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ismet lnönü ve Hariciye Vekii 
Vekili dün Partide izahat verdiler 

Planlı bir. . çalışma devresine • • 
gırıgoruz 

Yılbaşından sonra Sancak 
meselesi tekrar görüşülecek 

.\ kara, 29 (A.A.) - C. H. P. g:rupu ı 
B k nlığnıdan: C. H. Parlisi Kamu -
t ~ g upu bugün 29 12 936 Trabzon 
sa\ ' Hasan Sakanın başkanJ1ğında 
t-Op ı. 
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S z a n Hariciye Vekil Vekilıı. Şük 
S ço · u, harici siyaset hnkkında 

:ta burundu: 
- Yugoslav - Bu gar dost:uğu ve 

uk mu h d · müzakere ve 
... hakkınd elırnfll'ı izahat ver 

2 - Akdeniz etrafında İlalya • İn· 
g z n 1 sınası ha'.kıkında malumat ve
re k Türkliye hariciyesinin bu müza 
~ <' · ) ak.ndan ve hassasiyetle ta ... 
k p t iğini .\ e .şimdilik herhangitıir en • 
d: enin varit olırnadığını anlatarak bu 
m ·· kere1erden A:kdeıtiz emni~imn 
s ~ m astıro.m.aık neticesine vaTilima-
SJ b K en<liğini tebarüz ettirdi. 

Antakya İskenderun 
3 - Bundan sonra Antakya ve İs· 

keooerun vaziyeti üzerine izahatını in 
t k eHiren Şükırü Saraçoğlu, Berut 
o .. ~ konsolosumuz tarafından Sancak-• 
ta ' p1lmış olan tahkikat raporunun 

· kısımlarım birer birer anı1ıat:mı.ş 
, p t derin ve büyük bir ala~rn ile 
i 1 t. d:nlemiş'tir. 

Paris miizakcrcleri 
B ı 1 n sonra Cemiyeti Akvamın 

Batvekil İsmet İnönü 
Sancak hakkındaJ<ıi kararı ve Fransa 
hükfımeti tarafından vaki olan resmt 
davet üzerine Parise giden mULt"ahhas 
heyetimiz"!n yapbğı müzakereleri et • 
rofhca izah ettikten sonra Dr. Arasın 
Cumhuriy't hükfunetimizin kabufüne 
tahkan Fransa hükumetinin yapmış 
olduğu t~klifi aşağıda şöyle hülasa etti: 

{Devamı 3 \incii sayfada) 

Bütün Anado!uda çok şiddetli 
soğuklar hüküm sürüyor 

lzmire kar yağdı, 319 danberi böyle soğuk görmedikle
r jn i söyleyenler var, her tarafta yakacak fiatları yükseldi 

lzmirliler Nif dağında karlar aruında 
Kar fırtınası herkesi korkutmuş, fa

kat dün adeta bahardan kalma blr ha· 
\ 'Jl yüzleri güldümıü..,·ür. Dün hava 
kap:ılı, fakat yağışsız gecmiş. hamret 

derecesi de sıfırın üzerinde ona kadar 
yü'kselmiŞtir. Evvelki gece yerler do
na çekımiş·. bazı sebze bahçeleri bun· 

(Devamı 10 llncu ~ayfada) 

Bir gece esrarengiz bir el tiyatronun elek' :iklerini 
söndürdü, sonra Maksim kapısına alh otomobil 

yanaştı, bunlann içinden çıkanlar kapıya dayandılar 

Atinada Yugoslav-Bulgar 
muahedesi 

meselesi de görüşüldü 
Atina, 29 (Hususi) - T ürkiye 

H ariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasla 
Başvekil arasında konuşmalar samimi 
bir hava içerisinde cereyan etmektedir. 
Dün akşam iki buçuk saat süren m ü
lakatta Hariciye Daimi Müsteşarı Mav
rudis de hazır bulunmuştur. Bugün de 

(Devamı 10 uncu sayfada ) 

Spor Kurumunun· 
Feshettiği 
Mukavele 

Bir acaip, bir esrarengiz hadise k;ar
şısında bul\nllnaktayız li, öğrenip te 
hayret etmemek ihtimali mevcut değil 
dir. 

Bu hadise, Maksimde bir aydan beri 
temsiller vermekte olan Halk opereti 
san'atkfırlariie, Maksim binasının aahi· 
bi arasında cereyan etmiştir. 

Bu hadise etrafında dün, muhtelif 
membalaııdan yaptığımız tahkikatın 

neticelerini bildiriyoruz. 
Hadisenin başlangıcı: Mukavele 

Halk ~eretiı san'atkarlan, eski Mak 
sim barının binasını kiralamak i'ste • 
miŞler, ve bina sahibiyle bir de muka
vele yapmış1ard r. 

Bu mukaveleye göre, Halk Opereti 
san'a'tlkarlan, Maksiın binasında otuz 
üç gün temsil veımek hakkını hai7.dir
ler. Gene bu ımuika\ e1eye göre, işleri yo 
!unda gittiği takdirde, mukavelede mu 
karrer müddetten beş gün öncıe tahrl 
ren .mal sahiplerine müracaat etmek, 
ve müddeti istedikleri kadar uzatmak 
hakkına da ma' lktirl~r. 

Halk opereti san'atkarl'armm işleri 
iyi gidiyor. Ve mukavele müddetini u
zatmak için, mukavelede yazılı şart 

(Devamı 10 uncu sayfada) Hadiseye salıne olan bina 

Amerikalı atletizm antere Bulgar Yugoslav Paktı .. .. 1 k ti. d"" .. -noru mem e e ne onuyoı _ 
İki seneye ya· 

kın zamandan bt f 
.i İstanbultla bu· 
lunan Amerikah 
Atletizm antrena 
rü Luiz yakında 
meml eket ir / 
mizi te.rıkederek 
Amerikaya döne 
cekıtir. 

1 Sofga mahafili bu hususta ademi 
malumat beyan ediyor 

Dii.n muh'telif memba~ardan aldığı
mız telgraflarda Yugoslavya ile Bulga 
nistan arasında biT ıdosilluk ve iyi kom
şuluk muahedesi akdi için müzakere· 
ler cereyan etmekt€ ol'duğu bildıril
mektedir. 

Mesete d:.(n Pa:rt: Grupu toplamı
sında ·da göriişlı nu~; Harıc.ye V · l 
\'ek'fü Şii'krii Saraço ·, u muz kere r 
hakh.-ında etraf ı z hat 'e mışt r. 

Bu hususta Yunan Bd~\ .ıcı M t 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
-=== Türk Spor K u· 

rumu antrenörün 
mukavele
sinin feshedifin.& 

Mekteplerimizd~ki jimnastik sistemi faydalı mı? : 2 

Sporcular ne diyorlar? sine karar ver · 
miş ve· bu karar 
dün kendisıne Antrenör Luiz 
tehl~ğ edıllmiştir. Luiz 1928 Olimpiyat 
lan sırasında memleketimize gelen ve 
yedi sene antrenörlük edip eski usul 

" _Muhak~ak olan b.ir şey var ki bizim İsveç jimnastiği 
chye aldıgımız şekıller ve onlann tarzı tatbikı sporcu 
ve gürbüz bir nesil yetiştirmeğe kat'iyyen gayri kafidir,, 

M. Sami Karaye] cSon Posta:. da 
çık-an yazılarında diyordu ki: 

{Devamı 3 üncü sayfada ) 

Çivi tacirleri ccTüıik sporuna çelme takan İsveç 
jimnastiğin'i hudut harici etmelidir! 
Ne İsveç, ne de Alman jimnastiği... 

Hükumet merkezine Bunlar hlç bir vakit bugünkü sporlara 
telgrafla başvurdular t~rbiye vasıtası o1amamış.1Jar ve ola -

lstanbulda mevcut çivi tacirlerin- ma71lar. Binaenaleyh Türk "Ordusunun 
den bir kısmı, d ün Başbakan1ığa, fktı- 'bugün tat.bik ~ttiği. ek[e~ik jimn~slik 
sat ve İçişleri Bakanlıklarına başvura- Jerle spor atletıklerı fu.tbık etmemız la 
rak Ort da L • t ·· t t ld • zırndır. Aıncak bu suretle Türk sporu a uır Tos mevcu o ugun· 
d b 1... • ı ·k" ve Türle sıx>rouları yükselebilıir.• 

an anıs e şı ayette bulunmuş, ha- B tr f d d.. d l"'k d 
· · · 'dh 1· .. d u me~ e a m a un e a a a ar 

rıçten çıvı ı a ıne musaa c istemi~. 1._ ~ ·· ·· • d tti 
b .. ·· · . .. 1 J _ <aTla goruşmege e\·am e m. 

ve utun çıvı tuocar arının İftirattile F tbol ·· N.h t (G ı t "ll,ı·ııı • . u cu ı a a a asaray ve '"' ' 
bir anonım t ir.keti kurulup bu firkete takım sabık santrhah) 
u~uz fia tla çivi .s~tılmasına ve. böyle _ Gerek Alman ve gerek İsveç jim 
pıyasaya ucuz çıvı aevkedecek bır fab- nast'ik\Ierinin yer1eri avrı avrıdır. Ya
rikanın kurulmasına "'üaıaad• jııte- :ı'i AIJm:ın jim~.asti~i b;şka. · f sveç jim-
m.işlc~ir. (Devamı 10 1mcu sayfada) Nihat 
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Resimli Makale: • r-
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Komünizme dair 

, ___ Yazan: Muhittin Btrg_n....;... 

H emen her. meml~kette, arada bir 

- - zabıtayı meşgul eden bir mese
le varoır k-1 adına «Komünizm» eliyo
ruz. Bu, memleketine ve .zamanına go· 
re zabıtayı az veya çok işgal eder. Çok 
şükür, memleketimizde bu iş zabıtanın 
en belli başlı işi değildir; öy1e memle
k •tler var ki bu iş orada bütün bir za" 
bıtayı mütemadiyen meşgul eden b!r 
dava olrna!kla kalmamı:?, belki de bu 
yüzden zabıtanın kuvvetini birkaç 
misli arttırmak bile tazımgel.miş1.ir. r'a 
kat, işin zabıtayı alakadar eden kısmı 
o'duğu gibi, onu alakadar et.ıniyen, sırf 
fikri ve nazari bir tarafı da \'ardır. Za
bıtayı alfrkadar e1miyen bu fikri ve na 
zari tarafı da birtakım insanla.nn ka· 
faıarını alakadar eder: Bılhassa henüt 
h. m bir halde dur.on bir kısun genç ka
falar, bu meselenin bazı cazip görünüş 
k riJe çok meşgu1dür. 

* Komünizm nedir? Bu, evvcia bfr n.ı-
zariyedir; yahut bir nevi dindir: İçın
de kat kat mezhep veya tarikat ya~a
van bir din. Bu dinin nereden başlavıp 
~erede bittiği malum değildir. Pey
gamberi Manks olan bu dinin her renk 
ve meşrepte havarileri yetiştiğini gör
d~; bu havarilerin her biri müminler 
alemine başka tarzda bir inci! getir
di ve her incil bir mezhep, ve tarikat 
kurdu. Bu, dinleri kal'clınnak isteııken 
dört kitaba beşinciyi ilave eden din, 
nihayet Üçüncü Enternasyona1'le res
mi bir Ortodoksluk ta kurdu. Komü
ni2ım. imanının bu son fetvahanesine 
göre Komünizm bir din değil, bir teş
kil atur, bir iktısat rejimidir ve başlı 
başına bir hayat sistemidir. Fakat, bu 
hayat sistemini kuran, sistemi hayat 
yapmaık için çalışırken mütemadiyen 
kah hayatın değiştiğini, ;kah sistemin 
deği'Ştiğini gördü ve havar'ilerle müf
tüler arasında mütemadiyen ihti18.f'lar 
ve münakaşalar çıktı. Bunlardan bir 
tnnesi de yeryüzünde yersiz kalmış bir 
serseri, «serseri bir Yahudi» ol<:lu ·ve 
şu dakikada Atiantiğin dalgaları üs
tünde Meksika-ya doğru cebri bir se
yahat yapı)or. Bir kısmı da öldüler. Şu 
halde nedir bu Komünizm? Kimdir 
bu? Hangi Komünizme Komünizm di
yeceğiz? 

* Görü'1üy(', ki Komünizmin ne demek 
oT:dUJ:runu bi\Inek ve anlamak ta l<abil 
değildir. Zaten Komünist olmak için 
Komünizmi bilmeye ve anlamaya da 
lüzum yoktur. En iyi Komünist, Ko
münizmi anlamıyan ve Komünist ol· 
mak için Komünist olandır. Böy'ıcsi 

her yola gider, her hedefe koşar. Orıu 
istediğiniz tarafa sürükler ve götüre
bilirsiniz. BöyleTerinln kulaklarına bir 
şey f:ısıkhımak, «Komünizm öteki din
lerin öteki dünyada kurdukları cenne
f beriki dünyaya, şu bizim dünyam!
za getirmektıirl• demek kiifi gelir. O 
zaman, bu yeni dinin salikleri kendi
lerini ateşe bi'le atarlar, ölürler ve öl
dürürler ve dünyada şu bir va1citler, 
Rusyanın, Ahnanyanın, Macaristanın 

ve İtalyanın tanımış olup ta bugün en 
yeni nümunesi İspanyada kurulmuıı 
bulunan ccenneb e döner! 

* M~ tarihi tezini yaparken Türki· 
yeden de bametmiş ve bu memleketi 
Komüni:mn için en U7ak ve en kısır bir 
tarla olarak göstermişti. Marksa göre 
Türikiycnin o zamanki iktısadi ink:şeıf 
devresi Komürü.zmden en uzak bir rue
min içinde bul.ınaca~rı bir devre idi. O 
7.amandan beri Tür-kiye hayli değişti, 
fakat, Ma~ın Komünizm fikirleri::ıe 
tarla olarak inblıap edebileceği bir top 
rağm asgari in.bat ~"U vvetini haiz olan 
bir idtişaf ~i aldı. Bununla beraber 
biııde de Komünistler görünüyor: Bun
ların ekserisi Komünizmi uza1.'ian bir 
davul sesi gibi dinleyenler t~il eder. 
Pek az b'lr kısmı da bu işin dervişi ol
muşlardır. Derviş, niçin den;ş oldu
ğunu bilseydi derviş olmazdı! 

* Fakat. Komünistlerle n~zari ve ilmi 
m'iinakaşa mümlvün değlldir. Çiinkü 
onl.ar, kıırmızı kaplı kitabın hüve:ıine 

bağ'lanmı~ ülemayi din haline geldiler. 
Bunun için bu satırları bir ilmi münn-

Bazı kimseler hayata kiınkün gibi 
yaşarlar. Cemiyete ~itmezler, girer
forse konuşmazlar. 

(söz 
Gazeteciler lıralı 
Anaerikalı Hörst 
Ne kazanıyor 

Amcrikada milyonerlerin hesabı 
yapılırken, yalnız ccma!hiri müttehide
de senelik var.idatla.rı milyonu geçen 
Amerikalıların üç milyon olduğu an
laşılmıştır. Bunların içinde meflıur ga
zeteciler kralı Hörst de vardır. Hörst 
geçen sene gazetelerinden dokuz mil
yon dolar kazanmıştır. 

Hörst bu münasebetle 
söylemiştir: 

şu sözlt-ri 

«- İnsan gazeteciliği layıkile ya
parsa kazanmamasına im'kan yoktur, 
ve gazetecilik en, ziyade para getiren 
mesleklerden biridir. Ben halkın ar
zularını ve temayüllerini okfaınak su
retile milyonlar kazandım.:.» .............................................................. 
kaşa rnaksadile yazmıyor; yalnız, bu 
hastalığa tutufimuş olanlarla tutulma 
istidadında bulunanlara hitap ederek 
şunları söylemek istiyorum: 

Peygamberiniz Marks tarafmdan en 
kısır bt:r tarla olarak tıasvir edilen Tür
kiyede <J zamandan beri iktısadi kuru
luş bakımından büyük bir değişme ol
manuştır. Sermaye bakımından Türh."i
ye, sıfı:rdır. Toplanabi11en birkaç kuruş-
lu'k sermaye. ve bunlarla beraber bü
tün büyük iktısadi te~bbüsler de bu 
gün devlet elinde bulunuyor. Şu halde 
Türikiyede sizin için mevzu yoktur. Bu 
harap memleketi rahat bırakınız da 

bir canlanıp kıanlansın. Sizlerden rıca 
ederiz: Bizimle meşgul olmanız hem 
si?.Ce beyhude bir yorgunluk, hem de 
bizce füzurnsuz bir meşgale oluyor. Bi
zi rahat bırakınız! 

