orlar. 
domateslerin batmanı kırk p raya sa- Fakat şunu da söyliyeyim ki bizdt.ki va 
tılıyor da kumfe döni.ıp yüzun bakını ~yet hiç bir yerde yoktur. Mac.,ris -
yor. DC'Vlet Demiryolları yaş sebze ıh- tandıı, Romanyada çütçı zi) an eder a
raca tını arttıracak tedbir'er almalıdır. ,ma ... Hiç bir zaman iy. senekrckıı son 
,Dünyrınm her memleketınde frigorifik ra, kötü senelerin de gelebilect. ·ini ak 
va ,onl r olduğu !halde bizde yok, bü- lından çıkarmaz.» 
tün SL\.'k~ tığ miz st'bzeler, yoJlarda * 
bekliye b kliyE., v tabii çi.ırüye çüriıye fsvcçe giden taban heh-:.l :ıı·ı 
,., d r<.:·· y re ıdıyor, e i:iyo kıyme - B Avrupa ılar g'bi çalhinl'\O -

tin k. bedıyor. rt z d dı... AmbaHi.j diye b•r m'"!- le 
SE 1el<' den berı bağırıp çaı:,nvoruz, var ... Bugün tıca etın )arısı m: ev-

i ı on! k va on ı tn oruz. Fakat henüz .ketm k ıse. d er yarı da onu ıı el
m zı ıd o an m kama ulaştırama- ce sarp s rm amak' .. 

P k. Yunan t b raz b zden b rseyl Bız rıa ~·ç ehemmıyet v 1 yiz. 
,alı) oı, am , bun a d H d ku' k... Geçen erue I \ eçe b.r mikdaı mı , ıu _ 

Adnııa çiçcl·çiliktc ele değerli i fer nelik t han h lva')ı on lermişlH. ts . 
giirel ilir veçlılc b nu lx-ğt nm· lcr ve h<ı ·ıi mik 

- G ne herseyin başı frigoıifik va- darda da s oarış yapmıs ar ... BııPn tile 
~onlar .. B'z pekala f.,taohula Kanunu carlar, t hc;.n hehalarmı knz ı.ırıınız -

at,anide ve şubatta gü!, 1<a • zanbqk (0€'vunu 12 inci a~ faıl .. \ 
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23 Birindkimm 

UTANBUL 

Ölle M11ri7a&a : 
ıuo: PlWa Ttlrk muaWal. ıuo: Ban

.ua. 11.06: Pllll& bam miblk. 11.25: Muhte. 

ili pllk nfJld1aU. 

ıı : Schubert'den parçalar. 19.20: Orkestra 

•: Senfonl tonaer. 21.f5: Dans muaHdaL 

•••••ki ••• ,, •• 
M lllrlaolWDaa 1931 

tSTAJllllCI. 

6119 ...,ı,aıa: 
12.30: Plf.kl& Türk musWat. 12 50: Ban. 

ea. 13,115: Plltla baftf müzik. 13.25: Muh

tellf pllk nept,atı. 

~m 21eşr1Jatı: 

18.30: PlWa dana muaiklsl. !9.30: Konfe
. Dr ..__ Ahmet t.arafmdan. 20: Rifat. rana. . <:>aUlll 

Türk Devlet Bertlan 
Lira 

Bona 0.-cla 
L. iL 

Kredi Fonsiy9 ~ Mübadil Bon. 
lllD senesi oc.c OaJ?t • • 
ılOS • ıos.o.t Altın 
ıııı • 91 ,.-, lıleeldtye 

cvenı 1'4etrıyat 

Yeal .... - Yeni adam'ın 161 lnel 1ayıaı 

çıktı. İçinde i:amall Hakkı'Jım, Ben1ha U -

zun Hasan'm, Hüsnü Clrltli'nln JU1lartle Ja-k daşlan tarafından Tirit musiktai .e 
ft ar a . ean e ve arkadaşları pon ırkları makaleleri, iç, dış, film, ekonomi 
balk tarkı1an. JlUI. J rlul ve kültür haberleri kısa tetkikler vardır. 
w.raflDd&D 'Nrk masıtial ft halk ta an ' 

SON POSTA 

Maarif Vekili 
izmire gidiyor 

Sayfa ıı 

Bütün Hataylılar bir 
bayrak albnda toplandı 

Bir Doktorun 
Günlük Çarşamba 

Notlarından (*) 

Kabalı ulalı 
Bu son haftalar içinde tek tük tabaku· 
lak vak'alan görüyoruz. Kabakulak tu• 
lağın altındaki tükrült bezlerinin Uti -
babıdır. Sirayeti ağızdan ft tükürülı: ft• 

aıtaslle olur. 
Çok ııeri olaralı: başkalanna geçer. M 

zamanda mekteblerl, klşlalan. baplaba
nelerl sarar. Bu ha.atalık köylerde de il-
rmur. 
Kabakulak bir defa çetilir. Kabakulü 
blr taraflı veyahud ttı taranı olur. O D• 

man baklkaten hastanın manzarası ıa
rib bir hal alır. Derecel hararet basan 

yiıkselir. 

:Blr taraflı kabakulak bir haft1'da, ltt ta· 
rafiı da nihayet Ud haftlt cıı tamamen 

zMl olur. 
Kabakulak erkeklerde busyede ur 1111 
yapar. Çok möhtmdft. Bu Mbeb1e lkl ta
rafta husye Utnıabı pç1reıı Jı:abatv"lr· 
ıııarda akamet bile blaı1 olu· KendDe
rlnden artık çocuk olı:nu. O saman ft
zlyet ciddi ve fecl bir bal alır. 

Kabakulalm aşısı, hu.sual bir 1llcı J'Ok • 
tur. oargara ve pansmandan 1baretUr 

Kabaltulaklılar !la.kal on bet gün 
kimse Ue, bilhassa çocuklarla lhtlllt 8'-

memelldlrler. 

İnıilterede Be1nelmllel Ban&Jl Serctsi 
Şubat ayı ortalarında incUterede t>eyneı- f 

milel bir sanayi sergisi açılacaktır. Bu serst- ı 

nln tertip bey'etl blzhn sana,ıcllerlmlsln de 
iştirakini temin maksadlle Sanayi Blrutı lle 

temasa geçmiştir. 
sanayi Blrlitl bu 

kar~•lamı,, tetkikata 
c \. p 1'ernecektir. 

( •) Bu notlan kesip ııaklayuu.s. Jalat& 
bir albüme yapıştırıp kollekslyon ,_...._ 

tetllfi memnunlyeUe 
Sıkıntı zamanınızda ba notlar Mr dek .. 

(ibi imdadınna 1etlşebftir. ba§laınlftır. Ya.kında ll_:.:::.,::.:.:.;,;:.;;. __ ;_, _______ ~ 



12 Sayfa 

Bekçi Cemal ölüme 
mahkôm edildi 

Fakat suçta tahfif sebebi görüldü, cezası 24 yıl 
ağır hapse tahvil olundu 

, Aksarayda Yusuf paşada bekçi Zül-ı eden ve hırsızlıkları meydana çıkaran 
fikarı ve Ahmedi tabanca ile öldüren komiser Abdurrahman dinlenmiş ve 
T opkapı bekçisi Cemal hakkında ağır Abdurrahman hadisenin nasıl meyda· 
ceza mahkemesinde yapılmakta olan na çıkarıldığını en jnce teferrüatın.2. 
duruşma bitmiş ve karar dün tefhim kadar anlatmıştır. 
olunmuştur. Diğer şahitlerin celbi için muhake· 

Bu karara nazaran bekçi Cemal Yu- me talik edilmiştir. 
ıu fpaşa mahallesine bekçi olmak için 

belediyeye müracaat etmiş. bunu mü- Hırsızlık vak'aları 
teukıp Ahmetle Zülfikarın kendisini 
bıahallelerine kabul ettirmek isteme- F •h S l 
~iklerini öğrenmiş, tabancasını çeke- ati te inanağa mahal e 
lek her 4ki bekçiyi de öldürmüştür. sinde6 ev soyuldu 

Fiilde taammüt olduğu sabit görü· --

t
ınemiş, fakat 450 inci maddenin Son zamanlarda İstanbulun bazı semt-
inci fıkrası mucibince birden ziyade terinde hırsızlık vak'alarının çotaldığuu na

imseyi Öldürdüğü için ölüm cezasına zarı dikkate alan Emniyet Müdürlütü tara-

bı hk A d'l · t' r ~k· Z"lf'k tından clddl tedbirler alınmı~tır. Fatihte 81-a um e ı mış ır. Lö m u ı arın 

t l k
"fr . l kd' · tah nanafa mahallesinde soyulan evler tunlar· 

ema e u etmış o ması ta ırı • d . .. r.. dd ır: Maliye memuru Kamıl, bıçakçı Haaan, 
ıif sebebi sayılarak n9 uncu ma e icra memuru Mustafa, Evkaf mürakabe ka-

'1u ibince ölüme bedel 24 sene ağır lemi memurlarından Ali, erklruharp yüzba
.apse konulmasına karar verilmiştir. şısı Ali. 

Bir ahlaksızhğm cezası Bundan başka Kızılay hemşirelerinden 

Fatmanın ev1 de yukardan a~atı soyulmu~ 
Bundan bir müddet evvel Makbule ve evde tek bir ıcanape bırakılmıştır. 

•minde 15 yaşını doldurmamış bir kı· 
b evlenmek vaadile kandıran Mevliit 
lğır ceza mahkemesince 4 sene 2 aya· 
iı r hapse mahkum edilmiştir. 

Hırsızlar flddetıe ararunak.tadır. 

* Qalatnda Karaoğlan sokağında oturan 
Yuvan kızı Ester cama elini vurarak, şahda-
marlarını kesmiş ve derhal tedavi edilmek 

SON g.DSTA 

Türk kuşu 
lstanbul şubesi açılıyor, 

ilk talebeler de bugün 
diploma alacaklar 

fstanbul TürkkufU bugün Hava 
Kwumu lstanbul Merkez binasında a· 
çılacaktır. 

