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Bitaraf 
....... 

vardı 
(Atinada bulunan Haridye Vekili ile telefonla konuştuk Akif dün gömüldü 
Müşahitler gelince Sancakta 

vaziyet değişti 
mevkuflar serbest bırakıldı 

Kara ve soğuğa rağmen tabutu 
Begazıttan ta Edirnekapıga kadar 

el üstünde taşındı 
-----------------* .. ·-------------------,. 

Büyük şairin mezarı başında gözyaşı dökenler 
onun ruhuna söyleyecekleri son söz olarak 

istiklal marşını seçtiler. 

Hariciye Vekili telefonda 
bize şunlar1 söyledi 

'' Milletler Cemiyeti tarafından 
\ yapılması arzu edilen temas ve 

müzakere faslını bitirdik ,, 
Tevfik Rüştü Arasın Metaksasla yaptığı mülakata 

büyük bir ehemmiyet atfediliyor 
Dün sabah Atinaya varan HarJciye 

VexJı Dr. Tevfik Rüştü Arası akşam 
At nada TELEFONLA aradık ve ken
disinden bize biraz havadis llıtfetme· 
sini r ca ettik. Dış işleri Bakanımız bi· 
ze: 

Kimi 
Aldatıyorlar? 

Adana, 28 (Huıuıi muhabiri
mizden) - Müphit bitaraf hey'et 
dün Beruta V'amıJf, Sancak dele. 
geai Dorya, F ramız büyükleri ta.
rafından kar,ilanmlfbr. Hey'et o
radan, Dorya ile birlikte Sancağa 
hareket edecektir. 

Hey' etin gelmesi üzerine San
cakta vaziyet değİfmİf, mevkuflar 
ıerbeıt bırakılmıtlardır. 

'Fuad Tabut ve tqıyanlar 
\... Üstadın İstiklfil caddesinde Mısır)müş başı da çok yakında bir avuç top· 
men sıhhatçe iyi ve keyfi de yerinde apartımanmdan kald:ıxılıın ve ot.omo- rak olacak! 
4U'. Kendisind-e hiç bir neşesizlik ala bille Beyazıt camii.ne götürülüp musal'- (De,·anıı 1 ı inci sayfada) 
,meti ydkrt.ıır. Davasından emin insa~- .ıa taşına konulan tabutu başınd'a Or- r' 

)ara mahsus bir emniyet gösterıyor. han Seyfinin iki mısramı hatırlıyo· - Perşembe günü İstanbulda bulu
nacağın1, o zan.an rahatça konuşuruz. • Buraya gelişini Yunanlılar bermutat 1um: 

pek memmmiyetle karşı1adılar. Umu· Yaşamak". En sonunda dikilen blr taf lçin, 

Akif için 
Hayaiz, eserleri 

son günleri 
ve dedi. I 

Fakat, gazeteci merakı malfun, biz 
be ki biraz havadis koparabili,riz diye 1 

ricada ısrar ettik; o zaman da şu söz,. 
leı i söyledi: 

9 uncu sayfamıza bakınız l 

,m'iy-etle Yunan.istanda hakim olan ka· Bir avuç toprak olmak d~şünen blr baf 1~1 
,naatıe göre Türkiye Sancak davasını . Koca Mehmet Akif, muhakkak kı.ı 
nıihayet kıendi arzuları dairesinde hal- «en sonunda dikilen bir taş için• yaşa· 
,le muvaffak olacaktır. madı. Fakat nihayet onun çok d'üşilfr ""---------------" 

- Milletler Cemiyeti tarafından ya· 
pılması arzu edilen temas ve müzake
re faslını bitirdik. Ondan sonra da Baş
vekil i1e temas ettim. Şimdi de dönü· 
yorum. 

Dedi. Demek oluyor ki Dr. Aras, dün 
kü gazetelerde yazılmış olduğu g!bi 
yenı senenin bi.rind günü değil, içinde 
olduğumuz senenin sonuncu günü İs· 
ıtanbula gelmiş btlhmacaktır. 

* Dışişleriı Bakanımızla konuştuktan 

Milhiın bir mülakat 
1 Aıtiına, 28 (Husooi) - Başvekil Me 
tmas Büyük Britanya oteline giderek 
,Tüır.kıiye Hariciyıe Vekilini ziyaret et• 
miş ve uzun süren bir mfrlakatta bu· 
, lunmı..tŞtuır. 

1ıki siyasi arasında yapılan bu müla
.'katta Tevfik Rüştü Aıras Cenevre ve 

Hariciye Vekili beyanatta bulunurken ,Pıaris müzakerelerile son günlerdeki 
sonıra ıA.tina muhabirimizle de temas . beynelmilel siyasi vaziyetin aldığı şek 
ettik. O da şunlan söy'redi: ,'lii. General Metak.sasa anlatmıştır. 

- Dokıto.r Aras, yorgunluğuna rağ- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Hakikati olduğu gibi 
gören Fransızlar da var 

Adana telaş içinde 

Seyhan ve Ceyhan 
nehirleri 

tekrar kabardı 

İsveç jimnastiği mi, Alman jimnastiği mi : 1 

Sporcular ne diyorlar? 
" Bizim memlekette henüz gençlerin ekseriyeti ne 
yürümesini, ne merdivenden inmesini ve ne de, bir 

ağaca hrmanmasını bilmezler. Haydi hayırlısı" 

Bereket versin 
ki F ransada maku· 
lün ne olduğunu bi· 
len !er ve anlayanlar 
da var. Zaten bizim, 
iki memleket mÜ• 

Ooanın bir lumaını acılar İ•tila et- Ömer Besim Zeki Rıza Burhan Felek 
ti, bazı köylerle münakalat lıe•il- Sami Karayel'in Son Postada yaz· alemimizde büyük bir tesir yapmıştır. 
Ji, Adanadq, nehir kenarındaki eu dıg" ı «İsveç jimnaıstiği mi, Alman jim· Bu bakımdan gerek, sporcu ve spor i

ler tahli e edildi -------------.._J nastiği mih serlevhalı makaleleri ıpor (Devanu 12 inci sayfada) 

-nasebetlerinüı tari· 
hi karakterinin San• 
cak meselesi esna· 
sında dahi muhafa· 
za edileceği hak .. 

, Adana, 28 (Hususi muhabirimiz • 

,den) - Ceyhan nıehri yağmuplardan K a r a k 1 ş b a ş ı a d ı 
,y'i.ikse'lmiş, ovanın bir kısmı sular altın 
,da ka'lımı.Ştır. Köyflıer arasında münaka· 
~kesilmiştir. fınsanca zayiat yoktur. Gümüşhacı köyünde bir adam donarak öldü, şehrimizde 
Köyıler arasında kayıklar işlemekte~. de bazı evlerin camları kırıldı, bugün kar yag"' mıyacak 

(Devamı 12 inci sayfada) 

