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Hariciye Vekilinin Belgradda beyanatı 
TEVFiK RÜŞTÜ ARAS DİYOR Ki: j 

Atatürk inkılibı her 
nevi diktatörlüğü 

reddeden · bir re jiindir 

-
•• Pariste alelide bir 
formalite işini bitirdik ıı 

Suriye meclisi Fransız - Suriye muahedesini tasvip etti, 
bir Fransız gazetesi, Fransa - Türkiye 

dostluğu bu tecrübeden sapsağlam çıkmalıdır, diyor 
Belgrat, 2 7 (Hususi) - Paristen 

dönmeokıte olan Tür!.kiye Hariciye Ve· 
kili Tevfik Rüştü Aras bu sabah Bel
grada gelm'i~ir. Tevfik Rüştü Aras is
tasyonda nazırlar, Türlo.iye elçisi ile Ro 
lnanya, ve Yunanistan elçileri tarafın· 
dan selamlanmıştır. 

'I'ıi1r'kiye Hariciye Vekili Belgraclda. 
kazırlar ve Velkillerle bir müdldet gö 
liiştükten sonra gazetecilerin sualieri

(Devamı 3 üncü sayfada) -

Hatay Erkinlik bayrajı cemiyet bimanda dalıalamrken 

• • Hatat/lılar 1•llll1Jllilen "'8ln olun. 

Hatay Erkinlik bayrağı 
dün heyecan ve 

alkışlar arasında · çekildi 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreterinin mühim bir nutku 

"Bizce yapılabilecek en büyük hata memleketin sahibi 
olan milletin reyine muhalif olan hareketlerdir ... Biz 
bütün milletlerin mes'ut ve hür olmalarını istiyoruz,, 
.Anlkara, 27 (Hususi) - Halle Parti· 

si ADkıara vnayeti kongıesi münasebe 
,tile murahhaslar şerefine vali Nevzat 
,tarafından verilen ziyaf~e Dahiliye 
. Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
,Kaya mühim bi.r nutuk söylemiştir. 
Şükrü Kaya murahhasları selamladık 
tan ve kongrelerin faaliyetlerinden 

, bahsetıtilk.ten soınra demiştir ki: 
Atatürk rejimi 

, Bu, Türkiyede görü1en ve görüilnek 
te olan her iş, geçen her hid'ise ve va
kıa görüşü1müş, tekrar yeni b~n mü 
ta?ea ve mülahaza edilmiş, görülecek 
işi& birer, birer tekrar muhakemeden 
geçir~ demektir. 

Köy ocaklarından başlıyarak nahiye 
ve kaza:larda koouşulal). tetkik, teftkit 
·n takdir edilen her iş nihayet villayet 

(DevaJDJ 11 inci sayfada) ŞUkrü Kaya 

• 
Karakış dün lstanbulu 

birdenbire bastırdı 
Denizlerde de fırtına şlddelildir,Midilll önünde 

Şehrimizdeki Hataylılar dün toplandılar, ateşin nutuklar bir ita/yan vapurunun battığı söyleniyor 
söylendi, Taksim abidesine çelenk kondu Ankarada kann kalınlığı 10 santimetreyi buldu. 

Hatay Erkinlik Cemiyetinin 
binuma çekilen 

Tür1' ve Hatay bayrakları 

Yeni kurulan Hatay Erkinlik Ce-1 ğı büyük bir heyecan içi~de ve alkışlar Edirne, Borsada da kar yagı"' yor. lzmirde fırtınadan 
miyetinin lıtanbul tubeıi bi.nasına dün arasında çekirmiştir. 
merasimle Hataylıların istiklal hayra-· (Devamı ıı inei sayfada) kiremitler uçtu, limanda da kazalar oldu 

Acıklı bir kayıp 

Büyük Şair Mehmet 
Akif dün vefat etti 

Saf ah atı yaratan ve J stiklfıl marşını gazan Üstadın 
cenazesi bugün Beyazıt camiinden kaldırılacak 

• > 

Ankara da 
Atatürk günü 

Cumhurreisinin Ankaraya 
ayak basışının 

yıldönümü kutlulandı 
Ankara 27 (Hususi) - Atatürkün 

ilk Ankaraya ayak basışının 17 inci yıl 
dönümü bugün şehrimizde büyük. me
rasimle kutlulandı. Bütün Ankara 
bayraklarla donandı. • 

Halk. dün gecedenberi yağmakta o
lan kara rağmen sokaklara dökülmüş 
bulunuyordu. Bu münasebetle Halk.e
vinde Dil, T arlh, Edebiyat komites · 
Dumlupınar ocağının birlikte yaptık
ları bu mes'ut güne ait tezahürata bin
lerce halk iştirak. etmif ve bu tezahü
rat bir söylevle açılarak Ankaradaki 
şairler tarafından Atatürk edebiyatı 

(Devamı 11 ind uyfada) 

.' ~ • SABAHTAN SABAHA 
t~__i_ -

Üstadın hastahanede alman IOD bir resmi A l tın s e l i 
nir müddettenberi rahatsız bulunan öllümiyle iırfan hayatımızda dPrin bir Yazan: Biirban Cabit 

~tat şai'r Mehmet A!kifin hayata göz- boşluik bırakmış, kendisini seven, hür- OçUncU sayfamızda okuyunuz 
ltrini yumduğuınu dün gece geç vakit met ~ binJerce okuyucusunu son· 
'cııar içinde haber allcilk. Büyük şair (Devamı 11 inci uyfada) \.._.-...---------

Karakış, dün, lstanbulu birdenbire Kar, bilhassa akşam saat altıya 
bastırdı. Sabah erkenden başlayan kar, doğru kesif bir halde ve devamlı bir 
şiddetli bir yıldız fırtınasile karışık, ak.- surette yağmağa haşladı. Şehrin her 
şama kadar fasılalarla ıbazan da tipi ha- tarafı karla örtüldü. Kar gece de de-
linde devam etti. (Devamı 11 inci sayfada) 

Yirminci asrın en büyük aşkı 
• a 

8 inci Edvard -Madam Simpson 
HAKİKi 
AŞK 

ROMANI 
--

Samimi bir aşk 
Dekoru içinde ••• 

• 
MADAM SIMPSON: 
"Kral, Buckingham Sara
yında, dedi, geç kalmaz, 
bir saate kadar gelir ... ,, 

BUGÜN 9 UNCU SAYFAMIZDA 

-~ .... ... : 
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Köylüyü kaldırmak için 
Hazırlanan proje 

--- Yazan: Muhittin Birgen 

B ir zamandan beri hüklımetin 

muhtelif dairelerinde bir takım 
faaliyetler göze çarpıyor. Dahiliyede 
Ziraatte, Maliyede, İktısatta bu iş et
rafında bir ta.kun şeyler hazırlanıyor 
ve bunlardan arada bir, parça parça 
bahsediliyor. Başvekilimizin son defa 
yaptığı seyaha.tler esnasında yaptığı 
vaatlerle alakadar olan bu çalışmala
rın hedefi, köyü kaldırmaktır. 

Çocuk her oyunclil\.tan ayni dere -
cede hazzetmez, bazılarına karşı la· 
lk:ayt kaLır, bilfııkis bazılannın üzeri
ne düşer .. 

Çocuğun düşUnımeksizin yaptığı 
bu tercih tabii meyi11erinin istika -
metini gOOterir, en faz1a istidadı, en 
çok sevdiği noktadadır. 

Çocuk küçükken taze bir dala 
benzer, iBtidadınm istikameti değiş
tirilebi1lir, fakat mecburiyet ve zaru· 
ret yoksa onu tabii meylinde bırak -
maık müreccahtır. 

Şahadetname fabrikası 

._ ____ ismet HulOsl 

B 'Ü' arkadaşım gazetede bir llat 
vadis görmüş bana anlattı: I 

Sultanahmctte oturan bir zatın cuJ 
ğer bir arkadaşile birlikte sahte lise şaJ 
badetnaımeleri yapıp eattrkları ihbar d 

dilmiş. 

Bu .şahadetnarneler ile üniversitey~ 
a-irenler olduğu gibi işe yerleşenler clJ 
varmış .. 

Arkadaşım ilave etti: 

- Çok garip değil mi} 

Ben garip bulmamıştım: 

Köyü kaldırmak ... Bu, o kadar ağır 
bir iştir ki hükılmetin bu ağırlığı kal
dırmak için nasıl bir vinç kullanacağı
nı insan merak ediyor. Pek az muhitte 
biraz canlı bir halde duran köy, Tür
kiyenin ekser yerlerinde o kadar düş
kündür ki onu, bu asırda yaşayan bır 
millcl.in varıhk hücresi olarak görmeğe 
insanın gönlü bir türlü razı olamıyor. 
Bunun içın hii'kiımet te şimdi onu ~l
dırmayı düşünüyor. Çok ağır iş, !akıt, 
nıhayet başarılması zaruri olan bir jş
tir. 

(söz ARASINDA J - Bilakis, dedim, hiç de garip dc:J 
ğil.. Olagan şeylerden. 

- Olagan şeyler deyip geçiyorsudı 
Bu adamların yaptıkları sahtekar~ 
değil mi? ' 

- Evet .. 

* Köylüy'ü .kaldımıak işindeki mü~kü 
lat bir kere bizzat köylünün size kar
şı 

1

göstereceği mukavemetten başlar. 
Ben on!arı çok ıyı tanırım : 
Kendilerine yapacağınız bütün yar
dımfar ve bütün iyilihleroe, bu 
unsur, herşeyden evvel sıze mu-
1tavemet ve hatta muhalefet göste -
rir. Bu, kısmen bütün dünya köylüsü 
gibi, onun da muhafazakar olmasından 
ileI'i gelmekle beraber ~imdiye kad~r 
hüklımet memurlian ile olan temas 
tecrıibelerinin kendisinde bı.rakmış ol 
duğu acı hatıraların da eseridir. Hnki
katen, yakın zamanlara kadar köylü· 
nün devletle olan münasebetleri onda 
tatlı hatıralar bırakacak tarzda değ~l
di. Osmanlı, ona adeta düşman mua
melesi yaptı ve belki de düşmana yap
mıyacağını köylüye yaptı. İttihat ve 
Terakıki onu düşünmeğe vakit bulama 
dı. Köyfüyü efendi olarak ılfın ed:.>n 
Cumhuriyet ona doğru gitmek için va· 
kıa bnrçok gayretler yaptıysa da b'ryan 
dan memlekette yapılacak işin çoklu
ğu onu köyie lazım geldiği nisbet ve 
şeklide meşgul olmaktan menetti. Son 
senelerin sanayi yaratma faaliyeti de, 
işin bünyesinden doğan bir tabiilik fle, 
köylünün ihmalini mucip oldu. 

* Bülün bu sebeplerden dolayı köylü-
nün ruhu memura ve münevvere kar· 
Ş1 Jerin bir itimatsızlık hissi ile doln
d, . Karşısında memuru, münevveri 
..,ör<liiığü zaman i1k işi cşüpıhe:ıt dir. 
cAcaba niçin g'€1di? Gene benden ne 
isteyecek?:ıt diye düşünür. Hatta dev
let gidip köylünün eline birer birer pa 
ra dağıtacak olsa, almak için bir kere 
düşünür, «acaba bunun altından ne 
çıkacak? Birkaç gün sonra bunu b~n
den birkaç misli ile geri mi isteyecck?11 
diye düşünür. Son senelerde hayli kuv 
vetini kaybetmiş olmasına rai,trnen, a
sırların keşmekeşi içinde yerleşmi~ o
lan bu hissin bil~bütün kaldır~ası 
içm zaman lazımdır. 

İk.inci derecede, köylü ferdiyetçidir. 
Üçüncü derecede köy iktısaden çok 
dü,.kündür. iktısaden düş'kün oran bir 
unsuru kaldırmak ise çok güç olur. 
Sonra devletten aldığı nüfuzu köviü
) e, köylüden aldığı nüfuzu da devlete 
sntan müteneffizleri de hesap edelim: 
Köyılüyü ekseriya iktısad~n kcnd"sine 
bağlamış olan bu unsurun başlıca vaz.i 
:fesi de en temiz işlere bu1aşık su kat
maktır. Bunlarla d:ı uğraşmak icap e
decektir. 

* Hü?asa, han~i taraftan bakılsa iş 
müşküldür. Şimd'ye kadar sızan hava 

Amerikalıların baş 
Vurdukları garip 
ilan usulleri 

Yılbaşı münasebetile Nevyorkta 
bir çok kimseler birer mektup almı~ 
lar bu mektuplarda in.za yokmuş, şu sa 
tırlar yazılı imiş, «bu mektubu kimin 
gönderdiğini merak ed:yorsanız siga
ranızın ucuyla kağıdı tutuşturunuzl» 

Bu işi yapanlar mektup kağıdının 
içinde muayyen bir yerin tutuşup o
yu1duğunu görmüşler ve o oyulan kıs
mın da bir ticaret müessesesinin ilanı 
olduğunu görmüşlerdir. 

4senede biten şatranç oyunu 
Kana.dada muhabere ile .şatranç 

müsabakalan tertip eden bir cemiyet 
vardır. Bundan dört sene evvel, cemi
yetin müsabakalarından birine giren 
Londralı bir zat, son günlerde bu mü
sabakanın şampiyonluğunu kazanmış

tır. Şampiyon bu müsabaka uğrunda 
tam 1800 lira posta parası verdiğini 
söylemiştir. ............................. ·-·-----·· ...... -----
iyi olurdu. İş büy~ ve karışık oldu
ğu için bu usulün zararı değil, faydası 
olur. Meselıa, vaktiyle Ziraat Banka-
sı kredi kooperatifleri meselesinde bu. 
usulü tuıtmuş olsaydı hem, birinci saf
hada birÇ(lk emE.4cleri berhava olmaz, 

~------------------------·--lf-
HERGUN BiR FIKRA 

Kıymetli eser 
Meşhur Fransız yazıcısı Aleksan· 

dr Dümafis'in tiyatroda bir piyesi 
oynamyordu. Dumaper, yani Dü -
mafis'in babası da tiyatroda idi. Pi
yes çok beğenilmişti. Düınaper'i ta
nıyanlardan biri perde arasında ya· 
nına gidip: 

- Oğlunuzun eserini çok beğen
diın, dedi.. çok kıymetli. 

Dümaper cevap verdi: 
- Benim eserim onunkinden 

daha kıymetlim. 
- Hangi eseriniz? 
- Hangisi olacak bir tek eserim 

var: Oğlwn. 

·--------------------------· 
Bir şişe üz.erine 
9585 kibrit 
istif edebilir misiniz? 

Tabii nereden çıkacak r . Amerika
dan .. Artık her salor da, eller sıkıldrk-

tan, nasılsınız:, i
yi misiniz.. de 
nildikten sonrcı 

ortaya büyük kib 
rit paketleri çıka· 
tılıyor, ve her· 
hangi bir feyin, 
mesela bir fİşenin 
üzerinde oyun 
başlıyor. Kim da· 
ha fazla kmrit i,. 
tif edebilecek}. 
Ohiyoda Klive
land' da doktor 
Stagıgers şampi
yonluğu muhafa· 
za etmektedir. 
Rekoru, bir şişe 
üzerinde 3585 
kibrit iatif etmek s.uretile kırmıttır. 

Yüz boyaları da Permanant 
yapılıyor 

hem de ikinci safhanın elde ettiği ne-
ticeler çok daha yüksek olarak bugti- Paristen gelen bir habere göre saç-
ne kadar birtahım işler görülmüş, hü- lara yapılan permanant gibi şimdi de 
klımeti.n bugünkü ham.lesini daha ko- çehrede permanant yapıyorlarmı\J. 
lay ileri götürmeğe. yardım edecek bü- Her gün boyanıp pudralanmaktan 
yü'k bir hazırlık yapılmış bulunurdu. bıkan kadınlar bunun da bir çaresini a
Maalescf, köyde kredi işini halletmek ramışlar ve nihayet güzellik müessese
üzere ikinci teşebbüs olarak yapılan !erinin ya~ımile, yüzde bozulmıyan 
son kredi kooperatifleri teşkilatı, az e- sabit boya ve pud)Jllar meydana getir
tü:t ve ameliye tatblrat yüzünden mey mişlerdir. 
danda çok eksik ve hatta bazı yerler- ismine, yüz permanantı denilen bu 
de de menfi neticeler vermiştir. boyalar, bir şiringa vasıtasile dudaklara 

Kuvvet ve zaman tasarrufu;ıa muh- ve yanaklara yapılı~r ve çehrede bun
taç olan bizler için işlerimizin tanzimt lar bir ay kaiıyormuş. Artık kadınlar 
ni daha diıkikaUe yapmaya mecburiyet sokaklarda yüzle(ım, gözlerini boya-
vardır. mıyacaklar, ve yanlarında ayna taşımı-

Lancashire'de garip hir bırsızlı'k 
davası rüyet ec:lilrniş ve hırsız herke
sin hayretle açılan gözleri önünde be
raet etmiştir. 

Hırsızın avukatı mahkemede, hır

sızlığın işlendiği zaman mehtap oldu
ğunu ve müvekkilinin de hep mehtap
larda çalma hastalığına tutulduğunu 
ileri sürmüştür. 

- Hem de ·büyük bir sahtekarlık 1 

- O telak'kiye bağlı .. 

Arkadaşım bu soğukkanlılığım• 
hayret ediyordu; bu 6efer ben ona sot;ıl 
maya başladım: 

- Koyun etl yerine keçi eti satıl~ 
yor mu? 

- Evet! 

- İyi su yerine terkos suyu satrl~ 
yor mu? 

- Eveti 
--- Sağ yağ yerine Margaren satanl~ 

bulunduğunu biliyor musun} 

- Biliyorum 1 
--- Zeytin.yağı yerine nasıl istihsal 

edildiği belli olmıyan, zeytinyağı J. 
maktan çok uzak yağların satıldığın1 
biliyor musun?. 

--- Biliyorum. 
- Daha bunlar gibi çok şeyler sa-, 

yabilir miyim? 

- Sayarsın l .. 

- Öyle ise mesele yok 1 

- Nasıl mesele yok .. Benim anlatti-ı 
ğım vak'ayı düşün, adeta bir şahadet" 
name fabrikası açmışlar .. Parayı vered 
şahadetnameyi alıyormuş. 

- Olabilir. 
Hakıim mahkemeyi bir ay öteye talik 

etmiş ve bir mehtapta hırsızla beraber 
yola çıkmış ... Hınız hakimin de cüz- - Bu bir ahlaksızlık değil mi? 
danını aşırmağa kalkınca ertesi gün - Ahlaksızlık olduğu muhakkakl 
m~kemeye dönen hakim maznunu _Öyle ise niye tabii görüyorsuni 
bcraet ettirmiştir. _ Niye tabii görmiyeyim. Benitd 

Kocasına kapıyı açmıyan saydığım şeyler ahlaksızlık değil mi?. 

kadın mahkum oldu - Evet amma .. Öteki daha büyü~ 
Matild Bru~ isminde bir Fransız bir ah1a1tsızlık. ~~ 

kadını Paris ceza mahkemelerinde evi- - Ahlaksızlık ölçü ile ölçülmez!l'll 
nin kapısını geceleri kocasina açmağa birine küçük birine büyük diyorsurı·
mahkum edilnıiftir. Mademki öteki yapılıyor. Üzüme bak• 

Terzilik yapmak.ta olan Matild'in baka kararan diğer bir takım üzümld 
kocası Bruns aeçcnlerde çok soğuk de böylesini yapacaklardır. 
bir gecede bir yalağın içinde uyurken Es'kiden insan vücudunun gıdası ii"" 
Paris polisi tarafından yakalanarak zerinde hile yapanlar vardı, şimdi d~ 
merkeze götürülmüş ve orada verdiği insan dimağının gıda.sı üzerinde hi~ 
ifadede, herhangi bir gece saat on bir- yapanlar türemiş. Aralarında ne far~ 
den eonra evine dönmeğe mecbur kal- var ki ... 
dığı zaman karısının kapıyı açmadığı- lamel Hulfısi 
nı ve hatta bir kere su borularının Üs· -···--················ .. ·········--·--········_..,, 
tünden çıkarak pencereye kadar ye
tiştiği halde karısı tarafından sopa ile 
karşılanarak içeriye sokulmadığını ve 
kaçarken de başına düşen bir buz par
çasile yaralandığını söylemiştir. 

Bu ifade üzerine ertesi günü polis 
merkezine celbedilen Matild kocasına 
karşı gösterdiği fena muamelec:len do
layı mahkemeye aevkedilmiştir. 

Mahkeme kadını üç gün hapis ce
zasına mahkum etmiş ve herh~~i sa
atte olursa ohun kocasına kapıyı aç-

Biliyor mus11nuz ? 
1 - 1 80 1 de İngilizler Fransız\?.~ 

Mısırın nere.sinde mağlup etmı.şlercli1 

2 - 1882 yılında Amerikada reisı ' 
cumhur kimdi? 

3 - Meşhur tarihçi ve filozof rJııW 
yave! hangi yılda, nerede doP,mıı~ı 
hangi yılda ölmüştür? 

(Cevapları Yarın) 

-lr 
Dünkü Suallerin Cevaplan: 

' Muhittin Birgen yacaklarmış. dislere bakılırsa hükfunet köylerde mağa mah'kum etmiştir. 

birtakım kollektiviteler vücud"e getir· rr===============================~======~=======-
1 - Avustralyadaki Tasmaniya ~-ıtl 

dası 1642 de Abel Janssen Tasfl1• 
isminde Hollandalı bir gemici taraf•f\; 
dan keşfedi.!miş ve buraya Tasmntı1 mek fikrindedir. Buna göre bir takım • • 

teşkilM yapacak. hatta büyük bir de 1 s T E R 1 N A N İ s T E R İ N A N M A ! 
banka yapıp kaldırma vincini bu ban-

Belediye yıl i>Onu m'ünasebetile Haliç vapurları ida- bin fuadan fazla kar bırakacığını hesaplamış. 
-:esinin hesaplannı gözden geçirmiş, idarenin beled1ye- Biz bu neticeyi gördükten sonra her yıl bin'lerce lira 
ye 31tiknl ettiği zamandanberi bütün vapurlarını tamir açık veren eSki Hail.iç Şirketinin o zaman muntazam iş
ettirdiğini, pürüuü hesaplarını 1bnillledigini gönnilij ı lemiş olduğuna pek inanmıyoruz, fakat ey okuyucu 
ve sıkı br tahmin He idarenin J 9 3 7 yıil.ında kendisine SO sen: 

~STER iNAN iSTER iNANMA ! 

kanın temelleri üzerine oturtacaktır. 
Bütün bunlar güze ve mümkün şey
lerdir. Anc~. gönü~ istiyor ki hüklı

met bu projelerini ikmal ettikten son
ra kat'i kanun şe-klini alıp tatbikata 1 
geçilmeroen evvıel umumi efkara arze 
dcrek tasavvur edilen tedbirlerin ala-

______ _Jka~d~a~rl~a~r_a~r~a~~~n~d~aık~i ~a;k~·~ı~erDi~nıi~d~iın!!llilC~s~e~!!:!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=======================-----------------' 

ismi verilmiştir. e1 
2 - cAksi ruyin suya salını!'; ,;a? , 

zülfün topra~ıı, 
«Amber etmiş topı ağın ismın. s~, 

yun, adın güU 

mısraları Fuzulinindir. ~ 

3 - Oma.ha şehri Birleşik Amer!~ 
da Nebraskoda Misuri üzeJ1f"'" 
190,000 nüfuslu bir şehirdir. 



28 Birincikinun 

. Alman harp gemileri 
lspanyol sularına hareket etti 
İspanyada vaziyet tekrar tehlikeli bir safhaya girmiştir. 
Madrid önünde yeniden şiddetli muharebeler oluyor 

Madrid 27 (A.A.) - Madrid mü
dafaa konseyi bildiriyor: 

Bugün asiler çok mühim kuvvet
lerle Madridin bir kaç cephesinde bir
den çok şiddet}İ bir taarruza geçmiş
lerdir. Bu taarruz bilhassa üniversite 
mahallesinde şiddet göstermiştir. Şeh· 
rin merkezindeki mahaller düşman 
lopcusunun bir bombardımanına ma
ruz kalmıştır. Cumhuriyetçiler Sovet
ler 1 asilerin bu yeni hamlesine çetin 
bir mukavemetle mukabele etmekte
dirler. Sekiz saatlik bir çarpışmadan 
sonra muharebe el'an devam etmekte
Clir. 

Saat 16 da hükumetçiler iki kilo-
1n1etre ilerlemiş bulunuyorlardı. 

Görünüşe nazaran, Cumhuriyetçi l larına ~~r.~keti hiıcl!aesi arasında müna
kıtaat erkanı harbiyeei bugünkü taar- scbet gorülmektedır. 
ruza az çok bir ehemmiyet atfetmek- Buraya gelen malumata göre, Is· 
tcdir. Zira bu taarruz Franco kıtaatı- panyaya ıgiden Alman filosu Doyçland 
nın Villaverdc bölgesindeki tehditleri- ve Amiral Şer zırhlıları ile Köln kru· 
ne mani olacak mahiyettedir. Bugün vazörü ve iki torpido filotillasından 
elde edilen mevziler asilerin daha geri- mürekkeptir. Bu gemilerin Palos'un 
deki mevzileri üzerine topcu ateşi tev· iadesini istemek .için Bilhaoya gidecek-
cih edilmesine imkan vermektedir. leri tahmin olunmaktadır. 