Kurumun muhasebe odası Türkku· 
talebelerine verilecek kıflık derslere 
tahsis edilmiştir. Her hafta muntaza· 
man burada talebeye konferanslar da 
verilecektir. 

Bugün B. C kurlarında olup İnönü 
uçu~larında muvaffakiyet kazanan ta· 
!ebelerin diplomaları verilecektir. 

iki sene sonra lstanbul 
kuşkonmazı lahana ve 

pırasa kadar bol yiyecek 1 
(Baş taratı 9 uncu saytada] 

.daki köylülere satıyorlarmış gibi gaz 
tenekelerine koymuşlar ve İsve9Et öyle 
yollamışlar. Adamlar gtimrükte hel • 
vaları, yağları üstün. çıkmış bir vazi
yette görünce iğrenmişler ve böyle şey 
yenmez diye gerisin geriye yollamıi • 
lar ... 

* Adanalı gencin dökülecek daha pek 
dertleri vardı. Biraz sonra ben cSon 
Posta» okuyucuları için yeni mevzular 
aramak üzere kahveden ayrılırken <> 
yanındaki arka~ına dönmüş, sözüne 
devam ediyordu. 

Bir kere açılmış, hızını hala alama
mıştı. Adanalıların hususiyetlerinden 
t>iri de, ateşli v. heyecanlı oluşları
dır. 

Mustafa Fuat 

Ekmek buhranı 
münasebeti le 

Mektep talebesini yaralayan 
mahkum oldu 

üzere Beyoğlu Züktir hastanesine kaldırıl- [Baş tıtrafı 7 inci sayfada) 
mıştır. doğru olacağını bir kere daha anlamı~-

Gazi Osmanpaşa mektebi talebe-
* Bir müddet evvel Beykozda Nlko, Des- tun. 

plna ve Olganın müştereken sahip oldukları 
erinden T aceddini ustura ile yaralıya-

'- .,- ·· h l - beb" evin kapısını ve parmaklıklannı kırıp eşya-
K. -·> gun asta ıgına ac ıyct veren 1 1 Şe ki H blrln ı . . arını ça an v ve asan, c ceza 

ıynı mektebın marangozu Mehmet mahkemesi tarafından beşer sene hapse 
:akkında ağır ceza mahkemesinde ya· mahkum edllmlşlerdir. 
Hl n duruşma bitmiş ve Mehmedin * Dün akşam saat yedl sulannda Er aceddini odasına götürdüğü ve yara-

dlrnekapı - Sirkeci hattında ifleyen 683 nu-
adı ğı sabit görülmüş ve 11 ay 20 gün maralı vatmanın idaresindeki tramvay şo-
aapsine karar verilmiştir. för Alinln 1842 numaralı otornoblllne çarp-

ır azıhaneli hırsızların 
Duruşmalarına 

Başlandı 
Dün ikinci ceza mahkemesinde, fs

an' ulun muhtelif semtlerinde bir çok 
ırs .zlıklar yapan Eyüp Sabri ile Mi
aıın duruşmalarına başlanmıştır. 

Bundan bir müddet evvel Vakıf 

mış, otomobil de tramvay da hasara u~ra
mıştır. 

ihraç maddelerinde pahalllık 

* Eğer dün o gittiğim sahipsiz fabrika 
bir yeldeğinneni ve ben de sıska Rosi
mant'a binmiş bir Donkişot olsaydım 
muhakkak mızrağımı kaldırır, teneke 
zırhlarımı ~akırdata şakırdata kanatla 
ra hücum ederdim. 

Dün bir hakikati daha anladım, de
mek dünyada Donkişotlardan daha gü
lünç değirmenler varmış. Ve Donkişot 
ların komikliği fböyle değirmenlere 
rastlamalarından ileri gelirmiş. 

Kemal Tahir 

Belediye memurlar istatistiki 
&,Jediyece memurin ve müstahde

mine ait bir bülten hazırlanmaktadır. 
Bu bültende bütün memurların vazi· 
feleri, almakta oldukları maaş mikta
rı, kıdem müddetleri, tahsil derecele
ri tasrih edilmektedir . 

Airincikinun 23 

Nüzhet Abbasa nasihatler 
, (Bat tarafı 7 inci sayfada) tada açtığı derslerihe devam edip et
ler alınış, milli hizmetlerde bulunmuş memekte muhayyersin. Maahaza arada 
olsaydın, mazide geçen bazı sözlerin, sırada kapının aralığından dinlersen ft 
hareketlerin tekrarının faydasız olaca- na olmaz .. İçeri girersen korkman ihti
ğını !bilirdin. Bana da bu sözleri söy- mali var. Çünkü şiddetli bir lisanla kor 
letmeıniş olurdun.. Bizim de bir kulu şeylerden bahsediyor. 
mektebin daracık sahasındaki 6-Federasyon başkanına hiddetlenı 
faaliyetlerini yazacak temeddüh et- rek niçin cevap vermiyor diye tepin • 
mek zaafımız olsaydı, hiimetlerim.izt, me .. Etraf rahatsız oluyor. 
faaliyetlerimizi sayıp dökerek karileri 9 - Bir gazetenin sahibi, tahrir mü-
ya güldürür.. ya iğrendirirdik. dürü, mümessili veya gazetenin salA-
Şimdi sıra vesayama geldi.. Ümit e- hiyetli bir adamı gibi konuşmaya dili

derim ki vesayamla 8mi1 olursun da ni alıştırma, «Benim gazetemin taham 
feyiz ve necata kavuşursun: mülü• yoktur deme. 

1 - Sen futbolü hoyrat, hesapsız oy Bu jestlerini, bu sözlerini bir gazete 
nardın .. Kalemini de öyle hesapsız kul nin sahibi, tahrir müdürü falan olaca• 
}anma, kalem nazik, ince bir §eydir. He ğın zamana sakla. Herkes federasyon 
sapsız kullanmaya tahammül edemez, bll§kanı gibi mütehammil ve sabırlı ol-
ya !kırılır, ya batar. maz. 

2 - Çerçevenin, mevzuun ~ına çık f O - Kimseyi susturmak isteme! 
ma. Keskin kılınç kullanırken yanlış Söyle de. Tenkit etmek istediğin iş
harnlelerden sakın, yanlışlıkla burnu - !erin dışında dolaşma.. Şunun, bunun 
nu kulağını kesmek tehlikesi var· sözü, şunun bunun görüşile hükümler 
dır. Rüfai şeyhlerinden hiç istifade et- verme. Bizzat gör.. Bu arada hakem 
medin mi? Onlar 'bile kılıcı ihtiyat- kursuna da gel. Kaçmaktan, uzaklaş -
la kullanırlar, maktan birşey çıkmaz .. Hem eksiltleri-

3 - (Baba Efendi) likten müstear ni tamamlarsın .. Hem de içini istediğin 
gururunu bir tarafa bırak, tevazu cüb- g1bi dökecek fırsatı, zemini bulursun. 
besi canlara daha yaraşır .. Ben bili • Ama dinleyecek kimseyi bulamusan 
rim, !ben yaparım deme. Dünya bilir ki ona da ben karışmam. 
baş antreııör, futbolü de, hakemliği de f f - Müsbet çalış. Bak! Sen amell 
senden çok daha iyi bilir. kıymeti olmayan yazılarla, vaktini gt 

4 - Seni elinden tutarak büyüten, çirir dururken; Ankarada büyük bir 
besleyen, okutan mürebbilerine, hoca stad açılıyor, Balkan kupası müsabaka 
larına, mürşitlerine karşı dalına müte ları bu sta.<lda organize ediliyor, fstan 
vazi, muti ol. Eşi, dostu mcitme. bul stadının kısa zamanda itmamı i-

5 - Şu hücumları bırak. Bak Çin emirler vel'iliyor, hakem kursu ha
goruyorsun ya her sabah erken rıl harıl çalışıyor, Ankara, İzmir, İs
kalkan sana cevap veriyor, sinirleniyor tanbul için antrenörler geliyor, sana 
sun. Sinirlerinin yorgunluğa tahammü futbolün esasatını kavratabilmek için 
lü var mı ? İngiltereden filmler getirtiliyor, antre-

6 - Sakın ha, kurulu düzenli, bilgili nörlel' milli takımı t~kil için oyuncu 
işleyen mekanizmaları bazucu, infisah lar üzer.inıde etütler yapıyorlar, bir tür 
ettirici 'bir yolda yürüme; hakem kur lü ısınamadığın, bilgisine, hocalığına i· 
suna, futbol federasyonuna çatma. Bey nanamadığın baş antrenör, memleketin 
hude yorulursun. Yok yere başını ağ- büyüğünden küçüğüne kadar herkesin 
rıtırsın Eczacı dostlarımızı kazandırmw sevgisini, takdirini topluyor .. Vesaire. 
olursun. Futbole faydan dokunmaz. vesaire .. Bunlara ne dersin! 

' 

7 - Üstad Sami Karayelin Son Pos- Nurettin Ataayar 

Eger her teJ al.ı:I 11bıraıı.landırıyor ,.... ... Uiendiriyorsil, cıer ulalı I* 
aksilik fDdrlcrtntzı alf·U.. ediyorsa, eger geceleri uyku tuımayona, &etbla 
pek basltt?rı .tnlrlcdnhln tencpbühİyeti artmıştır. lıenüı. vakıt vatka a. 
tenalı~ lld111n~ ıcde edlnlı. 

Bromural ·Knoll· .anında yazıhane sahibi olan Eyüp 
tabrinin sabıkalılardan Mihal ile tcş· 
ikı mesai ederek bir çok evleri soy· 
uğu ve çaldığı mücevherleri de Em· 
iyet sandığına terhin ettiğini haber 

Belediye lktısat Müdürlüğünce ya· 
pılan tetkikata nazaran, şehrimizde 
havayici zaruriye fiyatları evvelki se· 
nelere nisbetle 935 senesinde ucuzla
mıştır. Yalnız 936 yılındaki fiyatlarla 
geçen seneki fiyatlar arasında ekseri· 
yet itibarile tevakkuf vardır. Fakat bar 
zı ihraç maddelerinin fiyatı artmıştır. 