kındaki ümitlerimiz 

de buna istinat edi
yor. Yoksa, her 
Fransız gazetesi, Pöti Jurnal pzetesinin sayfası 

- ~~~~~~~~-

Gizli Çin 
Yapanlar 

Jurnal, yahut onun Sen • Bris·i inkisarına uğratmayalımh> ba~lıjı al· Bulgurca köyünde 
gibi saçma meraklısı olsaydL tında aşağıdaki satL~an yazıyor: 
Fransa - Türkiye münasebatının «İskenderun SancağL hakkında yakalananların 
istikbali pek karanlık olurdu. Şimdi Fransa ile Türkiye arasında. cereyan muhakemeleri başlıyor 
Fransada işe Sen - Bris'den büsbütün eden müzakereler neticelenemedi. , İmniır, 28 (Hususi muhabirimlz· 
başka bir gözle bakanlar da meydana Biz hükumetin noktai nazarını, ü- ,den) - BUl.guxca köyünde vukuunu 
çıkıyor. zerinde durulacak mMiyette telakki ,evve'lleıe b'ild..ixdiiğ!im hadise ehemmiyet 

Mesela. Pöti Jurnal, Sancak mese- etmiyoruz. Devlet idare etmek. mah- li bir şelkıil almıŞtu'. Yakalanan 18 suç· 
lesinden bahsetmek üzere «muahede- zurlar içinde debelenip durmaktır. ,lu oürmü meşhut mahkemesinde sor-
lere ria ·et österen milletleri hayal (Devamı 12 inci 11ayfada) (Devamı 12 inel sayfada) Kar, çocuklan neş'elendlrdi, kartopu oynuyorlar [Yazısı 11 inci sayfada] 



2 Sayfa 

Her gün 
Almanlann -müstemleke 
lstemekte 
Kullandıkları tez 

SON POSTA 

Resimli Makale: a iJdllnc almıgalım il 

Birincikinun 29 

Sözün Kısası 

Hatay hayratı 
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29 Birincikinun 

Amerikadan da İspanyaya 
gönderiliyor mühimmat 

Madridin en kalabalık bir ıiıahallesini asiler şiddetli bir topçu 
,ateşine tuttular, İngiliz sefarethanesi Valans'a naklediliyor 

Nevyorlc, 28 (Ünited - Pres muhabi-ı· İy'.i malfımat almakta olan mahafil, nasında tanklar nehre düşmüştür. 
rinden) - İspanya harbinin başlangı· Flührerin memleketini İberik yarıma· ı Bombardıman 
cından beri rık defa olarak, Amerikan dasında askeri bir hareket icrası yolu- Madrit, 28 - Dün sabah saat 3 den 
hü:{umeti bugün büyük mikdarda mü nıa sev!ketmekte tereddüt etmeklte ol- 10,30 a kadar asi wpçusu Madridin en 
hlmmat ve harp malzemesinin İspan- masına rağmen, !kendisinin General eğ1ence'1i ve en güzel yeri olan Lalati
yaya gön-derilmesine müsaade etmiş • Fraı1konun davasına müzaheret etmek na ~ahallesiıni bombardıman etmiştir. 
tir. Bu mühimmatın Kabalero hüku- ten vazgeçmiş o1duğuna dair ortada Iııgiliz sefarethanesi Valans'a 
metine ait o'lduğu anlaşılmıştır. bir günfı emare mevcut bulunmadığı- naklediliyor 

Alınan gemisini kurtarmak için m beyan etmelmedir. Lon.dra, 28. (Hususi) - Hi.i.kfunet, 
Nevyo...t. 28 (Ünited Pres muhabi· 1\8 d .ı. k' ı - 'A, M dr't .. .. d 'ıa rILı.e ı ngiliz maslahatgüzarına 

rinden) - İspanydl hükfunet gemileri M dr't, 
28 

3 Dı .. 0~~ euh b sefaretinin tamamen tahliyesi için e· 
tarafından zaptedilen Palos isimli Al- a ı - unAU m are e, pa· r ''.nrmı·M· Sef t rlk.. ·ı b' . ~ ~dr. are e anı ı e ma-
man gemisini kurtarmak için, 6000 ton yıtahtm nuhasarasından beri vukua ya iltica eden İngiliz tebeası, İspanyo'l 
luk bir A'lman harp gemisi Bilbaoya gelmiş olan muharebelerin en şiddetli- h:ükfunetinin şimdi bulunduğu Valans 
hareket emri almıştır. Bu gemi yalnız si o'lınuştur. şehrine nakJedilecekt'ir. Bu suretTe Ka 
tıarassutta buQunacak ve Palos'u kur· Altl tan'k ile Manzanares'i geçmeğe balero hükfuneti1e temas daha kolay 0 _ 

tarmak i9in cebir vasıtalar.ma müraca- teşebbüs etmiş olan asi kuvvetler, mi· lacak ve sefaretin i~e ihtiyacı deniz 
at e1Jmi~cekıtir. iisler tarafından Casa del Campoya ka yo1u ile daha sııhuletle temin edilebi· 

Berlin, 28 - Havas muhabirinden: dar sürühn'üş'lerdiır. Asilerin ricati es- leoekıtir. 

SIRASI GELDiKÇE: 

Aman susalım ! 
cTürltler Fransa ile yardım paktı 

yapmak istediler, muvaffak oJıamayın· 
ca Sancak davasını ortaya attıl'ar.• di
yen, Fransızların Tür'klere büyük iyi
lilderi dokunduğunu, Ana&lu--sahille· 
rine göz diken İtalyanları Habeşistana 
gönderdikılerini söyT;eyen gurazk8r ve 
budala Fı.ransız muharriri Sen Bris me· 
ğer Tüıık dostu imiş. 

Bir İstanbul gazetesinin muharriri 
bu garip ve gülünç iddiayı ortaya at· 
tıktan sonra: 

ccAman ıa.alım, diyor. Hakaret 
ettiğimiz ba adamın gauteıi bir 
milyon satıyor. Biu cevap vairse 
halimiz ne olur?» 

Evet, aman susalım! 
Bir Amerikan gazetesi s'iyasetim:ze 

hucum ediyor: 
- Sükut! Amerikan gazetesi bir bu

çuk milyon satıyor! 
Bir Japon gazetesi Türklüğe haka

ret ediyor: 
- Salkın ağ'Lımızı &9lll8.ya teşebbüs 

etmiyelim. Bu gazete ilci milyon satı-

9 Tahtlarda sallantı var. 
• Alman - japgn Komü -

nizm mücadelesi 
• ngiliz Krah Sekizinci Edvardın, 

1 kendi dileği veçhile bir aile kur
mak maksadile taç ve tahtmdan fera· 
gat göstermesi, hükümdarlıkla idare 
olunan memleketlerde, çok derin bir 
acıtis bırakıtı. Esasen, dünya 1..-ııruldu 
kuru1alı, hükümdarlann evfonmeleri 
işi, daima, hilaneti hükumetle tev'cm 
obnak razım gelen bir kaziyedir. Eğer 
hükümdarın alacağı kadının ailesi, o 
hiikümdarın memleketine bir parça 
.menf.aat, bir mikıdar kuvvet getimıi· 
yecek olursa, o izdivaç yapılamazdı. 
Bambaşka sebeplerden naşi, olmakla 
beraber İngiliz Kralı ve Hindistan İm· 
:Nlnıtoru Seklzindi Edvardın iLJdivacı yor. r---

·SusaJım, aman susalım, Allah aşkı· da, asrıırı yirmincisinde bulunmamıza 
na susalım. ırağmen yapılamadı. Şimdi, bu nevi bir 

Milyon:J.uk, milyarllk gazeteler bize buhranın Be1çrkada da başgöstermek 
elbette istediklerini söylerler. üzere bulunduğu haber almıyor. Ma-

Yeni Ziraat Bankası layihası 
Ziraat Encümeninde tasvip edildi 

Amerikada bir 
Çocuk daha 
Kaçırıldı 

Bir milyon satan Fransız gazetesine lfun olduğu üzere Belçika Kralı Üçiin
susahm, bi:r buçuk milyon satan Ame- cü Leopold, bundan bir müddet evvel, 
rik:an gazetesine susalım, iki milyon idare ettiği otomobil ile bir kazaya se
satan Japon gazetesine susalım. Fakat bebiyet verd1. Bu kaza neticesinde 
Tü:r1k matbuatma yakışmıyan bu garip zevcesi Kraliçe Astrid vefat etti. Elin· 
öğüdü verenlere ağzımızı açmakta da de olınıyan bir maniin hülıilile karısı· 

. tehlike yok ya ... Çünkü bu İstanbul ga- nın ölümüne sebep olduğundan ötüril, 
zetesi 200 nüsha satıyor. genç Belçika K.Ta?ının hayatı, devamlı 

Çiftçiye kredi verilirken zirai istihsalin şart 
koşulması esası kabul edildi 

An'kara, 28 {Hususi muhabirimiz
den) -Yeni Ziraat bankası kanun 
layihası bugün Meclis Ziraat Encüme· 
ninde görüşülmüş ve tasvip edilmiştir. 

Layihanın müzakeresinde lktısat 
Vekili Cola.1 Bayar ve Banka Umum 
Müdürü Kemal Zaim hazır bulunmuş· 
1ardıT. 

Çiftçilere kredi verilmesi, satış ko
operatiflerinin kurulması, Ziraat ban
kasının bu teşeb'büslerin ana bankası 
haline getirilmesi ve yeni esaslar da-

hilintle teşkilatlanması ve bir devlet 
müessesesi haline ,konulmak suretile 
sahiplendiııiimesi Encümende tasvip e· 
dilmiştir. 

Banka sermayesinin tedricen arttı
rılması, çiftçiye kredi verilirken şahsi 
ve maddi teminat esas tutulmayıp zi· 
rai isti'hsalin şart koşulması, müesse
senin küçük çift:çi ve köylünün fay
dalı bir hale getirilmesi gibi esasları en
cümende çok yerinde ve isabetli bu
lunmuştur. 

Bitar~f müşahitler 
vardı 

Bu defa kaçırılan mıfyoner 
çocuğu 10 yaşındadır . 

Nevyork 28 (A.A.) - Vaşington 
hükumeti dahilinde kain Facoma·dan 
maskeli ıbir haydut, elinde revolver ol
duğu halde ve hizmetçileri tehdit et
mek suretile Milyoner Willam Matt
son'un şatosuna girerek milyonerin 10 
yaşındaki oğlunu alıp bir Kano otomo
bilile kaçmıştır. Haydut, bahçede bı
raktığı bir kağıdda 18.000 dolar fidyei 
necat istemekte olduğunu bildirmek· 
tedir. 

• • 
lngiliz-lt~lgan 

l Akdeniz 
Anlaşması 

(Baştarafı 1 inci s~yfada) · 1 Adana, 28. (Hus~ . muliabirimlz-. Belgrad 2~ (Hususi) - lngiliz h~-
Yarın akşam Başvekil tarafından den) - Sunye Meclisınde beyanatt'a riciye nezaretınd.en sızan haberlere go

Büyük Britanya otelinde Tevfik Rüş· bulunan reis Cemil, Suriyenin Tü&ki- Te, Akdeniz hakkındaki İngiliz _ İtal-

Sancağa 

tü. ATasın şerefine bir zi-ı..:•afet verile· ye ve Fransa ı·,.e .:ı_-ı11Mrıın·dan bahset yak .l ·1~ ed'l k _, n..;~·r. ı.: ~L.1-0-- • y
0

an anlaşması ınua ııan ı ece -
OE!ktil'. uu.z•u 

Tfuikiye Hariciye Vekili çarşamba ~ Suriye • Fransa muahedesinin mu- tır. . · · d 
ya kadar burada kalacak ve o gün İs- saddak aıü.shalan yüksek komiser Koni «Ankara Parti kongresının ~u~ u-
tanbuıla hareket eden Romanya vapu· dö Mar&!lle Suriye hü'k\ımeti arasında ve Yugoslavyanın ~enfaatlerını te-
rile yola çı'.kacakıtır. teati edilınişt.ir. keffül eden hususi hır madde bulun-

Atinnda akisler maktadır. 
Aıtina, 28 (Hususi) - Türkiye Ha- lsveç ve F enlandiya --------

riciye Vekili Tevfik Rüştü Arasın Pa· Hariciye Nazırları Almanyanın ikhsadi 
risten avdette yolunu değiştirerek bu- Menafii hangi şartlarla 
!raya gelmesine ve Yunan ricame res- Moskovaya gidiyorlar 
mi da bul b · Temin edilecek 

temasla.r urun.asına uranın 61 Varşova 28 (A.A.) - iyi bir rnem-
yasi mahfe11erinde büyüık ehemmiyet 
verilmektedir. badan öğren ''diğine göre Finlandiya 

Bir Ytman gazetesinin müta]eası ve fsveç .hariciye nazırlan, kanunusani 
Atinada çıkan Proiya gazetesi yaz· ayında Moskovayı resmen ziyaret e

dığı bir başmakalede Sancak meselesi deceklerdir. 
yüzünden Timciye ile Fransa arasında Varşovanm siya.si mahafili, bu zi
çtkan ihtilafın bir tarihçesini yaptık- yaretlerin Baltık denizi sahillerindeki 
tan sonra Başwkil İ.smet İnönüniin memleketlerle Sovyet Rusya arasında
söilerini mevzuu bahsederek Türkiye ki münasebetlerin normalle~tirmek ba
ınin bu meselede ric'at etmesine imkan kımından büyük bir ehemmiyeti ola
buılun.madığını yazmaktadır. Gazete cağını beyan etmektedir. 
makalesine şu suretle nihayet veriyor: 

cTürlkiye e:fikan umumiyesini hey.?· 
cana veren mesele budur. Bu mesele
rrln hallindeki zorıltik Fransanın eski
den mandateri bulunduğu Araplari 
gücendirmek istememesinden ileri ge
liyor.:. 

Selaniktcn geçerken 
Selfınik, 28 <A.A.) - Paristen gelen 

ve çarşamba gününe !kadar At'inada 
blaca'k olnn RüŞtü Aras bugün Scla· 
niğe vasıl olmuştur. Rüştü Aras, gün
lük meseleleri ve 1937 !iUbatında Ati· 
nada toplanacak olan Balkan Antantı 
konseyi hazırlık'ları hakkında Yurır~n 

hüıkfuneti Ue müzakereleroe bulwıaca 
ğını söylemiştir. 

Yugoslavya Başvekili 
Romanyadan döndü 

Belgrad, 28 (Hususi) - Başvekil 
Stoyadinoviç, Romanyanın Resiça 
mevkiinde Rumen Başvekili Tatares· 
ko tarafından şerefine tertip edilen av
partisinde haıır bulunduktan ~onra, 
bugün Belgrada dönmüştür. 

Stoyadinoviçin Rumen ricalile ko
nuşmaları çok samimi olmuştuT. StR"' 
yadinoviç Fransız maslahatgüzarı .ile 
Bükreşteki lngiliz elçiısile de görüf-
müştür. 

Bütün Rumen gazeteleri, Yugoslav 

Pınis 28 ( A.A.) - Salahiyettar 
mahafil, Almanyaya .temin edilmesi ta. 
savvur edilen iktısadi menafiin F ran· 
sızlarla lngilizlerin Almanya taTafın
dan ispanyaya gönüllü gönderilmesi 
hal&.ındaki t~üsüne Alman hüku· 
metinin vereceği cevabın mukabilini 
teşkil etmiyerek ancak Avrupanın va
ziyeti hakkındaki müzakerelerin son 
merhalesini teşkil eyliyeceğini beyan 
etmektedirler. 

Mecliste kabul 
E"dilen kanunlar 
An~ara, 28 - B. M. Meclisi bugün 

Fikret Sılayın reisliğinde toplanmış ve 
5 Temmuz 1934 tarih ve 2580 sayılı ka 
nunla Sümer Bank sermayesine ilave 
olunan 42 milyon liraya 3,500,000 li· 
ra daha ilavesine ve Tahranda yapıla
cak sefaret binasiyle tefrişatma ait ka· 
nun layihalarının ikinci müzakereleri 
yapılmış ve kabul edilmiştir. .................................. ·-···· .. ·······--···-·· 
Başvekilinin bu ziyereti eynasında ya
pılan konuşmalara büyült bir ehemmi
yet atfetmektedirler 

Eğer ağzımızı açtığımız zaman söy· bir azap haline gelmiştir. Günleri, ka
'liyeceğimiz söz caman susalım!• ol'a· za mahalline gitmek ve zevcesinin başı 
caksa hakikaten aman susalıml çarpara!k kanlar içerisinde yere yıkıl

masına sebebiyet veren ağacın karşısı· 
C. F. • f ----------- na dikilmek ve bu katil agaca asılasız 

Amerikada okuyan bir surette saatlerce bakmakla geçiyor. 
G l / • J Ak Kralın bu teessürü her'kese dokunmak-enç er mız a cı a tadır. Onwı bu teessürunü belki tadil 
Uyandırdılar eder ümid1y}e ve ayni zamanda Belçi· 
Şikago, 27 {Hususi) - Şikagodan kanın Orta A wrııpa ile daha ya'kın tema 

20 mil mesafede bulunan meşhur illi- sına medar olur düşüncesiJ.e Belçika hü 
nois üniversitesinde tahsil gören Türk kUmefi, Kral Leopoldün, Macaır tahtı· 
gençleri a1d&ları iyi derecelerle ün.iver· nın namzedi Ottom.ın hem~resi?i'enses 
site mtrlıitinde büyük bir alaka uyan· Adelayd ile evlenme teşebbüslerine gi-
dırmışlardır. rişmiştir. Bunun üzerine Belçika Kra· 

M 
.. f ak' .. lı, kendisini kıendisine rağmen eğlen· 

uva f ıyet gosteren gençler şun- d' "- · 1 hülk' A t• · l" d 
I d 

ı.nneA ıs eyen ume ının e ın en 
ar ır: k ku ta k · · ta tah . .. .. ya ayı T rma ıçın, ç ve tını 

Neıad En ustun, Erol Y al'tkaya {Is- oğlu Prens Bodvan'a bırakmak ve bir 
tan'bul), Mahmut Karasapan (lmıir), kenara çekilmek arzusunu göstermeye 
Necdet Arım (Ankara}. başlamı~ır. Denilebilir ki 1936 senesi 

ı 1 
.. .. .. .sonu, Avrupa hükümdar aileleri iç.in, 

smet nonunun Ankara hiç te iyi gelmiyen hır akıbete mtin· 

Parti kongresine cevabı . cer oluyor, demektir. 

Ankara 28 - C. H. Partisi Anka- * 
ra Vilayet kongresi başkanı tarafından Bugünkü Japon askeri hareketinin 

iPeri gelenlerinden biri olan General 
kongrenin saygılarmı bildirmek için Araki Komünizm 
çekilen telgrafa Ba~ba.kan İsmet İnö- Alman•Japon ve dünyanın istik 
nü verdiği cevapta: komUnlzm baLi hakkında u-

Ankara Parti kongresinin yurdu· . mUcadelesl tnumiyetie Japon 
ınuz ve uh:ummuz için verimli ve çok Er.Kanı harbiyesi-
değerli çalışmasını dikkatle tak.ib et· nin fikirlerini neşrediyor. General Ara 
tim» demiştir. (Devamı 12 inci sayfada) 

1 [Sabahtan Sabaha 1 

•ı s'tikfl.al marşı sahibi şair Meh • 
met Akif 01dü. 

Medrese edebiyatı üstadının son 
aylan pek hazindi. Onu :ık ve son 
defa geçen yaz Alemdağında, Prens 
Halimin çiftliğinde gönnüştünı. 

Kentlini iyi hissetmediği için öm
ııünfuı son günlerini memleketinin 
yeşil köşelerinde geçirmek için Mı
sırdan gelen büyük şair Alemdağı -
nın asırlar seyreden engin çınarları 
altında, açık hav.ada ormanın musi
~sini dinliyordu. 

Onu tabiatin yeşil koynunda hı • 
rakıp dönerıken içimde derin bir te· 
essür vardı. 

Bu teessür Safahat şairinin ıstı· 
rabına .şahit olmaktan ziyade İstik -
lal marşı güftegarınm eılın akıbetini 
görmekten doğmuştu. 

Çiinkü. şair de olsa, alim de olsa 
o da bir fani insandı. Mukadder akı
betfere gözyaşı dökmenin ne kıy • 
meti olur. Fakat eseri ile bir cemi· 
yetin val'lıığına bnşmış fanilere 
karşı o cemiyetin bigfmel1ği ~ı -
yanları daha ~ muttarip eder. 
Melmıet .Aıkifin edebi mesleğine 

inanmış değilim. Hatta daha mek -
' tep sıralarında onun Fikreile olan 

Hatır ve gönü! 
fikir düellosunu heyecanla takıp e
derıken A!kifi başında burma burma 
sarığı iJle haşin ve inatçı bir medrese 
soiltası gibi görürdüm. Fikretin o in
ce, fakat hançer gibi batıcı, ateş gi· 
bi yakıcı cevaplarını hanı harıl ez· 
berlerken şa'hsını tanımadığım Fa -
tih kürsüsünde şairine karşı derin 
bir husumet duyduğumu da unut -
muyorum. 

Fa'.kat 1914 den bugüne kadar 
Türtk edebiyatında cıvık ve cırlak 
san'at iddialariLe çırpınıp duran 
şairrerimizin milli marşa mevzu o-
lacak ik'i satırlık bir nazım çıkara· 
madıklarmı gördükten sonra Safa
hat şairine karşı duyduğum o ma -
sum düşmanlıktan utandım. 

Bu samimi :qicap ile onu sen gün
lerinde olsun ziyaret etmek, elini 
öpmek için Alemdağına kadar gıtti· 
ğim zaman gördüğüm manzara b~· 
ni bir kat daha mahçup etti. Çünkü 
milli maI'Ş1mızın adı tarihe geçecek 
şairi orada mini ve resmi aıa~a ve 
şefakat1erden uzak, tesellisiz, sevgi -
siz, hasretini çektiği yurdunun ha -
vasını kokl~ya koklıya havata göz -
lıe.rin.i kapamıya çalışıyordu. 

Bürlıuu Calut 
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Şoförler 
Cemiyetindeki 
• 

Ih ti laf ---
istifa edenlPr dört mesele-

nin hallini istiyorlar 

1 İcra mühürü~ü 
taklit eden şebeke 
Zabıta tahkikata devam 

ediyor, henüz sahte 
mühür bulunamadı 

Madenlerde 
Çalıştırılacak 
Mahkumlar · 
Bursa müddeiumumisi ve 

1 hapishaneler müdürü bu 
işle meşgul 

Birincikanun 29 
- ==-< 

GARD EN - MAKSiM 
Herkes tarafından sevilen lki bilyük salon 
1937 yıhna girerken bütün müşterilerini ze\' k 
içerisinde yaşatmak için konfor, kotiyon ve zengin 

sürprizlerini hazırlamıştır • 

İki müzik birden 

25 ARANYOSSY RAJKO 
orkestrası Şoförler Cemiyetinde hey'eti idare 

Azasından be~ kişinin. j,stiia,.,ı ile neti

Beşinci ve yedinci icra dairelerinin 
mühürlerini taklit ederek tapu daire-
sinde bazı emlak üzerindeki haciz mu- Zonguldakta .satın alınan ve mem- Tam bir yeni program 
amelelerini fekkettirmek isteyen bir leket içinde hapis'hanelerden isWnhal 
şebekenin yakalandığım yaı:mışt:ık. etmiş oıanıarın çalıştırılmasına tahsis Masalarınızı hemen tutunuz. 

Maksim : 4 2633 

celendiği sanılan 

ihtilaf devam et
mektedir. llköncc 
istifa edenler, sa
b?k birinci reis 
Ahmet, sabık j. 

Bu şebeke hakkındaki tahkikat de- edilecek olan maden ocağında hazır· Tdefon: Garden: 42690 411111-• 

v~clm~~~.Tahkib~mü~~~l~~~~~~cle~ek~in&~,~~--------------~~~-------~~~;l~ 
mumi muavinle~inden Sabri ve zabı· müddeiumumisi Cemaı memur edil- s A R A y 
ta meşgul olmaktadır. Suçlular elyevm miştir. Bu yılbaşı gecesi, sinemasmda 

kinci reis Ömer, 
sabık veznedar 

Hayri, azadan A· 
li Ihsan ve Baha· 

mevkuf !bulunan sabık icra memurla- C l 1 emi, halen stanbulda bulunmak-
rmdan Kadri ile Sarı Yani, lstepan, ta, alakadarlarla temaslar yapmakta
fotoğrafçı Eftim, Halil, Hıriataki, A· dır. Bir iki güne kadar Z.Onguldağa 
gop, Parsi.h ve Halildir. hareket edccek.tir. 

eddin'dir. İstila edenlerden sa Sahtekarlığı meydana çıkaran E-
Bunlar istifa bık ikinci reis Ömer minönü sicil muhafızı Talattır. Hapi.shanelere ait mütehassı.s bir 

Pek parlak bir surette tes'it edilecektir. 

EDDiE CANTOR 'un 

GANGSTERLER ARASINDA 
Fransızca aözlU fllrnlnde bin çllgınbk ... 

Bin fevkalidellk ve .... Bin kahkaha 

edince yerlerine yedeklerden ld- Cumartesi günü saat onda sicil mu· hey'et tarafından hazırlanan ve Veka
ris, Adil, Jbrahim, Ahmet, Mu- •hafızı Talata bir Ermeni vatandaş e- letin tasvtbine arzedilen nizamname 
ıaffer seçilmişlerdir. Fakat hunlar da lindeki bir tezkere ile müracaat ederek projesi yakında meclise verilecektir. 
~ifae~i~~~~ b~em~küuri~e~-hK~n~kkini ~~and~Um~M~iliüM~ :=::::::::::::::::::::::::::::~ 

1 - Riyasete Karaköyde Ahmet, tale'b etmi", Tal.at tezkereyi tetkik et· ta1hlhar Zonguldak maden ocağına gön r z • 1 ld y ld 1 ~ 
ikinci reisliğe de Nuri seçilmişlerdir. tiği zaman mü'hürün intizarnsızlığın- derilecek malhkUmları tesbit etmek Ü· ıeg e = 1 iZ 81' Kralı 

İstifa edenler bunların bu makam- dan s, üphelenerek icra dairesini haber- z k d h · h J · c...· • ere ya ın a apıs ane erı te-"'ışe çı-

lara getirilmesine muarızdır1 dar etmiştir. Bu esnada da muamele k k B ·· iL l Öd aca tır. u munaseıoete emişe de İ t b 1 G*• "k B ••d•• )""' •• d 
2 - Esnaftan bir senedt.. .1 e- sah iplerinin muarncleleii yapılıyormuş uğrayacak ve orada açılması kararlaş- s an u umru aşmu ur ugun en : 

dilen 4 ıbin lira aidatın bin lirası esna· giıbi oyalamıştır. İcra memurluğu müh tırılan en yeni şekildeki hapi.Shanenin Başmüdürlük aervialerile İıtanbul icDıalat gÜmrüğünün Galatada Rıh-
fa yardım için ayrılmıştır. Halbuki bu I rün sahte olduğunu 'Söyleyince iş müd- hazırlıklariJe meşgul olan alakadarlar• bm caddesinde yeni gijmrük binasına nakillerine başlanmıttır. Alikadarlar 
paranın maaşlara sarfı tahakkuk et- öeiumurniliğe aksetmi~, müddeiumu- dan izahat alacaktır. nakil vaziyetini gümrüklere asdnııt olan ilinlardan öğrenebilirler. (3821) 

miştir. İstifa edenler buna da muarız- mi muavinlerinden Sabri ile icra me- • 

dırıa3r. muru. zabıta memurları tapu dairesine Boınazı·,.ı·n -'e lplik buhra. nı j Edirne hattı 
- Eski bir muhasebe meselesi giderek suçluları cürmü meşhud halin- o y u~ 

vardır. İstifa edenler bunun tetkikini de yakalamışlar. Suçlularda ele başı- D t l J l Devam edıyor D 
istemektedirler. nın eski icra memurlarından Kadri ol- re TO uepo arz evlet demiryolları umum 

4 - Esnaftan stop lambası bedeli duğu sanılmaktadır. Fekkedilmek iste- vapılmıyacak Bir ecnebi firma ucuz fiatla müdürü dün şehrimize geldi 
olarak tqplanan paralar zimmetlerine nilen haciz, ipotekli bir emlak üzerine 1. ~ 
geçirenlerden tahsil edilmelidir. İstifa mevzu beş yüz liralık bir haciz mua- Şehircilik müteıhauısı Mösyö iplik idhaline talip olmuş Devlet Demiryolları Umum Mü· 
edenlerin bir dileği de budur. melesidir. Prost Boğaziçinde petrol sanayiine ait dürü bu sabah Ankaradan şehrimize 

İstifa eden on ki.cı;ile taraftarları İn· Sahte mühürün kim tarafı·ndan ı·- Bir ecnebi firması memleketimize gelmiştir. İstanbulda bulundug~u müd· ,. inşaatın yapılmasını muvafık görme-
