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Sancakta işkence günden giine artıyor 

İNKITADAN SONRA işi AZITTILAR 1 Köglüniln kalkınması için pliin 

T h ·ıd 1 --T·· ki Büyük sermayeli bir . a Si ar ara ur _er~ köylü bankası kurulacak 
ışkence yapınıı denıldı Küçük köyler birleştirilecek, her 

yerde ziraat makineleştirilecek 
f:apka giyen Türklere karşı "Türkleri Köylüye ucuz ayakkabı temini için tetkiklerde bulunulmaktadır. 

Y 4 l k k , J Mevcut ziraat mektepleri hakkında da yeni karar alınacakbr. 
hahra ~m~~e ~ence he ~~-a-~-24-~-~-ım-~-~-~-z------~ 

O··zrJu··rece1Ciiz tehdidini savuruyorlar ~~~)zirat.~:!1:!~ ~:=~e~k:i:! 
U j O '' \Sahalarda ve kısa zamanda kalkınma-

• "T" k" • d J "' k tl"d• d• sını istihdaf eden ana plAn ve prog-Eir Fransız gazetesı ur ıyenın ost ugu ıyme ı ır ,, ıyor ram1arı hazırtamağa aevam ediyor. 

Uızikiye 24 (Hususi) - An 
tiakya ve İskenderunda tazyik 
bütün şiddetne devam etmek
tedir. İskenderunun Albacili 
köyü ahalisinden Musa ve Ce
ıaı müntehibi sanilikten istıfa 
ettikleri için evleri jandarma 
tarafından basılarak' kendileri 
tutuhıp İskenderunda 24 saat 
hapsedildilden sonra kefalete 
bağlanarak bırakılmışlardır. 

İntihabata iştirak etmiyen 
diğer müntehibi saniler dün 
muhakeme edileceklerdi. 

, re dertlerini daktünnemek i· Basit usulü muhasebe esasları, büt-
çindir. çe ve hesap defterlerinin formül ve şe 

İşkence devam ediyor killeri de tesbit edilmektedir. Bütün 
Halep, 24 (Hususi) - Talı- meml~ket dahr1inde muhtelif mıntaka 

ıildarlar istihbarat daireleri - ların bünye ve karakterlerine uyeun 
ne oelbedllerek Türk köylerin planlı hareket vahdetile alakadar o • 
de olan alacakların derhal alın lan bu nisbet ısrahat ve muvaffakıyet 
ması için ne llzunsa yapmala- yolunda atılmış Hk adım telakki olun· 
n ve her türlü ~kenceye baş maktadır. 

w.rmaları kendilerine ta vsiyc Bu adımı: A ~ Küçük köylerin bir 
ohmm~ur. leştirilmesi, köy birlikleri vücude ıa-

•TürkJeri öldürecetiz• tirilmesi, köylünün hizmet ve ihtiyaç-
LA.zikiye 24 (Hususi)- Şap larını kar~ılayacak teŞkilatla teçhizi, 

ka fi.ydikleri için Türkler ha· B - Karakter ve bün~ itibarile bi· 
tA hakarete maruz kalmakta- ribirine benzeyen kümelerin ınıntaka 
dırl:ar. Şapka giyenler alenen larda toplanması, bunların başına ih
f\l cümlelerle tahkir olunmak tisas heyetlerinin ~etı·n·1m1~~ 

Mlintehibi sanileri tehdit 
Halep 24 (Hususi) - İsken 

derundaki Vatanilerden Sala· 
battin Haki ve Baki mahalli 
hükumetin müzaheretile Türk 
köylerinde dolaşmakta, münte 

Antakya ıokaldanndan bir intıba: Kenarda tadır: C - Mürakabe takip ve tefti§ teı-
cSancak Suriyenin parçası- ki1atının kurulm~ı 

hibi sanileri tehdit ve iğfal ederek, 
«intihabata arzumuz.la iştirak ettik• 
diye yazılı mazbatalar topl'amaktadır
hır. 

jandarmalar görülmektedir 
legenin, cSancakta tazyik yapılmıyor• 
şeklindeki beyan.a'tına rağmen halka 
her türlü tazyik yapılıyor. Türle şo
förlerinin Akçeköye gidip gelmeleri bi 

Her şeye rağmen le menedilmiştir. Bu tazyik halkın mA 
Milletler Cemiyetindeki Fransız de neviyatını bozarak ge]lecek müşahitle-

dır. Burada kalacak Türkleri D _ Plana alın~cak işlerin sür'at 
hatıra gelmiyecek işkencelerle öltlüre- ve emniyet altında tah~uk edebil -
ceğiz.• mesi için büyük sermayeli bir banka 

Suriyeli askerlerin marifetleri kurulması gibi geniş bir plAnın tat-
Hal~p H (Hususi) - Bayramda rna bikatı ta'kip edecektir. 

tem tutan Antakya Türltlerile alay et Diğer taraftan makin~li ziraatin ta-

Ziraı.... Vekili Muhlia 
tepleri ha:Klkınd.a da yeni kararlar alı· 
nacağı anlaşılıyor. 

Bundan başka köylüye ucuz ayak -
kabı temini yolunda da tetkiklerde bu 
lunubnaktadır. 

(Devamı 6 inci sayfada) mimi yolunda mühim tedbirler alın • 
-============-========:::;:=========-m===----=-====ıı:::ıcc======-_,,_._ mak üzeredir. 
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Bu biribirini tamamlayıcı tedbirler 
arasında olan benzin ve petrot fiyat· 
larının ucuzlatılması hakkındaki layi
ha da Maliye Vekfıletinde son defa 
gözden geçirHmektedir. Yakında Baş
vekfilete verilecektir. 

. Yiyecek 
lzmirde de 

fiyatları 
yükseliyor 

aazı maddeler fiyatlarının artmasına sebep gösteriliyor, 
fakat bir kısmının pahalılaşmasına hiçbir sebep yok 
İzmir, 24 (Hususi) - Son günlerde başlamıştır. Ekmek fiyatı dokuz ku ~ 

İzmirde havayici zaruriye fiyatları ruş otuz paradan on kuruş on paraya 
gözleri çekecek derecede yükselmeğe (Devamı 3 üncü sayfada) 

yıldızı bir Tü~k 
İstanbulda ! 

Sinema 
kadını 

Alman filmlerinde rol alan Zehra Ahmet, "Son Posta,, ya 
hayatını ve nasıl muvaffak olduğunu anlabyor 

Yazan ı Naci Sadullah 

lzmirde sari 
hastallk Yok 

lzmir valisi garazkirane 
neşriyata rakamlarla 

• cevap venyor 

Başvekil İsmet İnönü Ziraat VekAle 
tinin bu mevzudaki çalışmalarla yakın 
dan alakadar olmaktadır. 
Diğer taraftan mevcut ziraat mek -

r Yarın Başlıyoruz 

Yeni Edebi 

Şimdiye kadar 
güzel hikayeleri • 
ni okuduğunuz 
genç muharrir 
Peride Celal Son 
Posta okuyucu .. 
lan için çok gü • 
zel bir roman ha
zırlamı1tır. ccSö • 
nen Alev» his, 
mevzu, yazı, tas
vir cihetinden 
çok güzel ve kuv
vetli bir eser .. 
dir. 

Peride Celal, 

Yazan: Peride Celal 
bir doktorun ka· 
pısını çalıyor. 

Bu genç ziya -
retci romanın 

kahramanı Se 
za .. 

Doktor genç 
bir adam... Seç · 
ları vaktinden ev
ve1 ağarmış. Bel
li ki ıztırab çek -
miş bir insan. 

Seza ile karş ı 
karşıya yerler. 
Seza ona bütün 
hayatını anlatı -

bu eserinde fırtı· Peride CelAI yor. 
nalı bir aşkı, bu aşkın bütünsafahatınıl Bu kadını gece yarısından sonra so· 
yazmıvtır. kaklara dü~üren sebeb nedir} 

«Sönen Alev», her satırını okurken Bu doktor kimdir} 
yrı bir heyecan, ayrı bir zevk duya • Seza ona niçin hayatından bahscdi-

cağınız bir romandır. yor? Bu suallerin cevablarını Sönen A-
«Söncn Alev,> şöyle başlıyor: lev'in ilk tefrikalarından öğreneceksi 
Gece ıaat iki... Genç bir kadın, niz. 

~----------------------------~------------~------' 



2 Sayfa 

Her gün 
Bir taraf tan ucuzluk 
Sözü, öte taraftan 
Pahalılık hadisesi! 

Yazan~ MuhlHiıı Birgen 

·e' irkaç günden beri gazetelerde 

gene hep pahalılık sözleri baş
gösterdi. Muhtelif istihlak. maddeleri 
pahalandı, ve bu şikayetler biribirini 
takip ediyor; reporterler kapı kapı pi
yasayı dol~arak artmakta olan fiyat
ları kayıt ve bu gid~le yükselişin de· 
vam edeceğini de ilave ediyorlar: Bu 
pahalılığın bir kısmı mevsim iktiza
sıdır; her sene görülen bir şey, ehem
miyetsiz bir hadise. Fakat, bir kısmı 
da ihracatın artmasından ileri geliyor. 
Bu da fena değil, ihracatın çoğalması 
zaten hep işıttiğimiz şey değil mi? Fa
kat, ihracat arttıkça bizim dahil piya
sası da yl.ıkselir; ne yapalım, bu da za
ruri birşey, katlanmak Jazım! 

İşin hakikati şudur ki ihracatın art
ması i1e hasıl olan paha1ılıktan ben o 
kadar korkmam; çünkü, bu nevi paha
lılık ancak sabit gelirle çalışanlar üze· 
rinde mühim bir tesir yapabilir. Tacir· 
ler ve müstahsiller bundan müteessir 
olmazlar. Çünkü ellerindeki malların 
fiyatları al'ttıkça ayni nisbette pcya
sadan a1acıak'ları malların da fiyatları 
ucuzlar demektir. Mademki pahalılığın 
bir kısmı toprak mahsulleri ihracatır 
nın ~ğalması ve binaenaleyh fiyatla
rın artması eseridir; şu halde Türki
yede bilhassa muztarip olan köylülerin 
memnun olmaları lazımdır. 

* 

Paraya güvenme çabuk biter 

(söz 
Otomobilden innaigen 
Kanguru 

SON POSTA: 

Mevkie dayamna çabuk sarsılır. 

Sonsuz destek a 

İnsanın güv~ği yalnız kendisi· 
dir. 

ARASINDA J 
Av hikayesi 

Fınncı Osman iyi avcıdır, fakat 
anlattığı av hikayelerinin yüzde 
yetm.İf beşi yalandır. (Bütün avcı· 
lann anlattıkları av hikayeleri gi
bi) bir gün ıene bir hikaye anlatı
yordu: 

- Bir ıeyik görmüştüm, dedi, ni 
şan aldım. Tetiği çektim. Öyle us
taWW vurmuşum ki, kurşun geyi
iin burnundan girdi, tımajmm u-

Amerikanın 

Minesoto eyile -

tinde susuz ka -

lan itfaiye civar -
daki süt depola -
rının içindeki 
ıütle yangım 

söndürmeğe mu • 
vaffak olmuş • 
tur: 

Vak'a 
cundan çıktı. cereyan 

fÖyle 
etmif -

Mecliste bulwıanlardan biri ken· tfr: 
dini tutamadı: Bundan takriben altı ay evvel Ufi-

- Olabilir, dedi. O sırada geyik nom kasabasının ilkmektebinden yan-
burnunu kaşıyprdu. Tırnağı bumu· 
nun ucunda olduğu i~in kurşun iki gın çıkmış, yangını söndürmek için 
sini birden sıyırmış, geçmiştir. yetişen itfaiye su borularında su bu-* --:--• lamamış, o sırada küçük talebelerden 

Birincikanun 25 

,-
Sözün Kısası 

Verem vergisi 

l H. 

F :ikracı arkadaşlardan Bürhanet .. 

tin Felek şöy1e bir yazı yazmış: 
Yazısında lahik verem, sabık inct! has• 
talık.tan bahsediyor. Veremin, uyuz1 

basur gibi hastalıkların bir türlü kapı· 
sından içeri giremedikleri edebıyata 
bile gi~diğini söy1üyor. Arlık bu has
talığın nezle gibi hafiflemesini ve ede
biyat hudutlarından da harice atılma· 
sını istiyor. İsteyebilir, fakat isteği yal
nız bu değil: 
Mütaleacı muharrir, bir de verem 

vergisi ihdasını istiyor. 
Bu mütaleayı gördükten sonra, Fe· 

leğin yazısını bir kere daha okudum. 
Yazının başında 1, 2 diye numara yok· 
tu. Yazının sonuna: 

cDiğer hasta:ıklar hakkında da ay'" 
rı ayrı yazılar yazacağım• 

Cümlesini ilave etmemişti. Bu yüz
den yüreğime biraz su serpildi. 

Çok şüıkür ki Felek bu makalelerini 
seri halinde yazmıyor. Eğer bir giln 
sonra kızamık, ertesi gün de kanserJ 
daha ertesi gün de tifo hakkınaa ma• 
kaleler yazmış olsaydı, iktibasçı ve 
mütaleacı muharrir herhalde onlan da 
iktibas edecek, altlarına da bir k ınser1 
bir tifo, bir kızamık vergisi konulma
sına taraftar olduğu mütaleasını ilave 
edecekti. 

Verem vergisi isteyen muharrir, bir 
vergi daha çıkaracak olursa acaba ve
remliler çoğalır mı, yoksa azalır mı, 

bunu hiç dü~ünmedi mi? 
İ. H. ·---Biliyor musunuz ? 

Sabit iratlı memurlara, ameleye, 
müstahdemine ge1ince, bunlar bugün
kü fiyat yükselmelerinden bittabi mü
teessir olurlar. Anca6c, öte taraftan hü
kumet te onlar için bir ucuzluk hazır
lıyor. Eğer bu ucuzluk, Iayik ve elzem Amerikalı b'ir kadın yanında köpek 
olduğu derecede cömertçe ve toptan yerine kanguru gezdirmekten zevk al
yapılacak olursa onların da bugünkü maktadır. Bu kadın uzun zamandan -
yükselmelerden doğrudan doğruya za- beri bu KÜzel ( ı) hayvanın üzerinde 
rar görmıyecekleri ve belki de köylü-

Yalnız geceleri hapse biri itfaiye müdürüne civarda bir süt 
Giren mahkum deposunun mevcud oldui-unu hatır _ 

]atınca, sütcünün bütün mümancatına 
Prağda çıkan Prager T a~blatt yazı- rağmen hortumlar, depoya sarkıtılmıf 

1 - Meşhur tarihçilerin babası sayı 
lan He.rodote milattan kaç yıl evvel 
yaşamıştır? 

2 - Türkiye dahiıinde c-ski ve meş
hur Truva şehrinin bulunduğu yer 
neresidir? Şimdi oraya ne isim veri ,. 
lir? 

Yor: ve yangın sütle söndürülmüştür. 

nün iştira kuvveti artması sayesinde yaptığı tetkiklerde kangurunun çok 
~ğalacak olan iktısadi hareket netice- nazik bir hayvan olduğunu ve ça -
sinde hasıl olacak umumi bir kalkın- buk yorulduğunu anlamış ve bundan 
ma dolayısile fay~a görecekleri ;mu- böyle ancak güzel havalarda , o da oto
hakkaktır. Şu kadar ki hükumetin ha- mobille onu gezmeğe çıkarmağa ka -
zırladığı ucuzluğun mutlaka cömertçe rar vermiştir. 

Amerika mahkemelerinden biri Jan Sütcü itfaiye müdürünü dava et _ 
isminde bir adamı hükumetin ~ahsiyeti miş, yanan mektebin kıymetinden da
maneviyesine hakaret ettiğinden dola- ha fazla süt sarfedildiğini bildirerek za. 
yi bir sene hapse mahkum eder. Jan rar ve ziyanının iadesini istemiştir. 

3 - Büyük Okyanusun genişli~i ntt 
kadardır? 

ve toplu olarak yapılması lazımdır. 
Demek oluyor ki ortada iki hadise 

var: Hüıkıimet bize ucuzluk gedrnıeğe 
hazırlanıyor. Güzeı iş, teşekkür ederiz. 
Öte taraftan da karşımıza bir pahalan
ma hatlisesi çıkıyor: Buna da fena şey 
mi diyeceğiz? Hayır, bu da iyilik ala
metidir. Ucuzluk eşya üzerine binen 
sun'i fiyatların küçültülmesi, yani ma
li yüklerin azaltılması ile gelecek. Hal
buki pahafanma, tabi! surette, dünya 
piyasalarının canlanması yoliyle geli
yor. Binaenaley.h bunların ikisi de iyi
dir, telfışa mahal yoktur, memnun ol
malıyız. 

* 

Kafadan girip 22 sene sonra 
topuktan çıkan kurşun 

oranın en büyük mülkiye memuruna (Cevapları Yarın) 
Mısırlı 1ellahın * müracaatla fakir olduğundan, çoluk ço- J 
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kadı.rşı"naslı·lf Dünkii Suallerin Cevaplan: 
cuğunun aç kalacağından dem vurur, 6 ı 1 - Thucydide Yunan müverrihle• 
hapishaneye yalnız geceleri gitmesini Kahirede inti~ar eden f.guption Mail rinin en meşhurudur. En meşhur ~seri 
ve gündüzleri de çalışmasını rica eder. gazetesi yazıyor: cPoloponese harplerinin tnrihi:ıt dir. 
Vali bu talebi kabul eder. Şimdi Jan bir Filistinde Acro ile Hayfa arasında 2 - Meşhur Fransız romancısı Ju~ 
sene gece gündüz mevkuf kalacağına zengin bir İngiliz otomobili ile gidiyor- les Verne'in eserlerinden bir kaçı şun-

Budapeştede çıkan Az Est yazıyor: iki sene yalnız geceleri gelecekmiş. muş. Yolda bir fellaha rastgelmif, fel- !ardır: 
Kararı bazı cezacı1ar ceza hukukunda lah ağlıyormuş. İngiliz otomobilini dur- 20 bin mil denizin altında, Esraren• 

1914 yılında Rus cephesinde harb c- bir tekamül Qlarak kabul etmektedir - giz Ada, 80 günde devri alem, Mişel 
den Jean Osswald isminde bir Macar l durmuş, fellah: Strogof. 

ft 
er. - Beni, demiş, Hayfaya bırak, yol 3 çi cisi, kafasına bir .kur,un yemiş. Hiç 37Dakı"ka su""ren en kısa harb - Japura nehri Brezilyadadır. param yok, annem de fevkalade hasta Meşh A h 

bir operatör, cesaret edip de bu kur ~ ur mazon ne ri kollarından bi-
1896 yılının agw ustos ayında Zengi- oraya yetis.mek istiyorum. rı'dı'r u· u ı guw 2 ı oo k'l etred' 

~unu çıkarmak istememiş .. buna rağ- ba.r sultanı lngilterenin ne olduguw nu T • z n u ı om ır. 
men Jean O ld' bi 1 İngiliz fellahı otomobiline almıf, i- B k t sswa a r şey o mamış pek bilmediği için lngilizleri mağlub an no ne zaman 
ve yaşamağa devam ctmİf, harb malu· edeceğini dfüıünmüııı ve İngı'ltereye ila- lerde, bir dört yol ağzına geldikleri icat edildi? 
lü diye aylık almııı T T zaman polisler otomobili çevirmişler, 

r nı harb etmif. Bu haber lngiltereye va- Kağıt paraya analık eden banknot .. 
Hafif bir baş ağrısından •ikayet eder ve sür'atli gittiği için bir zabıt varakası 

T nr varmaz. derhal Zengibar civarın - l lann iktısat tarihinde yeni bir şey oldu-
dururmuş. Bir kaç ıene ıonra baş ağrı- tanzim etmif er. 