Yaptığımız tahkikata nazaran bu i 
6üfi!n d'DnJ&D• tauıdıla bb milsekkin olup kaybettiğiniı rahatı, uym,. 
ve ariyeti '1ıe ladt eda. - Tesiri gayet seridir .. - Bromural'm bfç '* 
z.aran yoktur. 

ermiştik. 

Dünkü duruşmada 

Bunun sebebi bu seneki ticari mu
vazenenin ihracatın lehine olması ve 
mallarımıza dünya piyasalarında istek· 

hadiseyi takip li bulunmasıdır. 

Yezan: Muazzez Tahsin Berkand 

«Büyük ve anlatılamlyacak kadar ğil mn 
hakiki ve derin saadetim in ortasında Fakat o bu son sözleri de işitmeden 
biricik leke işte senin de benim yaşa- kafasındaki kıymetli bir ideale hitab e· 
dığım bugünlere benzer saatler ya - diyormuş gibi derin bir sesle söyle • 
amadığını düşünmektir!>> di: 
Mektubun bu ilk parçasını okuduk- - Seni her zaman mes'ud edeceği-

m sonra Mualla onu dizleri üzerine me yemin ediyorum Mualla! 
rakarak Ekreme baktı. Bu içten gelen ve heyecanla boğu • 
-- Sevgili Bedia, benim de bugünler lan ses genç kızın benliğini altüst et -

!la< det» kelimesini pek zayıf ve kuv- mişti. Bir saniye, hemen kalkmak ve 
•t z. bulduğumu ve y~adığım saatle- başını Ekremin göğsüne dayıyarak o

latmak için daha kudretli bir isim nun sıcaklığını duymak, bu sıcaklığa 
ulmak ihtiyacile çırpındığımı bilse! kendisini bırakmak isteğile gözleri ka-

Ekremin cevab vermeden tatlı ve rardı: fakat hemen bu çılgın düşün -
ılg.n bir gülüşle ve sevgi dolu göz - celerine hakim olarak kendisini bul -
.rl kendisine baktığını görünce biraz du ve sakinleşmek isteyen, lakin sa • 
de-sini kaybederek heyecanla sordu: adetle titreyen sesile cevab verdi: 
- Bedia ile aynı zamanda mes'ud - Te.,ekkür ederim Ekrem; fakat 

j .er yaşamak ne giizel tesadüf de - biz kendimizi unuttuk; Bedianın 
" 

husustaki tetkikat ikmal edilmiş ve bir 
araya getirilmesi icap eden ihsai malu
mat tasnif olunmuştur. Kısa bir zaman 
zarfında bu istatistik bülteni de tab'e
dilecektir. 

mektubunu okuyacak yerde başka de· 
nizlere daldık... Bak mektubda daha 
ne güzel geçidler var: 

«Muallacığım, tecrübeli arkadaşla -
«rımın lstanbulda iken bana verdik -
«leri öğüdleri hatırlıyarak, otel hiz • 
«metcilerinin gevezeliklerine ve lauba
cdiliklerine meydan vermemek için bal
«nyı seyahati yapmakta olduğumuzu 
«kimseye söylemedik, bilakis, seneler· 
«denberi beraber yaşamış ve birbirine 
«doymuş bir karı koca tavrını takın -
«mağa çalıştık ve bunda muvaffak ol· 
cıduğumuzu zannettik ama otelciler ve 
ccoda hizmetcileri birbirinden kurnaz 

((adamlar; bilmiyorum neden bizim 
«yeni evli olduğumuzu anlıyorlar ve 
<ıbizi şımartıyorlar. 

C<Maaınafih onların bu anlayışları 
((bazı yerlerde çok işimize de yarıyor: 
«Mesela Venedikte otelci bizi görür 
«görmez: 

- «Balayı seyahatine çıkan genç 
c•evlilere en güzel manzaralı odayı ve
Hreceğim, kanala karşı, bütün Vene -
«diğin güzelliklerini gören güzel bir 
«balkonunuz olacak ... dedi. 

«Cidden bu balkonun bahası yok 

• ,,. IO koınprfmey1 havrrma
lcrda caanclcrde reçete Uc uııın. 

Knoll A.·O.. kimyevi maddeler fabrikaları, LudwTgshafen •/Rhla 

«teyze; sabahları kahvaltımızı orada 
«yedik. Geceleri de çıkmadığımız za • 
e<manlar gondolların arka arkaya ge • 
«çişini burada seyrettik. Ha., aklımda 
«iken söyliyeyim: Mükemmel bir gon· 
«dolcu şarkısı öğrendim. Durmadan 
«hunu söylüyorum .. tabii İtalyanca ... 
«İstanbula dönaüğüm vakit artık ku • 
«laklarını tıkayıp bucak bucak kaça • 
((Cak: 

- «Gene mi bu şarkı? Bıktım ar • 
«tik! 

«Diyerek beni paylıyacaksın.l> 

Mualla gene sustu ve gülerek Ekre
me baktı: 

- Ne çılgın kız bu Bedia, değil mi? 
- Hayır, taşkın gençliği ve neş·esi 

ona bunları yazdırıyor. 
- Sevgili Bedia, cidden ne kadar 

gençlik ve sevinçle dolu 1 

- Mektubunda Floransadan bahset
miyor mu hiç? 

Mualla, elindeki mektubun bir kaç 
sayfasını çevirdi: 

- Dinle! 

«rada çiçekten, sudan ve yeşilden baf' 
«ka bir şey göremiyorum. Gözlerim biıı 
<1renk senfonisi içinde nefiı fCyleri 
«büyük bir zevk ve lezzetle ıeyredi 
((yor. Sana bunları yazı ile söyleme~ 
«İmkansız... Geldiğim zaman dizlerid 
«dibine, her zaman yaptığım 1ıi• 
C<bi oturup hepsini uzun u • 
«zun anlatilcağım. O zaman Feri '!I 

c<dundan da sana çok şikayetler edece-· 
ccğim. Düşün bir kere, daha fimdiden 
«kıskançlığa başlamaz mı? Sana btl 
«mektubu ancak bir haftada yazabil 
ccdim vallahi ... Kalemi her elime alı 
«şımda arkamdan yetişerek bin bir 
<ltürlü maskaralıklar yapıyor ve beni 
«yazmaktan menediyor. Fakat her hal
«de kasdi sana değil Muallacığım, sa
ıckm üstüne alınma, hainin bütün der· 
«di bana ... ille de ondan başka bir şey 
«düşünmiyeceğim, gözlerim ondan 
«başkasını görmiyecek... Koca değil, 
(lmÜstebid ve zalim bir orta çağ hü • 
«kümdarı bu ... >> 

Ekrem yanına yaklaşmasaydı Mu· 
alla Bedianın mektubunu zevk ve he-
yecanla sonuna kadar okuyaca1'ta. Ek.. 

Diyerek okumağa başladı: 
remin eli omuzuna dokununca başı~ 

«florl'lrısad::ın sana ne yauyım) Bu-
kaldırch. (Arkua nr 
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1 c E M ~a~n: f!s~ §n~ a.!!arrlş !h~ni a!g! 
Suriye eşrafı derhal Cemal Paşanın 
etrafını almışlar; Lüks, poker, suare, 

içki gibi şeylerle on~ izaza başlamışlardı 
Yahudi kızlan Cemal Paşanın şerefine uydurduklan şarkıları terennüm ederek 
oynarlardı. Bu manzarayı gören Sclah Cimcoz, Cemal Paşaya: " Aman paşam 

bunlar sizi defe koymuc-larf ,, demişti. Bu söz hakikatte gayet doğru idi. 
Fakat, gün gelip de ittihat ve Te • - ı masına dua ederler. Hatta, bunun bir 

rakki gemisi fapa oturduğu zaman o de tarkısını yapmışlardır. O taraflar • 
da anladı ki: da, her hangi bir cemiyeti şenlendir • 

Ehibba fİveİ yağmada mebhut eyler mek istedikleri zaman getirilen ve ek· 
i.diyi seriyetle yahudi olan sazende ve ha • 

Hüda gÖlt.ermelİD ilin izmihli.l bir nendelerin ağızlarnda bir de şarkı var-
yerde ! dır: 

Cemal Paşa namuslu bir a~amdı <•> Felyalıya! Felyahya! 
On senelik m~rutiyet devrinde Felyahya Cemal Bifi! 

kendisini pek çok vesilelerle daima ya-
kından gördüğüm ve hayatının son Arada bir, bu nakarata « ..• Enver 
gününü de Tifliste tama.men onunla Bişah> da karıştırılır ve çok coşulutsa 
beraber geçirdikten sonra KCce yan • araya bir de, hatırı kalmasın diye, Ta-
ıından sonra, sırf ıefir Muhtar heyin ha latm ismi •okulur. Bu şarkı bir oyun 
nımının tavla merakı s~yesinde, sefa- havasıdır. Arabca bir ad taşıyan bu 
ret.haneyi Cemal pa~dan bir çeyrek Yahudi kızı, bunu hem gayet sür'atli 
ıaat sonra terketmek hasebile onunla bir curcuna usulile terennüm eder, 
beraber öldürülmekten kurtulduğum hem de ayaklarını bu usule uydurarak 
bu insanı size daha iyi tanıtmak için oynar. Bu tabloyu ilk defa olarak, 
tunları da ilave etmeliyim: Cemal pa-