Alman Harp Gemileri 

Londrn '27 (A.A.) - Pal'os hadi· 
sesinin aldığı şekil Londrada bazı en• 
dişeler uyanmaktadır. 

Gemiyi kurtarmak için tedbirler 
alındığını ilan eden Berlin tebliği ile, 
Alman !harp gemilerinin İspanyol su-

Fransız Gemisine Atet 
Kazablanka, 27 (A.A.) - Fransız 

Kap-d~Plam vapurunun Kazablanka
aa alınan bir telsiz telgrafında, vapu
run saa 1 6 den sonra Karnero burnu
nun 3 mil doğu cenwunda iki isanyol 
devriye gemisi tarafından takip edildi 
ği ve durması için üç kere ihtar ateşi 
açıldığı bildirilmektedir. 

ifalya - ingiliz muvakkat itilafı l Romanya 
Ve Yugoslavya ' Romada imzalanacak \ 

Yapılmakta olan işlere lngilizler Hayf ada, ltalyanlar 
da 12 adada devam edecekler 

Roma, 27 (A.A.) - ftalyan • in- men terkedilmiş ve yerine daha e1asti
rt1iz muvakkat itilafnamesi, tesvide ki olan statüko fikri ikame olunmuş· 
müteallik bazı noktalar ikmal edildik- t ur. 
ten sonra Romada imza edilecektir. 
Halen Londradan gelecek cevap bekle· 
nilmektcdir. 

Metin, dört veya beş maddeden 
mürekkeptir. Bunlardan statükoya mü 
teafük olanının tanzimi çok nazik ol-
muştur. 

Bidayette her iki tarafın Akdenizde 
mütekabil bir muadelet tesis etmeleri 
fikri ileri sürülmüştür. Fakat Akde
nizdeki İngiliz ve İtalyan filolarının 
teşekkülü !birbirinden çok farklıdır. 
lngiliz filosu, ltalyan filosundan daha 
fazla miktarda zırhlıya malik bulun
maktadır. Bunun üzerine bu fikir, he-

··Hariciye 

Haliıhazırda lngiliz tonajı, İtalyan 
tonajından yüz yirmi bin ton fazladır. 

Halihazırda yapılmakta olan işlere 

lngilizler, Hay fada İtalyanlar da On i
ki ndada devam edeceklerdir. 

Muvakkat itilafnamc. hiç bir dev
let aleyhine müteveccih değildir. Her 

iki taraf müteka:bilen kazanılmış vazi
yetleri tanımakta ve sulhun muhafaza· 

sının teminini taahhüt eylemektedir· 
ler. 

İngiltere için Hindistan ve İtalya i
çin Şarki Afrika yolu mütekahilen zi
man altına alınmıştır. 

Vekilimiz 

iki Başvekilin mülakahna 
ehemmiyet veriliyor 

Belgra.d, 27 (A.A.) - Siyasi ma• 
hafil, ıhugün Stoyadinoviç ile Roman
ya Başvekili T ataresko ve Romanya 
hariciye nazırı Antonesko arasında 
Romanya arazisinde kain Rechize' de 
vukubulacak mülakata büyük bir e
hemmiyet atfetmektedir. M. Stoyadi~ 
noviçin Pariııte Fransız nazırlarile yap
mı' olduğu ~öriitmeler hakkında M. 
Antoneskodan ıicabeden malumatı al
mıf olduğu tahmin olunmaktadır. 

Yunanistan da 
Adlsababadahl 
Elçiliğini ilga etti 

Atina, 27 (A.A.) - Neşredilen 
bir kararname ile Tahranda bir orta 
elçilik ihdas ve Adisababadaki orta el
çilik ilga edilmiştir. 

Atinada 
-------------------------------------------------

Vekil ayın ikisinde Ankarada bulunacak, kamutay gurupuna izahat verecek. 
Ayın 18 inde Cenevrede toplanacak konseyden evvel lsveçli raportörün 

hükfımetimizle Fransaya bir anlaşma projesi tevdi edeceği söyleniyor 
Belgrat 27 (Hususi) - Türkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 
Atinaya müteveccihen hareket etmiş
tir. Tevfik Rüştü Ara• Atinada 3 
gün kalacak, resmi temaslar yapacak
tır. Hariciye Vekili yeni yılın birinci 
günü lstanbula vasıl ohnuf buluna -
caktır. 

* Ankara 27 - Hariciye Vekili Tev-
fik Rüştü Aras ikincikanunun birinci 
günü lstarlbula avdet edecek ve doğ
ruca Ankaraya hereket edecektir. Tev
fik Rüştü Aras buraya gelir gelmez 
parti kamutay grupu toplanacak, Ha
riciye Vekilinin Cenevre ve P:'ris gÖ· 
· rüşmeleri ile Atina temasları hakkın
da vereceği izahatı dinleyecektir .. 
Fransanın Ankara büyük elçisi Ponso 
da ikincikanunun dördünde Ankarada 
bulunacaktır. Ayın on üçünde de Ce
nevreye gidecektir. 

Ayın 18 inde yapılacak konsey top
lantısından evvel f sveçli raportör 
Sand1erin Türk.Je ve Fransa hüku -
metlerine bir anlaşma projesi tevdi 
edeceği söylenmektedir. 

Bir Fl'ansız gazetesi ne diyor? 
Hatay meselesi hakıkında bir maka 

le neşreden Journal des Nations diyor 
ki: 

cFransa ile Tünkiye arasında İsken 

derun hak/kında mevcut mesele sun'i 
muamele tarzları ile halledilebil~k 
adEi bir münakaşa değildir. İskende
run ~selesi çok nazik bir politik me· 
seledir. 

Tüı1ki.yenin Akdenizdeki vaziyeti, 
Balkan Aıntantmda oynadığı rol ve Bo 
ğazlar üııerjnde yaptığı mürakabe rna 
lfundur. Fransa.nın vücude getıirmek 
istediği kollektif em.niyet sistemi iç!n 
Türkiyenin muavenetini remin etmek 
esas lazmreTerden biridir.Franlklin Bou 
illondan tutunuz da M. E. Herriot'ya 
kadar Fransız - Türk yakınlaşmasını 
tahakdvuk ettirmeğe çalışmış olan Fran 
sız politika adamlarını zikretmeğc bil 
rnem lüzum var m1? Son zamanlarda 
Monrtı·eux'de P.au1 Boncour yeni bir 
hava yaratım~ ve Fransanın, Karade 
niz devletlerinden ikisi, yanıi, Roman 
ya ve Sovyetier ile mevcut anlaşmala 
nnı tamamhyacak olan Türk - Fransız 
h-arşılıklı yardım misakının temellerini 
hazırlamıştı. 

Şunu tebarüz ettirnıe'k gerektü:- ki, 
bu mesele hakkında verilecek kat'i ka
rar esnasında, ayni zamanda Suriye-
nin1 Tüırkiycnıin ve Fransanın menfaat 
Terinin d'ikkat nazarında bulund'urul
ması mecburidir. Fransa - Türkiye 
dost1uğu bu tecrübeden .$aı>sai:lam çık 
malıdır., 

............................................. -······---· 
7: Rüştü Aras 
Diyor ki: 

(Baştarafı l inci sayfada) 
ne kısaca cevap1ar venmştir. Tevfik 
Rüştü Aras Balıkan Anfuntma dahil 
devletler arası~aki dostluk bağlan -
nın son derece kuvvetli ve sağlam ol· 
duğunu söyledikten sorura gazetecile
rin Paris müzakereleri hakkındaki su 
aline kısaca şu cevap1an vermiştir: 

c- Pariste a'lelade bir fomıalite işi· 
ni bitird.iık.ıt 

Tü11kiye Hariciye Ve~lini hamil o· 
lan tren sekize yirmi kala Belgrat is
tasyonundan ayrılmıştır. 

Suriye Meclisi Fransız • Suriye 
muahedesini tasvip etti 

Şam, 27 (A.A.) - Havas Ajansı bil 
d'iriyor; İs.kıenderun saylavlan da da 
hil o1duğu halde, Parlamento, Fransız· 
Surjye muahedesini tam bir ekseriyet 
lıe tasv.ip etmiştir. 

Müzakereler esnasında bir tek hatıo 
Sancağı menuu bahsederek bu mmt~ 
kayı Suriyeye bağlıyan sıkı rabıtaları 
teyit etmiş.tir. -------------------

Hint Milli kongresi 
Faizıpur 27 (A.A.) - Hint milli 

kongresine, Gandi de dahil• olduğu hal
de, 60 bin kifi İ.ftİrÜ etmiştir. 

• Almanya asıl şimdi müsellah bir millet oluyor 
e Antakya, Türkiye ve Frarı~a 

Ş imdiye kadar aldığı tedbirlerle den çıka~u e ki :tgf~n parçası, harp 
Almanya, Fon Der GolÇun te • sonu dev:esinin tasfiyesi sır~~:r.fla: 

. - . h"l b" muhtar bır Sancak olarak, cebru taz-. tt•·· diled gı veç ı e ır mennı e ıgı ve 1 yik ile Suriyenin yanma katıldı. Der -
müselllfilı millet olmıya çalışıyordu. ken b-vük b" . t"h 1 · hA 1 
D.. kü' Alnı b eiine erdi- ini u.. ır zaman ıs ı a esı ası 

un . a.ny~, .. u em ~;.. oldu. Suriye, Fransadan istiklfıl aldı. 
s~.ndı. Filw&ı buyük harpte g .g~ Şuna dikkat etmek lazımdır ki Surıye 
yuksek kudret, bu hususta en ufak ile Fransanın münasebetlerini tavin 

•• 'L 1 · dah" · 1 tf Fakat nasyo- w şupııe erı 1 ıza e e 1
• eden esaslar Fransa ile İskenderun ve 

naı sosyalist A~anyaının.. bu vad.ide Antakya S~ncağının münasebetlerini 
daha muva:f!ak ~1:. ~ser vucu~Fe~~~· : tayin eden esaslar değillerdir. Bu, 
ıı:ekte oldugu gorill~!.<1". Eze k _ böyle ol:makla beraber, bu Sancak hal
vıl halkın A seferberlıgı hakk~a . 0 kının mukadderatı da, şimdi, Suriye 
n~~an ahlk:ın1• buna parl~. b1: m~sa~ : halıkınınkine bağlanmak isteniyor ve 
dıı :. ~~ela, 1:1uk~der bır Jhtima 0 bunu, Fransa gibi, sulh ve sükfınu se
dugu. ~zere bır gun Alrnaı:ı:y~ seferb.er~ ver olduğunu iddia eden, emperya -
li'k Jlan edecek olur~a, butün makın . Uzmden kaçar görünen, gayrin hak · 
v~ n~~ vasıtala~ını. ıdare ~enl:r, ik~ kına hürmetkar bulunduğunu söyli -
gun ıçınde kendılerıne tayın edılecek yen Fransa yapıyor. Halbuki, bu va _ 
yer~erde ıbulunacak'lardı.r. Aylardan : sıfları haiz olan bir memleketin yapa
berı esa~:rı ~rar~a.ştırılan ":_e .. aske~ cağı şey, Suriyenin hakkını Suriyeye, 
sefer.~~ıge mu vazı olara~. yu:uyece Sancağın hakkını da Sancağa vermek
olan sıvıl halkın seferberlıgı, bır ordu- ten baska ne olabilirdi? En tabii ve en 
nun sü7'atle mü~adeleye hazırlanma - mantıki bir tarzı halden kaçan Fran
sının bır şaheserı olamldır. Bu sefer- sanın bu tarzı hareketi bizi elim biz 
berl~ğin b~şlıca hususiyeti, müc~?ele inkisara uğratmLitır. 'Bu iclösar ile 
emrıne mutavaat edecek olan mu~ - vaktimizi yeise düşerek kıvranmak VE. 

hassıs sivil halk~ ~erini kadınların telehhüfl~ geçinniyece.ğimiz mubak • 
alrnıya daıvet edilımış bulunmal.an~. • kaktır. Fakat, gönül, bu davanın, de • 
d~dır. Bu sur~Ue, Alman!ada bır . gun diği.miz bu tabii şartlar dahilinde hal • 
bır se!etberlik yapıldıgı takıdırde, ledilmesini ne kadar arzu ederdi 
memleketin mı küçük kuvveti dahi ih- Selim Ra~ 
mal edilmemiş ve düşmanla mücadcle ıp 
hattına sevkedilmiş bulunacaktır. Bu· 
günkü Almanyanın dış siyasası işte 

böyle müthiş bir t~ata ve heybetli 
bir kudrete dayanarak yürüyor. Dış 

siyasalarını böyle bir ku.vvetle teyit e
demiyen memleke1Ileı:ih her teşebbü
sünün hüsranra karşılanmasından da
ha tabii ne olabilir. Hak asrı diye anı
lan yirminci asır, şimdi, tamamile bir 
kuvvet asrı olmuştur. 

* Bu memleket, Fransayı, bir :sulh ye 
sükun memleketi olarak tanıdı. Büyük 

Antakya, 
TUrklYe Ye 

Fransa 

ihtı;i!lfilin mehdi 
olan Fransanın, 

bin.bir siyaset il
cası i!e düşebi -

leceği hataları daima mazur gördü. O· 
nun, en geniş mikyastaki emperyalist 
emellerini dahi, icabında, hüsnü ınü
taleaya kadar müsamahayı vardırdL 
Bu, Osmanlı imparatorluğunun büyük 
bir hatası idi. Çünkü, emperyalizm yo
luna girdikten sonra, bir memleketin 
adı ister Fransa, .ister Almanya olsun, 
kendisinden hiç bir rah.m~ ve şefkat 
beklenmek mümkün o1mıyan bir var
lık niur. İskenderun ve Antakya me -
sefesinde de vaziyet böyiedi!". Bu San· 
ca'k, azim ekseriyeti Türk olan bir 
halkla meskfuı bul'wıuyor. Umumi 
harbin meş'um bir tecellisi olarak el-

Londrada sisten 
münakalat durdu 
Piyadeler meşaleler ve 
elektrik lambalarile yol
larına devam edebildiler 

Londra 27 (A.A.) - Londranm 
~mal varoşlarını kaplamış olan sis, mü
nakalatı tamamile durdurmuştur. Bu 
varoşların münakalatına temin etmek
te cğan otobüs servisleri durmuştur. 
Piyadeler meş'alelerle veya elektrik 
ltunbalarile yollarını tenvir ederek git· 
mektedirler. 

Rüyet sahası, bazı yerlerde dört 
metreye kadar 1İnmiştir. Susses kondu· 
ğu dahilinde kain Ditching'de de sis 
çok kesiftir. Buranın Noel tatilini ge-' 
çirmck üzere Londraya gelmiş olan~ 
ahalisi yerlerine dönememektedirler. 

Kraliçe Mary hasta 
Londra. 27 (A.A.) - Va.ide Kra

liçe Mary. hafif bir nezleden muzta
riptir. Maamafi'h bir kaç gün odasın· 
dan çıkmıyacaktır. 

ıı 
[Sabahtan Sabaha 

Ç ok gezmiş, çok görmüş bir Mı· 
sırlı dostum anlatmıştı: 

- cNil, Mısırın hazinesidir. Os • 
manlı imparatorluğunda sarayın da 
has hazinesi Mısırdan gelirdi. O im· 
paratorluk ki Mezopotamya gibi bir 
defineye, Çukurova gibi bir hazineye 
malikti. Buna rağmen imparatorluk 
yüi!erce yıl Mısırdan gelecek altln 
lıorçlarını bekledi. 

Mısır zengin miydi? 
Eğer Nil gibi bir hazineden mah

rum olsa Sudan çölüniin Akdentze 
kadar devamından başka bir manası 
kalmıyacak olan Mısır şüphe yok ki 
zengindir. Fakat Mısırın sapsarı top
rağını.zümrüt ovası haline sokan ta 
biatin Nili değil insan oğlunun eli
dir. Etrafını çeviren kanallar ve ha-
\'llilar olmasa Nil bir yeyil servet ve 
bereket kaynağı değil Seyhan gıbi 
asi bir fel.akıet membaı olurdu. 

Türkiye topraklarında Mısır gibi 
bir Nil değil Fırattan, Menderese 
kadar yeşil Anadoluyu cennete çe-

virecek yarım düzüne Nil vardır. 
Osmanlı imparatorluğu bu oluklar • 

Altın Seli 
dan süzülüp akan altın sellerinden 
!istifadeyi d~ünecek yerde Mısırdan 
gelecek altın torbalarını bekledi.ı:> 

Seyhanın son isyanı Mısırlı dos • 
turnun söilerini bana bir daha hatır· 
lattı. Muhakkalt dd bir Çukurova bir 
kaç Mısırdan zengindir. Fakat hangi 
define vardır k;i hiç olmazsa bir kaç 
kazma sallamadan kendini teslim 
ede!'. Ganimete kavuşmak için Tu -
na gerilerinde kılıç savuracak yerde 
Seyhan kzyılarında kazma kür~k 
sallamış olsaydık Anadolu ya1nız 
Türkiy-enin değil yarı dünyanın al
tın ytı\·ası olabilırdi. 

Cumhuriyet devleti hazırladığı su 
ı:Mnı ifo yakın tarihin bu elim ga.f· 
Jetinden bizi kurtarmış oluyor. Sey
hanın son isyanı verdiğimiz kurban
lara karşı şef'trntimizi tahrik et.m"k
ten ziyade dünkü hatalara karşı a • 
l'acağımız tedbirleri tacil etmiştir. 

Anadolunun şımal yaylalarından 
cenup ovalarına doğru inen başıboş 
nehirler itaat artına girdikleri gün 
selden korkmıyalım, çünkü o &e! 
artık bir altın seli olacaktır. 

Bürhan Cahit 
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Çaldıkları sandalla 
soygunculuğa çıkanlar 

Bu yıl portakal 
pahalı 

Pahalılığın, geçen senelere 
nisbetle fazla ihracat yapıl.:. 
masından ileri geldiği 

söyleniyor 

İki kafadar gaz motörünü soyarlarken yakayı ele 
verdiler ve hapse mahkum edildiler 

Dün adliyeye lbir tek vak'a gelmiş
tir. Bu da bir hırsızlık vak"asıdır. Ha
disenin muhakemesi dördüncü asliye 
ceza mahkemesinde yapılmıştır. Vak'a 
şudur: 

Geçen pazar gecesi sabaha karşı sa
at dört raddelerinde Galatada İnebo
lulu Mehmet ve Yaşar isminde iki ar
kadaş rıhtımda bağlı duran Meiımede 
ait bir kayığa !binmişler, ve kayığın i
pini çözerek karşıdaki Limon iskele
sine doğru açılmağa başlamışlardır. 

On dakika sonra Limon iskelesine 
varan iki kafadar kayığı yavaşça Li
mon iskelesinde bağlı duran İlyas is
minde lbir adamın gaz yüklü motörüne 
yanaştırmışlar ve gaz tenekelerini ka
yığa nakletmeğe başlamışlardır. Bu 
sırada boş bir tenekeyi elinden düşüren 
Yaşarın gürültüsü üzerine motör sahibi 
İlyas uyanmış, fakat iki korsan 1lya~a 
derhal saldırarak zavallının ağzını ka
pamışlar ve kayığa almışlardır. Kavga 
esnasında biraz fazla gürültü olmuş, 

motörün diğer mürettebatı uyanarak 
hırsızların kayığına koşmuşlardır. iki 
hırsız motör mürettebatına: 

- Bakın, motörünüzden gaz çalan 

adamı yakaladık. diye hiraz evvel ka
yığa aldıkları motör ssllübi llyası gös
termişlerdir. 

. Yakalanan suçluların suçları teşeb
büs derecesinde kaldığı için 2 ay 1 O 
gün hapse mah!kum olmuşlardır. 

Bir Y ankeıeci Mahkiim Oldu 

Tramvayda Ahmet isminde birinin 
cebinden sigarasını çalarken cürmü 
meşhud halinde yakalanan yankeseci 
Yusufun muhakemesine asliye 4 ün
cü cezada devam edilmiş, neticede 
suçlu on gün hapse mahkum olmuş
tur. 

Bir Otel Hırsızı Tevkif Edildi 
Sirkecide Musul ve Selamet otelle

rinde mUhtelif hırsızlıklar yapan Ra
gıp isminde ıbir şahıs yakalanmış ve 
Sultanahmet birinci sulh ceza hakimi 
Reşit tarafından tevkif olunmuştur. 

DOO. Makinesi Çalan Hasan 
MahkUm Oldu 

Mahınutpaşada Kürkçü hanında 
Nurinin ardiyesinden lbir dikiş makine
si çalıp kaçarken yakalanan Hasan 
ikinci asliye ceza mahkemesi tarafın
dan 7 ay hapse mahkum edilmiştir. 

Portakal mevsimi gelmiştir. Bu se
ne portakal geçen senekilerden daha 
iyidir. Fakat böyle olduğu halde İstan
bul piyasasında portakalların fiatlı o
lacağı anlaşılmaıkıtadır. Çünkü bu yıl 
geçen senekilerden daha fazla ihracat 
yapılmak-tadır. Şimdiye kadar 65 bin 
sandık portakal ihrac olunmuştur. 
Bunların 50 bin sandığı 320 kuruştan, 
15 bin sandığı 350 kuruştan satılmış· 
tır. 

İhrac edilen portaıkallar bilhassa 
Dörtyol portakallarıdır. Ambalajları • 
nın mükemmeliyeti dolayısile bunlar 
tercih edilmektedir. 

* AJfüye, Mersin havalisinden gelen 
portakalların bazıları yolda çürümek -
teıdir. Bunun sebebi vapurların porta
kal sandıklarını ambarların havasız 

mın'talkalarına koymalarıdır. Bu yüz -
den zürra ehemmiyetli surette ziyana 
uğramaktadır. Bu keyfiyet alakadar -
!arca Denizyollarına bildirilmiş ve 
portakal sandıklarının mümkün oldu· 
ğu kadar havadar yerlere konulması 
istenmiştir. 

--~~----------..... ·---------------~ Aksaray tramvay durak yeri 
Sirkeci - Y edikule, Sirkeci - Topka

pı, Ortaköy - Aksaray, Harbiye - Ak
saray, Y edikule - Sirkeci istikametle
rinden gelen tramvayların Alksarayda
ki durak yerleri birıbirlerinden uzak 
mesafede ve beş ayrı yerdedir. Arala
rında 300 - 500 metre mesafe bulunan 

_bu muhtelif durakların birleştirilmesi 
zaman zaman mevzuu bahsolur. 

Parti il kongresinde bu me
seleye de temas olunmuş, ve bu 
beş durağın tevhidi esası kabul edil
mişti. 

Bu muh'telif istasyonların tevhidi 
için bütün tramvayların Valde camii
nin önünde durması düşünülmüştür. 

Fakat kıt'aların mevkileri mukave
le ile tayin edilmiş olduğundan bu 
mevkilerin tebdili de ancak tramvay 
şirketile, Nafia Vekaleti arasında yeni 
bir anlaşmaya vabeste bulunmaktadır. 
Belediye parti kongresi kararına uya
rak bu istasyonların tevb.idi için la
zımgelen teşebbüslerde bulunacaktır. 

Saçlarım makineye kaptıran kız 
Evvelki' gün Büyükdere Kibrit 

fabrikasında etiket kısmında çalışan 
ameleden Naciye yere düşen kibritleri 
toplarken saçlarını makineye ıkaptır
mış, ehemmiyetli derecede yaralandı
ğı için Alman !hastanesine .kaldırıl
mıştır. 

Cihangirde iki eve hırsız girdi 
Son günlerde Cihangir ve civarında 

da hırsızlık vak'alarının çoğaldığı söy
lenmektedir. Bir müddet evvel Firuza
ğada Türkgücü sokağında hakim Ce
vadın evine lursız girmiş, iki pardesü 
çalmı~tır. 

Belediyenin 
Yeni astıracağı 
Lambalar 
Şehrin muhtelif 8okaklarında elek

trik lambalarının ziyadeleştirilmesi ve 
Evvelki gün gene ayni semt- bazı mühim sokaklara lamba ilavesi i-

te Meş'aleci. sokağında güpe- çin belediyece elektrik ~irketile temaı-
gündüz bir hırsızlık olmuş, sa başlanmıştır. 

Meş'aleci sdkağında 10 numara- Bu meyanda Süleymaniyede Kap-
da oturan Muhiddinin evinin kapısını 

tanıderya sok.ağının banna ve bu •o
kırmak suretile hırsız girmi~, yukarı 

kaktan Taş odalar sokağının ayrıldığı 
katta bulunan bir sandığı açmış, san-
drk içerisinde bulunan 500 lira kıyme- yere ve üniversite kütüphanesinin ar-
tindeki yüzük ve küpeleri çalarak kaç- kasındaki Mektep sokağına, Bozdo
mıştır. Hırsız sandığı kırarken eli ke- ğan kemerinden Süleymaniyeye giden 
silmiş, akan kanı orada bulunan bir caddenin Taş odalar sokağına bak.an 
gömleğe silmiştir. Zabıta her &i hır- yerine birer lamba konması kararl8.f-
sızlığın da failini aramaktadır. tırılmıştır. 

ihracatçılar vapursuzluktan 
şikAyet ediyorlar 

İhracatçılardan bir çoğu vapursuz
luk yüzünden mallarını vaktile ihraç 
edemediklerinden Türkofise şikayet et. 
mişlerdir. Ofis tarafından yapılan tet
kikatta ecnebi limanları arasında gi
dip gelen gemilerin kafi miktarda ol
madığı kanaatine varılmış ve bir rapor 
hazırlanmıştır. Rapor İktısat Vekale
tine gönderilecektir. 