Onlar dıyebilirler ki: 

- Biz mevzu yokluğundan, filan an· 
lamayız. Biz Komünistiz. Komünizm 
yapacağız, mevzu yoksa biz varız ya ... 

Cemiyete g'irmiyen, konuşmayan 

adam mr gibidir, ba.St~ğı yolda iler
leyemez .. 

a Konuşunuz! a 

Teraıkıki ve tefeyyüz etmek için 
ışığa ihtiyaç vardır, ışığı getiren ko
nuşmaktır. 

ARASINDA ) 
·~-------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Ya geri gelirse 

Serserinin biri yerde bir yirmi 
yedilik altın bulmuştu. Altını al • 
dı.. Etraf mı lehimle örttü. 1\lısır • 
çar§ısmda attarın birine basur ila· 
cıdır, diye beş paraya sattı. bacı • 
nın adını da attara söyledi; 

- Bu ilaca Tennak derler. 
Bundan sonra padişahın yanına 

çıktL Ve tennak denilen maddeden 
altın yapmayı bildiğini söyledi. 

Mısırçarşısında arattılar. Serse • 
riden beş paraya tennakı ala• attar 

· yirmi paraya sattı. 
Serseri sarayda tennakt eritti ve 

yirmi yedilik altını meydana çı .. 
kardı. 

- Bu iyisi değil, dedi, iyisi ol • 
saydı, daha çok altın çıkardı. İyisi 
Jlindistanda bulunur. 
Padişah serseriye bir çok para 

verdi ve onu Hindistana tennak al· 
dmruya yoJladı. 

O tarihte bir adam da aptalların 
defterini tutuyordu. Bu vak'ayı isi
tince padişahın admı da def te~e 
yazdı. Padlıiah aptallarm def terini 
tutanı çağırttı. 

- Beni de aptallar defterine yaz
mışsın .. 

- Yazdm1 ya, elin serserisine 
bir alay para \'erip tennak getire
cek diye Hindistana gönderdin .. 
Bir daha geri gelir mi? 

- Ya relirse?. 

1 

- O zaman da defterden senin 
adım siler, yerine omm adını ya -
zarım! 

* • 
Dilsizin birdenbire 
Dili çözülürmü? 

Bu senenin 
En asri 
Noel ağacı 

Amerikrula Noel harbi umumiden 
beri ifk c:lefa olarak büyük bir n~·e ve 
sevinç içinde tea'it edihni§'tir. Muhafa
zakar İngiliz aautelerin.den biri, fU 
resmi gazetesine koyarak demektedir 
ki: 

«Noel dini bir bayramdır. Halbuki 
Amerikalılar dinimizin de ele alınır 
tarafını bırakmadılar. Muhterem No
el ağacı yerine Ka1ifomiya güzelini 
el1erine kollarına dallar takarak orta
ya çıkarıyorlar. Bayramın kudsiyeti 
kaybolmaktadır.» 

Mahkeme boşanma kararı 
vermezse 

Amerikad4l tllynois eyaletinde biT 
katil yakalapmıf ..-e mahkemeye geti-

Romanyada çi- rilerek bu suçu niye ya:ptıjı sorulmu~. 
lingirlik yapan ve Adamcağız mahkemede fU sözleri söy-
anadan doğma dil k---iştir: 
ıiz olan Petro ılKarım ile ıeçinemiyorum. Bir kaç 
Ursoviç .ieminde kere mahltemeye verdim, fakat karım 
biri geçenlerde ne yapıp yapıyor. hakimin karşı.sında 
birdenbiTe konuş- mazlum rolleri takınıyor ve bir türlü 
mağa başlayarak boşanma karan alamıyordum. Davayı 
herkesi hayrette kazanan karım eve dönüyor ve muzaf-
bırakmı~tır. fer bir eda ile kartıma çıkarak yapma-

Petro Paris tıb dığını koymuyordu. Nilhayet mahkc • 
akademisi huzu· menin veremediği boşanma 'kararını 
runda hadiseyi ben vermeğe k.a!ktım ve karımı öldür-
f(>yle anlatmıştır: dürn, mes'ul s.iz:ainizl.n 

«- Bir gün çok güzel bir ka<lın ta- 140 milyon yumurta 
rafından bir apartımanın kilidini yap- Çinlner k.anunusaniden teşrinievvele 
mağa çağrıldım. Kadın benim dilsiz kadar memleketlerinden 140 milyon 
olduğum.dan haberdar değildi. Orada yumurta ihraç etmitlerdir. Bu yumur
hayli uğraşttm. Nihayet kadın bana talar f ngiltereye sevkcdifmiştir. 
vereceğini sordu. Ben tabii cevap ve- Çinliler, yumurtaları daima bayat
remedim, boynumu büktüm. O suali- ladıktan 'Ve kokuttuk'tan ıonra yedik -
ni tekrar etti. leri için ln-gilizlerin taze yumurta yi-

Ben hu kadar güzel bir bayanın melerile alay ediyorlartnıf. 
karşısında dilsiz oluşumdan o kadar - ~ .&.

0

hadi~eyi bildiren gazete şu mü-
sıkıldım ki, birdenbire: taleayı ilave etmektedir: 

Sözün Kısası 

Ha onun vaziyeti 
Ha bizim vaziyetimiz 

._ ____ ismet HulO•I 

S ami Karayel yazdı: 

~İsveç jimnastiği mi, ydtsa Al • 
maıı jimnastiği mi?.. ' 

Kemal Tahir anket yaptı; tanınmış 
sporculara sordu: 
. - Siz ne.dersiniz, İsveç jimnastiği "' 
mi, Alman jimnastiği mi? 

Sami Karayel yazısında fikrini söy· 
lediği gibi.. Diğerleri de ankete ver • 
dillgl.eri cevaplarda fikirlerini söyledı • 
Ier .. Bu hususta benim de ufacık bir 
filmim var. Ben de Sözün Kısasında 
kısaca bahsedeyim: 

Adamin biri harernağasına sormuş: 
- Sen benim kızlarımı gördün mü? 
- Gördüm, demi'ş, birisi sarışın, ö· 

teki esmer .. 
- Hangisini beğendin? 

. - Esmer fena değil amma sarışın tla 
ha hoşuma gitti. 

-. Pe'ki öyleyse sarışını sana verıyo-
rum. 

- Veriyorsun amma ben nasıl ala· 
ymı? 

-·Niye? 
- Niyesi var mı haremağasıyım! 
Soruyorlar: 
- İsveç jimnastiği mi, yoksa Alman . 

jirmastiği mi? 
- Beri1ki! 
Denil:ecdA. 
-Öteki! 
Denilecek ve nıhayet Almamnki, 

yahut İsveçlininki pU\·an hesabile ga .. 
lip gelecek.. Gelecek amma neye ya • 
raır? 

Bi2x:le jimnastik yapan var mı? 
J'ı:imnastiğin faydasını bilen var mı ı 
~iği bir ihtiyaç oförak ka • 

bUıl eden var mı? 
Bi2rle jimnastik mekteplerde iş ol -

sun diye şöy'Ie üstünkörü talebeye 
gösterllir.. Ve jimnastik, jiınna.,;;tik 
dersinin haric'ine bile çıkamaz. 

Jimnastilkhaneden mektebin çıne 
yayılaımyan jimnastik tabii mekt-ep • 
ten de hayata çıkrrn.ş; aileler ara~ına, 
eVl'ere girmiş değildir. 

Ve bu g'idi'Şle hep ayni yerde kalmı • 
ya mahkl.rrndur. Çi.inkü ehemmiyeti 
takdiır edilemiyor. 

İsveç jimnastiğini tanıdık: Sarışın 
bir kız. Alman jimnastiğini de tanı • 
dlk: O da esmer bir kız. 

(Gerçi Almanların esmeri olmaz 
olmaz amma, jimnastiği tesadüfen es
mer oluvermiş.) 
Şimdi, bu iki kızdan hangisini be • 

ğendiğimizi soruyorlar: 
- Esmer de fena değil amma, sarı • 

şın daha hoşwnuza gitti! 
Desek ne faydası olacak? .. 
Çünkü ha haremağasımn vaziyeti; 

ha bizim vaziyetirrnz! .. 
İsmet Hulıiıli 

Biliyor musunuz ? 
1 - La Fayette kimdir? 
2 - Florans şehri nerededir ve ta· 

rihi hangi mıntakanm payitahtı idi?. 
Şooir içinde ne kadar insan yaşar?. 

3 - Fransıiların bugün milli mar
kaları olan horoz ibiği nedir? 

(Cevapları ynrm) 

* (Diinkii suallerin cevapları) 
- Ubangı.i nehri Afri.kada, Kongu 

dadlil". Fransız ve Belçika konguları 
onnanlarmdan geçer. Uzunluğu 1 300 
kilometredır. 

2 - Sully Pruıdhemme Fransız şair 
!erinin meşhurlarmdandli. 1839 da Pa 
riste doğmu.~tur. Aşk şiirleri bilhassa 
çok büyük bir rağbet kazanmıştır. 

1907 de ölmüştür. 
3 - Brezilyada Amazonun koJ.larm 

d."\D biri olarak akan Tapojos nehrinin 
uzun'luğu 1500 k:'ilometredir. 

Bir hatip kaç saat söz 
söyleyebilir? 

Fithakfka, Komünizm milletler için 
değll de milleU.er Komünizm için olun
ca onlar da bu davalannda el1bet hak
hdırJar! 

Muhittin Birg-eu 
- Siz.den nasıl para alayım, baya- «Demek ki .,k dilsizlere dil veri-

nım,H dedim. yor, dili olanlar da dilsiz oluyorlar.» 
Amerikada en uzun söz söyleme 

müsabakası yapılmış ve bu müsabaka· 
--------------------....;;:;.;,,;;;;;:;;;;,,;;;;;;;;;;:::;;;;;;:;;:;;;;;;:;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;======;::;;~==========. ya 22 hatib i~irak etmiştir . 

İ S T E R İ N A N ı• S T E R ı• N A N M A f. l Müsabıklar 7 saat söz söyledikten 
r 

Dün'kü gazet:ıerde Ankara.dan alınmış şöyle bir haber 4 ten beri Gümrü'kıte beklemekte o1an 3 sandık gaz ocağı
vardı: cKonten1an.da ver bulunmadığı için bir müdde:- , nın şehre çıkarılmasına miisaade edilmişHr.• 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

sonra müsabakayı yavaş yavaş terket• , 
meğe başlamışlar ve "neticede birinciliği 
Srnith isminde hir delikanlı kazanmıs-

' 
tır. 18 saat söz söyledikten sonra bir -

ı
denhire kürsünün üze,.ine kapanmıs 

'--------------------------·------------------------_; ve yor~uııluktan ölınüş>ti.ir. 
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TELGRAF HABERLERi 
• 

Sovyet Rusya, lngiliz - Fransız 
teşebbüsüne cevap verdi 

Rusya, /spangaga gönüllü gönderilmemesini kabul 
ediyor. Cevap Londrada da memnuniyetle karşılandı 
Lonıdra, 29 (Hususi) - İspanyaya· 

ecnebi gijnülliilerin gönıderilinesinın 

durdurulması i.ç1n F.ransa ile İngiltere 
tarafından Sovyet, Alınan, İtalynn ve 
P ekiz h'ü'kfunelle:rıi nezdinde yapı· 

1 n müşterek teşebbüse i1k olarak Sov 
.,e-tıer bugün cevap \"emlişlerdir. Hari 
c·ı e Kom'seri Litvinof, } apılan tekU
fin prensip itlbaınıle kabul ediliiğin.i 

Mos.kovadak'i İngil z ve Fransız elçıle
T ne b lklımıi§tiT. Bu ce\ :ap derin mem· 
l uniyetie karşıJ:amruŞt r. Şimd, bü
~ uk bir aüiı'ka ile Almanyanın verece
ğ ce\ ap beıklenmektedir. 

18 tayyare 
Vaşington, 29 (A.A.) - Dış işleri 

Bakanlığının haber verdiğine göre, İs· 

anyol h'ükfımetine 2.777.000 dblartık 

kıymette 18 tayyare ve 1 .SO tayyare 
motörünün gönderllmesi için bir tay
yare komisyon evine müsaade verlJ. 
miştir. Bu. İspanyol harp sahası içın 
müsaade edilen ilk Amerikan ihracatı· 
dı:r. 

Alman vapuru serbest 
Beıılin, 29 (A.A.) - Palıas adındaki 

A:Jman vapuru, Körı.igsberg knıvazö
rünü.n talebi ii.zerme serbest bırakıl· 
ı:nı.ş ve v~ :.rr seyahatine devam etme
ğe başlamıştır. 

Yeni muharebeler 
Madrit, 29 ( A.A.) - Dün akşama 

dbğru topçu düellosu tEkrar başlamış-

Meclisin kış tatili 
lkbsadi kalkınma kanunlannın kabulünden evvel 

Meclisin tatil yapmıyacağı anlaşılıyor 

Ankara, 29 (Telefon1a) - Mecli- betmesine bilhassa çalışılacalctır. 
..dİl ne zaman kış tatili yapacağı he- Mecilsin tatil yaptp yapmıyacağı 
nüz malum değildir. Meclisin b u dev- bu kanunların kabulünden sonra bel-
resinde bilhassa ilttıaadi kalkınmaya li olacaktır. . 
dair bir çok kanun layihelarını müza- Mecliain Bugünlrii Ruznamesi 
kere ve kabul edeceği anlaşılıyor. Anbra, 29 (Huauei) - Meclisin 

Bu meyanda orman kanun layihası, yarınki ruznamesinde Afyon Meb'u
toprak kanun layihası, au i,lerini tan- su Bere Tütkerin Kızılay Cemiyetinin 
... n edecek kanun layihası, makineli varidatının arttırılmasına dair kanun 
z aatin teşvik ve inkişafı hakkında teklifi ile Maarif Vekaleti Merkez teş
b:wrlaaan liyihalaruı kanuniyet kes- kilin kanununa ek layiha vardır. 

Dün Pariste Aydın hattında 
gürültülü yeni bir yol inşa 

nümayişler oldu ediliyor 
Lonclra 29 (Hususi) - Parla be- lzmir, 29 (Husu.at) - Devlet De-

lediyeai önünde. bugün, binlerce halk 
miryollan idarewi, eski Aydın hattı ü

toplanarak gürültülü nümayifler yap
zerinde is1ahat yapmağa karar ver

DMŞlardır. 
miftİT. Dev1et DemiryıottaTJ vagonla-

tır. Cumhuriyetçillıer, bir taarruz iCl'a 
etmişler ve Por.tekize giden delıı'iryolu 
nu kesınek istemişlerdir. Muharebe de
vam etımelktediir. Buraya ge1en habler
leııe göre asilerin pazar günkü taarruız 
tarından sonra muharebe meydanında 
birçok A!lınanlann ceset'leri bulunmuş 
tur. 

Hükiımetçilerin muvaffalayetleri 

Madr'ıt, 29 (A.A.) - Guadalajara 
cephesinde hükUmet kuvvetleri, vazi
yetleriıni son ckrece ıslah etm~er ve 
llirço'k kasabalan 'gaı eyiemişlerdir. 
Aıragon cephesinde de hükfunet kuv
vetlerinin iler'lerniş oldukları lJiTdiriJ.1-
me.kıtedir. Mi:tis~r Teruel mezarlığına 
hakim olan mevzideri i'§ıga! etmişlerd.1r. 