1 

Bay Salüı Cimcoz Lübnan Prensi Ali Münif beyin sara • 
fa para toplamd, servet yapmak hah· B h . yında gördüğümüz zaman, Salah Cim-
linde namuslu bir adamdı. Geniş mes- urası ususi hır ev değil, hatta bir coz, Cemal paşaya: 
ture tahsisatına sahih olmasına elin • konak da değil, küçük bir saraydır; Be- - Aman, Paşam, bunlar ıizi tefe 
den milyonlar geçip aıİtmİf bul~nma • rutun büyük bir ailesinin, Sürsüklerin koymuşlar 1 
ıına rağmen arkasında bir servet bı • sarayı. Bizler, yani Cemal paşanın mi- Demişti. Salahın, zarif niikte per· 
takarak ölrr:ecli. Su?trede bulunduğu s.a~rleri de ~u akşam, bu saraya davet- vazlığı arasında latifeye karışıp Cemal 
sıralarda ıenıit ve debdebe • lıyız. «Bahrıye nazırı ve Suriye ve ha· paşayı da, bizi de güldüren bu söz, ha
li yaşamasına bakanların pek çoğu o- valisi umum kumandanı» gibi büyük kiatte gayet doğru idi. Ondan evvel 
11un, elinden geçen milyQnlardan ken- ~i~ ünvanla Suriyeye giden ve bir elile, b~tün Osmanlı erkanına yaptıkları gi· 
aiaine bir hisse ayırdığına zahib olmuş- ıkı defa Kanala taarruz edip de mu- hı Berutlular Cemal paşayı da tefe koy
lar.sa da :kendisi hayata aözlerini kapa· vaffak olamıyan ordulara, ötekiler de muşlardı. Onların zaten bütün yaptık
\lıktan sonra 8 örüldü ki it hiç de öyle Suriye, Ffüstin ve Hicaz vilayetlerine ları iş bu idi: fstanbulun Suriyeye 
Cleğilc:lir. Onun yegane aaafı teref ve kumanda e<ien Cemal paşanın misa • gönderdiği her büyük adamı, Suriye
debdebe .içinde yaşamak, her tuttuğu firlerini ... bu akşam bu aarayda Berut nin h~reket merkezi ol.~ ~rutta, hep 
iti. en mükemmel tekilde batardığını eşrafı agırlıyorlar. Cemal paşa, daha bu ayan ve eşraf. kalbını hemen kuşa
herkeae göstermek merakı idi. dün, içlerinde hu eşrafa mensub olan- tıverirler, hürmet, İzaz, ikram, ziya • 

Fakat bu merakı onun vatanını sc- lardan bazıları da bulunduğu halde, fet, ıüvare, zühle rakısı, Berut kadıni, 
Yer ve 'bu mesele• mevzu olduğu bir kısım insanları «hiyaneti vataniye» poker, artık;, Osmanlı İmparatorluğu
zaman içindeki «ben» lik hislerini cürmile ipe çekmiştir. Maamafih, za- nu Suriye fethetmiştir. İmparatorluk, 
austurmasmı bilir bir adam olmasına rarı yok, kırk yılda bir böyle kurban «tedabiri hakimane» ile Suriyeyi idare 
mini tefkil etmezdi. Tifliste hayatının verme~}~ ~u eşrafın hayatları değişe • etme~ üzere pu meml~kete ~im! aö~· 
en aon gününde bana Enverin son ha· cek degıldir. dermıfle bunların hepsı vakıa kijıt u-
reketlerini tenk.id ederken diyordu ki: Fılyahya Cemal BlşA zerinde bu. memleketi. idare .ctmitler, 

- Bizim elimizden dütürdüğümüz fakat, hakıkatte, asıl ıdare edılen ken· 
bayrağı bir Wım bile yerele bırakım • Cemal pafayı onlar ıene dileri olmuşlardır. 
yarak hemen kaldırmıt ve omuzuna. «severler» ve her hanl'i bir vesile ile 
yüklenmit olan Mustafa Kemal Paşaya c~ş~cak. olurlarsa: .~el~~~~a Cemal 
elimizden ıelen yardımı yapmak Türk Başa! dıyerek onun omrunun uzun ol· 

(Arkası var) 

(*) Yaşasm! demektir. 

aıfatile de, ukcr sıfatile de, ittihatcı ıı- - .... =-=-====-====..,_-=-~--------======:a:::ıo----
fatile de borcumuzdu. Hatta, bu y~- ...,. HASAN 
Clımda, biz sade büyük işleri değil, kü
~ük hizmetleri dahi kabul ve ifa ile 
mükellefiz. Hattl. eğer zaman öyle ik
tiza ettirirae, bjr kenara çekilip onun 
muvaffakıyetine dua ctmeği de bir va
zife bilmek mecburiyetinde idik. Enver 
J,unu yapmadı, benim vazifem de hu· 
nu yapmaktır. Eğer Talit hayatta bu· 
lfuısaydı onun da yapacağı aynı şey • 
di. 

O gün bunları bana hakiki bir sa,. 
mimiyetle ıöylüyordu; çehresinin v~ 
aözlerinin ifadesi, •esinin dolgun he
yecanı, makul bir kafanın Vf! İyi duy • 
aulu· bir kalbin ne dütünmeıi ve ne 
duyması lazımsa o dakikada Cemal 
patanın hunları ifade ettiğini tamamen 
cöetermeğe kan idi. 

Halbuki Enver hiç öyle değildi. Ba· 
lu'da iki saat kadar lfonuştuğumuz sı
rada ben Anadoludaki hareketten, An· 
karadaki ha.mlcclen bahsederken o, hiç 
bir söz söylemiyor, dargın, karanlık ve 
hatta kıskanç gözlerile yüzüme baka • 
rak, hiç bir mukabelesiz, yalnız beni 
dinliyordu. işte Cemal paşanın, ERver 
~aşadan esaslı surette ayrıldığı nokta 
burada idi. 

Cc.-ıal paşayı ben böyle bir adam °'"ı 
Jarak tanıdım. . 

HASAN 
Losyonları 
Hakiki çiçeklerden alınmıt haJia 
esanslarla yapılmııtır. Y ascmin, 
Leylak, Origan, Beş çiçek, Revdor, 
Nerp, Milflör fibi kokularile 

insana hayat ve ruh verir. 

Kolonyası 
90 derecedir. Hakiki limon Ye 
turunç siçeklerinden yapılmlf 
dünyada miali bulunmıyan ve ec
aebilerin ve blltün ıtriyat müte
laauulannın tudilrmda bulunan 
laakikl kolonyadır. Hastalara fİf a, 
aiıairlere devadır. Çarpmb, halecan, 
laeyecu •• b6tün '1lmı ... biyede 

bir laayat arkadapdır. 

HASAN 
Livantalan 
Yuemin, Leylak, Menelqe, Şipr 
Karyoka, Ner,U, Fulyalar, eaıa.; 
Çiçeleri, La Rumba, Pompadur 
Dai çiçekleri, Kukaraca, Na~y.: 
Suar de Paria, Ule, Revdor, Ka
dıneli, Amber, Pupi, Şanel, Zam-

bak, Oriıan, Nerolik kokulan. 
15 - 50 • ı 00 kurUfa 

NESRİN Kolonya ve Losyonları 
Hasan kolonya ve losyonlarının yavrusudur. Ucuzluğu ve nefueti 
ıayesinde bütün piyasayı tutmuıtur. Huaıı çicek ıuyu ile Hann 

giil sulan ve gül llvanta ve ,nı yatlannı unutmayuuz. 

Depoau: latanbul, Ankere, ••rotı11, Beflllt8t. ••lllt•lllr, 

Sayfa 13 

[ Hihlige 1 Değişen hayal .• l 
_J 

Ahmet Lfıtfi iyi yürekli, fazla "'ti~ -
sas bir adamdı, elli beş yaşını çoktan 
geçtiği halde hala bekardı. Çok genç • 
liğinde, İstanbulda hukuka devam et
tiği sıralarda sesinin tatlılığı ile meş -
hur güzel, inoe bir kız sevmiş, bir çok 
maniaları kırıp tam nişanlandıkları Sl· 

rada kız kollarında ölüvennişti. O za -
man bu derin acı He çılgına dönen Ah· 
met Lılıtfi nişanlısının kendisine ~ı -
ladığı musiki zevki ile avunmıya ça -
lışmış, bir da:ha da ne başka kadın yü
züne bakmış, ne de evlenmeyi aklın -
dan €€Çirmişti. Mesleği hakimlikti. U· 
zun zamandır taşrada dolaşıyordu. Te
kaüde sevkedilince yıllardanberi ya • 
nında çalışan ihtiyar kalfasını peşine 
taktı, cyarı vefakarım> dediği sevgili 
radyosunu kucakladı ve İstanbulun 
yolunu tuttu. 

Ev bulmakta hiç güçlük çekme<li. 
Pek çabuk ta yeni evine ısındı. Kü -
çük bir evin üst katına yerleşmişti. A
şağı, orta katta sessiz kendi halinde 
bir aile oturuyordu. Daha eve taşın • 
dığının üçüncü günü kendi katına çı -
karken orta katın camlı bölmesi ara -
lanmış, başı namaz bezi ile örtülü, se
vimli yüzlü ihtiyar bir kadın .«hoş 
geldiniz efendim .. > diyerek onu se -
lamlam~tı.. 

Ahmet Llltfi mütekaitler sırasına 
girip, köşesine çekilince bu yeni ha • 
yat 'tarzını hiç yadırgamadı. Zaten 
reisken verdiği mahkUm.iyet kararla -
rından sonra müthiş vicdan azapları 
içinde kıvrandığı çok olmuştu. Ekseri 
de kanundan ziyade kalbi ile hareket 
etmiş, mümkün olduğu kadar verdi~i 
cezaları hafifletmiye çalışmış, bellti bu 
yüzden de daha yükselmesi mümkün 
iken mesleğinde silik bir ağır ceza rei
si olarak kalmıya mahkfun olmuştu. 
Halbuki şimdi pek rahattı. Ne verece
ği hükümlerin azabı ile kıvranıyor, ne 
de ağı.r mes'uliyetler altında eziliyor
du. K~ük radyosunun karşısına ge • 
çer, kah ince bir kadın sesinin söy:te
diği romansa, kfilı muht~e.m bir or -
kestranın ruhunu huşu ile titreten a -
hengine kapılarak uzun zevkli saatler 
geçirir, bol bol okur, bazan da akşam 
Üzerleri hava alınıya d~arı çıkardı. 