Beyoğlu cihetinde de muhtelif a.o
kaklara ezcümle İstiklal caddesi Nev-

ruziye sokağına bir lamba konulması, 
Firuzağanın muhtelif yerlerine 5 lam

ba konulması tasavvur edilmektedir. 
Hasköydeki bir çok karanlık sokaklar 

da tenvir edilecektir. 

Sarhoş bir seyyar satıCI 

Küçük Haberler --

Çemberlitaşta Arabacı sokağında 
1 numarada oturan seyyar satı91 Alı 
Atıf fazla sarhoş oldqğundan dün 
Taksimde düşerek başından yaralan
mış, tedavisi yapıldıktan sonra evıne 
gönderilmiştir. Bir Haftada Sattığımız Tütünler 

Bu hafta İskenderiyeye 33 bin kilo, Ame
rlkaya 100 bin kilo, Holandaya 34 bin kilo, 
Frtı.nsaya 52 bin kilo, Almanyaya 261 bin ki
lo, Polonyaya 70 bin kilo tütün sevkedilm.J.ş
tlr. Bir müddettenberl vapursuzluk yüzün
den bu tütünlerlmlz gümrükte durmakta 1-

dl. Vapur temin edllmiş bulunduğundan he
men sevkiyata başlanmıştır. 

Deri Piyasası 

Deri piyasamızda bu hafta Almanya üze
rine büyük işler yapılmıştır. Flatlar sağlam
dır ve bu mnlımıza hariçten bir çok talebler 
vardır. Dericlllk ihracat mevsiınlnln en par
lak zrunanını yaşamaktadır. 

Yeşllay Kongresi 
Ycşllay Cemiyetinden: 
Ccmlyctimlzln 17 inci yıllık kongresi 1937 

iklncJkAnunun ikinci cumartesi günü saat 
14 de Cağaloğlunda Halkevi salonunda top
lanacaktır. Üyelerimizle Yeşllay Gençler 

Barsak Fiatları Yükseldi 

Barsak ihracatı son günlerde yeniden ço
ğalmıştır. Amerlkanın piyasamızdan tekrar 
barsak almağa başlaması fiatıarın yüksel
meslnl intaç etml§tlr. Son hatta tçl.nde A

merlkaya ve Almanyaya külllyetll miktarda 
barsak gönderilmiştir. 

Yoklamaya davet 
Eminönü Askerlik Şubesi Başkanhfından: 

Şubemize kayıtlı harp malüllerlle şehıt 
yetlmlerlnln 937 yılı için ikramiye kayıtlan 
4/1/937 günlemeclnden 28/2/937 günlemecl
ne kadar her gün yapılacağından ellerinde 

resmi senet, maaş cüzdanı, muayene raporu, 
nüfus hüviyet cüzdanlarlle birlikte kayıtla
rını yenllemek üzere şubemize müracantları, 
yukarıda gösterilen tarihten sonra şubeye 
müracaat edenlerin 937 yılı ikramiyesinden 
istifade edemlyeceklerini ve bu husustaki 

birliği üyelerinin ve ülkü arkadaşlarımızın mazeretlerin knbulüne imkan olmadığından 
kongereye tcşrlflerln1 ehemmiyetle rica ede- mes'ullyctln kendilerine alt oldu~u ehem-
rlz. ınlyetıe ilbı olunur. 
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""'"" Taksimde- Maksim 
varyete tiyatrosunda 

Halk Opereti 

Şehir Tiyatroııı 
Tepe başı 

dram kısmında 
· oyun yoktur. -Fransız tiyatro11u 
Operet kısıııında 

28-12-936 Pazartesi 
günü akşamı 
saat 20,30 da 
LEYLA ve 
MECNUN 

Bu akşam 20.30 da 
ZOZO DALMA& 
ve TOMAKOSLA 
ESKi HAMAM 

ESKi TAS 
Yılbaşı gecesi bllyUk gala, zengin 

numaralar 

Birincikinun 28 

C EKONOMi 

Kambiyo ve Zahire 
Borsalarında Vaziyet 

1 

Buğday /iatlarz eski seviyesini buldu 
Kambiyo borsasında geçen hafta 

içinde de ehemmiyetli işfler olmamış -
tır. Faris borsasında noeı ve yılbaşı 

yortuları dolayısile muameleler dur -
duğundan şehrimizde de durum sakin 
geçmiŞtrr. 

Türk borçlarının birinci tertibi 
24,65, ikincileri 21,30 liradan kapan • 
mış, üçüncüler üzerine iş olmamıştır . 

Anadolu tahvilatı satışları da ağır 
gi.tnnek.tedir. Obligasyon1ar 40,80, mü
messiQler 44, 1 O, hisseler 24,50 liradır. 

Merke-z Bankası eShamı, umumi 
durgunl'uktan müteessir olmamış ve 
diğer esham ve tahvilatın az çok su ~ 
kutuna mukabil mevkiini muhafaza 
ettikten maada biraz da yükselmiştir. 
90 lira yirmi beş kuruşa kadar iştihalı 
alıcısı varciır. 

Zahire borsasında 
Zahire borsasında ihracat mahsul -

!erimizin vaziyeti memnuniyet verici 
şekildedir. Geç€n hafta iptidalarında 
ani surette yükselen buğday fiaUarı 
tekrar eski seviyesini bulmuş, arpa ih
racatına devam olunmakta, tiftik ve 
yapağı satışları bütün hızile devam 
etmelkt'edir. Fındık ve cevizlere de is
tek faııradır. 

BUGDAY : Geçen hafta iptidaların
da yapılan ihracat ve cihan piyasasın
da'ki tereffüler neticesinde buğday 
fiatlan alabildiğine yükselıniş'ti. Bu 
yü'.kseliş ekmek fiatlarına da tesir e • 
derek ıkiılo başına bir miktar zaınmo -
!un.muştu. Fiatların yükselmesini fır -
sat bilen baz.ı tacirler fazla miktarda 
buğday getirtmeğe başlamış, bu su -
retre gündelik gelişat 40 vagonu bul -
muş'tu. 

Bir taraftan ihracatın azalması, di
ğer taraftan müvaridatın artmasından 
buğday fiatları gerilemiş ve büyük bir 
hızla çııkan fiatlar ayıni surette sukut 
etnniıştir. 

Ekstra Polatlılar 6,30-7, sekiz on 
çavdarlı beyazlar 6Y2 sıra mallar 
6, sert buğdayl!ar da 6, 15-6,30 paraya 
kadar satılmıştır. Çavdar fiatlan 5, 1 O 
paradır. 

ARPA : Dahili sarfiyat ve ihracat 
için talep!er devam ediyor. Fiatlar 
biraz yükselm~ir. Bu yükseliş cihan 
pi.yasasında da hissedilmek'ted.ir. :İt -
halatçı mem1eketler tarafından arpa 
mübayaa ed.ilmekıtedir. Son satışlar 4 
!kuruş yirmi beş paradır. 

Önümüzdeki haftalar içinde M •sır 
piyasasının canlanması beklenmekte · 
dir. Dahili sarfiyat için tek tük işl~r 
olmaktadır. İhracatçıların bilfiil iıe 
başladıkları duyulmamı.ştır. Fiatll:\_r 
4-4,5 para arasındadır. 

AFYON : Uyuşturucu maddeler iıı · 
hisarı depolarına 93-4 ve ondan daha 
eski senelere a~t afyon bırakan tacir • 
!erin bir listesi hazırlanmıştır. Bu liste 
mucibince tüccarın bıraktığı afyonla
rın tutarına mukabil % 19 nisbetinde 
tediyatta bulunutacak'tır. Mütebaki a· 
lacaklarda her sene başında o sene 
içinde yapılan satışlar esas tutularak 
tüccarın mathlbatı ödenecektir. 
TİFTİK : Tiftik satışları biraz ağır· 

laşmışsa da ifa durgunluk talepsizlik
ten değil, malın kifayetsizliğinden, da• 
ha doğrusu tacirlerin mal satmak is -
tememefürinden ileri gelmektedir. İs
tanbu1 satışlarını nazarı itibara alan 
Anadolu müstahsillerinin bir kısmı 
fiaHan yükseltmeğe başlamışlard1r. 

Bu sebepten tüccar da pahalıya malet
tikleri tiftikleri eski fiata satamadık -
!arından bilmecburiye biraz zammet• 
meğe mecbur kalmışlardır. 

Almanlar ve Sovyetler alışlarına bu 
hafta da devam etmişlerdir. Bundan 
maada Japonlar da ilk defa piyasada 
görünmüşler 1 5 ton kadar nümunelik 
toplamışlardır. Bütün hafta satışları 

500 balyeyi bulmuştur. Piyasa gayet 
sağlamdır. 

Fiafüar da bir miktar daha yüksel • 
miştir. Şöyle ki: Oğlaklar 155, Anka• 
ra, Beypazarı ayarı tiftikler 140-145, 
deri malları 1 1 7% kuruşa kadar sa .. 
tılınıştır. 

YAPAGI : Sovyet alıcıları bilhassa 
yapağı mübayaasına faaliyetle devam 
etmektedirler. Geçen hafta 1000 bal ye 
kadar Bulvadin, Esküıehir ayarı ya • 
pağı satın almışlardır. 

Çeıkos'ovakya iÇin İzmir cinslerin • 
den 200 balye kadar mübayaa edil "' 
miştir. 

Men;inde yapağı üzerine elıemmi • 
yetn..i işler yapıldığı öğrenilmiştir. Gem-' 
çen hafta zarfında Al'manlar Konya 
tipi yapağıJardan 300 balye mikta • 
rında ve 63 kuruştan mübayaa etmiş
lertiir. Şehrimiz ve Anadolu ihracat JV. 
manlarında yapağı vaziyeti gayet mü.c. 
sait ve kuvvetli görülmektedir. 

T. G. 

FRANZISKA GAAL ., ı ı 

1 

Bu sene çevirdiği yegane 

ALTIN KELEBEK 
((Fraulein Lily) 

Filminde göz kamaştıncı tuvaletlerile pek yakında 

SÜMER SİNEMASINDA 
göreceksiniz. Sahne arkadaşları : HANS JARAY ve SZOKE SZAKAL 

EDDiE CANTOR 
GANGSTERLER ARASINDA 

Gülmek... Şarkı... Neş'e ••• Filminde 

İstanbul Belediyesi hanları 

Ölçü sahiplerinin 
nazarı dikkatine: 

1 

Ölçüler nizamnamesinin 17 nci maddesine göre ellerinde baskül, kantar, 

terazi, tarb, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçüler bulunan 

bütün ölçü sahiplerinin en geç 31 - 1 - 937 günü akşamına kadar Eminönü, 
Fatih, Beyoğlu, Kadıköy Ayar memurluklarına müracaat ederek her türlü 

ölçülerin cinsi boy veya çekeri ve mikdarını gösterir beyannamelerden alıp 

kullandıkları ve bulundurdukları bütün ölçülerini siliksiz ve temiz bir su -

rette mezkiir beyannamelere mürekkepli kalemle yazıp 1 - 1 - 937 günün

den en geç 31 - 1 - 937 aktamına kadar mıntakaları içinde bulundukları A

yar memurluklarına müracaatla kayıt ettirmeleri ve müracaat kağıdı alma

lan lüzumu Je almıyanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı ehemmi -

yetle ilin olunur. (B.) (3728) 
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MEMLEKET HABERLERj 1 J 

Türk tütüncülüğünü ıslah için Karasuda 
• 

iki kişi 
yeni bir program haz1rlan1yor Boğuldu 

ilk olarak Samsun tohum ıslah istasyonu için yenı ve 
esaslı bir çalışma programı hazırlandı. istasyon toprağı 
mahsule daha müsait bulunan Teknepınara naklolundu 

Nehrin Üzerinde bir tek 
köprü bulunmaması her gün 
bir çok köylünün boğulma-

Samsun (Hususi) - Memleket 
tütüncülüğünün islahı ve Oymak tip
lerinin tesbiti maksadile tesis olunan 
Samsun İnhisarlar tdhum islah istas
l'onunun lbu son günlerde elde ettiği 
muvaffakıyet dikkate şayandır. lstas
l'onun geçen sene dağıttığı tohumlar
dan bu yıl alınan mahsul tütüncünün 
l'Üzünü güldürmüş, tütüncülük haya
lında yeni ve müsbet bir değişiklik 
fneydana getirmiştir. 
l ~eçenlerde tetkik seyahatine çıkan 
rıhısarlar Vekili Ali Rana Samsuna 
telişinde en önce istasyonun icraatile 
&lakadar olmuş, gerek istasyon şefinin 
\>e gerekse tütün ekici ve tüccarların 
\'erdikleri müsbet izahat üzerine istas
ronun tevsii ve buranın tütüncülere 
~ha faydalı ıbir hale konması için her 
~reye ıbaş vurulacağını temin etmiş-

t. 

sına sebep.oluyor 

Muş, (Hususi) - Muşun Altın 
ovasını baştan.başa kaf eden ve ovayı 
ikiye jlyırarak geçen Karasu üzerinde 
tek bir ıköprü bulunmaması sık 8ık a
cıklı kazalara sebep olmaktadır. Köy
lü köprüsüzlük yüzünden suyu yüze
rek geçmekte, bazıları da nehrin cere
yanına kapılarak boğulmaktadırlar. 

işte bir kaç gün evvel de vukua 
gelc:11 acıklı bir kaza, bu nehir üzerin
de bir köprü lüzumunu şiddetle hatır-

• 1atmış bulunuyor. 
Hibyan köyünden 55 ya.şiarında 

Bedri isminde bir ihtiyarla, 12 yaşında 
Perişan ismindekıi kızı köylerinden 
Marnik köyüne giderlerken Karasuy\.f 
geçmek istemişler, birdenbire suyun 
cereyanına kae>..ılarak boğulmuşlardır. 
Yapılan araştırma neticesinde ikisinin 
de cesedi bulunmuştur. Zabıta tahki
kata devam etmektedir . 

Yukarıda lzmitte Tütünçütliğinde yapılan göçmen evler~den birkaçı. Aşa· 
ğıda Derincedeki göçmenlerden bir grup İskan Müdüriyle bir arada .. 

lzmit 
773 

ve · mülhakatında 
•• goçmen • 

evı yapıldı 
Yeni ev:erine yerleşen 4855 Romanyalı göçmen 
bugün müstahsil bir hale girmiş bulunuyor VP 

pullukla zeriyat yapıyorl~r 
Aradan kısa bir zaman geçtikten 

~nra bu maksadın temini için lnhlsar
. ar ziraat fen şu'besi müdürü ve tohum 
ta!ah şefi Samsuna gönderilmiş, istas- Samsun tohum ulah istasyonunda 
~onun tevsii esasları i,izerinde çalışma- ıslah edilmiı tütüu tiplerinden birkaçı 

t başlamıştır. 

fzmit, (Hususi) - Şimdiye kadarı gösterilmek suretile yerleştirilen göç-
80fOUV8 parti kongresi İzmit ve civarına Romanyadan gelen menler pullukla zeriyat ya.pmaktadır-

Bornuva (Hususi) _ C. H. partisi göçmenlerin yekunu 4855 şi bulmuş- lar. Kendilerine tohumluk buğday da 
nahiye kongresi evvelki akşam akte • tur. Kısa bir zaman içinde kendilerine verilmiştir. Ayrıca çift hayvanları ol
dilmiştir. yeni evler yapılan göçmenler bugün rnıyanlara da 50 çift hayvan dağıtılVerilen son karara göre istasyon, 

daha müsait şartları hafa ve Madenin 
trı iyi tütün yetiştirmeğe müsait yeri 
~an Teknepınar·a naklolunmuştur. 

eni se~e işlerine burada başlanacak 
b~ esaslı bir program ile daha pratik 
ıt şekilde islah işlerine devam oluna

taktır. 

Söylendiğine göre Samsunda ka
t~rlaştırılan bu esaslar Şark vilayetle
tırıe de teşmil olunmuş, Malatya, Sil
van ve civarında üç tecrübe tarlası te
l' ısj de karar altına alınmıştır. 

Tütüncülüğün terakki ve inkişafı 
;-olunda İnhisarlar İdaresinin ittihaz 
~.Ylemiş olduğu faydalı kararlar mem
eket tütüncülüğünü yükseltecek ve 
~il mühim lbir ihraç mataımız olan tü
tUnlerimizi !bir kat daha kışmetlendire
tektir. 

Samsunda Elektrik 
Derdi 

Şehrin elektrik atölyesinde zaman 
~illan vukua gelen arızalar yüzünden 
"atnsun kısmen keSıf bir karanlık i
~irıde kalmaktadır. 
d Çok sık devam eden bu arızanın 
evamlı bir şekil almasından korkulu
~0r. Alakadarlar şehrin elektri'k tesisa
~llın ihtiyaca yetecek lbir şekle jfrağı 
~1.ısusunda tedbirler almışlardır. Ya
lında yeni bir makinenin getirilmesi 
~kleniyor. 

Samsunda Kağıt Oyunları 
Menediliyor 

~ .Son senelerde Samsun ve civarın· 
ıptila halini alan Remi oyunu ile 

~ker ve emsali oyunlar Şehrimiz va
l~i tarafından menedilmiştir. Yasak i
~nc.ikanun başlangıcından itibaren 
~ edilecek, kahvelerden bile ka-
~ 

be - Herkes hazı1rlamı ken sen cie 
ş duı mazsın değil mi Hasan Bey? 

ğıt oyunu kaldırılacaktır. 
Adana Feliketzedelerine Yardım 
Adanada:ldi ıson su baskınında fe

lakete uğrayan yurddaşlarımıza yardım 
kaygusuna düşen Samsun halkı, inSfl9 
ni vazifelerinden geri kalmamışlar, 
İnhisarlar Ba~müdürü Cemal Hanyal
oğlunun teşebbüsü lle açılan deftere 
bütün inhisar memurları iane kaydet
tirmişler, kibar bayanların teşeıbbüsile 
toplanan para da bir hayli yekun tut
muştur. Şimdiye kadar elde edilen bü
tün ianenin bef bin lirayı geçtiği tah
min edilmektedir. 

Bütün murahhasların iştirakile ya- müstahsil bir hale girmiş bu'Iunmakta- mıştır. 
pılan bu toplantıda dilekler üzerinde dırlar. İzmit ve mülhakatına yerleştirilen 
bazı münakaşalar yapılmış ve yeni se- Derincede ()0, Tütün çiftliğinde 60, ve sıcak birer yuva sahibi olan göç-
çime geçilmiştir. Döngelde 40, Aslanbeyde 30, Yuva- menler sevinç içinde bulunmaktadır-

Neticede Cemal Kavukçu oğlu, Re- cıkta 13, Sümlübede 60, Bahçecikte lar. 
şat Kutucu, Bedii Elerman, Ethem Pe- 40, Akmeşe~e !)(), Karamürse}de 160, fzmit (Hususi) - Belediyenin, 
kin, Abdül Dramalı yeni heyeti teşkil Gebzede 1 OG, Adapazarında ~o. Kan- kağıt fabrikasından elektrik alarak 
etmişlerdir. derede 104 göçmen eyi yapılmıştır. şehre vereceği yazılmıştı. fzmit beledi 

Cemal Kavukçu oğlunun tekrar baş- İzmit Valiliği ve iskan müdürlüğü yesi bütün uğraşmalarına ve çalışma-
kanlığa seçileceği muhakkak görül • tarafından büyük lbir alaka ve faaliyet larına rağmen şehre henüz ışık vereme-
mektedir. Yeni heyet azaları muhitçe - - ·- miştir. Bunun için mevcut tesisatın 
sevilen zatlardır. Karamanda su yeniden yapılması ıazım geldiği söy-

lenmektedir . 

AI h. . d . f ı· . t kuyuları açılıyor lzmit yeni elektriğe kavuştuğu gün açam na ıyesın e ımar aa ıyetı art 1 bayram yapacaktır. 
Açılan birinci kuyudan üç -~----

1 değirmeni döndürebilecek Keşan yeni parti heyeti 

t 
kuvvette su fışkırıyor Keşan (Hususi) - C. H. P. kaza 

heyeti seçilmiştir. 
Karaman, (Hususi) - Uzun za- Yeni heyet Bedia Candos, Hasan 

mandanberi şehre su temin etmek yo- Yenice, Kadri Maltepe, Ali Yaraman, 
'f lunda yapılmakta olan sondaj ameliye- Halil Güven, lsmail Saraç, ve Bekir

si nihayet müsbet bir netice vermiştir. den müteşekkildir. Başkanlığa da Ha
Açılan kuyular<!an biri 150 metre ka- san Yenice seçilmiştir. 
dar derinllktedir ve orta bir tazyik ile 
su fışkırmaktadır. Suyun tazyiki üç Lüleburgaz elektrik işi 
değirmeni döndürebilecek kuvvette- Lüleburgaz (Hususi) - Elektrik tesi-
dir. Kuyu ~iraz d.~h~ der~nleştirilecek satı ihtiyacı kafi gelmemektedir. Şir • 
olursa ta.ı:ıyıkın muhım miktarda arta· ket tesisata yeni ilaveler yapılıncaya 
cağı ve külliyetli miktarda su fışkıraca- kadar abune mikdarını tahdide karar 
ğı muhaklkaktır. Bu ameliyenin yapı
labilmesi için Konyada bulunan su a- -=------~~;.;.;.;.~~;;..;,;;;;.;;;.~:.;;:;::::. 

Alaçam nahiyesi idare me murlan hep bir adara ·ama baş mühendisi çağrılmış ve 
ba~ı tertibat alınması kararlaştırılmııı- Hadiseler 

Karşısınd 
Alaçam, {Hususi) - Samsunun müstakJbel bir kazası olmaya namzet T 

• • A • tır. Sondaj ameliyesi bir müddet daha 
olan Alaçamda uınran faalıyetıne hızla devam olunmaktadır. Halen nahıye d d n_ k l d d' .. evam e eceK ve uyu arın a e ı uçe 
merkezi olan. bu mıntakada vücuda getirilen tesisat dikkate tayan bir hal ar- çıkarılacaktır. 
zetmektedir. Bu cümleden olarak bütün yollar tamir edilmiş, pazar mahalli 

1 

Kuyulardan biri şeıhrin Çavuş isti
tevsi olunmuş, yeniden bir çok binalar inşa edilmiştir. Na'hiye merkezinin kametinde, diğeri Gödet deresi civarın-
yakında tanınmıyacak bir hale girmİf olacaktır. da açılacaktır. 

... Bir kaç gün sonra yeni yıla gi
rerken.. 

... Sen de güzel bir çam donata -
cak mısın? .. 

Hasan Bey - Vallahi dostum, bi
zim karıyı donatmaktan, ona sıra 

gelmedi kH. 

Günün liigatından : Kar 
Kar - Dünyanın yüzünü ağartan 

hadise... Grip mikrobunun umacısı. 
Onun için: 
- Her yerde barınır, bir yerde ha· 

rınmaz! derler. Nerede barınmadığını 
biliyor musunuz? 
Bilmiyorsanız ben biliyorum, söy • 

liyeyim: 
Denzide barınmaz. 
Kartoup - Yaşı on yedi ile yirmi 

arasında olan; beyaz yüzlü, beyaz vü
cutlü, toparlacık, genç kız. 

Kardan adam - Dünyanın en mes 
ut adamı... Ne siyasetle uğraşır, ne 
heyecan duyar, ne de çok yaşayıp çok 
görmek f elfiketine uğrar. 
Karın soğuğu - Birkaç günlük ol· 

duğu için ehemmiyetsizdir. Karının 
soğukluğu yanında hiç k~r! 
Karın zevki - Oduncunun, kömür 

cünün zevki manasında kullanılır. 

1 
Karda gezmek - İz.ini belli etme· 

mek fartiyle ga,~t iyi bir şeydir. 
İMSET 
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3 bin lira kazanan küçÜk . - · ," . 
Selçukun yedi senede Mektep1erde talebenin! 

yedi bin lirası olacak!.. istediği olunca 
u 

iskelenin fikri 

Fakat bu bir sırdır. Berberler Cemiyeti Reisi: " Bunu 
söyleyemem ,, diyor. Küçük Selçuk mükemmel bir 

tahsil görecek, ~oktor olacalC-

Talebe arasında konuşmalar - Muallimlerin 
korkusu - Eski muallimlere gol verildi -

yeni muallimler kimlerdir? 

Alkay!l1 yeni iskelesi yazıyor: 
Belediyıe ile, bizim idare aı ~ .ndaı 

gazinomda içki bulunması vey .ı bu ; 
lunınınması yüzünden çıkan ihtilc rı gıı4 

retelerde gördüm. 
Bu hususta bilhassa benim fikriıni 

almalıydılar .. Faıkat nedense bu yapıl" 
madı. Şimdi gazeteniz vasıtasile n~ ' 
rini r ica ederim. Gazinomda içk· bu ' 
lunması muhakkak liı.zımdır. İçk bu " 
lunduğu takdirde benden vapu a ge 4 

çeook olanlar, vapuru yadırgamaz1at• 
Şimdi ise yepyeni beni görüp ~ ki va: 
pura binmeye tenezzül etmi) enıere 
rastlıyorum. Vapurlan ~nilemek iın / 

kanı olmadığına göre içkili gaz n()!Yıl 
açmak bir mecburiyett ir. 