Fakat, iyi ... ıft"ılması için c:n nokta- daki bir torpidoya emir vermi,Ier, tor- iunu zannedersiniz değil mi} Halbuki 
ou~ ~- ları ııeçmif, buna multabil ensesinde, N'h H f 1 l l da bir daha ısrar etmeliyiz ki Türkiye pido sultanın sarayına iki mermi at - ı ayet ay aya vaaı o muf ar.. mesele hiç de öyle değildir. Bundan 

bir kaç sene sonra da ıırtında, ve gene f llAh b'ld • · 2697 ŞU sıralarda müsait bir vaziyette bu- mıf, sarayın önünde duran ıultanın e a otomo 1 en ınınco: tam yıl evvel bu usul vazedilmİf 
1 929 bir kaç sene sonra saö bacagv ında agv rı- h unuyor. buhranından beri dara- • yegane istimbotunu da bir torpil ata • Sa d · · 1 vo o tari te piyasaya çıkan ilk banknot 
1 k lar arız olmu•, nihayet ıa"" topugv unda - na, enuf, nunnettar ığımı ö-
an, uruyan piyasamız, bütün dünya- T " rak batırmış. Sultan derhal kaçmıf, sa- d k · B rağbet görmiyerek ortadan kalkmış • 

da go .. ze çarpa b' · k lk bir ai• ve aörı peydahlanmı•. eme içın, fU ifi yaptım... en yan-
n ır pıyasa a ınması- T T • T raya da beyaz bayrak çekmi•ler ve bu". k tır. O banknot Lcningrat müzesinde 

k 'b J O ld b" ··dd ,_ k T esiciyim, sen beni anama ulacıtırdın .. 
nı ta ı en canlanıyor. Hakikaten, dün- ean sswa ır mu et se~ere tün bu hadiseler ancak 37 dakika ıu"r • Y bulunuyormucı. 

d b · nl lık t d I d k 1 d · ben de seni hızlı a-ittiiin için çarpıldıiın Y 
ya ~~r ~ah ı a vardır. Toprak o adşmıf,. sonra o tor ara a auven • müş. cezadan kurtardım... Hcidelberg üniversitesinde tesadüf 
ma erı er tarafta kıymet kazanı- me iği içın jileti almıf ve şişi yarmış. ~8 v d k edilen bir eser 1434 yılında kont Ten .. 
yor. Kısmen harp tehlikesine karşı ih- Ne dersiniz, 22 sene evvel kafasına gi- J 1 ·ı aşın a i tenisci Bu sözlerle beraber polislerin lngiliz 
t . ha 1 k1 1 dille namında bir zatın askerlerine 
ıyat zır ı arı ile izah edilen bu ren kurşun, 22 sene sonra topuğundan sveç kralı, Majeste Güstav, müthiş hakkında tanzim ettikleri zabıt vara -

1 b
. d V k borçlarını ödemeleri için kagv ıtlar ver .. 

can anma esnasında, köylünün alım çıkmamış mı} ı rsporcu ur. e tenise çok meraklı • asını cebinden çıkarıp kendisine ver-
k d t' t k d d ~8 d 1 diğini ve karşılık olarak da çiftliğinde 
~u re ı ar aca emektir. Eğer bu sı· ................. __ ........... -........................ ır. ı yaşın a omasına rağmen daha mış. 

rada hükfunet te birtakım sun'i suret- 1 r.:ı hala, delikanlılara tacı çıkartır ve saat- ki buğdayları gösterdiğini yazmakta 
e şeyler varaır ki diğerlerile bir ara- Y --·---,-----------

te kpahalanan eşya fiyatlarını düşüre- ya gelince Türkiye iktısadiyatının de· lerce hiç yorulmadan tenis oynar. Sc- Majeste Güstav'ın ıolf oyununa ya - ımıf. A k k 
ce olursa Türkiyede hareket birden ğirmenini azami randımanla döndüre- lim Sırrı T arcan üstadımızın bile, o - naşmadığına dikkat eden yakınlarından rlı alp para 
bire artacaktır. Bu artan hareket te e'k b" "k b ' k t' d nunla tenis oynamıcı oldugwunu, u"'•tad b" · beb' · Kal d l a ak f hükumete resimleri indirmek suretı'le c uyu ır su uvve ı mey ana çı- , ., ırı, se mı aonnuf. r a: a mzy c sınız . 

kar!. · her vesile ile anlatır.. <<D h lf k Lad 'ht' S d 'd M R J' L 1 yaptığı fedakarlığı kapatmaya yara va- a a go oynıyaca 1 ar ı ıyar- y ney e oturan . . • ytt e 

cak, neticede Maliyemiz bu fedakarİık- ·===~~=====M=u=h=i::tt:;i:;n:;B:;i:;r~g:;cn===H~iç=b=ir=ap~o:;r :;h:;ad:;::is:;e:;s::in:;i::;::;lc.:;a~çı:nn~ı~y~an:::;~la;;::m~a~d~ı~m~>~>.~. ::d:e:mt:=':•:··:::::=:=::::::::;:, isminde bir adam ufak bir makinenin 
tan hiç zarar görmediği halde memle- f ihtira beraatini almıştır. Lyttle bu ma· 

k~t iktısadiyatının istifade ettiğine şa- j STER ı• NAN ı• STER ı• NAN M A '• , kine ile paraların kalplarını kalp olmı· 
hii olacaktır. Şu halde gönül istiyor yanlardan tefrik ediyormuş. Mösy~ 
ki hükUınet şu müsnit dakikada işin Dün İstanbul gazetelerinden birinde aynen şöyle de- cBayrak çekme merasiminden so~ Hataylılar Tak· Lyttle gazeteye verdiği bir ilanda ~öyl• 
ölçüsünü geniş tutsun, memlekette ik- mişti: demektedir : 
tısa..ı· b · · kıl" sime giderek Cumhuriyet abidesine çerenk koymuşlar-

"'1 ır ın ap yapacak derecede cŞehrimi:t.de yeni kurulan Hatay erkinlik cemiyeti _ «Muhasebeciler, veznedarlar! Ar • 
mühim olan hareketi birden bire sür'- nin yeni taşın<lığı Erninönündeki binasında dün mera • dır.• tık kalp ve sahte para alacağız diye çe-
atlendirecek tedbirİcr alsın. · ı 'b ft~- ek'l * " sım e ayrCU\. ç ı miştir. kinmeyiniz, keşfettiğim alet aayesin'de 

Bu tedbirler, sade Maliyenin feda- cBayrak çeki me töreni çok heyecanlı olmuştur. T"o- Halbuki refikimizin bahsettiği · bu tören yapılmamış, b d k 1 ·1r. • karlığına istinat etmemelidir. Birtakı:n tor anızın için e i paralar derha ı 1" 
sanayi teşebbüslerine verilmiş olan h i- ~;1ı:. şehrimizdeki bütün Hataylılar hazır bulunmuş- cemiyet bayrak çekme ve abideye çelenk koyma me • ye taksim edilir: Kalplar ve hakikileri. 

rasimini pazar gününe bırakınıdtır. y - ·· dd'd "bel · L-n-maye paylarının biraz daraltılması da -r aptıgım mutea ı tecru erın ıuı::r 
e~zcmdir. Eminiz ki bu sanayie hiç 

7
.a- • 1 S T E R J NA N J STER f NAN M A J sinde muvaffak oldum.» 

•ar vermeden bunlardan kırpılacak öy-
1 

Lyttle'in makinesi elektrikle işliyo• 
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• 
bine yakın 

çarpışıyor 

Almanlar asilere 26 tayyare göndermişler, bir çok ecnebı 
harp gemileri General Frankonun bayrağını taşıyorlar 

Londra, 24 (A.A .) - Havas ajan
sından: 

etmektedir. bir tebliğde hükumet k uvvetlerinin 

İyi malumat almak ta olan mahafil, 
ltalyanların general F rankonun haki -
tniyeti altında bulunan araziden yavaş 
Yavaş çekilmekte olduklarını,Almanla 
tın ise boyuna İspanyaya kuvvet sev
ketmekte bulunduklarını, general Fran 
konun bayrağını taşıyan bir çok ecnebi 
harb gemilerinin Barselona'nın Ab1u
hsına iştirak etmekte ve bu ablukanın 
t<:nebi memleketlerde zannolunduğun

dan çok daha müessir olduğunu beyan 

Kadiks'e ' '1 9 000 . . . ~ teşrinisanide . , 26 payitahtın şimali garbisinde kain Boç-
teşrı~ısanıde 10.000, G kanunuevvel - dilla mıntakasından beş ki1ometre iler
de 600 A1man gelmiştir. Bu kuvvet- !emiş oldukları beyan edilmektedir. 
lerle beraber 42 m ilimetrelik toplarla Amerikalılaruı yardımı 
ju~·k.er sisteminde 26 tayyare de gel - Vatington, 24 (A.A.) - Sosyalist 
mıştır · fırkası, lspanyol cumhuriyetcilerine 
Aynı mahafil, Barse1ona'nın ablu • yardım için gönüllü gönderilmesi ve 

kası münasebet iyle Admirante Cevan- teberrüa tta bulunulması lehinde bir 
tes kr~vazörünün «ayn.i zamanda üç karar kabul etmiştir. Şimdiye kadar 
mu~~e l ı f noktada görünmüş» olduğu - 35 gönüllü hareket etmiştir. Fırka, 500 
nu ılave etmektedirler. gönüllü göndermek ve 5.000 delar 

Madrid, 24 (A.A .) - Neşredilen toplamak tasavvurundadır. 

A vusturyada 
Krallık meselesi 
Habsburgların avdeti i~

timalinden tekrar 
bahsediliyor 

Viyana, 24 (A.A.) - Gazeteler 
1-Iabsburgların tahta avdeti ihtimalini 
l'eniden derpiş etmeğe başlamışlar -
dır. 

F reiheit gazetesi Habsburgların tah
ta avdeti için şansın hiç bir zaman bu
Rünkü kadar müsaid olmadığını yazı
Yor. Memleket içinde bu hususta cid
di hiç bir muhalefet unsuru mevcud 
değildir. Ecnebi mukavemeti ise git
tikce azalmaktadır. 

r----------------·-
L on dra elçimiz 
Parise gitti 

Ankaradan bilıclirildiğine göre 
_ Londra büyÜk elçimiz Fethi Okyar 
Hariciye Vekilimizle görüşmek ü • 
zere Londradan Parise gitmiştir. 

Tevfik Rüştü Aras da Fethi Okyarla 
görüşebilmek için hareketini tehir 
etmiştir. 

Adana liman 
Haline 
Getirilecek 
Bir ecnebi firma Ankaraya gönder

diği mümessili vasitasile hükılmete 

1-Iariciye memurları 
Arasında tayin 
Ve terfiler 

• Seyhan nehrini mansabından itibaren 
temizleterek genişletmeyi, bu suretle 
Adanayı bir dahili liman haline koy -
mayı ve vapurlann doğrudan doğruya 
Adanaya gidebilmelerini temin etmeği 

Ankara, 24 (Hususi} - Moskova 
Büyük Elçiliği katiblerinden İdris Sa
~ih merkeze nakledildi, yerine merkez
tlen Feyzi tayin edildi. Brüksel elçiliği 
başkatibi Vedad Uşaklıgil, Tiran elçi
liği başkatibliğine, ve merkezde onun• 
tu derece memurlardan Aşirin dere • 
tesile Tahran büyük elçiliğine tayinleri 
Yüksek tasdikten geçti. 

Yedinci derece memurlardan Mos -
~ova büyük elçiliği müsteşarı Nured-, 
din, sekizinci derece memurlardan 
lnerkezde Rıfkı Refik, Faik Zihni, Se· 
lirn Feyzi, Muzaffer Kamil yedinci, 
9 uncu derece memurlardan R umiye 
~onsolosu Halil Ali, Bern elçiliği baş
ltatibi Fikret, Selanik konsolosu Re -
tad Hakkı sekizinci, onuncu derece 
lnemurlardan Kudüs konsolosu A hmet 
lırnar, Midilli konsolosu Mahmud, 
bıerkezde Hulusi, Salih Behcet, Sala -
haddin, Nüz'het Şahinbaş dokuzuncu 
dereceye terfi ettiler. 

Hariciye Vekilinin 
teşekkürleri 

teklif etmiştir. Nehirde 1 O metre de -
rinlik yapılacak ve 1 O lbin tonluk gemi
ler Adanaya gidebileceklerdir. 

İktısat Vekaleti teklifi tedkik etmek
tedir. 

Filistinde yeni 
karışıklıklar 

Londra, 24 (A.A.) - İngılterenin 
Filistindeki fevkalade komiseri Arap
lar arasında yeniden karışıklıldar çık
maya başladığından dolayı Filistinde
ki polisin takviyesini istediği haber ve 
rilmektedir. 

Yeni 11ene mektep 
Kitapları basılıyor 

Ankara, 24 (Hususi) - Maarif 
V ckaleti hesah, hendese ve tabiat ki -
tablan için de bir müsabaka açacak -
tır. Şartlar hazırlanmıştır. Önümüzde
ki senenin mekteb kitapları da bu yıl 
başından itibaren basılmağa başiana • 
caktı r. Alınan tedbirlerle bu sene kitab 
satışı bazı kitablar ucuzlatıldığı halde 
geçen senenin iki misline baliğ olmuş

tur. Geçen sene bütün memlekette 
. ~nkara., 24 (A.A.) - Hariciye Ve- o:m) bin liralık ilkmekteb kitabı 11a • 

it.ılı Tevfik Rüştü Aras ile refikası val- tılmıştı. 
delerinin ölümü dolayisile kendilerini 
!nektup. ve telgrafla taziye etmek ve M üfettİşİ Umumiler 
Cenazeye iştirak eylemek lfıtfunda bu- Rapor hazırlıyorlar 
h.ınan zevata ayrı ayrı teşekküre im • Ankara ~4 ( Hususi) - Müfettişi 
~aıi bulamadıklarından teşekkürleri- Umumiler yarından itibaren yapacak
tıin iblağına Anadolu Ajansını tavsit lan toplantılarda alınması İcab eden 
ederler. 1 tedbirleri bir rapor halinde tanzime baş

Şeker istih ak resmi 
l<anun projesi 
. Ankara. 24 (Hususi} - Şeker is • 
~ıhlak resmi hakkında yeni hükümleri 
•htiva eden kanun layihası dünkü Ve
killer Heyetinde görüşüldü ve bugün 
tncclise verildi. Layiha encümenlerden 
teçtikten sonra heyeti u mumiyeye 
levkedilecektir. 

lıyacaklardır. Rapor bir hafta içinde 
Başvekalete verilecektir. 

Yeni sene bütçeleri 
Ankara, 24 (Hususi) - İstanbul 

ve lzmir limanları, Akay, Fabrika, Ha
vuzlar ve Demiryolları bütceleri mec
lisin bütce, divanı mühasebat ve iktı
sat encümenlerinden müteşekkil he • 
yeli umumiyede bugünlerde tetkik e -
dilecek tir 

Mübadillerden 
Geri alınan 
Emlak 
Fuzuli olarak işgal edilen 
malların kiraları isteniyor 

İzmir, 24 (Hususi) - 926 ve 927 se
nelerinde mübadil ve gayrimübacfüle
re tahsis ve tefviz suretile verilip, bila
hara hak'kı müktesepleri olmadığı için 
geri alınan emlcikin ecir misillerinin 
tahsHine başlanmıştır. 

Fuzuli şağil vaziyette kalan bu gibi 
kims~lerden tahsil edilecek vergi tu
tarı Izmirde üç buçuk milyon liraya 
yakın bir yelkfına varmaktadır. Bunlar 
dan bir kısmı tahsili emval kanununa 
göre, bir kısmı icra marifetile tahsil 
edilmeğe başlanmış ve alakadarlara ih 
barnameler gönderilmiştir. 
İzmir defterdarlığı milli emlak ida

resi ve varidat müdürlüklerinin faali
yete geçmesi üzerine, borçlarından şim 
diye kadar geçen on sene zarfında ha
berdar bile olmayanlar, bu borçları 

için itiraz etmeğe başlamışlardır. 
İddiaya göre ortada müruru zaman 

meselesi mevzuu bahsediliyormuş. Def 
terdarlığın iddiasına göre, Temyiz 
mahkemesinin bu hususta bir tkararı ü
zerine bu işde müruru zaman mevzuu 
bahis değildir. Ve bu gibi borçlar on 
beş sene için muteberdir. 

Defterdarlık, borçlular için bazı ko
laylıklar yapacak ve taksitle ödenme
si için teşebbüse girişecektir. Bu hu-
susta Maliye Vekaletinin vereceği ni
hai karara ve talimata intizar edili -
yor. 

Mersin ve İstanbulda da bu gibi ecri 
misillerin tahsili cihetine gidilmiştir. 

Papa, dünya için 
Şifa havası 
Hazırlanm(lktadır, diyor 

Cite du Vatican, 24 ( A.A .) - Pa
pa bugün yatağından radyo ile her ta
rafa yayılan kısa bir beyanname neş _ 
retmiştir. 

Papa, beşeriyeti muztarib eden mu
sibetlere karşı teessür göstermiş, ve is
panyadaki dahili harbden bahsederek 
dünyanın bütün fena kuvvetlerinin bu 
bedbaht memlekette son bir tecrübe 
yapmak istiyor gibi göründüklerini, fa
kat Avrupa ve bütün dünya için bir şi
fa havasının hazırlanmakta olduğuna 

dair alametler belirdiğini söylemiştir. 

Yalova kaplıc ları 
müdürlüvü .., 

Ankara, 24 (Hususi) Yalova 
kaplıcaları müdürlüğüne doktor Nihad 
Reşad tayin edildi. Kaplıcalar müdürü 
Muzaffer de tarifeler bürosunda müte
hassıs azalığa tayin o!undu. .1uzaffer 
bugünlerde Ankaraya ~elerek yeni va
zifesine başlıyacaktır. 

Yiyecek f iatları 
• 

l zmirde de 
Yükseliyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
çıkmıştır. Kömür perakende olarak 
yedi kuruşa satılıyor. Koyun eti 35 
kuruştan 50 kuruşa fırlamıştır. Tere
yağı, peynir, hububat, buğday, zeytin 
yağı, manifatura eşyası, deri Ye hatta 
şeker fiyatı bile yükselmiştir. 

Et fiyatının yükselmesine sebep, i
çeriden gelen hayvanların azalması ve 
Yunanistanın mühim mikdarda hay .. 
van çekmesidir. Almanya, deri çek -
mektedir. 
Buğday fiyatlarının yükselmesi, pek 

tabii olarak ekmek fiyatına tesir etmiş 
tir. Şeker fiyatının yükseılımesi, bıızı 
perakende satıcıların kendi kararlari
le olmuştur. Manifatura eş~asının yük 
selmesine h iç bir sebep gösterilemi • 
yor. • 

Havayici zaruriye fiyatlarını indir
meğe çalışırken bu tereffüler tesir yap 
maktan hali ka'lmıyor. 

Ticaret odası, sebepsiz tereffüler hak 
kında tetktkat yapmaktadır. Bu husus 
ta İktısat Vekaletine bir rapor gönde
rilecektir. 

Harici t icaretimizi alakadar eden 
mühim bir hadise 

Son ıfin'lerde ecnebi vapur acente
lerinin yeni bir kararı ihracatçıları cid 
di surette endişeye sevketmişiir. 

Ecnebi vapur şirketlerinin müm~ssil 
leri geçen hafta Viyanada toplanarak 
vapur navlunlarını yükseltmek için a· 
ralarmda bir anlaşma yapmışlardır. 

Şimdiye kadar tonu 18 attın şiline 
nakledilen mallar ikincikanun ayının 
onuncu gününden itibaren 40 kağıt şi 
line nakledilecektir. Altın şilin yerine 
kağıt şilin ikame edilirken arada fiyat
lara hayli ;mühim bir de .zam yapılmış, 
yani Türk ,parasile navlun 960 kuruş
tan 1200 kuruşa çrkarılınıştır. 
Başta Vander Ze olmak üzere, Sper

ko, Loyd Triycstino, Amerikan eksport 
Layn, Oliviye ve diğer birkaç küçük 
vapur acentesinin iltihak ettikleri bu 
kararın ihracat ticaretimiz üzerinde e
lim bir tesir yapacağı söylenmektedir. 

Hükfune'timiz, ihracat ticaretimizi 
arttırmak jçin malın maliyet fiyalını 
indimıeğe çalışır ve tedbirler alırk~ 
üst üste her malın üzerine ilave edil
mesi gereken yüzde 7 fiyat farkı, dış 
piyasalarda rekabetimizi müşkülleştir
mektedir. 

Hükumetimizin, vapur acentelerinin 
hareketi önünde seri kararlar alacağı
na şüphe edilmiyor. 

Zahire borsasından buğday fiyatlan 
Dün buğday üzerinde zahire borsa

sıruia bir yenilik qlmaqJıŞtır. Yumu
şak buğday üzerinden sekiz, sert buğ
day üzerinden bir muamele kaydedil
miştir. Borsada 645 ton Anadoludan, 
24 ton da Trakyadan buğday gelmiş
tir. 

Ekstra yumuşak buğdayın kilosunu 
6 kuruş 22 paradan 6 kuruş 35 paraya 
kadar, Anadolu buğdayı kilosu 5 ku -
ruş 2% paradan, sert buğdayın kilosu 
6 kuruş 15 paradan satılmıştır. 

Sayfa 3 

• ,Alm anya ve 
Trigaltor.. _ 

• ltalga - lngilter e 
lıonuşmaları 

S on haftalarda Şarki Avrupa dev 

!etleri arasında sıkı fıkı konuş
malar, devlet adamları ziyaretleri, er
kanı harbiye ziyaretleri vuku bulması 
ve bu arada bütün bu dev1etlere men
sup ricalin Garbi Avrupaya taşınmala
rı gibi hadiseler üzerine Almanya ef
karı bu hareketlere karşı ciddi bir ala
kadarlık göstermeğe başlamıştır. 