tihabın mefsuh addedilmesi için alaka- mal edildiği henüz anlaşılamamıştır. mi~ti. pamuk ipliği . idhaline talip olmu.ştur. det zarfında Şark demiryollarmın te-
dar makamlara müracaat etmişlerdir. Fotoğrafçı Eftim bu mühürün kılişesi Bu firma, her cins pamuk ipHğini Ve- sellüm muamelesi ile meşgul olacaık· 
istifa edenler evvelemirde istifa sebe- yapılan fotoğrafını çekmiştir. Mösyö Prost mayi halindeki mah- Ulctin biçtiği Hattan ucuza mal ede- tır. 
b

. ı k il · ·· ··1 4 dd d s r 1 l · d rukat ve petrol tahvil edici sanayi mü~ cektir. Fitmanın ıburadaki acentuile Bir ka"nunusan!_len ı"tr"baren yenı' ı o ara erı suru en ve ma e e uç u arın ev enn e araştırma ya· Ki 
hülasa edilen meselelerin ha1lini iste- pılmış, fakat mUhür bulunamamıştir ess~elerinin l>undan böyle Bıoğa.ziçin· iplik tüccarları arasında yapılan ko- fek.ilde ida'tesine başlanılacak hattın 
mektedir. ' Tahkikat devam etmektedir. ' den hi>.şka bir yere kurulmasını belecli- nuşmalar müabet neticeye varını~. bu yeni kadrosu da 9 uncu işletme mü• 

ye riyasetine teklif etmiş ve keyfiyet hususta Vekaletten müsaade alınmak dürlüğüne bildirilecektir. Umum Mü .. 
Taksitle çiftlik almak istemiş lstanbul plAm Umumi Meclis Kavanin Encümenince üzere Dokumacılar Cemiyeti Reisi dur Ali Rıza memur kadrosunu da be· 

Tekirdağlı Mustafa isminde sütçü· Şehircilik mütehasusı M&yö Prost tetkik olunmuştur. Yahya dün akşam Ankaraya gitmiş- raberinde getirmiştir. 
lük eden bir adam lldtelli köyünde o- İstanbuJun imar planın~ müteallik tet: . Kavanin Encümeni Mösyö Prostun tir. Nafia Vekaleti bir kanunusani gü .. 
turan Recep nalu Ahmet isminde biri· rnütaleaıtına jA+ira kettigı"' ·- _Jen badem y edikule iplik. fabrikası dokumacı, nü Hk kalkacak trenin merasimle ha• 

-e kikatını ikmal etmiştir. Y.. mı a "k · ) k. 1 ~'-
1 

ne ait Küçük Halkalı çiftliğini on bin Boğaziçinde yeniden mayı' mabruk trı otaJCI ve çorapçı ara verme te o. Je&etini tasvip etmiş bulunduğundan 
"-- Prost Ankarada ya.ntıg"ı temaslar at d gu"' ' 1ik1 d 20 ad U M''d" b · ~ yüz fira mukabilinde satın almak ·r • depoları ve petror sanaY-i müeueeelerj u ~ er en numar an Bfa• mum u ur u merasım programı• 
iatemiş ve Ahmetle mukavele yapmak hakkında da Vali ve Belediye Reisı kurulmıyacaktır. ğıamı dünden itibaren vermeğe hafla· nı da işletme müdürlüğüne verecek• 

Muhiddin Üstündag"'a izahat vermi~ Jmftlr. 20 numaradan yukarı iplik. ise tir. 
üzere notere gitmiştir. Fakat noterde T bulunmaktadır. L k bu eanafı tatmin etmemekteair. Bu es- Devir ve teslim muamelesi sona er· 
kendisinden mal bedelinin onda biri o anta ve oteller sımflara naf mustar vaziyette bulunmaktadır. mek üzeredir. 
peşin olarai!. istenilince: Vali ve Belediye Reisi Muhiddin ıyrıhyorlar ,------· ,_.......,., .. ·-

-Ben ıbunu taksitle alacaktım. Pe- Üstündağ dün Fen işleri Müdürlüğün- Belediye oteller ve lokantaları ·ı· Ortaköy fıkaraperverinin Cildiye ve zOhreviye müt~hassısı 
de bu meseleler üzerinde uzun boylu .. d 1 Dr Ç 1 P R UT 

tin para veriJeceğini bilmiyordum de- nı.flara aytrmağa karar vermiş ve bu yar ım arı • 
miş. bunun üzerine de a.damm dolan- m~ul olmuş ve fimdiye kadar latan• iş için bir komisyon teşkil edilerek o- Ortaköy Fukaraperver cemiyeti kongresi &yotlu, Rua sefarethaneıi ııruında Posta 

d 
bulun imarına müteallik yapılan i,le- l l k sokatı Meymenet aparbmanı. Telefon: 43353 

ırıcı olduğuru:lan fÜıpbe edilmiştir. te ve o antalarm girecekleri sınıflar yapıhnı§tu. 
Fak ri ve bunların mahiyeti kat'iyelerinı teaıöit edilmeğe baş1anıl'nııAtır. Şimdik Kongrede okunan idare hey'etı raporuna 

at yapılan tahkikat neticesinde tetkik ctmı' Att'r. T T !halde otel ve lôkantaların beııı sınıfa göre cemiyet bir senede Ortaköyde llk mek-
Mustafanın dolandırıcı olmadıgı" , saf 1 ıL l T d bul ~~uı m b ta . stanou un imarı hakkındaki proje tefrik edilmesi kararlaştmlmıştır. Ko tepler e unan yo..., e yavruyu aş n 
bır ada~ old~.ğu ve çiftliği taksitle sa· tasdik olunduktan sonra tatbikata ge• misyon tetkiklerini bitirdikten sonr ayağa kadar glyindimıek, 10 aileye devamlı 
tın alabılecegı hulyasında bulunduğu çilecek ve plan her ..... ne bu'" tçeye k,._ he ~ surette aylık para. ve her gün ekmek tahsisl, 

l 
~ ~ raporunu lediyeye verecek ve bele- 200 fakir mektepllnln bir senelik kırtasiye ve 

Son Posta 
Yevmi, Slyasl, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL an aşılmıştır. nan tahsisata go··re tathı"k edı"lecektı'r. d" 'kt t · l · ··d·· , .. w •• ıye ı ısa ış erı mu ur.ıugunce rapor kitap ihtiyacının temini, köy yoksullarına 

tetkik edildikten - sonra her otelin ve 10,000 kilo kömür tevzii, gene bir çok yok- '----=---=== ==--=-=-"-===-=-=-= = I 

1 k 
Gazetemizde çıkan yazı ve 

KUçUk Haberler o an'tanın derecesine göre tabi olaca"'I sullara nakdt yardımda bulunmak, 100 den resimlerin bütün hakları 
ğı tarife tesbit olunarak ..ilan edilecek .. fazla mühtacine erzak yiyecek datıtmak ve mahfuz ve gazetemize aittir. 
tir. .. nihayet köydeki 23 ve 39 uncu llk okullarda -Glikoz Resmi 1 

Sanayide müstamel glikozdan kilo başı-
Hukukun Birlncl Smıfmda Dönen 

Talebenin Teşebbüsleri · aç ve yoksul (110) yavruya her gün, senet 
na beş kuruş lstihlAk resmi almak lA.zımgel

mektedir. Buna sanayiciler itiraz etmekte, 
bu resmi bahalı bulmaktadırlar. Bu müna
sebetle dün sabah sanayi Birlllinde arala
rmda bir toplantı yapDll§lar, keyfiyetten 
Vekaleti haberdar etmeyi kararlaştırmışlar· 

Vapursuzluk Derdi Te1kik Ediliyor 

935 - 936 ders yılı nJhayetınde Hukuk T A K V 1 M 
Fakültesi birinci sınıfından terfi edemlyen ~-------------
talebeler aralarından bir beJ'et seçerek An- 1 inci KANUN 
kara.ya. göndermişlerdir, 1-----.----....,.-----1 

Rumt aene 
1852 

Arabi Hne 
1866 29 - -1 ci Kanun Resmi sene Kasım 

16 1936 52 

SALI 

Vapursuzluk yüzünden mallarını harice 
yollayamıyan ihracatçıların şikayetıerlnl Tür 

kofis tetkike devam etmektedir. Ecnebi va
pur acentala.rı birer birer Ofise çağrılarak 
kendilerinden izahat alınmaktadır. Neticede 
bir rapor hazırlanarak Veklaete gönderile- SABAH 1 Şevval 1

MSA.K Eminönü Başmuallimlerinin Toplantısı H 1) b \ 1) 
cek, Vekfiletin bu hususta vereceği karara ' • ' • 
intizar edilecektir. Eminönli mıntakası ilk mektep b~ öğret- 2 87 I 14 12 60 

Talebeler Hukuk Fakültesine kaydolun
dukları zaman 3 senelik rejim tatbik edil
mekte idi. Halbuki blrtncl illllf talebeleri 
şimdi dört yıllık rejime t8.bi tutulmaktadır
lar. Talebeler bu şeklin mağduriyetlerini mu
cip olacağını ileri sürmekte ve Maarif VekA
leti nezdinde teşebbüste bulunmaktadırlar, 

Karadenizlilerin Toplanttlan menleri birinci ilk okulda toplanarak hima- 1-7..,-~2_6--7--:------r---+--5--!...;.8 __ 7_1 

Karedenlzltter Cemiyeti azaıan arasında. ye hey'etlerin1n faaliyeti hakkında Kültür Ö~le lkindi Akşam Yatsı 
bir tanışma maksad1le bugün saat 16 da E- Direktörlüğüne verilecek rapor hakkında gö- ;:,, V. S. U. ::>. V. S. U. 
minönü Halkevi konferans aalonunda bir rüşmüşlerdir. Rapor bu günlerde Direktörlü· E. 7 28 9 48 1~ - 1 39 
toplantı 7apacaklardır le verilecektir. z. 12 15 14 86 16 46 18 28 

tedrlsiye nihayetine kadar devam etmek ü
zere, sıcak yemek tevzii, gibi hayırlı işler yap
mıştır. 
----~l'l<ll'llf•-........ ··••11111-.1 ...................... -

Nl,AN 

F ayıha Baban ile Bin batı Emin 
Ak'in niıanlandıklarını dost ve 

ahbaplmına bildirirler 

Taksimde- Maksim 
varyete tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 
ZOZODALMA& 
ve TOMAKOSLA 
ESKi HAMAM 

UKITA& 

ABONE 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 3 1 

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

1400 760 400 150 
2340 1220 710 270 
2700 1004 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
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MEMLEKET HABERLERj 1 Kırklareli belediyesi bir 
çok işler başardı 

Su ihtiyacı karşılanınca Erbaa 
Türkiyenin Mısırı olacak 

Kırklarelinde bağcıbk yeniden ihya ediliyor, şehrin 
ortasında da büyük bir havuz yapılıyor. 

1 

l 

i Erbaalılar yetiştirdikleri tütünün kendi memleketlerinde işlenmesini, elektrik 
tesisatının büyütülmesini ve bir ortamektep açılmasım istiyorlar. 

Hakkımız 
yok mu? 

Kaçakcıhğa ancak ucuzf ukla 
karşı konulabilir 

Cenub hududlarımızda kaçakcılara 
karşı clddl tedbirler alındı. Büyücek 

bir kuvveı vücude cetırndi. Ve gümrük 

hattını qanlar ale:yblnde amansız bir 
utraşmaya girlşlldl. 

Kırklareli çarşısı 

Erbaadan bir rörünilt 

Ş1mdi hafta veya ar ıeçmeı ld muhafaza 
ıruvvetlerlmlzle taoatcılar arasında bir 
müsade~eye glrilJ).ldt ve ııu kadar kaçak 
eua. tutulduğu h aberfni almıyalı:m. 

Kırklareli (Hususi} - Belediyenin Yeni belediye reisi askeri miralaylığıc 
85 bin lira bütçesi vardır. Belediye şeb- dan mütekaid Hasan Tahsindir. Va 
rin çehresini güzelleş.tinnek için çok ile el ele vermiş vaziyette çalışmaktı 
çalışmaktadır. İstasyon caddesi bulva; bu sayede de mühim işler başarmakta 
haline konulmuştur. Şehrin elektrik 1 dır Şehır her gün biraz daha güzelle• 
tesisatı kafi gelmediğinden mevcud mektedir. Elektrik kudreti mangal kö 
şebeke genişletilmektedir. Asri mez - mürü yakılarak istihsal edilmekte, b 
baha da 10.000 lira ilaveten sarf ile yüzden çok ucuza mal olmaktadıı 
tevsi edil:mektedir. Şehrin cenubunda, Göçmen işlerinde büyük bir alaka il 
güzel bir yerde asri bir mezarlık ya - uğraşılmaktadır. 

Erbaa (Hususi) - İiki taraftan Kel-ı ka'k küçük liir cMısıu olur. Halik ça • 
kit ırmağını !kucaklayan Erbaa me - lıŞkandır. Bu hava1ide kadın erkeğin 
yilli bir ova üzerinde kurulmuş çok en sadık ve vefakar yardımcısıdır. Ge-

Bu tedbirler fayda vermedi mı, taçakcı -
lık eksilmedi tn1? Bu ıöylenemez, aks.ln.1 

13bat eden ıstatıstlkler meydandadır, fa-
verimli bir araziye sahiptir. Kasa.ha ve 
havalisinde Cinevizliler, Pontos, Os -
man oğulları dedrlerine ait tarihi ha
rabeler ve eserler vardır. Merkeze ta· 
bi yedi nahiyesi, 136 parça köyü. var • 
dır. Nüfusu yeni i.Skan ed'ilen göç -
rnenrerle beraber seksen bine yakın -
dır. Arazisi her mahsule el\'erişlidir. 

Tütün, afyon, meMeb, ceviz, bamya, 
pamuk, çay, elma başlıca mahsulatın· 
dandı r. Her yıl harice en az iki mi1yon 
kilo 1iltiin satar .. 

Bu geniş araziyi iska edecek su gel
diği takdirde bu güzel belde muhak · 
.... 1 ••• - • - .-..... ••• ·- 1 •• 1 •••• .,..,. ·-

Çırpan köyünde 
bir cinayet 

Hüseyin isminde biri evine 
giren Paşayı öldürdü, 

sonra hükumete teslim oldu 

Kızılca:hamam (Hususi) - Çırpan 
köyünde Duymuş1u Hüseyin isminde 
birisi gece saat 4 raddelerinde evinde 
yatarken bir ayak sesi işitmiş. hemen 
kuşkulanarak yatağınclan dışarı fırlaı
rnı~tır. Evvelce ötedenberi şüphelendi· 
ği Mehmet oğlu Paşa isminde birisinin 
kaçmakta olduğunu görmüş, biçağını 
beş yerine saplamıştır. Yere yuvarla
nan Paşa da belindeki tabancasını çe
kerek Hüseyinin üzerine ateş etmiştir. 
Paşa az bir zaman sonra ölmüş, Hüse· 
~in de aldığı müteaddit yaralara rağ· 
rnen hükumete giderek teslim olmuş
tur. Hüseyin tedavi altına alınmıştır. 

Kadm yüzünden kavga 
Bursa (Hususi) - Salahaddin ve 

:Alaeddin adında iki kişi ayni kadmı 
levmekte olduklarından aralarında 
kavga çıkmıştır. Salahaddin bıçağını 
çekerek Alaeddini kovalamağa başla
ınış ve nihayet yetişerek Alaeddini 
tehlikeli •ur~tte yaralamıştır. 

Alaeddin hastaneye kaldırılmış, 
ıuçlu Salahaddin bıçağile yakalanmış
ttr. 

- Adada oturanlara müjde Hasan 
Bey •. 

rek tütün iŞreriın.de, gerek di.ğer zeri • kat ne büyük zahmetler muka.bllinde? 
yatla kıadın daima erkekl'e berabr ça- Hesabı kolaylıkla tahmin edllebııtr. o 
lışır. halde bu zahmetler! eksiUmeyt düşüne-

Kasabada iki tam teşkilatlı, nahiye mez miyiz? 
meııketrerinde iiç tam teşkilatlı üç o - Cenub vUA.yetıerlnde oturan bir arka<faşı-
kul var'Cfır. Diğer köylerin üçte birinde mız tetkik etmiş, diyor ki: 
üç sınıflı okuı \·ardır. Bununla bera • e:Bizi düne ntsbette bugün az da olsa için 
ber bu okullar ihtiyaca tekabül etme- için kemirmekte devam eden kaçakcı-
mekıtedir. Mektep'lerde ahnan randı • lığı kökünden kesip atmak için en doğ-
man iyidir. Az okut olmakla beraber ru ve en kestlrme 701, üzerinde kaçak -
özllü ve verimli bir nesil yetiştirilmek- cılık yapılan eşya rtatlarını ucuzıat -
tedir. maktan ibarettir. Bu takdirde ayrı blr 

Belediye çalışmaları t.edbire asla hacet kalmadan maksada 

pılmaktadır. Şehrin şark tarafındaki es- Yeniden bağcılığın İhyasına çalış.ıl 
ki mezarlık ta park haline ifrağ edil - maktadır Buranın pek meşhur harda 
mektedir. Şehrin tam ortasındaki te - liyesi papa~ karası denilen bir üzüm 
penin üzerine büyük bir havuz yapıl- 1 den yapılmaktadır. Bu cins üzumüı 
maktadır. Bu havuz hem civarın su ih- yeniden yetişt1rilmeSı1ne çalışılmakta 
tiyacını temin edecek, hem de yangın- dır . Bir kaç sene içerisinde bağcılık es'k 
larda hu havuzdan istifad·e edilecektir. v<1zİyetini almış olacaktır. 

Son yı1!arda belediye güzel eserler vanlacalttU'. 
_____________ _. ..... _. ... _____ ~~-~· 

meydana getinmişfü.·. Bu meyanda as- H~Ien üzerinde kaçakcılık yapılan eşya 

ri bir meı1baha, sinema binası, park bilhassa pamuklu ve ipekll mensucat 
memleketin mühim ihtiyaçlarını kar- ile kaput bezidir. Mevcud fabrikaları -

Alat·a da yeni golle,. ve/ Erbaada yangın 
Köprüler yaptırı lıııor 

şılamakLadır. Ayrıca bir de yangın a m.ız cenub hududlarımızdaki kasabala- Alaca (Hususi) - Alacada son yıl-
rezözü llipa.riş oedillmiştir. Belediye rın lhttyaçlannı karıılıyaca.k kadar ma- latda büyük bir ilerleme göze çarp -

vüs 'ü nisbetinde çal'ışmakta, memle • 1ı kolaylıkla çıkarabilir. Bu malı 1se hü- maktadır. :·35,000 nüfusu olan Alaca 
keti günden güne umrana kavuştur - kiı.mettıntzln yardımı ile sermayesine Anadolunun en zengin ziraat memle-
mak için hı:zılı adımlarla ilerlemek.re - vermek milmkündür. O zaman teşkllı\ta kellerinden biridir. 
dıir. Memleketin haritası yakında bi - lüzum kalmaz, ve oraya. sarfedllen para 
tecek.tir. fabrikalarımıza pirim olarak tediye edl- Ziraat kredi kooperatifi köylünün bir 

Memleketin en mühim ihtiyacı su, a· llr. Men8ucatırt lmall sırasmda kenar- çok ihtiyaçlarına cevab vermektedir, 
raziyi baştan başa iska edecek olan Iarına cenub damgasını işletmek sureti- Belediye şehrin imarı hususuna bü-
sudur. Kasabanın 26 ncı kilometre _ le dahlll ka.çakcıhıtın önüne ı:eçmek de yük bir ehemmiyet vermektedir. Ka -
sınden kaldırılacalk Kelkit ırmağı a • mümkündür.-. sabanın ortasından geçen derenin iki 
razıyi tamamen iSka eder bir vaziyet· * sahiline rıhtımlar yaptırılmıştır. Aynı 
tedir. Bund'an hem memleket, hem de Blz, arkadaşımızın Uerlye attığı bu fikri 

derenin üzerindeki köprü de Nafia ta-devlet hazinesi mühim kazançlac te ,_ V.zerinde' Işlen'ecek kıymette görüyor ve 
min edeceldiır. Nafia Vekaletince bir . , allkallla.nnın gözleri önüne koyuyoruz, rafından beton olarak yeniden inşa et-
kaç d'efıa mahaUinde ke.şifler ve proje- şöylemest bizden, doğru bulunduğu tak- tirilmistir. Uzun zamandanberi inşası· 
ler yapılmış, henüz bir netice alınama- dirde tatbik edilmesi de onlardandır. na de~am edilen C. H. P. binası ik -

mıştır. Hakkımız yok mu? mal edilerek küşad resmi yapılmıştır. 
Burada bir de orta okul lazımdır. ...._...._......,, ___________ • Hükumet konağı da büyük bir gayret 

Çok geniş bir talebe kitlesi orta talı -
sHe devam imkaını bulamamaktadır. lzmit posta Ve Slhhat sarfile bir iki hafta içinde tamir ettiril-
Civar kasabaların da buraya yakınlığı miştir. 
nazarı dlilkıkate alınırsa bu ihtiyacın e· mUdUrlUkleri Alaca - Yozgad yolu üzerindeki A -
hemmiyeti daha iyi anla~"llrr. lzqıit (l-f ususi) - Posfa ve telgraf rab Seyfi köprüsünün inşaatı bitmek 

Memleket mühim bir işçi merkezi· . müdürlüğüne Diya~ıb~kirden Kenan, üzeredir. Sarıyar - Yenice arasındaki 
dir. sıhhat müdürlüğüne Trabzondan dok· yolun da ın~asına başlanılmıştır. 

Onun için burada bir tütün imaıat- tor Fuat tayin ed.ilmiş1:erdir. 
hanesine filzwn vardır. Bütün dünya
da nefasetile şöhret kazanan Taşova 
tütünleri Feıımante devresini hem ye
rinde geçirir, hem de bu imalathane 
sayesinde memleketin harice giden ış
çileri muhiti-erinden ayrılmamış ve bu 
sayede rnaişet'ini daha rahat temin et· 
miş olur. Mevcut elektrik tesısatı ih • 
tiyaca gayri kafi ve verimsizdir. 

Ruhsatsız sarık saran adam 
Bursa (Hususi) - Mudanyanın 

Burgaz köyünde oturan İbrahim E· 
tem adında biri ruhsatsız olarak sarık 
sardığı görüldüğünden yakalanarak 
hakkında kanuni takibat yapılmağa 
.başlanmıştır . 

PAZAROLA HASANBEY • • 
DIYO~ K ı: 

... Artı•k susuzluktan 1'urtu1uyor- •.. Adada Art~ziyen kuyu!arı aça
cak~armı.ş. Şmdi su çıkacak ye~i arı 

, yorlarmış ..• 
)a.r ••• 

Çanakkalede bir kız yandı 
Çanakkale ( Hususi) - Cevat pa

şa mahallesinde oturan Cavlak Ahme
din beş yaşındaki kızı Saliha, soba 
yanmakta olan odada yalnız bırakıl
dığı sırada mangaldaki ateşten eteği 
tutuşarak feryadlar içinde yanarak öl
müştür. 

Hasan Bey ~ Desene güzelim A
danın yollan köstebek yuvasına d&
necek!. 

' 

Büyükçe bir ev ve bir 
insan yandı 

Erbaa (Hususi) - Kasabanın Ke 
bir mahallesinden Zileli oğlu Hüseyi 
ne ait bir · evden yangın çıkmış, ev i 
çindeki e~yasile birlikte tamamen yan 
dıktan sonra söndürülmüştür. Hüse 
yin 1 O nüfuslu bir ailenin reisidir. Ye 
siz yurdsuz ve eşyasız kalan bu aileyı 
halk yardım etmeğe başlamıştır. 

Yangın :yerind.e enkaz kaldırıhr 
ken yanmış bh ceset zi.iı'hur etmiştir 

Bu cesedin Beni.iz kime ait olduğu an 
laşılamamıştır. Bir yabancıya ait ol 
duğu tesbit edilmİl?Se de, kim olduğl 
belli değildir. 

Sivas inhisarlar idaresi 
Sivas (Hususi) - inhisarlar idare 

si yeni binasına taşınmıştır. 

HadiSeler l.:.tJ 
Kar$ıs1ndM 

Saygılı misafir 
Kar geldi, kar gitti. Kar giderken 

kendisile görüştüm: 
- Niçin, dedim, daha fazla kalma· 

dm? 
Cevap verdi: 
- Böylıe daha iyi! 
Misafirin böylesi sevilir. Bak ben

den şikayet eden oldu mu? Hiç kim· 
se, bu başbelası da nereden geldi? de· 
diler mi? .. Hayır. 

Hepiniz beni hararetle karşnladi· 
nız, şerefime sobalarınızı yaktınız., 
Tarhana çorbası pişirdiniz ve eliniz. 
den gelen i-}{ıramı yaptınız .. 

Fakat birkaç gün kalmış olsaydım. 
Hepiniz areyhimde söy'lemiye başlı· 
yacaktınız. İstiskale uğrayacaktım 
Ve nihayet gidecektim ama arkam 
dan demediğiniz kalmıyacaktı. 

Kara rica ettim: 
- Kuzum kar, canım kar.. dedim. 

ne o]ursun, ibenim eşimi dostumu 
gör, onlara da bunu söyle .. 

Kar soııdu: 
- Neden? 
- Yazın ;Sayfiyeye gidiyorum. 

0nlar da misafir geliyorlar da ... 
İMSET 
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An.erik:kekdpları: ı T .. k Plak dol.durma fabrikasmda bir saat 
melrı a ayer edş~n .. ~r ?Alaturkadannefretederkenalaturkaya 

nası yaşar ve ne uşunur. • • 1 
Oradaki ...ı....ı.,1mmız bilhaua himaye! etfal ile alilwlıır oluyorlar, tıryakı olan ngiliz ses operatörü 
Türkiyeden Amerikaya talebe getirterek okutmak iıtiyorlar, kendilerile 
Anayurd arasında rabıta teaia edebilecek bir adamı dört ıözle bekliyorlar Şarkı söyleyen her san'atkirın yanıbaşında öksürük tehlikesini karşılamak için 

Amerikada yerleşen ve tahsilde bulunan Türklerden bir grup 
Spring Fie1d ( 4 kfuıwı.uevvel) - İs· rim de türıkç.e al.ı.şmamışım ohuyami· 

tanbulrlnn ayrılalı dört gün olmuştu. rim.:1 
Bu müıddet zarfında aynada gördüğüm Amerikarun Türkü, Amerikaya her 
kendimden başka bir Türke tesadüf e· gelen Tüıicii bUlmak ve onunla konuş· 
demedim. İnsan memleketinden uzak· maltla yurd hasretini tatmin et -
laşınca irlk özlediği şey, kendi cinsin • meğe çalışı~r. Onlara sorunuz.. 
den, kilm olursa olsun bir insan gör • Amerikada kaç Türk var, ~aç 
mek ve k.ıendi lisanını duymak oluyor. ıtalebe &elmiş, hanii mekteplerde 
Arkadaşlarla Nevyorka gelince ilk işi- okuvorlar, hangisi muvaffak oluyor. 
miz hemen Türkleri bulmak oldu. Fa· 
kat onlarla konuşmağa başlar başla • 
maz, derhal inkisarı hayale uğradık ve 
bir aynlık hissettik. 

Buradaki Türkler tüııkçe bilmiyor ... 
Hele burada doğup büyüyen çocuk -
lar... Bir kısmı türkçeyi Türkiyedeki 
Amerikalılar kadar bile konuşamuyor. 
Bir defa ceveh kelime>i ortadan kalk· 
mış, evet, hayır, hiç yok filan demi -
yorlar ... Oh, yes, şur ... kelime1erini a· 
ğızlarında sürükleyip duruyorlar. 

Bi.zim meşhur Koca Hasan burada. 
Hasanlıkıtan çıkmış Haasm olmuş, yal· 
nız ismile değil, altındaki lüks otomo
bili, temiz ütüllü elbisesi, beyaz kolalı 
gömleği, Amerikan göz1üğü ile de ta 
mamen Amerikahlaşmış. 

Evi kaloriferli, banyolu, bu medeni 
kıy af et ve muhit içerisinde karşınız -
daki ağzıını açınca, ahenktar temiz hir 
türkçe duyacağmızı zannediyorsunuz ... 
Kulağınız hasretle bekliyor. Halbuki: 

«Bilirsin, ben Amerigaya on dohuz 
yaşumda geldum, geldum amma, mem 
1ekeiimi biTgün ha<lırumdan çıharma
dım, .oralarda ne var ne yoh .. Her şey 
çoh değişm~ dider ... • 

El~eriıne bakıyorsunuz. ellerile bu 
konuşması arasında bir münasebet gö