Bir süt güğümünün 
şikayeti 

Sayın muharrir, 
Şu derdimi ne olur gazetene yaz, bed 

bundan dört sene evvel biı süf 
güğümü olarak yapılmıştım. Üç sene• 
dir kullanıllııyurum. Bende istatistiği 

Berberler Cemiyeti Reisi Ismail l leklerdend.ir r karşı büyük bir merak var, her ~ 
Hakkı, Eminönündeki dükkanında, İsmail Hakkıya, torununu bir ber· / bana konulan süt ve su mlkdarını aytS 
berber_ lerin paza. r tatili meselesini ha- her dükkanının sahibi olmuııı görmegv i ayırı kaydettim. 1500 ki' 

ı h l k d 
-r 934 senesinde: Süt mikdarı 

raret ı araret ı onuşuyor u: niçin arzulamadıgıv nı sordum. 
H l 

la, su mikdarı 1000 kilo 
- a a mı itiraz!.. Hala mı ded.iko- Beıberler Cemiyeti Reisi, içini çek· Çocuk'.lar konuşuyorlar: yi dövmek hakkı bize veııiliyor mu? 935 senesinde: Süt mikdarı 1500 }ti' 

du... Fakat bu dedikoduyu yapanlar, ti: _ Çocuklar beni dinleyin!.. - Ne dövmek hakkı! Bizim gibi mu ao, su mikrları 15 00 kilo. 
ç~nelerini boşuna yorduklarını iyi bil- - Biz meslekte ne gördük ki, yeni - Ne var? ailimlerin bütün haklarını almışlar. 936 senesinde: Süt mikdarı ı 000 Jd' 
sı~ler. _A~ı a~an ysküdan geçti. Pazar yetişen çocukları ela berberliğe hevea - Dün akşam babam gazete okuyor Ders programlarını ~uklar yapıyor- lo, su mikd'arı 1500 kilo. 
gunlerı hıç bır dukkf.n, açık kalamaz.» ettire1im ı d'u. 0 okurken ben de gazetesine göz larmış, derse girip girmemekte ser - Bu gidiŞle süt mikdan bir iki seneyt 

Benim içeri girişim, bahsin mev- Küçük Selçuğun üç bin lirası yedi gezdirdim. Ne görsem beğenirsiniz? bestmiŞler. Hatta hatta: Muallimleri kadar sıfıra ineceğe benziyur. Alaka ' 
zuunu değiştirdi. sene sonra, nasıl olup da, yedı" bı·n lı"· - Ne gördün? ce'l3landırıyorlamıış bile.. darlann bu işle meşgul olmaları lA 

/ 

ı ·1 H kk İn .....l - Fena şey .. Mahvolduk demektir. zımdı smaı a ı, geçen ayki çekilişte raya fırlayacağını doğrusu merak edi- - gilt ert..oue yeni bir mektep ya- - Mahvolduk. -······:; ..................... - ........ - ............... " 

tayyare piyangosunun 30 bin 1iralık yordum. pıhnış.. * rir: 
ikramiyesini kazanmı~tı. Kendisini lsmail Hakkıya: - Başka şey yapmailar ki, sa_~i ya Muallimler sınıflara girerler. Fakat Haciyvat perdeye gelir: 
kutlamağa geldiğimi söyledim. İsma- - Bu na.ati banka imi? ki, yedi ae- pılac~ yalnız~ mektep v~ış ~~ı. ~u sınıflaTa girıme1erile ~arı çıkmalan - Vay benim Karagözüm, vakti şe' 
j) Hakkı gülümsedi· d . ._. b k . 1. mektepler ~a.Jdlkça hızım gıbıl~rın ı.. :- olur. rifin, 

. ne e sermayenın vır uçu mıs ıne ya- d rah tl 1 uu: ' 
- Yalan değil, yanlış... Piyango kın faiz dağıtıyor} .. diye sordum e ~~aza ~~r. b ..... tr f" l"" ek - Bizim sınıf bomboş. - Hey benim damlar bozan sansa 

biletini ben alclun amma, ikramiye ba· Güldü: · - u Inıt:U\.~ep ~a ur u rn - BiıJim sınıftakiler yerlerinde ama rım hopla. 

ı.krn d r 
tep. ~ ... - · · 1 lmadıl - Karagözüm sana mestane desin ' 

na ç a • - l~te, yalnız bunu söyleyemem 1.. _ O da nasıl şey? u.;:ııı ı~r a ar. 1 
- Nasıl olur 1 dedim Ali Ak - Bizim sınıf büsbütün başka, !çıe- er. ~ 

A 
1 

t . mcı - Programlan talebe yapıyormuş, rinden biri ayağa kalktı: - Haciyvat fundalığa gidelim, sa 
n at 1 • S b h 

1
. d derse istctl'erse giıriyurlarmış istemez- _ Bay muallim, dedi, verdiğimiz da çingfme desinler. 

- Benim bir torunum var; adı Sel- e ze a lll e lerse annrni'\IY\rlanruc:. b k ..Daha öbür sınıfta taıvana dört ıarıt1 
k Ö 

b--·~J- :ı ir ·ararla bugünden itibaTen vazife-
çu ·· nümüzdeki 22 şubatta. :1 yaşı- - Ne iy.ı· şey.. h salıncak kurulmu.-.ur. Talebe sı ra ile 

I 
nize ni ayet verilmiştir. 'l' 

na basıyor: Bllseni~, .n~ s.:~li. Ce-
1 
fzmit meyva ve sebzecile- - İyj ya! * salıncaklara binmekte ve Bayan tntJ' 

çen ayın pıyango bıletım kuçuk Selçu-l • • • A • • • - Haydi biz de öyle yapalım! Bir hafta sonra: allirn talebeyi sanamaktadır. 
ğun talihine almıştım. :m bin liralık rınııt şıkayetını mucıp - Yapalım. Talebenin seçtiği muallim sınıfta _ - Yandı .. 
ikramiye, bu bjlete çıkınca hemen üç olacak şeyler yokmuş - Evvela programdan ~lıyoru.z. dır. BiT elinde~ öbür elinde bir - Yok yok mızıkçılık ediyorsuJlı 
bin lirayı alıp bankaya yatırdım. - Ben programı yaptım bile; elışi düdük vardır. Üç tane hokkayı yanya- yanmadı. 

Yedi sene sonra, faizil~ birlikte, bi- hmit Parti kongresinde delegeler - ve jimnastikten maada bütün dersleri na d.rizmiş1ir. Elinde üç tane zıp zıp ta - Vallahi billahi yandı. 
'b İs · kalfürıyorum. - Çok old\ın Bayan muallim şimdiı 

zim küçüğün yedi bin liraya yakın bir den iri tanbul Sebze h<11inin Izntlt şı vardır. 
sermayesi olacak! meyva ve sebzeciliğinin zararına ha - - Ya mua!limler. - Bakın çocuklar, hoklkada üç topar - Şimdi ne olacak? 

0 
zaman k d ı.:- k" reket ettiğini söylemiş ve bu mevzu Ü· - Bu muallimlerin hepsini atarız. lakta üç.. - Bir karm- ver:ir, seni de az1ede' 

a a ar, paraya ·~ ım- Muanmıför konnc:oııyorı-r·. riz' . l d zerinde ehemmiyetle durularak bir~ok -.- w Hokkaların alttarına tx>parlakları ko ·· senın e sürememesi e şart I münakaşalar cereyan etmiştir. Muallim'ler sınıfa girmemiş'lerdi. Mu yuyorwn. Her hokkanın altına bir to· - Siz ne dedinizse öyle olsun, yat>' 
Çocuk, on yaşına. girince; parayı İstanbul Meyva ve Sebze Halinin ne allimler odasına toplanmış konuşuyor parlak koyduğumu gördünüz ya .. Ben madı, yanmadı. 

yatırdığımız yerden alacağız. Piyan- iti'barla İıımit sebze ve meyvacılığına lardı: şimdi ham, hum, hem diyip şakşakla Daha ö"'bür sınıfta elişi muaUimi ıtı' 
godan çıkan ikramiyenin parasile Sel-

7
.arar iras ettiğini öğrerunek için ala • - Haberiniz var mı? hokkalara vurur vunnaz, yuvarlak.la- lebenin kararile sınıftan dışarı atılı_: 

çuğa mükemmel bir tahsil yaptırabile· kadar zevatla temas etlik Bize söy - - İngıilterede yeli tarz bir mektep rın her üçü birinci hokka altında !.op- yordur. Buna sebep muallimin cc.hil.~ 
ceğimi wnuyorum. lendiğine göre İstanbula gelen bütün açılmış. lanı-verecekler.. masıdır. Çünkü uçurma yapmasını r:ı>' 

- Demek torununuzu çok seviyor· meyva ve sebzeler Halde satılır. Hal- - Bu ~ni tarz mektepte herhalde Öbür sınıfta da ders vardır: ıoodiği için talebesine de öğretemenıif 
sunuz?. de Belediyenin aldığı resim evve1ce muallime iyi bir mevki verilm.iş'tir. Bir perde kurulmuştur. Yeni mual- tir. 

- Hem sever, hem de acırım. Ba- Ha1 mevcud değilken pazarlarda satı· - Yani nasıl lyi bir mevki, talebe-- lirn perdenin arkasındadır, dersini ve· * * bası eczacı idi. Laleli eczanesini işle- lan sebze ve meyva1ardan alınan re - -•K• • • • • • • • • •-•••• •• • • • • ••b•••• ••k•••-b• • • •• • • •,: • • • ı: •••• • •ı• • • • • İ ~ •-•• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •1 
tirdi. Geçen sene öldü. Selçuk, yetim simden fazla değiklir. Binaenaleyh bu e narı na a ez 1n1 a ~ ı.. Nizami Paşa sivil bir .. r~d1n ··rt 

cihetten b?r şikayet mevzuu bahsola - gıymış, balozun kapısında gorunm°', 
kaldı. Yavrunun benden başka erkek maz. Yazan . Servet imam Ar tü. On~n geldiğini_ gören Katina 3vJ 
hamisi yok. • us zı çıktıgı kadar bagınnıştı: 

Halde satışı yapan Hal idaresine mu- Roman J Eıh ... Ben de, hayatta olduğum kayyed vıe teminattı ajanlardır, ki No. 5896 - Avire maman, gelmis o mor 
müddetçe, be~ on kuruş kazanahiliyo- bunlara kabzımal denir. Bu kabzım:ıl- O gün Nizam'i Paşa Beylerbeyindekı'i - Başam Efendim geliyorum. pasa yine, sevezek ben .. verezek sok ı' 
rum. Yarın gözlerimi kapayınca., Sel- }ar yaptıkları satışa mukabil ufak bir yalısına ikindi vapurile gitmişti. Onun - Ayol kız, neredesin? Hande ise, ma sok para ... 
çuk ortada kalaca1tl Bizim gibi adam- komisyon alırlar. böyle vakitsiz geldiğini gören Hanımc- hinnak illetine uğrayacağım.. Paşanın sesi duyuldu: 
lar, çocuklarına, torunlarına ne hıra- Anadolu zürraı malını va bizzat Ha- fendi, yalının sedef merdivenlerini He - Eman Başam, Düşmerrlerinin ve - Katina, gözümün içi, gönlüın~ 
kabllirlerl itte !bunları düşünerek, baht le getirir veya bir muta,;assıt vasıta - reke ipeklisinden yapılmış lerlil<lerile Diı..tümlannın ev:irn barlamdan irak bir tanesi; a benim ruhu revanım. 

1 

işi hu, dedim, bir piyango bileti satın sile gônderir. Evvelce bu muta,·assıt - tıkır tıkır inmiş, P~sını karşılamıı;tı. olsün! benim gonca d'i.ihanun, a benim fettl' 
aldım. Allah, insanı, her yandan talih- lar zürradan aldı'klan malı İstanbul - Amen Başamı dedi. Böyle Vakıt- - Kız Dilküşad rurn .. 
· B d bö piyasasında sattıktan sonra bedelini sız zemende dünyanın neresi köşesin- Dilini damağında --.trlattı: - Pasa geldi duydum. Haydi ,1r4 

sız etmez ya.. azı a ··yle yüzüne 'i._. ı derhal zürraa tediye etmiyorlardı . Ve den teşrif ~liyörsünüz? - Ldkman hekimin ne crediğini bi· pedimu sok yalanzi. Hani vire ya~ 
güldüğü olur. Bizim küçüğe de, işte b t1 .. p ·· Bab ·rd k k lir misin? zakltin bana fistan. Qe•ire--'·tı"n sDP 
hiç yoktan üç bin lira vurdu. u sure e zurra parasını uzun zaman aşa o gun ıa ı en er en çı mış .

11

~ ~ 
mutavassıtlardan alamıyordu. Halbuki ıtı. Bunun zahiri sebebi Meclisi Vülre- - Nereden bileyim haşam? Ben be para .. 

Sağlam bir tahsil, insan için en bü- bugün kmbzımal1ar bütün :::atıştan lanın erken dağılmış olmasıydı. Fakat kim değfilim, hem heste de olmidim. - Para da neymiş Katina? .. Se~ 
yük bir sermayedir. Selçuğu, bu ye· mes'ul bulundukları için köylünün hakikatte hiç te böyle değildi. Paşa da - L<>kman hekmı, senin gibisini ye Olsun al hepsi senin olsun, bu can °4 
dibin lira para ile, Avrupada, herhan- mal'ının bedelini henüz alamadığına bir haftadan beri bir hfilet vardı. Hani demiş. sun. Bu Paşa senin olsun, sen hele f• 
gi bir meslek mektebinde okutabilir· dair ufalk bir şikayeti üzerine Hal ida- o Adapazanndan yeni ge'len, Dil'küşad, - Ben benim Başam, siz yemyem le bir salın göreyim. 
sek, memlt!kete döndüğü zaman, ha- resi vasıtasile bu bede1i köylüye ver- Paşayı adama.kıTiı zivaııadan çıkarmı.ş misiniz ki yi~eceksiniYı? - Al pasa sana düziko verezeyirtl: 
yatını kazanmış demektir. me'kle mükellef olduklarından muta • tı. - Yamyamdan da beter .. Hani şöy- - Ver Katina, 

- Çocuğu ne yapmak niyetindesi· vassıtlann köylünün parasını beklet- A1'tmışlık ~urt, şimdi de bu taptaze le yanıma otursan.. Hani benim em dirhem düzikoIXlı 
niz) Helcim mi, avukat mı, iktısatçı rnesinc mani olmaktadırlar. İşte hu avın peşinde idi. - Hammef'endi görürse ne der, Gel bana Katinamu Katinakom! 

? y ah vaziyet mutavassıtlann şikayetini mu- Ah şu Hanımı bir evden ntlatabilscm Ahdim emanim olsun bendeniz böyle ~ mı .. B ~t... d k cib olmaktadır. Bitakis zürra vaziyet- de Dilkıüşadla ya.lnız kalabilsem diye şey'ler yepamam! Has ahırdan çekilen araba, Yıl-4 
- enım arzum o tor yapmak- d • yokuşunu r-"-ıvnrdu l }bı·sV ~ z .1.. L d "d" Ec ten memnun ur. kabına sığamıyordu. * :sJ.A J - , sırma , e 

ur. _aten ua·u-:>sı a eczacı ı ı · za- n· 1 h ı~k d . • . arabacı geriye baktı Arabanın ·('ı·rı# 
, , . . . · ınaena ev a cı a arlar s•'!rny<! tı Pa~a eller ini çırptı· o · · ı:s ..1. c:ılık , cloktorıu :, bırbırlcrınc yakın mes · mucib bir vaziyet görmemektedi .. ler. _ n: . .kü d!.. gün. gene Galata balozlannın ö· ki yaşmak feraceli kadın .... vestt r ni.inde allı yeşi11i kokonalar toplanmış vesaire. (Sonu y0 1') 
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:-BOR POSTA Sayfa , . 

1 SEN KiMSiN? 1 Cenup röportajlan 
Adanalı çok geziyor ve 
şehre yenilikler getiriyor 9 - AVUKAT 

Hoca değildir, 
fakat cübbesi var -
dır. Kadın değildir, 
fakat kadından çok 
konuşur. Ne müd • 
·dei, ne de mücrim
dir .. Fakat mahke ,. 
me mahkeme do -
la.şır. 

- Ya nedir? 
. Diyeceksi
niz, böyle deme • 
yin. 

- Ya neydi? 
. Deyin, cevap ve
reyim. 

- Mehami idi? 
- Ya sonra ne 

oldu? 
Dava vekili 

oldu. 
- Ya nedir? 
Sualini şimdi so

run, çünkü şimdi 

ne mehamidir, ne 
de dava vekili .. A
vukattır. Avukat • 
~r amma, kendisi· 
ne abukat diyenler 
de vardır. Avukat 
olsun, abukat ol -
sun, ne olursa ol .. 
sun. Benim bildi .. 
ğim, mahkemele • 
l'in en sadık müş • 
'tıerisidir. Yanlış söy 
diın, insan bu yam 
lır ya, mahkemere
rin müşterisi değil. 
ma.hlkeme müşterilerinin yani: 

- MüveKıkil! 
İsmini verdiği kimselerin yüzde yüz 

komisyonla çalışan siınsanciır _ 
Evwla müvekkili anlatayım: 
- Biliyoruz. 
Diyecekslıllz.. Bilemezsiniz. LUğa r 

ta mı bak.acaiksınız nafile. 
Bi.lmem kimiın Lugati Qımıanisinde 

müvekki.1:, kelimesinin karşısında tev-
IW eden - vekil yapan· başkasının ye., 
rine bir iş gören adama o işi veren • 
tarzında şey'l'er görürsünüz. Halbuki 
avukatın müvekkilim diye tavsif ettiği 
iman bu değildir. Luğati Osmaninin 
müellifi bunu bilmediği için luğatine 
yazamamışt.ır. Bir avukata göre mü • 
\rekkil kelimesi vıe.linimet manasına ge 
tir. 

Avukat, mahkemede müvekkilini 
müdafaa eder. Sadece müdafaa .. Mü -
dafaanın .zıdh olan hücumla alakası 
)"O&ctur. Btmda da bel!ki hakkı vard1r. 
:Velinimeti hesabına haydi diyelim iyi 
bir müda.faa yapısın, amma hücuma da 
geçemez ya Nihayet bu para ile tu -
tulirnuş askerler cinsinden bir asker. 
Fazla ileri gitmesine imkan yoktur. 

Avukat, müv~m adını sanını 
bilir .. Davasını ise bazan bil'ir, hazan 
da bilmez. Mü vekkiJ. onu vekil yapar
ken davayı cAa sından cZ• sine kadar 
anlatmıştır amma, avukat unutuver -
nı~r. 

Mahkeme kapısındaki listede mü -
~ilinin adını okur ol.kurnaz. İçeri da 
lar. 

Müvekkili de, içeridedir. Hatt'A hl -
itim adını, babasının adım filin sor -
llluştur. 

Avukat yarubaşında durur. 
- Dava neydi? 
- Bffiyurnunuz.. 
- Ha ha alacak meselesi .. 
- Yok canım evden kiracı .. 
Avukat ayağa kalkar: 
- Müsaade ederseniz ben arzede -

ylln .. Müvekkilimin bll' evi vardır. Bu 
ıevk:Je kirayla oturan müddeialeyh ... 
kirasını vermediği gibi.. 
Müvekkil şa~nmL"'tır. Çünkü ev ken

disinin değil, ötek1nmdir. Müddei de· 
Sil, müddeialeyhtir. Kirayı venniycn 
kendisidir. 

* Alacak davalarında ekseriyetle ala-
caklının vekilidir. Bu da zekasına d'e -
lilet eder. Borçlunun vekili olmak ni
ye yarar ki, alacaklının veki'li olmalı 

ki atacağın bir kısmı onun eline geç -
ain •• 
Karı koca davalarında kadınm a -

vı*atı ise, eğer kadm da bir parça ak
ça pakça ise bütün talf&atini takınır .. 
Neden taıJrı.nmamn, gül gibi kadın, o 
meodebur adama liy* mı? Tabiidir 
ki mahkemeyi kazanacak ve güzel ku
ZUY\lt Çirkin kurdun elinden kurta • 
racaktır. Kadın çirkinse biraz yavaş-
tan alır: • 

- Elin sürtüğü, der, kim bilir, o da 
ne yaptı ki herif yüz vermiyor. 

Cinayet davalannda uzun uzun an
latır, anlatır, mlatır. Heyeti hakim.eyi 
katilin masum olduğuna ikna edemez
se~ onu d:inliyen katil kendi ma -
sumiyeüne iman eder. 

* Av\lkat, abukat olduğu zaman çok 
ithr görür: 

- Avukat! 
Di~en :iinsan, ondan pek bir şey um

maz. 
- Abukat! 
Diyen insan •; onu mahkemelerin 

en büyüğü sanır_ Abukatı olduktan 
sonra davayı kazanacağına yüz.de yüz 
bin emindir. 

Avukat müvekkiı1inin nabzına gore 
şerbet vermekte de mahirdir: 

- Davayı kaYb~tıiik amma, der, 
temyiz muhakkak nakzedecektir. 
Şündi onu yazıyordum. 

O, temyiz na.kzedecek dediği sırada 
evrak çoktan temyizden geri gelmiş • 
tir ft hüküm kat•iyet kesbetmiştir. 
Hakkı hukuku bilir, kanunu yuttu

ğu içindir ki göbeği biraz şişkindir. Ve 
ağmıdan nefes yerine kanunun mad -
deleri çıkar. 

Mecelıleden, meşhut cürümler ka -
nununa kadar bütün kavanin ve niza· 
maıt e2iberindedir. Ezberinde o1an ka
vanin ve nizamatı yalııız mahkeme:Je 
değil, her yerde kuTiarur. Mesela 
tramvayda kendisine: 

- Efendi ne diildlip duruyorsun! 
Diyen kondüktöre. 
- Seni ceza kanununun bilmem 

kaçıncı maddesinin şu fıkrasına göre 
cezalandıTırıın! 

Diye çıkı.şır. Ayağına basana: 
- Hukuk mahkemesinde dava açar

sam seni ~ kadar lira cezai nakdi He 
şu kadar lira tazminata mahkfun etti
ririm. 

Diı'ye bağırır. 

Avukat biraz da çapkındır. Fakat 
ciimıü meşhuttan kor~1:1ğu için te -

aıdüf ettiği kadın .. 
lara lif atarken cür 
mü meşhut kanu ,.. 

Devlet Demiryollan her yıl Adanaya ( ı-) mi!.yun 
300 bin kişiyi getirip götürmektedir. Şehirde 
asayiş mükemmeldir. Tek bir meyhane yoktur 

1 

mm.un bütün mad -
deJıerini gözü önü • 
ae getirir. Etrafına 
bakınır; kimsel~r 

,artur: 
· - Hanımefendi. 

Der, sonra birden 
~ «hanımefendi• 
tabiıinin kanunla 
yasak edilmiş oldu
ğunu ha.tırlar, kıza-

- Pardon bayan! 
- Birşey mi söy· 

liyecektiniz? ~el.nenin lituyon binui 
~~= Bir gazeteci için en büyük aaadet, dan kendisini ayıran tek bir tı.suaıyet 

na .. gittiği yerde bir gazetenin mevcut ol- vardır .... Atlamak ve atlatmak tehlike-
mına size, ah canım 1 diyorum. ması, ve mes eıkda.şlan tarafından kar- sinin mevcut olmaması ... 

_ Terbiyesiz. şılanmaaıdır. T dt bir ferd dahi tanı· Ada.nada at da var.. Meydanda ... 
Hiddetlenir. madığım Aclanada Türksözü gazetesi- Onun için işler biraz ağır gidiyor, ga-
- Hakkınızda ha nin tahrir hey"etıini hulmaaaydım, on- zeteye bugün geçmeyen bir yazı yarın 

katet davası açarım lar hana karşı mesleki teeanüd ve doet- es'kimif olmıyor. 
Ceza kanununun luk.larını göstermemit olealardı, hiç Türksözü Cumhuriyet devrinde, ve 
482 inci maddesi şüphe yok ki, anayurdun bu güzel ye- en müşıkül anlarda parti prensiplerinin 
pıucibince üç gün - r.i~.i bu. ka~ar yakından tanıyabilmek- en sadık bir i~isi ve emirberi oJmuş
den altı aya kadar ligıme imkan olmazdı. On beş gün tur. Mem!leketinin dertlerini efkarı u
hapse mahkfun ° · müddetle sanki Istaobulda imi~im gibi mumiyeye aksettiren Türksözü ba~un-
lursunw:. kendimi yabancı hissetmeyişim, haber- daki kimselerin ciddiliğini daima eay· 

v dıa:~ _ leri a!makta kolaylık görüşüm, hep o falannda da takınmasını bilmiştir. 
.ı..•----~ yazı l k" t "d'" a1ı- 1 - • _J_ 1 A hanesinde kitibi ve mes e ı esanu un tez urıermoen o - danada Okuyan Az 

dakölbsu vardır Ki du. Şunu da teessürle kaydetmek la-
\ibi bir delikanlıdır Türkaözü idarcbanemn bulmakta zımdır ki ... Adanada bir okuma bub
Daktilosu da ahun güçlük çekmedim. ayıH zamanda Son ranı vardır. Yüz bin ~tilik vilayette 
phım bir genç kn, Postanın Adana muhabiri olan FuatJ yevmt olarak iki gazete çıkmaktadır. 