! Türk 
Tayyareciliği 
Kost tayyarecilerimizden 

sitayişle bahsepiyor 

.Ankara, 29 (Telefonla) Fransız tay 
yaxeci Kost bu akşam İsltanbula hare
ket etmiŞtir. Oradan tayyaresile Fran
saya dönecelatir. Kost Aııkaradan iyi in 
tibalarla e.yrı1maktadıl'. Kendisi1e ha· 
re!ketiın:den evvel konuştum. 

- Ankarayı naSJd buMunuz? suali
me: 

- Anikara ~ enerji w medeniyet 
k'aynağıdı.r. Bu Atatürk yuvasına ve o
nun ço'k ça'Mışkan sakinlerine hayran 
ka'ldım. 

Türk tayyarec1lerite yaptığım temas 
lardan f~alade memnunum.> dedi. 

K.ost Tücnk tayyarecilerinin teknik 
~ liilgi ba.kımmdan bütün Avrupa tay 
yarecilerini gıptaya düşürecek vaziyet 
.te bultıllduğunu ilave etmiştir. 

Spor K urumunun 
Feshettiği mukavele 

Belediye meclisi azalarından bazı- b h .. . de . 1 _ 'leb"l . · 
k·ı . • • b .. . rının u at uzeruı ıfrctı ı mesı ı- (Baştarafı t inci sayfada) 

sının çe ıımesını ısteyen u numayış· · A · • .. lini' · l ·ım · .1 bi --1:... k d çm zızıye tüne n gen!f eti esme a'tileti2llll gösteren Abrahamdan sonra 
çı er, r aTa ~- or onunu açmıf ı...--lan T"" ı· b" ··k bi 

b
. · k t _:ı...:L •• •• d b MDf mışb. une m uyu r mas- manleketimize gelmişti. Kendisi antre 

ve maya gırme eşcoousun e u- afl . • w. w • 

1 el h~ _l! h 11. t" r a genışletılecegı anlaşıldıgından m- nör olmaktan ziyade genç bir sporcu 
un muşsa a, aıcn$C ma a me ye ışen f . . .. , .:ı - • · f ..... ff kı t ·· ...ı 

d 
abrta k tl . . ld .. ta.at aalıyeti, umumı müdürlüğün cm- owıugu ıçıın a41a. muva a ye goısı.ere 

yar ımcı z uvve erının a ıgı ·ı d d lm memış· ti. Buna :rJ:ıö:rnen bir kı .. ...,, eski _ _._.
1 

. . d d .. l l d rıe m uru uştur. ·-o-· ~u:ı. 
teaoır er netıcesmı e ağıtı mış ar ır. S ki . . . 1........_ eli _.ı_..~-·· .. j ve yorgıun, diğer kısmı tecrübesiz ve 

N.. . ·ı . ı-:L 1 h kk d e zıncı lŞIC"IWC relUUl"Unun .. ,. 
umayışıçı ıerın e c::ıoaşııan a ın a 'ndek' b" h , ah~n: de genç olan at!letlerle ça1~ağa başlayan 

t k~-.. lm-'~ad yuetı ı ır ey et m ~n tet- L . b·~- t, '-=- ~...ıı-· .. 1 . .. .. a ıDöll. yapı Wl"I ır. kikle d .. nd nbe . Selç k . uız l:tAll: a; ,,ewau ~=-· ını ı erı gotur-
Londra, 29 (Husu&) - Paris Bele- r ya~ ~e . u e n u. 1~ müş değfulse bHe biricaç yeni rekor ka-

d yesi amelesinin tertip ettıği nümayiş taay?nu ıle «ÇıftHk» aırumda yenı bır zantnamıza hizmet etrn'ştir. 
esnasında bir polis zabiti ölm~ ve al hat ınşasına ba~mtfbr. Yuıka:rnda da .söylediğimiz gibi bir an 
tı polis yaralanmıŞtır. Bu hat da!ha az murafla yapılacak 1ırenör alınaıktan ziyade bir atlet olan 
Nümayişçilerden tXc heyet Bel~iye ve yolcuların ~ahat emniyetleri da- Luiz bizm atı'le1ilerıimizi çalıştınrken 

dairesinde kabul edilerek, taleplerinın ha iyi bir şekle sokulacaktır. Eskiden ayni zamanda kendi tecrübelerini de 
ııazan itibara alınacağı kendilerine hattın bıı lmmı dişıeiz demiryollarında arttırı)ordu. 
bi d:niimiştir. me~ut olmıyan bir diklikte yapılmıf, Hülasa genç ve tecrübesiz biir antre-

ç K Ş k kr 
bu yüzden peit büyük kanlara da ae- nör ola!l'l Luiz, ihtiyacımızı karşılaya· 

an ay e te ar hep olmuştur. cak bir an'tırenör obımadı. 
Başkumandan oluyor İstanbul Atletizm Ajanlığından: 

ismet İnönü ve Hariciye 
Vekil Vekili Part1de 

izahat verdiler 
- (Baıtarafı 1 inci • 7fada) l ve ıtetkikl.erifili~ göstenniştir ki, sa-

A - Sancağa tam istldil nayide hem istihsalaÇiıeıil g_elir utıtı· 
B - Suıııi.ye - Lübıan ve müstakil ğı halde ziıraatıte istib$alat artmamış· 

Sancağın bir kmf~rasyon tışldl et- tır. Yalınız fiyat yüksekliğinden doğan 
mesi, bir gelir artması vardır. Halbuki mem 

C - Sancağm askerlikten tecridi, leıket içın daha ziraatiın artma devresi 
D - İskenderun }imanının bil' kıs· ne girmesi, hatta sanayiinin ilerleme 

mmın Türlkiye hükfımetille kiralana- si ve müdafaa kuvvetılerinin artması 
rak şimendifer knmbinemnunun yapıl iQin de en sağl.am yol ve başlıca şarttır. 
ması. Bizim ) etımiş kilb aldığımız bir toprak 

Bu tekllif üzerine her iki tarafın bü- sahasından Daniınarltalı, Holandalı 
tün müzadrerelıerin sÜdıetini bir nokta 2SO ye yakın alrnalttadır. 
üzerinde teksif ettiğini ve Dr. Arasın Mühim itler 
tam istilkllil teklifi JSraruıa karşı Fran Şimdiye kadar şimendifer ve sana· 
sa heyetinin Sancağın Suriyeye (Aile yi i~1erinde olduğu gibi 937 den itiba
jans) tabiiyetmi muhafaza etmesi şar ren ziraatimizi ve çiftçilerimizi kal-
tiyTe ~iş muh'tariyetinirı konuşulabi k d k ,,._. ı ı. 
1~"' •. ,_,., ld w S w ın ırma için münım para ar tansis 
~95.....u S<:JY~ o ~ ancagın ed .. . G l k . bo . 

azli; 4.:- : ta . -.L..--•· ,__ _ ,_ ecegız. e ece seneyı ş geçırme-
esas v ~ewuı yııı C\K\."CA. O.ı.au DVA -'- • • • • d'd ba 1 k l" 
tada bizı1eşilmiyere% id tarafın müte- m~ ıçın ışe şım ı en şama azım-

kabilm istiadll ve tabiiyet tekliflerini gelıyor · 
kat'iyet1e muhafaza eWkleri için mtl 

1 

Bu mühim işler şunlardır: 
za'keırenin kesildiğini Şükrü Sal"açoğlu 1 - Su1ama: Bu"!Ylese1eyi büyük 
beyan etti. küçük, sulama olara.k iki kısımda mü-

Yılbquıdan sonra r tal'ea ediyoruz: 
Müzakereden sonra ve Paristelı ha-) T ahri>ata mani olmak ve tarlaya 

re!ket ~ BG:ne ~dar Dr. Aras su vennek, su işlerinin hedefidir. 
mulhltel'if Fransız ncali ve ~ M. ilk. aeneden başlayarak memleketin 
Blum ile buluşmuş ve davamızı bôy- b"f' b .. ük' u1a l alı k 
ı -.ı~ıı.:.,,,.,,.;u .... bi.....,.. tl :1 .. u un uy a rı e e naca tır. 
ece Swmllı.r...-..... o-n .... ~A za ara go K·· !!L lar .. . d !!L • 1_end. • 
rüşınüştür. UÇ~ su uzerın e 111tiyaç -. ını 

Yılbaşı tatillerini müteaklp Sancak göırterdikçe itlenecektir. 
meselesi haidkmda yeniden temasa ge Plinh Çahpna 
!inmesi mevzuu bahsob~ur. Fakat 2 - Na.ıl kredi~ istihlak koope
gere'k bu yeni temaslar ve gerek onla· ratifleri kurulmufU. iatinaalin tanzim 
rın muhtemel neticeleri hakkında Sa· ve tefkili iç4n de plinh ve iftirikli bir 
ra~ğ.I~ ih'tiyatlı vaziye1ini muhafaza çalıfllla devresine girmek. böylece li-
etm~ıır. zımdır. Yeni aletlıerile harman makine-

Yugoslav - Bulpr •"1•ımau leri, sürme ve eulama tertipleri ile 
Hariciye Velo1 VekiJSnin harici siya planlı olarak tanzim ediimif bulunan 

set halkkın.d'alki izahatından sonra söz zirai kombineler vücuda getirmek. ieti
alan ~ir say1avı Yusuf Ziya Ö· yoruz. Bu kombineler toprağın ve mu
zer ve Manisa saylaVlı Hikmet, Yugos hitin icaplarına göre biraz büyük, bi
lav - Bulgar anlaşma.sıında Balkan pak 
tı i9in bahsettitkleri endişeye karşı tek raz küçüle. olabilecek ile de herhalde 
ra-r kürsüye gelen Şükrü Saraçoğlu, her biri bir cüz'itam feklinde olacak· 
bu ilki komşu memlt-ketin yekdiğerile tır ve bittabi kıod>ineler münferit ve 
anlaşm~ı, Balkan paıktunn kuvvetini müfterek ilet ve makinelerle müceh
azalitması için biır sebep olmadığını ve hez bulunacakttT. Bu kombinelere or• 
bilakis sulha him1et ve Balkanda umu ta Anadolu ve Şarkta daha çok ihtiyaç 
mi anılaşma~ kolaylaştımıak bakımın vardır. 
dan yeni biT unsur olmas! ümit edilebi ilk Plin 
ieceğini cevaben söyl'emiştir. Dütündüğümüz ilk plan 1000 

Bafvekil ldinüde kombine üzerine teaie olunacak ve 
Bundan sonra Başvekil İsmet İnönü dört senelik bir tecrübenin vereceği 

!kürsüye gelldi. neticeye göre tamim ve teksir oluna-
Memleketin iktısadi ve zirai durumu 

hakkında derin bir alaka ile dinlenen caktır · 
ve bu sahalaııda müsbet bir kallkınma Emin olunuz ark.adaşlar, memle-
ve yeni yeni hamleler verecek olan fi- ketimizde yeni usul ve yeni alete k.ar
kir ve dıüşüncelerini imh etti ve Mec f1 kafi bir cazibe mevt:uttur. ÔğTen
lis c.nctlmeWer.inde müzakere edilmek mek için yardLm ve alet tedariki için 
te &an bu .işlerle alkıkalı kanllllların kolaylık yapmak, •ür'atle karfılığını 
sür'atle :inıtacım rica ederek aşağıdaki verecektir. 
noktai nazacl.arını tafsil etti: 

Zirai istilısalit 
A'likadaşl'aır, 

Bu kanun'Jar ve bu kanunları takip 
edecek diğer kanwı ve p!an ve kredi
lerle yeru bir iktısadi ve zirai kalkın 
ma dewesbe gireceğiz. Birkaç sene
lik tecrübe ve bizzat viki olan görgü 

[ S abahtan S abaha 1 

Pamukların Llihı 

Gatbi Anadolu ve Adana pamuk· 
larmın cinelerini iyileştirmek ve istib
salatı çoğaltmak işi, hu'Susi bir itina i
le üzerinde durduğumuz mühim Vf 

ayrı meselelerden birisidir. 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

Bir aşkın /else/ esi 
Nankin 29 (A.A.) - Resmi ma- Sabık lııgiliz kralı Viyana ı - Etinciı kır koşusu 3/1/937 Pazar 

hafild b'ld:...:u.:!:'... .. Ça K.a sabahı saat 1 O da ŞŞii H"ürriyett Ebe· M asalW'daki Gü1me2 ŞWızade· 

Şek • ı ba~ore '---'::'- y- mağazalannda diye ve Tuğla baımanfaırı Yolu üzerin- nin hakiki eti olBn Dük dö 

d ı'_L a~f l •;. _ı _ _ ı_~e ~-~n· Viyana, "9 (A A) - T'\::'- de Vı'nd- de yapılac.aktaır. 

kı bayağı bir cinsi münaaebet ha • 
lınde mütalea ettiklerinden ınace -
ranın kahram8ıDı kral olmuş, uşak 
olmuş ehemmiyet bile vermezıer. 

ı.: m::nua ~ur .. .n.n. ""'IAA Vindsora ömrünün kırk ikinci yılın· 
anBu ~ e e~ etalı e. if. ede · sor, dün bazı mübayaalarda bulunmuş 2 - Müsabakalar iki kategori olup da .ilk tebemüm zevkiru veren ma• 

.. • _ı_. ~~t, .arl -~~ a L_uce- tur. Halk kendisifıi tanımış ve alaşla· biri 30-00 diğeri SOOO metrodur. dam Siaıpnı olduğu söyleniyor. 
gme aaır OllUI fflYia an VIUIUBD JUUOır· tnlctır. . 3 - Klüpıer müsa. ba.kalara isted ~le k d --ır Şüphe yok ki gülmek ve sevmek 
ma ta ır. Dük, öğhien sonra Eme1sfeıd'e dön :1 kad:;.!~~~1r:~ı1ecekkt, .takımlar zev'1.ıci bir imparatorluğa haf olmak 

müşt' ü.r. uçer auıcı.:ı..en ~ı t:Ul ece ~r. k tl d 
Bulaar- Yaaoslav - 4 - Müsabakalara iştirak edEcek ta ze=de~~~ l ;~ra da gelse 

~' :O Sofya tiyatrosunda Çankof kunlar listeleırini müsabaka sabahı sa· v ül' kel 
Dakfı ta ft l hAd• k--...L at 9 da hakem heyet.ine vermiş olac:ık· aşktır. e insan ere, kitlelere r1u. ra ar a n a ıse Ç1 ann !ardır. de hükmetse gene zaman olur, Ley· 

.S lası uğrunda göz yaşı döken Mec • 
(Baştarafı 1 inci sayfada) Belgnıd 29 (Hmusi) - Dün gece - A14etler muayyen saatte tram- nun gfüi bir çift göze mahk'lm olur. 

sas ile Tevfik Rqtü Aıras arasında• da Sofya milli tiyam.unda temai1 eena- vay deposu önünde toplanmış o1ac'..1k- E ki İngiliz kralının maceıa ı 
muzakereler cereyan ettiği Atinadan ıında ·· ültülü num·· a · ı__ im lardır. b d' lm kıt.edı.r IJUf yışıer o uştur. -- . . • . ·- .. , .. _ biıileri, hele kadınları meşgW et e 
n:~ ~ ~ hakkında Sofya ile Büyük bir kalabalık halinde tiyat· yapılmıf ve gürültü büyümüttür. bile .ruh ve aısabiye rnütehas.5ıslan -

e1efonla konU§h*. Bize saıahiyettar ~ya ~? ~!.gar. Nuyonal. - Sosya- Vazi~ten ~rdar edilen zabıta nı hiç alakadar etmez. Onlar için 
makam arın bu hususta ademi malU· lıstlerı, reı.slerı eskı başvekıl Çankof derhal hadıse yerme gelerek, tiyatro- bu o kadar tabii hadisediT ki son 
nat be~ an ettildeıri bMrilmiştir. Ba· locasına girdiği sırada hep birlikte a- yu ~altm1ş ve temsil yarıda kalmıt· yı:Jılar i9inde Psycho - physique ve 
7l Bu r siyasi mahafili tek taraflı yağa kalkmıtlar ve gürültülü nümayiş- tır. ı Lexualite üzerine yazdıkları eser -

Fakat hakıkati ne kadar tab i o -
lursa olsun böyle şahane aşklar her 
devirde insanları meşgul etmiştir. 
Yalnız bu alakanın bizim kıs -

kançlık hislerimizin şahlanın sın • 
dan başka bır şey olmadığını ıl ritl 
edemeyiz. 