rür gibi oluyorsunuz, ağır işlerde, ~~
balaştırdığı, hırpaladağı, ötesini, be ,. 
risini çizdiği ınG kocaman el... 

Burada yerleşen Türk1erin ekser:si 
ameledir. Garajlarda çahşıyorlaT. 

•Eski türkçeyi zati bilmezdim, em
me yenisini öğrenmek istedim olmadı, 
arada sıırada elime gazete geçer. ohi -
rim emme yaza.mirim. İngilizce ohi -

Türkler spor yaparlarken 

Her biri ne kadar çalışıyor, size mü -
kemmel malfunat verirler. 

Bizim genç'lerden bahsederlerken 
şöyle söylüyor1ar. 

- Biz cahil i'nsanlarız, geri döndü • 
ğümüz zaman gO'türecek bir şeyimız 
yok, ümidimiz sizde... Size buradan 
memlekete götüreceğiıniz şeyleri bul -
makıta yardım edebilirsek vazif em~zi 
yapmış olur, kendimizi. teselli ederiz. 

Bunu öyle içten gelen bir alaka ile 
bir memleket sevgisile, söylüyorlar ki 
duyanların gözlerinin yaşarrnamasma 
imkan yok ... He~inin en çok alfıka ile 
sordukları şeylerden biri de cHima -
yei etfal». 

«Buradaki çocuk cemiyetleri -
ni görınüşsünfüx:lur. Himayei etfnl de 
onlar gıibi çalışıyor mu?• 

Sabahlara kadar makine başından, 

fabrikanın kirli havasından ayrılmn -
dan binbir meşakkatıle kazanarak gön· 
lünden verdiği paranın yerini bu:up 
bu1madığını ~rak ediYQr. 

( Devamı 13 üncü sayfada ) 

CÖNÜLİSLERİ 
Karşılıklı 
Fotoğrafların 
Doğurduğu bir aşk 
Ankarada oturan bir okuyucum, 

Bay cŞ. T.» henüz yüzünü görme • 
diği bir genç kızı sevmektedir. Di
yor ki: 
Dayımın bir klzı var, Tarsusta o

turuyor, kendisini şimdiye kadar bir 
defa bile görmedim, yalnız resmi ile 
tanıyorum, o da beni öyle biliyor. 
Buna rağmen uzaktan, mektupla 
anlaştık, yekdiğerimizi çılgınca sc • 
viyoruz. Kurduğumuz pl8n şu: 
Yazın yıllık tatil:mi kullanarak 

Tarsusa gideceğim, kızı dayımdan 

istiyeceğim. Fakat dayımın ve yen· 
gemin bu gönül macerasından he -
nüz haberleri yok. Talebimi red -
detmeleri ihtimalinden korkuyo -
rum. Çünkü kız benden bir yaş bü
yiikt ür. 

1 - Dayımın kabul etmesi için ne 
yapmalıyım? 

2 - Kabul etmezse nasıl hareket 
etmeliyiz? 

Sizden bu suallerime cevap ver -
menizi istiyorum. 

* Bana öyle geliyor ki bu okuyu -

cum biraz istical etmektedir. Çün -
kil bir defa Tarsusa gittiği ve al • 
mak tasavvurunda bulunduğu genç 
kızı gördüğü zaman bu tasavvurun
da sebal edip etmiyeceği belli de -
ğildir. Bir resmi görüp beğenen a -
dam sahibi ile karşılaştığı zaman 
fikrini değiştirebilir, sonra aşkı do
ğuran sadece sima güzelliği de de -
ğildir. Nice güzeller vardır ki, tek 
kelimeleri ile buz tesiıi yaparlar, 
fakat bedbin olmıyalım, farzedelim 
ki fikirde sebat edildi, bu takdirde 
ail~ye bu aşkın bir resimden doğ • 
duğunu söylemekten çekinmek, on
lara çocukça bir macera üz.erinde 
yürünüldüğü fikrini vermekten iç
tinap etmek lazımdır. Tarsusta iki 
üç hafta kalınız, talebinizi sonra ya· 
pınız, bizde yaş kayıtlan eskiden 
muntazam tutulma2Xlı, ara<la kızın 
aleyhine fark olmadığını söylemek 
mümkündür. 

Bu okuyucumun bana verip te, 
benim buraya kaydetmiye füzum 
görmediğim izahattan anlıyorum l~i 
gerek kendisi, gerek dayızade sevi
yece yüksek gençlerdir, ikisi tara -
fından ısrarla ileri sürülecek bir ta· 
1ebe muvafakat edfl!nemesi ihtima
li yoktur. 

TEYZE 

bir bardak su bulunduruluyo1du. Buna rağmen nihayet bizim fotoğrafçı cır
kadq öksürdü, bütün san'atkirlar hep birden "Eyvah! .. dediler plak mahvolG u.,, 

Yazan ı Naci Sadullah 

PIAk dolduran makineler ve muharririmize izahat Yeren lngiliz ıes operatörli 
- Bir şaıtun.ın plağa nasil &tındığı· 

nı görmek istemez misin? B"ır kaç gün 
önce, tesad.Uıfen karşılaştığım eski dos
tum Osman Nihat Akının bu sorgu -
suına, hiç tere&:Iürtsüz: 

- Tabii! cevabını verdim. Genç ve 
değerli besteıkar Osman Nihat: 

- O halde, dem, cumarnsi günü 
Sirkıeciden Yeşilll«>ye kalkacak oJan 
on üçü yirmi trenmi kaçırma! 

* Dün, dostmnu, kaçırmamaklığımı 

öğütlediği trenin birinci mevki kom· 
parlımaınlarmdan birinde bu1d.ıum. A· 
laturka mus~km'in erıkekli dişili olan -
ca meşhur üstadları da oradaydı. Tre
nin hareketindern az sonra, Ü'iffian Ni
hat, yolunu tuttuğumuz mahal hak • 
kında izahat vermiye girişti: 

- Daha bir kaç sene evvel1 bizd'e, 
plak doldurab~lmek için laz1m gelen 
aliit ve edevat yoktu. Senede bir defa, 
bir İngiliz ses operatörü, makinelerile 
beraber istanbula gelir, istenildiği ka· 
dar p!ak doldurur, çıkıp giderdi. 

Operatörün, maı1öne1erin buraya 
gelip gitmesi, okunan şarkıların, İn -
gilıterede bildiğim'lz plakllar şekline ko
nulup ta buraya gönderilmesi, hem 
ha)~İ güç, hem hayli masraflı oluyor -
du. 

Halbuki, bir kaç senedir, Yeşil köy • 
de mükemmel bir p"lak dolduıma atel· 
yesi var. Bütün makineleri son sistem. 
Başında daima bir de ses operatörü 
bulu.nduruyorlar. Bu sayede de, şarkı
lar daha az masraf, ve daha az zah -
metle, burada plağa çek;ıebiliyor. 
Şimdi göreceğimiz yer de orasıdır! 

Bu izahatı not ederken, plak doldur
maya giden san'atkarlara balovorum. 
Kimisi udunu, torbasından, ki;;isi ke· 
manını kutusundan, kimisi darbuka • 
sını mahfazasından çıkarmış. Oynak 
bir .şarkı tutturmuşlar. Bir konser ve
rirken, bir gazino sahnesinde okurken 
duyarruyacakları kadar coşkun bir ne
şe içinde çalıp söylüyorlar. 
Osmanın kulağına eğilliyorum ve: 
- Yahu, d1yorum, bu tren değil, 

seyyar gazino ... 
- Evet. .. Hem diğer bazı gaziııolar 

kadar masraflı da değil. 
Kompartimanlar:n kalabahğmı gö • 

ri.iyor musun? F'Wryanın mahşere dön
düğü yaz günlerinde bile bu kadar ka
labalık ohnaz. Bu tren bir .çok kimse -
ler, plak doldurma günlerini tahkik €

dip, san'atıkiıdarın bindikleri trenle 
YeşiLköye kadar gidip dönüyorlar. Bir 
bilet parası verip neşeli bir konser 
dinliyorlar. Mükemmel bir gezinti 
yapmış oluyorlar. Hem, sonunda bu -
runlanna kabarık bir hesap pusulası 
da dayanmıyaeağı için, arada bir cep
leııinden çıkarıp yuvarlad1kları kadeh· 
ler de bunınlarından gelmiyor. 

GüiHüm: 
- Desene? Eğer bu plak doldurma 

atölyesi daha önce açılsayrnış, Şark şi
mendifer şirketi iflasa sürükJenmıve -
cekımiş! ~ 

* 
Ses operatörü Miste-J' Bost, b'ir ta· 

raftan makineJerile uğraşıyor, bir ta -
rafü:an anlatıyor: .. 

- Şimdjye kadar, hiç değilse. dört 
bin plak doldurdum. Bu plilk1ar içın· 

de on bin tane basılanlar, yani satı • jkat s1z burada top atsanız, onlara du· 
lanlar var. Fakat bu rakam, Avrupa • ,yuıraınaZ'.Sınız! 
dak!i ~ ss:bşma nisbeten çok dü • , Ve beni bir pencere önüıne getıriyor: 
.,.;;rıA.. l"i:. ... ıı .. a -,.3 ft-·.# , t Balkın' 'l ......... ur. ._. ........... w UllilıUa, m.u ~ san a - , - . 
karlar tara:fmdan Ölruna.n, çalınan . Üç camı da kapalı olan pencert!der 
pl&da:r içinde bir, bir buçuk milşon ,aşağıya baıkıyoruın. Tıpkı, sinema ma-, 
saıblanlar var... kinesin.i idare eden adamın yüksı:;ktekJ: 

Maamafih, şimdi, pl§k sat1şlan ora- mahallinin ufacık penceresinden, si 1 

da da düşkün. Çünkü sesıli filmin ica- neıma salonuna bakar gibi. 
dı nasıl tiyatroyu sarstıysa, radyonun Gördiiğüm salonun ortasında, tıpkı 
keşfi de, p?ak satışlarını azalttL radyodaki.ne benziyen bir mikrofon 

Klimet çalıyor 

Yallıız yavaş yavaş radyo sahibi o· 
lanlar bile, pla'.k satın alıyorlar. Çünkü 
radyoda d1n!eyiciler, okuyucuların ke
yi:fllerine, programlarına tab: kalıyor· 
lar, mese1a beğenmediğiniz bir par -
çayı dıinlemiye mecbur oluyorlar, ve 
Ç<>k be&fe.ndikleri bir şarkıyı bir ikinci 
defa dinl'iy·ememeye, tekrarlatamama
ya mahkfun bulmıuyorlar. 

Halbuki plak bu mahzuru ortadan 
kaldırıyor. İnsan beğendiği şarkının 
plağını satın alıyor, ve çalıyor çala • 
bildiği kadar. 

* 

,var. San'atkarlar, aleUerJle onun ö "' 
,nündeler. Mikrofon açık olduğu için, 
şarkıları değil, soluklıarı bile duyullll' 
yor. Pencereden kendilerine bakan o
,pe:ratöre, işaretle hazır olduklarını bil-
1diriyorlar. 
, Operatör, onların bulundukları yer·· 
,de çalan zile basıyor. 

Önünde, gramofona benziyen bir a·ı 
leıt var. Onun üstüne, o ince ka~ar te• 
,kei'leğine benziyen balmumund<ın pfıJk) 
Jronmuş. , 
. Operatör, zile iki defa daha basıyor. 

Ye makineyi harekete getiriyor. Bal· 
µıumundan p!ak üzerine indirilen iğ • 
,nen1n altında dönmiye baş-lıyor. iğ • 
,nen.in dümdüz satıhta çizdiği O) uk ~ • 
~ardan çıkan balmumu kırıntıla "' 
nnı, bir hava borusu habire çel·mek· 
,te. Balmumu plağın etrafııııdakı .incel 
çi1.gilerin dairesi bir parmak ka · mlığl"1 
nı bulunca, operatör bana pencereden,, 
san'atkarların bulundukları sa 'onun 
bir köşesini gösterip önündeki dıigme
lerden birine basıyor: Baktığım köşe-' 
de bir ampül yanıp sönüyor. Ve bu so~ 
,nuncu sinyaldan sonra, şarkı ba ,yor. 

Balmumu plak, hoparlörden duyu -' 
lan şaPkıyı alıı:1ken, operatör an ıyor:' 

- Şu gördüğünüz ıevhada, burauan 
geçen trenlerin saatleri yazılı. Tren 
geçerken p1ak çek~meyiz. Çünl<Li içe
rideki mikrofon, en ufak sesleı ı ka -
çırmıyacak kadar hassastır. Bu adan 
oraya ses gidemiyeceği için rahat ra· 
hat konuştuğumuza bakmayın. Bir 
tren düdüğü, bütün plağı mah\ edebi• 
lir! 

Ve şarkı bitince, esefli esem sövh~· 
,niyor: . 

- Uzun geleli şarkı... Bir ş· rkımn 
İçinde bulunduğumuz daracık oda, bir plağa sığabilmesi için azami uç bu

kü1hanı çok yakılmış bir hamam hal- çuk dakikadan fazfa sürmemesi lazım. 
veli gibi. Mi&ter Bostu taklit edip te, -ı~a~m.afih ehemmiyeti Y~· Bu daha 
ceketi sfrı,reteri atmasam sıcaktan fı • ,birıncı prova. Ve pencerenın camları
rmda 'çok kalmış fırancaİa gibi çatlı _ JU açıp san':ıtkarlara s·esleniyor: 
yacağım. Mister Bo.5ta: - Şarkıyı 20-30 saniye kısaltmak 

- Neden? diyorum, bu kadar ısıttı- ,lazım. Kendiniz tecrübe ederken kro-
nız burasını? pome-treyi iyi tutmamışsınız! 

- Şark1l'ar evvela, şu ba1mumun • Beş dakika sonra, ayni işaretler tek• 
dan yuvarlaklara ç~iJ.ir. Halbuki, ya- rarlanıyor. Ve ikinci prova başlıyor. 
nsın<lan kesilmiş birer kaşar tekerle- Osman Nihadın. şarkısı: 
ği ka1ınhğmda olan bn balmnmlannm Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece, 
bir parça yumuşamaları l&zımdır. Bu- Çi.inkii maziyi unuttum bu (t'ce, 
radaki harareti artt:mşım~zın sebebi Aşkı bir ok gibi kalbimde kalan, 
de budur. Yarı sinemtle uyuttum bu gece! 
Bulunduğumuz odada birden bir ses Ba.lmumu plak dönmiye başlayınca1 

yii'kse;iyor: İngiliz operatör gene söze girişiyor: 
- Naci Sadullah ... Çay mı, kahve . - Ben eskiden alaturkadan nefre~ 

mi? ederdim. Burada dinliye dinl~ye öyle 
Et.r:ıfıma bakınarak yii:ı:ürıü görme- alıştım ki, öyle sevdim ki sormayın. A· 

diğim muhataba cevap ve.:-ıyorum: latuı:kanı11; yavaş yavaş, dinliye d!nli· 
- Az ~ekerli bir kahve' ye keyfine varılan eşsiz bir ahengi 
Denim bu cevabım, ses operatörünü var. Kulak terbiye olmadan yadırgı • 

gülmekten katıltıyor: yor insan. Fakat anlayış artınca, .ln .. 
- Biz, diyor. onların s~sl·•rın: du • san dinlemeden duramıyor. 

.) Jbi'!iyoruz. Çi.:tnkü hopaı 'ör açık. Fa- (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Mücevher 

1 Mi.ter Pilı telne gitmefe laazırluıyordu. 
• O, elıleriya tehre inerdi. Likiıa orada De 

yapar, ae İf fÖrÜr, kimlerle priİfÜr, apfl Roç 
bunu bir türlü aalıyamamıfb. Llkiıı prua mu• 
halılıaktı ki, Mıstu Pilı'in olchılıf• parHı ••rdı. 

8 Bu vak'adan yanm aaat ıonra, 
• kendi odasında yhilğü tekrar 

muayeneden geçirdi. Y anılmamııh. 
T aı harikulAde bir lqb ve binlerce 

lira ederdi, bu nrada 11f&İ1 Roç içeri 

fİrİp de yemeğin huır oldujıuıa tay· 
leyince ona hiddetle (def ol r ••• ) diye 
haykırdı. 

hırsızını 

2 Bununla beraber, uşak 
• Roç, patronun kaaasın· 

pek de öyle para bulunmadı· 
tını kaç kereler gôrmOştü. 
Hadise sahibi Mister Pik Ade-
ti veçhile trende tenha bir 
kompartıman aradı. Oraya 
yerleşti ve ytızOnde utak te-
f ek bir iki detişiklik yapb. 

5 Pilı: bundu llOllra kapıya 
• doj'nl yoJlaadı. Te:ııilatar, 

~ıtuı kurtetli otH bir iuaadı. 
Teırilaıa iıteriade b'llluau yiiıülıı:• 

!ere !tir ıöı atar atmas, !tir eli 
kapı tebıataada olu Mister Pik'ia 
iıteriae ..ıdırcb. 

9 Ertesi sabah uşak Roç, 
• mutbakta oturmuş çayı-

nı içiyordu. Gazetesini okut· 
ten, alb hatta içinde on mtı· 
cevherci dUkkAnınm soyuldu· 
tunu ve bir gQn evvel de bir 
tanesinin daha bu Akıbete 

uğradıtını bildiren bir hava· 
dls ıordn. Gazeteye göre, hu· 
ıızlığı yapan ayni adamdı ve 
polisin elinde de bir ipucu 
vardL 

iki kişilik bir Sovyet tayyaresı. Alt katında yapılan bır t-;dil'ıt 
sayesinde 14 kişi nakletmeğe muvaffak olmuftur. Tayyarenin 

•Ür'ati saatte 120 kilometreyi bulmuştur 

bulabilir misiniz? 

3 4 Miıter Pilr ,ehre nliaee, Obfort 90btıaa doJnı yolludı. Müenlı.rd 
• • diikkialanadan bir lki.iıae ıl• atb ,.. kalabalık bir kifede bulaua ltlr 

taD.Oflnde karar kıldı. Mister Pik ita tiGWııı .-.Jdea de taatyor n orada yalaıa blr tea
rilıtar bulu.chıtuau bili70rdu. ~ fbdl. Ga,.t •mimi - ...ıli bir ta .. rıa, alfa.al-·• 
oldııtuau •• alp.ıılıaıaa tıelr taflı - .,ı lnalwaaıyaıa bir pırluta yiisik lıecllye etmek 1.te
ditlal eöyJedi. almer Pik pek müfkllJle•at da'fftlM!ı. Bir .art tatlar• dadak biiktl. Ni .. yet 
ııol koluaa byıdıı:ıca, tınpluıa heriM dayryaralı:, brtıaa natti iti .lchıpadaa ..-ııe, 
baclisiu fiJb otele bir Mrİ milcnlı.r p.clerilaMial, orada -~bileeetiai eöyledi. 

8 Miat.er Pilı: afak ltir ınücadeleclea _,., 
• eabiıMlu aaııt.ar bir ei9lm fllaınralı, tas-

ıütana bqıaa ladlnil. S.ara 111apı .... dıtan ~ıkb. 

Mister Pik c Peklla, haftada Oç lira 
daha fazla veririm ı • dedi. Çtınktı 

bu vaziyette söyleyecek blfka ıGzQ 
yoktu. LAkiıı bunu söylemek ıoın epey 
dOşOndQ. Bu Allahın bellsı upk nasıl 
olup da işin farkına varmlfb ? Artık 
Omrtıntın sonuna kadar onun esiri ol
muş demekti. Ya deditful yapacak, ya
hut hapiıhaneyf boybyacakb. 
Mister Pik bu ınuammayı J.alledemecli. Sb laalled.
bDinnlıialıt? Ecleaneueniı 12 inel .. Jfamı:ııa bakıaıal 

7 • Trene i»IHr biamu, lıemea 
makyafıaa detiftlrdl. !aki 

faallal aldı •• matuadaa talıılıtı 
•• tol aweuaııla ealı:ldıfı aylıı6fl -r.•• etti. S.ara eeblH ladinli, 
Y• ti 110J • ., .... yapıfbra• ••· 
... u peaeeredea dıpnya atb .,. 
keridera tıkarak elial yıb.&ı. 

• 10 (Solda)· 
• Kahnlb 

esnasında, efendi· 
ılntn odasına ıtron 
Roç, • Dnn de bir 
mncevherclyi ıoy· 
muşlar efendim, 
dedi. Öyle sanıyo. 
rum ki, hırsızın 
evi bu civardadır.• 
Pik, bu ıözleri du
yunca elinden ftn· 
canım dtıştlrdtl. 

11 Roç, a1=tqııa hedefe .,.,.. 
• dıtı•ı rilae• uı.. etti r 

"!Judleifim, m aylıtaım mil• 
rınıaa.ıa feaa elmas.. diye dlitilal
yord•m. Haal... Haftada 15 Ura ı .. 
U detil I detil mi ? • • 11 

Bu re.sim, lngilterenın 23 meıhur katedrallerinin modeli fizerine 
yapılmış olan ve Kenterbury katedralinde mahfuz 

bir koleksiyonu ı&stermektedir. 
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Harp arabalan ..• 

M odern bir ordunun geçit resmi· 

ne ait fotoğraflara bakıyorum. 
Bunların arasında en çok göze çarpan· 
lar ve insana dehşet verenler, tanklar
dır. 

Her biri çelikten bir fil, çelikten 
bir kale gibi ilerliyor, bir ejder gibi 
aaldırıyor. Onlara kur~un işlemez, 
bomba zarar vermez, hele insanlar, 
filin ayakları altına düşen kurbağalar 
gibi ezilirler. 

Onları büyük harpte bir ln.giliz y~ 
hudisi icat etti ve harbi İngilizlerle 
menfaatlerine kazandırdı. Son ita!• 
ya - Habeş harbinde papuçsuz ve bal• 
dırı çıplak Negüs ordusunu darmada• 
ğın ettiler. 

Yarın bir harp daha patlarsa, ge
ne, hendek, siper ve tel örgü tanıma• 
dan hudutları aşan bu çelik ejderlerin 
karf1sında kimler durabilecek~ 

Biçiminde tekerlek tarafınclan bü":: 
yük bir fark olmakla beraber eskiden 
de tanklar, daha doğrusu harp araba• 
lan vardı. 

Bunlar iki tekerlekli ve hafif ara• 
balardı. iki at koşul~rdu. içine iki kişi 
biner ve birisi arahayı düşm~n üzerine 
sürerken diğeri ok atardı. Muntazam 
bir saf yapan arabalar korkunç bit 
ıürültü ile düşman safları üzerine sal· 
dırır ve çiğneyip geçerdi. 

Bundan :3200 sene kadar önce A• 
nadoluclaki Türk Eti Hakanı Muvata• 
la ile Mısır Firavunu büyük Ramscs a• 
rasında Suriyede Kadeş denilen yerde 
tarihin ilk meydan muharebesi oldu. 
Bugün Pari.ste Kon.koni meydanmdald 
dikilıi tafı Lüksor'da diktiren bu hü• 
kümdarın yaptığı harbi bir pir şöyle 
anlatmıftı: 

- «Kral zııblannı giydi. Silablari• 
nı aldı ve arabasına binerek düşmana 
aaldırdı. Biraz uzakla~nca dütmanıD 
iki bin beş yüz arabası tarafından ku• 
f8tıldı. Her arabada üç kişi vardı ve o 
yapayalnızdı... · 

Büyük Ramses de harbin sonunu 
fÖyle anlatır: 

- Mabud Amon imdadıma yetişti~ 
Bunun üzerine sevinçten bağırdım. 
Sağıma doğru oklar attım. Soluma 
doğru düşman üzerine atıldım. EtrafL" 
mı saran 2500 araıhayı parça parça et
tim. Düşmanın ödü koptu ... 

Halbuki o har.ptc hiç bir taraf ga" 
llp aelememiş ve müaavi şeraitle tadı
hin ilk müahedeai yapılmıştı. 

Daha sonra, bundan 2267 yıl öncel 
Büyük lskenderle lran hükümdarı Dit" 
ra arasın.da Erbil'de yapılan harpte de 
lran hükümdarınm iki yüz cenk arabaıt 
ıı ve 15 fili vardı. Arabalardaki asker
ler bu aefer ok yerine tırpanla ıflablan• 
dmlmı,Iardı. lskenderin piyadelerind 
kartı hücuma kaJkan bu a.reıbalar D..
renın en mühim kuvvetlerindendi.! 
Fak.at laken<lerin piyadeleri arabacılaıi 
uzaktan okla vurmuflar, yaklaf8n1ar ~ 
çin ut. he"Tlen iki tarafa açılarak yol 
ver.mitlerdi. Bunlar eair düştüler. 

A.urTar, Kaldeikr ve Romalılar d4 
aıırlarca harp arabaları xurianmıtlaıw 
dır. Fakat onların hepsi de b~ünk<ı 
tankların yanında ,upheai'Z çocuk cP 
yuncağından daha manas~ kalırlar. 

Turan Can 

Emet Adliyesinde bir 
cUrmU meşhud 

Emet {Hususi) - Burada bir ka9 
ııUn evvel bir cürmümeşhud vak'asl 
olmuştur. Mahkeme kaleminde baş • 
katip Ragıp ile mübaşir Ahmet birbir• 
lerini tahkir etmişler, her ikisi de der• 
hal müddeiumumiliğe müracaat etmir 
lerdir. Derhal icra olunan muhakeme• 
leri sonunda başkatip 8 lira para ceza· 
sına, mübaşir ise 1 ay bir gün lıapif 
cezasına mahkum olmuştur. 
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Şair Kaybettiğ.imiz Büyük • 
ıçın ... • 

Akifin son günleri 
•• 
Ustad ölümünden-birkaç gün eyvel "Şu 
cennet gibi yurddaki insanların canını 
almıya Azrail bile kıyamaz!,, demişti ı 

Mehmet Akifin en mıttı. Fakat · o ağır 1 
yakın ıbir akrabası: 

- 5000 den faz
la ziyaretçi t.. diyor. 
Ve ilave ediyor: 

- Düşünün k.i, 
üstad, bir kaç keli· 
tne söz aöylemeii 
bile, çok güç katla
nılır bir zahmet la• 

yacak vaziyette idi. 
Takatten o derece 
kesilmiş bir hasta
nın, bir kaç ay için
de 5000 ziyaret ka
bul etmeye mecbur 
kalması ne demek· 
tir? 

Diyobiliırim k.i, 
üstadı ziyarete ge
len dostları, hiç bil
meden, hiç farkına 
varmadan onun ö
ıüm günlerini yak· 
laştırdılar. 

Bence dünyada, 
bunun kadar hüsnü 
niyetle yapıfmıf bit 
fenalık daha tasav
l"ur olunamazf 

- Son aöylediiJ 
aözleri iıatırLyabiliyor mutWıuz) 

Muhatai>nn, bu •oıvumun cevabı
n_ı, üstadın ölümünü anlatmakla ve· 
rıyor: 

- Evvelki s ece, ... t 19,30 a kadar 
beraberdik. Yanında kıza ve refikası 
vardı. Daima o1duiu gibi, memleket 
ve dünya siyaseti hakkında izahat j• 

t:di. Hatayın vaziyeti, ls~anın ı... 
lı, Almanyanın ailahlanması etrafında 
bir çok sualler sordu. Kendisine, dili
min döndüğü kadar i7.a1ıat verdim. 

Gayet neş'eliydi. Ve her zaman· 
kinden daha sıhhatli an ·· ·· d .-runuyor u. 
Benim ayrılışımdan aonra, bir müd-

Akilin eaki bir retmi 

iki manzum piyes yazmak niyetinde 
idi. 

Haccetül Veda adındaki ba,Ianmış 
eserini de tamamlamak istiyor, ikide 
pirde, onu yarıGa bwa1'JDJya mecbur 
kalmanın azabından tikiyet edcyordu. 

- HaccctUl Veda mı) 

liıanı kullanmaktan 
duyduğu pişmanlı- ı 

ğın azabını, rneza· 
rına kadar içinde 
götürdü 1 1 

Memleketten ı 
uzak kalmaktan da 
çok azap duyduğu· 
nu söylermiş} 

- Öyle ... Onu 
biraz da memleket 
hasreti, ve memle
kete kavu,mak he· 
yecanı öldürdü di 
yebilirim 1 . 
Kim bu cennet va

tanın uğruna ohnaz 
ki feda, 
Şüheda 

topraiı 
heda. 

fıtkıraca'k 
5ıkaan •Ü· 

Mısralarını ya· 
ratan Mehmet Akif, 1 
geçen\erde bir giin 
acı acı gülerek: 

- Şu, demişti, 

cennet gibi yurdda 
yaşayan insanın ca
- ~nt almıya Azarail 
hile kıyamaz! 

Ben ayrılmaya haDr1anırken o: 

- Hali, diyordu, claha hala hayret 

ediyorum. Dağ gi>i Mdhmct A kif na· ı 
sıl yıkıldı? Onu tanıyanlar bilirler ki, 

Mehmet Akif, bir peh!ivandı. Hem ~· 1 
fampiyonluk kazanabılecek kadar mu

kemme.1 güreşen zor1u bir pehlivan ... 

Ne içki içerdi, ne sigara, ne de kahve. 

Bir zamanlar yalnız enfiyeye müptela 

idi. Sonraları, hu yegane iptilasından 

da vazgeçmişti. 

Harap edici bütün iptilalardan uzak 

yaşaınış demir gibi bir insanın 6:-l ya

~unda ölmesine tafılmaz mı~ 

Naci Sadullah 

Şiirlerinden biri 
- Çanakkale şiirinden parçalar -

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşrı. ._ 
En ~if orduların yükl'eniyor dördü beşi, 
- Tepeden yot bulaırak geçm~k için Marmaraya 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 
Ne hayasızca taha~iit ki ufuklar kapalı! 
Nerde · gösterdiği vahşetle cbu: bir Avrupalı• 