Kaıtıibinin işi §'Udur: Nabi, beni yukarıya tahrir bey.etinin Biri.si muntazaman netriyat saha-
~a~bahleyin ~eyi süpürür, od.~'~~~ çıkardı. Gazetenin neşriyat smda mevcudiyetini hissettiren ve yu-

~afir~er~ ~ahve soyJer, ve avukatın müduru ve Adananın en fayanı dik- karıda bahsettiğim Türksözü, diğeri de 
muşteriier~ı dalaşıp avuıkat namına kat şahsiyetlerinden biri olan Bay yevmi olmakla. berahe~ kapanmamak 
papel tahsıl ~r.. . Mu~afa önündeki Arapça gazeteler- için ara sıra kendiaini pteren ve çok 
Avukatın agızlıgını temızleme'k, a - d · Pi 

vukatın çocuğu yazıhaneye geldiği za· ekq yazıı·~~ştınyor, (ıiazet~~n . ı N~ miifkülat içinde kıvrandığı çehreein-
1 A'L ta .. l . 'f' se reter ıgını yapan gen,. muruanu ı- den belli olan Yenı· " .J_na man onu oya arn~ cum eı vezaı ın- .. ~ l"Wö •••• 

den ma<luttur. had T anguner de radyodan lstanbul Bundan b~ka Adanada. satılan bü· 
Avukatın yazıhanesinde kadın müş- habetlcrini almaia çahfıyordu. Yüzü tün latanıbul .gazetelerinin mecmuu sa

teri varsa kapıda bekler, ve ge-lenlere: bir karıf asıktı. Benimle tanıştıktan tışı da 1000 ntkamını ancak doldur-
- İçeride mühim bir işleri var. sonra: maktadır. İstanbulda çıkan öyle gaze-
Der, bunu de:rıken çap'kın bir gü ~ - Londrayı, Parisi, Kudüsü, hatta te vardır ki Adana onun mcvcudiye-

lümseme ile ~ühi.m işin ne olduğunu bazı 'bazı Japonyayı şu radyo ile alıyo- tinden bihaberdir. Gene öyle gazete 
da anlatmak ister. ruz da İstanbulun verdiğt haberleri a- vardır ki ancak iki nüsha aatabil
~os~. niye yarar? İşte o meç - lamıyoruz, dehşetli parazit yapıyor. mekteıelir. 

hul. Her g'ün sabahtan akşama kadar diye dert ya.ndL Bu bakımdan Adalar denizinin in-
oturduğu makinen.in başında makine- T·· ~- ·· ·· il" 1 · · ' · l 

• "'""""' .J~; b ğil. ur1'. ısozu vı ayet pzetc erının ı- ciai, zmir, cenup vilayetlerinin incisi 
nın espas vuran .....,cı.u ~.w.r çu u e · d .. _Lı!-=1· · · k :ı~- ha fl .'!r • ..+.-ı. - çın e en mutu;.cwu ı ve en ıyı çı anı· Adanadan çok ilerdedir. lzmirde ls-
LJA sıra r ar a.rası.ııa s~ ~gı ay· d G . , . . 
naya bakarak san ondüle saçlarını dü- ır.. aze~e~ın ~ı Adana Sayla~ ta.nbul gazetelcrile rekabet edecek de-
zelten, yanağını pudralıyan, ve dutla- Fend Celaidır. Bu itibarla gazctemn recede mükemmel gazeteler çıkarken, 
ğının ıkırmızısını tazeleyine c.Wd;ilo - Ankara haıberleri kuvvetlidir. Türksö- nüfusu lzmirden pek az farklı olan A
nun ne işe yaradığını kimse anl'ıyama- zünü fikrt hakimiyeti altında tutan dana, nüfus farkının niııbetinden claha 
rruştır. Ferid CelMin kardeşi Nevzad Güven büyük bir nitbet altında gazeteyi sev-* Adanalıların kültür ve bilgisini takdir memektedir. 

Her yerde avı*a11tır. Her yerde çok ettikleri bir gençtir. Bununla beraber fUnu da i1lve et-
ısöyler, fakat evinde müstesna .. kansı Gazetede İstanbuldaki arkadaşJann- (Devamı tZ lnd sayfada) 
ondan daha baskındır. Bir kere o söy· 
lemiye baş'ladı mı; avukat'ın bütün ta- -ı 
laka.ti kesilir, dut yemiş bülbü'l gibi 
dili tutulur= 

- Haklısın karEı~ der ha«lısın.. 
Ben hakim olsaydım. 

- Hakim olsaydın ne yapardın? 
- Mahkemeyi sana kazandırırdım. 
- Vay sen mi kazandıracaksın .. 
- Hüküm mevkiinde olsaydım evet. 
- Hiiküın mevdtü mi, burada mev-

ki filin söbnez, hüküm benim hük -
müın. 

- Evet: 
- Hakiın benim. 
- Öyleyse bayan hakim vereceği -

niz hüküm adaletiın tecellisi olacaktır. 
Karısı ıkızmıştır. Mangaldan aldığı 

Ina§ayı başına indirir. 
- Temyiz edeceğim.. Bunu yanına 

bırakmıyacağun. İcap ederse tekrar 
tekrar temyiz edeceğim. 

* Sayın avukat, 
İşte bu kadar, dflha fazla yazacak 

değilim.. Dünya hali kim bilir, be-lki 
güriün birinde sana işim düşer ve be -
nim vekilim olursun, daha fazlasını 
yazsaydım, şimdi değil amma vekii im 
olduğun gün beni cayır cayır yakar -
dınl 

'.:=set Hulôsi 

Radyo ruhsatiye 
Resmi ile pasaport 
Masrafları 
Geçenlerde gene bu sütunlarda o· 

~ularımızdan cFehmi Yahya• 
nın bir mektubunu neşretmiştlk. Bu 
yama biJha.ssa temas edilen nokta
lar radyQ saMplerinden alınan 1 O 
küsur lira ruhsatiye resmi ile pasa
port işidir. 

F. Tuna isminde bir okuyucumuz 
da bu yazıya karşı aJ.a'ka duyarak 
bize gönderd!ği bir mektupta diyor 
ki: 

((- Benim de bir radyom var. 
Şi<rketin hüklımete geçmesi dolayı· 

sile ruhsatiye resmi olan 10,5 lil'a -
nın alınmasına devam ediliyor. 
Radyolar milletin inkişafında bü • 
yük ve ehemmiyetli bir rol oynadı
ğı ciıhet1e hükumetin her şeyden eY
vel bu resmi indi·rmesi, radyo sa -

hiplerine ve bilhassa küÇük me -
murlara bir kolayl'ık olmak üzere 
bu resmin muayyen taksitlerle alın
ması lazımdır. Küçük memurların 

10,5 lira veremiyeceği pek tabiidir. 
Pasaport ~ine gelince. Balkanlar· 

da ufak bir seyahat yapmak istiyen
ler 26 lira gibi hiç bir memurun ve
remiyeceği pir pasa-port masrafı ile 
karşılaşıyor. Halbuki her münevver 
lrendi memleketi menfaati icabı 

komşu memleketleri çok yakından 
tanıması lcizımdır. Bu ise oraları 

gezmek ve o mmetLn çalısına tarzı -
nı yerinde görüp öğrenmekle olur 
Hükılmet bu hususta bir kolaylık 
olmak üzere yazıldığı gibi pasaport 
müddetini (3, 6) aylı'k ile bir sene
lik olmalk üzere vermeli ve ona gfo·e 
pasaport masrafı alrnal'ı. Ve yahut 
Bal'kan antantına dahil memleket -
ler için posta ücretlerinde · olduğu 
gfüi ayrı bir pasaport tarifesi vap -
malıdır.• 
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Pullu kadifeden bir tuvalet 1 Güze11;1ı bahisıerı 

IAmerikada bugüne kadar 
görülmemiş bir izdivaç 
Biri Amerikada, diğeri F ransada bulunan karı, koca 1 
telef onla ilanıaşk ettiler, telgraf la izdivaç şartla
rını kararlaştırdılar, 5000 lira telgraf parası 

Pullu kadi'f eden 
şık ve orijinal bir 
ak.ıam tuvaleti. 

Yağlı ve yağsız 
Yüzler ' verdikten sonra nihayet muradlarına erdiler 

Rengi sıi.yahtır. 

PU11an gümüş 
rengindedir. Önü 

Aıtlas Okyanusunun iki ucu arasın-, 
da yapıllan bir telefon muhaveresin -
dm ve tamam beş bin liraya paıtlıyan 
t~afu aşk sahnelerinden sonra, dün· 
yanın bahtlı kullarından meşhur cMi
ki Mavs> kumpanyasının Paris mü -
messili Karnen, pek yalkında N~vyorlc· 
ta evlenecektir. 

* 

düz ve kapalıdır. 
Bele dogru incele -
rek vücudu sar -
maktadır. Arkanm 
dekoltesi orijinal 
bir şekildedir. Bele 
kadar açıktır. İki 
yan'lardan gelen en 
siz bandlar yakada 
birleşmektedir. Ar· Burula garib ne var, diyeceksiniz, 
ka etek bu yıl mo H1kayemizi dinleyiniz.. Kamen'in ni -
dasıına uygun şekir· şanlısı, Nevyorkun en büyü'k mağaza -
de uzundur. !arından birinin satış müdürü olan ve 

Önden ayakkabı - senede bizim paramızla tam 15 bin li
ra maaş alan 24 yaşında bir esmer dll-

Jarm uçtarı görün- beridir. Güzelliğile meşhurdur. Onun 
du .. guv.. halrle arkası v .. ki 

Cill.t, umumiyetle, yağlı ve yagsız kal!bini fethetmek o kadar güçtur , 
yerde sürünmek • diye ikiye ayrılır. Ve bütün bakım bu pice delikanlılar, servetli kişiler, dök-
tedir. esasa dayanır. tükleri bütün dillere ve oluk gibi akıt-

Ü'2Jerinden alı - (a) Yağlı ciltlerin bakımı - Yüzü tı!kları altınlara rağmen h:P .. hüsra~a 
nan kap siyah tül- sabahları su, sabun ve pek yumuşak karşılaşmışlar, gene kız, . but~ _b~TL.a

elmıyan bir fırça ile sabunlayıp fırça· ra istihfafla bakarak geçıp gıtmış ır.~ 
dendir. Ken.arl.a - lamak. Soma t;emiz bir suda çalkala . O, bulunduğu müessede ~al~k~nlıg~, 
rına ayni kadifed'en malt. sami'miyetil~ ~ .kad.~r .. sevılmıştır kı, 
geçirilmiştir. Ön - şefleri kendisını elustunde tutmakta 

En iyi su yağmur suyudur. Çalka}a-
dekil uçları yuvar • 1 dırlar. 

ma suyuna biraz (amonyak) katı - İşte Mis Prins Lenor isminde olan 
lalktır. Ve boyunda malı. (2, 3 litre suya bir kahve ka - bu gene kız, on beş bin liralık işini bı
taşh bir (dl.iple) şığı amonyak) ilk. 9U sıcak, ikinci so - rakacak ve dünyanın bahtlı kulu de • 

Misis Lenor 
ya bağışlıyan tetk kelime geldi: 

- Evet. 
Ertesi gün ona şöyle bir telgraf çek. 

tim: 
tutturulmuştur. ğuk olmalıdır. Bir süngeri bir kaç ke· diğimiz Kamen'le evlenecektir. 

==:::=:=~~~:'.====::~:::::::::"_-__ -__________ ;--=-:=----, re bu soğuk suya batırarak yüze kom- Bakınız Karnen hikayesini nasıl an-

Y EM EK YAPMASIN/ BiLELiM pres yapmalıdır. latıyor: 
(b) Bu temizlikten sonra yağlı bir Burulan beş hafta evvel, Nevyork · 

cEbediyen beraber yaşamak kun .. 
tratını tasdik ediniz. Hiç bir maddeni.D 
atılmasına veya değişmesine razı de • 
ğilim. Seni seviyorum. Sana prestiş~ 

sana taabbüd ediyorum.> Tavuk U··zerine konulacak sos kremden pek az sürüp bir, iki dakika tan ayrılııiten, bir çayda tanıştığım ni
yüzünüze masaj yapınız. Ve hafif ha - şanlım beni selametlemişti. Aramızda Sevgilim cevabını gene telgrafla 

verdi: 
Tavuk başlamasında güzel bir de -

ği~iklik yapmak için söyliyeceği.m 

(sos) u hazırlayıp üzerine dökünüz. 

Çok beğeneceksiniz. 

Orta büyüklükte bir havucu yıkayıp 
üzerini· kazıyınız. Altı parçaya bölü -
nüz. Küçük bir soğanı soyup ince ince 
dilimleyınfa. İki yemek kaşığı tereya
ğmı bir tenıcerede kızdırınız. Soğanla 
lıavucu içine atınız. Beş dakika kavu
runuz. İçerisine iki yemek kaşığı unu 
yavaş yavaş dökünüz ve mütemadiyen 
karışit.ırmayı unutmayınız. Un sarar -
mıya başlayınca bi.r buçuk çay fincanı 

et suyu ilave edinıiz. Kaynamıya baş
layıncıya kadar kanŞtırmakta devam 
ediniz. Kaynayınca içine biraz biber, 
bir defne yaprağı, tuz ve doğranmış 
maydanoz koyup ağzım kapayınız. 
Hafi'f ateşte yirmi dakika kaynatınız. 
Sonra başka hlr kaba boşaltıp içerisi -
ne bir çay fiıncanı haş1anıp ezilmiş 
kestane ile bir buçuk yemek kaşığı e· 
ritilmiş tereyağı.nı ilave ediniz. Mü -
kemme1 bir (sos) olur. Haşlanmış ta
vuk ~inin yumuşak kısımlarını par -
çalayıp bu sos üzerine dökünüz. Tadı 
yenr, kuvvetli bir yemek pişirmiş o • 
lursunuz. 

3 

Yazan: Peride CelAI 

ili vurunuz. Bu vuruşlardan yakında hiç'bir söz, hadise geçmiş değildi. A • 
bahsedeceği.z. .İki elinizin dörder par- }elade iki arkadaş gibi ayrı1dık. On beş 
mağile - göz altları müstesna · yüzün gün evveline gelinciye kadar birbiri -
her tarafına çok hafif hafif ve sık sık mize ha:Etada i!ki mektub gönderiyor -
vurursunuz. Ve hemen · ince ' bir kağıt duk. Bu mektublarda da fazla bir lıu ~ 
veya tülbentle kremi .silersiniz. susiyet yoktu. Bir gün ona telefon e -

derelk, müessesesile aralarında olan 
(c) yüzünüzü bir kaç dakika din - kuntrata dair bazı ş-eyler görüşmek 

lendiriniz. Sonra sıkıştırıcı bir madde ica<b ett.L Ve bu konuşma esnasında, 
sürünüz. Açık yüz deliklerini kapatı - n~anlımı sevdiğimi, onsuz yaşıyamı -

nız. yacağımı anladım ve ağzımdan şu söz
Bazı cil.t1ere nebatlardan yapılmış ler dOküldü: 

sıikıştırııcı maddeler yarar. Bazılarına _ Lenor, dedim.. Benimle çalışır 
alkollü maddeler. Bu, ancak denemek- mısın? İşini teI'kederek benimle bütiffi 

• le anlaşılır. Umumiyetle çiy süt, sık;ş- bir hayat için kuntrat imzalar mısın? .. 
tıncı maddel'e.rin en iyisidir. Nevyorktan şu, bana bütün bir dün-

cEbediyen beraber yaşama kuntra .. 
tını ilkbaharda kabul ve tasdik edece~ 
ğim. 23 kanunuevvelde bu kuntratın 
tarafımdan hazırlanmış nushasmı, sev.ı 

gi ve neş'elerimle yullıyacağım .. » , 

Bundan sonra aramızda bir ielgraJ. 
ve tele.fon düellosu başladL Baktım ki,, 
müthi'ş para harcıyoruz. Onun için a "' 
ramızda bir şifre ıkararlaştırdrk Ye ik·, 
tısad olsun diye hep bu şifreyi kullan~ 
dık ... 

• 1 
işte bugün de görüyorsunuz ki va -. 

liı!J.erimi yüklenmiş, müstakbel kanma 
doğru koşuyorum.. Ben dünyanın en 
talihli kuluyum.> 

========================================== 
lir. Gönlüne damlıyan en küçük bir le- 1 yordunuz ve gözlerinizde keder1i göl- nuşursanız korkarım ki babanın de .1 

keyi, bir kalb üzüntüsünü benden sak- geler sezmiştim. Babama kısa cümle • diği çıkıp, Sırrı Nihad seni onun elin• 
lama. Onun çaresini seninle beraber dü lerle uzun müddet Anadoluda dolaştı· den kapmasın. 
şünelim. Benim ak saçlı b~ım çok, çok 

1 ğmızı, İstanıbula yerl~ip, muayeneha- Birdenbire sizin düşünceli bakışla -* 

uzun yıllara ermiş, bilgim göreneğim nenizi açalı bir iki yıl olduğunu anlatır- rınız gözümün önüne geldi. Sahiden 
her halde senden büyük. O zaman· be- ken size bakıyordum. ÇeJhrenizden, bir aralık yüzüme ne tuhaf bakmıştı ... 
raber düşünürsek sana sevgi ile çar - her halinizden sevimli bir ru'h güzelli • nız !. Fakat Leylanın bu sözleri hoşuma 

Dünkü ve evvelki günkU ğırıyorlardı. Keşki bir an evvel gitse pan haha kalbimden çok teselliler, ve ği sızıyor, fakat bu insana garib bir a- gitmemiş, biraz da gururumu incitmiş~ 
kurtuluş ümi.dleri bulabilirsin.. cıma :hissi de veriyordu. Siz gittikten ti. Ona: «Sen, beni her gördüğü adama k 1 h lA ımışız. 

ısım arm u asası Elini alnından geçirerek, silkinir gibi İşte bu gece babama sormadan ken- sonra babama bunu söyledim: hemen gönlünü açan bir budala mı ~A 
Gece saat lklde Bayan Seza Şişlinin bir hareket yaptı. Ve gözle,rinde mah- di başıma yaptığım ilk kötü hareket. - Sırrı Nihad bey çok durgun a - nıyorsun?» diye, cevab verecekti1r4 

büyük apartımanlarından birinin ka - zun bir tebessüm belirerek doktora Ondan evvel zannediyorum ki, ona dam, dedim. Fakat beraberinde o nis- Fa.kat vazgeçerek başka şeyler karıştı• 
pısını çalıyor ve doktor Sırrı Nihad ile doğru eğildi: verdiğim sözü çok iyi tuttum. Seyahat bette insanın yüreğini kaplı yan sıcak rıp .bahsi kapattım. 
konuşmak istiyor, doktor Sırrı Nihad k ıı_ 1 · · ı baL bö' 1 

- Affeder.siniz, doktor, bahsimizle yorgunluklarından kurtulup, evimize bir dostlu navası taşıyor. şte sızın e geçen nar ye tanış~ rob döşambn ile çıkıyor, doktor 35-36 la k k k k b' hn. b l 
alakası olmıyan mevzulara giriyorum. yerleııelı' lbı'r kar "'Y olmuı:ıtu. Bı'r gece Babam gülerek saç rımı arıştır - mıştı ve sı sı ıze ge ıyc aşa -yaşlarında, saçlarına kır düşmüş bir a- T ~ .... T 

damdır. Seza çok asabidir, doktora gece Fakat öyle garib hisler altındayım ki 1. baham geç kaldı. Hiç yapmadığı bir dı: v. mıştınız. Babam ~a o sırala:d.a bir şey, 
vakti yaptığı çılgınlıkları hep onun için Sankı· size her -yı· noktası noktasına ld v • • ak . N k' - Eskiden bu kadar durgun degıl· tutturmuştu. Benım fazla ~çıme ka "' 

y- şey o ugu rçın mer ettım. eyse ı, 
1 

k · d v .. }" B • 
yaptığını anlatıyor, ve bu esnada ge - l b . dah . • 1 ak v• • • di ama .. dedi, o zaman ar ço gençtı. pan ıgımı soyuyor, « u yaş, neşe, 
çirmlş olduğu hayata da temas ederek, an atırsam eru a ıyı an ıyac mış- yalnız degıldım. Yanımda ~ski mek • Zaten o !benim en genç dostumdur. Ba· kahkaha yaşıdır.» diye, Leylanın ar .. 
annesinin muhafazakar bir kadın ol - sınız gibi geliyor. teb arkadaşlarımdan Leyla vardı. O basının ölümü ile ayrı kaldığım vefa - kadaşlarile tanışmamı, daha canlı bir 
masına rağmen, babasının hür flklrll ol- Doktorun «zarar yok» denıek ister gece bizde ka1acaktı. Ben hem onun- kar dostluk simdi onda devam ediyor. hayat geçirmemi istiyordu. Benimle 
duğunu anlatıyor ve annesinin ölümün- gibi sigarasını ağzından çekip, elini sal- la konuşuyor, hem de gözlerim üç ki- Ve odad~n çıkarken tehditkar bir daima beraber olursa istediğini yapa"' 
den sonra, babasının kendisile fazla ladığını görünce ağır ağır devam et • şilik kurulmu~ sofraya takılı, babamın tavırla parmağını sallıyarak, gülümse- cağımı söyledim. Bu biraz·da babamın 
meşgul olduğunu ve beraberce Avrupaya ti: niçin geç kaldığını düşünüyor, kapının di: hoşuna gitti: «Aıh benim canım kızım~ 
gittiklerini anlatıyor. - Babamla aynı zamanda kafaları çalınacağı dakikaları sayıyordum. Bir- _ yoksa gıenç dostum küçük hanı· bensiz de yapamaz.» diye, kabul etti. 

iki üç sene devam eden bu seyahat- iyi anlaşmış iki arkadaş olduğumuzu den'bire zil iki kere uzun uzun çaldı. mm hoşuna mı gitti? Yavaş yavaş biz 'de Leylanın ahbapla ... 
(erden avdet edip, Şişlideki küçük e- size söylemiştim. Onunla her derdimi Hemen sevinçle kapıya koştum. Açın- Hemen öteden Leyla atıldı: rile filan tanışarak onların alemine ka• 
\'İmize yerleştiğimiz zaman on sekiz konuşur, her türlü münak,aşalara giri- ca adeta sevindim. Gelen babamdı ve _ Aman beyefendi, Seza o bir taş rı~ınııya ba~ladık ve aynı muhitle siz de 
yaşında tasasız, mes'ud bir kızdım. şeıbilirdim. Hiç unutmam. On sekiz gülümsiyerek: «Bu ne telaş SezaL» kadar ağır, kendini beğenmi~ adamı temasta olduğunuz için gene oralarda 
Yani bundan .bir yıl eyvel. yaşıma girc:l'iğim günün gecesi, ocak diye, yanında duran ıbir yabancıya yol ne yapacak, siz hiç üzülmeyin. da kaTşılaşmıya başladık. Sizi böylece 

Hiç bir sıkıntımız yoktu. Annemden başında, postların üzerinde birbirimize veriyordu. O gece Leyla !benim odamda yattı. daha sık görmek beni memnun ediyor .. 
kalan lbir kaç iradın, ve babamın lz · sokulmuş otururken, kır saçlı başını lçerde soframıza bir kişilik daha ta· Ona karyolamı vermiş, ben divana du. Her zaman bir köşede babam, si% : 
mitteki küçük çiftliğinden, «Yeşil yüzüme iyice yaklaştırarak demişt~ bak ilave edilirken ha.bam getirdiği mi- geçmiştim. Yataklarımıza çekilcllkten ve ben şundan bundan konuşacak bir 
Çamlıktamı gelen para ile geçinip gidi- ki: safirini bize takdim etti: Doktor Sırrı eonra Leyla, gözleri karanlıkta fCytan çok şeyler buluyorduk. Babamla ara • 
yorduk. lstanlbula döndükten sonra bu - Seza bundan sonra çocukluktan Nihad .. bu sizden başkası değildi tabii. gibi parlıyarak yavaşca fısıldadı: mızda hiç bir şeyin gizli kalmadığıni 
küçük çiftlikte her yaz gidip kalmayı çıkıyorsun yavrum. Anneler kız evlad- Meğerse babamın eski, sev:gili dost1a- _ Biliyor musun Seza babana öyle söylemiştim. Onun için bir gün bana: 
kararlaştırmıştık. Zaten orada benim lara babalardan daha yakındır derler. rından birinin oğlu imişsiniz. Babam dedim ama .. sofrada doktora pek ga _ «Yavrucuğum Sırrı Nihad senin için 
geçmiş güzel hatıralarım vardı. Çift - Halbuki ben senin hem anan, hem ba- sokakta size tesadüf edince, müthiş se· rib bakıyordun. Bir aralılk 0 da senin mi.iıkemme1 bir koca olabilir.» dediği 
Uği şimdilik ellerine bıraktığımız, an- ban, hem de arkadaşınım. Hayat artık vinerek, alıp gelmiş. Onun sevincin • gözlerine öyle tuhaf baktı kit. Zaten zaman hiç şaşırmadım. Çünkü bunu 
nemin eski adamlarından Zehra kalfa seni bir buhar gibi saracak. Damarla • den size duyduğu sevginin derecesi • eskideniberi· esrarlı ,acıklı vak'alara ne zamandır sizinle konuşurken, dans 
·isminde bir ihtiyar kadınla, kocası Hacı rında ((gençlik» denen ateşli kan akı· ni anladım ve onun bu kadar sevdiği meraklısın. insana merak illham eden ederken !:>abamın hareketlerimize dik· 
Ahmet <<Yeşil Çamlığrn çok iyi çekip yor. Sen şimdi bir ateş gibisin, fakat adama bende de bir merak uyandı. Çok tipteki adamlar da hoşuna gider bili • kat eden bakışlarından anlamıştım. 
çeviriyor ve durmadan bizi oraya ça- dikkat et kızım bu ateş seni yakabi - durgun bir haliniz vardı. Az konuşu - rim. Eğer bu yeni dostla çok sıkı ıko _ (Arkası var) 
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l 8 iNCi EDVARD·MADAM SiMPSON 

Sayfa 9 

Memleket meseleleri: [*} 

Spor ve iimnastik usullerimizdeki 
keşmekeş ne zamana kadar sürecek? 