Tecessüs ve kıskançlık o kadar 
ma) huş bir ze\ kt r k Dük dö 
Vindsorun b r t ca de·, .st · w ı ask b le 
bu zevkin yanında za vıf ka ır. 

Bunun içjndır ki zam· nm ruh • 
yatçı rından daha müteh ıs o an 
dün~ a gazetecı ri bu ba ıt c:'Oii 
mün ebeti yenı bir T h'rle Ziihrf 
kasidesı ha ne getir'p tecessüs ve 
!kıskanç ığa u amış cem1yet n 
zına katre k tre sunuyorlar. 

Bürhan Cahit 
bir muahede akdine taraftar görünme. ler yapmı,lardıır. Hadise esnasında, tiyatroda iki del ı lede aşıkı, bizım o kadar masum, ne· -------..w. .... ..___:_ __ _:._ ______ L_fhuarada. mu1mbil a " ler de nazır bu1unmakta idi. zih, hülyalar verici tanıdığımız a, • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~__] 
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r __ IJ ..... E_B_ı_· R_B,_A_B_l_B_L_E_B_i __ I 
,,_ ______ ~ __ , __________ __ 
GARDEN-MAKSiM 

Komünistlik 
tahkikatı 

1 Vapur derdi 
1 Halledildi 

Edirne hattı 
Y ann gece yansından 
sonra tamamen Devlet 

malı oluyor 

Herke• tarafından sevilen iki büyük salon 
1937 yılına girerken bütün müşterilerini zevk 
içerisinde yaşatmak için konfor, kotiyon ve zengin · 

Vapurısuzluk yüzünden harice mal 
gönderemiy~n jhr~tçıların m~fklille
ri şimdilik haDcdilmiı;tir. 

Bir acente Türkofise müracaat e- Dün Ankara.dan İstanbula gelen 
derek ·hu · İf için mutad . .seferlerinden Devlet Demiryo.lları Umum Müdüıii ' 

Emniyet birinci fUhe müdürlüğü" gayri ayda ÜÇ vapur ıtahaiı etmeyi ka- Ali Rıza doğruca dokuzuncu işletme 
komünutlik tahrikatı etrafındaki tah- bul edeceğini eöylem~ir. Diğer acen- müdü.ıil.üğü adını alan Şark Deıniryol-, 

· Ne-.zarei aitına alınanlar me
yanında bir kadın muharrir 

ve kadın kitapçı var 

sürprizlerini hazırlamıştır. 

. iki mftzlk birden 

25 ARAN10SSY RAJKO 
orkestrası 

T•m. bir yeni progr•m ' 

Masalarınızı hemen tutunuz. 
~lllİI-= Telefon: Garden: 42690 Maksim: 42633 . 

· kikat111a devam· etme\tcdir. Şiir Na- talar da bundan sonraki vapur seferle- lanna giderek akşam geç vakte kadar 
zım Hikmetle beraber nezaret altına rini inzasız yaptıracaklarını bildirmiş- meşgul oJ.mıuştur. Kendi.sile görüşen 
alınanların yekunu yirmiyi geçmittir. l~rdir. pi~ muha:rıririmize devri teslim ve ye
Tahrik! amiz bir eeer ne!!feden Fatma ihracat i,ile ujraşan üç tüccar da ~:~:.t iŞetme etrafında .§Unları 
isimli bir muhrarirle bu e8erin tab'ına bu iŞe tahsis edilımek. üzere üç vapur c- Vekı&letten aldığını emir üzerine 
yardım eden bir kitapçı kadın da ne- kiralamıtlardır. münal<ıaai't müdürü Kadri Musl\ıoğlu 
zaret altına alınmıştır. Bu kiralanan üç vapura diğer ihraı- ile hattın devri teslimine nezaret et-

Tahkikat etrafında z.abıta tarafın- catçıların da J)'laltarı ahnacaktar. lhra- mek üzere ge!dik, devir işleri in:tıizam 
dan müddeiumumiliğe izahat verilmiş- catımızın yüzde sekseni . bu şdr.ilde dah'ilinde ilerl.emelotedir. Kanunusani
tir. Henüz tahkik.at ikmal edilmemiş tahsis edilen vapurlarla gönderilecek, nin birinci günü Edirne ve İs'tanbul
olduğundan nezaret altında bulunan- yüzde yirmisi de diğer limanlardan dan ka1Jkacak ilk trenler için bir merc:
la.r müddeiumumiliğe tevdi edilme- gelip geçenlere yüklctilecektir. sim programı hazırladıık. Bu program 
mişlerdir. _ Bu hususta Deniz Ticaret Müdür- üzerinde burada da işliyerek ayın biri· 

aıı:m SQ M ER Sineması · 
F R A N Z 1 S K A G A A L'in 

BANi IABAY n llOKI IZABAL 
ile beraber bu sene çevirdiği Y E G A N E 

TahrikatJ.Q mahiyeti amele arasın- 1üğü de tetkikat yapmaktadır. ne kadar esas ~i tesbit edeceğiz. Bu ALTlll .BBLBBBK 
programa göre o gün Sirkeciden saat ( Fraulein Lm ) 

da beyanname dağıtm~ktan ibaret 8 i 50 geçe kal!kacak ilk tren merasim 
Jcaım.,, zabıta suçluları te~üs har Ekmek f iatları treni oıacaıkıtJ.r. Bu trene yeni getirdi-
linde iken yakalamağa muvaffak ol- ğimiz vag<>n?arı tahsis edecek, lokomo 
mu~tur. Tah'kikatın bugün ikmal edi- Yükseldi titr bıayraıklarla ve defne danan ile stis 

Filmini tAkdim ediyor. Nis ve Monte Karlo'nun göz kamaştırıcı muhitinde 
cereyan eden ve Franszıska Gaal'in llk defa olarak pek zengin tuvfttetler 
giydiğini göreceğimiz şarkılı ve musikili emsalsiz ve cazip bir komedi. 

Nefis şarkılar Fransızka Gaal tarafından taganni edilecektir. 

Jeceği umulmaktadır. liyeceğiz Bu trenle ben de Edirncye 
İstanbul Belediyesinden: gideceğim. Ayni gün Edirneden de ay-

Esnaf Cemiyetleri 
Yardım komisyonu 

Esnaf Cemiyetleri Reisleri arasın
dan seçilen ve umum esnafa müştere
ken yardım imkanları arayan komis

Kanun uevvelin otuzuncu çarşamba ni saatte İstanbula bir tren hareket e
günıiinden itibaren birinci ekmek on d~. ilki tren ÇorJ.uda birleşecek
kuruş otuz para, ikinci ekmek dokuz tir. Devlet Demiryollan şebekesine it
buçuk, francala on beş kuruştur. hat etltiğimiz bu hat üzerinde bazı tas• 

h'ilıat yapacağız. Son senelerde yaptı
ğımız yeniliklerle ıslaha muvaffak o!· 
duğumuz Dev'let Demiryolları usulle· 
rini bUTada da tatbilk edeceğiz. 

yon çahfffiağa başlamıştır. 
E1lektrlk şirketi 
Hakkındaki tahkikat 

Bu komiııyon muaveneti mütekabi
le esasına istinat edecek bir teşkilat Elektrik firkctinin gümrükten yap-
toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda ko- tığı malzeme kaçakçılığında suçlu o
mi.yon, her cemiyetin idare hey'eti j. larak teabit edilen elektrik şirketi me
le de ayrı ayrı temaslar yapmakta, ken- murlarımn :isimleri şunlardır: 
dilerinden lhım olan izahat ve malu- Şirketin Umum Müdürü M. Hanseı, 
matı ahnaktadır. Ba~ mühend~ M. Cileri, şebeke baş 

Önümüzdeki ay içinde 32 cemiyet mühendisi Ha~im, malzeme müdürü 

Memunlar kadrosu ve ıslahat etra
fında şimdilik birşey söylenemez. Bir 
kere hattı eliımlıJe alalım, herşey yolu
na girecekıti:r.> 

Ôldllrnıeh isterken 
Ölen adanı 

MUSiKi - ŞARKI - ZENGiNLiK - NEŞE - EÔLENCE 
NOT - Somer sineması ber Çarşamba akşamı prol{ramı deği~tirir. 

Yeni seneyi hot ka11ılamak için 

Yaran akşam SARAY sinem asma 
gidiniz. Mevsimin en zengin ve en muhteşem 

EDDiE CANTOR 
GANGSTERLER ARASINDA 
... _ .. aca alblU tH1nlel garanaa, Kahkehe krelının e11 ho,, 

en •ll••cell ve e• n ... 11 fll111lcllr. 

reisi ve umumi ltatl>in iştirikile bir Sadi, mubaeebec:i. Piryost, mühendis Beyoğlunda FiruzaAada Türkgüc.ü 
toplantı yapılacaktır. Bu tplantıda ko- Serpieri, fabrika müdürü TW>iletti, mahallesinde oturan Kadriyenin kirar #••••• 
mİl'yon me.iisi ve aklığı neticeler et- Kontrol imi.ri Fisler, idare müdürü cısı sıvacı Mehmet kira ~lesinden Yılbap 

FERAH SiNEMADA 
pcai için hlyDk hazırlıklar 

rafında hey' eti umum iyeye izahat ve- Lazyan. Kadriye ile kavga ctmif ve Kadriye- Hiç bot 
recek, hazırlayacağı program taaiağı- Bu suretle suçlular ikisi Türk yedi- nin üzerine tabanca ile atef etmiştir. çıkmıyacak 

ZATI SUNGUR'UN Sinemada : 
ORKUSUZ KAPTA 

, 

m okuyacaktır. Bu toplantıdan sonra si ecnebi Ohnak üzere dokuz ki,iden Mehmet Kadriyenin vuru3duğunu fevkalAde 
proarama esaslı ~kiJJer verilecektir. ibarettir. Bu zevatın hepsi kaçakçılık sanarak elinde tabanca olduğu halde 

82 esnaf cemiyetinin 1937 bütçe- işinde ayrı ayrı euç ortağı olarak göı- kaçmaya baflamış, fakat Firuzaia ca- P 1 Y A N G O 

···e~e .. h••• 
herlk1118de 

TECROBELERi 
CLARK GABLE 

CHARL LAUGHTON'un 
bnynk filmi 

iyatlarda zam yoktur. leri yekunu 93,864 Jira 50 kuruştur. terilrnektedir. miinin önünden geçerken ayağı kaya
Bunun 22,723 lira kırk kuruşu yar- Evrak yeni yılın birinci günü ihti- rak dÜfmüş, elindeki tabanca patla-
dım faalına AyWmlf, 1047 lirası ihti- sas müddeiunnmıliğine tevdi edile- mıf, çıkan kurşun kendisine ieabet et• Azapkapıdaki çeşme tamir Yalmz süte değil, vesikaya da 
yat fulına ıeçirilm~ir. & suretle cektir. mif, yaralamtttır. Mehmet hastaneye 8dilİJOr hile yapmış 
umum büt.r,,.nin ::-.J_ birı' yudım ve kıddırılıntt. fakat orada ölmüttür. Kad Yenı" ı·n- edilm-L...e olan,.. __ ! knn- Beı-..ı· · rd f 

r- ~ El kt "k • 1 • d b"I li r- aıu ~ -r cıoıyenın ve iği esna vesikasın• 
ihtiyat fuJına ayrılan para tetkil et- 8 rı iŞ arın 8 ecne 1 er riyeye ıe :nce Mehmcdin attıiı kur- rüeünün Beyoj'lu cihetindeki batında da muayene olmadan kendini mua.ye--
mektedir. RUll çahşabileceklır? şun ona ieabet etmem~ ve Kadriye b" - Azap kapıda - Birinci Mahmut ne olmuş gibi ıöstermek M-in doktor• 

Es af t ·ı· · · b' LA- beladan ucuz kurtulmuftur d ih ·• nid ~. ın e.cı ı ıtıne ır uwunusa- Memleketimiz hudutları dahilinde . evriM ait tar i ç~nin aon za- lann imzasını taıklit eden Beyazıtta 
alen ıtıbaren :·]anılacaktır. Her es- elektrik ve tenvir iflerinde ecnebi uata Ecnebi mütehassıslar manlarda pek harap bir hale ıeldiiini süt9'i Ali bulunda ağır ceza mahke· 

n memup o uğu esnaf tubeaine v k Hal l _, n-'-'li V D-1-'fl! V-'-~1 . V"l"" ,ören Müze?er idaresi mezkur ç~e- meaindc;. yanılan duruıuna bitmi• Ali· ka dol k . . l 
1 

T" e a arın ça J1111lifdarı LIWlı ye e- •uuye cı&a1etınoe, ı ayet ve . • T-- T 
~ aca , cemıyetı o 'mıyan ar ıca- lcıAI t' k edihn" . B k b"l . beled' l . . d 1 eb' nin re.türe plan ve ketiflerini yaptı• nin 3 aün hapeine karar verilmiştir. 

ret Odası esnaf tubesine müracaatta 1 de ı~.?'~~-- L ıftbı~. abu .. a .1 dıf- .. ehıye erıln emb~~~- e ~-~)şan da~n 
1 

ı rarak. tamir edilmeei için Maarif Ve-
bu1unacaklanl ~r e ~~ıreçe .. ecne ı t ııyetın e- mut aasıe ara utıün aev et ıre e-

ır. kı e~m ancak. mütebaaeıs sıfatını rinde kolaylı\ aösterilmeai hildirilmit- ~leti™:ı ~acaa~ :m~~ir. V~et 
P k 

taşımaları lhamd•. Bu hususun tayi- tir. Bunwı .temini maksadile, bu mü- nlaumubn ~ı anca
1
. r .•

1 
tan

1
e •f 

arma ısırmanın cezası .. u ni de Nafia Vekaleti tarafından yapı· tehasaıslara birer vesika verilecektir. 
0 ~ ~..ı:ımıym.et. 1, eae1 rın beaalıBeı •ledu~ e 

Polis Saffetin vazife halinde par- lacak ve müteha•ıslara ehliyet veei- Ayrıca ikamet tezkereei a1maia ~r ~ esı ~çı~ atan u ıye-
mağını ıaıran eza eden Süleyman hak- kaları verilecektir. Ehliyet vesikasını mecbur olmıyacaklar, bu vesikalar sıneyem.ırk~er~ı~~ır. üh" • L: •• 

kında ağu ceza mafıkemesinde yapılan haiz ohnıyanlar hakkında kanuni ta- maksadı temin edecekitir enı oıprunun m ım wr yerını 
duruşma bitmi~ Süleyman bir ay bet k.ibat yapıhnası emniyet mü<lürlükle- Ecnebi mütebaaııılar

0 

mevzu ka- iti~ eden bu eserin letanbul be~ed'-
rün hapse mahkum olmuftur. rine bildirilmişıtir. nun ve nizamnameler dahilinde olmak y~aı ~rafından esaslı surette talDll' e-
•----====--::::aııı:ıı:=---=-m::::ı:=--=-==~---=--==-- rt'l "f 1 · · · · L h di~ıne başlanacaktır. şa ı e vazı e erını yerme getırme.. U• • • • 

-
-- KOçOk Haberler susunda bütün vilayetler emniyet teş- 11 mcı Suçu~u ıtlırkın 

kilatından da iatifade edebiPecekler- yakalanan sabıkah 

Itep muallimlerine iatanbul ukek lllestnde dir. Yalnız, memleketimizde on bef Sabıkalı Şükrü dün Yemi,te 11 in-Borçlar Kanuııanda YaJılaeall 
Tadllil Tetkikatı 

Ticaret ve Borçlar .tanununda yapılacall 
tadUAt etrafında mefCU} olan mtitehassıa 

hey'etten mürekkep komisyon diin Ticaret 
Odasında bir toplantı yapmıftır. Toplantıda 
kollara ayrılarak çallfQn komisyon grupları 
buıüne kadar tetkikat etrafında hey'eti u
mumlyeye izahat vermi§lerdir. 