Dedirir - yırtıcı, his yoksufö, sırtlan kümesi 
Varsa ge.iniş, açılıp mahbesi, yahut kafesi! 
E..~i dünya, yeni diitıya, bütün ak\'amı beşer, 
Kayınıy<>r kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. 
Yedi ik imi cihanın duruyor ka~ına da, 
Avusıralyayla beraber bakıyorsun: Kanada! 
Çehre~er b~kaı, lisanlar, deriler rengarenk; 
Sade bır hadise var ortada: Vahşetler denk 
Kimi. Hi.ndu, !k imı Yamyam, kimi bitmem ne bela .. 
Hani, taune de züJıdür bu rezil istılfı! 

Ah o yinm.ind asır yok mu, o mahluk o~il, 
Ne ıkadar gözdesi mevcut ise, hakkiyle sefil, 
Kustu Mehmetçığin aylarca durup karşısına, 

Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. 
Maske yırt.ılmasa hala bize Metti o yüz .. 
Medeniyet denilen kahpe, hakiik:ı1, yüzsüz. 
Sonra mel'undaki tahribe müveklkil esbab, 
Öyle müihiş ki: Eder her biri bir mülkü harap. 
Öteden saikalar parçaJıyor afakı; 
Beriden zelzeleler kaldırıyor funakı; 
Bomba şimşekleri be)ninden in!p her siperin; 
Sönüyor göğsünün i.ıstünde o aslan neferin. 
Yerin aJltında cehennem gibi günlerce lağım, 
Atılan her 15ğımın yaktığı: yüzlerce adam. 
Ö1iim ındirmede gökler, ölü pi.isk..Urme<le yer; 
O ne mülhi.ş t ipidir: savıruiur arık.azı beşer .. 
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, ·paımak, el. ayak, 
l'oşaınır sırtlaı a, vadilere, sağnak sağnak. 
S<ıçıyor zırha bürüınmüş de o niımerd eller, 
Yı:<lı rım yaylımı tfıfanlar, alevden seller. 
Veriyor yangını, durmuş ta açı'k sine1ere, 
Sürü halinde geze:rlken sayısız tayyare. 
Top tüfekten daha srk, giiile yağan mermiler .. . 
Kr.ıhraman orduyu seyret ki, bu tehdide güler! 
Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor, 
Bir hlilfı.l uğuruna, Yarab, ne güne~ler batıyor! 
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 
G<.11-.."llen ecd'ad inerek öpse o pak aJnı değer. 
Ne bü~·üksiin ki kanın kurtarıyor tevhidi .. 
Bedirin asJanları anC'ak bu kadar şanlı idi. 
Sana dar ge1miyecek makberi kimler kazsın? 
cGömelim gel seni tarihe.• desem, sığmazsın. 
Hercümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap .. 
&>ni ancak ebediyetler e<ler istiap. 
cBu, taşındır.» diyerek Kabeyi diksem başına; 
Ruhumun vahyini du~·sam da ~çimem taşına 
Sonra gök kubbeyi al<;am da, rida namiyle, 
KPnayan lahdine çeksem bütün ecramile; 
Mor bu utlarla açıp türbeye çat.sam da tavan, 
Yedi kandilli süreyyayi uzatsam oradan; 
Sen bu avizenin altında, büırünrnüş kanına, 
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, 
Türbedarın gibi ta fecre kadar beldetsem; 
Giiındüzün fecr He avizeni lebriz etsem; 
'T'üNenen mağrıbı akşamlan sarsam yarana ... 
Yine birşey yapabildim diyemem hatırana. 

1 

1 

det de kızı ve refikau ile görüşmüş. 
'V_e saat yirmiyi t~m on seçe, müthiş 
bır buhran gelmı,. vaı. eekiden de 
buhranJar geçirmemit değildi. Hatta 
kendisini kıvrandıran müthi~ uıtıraba 
dayanamıyarak bağırdığı bile oluyor· 

du. Fakat bu sonuncu bubran hepsin
den müthişmiş, ve bet dakikadan faz.. 
la sürmüş. Acıdan krvranan, bağrrao 
biçare Akife, bcroad bir nefes darlığı 
gelmiş. Ve üstadın hayatına mal olan 
bu nefes darlığı, onun son sözlerini 
söyleyebilmesine bile meydan bırak
mamış! 

Hayatı 
------------------------

ve eserleri 

- Hastalığı neydi} 

- Siros ... Bildiğiniz gibi, f stanbula 
altı ay önce gelmişti. Evvela Alemda
ğında bir çiftliğe misafir oidu. Ora
dan on, .on beş günde bir sedye j)e ve 
araba vapurile fstanbula getiriliyor, 

doktoruna gösteriliyordu. Fakat lstan
bula son inişinde, çok fena bir halde 
idi. Olanca iştiha9ı kesilmişti. F ev ka
la.de halsizdi. Bir bardak suyu kaldıra· 

A kifin son resimlerinden biri 

- Evet ... Yani, Peygamberin son 

Veda Haccı .. . 

Mehmet Akif, sadece bu eseri layık 
olduğu mükemmeliyette yazabilmek 

maksadile ta Hicaza, Medineye, ve 

Mekkeye kadar gitti. Oralarda topla
dığı notlar, bir kaç kalın defteri dol
durmaktadır. 

<ıGölgelern i de burada bastırmak 
için hazırlamıştı. Bu eserine, gayrı 
münteşir beş altı şiirini de ilave et
mişti. 

İkide birde bize: 

- Hani Gölgeler? Daha basılmaya 
başlanmadı mı? diyordu. 

bilecek dermanı kalmamıştı. Hiç bir 
fCY yiyemiyordu. Bu vaziyette çiftli
ğe dönmek İstemedi. Ve Mısır apartı· 
manına misafir edildi. Fakat 

0 
halin- Ona azap veren hadiselerden biri· 

de bile, hayattan ümidini kesmiş de- si de, Tevfik Fikret le giriştiği bir mü· 

ğilcli. Arada sırada, ziyaretçilerine, i- nakaşa idi. «Vicdanım tebdili tabut 
yileşjnce yapmak istediği işlerden, etti!» diyerek, Türk mekteplerini bı
yaz.ınak istediği eserlerden bahsedi- rakan, ve Robert Koleje muallim olan 

yordu. Tevfik Fikrete manzum bir cevap yaz-
- Neler yazmak istiyordu~ mış, ve son derece ağır bir lisan kul· 
- İstiklal harbinin bir destanını lanmış. 

yazmak ist~iğini söylüyordu. Sonra Fikretin ölümünden sonra, hu hic
mevzuu islim tarihinden ahnmış bir J viyesini, bütün ~erlerinden çıkart· 

0 ·ged i ciltlik Safahat adlı eserinde bütün şiir kudreti, 
bütün temiz 1"ürkçesile daima dimdik agakto. duracak 

Mehmet .Alk.if, 16 7 3 te İstanbul da 
doğdu. Babası Arnavutluğun İpek ka· 
sahasından \'e ülemadan Mehmet Ta· 
hir anası da Buharalı bir kadındtr. 

' Babası Fatih medresesi müderrislerin• 
dendi. Arapçayı \'e dini dersleri bizzat 
babasından okudu. Babasımn vefatın• 
dan sonıra canlilerıde ve medreselerde 
tahsiline devam etti. Şar:k ilimlerini, 
bilhassa Farisiyi gayet iyi öğrenıd.i. Bi· 
naenaleyh bu i Jimıer bakımından son 
Türtk alimi sa) ılabilıir. 

Fakat Mehmet Akif sade medrese ile 
ikltifa etmedi. Mehmet Akilin münev· 
ver bir adam olan babası oğlUl'lA bir 
taraftan medrese ilimleri öğretirken, 
d iğer taraftan onu idadi mektebinde 
de tahsil ettirmişti. İdadiyi bitiren 
Mehmet Alkif yüiks~ tahsilini Baycar 
Mekıtebinde yaptı ve bu müesseseden 
pirincili!kle şahadetname aldı. 

Fakat Mehmet A'kif tahsilini sade 
'bizim me'kteplere de münhasır bırak· 
madı. Fransızcayı da öğrendi. En çok 
sevdiği FTansız şairinin Umartin oldu 
ğunu söy'1~1er. 

Mehmet Akıif üs1ubile lisanda Türk
~ hayati görüşü ve mAşeri derUeri ve 
~ahıraman1ılk1arı ifade kudretile cemi
yetçi, ye ayni mmanda aldı-

i~l 

Cenaze merulmJn den bir intıba 
ğı gedi'kılıi medrese tahsili ve bir zümreye ırrmus olan ve zamanı· 
ailevi vaziyetiyle islamcı idi. Bu üç ay na kadar çok güç anlaşılan mevzuları 
n .taraf Mehmet Akifin şahsiyetinde ,orta sınıfa, orta ~ınıfın konuştuğu ıi· 
üç mühim köşe olarak yükseldi. Onu sanla anlatmış, anlatabilmiş olmasıd ır. 

büyülk bir Türk şairi, kuvvetli ve mil· Melmıet Akif, bundan on beş, y!Jmi 
li bir yazıcı ve müs]ürnanlığın müdafii sene evvel en çok ve en geniş bir o., ı· 

haPinde memlekete tamttı. yucu kit.lesi tarafından okunulan bir 
Mehmet A'kif Bay'tar Mektebi mü· ~airdi. O zamanlar mem1ekette y ..... <ı

dürlüğünde bulunmuş, sonra istifa e· yan muhtelif ideolojiler arasınd.ı t?n 
derelk kendini büsbütün edebiyata ver ,münteŞir bir ideolojiyi kille için en 
miŞtir. 7 diltlik Safahat adındaki ese- ,cazip şekilde ifade etmiş olmasınchm 

rinde Mehmet Akif, bütün şiir kudreti, gelen bu okuyucu bolluğu yavaş yav:ış 
büıtün felsefesi, bütün türkçesile dim azaldı. Hayat y:fuüyor ve insanlar cle-
1dik ayakta durahaktadır. Maamafih o· ğiş!yordu. Bu itibarla eserlerinin bu· 
mm en karakteristik işi, çok mümtaz, yük bil" .kısmı sade edebiyat tarih1er~a· 

df> yaş:tyacaktır 
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Ankarada yapılan koşu 
1 K,U~PONLU ·VADELi · MEVDUAl - _. . 

Atatürk'ün Ankaraya ayak butığı günün 17 ind yddönümfl münaaebe
tile yapılan kofU havanm çok IOğuk olmuına n.ğmeo ınuvaffakiyetle n~ 
ticelenmittir. Re.imde aeyircilerin önünden geçen bir kofucu görülmektedir. 

Plak Doldurma Fabrikasında bir saat 
( Baştarafı 6 ıncı sayfada) timal ha.le gelir. Fiatına gelince, onu 

Her ~ey aklıma gelirdi amma, plak da söyliyemem! 
doldura doldura bir aiaturka tiryakisi - Şurada bidikte bir resim çektir· 
olacağım akılıma gelmezdi. seık? 

Opeı-ntör, biır aralık balmumu pliğa - imkanı yok. 
baktı. Rengi balmumu gibi sapsan ke- - Şu makiıne}erin bir resmini al • 

ak? . 
sildi: s . 

- Olmadı ... Piyano müthiş kuv - - Mümkün değil. Rakiplerimiz gö· 
vetli geıdi. Kuvvetli ses çatlatır bal- rü.p taklide ka~abilirler. 
mumunu! - Plalkları en çok basılan san'atkar 

İkinci şaııkı bitince tekrar pence • kimdir? 
Sö ti 1 releri açıyor: - Y yemem. 

- Piyano sert... Hem bayan birazı Bu cevaplar bana, memurlarımızın 
daha hafif okusa... :ketumiyellerin~en şikayetlerimizi ha-
Provanın üçüncü, dördüncü tekrar- tırratıyor. Ve ln,giliz memurunun bu 

lanması, sabrımı tüıketiyor. Bunu ken- ınüvesv.iıs süktltil'iğini gördükıten sonr 
dis!ne söyıleyince, operatör gülüyor: r~.' bizim en ketum memurlarımızı ö-

- Bu daha bir şey değil. Gün olur pup te başıma koyasım geliyor! 
ki biz, akşamlara kadar çabalar, ter - ~ &:1cı.n, yav~ n~fes alın. 
ler, didiniriz de, bir tek plak doldu :-a- Şımdi de, san atikarların okudukları 
rnayız. Hava bozulur, sesli, gürültülü taraftayız. Hepsinin yanıbaşfarında 
bir fırtına çıkar. İşimiz bozulur. Çün- birer ~rd~k ~ .. var. B~lli ~. g~lebi -
l-ü içerideki mikrofon, dediğim gibi, lecek. ~'ir oksurü.'k tehlikesını gıder • 
riizgar sesini bile alacak kadar has • mek ıçın. 

~ER· AYIN· t3iRiNDI; ·PARANIN· ı:-Ai Zi ·VERiliR 

sa9tır. Okuyan san'atkar ne:ile ofu.r, .Bir ara _gözüm fot.o ~.~: .. ilişti .. 
çal.an san'atkar nesesiz olur. Ve biz Bıçare bogazına gelen oksurugu tut -
boşu boşuna yırtın;r dururuz. ' mak iç~, t~ptaze ıstakoz gibi kıpkır • 

ADAPAZARI 

!U"RK TiCAQET BANKASI 
Beş afü .provadan sonra, biri ihtiyat mızı. kıesılmış. . . 

olmak üzere, bir balrnumu pJ.a:k daha Nı·hayet kendını tutamayıp poflu -
dolduruluyor. Ve ikin ci şarkı için is - yor... , 

4 
• 

tirahat ederleıken soruyorum: Cumle san a~aı:ılaır şaıt::yı kesıp: 
- Bu ba1mumları, gomlak plak ha- - Ey\•ah ..• dıyorlar. Plak mahvol -

line nasıl sokulur? du. 
İngiliz ciddileşiyor: Cemal oralı değil BoğuJurcasına 
- Meslek sırrıdır anlatamam! öksüre öksüre: 
- Bu bahnumu plakların bir tanesi - Kendimi biraz daha sıksaydım 

kaç para eder? ben mahvolacaktım! eliyor . 

B 1 I. ·ı•t d ı· B' Naci Sadullah - un ar ngır ere en ge ·ır. ır ta- - · - · - - · • . . ·-
nesi bir kaç defa kullanılabilir. Çün - Dr A K KUT.EL 
kü, bu üzerindeki çizgiler hususui bir • • • 1 
aletle kazınır. Ve plak, gene kabili is· Karaköy, Topçular 33 

,_ ...... ilim!~~----------------...-----... , 
BÜTÜN KIŞ CEBİNİZDE 

Bir kutu 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sayede so~ 
algınlığından grip, nede ve i>o-= 
ğaz olmaktan kurtulursunuz. 
AKRİDOL boğaz ve bademcik 
iltihaplarını da pek çabuk geçirir. 
Her eczanede bulunur. 15 tanelik 
kutusu 35, 40 tanelik kutusu 70 

BütUn kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci .kalan 

Krem Pertev oldu. Bu KTem 

Pertevin her zaman pek büyült 

bir itina ile ih.unndan ba.wka 

bir ıey değildir. Krem Pertevin 

terkibine (eayrİlaf) hiçbir 

madde eiremeL 

lstan bul İkinci iflas Me
murluğundan : 

Müflis Pamuk ve nebatı yağlar anonim 

flı'ketl masaauıa müracaat eden Ziraat ban 

ka&i İstanbul ıubeslnln taydettlrm.lş olduğu 

alacaktan (192.813.24) yüz dok.san iki bin 

sekiz fÜI dok.san üç Ura 24 kuruşun adlyen 

kayd ve kabulüne vo fa'Zla istenen 21'76,20 1k1 

bln JÜS yetmiş altı lira yirmi kuruş alacalı: 

ı==============~i~==iii~i~~,~~~~~~~~ ~ .111 rllmll ve sır& defteri bu suretle düzeltilmiş 

kuntftur. 

f 937 YILBASI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 
(500.000) Liradır. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000 

50.000, 30.000, 20:000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) 
ralık iki adet mükAiat vardır. 

eşi e Yılbaşı Gecesi yapılacaktır. 

oldulu Uln olunur. (28673) ___ ,_ .. . ....... --·--·;·"""'.......__.... .... .. ..-

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak. ıs. 

İSTANBUL 
~ 

İlan Hatları 
1 - Gazetenin esas yaz1sile bir sil• 

tunun iki atın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilin 
fiatı şunlardır: 

sabite , 
• 
il 

; 1 - lOO kurul) 

Z-250 • 

• - 200 • 
' - 100 • 

Olğer yerler : GO • 
Son sahife : - 39 11 

Biletler : ( 2,5)' (5) ve ( 10) Liradır. 3 - Bir santimde vasati (8) keli-
me vardır. 

... .... 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız... 4 - tnce ve kalın yazılar tutacak~ 

ları yere göre santimle Ölçülür. .i ...... ., ------------------------~ 

POKER 
Tırq bıçaklarile tıraş olmak bir zevktir 
Ç6.nki eıı sert sakalları bile kolaylıkla 

tırq eder ve cildi yumuşabr. 

lerarla POKER PLA Y 
markalı bıçaklan isteyiniz. 

\vrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama · Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

1 - Maden Jeoloğu yetiftirmek üzere müsabaka ile Avnıpa'ya «IOn 
talebe tahsile gönderilecektir. isteklilerin qağldaki prtlan haiz olman la .. 
zımdır • 

A - Türk olmak, 
B - Maden Ocaklan.nda çab.fabilecek kabiliyette ve sıhhati tam olmak. 

uSıhbi muayene Ankara'da yapılacaktır». 
C - llie mezunu olup Fransızca, Almanca, lngilizce dillerden biriaini 

okuyup yazabibnek. 
D -Yatı 18 den qaiı 25 den yukan olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı Ankara'da M. T. A. Enstitüsünde 1 Şubat 1937. 

günü yapılacaktır. Açılacak müaa~ ıimtihanmda kazanmıt olmakla be
raber gönderilecek talebelerin ihru ettikleri derece iböan1e e<IO)) anamda 
bulunmak prttır. 

3 - İmtihan: Riyaziye «Hendeıe cebiru, Hayvanat, Nebatat, Jeoloji, 
Fizik, Kimyadan ve yukanda yazıh dillerden birinden yapılacaktır. 

4 - Tahsilegönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar mec
buri hizmete tabi olduldanndan, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik et-
mek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun içiı de muteber kefil söa
tereceklerdir. 

5 - leteyenlerin nüfus hüviyet cüzdanım, hümühal varakumı, mek. 
tep tehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıt'a fo • 
toğraf ve dilekçelerini 28/l /937 Perfembe günü akpmma kadar An.kara
da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 29/1/937 
Cuma günü sıhhi muayeneleri yapbnlmak üzere, öğleden evvel Bay Ha-
san Apartmanındaki Enıtitü Dairesinde bulunmalan ilin olunur. <'2118» 
u3674•> 
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Akif dün· gömüldü Yirminci Asrın en büyük aşkı 1 
Kara ve soğuğa rağmen t~_bu~u Beyazıttan ta 

Edirnekapıya kadar el ustunde taşındı 8 İNCİ EDVARD·MADAM SiMPSON (Baştarafı ı inci sayfada) 1 menclilile, ka~ şiş~ ~erinin 
~riya~vem~e~i~l~~~~~ ~~~r~ı km~~~ ~~ala~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h~~~-k~-ı~~~~k~~~~~~ 

lçmde kimler yok? Hemen b~tun Um- nı soy1uy~r: .. Bu·· t .. n d u·· n ya k a r a r 1 n ı e er en 
versitc profesörleri... Genç Universite 0 kad:ır gozyaşı dot.seın ki toprala, U ., . 
doçentleri. .. Aksakallı hocalar... Şnir- Nihayet sen de fışklrsanl 

ler ... Muharrirler... Yüksek rü'tbeli * . .. . . K l d • d • ' 
memurlar ... Ve koca bir gençlik ordu· Mezar başı ... Seslen de yureklerı gı r a } n ya n l n a ) l m e 

bi yanık hocalar, kuran okuyorlar. Ya su ... 
Onun son yazdığı şürinin son mısra· 

larını hatırlıyorum: 

Daha yıllarca eminim ki hayatın 
yükünü, 

Dizlerim titreyerek çekmeye mah
kfımum ben! 

Çö~ Je aTtık yükümün kördüğüm 
olmuı bağım, 

Bana ~oh görme, ilahi, bir aınıç 
toprağını! 

Bütün hayatında, düşmanlarım bile 
i:nCitmeıkıten ürkerek ya~ayan temiz şa· 
irin, gün~i bir yaz günü kadar parlak 
yüzünü görür gıbi oluyorum. Uğurun· 
da dökiilen gözyaşları, onu üzüyor san 
kı. Ve sanki o hepimize: 

- Neden? diyor... Tasalanacak ne 
var? ... 

Hayatın yorgunllnğundan şikayet e
derek. AllaHtan ö!Wn dilenen ben de
ğil miyim? Ve istediğine, beğendiğine 
kavuşnuş bir in.sanın arkasından göz 
y~ı dakme'k için sebep var mı? 

Ona cevap vermek istiyorum: 
- Serı'in arkandan gözyaşı dökül • 

mek için bir değil, birçok sebepler var. 
Senin, bugün son yolcu1uğuna çıkaca· 
ğıru duyanl1ar, yarın, burada kana ka
na gözyaşı dökemediklerlne ağlayacak 
Jar ... 
Namazın 'kılınmasından sonra taLut 

otomob1Je konulacak. Genç~rden biri
s:i bağırıyor: 

- Onu gene başımızda taşımak isd
yon.ız! 

Ve koca şairin tabutu, gençliğin el
leri üzerinde yüıkseliyffi". 

nımda bulWlan iki kişi konuşuyorlar. 
Birisi: 

- Hocalar, diyar, kendilerine mezar 
başında okumak için para teklif edilme 
sine dehşetli kııınuşlar! .. 

Diğeri cevap vıeriyor: 
- Hak,'arı var ... Onların bu rneza· 

rın başına, menfaat kaygısuyla gelme· 
dik:ermi, dinmeyen gözyaşlanndan da 
mı anlayamamışlar? 

Dualardan sonra nutuklar başlıyor. 
Üniversite gençleri, Akilin hayatını o· 
lanca temizliğiyle tasvir edebiJ.mek, A· 
kif'n kudretini, olanca vüs'atiyle tarif 
edebilmek. iki kel'imeyle Mehmet Aki· 
fi canlatabilmeb için, işlenmiş dimağ
larının olanca gayretini sarsıyorlar. 

Fakat, biribirlerile yarışırcasına gös 
teıxiikleri belagate rağmen, koskoca 
Akifin şahsi~tine, kelimeler dar ~eli· 
yor. Aıkif, kelimelerin, şahsiyetinin 
vüs'aline nisbeten çok dar kalan mah· 
fazasına o· r türfü sığmıyor. Nihayet o
nu, gene ~endi dilinden anlatmayı ter 
cih ediyorlar. Ve genç Üniversite tale
beleri, üstadın en kuvvetli .şiirlerini o· 
kuyorlar. 

Genç heykeltraş, Ralip Aşir, üstaclm 
:\ Liziinün bir kalıbını çıkat·ıyor. Sonra 
bütün mezar başında buiunanlar, her 
se-ne, Birincikanun aJ'111ın 28 inci gü~ 
ni rnde, Büyi.ik Şairin mezarı başında 
birl'eşmeye andediyorlar. 

Ve en sonra İstiklfü marşı söyleni· 
yor: 
Korkma sönmez bu şafak1arda yiizcn 

alsancak, 
Sönmeden yurdunnın üstiinde tüten en 

son ocak! 

Ona bakan " Bir günlük işden sonra evine, ocağına dönen mes'ut bir adam! ,, 
derdi. Ağzında uzun nutuklardan daha manidar olan sükut yoktu. Kafasını 

dolduran düşüncelerin biç biri yüzüne aksetmemişti. 
- 2 - Y A Z A N : mn arüesinde onun bu kadar so<rıkkan 

Uzun süren bütün bu dedi:kodu1.u za M d s· e ... geı. lı oluşunu lınyıret1e karşıladım. !)aha 
8 am lmpSORUO J n o gün hitkaç saat evvel Baş,•eki. Bald• manlar esnasında Kral bir an için olsa 

dahi sevtliğfi kadından ayrılınağı batı· Newsbold Noyes vin ile uzun urun konuşmuş. \ e Ma .. L.-------------- dam Simpson :ile hatta, morganatik bil3 rına getiırmeımişti... iıxiivaç yapma~ için 
Başvekil Mis.ter ibtimaı~er ararruşu. 

Baldvin kendisine: 
_ Morganatik bil" Gerçi morganatill 

izdivaç olamaz de • bir izdivaç Madana 
· ı· Simpsona lfıyjk dt4 mı.ş ı. 

Şu halde Kralın ğildi, fakat, Sekizbl 
yapacağı iki şey Vil" ti Edvard tebaasına 
dı: Ya Madam Simp karşı olan vazife ~ 
sonu Kraliçe yap- rini ihmal etmeden 
mak, yahut, taClllJ 
terkedere'k: onmıla 
evlenmek ... 
KTalın verdiği b 

ran biliyorsunuz!. 
Yüzde 67 doim 
-Sir, inü· 

hap ettiğiniz kadın· 
la evlerıdiğiniz tak
dirde zevceniz, fD 
(üç ~yd€n) biri o
lacaktır. 

- Hangi üç şey? 
- Morgana tik bir 

zevce, İngilte-re K.ra 
liıçeAf, yahut Mis 
Vindsor. 

- Sözünüzün % 
6 7 si doğru. Zira 
morganatik bir izdi 
vaç ihtimal dahilin 
de değildir. 

hiç bir ihtirnalı f ev.• 
te~ istememişti.. 

Heyhat!... Kral da, 
lngı1tere<leki her .. 
hangi bir şahıs gibi. 
MoeşrU'liyetin kamın 

ve an,anelerine ba§ 
1ı idi. 

Bu sebepten Baş

\;ekil ile yaptığı biı.-
tün müzakerelet 

kendisinin morga • 
natik bir izdivaç ya 
pamıyacağını tek • 
rar tekrar teyit e~ 
mekten başka bir 1" 
şe yaramamıştı. 

Ruhunun kuvveti 
Bütün bunlardan 

Sulu bir kar aHmda, onun tabutunu 
Beyazıt camJi.-nden ta Edirnekapıya 
kadar el'ilstünde taşıyanlar , or
gunJuk \'e soğulk mefhumlarının adla· 
rım bHe unutmuşlar. 

Sanılill bütün gençlik; Mehmet Aki· 
fin ruhunu, :kendi içi.nde.n kopan bu e
bedi mısralarJa. bu şafaklarda yüzen 
alsancağın hiç söruniyeceğine yüz<le Ben cevap ver • 

dirn: 
sonra Sekizinci Ed• 
vard istikbalinin Yanunda yürüyen bir genç kız, ufak biı1 min etmek istiyor! 

arakış haşladı 
.r{arakış, iki gündür hüıküm sürüyor. 

Evvelıkı gece bırdenbke başlayan kar 
fırtınası dün sabaha kadar devam et
mı.ş, ve dün sabah sokağa çıkanlar aşa· 
ğı yukarı bir yıldır mütehassir kaldık· 
lan kış manzarasile karşı:a~ını~l ardır. 

Büyüık caddeıerde sarı mu~aınba gıy· 

mış grup grup ~pçüler küre:edikleri 
karları kümeler halinde yol kenarları· 
na yığıyorlar, mdktepli çocuklar biri· 
bırlerıni kartopuna tutuyorlar, evleırn 
den bastonsuz çrkmak gafletinde bu.ı.u-
111anlar ıkidc bir ayakları kayıp sende
Piyorlar, kimi neşeli, kimi gamlı ve dü
şünceli yollarına devama çalışıyorlar
dı. 

Günün en neşeli adamı kömürcü ve 
sfilepçi idi. Kömürdi daha ortalık ağ:ır 
maya ba.ş~ama<lan düklkanıru açmış, 

kapkaı·a bodruırrmnda petrol lambası 
nı yakmış, onun isl1i ziyasına gömi.i.L
müş, kömür yıi:rınları üzerindeki fiyat 
etifttetini değiştiriyor, kar yığınları kar 
şuanda palto brle- giymeğe lüzum gör· 
meden, sanki hamamda dolaşırmış gi