Mahrem bir odada 
e A .----------- ıt lf. lf -----------

ve Samim 1 laveç jimnastikleri büyük harpten aonra büab!itiin teklini değiştirdi. , 
T enelliiı hareketlerini metodundan kaldırdı. Amut hareketlerin· n a

bir aşk dekoru içinde ... 
Madam Simpson sükUtu ihlal · etti: 
"Kral Buckingham Sarayında dedi, 
geç kalmaz, bir saate kadar gelir ... ,, 
Madam Simpson ile Sekizinci Ed· 

vard:n şahane aşkları hakkında bir
çok şeyler yazıldı. Fakat bu yazılarm 
hiç biri şimdi ~frika eıtmeğe başladı-
ğırnız yazuar kadar 
dorrru değildir. 

Bu yazıları 1fa • 

dam Simpson da 
Kral Sekizinci Ed • 
vard da okumuşlar, 
Madam Simpson : 

-Hakkımız-

da yazılmış en doğ· 
ru eser ... budur de-

mişıtir. 

Esasen bu röpor-
taj silsilesi, Ameri· 

kan matbuatının ge 
lişi güzel neşriyatı~ 

na karşılıı.k olmak, 
mak, ve hakikati an 
la tmak maksadile 

YAZAN: __ 

Madam Simpsonun akrabası 

Newsbold Noyes 

koydu velhasıl tam mana•ile Nas- leyhinde iken bunları programına 
reddin Hocanın kupna döndü. Türkiye Maarifi hala bu kıııu uçur· 

maya çalıııyor 

Yazan: Sami Karayel 

* Gelelim; Alman jimnastiokl.erine; Al
manya, Napo1'yon istilası altına ~ir

dilkten sonıra, askerlikten teçrit edilrııis 
ti. Bu vazi~ti ha.ınıedemiyen Alıncı~ 
mil'liyetperv.erlerİ, jimnastik klüpıeri 
teşkil ettiQer ve me.şhur Alman jimnas 
tiklerinin banisi Yan'ın hareketıerini 
tatbika başladılar. Napolyon, askeri iş· 
gal altında bu:u.n.dur'duğu Prus~ anın 
eğlenceli jimnastik kl'üplerlı1den hiç 
te şüıphelenmemi.şii. Yan, mi'lli dava· 
yı kazanmak için bu fırsattan is'lifade 
edip, jimnastiık k.l'üplerini bütün Al -
manyanın sinesine yaydı. 

Yan'ın jimnasbklerinde esas şu idi: 
Alman gençlerine; Fransız kaleleri..

ni birer maymun gibi sıçı ayarak a:iııt
mak, ve bunun için de; her Alman eli
nin değdiği yerden, bazusu kuvvetile 
maniaları aşabilecek bir hale ~tir .. 
mektL Bu sebeple: cYan> Barfiks füe· 
ti. v~~ getirdi. Ata binmek \'e iyi 
bır suıvan olmak için de tahtadan bey 
gir, metlerini· icat etti. Ve nihayet 
1870 de Parise girere'k Alınan jim•1as 
tiklerinin zaferini ilan etti. 

. Görülüyor ki; Alman jimnastikleri; 
hır zaru.retiı milliye ve askeriye eseri
diır. Nitekim; umumi harpten mağ'Jup 
çıkan ve askerli!lrten tecrit edilen A.lr 
~a.n~~. ayni YQla saptı ve spor klüple· 
nru SLtllsız hazınlaınma kışlaları haline 
getirdi. Ve bu suretle dokuz buçuk mii 
yon Alman genciyle, sekiz milyon ka
dını hazırladı. Versayı yırttı. Tekrar 
ortaya diıkilip çıktı. 

Alman jirnnastiiklıerine gelince, on
lar da bugün ne pedagoji nok -
tai ınıazarından ve ne de askeri ba
!lomdan bir varlık teşkiıl etmiyen hare 
k:Oerden mürekkeptir. Evvel'ki gün -
ku makalemde yazdığım gibi, külli -
~ anti fizyolojhlınir. İsveç jimnastik 
çilerinin bu baptaki i'lmi füdialan la
m~yle doğrudur. Zaten; Almanıar 
da, Isveçliler misillu bu milli jimn3s
tiklerini bir sem.bol gibi saklamaktadır 
lar. 



Dünkü Lik Maçları 
• 

Fenerbahçe dünkü maçta Is. Spora 
güçlükle 2 - O galip gelebildi 

Galatasaray 12 sayı ile gol rekoru yaptı. Anadolu ile 
karşılaşan Güneş birinci devrede 4 sagı 

kazandığı halde ikinci devrede tek 6ir gol yapamadı 

• 

• 
lngilterede lik maçları 

heyecanla devam ediyor 
Ea lJa4" filden Sanderlanil mevkilni kay
betmedi. LUl maçlarının blrlncl devresinde 
,şampiyon olacağı 'Jıavvıetle tahmin ediliyor 

Norviç 
2 



"Hataylılar istiklilden 
• 

emın olun,, 

- T aklim lbideat ininde 
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Atalllrlı lnlıılAbı lıer 
Neol dilıtatllrlllğll 
Reddeden bir rejimdir 

Karakış dün lstanbulu 
birdenbire bastırdı (Ba§tarafı ı lnd aylada) 

kongrelerinde görüfiilmüştür. Ve son 
o'lank büyük Kamutayda görüşüle • 
celrtir. (Bqtarafı 1 ind aylada) Diğer taraftan fdırimizd'e kuv. 
Tüıtiye Cumhuıiyet .Halt Partisinin vam etmi!• soğuk azamt- cleı.cçesini le dönen bir rivayete göre bir f alyan 

kun:luğu ve yürüttüğü rejim böylit blr bulmuttur. Hararet dereceıi ııfır al- vapuru Midilli açaklarında batmıfbı 
demokrasidir. Bi7., halkıın halk için ve tında bete dütmii.ftür. Dün pazar ol- Bu geminin lkı.~i:i~rinde hen· 
halk _18rafından idaresi diye andığımtz duğundan bir çok kimseler evlerinden hiç bir kafi malumat gelmemıs 

0

r. 
~türk rejimini böyıle anlıyonız 'ff çıkmamıtlardır. Sunada Müneblit Durdu 
böyle tahakku!t -•:tiri nl2. • A•-~"-'- . ~. yo Rasathaneden verılen maltlmata Bursa, Ti (Hususi) - Kar ve &P 

nlWllMCA inkılibına kadar demokrasi •• L__ bu •• d de ed k • k _ _ı• s· k } 
ve halt idaresi demek, mllletio reyleri ~~e ~ ... gu~. , ~ ~ ece tır. tına devam etme teaır. ır ço yer er-
bin dmeriyetmi bir araya toplıyarak Du~ nıztıarın ıur atı eanıyede 19 met· de münakalat durmuştur. 
mebuslarını seçtikten sonra muayyen reyı ~şt~r: .. .. .. .. F.dirnede De Kar Yajıyor 
bir de~ içinde menteketi idare et· Denizde tıpı yuzunden dun Bogaz· Edirne, 27 (Husu i) - Bur w 
mek demekti. Burada en çc>k muvaffak içi ve Adalara itleyen Akay ve Şirke- gelen malumata göre Kırklarelinde kar 
olana en iyi demokrat cb!nirdi ve hAli ti Hayriye vapurları' yollarına zorlukla yağmaktadır. Fasılasız devam edea 
da böyledir, clevam etmişler, bazı iskelelere muay· kar her tarafı örtmü tür. 

. Atatürk inkdibı yen saatten geç olarak uğrayabilmi~ 1 • 

On binlerce sene pek ~k rejim inkı· lerdir. JZ1111lte 
MplVı geçiren Türk millet\. ve Büyük .. . . . lzmit, 27 (Hususi) - Dün nbeıi 
önderi tarihin en müşkül dev- Dun Karadenizcle ve Ege de~ınde burada kar yağmaktadır. Yağan kamııı 
rinde tutacağı yolu, kurtuluş de tiddedi bir fırtına hüküm ıürmüt- miktan timclilik azxlır. fakat yarın y.,. 
yolunu göstenti: HaJ.k için lulk tür. Karadnize hareket eden gemile- ğışın devam etmesi bekleniyor 

~ l lnd 18,.fada) . • lı ve atqli bir aöylev eöylemİftİr. Ha- ile. . • Memleketi ii'tilidaıı kur- den bir çoğu Büyükdere önlerinde de- . 
Meraııme ~am ~ ~ ~ de ~~ıf ~iT tip IÖylevinin bir yerinde bilhuaa de- taran Atatürk, memleketi idare için mirlemiflerdir. Ve gene denime bulu- Ankara~ . . 

halk ve gcnçlık kitleıımn lfhrakile mİftir ki· bir parti kurdu ft adına Cumhuriyet l fı h . lla Ankara, 27 (Hususı) - Yırmı ciorf . . . . . . . nan vapur arın emen epaı yo rın- .. 
batlaıımıftu. Şiddetlı bıı kar tipıaıne - Eski Sünni Ye Şii ihtillflannın ffidk J>arlMj dedi. dan dö '- 1. ) .. lardır Mat evvel başlayan kar bugun hafifle. .. _ _ A nere& ıman ara aıgınmıt . . F . . .. '-lar d 
ragmen kurumun kapısı onundc top- çürük eaularına dayananlar ŞiiJeri A· .. tattlrk lnlaJi .. .her ani diktatör- IClf al lst nb I d ... 1 b'·t•• dı. akat tiddetli ıoguA ev m etııı 
lanan kalabahk önünde ilk olarak bat- rap diye ilb ediyorlar. Türk Hatayın 1üii1 reddedea hlr rejimdir. Anadol y nız T ~ u u ~ı' u bu~ mektedir. Karın kalanlığı 10 antimet 
kan Ihsan aöz almıt ve çok hararetli istiklal davası mezıhep LtiJ&.flan ve din . Halk her r.aman, her yerde kendisi- l ~ ve r yayı ırmıt u reyi bulmuttur. iki senedeahe.ri bUAııt 
bir natuk eöylemiştir. dedikodulan ite tanatılamaz Büyük nm .vekil ettiği mebuslanıwı ve hükd un ır. da bu kadar fiddetli IOğuklar ohna~ 

D--'--- L _ ..ı._ la ·· ı · . ,_ · metin işlerini miirabbe edebilmelidir 1 ·n1 b. ltal · · · ..-,IUUI nut&.Unaa ,un n eoy emlf'" ın&ıllpçının uğurlu eli dint devreden Ata ... ~ ... _.,._ zmı 8 ır yan gemısmm tır. 
tıir. d i d . . t T- k h •~- ·-wı kurduğu ha1kçılık budur. baH .... 1 1 • Yamn;.t.nda 

• Sa Ha l lar m~ .e~ evreye gırmıt o an ur ey· ~ı.c biz bu yolun yokum oJerak bura 1g1 S J 8ftlJOr A. O"f (H .. a.._ .. 
cc- yın tayı ; etı ıçtımaiyesi için artık Şii ve Sünni da U>piaıımış bu1'mruy 1 • O tına J:.t usuıı) - uutSun ...,. 
lstiktal aav8fından eonra koca bir yoktur. Bugün bmm için ancak bir Kararlarda ~1:t .IZllUr 27 (Hususi) ~ ç ~ün~n- bahtanberi Atinaya kar yaimaktaclu 

devletin taahhüt ıenedile hususi biri· mezhep var: O da Kamalizm mezhc.. Eğer B. Millet Mealisi brarlarm· ben ~ mı~takasınd~ tıd~etlı ıoguk· Buradaki dağlar kesif bir br tababe 
dareye tabi tutulması lizımeelen An- bidir. Osmanlı pac:lifahlarının üvey da isabet ~ ve bu~ lar bükum ıur~ektedir. D~n gece~ aile kapanmıttır. 
takya ve lakenderun havalisi taahhüt- evlat muameleei perdikleri Hatay daima ileriye mğru g<tiriiyorsa 0 • t~a ..baha dogru .. çok fldd~t~IDlf· Kütallyada 
lere tamamen aykırı bir idare altına ko- Şiileri hiç füplıeeiz ki öz ve temiz ~ SUTJnı memleketin en (icra köşele bir çok " ve magazaların kire~ıtlerl Kütahya, 27 (A.A.) - Günle ce 
nulmuf ve kurtuluş gününü beklemek- Türk kardqter.iımulir. rınde aldığı dilek ve düşünceleri bir UÇIDUf •• camlan kırılmafbr. Ll~ ~ eden. şiddetli aoğuklardan . ~~· 
te bu1unmuş~en ba.,ka bir milletin is- lfte bu • .ı.._t b ba-L ş·· araya topJıyarak bununla hareket et- gelme11 beklenen vapurlar teahhurle ekinler, bıllıassa afyon mahsulu zara1' 

-.,çy en u .)'~- u ve ınesindle ·---~·- lm' 1 d' .. - r· 
tiklil pazarlığına kurban verilmek İa· Sünni Hata T- L1 • • 1 le . arcuWUJLU,&. ge .. er ır. gornıuş ur. 

. . . . Y urJUerının e e verme- Bız ya!nız milletimizin unalin 
tenılmıştır. sıle a, Idı.» ihti e ve A-L .J A kl b • 
Türkler Hikim y w AL- ah• N k b' !1- l yacma muvafık düşüncefeıde rey - ıınaraua Cl ı ır 

. ~ .. ...,mır... . ut~ ıtt&Aten eonra ıtikW mar· lerine müracaat:ıa yapılan iş'lerle iktifa A. ın .L il a 
. Çok .e~k· yıl~ar~ her turlu aad~me- şı ıle. T ~rk ve Hatay IJayrakları yanya· etmiyoruz. Biz istiyoruz ld millet mu· ıa urn g n Kayıp 

Je~ın ezıcı tazyıkl~.rıne . boyu.? ~e- na ?ırege çekilmeğe ba,ladı. Antakya· ayyerı meseleler GrJerinde reyhıi ver _ (Bqtanfı 1 inci aylada) 
~ .. olan Hatay :urklerı, bugun de ı•· b bır genç ortaya atılarak bajırdı: miş olmakla benbeır yapılan itlerin ete giinünü yatatacak tiirler okunmuf, (Bqtarafı l iad .,.tada) 
tiklll alanlar. ~'bi .~aklarını a~ayı on· Ltiklil Aleti birer birer bfl.tin safahatiyle reyine u- milli rakılar oynanmıftır. suz teessürler içet"~ifnde buakm şt.ır. 
lard~ ~~a ı!.1 bılırler. ~ugun.~ ~adaT . «- Cihan bilmelidir ki, dünyada yup u~~1ğwıı b~ ~ ve h• Gene bu güzel günün hatıraeını ya· .. Aramı~n ebediyen aynlan bu 
her turlu zulum ve tazyıka, sukut ve bıç bir ateş, Türk kanında tutu-n yıl- fırsatta murakabe etsın, milletler her k . . , n..__ . .J--ı da Ankar- ,ustad yedi ay evvel Mısırdan ana vata 

1 
L-- rmal -r- h~-· . t ... ,~ ~ma- ıçın vJUa meyQCUI n _. dö. . uzta . bulund -

metanet e wr du an .haklarına dınmın kudretini taflmadı T zaman-muye mes -.A3'C" terefim . . . ~-• 1 na nmuş, m np ugu 
olan emniyetlerinden ileri gelmekte- cak da · qımaya- taşısın. lalarla villyet parti konareeı aaaeae e-- lıerini tedavi için hastahaneye yatnıış-
ılir B ·· . . Ea bfiJiik hatl rinin iftirak ettiği büyük bir toplantı tı. Aylarca hastahanede kalan şaır bil' 

· una ınanmayanlara ınanıınlar de- AtaCıic d oknlsis. h 1 lık · ·ı · gib. lm Bey "l\mda 
Hatay Türkleri büyük Türk mille- miyoruz lnanmasmlar fakat acıyoruz u em ı em referan • yapı mıttır. arMa ıyt eşır ı o b~,,_:..:!.: 

. . ka . . .. T'· · • dum ve hem de kanuni teşebbüs ~ Bu münasebetle lbideye çelenkler ısır apartımanının ır wua"C).lne geıa 
t1111n nını, ateşını taşıyan oz urk- onlara yanmasınlar diyoruz. 1 ·hti ed bir 1rn--:«· Fak t --..Ja.vl ... h •-'11.w • . annı ı va en · rejimdir. Ocak, '- L-- Anka 1 l · • • -.a-rı. a son 6-- as~ 
le~~r. Türkler .. doğduğu ~nden~i Hele, her Türk kanında. köpüren, nahiye, kaza, villiyet kongreJeri ve ni- &.onunnu~ ve. ra ı ann eevıncını .U!krar şidkletini aıttırmaja ba UIUlt 
bakım yapmaga alıfmıf, hukmebnlf, yanan, yakan ateş istiklal için olursa .. hayet Biiyilk Kurultay bunu temin e- anlatan hır hıtabeden eonra Ankara .sarfecfilen bütün gayretılere nğmen b1f: 
iıtikliline tapınmıştır. Bu sözlerime is- Bunu söndürecek her kuvvete yeni den esaSiardır. Buna riayet edenler!n halkı en büyük heınterilerine kartı ,yük adamı kurtarmak kabil olamaDUf 
tikli) aavaşı en büyük tahittir. Damar· bir Dumhıpınar, yeni bir Sakarya ve ha1.8sı az olur. . duydukları earıılmaz bağlıhğı belirt• tır. 
lannda böyle bir kan taşıyan milletin yeni bir lnönü cevap verecektir. Bu Bitte ~apılabilecek en büyük h:ıtl mek için Ankara valiıi ve C. H. parti- 63 yaşında bulmıan üstat Ba 
kendi toprald.mnda esir yafayanuya· inan ve kudretin ezeli timeali olan al memleke~ sahibi olan mi~in reyi • ıi llyönkurul Batkanı Nevzat Tando- mektebi ilisillden çlkmış. muhte ıf 
caklarını herkesle beraber diğer mil· bayrağın bugün burada yarın Hatay ne muhalif olan ~e~.: K~re ğanı memur etmiftir. hitlerde baytarlık ettikten son İs • 
Jetler de pek ili bilirler. ülke.inde .l-1-'-n_ı_.. ·· ... ler ve hepsinin fevkinde Buyük Mıliet tanblıla gelmiş ve Meşnıttyette mmııe 

.. .. . ~- aıgını gorecegız.» MecJıisi bu hareketlerin tlmaz nizı-Eğer bu umıt ve kanaat olmasaydı Hatay martı aöylendikten eonra .. _ yan Memleket meseleleri leketin her köşesinde okunan y ... 
hakkımızı ne ıuretle almak lazımgel- ir Edip·Türkmen Hatay bayrabı iç~n mıM<fı~~;_ h ~A ~•;;.,• ... - d ~... ( D----afı 9 anca •yfada ) fahatm birincisini yazmıştır. Safahat 
eli". ' b'l d .. ·ıd·k •· loUC'-ı. awa 6"'"~ ..... u e&"lltir - U9fUll' b gını 1 mez egı ı · yazmıt olduğu güzel fiirini heyecanla meld.e, hatta görmediğini devamda usulü vartiır. Eğer köy!ülerimizin an· Türk:iyede en çok olaman ir erdir. 

1921 • 1936 okudu. her zantan bndilerinde kudret ve anevi sporlarını da ortaya koyamm Bu kıymetli esslıerile tanmın bu 
1 ~1. d~ Antakya ve lskend~ron~ Tabim AWdainde kuvvet gören bi!' miYletin çocuklanyız. dör.t nevi usul ve temiye var dem.l..>k· şair ilk Büyük Millet Meclislnd B 

hususı bir idare vermek mecbunyetı- Meraeimdcn eonra tefrik edilen bir MUlet tlenildiji •1111ın tir. dur mebusu olarak bulunmuş ve İst~ 
ni lıieseden devletin 1936 da bu bna· hey'et otomcıbillere binerek Taksime Arkadaşlar, mı"'let denildiği zaman Bu, usullerin birincisi; İsveç jim - W marşım yamılfbr. 
ati tebdil etmeğe hakkı o1amıyacağı gitmif ve meruimle abideye çelenk hatmma büyilt ve ~ bir ırmak nastlderidir. Maarif Vekaletimizin 'Ostat son senelerJni Mısır ÜnP. 
pi son Suriye intihabında siyast rÜf- konmu,tur. Bu arada Hataylı Şekip g&l_f~. ırma~. t~l eden su ze~leri resnen malıdır ve mekteplerinde t.&t· versM.esiade tiirkçe 1Diiderri8' · ya 
tünü ispat eden Hatay Türklerini de inal: daıma değişir. Daima akar ve gıder. bik olunur. Nas halindedir. Kimsecik· maidla geçinnif, hutahiı ağır aş~ 
zorla Arap yapmafa hiç bir kimeenin Biz fırka eiiradl zeıTeleriz. Bize dtişen ırer müdahale edemez. Yazı'lanmde ten anavatana dönmüşıtü. 
hakkı yoktur. «-Şu dalaikada çok büyük ve ta- vazif'el~r ar~~ ~ hiç bir fark yok kit ettiğim gibi, blltün sporlann ve ÖlüınJylJ.e memleket kıymetli bir e• 

y.._ Hlrriyetimizin Tumali rih~l bir olut kar,111Ddayız. Tanrun tul'. Türk ~ileti. oy~ bir ~~ir ki spor atlet&lerin aleyhinde bir usul lidını kaybetmiştir. Cenuesı bugibr 
Din ve bua\in ve daima Türk olan ~liiinde Y8f8tbğı Ye aöPünde tafı• ~= fertlen b~~~mB. ~f'ı içm ça- dür. Ve Türkiyede sporlan öldürmüş Beyazıt camiinden kakhnlacak nam& 

Ha i
L • • dı11 mukaddee bir varlı°"' ··zum-.. ·~ .. aya mec unn.u. ın çalışmadıjı tür. zı kılındıkta a Ed. _._ ~ 

tay Ü &eeınıo; yılmaz azmile yakın .. "nde .. e•oo ao uz vakit <fiğeri daima müteessir olur. ikincisi: Spor lrunımunwı tetkill - n sonr ım-apı a m::ı: 
zamanda mutlak biT hürriyete kavup· = ~~e ~r yükııelen muaz.. Mmetıer kum yığınlan g.ibi birib:ri tında UN!bik ettiği beynelmilel mahi • nedilecekıtir. 
talın• aıl& füphemiz yoktur. O gü- mı aoruyoruz: ne itisala olmıyan yığından ibaret o- yet k.esbetmiş olan sportif usuldür. Ve Kederdide ailesine ta~ 
fte kadar (Hatay Erk.inlik Cemiyeti) Hatayın ietı1dlfı. Hatay devleti. lursa onlan herhangir bir rüzglr avu muhafazası elı.mı olan bir metottur. smıanz. _______ _ 

Japon Jmparatoruı un İlmi akında Ulu Türkiyenin bu güzel Ey Türk ulusu varol. Ey Büyük Şef ruf', ~rür. Tari~ böy'le camialan kay Üçüncüsü: Büyük eıkinı hari>iyerun 
fehrinde toplanıyor ve Hatay bayrağı- dünyalar kadar yap. Ey Hatayhlar iı- d'=~İtÜI'· Tüıtierm de böyJe bi.r hsle kabul ettiği ceKlektilu usuldür ki, AI 
m çekiyoruz. Bu bayrak yakın hürri· tiklAlden emin olun!» diyerek c()fkun düştüldel1 bir amand'a ~~ bır ara- man umlüdür. Ve kül halinde bütün kardeıi Londraya gid yow 
)'etimizin timsalidir. Hürriyetimize ve lua bir hitabe yapmtftır. \ ya toptıyarak befer ta~iııiıı huzurg.. metotian ınezcecloeftk çalışmaktadır. Londr fY7 ( 
her heba ol 1 L ba kıudretU ve kuvwWı bir camia ha· Maarif Vekileti programrmızla taban . . , ... ~ "'"~ A.A.) - To Yodalf 

ne.. ••na una 0 ıun erpç &a- Bundan eonra meruime nihayet llnde çıkaran Atatürl\ bütün beşer ta- tabana zıttır. Nümunesirıi görmek isti- bildmldıame aore Japog laaperabııqlt:J 
~gız. .. .. verilmif ve Eminönünc:leki Cemiyet rihinin seıyrini beşeriyet lehine olarak yorsanız; rneltteplerin senelik idman nun brdefi Preu Şİfila. lnsi)t 

Turke her vaıh;ı veren Ataturk, M k . ..:..1·1 _L A .. L• u __ ,!_ değiştinniftir. bayramlarına gı·diniz. Bir Maarif mek Krah Albnca eeo-·· ._ ai'!Ynlı• 
• adın · "lge b.. .. T" k er ezıne •-1 er~ tatur& e, ~ ··- _,, 

~ınk • ~mi IO n dutun °.~ : Reiıine, lımet lnönüne tazim tf!lpaf- Ttlrk •illed ,ukseleeek tçierinin spor bayramlarına, bir de merasiminde hazır buh•mak 
.ae avvettiT. manı ~n en, enel)lyı lar kilmifti Eğer tarihin hak.iki gidişıl nazan iti· askeri mektepFerin'ltiDe bakınız. Birisi mayteta buraya pJecektir. 
1enden alan Hatayhlar eeıü minnet ve 

1 
çe r. bara a1ımrsa anlaşılır Jr.i Tlirk milleti güreşiyor, döğüşüyor, atıhyor, 8IÇl'I -

ffikranla anarlar.» • • • daima yWa;eTecek ve aynı zamanda be yor, mini aşıyor ilah.. diğeri, üç dört 
Ba,kanın bu aözleri vakit vak.it ke- Tokyoda şıddetlı bır zelzele fel'iyetin saadetine hidim mümtaz bir m5nasız ve neticesiz gösteriş hareket· 

eilmif, fiddetli alkıtlar araeında: ctHa- Tokyo 'Il (A.A.) - Tokyo viJa. heyet ola~~· . . Jleri 1apıp gidiyor. 
tay bizimdir, onu heı ne bahasına o- yeti içinde Miijina adaeında bu eabab Tüdt tarihının bu kıfa~tı ve bu altı Dördüncüsü köylünün an'anevf ıpo 
)ur L__ 1 .. 1 • "k 1 9 d k · p ·~!k ~-· . beti kimseye manı.uı degı··1ctıır. .... . ..ıur Bu sporlarda mah.-5tle ve atlet·"-sa O.un 8 acagız.>> ses en yu le • aaat a mer ezı aııu ocnızınde Tü kl • ·d ~lle . a)L'-du Il ı-uu • ~ 1A 

· · 
1 

. 
1
. bi r enn. ı ea n m uuı r. u sporlar mahiyetindedir. Atıcılık. binici 

mJf br. u mıan ~ıdclet ı r zelzele hiuedil- idealde ne kıskanç, ne de inhisarcıy llk. avcılık , güreş ılih... 
Faik Türlonen'in Nutku mittir. Bir kaç ev yıkı1mıfbr. Mubabe- Biz bütün mi!etierin müstakil m

1

~: Şimdi; okuyucularımdan, en yük • 
Bundan eonra sözü HatRylı Ah- re inkıtaa uğradığından tafailit alına- reffeh, mesut ve hür o•malannı i~fvo- sek makamlardan ve bilhassa; bir va-

met Faik Türkmen ahnıf ve çok can• mamıttır. ruz ve bwıa çah§ıyo uz. • tandaf sıfatiyle Maarif Vekiletinden 

MDouarerqueMamag <liy 
Manilya. 71 - E.ki Can u 

M. Doumerque. buraya gelmi ır. Yı 
na M.,. .;tmek üzere Sphinx v 
runa~tir. 

soruyorum: Bu keşmekeş ne 7. m 
kadar sürüp gıdecek? 