Frankfurter Çaytung «Şarki Lokarno 
meselesinde yazdığı bir makalede di· 
yor ki: 

cDünyada hiç bir kuvvet yoktur ki, 
Almanyayı, Triyanon muahedesile tes
bit edilm~ olan hudutların doğruluğu
nu ve haklılığını teslime ve bunları 
kendi mührü ile•de tasdika icbar ede
bilsin. Ayni şeyi Vaymar Cumhuriyeti 
(Yani Sosyal Demokrat Afinanyası) 

bile yapmamıştı. Nasıl olur da onun 
yapmadığı bir şeyi üçüncü Alman 
Rayhı yapar! Bilakis, biz bunun yeri· 
ne, kuvvetle ve harp usulile rövision 
davalarına mani olmayı istihdaf eden 
birtakım muahedeler yaptık veya bun
lara dair tekliflerde bulunduk. Bun
dan fazlası elmizden gel'mez.> 

Frankfurtcr'in bu makalesi bilhassa 
Romanya matbuatında büyük bir ala
ka ve gürültülü neşriyata bais olmuı::
tur. Her gazete Almanyanın Merke~i 
Avrupa rövision'u bahsindeki vaziyeti 
hakkında b~ka bir görüş noktasın
dan mütalea beyan ediyor. Bu arada 
Moment gazetesi diyor ki: 

cGoga ve Manoileskunun Berlini zi· 
yaretleri Rosenberg'in makalesini do· 
ğurrnuştu. (Bu makale Fölkişer Beo
bachter gazetesinde neşredilmiş ve bir 
dereceye ikadar Macaristamn rövision 
davasına muhalif olduğu için Roman
yayı memnun etmişti.) Macaris tan Da
hiliye Nazırı Kayna'nm Berlin seyaha
ti de işte Frankfurter.in bu makalesine 
sebep oldu. İşin hakikati şudur ki Al· 
manya ne Romanyanın ve ne de Ma
caristanın iddialarını müdafaa eder. 
Onun asıl derdi, Şarki, Merkezi ve Ce
nubi A vrupaya hakim olmak ve eski 
Bağdat hülyasını tahakku'k ettirmek
tir.> 

* İtalya ile İngiltere arasında devam 
eden müzakerelerin bitmek üzere oldu 

lta lya • 
lngllte re 1 

ğuna ciair Londra 
dan bir hayli mü 
him haberler çık 
maktadır. Bu ha

berlere göre İtalya ile İngiltere arasın
daki münasebetler 1935 senesine ka
dar devam etmiş olan sıkı dostluk saf
hasına avdet edecektir. Ayni haberler 
hatta bu sayede İspanya işlerinin da~ 
ha müsait hır safhaya gireceğinder. 

bahsediyorlar. İngiltere ile Fransa ara
sında İspanya işlerine müdahale edil
~emesi hakkında müşterek mesaiyi 

I • J A Italyanın da takviye edeceğine dair o-
z mıra e sarı lan bu haberlerin teyide muhtaç ol-

Uastalık yok masına rağmen Merkezi Avrupa ga7.e-
fl ~ telerine Londradan bu hususu teyiden 

(Baştarafı 1 inci sayfada ) gelen haber arasında bir ittihat göze 
çarpmaktadır. 

ren Eletteros Antropos'un yazıları lz- · Bazı Ingfüz gazetelerinin henüz iti-
mirliler üzerinde fena tesirler yapmış-
tır. Vali Fazlı Güleç bu hususta baua lafın tahakkuku için daha birçok mü-

.. 
1 

. .. 
1 

. ı· zakereler cerevan edeceği hakkındaki 
şu soz erı soy emış ır: .· : _ . . . 

I
. ·ra .

11
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•. te erı bu ıtılafm her ıkı memleket için 

cı ıç ır sarı asta ı o ma ıgını sa a d b' . N 1 h . • . - .. 
h

. retle so"yler· 1· . h . . "f e ıı oe edı) esı olacagını soylemek 
ıJ ım. zmır şe rınm nu u- ed' 1 . D . .. 

d k
. t · b t' .. ff h t ır eı. emek oluyor kı bugunlerde 

sun a ı ar ma nıs e ı en mure e ve . . • . 
l"d · ıı tl . t . beti . ıtılafın tamamen bıtmiş ve hatta im-

en ve u mı e erın ar ma nıs erı- 1 1 -
ne muadildir. Son günlerde İzmir Hin zl~ anmış Mo acBagına inar;ımak tazım ge-

1 d 
. k . ed l ıyor. - . . 

ter an ına ıs arı i en muhacirler, boş ------------
luğu doldurmak için değil, memleket· 
!erinde yaşadıkları hayat şartlarına ny 
gun şartlar içinde iskan edilmek gaye 
sile buralara yerleştirilmişlerdir. 

İzmir halkının bünyesindeki artma 
kabıliyeti ile biııkaç sene içinde bugün 
kil nüfusun iki katına çıkacağı muhak 
kaktır. 

İftiraları yazan gazeteci daha sağken 
bu neticeleri görecektir . 
Rakamların betagatinden aldığım gü 

zel bir neticeyi size vasıtanızla bizi se 
venlere iblağ etmek isterim. 19 36 se
nesinde İzmirin mesai hacmi 91 1 se 
nesindekine tekabül etmektedir. Bu ~ 
nun manası şudur. Bugünkü 1 70,000 

Gaziantebin k urluluşu 
Ankara, 24 (Hususi} - Caziante

bin kurtuluşunun on beşinci yıldönü
mü yarın Ankara Halkevinde yapıla
cak bir toplantıda kutlulanacaktır. 

ÖzTÜrlcte~ ;;;üt~Ş;kkil İ~irli dünkü 
450 bin muhtelif anasırdan mütesek -
kil İzmirin mesaisini başarmıştır: Da
h~ açık bir hesapla bir şahıs normat 
oı ., .. ak iki buçuk şahsın mesaisini ba-

• ış demektir. Bu harikulade neti-
ısHhsal edecek büyük azme sahip, 

oımak her faniye müyesser olamaz. 
Meğer ki Atatür-kün idaresinde bir 
Türk olsun. 



• 

Şişhane faciasmda yaralananlardan 
b!ri daha öf dü 

SON POST~ 

Gazi köprüsü 
Tahta parke ile 
Döşenecek 

Dün agıv r cezada muhakemeye devam edildi, bir davacı 1 f c
1
.azit kötptırüslünütn inşası etrafındaki 

• • aa ıye ar rı mış ır. 

taznaınat istedi, kurbanlardan Kadriyenin vekılı de Köprünün demir aksamı bittikten 

müvekkilinin Avrupaya gönderilmesini talep etti sonra üzerine ahpb kakhrım döşene -

BirincikBnun 25 

BugUn matinelerden ba,hyarak 

iPEK Kahkaha - Eğlence - Neşe ve Zevk haftası 
sineması 

1 - HAROLD LLOYD (Lui) 

BOKSÖR 
tarahudan Fra1111zca olarak çevrilen 

SÜT o 
ve 

2 -ÇOCUKLAR TiYATRO OYNUYOR 
Yalnız çocuklar tarafından oynanılan ŞARKILI ve MUSiKiLİ 

3 kısımlık komedi. · 
Paramouut Havadis gazetesi filminde Yeni İngiliz kralının tahta 

cülüsu? M. SIMPSON Fransada gizlice filme alınıyor vesaire .• 
DİKKAT: Bu Programda çocuklar için dühuliye 20, hususi 

\, 25 kuruıtur ~----lll:l:lilll---•' Şiş-hanede vukua gelen tramvay ka
zasına ait muhakemeye dün Ağır ce 
zada devam edilmiştir. Dün celse açı
lır açtlrnaz daha muhakeme başlama
dan davacılardan Mehmedin vekili a· 

cektir. İstanbul tarafından gelerek Un
kapanı ve Azabkapıyı birleştirecek o
lan ve Şişhanede Beyoğlu tramvayları-# ..ıı•••••••••~ Bakın programa 

na mülaki ohnalı kararlaştırılan tram- Pr • Z A T f S U N G U R 
yağa lrolkmış: 

- Müvek!kilirn Mehmet kazada al -
dığı yaraların tesirile birkaç gün ev
vel vefat etmiştir. Bu suretle de be
nim davayı takip edecek salahiyetim 
kalmamıştır. Ancak müvekıkilim Meh
medin veresesinin hakıkmın ziyaa uğ
ramaması için vereseye tebligat yapıl 
masını isterim. Mehmet öldükten son
ra otopsi yapılmıştır. Rapor Cerrahpa 
şa hastahanesindedir. demiş ve mah· 
kemeden çekilmiştir. 

Bundan sonra .şahit olarak yolcular 
dan Mustafa ile kazayı yapan tramvayı 
kazadan evvel idare eden Salim ve Sa 
lih dinle.runiş1erdir. Mustafa: 

- T.ramvay gayri tabii bir hızla gi-
Kadriyenin kazadan evvel alınan 

resmi 

vay hattının inşaatı da yakında başlı-
yacaktır .Tramvay yolunun inf8Sl köp
rünün demir aksamının inşasile alaka-
dar değildir • 

Köprünün başlarına tesadüf eden 
Unkapanı ve Azabkapı cihetlerinde 
bazı binalar .istimlak edilerek oraları 
meydan haline getirilecektir. Bütün is
timlakler tramvay şirketi taraf!ndan 
yapılacaktır. Tramvay yolunun Azab
kapıdan Şişhaneye çıkan Meyit yoku
şundan geçmesi yolun dikliği hasebile 
mümkün olmadığından şehir planın -
da fen heyeti tarafından çizilecek olan 
ayrı bir yoldan geçirilmesi mukarrer
dir. Yeni açılacak olan bu yol için de 
ayrıca istimlak yapılacaktır. 

ve bütün matineden itibaren beklediğiniz büyük film 
KLARK GABLE ve CHARLES LAUGHTON'un temsil ettikleri 

KORKUSUZ KAPT N 

"' 
Not: Cumartesi, Pazar matineler 

SUNGUR matineye saat 
saat t 3 de başlar. Pr. ZATİ 
16 da iştirak eder. 

FER H Si 

Sigortacıl1ğımızda 
inkişaf 

Föniks ve Milli sigortası ile 
muamelesi o!anlar müra
caatlannı tacil etmelidirler 

E DA 

Şoförler 
Cemiyetinde 
ihtilaf 

diyordu. Bir kaza olacağını tahmin et nin vekı1i, müveklkilinin haya'lınm teh 
idare hey'etinden 10 kişi 

istifa etti 
tim ve tramvaydan atladım. demiştir. 'likede olduğunu, dimağı üzerinde a- Dar sokaklar Milli Reosörans müdürü Refi Ce • 
Salim ve Salih te : meliyat yapılmak üzere Avrupaya lal Bayar Avrupa memleketlerinde Otomobilciler ve şoförler cemiyeti 

Servislerini teslim ederken tramvay gönderilmesi icap ettiğini ve Tramvay Genz•şlefz.lecek yaptıg·ı tetkiklerini bitirerek lstanbula idare azası arasında bir müddettenbe .. 
da hiç bir anza olmadığını, kendi ser k · · · 1 A leli"· d d 'h "l" f 'h t d ·· t ,, Şi:r etının para vermesı azımge gı- dönmüştür. Kendisile görüşen bir mu- ri evam e en ı tı a nı aye un a 
v.isleri esnasında da tramvayın h\ç bir ni söylemştir. Bc-Jediycce şehrin muhte1if mm ta- h . b k"kl · · mamen açıgw a vurulmuş, asli ve yedeli ar z.a yapmadıgı· nı s·· lernı· 1 rdir . . . amrimıze u tet ı erı ve sıgorta me-

l oy ş e · Tramvay Şırketi vekili amelıyatın kalarında bulunan dar sokaklar ve cad- l 
1 

. f d ) .. l · t. . azadan 10 kic:i istifalarını vermişler "' Kaza neticesinde kaburga kemikleri .,___ - se e erı etra ın a fUn an soy emış ır. T 
burada yapılıp y.ap.wgıuyacagırun tet deler üzerinde tetkikat yapılmaktadır. s·ı· k' . t . 1. t dir .kırılan, başından ve şakağından ağır kik" .. t . ı· «- ı ıyorsunuz ı sı-gor a şrr~e - · f 

·~,,.ette yarala.nan Kadriyeye ait tıbbı • ını ıs emış ır. Bu mahalleTin genişletihnesi için ve - 1 . d l kt ld - uz yüzde el Bize verilen malumata göre ihtila 
,,_ Bundan sonra kazada amudu fıkari- .1 . . b d tah . 1 k erın en a ma a o ugum • 

1 
I b" 

1 adli raporu okumnuş, raporda Kadri- rı mesı ıca e en sısat ae ece sene 1. h" · ··zcI · b k d k cemiyet mensublarının şikayet eri e ır si sakatlanıp, asap merkezleri bozulan b.. . k k ı ısseyı yu e yetmı~ eşe çı ar ı . 
yenin kaburga kemiklerinin kırı<k ol· - kin· b' . · utcesıne onaca tır. B k th"k · 1 b d likte birinci ve ikinci reis Yahya üze"' Abdullah oğlu Hasanın ve ı ır ıstı· h" 

1
... h.k k d h u ararın ta ı ına yenı yı aşın an 

duğu, şakağında ve dimağa pek yakın d k . ,_~tt 7 b" 1. Şe ır p anının tat ı ma a ar, sı - . "ha ·ı k · y·· d ll"d t rinde toplanmaktadır. a verere şırK.t:' en m ıra zararı h" 'd .. beL I hl"k . ıtı ren geçı ece tır. uz e e ı en ar a 
bulunan cam parçasının sür'atle çıka· maddi istemiştir. ı, ı arı .ıum a yangın te ı esıne kalan yüzde yirmi beş Milli Reosörans istifa eden yedek ve asli aza şunlar• 
rıknası icap ettiği, bu parçanın iltihap Ölen Mehmedin istintaktaki ifadesi k~rşı mahzurlu ~ulu.nan d~r sokaklar bütün sigorta firketlerine mütesaviyen dır: 
yapıp ölüme sebebiyet vereceği, kadı okunduktan sonra mahkeme Cerrahpa bır an evvel genı,Jetılecektu. dağıtacaktır. Bu suretle her sigortalı- Ahmet, Ömer, Hayri, Bahaeddin. 
nın halinde görülen asabi vaziyetinin h h · d M hm d · Al" lh ld · Adil (Şı'ı:ılı") lb.-ahiın, Şa asta anesın en e e in otopsı d f nın hissesinin yüzde 75 i garanti edil- ı san, rıs, ı T • • 

geçirdiği kazadan ileri geldiği, kadının raporunun. getirti1'mesine, talep edil~n Bele iye yol azlası arsalar1 miş olacaktır. Teknik esaslara iÖre Ahmet (Türbe), Muzaffer (Kadıköy). 
bedent kabi'fiyet.ıerini yüzde yüz kay zarar ve zıyanların mahkemece tetkık / kiraya vermiyecek • b tevzi -kliyle umumi Bu vaziyet karşısında yeni idare he• 
bettiği yazılınış1ır. ed"l . k . d yapacagımız u r 1 k edi 

b. 
1 mbaeskıne .. ararb vakılmennı~...+ve uruşrna Belediye Daimi Encümeninin ver - tehlike bütün tirketlerin üzerine tak- yeti seçileceği söy enme t r. Raporun okunması bitince Kadriye ır ş a gune ır '"'i.ır. . 

• diği bir karar ile, fehrin muhtelif mın- sim edilmıf olacaktır. R 'd h t 
A t b. k 1 1 ı· .d il 1 takalarında bulunan ve kiraya bag·Jan- Umumi prensib olarak Avrupanın Profesör Muammer aşı asa n e ın urtu uş . stı a pu arı nası mak suretile kahve ve sergi haline ko- bir çok memleketlerile karşılıklı iş alıp Hukuk fakültesi üçüncü sınıf dev " 

b t J k ? nan yol fazlalarının bundan böyle ica- verme esasları üzerinde müzakerede - Jetler hukuku profesörü Muamme~ 
ayramı yapış iri aca • ra verilmemesi muvafık görülmüştür. yiz. Önümüzdeki seneler zarfında bu Raşid hastalanmış ve kendisine bir 8 " 

Bu giibi tarik fazlalarının halen kirada prensibimizin tahakkuk edeceğini ü - meliyat yapılmıştır. Profesör evindd 
olanları, mukavele müddetleri bittik - mid etmekteyim. istirahat etmektedir. Ders1erine Pro " 

Bugün Halkevinde ·törenle Ma.iye Vekaleti tarafından 
kutlulanacak bir talimatname yapıldı ten sonra arsa haline konacak ve cad· Bu şekil kabul edildikten sonra biz fesör Kemaleddin gelmektedir. 

Bugün Gaziantebin kurtuluşunun Resmi dairelerde muamele gören 
delere ilhak edilecektir. hariçle yapacağımız sigorta muamele- Profesör Muammer Raşid Darülfii-

lerine mukabil onlardan da mesela nun zamanında Darülfünun eminliği 
Transatlantik ve Fransadan yangın yapmış, ve 20 senelik kıymetli bir pr04 
sigortaları gibi muamelelerden hisse fesördür. Üniversite muhitinde her " 

Hukuk Fakültesindeki 
imtihanın neticesi 

yıl dönümünü tes'id için lstanbul evraka ilsakı icab eden damga pulla -
Halkevinde bir tören hazırlanmıştır. rının yapıştırılması hakkında Malcyc 
Bu törene Antepliler ve Üniversite Vekaletince yeni bir talimatname tan
gençleri ve halk davetlidir. • zim edilmiş ve alakadarlarına tamimen 

Üniversitenin hukuk fakültesinde almış olacağız. Seyahatimin esas ga - keste perestiş ve saygı uyandıran bıJ 

Tören öğleden sonra 2 den 6 ya ka- bildirilmiştir. 
dar devam edecektir. Törende Antebin Bu talimatnameye nazaran, iki dam· 
tarihi anılacak, Antepte kurtuluş sava- ga pulu arası açıksız olmadan yapıştı
şmdaki miJli mücadelelerden bahsolu - rılmıyacak ve her iki pulun beyninde 
nacaktır. Bu mücadelelere aid şiirler o- iki santimlik kadar bir mesafe bulu -
kunacak ve milli havalarla merasime nacaktır. Dilekçe sahibleri, imzalarını 
nihayet verilecektir. ilci pulu da iptal et~k üzere orta yere 

Bir kadın yandı 
atacaklardır. Üç pul yapıştırıldığı tak
dirde araları yukarıda tarif edildiği vec-

fakültenin dört seneye çıkarılması mü
nasebetile ikinci ve birinci aınıfta ka -
lan talebeye açılan son imtihan hitmİf 
ve neticeler dün ilan olunmuştur. 

Birinci sınıftan 170 kiti imtihana 
girmiş 42 kişi muvaffak olınuttur. l -
kinci sınıftan 120 kişi imtihana girmiş 
30 kişi muvaffak olmuştur. Muvaffak 
olan talebeler yeni sınıflarına gelmişler 
ve arkadaşlan tarafından alkışlarla 
karşılanmıtlardır.,. 

yesi de bu idi. Neticeden memnu - kıymetli profesör üç senedenberi ra • 
num. hatsız bulunmaktadır. 

Tasfiye halinde bulunan Föniks ve Son sınıf talebeleri çok sevdikleri/ 
Milli sigorta fİrkctlerinden alacakları profesörlerine bir heyet gönderereıl 
olanların müracaatları kabul edilmek- sağlık temenni etmişlerdir. 
teôir Yalnız bu müracaat ümid ettiği· 
miz fekilde seri yapılmamaktadır. 
Halk, bu yeni fek.ilde kendilerine bat' 
ka paralar tahmil edileceğinden kork -
maktadır. Halbuki bizim gayemiz ta -
mamen bunun aksidir. Biz, bu şekil -

Bir tramvay - kamyon 
müsademesi 

E.yüpsultanda Kalender caddcainde hile gene açık kalacak, iki pulun or -
38 numaralı evde oturan ticareti bah-I tasına bir imza ,tele lcalan üçüncü pula 
riye memurlarından Ragıbın 76 yaşın- 1 da ikinci bir imza atılacaktır. Üstüste 
daki kayın validesi Zehra evde ·kimse I pul yapıştırmak kat'i surette memnu -
olmadığı bir sırada mangala düşmüş, dur. Memurlar, bu hususa dikkat et • 

rr--------------·-.. -~ ... - deki kimselere azami sühulet göster -

Nöb I I mekteyiz. 

Şoför Fahrinin idaresindeki :IB2d 
numaralı kamyon ile vatman Lutfinid 
idaresindeki 51 numaralı tramvay ara' 
bası Beşik taşta çarpışmıtlardır. Tra111"' 
vayın c.amı ve çerçeveleri kırılmıştır• 
T a.hkikat yapılmak.tadır. ı 

e C Dünya sigorta alemi bizdeki hare -

yanarak ölmüştür. mekle mükellef olduğu, buna riayetsiz-
Eczaneler ketle yakından alakadar olmaktadır. 
Bu ıeceld nöbetçi eczaneler pıılardır: Fransız hükumeti gayet ciddi olarak 

bizim mevzu üzerinde çalışmaktadır.» 
Refi Celal Bayar A vrupada yaptığı 

bu temasların neticelerini Vekalete an
latmak üzere, yarın Ankaraya aide -

Huınt· sena 
l~J -ı cı Kanun 
ıı 

_:. At>Ad ! 
.::ı. JJ. 

2 !J9 
7 24 
-o .j 

ıı. 

.::. 7 ıs 

- 12 14 

T A vİ .. M -·- likleri görülenler de pul nizamnamesi 
ahkamına göre cezalandırılacaklardır. 