Komisyon blr müddet daha mesaisine de-

bir konferans verilecektir. günden fazla kalan ecnebi mütehas- ci sa\lıkaaını yaparken yakalanmıttır. 

TAKViM . - ııslar için biri beyaz, diğeri earı olmak Şükrü .sebzeci Muatafanın paltosunu 
üzere i'ki9er nüabalık beyannameler dükıkAndan '8larak kaçmaja baflarnıf, 
doldurulacaktır. Bu beyannamelerden fakat esnaf tarafından ıörü1erek cür· 
beyaz renkliai, aabihinin mensup bu- mü me,hud halinde yakalanm .. tır. 
lun<luğu daire do.yatında hıfzedile· Şükrü dö~cü aeliye ceza mahke
cek; sarı .renklisi de emniyet umum meainde 3 ay 15 ıün hapse mahkum 

-

1 inci KANuN 

Rumi Mne 
80 Arabi HDI 

186~ 1866 

müdürlüğüne gönderilecektir. edilmittir. - -ı eı Kanun R81ml1ene K01m 
17 1986 58 

Bebek yolunda bir kamyon 
devrildi 

Şoför Bckirin jclareıindeki kam• 
yon ~k.ten Beşi'ktaşa doğru gider• 
ken önündeki tramvayın arka tarafı• 
na çarparak devritmif, kamyon içinde 
bulunan Yasef, Mişon, Yak o ağır su
rette yaralanmı.ıardır. Yaralılar hasta· 
neye kaldırılmı,, Şoför yakalanmı~ır •. 
-~· .................................. . ... 

blllıtııt '"'''""' s.Ja;r'l\'ıahsı 

Şehir fiyatrosu 
Tepebaoı 

dram kısmında 
80-12-986 

akşam saat 20.ao da 

SORTOK -Franm Uyatro.ıı 
Operet kurııında 

gtındtız saat 14 de 
çocuk Uyatrosu 

P'ATMACIK 
akşam saat 20,SO da 

L•YLA ve MeCNUN 

vam edecek, gelecek ay bir toplantı daha ya
pılarak tadllAtın son şekli tesbit edllecektir. ÇARŞAMBA 

Yılbaşı münasebetile bugün 
matinelerden itibaren M İ L L f sinemada 

SABAH 
Şevval ı 

iMSAK 
b. JJ. 
2 37 15 12 50 
7 26 

Bu senenin iki büyük 

I · llBLBT BAPTAll • 
Mekteplerin Tatili filmi birden : 

IBYTAll ·ADASI 
Yılbaşı münasebeUle şehrimizde bulunan 

tınlversite, ilse, orta ve ilk mektepler yarın 
ötleden sonra tatn yapacaklar, cuma, cumar
tesi ve pazar günler! kapalı bulunacaklar
dır. 

İlk Mektep l\luaWmlerlne Konferans 

Bugün .aat 17 de bütün İstanbul ilk mek-
E. 

Ö,!18 
.), JJ. 

7 27 

ikindi 
s. u. 
9 48 

Akşam 
. u. ;::,, 

ı:.a 

ı;. \ D. 

6 as 
Yatsı 

::;, o. 
l 36 

Genç ve ibtiyarlann kUçlfk sevgilisi danı edecek, 
sizi gQldOrUp ağlatacak 

llAveten : Bu ••n• Ankarada 
ı 

Sinemanın şimdiye kadar göstermemiş olduğu 

retli mnessir bir hapishane faciası . 
Cumhuriyet Bayramında yapllan 

kud-

-
ı. 12 16 14 36 16 48 18 28 

ve son Paramount Journal .._ _________ _ 
j ~--------_. Muazzam reami l'eçid 
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MEMLEKET HABERLERj 
• 
lzmir ve ha valisinde 
iskin edilen göçmenler 

Gazianteplilerin 
sevinçJerl 

Qunların derhal müstahsil vaziyete geçmeleri için euI- Atatürkün cevabi telgrafı 
luklar tevzi edildi, muvakkat 'skin muamelesi yapıldı. levhalar halinde mekteplere 

lznıir, 29 (Hususi) - Romanya ve ve salonlara konulacak 
\' ugoslavyadan ana vatana dönen g_öç
ttıen}erin yerleştirilmelerine devam e
dil iL\•or. 

Bu hafta gümrüğe gelen pulluklar 
~ÖÇmenlere dağıtılmıştır. Göçmen -
ler, hükumetimizin tez elden yaptığı 

>rardımlara teşekkıür ediyorlar. • 
İhtiyar bir göçmen hissiyatını şöyle 

&nlatıyor: 

Gaziantoh (Husust) -:- Kurtuluf 
bayramı münaseıbotr1e Atatürkün An· 
tobliler hakkında izhar büytirduklari 
yübck iltifat burada derin bir aevinç 
ve heyecan uyandırmıftır. Partililer, 
cemiyetler mensubları ve binlerce 
halkı, Halkevinde toplanarak Atatürk'
ün ceva.bt telgraflarını ayak.ta dinle • 
mi,Ier, vatapları için yaptıklan feda • 

/ Trakya kalkınıyor 
General Kazım Dirikin durmadan artan enerjik 

mesaisi sayesinde beş yıllık program beş yıla 
varmadan neticelenecek 

.. 

- Biz, dün:r.aya yeniden gelmiş iibi 
tv bark kuracağız. Vücudümde taze 
hir ·kuvvet buluyorum. Yeniden ev 
~urmak, müstahsil vaziyete geç • 
rnek bana fazla zor bir iş• gelmiyor. 
Dört çocuğumun .en küçüğü yedi ya· 
fındadır. Onlar da benimle birlikte 
Çalışacakları için her halde işime ya
rıyacaklar. Bize Bergamada arazi ve· 
teceklermiş, yazın Dikili civarında 
kurulacak bir köyde ev verecekler, a
razi verecekler. Biz topra'kta piştik. 

karlığı daima yapmaya and iflllişler - ' 
.Edirnenin ıemboHi ~:·limiye 

dir. Ed' _ _J 1 912 d B 1 
B.. ··L Ö--' · L •• _ 1 • ımc:ıuen yazı ıyor: • e u • Umumi müfettişfikce örnek :köyü 
uyu~ .naerın ııwymettar eoz.ıerı • 

. 1 ~hal h li d _t_ .. _ı_'l b l garlar ve 920 de Yunanfüar tarafından haline getirilmiş olan 50 ka'Gar köyde 
nın e ar a n e me&.«:V ere, e e - . l cd'l . l Ed' · 'k" • ·•~ k lk 
d. H~ · lo "-- '- t • ışga ı mıf o an ırnenın ı ı ıstıua a mma programları harfi harfine tat·, 
ıye ve evı 3a n-.nna ~onu ması· .. .. d l k •w. • d b k 

k erim· t" yuzun en ne er çe tıgını uzun uza ıya i edilmekte ve bunların düzenli ça· 
na arar v ışır. :ı...•kA k 24 · · d k" 

ını aye etme tense sene ıçın e ı lışmalarile müslbet verimleri muntaza-

toprağı iyi jşletiriz. 
Romanyadan, Yugosla vyadan ge -

len göçmenlerin çocuklarından ekseri· 
~ ya pek az türkce konuşuyorlar, ya
hud da hiç konuşmuyorlar. Halbuki .. . . .. . . . . . . . .. ..... ' . ' . . -
İzmirde belediye -
den arsa alanlar 

1 

927 den itibaren arsa 
vergisi vermiye mecbur 

tutuluyorlar 

İmıirde bir ıöçmen ailesi 

bunların hepei öz Türktür. Şimdiye 
kadar yaşadıkları memleketlerin melc
teblerinde türlcceye yer verilmediii i
çin türkce öğrenmemi~lerdir. 

Bigahlar bir Halkavi istiyorlar 
Btga (Hususi) - Gençlik burada da 

bir Halkevi açılmasını arzu etmekte
dir. 

Halkevi açılmak için burada uzun 
boylu masraf ihtiyarına lüzum aörül
memektedir. Parti bina.sının bir kısmı 
eve tahsis edile'bil'ecektir. Açılacak & 

Göçmenler arasında Ali Haydar .is~ vin musiki kolu, idman kolu, temsil 
minde bir Üniversite talebesi de var.- kolu hazırdır. 
dır. Tahsilini Romanya liselerinde ta• Dikiş yurdu için de orta okul reaim 
mamlamış, türkcesi de çok iyi. Üni - ve nakış hocaları çalı~ya söz ver • 
versiteye bir yıl devam etmi~. Sonra, mişlerdir. 
göç işleri ortaya atılınca tahsili yarıda -------
kalmış. Ateşli bir çocuk olan Ati Hay- lzmitte stadyom 
dar her şeyi iyi gözle görüyor, kısa bir İzmit (Hususi) - lzmitte 120 bin 
zaman içinde ihtiyar bahasını, annesi- lira sarfedilerek büyük bir •tadyom 
ni, hemşiresini ve küçük kardeşini ba- yapılacaktır. Stadyom inşası 3 sene 
rındıracak bir yuva kurmak _ istiyor. zarfında ~kmal edilecektir. 
Kendisi bir köy delikanluıı olduğu i • Karamürsel postanesi 

fz.mı'r, (Htısus"ı) - fzmı"r beledı'vesı' çı"n annesı"nı'n ı.:_:ı..asının ko"yde otur 
· " ' oao • Karamürsel (Hususi) - Karamür-

ile muhasebei hususiyesi arasında he- masını, orada müstahsil vaziyete 
l sel postanesinin fıccelcri de açık kala-
ediyeye aid arsalar yüzünden bir an- geçmesini, kendisi de 1stanbul Üni ~ 
ı rak telgraf kabul etmoa.i, vilayet parti 
aşamamazlık hiı1cüm sürüyor. Anla - versitesine girerek tahsilini tamamla • kongresinde temenni edilmiş, bu te-
famamazlık arazi vergisine aiddir. mak ı"stı'vor. LL 1 1 · 1 " menni üzerine teşeı.>0\IB er yapı mruıı Son günlerde zmirin yangın saha-

\ ' li F J G"l ·1u'--'- d · kararla~tırılmıştır. sınqa belediyece satışa çıkarılan arsa - a az ı u eç, ı .ıwacıar a ın~a e- Y 

Iara bir çok talihle/ çıkmış ve bunlar dilecdk göçmen evıerile çok yakından, Amasyada sıhhat müdürlüğü 
kolaylıkla satılmağa başlanmıştır. An· ciddi surette alakadar oluyor. Evlerin Amasya (Hususi) - Amasya sıh· 
cak müzayede ile arsa satın alanlar planları ve inŞCA edileceği yerler hazır- hat müdürlüğüne doktor Şerif tayin 
ınuhasebei hususiyenin kanuni olan lanmak üzeredir. · edilmiş, gelmif vazifesine baflamıştır. 
~üd~~esiyüzünd~an~a~a~pu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

larını alamıyorlar. 
l\1uhasebei hususiye idaresi, 927 a

razi tahririn&n itibaren bu arsaların a
razi veıt.tilerirri tahc&kuk etiırmiştir. 
Arazi vergileri ödenmedikce arsaları 
satın alanlar tapularını elde edemiyor
lar. Halbuki belediye şartnamesinde 
bunlara aid hi~ bir kayıt olmadığı j~in 
bu arsaları ısa.tın alanlar vergtlerini 'ö • 
demek istemiyorlar. Belediye de bu 
vergileri ödetrıedigi için bir anlaşa'mtı
ınaz1ıkıt1?'gidiyor. 

Mesela bir arsa 400 liraya satın a -
lındığı halde arazi vergisi de buna ıya
kın bir yekun tutuyor. Belediye şart • 
namesinde bu vergilerin arsayı satın a
lanlar tarafından ödeneceğine dair bir 
kayıt olmadığından arsaları satın alan
lar mahkeme yolile bunun hallini isti
yorlar. Belediyenin bu hususta vere -
ceği karara intizar ediliyor. 

- Bak Ha an Bev gazetede bir 
makale okadwn. Diyor ki: 

Balıkesirde ·muallimler toplantısı 
Balıkesir (Hususi) - Klü.tür ens

pe'lıJtöt.ıeri ile mer"ıtez okulları öğret -
menleri kaza ve merkeze bağlı nahiye 
ve köy mual'limleri ve maarif memur
larının iştiraki ile kültür direktörü E
min Eııgunun başkanlığında bir top • 
lantı yapmışlardır. 

Bu toplanıtıda mesleki hasbıhaller 
y·apı'lmış \•e müfredat progrnmı etra -
fında konuşulmuş, bir çok faydalı ka -

ra:rlar verj)]jmiŞtiır. 
Kubiliy cecesi 

Hallcevi ~ehit Kubiliyın ölümünün 
dönüm yılı münasebeti1e bir gece ter -
tip etımi.ş, genç öğretmen ve inkılap 
şehidinm hayatı an1atılarak anılmış . 
tır. HaLkevi:nde keman ve fransızca 
kursları açılmıŞtır. 

Bu Kum~ra höyük bir rağbet gös -
teri1miştir. 

... cİ~·m in anı yükseklere çıkarıı- H:tsan Bey - Doğıudur azizim. 
:nış• b~r filim tanırım, ömrünün yansıni 

'kfüm'larjle b~l,JtSa gerCıı·miC\Ur 

genel nüfusunun 70 binden 36 bine in· man kontröf edilmektedir. 
mif olduğunu ve şehir yapılarında dört- Gen~ral Kazım Diriğin, TrRkyanın 
te üçünün !bugün birer arsa haline inkı- kalkınması yolunda büyük .ltudrC"tini 
lab etmiş bulunduğunu söylcmek ki - gösteren beş yıllık köy programı bq 
fayet eder. yıla varmadan Trakyanın bütün böl • 

Şimdilik tamamile memleket iki i.. gesinde parlak bir netice vermiş ola • 
tila neticesi olarak tabii hinterlandı - cağına muhakkak nazarile bakılmak • 
nın da mühim bir kısmını kaybetmif tadır. 
bulunmaktadır. Buna raimen geceli Halkcılık ve yaratıcılık uğrunda gi· 
gündüzlü çalışan umumi müfettişi - riştiği işlerde büyük eserler vücude ge
miz general Kazım Dirik'in sürükleyici tiren general Kazım Dirik Trakyam!z. 
heyecanlarından, teşvikkar çalışmala- da da muvaffak olacaktır. 
rından hız alan Edirneliler, güzel yurt- Edirnede teşkil edilmiş olan (Eski 
larının bir an evvel gelişmesi ve gür - Eserleri Sevenler) kµrumu düzenli ça· 
büzleşmesi için kudretlerini aarfetmek- lışmalarını günden güne ilerletmeye 
te, dört elle sarıldıkları generallerinin başlamış ve köy bürosu .tarafından köy
adımına uyarak ümran ve tekamül yo- lerc dağıtılan broşürlerle arıcılık, yu • 
lunda çalışmaktadırlar. . murtacılık, ıhayvancılık, gübre, bağcı-

lzmirliler gibi Edirneliler de değerli Iık konservecilik vesaire hakkında köy
generalimizin kudret ve cazibesinin ı· Iümüze esaslı fikirler ve önemfi öğüt· 
şığı ile en büyük zevki tatmı~ bulunu- ler verilmektedir. 

yorlar. Edirnedeki lise ve orta okullara de-
Edirne a'Sır1ardanberi Trakyanın kül

tür merkezi olduğu gibi şimdi de umu· 
mi müfettişlik makamının burada bu
lunması itibarile de Trakya bölgesinin 
idare merkezi halini almıştır. 

Umumi müfettiş Kazım Diriğin her 
tarafta büyük lbir alaka ile karşılanan 
ve bir çok vifayetlerin de bi-r örneğini 
bölgelerinde tatbik etmeğe çalışan beş 
senelik kalkınma programı bölgenin 
her tarafında düzenle başarılmakta ve 
bu tatJbikatın feyizli verimleri gün geç-
tikce belirmektedir. 

Bu cümleden olarak bütün bölge da
hilinde 200 e yakın zirai kredi koopera· 
tifi kurulduğu gibi koyunculukla iş -
tigal eden ve aralarında talimatlanna 
uygun mandıra birlikleri kurmuş olan 
köylülere geniş mikyasta kredi :vermek 
surctile faizcilefden kurtulmalarına 
yardım edilmiştir. 