M. s.ml Karayel 



12 Sayf~ 

Yirminci Asrın 
büyük aşkı 

en 

( Baştarafı 9 uncu sayfada ) çin yazıyorltar? 
y z rmer ocağın yanında bekli) or- - Size gönderilen gazete kesikleri 
.J ne kulak asmayınız. Matbuatın yüzde 
~,u. 

G alevlerden elbise gı) miş bir doksanı lehinizde yazıyor. Anlaşılan 
u k geldiğimi kendisine haber vereli. siı.e yalnız aley't.eki yaızıları gönderi • 
Ko tuğunda düşüncesine gömülmüş o· yorlar. 
ı n \\ alıhs beni- görünce ayağa kalktı. Ben eski dostum VaUise çok doğru 
lk e erini kendisine has zarafetle u- söylüyord'urn, kendisine bu gazete ke
z t rak bana doğru yürüdü.. siklerini tehdit mektuplarını yollayan 

\'\ allis, hatıralarım beni aldatmamış lar, Amerikada yerleşmiş olduklarını 
tı .. i te, buraya ge.aneden evvel hafı - söyleyen İngilizlerdi. Mektuplarile 
zamda sak adığım arlak ve güzel sı • yalnız Madam Simpsona teessür ver • 
m karşımda idi. mek.le kalmıyorlar, Kraldan ayrılmadı 

\Val is!.. Onu şimdi Baltimore'da, ğı takdirdC ccismen eza» vereceklerini 
şen ş tır, ağzından daima nükteli söz- de söylüyorlar ve alelade bir kadınla 
1 çarken görüyordum. Bu akşam ge Kral hay~tın~ ~rik. ett~?i takdi:Ue ~~ 
ne oyle fdi, fakat tebessümleri eskisi nun kendılerı ıçın bır zul olacagını ıla 
kad r vazıh değildi. Kalbini yakan , ve ediyorlardı. Madam Si'mpson: 
deı t göZl.erine başka bir mana verrniŞ. · - Benim böyle tehdi.tlere kulak ast.:. 
ti. ğırn yok. dedi. Fakat bu insanl'aırın ta 

Üzerinde yaldız iş'lemeli siyah bir el ,kmdıJkları tavır beni üzüyor, işin içyü 
b' e \ardı. Wal1is, eskiden müoevher ,zünü bir bilseler hiç .şüphe yok ki böy· 
takmasını sevmezdi, gene sevmiyor - le bir har~et tarzı takip etme;J~r: 
du hak'kı da vardı zınetsiz elleri dün- Ben Vallıse yazılarım1a hakikatı ef 
, ' n bütün altmİanndan daha kıy - ık.an umwıUyeye anlıa'tacağıma söz ver 
ine lı değil aniydi? dim. 

* Sol bi:leğinde kıymetli, pırlanta taş
lardan yapıimış murassa bir bilezik 
'a . İki sal!kım zümrüt J...'Ulaklarından 
a.ağıya doğru d0kü1ürcesine sarkıyor. 
Va lis üşüyerek kendisini koltuğa göm 
dü, ben ocağın yanında bir iskemleye 
otuıdum, ocakta çıtırdayan odunların 
a·e,·I ri, foş duvarlarda bin bir şekil a 
lı ordu, alev'lıerin oynaşan gölgeleri, 
Val ı ·n birden bire değişerek açılan 

~ ı.i ünde akisler yapınağa başladı ... 

* Tat ı sesiyle sükutu ilk defa Madam 
S mp on ihlal et'ti: 

Madam Simpsona: 
- Projeleriniz nedir? İlerisi için ne 

düşünüyorsunuz? Bunun hakkında ba 
,na malfunat ~ir misiniz diye sor r 

~um. 
O kestirme cevap verdi: 
- Ben birşey söyliyemem, bu husus 

hakıkında Kral ile konuşsanız daha iyi 
eders~ 

Kral gelinceye kadar kendisiyle çok 
şe)1ertlen bahsettik, bilhassa matbua
tın ehemmiyetinden bahsettik. 

- Amer.ikada en m~ur adam R~i
$İcumhur Ruzvel'ttir. dedim. Zira, A
merikalıların reklamcılık hislerini en 

Kral Buc'.kingham sarayında de -
d". geç kahnaz zannedersem bir saate 
kadar gelir. iyi o istismar etmesini bilmiştir. Ame-

Sonra muhavereyi birden bire de· ,rika1ıların, meraklı olduklarını, reis -
ğıstiT"di. )<ard~i intanların hususi hüviyetleri· 

- Bana biraz Baltilmordan, Vaşing ni öğre~~ ~te:1iklerini anlatt~m, hal 
tondan bahsedin rica ederim dedi. kın sevgısıne ıstıhkak kesbetmış olan 

Ev mızd'en, akrabalarımdan annem ıLindbergin reklamcılıktan hoşlanma -
den. babamdan ve dostlarınd~n haber ması yüzünden, şimdi. unutulmuş oldu 
ler istedi. ğunu t>Ö) !edim. 

- Ne oldular? Onlaroan uzun za • Ruzveltin kendi hasbiha11erine otur 
m ndanberi hiç haber alamadım. Ne duğu .~adan r~dy~.v~sıtasile nasıl hal 
pldular, Robini gördünüz mü? Robin kıda ıştırak ettır'd~ anlattım. 
Val 'sin genç kurenl~rin'den biTi idi, . - Ruz~eltin sesi radyoya çok iyi ge 
O ford civarında hususi bir mektep- )~or dedım. 
te ahsinni yapıyordu. VaDis: 

- Görmedim, dedim, yarın ziyareti - Kralın sesini hiç duydunuz mu? 
ne gideceğim. Çok ahenkli idi dediı. 

Kendi ~sminin, Kralın ismile bera O bu sözleri söylerken gururdan göz 
b anıldığı zamandan itibaren Ameri leri parlıyordu. 
kan matbuatının kendi hakkında yap- - Hiç konuşurken k€fldisini dinle· 
tı - urül'tüdtm bahsetti: diniz mi? diye ooı1Clu. 

- Çok müteessirim dedi, valf.anımın - Hayır bu mazhar~ete hen'üz ;ıail 
ı elerinin bana karşı kullandıkları plamadım. 
tr de beni çak müteessir ediyor. Bu O sırada uşak ufak bir öksürükle bo 
pa ırdı gürültünün sebeplerini bana ğazını tem.izledi, sesinin daha iyi çık
ne o ur, anlıatsanıza ... Benim hakiki va masını temin ettikten sonra: 
ti) im hakkında hiç bir malumata sa - Majeste ! ... dedi. 
Pip değiller ... Bilmedikleri şeyleri ni - (Arkası var) 

Yazanı Muazzez Ta hain Berkand 

SON POSTA 

Cenup repörtajları 
( Bq tarafı 7 inci sayfada ) 

meliyiın ... Hükumet Adananın kültür 
sahasındaki inkişafına azami .sayret 
göstermektedir. Adana şehrinde ilk 
mektdbe gitmeyen tek bir çocuk yok 
gibidir. Mektepler talebeyi İştİap etme
diği için bütün ilk mekteplerde çifte 
tedrisat usulü takip edilmektedir. 

Kız lisesi, orta mektebi, erkek lise
si ve orta mektepten başka, ticaret 
mektebi de vardır. Yeni olarak bir de 
Kız San'at Enstitüsü açıTmış ve Ada
nalı kızlar ve batta yaşlı bayanlar ta
rafından büyük rağbet görmüştür .... 

Adanada Aaayif 
... Biz lstanbullular, bir Adanalıdan 
bahsedildi mi onun ayni zamanda ae
riülinfial olduğunu da zannederdik. ..• 
Meğerse çok yanlıfDUf. Aaayif hakkın
da Son Postanın muhabiri Fuad Nabi 
ile konuşuyordum: 

- Memleketin asayişi nasıl dedim? 
Cinayet, cerh, kız kaçırma vak' aları 
çok oluyor mu? 

o güldü: 
- Gerçi bu sualin cevabını aana 

Emniyet direktörü vermelidir amma 
dedi, ben de gazeteci ve kulağı delik 
bir insan sıfatile sana şunu söyliyebi
lirim. Aclanadaki vukuat hemen her 
yerden daha azdır .... 

Adanada oturduğum müddetce, 
Türksözünde bu hususa da dikkat et
tim. Şehir haber1erinin arasında ehem
miyetli vak'alara pek rast-gelemedim. 

Adanada asayişin iyi olmasında hiç 
şüphe yok ki polis işlerini iyi anlayan 
sahık emniyet umum müdürlüğünde 
bulunmuş Vali Tevfik Hadinin de çok 
dahli vardır. 

Tevfik Hadi Adan ada otorite bir 
mesai tarzını tesis etmiştir. 

Adanada Bir Tek Meyhane Yok 
Tevfik Hadi ilk iş olarak, vatan

daşların boşu ıboşuna ceza görmeleri
ne vesile veren meyhaneleri kapat
mıştır. içecek olan kimseler rakılarını, 
yahut Bovmalarmı evlerinde içmekte
dirler. Gece on ikiden sonra, oteller, 
hanlar, hamamlar, ilah ... kapanmakta 
ve hu vaziyet herkesi vaktile evine 
dönmeğe medbur ettiği için bu tedbi
rin de asayiş üzerinde müsbet tesirleri 
olmaktadır. 

Adana terakkiye karşı gösterdiği 
iştiyak ile yakın zamanda Türkiyenin 
en güzel şehirlerinden biri, ve Akde
nizin en mühim iktısadi merkezlerin
den biri olmağa namzettir. Bana bu 
fikri ilham eden şu rakamalrı da bildi
reyım: 

Bilhassa halk ticaret biletlerinin 
çıkmasından sonra her sene Adanaya 
devlet demiryolları G50 bin kişi geti~ 
mekte ve Adanadan da G.JO bin kişi 
götürmektedir. 
Adanalı ... Her vilayetten fazla geziyor 
ve herkesten fazla memleketine yeni-
lik getiriyor. Mustafa Fuat 

Birincikinun 28 

Satılık Bina 
KIZILAY CEMİYETİNDEN: 
Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Direktörlüğü 

karşısında Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu bina satılıktır. Müra -
caat mahalli Y enipostane civarında Kızılay hanında «eski Aksaraylı -
lar hanı» Depo Direktörlüğüdür. 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

1 -Maden mühendisi yetiftirmek üzere müsabaka ile Avrupaya c<2Cht ta
lebe tahsile gönderilecektir. lsteklile rin afAiıdaki fUllan haiz olması la
zımdır. 

A - Türk olmak. 

B - Maden ocaklarında çalıtabilecek kabiliyette ve sıhhati tam olmak, 
«Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.» 

C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, lngilizce dillerden birWni 
okuyup yazabilmek. 

D - Yatı 18 den -.ağı 25 den yukarı olmamak. 
2 - Müsabaka imtiham An.karada M. T. A. Enstitüsünde 25 ikincl'lri

nun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında knanm'f ol
makla beraber gönderil~ek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile caon 
arasında bulunmak f8rlbr. 
~ 3 - imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve yu
karıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar mecbu
ri hizmete tabi olduklarından, bu hususla mükellefiyetlerini tevaik etmek 
üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil g&tere
ceklerdir. 

5 - isteyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal va.rakuını, mek
tep şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a fotoğraf 
ve dilekçelerini 21/1/937 pertembe günü aktamına kadar Ankarada M. T. 

A. En~tüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 22/1 /1937 cama 
günü sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere, öğleden evvel Bay Hasan a
partımanındaki Enstitü dairesinde bulunmalan ilin olunur. «2119» e<3673» 

Açık Eksiltme lıanı. 

Belediye Sular İdaresinden: 
idaremizin bir yılJık matbu evrak v e defterleri açık eksiltmeye konulmut

tur. 
1 - Bu iş için tanzim edilen f&rlname Levazım servisinden parallZ Ola

rak verilir. Ve örnekler gösterilir. 

2 - Açık eksiltme 6/.lkincikinun/ 937 Çartamba günü saat 15 de Tak

simdeki idare binasında yapılacaktır. 
3 - Taliplerin muayyen gün ve saatte f&rlname mucibince idarede mü-

tctekkil komisyona müracaatlarL «3787» 

na hemen «hayır!» demeli ve seni bu ğe mahkum olduğunu bana söylüyor saatlerimin !biricik tesellisi ancak bu 
güzel ümidle avutmamalı idim diye - ve ben bu sese inanıyorum; buna inan- olacak. Fakat istiyorum ki senin de 
ceksin .. belki de bu yaptığım şeye «ha- dığım için seni bırakıp gidiyorum. Be- me'yus saatlerinde benim aşkım sana 
inlik 1 Zalimlik h> ismini vereceksin. ni arama, beni bulmak ve görmek he- arkadaşlık etsin, uzaklardan gelecek 

Yanılıyorsun Ekrem... Sana karşı vesine düşme; !birbirimize azab ve iş- sesim sana seni ne kadar sevdiğimi tck-
hiç bir vakit hain ve zalim olmak iste- kence etmeğe ne lüzum var~ rarlasın. 

medim. Sana <<hayır!» demekte gecik- Gidiyorum Ekrem, fakat kalbimde Seni bırakıp gidiyorum Ekrem .. bu 
mişsem bu ancak zavallı ha.yatımda bir !büyük bir saadeti de birlikte götürü • büyük fedakarlığı senin için yapıyo -
kaç mes'ud gün yaşamak için kendi yorum. Beraber yaşadığımız bu son rum; fakat sen beni unutma sakın; 

Ve birdenbire elindeki zchiri son zacak, gücenecek, belki de tel'in ede - kendime verdiğim bir sadakadan baş- hafta ve bilhassa eski hatıralarımızı Yalnız gecelerimde uykusuzluk göz -
katresine kad•r içmeğe karar vermif ceksin ... Bı..ında haklı veya haksız ol- kabir şey değildir. yeniden yaşattığımız bugün ve bu ge· lerimi yakarken yavaşca yanıma yak-
gibi yerinden fırlıyarak zile bastı. Ge- duğunu burada münakaşa edecek deği- Seni çocuklarından ayırıp kendime ce bana bütün ömrüm için kafi gele- laş ve yüzüme doğru eğilerek bana: 
len odacıya: lim; kendimde bütün bunları soğuk çekebileceğime nasıl inanmıştın Ek - cek... «Mualla, seni unutmadım h> de. 

- Kimse için burada yokum .. beni kanlılıkla düşünecek kuvveti bile bu- rem? Esmer Güzinin güzel yüzünü Senin sıcak sevgini bana tekrar gön- Seven sesini kulağımda, sıcak nefe-
rahatsız etmeyiniz 1 lamıyorum artık .. fakat kararım kat'i- görmemiş olaaydım bile, ben, bütün derdiği için, bana bu bahtiyar günleri sini yüzümde duyarsam, belki de uzun 

Diyerek k~">ıyı kilitledi ve hemen o- dir: Gidiyorum.. senden kaçıyorum hayatında ana ve baba sevgisine susa· yaşattığı için diz çöküp göz yaşlarile ve sonsuz bir gece olan hayatımı ya .. 
radaki sandaiyeye oturarak zarfı yırt- Ekrem. mış ve o sevgi kaynağından kana kana Allaha şükretmek istiyorum. şıyacak kuvveti kendimde bulacağım.» 
tı. Mu ... ll~.µın ince yazılarile dolu ma- Bir haftadanheri bizi saran, ilikleri - su içmemiş olan Mualla; başka bir kü- Beraber geçen saatlerimizde kaç * 
vi kağıtları gördüğü vakit Ekremin a- mize kadar geçen bu tatlı saadet rü • çük kızı babasından nasıl ayırabilir • defa, uykusuz gecelerin kafama kazdı- Yer yer yaşlarla ıslanan mektubu 
cısı bü bütün maddi ve onu haykırta- yasına sen cidden inanmış mı idin? dim? ğı azim ve kararım sarsıldı! Kaç defa bitirdiği vakit Ekrem başını masıuıına 
cak kadar kuvvetli bir ateş halini al - Cidden bundan sonra artık günlerimi- Bunu yapsam, o öksüz kız ve belki her şeyi unutup senin kollarının arası- dayıyarak gözlerini kapadı. Boğazında 
ınıştı. Bu yazıları seçmek için kağıtla- zi beraber yaşıyarak beraber tüketece- de babası ebediyyen ..1aı.a lanet oku - na sığınmak isteğile yandım. Hele bu tıkanan bir hıçkırıkla inledi: 
rı gözlerine yaklaştırdı; fakat birden- ğimiz masalı senin kafanda bir haki • mazlar mıydı? Bundan başka, bugünkü son gece...... - Ne yaptın Mualla. 
bire ihtiyarlamış gibi bunları okuyamı- kat olmuş muydu? kudretli «Bay Taylan1> ın ibenim için Hayır, sana bu çılgın hislerimi ve 
yordu. Bu nasıl kabil olurdu Ekrem? Dü - bütün ihtişamını feda ederek alelade isteklerimi yazmak niye iyi. Bütün 

Titreyen adımlarla yerinden kalktı, şünsene .. senin hayata karşı aldığın bir hükumet hekimi olmasına kalbim bunlar, ikimizin de çok mühtaç oldu -
masasına yaklaştı ve kağıtları kuvvet- taahhütler .. seni bağlı yan kuvvetli bağ- razı olur mu benim? ğumuz cesaretimizi kırmağa gelen 
Ji elektrik ışığına tutaralı okudu. lar, bir perinin sihirli değneği altında Darılma bana Ekrem; fakat içimde sözler değil mi. 

Muallidan Ekreme gibi yok olup ortadan kalkab.Mir mi? kuvvetli bir ses, bu kadar yüksek fe - Gidiyorum Ekrem .. senin sevgini de 
Eht'\m, Bir hafta evvel bana hayatlarımızı dakarlıklar üzerine kuracağımız bir o- en kıymetli bir yük .gibi yüklenerek be-
Bu mektubu aldığın vakit bana kı-j birleştirmemizi teklif ettiğin vakit sa- cağın uzun zaman tütmiyerek sönme - raber götürüyorum. Yalnız geçecek 

Aynı dakikada Mualla da trenin sar- " 
sıntısile sallanan zavallı başını yastık· 
!arın arasına gömerek: 

- Ekrem! 
Diye hıçkırıyordu. 

Kanunusani/1936 
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14 Sa7fa 

'' Son Posta t, nın tefrikası : 72 

'-AtıLIK ÜLKf f NDE 
~- IJilı TDUK ZARiTi 

HUNCI KISIM A.. R, 
Dai ·enin kapısındaki çıngırak çalrnmıya 'başlamıştı, 
Cemil, sağ el~le ceketinin cebindeki rüvelverin kab
zasını kavramış, parmağını tetiğe dayamışb. Maşayı 

sol elile hnıfçe iterek kaoıyı açmışb. 

SON POSTA: Bh iııc:iltiuan Z8' 

« Soa Posta • nın Tarihi Tefri.lwıı : 11 

Yazan : Celal Cengiz 

Elamların merkezini ele Gudea 
geçirmek çok uğraşıyordu • • 

ıçın 

• 

Maşa, lbaşını iki tarafa salladı. - Ne olacak? Ba'luan~a .. pencere
- Ben .. ibu fikirde değilim Cemil nin altında, Kazaklar: dola.pyor. A'h .• 

bey ... Mademki memlekette, haksızlık bunlar, iyi ŞCY' için:. dolaşmazlar. Bun-
• "\'e açlık ıbir ıstırab doğuruyor. Bırakı- !arın gö.ııündükleri yerele, munakkall: 

nız, ben gene bunlar:ın ateşlerile ya - bir felaket başgösterir. 

Sumerlerin Başkumandanı Naraş cücelere bağırdı: " Ordumuz Suz kalesi önünde 
beklemekten usandı, surlara çıkmak kabil olmuyor.Biz düşman kalesi önünde fazla 
beklemeğe tahammül edemeyiz. Surlara çıkmak için sizin yardımınızı istiyorum ,. 

nıp kavrulayım. Canım, biraz daha - Telaş etme canım. Hele şöyle l'.>i· Sumer: muharipleri sabahleyin gü - kaleye tırmanmak istiyorlardı. Surların dlıhinde kirpi gibi sinmişler~ 
fazla yansın. Hiç şüphesiz ki o zaman raz yanıma gel. neşle birlikte harbe başlar, güneş ba- Naraş meseleyi Sumer kralına aç • eli. 
yeni vazifeme daha kuvvetle sarılırım.. - Latifeyi bırakınız, CCmiL be.y. tmcaya kadar dövüşürlerdi. rnağa lbile lüzum görmedi. Güneş doğ- Çu-Çenler çok cesur insanlardı .. ki' 
mücadele edeceğim cephenin üzerine Kalbim, fena Fıalde çarpıyor .• rica ede- Kalenin surları çok yüksekti. Bu madan iş görmenin Sumerlilerce ne ranlıkta bastıkları yeri görürler, bir.' 
daha kuvvetle atılırım. rim, kalkınız.. Giyininiz. Her ihtima~e surlara çıkmak ko1ay bir iş değildi. büyUk ıbir günah olduğunu bilmiyen birlerini çok iyi tanırlardı. 

Cc-mil, başını geri çekerek Maşanın karşı lhazır bulununuz. Nipurlu kahramanlar çok kere kale- kimse yoktu. Bunu cüceler de biliyor· Suz
0

luların surlardaki nöhetciler.İJl'I 
çehresine daha derin bir nıızarla baktı. Cemil, karyoladan sıçramış-; pence- nin burçlarına sarılarak yukarıya çık- du. Fakat, başka tür1ü nasıl hareket ede den başka uyanık kimse yoktu. Heı • 
Şu anda bu çehı:enin gösterdiği hatlar:ın renin önüne gitmişti. Ve derhal Masa- mağa savatmışlarsa da: Suzlularm bal- bilirlen::li? kes uyuyordu. 
teşekkülünde, tamamile isyan ifade e- nm telaşına 'hak.. vermişti. ' ' talarla hücumu karşısında surlardan - O halde bizden bir yardım um - Bir karınca yığını halinde eurlarJll 
den bir mana vardı. Pencerenin altında dört Kazak, at- aşağı yuvarlanmışlardı. maym:J dibini saran cüceler birbirinin üstüıJfl 

- Eğer münasib görürseniz, yann ]arının dizgin1crini kollarına takmış • Naraş Suz 'kate9ini bu gidişle ele ge- Dediler. Nar8f bu söze hiddetlendi. çıkarak.. kol kol yukarıya doğru - uzuJI 
kazadaki istihbarat şefine bir mektub !ar; geniş adımlarla gezinmektelerdi. çir.cmiyeceğini anlamışb. Çu-Çenleri çadırından kovdu. sütunlar halinde - yükselmeğe başlad: 
göndereyim. Rahatsızlığımı bahane e- Bunlardan birinin gözü, pencereye * Ertesi sabaıh harh başlar başlamaz, lar. 
derek istifa edeyin:ı. Ondan sonra da ilişmişti. Orada Gmili. görür görmez, Cücelerin yardımı.. kralın en çok sevdiği µbitlerden biri, Cüceleri Ming-Çon adlı bir Çu-Çd 
buradan çıkıp şehre gİdeyim. arkadaşlarına bir şey si.>ylemişti. Ve 0 Çu~n 'ler.. göğsd ün~ bir ok saplanarak bir anda ye- idare ediyordu. 