bi fütursuz müşteri bekliyordu. 

Köşeba~"'.l.ll.daki salepçi fıkrr fıkır kay 
nayan gü~rümünden hem salep bo.~al· 
tıyor, hem d€ etırafmı sarap müşteri
Jen öğü1 veriyordu: 

- Kiş günü içilir bu mübarek, bir 
bardak iç, korkma i'ki saat yürü. Alev 
gi'bi yapaT 1nsanm içini. , 

İstanbula bir gecede t 5 santimetre 
kalmitığmda kar yağmıştır. Bu rasat
ha.n.eni.n tesbit ettiği kahnlıktır. 

Fırtınanın şidd·etre hüküm sürdüğü 
sıralarda bazı evllerin camlan Jnrılm~ 
br. 

Tramvay şfrke-ti ihtiyat'lı dav
ranmış, gece bütün hatla!'d.a 
sabahlara .kadar fasıla ile tramvay işl~ 
terek yoBarın kapanmamasını temin et 
m~, beledi)"'€' de yolların kapanması :h 
timalini gözönünde bulundurarak ame 
leJe.rini hazır bir vaziyette tutmuştur. 

Ra.c;athanenin verdiği maJUmata gö
re sıcaklık sıfırın aJ.tmda beş dereceye 
kadar diişınüştür. Bugün gökyüzü hu-

iut.1u olacadt, fakat k.ar yağmıyacak, rüz 
gar hafif kuvv·ette lodostan esecektir. 

Kar makinesi iş görmedi 
Bolediye bir kar makinesi getirtınıiş

ti. Bu Jwr makinesi getirtildiği tarih· 
ten itibaren İstanbul.da büyük kar yağ 
marnış bu makine de kıuıl.lamlamamış:tır 
Dün yağan kar da az olduğu için kar 
makinesınin ıkullcmılması mümkün oıa 
mamı~ır. Kar makinesinin Uludağa 

gönderi11.diği ve orada kayak sporları 

için saha hazırlamağa haısredildiği hak 
kmöaki şayial'ar doğru değildir. 

Karadcnizde fırtına devam ediyor 
İki gündÜ!r Karadenizcie ırevam ıe

den fırlma dün biraz hafiflemiştir. Ev 
velki gece Boğaz.dan giren Deniz.yol· 
lan idaresinin Cumhuriyet vapuru dün 
sabah !'imana gelm.iştiır. 

Evvellki gece Karadeniz seferine çık 
mak üzere limandan hareket eden Ta
rı vapuru geceyi Büyüıkdere koyunda 
geçirmiş ve dün sabah boğazdan çık
mışhr. 

Maamafih fırtına henüz yatlşrnı.ş ve 
tehllike zail olmamış olduğundan Ka
radenize gitmek üzere Büyükdere k0· 
yunda ya.tan bazı ufak vapurlar henüz 
hareket etn:ııemişle.rdir. 

Midilli önlerinde yattığından bahse
dikliğiıni yaıxlığımız İ'tal1yan vapuru 
ha'kil\:ınd'a yeni bir malumat alınama -
m~1.ır. 

Boğ~içi ve Adalar yolcularım geti· 
rip götüren vapurlar dünkü seferlerini 
muntazaman yapmışlardır. 

Gümüşhacı köyünde 
G'Ülllüşhacı köy (Hususi) - Burada 

şiddetli soğukl'ar hükiiım sürmektedir. 
Kabagöz nahiyesiaıden b'ir köyfü dağa 
odun !kesmeğe giderken sar'ası tutarak 
düşmüş ve ayılıncaya kadar soğuktan 
dorun uşt. ur. 

Edim ede 
Edirne, (Hususi) - Dünden beri Ş'9h 

re kar yağmaya başlamıştır. Fasıla 1le 
yağan kar bir aralık tipi hallinde de
vam etmiş, akşama yakın hava tekrar 
açılmıştLr. 

-Sir a<edim, gene 
üç ihtimal üzerinde 

ı,, kendisi iç"n arhk ka 

\ısrar edeceğim. 
Sekizinci Edvard ile Madam Simpson .eyahatleri esnasında şereflerine ran:ık ve şü~heııi ol 

verilen bir baloda maga başlad gını a~ 
Valllis (Madam 
Sim~n) Kraliçe olabi1ir, yahut siz 
tahttan feragat edersiniz o Mis Vi~
sor olur, yahu't ta kendisini terl\.eder
siıniz ... 
· Kral da gene eSki fikrinde ısrar etti: 

- Gene sözlerin]z yüzde altmq ye
di doğru dedi. Ya kendisi Kraliçe o
lur, yahıuıt Mis Vindsor olur, üçün~ü 
ihıtıimali hiç bir zaman hatırıma getır
medim. 

Fort Belvedere şatosunun yemek o· 
dasında revıka.lade surette hazırlanmış 
bir sofrada Y'emek yiyorduk. Masanın 
etrafın.da Kral, Vall1is, (Madam Sinıp· 
son) halası M'ıs Merryman ve bir de 
ben vaırdım. 

Yemekten sonra, yan salonda VaUis 
He Mis Merryıman'ın daveti üzerine 
toplandık Kral şöminenin mermt?rleri 
Re kolunu dayamış, kendisine verdi • 
ğim neiıs Amerikan ci~arasmı içerken 
bien de bana ikıram edilen kahveyi yu 
dum yudwn tadıyordum. Hava çok sa 
kindi. Buna rağmen dı~arıda kopacak 
fırtı.na beni ürkütüyordu. Kral Londra 
dan geleli henüz iki saat olmuştu. Bu 
iki saatin nasıl geçtiğini size anlaıaca 
.ğım: Kırmızı kıumaştan yapılmış elbı
.se giyen bir ~ak, bundan iki saa: ev
vel biz Madam Simp~ün H~ tatlı latıı 
,konuşurken, hafifçe öksürdükten son· 
,a: 

- Majeste dem~şti! .. 

* Kral rüzgar gibi sür'atle içeri girdi. 
,Ne sağına, ne de soluna bakmadan 
dDğru Mis Simpson.a te\·eccüh etti. B!r 
den bire pembeleşen Madam Simpson 
derhal yerinden fırladı, saraylardaki 
,na& ve zarif reveransla eğildi. 

sek.izinci Edvard tebessüm ediyordu 
Sevg;:ilisinin elini avuçlarına aldı. Val
.lisin endişekrine aşk dolu gözlerle ce· 
vap verdi. 

Londraya gittiğinden dolayı hiç yor 
gunlulk .his._<;etmem'iş, anit>tte, 30 millik 
mesafeyi otomobille katettiği ha 'de 
hiç yorulmaınıştı. Gene mütebe~sim 

bir çehre ile Madam Merrymana te • lamışfa. Buna rağmen bana karşı ml'ı.'ıl 
veccüh etti. Akşam yemeği için siyah· kemnnel evsaihipliği yaptı. Madam 
lara bürünmüş olan Madam Simpso • Simpsonun şen vıe dik'kat'li bir ka\·alye 

nun h.fila her zamanki fihi hitap etti: si oldu. 
Ona bakan: •Be5Sie hala!> . 
cBiır gü'Jilük işten sonra evıne, c ~ .. 

Nihayet etiiket ve merasimin en bur- ğ.ına dönen mesut bir adam» dıyebilir• 
da teferrüatına kadar d.1k!kat eden Ma di. Ağzında urun nutuklardan daha 
dam Simp.5on Krala beni takdim etti. manidar olan sük: t yoktu. Kn~b"nde 

Sekizinci Edvard elimi hararetle sı- ve kafasında sakladığı düşüne lerın 
katken : hiç biri yüzüne aksetmemişti. Buhran 

- Geldiğinize çok menuıun oldum. ların en korlruncuna tutulan, yarının,. 
dedi. Vallis bana sizden uzun uzun dan emln olmı,yan bir Kralın, sevdiğıı 
bahsetmi.şti. kadının canını stkmamak için katlan .. 

sekizinci Edvard tekrar Vallise dön dığı azabı düşündüm. Sırtında ~aşıdı
dü. Geç kaldığından dob.yı itizar etti. ğı ağır yükün altında en ufak bır inbio.

- Sarayda tahminimden faz'la kal· na göstermeden nasıl dayandığına haYı 
dım, dedi. İstisnai bir gün ya~adım, ;ret ve hürmeUe şaştım. 
fev~kalade meşgu11düm. Sofrada 

Mi.s Simpson her zamanki nezaketi 
le : cMajestenin yemeği hazırdır!" Sekf 

_ Ehemmiyeti yok Sir dedi, yalnız zinci Edva.rdla Vallis, kollkola yemek o 
değildim. l\fıister Noyes bana arkadaş dasına doğru yürümeğe başladılar. l\Ia 
lı:k etti. Kendisile konu~lacak 0 ka • dam Merryımamı ile ben de kendılerini 
dar uzun şevlerirniz vardı ki... takip et.tik. 

• · k Sofradaki muh.averellerimiz, ocağ·n Kralın üzerinde bir Iskoç ce eti '·ar· 
dı. Resmi olmıyan akşamlarda 0 bu tür ba!pndakiler gibi, vakit geçirmek için 
lü giyinmesini seviyordu. .gelişi güzel olmadı. Sanki. yemek oda-

Mis Simpson, ayağa kalktı, üzerinde sının mehaootli hali, ciddi muhıt ve 
Ş'i~ler ve buz kovatarı olan ufak bir Kralın mevcudiyeti bize de tesir etmi§ 
masanın önüne doğru gitti. Sesinin bi.i ti. 
tün ~nk ve reha\·etile: Dünyanın siyasetinden, İngiit€ren;n 

_ Bir kokteyl takdim edeyım mi .siyasetinden, Amerikanın ı~lerinden, 
bahsettiik, ve A.medkadan bahsederken. 

Sir? dedi. K l l lh 
_ Hayır istemem, doğrusu hiç ca . daima (U. S. A) diyen ra )1 assa 

son zaman.rardaki neşriyata temns et· nım çekmiyor. 
Madan1 Simpson ve ben ~ki usul ti : 

üzeTine yapı1mı~ birer kokteyl aldık. --::- J:luhı::ıun büyüklüğü \'e kab~d~-
Bir parça şekerin üzerine biraz Bit- yılıgı ıle şohret kazanan ı:nemleketmız 

te-r dö1<.1 ü.k. iki büyük parça buz \'e I matbuatının a~ren Amerıkalı olan "!e 
biraz Yi~ger Baurbon WhiskysL.. j benim de ~a~ı 00.Stum bulunan ?ır -~3. 

Biz Madam Simpsorua kokteyller: 1• ~:nıa bu turlu meş~l olmasını bır tur· 
c;eı"ikcn Kral. hami ~ey'lerden bahsedi lu anJ3':11~dım. dedL . .. .v. 
yo?·du. O a'k~amı düşündüıkçe, Kral Se .. ~e~d;"~~e. anca~ ::-aı~ıse soyledıgım 
lk!zinci F...ch·ardın Lon<lrada kendi ha soz.erı leıcrar edebıloım. 
valma taalluk eden bu kadar mühim - Maalesef, elinlize hep alcyhini:zde 
~1e:elelerin müzakeresinden sonra na· yazan ~nzeteler ge'miş. dedim. Sizi te
!'ıl ~olup ta bu kadar sakin oldu~um: n~.in ooerlm. ~i Arı:e~ikan .ma•buatrnın 
b.r türlü rınlayamadım. Riitiin dii.n.} a r ~·uzde yetmıışı Vallı:ın ~:hınde yazmış
nın üze·ı iı.c:~ müe~sir olacak bir kara· ur. ( Devamı 13 u .cu sayfa 1.ı) 



• • lsveç jimantiği mı, 
• Alman jimanstiği mı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) jsalonumuz vardı. Fakat ben biı bir 
darecilerimizi, gerek spor muharrirle- futbolcunun barfiks yaptığını görme
ri, doktorlar, muallim ve profesörleri- dim. Bu sıkı idmanlardan çekindikleri 
nıizin fikrini sormağı faydalı bulduk. için değildi. Çünkü bir aralık bütün 
Cevaplarmı neşre başlıyoruz: arkadaşlar boksa haşlamış.Iardı. Şu hal 
Bir İdareci: lstanbul Atletizm Aja- de gösteriyor ki bu iki jimnastik de 

nı Ömer Besim. devirlerini bitirımi~ler, yani eskimiş1er-
- İsveç jimnastiği mi, Alman jim- dir. Şimdi,. onların yerine voleybol, 

nastiği mi? basketbol gibi -0yunlar geçti. 
- Artık Alman jimnastiği diye bir Pek le.ısa bir tarihi olan bu oyunla-

hadise mevcut olmadığından verilecek rın bütün dünyada ne kadar büyük bir 
cevap da basitleşiyor. Bugün, İngiliz· rağbet bulduğu da bu sözlerimi ispat 
1er, Kanadalılar, Japonlar, hele Ber1in eder sanırım. 
olimpiyadlarında bütün spor dünyası- Bence yapılacak i~. ilk mektep sınıf
nı hayretten hayrete düşüren Ameri- larından başlayarak müsaba~alı ve id
kalılar, jimnastiği Hatletik jimnastik- dialı oyunlara devam etmek sonra 
lerıı formülü ile ifade ediyorlar. Yani voleybol ile baaketıbole geçerek genç· 
İsveç jimnastiklerini, atletik hareket- lerin hem müsabaka zevkini, hem de 
lerle takviye ederek inkişaf ettirmiş atletik kabiliyetlerini arttırmaktadır 
bulunuyorlar. Bence en iyi jimnastik Bir Spor Muharriri: Burhan Felek. 
budur. Atletizmde aldıkları dereceler - Evvela mevzuda anlaşalım: 

de bunu gösteriyor. Jimnastik spor değildir. 
Gene Berlin olimpiyaclları dolayı~ - Şu halde spor nedir} 

sile ortaya bir takım haksız ve manasız - İşte tarifi: Adali ceht ile mütera-
iddidlar atıldı. Zenciler uzvi teşekküla- fik heyecan. Pek mahalle us.IUbu ile 
tının hususiyeti ve fevkaladeliğinden oldu amma kusura baık.rna. Yani kısa· 
dolayı kazanıyorlar, denildi. Bu iddia cası hareketi bedeniye. Jimnastikte 
tamamile yalandır. Kazananlar mu- müsabaka yoktur. Mesela bir ((jimnas
' affakiyetlerini sade ve sade rnüsbet tik müsabakasrn tertip etsek, o zaman 
rnetodlarla jimnastik yapmalarına borç jimnastik, spor olur. 
ludurlar. Hem lafı neden uzatıyoruz. Bizim 

Almanların, bütün muazzam spor memlekette maalesef sporculuk da te· 
teşkilatlarına, spor saha ve saraylarına sadüfidir. 
rağmen hatta Finlandiyalılar karşısın- Ben 16 yaşında idim, tesadüfen 
<la dahi ezilmiş ıbir vaziyete düşmeleri futbolcu oldum. Eminim ki F enerbah
de bu fikrimi ayrıca takviye ediyor. çenin me:;ıhur Zekisi Kadıköyünde de· 
Alınanlar, tekrar edeyim, yalnız spor ğil de Karagümrükte doğmuş ve bü
usullerinin bozukluğundan dolayı ye- yümüş olsaydı muhakkak ki futıbolcü 
nilmişlerdir. Alman atletleri mükem- olmazdı. 
mel birer canbazdırlar. Fakat müsaba- Binaenale}~h ilk işimiz mektepler
kada kazaıımak için sade canbazlık de- deki gençlere spor zevki vermek olma
ğil, asrın en ileri metoc:lilarile hazırlan- lıdır. 

mış bir vücut :.ahibi olmakla kabildir. Dünya mekteplerinin bugün takip 

Ameri'kalıların sistemi, ne alet ve ettikleri spora hazırlık rejimi, talebe
edevdtlı ne de İsveç usulü gibi düdük- nin yaşına ve bünyesine göre tanızim 
lü değildir. Bunu «aletsiz atletik jim- edilmiş sportif oyunlardır. Jimnastik 
nastikler•> diye hulasa edebiliriz. bu sportif oyunlara hazırlık için yapı-

l\Iaamafih ben şimdfük hakkile tat- lan beden hareketlerinden ibaret kal
bik edildiği takdirde İsveç jimnastikle- mıştır: Bu beden hareketlerinin içinde 
rinin tathikine dahi çoktan razıyım. İsveç jimnastiğinin ihtiva ettiği hare· 

Bir Eski Sporcu: Milli Takım san- ketler mevcut okluğu gibi, belki Al-
traforu Zeki Rıza. man jimnastiğinden parçalar da var-

- Bence artık bir jimnastik rnesc- dır. Fakat artılk bütün düityaca kabul 
lesi mevzuu bahsolamaz. Çünkü .gerek edilmiştir ki coğrafya isrnile ayrılmış 
İsveç ve gerek Alman jimnastiği, ikisi bu veya şu jimnastik usulünün çerçe· 
birden yerlerini çoktan hafif sporlara, vesi içerisine ka~nıp bir tarikat der~ 
miisabakalı oyunlara terketmişlerdir. vişi gibi ondan başkasının kerametine 

Sade evlerde değil, hatta klüplerde inanmamak doğru değildir. 
dahi böyledir. Bizim Fener l<lübü yan- Sana daha kısaca bir söz söyliye
rnadan evvel, mükemmel bir idman yim mi} Bizim memlekette henüz genç 

SON POSTA;' 

Gizli ayin 
Yapanlar 

(Baştarafı 1 inci sayfada). 
guya çeki~lerdir. Bunlardan tarikat 
ayini yapma1Qla mamun Şeyh Ham, 
Şeyh Mfu\tleza, Şe-yh Sami, Molla Ha
lilin kardeşi Mehmet, Çakal İsmail, 
Şeyh Hali1!iri dayısı Haiiil., Kocakaia Hü 
seyıin ve Aıbdullah oğlu Haydar· adla· 
rında'ki sekizi tevkif edilmişlerdir. 

Muhaııırem ve karısı Naciye, kıza. 
Nadire, Durmuş, İsmail, Hamza, 
Şeyh Salibin karısı Esma ve Fatma 
serbest bırakıldılar. Bunların da gay· 
ıü mevil~uf muhakemelerine devam olu 
nacal<rtır. 

SuÇltiların evrada ilk tahkikatın a
çılması için ~inci müstanttkıl.i.ğe veril
mi~ir. Suçlular ayin mese1esini inkar 
etmişlerdir. İçlerinden Haydarla Hü· 
seyin iliraf ydllu beyanat.ta bulunmuş 
lardı·r. Şeyh Halil Muharremin evin· 
de yapılan toplantıyı içki alemi olarak 
göstermiştir. Hüseyin ayin yapıldığmı, 
horoz kesilliiğinli. söylemiş, Haydar o 
~am hepsini di·z çökmüş halde dua 
edevken gördüğünü söylemiştir. 'fahki 
kata devam ediliyor. 

Adana telaş içinde 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Seyhan da iki metre yükseldi 
Adana, 28 (Hususi muhabirimiz

den) - İık!i gündür kısa fasılalarla ya
ğan yağmurlardan Seyhan nehri bu 
gün ilki metre 30 santim yükse1miştir. 
Seyhamn yenide~ kıabarması halkı te· 
ıa.şa düşümıuştıür. 

Ayıni zamanda Kayseri}·e yağan meb 
zul karın eriyerek sel halinde Sey.Q.ana 
kaııı.stığı haberi ,şehirdle şayi olur olmaz 
telaş son dereceyi bu'lmuş, Karşıyaka 
\'e şehirde nehir kenarında oturanlar· 
dan büyük bir kısmı eşyalarını toplıya 
rak iç mahallelere nakletmişlerdir. Bu 
arada memleket hastahanesi de kısmen 
boşalftı1mışt'ır. 

Nehrin akşama doğru 15 santim ka
dar alçalması ha1kıın telaşım bir dere
ce olsun izale etmiştir. Maamafih sel 
korkusu elan mevcu~tur. 
Kızılay tarafından seyl.ipzedelere 

yardımlar devam etmeıkıtedir. Evleri yı 
kılanlara para yardımı yapıln]akıtadır. 
Teberrüat yekı1nu da günden güne yük 
se1mektedir. 

Diğ€r taraftan yıkı1an setler.in ta -
mirine hararetle devam edilrnekitedir. 

Bi gada teftiş 
Biga (Hususi) - Mülk.iye müfet

tişlerinden İhsan buraya gelmiş, tefti
şine belediye dairesinden başlamıştır. 
İhsan belediyenin altl yıllık. hesapları
na bakacak, burada bir iki hafta kadar 
kalacaktır. 

İe.ri~ ~~~~i~~ti·: ~;·yürü
0

~~i~i,. ~~· ~;;: 
divenden inmesini ne de çoık talbii ola~ 
rak ibir ağaca tırmanmasını bilinezler. 
Haydi hayırlısı. K. Tabir 

Hakikati olduğu 
Gibi gören 
Fransızlar da var 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Fransa için en büyük mahzur, o

nun infirada sürüldenmeaidir. Biz ga
zetemizde Fransayı infiraddan kurta
ra<:ak Olan her anlaşmayı alkışladık. 

Fransaı - İngiltere paktı, Fran-
sız· Sovyet ıpaktJ, ilah ... 

Biz Fransanın Türkiye ile arasının 
açılmasına Fransa hakla da olsa, razı 
olamayız, bu menfaatlerimize hiç bir 
suretle uygun değildir. Türkler Cenev
re kanunlarına riayet etmİflerdir. Bizi 
emrivakiler karşısında bırakmamışlar
dır. Antakya ya asker yerine müşahit 
gönderınişılerclir. 

Habeşistan, İspanya, Ren emriva· 
kilerinden sonra Türkiyenin., takındı .. 
ğı haksever tavır mümtaz bir orijinaI
liktir. Şu anda Akdeniızi kimsenin 
Çano gölü haline ifrağ etmeğe niyeti 
yoktur. Bu vaziyet kartııında Akdeni
zin kapılarını elinde tutan bir devletle 
F ransanın dostça teşriki mesaj etmesi 
çok lazımdır. 

Türk - Fransız dostluğu siyaseti 
hariciyemizin an' an evi ıiyaeetlerinden 
biridir. 

Bu anlaşmamamıik bir takım mah
zurlar tevlit edebilir, fakat bu tarz si· 
ya.setin kanun ve nizama uygun ha
reket etmek isteyen devletleri, sukutu 
hayale uğratabileceğini de unutmamak 
lazımdır.» 

Sabık Kralla 
Madam Simpson 
Adada yerleşecek/ermiş 

Dün gece Bdgrad radyosu şu habe
ri vermıiştir: 

«İstanbuldan bildirildiğine göre, 
şimcli Viyanada bulunan eslki İngili~ 
Kralı sekizinci Edv.ard yakında İstan
'bula gelerek yaz mevırimin.i Büyüka
dada geçirecektir. 

Sekizinci Edvard'a Misis Simpson 
da, İstanbulda iltihak edecektir.» 

Alman-Japon komünizm 
miicadelesi 

(Baş tarafı 2 inci sayfada) 

Birincikiuıun ~ 

İzmirde . eşek eti 
satan bir çingene 

tutuldu 
Kaçak etlerin mahiyetini mey• 
dana çıkarmak için lmıir bele
diyesi yüziilmOş e,eği mala.Ue, 

mahalle dolqtırdı 

Jzmir, (Hususi) - lzmiTde bele
diye zabıtası Sineklide halka etek eti 
satan çinıgene Yaşar isminde birini 
cürmü meşhud halinde yakalam1ftır. 

Çingene Yaşarın ötedenberi bıçak 
et sattığını haber alan belediye zabıta• 
sı, kendisini takip etmiş, Y &flll1ll pa· 
zardan sı~ka ve hastalıkJı bir etek sa· 
tın alarak evine götürdüğünü, biraz 
sonra da sırtında et parçalarile dıtarı 
çıktığını görmüştür. Yaşar bu etleri 
mahaHeler arasında satmağa çahtırken 
yakalanmış, evindeki sıska ve hasta· 
lıklı eşeğin diğer parçaları da ele geçi
rilmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde çioge· 
ne Yaşarın bundan on bet gün eYVel 
de pazardan ihtiyar bir beygİT aabn a· 
larak evine getirdigi ve be}'Viri yüz
dükten sonra etini, dana eti yerine 
sattığı tdbit edilmiştir. 

Yaşar adliyeye verilmif, belediye, 
halkın kaçak eti'lcre rağbetin.İn önüne 
geçmek maksadile yüzülmüt Cfdii iz
mirin !bütün maıhallelerinde dolafhr· 
mı~tır. ;=-......................... -...... - ... - ... , 

Resimli zabıta 
Hikayesinin 

hal şekli 
Uşak Roç'un efendisini bir )'lbüğü 

muayene ederken görmüş olması, had

di zatında bir kıymet ifade etmes, il
kin bu hareket diğer delillerle bJrlelJ

tlrdiği takdirde büyük mil.na alabll1rd1. 

4 numaralı resimde Körilldülü albl, 
Mister Pik'in elbisesi açık renkli ld1. 
Tezgahdarla mücadele ettl~ sırada dül
melerden biri kopmuş, yere dotmfiftü. 

(6 numaralı resim) Roç, efencUs1nln el· 
biselerini temizlerken, düğmelerden bi
rinin eksllı: olduğunu gördü. Guetede, 
baygın bulunan tezgfthtarın yanıbqmda 
bir de düğme bulunduğunu okuJmıca, 

meseleyi hemen kavradı. Pllnmı turdu 

ve muvaffak da oldu. 

ki'nin şahsı malfun olunca, mütaleası· 
nın da hususi bir ehemmiyeti vardır.

1 Bu zata göre, Komüniıım, bir zamanlar 
Garbi Avrupaya doğru taarruzda bulu· 
nuyordu. Bunun önüne Almanya çıktı. ~~:':':':":'~~===~~=====1 
Komünizm derhal istikametini değiştir 
di. Uzaık Şarka teveccüh e1)ti. Uzak 
Şarfklta Japonya vardır. O da, Komüniz 
mi karşıfamaya koyuldu. J aponyanın 

rupai bir gözlükle görmemeli, daha şü· 
mullü bir görüışe sahip buhınınalıdtr· 
lar. 

* son zaman:da takın.Qığı tavrı hareketin Yukarı.ki satırlar da, Alman - Japon 
sebebi işte budur. Bu sebeple, Avrupa Komünizm mücadelesinin bir sa.Oıası- · 
devleiileri, hadiseleri, münhasıran Av- nı aydınlatmış oluy-0r. - Sellin Ragıp 

=========================================='========o~============================================================================================================== 

nm Edebi Tefrikası: ·4 

Yazan : Peride Celll 

Bununla beraber o sözünü bitirdiği l gözlerimde öyle bir ateşle uzun uzun 
"Zaman: dinleniyordu lc:i, tatlı bir ümide düş -

«Yanılıyorsun baba, dedim. Doktor 
Sırrı Nihad şimdilik benim için iyi bir 
arkadaştır, o kadar.ı> Gülümsiyerek: 
(ıF akat şimdilik.>, diye, tekrar etti. 

Ona doğruyu söylemiştim. Sizinle 
aramızda hiç bir şey geçmemişti. Ö 
hür tanıdıklarım, sizden daha resmi ol· 
duğum erkekler bile hemen bir fırsa· 
tını bulup, bana manalı şeyler söyle -
mekten çekinmemişlerdi. Halbuki siz 
benim için bir arkadaştan, hem de iyi 
ağır, belki başka bir genç kız için dü ~ 

şüım""leri, hareketleri sıkıcı olan bir ar· 

kaC:aştan başka bir şey değildiniz. Fa
knt ben sizin gözlerinizdeki o ağır, 
vakur ifadeyi ne yalan söyliyeyim be
gPni~·ordum. Sonralan bu beğenmek 
git il,ce arttı. Size daha çok yaklaşmak 
isti. ·or, gittiğim yerlerde sizi bula -

maz ıam orada bir dakika fazla kalamı
yacak kadar sıkılıyordum. 

Babam sizin h:ma uygun bir koca o
lacağınıı:ı söylediği zam<:n, on\ sizin 
benim için şimdilik bir arkadaş olduğu
nuz cevabını vermiştim. «Şimdilik» de
memde sebeb vardı. Sazan bakı !arınız 

mekten kendimi alamıyordum ve ağır, 
fazla ince düşünen bir adam olduğunuz 
İçin, beni sevdiğinizi söyliyecek mü -
said bir zaman beklediğinizi kuvvetle 
tahmin ediyordum. Bunda fazla bir ha
yale de bpılmamıştım. Çünkü sizin 
gözlerinizle gözlerime döktüğünüz o 
gizli ateşten cesaret alıyordum. Fakat 
~iz bana öyle uzun uzun baktıktan son
ra gene içimden kendi kendime sizinle 
anla~manın pek mi.işkül olacağına ka
rar vermi., tim. Fakat karşılaştığım bu 
güçlük de ayrı bir zevkle kanımı kam· 
çılıyordu. Bazı günler de kafam ile kal
bim arasında bir mücadeledir başlar -

dı. Kalbim gayri ihtiyari size doğru a· 
karken, kafam «bu adamı sevmemek 