İstanbul cihetin ckkila: 

Aksarayda: !Etem Pertev). Alemdarda: 
(Esat>. Bakırköyünde: <İstepan). Be -
yazıtta: (Belklsl. Emlnönünde: <Beşir 

Kemnl, Cevat). Fenerde: (Ernllyadl). 
Karagümrükte: (Suat). Küçükpa1.arda: 
masan Hulüsl). Samatyada: (Eroflloa). 
Şehremininde: CA. Hamdi>. Şehzadeba -

1 inci KANUN 

25 Arabi se:ıe 
1.s5.J -Re i s:Jnc l(as.ın 

lı:ı.1..ı 48 

CUMA 

Şevv.ll 
; .d.~A.\ 

~ ı ·'· 10 12 ut 
5 !lô --

ık Akş~ıı Yttdı 

ci. I . · ı ·'· 1 il 48 ·- - ı a9 
14 :,3 1H 4,, 1:) 24 

Çıkmaz sokaklarda ev yapmak 
yasağının sebebi 

Belediyece çıkmaz sokaklarda inşa-1 
at yapılmasının yasak edildiğini yaz • 
mıştık. ŞehirciJik mütehassısı Mösyö şında: <Hamdi>. 
Prost'un fikrine göre bütün çıkmaz so-ı Beyoğlu cihetindekiler: 

Oalatnda: (Yenlyol, Mustafa Nal!). Has
kaklar yapılacak istimlakler ile ana 

1 köyde: INlsim Aseo>. Ka.sımpaş:ıda: <Mü-
caddelere bağlanmalıdır. Belediye de eyyet>. Merkez nahiyede: <Matkoviç, oa-
bunu temin ve bilahara yıktırılmasına lııtnsaray). Şişlide: (Asım>. Taksimde: 
lüzum hasıl olacak bina inşaatının ö - <Kürkçlynn, Zafiropulos, Ertuğrull. 
nüne geçmek için bu yasağa lüzum Uc;küdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
görmüştür. Halen çıkmaz sokaklar • Büyükadada: (Merkez). Heybelide: (Yu-

da bulunup da belediye malı olan arsa- sun. Kadıköy Pazaryolunda: (Merkez). 
)arın satışı da aynı mütalea hasebile l Modada : C All\eddln). Üsküdar imrahor-

durdurulmuştur. __ d_n_·_<_tm_m_ı_o_r)_. --------__;-

cektir. 

Edirne halli işletme MüdUrlUğU 
Sene başından itibaren Devlet De • 

miryolları hesabına işletilecek Edirne 
tren hattı işletme müdürlüğüne hattın 
başmüfetti~liğini yapan Salahaddin 
tayin edilmiştir. 

Yıl başından itibaren hat boyunda
ki istasyonlarda temizlik yapılacak, 

fazla bina ve barakalar yıkılacaktır. 

Vagonlara Devlet Demriyolları firma
sı asılacak, yeni lokomotifler sefere çı
karılacaktır. 

......................................................... .....-, 
111.1neuı llrtrdnım 

~ehir Tiyatrosu 

111111111111 m 

111...111 

111111111 

LEYLA 

Şehir .t'ıya.rustJ 

Tepe başı 
dram kısmında 

25- 12. 9:l6 
akşam saat 20.30 d• 

BABA 
Fransız tiyaLrod 
Operet ku ında 

akşam saat 20,30 6' 
ve MECNUN____., 

Taksimde - l\laksim 
varyete tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 

ZOZO DALMAS 
ve TOMAKOSLA 
ESKi HAMAM 

ESKiTAS 
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• inkıtadan sonra işi azıttılar 

MEMLEKET HABERLER/ Tahsildarlara: "Türklere 
işkence y~pın,, denildi Gaziantep müdafaasının 

şanlı hatıraları 
* * 12 yaıındaki Ôkıüz Mehmet mıntaka kumandanının huzurunda 

ürar ediyor, •Üah ve cephane utiyor, aiabeyl.nntlen •"" .... 
yacaiuıı vaadediyor:da, bu vaadintle tle tlfD'lla 

v• ba uğurda bir bacağını lıaybetti 

Bir genç balta ile 
babasını öldürdü (Baştarafı ı inci sayfada) nın lımt:r;rJ-Qg tetkiki suretiyle doğru 

mek. için birkaç milis zabitiyO.e 60 Su- dan doğruya ve--Siir.,.aH~ bizzat hallet
Gerede (Hususr) - Yakakaya riye .askeri önlerinde davul olduğu hal memiz müreccah olurdu. Suriye IE~ı;t

Yunuslar köyünden Ali Çırak oğlı.ı 60 de sokaı'kları dolaşmışlar ve rastgeldik dası umduğumuz neticeleri vermedi. 
yaşında İsmail yirmi yaşındaki oğlu leri Türkleri tahkir etm~erdiT. Diğer taraftan yeni boğazlar statüsü 
Hasan tarafından uyurken balta ile öl- Türkler aleyhine tahrikli Türkiyeye Şarki Ak.denizde bir~i de 
dürülmüştür. Hasanuı kız kardefi Ay- recede mühim bir rol temin etti Men 
,. cinayeti görmiif, Hasan onu da öl- Lirlklye, 24 (Hususi) - Bazı Şam faatimiz Kamil Atatürkle en iyi mü· 

_,_ !I- f b"' ve Halep gazetecileri son zamanlarda nasebatta bulunmayı emrediyor. Ce -düıme&; iatcmif, balta i.ıc iiur ne u- İskenderun ve Antakyaya gelmişler, 
• :c....1__ k kl miyeti Akvam arkasına tabassus et .. cum etmif, ı~t anca parma annı Ermeniler ve .Mevileri Türkler aleyhi 

k 'L'!l-~~ • ka ı mekle şayet bir tarzıhal bulunursa eaewu .. ~tir. Ay~ gecenm ran ı· ne tahxik için propaganda yapnıuıları- k h' 
--. bunda hiç hissemiz olmıyaca , ve ıç ğından istifade ederek kaçmıf, cina- dır. bir nıinnettarlığa istihkak iddia ede -

yellen köylüyü haberdar etnli~İr. Hıv Fransızlar ne diyorlar? miyeceğiz. Bu netice müstakbel mü-
aan yakalanmıştır. Cinayetin sebebi 24 (A.A) An d J A zaker~ler için kötü bir esastır. 
"""'iWn degvildı'r. Hasan 1' fades.inde •· Paria, • - 8 0 u .. 
~- • h t h L! • bild' · Muharrir bundan sonra Tüıık efkAıı. D__ nlar B lt n '--'b Janıınm uıua mu aoırı ırıyor: 

- ~a şeyta : C< a a ı e oa ar H k ·ı 1 y mn meselede!k.i şiddetli heyecan hassa "ld" dedil be d ''ld'' d" d emen te mı gazete er, aşagı yu-
m o ur» er, n e o ur um, e- . 'f d lerle .. k ak siymini, Sanoaktaki mezalime ait ga ~ · · T. . . karı aynı ı a e , muza eratın a-mıthr. ahlak.ata devam edıhnektedır. v d w T" kq . Sa v zete başlıklariyl:e meclisteki sözleri 

mete ugra ıgını, ur erın ncagı kaydettikten sonra devam ediyor. 

T 1 •• •• d Surlyeden ayırmakta Franaanın bu e-ar a yuzun en sası kabul etmemekte israr ettikleri TUrkiyenin dostlugu kıymetlidir 
Zafr nboı (H ") T 1 me mütaleasındadırlar. Lisan ve ihtiras mübalağaları hesa-

a u ususı - ar 
8 

- • ' - J I'd ak ba katılsa da muhakkaktır ki bu suret e1 · .. .. d F.fl"' • ah' • · Saint Brıce, ı..a ourna a amet o 
ı1 esı yuzun en anı n ıyesının · di 1 b- le ihdas edilen vaziyet bizim için fe-Anf-.. müdafilerinden bir . .,..wnn Yalaclk ko"yu"nden -kercı' R·- ı'le ay- k.~dar tam·dı· r ki, yor, nqro unan te 

-.1:" e-,-r y- 14..u ı - b ba kal1- nadır. Aıkdeni7.deki vaziyetimiz orada ..ıl... ku-ul .• - 1 Gö'reoeksımz' . ki agvaıbe""erim ka • . k" d ş ban wl KA ·ı b' ıg unu ort 1 etmeye s;ışmıyor. 
Bugün Gaziant"""'ın a UŞ gunu- - ~· m oy en a Te og u amı rr- . etl . k l'f' · kalmak için herkesle sul:hü müstelzim 

aür İst:ik!lfü tarihlmizde başlıbaşına bir dar çalışacağım. Herkes çalışırken ben birlerile kavga etmiflerdir. Hatice is- ~:1°şıl~~lı v~~r erı~ aç; ~l te 1 ~ ım- dir. Türkiyenin dostluğu bu saatte bi
h~set ve şalıamet safhası teşkil eden nasıl durabilirim? Menıl.ıeketimizi kur- minde bir kadın da ayırmak için bu Kansız~en 1.~ o~aeı yo °: e .~n aş.· zim için çok kıymetlidir. Binaenaleyh 
!Antep müdafaası baştanbaşa bir kah • tarmak için ölümü de göze a.1dım. kavgaya m"dahal tm' tir Fakat ne- mak nasıl mumkun o~abilır. Tur~lenn onunla anlaşmak lazımdır. Bunu ken· 
ramanlık destanıdır. Bu ec;:c;:iz müda- Mehmecli fikrinden döndürmek ka " . d R u b e c K~' .1· Hati' bu aralık tadili elinde olmıyan hır va· diligım·. izden yapmak vıı:ınn İn ,...;~tere • 

li"' • lm dı s· .ı::;ı.. h ildi tıce e ıza. şa an. amı ve ce . F .. . kl . . .,- o .... faanın kıymet ve ehemmiyetini arilata· bil o a . 1lcın ve oep ane ver: . eh . 1· lanm lardı zıyetten ransaya gucennuyece erını nin bizi ayni noktaya sevketmesıini 
Ona ,~ı~ı.. teclı' t kad da ya· emmıyet ı surette yara ış r. . d bil •. l>ilmek için sütunlar dolusu yazı yazıl- ı;ı..uuı ve ıza: ne ar . y 1 1 d h 

1 1 
ke ha . ümıd e e ırız. beklemeye müreccah olurdu. 

B' b günkü ü9hamız kışmıştL Boyundan uzun olan mavzerı ara ı ar er a meme t stanaıne Y . b" U "d' 1 ~ ~f ;1!~daf:ası~n parl~ bir ha: sağ lwl'U arasında oynatmağa çalışıyorı ka1dınlmış1ar, tedavi altına alınmıf· em ır. temas mı 1 ngilterenin rolü 
tı~asını ete.krarlıyor:uz: bü~ balkarak onlar gıöi hare· lardır. Zabıta kavga hakkında tahkikat Petit Journal, iki tarafın sağlam dost: Ouvre gazetesi, iki tarafın tezlerin· 

T ı M hmet k~ ediyordu. yapmalr:tadır. luk münaaebatı idame hwıusundak.i de ısrar ile konuşmalarının neticesiz 
H b 1 o~a he ~. b' y olma _ Mclunedin mıntaka komutanına - -w kuvvetli azmine ve müzakere havası- bittiğini yazaralk diyor ki: arp as ıyaıı nuz ır a ~~"ı ~n-n • ;a ;..;11M; n,..,.ı: v ini 

20 
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mıştL Mı~taka komutanı Aslanın P"J""~ı.er~. ~alan -ue6~ ~g Mehm~, darıemeçt.en ~rtu'lan 15- nın samimiyetine !"ağmen uyuşu ama • « günlerde Türkiye - ransa 
.. .daha ilk gunünden yapmaga başladı. süvarinın kendisine dogru gelmekte dığını yazarak diyor ki: arasında anlaşma2ll.ığın devam edece-~ad kapb~ı ouk· ~tık mavzer kullanmasını öğrenmiş, olduklarını gördü. Aradaki mesafe az- 18 kanunusani konseyinden evvel ğ.ini düşünerek Londra da muhakkak 

n~ı:. ea·· ır çNo: o .cepheden bu cepbeyıe koşuyor, ağa- dı. Kurtulmanın mümkün olmadığını lsvPr}ı' raportörün yeni bir Türk-Fran- üzülm~crtür. İki tarafı teskin etmek gorun u o .. ~ ~ .:-.: · k hn ak · · ı v ··ıse d "'Jr t~....: 
b t . ·İ h • uçy.ıer.w.uen gerı ~ am ~çın aç ıgı anladı. Fakat, mektup? Onu o e sız temasına t~ebbüsü muhtemeldir. üzere .ulbihere mümkün ol'an herşeyi 

e ~ı 
1 

e ara :v.e uykuyu unuttugu oluyordu. teslim e'tmemesi söylenm~i. Hemen • .. temin için kat'i karanın vermişe ben 
ı:'Lli hararetli * sağa koştu. Ve süvan1er yanına gelin- Malen gazetesme gore ziyor. Kolayca anla,şılır ki Türkler bir 'bır şeyler konu - Sam köyünde çadır kuran koiordu ciye kadar o da mektulbu bir kayanın Maten gazetosi, istikiaide israrımızı gün İtalyanın. Şarktaki denizde yay1:ı,. 
şuyordu. Bu 

81 
- ilromuıtanı Salahaddin Adile o gün bir altına gizledi. mandanın hitamında hududun ve bil - masından ve Iskenderun limanını kul 

rada dı~rıya haber u~ırmak lazımdı. Çalışanlar - D~an süvıarill.e.ıi ..Mehmedi Dü • hassa İslr,,enderunun tahkiminden kork- }anabilmesi ihtimalinden çekinmekte-
çıkmak uzere dan bir fedat :istendi. Böyle bir posta- lüğde'ki Fransız Jroı;ıu't~ın~ ~~ına maınızla ve bu araziyi Suriyenin mü~ dirler. 
Jrnpıyı açmış p vıerileoe'k en doğru isim cfedai» idi. çıkardılnr. Çok tazyık edildı. Dövul - t kb 1 k trolünden kurtarmak isteyi- Diğer taraftan Osmanlı İmparator • 
olan Bay Aslan Düşman kuVY1et'leri, top ateşleri altın- dü. Saatlerce güneşin altında bırakıl - ~ . el .0 n h lış aktadır luğunun manen ve İngilterey'i model 
onu o halde gör• dan geçerek, düşnan siperlerini ynra· dı. Mehmet «dilenciyim. Köylere di • ~ımız e •1z.a a çab mi ·• I ? tutarak yeniden ihya rüyası Türkiye-
pıüştü. ralk nerlemcği kabul edene ancak :fo- lenmeğe gidiyonmı> dan başka söz Ne ıçm ka u etmemış er yi işgal ediyor. Herhalde konfederas-

- Nedir? Ço • dai denirdi. Ölüm bu insan için % 99 söylemedi. . «Le Jour» pek mahirane bulduğu yon içinde Cumhuriyet projesi Fran -
cuğwn, beni rnl du. Onu oradan alarak Antebe getirdı • konfederasyon teklifimizi F ransanın sızlara imkansız göründü. Fransız mu 
görmek istiyor • M~et, gene mıntaka komutanınııı ler. Kollej binasında oturan ge~eralın iki bakımdan kabul edemediğini sÖ.f • rahhasları bu şeklin beklenen, istenen 
dun? odası önünde göründü. İçeriye girmiş, huzuruna çıkarmışlardı. Ermem ter -

1
.. . Türkiye _ Fransa arasında dostane te~ 

Mehmet, başi • komtrlan Aslanı bu işi kendisinin ya • cüma~ ço~uŞU çok sı:kıştırdı', Fakat,_ o- u~~r :_Şimdiki rejime muhaliftir. riki mesaisi yerine bir .ih!tilaf mevzuu 
le, evet, cev:abı • pabil~e iknaa çalışıyordu. na «dılencıyım> den başka bır şey soy· 

2 
F San v yakın şarkta olınası ihtimaline nazarı dikkati celbet 

•. ,, verince komu- - Dilenci kıyafetine girerıİ.m. Top .. letillemedi. «Git» dediler. Rehberlik e- · - ransa -~g~n 
1 

.. tiler > 
•~ b' T" k d ;x. zı o masına mu- · tan geriye döndü r.ağa sürüne sürüne düşmamn budu • denler onu caddeye bırakır bır~~az ır ur rasa mer. e Humanite gazetesi, Fransanın İtal _ 
Odada yalnızdı r dunu ~er Sama vanran. arkasından ateş a9tılar, bundan urken samaha edemez. ald t bb" .... tenk't 
3ar. Uzaıtmıyalım, MehmedJ bu fikrin - civardaki Fransız kuvvetleri de ateşe lskenderUOUD Vaziyeti ydayak·y Dahaşma" eşeKu~çu"ku An~-~tl~ 

- .. üınkün lın d "'"~ı..- "1-.l).ı.. ~ k k~h ere . c a once l.Q , 
- Şchrekustü Gazinntep müda • den de döndürmek m .. . o a ı. b~ş.~~mı~. ;L·t2nmet, ~ ""':rr~ ' ~a Exelsior gazetesi, bu rasadgahtan Rusya ile dostlukları sağlamak, Tür • 

m a h a 11.e si n· faasuun kahra • Elıbisesi değiştirildi ve mektubu koy - sunıl rd ner ı......~.~A"Şa 1 ımı e u a edş- Suriyeyi göz altında tutmak istediği kiye ile ihtilafı halletmek lazımdı.> 
denim Babaml nuna koyarak yola çıkarıldı. Bu ço - e en Aw-ı.uıuu. gaç ann arasın a d 

1 
y· t' d' 

diısma.nlar öldür- manlamıdan Topal cuktaki kahramanlık !ıtri idL Cephe - gizlendi. Tam bu sırada idi. Bir kur - mizi, müzaker~ en cvv: ıeno nun ıyor. 
d .. · A m daha Mehmet lerde korktugu· nıı daha kimse görme - ı:mn M'C!'hmedi yere serdi. general Gamlın ve amıral Durand - Almanlara göre 

u. na ~- h 'k' k" b b 
ev\ l ölmüştü. lGınsem yok. Ba- mişti. Yağmur gibi yağan kurşun al - Mehmet sol ayağının kesildiğini A - viel'le görüştüğünü, er 1 1• er ~a~.ı ~~ Berlin, 24 (AA.) - İskenderun sa 
nd si · }ı ve ceıfhane vermeniiıi r~a tında mavzerini iş'latirdi. merikan hastanesinde ayıldığı gün an- reisinin de müstahkem şehir ve ussu - cağı hakkında Türk • Fransız müza'k 

· cdi)orwn. ?4üdafaaya herkes gibi iben Türk muharipleri Mehmedi koru .. bdı. Kendisini orada da sıkıştırdılar. bahri olarak lskenderun'un tali ehe~ ratlildan bahseden Correspondance 
de iştirak edeceğim. mak için ateşi çoğarttı. Fakat, düşman Neler vş.adediıdi. Fakat, o, generalın miyeti olduğu ve askeri istifade için Diplomatique et Politik gazetesi, ez 

Mm.taka komutaı_ıı Aslan, daha ~? Mclunedin kendilerine doğru il.erle r a&urtulu~n t>~ze ~rşun sıkar ~. • pahalı büyük tesisatı istilzam edeceği cümle di;yur ki: 
iki yasını bitirmediği anlaşılan bu ku- diğini görmüş ve daha şedit bir ateşe sın?» suahne bıle ·~az, memleketınız "taleasında bulunduklarını yazarak cHer iki taraf ta kendi nokta! na?.a; 
.çük y~vrunun büyük bir ciddiyetle ba§laınışb. Mlebmeıt, vücudunu topra- uğrunda bö?ıll.e' yapmaz mısınız?• ce - ~;01 ki: rında ısrar etmiş olduğu için bir itil· 
ifade ettiği şu arzu karşısında cevap ğa yapıştırarak ilerlcmeğe başladı. E- vabını verdı. . . ''Fakat dostluk baki zemini bulunamamıştır. Suriye üzeri 
veremiyecek vaziyete düşmlıştü. O, peyce süründü. .Ağaçlık bir yere gel • Komutanlan Melnnedı istedi ve üç " . den Fransız mandası kalktıktan sonr 
devam etti: miş'ti. Ayağa kalktı. Karşıdan sekiz on Fransız neferi yerine Mehmet iade o - «Tarzıha1 yok. fakat dostluk bakı:. orada yeni bir vaziyet tahaddüs ed 

_ Vereceğiniz kurşunları boşa at - süv.aıi göründü. Bunlar kaybolan lundu. Cepheye dönen Mehmet, has • Bu samimi anlaşamamazlık bey~e~~ı- ceği tabii bulunduğundan herhald 
m.ıyacağım. Ben de bir şeref kazan - Mehmedin taldbine çıkarılmışlardı. tanede bir saat dahi yatmadı ve teda • ful vaziyetteki garabetlerden bır~ır. Sancak için yeni bir suretihal bulm· 
mak istiyorum. Çukura yattı ve süvarilerin o civardan visini'aya'kta yaparak o cepheden bu Kanunusani iptidalarında da Parıa'!e lazımdır.> 

K<>mutan çok müt~is olmuştu. uzaklaşması üzerine ckığrularak yolu - cepheye koşmakta devam etti. Komu - Ankara arasında anlaşma ~htimali pek * 
Onu okşadı ve y~ının .henüz düşman- na devam et1L tanından mahçuptu. Mektubu yerine aZdır.» Paris, 25 (Hususi) - İskenderun v 
ila harbetıneğe müsait olınadığını, bu Dülüğe gelmişti. Oralarda 8iŞman bu gatürem~iği için ~k ~ıkılı.yordu. Bu- $ b I e İm İŞ ? Antakyaya dair yapılan müzakereler 
Jşi ağabeylerine ibırakmasını söyledi. 1unmadığı söylendiği için .sePbest yli - nu oonrakı postalarıle ödedı. e ep er n . , .. . de Türkiyeyi temsil eden Harioiye V 
Mehmet heyecan için® ıi.<ii. Kendis~ni rüyprdu. Halbılki. o taraftan düşman Mehmet, bugün içimizde yaşıyan Pertinax, Ec.ho de Parıs de, T urkı - kili Rüştü Arasın bugün Ankaraya h toplam~~a ,..,.h.,arak .cevap Yerdi: i§gaJ .etmiş, ber yer .aske:rıle dolu idi. büyi.ik kahramanlardan birisidiı·. yeyi israra sevkeden sebehler Ankara k t tın . ~ uht ld' 

-P ~ b "b'liV' re e e esı lr"""' rn eme ır. 