- Hangi şehire? .. anda, dört Kazağın gözleri, pencereye Vaktile Türklerle birliide orta As • re evnldi. Gudea: Ming-Çon altmış yaşlarında bir a • 
- Ekatrinburg'a. çevrilmişti. yadan göç eden Çinli cüceler f ırat. kı- - Bu 'bir felakettir .. (Enhil) başı damdı .. vaktile kral Gudeanın baball' 
- Niçin orayı tercih ediyorsun L Cemi' aen' çek·ı~:.....: V · tın" k: l · k d·ı ı· l ucumuzda dolaşıyor. (Zafer Mabudu- om maiyetinde bulunmuştu .. Sumerli-ı.; cı ıllllAl?.u· azı.ye pe yı arına tıcaret ma sa ı e ge ıp yer eş-
-Bana kalır.sa .. orada. daha iyi ça- ciddi, ve hilhaaaa kendisine alaICası ol- mişlerdi. nun Oğlu} bir iş göremiyor. lerin adetlerini çok iyi bilirdi. 

lışabilcceğim. Çünkü, çok: tanıdık.la - duğunu hissetmişti. Çu-Çenler. 0 zaman kırk. elli 1'işilik Diy.e söylendi. Naraş cücelerin tekli- Ming-Çon cücelere yav~ca şu eıxııi 
tım var ... Hem, düşünüyorum ki... Çarçabuk giyinerek rovelverlerini küçük-bir kol :iken, aradan uzun asırlar fini krala açamıyordu. Kral belki de: verdi. 

- Evet... ceblerine yerleştirmişti. geçince üremişler, kabileleri ıbüyümüş, - İşte, Ulu Tanrıyı gücendirecek - Güneş uyanmadan her İf bite 
- Kim bilir .. belki .. günün birinde Ve işte tam 0 anda, dairenin kapısı iki üç:bin kişili'lcbir kabile olmu~. şeyler düşündünüz .. şiddet ve gazab cek .. Sumer muharipleri gelinceye ki. 

orası; Orallardak.i .ihtilalin en büyük önünde, bir takım sesler ve kılıç şakır- Çu·Çenler. daima Sumerlilede dost mabudu, en güvendiğimiz bir zabiti e- dar surlardan ayrılmıyacaksmızl 
merkezi olacaktır. tıları işitmişti. kalmışlar, hattfu yalmz onlara kız ahp limizden aldı l Çu~enler birhirinin üstüne atlı,_-

Cemil, dayanamadı. Maşanın ç..ır-- M t I""' ·1 k r ·_nu·lin ·1 Diyerek Naraşı tekdir edecekti. rak etten birer merdiven kurdular .• '111 en ..... - aşa, e aş ı e oşmuş; '--'«= vermek:. sureb e de cinsi v:e ırkı müna-
eini daha sıkı kavradı: boynuna sarılmıştı. sdhet:lerini derinleştirmişlerdi. O gün akşama kadar süren davÜf • surların üstüne çıkmakta zorluk. çelr 

- Bravo, Maşa .. sen, daha şimdi _ _ Mahvolduk .. seni nereye sak _ <Cücelerin en uzununun boyu dört made Sumerliler eP-eyce telefat v.er • mediler. 
elen lhtilalci oldun ... Demek ki, dina - lıy,:ayım?. karıştan fazla değildi. Erkekleri daha mişlerdi. Cüceler yukarıya çıkar çıkmaz. ~ 
mit gibi parlamıya hazır olan kalbin, - Dur, Maşa .. telaş etme ... Sakla-n- gösterişli, kadınlan erkeklere nisbetle Naraş yavaş yavaş cücelerin teklifi- önce sur üzerinde dola~an gece nöbet' 
tek bir kıvılcım bekliyormu~ .. aş,_-1 _ ı·· ı_ d ni mülayim bulmağa başlamıı::.tı. Kendi cilerini yakalayıp balta ile öldürmüf • 

T ıw mı.ya uzwn YOL aha zayıf ve çelimsiz olurdu. Y 

""' 1 ı~ b l kendine: lerdi. sun, sana. 

Diye bağırdı. Ateşli duda.Jclarını, 
~nın zambak kadar f>eyaz ve temiz 
olan alnına dayadı. 

- • .. ası YOK.. un ar... Çu-Çen nesli gittikce üremekle bera-
- Onlar, biı: kaç kişiden ibaretse, 'her, ibunlardan biç biri başlı ba~na hü- - Çu-Çenler bizden değil, diyor - Çu-Çenler Elam surlarının batı çf'ft' 

hepsini tepefcr, geçerim. kumet kurmak sevdasına düşmemişti. du, bizim hesabımıza, güneş doğma • resindeki burçları tamamile ele geçir • 

* 
- O, daha fena .. rica ederim, kaç .. Nipur'un doğu kıyılarında yerleşmi~ dan kaleye girerlerse, Ulu Tanrı buna dikten sonra, Suzlular işin farkına vaf' 

bir tarafa kaç... ler.. demircilik, oymacılık, maden işle- neden gücensin~ dılar .. karanlıkta başlıyan koşuşmalat' 
Birbirini takiıb eden bu garib hadise 

ve cereyanların tesiri~ sersemlemiş o
fan Cemil, o ıgeceyi mtlrtefif dtişünce
kr altında geçirdiği için. ertesi gün 
ancak öğleye doğru gözlerini açahil • 

Dairenin ka~ısmdalci çıngırak ça • mek gibi san'atları ileri götürmüşler _ O gece el altından cücelere haber •bağrışmalar gittikce artıyordu. 
Jmmıya !başlamıştı. Cemil, sağ elile, di. gönderdi: Elam muiiaribleri hep birden: 
ceketinin cebindeki rovelverin kabza- NA El l ·· · ·· ·· L «- Bana görünmeden, yarın sabah - Cinler bastı .. küçük -küçük ha 

/ 
araş, am ar uzerıne yurur.Ken k I h •. . . . G 

sını kavraımış, parmag-ını tetig1e day?..- ·· l d · tı"fad tm · d "h 1 t a eye ucum edınız. Bız de (.güneş} yaletler dolaşıyor. aramızda. cucc er en ıs e e evı e ı ma e - d -d ,~ . . . . 
mıştı. Maı::.ayı sol elile hafil:ce it.erek, · · • og uKtan sonra peşınızden geliriz.» Dıyerek kaçışıyorlardı. 

mişti. · 

Ve, gözlerini açar ~az da Maşa 
te1§.şla içeri girmiş; peııcereyi göate -
rerek boğuk. ıbir sesle: 

"I". memıştl. 

kapıyı açmıştı. Ve. şato müdürü ile Sumer ordusunun gözcüler kolunu * ...................................... ~.~~:.~~~ 
karşılaŞ,mıştı. Müclürün arkaaında da, cüceler teşkil ediyordu. &üceler (Ulu Tanrı) uyanmadan 
parlak üniformalı. iki kişj vardı. Fakat Naraş bir akşam, güneş batarken, işe başlathlarf . 
koridor çok. karanhlc olduğu: için Ce - cücelerin 'başlarından bir kaçını çadm.

- Kazaklar .. Kazaklar. 
Demişti. 

mil, bir anda bunları tamyamamıştı. na çağırdı. 
Şato müdürü, clet4lal Cemilin Ö - - <Cesur Çu·Çenler, dedi, ordumuz 

nünde yerlere kadar eğilmiş: Suz kalesi önünde beklemekten usan .. 
- 8ksdans!.. Sizi, Bu şekilde ra • dı. Siırlara ç1kma1< kabil olmuyor. Su

(Güneş) in uyanmasından iki aaat 
önce kalktılar •. y.ola düzüldüler. 

Hepsinin lbellerinde baltaları v:e elle
rinde okları vardı. 

hatsız ettiğimden dolayı affınızı istir- merliler düşman kalesi önünde bun - 1---------------
,-..-.-~~;;;;;;;;;=====·- ham ederim. Mar.Ki GorçaRof hazret - dan daha fazla beklemeğe tahammül fR A D~O \ 

Cemil, uyku sersemliği ile Maşanın 
ne demek istediğin? :kestirememişti: 

- Kazaklar mı L Ne kazakfan Ma
'8 ~ · .. ,.. -.. r , leri...... edemezler. Surlara çıkmak için stZin a 

Bir Doktorun ,,,, Şato müdürü lakırdısını bitirmeden, yardımınızı istiyorum. 
GÜ rn I Ü k Pazartesi biı: ses yükselmi~ti: Çu~nlcr bir:'Birine bakışarak gü • 
N -· Bonjur, muhterem kumandanJ .. ]üştüleı:: 
otlarından (*) Sabahleyin etkenden sizi hususi daire- - Aslanlar dur-urken, fareler mey-

Trahom aizde: l'a'hatsız ettiğime pek müteessi - dana atılabilirler mi? 

Bugünkü Program 
28 Blrincikinan 936 

İSTANBUL 

Öfle aeşriyatı: 

Nöbet el 
Eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler ıuniar .. 

dar: 

İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda : (Sarım). Alemdarda : (Eş
ref Neşet). Bakırköyünde : (İstepan>· 
Beyazıdda : (Cemil). Bmlnönünde: (Ben· 

sason). Fenerde : CVltaın. ıtaragümrük"
te : (M. Fuad). Küçükpazaı:da : (Yorgl)• 

Bamatyada : (Erofilos). ~braıntninde : 
<Nfl.zım). Şehzadebaşında : ( ASaf). 
Beyoğlu cibetindekiler: 

Galatada : (Ylçopulo). Hasköyde : <Bar-
but). Kasımpaşada : (Vasıf). Merkez na-

fun. Fakat, milhim bir vaztfe ifaaı için Diyor.tardı. Naraş: Türkiyenln cenub l'ilayetlerinde olıdukca ld . ·· • .ı:.... b . d 12,30: Plakla Tlirk musJldst. 12,50: Hava. hiyede : CMatkovfç, Dlngopulo). Şlşllde : 
, yaygın bir şekilde vardır. Fakaı bir cok ge iğimi peşınen so,.ıu;;ı.scm, em er- - Siz isterseniz, kaleye gir.ecek bir dls, 13,05: Plilkla hafif müzik. 13.25! Muh- (Pertev). Taksimde : (Kemal Rebul). 

scbcblerden dolayı diğer vilAyetlBirniılde hal effedersiniz. delik bulabilirsinizl telif plAk neşriyatı. 
de eksik değlldlr. Şato miidüri4 derhal geri çekilmiş- Dedi. Atqam neşriyatı: 
Cenub vllAyetlerlle aıatası o1ıı:uyan İa _ ti. Kazak alayı kumandanı ve Çarın Cüceler: için kaleye -girmek. güç bir 18.30: PIWa dans mu.Sldsi. 19.30: Çocuk-

Üskfülar - Kad1köy "' Aalııı.rdaltller: 

BüyükadD.da: (Şinasi). Beybellde: (Ta
naş). Kadıköy eski İskele caddesinde : 
(SOtrakU. Kadıköy Yeldeilrmeninde : 

<Üçler). üiküdar Çaqıboyunda : <öınet' 
tanbulda da ara sıra. mü2min trahomla _ falıri yaveri lkaymakam Marki Gmça- iş değildi. Onlar bunu çoktan d~ün - ~ara masal: İ. Galib tarafından. 20: Rıfat 
Iara. tesadüf olunuyor. Yalnız i.ıtanısuı- kof, ilerlemif·· kılıcı, bacaklarına çar - müşler ve aralarında da konuşmuşlar- ve arJcadaşlao tarafından T.ftrk. mua11dal ve 

dakl trahomluların hastalığı bııyük ıstı- parak içeri :girm~i. dı. Fakat, Sumer cengaverleri 1'arşı • ;halk. şarkıları. 20.30: Safiye ve arkada.fları _Ken __ an_>_. -----------ı 
rab, akıntı ve kızarıtlıktar tevlld etme_ Cemil; alay kumandanının bu söz - sında: ~Biz kaley;e girmek istiyoruz!} ta.rafından _Türk. mwdklsl ve halk şarkıları. TAK y iM 
den seyreder, her sabab göderhıde bir leri karşısında hafif bir ürperti hisset. derneğe cesaret edememişlerdi. ıı: (Saat ayarı). . Şehir Tiyatrosu Dram .---------------r 
mikdar çapak görülur_ BU: müteh...,. ta- mişti. Fakat metaneti zerre kadar sar- (Karakartal) m bu sözü üzerine cü- kısmı tarafından bır temsil. 22: Ajana ve 1 inci KANUN 
rafından tet.ıtlk ed.illnce: t.efbis eclWr. Gı- l k _11:c _.J!} 'borsa hılberlerl. 22.30: PlA.kla sololar. 
rek buyuklerdc ve gerekse kiiçfiklıutle sı mı yara : celer şu ceVaıDl v.erw er: . Y a r ı n k i R r o « r • m 
gozlerde sabnhla.rı çapak .,. kan &iiri- - Aziz.im, Marki!.. Günün ve gece- -Yarın sabah güneş dOğrnadan, bi- 29 Birincikanun. 936 

Iünce muhakkak tedaviye koşmabııbr.; ıı.. nin hanai saatiıule: olwsa olsun. sizi ze müsaade ediniz .. Suz kalesine çıka- tsrANBUL 

fidi bir ç:ıp:ık nezlesi olabileceği gibi. 111- göunek lbeııi memnun eder. Buyuru - lım. Surlara çıkbktan so~ tutacağı - ötıe neşriyatı : 

larcn. devam eden 'ft göade ıırtil&Uar 1'Bt- nuz. mız surlara merdiven uzabp siz de çı· 12.30: Pl1\kla Türk mustldsl. 12.50: Hava-
pan bir trahom başlangıcı d& olabilir. Diye cevab ve~i. karsınız. Böylece kaleden içeriY,e ko- d18. 13.05: PIA.lUa hafif müzik. 13.25: Mubteo-

Rumt sene 
1302 -ı ci Kftnun 
Ul 

Her ne şekilde olursa olsun gözlerinde Matki Gorçakof, arkasında yaveri }ayca gjr:mek imkanı hasal olur. l~ plik neşrlyatı. 
çapak görülenlerin ha.dalıkJanm liri olduğu halele, aöyleaaek dairenin kü- Narat kaşlarını çatb: ~ neşr.iratı : !:iAı$A { 
addetmek IAzımdır. Trahomhılarla apüf- çük salonuna doğru ilerlemişti: _ BiZinı muhaı:iplerimiz {güneş) 18.30: Pldkla dana muslklsl 19.30: Konfe-
mek, yiizyuze ~ havlularile silin _ :ı.. ı..__ 1 ra.ns: Dr4 i. Zati tarafından. 20: Vedia R.wL ..J. V. 

- Bilmem. ıoa ~ QID. l'Üya ar doğmadan harekete geçemezler.; Siz 2 38 

28 
Resmi sene 

193ö 

Arabt sene 
136ö -Kasım 
öt 

PAZARTESt 

Şevval 
13 

l~tiAK 

12 50 
mele. mendfllerlnl almalı: eliz değffcrtr. ve nr.kadaşları tarafından Tüı'.k ınuslklai ve 1 

•--:::--::--~--::--::~---·---llgördünüz mü}. pekala bilirsiniz lü, biz Ulu Tanrı u- 7 25 
1 halk şar.kıları. 20-30: Cemal Klımll ve arka - L--..:.....-~-

(•) 80 nottan kesip saldaynnz, yahut - Çok az rüya gördüm. yanmadan bit it g,ömıeyizl dhşları. tarafından Türk musikiSi ve halk.şar- Ö .J l. 

b. \ 1). 

5 37 
) utsı 

u. 
39 
25 

.... ..,unı 
bir albüme J•P~ırıp •llllbiyoa JaJln&. - FakaL. mühim vak'alardan ev • Cücdel' NMttf'dan korktular. Fa - kılan. 21: (Sa.at ~yarı). Şehir Tiyatrosu ope-
Sıkıntı zamanınızda ba notlar bir do~ __ 1 • "- -.a..Lk L:_ •• •• •· d ;::;..l ı~ b ...... va, Jmaıu.c:ır •~ a ~ ruya gorur • kat. g\ineş o~uuıdan aonm unu ya- ret kısmı tarafından bir temsil. 22: Ajans ve 
ribl imdadınıza yetişeltila. ··-1--------------11 ter. fAr- ar) pama:darch. Onlar ortalıiıô karanlıkken bana h1&berlert. 21:30: PllUda .sololar. 

E. 7 1 ~ :· ~S ·:~ ıJ. ~· 
z 12 ıo t4 36 ıH n ıs 
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OSMANLI BANKASI 

·---·--·----------
lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Teşebbiisah 

Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

(MÜHİM İLAN.) 
Jstanb~I Hava Gazı ve Elektrik ve T ~ebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi memurinin 1936 senesine ait <1kül» renkte ve «mustatib> şekilde 

hüviyet kartlarının 1 İkincikinun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 se
nesi için muteber olmak üzere Hturunç)) renkte ve <1mustatiln tekilde kart
larla tebdil edileceğini muhterem miitterilerine arzeder. 

Mezkür kartların ba~ tarafında fİrketin unvanı yani «lsT ANBUL HA. 
VA GAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSA Ti SINAIYE TÜRK ANO -
NiM ŞiRKETi» ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 
himilleri hemen polise ihbar olunmabdır. Şirket, mütterilerin itbu ihbar

nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 
mesuliyeti fİmdiden reddeyler. 

DİREKTÖRLÜK 
-----·-· 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
8000 Metre Band Saksunya 

5000000 Adet Mantar 
saat 14 «Örneği vardır.)) 
ıaat 15 

1 - Yukarıda cins ve miktarı ya zıh iki kalem malzeme prtnameleri 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15/1/937 tarihine rastlayan cuma günü hizalarında 
gösterilen saatlerde Kaba taşta lev~ zım ve mübayaat ıuhesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin prtnamelerini almak Üzere her gün, pazarlık için de 
tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı 
l'eçen komisyona gelmeleri. «3620» 

:. -Ki .. O RiN ... kaı~leri . ~cıncRoE1il(uRuş 
u .oi J.ıtOM.lTİZ A ~~RıL- RİLE.GRı vE NEZLEYE KAR ı e~ici~<"iLAçrıR ----- -- --·-

Tes:satı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

.(MÜHİM iLAN) 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 aenesine ait 

ccpembe» renkte ve «müstatiln tekilde hüviyet kartlarının 1 İkincikinun 
1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere «ma
vin renkte ve «mustatil» tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem 

müşterilerine arzeder. 
Mezkur kartların bat tarafında firketin unvanı yani «Tf..SİSA 11 ELEK

TRIKİYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi» ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılı-

dır. 
Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

himilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterilerin. ifbu ihbar
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 

mesuliyeti timdiden reddeyler. 
DIREKTöRLOK 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

sermayesi: ıo,ooo,eoo İngllls llraaı 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her türlü banka muameleleri 
yapar. 

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

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

~ 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

----
TORKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1004 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştir~ek 25_ kuruştur. 

Gelen evrak gui verilmez. 
ilanlardan mes,uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

·--~-
Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

.............................................. -...........• 
~on Posla Matbaa~• 

~ \.~rtYd~ ... d. : t.elım Ra•ııp E\IEÇ 

l A. Ekrem UŞAKLJGlJ.. 
t-.AHIPL~Ri: ti. Ragıp h~b:Ç 

~ bir truıedir ve (RQTBART) maınullltındandır. Her yerde satılır. < ------
Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Elektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait «yeşili> renkte ve mus • 
tatil ,ek.ilde hüviyet kartlannm 1 lkincikanun 1937 den itibaren iptal edi~e· 
rek 1937 senesi için muteber olmak üzere «pembe)) renkte ve «mustatıln 
tekiJde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müşterilerine bildirir. 

MezkUr kartların bat tarafında şirketin unvanı yani «TÜRK ANONiM 

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

himilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterilerin ifbu ihbar· 
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 

mesuliyeti timdiden reddeyler. 
DlREKTÖRLÜK ·--Saadalya ve Mobilyanı • 

Hem ucuzunu, hem gnzeli.ıi almak için lstanbulda Rızapaşa yoku:,uıı<la 
66 No. ASRi MOBiL YA mağazasını ziyaret ediniz. 

~----.AHMED FEVZİ Tel. 23407 41111 ___ _, 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 
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Sözü Boş Değildir. 
Ç&..PAMARKA MÜSTAHZARATI 

Bu sözü teyit eden güzel Yurt topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Mercimek unu 

Bezelye ,, 
Fasulye " 
Patates " Çavdar " 
Nohut " 
Pirinç • 

" Bakla " Yulaf " 
Arpa " 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

KORNFLOUR 
(Mısır unu hulasası) 

Kırmızı biber 

Eeyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın 

Salep 
(Kutu ve Paketleri) 

Sofra tuzu 

Sermayesl Liret 700,000.000 
bıtlyat ııkçesi Liret 145,76', 54,61 

Merkezl İdare: MİLANO 
İtalyanın b~lıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
rlstan, Yugoslııvya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemnhlrl 
Müttehidesl, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas (Tele!. 44841 /2/ 3/415) 
Şehir dahilindeki acentder : 

İstanbulda : Al§.lemctyan hanında 

Telef. 22900 / 3111112/ 15 Beyot -

lunda: İstiklal caddesl Telef. 41048 

İZI\1İRDE ŞUBE 

Memlekette bu maksatla kurulmuş \..:: herşeye rağmen (~ 1) sene neslin gürbüz yetiım !Sİ'ıe tevekkufsuz hizmet etmiı yegane Türk 
san'at evidir. Yavrı:larınıza, Doktorlarınızıu tertip ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. TIFOBIL:;ı 

ÇAPA 
Dr. lhaan Sami 

Tifo ve paratifo hasUtlıklannn tu
tulmamak için ağızdan alınan tifSJ 
baplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr. 

Dünyada beynelmilel şöhreti haiz etlerlle kat'iyyen omuz omuzadır. Bir muhasip aranıror 
Manlfaturacılıkta tecrübeli usulü muma· 

faya l§lna erkek blr muhasibe lhttyaç var -
dır. Her gün saat 17 den sonra Mahmudiye 

han No. ı < müracaat: 

Daha üstününün bulunmuı mümkün değildir. Tekmil müstahzarahmız muhayyerdir. Her yerde daima taze olarak bulacaksınız. 

Adres: Beşiktaş - Kılıcali. M. NURİ ÇAPA Tel. 40337 Sultanhamam Mahmudiye han No. 3-t 

Nuri Tobbaş . 

.- BU VILBAŞI-. - - . . . ... ,, .. ~ • .. • ... :· . • • • ; 1 

Hakiki 

ile neşenizi bir kat daha arttırabilirsiniz 1 

İnhisar mağazalarında 
• • 

şışesı 5 Lira · Perakende 

OksUrenlere : 

BEIDSIECK ET. Co. MONOPOLE 
Markasını arayınız. 

KATRAN HAKKI EKREM 
Yılbaşında 

En makbule geçecek zarif, ıık ve ucuz 
hediye: Venüs müstahzerabdır. Venüs 
esansı, Losyon, krem, pudra, allık, 
sürme, rimel, briyantin ve kolonyasını 
her yerde arayınız. 

enüsJ?uJU 

1 Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan flatları 
t - Gazetenin esas yazısile bir sü-
. tunun iki satın bir (santim) 

sayılır. 
2 - Sahifesine göre bir santim ilin 

fiatı şunlardır: 

sahife : ı - 100 kurq 

: 1-UO • 

Evli~ a Zade ~ rureddin Ecza A ıat ve İtriyat deposu, İstanbul. 
.. 1-200 • 

t ' - lot • • 
Teminatlı:._ ___________ , 

ARLON 
Saaderini Her yerde ara)ruıız. 

Diğer yerler : .. . 
Son sahife : - 30 • 

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

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

1 SATIE ' . nın 
Yeni getirtmiş olduğu 

ELEKTRiKLi 
TRENLERiNi 

görmeden evvel çocuklarınıza 

YILBAŞI iÇiN 
Hediye almayıııız. 

!Teıwieat ceçeksi No. Ô 
Elektrik ampulu alırken aydın-1 

' ' lık kabiliyetinin ve sarfiyatının 

Vat ile gösteri imi§ olniasınadi~: 

kat ediniz. Bu suretle tenviratırı ' 

size ne derece · ucuza maloldu-. 
ğunu anlarsrnız. Osrarn [l!ll lam·ı 

balarının iiç tarafında ve am

balajimn iizer;nde bol ziyanın -~.. ,.. . 
teminatı gösterilmektedir: DLm 

De kal u men W Vat sarfiyatı.. 

Delaı l u men I i 

amp· Uannın Vat soriiyutı 