Blr akJ}am üstü koltuğunda oturmuş 
gazete okuyordu. Birdenbire yerinde 
dikkatle doğru -

Yazan: Peride Celal 

demiş, Ahmet Lfıtfi ibu nazik teklüi 
;eCicledemeınişti . .İşte bu suretle ahbap 
olmuşlar, Ahmet -Lüt~. sık sık onlara 
inmiye başlaın~tı. Baza~ Ô<t ~ük kız 
yukarı çıkar radyo dinlerdi. Çocu!< li
seye devam ediyordu. Musikiye iptila 
derecesine varan düşkünlüğüne aile . 
sinin biraz da mani olmıya çalışması -
na rağmen piyanoda daha şimdiden 

müthiş bir istidat gösteriyordu. Sesi de 
gayet güzeldi. 
İnce hassas bir çocuktu. Ahmet Lfıt

fi ile tanıştıktan sonra ihtiyar adamı 
pek sevdi. Evde onunla meşgul olan 
kimsesi yoktu. Annesi, babası taşrada 
idiler. İhtiyar büyük anne de ınusi -
kiden hiç anlamıyor, «derslerine. Ça • 
lış> demekten başka bir şey bilmiyor
du. Halbuki o piyanosunun önüne o • 
turduğu zaman Ahmet Lfıtfi hemen 
yanındaki koltuğa gömülür,( yavaşça 
gözlerini kapar, ve hiç kıpırdamadan 
saatlerce onu dinlediği olurdu. Bu alfı· 
ka küçük kızı dünyalar verilmiş ka -
dar memnun ediyordu. İhtiyar adamın 
bazan da yukarıda, kendi koltuğunda 
küçüğü dinlediği çok olurdu. O zaman 
çocukça bir şey yapar, buruşuk ya -
naklarına dökülen iri göz yaşlarile 
sessiz sessiz ağlardı. Onu böylece ağlı· 
yarak yalnız başına dinlediği zamanlar 
hayalinde sanki bir mezar açılır, genç, 
tare bir kız üzerinden topraklarını sil
keliyerek kendisine gülümser, yak • 
laşmak istiyen hareketler yapar ve 
tam o sırada aşağıda piyano ve şarkı 
sesi kesilince onun aziz hayali de or
tadan kay:boluverirdi. Siyah önlüklü, 
iri çocuk gözlü, küçük bir kızın kendi 
sevgili ölüsü ile hiç bir alakası olma • 
ması lazımdı. Fakat işte yıllardan son
ra «unuttum> sandığı nişanlısınm se • 
sine bu kadar benziyen bir çocuk sesi 
onu perişan etmiye yetiyordu. 

Günler geçiyor. Ahmet Lutfi son 
zamanında ibir hastalık gibi uğradığı 
bu ruhi buhrandan bir türlü yakasını 
kurtaramıyor, dalgın sevgili ölüsünü 
düşünerek hep onun hayalinin yanı -
başınaa bulunduğunu farzederek uzun 
uyuşuk saatler ~.?Çiriyordu. Bu garip 
buhrana düşelidenberi kalbinde de 
kuvvetli çarpıntılar hissetmiye~ • ba -
zan boğazını düğümler gibi olarak 
göğsünü sıkıştıran akse1erle buııalmıya 

başlamıştı. Kü -
larak kulak ka· 
barttı. Aşağıda 
piyano çalınıyor, 

ve ince pürüzsüz 
lbir ses güzel bir 
şarkı söylüyor • 
du. Ahmet Lfüfi 

Yarmki nushamızda : 
çük bir kızın 

tatlı yumuşak 
sesine dalıp, e;. • 
ki nişanlısının 
hayalini canlan· 
dırarak ne teh· 
li.keli bir oyun 

Aşkın ölümü 
Yazan: Henry de Monfttid 

Çeviren: F. Vat"OI 

~inde acı bir ür- -
pertinin dolaştığını hissetti. Sanki ma· 
zi geri gelmiştL Hayalinde taze bir 
genç kız giilümsiyerek siyah, kuyruk
lu bir piyanonun başına geçiyor, uzun 
beyaz parmakları ile tuşlara dokuna • 
rak ağır, hazin bir şarkıya başlıyordu. 
Bir rüyadan uyanır gibi silkinerek 
kendine geldiği zaman aşağıda piyano 
sesi susmuş, her tarab derin bir süktit 
kapl'amıştı. 

O gece ilk defa radyosunun düğme
sine dokunamadı. İhtiyar kalfanın ha
zırladığı sofraya da oturmıyarak geç 
vakte kadar koltuğunda garip bir u -
yuşukluk içinde kaldı. Tamamile ka
buklandığını sandığı zavallı yarasını 
yıllardan sonra aziz ölüsünün sesine 
pek benziyen bir ses işte kanatıvermiş· 
ti. Geç vakit yatağına girerken acı acı 
gülümsiyerek: cSinirlerimi bu kadar 
zayıf düşüren ilıtiyarlıktan başka bir 
şey değil .. > diye mırıldandı. 

İki hafta sonra idi Bir akşam üstü 
sokaktan gelmiş, kendi katına çıkıyor
du. Orta katın önünden geçerken cam
lı bölmenin kapısı aralandı. Dışarı ke
sik kumral saçlı, iri kahve rengi gözlü, 
dudakları yaramaz bir ifade ile yuka
.nya doğru kıvrık, on beş, on altı yaş· 
larında siyah önlüklü bir kız çocuğu 
çıktı; Ahmet Llltfi ile karşılaşınca ge
:riliyerek ona yol verdi. İhtiyar adam 
çocuğun kapıda görünmesi ile parlak, 
muhteşem bir ziya parçası gibi içini 
aydınlığa, güneşe boğduğunu, ona 
karşı içinde birdenbire sempati uyan
dığını farketmişti. Birbirlerine eski, 
~vimli birer aşina gilbi gülümsediler. 
O sırada camlı bölmenin kapısı tekrar 
açılmış, ilk günlerde tanıdığı ilıtiyar 
kadın dıfan başını uzatarak ona: cBir 
Pl\V..uzi ~· b\lY.W'DlU DllSllllZ?:ıt 

oynadığının far
kında değildi. Yalnız eski ni • 
şanlısının zamanla hayalinde u -
çuklaşan ince sorgun yüzünden 
artık değişmiye, başkalaşrnıya başıa -
dığını, tıpkı suya konulduktan sonra 
can bulan buruşuk bir çiçek gibi bu 
yüzün renklendiğini çok iyi farkedi • 
y<>rdu. Artık onun da bakışlarında ha· 
yat parlıyor, gözleri daha irileşerek 
pırıl pırıl yanıyordu. Yanakları pem
beleşmiş, saçları bir ~ık dalgası gibi 
başını sarmıştı. Mazttieki hasta, biçare 
ölü, muhteşem bir güzefükle ihtiyar 
adamın kafasında sanki yeniden can 
bulmuştu. 

Gene bir gün koltuğunda, her za -
manki konserine başlıyan küçük kızın 
gürel yumuşak sesine kendini kaptır ,. 
mış, sevgili ölüsünün hayaline gülüm
serken birdenbire beyninde sanki bir 
şimşek çaktığını sandı, dehşetle ürpe -
rerek olduğu yerde doğruldu. Gün • 
lerdenberi gözlerini dolduran eski ni
şanlısının hayalinin ilk defa ve bir • 
denbire kime benzemekte olduğunu 
anlamıştı. O, artık eski solgun, zavallı 
ölü değildi. Onun da şimdi iri kahve 
rengi gözleri, yukarıya doğru kıvrıkça 
çocukça bir gülümseme ile aralık pem
be dudakları vardı. Artrk bu eski ha
yal tamamen değişmişti ve şimdi o 
tıpkı aşağıdaki küçük kıza benziyor
du! 

Bu neticeye vardıktan sonra Ahmet 
Lutfi müthiş şaşırdı. İçinde derin bir 
vicdan aza.hı ile <sevgi> demeye dili 
v~rı:ıadığı garip bir his çarpışıyor, bu 
kuçuk kızda eski nişanlısını mı buldu
ğunu, yoksa nişanlısının hayalini sin
si bir düşünce ile vasıta yaparak mı? 
Bu hale düştüğünü bir türlü anlıya • 

(Devamı ıs bad 1ayfada) __. 
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iKiNCi KISIM - A. R. 
Maşa artık casusluk yapmıyacak, Cemil ile beraber 
ayni uğurda mücadele edecek, millet ve memleketi 
ağJr ve kokmuş bir hava i~nde boğan iğrenç taas-

subu ortadan ka.ldırmağa gayr.et edecekti 

- Maşa 1.. Sen, nasıl işcilik, ame -ı - Gidiniz. Söyleyin.iz. Şimdi geli
lelik yapabilirsin} .• O j~ler için yaratı!- yorutn. 
ınış bir mabliık değilsin ki._. Diye cevab verdi. 

Demişti. Uplc, kapıdan çıkar çıkmaz,. ~ * atıldı: 

SON POSTK 

c Son Poeta • nın Tariht Tefrfbla : 6 

• Yazan : Celal Cengiz 

iki kişi T anzeri yakaladılar ve kızgın 
şişle gözlerine mil çektiler 

Nabo Sumerlilerle döviiŞ,mek için fırsat anyordu, kendi kendisine .. BakalUJ;! Gudea 
benden intikam almıya teşebbüs edecek mi? Eğer bu hadiseyi görmemiş duyma· 
mış gibi davranarak ses çıkarmazsa benden çekindiğine hükmederim.,, diyordu. 