Bölgenin ıher tarafma halis :kan ve 
iyi cins boğalar gönderilmi~. mühim 
bir kısmı Edirne san'atlar okulunda 
yaptırılmış olan fenni ve asri arı ko -
vanlarının 2000 tanesi ilk verimlerini 
verrneğc haşladıkları gibi Trakyayı a
ğaçlandırma işlerine önem verilmiş ve 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne 
örnek fidanlığına 10 • 15 bin meyvalı 
ve meyvasız fidan hazırlatılmıştır. 

... Şimdi bir apartımanm tavan 
arasında otw·uyor. 

vam etmek iztırarında bulunan ve fa
kat mali vaziyetleri hasebile buna ya 
imkan ıbulamıyarak ve yahud kira oda
larında, akraba evlerinde mahrumi • 
yetlere katlanarak ikmali tahsil etme
ye çalışan muhtaç veya aile bütçesi dar 
olan kız-erkek taleb9°e için :>O mevcudlu 
bir yatı evi açılmış, kızlar Karaağaç • 
taki kız yatı okuluna, erkekler de Ka· 
leiçindeki yuvaya yerleştirilrnşilerdir. , 

Muzaffer 

------------------------------
Hadiseler Ol 
Karşısında~ 

Zavallı eşek 
}3en, hayvanlar ar~!>ınd~ eşeğe çok 

acmm. Ve çok acıd ~ım için çok se
\"QI"im. 

0

İnsanlara tlain\a ıyıli..{ eder; küçü· 
ğü, büyüğü sırtınaa taşı~ .. Blli1a rağ
men daima hakcıret görür.. Ve in.ıt

çılığın ınürnuncsr olarak glısterillr .. 
Ha~buki inatçı değil, uysaldır. Arası· 

ra inatçılık eder ama. ne yapsın o ka· 
dar dayak yedikten sonra biraz da 
m$abelcde bulunmasın mı? 

* 
izmirde bır \'ak'a olnıuş, kaçak et 

satanlardan birinı bir eşeği kesip yü· 
zerken yakalamıslar. Kec;ılmi~. yarı 

yüzü~müş eşeği sokak sokak dolaştı
rıp; 

- Ey ahalı, dem!şler, k,ıçak et al· 
mayınız .. Kaçak c,atı . .ın eller işte boy 
ledrr. 

Onu kesen, onu yüzen günahkan 
sokak sokak dolaştırıp teşhır etmek 
dururken; ke.:ıiıın·ş, yuzu.mü:? gtinah-' 
sızı teşhır etmişler. An'•yorsunuz ) a, 
zavallıyı ölümiınd n sonra da rahat 
bırakmı)oruz! Hdngım·z daha :natçı 
ve daha fera) ız! 

İl\fSET ' 

\an 1' e~ 53y\ 
Bay\ara \az.ım ~ 6. ve \2 \\\~ 

e\erde t • 
ecz.an \ da sa\ı\ır. 
amba\aı ar . '\ave\idır . 
'\'2 \\\ı. amba\aıı ı 



6 Sayfa 

• 
izdivaç buhranına çare 

-
Bir lngiFz kadını çareyi bu du: "Kadın, istediği erkekle 
jzdivaca talip olabilmeli, erkeğe verilen bu hak kadına 

da bahşedilmeıid;r ! ,, diyor 
İngı'liz muharrirlerinden Elizabeth 

Kendall i<minde bır kadın bugunkü 
ev1enme buhranını halletmek çarleri
ni araştıran bir makale yazmıştır. ~via 
kale -Giaka verici o duğu iç'n aşağıya 
naklediıoruz: 

c 1931 de İngiltercde bir tahriri nü· 
fos yapılmış ve -4.1 76,000 kadının ko
casız v.e -4,000,000 erk.eğin de karısız 
o duğu meydana çıkmış. Her iki cins· 
ten 8 milvondan fazla bekar... Bu ra
kam çok ~üthiş bir rakamdır ve ben 
şwıa eminim k.i bu sekız milı on b~ka
rın hemen hepsi ev'lenmeğe mutema· 
yı dir. Ve ev1-elıdıkleri takdirde de çok 
mes'ut aile yuvalan kuracak kimseler 
d ·r. 

Bunun'ta beraber önümüzdeki tahri 

SON POST~ 

genç kız olsaydım 

Gönüllne aJıarclım, 
Pefim ııra takardım, 
Ah ne canlar yolunJım, 
Bir ~enç ita ol•ayJım ben!. 

Her telden ,alardım •az, 
Hele yolıınacalı it~ .. 
Buldum mu yapardım na: .. 

Bir genç lıı.z ol•aydım ~n!. 

Bir na.zı eda ile, 
Hem de diipneden dile, 
Y aparJım nice hile, 

Bir genç ltı.z 'olıaydım ben! .. 

Birincikinun 30 

ri nü1..ıs a bu rakamın eksilmek Ş.öyle Gönlüm çapltın, hovarda, 
dursun artacağına kaniim.. Bu kor - • - Seni o adama lemıem. ayda o· Bir ilı: tek atar da.. - Senin meyhaneden çıkıp C\C 
kunç netice medeni olduklarını söyi.e· tuz lira kaıanıyormuş. Otuz lira gelmeni istemiyorum. 
J en birçok memleketlerde aynen teza ile bir ay yaşanmu. Gezerdim çayda, barda, - Sen onu istemezsin, anıwııı 
hür diyor. Birçok memleketler bir o · dir. Seven kadın kocasının her haline --=. insanlar bi.r:birle.rini M\'dil ten Bir genç ln2 ol•aydım ben!.. evden çıkıp meyhaneye gitnwnıi 
cak ve saadet buhranından bahsedi· jsteyerek katlanır .. Bu azaptan da nu- sonra bir ay bir gün cibi ıclir.. R. Karaca istemez.. Hanginizin dediğini ya • 
yor1ar. susi bir revk duyar. Bir gün için de .t.o lira kafidir. payım şaşırdım. 

Ben buna bir çare buldum. Ve diyo Hodgfun düşünen erkekler e\ililiği -==.;;..-~,,,;::c:===--=-==----==..-=-==:r'--:r-;I;""'"'....,.-----==----..:....::=~~======,,_,,,= 

rum ki, kadınlar, erkeklerin haiz ol • l>ir u;aret telfikilti ederler. Bence bu da Ayağım ll&Jdı ( fbll gelir 1 lles'atsan J 
duftdarı bir tek salahiyeti, hakkı isti - yanlıştır. Kadın kocasını sever ve o:ıa ~---- Karı koca radyo dinl'iyorılardı; L------------
mal e1rnedikı?eri müddetçe, bu gayrita tahaadküın etmek istemez. Kadının is· - Sevgilimle karşılaştım, birdenbi- F'"1"kelk söyledi: 
biiliğin d.e önüne geçmeğe imkan yok· tediği ihmal edilmemektir. Emniyet. e· re yere kPpandım. - Rad) oda söz söyliyebilseyd!m. 
tur. den kadın kocasını hiç bir zaman bağ· - Yalvamı~ için mi? Kadm giHdü: 

Malfundur ki bugün evlenme mües· lamaz, biribirılerinin hareketine karı • - Hayır evvelki gündü, kar yerde - Orada ist.ediğini söyliyebilir -
sesesinin nhım.ı erkek'tir. Erkek ister ~an kan ve koca biribir·lerine emııi - dbnmuştu. Ben de onu gördüğüm za· sin,, dinliyenlenlen yanlış söyli • 
se e\1.eni.r, isterse bir kızın desti izdi- ,yet etmiyorlar demektir. Bu da anlaşa man tesadüfen a)llğım kaydı. yorsun! deyip seni susturacak ol· 
vacına talip o1ıuır, erkekler kızlan ara ,marna:ıllığın ilk alametleridir. * m.adı:ktan sonra. 
yıp bu1W11ar, yani birleşmek daima ıek .Alkıl'.lı bir k.admın istediği erkekl€ ev Biraz ···,·-.. ····-·-·-·--·-··-··· ........ __ 
tarafın arzusuna kalmıştır. lendiği çok vakidir. Fakat unutmama· Güzel kız kardeş, çirkin kız kar -

Halbuki, ben kadınla.nn da erkekle· ,hdır ki ekseriyetle hislerine bağlı olan deşe söyledi: 
re talip ollmalannı, edcekleri Jrendile- kadınların dipJomatlığı ikinci derece- - Bugün bana ienden bahsettiler. 
rinıden, ailelerinden isteycbilmelerfni de kalrr. Evlenmereri azaltan sebepler Hakkında çok iyi şey~r söylediler. 
doğru buluyorum. den biri de genç'lerin hayatının i.nfü:a - Ne dediler? 

Beıdn'lığı suaanlık diyerek istcye!l· ,ma sok~amış olınasıdır. Ne kadar - Bira:ı bana benziyormuşsun! 
le:rin mikdan pek azdır. Evde kalanla- genç kız vardır ki çalıŞtıkları için, ya· * 
nn merisi mahcubiyetten, yahut ga- şa) a'biJ.cceklerti bir edtekle karşılaşa· ....... . 
rip bir izzeti nefis telfıikkisinin esiri o· ;maz'&ır. Hayatları ev1eriTe işleri ara - L>kan'tada yemde yıj•ordu, garso -
landr: evle~rdir. ,sın<ln geçer durur. Ayni şey erkekler nu çağırdı: 

Bir kadın olaraık şunu söyliyebi1irim jçin de varittir. Bunl'an hususi klüp~er - Garson bu ne çUEn ŞJey, çorba • 
ki, zamanımızın erkekleri, p~şkin gö - de \ e ncıllh bir suretle tanı~ınnak hiç nın içinden kapkara bir saç çıktL 
rünmelerine rağmen çok mahcuptur- !ena bir usul olmasa gerektir. - Anladım bay .. 
lar. Onll'arın atıp tutmalarına hiç ku- Kadının his.en kablelvukuu erkeğin· - Neyi anladın? 
lak asmamak lhımdır. Kadın bir ta af kın.den daha kuvvetlidir. Ona eşini ara - Sizin siyah saçlıları sevmeyip sa-
tan Hiddet eder gibi görünür, fakat o mak fınsat.ı verilecek olursa ben emi- n saçlıları sevdiğinizi! 
ayni zam:ında cür'et1i erkekten de hoş ,ıim kıi daha mes'ut imivaçlar elde e- * 
lanır. dillr ve daha iyi neticeler alınır. Baurldl 

Gene şunu tecrübeli bir kadın ola- Kadının kocasını seçmeğe kalkması Koca - Bir matem elbisesi diktir -
rak bütün erkeklere iliın ede) im ki, şimdi) e kadar yanlış bir telakki yü • mişsin; sanki bu da n oluyor? 
dünyada kendisine izdivaç teklıf edi • ,zünden onu küçültür zannedinrdi. Hal Karı - Sen hastayken ısmarlamış· 

- Bu senenin ba~ında yirmi beş 
yaşıma girecefim. Bana ne hediye 
alacak!llın! 

len kadının bu tek'lifi, hiddet ve şiddet buki müsavi şaııt1ar içinde yapılan bir tun. Biraz fazlaca hastaydın ya!. 
le karşılamasına imkan yoktur. . ,_.,=----==-----=---==-= 

Gene evlenme bahislerinde erk k- 1zd·,·açta kadın küçülmez, kendi hisle 

- Yirmi bq yaşına firdiğin için 
sana geçen sene bir hediye almıı -
tım ya! 

,rine haklın ol.mak ve kendi .istikbal'ne 
ler şunu bilmelidir1er ki kadırrlar ıç n de müessir olmak d.ol.ayısile yüks lir 
aile tşkil uilirken maddi \•azi~ etlerin 
hiç ehernrmyeti yoktur. de ... 

Kadının istediği bir Jfıtüf değildir. 
;E) eğin de ocağını ısıtacak, dünyaya 
,rahat ve huzur verecek bir çaredir. 

- Ben fakirim, sevdiğim kıza ev en 
me talebinde bulunursam, beni mu • 
hal<lkak paraSElfiığım yüıiind n redde
der. 

Şekll'indeki düşünce tama mile ~ ersız 
Kadın istediği erkeğin izdivac•na 

ta.ip olmalıdır. 

-CÖNÜL .iSLERi 
Karısından 
Bıkmış g6rünen 
Bir lıoca •• 
Bigada oturan bir okuyucum de~t 

yanıyor: 

cBeş yıldanberi bir veızife sahi -
biyim. Vaiire sahipleri b·r yerde o· 
tıramazlar. Evlenirken va?:ifedar -
d1m. Karım günün birin<le onu gur
bete götürebileceğimi biliyordu. 
Nitekim buraya geldim. Karımın 

armesine pek düşkütı olduğunu bi: -
diifım için ı:,re-lirlc~n ona: 

- Gurbette bana• beni anamdan 
ayırdın• diye kaf n tu1acnksan gc.· 
rne, ben yalnız gidey'm. Sana para 
yoHanm, anan'la otur, dedim. 

Birlrı.t.te buraya geldik. Şimdi an· 

nesinden a) rıldı d:~ e iki gözü ıki 
çeşme, her gün aölar mı ai'{lar. O· 
nuırı ağ aın•ş yüzüne bakm .. k an b·-
kıp usan. rn. Bunu nrasıra .. nn s:
ne yohlamıya kazancım» mü a 't de-

ğil, daha gurbete çıkalı ancak dört 
yıl o :clu. Bana böylelikle hayat.ırnıı 
zehir ~ apan bu kadını ne türlü ida· 
re edeceğimi bilemiyorum, çünkü ne 
kadar dil dö1mem faydasız kalıyor. 

Acaba ne yapayım? 

* Ha.1dkıati söylemek Iazmı geliısc 

bu okuyuoom karısından, daha gur
bete çıkmadan önce soğumuş.:u, 

bıkmıştı. Aksi halde ona: 
- Gurbe1ıte bana kafa tutacak -

san, cümle?erile hifap etmiyecektı, 

şimdi de bana yolladığı mektupta 
chayatımı zehir yapan kadın., demi
ycc::.kti. Kadın fıtıatan fedakar ola· 
ra~< y:ıratıknıştır. Kadın evlendiği 

7.arnan annesini, baıbasını unı.ıtmaz, 

fakat gözü kocasının evindedir. 
Ya 'n z bu evin ona ebedi yuva ol -
c1Uığunu anlatmayı bilmeli. 

Bu okuyucwn lütfen biraz düşü
nürse kendi hatalarını hatırlıyacak 1 
\ e br;na hak verec~ktir. 

· TEYZE 

Kimdir? 
- Bu kadınla evlenmek fikrini aa· 

na veren kimdir) 
- Kadının gerdanı .. 

- O kadar güzel mi) 

- Henüz görmedim. Kendisini 

ı gördüğüm zaman gerdanı kırk dizi İn• 

/ ci 'le örtülü idi. 

* 
l Piyano :n~~!: bitirdikten ~ sonra sordu: 

1 
l - Bu parça kim bilir size neler dü· 

- Boı tabancayı afmış, kuııunlar1 
konsolun üstünde unutmuşsun .• 
Onlan getirdim? 

sı,ıeme• 

U~ağa ıordular: 

- Bay evde mi J 

- Hayır •• 

- Ne vakit gelir) 

- Eier bay. kendisi için e"Yde yok 

dememi emrederse, o günlerde eve de 

ne vakit ıeleceğini eöyl~:ıl 

- Eğer şef dairede olmata hepimiz 

uyuruz.. 

- Demek aize nuaıet ediyor~ 

- Hayır, fakat uyurken horladığı 

için biz uyuyamıyoruzl. 

şündürmüştür J 

- Evet, aşağı kattakilerin ba~ları

na geleni düşündüm. 

- Bu tablo hGfunma ıfttiyse alır
sınız., fakat ....UhilirMfe bana ne 
verueksini2.? 
- Kızımı? 