• - Her sene .ayni sey Ha· 
.An Bey-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

•. . Noel :eelince birçok 
timseler ... 

. :. Elierinde balta or - Hasan Bey - Maalesef 
manlara hücum ediyorlar.. ôy!e, bizde çam devirenler 

pek 90k f 

hakim halkın dünkü te aasına ta ı gı-

ni istemiyo.r. Sonra ltal~anın bir gün Bir doktordan tazminat isteniyo 
İskenderun da yerlCimesınden korku .. 
yor. ihtimal Fransa-Suriye ittifakının Sulta.na'h.mettc cami ~:Vl~sun~a ~ 
devamına itimadı y\lktur. Türk tezi numarada oturan Sırrı Buyukanıt du 
Fransız rnandasiyle uzlaşamaz kabulü müddeiumumiliğe müracaat edere 
bize karşı Arap clunyasını ayaklan - Sen Jorj hastanesi doktorlarından Ka 
dırır. İngiltere de buna muhdliftfr. Yal fajali aleyhine b!r dava açmıştır. 
nız ademi merkeziyet "\'erebiliriz Vak- Sırrı, doktorun bir menenjit hastalı 
tiyle Türkiyenin karşılıklı yardım par· ğını ynnlış teşhis ederek birbiri ardın 
tı teklifini reddimiz ihtilafı çetinlcştiri- iki çocuğunun ölümüne sebebiyet ver 
yor.>, demektedir. diğini ileı:ıi sürmüş, kendisi hakkınd 

' Kötü bir esas takibat yapıhnasmı ve beş bin lira za 
Raoul de Nolva cLiberte~ gazetesin rarı manevi alınmasını taleb etmekt 

de diyor ki: dir. Müddeiu~~milik istidavı tıbbı a 
Meseleyi Türk • Fransız münaseb~tı liye sevketmıştır. 
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Talebelerin hocalarını 
sorguya çektikleri 

bir mektep A 

asrı 
---=-~------- * • .. 
' Talebelerden teşkil edilen mahkeme heyeti, haksızlık eden 

muallimi tecziye dahi edebiliyormuş... Talebe isterse 
sın:fa girer ve isterse girmezmiş 

ingilterede Maidotone'de 40 odalı ve I· Bunları yazan gazeteye göre, en ha
yapılışı 1 7 inci asra dayanan bir ~ato ,şarı, en uslanmaz sanılan çocuklar bi
vardır. Bu şato bir erkek mektebid.r. ,le, bu yeni sistem kıarşısında boyun eğ 
Müdürü, idaresi güç çocuklar üzer: :ı- mekte, ve en ufak bir kusur bile yap
de ruhi etütler yapmış olan PsLko- maktan çekinmekte imi~er. 
terapi mütehassıslarından Mr. Otto L. .. ................................................ ·--·---

Schaw'dır. ~~1 eıi,İ 
Şav'ın iddiasına göre, amir bir kuv-

vet tarafından vazedilen kanunlar, ni
zamlar. talebenin ruhunda, varlığında 
müthiş aksülameller uyandırırmış ve 
bu nizamlar istediği kadar adil, istedi
ği kadar talebenin lehine olsun, gene 
ta lebeyi ihtiyarsız isyana sevkeder
miş, onun için, müdür mekltepte yep 
yeni bir hava yaratmak istemiş, ve 
bütün azası talebeden müteşekkil bir 
mahkeme heyeti kurmuş, her bir mad 

, desi, yaşları 5 ile 1 7 arasında olan ta
lebe tarafından hazırlanmış, bir de ka
nun vücude getirtm~tir. 

Bu kanuna nazaran muallimler he
yetinin mektep dahilindeki otoriteleri 
hissedilmiyecek derecede azaltılınış -
tır. O kadar ki, çocuk mahkeme reisi
ne icabında bir muallimi tecziye et· 
mesi için dahi salahiyet verilmiştir. 

Talebenin derse girip girmemeleri 
kendi arzularına bağlıdır. Ve mesela 
ders esnasında canları istedi mi, sıntfı 
terkedebilirler. Muallimler heyeti hiç 
bir veçhile talebeyi ceh ile tedip ede
me~ler. Pek zora gelirlerse ancak ço
cukların canını acıtmadan cezalar isti· 
mal ederler. Mahkeme aleni reyle ka
rar verir, maznunun ya beraetine ve
yahut ta suçlu olduğuna hükmeder. 
Ha~1 yenen bir talelbe, çocuk mah

kemesi kararile, cep harçlıkları sandı
~ ikramiye ile taltif edilebilir. 

"!!:ğer talebeden 'btrinm, ltalllyetll 
mikdarda para çaldığı meydana çıkar 
sa, mahkeme kararı olınaksızm, kendi 
eşyaları açık arttırma ile satılır; ve 
bunlar çalınan parayı ödeyemiyecek 
olursa, saatte 2 kuruŞtan hesap edile
rek mahkfun talebe, mektebin bahçe
sinde çalışır. 

Gene bu mektebin nizamnamesine 
göre, koyunları, kuzuları ürkütmek 
memnudur ve para cezasını müstel
zimdir. Mahkemenin haysiyetini lhlAl 
eden talebe ilk zamanda para cezası 
ile cezalandırılır. Uslanrnıyacak dere
cede haşarılık edenlere ise, en ağır ce
za olarak ctarcb kararı verilir. Bisik
lete bi.rımeık isteyen talebe, jüri azasın 
dan iki talebenin huzurunda imtihan 
vermek mecburiyetindedir. 

Molinönün 
Bir şapka modeli 

Parisin en meşhur şapka müessese
lerinden cMalinö• nün çok ilk bir mo
deli. Yeşil kastordan yapılan bu şap -
kanın kal'Oti arkada birdenbire yük -
selmekte, önde pliler yaparak inmek -
tedir. Tepe içeriye doğru bükülerek 
giyilmektedir. Bu bükülmüş yerden 
yanrara üçer tane ince pens indirilmiş· 
tir. Arada ve önde pens yoktur. Ön kı
sım gözleri kapamakta, yüzün yalnız 
alt kısmını meydanda bırakmaktadır. 
Bu şapka bütün yüzü meydana çıka -
ran kenarsız şapkaları sevemiyen ba -
yanlar için çok hoşa gide<:ek bi!' mo -
deldir. Büyük bir tüy garnitür başka 
bir süsü olmıyan şapkaya ı;:ok büyük 
bir güzellik ve orijinalite vermekte -
dir. Bu tüy modelde siyah renktedir. 
Siyah bir şapka üzerinden muhtelü 
renklerde veya sade yeşil veya her 
hangi bir açık renk tüy kullanıl"l'lalı -
dır. 

CÖNÜL İSLERi . 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
(Nevşehir) de Bay (H. T. B.) 19 

yaşında bir gençtir ve 2 yıldanberi 
18 yaşında bir genç kızla sevişmek
tedir: 

- Tabii bu muaşakadan aileleri • 
mizin haıberi yoktur, diyor. Maksa
dıın yakında hadiseyi kızın babasına 
anlatmak ve evlenmek istediğimi 
söylemektir, fakat kızın babası zen
,m, kızını bana vermez diye korku
yorum. Ne yapaynn? 

* Oğlum, ne yapacaksın? Bir defa 
ben senin kim olduğunu bilmiyo -
rum, hüviyetin hakkında en küçük 
malfunatım bile yok, tahsilin nedir, 
arvetin nedir, ailece vaziyetin ne • 
dir, söylemiyorsun, kız hakkında da 
malfunat vermiş değilsin. Bu gönül 
oymıunda elinde hangi kozlar var, 
bilmiyorum ki sana faydalı bir na -
ıihat verebileyim. 

••• 
Manisada Bay (R. B.) Tepe~ikli 

bir genç kadınla tanışmış, askerliği • 
ili bitirince evlenmiye karar ver -
miş, fa.kat geçende bu genç kadı • 

nın eski tanıdıklarından bir erkekle 
konuşurken görüldüğünü işitmiş, gi 
dip kadını bulmuş, kadın ona: E -
hemmiyet venne, bunu sana aramı
zı bozmak istiyenler söylem~lerdir, 
demiş. Bay (R. B.) de gayri mut -
main olarak ayrılmış, şimdi kadını 
unutmak azmindedir, fakat unuta -
mıyor ve benden akıl soruyor. 

* Bir kadının ya.hancı bir erkekle 
konuşması mutlaka aralarında b!r 
gönül macerası bulunduğunu gös -
termez, hüküm vennek için ele da -
ha sağlam delil geçirmek lazımdır. 
Fakat bir defa hakkında şüphe uya
nan bir kadınla huzur içinde yaşa -
manm mümkün olamıyacağını da 
tasdik ederim. Unutmıya gelince, 
beylik iliç olarak seyahati, uzaklaş
mayı tavsiye ederler, ben ikinci bir 
gönül macerasına atılmayı mürec -
cah bulurum. Bir eve iki kiracı 

sığmaz, bir gönülde iki kadının yeri 
yoktur, demeyiniz. Mesele eğlen -
meı1de, avunmak ihtiyacı ile başlar, 
ye günün birinde görürsünüz ki, u· 
nutmak istenilen kadın kendiliğin· 
den s:önlünüzden çıkıp gitmiştir. 

TEYZE 

~ON POSTA Birincikinun 25 

l, __ S_E_N_K_I M_S_I N_?_. _ 

6 - S-A T 1 C 1 K 1 Z 
Arapçada deve - yatak serer, bayan 

nin binbir adı var· • satıcı karyolasına 
m.ış.. Türkçede de ' girer. Uyumuştur, 
bayan satıcının öy· bir rüya görür. Her 
le: · gün rastladığı genç 

- Matmazel! } ~ evlenmiştir. Bil '" 
Derler.. ~ yük bir apartıman-
- Bayan! 1 ları ve otomobilleri 
Derler.. vardır. Otomobilde-
- Küçük hanım! dirler. Otomobil on 
Derler.. ları kuş gibi uçurur, 
- Hanımefendi! bir mağazanın önün 
Derler.. de dururlar. Mağa • 
- Kız! zaya girerler .. Tez • 
Derler.. gahta bir genç ba • 
- Baksanıza! yan satıcı vardır. 
Der'ler.. Bu satıcı kendisidir. 
- Hcyt! Birden bire fenala• 
Derler. O bun • ~ır, yere düşer bayı 

1arın hepsine ayni hr .. Dü.şmesile gözle 
eda ile cevap verir: tini açması bir olur. 

- Emrinizi Rüyasını hatırlar. 
Emrlım kelime - Gözlerin.den birer 

sim benim ya2ldı - damla yaş dökülür. 
ğım, sizin okudu • Saatine bakar vakit 
ğunuz şekilde ta • tir. Hemen kalkar, 
latfuz ebnez: annesi çay pişirmiş-

cR» harfinin dört- tir. Ekmeğini çaya 
te uçunu yutar, batırıp yer. Ve kırık 
ci» nin önün• bir bir aynanın karşısın 
cı• ilave eder. Ya- da en ucuz ve en 
ni bizim bildiğimiz aai boyalarla yanak 
cemriniz• onun ağzında aşağı yukarı: ı biltün paraya göre orada satılık eşya l 1arını, dudaklarını, kirpiklerini boyar. 

- Emıiniz! vardır. Ve onlar da birbiri ardına si • Mantosunu, şapkasını giyer, · ·ağa 
Gibi bir şekil alır. zin fişinize yazılabilirler. fırlar. · 
Sizi dinlerken bir kaşı yukarıda, ve Bayan satıcı bekin, evliyi, nişanlıyı * 

bir kaşı aşağıdadır. Ve sık sık kirpik • derhal anlar. Bir bek.Ar erkek yanında - Emıiniz? 
leri rhnelli gözlerini kırpar: bir kadınla gelmişse; kadına iltifat - Bir kutu pudra alacaktım. 

- Annadım Premrer Ka~ite vere - g~rir ve onu bir çok 'if!Y almıya - Bu en iyi pudradır. Ben de bun• 
yim. teşvik eder. Yeni nişanlıların her iki - dan kullanırım. 

Yüzünü bir an simen çevirir. Mun • sini de ayni tarııda karşılar. Karısile * 
tazam kıvrılmış sarı saçlannı ve bu gelen evli er~ğin karısile hiç allka - Matmazel, ba'-'an, l\Uçük hanım, h~ 
saçların Farba.sı altından görünen dar obnaz. Bütün gözü erkektedir. nımefendi, kız, hişt, baksanıza ... 
pudralı ensesini zevkle seyredebilir • Çünkü bilir ki erkeğin gönlünü alırsa Ben bu yazıyı yazmadan seni çalış-
siniz. istediği kadar eşya satabilecektir. tığın mağazada gördüm. Sonra evine 
Şurada bir parantez açıyorum( Sen Bayan satıcının eli iştedir, amma '.kadar takip ettim. Nası.1: yaşadığını, 

kimsin? serisine aldığım bu bayan sa - aklı başka taraftadır. Şimdi işi biti - nasıl çalıştığını öğrendim. 
tıcı, bayan satıcıların en güzellerin - rip aklının olduğu tarafa geçelim!.. Bu yüıxien de bu yazı benden bek • 
dendir) parantezi kapıyor, ve yazıya * 'lenil'en yazı olmadı. Çünkü ben senin 
devam ediyorum. Akşam olmuş, mağazanın kepenkle- herkesi güM.üren bir karikatü!llni1 

Bayan satıcıya ne sattıralım istersi- ri, yalnız kapı tarafında bir insanın yapacaıktım, yapamadım. 
niz? iki büklüm geçeceği kadar bir yer açlk Yazımı yazarken; seni kınnamağa, 

- Ayakkaıbı mı? kalmak üzere, kapanmıştır. Bayan sa- seni gücendirmemeğe ~k gayret et • 
Yok olmaz, bir bayanı, ayağınıza a- tıcı bir pudra kutusunu eUne alır, ka· ıtiğime inan. Fakat buna rağmen gene 

yakkabı giyıdinneye meobur etmeyin, pağını açmaz .. Sillrer, eline dökülen hoşuna gitmiyecek cihetler bunabilir. 
ayıptır. Ne sattıracağımızı ben tesbit pudrayı yüzüne, kimseye göstennede~ Ne yapayım? .. Affet ... Nihayet ben de 
edeyim: Onu bir mağazanın tuvalet aldığı ruj baronunu da dudaklarına su bir tezgahtarım. Malımı satabilmelC 
eşyası satan tezgahına koyalım. rer. Tezgahtaki bütün tuvalet levazı - için ben de bin dereden su getinniye 

Bu tezgahın adı mağazada Reyyon nuru bu tarzda kullandııktan sonra esa· mecburum. ismet HulGsi 
dö parfümeridir. Türkçesi kokucu tez- sen boyalı olan yüzünün boyası bir ke- Sab_ı_k .. ·-v.r··a-""l""a"" ··-· .. -
gfilıı amma; ne mağaza sahibi, ne de re daha tazelenmiştir. n~ 
bayan satıcı türkçesini beğenmezler; Önlüğünü çıkarır, şapkasını, man - J 
fransızcasını tercih ederler. tosunu giyer; sokağa çıkar. Gönuerilen 

Bayan satıcı kokuların, putlralann, Artık bir satıcı bayan değil, bir 
rujların daha adını bilmediğim bu muhteşem bayandır. Hani hususı oto- Noel hediyeleri 
cins eşyaların tam ortasında bunların mobillerin en lüksüne bi1e tenezzüi 
canlı bir rek1arnı gilbi durur. etrniy:ecek kadar muhteşem bir bayan! 

Bayan satıcı da işinin ehlidir ya! Salına salına yürür.. Kendisine 
Kannız için bir kutu pudra alacaksı • rastlıyan bir genç tebessüm eder. Bu 
nızdır; tabii siz er kişi, pudranın iyisi- genç her gün ona rastlıyor ve her gün 
ni, fenasını bilmiyeceğinizden marka bu tarı.da tebes.5üın ediyordur. 
filan söyliyemez, sarlece: Genç düşünür: 

- İyisinden bir kutu pudra! _ Acaba hangi yüksek ve zengin 
Dersiniz. Bayan satıcı kızıl tırnaklı ailenin kızı? 

parmaklarile bir kutuyu önünüze ko • Bayan satıcı düşünür: 
yar! - Ne olur bir kere peşimden gelse, 

- Bu iyi mi acaba? ve benimle ev'lenmek istediğini IÖf le -
- İyi! se: 
Demez: Genç düşünür: 
- Ekstra Liilal, der, ben de bunu - Ev1eıımE4t iStedijpmi söy'lesem, 

kUI!Ianıyorum. fakat ne tuhaf olur, ben acaba ona la-
... Yüzüne bakarsınız, muntazam pud- yıık mıyım? 
ralanmıştır, bütün o boyalı dudaklar, Bayan satıcı, bir kere daha genem 
boyalı kirpikler ve kıvnhnış sarı saç- aklına çivllenmiş olur. Genç, bir kere 
lar dekoru içinde bu yüz çok güzel gö- daha bayanın aklında yer eder. 
rünüyordur: Karınızı hatırlarsınız.. Bayan satıcı carldeyi geçer, ara so
Biraz yüzünüz buruşur; fakat binren - taklardan birine sapar, birine daha, 
bire bu buruşuk yüz.de bir gülümseme birine daha!.. Nihayet eski bir evin 
peyda olur. Karınız da bu pudradan kapısı önünde durur. 
sürecek olursa bayan satıcı kadar gü- Çıngırağı çeker, kapıyı annesi açar. 
zeı olacaktır ha? Bu ev iki küçük odadan ibarettir. O -

- Peki alıyorum. danın birisinde ~mek pişer, yemek 
Fiatını sormayı unutmuşsunuzdur. yenir. Ve öteki odada ana kız oturur

Bayan Satıcı da f~in üzerine, sizin a- lar ve yatarlar. 
leyhinizde, mağaza sahibinin lehinde Mobilye: Boyası düşmüş eski bir si-
hir rakam yazmıstır. yah karyola ne, bir masa, iki sandal • 

Te~filıın önünden birdenbire ayrı - ye ve bir tahta kerevetten ibarettir. 
lamaı.sanız işiniz fenadır. Cebinizdeki Yemeklerini yerler. Anası yere bir 

İngiliz ıazetelerinin, verdikleri ma
IUınata göre poıtacılar İngiltere ve A· 
merikadan ge'len yüzlerce Noel hcdi • 
yelerini, mektuplarını sabık lngiiiz kra
lının Viyanada oturduğu tatoya taşi• 
maktadırlar. Dün, bu hediyelerin bü -
yük bir kısmının, ve bilhassa pek çabu& 
bozulacak olanların fakirler arasında 
dağıtılması arzusunu izhar etmiftir. 

Valide kraliçe Mari, oğluna, fil ditl 
çerçeveli ve kral aı1eaini musavver bir 
yağlı boya resim hediye etmittir. Ay. 
nca da bütün aile erkinı aabık kraJ. 
muhtelif hediyeler gÖndennitlerdir . ,., 

Yunan komünistlerinin 
reisi mahkum oldu 

A tina, 24 (Huıuıi) - Bir kaç aene 
evvet Pıirede komiim.tler tarafından 
öldürülen bir jandarmanın katlin\{e 
medhalda.r olan Yunanietandaki komü
nistlerin reisi Zahariadis, 9 ıene küre
ğe mah'kOm edilm.ittir. 