Hiç ICon madan şatoya gelmişler· - Gitmeyin .. birdenbire 0 adama - Kefke daiların koynuna eığm-1 :Tanzeri g3ıtererek: Tunçay: 
dı."ı3ofrada, kar~ı kar~ıya oturmuşlar, gÖTÜnmeyin. Siz, onların ne tehl" teli saydım da buraya gelmeseydim, Bek- - işte aradığına adam.. - Bu kim .. ~ 
sessizce yemeklerini yemişlerdi. mahluklar olduğunu bilmezsiniz. O • lanı Ben sana giivendim de geldim bu- Diye mırıldandı. Oiye*>rdu. 

ikisi de dhlgındı. fkisi de duşünüyor. nunla birdenbire karşıl~manız, belki raya. Yağmurd n kaçarhen, meğer, Tanzer tehlikeyi görünce evin tara- Suz kralı : 
du ... Fakat ikisi de, bu sükutun şiriye- meş·um bir netice verir. Rica e<Jerim, doluya tutulacakmışmıl Şimdi iki dü~ çaıından atlayıp kaçmak istemifti. Fa- - Bir ölüm mahkumu .• 
tini ihlalden çekiniyormuş gibi görü- müsaade edin. Evvela ben gidip gö • man arasında kaldım.. kat, vaktinde davranamadı .• kralın a• O.iye eevab verdi. 
niiyordu. rü~eyim. - Ne tuhaf şeyi Düşmanlarının iki- kcrleri etrafını sardılar.. kargılarıııı Saray muhafızları kar,gılarınin ucu• 

Nihayet; Cemil, söz söylemiye ce - Diye yalvardJ. ai de hükümdar. Doğuya gitsen. Su • Tanzerin göğsüne dayadılar. :mı mahkumun göjmne dayamı§lar " 
saret euni ti Elindeki büyük. bir kış at- Cemil ,acı bir tebessümle gülüm11e- mer kralının.. batıda kal~an, Suz kra- - HayID, yürü.. .dı. 
mudunu soyarken: di: lının eline düşeceksin! - Nereye eötürecekainiz beni) Ölüm mahkUm,u bağırıyordu: 

- Maşa!.. - Bana kaışı himayekar bir tavır Delikanlı içini çekti: - Saraya.. - Bu yurdda rulalet yok mu} Be"' 
Dem: ti ... Ve hir kaç saniye döşij- cdman, pek. hoşuma gidiyor, Ma~··· - Ne yapayım ~imdi ben .. ~ Bana - Gitmem.. nim ~imi elimden almak yetmiyor .. 

nü?' gibi cfn,.arak sözüne devam eyle - Fakar, ben de seni muhtemel olan bir yol göster, Beklant Ben, onsuz nasıl - Gitmczaen, öldürürüz. Kral böyw Dl\Jl gibi.. üstelik bu işkenceler .• pu 
mişti: tef }ilce karşısına atacak kadar çocuk ya.şiyabiliıim} le emretti. dayak -ve bakaret\er .. 

- MaşaL Hakkın var ... Seni, bir- değilim ... Merdt etme. Grandük haz. - Bana kalusa gene Sumere döner- Tanzer lomı1damağa muktedir de • Tunçay 'birdenbire 3'aşafadı: 
denbire çok sarstım; tamamile yaöancı retleri'nin yaverlerinin hu:z.urwıa nasıl sin .. ve Tunç.ayı görmemit gibi davra- ğildi .. kargıların ucu göğsüne &yan • - Tanzer .. "ta 'kendisi. 
olan füsierie baş-başa bıraktım... Yav- çıkacağımı fimdi ~örünün. nırsın t Belki Gudea seni affeder... mtfb. Bu vaziyet karf ımda boyun eğ.. Diye bağırarak başını pencere<len 
rum f.. Önünde açılan ufulc, çok geni~ Diye söylendi. Bu mada bahçenin önünde ayak acs.- mekten ba.~ka ne Y.apabilirclj~ dışanya uzatmak istedi. 
tir. Hiç bir: zaman; mermer direklet, Derhcl yatak oda.sı.a geçerek, bat leri i~idildi. Beklan bafını uzattı:. Silkindi.. Nabo ..genç 'kızı omuzlarındeıı çekti=: 
mozayik. ü,lemeli duvarlar, günlü~ ko- ucundaki gece dolabının gözünü a. - Eyvah .. ha!ıldık. - Tanrı beni korur.... - Artı'.k o se~ göremez, Tunçay! 
hn tavanlarla ~ilm~tir ... Bu: p çarak omdan çıkardığı iki brovnik ~ - Basıldık mı} Diye .öylenerck. ımuha!ız1arin önü· Ve ıeni edebiyyen ıörmemesi için bU• 
ni ufkun çevirdiği büyük saha, mum- bancasını, ceketinin ceplCTine yerlef- - Kralın .mµhabzları evimin etrafı- ne döndü. Beklan delikanlının arka - gün onun gözlerine kızgın mil çeJctl .. 
larm karanlık dehlizleri arasında yoı - tirdi. nı .armışlar.. aından baka kaklı .• Ta.nzeri saraya ge-- teceğim. Sen, onun aesn .. 'benimsin at" 
larım şa:şımnaktan korkanların birer - Yavruml.. Benim için en küçült - Ne var acaba..} tirdiler. tık.1 ' 
mürşide ihtfybç göstermeleri, çok tabii .. bir endişe bile duymadan, neticeyi Birdenbire :içeriye giren muhafızlar Jşık.aız, lcaranlik.l>lr bodruma attılar .. , Tunçay korku ve heyecan ıçinde tit .. 
dir. Fa.kat senin önüne açılan saha, o bekleyebilirsin. ellerindeki kargıları uzatarak:. Tanzer bu havasız yerde, bir ölüm riyordu. 'Kalbi koparcasına çarpma'ğa 
kadar parlaK: bir nur ile ziyadardır ki; Dedi. Ve aür'atle odayı terketti. - Kıpırdamaymr mahlu1mu aibi, .hçsediJ.miıti baflamıştı. 
burada, ne hana. ve ne de başka bir Cemil. bu aarib ziyaret hakkında Diye bağırdılaı. * Tanzer öir aaha onu aünya gözile 
rehbere ifıt~yaÇ: yoktur. Buı:ada, y~ muhtelif ihtimaller düfünerek, bir çolt Tanzer bu hücumun manaein"ı bir • Ert • . " " ~ göremiyecek miyai) 
ne rehber ve mür~id; sadece akli sc - k:oriclorJardan gcçmif.. bir kaç merdi· den bire anhyamamıştı. Nerden bilsin- 8SI ııgün.. - Yalvarırım aana, 'Nabo t ~u af· 
liınc:lir .•. Bu akli eelim,.betn aeain iman ven çıkıp inmif •• nihayet. ikinci kattaki diki, Suz balı onu da yakala.t~ zinda- 'Kralın yatak odası.. fet .. onu ~ir daha anmıyacağım .. Tan• 
ve hayatına yeni bir mecra verecek .. salonlar dalı~sine gelerek {Beyaz Sa· na attıracaktı! Nabo aevgı1isini kendine ıbağlamak zeri memleketine gönder1 
lıem de ' · insanlara karşı daha ci~ kın) dan içeri girmifti. Orada, basit ve Muha~:lan biri kargısının ucu· için, ona kendisinin ne kadm kuvvetli Suz \kralı yavaş yavaı:ı sa.kalını o'kii· 
dt ve: el:: :vdalı hizmetlere sevkey· !ade bitceket üzerine ipek kordon tak· nu Beklan"ın 1ıöisüne dayadı: olduğunu göstermek istiyor.. yara'k gülüm!edi: 
liyecekt .. Sonra .. ougünkü vazifeni mış olan genç bir zabitin, ellerini arka- -Tunçayın eti bu adam mıdU'lı Tunçay pencereclon dışarı.)ıla bakar· -'Merak ebne1 i('.)nu memlekefine 
tmedeY ha bir işe atıiman bahd- sına hağlıyarak. salonun orta1ında dur· Beklruı ~ırdı.. ken, sarayın bahçesinde bir kalabalık gön8ereceğim .. fakat, göiletini aunya-
n~ g lincı. =ıda, c:ok hakkın var. Ar· duğunu görmüş .. metin adımlarla oaa «- Hayır •. o değil h~ , • gördü. Elleri ve aycldarı :zincirle ba,ğlı ya kapaClıktan sonra. Kor1ana eB.km •. I 
tık sen, k il "icdan avcılarına vasıta- doğru ilerlemişti. Diyebilirdi .. korktu.. bir adamı sürükleyerek bahçeye getiri· 'f 311zeri öldürmiyecekler. Sadece 4ıÖZ" 
lık edemezsin . . Ancak şu var kit hir (Arkası var) Diyemedi.. yorlardı. !erini sönClürece'lller .. işte o 1'a<lar. 
fahrik~.n rığır ve meşekkatli işleri al- V.c yiı'ksek bir sesle bahçeHe1d ınu• 
tına d giremezsin. ister D.tUı. IBIIB. he.fulara 1ınğıraı: 
bizzat ben bir vazife vereyim. o - HayCli.. ne duruyorsunuz} 

=~~~~wıi~e~ı~::e:~:·debildii- KUM BARA BiRE dı.Tunçay aeli.gibi çırpınmağa~~la· 
lerinin, taıuclıklarının batıl itik.adlarını - - ~ - """ . , \ 

/ 
' Tanzerin gözlerini oyarken, Tun .. 

yıkacak.. millet ve memleketini e:ğtı 1 00 o çay l>u tüyler urpe?tici manzara. karp .. 
ve kokmuş bir hava içinde boğan, iğ- sınaa -nasıl 'kenaini tutacak.. nuil ta• 
r.enç taassubu ortadan kaldır.mıya gay· hammül edecekti'? 
ret ~deceksin. Bahçede başlıyan 1'.oşuşmalar .ara .. 

- Hissettiklerimi, herkese söyle • smda T a.nzerin sesi işidiliyorau: 
nm. -Ulu Tıruınaan ~orkmuyor mu• 

- Fakat bu, çok. tehlikeli bir İf o• sunuz'} Soyunuzaan liiç kimseye fena" 
lacafc.. Ma~. lığı &<\tunmıyan .suçscz bir adamın 

- Siz .. dün akşam .. bir çok.. şehicl· gözleiini ne cesaretle ~öndürecebiniı? 
lerden baqeettiniz. Ce'Uaalar kulaksızdııp aerlerdi ele 

- Kafi, kızım ... Anlıyaum ki. ar- Tanzer :bu söze inanmaz8ı. 
tık sen; dersini tamamile !\azmetmiş- Ger.çek bu adamlar kre:lın ıôzün8eıı 
aiıı. Cenabılıaktan temenni ederim; se- .1 başka bir söz ainlemiyorlar.. 'bwı..tı 
ni, bütün tehlikelerd~n esirgesin. seslere, foryaalara, haykırış1ara ku.1·"'" 

* 1arını tıkamış 4bir ha1dc iş1erine d~ ~~ 
Aradan. tam bir hafta geçmi~. e<liyorlardı. 
Nefes nefese gelen bir uşak, Cemi· Bun1ardan ikişi Tan zerin ko!Iafll .. 

lin odasına girerek, büyük bir telişla: - dan yakaladı .. bir üçüncüsü e»-."' e ~ı· 
- Kumandan efendil_ Grandük ı...-! gın 1biT Şişle koşarak gelai .. 

hazretlerinin bir yaveri gelmiş. Sizinle ~,,- . Ve zavallı de11ikanhnın gözlecindc:O 
eöriişmek istiyor... Kendisini beyaz ~_,.~ <ı ?':- ... .r..: bu kızgın mili geçirdi. 
aalona aldık. Sizi orada beldiyor. Bir inilti duyuldu .. 