sevmekten hayırlıdır.» diye, düşünü -
yordu. Kafam sizin garib bir adam ol

duğunuza çoktan karar vermişti. Fa -
kat yazık ki, kalbim bu gari'b adamı 

bütün varlığı ile bir çılgın gibi sevmeye 
başlamıştı. 

Günler geçiyordu. Ve siz hiç değiş
meıniştiniz. Hem de benim ne kadar 
de~. tiğimi farkedemiyece.k. kadar sa -

---~~---~------~ ........ ----~-........ ...__ 

kindin iz. Fakat arada sırada gözlerime benim gözlerimdeki merakı görünce 
ela gözlerinizin içi pırıl pırıl yanarak, kekeler gibi devam ettiniz: «Bahara 
yüzünüz anfaşılmıyacak manalarla kar benzediğinizi söyliyecektim Seza ha • 
ma!karışık öyle bir dalışınız ,,:ardı ki .. nı~.» Bu komplimanı öyle soğuk bir 
son~a kendinizi çabuk topluır-0r, du • şekilde tamamlamıştınız ki şaşırdım ve 
daktlarınızda müşfik bir teb~ssümle he- siz yanımdan ayrıldınız. Ne de olsa ai
melı o yabancı, uzak adam oluyordu- ~n gibi o kadar dmgun, garip bir ada· 
nui. mın bu sözleri söyleyebilmesi büyük 

Daima kendi kendime kaldığım za- bir şeydi ve bana yeniden müthiş bir 
man uzun uzun dü~ünüyordum: <cBu ümid vermişti. Akşam eve dönünce bu 
adam !benden ne istiyor Allahım 1. Sev- sevinçle babamın boynuna atıldım: 
se bu kadar durgun, bir taş gibi hare • - Baba, galiba Sırrı Nihadla arka -
ketsiz kalmasına imkan var mı? Peki daşlığımızın bitimine geldik, dedim. 
sevmiyorsa sık sık yüzüme dalan o a- Baıbam gülümsiyerek: 
te~li 'bakışları nedir h - Ne o!. dedi. Birbirinize düşman 

Yaz gelmişti. Bir sabah Leylalara mı oldunuz?. 
kadar gitmek için evden çıktım. O gün Gülerek cevap verdim: 
hep beyazlar giymiş, saçlarımı küçi.ik - Hayır, baba. Düşman değil, fa-
bir kız gibi omuzlarıma bırakmıştım. kat dostluğumuz yakında çok başka 
Şişliye doğru yürürken caddede size bir cephe alacak sanıyorum. 
rastgeldim. Beni görünce şaşırmış gibi O, sesini çıkarmadı, her şeyi anla
durakladınız, bakışlarınız acaibleşti. mış gibi memnun başını salladı ve a -
Sonra hemen yanıma ko~ar gibi gele - ramızda ne geçtiğini de sormadı. 
rek ellerime sarıldınız. Sizde çok sevdi- O gece günlerdenberi tafsilatı kulak
ği bir İnsana kavuşmuş gibi bir hal var- !arda gezen senenin büyük baloların· 

dı. Gözleriniz sevinç içinde parlıyor - dan biri vardı. Babam sofr.ada bunu 
du. Yavaşca: «Bugün, dediniz. Bu hatırlatarak, hazırlanmamı söyleyin-

saçlar, bu gö7ler ve bu efüiselerle kime ce büyük bir sevinçle ürperdim. Çün
benziyorsunuz biliyor musunuz?ıı Ben kü sizi orada bulacağıma muhakkak 

sevinçle yüzün.üze bakıyordum. İçil'?\· emindim. Baloda size son sözlerinizi 
den «nihayet her şeyi itiraf edecek. n söylemek için cesaret vermiye bile ka
diye, düşünmüştüm. Fakat siz birden~ rar vermiştim ve giyinip te odamda son 
bire gene durgunlaştınız, ellerinizi çe- bir defa aynaya baktığım zaman müt

kerek sözünüzü nasıl bitireceğinizi şa- hiş bir sevinç içimi kapladı. Muhak • 
ımmı 'brr halde yüzüme baktınız ve kak beni beğenect>Jctiniz.. Sımsıkı vü-

cuduma dolanan heyaz elbisem, düm
düz tarayarak arkamda genİf bir 
topuz halinde topladığım eimıiyalı 
saçlarım, bakıŞlarımdaki derin~ .içi
me emniyet getirmişti. Odamdan 
çıkmadan evvel kimsenin işitmemesi
ne dikkat ederek yavaşça dua ettim: 

- Allahım saadeti benden esır
geme .. 

Bu dua halinde dudaklarımdan fış -
kıran kelimelerin asıl manası, Allahın 
bana vereceği biricik saadet, sizin kal
bimi kavrıyacak ateşli gözleriniz, ar
tık bana söyliyeceğinizi umduğum 
bütün endişelerimi dağıtacak olan son 
sözleriniz olacaktı. 

Babam ile neşe içinde evden çıktık. 
Fakat bu neşe balonun verildiği otelin 
geniş salonuna girinciye kadar devam 
etti. içeri girip te kalabalığın içinde 
gözlerimle bir çok arandıktan sonra 
sizi bulamayınca içimi birdenbire müt
hiş bir azap bürüdü. Neredeydjniz ~ 

Niçin gefmemiştiniz? Allahım önce 
düşti.iğüm ıztırabı size şimdi nasıl an· 
la tayım .. 

Saatler geçtikçe herkesin bol neşesi, 
birbirine sokulan çiftler, benim de on· 
!arın arasına sliri.iklenir gibi katılmı • 
ya mecbur olmam müthiş bir azap olu· 
yor, kafamı sanki kara bir kabus sa · 
rıyordu. Nihayet babam da benim ha· 
!imdeki gayri tabiiliği anladı galiba. 
Erken dönmek için ahbapların çembe
rinden kurtulmaya çalışırken bana 
vardım etti. (Arkası var) 
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AL PASA VE SUR IY E J~~-~-~~.~~tt-n~-~-ms-~-ı-c:-:R-~-~-:-:-=-~:k· 
Yazan. Eski T • 8 h 1 1 M hlttl a' 1 sıfaırak ocağa yakllaştı. Solan alevler 1 şam yatarken k.1arıma kapıyı bal'ayı 

~--------- • anın BfmU arr r U n rgen üzerine bir kuca'k çalı çırpı attı. iyıice kapanıasrnı, kızımızın. yorgaı~~~ • 

Y d A •) k •• t • ı Gözlerim bir !kaç saat içinde bana rıını sılkıca örtmesini temtuh ettıgım e m en e a s 1 ere arş 1 g o s er J en daha ~k dhtiya:r'lamış ve çökmüş gibi halde gece yarısı kapının vurmasile 
görüneını ihtiyara takılmış kalmıştı. uyandlm ve tabancamı alarak ) ata • 

k • t • • • •• t d• -Bana söylliyeceği şey nedir acaba? ğımdan fırladun. Fakat mşarıya çı • 

Yumuşa sıyase tesırını gos er 1 :inrmdi vakti, çocuklar mektepten k~nc~ şaşkın~ı!ktan dona kaldım: Kızı~ 
~ sırada Ahmeıt ağa yanıma yak· ruzgarla çekışerek kapıyı kapamaga 

Yerren vilayeti merkezden Hicaza nisbetle daha uzak olduğu için Seyit idris ile 
imam Yahya biri Yemenin Şimal tarafında, öteki de Cenubunda kendileri için 

tesis etmiş oldukları hakimiyet sahalarında devlete karşı isyan ediyorlardı. 
Babıali, bunların hiç birini yapmamış- ı bilir miydi? Değişebileceğini zannet• 
tı. Harici vaziyet nezaket kesbe<lince miyorum. Yalnız ıbizim her husustaki 
Cemal paşanın olsun bunu yapması la- zayiatımız çok daha az ve buna muka-
zımgelir ve o da 'bu işi pek güzel hece- bil İngilizferin zararlau da çok daha 
rebilirken, kuvvetini iyi ölçmemek, fazla olurdu. 
Suriyede hakim olunca birdenbire da· Denile.bHir ki Cemal paşa acaba 
ha büyük bir gurura düFlek yüzün • böyle bir siyaseti hiç tecrübe etme-
den, o da aksi istikamete gitti ve bir miş midir? Hiç tecrübe etmeden bu-
taraftan c<eihad)) ilan eden halifeler im• nun aksine bir siyasete gitmesi için bir 
paratorlu~, öbür taraftan Mekk;nin sebep olmadığma göre belki böyle bir 
elinden kaçmış olduğunu gördü. tecrübede de bulunmuştur Ben buna 

Bunlar ohna:saydı, Mekke emi:ri ge- dair hiç bir şey bitmiyorum. Büsbütün 
ne isyan etmez miydi) Yemen emirle- tecrübe etmemiş okluğunu da iddia e-
rinin .son dakikaya kadar sadakat gös· 't"l demem, fakat. bir siyasetle ciddi &uret-
terdiklerine bakılırsa belki isyan da ol· · r.• te meşgul olmuş buJun.dUığuna dair 
mazch; fakat, olsa bile hunun çok te- hiç bir malumatım yoktur. 
eh'hür etmesi muhakkak mümkündü. Hallhuki bu işlerle uzaktan ve ya-

Hicazm-lngilizlere geçmesi kından alakadar olan bir çok insanlar· 
Hicazın İngilizler tarafına geçmesi dan bunun akısine mütalealar dinle-

bizim için Hicazın ziyaı itibarile mü • Ahmet izzet Pap .elim. Yani Cemal paşayı bu noktada 
him bir şey değildi Fak.at, bunun as· tenkit eden yalnız ben değilim. Fikil'-

1 erimesine sebep olmuştur. Cemal paşa- lerine itimad ettiğim biT hayli insan-
keri avakibi, hayli mUhim o muş - .. .-ıL ·ı -. üh" • h 

. Medin . ""d f · · k'. "'k nın gostercuı ccegı en m ım ma a- dan da bu tarzda tenkitler dinledinı. 
tur. cnın mu a aası ıçın uçu d b'' .. k k A d l 
b

. h ld S d H' h t ret, sa e uyu ısmı na o uya ge- Esasen alelade usullerle biraz para ve 
u cep e yapı ı. onra a ıcaz a • .. 1 . 1 b k . ' 

b. _·L •• • d .. ..ı f tırı mış o an u uvvetlen, yabancı iltifatla kabi!e Tcislerfoi kazanmaya ça-
tının uzun a sa.na uzerın e muua aa- b" "kl' d ·· d"' . -. k k ıı_· k ... ır ı ım e mutema ı zayıata ugraya· lı~ak biT siyaset değildi Asıl yapıla· 
aı zarureti ayrıca os oca ·oır as erı . k . • 
k 

. bek ·ı·k 'f . ked"l rak erıme ten sıyanet etmek değıl, cak Aey büyük • ..::,1.11ek bir siyaset idi. 
uvvetın cı t vazı esme ter ı - . . I l T ' ' ,. u:A ' 

• • /!. ib ld k' .. L k l ıbelkı de yerlı halk,ı e e a arak orada Hicazın muhtariyetini takvcye ve Su-
mesıru muc o u ı eger 'DU uvvet er . .. d . 

"d f . . ld b l dı b"J~L yardımcı bır kuvvet vucu a getırmek- riyeye de kendi nezareti ve kontrolü 
mu a aa ıçın e c u umtay ı a:uara . O .. k" 1 d 
J ·ı· le . S · 1 tı. nun yapması mum un o up a altında geniş bir muhtariyet vermek 
ngı ız rın uuyeye taarruz arı sırasın- ~ d K . . 

d 1 
L L 1. ~-- k k 1 yapamadıgı şey bu ur. endısme at- idi Cema1 pa~ böyle bir siyasete e1 

a on arı ço~ &uvvet ı oıara aışı aya- f d'l k hakl · 
bilirdik. e 1 ece en ı kusur da budur. sürmek şöyle dursun, bu tarzdaki fi. 

Bu siyaset takip edil'se acaba bu kirlere iltifat bile etmemiştir. 
Hicazın isyanına yumu~k bir siya· cephedeki harbin mukadderatı değişe- (Arkası var) 

1etle mani olmak i:mkinmdan bahse -
derken Yemendeki vaziyede de bir göz 
atmak iyi olur. Yemen vı1aycti Hicaza 
nisbetle merkezden daha uzak ve ora
ya asker göndermek. merkezce pek 
müskül olduğu için ötedenberi Seyid 
ldri~ ile imam Yahya biri Yemenin şi
mal tarafından, öteki de ccnu'bunda 

Yirminci Asrın 
büyük aşkı 

en 

( Baıtarah ltinci sayfada ) 
kendilerine tesis etmit oldukları haki • - S'izin söy1ediJderinize çok mem -
miyet sahalarında devlete kar~ı isyan nun oldum, Amerikanın büyük bir hay 
ederler ve ikide birde bunlann üzerine ram olaın ben, bütün matbuatın rnüt· 
koca bir aalert kuvvet gönderilerek tefikan bu işin lehinde yazmalarını te-

menni. ederdim. Amerikan gazetelerin 
te 'dlbleri uğrunda hcaalmz ·İnsan ve de okuıdu!kllarımıı da hiç beğenmediğimi 
para aarfedilirdi. İnkılabdan bir müd- açıkça söy'lemel!i.yim. 
det sonra burada gene isyan çıkını~ ol- Mis Merrymann mükfilemeye hemen 
duğu dhede izzet paf8Dm kumandası hemen iştiırak. etrni)IQr, yeğeninin ko-
altında muhiın bir kuvver gönderil • • ............................ _ . __ ..... _____ _ 

f-IASAf\I 

RUJU 

.ınişti. İzzet pafa. askerini Yemene çı

kardıktan sonra asilere karşı hiddet ve 
fiddet gösterecek yerde yumuşaklık ve 
do8'tluk ıtiyaseti gösterdi. Ve gerek 1 • 
mam Y aıhya, verek Seyid idris ile ko -
nuşarak bunlara nasihat etti ve istedik
lerinden bir kısmını da kabul ederek 
onlarla bir aulh ve dostluk muahedesi 
yaptı. İşte, Yemende izzet paşanın ilk 
defa olarak tecrübe etmİf olduğu bu si· 
yaset gayet iyi bir netice vermiş ve Ye
menin bu iki cmiri, Cihan Harbi bi -
tip de bizim kuvvetim.iz Yemeni terke
dinceye kadar bizimle dost o1dular. Hat 
ta, İngiliz veya ltalyanlara uyarak bi
ze karşı isyan etmek föyle dursun, bi
lakis Yemende mevcud kuvvetlerimiz
le birlikte Yemenin müdafaasına ve 
bizimle beraber Aden üzerine taarruza 
iştirak etmif lerdi. Suriye ve Hicazda 
dahi tatbikı mümkün ve hatta bence, 

k d ah ~·------"""' yu ar a iz ettiğim aebcblerden dola- -
yı elzem olan böyle bir siyasetin t~ .. 
kib edilmemiş olması, izah edegeldi· 
iim fenalıklara sebep olmuştur. 

nuşrnalarına !kulak kabartıyordu. Simp 
son isıe Cidili mevzulıan tıemas eden kQ 
nıuşınalarında uşalkitar millakata vukı;! 
peyda etmesinler diıye Almanca söyle· 
meği tercih ediyordu. 

Saırı.şın bi:r baş, siyah saçlar, çııtırda· 
yan bir ateş ... Yıaırı karanlık bir yemek 
odası ve mükemmel bir sofra, yumu• 
şak ve nazik hareketler, aşık ... zevk ... 
garam ve şu manzara emin olunuz bu 
çift h~nda yazılan sütunlarca yazı· 
dıan, söy!lenen ciltlerce sözden daha ma 
nidaTdı. 

Se!l.özinci :Edvaro ve Mis Sim.pson! 
açılk yüıı'lü Fort Be]vedere'in içine yu
va kurmuş bi:r çitt aşık... Bir çift sev
gili idiler. 

(Arkası yarın) 

Amerika mektupları 
( Baştarafı 6 mcı sayfada ) 

cBizi bir toplıyan olsa, hepimiz se
nede birer dolar versek burada her se· 
ne ilki üç talebe dkutabiliriz. Bi2lim de 
böy1elikile memlelwte faydamız doku -
nuT diyorlar ve dört gözle ken· 
d'ilel'ile ana yurd arasın<l.a bir köprü 
kuracak olan bu adamı bekliyorlar. Öz 
vatanın özlillk.llerini kaybetmiyen ev • 
laltlarının bu yabancı diyarda hasret 
k.dlıdılk.ları alakayı bulamamaları, ge
lip gidenleriırı onlarla meşgul olma -
maları yürelclerine dert oluyor. Bu -
radaki talebeler burada iken bizimle 
iyi ah'baplılk ediyıor'lar. Fakat memle -
kete döndükıleri zaman bizi bir daha 
hiç hatırlamıyorlar.> diye şikayet e -
diyorlar. Onlara cevap verenler biro.z 
sitemli site.mili konuşuyorlar: 

].aşım.ş ve boğuk öksürüklerle tıkanarak çabaThyordu. Beni görünce korkarak o
yavaşça : cOğul, işiın l:nttikten sonra dasına kaçtı. Peşinden gitltim. 
bize kad.Qr ge11ver, sana an}atacakla - - Kız Fatma, dedim, kapıyı rüzgar 
nm var> demi.ştL mı a9tı? 

Hamıanfur köyü mekrtebine hoca o· Kortlrudan irileşen göil.~rile yüzüme 
larak geldiğim gündlenberi, ~te üç se- bail<ıtı. Yanakları nar gibi kızıld!, ~: -
ne oluyor, ik.öy lll'Ulh'tan Ahmet ağa ile nında te:, damlaları pırıldıyordu ..... ..::·1 

aramı:zrla güzel bir ahıbaplı!k baş'lemış- tinde, dag başında yolunu şaşırarak 
tı. Çok defa, mekttep kapandıktan sonra sfrrüsünü kaybe~en bir kuzunun do • 
yamıilıldtan sıkıldığım, yapacak bir şey kınıakl~. şaşkınlıgı vardı. 
bulamadığım .geceler onun evine gider, - Soylesene kız! . 
ocağın kaırşısındaki sedire yaslanarak Korkudan kısılan s~ı:: .. 
seksen.llk ihtıiyarıın savaş hikayelerini - Evet baba, dedi, ruzgar açmJ~ll, 
tatlı tatllı. .dinllerim; fakat şimdiye kadar ben kapamağa çahşıyordum. 
adamcağızın mektebe kadar gelip beni Kapıyı kapadıktan sonra odaya gif' 
çağıırdığı vaki değildi. diğim vakit karını da yatağının üsti.in-

- .Aııllat ,bakalım Ahmet ağa!. de oturmuş, tiril tiril titriyordu. O • 
Başını benden tarafa çevird'i. Ocağın nunla al'ay etfun: 

alev!l.'eri yüzünün bir tarafını lo.zıl b;r - Sen de, kızın da bir tavşan gibi 
ı.şıkla yakmış gibiydi. Bir gözü karan,. koııkaksınız. Bir kapının çarpmasile 
lık!ta kalmıştı fakat lozıl ışıkla yanan bediniz benrıiniz atıyor, kanınız donu
ötetki gözü korkuya blenzeyen isimsiz yor. Haydi yat uyu! 
11i.r duyıgu ile ti.treyordu. 
Boğazında tıkanan sesile cevap vel"' 

di: 

- Hele dur bakıalun oğuT; sana her 
valkitlki gibi ellimle bir kahve pişire -
yim ... Bizim kaşık d~anı (*) öleli 
dört sene oluyor, ben ha:J.a doğru dü • 
rüst bir kahve pişirmesini bile öğ'tene
medim; lafa da}arsam köpüğü taşırı

rım. 

'Oç senedenberi illk defa olarak ihti
yar köy muhtam bana karısından hah· 
sediyıordu. Bu fevlk.alad'e bir· vak'a idi. 
Çünkü Ahmet ağa ile hemen her gece 
saatllaT saati karşı kar.şıya kalıp ko -
nuştuğumuz halde, bir defa o'.lsun, ne 
kansm111y ne de elli sene evvel öllen .kı
zının a<llarını andığını duymamıştım. 

Vaktile yıllarca İstanbulda bulunmuş 
ve okumak yazmak öğrenmiş olan bu 
sev1mli ihtiyarın yalnız hayatı bende 
merak uyandırdığı i9in köy kahvesinde 
raslıladığım adamlara ona ait sual • 

ler so:rmu' ve 

Fakat o geceden sonra karıma. şe· 
birli karılar gibi, bir korku h~stalığı 
gelmişti. Geceleyin vaiötli vakitsiz U· 

yanıyor ve yatağınrlan fırlıyordu. 
- Ne oldun karı. Neden korktun 

gene? 
- Dışarıda bir ayak sesi duyar gibi 

oldum da ... 
- Haydi yat kuzum, deli mi oldun 

sen? 
Aradan bir ~ç ay geçti. Biz.im ku 

güınden güne soluyor, bir fidan gibi 
.inceliyordu. 

Bir sabah kıarımı karşıma aMım. 
- Bana baık, d'edim, bizim kıza 

bir şeyler oluyor, günden güne eti \'e 
canı gidiyor, yemE!k yediği yok, bir yu· 
dum suyu b'He midesi geri veriyor, 
Buna bir çaıre bulalım, kız fena bir! 
dert kapmadan evvel onu k8'Sabaya· 
götürelim. Bir doktora gösterelım. 

Ddk:tor sözile karını bk deli gibi ye· 
tinden sıçradı. 

- Sakın ha a
elli sene ev • 
vel genç ve gü • 

Yarmki nushamızda : ğam, ben kızımı 
iyi etmesini bi • 
lirim. t)yıe dok • 
tor filAn iste ~ 
mem. 

zel kızının bir . 
sabah yatağında Yaslı kaya 

. ölü olarak bu • 
hmduğunu ve o 
günden sonra da 
kan kocanın 

Yazan : Peride Celô.l Fakat aradan 
bir ay geçin~e 

yalnıı:zıca yaşadıklarını öğrenmiştim. 
Köyün en okumuş, en namuslu ve 

çalışkan adamı olan Ahmet ağa, işte 
fimdi kal"Ş'lmda koriruyoımuş gibi tit-
reyordu. 

- Ahmet ağa, bana diyeceğin ne 
'.idi? Seni didliyorum. 

ben işi anla • 

dıın. Kızın derdi filan yoktu, kah -
pe gebe idi. İşte o zaman karımın kor
!k:usmıu, kızımın teıl~ıru hep anladım 
amma iş işten geçmişti. 

A!lmıet Ağa bir maşraba dolusu suyu 
bir hamlede içerek derin bir nefes aı:.. 
dı. Sonra, durursa cesareti kmlacak 
,ve söy[iyemiyecekmiş gi'bi nlelıicele 
1afına devam etti: 

- Bu hale bir ay d'aha tahammlil 
ettim; fakat bir gece namusumu tc • 
mizlernek 'kararını verdim ve yavaş 

~avaş kızınım odasına giırerek onu öl· 
dürdüm. 

İhtıiyarın nefesi kesilmişti .. Boğazın· 
'da bir hırıltı ile kesik kesile söylüyor· 
QU aırtı:k. 

- Beni polise ver şimdi.. Onu biz· 
öldüraüık.. Anası ve ben... İl1k gilndeıı 
daha anası bana olanı biteni söylesey
di her şey başka türlü oracaktı, ben de. 
sarı saÇlı, mavi gö~ıü kızcağızıma kıy- · 

mıyacalkltım. Onu ö?dürdükıten sonra 
~m sene biır korkak gibi yaşadım, eli 
kanlı bir adam olduğumu kimseye 
söyliyemedim amma bugün artık kuv 
vetim kaLnı.adı, her şeyi söy1iyeceğim .. 
Herkese söytliyıecegim.. Benim evlat 
katili olduğmnu bütün köy halkı bıle
cek ve ben kasabanın hapishanesinde 
gebcreceğirn. 

İhtiyar Ahmet Ağa iki gün, iki gece 
yatağında a·teşTer içinde yanarak sa • 
yııkıladı. Üçüncü günü onu köyün me -
zarluğına götürdük. Fakat onun haya
tının sırrı bugün beni ağır bir yük gi· 
bi rahatsız ediyor. 
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Yazan: Celal Cengiz A. R, 
Kazak kumandanı yaverinin uzatbğı kağıdı aldı, 
okuyarak Fransızca tercümeye başladı. Bu kağıtta 
'' ~ atoda esir bulunan Türk esirlerinden binbaşı Cemil 
Beyin hastahğı mütahassıs doktorlar tarafından teda
viye muhtaç görüldüğünden ve kendisi de emniyet 
ve itimadı haiz olduğundan Petersburga gelerek bura
daki etibba tedavisine müsaade edilmiştir" deniliyordu 

Elamlar, Kral Gudeanın ordularına 
mukavemet edememişler, Nabo 
Hazinelerini boşaltarak kaçmıştı. 

- Bence, hayat bir rüyadan ibaret- nezareti de; ya, umumi karar~tan, 
t . k d ve yahut saray nazırlwnndan emir al-ır; uman an... -· 

- Evet .. fakat .. insanların mukad - mış olacak. Çünkü ... 

Cüceler surlardan içeri girince ortalıkta: "Memleketimizi cinler basb.,, diye bir 
telaştır başladı. Gudea Enhiilin hışmına uğramakt~n korkuyordu. 

deratına taalluk eden rüyalar da var- Cemil, bu uzun laflardan sinirlen - Elamlar, Sumerlilerin ne iri yan ve - Kaleye 8İfiyoruz .. 
dır ya L mişti. Bir an evvel hakikati öğrenmek heybetli cengaverler olduğunu bildik- Diye haber gönderdi. 

- Hayatımda en ehemmiyet ver • istemişti: leri için, karanlıklarda küçücük haya - Sumer kralı : 
ıned ğim şey varsa.. o da, dde " --. Bence, ehemmiyeti yok, ku • letlcr ha~inde dolaşan cüceleri cin sa• - Ben en eonra gireceğim. 
ratımdır. mandan ... Neresi emir verirse versin ... narak korkmuflardı. Diye cevaıb verdi . 

1 
şehrine girmesini istiyordu. 

Gudea buna razı olmadı. 
- Önce sen gir.. Nabon un nereye 

gittiğini öğren 1 Ve Suzlulara, hangi 
mizi istediğini sor l 

Kazak alayı kumandanı, büyük kal- Söyleyiniz, nereye gidiyorum. Nabo, Suz sarayında yatarken, ka- Şehrin bab kapısını ardına kadar aç- Dedi. Naraş maiyetindeki atlılar'ıı 
önüne geçti.. Borular çalarken tehrf 
gİ'rdi. 

pağını masanın üstüne atarak geniş bir Kazak kumandanı, ellerini birbiri- pısındaki nöbetciler: mışlardı. Elam askeri: 
tebessümle Cemilin karşısma dikilmiş- ne sürterek ve tatlı tatlı gülerek cevap - Şehri cinler sardılar... - Cinler aeliyor .. 
ti. vermişti: Diye bağırıyordu. Suz halı korkulu Korkusile oklarını ve kargılannı a-

Cemil, iki elleri celJlerinde, ve par - - Nereye mi) .. O, büyük şehre .. bir rüyadan uyanır gibi, gözlerini o.- tarak yerlere kapanıyorlardı. 
makları tetikte olarak Markı Gorça - Petersburga... ğuşturarak yatağından fır1adı: Yerliler evlerinden chfarıya çıkını • 
kof'un yüzüne gülümsemişti. - Petersburga mı? .. Fakat; bir e- - Ne diyorsunuz .. şehri cinler mi yor, kralın adamları küme küme tcb-

- A .. ben, bu gece bir rüya görmüş sir zabit... sardı? ri terkederelc. Nabonun pefinden ko -
olmanızı arzu ederdim. - Oool.. Esaret meaefes.i, kat'iy - Nabo vaziyeti iyice kavrıyamamı,tı. şuyordu. 

- Nasıl rüya, görmemi arzu eder - yen mevzuubahs değil ... Bakınız, al - Derhal sihirbazlarını etrafına topladı.. E1amlardan biri surların tepesinden 
diniz. dığım emri, aize aynen tebliğ edeyim. mef"aleler yakıldı .. tütsüler do!aştınl- attığı zehirli bir hançerle cücelerin ön-

- Mesela .. bir tren .. bir yolculuk.: Kazak kumandanı, yaverinin uzat· mağa ba~andı. Cinleri arıyorlardı. deri Ming-Çon'u göğsünden yarala • 
b!r gürültü .. bir kalabalık... tığı kağıdı aldı. Okuyarak fransızca Ming-Çon batı cephesindeki surla- mıştı. 

Yerlilerden hiç biri evinden d41arı 
ya çıkmıyordu. 

Elaml'ar kra!wmndan çok korku ~ 
yorlardı. . 

Elamlar ayni zamanda cinlerden de 
çok korkarlardı. Fırtınaların, kasırga· 
lann, boraların cinler tarafından ida· 
re edildiğine inanırlardı. Elam yur 