Şehitlikleri imar cemiyetine 
yardım 

Ankara, 24 (Hususi) - Şehidlik • 
leri imar Cemiyetine Ziraat Bankası 
2000, iş Bankası da 600 lira teberruda 
bulundu 
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An karada canlL spor 
hareketleri görülüYor 

Mubafızgücünün av binişi büyük bir rağbet gördü, 
Ankaragücü Demirsporu 10 sayı farkla mağlup etti, 
Albnordu klübündeki ikilik izale edildi. Ankarada 

kar sporlanna da bqlandı 
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İstanbuİ 7 - ci İcra Memurluğundan: 
Hacer Ye Güzidenin wni;ıet ....ıa;m. W.iaci .. .. h ipotelc olup 

(1782) lira kıymet talalr ..._ Çar,amlıa pawrnh Tw-.U• mlhlıl • 
l..mde Fethiye cedd-iDde elli 6 :reni 2 .,........; 90/92 numanılı •i 
t..n lskeçeli HaJil efwl .._ w llahç.i w wol tanlı S.U,• Jmıe. ve 

~- arkw Haffaf ltMI ,... Ymuf + ct •• .... ,.. " &aü yol ile 
mehdut .,,. enafı •fftirıll ,_. .. wia wd .._. waa ip. 

Soblctan sirilen .... ile m ••i m__. d6tel ft ilıi pmlll ldipü 
olm ta'1ık allı bodrum olllD ~ w dallpla lıi Ma. a • m igiıılllıl Wliiaci 
kata çıkılana mmclwen ••ha lratb.pçila -•·• 1111 w• timi clPr bir 
kapı vardır. z..- lwtald tethktea pPlım -9 b ... sini tli- bir 
m,hk olup buradan ..,W larmm çini OCÜ ft ..... olma t.liçe laıpılı 

bir mutbak taflıkta bir '-il Wr .......... alb •• ww mwWr tatlı ve 
t.laçeye çıkılan bir bpl wı ) , · 

Birinci katında camekinla bölünmüt bir sofa iki oda, Udnci kabnda bir 
aofa bir yük ve cMMa olan .. w .. ..-.. oclma "- bir bel&. Elektrik 
terba temab Y-*. a.hçede baNka ..,. .... bir' ., di,.llr u MBMd ve 
•YT• eğacr vanh. Duvarla muhattır. z.- ı.tma.lııi IKMh •+eLt• 
bpı vardır. Bina Wqire muhtaçtr. Umma- maah•• Mf,6&- me&M munıiı

laaı olup lo& metre murabbaı rMDa zemini blanı bahçe olan bahçeli bir• 
vin tamanu açık artbrmaya uzedllmiftir. 

Arttırma ~ Arttırmaya ~rik edecek miifterilsiia toJmeti mu. 
lıammeneain % 7,5 nWaetinde pey dçe9i Yeya milli l>ir benlmnın teminat 
mektubunu himil olmalen icap. eda. Miitenkim veqi, tanzifat, tenanye. 
ve vakıf borçlsı borçluya aittir.. Aıttınm. prtnamesi 22/12/936 tarihine 
=f5•tlif Salı siinii dairede mahalliı mahauawaa talik. edilecektir. Bi
rinci adıtalAUI 112/937 tuibiae miwlif peze .. e& aiinii dairemizde saat 

v... ............ _ ... 
... rr' ts ..... •sll•hı• 
ftl81 edllmek istene• ..................... 
rD•U& 

Her- neren. ve hM baDgl 
bir saatte Krem Pertev 
HllanabWrsJııiz. Yarım sa
at zarfuıda. o tesirini &ö• 
term•@it, blla. 

Krem' PerteY'ttı yanm ~ 

hk eoıırett U11sız delildir. 
Ytı.s biDleme. kifiden Krem 
PertaY helskmda samtmlı 

kuali~ morabilirsiai&-

.t.taabul Alllıe. ikinci 'Dearet Mali· 
k•mesiadeıı: 

Küçük Mustafa Paşa caddesinde 3S 
No. lıı kıraathane sahibi Hüseyin ve
:kili Ahmet Nuri tamfından ömar, Ba· 
sim V• Hain Nilll>la tirketi şeriklerin· 
Uıı Beyeğlwıda, TiMimde Sıraselvi-
!erde BiU&cu solsıatmda 26 No. lu a
partımanda t O Ket. lu dairesinde; aley 
bine ikame olunan davanın ~ • 
~n muhakemesi sırasında: Müddea-
ley'h Hacı Niko~a yapılan tebliP:ın 
hükümsüz ad.dile yeniden usulün 401 
inci maddesine tevfikan ilAlıen biır ay 
müddetle gıyap kararının te!>liğine mu 
hakemenin de 1 Mart 937 tarih saat 
14 de talikine karar verilmiştir. 

Keyfiyet tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. 

8011 Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2'. 

fSTANBUL 

POKER 
Tll'al kçaka.ft 

8RR'I 8AKALLARI 
YUMUŞATIR 

.. cildi .,.- ... yapu. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
Fıniae AdYi,., Hatice z.; .... , .... z.ı.... ~ .... 

laaııiytıt SuıdlP- biriud ................ ...._ ft .......... 3100 .. 
kıtawt ..... .._1.t.nbalV nil•Omml ı • "ıwinr.leKem.ıılbaıl 
ılıı"ım eela 1 mi. :reni rt NOJa w t.pa ......... Kalenclerbanemaı.1-
'!'*in K....-.lb .W.iJnde killik 172 .. m7 puıll 3 ve eski 1 mflker • 
... 1eal -zt NoJı ... tanlı Aı...t ........ aol lalafı Sirat baneei - ubll 
•W.Mm ...... ifra olunan ...w " tenfı ..... KmaeralllC.,LW.jJ. ..... 

clat bodrum •• ,.,. liatlan ldcir dii- iki bdrın ..... e•rlri '"lellıı• 
tmhm Wı-a Nm+w• _... ..... ,......._. Bumwı bb: o• hıılır 

- ......... -- Dtı: .............. ild eda Wr.W.lhı• 
içinde Lir W'DICI oLm 6ir mutfak bir lwnam mahalli &irinci bt Mr sofa 
ü niedss· ilıi eda ..._ ••• ha• Dci lmt:- Bir •fa illerinde ild oda hir a&o 
dnah.nrıcfea ~ 

UIDUID+ mırhav: 91 DiZ ohqt -...1ea 13 1112 bUçe hhm hinmctr· 
!ıftafı Julmıııdlı ,..t. ıma blıhçe hane açık artbr-.,a 'ftFf' ·:tir. 

tbıwwwpefinclr.- Arttanaya ifttrik eclecei ı ı:tuikıhı ı.,au&I mabeP 
menenhı % 7,S übetincfe pey akpai veya milli bir healmnn temW 
mektubunu hAmil olmaları icap eder. Mllterakirıa yergi. 
tanzifat., teııririye ye vakıf borçlan borçluy:a aittir. Arttırma 
fllrinameR 11 I 1 I 837 tarihiae llriiladif Pa.ıaıteai gGn11 claind 
mala•Ui ............... talik edilecektir. Birinci artbnwa 413193f 
tarihine mOwlit Pertembe gODI clllir..ude ..t. 14 dea 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti _.. 
bammenenin %75 ini buldujıı takdirde Oste bırakılır. Abi takdirde IOll 
arlbrJDamn tealilmdll baki k•lmak Ozere arttırma on bet giin daha 
teaMlit edilerek 19 I 3 I 93ı taıibiııe misadif Cuma pnl _.t 
1-t ten 10 ya kadar dairecle yapdacak ikinci uttuw aetiawin r en Çllll 
arttıraımı ~de- bırakılacaktir. 2004 llUllHll'ab laa ns. lfı. ıı_... 
nun 126 mcı maddesine tevfikan haldan tapu sicillerile ..Mt olwıı• 
ipot:ekli •lacekhrla cli~r allkadar8Dlll ve irtifak lıakkı uhiplerinbr 
bu haklannı ve ı.a.u.iltt f.ai&, Ye maaarife d'air olan iddiel.rm i.1.111 M clea 16 Jıa bdu icr& eıiMı: ... lliiiaci artbnmdıt. b.let. la,meti mua... 

...... ..,'.! .. · meıMlllh'5'• t 't l•t' E • ... ---... Almi:ts' dinle MDıut-
lıAn Dalları 

1 - Gazetenlıı esas yazısile bir sü
tunun illi- satın bir (santim) 

tarihinden iti.haren 20-pzarfiacfa enab miialtitea.ıa-.... claitr 
mize bildirmeleri Jlzmıdır. Aksi takdlr.te bahlan tap& elei&erile .wt 
olmıyanlar sah§ bedelinin paylapıasmdan hariç kal!rlar. Mlterafddr 
vergi, tenviriye ve taazi6yedea ibaret olan Belediye rumma ve V abf 
İUNIİı dellAliye rami bedeli mOzayededen tenzil olunur. 20 MOellk 

• 

fırmanın taahhüdü bUi k.b '- üase arttmna oa bet aün mm temdit edil• 
nk 16/2/937 tarihine müsadif salı günü aaat 14 din 16 ya bdu Du. 
rede yapılacek ikidd arttırma neticesinde en~ artt1ranm iltünde hJN
lolacalrtır. 2004 numarah icra ve iflia baımanun 126 mcı madcleaine tw-
fikan laaklan tapu .icillerite sabit olmıyan ipotekli alac•klvla diğer ali
kadaranan ve irtifak luddn sahiplerinin hu haldarmı ve hususile faiz ve ma-

uıife dair olen iddialamn ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında. evrakı. 
müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lizundır. Abi takdirde haklan 

..... mill:eıile ...... ,,. .... •lıt bedel·•· paı-lqmumdan ltariç lmbr
lar. Miiteuılüm Yersi, ten.viriye ve tanzifiyeclen ve delliliye ıeamindea iba-
nl olan l>elediye rusuma ft Vakıf icareai bedeli müzayecledeo tenzil olu
nur Ye 20 ıenelik ...W meai tariri de miifteriye aittir. Daha fula na. 

IWnat almak isteyenlerin 3416298 n-..lı doıyada lllftmt enak ,._ 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raponmu görüp anlayanldan ilin olu
-r. (3749) 

sayılır; 
2; - Sahifesi.na-göre bir santim ilin 

fiaa şunlardır: 

8abUe : 1 - "' hnlf 
• :ı-1111. . : ·-- . 
a ı & - IOI a 

Diler yerllr : - • • 
Son eabife : - Si • 

J - Bir santimde vasat! (8) kelL
me vardır. 

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

vakıf-iareai bm• bedıeli milfteriye aittir. Daha lula =nlAnrl •at 
isteyenlerin'936/1483namaralı dosyada •eRDt evnk ve malaaJl9. ...... 
ve tddiri kıymet raporunu ı&rllp anlayacaklan il4ıı olunur. (3-

Denizyollan İşletmesi Müdürlüğünden: 
Tekmil Hatlanmıaa aüverte kahve ocakları 937 yılı için açık ~ 

ile kiraya -.eriliecektir. Açık arttırma 28/.Biriaıeikinual936 eaat 14 • Jtı. 
me tefliij.nde yapılacaktır-

Kamdeniz Hattı için 250 cliier hatlar için 100 liralık teminat lizımdlr• 
Şeraiti öPe ek için her p. •üracaat edilı:bu.. C<3719» 

ka her 9ey aenin güzelliğini daha mut- etrafına bakıyor, bütün b11 güzelikleri - Her şeyi düQ.'mÜf gı'bi hatırlıJO • 
lak bir surette göstermek ve süsülemek ta canına sindirmek istiyordu. rum Mualti~ Zaten artık benim içil 
için tabiatın yarattığı bir dekor. Omm.böyle .İçleı!İne acı düşmüş göz- bir eskiler, bir de buiüıı var. I~ 
Ge~ gölgeli bir çam albnda uzan.. lerle etrafını seyrettiğini- gören Eltrem arasındaki on senelik devre tamaıxıil' 

n:ı, çayların• içerlerken omuaıuda ya.nına yakl~ elini tuttu. hayalimden silindi .. O günlere ait bİf 
makifte911e- genç bir fe!"<>_ğrafcı yanla - - Niçin böyle mahzunsun) bU: teY bende Yatamıyor. 
nnda durmuştu. - Bu güzellikleri bir daha hiç, hiç - Kaalacada aeniu doğduğluı .ill 

- Bir resim çekelim mi bayım) görmiyeceğim aanıJ[orum. yenJlllf olm&11.11& içi,;ı aıkılda nu) 
Muaill ellerini çırparak sevindi: O bir feryada benziyen bu aözlor - HayH', ikimizin. 4'e orada yadl' 

Bununla beni ne kadar m.es' - - Seninle beraberken bu güzeHilcl~ - Evet, evet, ne iyi olurl Beraber Ek:r~ bir saniye içinde altüst etmİf" ~muza acıdım yalnız. 
ud ettiğini bilemez.sin. Ölünceye ka • ri daha çok duyuyorum Mua1ll.. kü - çekilmit hiç resmimiz yok. ti. Rıhtımda. baWtçıJ. kendi)eliıll' 

•dar bunu umıtmıyacap çiilr. varkğın aenelerdcnberi yapmak • Ekrem bu socukluia mani olmak. ia- - Maallicıjua. .seni bütiin ömrüa- mahaue 1D0no&on, fabt kudretli ., 
tan yı.pranIWf geııçliğj.ıııin tür ve hül- tedi: ce Mersine gömecejimi mnmtmel kamçılayıcı birı fm4n .c;,-J:iyerek # 

Mualla bugün e)i.ndcCi bir .-pat)ı'e- yuma baaa yeniden yerdi. clemittiD. - Böyle seyyar fotoğrafcılann ~ Tekrar bmaya deneceğiz elbette; fakat ipini çeliyo,lardı. MueBl baktıkça /il 
yi yaprak yaprak ayım gibi Pki güe- O da batırlannıftı ... Geae o gii;Akii keceii relim iyi olmaz .. yamı. san.inle istersen latanbuldan biç ayrılmayız .... rinlqen göz~le bunlara de'ldı. 
ferini teker teker yapmak, o Mtıra - IPbi Muallayı Fğsin.e doğru ~k«ek Beyoğluncla bir fotoğrafhaneye gicıleo. Söyle, istiyor musun? - Biraz l>urada durup bahkç!W' 
ların her birisini tekrarlamak itttiyor, çeneeint pwmaklan ara.ama aldı. riz. Genç- kız- cevab vermeden başını &o seyredelim, olmaz mı) 
bundan hasta bir zevk, acı bir saadet - lfte gene o günkü ~ibi uecietle Mual1hın gözlerine bircFenbfre c:fe.. ğerek. arabaya bindi. Gözlerinden el&- Onun her girclüğil ,eye ~ 
duyuyordu. yaşaran gözlermle bana bakıyorsun rin bir acı düşmüftii. külen yaşlatl göstermemek için uzakla, gözlerine baJcaıak EkNm aüluı.ek. ~ 

Daha iskeleye ayak basar basmaz sevgilim. Kirpiklerin çamlann yeşille- - Yarm ını} Hayır Ekrem, bura - ra dalmış aibi 1ıörünerek oaları parmar ka enek i-atedi: 
aenelcrdenbcri özlediği adanın hasre • rile aölgeli... Y al'ruz o gün arkanda. da .. bugün .. bu dekor altında... ğıruıı uci1e ıiliJeoıdu. - Y.o'kaa bualan da bir a.ı9a "-
tile içinin naul kavrulduğunu anlamLf:" mavi ipekten ince bir elbise vardı ve Ve hemen onun arkasına geçerek Bebek. ve Kaolaca onlar için müfte- remezain diye korkuyor musun .Jı1' 
ti. kolların çıplaktL Bu.gün IAc:iv~rd uzun diz çöktü, çeneai.ni onun omuzww rek hatıraları az olan yerletdi. Öyle j.. li- luzurı benim.} 

iki taraflı gazinolar, kartıdaki aaat., kollu bir elbiec pyiyonun; fakat be - dayadL ken KaallCadaıı sandalla Bebeie dö • Fakat onun yüzündem daa edlJll'_-
müfteri bckliyen arabalar, her şey ona nim içia aeııe o eski küçük Muallasın.. - Böyle ba,larmıız birbit-ineday .... Derken gene eskileri tekrar Y~ mu9 gibi_,. ve huf6 ile derin~ 
ağlamak arzusu veriyordu. eeni aene o günkü gibi genç atkla 1eP mt ne pzıel bir. poz. *iil mi~ iateğile bugüıaden uzaklapışlardı. manayı göriir aörmez ti içiodea .,., 

Hr tosa çıkarlarken yol boyunca viyorum. Islak kağıdı elinde tutarkesa aynı ç~ - Zavalh elki bauıb yalı, bübiitiİYl tel koptu. ..J 
ağaçlara ,evlere. bulutlu göz~r1e bakı- - Seninle hnaz daha ileriye, Man-. cuk HYİBcile le'rimiıekte tlıe'Yaln edi- yıkılmı9 bak 1 • - Dön~im artık; bu hatıralar ' 
yor, onlara bakmakla doyatntyordu. tıra doğru yürii~fim mi? yordu. - Ewt, benim Almanyadan dônü- de, beni d~ hasta edecek. dljre kork'' 

- Ekrem, şu taş üstünde yanyana, - Peki yavrum .. aen ne istersen o.- - Bak ne güzel çıkmışız ..• VaHahi '6mde yerleştiğim köşkün etrafında da yorum. Artık doğru Nif&llt&fınal 
düşmemek için birbirimize sarılarak o- nu yapalım. Bugün senin günün.. en itinalı bir Tesimde de ancak bu ka • beş altı ev daha yapılmtf. Yazık, güzel Ekrem NipntAfındaki konaiın ti' 
turdu~umuf Ufalllı hatırlıyor mu • - Buradan dilin görünüşüne bayı- dar muvaffak ola.bilirdik. korunun ağaçlarını kesmişfer demek. 1.inilık tarafını hiç görmenıifti. ~ 

) Güneş Heybelinin arkaamda. kwl lırım. Bak çamlar ne kadar YCfil, ne Jia- Arabacı vapur saatinin YaklatbilDI - Üvalh büyiik babacığımla bir- den ahiall Ye Bedia ile liiılilr.te 
bir ~f gibi aıeıilirken yibribne bak- dar tue kokuhı... Buruıw beğemni - haber verdiji .vakit .ikili de ietemiyerek likte ııhtım.da bet ata~ bet yubn haremlik tarafmda etu...ı.r, ~ b& 
'"'lf ve çenemi iki parmağm ...... :rar muwı Elmma) y.ederindea 11.llrmıtJ-h.. M...a .... dole,.ralt --uiamun MtırMP.er tik. tlııiMtD -.,. ~ 

.it-.., -Ben )'almz aaa .. ' ,_ ........ rsaa •t b ..... h) • ...... t .... mi-
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CEMAL PASA VE SURİYE 
İTİRAF ] 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Cemal Paşa Suriyede müstemleke 
siyaseti takip etmeğe başlamışb 

Paşa orada bulunduğu esnada çok büyük işler görmüştü. Klsa zamanda 200 
kilometrelik bir şimendifer hattı tesis edilmiş, hat üzerinde, elektrikli, sulu, 
banyolu, hatta sinemalı menzil noktalan yapılmışb. Onun hamlesi güzeldi, fakat 
Kanal seferile o, Donkişotun değirmene hücum etmesinden başka şey yapmamıştı 

Bu sükunetten istifade eden Ce • l 
ma) paşa b}zi bir hayli dolaştırdı ve, da
ha ziyade, kendisince görmemiz mat
Jub olan şeyleri gösterdi. Bizi Medi • 
neye kadar gönderip göndermemek 
aususunda biraz tereddüd ettikten son
ra nihayet ona da karar verdi, beş gün· 
lük bir tren yolculuğu yaparak oraya 
kadar da gittik. Bizim avdetimizden 
sonra da artık Medine ile muvasala em
niyeti kalmamış oluyordu. 

Cemal Paşanm eserleri 
Bütün bu seyahat esnasında gördük

lerimi hülasa etmek lazım gelirse, di -
yebilirim ki Cemal paşa, büyük bir iş 
görmek hülyasının peşinde, kendisine 

mahsus bir iş baş.arıcılığı ile pek bü -
yük şeyler yapmıştı. Pek büyük şey -

ler yapmış, fakat, hepsi de temelsizdi; 
sonraları yavaş yavaş daha iyi anla • 
dığım bu temelsizlik, sırf büyük hül-

yanın, Mısır fatihliği hülyasının eseri 
olmak lazım geliyor. Bütün harbin 
planı nasıl bir taarruz ve fütuhat hül
yası üzerine 'kurulmuşsa bu Suriye ve 
Kanal harekatı da hep ayni hülya Ü • 

zerine kurulmuştu. 