Dedi. ,__.. 
,,. _,,.of'~ . ~ - Ah .. ö1üyorum ... 

Cemilin vücuclündcn, hafif bir ür· 
perti geçti. 

- Grandük'ün yaveri mH. Acaba 
ite istqcr} .. 

Diye söylendi. 
Birdenbire, gözü Maşanın çehresine 

ilişti. Genç kızın yüzü, sapsarı kesil • 
nıişti. 

Maşa; Cemilin yanına geldi. Onwı 
kulağına eğildi. 

- Siz, durwuız~ Evvela: ben gide
yim, bakayım. Ne istediğini anlıya • 
yım. 

Dedi. 
Fakat Cemil. Maşayı ellle durdma

~k: 

......... , -
.. · · · ' Bu ses, T anzerin sesiyt!i. 

-• ,,.,Al "'" - -: ... ~ .!. .f 11 ı Saraym penceresinde ~e hıçktrı'kla1"' 
- • -JJ~ ""~ ""' la ağlıyan bir kadın vardı .. 

Tunçay; 
- T anzcr. . . T anı:er ..• 
Diye :ba.ğıny~rdu. 
Tanzer sevgilisinin sesini duyma011f 

değildi .• fakat, sönen gözlerinin verdi~ 
ızttrabla kıvranan delikanlının erim1f 
bir külçe baline gelen vücudü gittikct: 
pelteleşiyordu. Ağzından bir tek ıöS 
çıktı: 

- Tunçay ... 
Kendini k.ay'bederek 00l'U~laım111 

üstüne düştü .• 



Değişen Hayal-
(Ba~ tarafı 13 ündi sayfada) \ Gözlerini 9ÇtıiJ, maman bqnrnmcJaıki 

tnıyordu. Yalnız gene ka bı?deki ça.:- 1 gece lambası yam,,,o~du. _Odası Y8:m1 
pıntı fazlalaşmış, başı hiç bır şey du- karanlıktı. Alnında bır elın dolqtıgını 
şünemiyecek bir halde ~lda~ıya hissederek yavaşça .~a~ını ~di ve o 
başlamıştL O geoe müthiş bır gunah zaman her ışıktan ustun b~ ziya .. pa~
işlemiş insanların duyduğu ıztıraplnrla çasının yanıbaşında parladıgım ıordu. 
kıvranarak uY';yamadı. Ertesi gün ya- Küçük kız kahve rengi gözleri tefkat 
taktan bl'kaJdYacak kadar hasta idi.. yaşları ile buğulu yüzüne bakıyor, el
Sabah, kalfa onun yüzünün kıpkırını- leri ile buruşuk alnım okşuyordu. !Jı. 
zı olduğunu ve göğsünün rahatsız so· tiyar adamın fersizleşen gözleri bir • 
lu.klarla kalkıp indiğini görünce dok- denbire parladı, içinde derin bir fe • 
tor~ teklif etti Fakat o bu- rahlık hissediyo~, jyileşti~~ anlıyor
na müsaade etaM:yip ihtiyar kadına du. Alnında gezmen bu küçük eller, o 
boğuk bir .sesle yalnız kalmak istediği- iri kahve rengi gözlerde tıpkı bir bü -
ni söylecli. Yalnız kalmak, yillarca yük babaya duyulan te~at .ıtJ>i tit~· 
göğsünde temiz ve taıbıi hislerle çar • yerek mahzun mana, o gmel ~ yu
pan yüreğinin sert günahkar darbe - zündeki safiyet, bütün bunlar anki 
lerle göğsünü vur~u kimselere bel- içini yeniden temizliyor, oradaki kötü 
li etmemek, küçük, siyah önlüklü, ço- hisleri, ta~ia.~in fevkine ~ çıirkin 
cuk bakışlı bir kızın kafasına fersiz arzular~. ~.oküı:ıd~ ~p, su!":1rerek _o -
gözlerinin oyuklarından bir hırsız gibi r~ya, butun bır o~ur aevgıs~ ıefkat
.tizülerek girdiğini ve <>rayı bir harabe sız ka~anm v~dıi! azapla böyle ~
gibi yıkıp, yaktığını, hemen anlayıp ~ vehimlere ~u~en o. zavallı basta, ~~ 
kendisini lanete boğacaklarmış gibi ti!ar kalbe, küçük bır ~cuğa, sevgı~ı 
başka k imselere görünmemek istiyor- bır toruna duyulan lekeaız ıonstu bır 
du.. muhabbet, şefkat, şefkat doldunıyor

du. Ve ihtiyar adam kuru. çatlak du -
daklarına bütün takatini top'iıyarak o
na fısıldamak: cÇocuğum, çocuğum 
beni affet, nasıl düşünebildim bunu!• 
diye, ondan af dilemek, yıllardır hiç 
bir elin gezinmediği buruşuk alnında 
serin şefkatini dağıtarak dolaşu o kü
çük parmaklan minnet buselerine 
boğmak istiyordu. Fakat bunlarm hiç 
birini söyliyemeden, yapamadan geniş 
bir nefes alarak gözlerini kapadı. 

Daha ertesi gün de ihtiyar kalfanın 
d oktor çağırmak için yaptığı. bütün ıs
rarlara, kadına pek garip göriinen kı
.zarnuş, korkunç gözlerle bakarak razı 
elmadı ve akşama kadar hazan durur 
cib.i bafifliyettk, hazan göğsünden fır-

byacak gıibi şiddetli darbelerle vuran 
blbinin çarpmtılanm dinliye dınliye 
odasında tek başına kaldı. Geceyi gene 
binbır buhran içinde geçirdi ve uy -
kusuz. az.a plı bir geceden sonra şafak 
atarken büsbütün feri sönen gözle -
rinden dökülen bol yaşlarla ağ!adı, ağ· 
ladı.. Öğleye doğru kalfa ona çorbasım 
~irdi ve korkak bakışlarla gene dok
tor lifını açmak isteyince ilk defa yap
tığı şiddetli bir hareketle zaya!h kadı
nı azarlıyarak yanından ko\'du. 
Akşam üren odasını gölgeler basıp, 

karşı pencereden görebildiği küçük 
eök parçasını bulutlar kapladığı za -
man kalbinin yavaş yavaş rlarbelerini 
hafiflettiğini ve içinde derin sonsuz 
bir boşluk hasıl olduğunu h!ssetti. İki 
sündür~ cAllahım beni affet..> diye, 
li>zlerini ayırmadan dualannı yolla • 
dığı penceresinden görünen küçük se
ma parçasına başını çevirdi; göz ka -
paklan halsiz halsiz örtüldü. 

Küçük kız elinin altındaki alnın so· 
ğuyarak nemlendiğini hissettiği zaman 
ürpererek yerinden kalktı. İçinde ga -
rip bir korku, gözlerin::le parlıyan yaş
hırla onun üstüne eğilince ihtiyarın 
buruşuk dudaklanndaki hafif tebes -
süm kıvrmtw c_amlaşrnış gizlerinin 
pınarlarında pırıl pırıl parlıyan iki 
damla göz yaşı onu hapete düşürclü 

ve o tebessümün, o gös yaşlarının sem 
deminde kendi çocuk 16zlerinde pil'

lıyan şefkatle doğruya, güzele sevket· 
tiği, günahlarından sıyırdığı bir ada -
mm sonsuz inşirahından mjıdujunu 

anlıyamadı. Yalnız bir ölü ile başbaşa 
kalmaktan duyduğu korkunun ııttikçe 
içinde lbüyümekte olduğunu hissede -
rek uçar gibi, hafif ve sür'atli adım -
!arla koşarak odadan çıktı. 

----..---~---.... 

~ esisah Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

(MOHIM iLAN) 
Tesiab Eleldrilöye Türk Anonim Şirketi, memw· in 1936 1e11eline ait 

eıpembe» renkte •e coaüMatil» rJô'cle lııimyet brtlumm 1 llrincilrillUll 
1937 dm itibaren ipllll mi' nek 1937 senesi için mutel>er olmak üzere <<JDa· 
ft>, renkte •• uauntatifo tekilde kartlarla tebdil edileceiini muhterem 
•ü,a.ilerine arzeder. 

Malmr kartların bat tarafmda firketia UDftlll yani <<TESISA 11 ELEK
t'RIKIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi>, Ye eiri olarak 1937 a.-e.i JQlb. ... 

Bu enafı muhte.i ohm.yan brtlu usulüne pyrimuvafık addedilerek 

llimilleri hemen poliee a.a.r ohmmahchr. Şirket, mütterilerin ifbu ibbu
mameye riayet etmemelerinden te.ellüt edebilecek olan neticeler için her 

mesuliyeti fİ!Ddiden recldeyler. 
DiREKTÖRLÜK 

Akay işletmesinden: 
1. - Yalova kaplıc:alan mıethüne iki kilometre mesafede ufalt fOee fi. 

ilerinde gösterilecek mahalde yaptınlacak Elektrik aantnlı tesisatı bpab 
Drf usuliyle ekailtme7e konulmu9tur. 

2. - F.kailtme 30/12/1936 Tarihli Çaqamba tünü saat 14.30 da Ka. 
taköyde idare Merkezinde Şefter Encümeninde yapdacaktır. 
. 3. - Muhammen bedeli (55.3Z7) lira n 20 kul'Uftur. 