dunda fİddetli ıbir rüzgar esse: 

(Arkalı var) 

- - Haaa .. anladım .. uzunca bir yo1- tercümeye başladı. rın tepesinde duruyordu. Yanında yir- Gudea surlardan yere yuvarlanan bir 
culuğun habercisi olan bir rüya, demek (Orsk) da Kazak depo alayı miden fazla cüce vardı. Diğer cüceler cüce gördü. 41••••••••••••• ... 
ictiyorsunuz. kumandanliğına de surun başka cephelerini sarmışlar - -Getirin şu adamı buraya.. + 808 Posta 

- Bravo, kumandan t. Cidöen zeki- (Nerimanof) :fl&toeunda misafir su· dı. Elam askeri geceyi kalenin içinde Diye haykırdı. Gudea yaralanan 
siniz?.. retile ikamet eden, Türk esirlerinden geçirdiği için, gün doğmadan surlara cücenin Ming-Çon olduğunu görünce 

- O kadar zeki o~mamakla beraber, .binbaşı Cemil Beyin hastalığı, müte • çıkmak imkAAtnı bulamıyordu. Yukarı- ellerini göğsünün üstünde kavuştur • 
su ihalde şimdi size söyliyeyim ki.. ba- lwısıs doktorlar tarafından tedaviye ya saldıranları ba\talarla yere dü,ürü- du .. başını göğe kaldırdl: 
na; ıböyle bir yolculuğa çıkacağımı muhtaç bir fekilde okluğundan ve yor1ardı. Bef yüz cüce, on bin ki,ilik - işte bir felaket.. EnhiJ üzerimizde 
söylemiye geldiniz. kendisi de emniyet ve itimadı haiz bir ordunun !apamadığı yararlığı gös- dolaşıyor. 

- A, bravo .. ifte bu da, zekanızın obu)unduğundan Pet~urga gelerek termifti. Diyerek çadırına döndü. 
ikinci bir eserL buradaki etili>a tarafından tedavisine Nlliaye't Elam dağının yamaçlarına Naraş, kralın askerle birlikte Suz 

- Lutfen söyler misiniz .. beni, ne- minaadc edilmittir. pembe gölgeler düşmeğe ~lamıftı. 
reye gönderiyorsunuz?.. Bu emri kendisine det'hal tebliğ et- Sumer cengaverleri küme küme sur-

- Oo .. ben mi, sizi gönderiyorum?. mekle beraber; Petersburga kadar lann dibine yaklaşıyordu. 
Azizim kumandan!. Bana kalsa, sizin müreffehen seyahatini temin ediniz; O sabah Gudea da erken uyanmış - !RADYO 
kıymetli dostluğunuzdan bir dakika bi- oradan hareketini de telgrafla bildiri- tı. Askerin vaktinden önce yürüyüş BugUnkü Program 
le uzak bulunmak istemem. Fakat ne niz.] yaptığını görünce şa.,ırdı. 
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yapalım ki, hazin bir vazife ifa ettiri- Kazak kumandanı Marki Gorçakof - Ulu Tanrı uyanır uyanmaz, as • brrANBUL 

yorlar .. sizi, ıbizim muhitimizden uzak- bu emirnameyi okurken; Cemil şa • kerlerim neden kalktılar .. nereye gidi- ötle -.rıyata : 

}aştırıyorlar}. şınnıştı. Az kalsın: yorlar) 12.30: Plflkla Türk muslldal. 12.50: Ban-
- Kim uzaklaştırıyor}. - Y8ff8U, Prensea Emma ... Ni • Diyerek Naraş'ı çağırdı. dta. 13.05: PlWa hallf mtblL U.U: Muhte· 

- Hatbiye Nezareti. hayet, dediğini yaptıQ, ha?.. Naraş cücelerin kaleye çıktıklarım ııı plllt nefrly&tı. 
Cemilin vücudu, hafifçe ürp~rmişti. Diye bağıracaktı. aöyledi: Akt&m neşrl,atı : 

iç.inden: * - Gökten bir fenalık gelirse, biz de- 18.30: Pl!'-kla dans muslkW. 19.30: Konfe-
E ah h h ıd M · .. ·1 ·· l d"" ·· ·· rans: Dr. L Zati tarafından. 20: Vedla Rıza - ~ .. er şey ma vo u. ut- (Vlidivostok - Moskova) ekspresı gı. cuce er uşunaun. '""'-k .... 1,4 ... 

1 k .. k Ahi d b" · n_.J! Gud b L•· .. ve arkadaşlan tarafından 411.L m'404A.IAl ve a a usera ararga arın an ırıne treninde yalnız başına yoluna devam IJCQl. ca u nucumun ugursuz- ..... ft- "".30' Cemal uA-n ..... _ 
· · 1 k • .. . d d. d' d balk ıara..wı.u. - . nAUU.L ve ar-

gıdı yorum. eden Cemil, derin derin düşünüyor - u getirecegın en en ı'e e ıyor u. da ları tarafından Türk muslklsl ve halk p.r-

Demişt.i. Fakat, hissiyatını bel}j et- du. Şatoda, Ma'8 ile ayrılmaları, çok Çadırından dışa.r'lya çıktı .. ~erlerin ıoı:w. 21: <Saat t.yarı). Şehir Tlyatr08U ope-
rnemiye ıgayret göstennişti. hazin olmuştu. kaleye saldırışlarını gördü : ret kısmı tarafından bir tem.sil. 22: Ajana ve 

Marki Gorçakof, de~am ~tmifti: Maşa, son gece sabaha kadar uyu- - El~lar neden kendilerini mü • borsa haberlerl 22.30: Pllikla sololar. 
- Fakat .. zannedenm kı, haıbıye mamıştı. Cemilin dizlerinin dibinde dafaa etuuy~rlar? smuu:ş 

· · · · - ·-----, oturmuş: Naraş cevab verdi: . 1s.ıo: Oda musild.IL 18,45: RomaDJ& mu-
Bi r Doktorun . . k b"' .. ,_ - Elam aakerleri kale içınde uyur- ıdtiai. 19,30: Senfoni orkeıRra. 21;20: PlAk 

- Sen benım vıcdanım.ı., ço uyu&. la ,_ ~~--~ kal . d 1 c·· ne§rlyatı. 21,45: Haberler. 
Gu··nıu··k 0 -•· b' f 1 k k d B h k"k" r&.en, cuceıer eyı eaı ı ar. uncf °""" ır ena ı tan urtar ın. ana a ı ı ..l-::::.d Swn ,__hr lar .. BUDAPEŞTB . r k . c • 1 F k UUK U- er IUl aman ınm yu • 
Notlarından (*) ınsan ı vazuemı an attın... a at, .. . ,. . k l d 17,30: Pllk neşriyatı. 18,40: Miaahabe. 

b . Esa lı b' k"ld b' rumesıne manı ama ı. baftlan a---------------1 eru unu.tma. s ır ~. 1 e ır yle- Dedi. Gudea askerinin surlara tır - Sallt,50on: ~~ ıı_.so~ .. ~ .----~·35= 
Sıcak ve re yerleş.ır yer1eşmez; bcnı yanına a. &.mYiUAU. -.-v .,,. ....... UA---

mandığını görünce yan sevinç, yan PKAG 

Soğuk banyolar Diye yalvarmıştı. hayret i~ndc. bir müddet sözlerini u. 17,30: Muhteılt haftlar. ıa.ıo: Almanya 

• 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
28-12 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Ur~ Ura 

~ '1,5 T. B. I 22,675 % 1 Ba.z1ne B. 00.00 
t.ır. '1.&T.B. U 21.275 Dahlll 1sUkn199,0S 

" 7,5 T. B. m 0),0J 

Devlet Demiryollan Borçlan 
Lira Lira 

E:rp.n1 97,25 Anadolu Ivell40.SO 

Blvaa Erzurum 95,00 Anadolu M 44. 25 

fa. B. Mil. 

• • HL 

Sosyeteler Eshama 
Ura 

sı.oo 

10,00 

t.t. TramvQ 2.l,JJ 

Bomont1 9,SO 

• • Name ıo,OJ 
Merkez B. D. 90,00 

Terkoa 14,/, 

A. Ç1mento 1',3S 

ÇEKLER 
Kq. L. T. L lçia 

lsterlln 616,00 ı Dolar 0,7965 

I'. l'ranll 17,07 Liret 15, 1475 

NAKİT 
Kıt- .... 

IO P. Pranll 117 ,00 ~ 1 Marlı: 26,JJ 

1 Dolar 176,0J 20 Drahml 23,00 

1 isterlln 618,00 20 Leva 23,0S 

20 Liret 1.25, Ol) 20 Ley H.JJ 

Bana D1fllMla 
L. it. 

Kredl l'ons11• 
1880 senell 

00
•
00 

Mllbadll Boa. oo.oa 
Gayri • • O,OJJ 

• 103,0U Altın ıoıs 

um • 97,0r Mec1diye OJı) 

Cemil, Maşarun bütün hatıralarını fuklara dikti: baberıert. 11,ıo: Orkestra bavalan. ıD,25: 
Sıc:ık banyolar: Tansiyonu yüksek olan- b b" "h ·nd · diL .. --------------ı irer rrer zı nı en geçır den son- _ T,•nrım, -n bizi affetl Sabah ol- Pllk neşriyatı. 20,30: Tıyatro. 21: Kon.ser. lara, kalb hastalığı olanlara, şl§man o - d -· -.. 
lanlara ve açık verem bast.alıli bula _ ra. kalbini yoklarnı,. ve nihayet ora a ınadan gözlerimizi açtık .. ortalık ay • 22,15: plJJt neşriyatı. 22,46: Bmodan nakil. 

nanlara tat'iyyen taYBl)'e edilme&. Tok Mafayı köklenmif bulunca.: dınlanmad.an ayağa kaikbk .. karınca- VİYAN& 
karnına banyoya glrmeylnlz. SJcalt ban- - Evet .. bu kadar temiz bir ruha lar bile yuvalardan yeni çıkıyorlar. Sen 11.45: V1yoloıı havalan. 20: Muht.ellf ha -

yolnrm derecesi 38-40 tır. Bu dereceyi malik olan bir kın, derhat unutmama- bizi (Enhil) in gazabından koru, Tan- ftlar. B,25: Kabare havalan. 22.20: Dana 

tccavuz .ettlrmeytnlz. Hele sıcak banyo- Lyım .. yakında hakikaten bir mahşer nm1 havalan. 

larda azamı 15-20 dakikadan faZla dur- halini alacak olan bu Çarlar ülke.in • Gudea Tanrıdan af dilerken, surla- . .__ .. _ vABJJ0
11 

__ v!,.-ı_ .. __ ,~ 
Y ı.+ b ""' l L_ k 1 11,30. 0r-- -· ,...,__. UAY-n. mayınız. emeMen sonra anyoya •• - de, onu yapaya nn: ona mama ıyım. rın üzerinde müthif bir dövüf batfa - 11 "": İDgWz muslldsl, Arap şarkılan. 20: 

renler, bunlann tçltlye müptela. olanları H h Jd 1 1 -
er a e yanıma ama ıyım. mıştı. Mahtellf ba-.alar. 20,15: Opera: 22,25: Kısa için bilhassa çok tehlikeli olur. Muhtelif 

~zalannda 1htikanlar yapar. Knlb dur _ Diye mırrldanmıftı. Damlar ayaklanmışlar, cücelerle teDlllller. 22.~:Dans muslkls1. 
ması ne birden olum gelir. Vaziyet, fazla düfÜnceye müsait boğuşuyorlardı. Y • r ı n il l P r • s • • • 
Soğuk banyo! r: Böbrek hastalığına değildi. Cemil, bütün geçtiği yerler - Suz krala Nabo karısını ve cariyelc- • Blriıu:ikiıuuı 931 

muptelA. olanlnrn, asla muvafık değildir. de, bir takım garjp hallere ve hadis& rini alarak kale gerisine kaçmıfb. Suz lsTANBUL 

idrar yolu h alıkları, prostat ve mesa- lere tesadüf etmekte idi... f.tasyonun sarayının demir kapısını kilitlemifler, Öllt .....,.a: 
b d Ça I d El L - ' • ' b' • • de bo 1ıL JUO• Plilla 'ftrk BlmDlli. J2,11: ....... ne hastalıkl nnda da softıı]c banyolar 

tavsiye edilmez. 
llık ban ol nn en büyük faydası asabi 

irin e, rın yaver erin en bir mi • anı nazınesını ır aaat ıçın fa"- · -.... ~ .. 
dk, 13.05: P!üla ~ ·- 13.JI: lıılah-ralay inmiş, istasyon binaaına doğru mışlardı . telli plik ~ 

ilerlemiş.ti. Cemilin komparbinanının Cücelerin yıktığı 81lr4ardan yukarıya ...,. __ :a.,ııau: 
ol nlaradır. Teskin eder. Tebeyytlcat ,_ S _ ,___ ılar !L • .-ı.. • ....,.... 

önünde dwan ik.i genç araıında :fU kı· çıa.an umer muııc ı n111ayct ~arın l8,30: Pllkla dans mwıildal. 19,30: Gitar defeder ve ukunetle uyku gelir. 1 __ c ı.. -rular 
sa mükaleme geçmi~: batı kapısım açtı ar .. ~er DO ı ça- solo: Maryo Parudl tarafından. 20: Nezihe 

<•> B1I notıan kesilt a.klaYJIUS. )'aha& - Bak!.. Şundaki, ça1ıma bak ... lındı . ..,. ' ve arkada§lan tarafından Türk musikisi. 
llir albime yapı brlJI ko"ekw17on ~........, Gideyim, şuna çarpayım. Bir omuz Gudca gene memnun değildi.. ~0.30: Türk musiki heyeti. 21 (Saat ayan> 
Sdunta -manınızda ._ .. t:ıar ._ ...._ vuru,la yere yuvarlayım mı 1.. Candan aeYİnmiyordu. orkestra. 22: AJam wborsa baberlerl " er-
Pbi hridadınıza ,...1Mfr, (ArJrae Wl") Niraf: tesi siDd pnirm. .-.: J'lt.tla IOlolar. 

Nöbetcl 
Eczaneler 
Ba peekl nöbetçi euaaeler p.nlarcbr: 

t.tanbal clhetindrıkilM': 
A,ksarayda: (Ktela Pertev). Alemdarda: 
CAll Rıza). Batırk6yünde: (llllU). Be-
yazıtta: (Bellda), Bınlnönllnde: csaıtb 
Necati). Fenerde: (Emllyadl). Karagiinl• 

rükte: (Buatl. Küçiitpazarda: (JIMalS 
Hul6ai). Samatyada: CTeoftlos). Şe?ıre

mlnlnde: (A. Hamd1). Şemadebaşızıd9' 

(Ünlverstıe>. 

Beyell9 eibetiluWüler: 
oaıatada: (Hüseyin Husnü). Baaköyd8: 
(Nlslm Aseo). Kasım.paşada: (}4ueyye\)· 
Merkez nahiyede: (DellA. Suda). Şlşllde: 
(Narglleclyan). (Tablmde: (Llmoncl -

yan). 
Usldidar, K.Mıki)' ft Adalenlakil8: 
BilyüDıdada: CM !4.-ez>. Heybelide: <Y*" 
auf(. Kad.lkö.Y Pa1.ILI'yol11nda <Bif•' 
yubt.a.r}. Modada: (AlaeddiD). 0~ 
çarşıboJUllda: (İttihat). 
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DiNi Ci • 
1 BESLEViNiZ 

\ e ona, taze nermin ve genç bir manzara veriniz. 
VİYANA ÜNİVERSİTESİNİN l\IE.'$ HUR BİR Tm PROFESÖRÜ' 

Genç hayvanlardan istifade ettiği yeni bir cild 

BU YENİ TEDBİRİ TECRÜBE 
IIDİNiZ. Sizi GENÇLEŞTİRE • 
CEK vı-: GÜZELLEŞTiRECEl\: -
TİR. -

İşte, genç hayvanlardan istihsal e
dilmiş bu yeni cilt unsuru, cildimıin 

dermlığine nüfuz ederek buruşukluk
Jarın tqekkül ettiP,i yeri, ilk yumu~a
maya ba .. la\ an nesci eri \ eva zayıfla
yan yı.iz ad ... ele: .nı be ler. Binlerce 
kadınlar bu usulu bü) uk muvaffaki
yt'tle tatb.k etmişlerd ir. Bu mil '.it~hzar 
but un dum ada eı ali a ında ycg:i.

ned r. Bu ce\ h<.>r. sıındı, ttldinızi bes
Jeml k için matı ıp nısbet daireı;mae 

Tokalon k.emı tE:Ikibine karıştın MlŞ-

tır. Ak · rr hırı ) tınazdan evvel pcrr.
be ren ın i kı 'c bahlaı ı be~ az ren
ginrlek Tuı<alon krcmını kulla.n nız. 
Tokalan krcmı ile beraber su geçmez 
yeni Tokalan pudrasını da kullanınız. 

Daimi bir rütubet, cildin mcsamclcri
nı tereşşüh ettırir ve pudranız su ;::{cç
cne z cin ınden değilse bu rütubete ka-

H ER SABAH DAHA 

unsuru kefetmiştir. 

rışır ve sert cisimler teşekkül eder ki, 
mesamata dahil olunca açılmalarına 

ve binnetice teni berbat eden gayrisaf 
maddelerin massetmesine sebep olur. 
Su geçmez yeni Tokalon pudrasını tec
rübe Etmek için parmağınızın ucu n':l 
biraz pudra koyunuz ve suya batırı
nız, sudan çıkınca pannaı{mızın kuru 
oldu ~unu göreceksiniz. 

GENÇ GÖRÜNÜNÜZ 

Tes'satı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

(MÜHİM İLAN) 
Tuisab Elektrilciye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 senesine ait 

cıpembe» renkle ve «müstatihı şekilde hüviyet kartlarının 1 lkincikanun 

1937 den itibaren iptal edilerek 1937 tienesi için muteber olmak üzere «ma

vi» renkte ve ((mustatiln tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem 
mü9terilerine arzeder. 

Mezkiır kartların bat tarafında tirketin unvanı yani «TESlSA TI ELEK

TR1K1YE TÜRK ANONiM ŞİRKETi» ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılı
dır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan Kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mü,terilerin itbu ihbar· 

nameye riayet etmemelerinden tevelliit edebilecek olan neticeler için her 
mesuliyeti timdiden reddeyler. 

DİREKTÖRLÜK 
;, . \ ·:r .•. • .· . 

ŞE 

NEOKALMiNA 
Grip • Nevralji • Be, ve dit •Orıları • Artrltlzm • Romatlzm• 

C İstanbul Belediyesi lıinbrı ı 
K~if bedeli 1102 lira 71 kuru• olan Verem dispanserinin tamiri ve bah

çesinde yapılacak odun deposu aÇtk arttırmaya konulmuştur. Keşif evra-

kı ve şartnamesi levazim müdürlüğünde görülebilir. lst~kliler Bayındır
lık direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikası ve 2490 No.lı kanunda 
yazılı vesika ile 82 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

beraber 30/12/936 ça~amba günü saat 14 de daimi encümende bulun _ 
malıdırlar. (1) ( 3631) • 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

(MÜHİM ILANJ 
Elektrik Şirketi, memunnın 1936 senesine ait Hy~il» renkte ve muı • 

tatil tekilde hüviyet kartlarının 1 lkincikinun 1937 den itibaren iptal edil~ 
rek 1937 senesi için muteber olmak üzere «pembe» renkte ve «mustatil» 
tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem mütterilerine bildirir. 

Mezkilr kartların b&f tarafında tirketin unvanı yani ccTORK ANONiM 

ELEKTRiK ŞIRKETln ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 
Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık adc1edilerek 

hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterilerin işbu ihbar

nameye riayet etmemelerinden tev ellüt edebilecek olan neticeler için her 
mesuliyeti timdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 
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oo'Vç_E_O_R_IE_N_T_B_A_N_K_I İstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Teşebb ~isatı 

1 
Sınaiye Türk Anonim Şirketi Dresdner Bank Şubesi 

Türki:::::i:::::::~, ( M o H İM İ LA ) 
Galata - İstanbul - İzmir lıtanbul Hava Gazı ve Elektrik ve T ~ebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 

1 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

Şirketi memurinin 1936 ıenesine ait uküh> renkte ve «must.atiln şekilde * Her türlü banka iıi * hüviyet kartlarının 1 lkincikinun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 ae--

Doktor Hafız Cem.al 
Dahiliy• mütclıaHı• 

Pazardan maada hergnn 8 - 6 
Divanyolu(104) No. Tele.o ı : 22393 

TeJ. K d i B8 • Beylerbeyı 4.i 

nesi için muteber olmak üzere ccturunçıı renkte ve Hmustatihı .ekilde kart· 
larla tebdil edileceğini muhterem mü,terilerine arzeder. 

Mezkur kartların bat tarafında tirketin unvanı yani c ılST ANBUL HA
VA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSA Ti SINAIYE TÜRK ANO • 

NİM ŞIRKETln ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 
Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mü,terilerin İfbu ihbar
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 

mesuliyeti 'imdiden reddeyler. 
DiREKTÖRLÜK 

------ ------- - -
1-
-!__n_h_ı·s-a-rl_a_r----------ı U. Müdürlüğünden : ___________ ._. ____ _ 
997 Kilo tönbeki deriıi 
289 » » bezi 
621 )) tiftik 

41 » kınntı bez 
57 adet muhtelif eb'atta eski m utanba 

Yukarıda cins ve mikdarları yaz1lı malzeme 30/12/936 tarihine rastlı • 
yan Çartamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin mallıri 
görmek üzere her gün Cibali Fabrika sına ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve aaatte o/o 15 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta İnhisarlar L• 
vazım ve Mübayaat Şubesi Müdiirlüğündeki Satı' komiıyonuna müracaat-
ları. u3582ıı 

MuhtıralJ,:Haritalı ij,ayat ı'akvimi Çıktı 
.. ,. . ..,,. Bu eİelz: ve emıjJ~lz takvf~ln taklillr~i . vardır!, Taklillerlril alİnimak için dikkat etmdldir. · • 

Takvime, ait he-r, turlü malüm.f.ti~ . dünya ... ~nn~ler;tni. inkılap tarihltirt . dını tarihler. ihtırnlar tarıhi. 
dünya devlellerin!p.ıa~fı,ıı· ~e . kuy_v~c-rl, ~ilc\r~l ve kazalarımız:. nufµl!Jmuz tren iataayonlnn. liınnn V<' 
ilkeleler. kanunla~~ aaglık bdg~erl, guzc-ılık çarc-lni vr herkeııin itine yarayan daha bir çok faydalı 
malümah, mükemmel bir muhtıra:ıdefterfn i . yedi r<'nkli bir Türkiye haritaıını havi : 

(HAYAT T~KVIM1) nln taklitlc.ri çıkmıotır Aldanmamak için f Muhtıralı Haritalı, HAYAT t ııkv lml ı 
admn. dikkat etmelidir. Fintı ·.?). b r1 ciltlui .ti k uruotur. M ıırk t'z l latanbul MAARiF kl111ph11n t>ıl ıllr. 



16 ~yf'a 

· . /6ASAf\I 
SON POST~ Birincikinun 29 

~ Al/ahın yarattığı tabii ve saf çocuk gıdaları 

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

Pirinç• Yulaf· Mercimek• Buiday ·.irmik· Patat. • M..r •Arpa• Bezelya. Çavdar - Türlü- Badem 

A AN Ozlii unlarile 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Huan özli unlara nefasetleri ve tazeliklerini on sene maliafua eder ve kat'iyyen bozulmaz 
Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalo

risi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız ne,·eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. 
Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN OZLO UNLARlLE yapılan mahallebi ve çor· 
baların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLO UNLARI nefasetini on 
sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. HA S A N M A R K AS 1 N A D 1 K K A T • Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

<111111• ~ HASAN DEPOSU: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

LBAŞINDA 

Likörleri 
iN llABBUL IKBAM ve BIDIYEDIB 

PORTAKAL 
MUZ 
ae6ENDIK i~~~J'ou 1 K A Y S 1 1 

VltNE _ _ v. &. v. &. v. &. ... ..................... r 
• 

-· ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEliLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri ~ Her eczanede arayınız. (Posta kutuau 1552 Hormobin) 

Zonguldak Ereğli havzai F ahmiyesi 
Müdürlüğünden : 

Havzai Fahmiye müdürlüğünce ifle~ilmekte olan Kozlu ve Kilimli timen
diferleri için açık eksiltme ıuretile 1 O J takım araba tekerleji ve 3 kalem de 
demiryol nyı ve mabu ve vaıon ta l'llpoDU aatın alm•c•ktır. 

Tekerleklerin muhammen bedeli gümrük resmile birlikte 4849 lira 05 
kurut ve diğer 3 kalem malzemeninki 2301 lira 61 kunıttur. Fen raporları 
malzeme listeleri ve ,artname Zonguldakta maden müdüriyeti muhaaebe
ıinden ve latanbulda Dördüncü Vakıf Hanında lıtanbul mıntakua maden 
irtibat memurluğundan parasız verilecektir. Arttırma, 29/12/1936 tari • 
hinden itibaren 15 gündür. ihalesi 14/1/1937 tarihinde saat 15 demez
k\ır Müdürlükte toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Muvaldcat teminat yukarıda yazılı bedellerin %7,5 nisbetindedir. Evra
kı ayn ayn olan bu iki kısım malzemenin ihaleai ayni tarih ''e aatte yapı-

lacaktır. 

Mütleri İstet' birine, İsler ikisine pey ıürebilir. Teslim müddeti ihale ta
rihinden itibaren 3 aydır. Maden Müdüriyeti Fen kurulunun raporile bu 
müddet on bet gün uzatılabilir. 

Teslim muamelesi Zonguldak limanında .,apurda yapılacaktır. Taliplerin 
Havzai Fahmiye Müdürlüğüne müracaatları. (3814) 

-- . ..-....-

u 'i. uz SAATLARINI TE8C.IH 
SA'-='LAM.. , - EDiNiZ 

.............. ·--·--··-···-· .. _.. ............. _ .. ... 
&on Posta Matbaa• 
~tışriyat t..d. : Sell.ııı ltltg1p KMEÇ 

&AHIPLEAb{ ~ =~ °.!~~LIOU. 
• • • • 1 • f 

almakla derhal 
izale edilebilir 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve ıstırablann pan • 
zehiridir. Gripin varken dİf, bat ve 
romatizma ağn)an çekibn•, Gripin 
nezltıJ ve gripi geçirir; harareti dütürür, 

hutahkların önüne PÇeT 

il 

1 
Yılbaşı MDnasebetile 

Hediye almak arzusunda bulunanlara 
Her halde, Beyoğlunda 

KARLMAN PASAJl'm 
Ziyaret etmelerlnl tavsiye ederiz. 

Gezilmesi ıerbeat olan bu puajda hem dört tarafı seyrederek 
gezebilir, hem de kolaylıkla intihap ve mübayaa edebilirsiniz. 

Bu buyuk mağazada herkese ve her keseye elverişli 

1001 çeıld eıra vardır. 
Bu sene teşhir P.dilen 

OYUNCAKLA BiN 
hiç bir yerde tesadUf edemiyeceğinlz 

zengin ve mUntehap çefltleri vardır. 
Kalabalığa maruz kalmamak ve mübayaahnııı rahatça yapabilmek 

için .. bahlan tercih ediniz. 

Tdbqı mln-bettıe, · maıazamız bagbdea 
itibaren gece ıaat 9 a kadar açıktır. 

DA i M ON 
Pilleri, 

Fenerleri 
ve bilhassa 

DAiMON 
Ampallarıada 

En parlak ıiya 

kuvveti vardır. 
Her yerde Dalmon mıırkıısım ısrarlıt ıslt'y1111z. 

Umumt depoları Tutıtııkale 51 Nı), ~u Poker hı\:1 \dım depc sudur. 

lamlrde ı HQsnQ Öz Ödemişli. Sulu han civaıı No. 2, 1-'J ~ 