Hicaz demiryolunu Bi'rüssebi, As· 
luc ve Kusaymaya, yani çölün orta • 
!arına kadar uzatıp, hatta daha öteye 
kadar götürmek üzere yapılan hazır • 

lık ilci evvelki tecrübenin verdiği aka
mete rağmen, henüz 916 da dahi taar

ruz hülyasının terkedilmemiş olduğu
nun alametiydi. Cemal Paşa, bütün hu 

kıt'adaki hakimliği zamanında, askeri 
teşkilatın kendisine tevdi etlıgı bir 

kumandayı bir asker gibi kulJanan bir 
kumandan olmadı. Devlet makinesi 

içinde siyasi bir menfez gibi hareket 
etti ve kendisince mutasavvır bir pla
nın hakikat sahasına çıkarılması için o 
zamanki Türkiyenin elinde bulunabi
len bütün vasıtalardan mebzulen isti
fade etti: Daima istediği kadar para 
aılabildi. istediği kadar değilse bile her 
halde başka kumandanlara nisbetle 
pek çok fazlasile para aldı. Almanla • 
rın da yardımile vücuda getirdiği men· 
zil teşkilatı sayesinde, başka cephele -
rin zararına da olsa, kabil olduğu ka -
dar fazla malzeme tedarik edebildi. 
Merkezi Avrupadan kalkıp çölün or
tasına ve hatta Kanala, Medineye ka
dar gidecek o]an harp malzemesin:n 
ne kadar müşkü]ata ve ne kadar para· 
ya malolacağını hesap eden bulunma
dı. O zamanki menzil teşkilatı arasın
da ((paşanakliyatm diye yadediJen seri 
ve fazla nakliyat, hep Cemal Paşa or
dusuna ait olan nakliyat idi. Irak cep
hesi bidayette kuvvetten tecrit edilir
ken, Sarıkamış taarruzu esnasında bir 
kaç gün içinde, hatta belli '1>aşlı bir 
harbe girişmesine bile vakit kalmadan 
yüz bin kişilik güzel bir ordunun mah
vedilivermeaile açıkta kalan ~rk cep
hesi ihmal edilirken bile Cemal Paşa 
nakliyatı, gerek demiryolu üzerinde, 
gerek kamyon ve sa.ire nakliyatında 
daima imtiyazlı nakliyat olarak kaldı. 
Para, rna1zeme ve nakliye kuvvetine 

Cemal Paşanın kesmek istediği ve uğurunda Iüzuınsuz bir sefer yaptığı, Siı· 
vey§ kanalın dan bir manzara 

Müstemleke siyaseti güdüyorduk etmesinden başka bir şey değildi. 

O zamanlar gördüğüm şeyler, ha -
na tutulan ölçünün, ayni zamanda 

Suriye ve Hicazın idaresi 
Suriye ve Hicazda ik.i ay dolaştık. 

hem bir fütuhat, hem de bir koloni -
zasyon planının bütün geniş nJsbet-

lerini şamil olduğuau göstermişti. Bu 
fütuhat ve kolonizasyon işi ise Al • 

manya ve Avusturyadan gelecek sa
nayi mamulatı, boş Türkiye hazine -

Teşrin aylarında çölün, sakin olduğu 
zamanlarda, insanın gözlerinin önüne 
ne kadar güzel ufuklar görebileceğini 
gördük. Pier Lotinin «(öl» ünvanlı 
romamnı okuduğum zaman onun 
içindeki tasvirlerin sırf bir hayal mah
sulü olduğunu zannederdim. 

sinden taşacak para, o zamanki Tür - (Arkası var) 

kiyede miktarı pek az olan mütehas - ---·--·----·--- •4 ·--

sıs ile yapılacaktı. Fütuhata gelince, 
onun da nihayetülemr, Anadolunun 
gönderebileceği çocuklarla temin edil
mesinden başka çare yoktu. Sonra, 
bütün bunlar da fngilterenin hayat 
damarı olan Süveyş kanalına karşı 
yapılacak, bu Kanal geçilecek, Mısır 

fethedilecek idi 1 lngilteren~n H ind 
yollarına ve islam memleketlerine ver
diği kıymet malumdur. Bizim bu yol
ları tehdit edecek hareketlerimize kar
şı lakayt kalması imkanı olmıyan in -
gilterenin elinde ise para, fen, asker, 
her şey bizimki ile kıyas kabul etmi • 
yecek derecede mebzul idi. 

Bu şartlara göre, nasıl olurdu da biz 
bu kadar geniş bir plan ölçüsü tutabi
lirdik? 

Hamle hakikaten güzeldi: Pek kı
sa bir zamanda iki yüz kilometre ka -
dar bir demiryolu yapılmıştı. Bütün 
sınai ameliyatı, köprüleri, istasyon -
!arı ve hatta tamir atelyelerile mükem
mel bir halde inşa edilmiş olan bu hat 

üzerinde Maysner. P.aşa il~. ~.irlikt~ ta ı 
F asiheye kadar gıtbm. Bu tun Hı caz 
hattını inşa etmiş olan ba~mühendis 
Maysner Paşa, bana bu hattın hu ka
dar mükemmel olarak meydana geli
şini sırf Türk mühendislerinin eseri o
larak anlatırken « bu işlerde benden , 
başka hiç bir ecnebinin bir zerrelik e- ! 

meği yoktur!» diye iftihar ediyordu. 
Hat üzerinde, temiz inşa ed.iJmiş, e

lektrikli, sulu, banyolu, bahçeli ve 
hatta sine~alı menzil noktalarına va
rıncıya kadar her şey yapılmıştı. 

Bütün bun!ar Cemal Paşanın müs
bet ve başarıcı tarafları idi. Onun 
menfi tarafı ise, esasta, planda, Me • 
galo ldeasında idi. Hamle güzeldi, fa
kat Don Kişodun değ.irmene hücum 

• 

Allahın yaı attığı tabii ve saf 
çocuk gıdalan 

Pirinç, yulaf. mercimek, buğ
day, irmik, patates, . mısır, arpa, 
çavdar, türlü, badem. 

HASAN ... ÖzlU 
Unlar ile 

çocuklarınızı bes1eyiniz ve büyü
tünüz. Vitamini ve kalorisi bol o
lan bu özlü unlarından isted~kle
rini ve seV'diklerini bıktırmıya· 
rak değiştire değiştire yediriniz. 
Çabuk diş çıkarırlar. 

Hasan markasına dikkat. Başka 
marka verirlerse almayınız ve al
darunayınız. Bütün eczanelerde 
ve ba.klkallarda bulunur. Hasan 
deposu, İstanbul, An'kara, Beyoğ
lu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Cemal Paşanın bu cephede yaptığı 
hayli güzel eserler va.rdır. Fakat büt\i? 
bu kuvvetler, askerse, parça parça Ka
nal üzerine doğru atılıp israf edilmiş; 
malzeme ise gene ayni akibete uğra· 
rnış, para ise ana memleketten çok U· 

ıak sahalara lüzumsuz yere dökülüo 
ıtitmiştir. 1 

Mehmet Salih vereacai tarafından intikalen tescili İltenilen Galatada Şe
hit Mehmet Pa~a mahalleıinde Yelkenciler caddesinde eıki 25, 27, 21 nu
maralı evvelce dükkan timdi iradlı Arıanm Tapuda kaydı olmadığından 
tahkikat yapılmak üzere 19/1/1937 tarih ve aa.at 10 da mahalline gönderi
leceğinden işbu gayrimenkule tasarruf iddiasında bulunanların elJerinde
ki vesaik ile Beyoğlu Tapu sicil muhafızlığına yahut ketif günü mahal1in
de bulunacak memura müracaat etmeleri ilin olunur. (3738) 

Nakleden: Faik Berçmen • 

Filip Hamiran, tetkik m.e.rasiminden 1 ve bahçenin bittiği yerde bir vadi va~• 
ayrılınca arkasından, arkadaşı Mak .. dı. Vadiden, içinde balık bulunan bı~. 
sim Sarzo seğirterek onu kolundan ı dere - ahrd!.._ Vadi~in başlan~ıcın~a: 
tuttu. • tahta bir barakaou1t:rn!!f.du. İçme bıl' 

_ FHipçiğ.ım, ço'k güzel 6öyledin sandalye ve bir masa korunuştu. ~e!l' 
ooğrusu.. Nutkun müessirdi ve Fer - önümde defterlerim, kitaplarım hu' 
linye hakkında söylenen sözlerin en barakada ne günler geçirmiştim. Ba -! 
yisiydi zan pencereden yaz güneşinin yeşil O•: 

- Ferliny mümtaz bir adamdı. Hem valar üzerindeki yayılışını seyreder,ı 
bana da büyük iylikler yapmıştı.. hazan da vadiye inerdim. Derenin ö J 

- Ev:t~. bili~orum .. Kendisinde bu- bür yanındaki arazi Mösyö Lövran~ 
lunan butun nufuz ve kuvvetten se • aitti. Bu zengin ihtiyarın yegane v~~ 
ni de istifade ettirmişti. Sana siyaset risi, torunu Pol Fcrlinyeydi. İkisı be ~ 
yolunu açan odur. UlaŞtığın mevkii raber oturuyorlardı. İhtiyar, geç rdiğil 
sana o t~min etmişti. Bununla, sen eh- bir cilt hastalığı yüzü.nden korkunç biil 
liyetsi7.sin, demek istediğimi anlama.. hal almış-tı. Elleri dalına eldiven.iycru 
Hayır. Bilakis bu hususta senin kah!- Bu itibarla aksi ve müstebitti. ' 
liyclin ve çalışkanlığın da müessir ol- Torunu 0 vakit 26 yaşlarındaydı~ 
muştuT. Ferlinye senin gibisini seç - Ben 0 zaman tanımadığım bu genç a 1 
mesini bilmiştir. dama karşı bir sempati duyardım. Be-1 

- Benim]~ öğ11e yemeğine gelir mi- nim barakada her zaman oturmam ~ 
sin? Yeme.J...-ie konuŞ4ruz. Sonra ben dan müteessir olurdu. Hatta bir güz( 
bir içtirnaa gideceğim .. O vakit ayrılı - bana: 
rız. - Burada canın sıkılmıyor mu? di.ı 

- Peki... Yalnız bir şey soracağım. ye sormuştu. 
- Ferlınye ha'kkında, gazetende O sene ikmale kalmıştım. Onun içi:q 

dercedilınek üzere mi? İstediğin bü - her gün barakaya gidiyor ve çalışı ~ 
tün .malumatı veririm. 1 yordum. Facianın olduğu gün gen~ 

Bır saat sonra her iki dost yemekle· ayni şekilde, amcam beni barakaya 
rini bitirmişler, kahvelerini ıçıyor - göndermişti. Akşamleyin bir silah se~ 
lardı. Yemek sırasında, kendisine ıa - duydum. Silah Lövran arazisinden 
zıın olan. bütün malCımatı alan arka - gelmişti. Bunun üzerine bahçıvanın a~ 
daşına. hır aralık Hamiran: celeyle koşup ihtiyarın üzerine kapan• 

- Başka sora- . dığını gördüm .• 

cakıann var mı? Yarmki nushamızdı . Lövran vadinini 
dedi. kenarında ölü birı 

Sarzo küçük Tav,anla halde uzanmış! 
not defterini ka- I b duruyordu. Ba • 
pıyarak: Kap um ağa şına bir kurşu~ 

- Bir sual kal· Yazan: ismet Hulusi sıkılmıştı. Yanı 1 
dı.. dostum, diye başında bir ta ...j 
cevap verdi. Fa- banca duruyor .. ı 
kat bu l?azete için değil. du. Bu bir cinayet mi, yoksa bir inti -1 

Hususi mahiyette bir sual. Bu sor· har mıydı?. 
gu, çok nazik ve hassas bir meseleyı Filvaki ihtiyar hastaydı amma mti~ 
iıhtiva ettiği için bugüne kadar sana hardan hiç bahsetmezdi. Tabancad~ 
onu sormamıştım. Fakat şimdi Fer - hiç bir paımak izi bulunmadı. Kati11 
linyenin ölümü dolayısile mahzurlar eldiven kullanmıştı her halde .. İhti'ya~ 
ortadan kalkmış sayılabilir. Kuzum, şu rı öldürmekte kimin faydası olabilir~ 
eski meselenin aslı neydi? Hani o ci - di? Pek basit. Torunu onun varisiyqi 
nayctte 1''erlinyeyi itham etmişler • Böyle olmakla beraber ihtiyar, daima 
di.. ve.. onu mirastan mahrum edeceğini söy • 

Hamiran arkadaşının sözünü kese - lerdi. o gün torun da fütiyarla bera ~ 
rek: bcr bahçedeydL Silahın patlaması üı 

- Ve o işte küçük bir çocuğun ifa- zerine koşmuş vıe vak'a mahallin~ 
desine müracaat edilmiş<ti. Evet .. İşte bahçıvandan sonra yetişmişti.. De ... 
o çocuk bendim. deyle torun arasındaki bu zıddiyet na· 

- Şahit olarak gösterilen çocuğun zarı dikkati celbetmiş olduğundan, 
kim oTduğunu hatırlamıyorum. Çün - hadise üzerine torun tevkif edU,di. İşt~ 
kil o sıralarda ben de çocuktum. Ve se· burada, meseleye ben pe karıştırıldım. 
ninle çok zaman sonra tanışmıştık. Tahkikat yapan polisler, c:benim ö~ 

- Şimdi, on iki yaşındayken hatır - leden sonra barakada bulundu~mu 
Iıyabikiiğiın bu hadiseyi anlatmam\ öğrendiler. Şüphesiz silah patlayınca 
mı istiyorsun? pencereden bakmıştım. Ve eğer bir 

O vakit annem, babam müstemleke- katil varsa mutlaka görmüşümdür•. 
lerdeydiler. Babam oralarda büyük Bu mülahaza üzerine üademe müra " 
bir memurdu. Ve ben Pariste mektep- caat edildi. Fakat ben hiç kimseyi gör~ 
teydim. T'1tillerde Norman<liyadaki mediğimi söyledim. Bu şahitıliğim PoL 
amca ve halamın yanma giderdım. Ferlinyeyi kurtardı. İşte bütün mese
Onlarm çıocukları olmadığı için bana le bundan ibarettir dostum. 
çok bağlıydılar. Halam beni çok se • - Anladım .. Ona karşı bir sempati 
verdi. Fakat suratsızdı. Amcam, yani duyduğun için onu kurtaımak mak .: 
kocası, • ona amca derdim - çok aptal sadile yalan söyledin, değil mi? B~ 
bir adamdı; kendisini beğenmiş kibir- yüzden, o da senin bu hizmetini tnk : 
linin birisiydi. Ve çocuklar için takip dir ederek istikbalini hazırlamak içit' 
ettiği terbiye usulü çok fenaydı. Na - sana yardım etti. 
sihatierle düzelecek kusurlara çok kö· O vakit Hamiran: 
tü cezalar tertip eylerdi. - Bilmiyorum diye cevap verdi 

SaI7X> dayanamıyarak: Fakat ben yalan söylememiştim. Çün-
- İyi amma, Lövranın katlile bun- kü vak'a anında barakada değildım. 

ların alMcası var mı a canım? Vadide, derenin başında balık avlıyor· 
- İşte oraya geleceğim. Fakat mev· dum .. Ve ancak kurşun sesini duyduk· 

zua girmek için bunlardan bahsetmek tan sonra yukarıya çıkmıştım. Lakin,' 
1 lfızım. Amca ve halamın emlaki şehrın nedense ben buralarını polise itıraf e-· 
1 kapılarına yakındı. Büyük bir bah!le dememiştim .. 

Çanakkale Vilayeti 
Orman Müdürlüğünden: 

Çanakkale vilayetinin Bayramiç kazasına bağlı Mekere Devlet Orma • 

nından evrakı kqfiyesincle yazılı hudutlar dahilinde mevcut 4095 kental 

çıra bir sene müddetle aatılığa çıkarılmı,tır. Artbnna açık surette 8/1/37 
günlemecine rastlayan Cuma günü ıaat 15 de bükUmet bina.amdaki or • 

man müdüriyeti odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 614 lira 25 kuru' olup teminab muvakkate akçesi 

47 liradır. Talipler ..,tnameai mucibince teminatlannı Malsandığına yahr

mak ve yahut devletçe muteber banka mektubunu ibraz etmek ıuretile 
ihale gününde komisyonda hazır bulunmaları şartnamesini görmek ve da

ha fazla tafsilat almak için de Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne, İs
tanbul ve Çanakkale Orman Müdürlüklerine müracaatları ilin olunur. 

ıt3662)) 
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CAl<l/K ÜLKf ff NOE 
IJitı TDtıK ZARiTi 

iKiNCi KISIM - A. R. 
Yaver ile Cemil Aleksi öabayı buldular ve ona şu 
sözleri söylediler: "Senelik kongre toplandı içtimada 
yirmi yedi merkezin murahhaslan vardı, müza-

kerede fikirler ikiye ayrıldı bir kısmı derhal 
harekete geçmek taraftarı idi .... ,, 

G . · · 1 murahhasları vardı. Müzakere, hara· - ırınız. 

Demiştt. ~e~ti bir surette başladı. Fakat, f~kirler 
Çit kapıdan girmişler. Yabani otla·· ıkıye ayrıldı ... Murahhasların bır kıs· 

rının yarıdan fazlası kavrulmuş olan mı, derhal harekete geçmek istiyor • 
avluyu geçmişler; Corgonun yanına lar. Diğerleri de bu hare.le.etin vereceği 

gelmişlerdi. neticeden ürküyorlar... Reyler müsa-
Gorgo, kulübeye girmişti. Bir kaç vi değildi. Kat'i bir karar verilemedi. 

saniye sonra, kapıyı aralıyarak Cemil içtima, bir ay sonraya taahhür edildi ... 
ile Teodor'a, içeri girmelerini işaret et· Şimdi prenses, soruyor .. bu içtimada, 

mişti. hangi cereyanı kuvvetlendirelim; di· 
Aleksi baba, gene ocağın önünde o-

turuyordu. Önündeki alçak btr masa· yor. 
nın üstünde, bir takım dört köşe, yu· ihtiyar, bir top gibi gürledi. 
varlak kalıblar, kutular, şişeler, kalınlı - Hayır .. vakit, gelmemiştir ... Ya-
inceli elektrik telleri duruyordu. pılacak hareket için de kuvvet kafi 

ihtiyar adamın bembeyaz kaşlarının 
altından, korkunç ve vahşi pınlti ile 
bakan gözleri, Cemil ile T eodor' a çev
rilmişti. Canavar homurtusuna benzi • 

yen bir sesle: 
- Gel bakalım, delikanlı. Seninle, 

bir defa görüşmüştüm. Fakat; bu gen· 
ci, ilk defa görüyorum. 

Demişti. 
Cemil, ona biraz daha yaklaşarak ce· 

vap verm'işti: 
- Aleksi Baba!.. Bu genç, Prenses 

Emma tarafından geliyor. Size, bazı 

şeyler söyliyecekmiş. 
(Prenses Emma) sözlerini işitir 

işitmez, ihtiyarın çehresinde, garip bir 
tebessiim husule gelmişti ... Derin de· 
rin içini çekerek: 

- Prenses Emma, tarafından öyle 
mi?.. Gel bakalım, delikanlı. Şöyle .. 
yanıma gel. Kendisi nasıl? .. İyi miL 

Demişti ... Teodor, Aleksi Babaya 
doğru ilerlemiş; yanına çömelerek 
cevap vermişti: 

dı..~ildir. Yapılacak işler, matlup olan 
neticeyi tam bir şekilde vermezse, o 

kadar emekler ve fedakarhklar boşa 
gidecek... Hükumet gene galip gele -
cek .. bütün teşkilatı altüst edecektir. 

Aleksi Baba, yorulmuş gibi, bir kaç 
dakika sükut etti. Sonra, başını iki ta· 
rafa sallı yarak sözlerine devam etti: 

- Yirmi yedi merkez, diyorsun ... 
Az, çok az .. bütün Çarlık ülkesine kar• 

şı, hiç bir şey değil. .. Kazakların hü -
cumlarına karşı, bir lokmadan ibaret 

olan bir kuvvet ..• Hayır .. hayır .. ben, 
bu kuvvetle ortaya atılmalarına 
kat "iyyen razı değilim ... 

O dermansız, o kudretsiz ihtiyara, 
sanki meçhul bir membadan birdenbi
re umulmaz bir kuvvet gelmişti. Kol
larını sallıya sallıya sesi yükselmişti: 

- Hiç olmazsa, e11i.. yüz.. hatta, 
yüz elli merkez olmalı ... Öyle ki .. bu 

merkezler harekete geldiği zaman, ko
ca Çarlık ülkesi, baştan başa bomba 

tarrakelerile sarsılmalı.. zulüm ve İs· 
tibdadın korkunç birer heyulası olan 

o yaldızlı kubbeler ve tavanlar bir an· 

Yazan: Celal Cengiz 

Gudea Kral Nabo ile harp etmek için 
ordusunun başına geçiyordu 

Tanzer çok müteessirdi "Şimdi dünyayı zindan gibi karanlık görüyorum, Tunçay 
beni bu halde bulmasın. Varsın uzaklarda yabancı illerde kalsın, fakat onun 

sevgisi içimde yansın ... Sönmesin,, diye ağlıyordu 

- ~~-i (Cünef Mabudu) nun önü-ıd~n gide~ ~ir ko!~n sürüsü gibi - pe-lşaşkın şaşkı~ ark~larına bakındılar: , 
ne götiırun 1 şınden suruklemıştı ! - Tanzerın sesı... , 

Diye· yalvarmıftı. - Ya şimdi .. ? - Tan zerin sesini ne çabuk t.anıdıJ 
Kralın sesini duyunca tanıdı.. - Ben de bunu dütünilyorum .. A· nız, yiğitler? 
Titredi.. lamlar üzerine yürüyecek ordunun ba- Delikanlılar T anzen gorunce tatır 
Yürüyemedi. şına kim geçecek .. ? dılar .. Bir kenara sindiler. 
Gudea yerinden kalktı; bafını Tan- - Belki Gudea... Tanzer bağırdı: 

zerin başına y~klattırdı.. yüzüne dik- - Gudea mı? Haydi canım.w o, haı· - Neredesiniz yiğitler, kaçtım& 
katle baktı: ta kızının başından ayrılıp da şehir di- mı? 