- Karım öğleden evvel uyanmaz .. 
- Mes'utsun azizim. 
- ???? 
- Benimki o zamana kadar çokt81' 

sokağa çıkmış, en aşağı da beş Iir8 
harcamıştır. 

* Takma dit 
- Telişlı telfışlı nereye gidiyorsun1 
- Bir çocuğum oldu .. 
- Gözün aydın amma bu telaş. 
- Ağzında dişi yok, di§çiye gidip 

takıma diş ısmarlıyacağıın! 

* Dbllemlyormq 
Bay kapıyı açtı, hi.zınatçi kapının 

arkasında idi. 
- Gene seni kapıyı dinletk.cn ya 

kaladım. 

- Vallahi bay dinlemiyordum. 
- Ya orada ne işin vardı. 
- Anahtar deliğinden içeri bakı 

yordum. 
~ 

Kazakla• 
- Bu akşam, kılıbıkla mücadele ce· 

rmyetinin içtimaı var, gelecek mis'n? 
Karım izin verirse gelirim. 
- Ya izin vermezse? 
- Tabii gelemem! 

- Bu haliniz nedir? 
- Kamere seyahat romanını oku -
duk, şimdi kamere ıideceiiz. 

• •••• 
Zengin sordu: 

- Ne ile mefgulıünüz) 

Fakir cevab verdi: 

- Bir memba keşfctmcie çahşıyo& 
rum. 

- Nasıl bir memba) 

- Sizin servetinizin memhaını l 

* Nlçla? 
- Doktorlar hastalara niçin perhi~ 

tavsiye ederler?. 

- Doktor vizitesini, il&ç parasını. 

vemek yememek suretil~ biriktirip ve

rebilmeleri için l 



~O Bırınciki.nun 

l abiat Sancağın müstakil 
bir coğrafi mıntaka 

olduğunu gösteriyor. 

1 SEN KiMSiN? J 

11 -Meclisi idare azası 
. ----------------------.. 

Marul Abnan coiralyacdanadan Banu 6a mıntakadan ""1uei.er
ken: uSariyenin ıp,plalır topralılarınilan Sanc.ğa celenler, A..iohr
ya Jahil oLlalrlarına dair ,.eJJedilneea bir~ .dde ederler'> diyor.. 

Ya2•11 ı He•lt Sadi Selen 

--Yıar.m ~ 
gel beni göt:. 

Şey,, sa1tm bunu 
benim meclisi ida .. 
re -azasına .wi.Jlıedi -
ğimi saoma.rm. 111-
şa sı1mme hi§L. 
Mdsi idare iza • 
smın a)laı\'bl ken • 
dine rasltgeli.p "e 
boyun bllcm: 

- Sizin ş r: .1e 
bana :şöyle otuı 
kırk liralık bir me
~et bulamaz 
mısum'? 

Diyenlere ~ • 
!lediği CÜln&eyıı tek
r:arl'adım .. 

---
gid&. Ve kendil~ri-
ne :rastgelenlel1e ta
mtırken~ 

- Arkadaşım .. 
Der~ biraz sonra 

tanıttıiı kimsenin 
kulağına eğillip: 

- Aıbdaşım, de 
dim amma sen bale-

"1: metresim. 
Demeyi de unut

maz. Bunu demesi· 
ne sebep, hem bir 
metresi olduğunu 
anl'&tmak, hem de 
ldendi zevküıe paha 
~el«irı. Öyle 
ya: 

- Meclisi idare 
Meclisi idare i • 

zası hiç kıır~ 
kırmaz: azasının met.resini 

Hemese arru ıce- Medisi Ware reisi - Bay m cel8e)'i apyenon 1 görıdük... Ne mu 
vahı verir. Ve 0u ce\~abı veriıiten. tenvir etsin.. J)aha ne biley~ poker- mnmel bir kamn ... diyeceklerdir ... 

.. fl•tı1lı ır•n .,,.1rmen :ı.?.apurda, ıt.tendef cazinoda. ise sesini den, b~ sorun, -cevap versin.. Y.al- * 
knk sekiz. pun'lıu. yükseltmeyi de ilı· ım: • Mediisi idare azasının kansından 
mal etmez. _ MeClisi ida~ &.zasınm vazifesi ne- 'Olma 'bir oı;ıu vardır. Çocuk ıhaylizdır, 

Kaışısm.daki ne yapacağını şaşır- dir'? çalısmaz, m~ k&ÇM, sokaklar • ~ t1 i• •• 
----~...._--~- .... ~- El"m mi öpsün, boynuna mı sa - .ıı • , • dos ~ Suali sarayını "Uemeyın\ ~ııın _ : da gezer ve bol para sarleder. Çünkü 

n1sın, 3 ere ~'1ltıp a:v*lanna mı kapan • tıuınu1.lken düşmanınız kegilır. Çünkü babada para boldur. Oğluna parayı e-

Antakya ve lakenderunun coğrafi Yaziyetim gösteren harita ~abt ibım!aruı tür birl.ıll yapamaz, bu suale bamerdteı:i ba~~ O:dursun~~· sirgemez. Medlisi idare azasının oğlu • 
d ;;rı denir ·:s o 1ki senel en mcçu.ısı 'l a~ '"'" k Surivemn ı.. •• ...;;nkii idare taksimatı· r.iınci suıaya Amanus a5.an · dili tutu1muş, ıeli ayağı ö:tıremiye baş- . k -;L·ı -..n~· .d ı::.za nun .çalısmamıası, mektepten açması, 

J llA&5... d - .. Anado' sıdlil'. Bır ere uı e mı:xı.cıı ı are u - • •. . 
cıa göre .İskenderun sancağı Antah)a Amanus agıları cenubı _u· famıştır. sının ne is gördüğünü ne '90rmuş, ne pek boşuna de,ğilıclir. 
ve Kırı:khan kazalarından ibarettir. Bu nun çok ehemmiyetTi bir arızasıdır. - ,l\lfimimiminnettannım Eeeee • Dilmiş, ne~ de öğrenmişfü'. Çalışıp ta ne olacak, doktor mu? 
§e:ıdl 1924 de veri1miştir. 1921 de San- ,Tünkiye dahillnde demi_ryo1u ~ dağ - efeeeendim. Sizin sualinize; doğruyu söyleyip: Her glin hasta1ann içinde yaşamak ie· 
cak daha büyüktü. Bugün Halep vila· lan 5 kilometre uzWllu~naa bir. tuncl Tebessüm .eser. 
Yetine bağlı olan Harlın kazası ile Laz- ile .kateder. Fakat en .m~h~ g~ıt An· - Estağfmnillah evladım.. fnsanlar - Mec'lisi idare azasmm 'Vaiifesl na şey! 
kiye hUkU:metine verilmiş olan Bucak, ~ a_ıınlakas~ ~ -_ı~cre damıa ~endinden ap.ğı t>lanlara iyilik her ay muaıyyen aylığım 'a!maktır. Mühendis mi? 
aayır nahiyeleri de İSk-enderun San - run ~idir. ffeolOJİk ~~l m:ı~i ettnelidirıler. Diyemez ya! Yer yer gezip; yot .köprü yapmak, 
cağından sayı!ıyordu. 1916 de Türk ,Ve ikinci zaman bJker '\'e şistierı ıl~ Bütün gece Se'\incinden ~yamı · * .şimendifaı'Jerin .raylarını döşemek, 
ldaresinddki Antakya Sancağı ise daha bun1anıı arasına sokulmuş olan eski yan zavaTh i~iz ertesi günü ~irkete gi- Meclisi idare hası ılaışm Nişantaşın- .malcinelerin bilmem nereler:ini iyar1 
genişti. İskenderun, Kırıkhan, Reyha· indifalaır teşkil eder. der. ~ yazın Adada oturur. Ni.pınt&§ıılda e1me'k .. Ne yorucu meslek. 
hiye, Ci.srişugur kazalarını ihtiva edi- Dmnci silSile daha cenuptan baş:ıar. - Mec1ism "daıre basından bay t.aı.i- oturduğu ıapaıtımen kenti öz .ma.lıdır. 1."liınar mı? 
)"ordu. Eskilerin x-ius adını ıverdilW!ri dağ- nı görece'kıt.im. Adadaki k~ü .bizzat başında dura • 
Görüfüyoır ki idare t&'ksimab kısa za- .la.r üızerinde Aikra dağı 17.50 metreye - O buraya gelmez Jet. nk kendisi yaptırmıştır. 

manda birçok değiıik'likler.e uğramış .. .kadar yükselir. Ye.şillik bir saha üzerin - Naşıl ~1mez.. ~ Bir kansı ve bir metresi vardır. Ka-
İşi ycGc ta herkesin rahatı için ev mı 

yapacak. 
tır. Bu sebeple mmtakayı ta.hii bir re- .de sivri1en bu çıplak dağa yerliler ay- - Ge'lir amma, ayda yılda bir kere .. nsilıe mecllisi idare BZ8Si olmadan -ev • 
Jion olımdt a3mamız daha doğrudur. nı minada Kel Tepe adını verirler. - Bana bugün kendisini. görmemi le.nmlltlT. Asri bir .apartman, ve asri 

Daha bi.T alay meslek .. Fı:ıkat han • 
gislnin bir kıymeti var? Hepsi birbi • 
cinden h--ötü .• Zaten coğrafi aetidltlerde idari taksi • .Buc*. Bayır ve Kuseyr yaylalal'ı da sö,y'Jemiş.ti. b' köŞke sahip dunca kendinde bir de 

mattan ziyade coğrafi taksimat esas tu- ,bu ınmtakadac:hr. - Beı.klleyıimz. ~ karıya sahip olmaık merakı da 
tulur. Avanz 1."e Mim gibi tabii unsur- KuiUB da~ Am* depmeyooiyle Bekler ... Belc1er ... Bekler:... Fakat 
larla beraber befeıi ve ildısadi husu • ıkısa bir iıikıtadan sonra §inud'i pt'kide ne gelen vardır, ne giden! 
si~ etler buranın .ayn bir coğrafi mın- ,Kurt dağı, Havac dağı adzy-la tekrar * 
ta'ka olmasını icap ettirmiştir. ,meydana çıkar. Bu dağlarda Amanus· Meclisi ıdare izası .ne yapsın, kaba-
Yalnız !Araban ~i eski coğrafyacı· larla aynı teşekküle maliktir. Daha hat kendisinde mi? Çünkü bil' uılt şi~ 

!ar değil, bugüokü muasır coğrafya- şadda, Sam'ao ve Baışa dağları An- ketin değil, bir alay şir!ketlerin meclisi 
cılar da Ant&ya rnnıtaJrasım ayrı bir ,takya mınıtakasını Halep .ovasından a· idaTe azasıdır. Hangi birine yetişecek ... 
rcfon olarak JDiitıalaa ve tetkik eder. JTIT. Her iki silsile gibi arada uzanan Ona gitse O'teki kaılaoıık, ötekine gitse 
lstrabon buraya Tetrapolis, Dörtşehir, ~epresıyotı salası Anadolu içlerine ka- daha ötekisi kıalacak.. 
islam coğrafyaları da aynı manaya ya Par ıdwlur. Karasu vadisi, Amık ova· En iy'i.si hiç birine gitmez .. Diyecek
kın bir şekiltie Avasım yani AS1me ;n, Ası vadisi, Gab sa2Jlığı aynı hat üze siniz ki _ gı'tınlyor., git.ıın yeoek te. Ne 
(Metropol) ler adım veımişlerdi ,.mde SH11lanır... diye 4in fakirini iş ıvereceğim diye 

Bugün biz daha eski bir tabiri can· Aımk 9Uktr ovası 60 metıre derinli- şi~ çaiınr~ 

peyda obnuştur. Kanunu medeni bir
den fazla karıya mn Yemteız. Hem izin 
vemüş olsa bile ikl kansı olmak çok 
kurunu vus'tai bir şey •.. O yeni devrin 
admnıdır. İki evlenemez, fakat yetti 
devııin icalbınca bir metresi olabilir. 

Olabilir yıa .. Ve nite'k.im de o1muş'tur. 
Metresi kendinden 15 yaş küçuk, saç • 
ları dksijenli gözleri, :cimelti ve yüzü 
bir maıi!ken yüzü kadar bahnumlu bir 
kadındır. Meclisi idare bası sınema • 
ya, tiyatroya, ba1k>ya onunla birlikte 

-Okumasa .. Okumasa daha, hem da -
ha çok iyi .. Ifiç olmazsa bir meclisi 
idar-e azası da mı olamaz. .. Babtısı gıöi 
o da e'kmek e'Jıden, su gölden yaşıya -
mazını? 

* Meclisi idare azasından oıan bay. 
Bu yaZ:l yüzünden bana kıunıyaca· 

ğını biliyorum. Çünkü kızmak ta yo • 
ruil2nak dıemektir. Sen o kadar yor -
gunluğa alışık değilsindir de teik yo
rulıını)ra,y'lm diye kızmaı:sın bile .. 

ismet Huliasi 

[andmarak Antakya mıntakasma ~- ğe bdar inen 'toprak tabakası kil, Çağırır, çağıracaktır. Meclisi ida -
tay admı veri~ruz. Hatay esasında bı~ .marn, ve kımviım müteşekkildir. Ova re azalığının şarundandır bu .. Yapmn - -

1 beşeri cojratya tibiridir; Hata tüdtlerı pın ortasında denraden 140 metre yük sa olmaz. 
nin üıt.esim ilade eder. Bununla be!'a- ıseklaıte az derin bir göl uzanır. * 
ber Elmeriya tabii :mıntaka1ar&ı miHi aa .Araızioin ktmıluşu Suriyeden büsbü Pasoludm. Tramvay paso~u vardır. 
halara tevalı* eMiği göriiliirlrl bunda ,tün ba1ram, iınzalar Suriyede oldu- Vapur pasow vardır. Tren pasosu 
da biz ayn1 bale şahit obaktayız. ju gibi bir ~tü Dislokation netice· \•ardır. Veıhasıl her yer için onda bir 

Anadolu yamnadasııım cenubundan 1'i JDejdana gıelırnem'iştir. Buranın dağ- paso vaırda'. Esasen cebini şiş gösteren 
geçen 36 mcı şimal arzın :iki tarafında µ., Toııoslac gnıpuna mensup il'tiva cüzdanı pua ile değil, paso ile dolu • 
uzanan Antakya mıntakası tabii ve be- dajiandır. duır. Hem pasosu olduktan sonra para-
şerl şartlar bakmundan Suri,.eden ziya Sahi1 şekiller.ine .gelince wm.miyet- yı ne yapacak'? .. 
de An~ya-~· ~ııı ~ le dit sahiller g&.e çarpar. Yaılnız İs- - Paso! 
vaiiyetiode görülen en mühım hususı- Jtendenın Anuz civa:nnda Ası ağzm- Demiye o kadar alışmıştır ki günün 
yet Anado'lunun cenup kapılarını tef• da p geniş o1mıyan ..ıın düzlükleri birinde (Ahh uı:uıı ömüı·ler versin) 
kil etmesi pek eald zamanlaManberi }>ub.lnur. Amanuslann ucu demek olan ölecek olsa ve tllbuıta girerse onu da 
yukarı Ekıezire ile Altdeni7 Jarasında ,HDl!'lr bumu da 9C>k d:!ttir. Kasius dağ bHetcli nakil '"aSltalarından biti sana-
bir geçit yeri ohnasıdıır. lan eteWerıindeki Basit, İbnihanı, bu- ca!k \"e tabuttan başını çıkarıp omuz • 

Arazi pkilleri. ~ deniR doğru küçük düzlükler larında ~ıyan dört kişiye: 
Antakya mmtalrası avarız itibariyle halinde ilerier. - Paso! ,· 

* 
üç bü.yüfk 1asma ayrılır: Akar sular. siller. Diyeceılatlr. 