4. - Muvakkat tmlinat (4.149) lira ve 54 lmruttur. 
5. - Şartname, ketif ve projeler idare veznesinden bir lira mukabilin. 

ile aatm alınabilir. 
6. - ... Ev teklif mıld1ı1p1-ml yuala ...... niha791 Wr wııt ...-. 

.. ...- Eacüw ReisJiiiae .... wlal>ilincle n1...U. ... (3542) 
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SAT 1 Ş 
YERLERi: 

lstaaw bdaet len M-arltılmadan: 
Ayaaıpqada Tafkıfla caddeıılnde Amram 

apartımanında mukim iken hAlen nerede 
oldutu blllnmeyen Vltalt Ameoya. 

Moru ljllç tarafından istanbul Asliye Be

flncl hukuk mahkemesinden alınan 10/ 9/ 938 
tarlhU n 935/104ıt A,1111 ilim mucibince oı
baptakl dava arzuhallnde c1nalert. 7&Z1lı eı
yalara vaki mtıdahalenlzln menıne ve eı

)'alann dancı ııorts 8Uç'e teslimine 'Yt tak

dir olunan 20 lira ücreti ~etle 1065 ku
ruş maaarift muhakemenin .ızden tabanını 
mütedair olan lllm berayl infaz da!rem1s1n 
936/ 2832 numarasına vu'olunarat namınıza 
tanslm ltılmaD "menkul teslimine müteda
ir olan icra emri ıtametgA.hınızın meçhull

yeti haseblle teblil edllemedlilnden blr ay 
hakkı itiraz tayini aureWe tebllıratın Ulnen 
icrasına tarar verllmlştlr. Tartbl Dlndan 
Jtibaren ltbu bir ay içinde evaJarı tesum et
meniz llzundır. Bu müddet içinde eoaıan 

tellUm etmeaenlz tetkik mercllnden Yeyahut 

ladei muh•lrtmte yolu ne alt oldutu mahke
meden lcranm seri btralalmal1 batkmda bir 
karar ptlnned1llnts tudlrde cebri leraya 

dnam olanarak hükmolunan mal veya mts-
11 Jedlntsdt balununa mrla alınıp alacaklı

ya verllecell 'Ye abl takdirde değerinin alı
nacaiı ft ftnne~nlz aynca icra emri teb
lltioe set. kalmak.sızın bunun haciz yolu 
ile tahall olunacatı maltmunuz olmak ve 
olbapt.a meokul telUmi hakkındaki icra em
rinin tlllıllll makamım. taım cıbak üı.ıere 

te1n~ Ulnen teblil elımar. <WHl 
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Türk Anonim Elektrik Şirketi 

(MÜHiM iLAN) 
Elektrik Şirketi, memminin 1936 senesine ait ((yefilıı renkte ve mus • 

tatil ~de hüviyet kartlarının 1 lkincikinun 1937 den itibaren iptal edile
rek 1937 senesi için muteber olmak üzere ((pembe,, renkte •e ccmuatatil» 

tekilde kartlarla tebJil edilecejiııi muhterem mütterilerine bildirir. 

Meılmr brtlann ... ı.afmda firketia unvana yani ccTORK ANONiM 
ELEKTRiK ŞIRKE'dt, •e elsi olank 1937 ibaresi pulm. 

Bu naafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık acldedi1erek 
himilleri hemen polise ihbar olunmabdır. Ş"uket, müfterilerin ifbu ihbar
nameye riayet etmemel ! rinden tenli üt edebilecek olan neticeler için ._. 
mesuliyeti fİmdiden reddeyler. 

DIREKTÖRLOK 
----~----~~~--------------------------- -
1 lstanbul Belediyesi lıinları · ı 

Keti( ltedeli 1512 lira 90 "-ut olan Cinci meydanmda t-nizlik iflsi., 
lurlanaa ilivetm yapılacak anbar ve aamanLk açık elailtmeye konulmu.
tur. Ketif evrakı ve ..,tnamesi levazım müdürliijmwle aöriileMJir. l.tek • 
liler 2490 N.h kanunda yazdı •eailm ve aynca Belediye Fen itleri Mfidür. 
l6iünden ..ı.c.ldan Fen ehliyet Yealmlarile 113 lira 47 kul'Ufluk ilk temi • 
nal makbuz veya mektubile lııenber 24/12/936 peqembe tünü saat 14 ek 
Daimi encümende bul11nmelackrlu. (8.) (3510) 

lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Teşebbiisab 
S.naiye Türk Anonim Şirketi 

(MOHIM iLAN) 
l.t.nhul Hava Gazı ve Elektrik" T..,w,üuta Smaiye Tirk AnoniM 

Şiak~ memurinin 1936 senesine ait «<küfo *tikte •• ((muatatiln tellide 
hüviyet brtlannm 1 lkincikanun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 Me 

nai için muteber olmak üzere ccturunç,, renkte ve «muıtatiln tekilde kart

lula teldi edileceiiai muhterem mütterilerin~rzeder. 
~ kartların bq tarafında fİl'ketin unvanı yani cclsT ANBUL HA

VA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBOSATI SINAIYE TÜRK ANO. 
NiM Ş!RKETt, •e eiri olarak 1937 ihareai yazılıdır. 

Bu enafı muhtevi olmayan kartlar usulüne ıayrimuvafık addech"lerek 
hamilleri hemen p · lhe ihbar olunmabd1r. ~irket, miifterilerin ifbu ihbar· 
nameye ri,..ct etrne"nelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için bir 
llleMILi J w fimdidea recideYMır. 
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Mercimek unu· 

Bezelye 
" Fasulye 
" 

"atates "· 
Çavdar 

" Nohut " 
Pirinç " 
Bakla 

" Yulaf 
" Arpa 
" 

Buğday nlf&!iiası 

Pirinç nlta•tası 
KORNFLOUR 
(Mısır unu hulüuı) 
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Sözü Boş Değildir. 
ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 

'u dzü teyit eden güzel Yurt topraklannın biricik imal kaynağıdır. 

Kırmızı biber 
Beyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 
Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın 

Salep 
(Kutu ve Paketleri> 

Sofra tuzu 

Memlekette bu makatla kurwmUJ ve berşeye rağmen (21) sene neslin prbilz yetiımesine tevekkufıuz hizmet etmidJegbe Ttırk 
san'at evidir. Yavrularınıza, Doktorlarınızın tertip ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin oclecektir. 

ç A A KA 
Dünyada beynelmllel şöhreti haiz •tlerlla ka~'lyyen omuz omuzadır. 

fDalıa üatününün bulUlllDUI mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde daima taze olarak bulaakpnız. 

Adres: Beşiktaş - Kılıcall. Tel. 40337 

işte bu en uf ak fark 

Krem Pertev'in faiklyetinl 
ılze anlatabilir. ÇUnkO;Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa
dnron veya mahiyeti meç
hul bir keşfin neticesi d&
ğlldir. Krem Pertev çok ça· 
hşılmış ve çok tecrObeler
den sonra kibar mahafile 
takdim edilmiş yegane Krem 
olup başlıca fevnidi: Cild
dekl mesamatı yumuşatarak 
kapatır. Bu suretle bu me
snmnb harici tesirattan mu
hafaza ederek cildin pUrtız· 
!erini de!'cder. Cildi besler 
ve bu suretle gençlik ve ta
raveti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabill 
nüfuz bir tabaka yapar ki 
yazın sıcağın, kışın, soğuğun 
tahribatına mani olur. 

Dr. A. KA TIEL 
( A. K U T 1 I! L ) 

Ka.raköy, Topçular caddesi No. 33 

OOYÇE ORIENT BANK 
Drcsdncr Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki §Ubeleri: 
1 

BOyUk ikramiyeli 

ENiCE • 
1 

y enice kuponları mukabilinde verilecek hediyelerin iki 
piyangoda tevzii evvelce ilan edilmişti. Bu kerre iki keşide 

birleştirilerek 15 Şubatta yalnız büyük bir piyango çekilmesi 
takarrür etmiştir. Bunun için sayın müşterilerimiz tarafından 

kuponlar 30 Son kanun 1937 Cumartesi günü saat beşe kadar 
idareye teslim edebilecek ve ondan sonra getirilecek kopunlar 
kabul edilmiyecektir. 

Ş imdiye kadar Yenice kur'asına iştirak etmemiş olanlar 
müddetin bu suretle temdidinden bilistifade 50 kupon 

biriktirip bu büyük piyangoya bir kur'a numarasile iştirak 
imkanını bulabileceklerdir. Bu ilan bundan evvel yapılan bütün 
ilanların hükümlerini iptal eder. 

inhisarlar idaresi 

Birincikinun 23 

RLJK 
ICIN-

BESİRKEMA 
MAWMUTCb:V~ 
f='C~A..NE-~( 

MU!:>TAHZAR~TINDAN_~ 

P E KTO R 1 Nf_vL\P 

MÜJDE 
Mağazamız yılbaşı mQnasebeWe 

en son model elektrik abajorlannı 
%40 tenziltUJ.a satışa başlamışbr. 
Fırsattan istifade ediniz. 

DÖKÜM iŞ 
Merkezi: Mahmutpaşa Çuhacı han 

sokak No. 10 • 
Şubesi : Çarşıkapı Nurosmaoiye 

caddesi No. 38 lstaııbu1 

Profesör K. KömUrcanm 
Modern ve herkese elzem kitaptan 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeal muhasebe 119Ulü 
Ticari maIGmat ve baııkacılık 
lktiaat ilmi 

~· 
122,SO 
ıos 
17,50 

lbt1tu mala.uebeleri {tlrket, .... p. 
slrut, baııka) . 175 
Ticari ve maH beap 1 ci kı11m 70 
Zihni heaap kaideleri 20 
Loraritma cemlleri (yeni rakam) 5' 
Yeııl hoaabt ticari (mufuaal -> 200 
Malf cebir (istikru ve aiıorta aae..,ı..) 100 
Başlıca satış yeri : İkbal Kitabevi 

(166) 

61 __ .. Doktor 4m __ , 
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su 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: ist. Tütün Gümrüğü 

ı * Her türlü banka iıi * __________________ _, 
·- .. -..... . .... . .............. . 
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