- Gözlerine ne oldu, Tanzer? Ne şına hile çıkamaz. Delikanlılardan biri kızardı: 
zamandanberi meydanda yoktun. ner· - Çıkacak, diyorlar .. ordunun başı· - Buradayız .. kaçmadık. IJr.i arka-
den geliyorsun? na geçip Alam yurduna kadar gidecek- daş dertleş.iyorduk. 

Tanzer kendini affettirmek için, mış. .. Tanzer başını sallıyarak manidarı· 
kralın bastığı yere alnını koyarak yal- - Eğer Gudea ordunun batına ge· dı: 
vardı: çerse, Sumerliler yüzde yüz Suzluları - Sumer ordularına güveniniz yok 

- Beni affet, amca! Suz şehrine mağlO.b ederler. Fakat, iddia ederim ki, mu? Neden umutsuz görünüyorsu · .. 
gitmiştim. Naho senden öç almak için, Cudea Ur'dan bir adı';n bile uzaklaş - nuz? 
benim gözlerime kızgın mil çektirdi. maz .. ve hunun için de Sumer ordula- İkisi birden cevap verdiler: 

Gudea çok sakindi. rının (Naho) ya mağlub olacakları - Umutsuz değiliz. Fakat. ordu • 
Yerine oturdu ve elini uzatarak: şüphesi içimde derinleştikce derinle - muzun başsız yola çıkması ihtimalini 
- Kalk, dedi, anlat bana başından şiyor. düşündükçe Nahonun bizi yeneceği -:' 

geçeni 1 Ne zaman geldin Suz' dan .. ? . Tanzer hu sözleri işidince dayana - ne inanıyoruz. 
- Dün geldim .. gezmeğe gitmiştim madı. Loş dehlizlerin arasından ilktı .. (Arkası nr) 

oraya. mermer sütunlar Üzerinde ellerini gez-
- Nabo benden ne istiyor? dire gezdire bahçe kapısına kadar yü • ~,·•••••••••••••mı. 
- Yurdumuzun bir parçasını.. rüdü. • 8 OD PO 1 ta + 
- Yurdun bir parçasını mı istiyor - Arkadaşlar.~ bana bakın! 

dedin? Diye haykırdı. 
- Evet .. vermezse, ben zorla alaca· Bahçede konuşan iki genç birdenbire 

ğım, dedi. .....___.. __ ·-_-_-_·-___ · -------ı 

- Sen ne cevab verdin} 1 fRD A DIYıO - Sumerliler çok kuvvetlidir. Ku- ~ 
maş parçası gibi satılık toprakları yok
tur. Bir avuç çakıl taş bile alamazsın 
yurdumuzdan, dedim. Nabo kızdı .. 
gözlerimi söndürdü: «Ben Gudeadan 
kuvvetliyim. Haydi, git ona haber ver .. 

BugUnkü Program 
25 Birinclkanan 1936 

İSTANBVL 

yakında çarpışacağım kendisile. Hazır Öll• D8'1"i1atı : 

olsun !ı> dedi. Beni bir deve ile Sumer 12·30: Pllkla Türk mu.s1t1sl l2.50: Ban.· 

İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
24-12 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Llr.ı 

% 7,5 T. B. I 22,625 
3 7,5T.B. II 21,30 
% 7,5 T. B. m 00,00 

3 6 Bul.DeB. 00,00 

Dahlll l5tltru 99 .os 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Lira Lira 

- Çok iyi, Aleksi Baba... Yalnız; 
bu son günlerde, çok meşgul. Diye • 
bilirim ki, hiç bir gece, doğru dürüst 
uyumuyor bile .. 

- Yaaaa? .. 
da yıkılmalı .. bütün hain ve zalim un- sınırlarına kadar gönderdi. 

dls. 13.05: Pllkla hatlt müzlk. lS.25: Muhte-
Ut pllk neşriyatı. 

Ergani 97. 25 11 Anadolu heli 40. 80 
Slvas Erzurum 95,00 Anadolu ıı 44, 15 

- Evet. 
- Seni, niçin gönderdi?.. Benden 

ne istiyor? .. 

- Efendim r.. Beni göndermekten 
maksadı, şu ... Senelik. kongre top -
landı. içtimada, yirmi yedi merkezin 

surlar, her tarafı saran alevler içinde - Gözlerin sönmüş olmasaydı, se· 
tamam'.ile yanıp kavrulmalıdır... On • ni affetmiyecektim .. ve sözlerine inan-

mıyacaktım, Tanzer! Mademki göz -
lar, o budala gençler; ne zannediyor -

lerin görmüyor .. artık dünyada bir e • 
lar .. ihtilal, yortularda fişek atmak de- melin kalmadı demektir! Seni affedi _ 

Akpm netri1atı : 
17: Konferans: Üniversiteden naklen İnkı

lab dersleri, Receb Peker tarafından. 18.30: 

Sosyeteler Eshamı 
Lira 

ts. B. Mü. 81.00 bt. TramTQ ıı.so 
, , Hl. 10,00 Bomontl t.so 
, , Name 10,00 Ter kol 14.7S 

Merkeı B. D. 90,0.ı A. Çimento 13,25 

Bir Doktorun 
Günlük 

ğildir .. üç kişiyi yere sermek değil - yorum .. ve Suz kralına açacağım sa
dir .. bir kilisenin duvarını, bir sarayın vaşta yenilmemek için, şimdi Ulu Tan
tavanını yıkmak değildir ... ihtilal, bir rıya yalvaracağım ... 

I varlığı temelinden yıkmak; onun ye· Gudea tekrar güneş mabudun un ö-
r ine faydalı bir varlık yaratmak de - nünde diz çöktü .. biraz geride de Tan
mektir ... Ne oldu~ .. Şimdiye kadar zer diz çökmüştü. 

PlA.kla dans musikisi. 19.30: Spor musahabe
leri: Eşref Şefik tarafından. 20: Vedia Rıza , 

ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 1 
halk p.rkıları. 20.30: Cemal KAmll ve arka- 1 
daşlan tarafından Türk muslklsl ve halk ıar

kıları. 21: (Saat Ayarı). Orkestra. 22: Ajans 
ve borsa haberleri. 22.30: Pllkla sololar. tsterlln 

F. Frangı 

ÇEKLER 
ltıl· 

616,SO il Dolar 

ı.. r. L. loin 
0,7975 

ıs.us 

Notlarından 

Genç kızlarda 
Asabi haller 

Cuma 

(*) 

Ve ruhi tahavvulat 
Genç kızlarda görülen asabi halleri, 
ruhi tnhavvülA.tı ana, babaların gayet ya
kından takip etmeleri lazundır. Blll -
sebep sinirlenen, ağlıyan genç bayanla • 
rın dimağlarında, kalblerinde belirme -
ğe başlıyan arzu hlslerini lcabına göre 
tadil etmek ebeveynin vazifesidir. Ta -
llm \e terbiye Ue, sporla, gezmeler ne bu 
vaki !.siz hislerin inkişafına değil, bllflkis 
idaresine dikkat etmek lAzımdır. 

Hayalperestliğe sevkedcn sık sinema z1 -ı 
yaretlcri ve romanları büsbutün menet -
mek imkanı yoksa da bunları ifrata var-
dınnamalıdır 

Ekserlya bu hususta ana ve babaların 

alakadar olmakta geç kaldıkları ve bir 
çok enç bayanların isterik bir hal al -
dıkl.ırı gorüluyor. 

Ruhi ve cinsi ihtiyaçlarını tatmin eden 
b:nn .!'.l.rın bilhassa c\imlel asabiyeleri 
uzl'rlnde teznhürat vukua gelir. Ve bu 
şckl "'lrdlkten sonra da yıllarca teda -
viyi i t izam eden asabi hastalıklar baş 
gb tc r 

( ) l'u notları kttip sakıavınız, yahut 

bir :ııbıınıe yapl'ifırıp koJreks'yon yapımı. 
Sık • ı zamanınızda bu notlar bir doktor 
ı;i ı ldadını:ıa yetişebilir. 

yapılan hareketlerden ne netice elde İkisi de Tanrıdan zafer dilediler. 
olundu~.. Hiç.. hiç.. ve, hiç... Gene Kral, Alamlara açacağı harpte mu -
Petersburg sa.raylarından zafim bir zaffer olmak istiyordu. 
haşmet taşıyor .. gene Kremlin kilise- Tanzer de Tunçayın Suzdan kur • 
terinin kubbelerindeki altın haçlar, tulmasını, Anayurda bir gün önce 
tehditkar bir vaziyetle kollarını etra· dönmesini diledi. 
fa uzatıyor ... Bir darbe; ağır ve acı Ve mabedden çıkarken, Sumer kra-
bir darbe lazım .. bütün o zulüm ve is- lı, Tan zeri kendi sarayına götürdü. 
tibdat kaynağını bir anda kurutacak, Gudea mabedden çıktığı günün ak
Moskovadan uzanan o tehditkar kol- şamı kumandanlarını saraya toplıya
ları bir harekette dibinden kırıp kopa· rak Alamların harbe hazırlandığını 
racak gat'i bir darbe lazım ... iyi am- söyledi: 
ma; bunu, kim' yapacak? .. O, yirmi - Biz de hazırlık yapmalıyız .. Suz 
yedi merkez mi? .. Hayır .. hayır .. yüz kralı kendine ve ordusuna güveniyor· 
bin kere hayır ... Millet~n ruhundan muş. Ben de Sumerlilerin temiz kalh
doğmıyan .. ve millet hakiki varlığına ]erine ve yurd severliklerine güveni • 
dayanmıyan ihtilal, hiç bir netice v~r- yorum. Merd ve cesur Sumerlilerf Be· 
mez. Nafile; boşuna yorulmayın... nimle birlikte düşman üzerine yürü -

Aleksi Baba, durmuştu. Uzun saka- meğe hazırlanınız! 
lının altında, zayıf göğsü, bozuk bir * 
körük gibi kalkıp iniyordu. Havada Sumer;iler )narbe hazırlan111<en 
kalan dört parmaklı sol eli, heyecanı -

1 
nın derinliğini gösterecek kadar titri· 
yordu. 

Cemil; kapının yanında, kollarını 
göğsüne kavuşturmuş, sırtını duvara 
dayam·ş. götlerini Aleksi Babadan n
yıramıyordu. Onun, titriyen elindeki 
boş parmak yeri, Cemile pek korkunc 
görünüyordu. Ve .. kalbinden taşan 
heyecanı zaptetmiye çalışırken, için 

den de: 
(Arkası var) 

Tanzer, Sumer sarayının loş dehliz
leri arasında oturmuş, saray önündeki 
meydanda konuşmaları dinliyordu. 

At sesleri.. okcuların talimleri .. ço

luk çocuk gürültüleri .. 
Ve bunların arasında saraya çok ya

kın bir ağacın dibinde iki genç konu -
şuyordu: 

- Geçen yıl Akadlarla yaptığımız 
dövüşte Tan zer ordunun başına geçe
rek muhs.ıribleri nasıl • coban arkasın-

BUKREŞ 1 
16: Rumen musiklsl. 18:Mflzlkhol havaları. 

19: Kabare muslklsl. ı 
BUDAPEŞTI: 

18: Çigan orkestrası. 18.30: Orkestra. 20.10: 

Ttyatro. 22: Çigan orkestram. 23,05: Caz ha
valan. 24,05 Haberler. 

PRAG 
16: Konser. 17,35: Almanyadan nakll. 19,5: 

Varyete havaları. 20: Bratlslavdan haberler. 
21: Tiyatro. 22,30: Pl!\k neşriyatı. 23: Salon 
orkestrası. 

17,085 Liret 

NAKİT 
JU1. &q. 

20 F. Frangı llS.)0 1 Jılarlı: 26.JJ 

1 Dolar l'J6,0) 20 Drahmi 25,00 
1 isterlln 619,00 20 Leva 25,0S 

20 Liret ııs,oo 20 Ley 14.w 

Borsa Dışında 
L. K. L. iL 

Kredi Fonsiye 1 Mübadil Ban. UO,OJ 
1880 senesi 00.''0 Gayri • • o.OJJ 

ViYANA 1903 , 103,W Altın ıoıı 
16,45: P!Ak neşriyatı (cenubi Amerika p.r- 1911 , 97.~ Mecldlye O-lJ 

kıları). 17,45 Askeri bando. 18,10: Şarkılar, 1 '-•••••ı•mlm••••••~ 
muhtellf hııvıılıır. 19,45: Operet. 21,25: Caz -·· 

havaları. 

Yarınki prerra.ra 
26 Blrincikll.nun 1936 

İSTANBUL 

Ötle aeşriyatı: 
12,30: PIA.kla Türk mustldsl, 12.50: Han. 

dls, 13,05: Plflkla hatif milzlk. 13.25: Muh
telif pllk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plll.kla dans muslklst. 19,30: Şehiı' 

tiyatrosu komedi kısmı taratından bir tem
sil. 20: Türk musiki heyeti. 20,30: Münir Nu· 
rettin ve arkadaıtları tarafından Turk mu
sikisi ve halk şarkıları. :ıı: (Saat fi.yarı) Or
kestra. 22: Ajıms ve borsa haberleri 22,30: 
Plakla sololar. --· .... - ......... ·------.-..r--- --
&on Posta Matbaa .. 

Ncşrlyl:lt ~.d. : Selim h.ıig!p E'.\1EÇ 

{ 
A. Ekrem UŞAKLJGl.L 1 

&AHIPLERb S. Ragıp EME<; 
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Ista bulda Hava Gazı ve Elektrik ve Teşebbiisah 
Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

(MÜHİM İLAN) 
İstanbul Hava Gazı ve Elektrik ve T~büsatı Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi memurinin 1936 senesine ait ukül» ııenkte ve umustal!ili> tekiJde 
hüviyet kartlannm 1 lkincikinun 1937 den itibaren İptal edilerek 1937 te· 

nesi için muteber olmak üzere «turunç» renkte ve umustatiln tekilde kart

larla tebdil edileceğini muhterem mütterilerine arzeder. 
Mezkiır kartların haf tarafında şirketin unvanı yani ulsT ANBUL HA

VA GAZI VE ELEKTRiK VE TF.ŞEBBÜSATI SINAIYE TÜRK ANO • 
NiM ŞİRKETI» ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi o~yan kartlar usulüne eayrimuvafık addedilerek 
hamiHeri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterilerin ifl>u ihbar
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 

mesuliyeti timdiden reddeyler. 

VATANDAŞ YERLi MALI AL! 
Avrupa malından daha iyi, 
Avrupa maltndan daha ucuz; 

BA URT 
Çatal, bıçak, kaşık, çay kaşığı ve 
vesaire halis A L P A K A, hiç bir 

zaman paslanmaz. 
Her yerde arayınız, Avrupa malını 

verirlerse almayınız. 

Umumi deposu : Tahtakale No. 51 
Poker traş bıçakları deposu • 

DiREKTÖRLÜK 

- ·--------·---------------
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Ş:rketi 

T eaisab Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 senesine ait 
c<pembeu renkte ve umüstatil» telrilde hüviyet kartlarının 1 lkincikinun 
1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere «ma

~» renkte ve <1mustatiln şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem 
bıütterilerine arzeder. 

Mezkur kartların baş taraQııda tirketin unvanı yani «TESISA Ti ELEK
TRIKIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi» ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılı
dır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterilerin itbu ihbar
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 
ınesuliyeti timdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

.. Asipin Kenan~ 
Sizi aoQuk algınh§ından, nezleden, gripten, ba' 1 
ve dl • ralartndan koruyacak en iyi ~~~ 

ismine dikkat buyurulması ~_..,. 
---

Liseler Satınalma Komisyonundan: 
Komiayonumuza bağlı on yedi lise ve ortaokula (27450) kilo mangal 

kömürü itasını taahhüt eden Y enikapı iskele meydanı 6 - 7 • 8 numarada 
odun taciri Fikri ve vekili İbrahim taahhüdünü ifa etmediğinden mukave
lesi feshedilerek nam ve hesabına açık eksiltmeye konmuflur. 

Muhammen bedeli 1098 lira olup ilk teminat 82 lira 35 kuruttur. Ek
ailtme 4/ 1 /937 pazartesi günü saat 15 de İstanbul Liseler Muhasebecili -
iinde toplanan komisyonda yap~lacaktır. Bu ite girecekler Ticaret oda.sının 
vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte ebiltmeye &el -
tneleri ilin olunur. (3661) 

AiLELEB için en faydalı Takvim: (UGUR DUY AR TAK

VİMİ) dir, Satıcılardan israrla Uğur'u isteyiniz. 
-----

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

(MÜHİM iLAN) 
Elektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait «Yetil» renkte ve muı • 

tatil tekilde hüviyet kartlannın 1 İkincikinun 1937 den itibaren iptal edile
rek 1937 senesi için muteber olmak üzere ((pembe» renkte ve «mustatiln 

•ekilde kartlarla tebdil ed'ıleceğini muhterem mütterilerine bildirir. 
Mezkur kartların bat tarafında tirketin unvanı yani <eTÜRK ANONİM 

ELEKTRiK ŞiRKETi» ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 
Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterilerin ifbu ihbar
bameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 

!*uliyeô fİ.md°ıden ıedcleyler, 
DiREKTÖRLÜK 

• 
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YILB 'A ş 1 NDA 

Likörleri 
EN MAKBUL IKRAl\I 

Ç 1 LE K 
AHUDUDU 
V 1 Ş NE K ·A 
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BEDIYED B 
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PO :.tTAKAL 
MUZ 
BEGENOi K 
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fi 

U(!i~~ME iCiN 
ŞiNDi'D'EN BIRiKTi'R. 

o • • •• • - . -: : -. - -- . -- - -
i --- - -. - -• ~ 

F ABR iKA LARA 
Meydancık hanında, A N A D O L U 

Muamele defterleri 30,50, 75, 150,J00,600 kurup 
kadar. Satıt merkezi : Yeni PostahJne karps111da 
TÜRK KİTAP DEPOSU. 
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Hasan Diş Fırçaları ve Dantos 
Dişlerin ve Diş etlerinin hayatıdır. İki misil büyük 20 kuruş. 

Diş hrçalarının serti makbuldür. Mesina nevinin en fevkalidesinden yapılan Hasan diı fırçalarile temizlenen diılerin ömrü uzun olur. Dünyada mevcut 

bütilo diş müstahzarahrun en mükemmeli olan DANTOS dit macunlle \'e dit suyu ile birlikte istimalinde difler inci cibi olur. HASAN ve DANTOS 

markasına ve ismine dikkat ediniz. HASAN deposu. İstanbul, Ankara, Eski şehir, Beyoğlu, Beşiktaş. 

> ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEliLİGİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1552 Hormobin) 

Elektrikle ıuyu verilmit 
yont MAVi JİLET biçak· 
larının lmalindeı en son 
fenni tekimlllat tatbık 

edil mittir. 

MÜJDE 
Ma~azamız yılbaşı m !inasebetile 

en son model elektrik abajurla rını 
%40 tenzilılUıı satışa başlamıştır. 
Fırsattan i ı;:tifade ediniz. 

DÖKÜM iŞ 
~lerkezl : Mahmutpaşa Çuhacı han 

sokak No. 10 
Şubesi : Çarşıkıtpı Nurosmaniye 

cad<lesi No. as ıshmbul 

'~------Iİlllll----~ 

RADYOLiN 
Dişlerin abıhayatı ve dişlere 
saldıran mikroblarJn azrailidir! 

R 
A 
D D 

y 

L L 
• • 
1 

Binlerce ağızda ebedi bir ilkbahar yaşatmaJdadır. 
Dişlerinizi günde iki defa onunla fırçalayınız 

ve bu neticeden emin olunuz. 

Daima Radyolin! 

F eliket değil tedbirsizlik! 
Eğer baş ağrısı başlayınca bir tek 

R 
• 

• 

N 
Alsaydı ıstırabı hemen geçer 

ve rahat rahat çalıtmaia de -
vam ederdi. Çünkü Gripin al

dıktan sonra zail olmıyacak 

hiç bir haf ağrısı yoktur. Asa

bi ağrıların, dit ağrılarının en 
mükemmel ilacıdır. 

Gri pini ter.cih ediniz! 
----------------------- ---

AIEVUE saatıarı terakkıyatı fennlyenln en 
son ıcadlarlle mücehhezdir. 

RE V U ·E 
saatının bugunkü tekamül hali 

80 ••nelik tecrübe neticesidir. 
Modeller en son ve zarıf ~ekıldedır. 

AEVUE aaatıarı tanınmış saatçılarda 

satılmaktadır. 

U19t1MI ••_.e• ı letanbuı Bahçekapı . Tq Han. Birinci kat ili~. Telefon 2138• 