1 - Ama~ dağlan, Türkiy~ top- Mmtakanın büyük bir kısmı Asi 
ra'kTurından başlıy~ Asi ırmağı ağ- (Orontes) ımıağının aşağı baV7.8Sl ü
zına kadar ıı.zarum dağlar. 2 - Çukur zerinde bulU11ur. Akgöle dökülen Kara 
ovalar, Kara su vadisi, Amık ovıası, A- ~ı ve Af'lii.n ımıaklan da bu haV?.adsn 
si 'adisi gibi çöküntü sabalan . .3 - iç ~ılır. Lazikıye yakınmda denize dö
silsile Kurt dağı, Kası dağı. küLen Kebir nehri de cenup kısmının 

Haritada görüldüğü üzere, şimali sulannı kendinde toplar. Akar suların 
şaııkden cenubu .gar.biye doğru uzanan cereyanı o kadar muntazam değildir. 
arıilar Toroslarm dış ka,·sidir.ler. Ay- Yazın küçük ınnaklann sulan azdlr, 
m istikanıettıeki çöküntü \"adiler· \e bazılal'ı büsbüfü.n kurur. 
Çu'k1;1r ovalanla biripirinden a~ nlmış - 450 kilometre uzunluğunda olan Asi 
nr. Iskenderun k<irfezi kenarında uza ımıağı mıntakanın dışında doğar Lüb
nan ve. Kızı~. dağı, Elma tlağı, Ga' ur nan topraklarından geçerek Humus-

Meclisi idare azasını tammak ko1av
dır. Elb"sesi yenidir. Çünkü yeni el -
bise yaptıracak parası \"ardır. 

Üti.isü1.dür. Çünkü rahau S€\•er. San
dai)eden çok sedirde, divanda otm"Ur. 
Bu yüzden elb"sesinin üii.isü çabuk bo
zulur. 

İri l:>ir göbeği1 daima gi.ılen b:,. vü ü 
va:rd!T'. Ve gülerken ) a1nız yuzunun 
çizgi eri değil, gobeğı de birl'kte tit • 
;ret". 

Siyasetten bahsedin, s'zc mmn u un 
anlatsın, ik.tisattan dem vurun. siz: 

Radyo meselesi 
Memleketin her tarafında 
A lô.ka ugandullJOr 

Radyo .istasyonu nafianm eline 
geçtildeu sonra daha zenginleşti, 

daha canlılarulı, sağdan soldan al -
-<lığımız ~lardan anlıyoruz ki, 
uyandJrdığı aıakanın derecesi git • 
tikçe genişlemektedir. Fakat gene 

1 ayni mekıtuplardan anlıyoruz ki 

l 't.adyu makineleri gümrük resrrılnden 
dolayı pahatı ge1dikt~n başka, abo· 
ne ücre.ti de ağır görünmekted'r. 

Radyo kanunu yakında mec1isl€ 
konusutacak, daha zi~adc tashihi 
çareleri düşünü ecekitir. Bunun ·çın, 
bucrün de bu mesele hakkında di -
ğer bir okuyucumuzWl mektubunu 
basacagız. Bu ol·uyucumur. Balıke -
siroe Yıldız kıraathanes · bibi F c: ~ 
E tükeld.:.r. Diyor ki: 

c- 1 O küsur lira, b"zim gib kü· 
çük bir bütçe sahibi olanlarda, di -

1-ebfiirim 'ki~ büyük bir yara açıyor. 
Şimdiye kadar bu resmin tenzil e • 
di:leceğini dÜiÜnerek radyomu kul -
lanmakta devam ediyordum. Nih.a • 
l"et sabrım tükendL Radyomu bir 
t<>tbaya tıktım ve mühürledim. 
Şimdi muattal ıbir halde bekleyip 
duruyor. Ne zamana kadar?. Bilmi
yorum. Ancak arlık tabii bir ihtiyaç 
haline gelen bu iletin ü~nde bir 
an ev\--el faydab ve müsbet karar -
lar verilmesini dört gözle intizar ~ 
dıyorum.• 

* Çef meye yerleten röçmenlerin 
leteklcürü 

Çe<: ede iskan ed en !03 evl k 
bır oçmen kaf ı csı namına bize bır 
mektup -sazan Çe~e Abdullah kö -
yü nmh ar~ Abtlf rrahım oglu Mel • 
met, g()çmen enn kim nda buyük 
alak ı gösteren Çeşme ka) m k mı 
Mu t fa Gü.n.~r: • iskan slerine ba
kat1 u· fus memmu AH Ha\:dar Er
diku1a Çeşmeliler t~ekkür etmek • 
tedir. 
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İzmir atlı spor klübüne 
kadınlar da çok alika ve Bir tayyör ve bir manto 
rağbet gösteriyorlar 

Biniciliği kadınlar da erkekler kadar ciddiyetle 
yap~y-~r!~r. Mesele bir süs olmaktan çoktan çıkb 

hmiı Atlı Spor Klübü binici Jerinden dördü ltlr arad• 
İ7ımir, 2 7 (Hususi muhabirimiz - olduklan için büyük bi·r neşe içinde 

den) - Atış ve atlı spor klübüne İz - çaylarını içiyorlar. 
mir muhitinde gösterilen alaka cidden Eslti Parti başkanı Avni Doğan ta • 
çok büyüıktür. Haftanın muayyen rafından temeli a1tılan atış ve atlı spor 
günlerinde bilgili binicilik muallimleri klübü, belk'i de -Türkiyedeki atış ve 
tarafından kız ve erkek bir çok genç - atlı spor klüplerinin en önünde gide .. 
lere ata binme dersleri verilmekte; nidir. Partinin büyük y~rdımlarile 
genç er de bundan azami surette isti ,. Vasıf Çınar bulvarında mükemmel 
fad.e etmektedirler. manej yerleri yapıhnış, bir de lokal 

Klübün, Vasıf Çınar bulvarı üzerin-- inşa edilmiştir. 
deki manej yerinde yüzlerce genç, ta- Klüp kurulurken topçu alayının at
limli atlara binerek antrenman yap • !arından ist'üade edilmiş; k:lüp sonra ,. Çok şık iki model 
maktadırlar. Biniciler arasında, .şim - dan atlar ısa tın alın.ıştır. Şimdi 100 den Bej renkte tüvinden yapılmış bir takım .. Etek ve man· 
diye kadar yüksek sosyetelerde tanm- fazla azası arasında 15 kadar ata bi • »ayni ku~ır. Yaka ve ön kahve rengi tüvitten 
mış bayanlar da vardır. nen ve manejlere devam eden kadın Mavıi lft"i arası renkıte bir tayyör. Tayyör.. Klbik 

Evvelce bir süs olarak kabul edilen azası da mevcuttur. •·· d" - çevrl'Jhıiştir. 
tayyörlıere nisbetıle daha uzunduır. Yaka ve ugme· 

binicilik ~imdi el'kekler için olduğu Parti binicilik klübünün elde ettiği ler as1ırakan kürktendiır. Cep ağızlan büyi.ınt yapıl- San.baharda g'iyild!ği gibi loışın da giyilebilir. Bu tarz 
kadar, kadın:ar için de zevk veren cıd- üstün neticelerle alak.alanarak, klü - ımı~ır. Mevsimin çdk şık bir tayyör modelidir. takımlar bu sene s1k sık görülmekted.'ir. 
eli bir spor ha line ge1miştir. Artık işin bün daha esaslı bir şekilde çalışması _;;;;;:!.:.;::.:..;=.:;;,,:.:.:...._.:_~:...:.-,_...;.,;_ _______ ____ __ , ________ -="""'"-=---=-------
süs tarafı tamamen unutulmuştur. için klübü spor kurumuna bağlamış 

Kadınlı, erkekli binici grupları - ve umumi toplantıda gençlerden mü .. 
nın en zorlu manialardan kolaylıkla rekkep ~ni bir idare heyeti seçmi~ .. 
aşmalarını gururla se)Tetmernek ka - tir. İdare heyeti başkanlığına atış ve 
bil değildir. Bilhassa genç bir kızın, atlı spor ajanı Reşit Alkbay, genel .sek
erkeklerin bile kolaylıkla aşamadığı reterliğe de Bayan Aliye Doğan se -
miııniaları aşarak birinci gelmesi, ta - çibnişlerdir. 
rihin hafızamızda canlanmasını hazır- Biniciliğin daha verimli olması için 
lamı:ıtır. ilkbaharda at miktarı arttırılacak ve 

~--~~·'~~Y~E~M~E_K.~Y_A_P_M __ A_S_IN_l~B~/~L~E_·L~/_M~~'-:-:--~---:-.--:-
şaı,am Dolmaaı ince, ne de pek kalın olmamalıdır. Yağ- tifçe bastırınız. Dağılmıyacak hale ge

lı bir kıymanın içine bir avuç kadar lince tencereye sıra ile diziniz. Şalgam 
Sebzenin, bilhassa şalgamın fayda ~ bulguru yıkayıp katınız. İyice yoluru ve et su salıvereceği için içine pek aı. 

- Türk atmı sever, silfıhını sever, 
' eşini seYer. 

Kuvvetli bir atı, elinde bir silahı, 
yanıbaşmda eşi bulunan Türk için 
daima, her işte zafer mutlaktır. Mem
leket müdafaası için iyi ata bineı1. 
düşmanını yüz metreden silahile geri 
çeviren ve eli titremeden ateş eden 
vatanda!'! lazımdır. Atlı spor klübü -

!arının meydana çıktığı bir devirde nuz. Bildiğimiz (cızbız) köftelerin bü- su koyup kapağım sık. sık açmadan pi
kolay~ pişireceğiniz bir şalgam ye - yüklüğünde yassı köfteler yapımı. Ta- fi:rlniz. Suyu azalıE et ve şalgamlar pi
meğini yazmayı faydalı görüyoruz. Bu bii kıymanın içine sojan suyu sıkmayı, ıinoe indiriniz. Uzerine şalgamların 

bir Anadolu yemeğidir. Gıda ve lezzet tuz ve biraz biıber koymayı da unut • k'Mtıel~rden ayrılmam.asma dikkat e • 
yeni bazı tedbirler alınacaktır. Yakın- itibarile enfestir. Bir kere tecrübe et- mazsmız. İsterseniz kırmızı biber de derek birer birer sıcak bir tabağa alı
da Türk spor kurumu gençleri ve ta - melisiniz. Şalgamları soyup utkt o· koya.bilirsiniz. Her köfteyı iki dilim mz. Üzerine sarmısaklı veya sade yo
,lebeler için biniş günleri ayrı1acak ve Iarak dilimleyiniz~ Bu dilimler ne pek şalgamın arasına koyup dilimleri ha • ğurt dökerek yeyiniz. 
az bir ücret mukabilinde mektep tale- ==~::.:.:.:...:.:.:::=:....--------=:......;..:~

6
;;__u .. -n-d_,;u·-· _z_.:...;...-~-----~---=-==---d~"""".:

1
~

1
:==--;-

belerinin ata binmeleri temin edile - Şık bir ve gece saç mo e er ı 
cektir. Klübü daha iyi tanıtmak mak-

,sadiie bir de (atlı spor balosu) hazı.r. Şapka modeli 
nün de gayesi bu değil midir? 

En zorlu manialardan atlıyan Türk 
kızı ile Türk çocuğu m€ml'eket mü -
dafaası için mi1kemrnel birer unsur 
değ;il midirler? :r..rnkemmel ata b ini -
yorlar. Kışın en soğuk havalarında 
idmanlarını ihmal etmiyorlar. 

* Antrenmanlardan sonra klübün lo-
kalinde oturuyoruz. Manej yerlerinde 
işlerini bitiren ve atlarını seyislere b1-
ı-a'kan b:niciler birer birer geliyorlar. 
Hepsi de alman neticeden memnıın 

Gümüşhacıköy mualhmlerinin 
t ~lzntıları 

Janmıştır. Yakında Alsancak stadı ya-
,nın<faki mezarlık manej yeri haline if
rağ odilecektir. Klüpte bir noktaya 
dikkat ettim. Binici gençler antren -
man ::ı.rdan sonra, istirahat zamanla .. 
rında bile hıep atlardan, binicilikten 
bahsediyorlar. Huysuzlanan hayvan • 
larını nasıl tedavi edeceklerini uzun 
uzadıya müzakere ediyorlar. 

Yakın zamanlara kadar salon mev _ 
.zularile uğraşanların, h'astalanan hav
vanı için derin bir hassasiyet göst~r
mesi ne kadar zevk verici bir şey o -
lur. 

Adnan 

Kızılcahamamda bir cürmu 
meşhud vak'ası 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Kaza - Kızılcahamam (Hususi) - Kah , 
mız muallimleri ilk tedrisat müfettisi veci Satılmış gece son derece sarhoş 
Rıza Öztükelin başkanlı~ında toplan' - olduğu halde bakkal Abdurrahmanın 
mışlar, iki gün devam eden l:.-- toplan- dükkanına gitmiş, orada bulunan müş
tıda mesleki ha!bihaller yapmışlar, fay- terilere tecavüz cıclerek dükkanın cam· 
dalı kararlar vermişlerdir. !arını kırmıya başlamış ve şuna buna 

Belvar köyünde bir kaza hakaret ve tehdit ettiğinden cürmü -

Merzifon (Hususi) _ Belvar kö _ meşhud halinde yakalanarak adliyeye 
yünde bir kaza olmuştur. teslim edilmiştir. Cereyen eden muha-

Köylüler köy meydanında haley a- kemede sarhoşlukla ne yaptığını hil
dını verdik1eri milli oyunlarım oynar- mediğini ikrar etmiş ve cürmü aaıbit 
larken içlerinden -biri.si aşka gelip ta - olduğundan iki gün hapsine ve bir lira 
bancasını boşaltmağa başlamıştır. Çı· cezayınakti ile mahkum edilmi~tir. 
kan mermiler bir çocukla, bir büyük Hüküm derhal infaz edilerek suçlu 
adama isabet etmiş; ve derhal çocuk hapısaneye gönderilmiştir. 
ölmüştür. Adam da omuzundan yara- Köy sandı kları 
lı olarak Amf.lsya hastanesine aevlcedil- Biga {Hususi) - Genel enspektör 

miştir. Kazım Dirik köy paralarının badema 
Çocuk ";))> yaşındadır. Büyük ada- köy sandıklarında muhaıfazaedilmesini 

mın yarası hafiftir. Hadisede kasid ve sandıkların ihtiyar heyetinden en 
yoktur. Kazaya .sebebiyet veren adam az :3 aza !bulunmadıkça açılmamasını 
~evl.lcif edilmiştir. l emTetmiştir. 

Parisin meşhur şapkacılarından 

cMari Alfons:t müessesesinin orijinal 
bir modeli. Siyah ctope~ den yapılmış
tır. Küçük, basık k~rotun bütün süsü 
önündedir. Alın üzerinde sağ yana 
doğru kıonıu..lnıuş 4Xan ve şapkaya 
yükseklik veren geniş band kendin -
den<lir. Önden arkaya doğru katlan -
mıştır. S-Olda büyük ifİ biı" tüıyle u· 
fak siyah bir tüy ve ince bir banddan 
garnitürü var. 

Bu şapka öğleden sonra kıyafetle -
rile iyi gider. Bu sene pek moda olan 
yü'ksek kalotlu şapkalar bayanlardan 
bazılarına yaraşmadığı için yüksek 
hissini veren, fakat , hakikatte bas1k 
'kalotlu olan bu tarz modellerden çok 
istifade edilebilir. Hem daha çok ya • 
raşır, hem de bir oı·ijinalite olur. 

.r 
~ 
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Gtiırıdüz aç tuvaleti ile gece tuvaleti tama .. 
mite ayndıı-. Bu muhakkak. Gece kuvafürü 
daha sillmldilT. Fakat mahir bir kadın eli il• 
ıündüz kuvafürünü ' gece kuvafüıiine pek gü· 
zel çevlrebIDr. İşte size güzel bir örnek. Yuka· 
ndaıkii f.otoğraf bir gündüz kuvafürüdür. Saç
·ıa. soldan aynlarak iki yanaan ve önden arka.
Ya doğru balif dalgalarla taranmış'l:ır. 
Sağdaki ondüleleri bütün başın üzerinden 

bir taç şeklinde sola doğru geçirerek ayni ku • 
vafürü akşama uyar bir şekle koymak mUm • 

ıur. Yandaki resim bunu göstermektedir. 
. rıunı içih bir kaç fazla firketeden başka bir 

ş~J t lüzum yoktur. Yüzü hafifçe uzun göste -
ren bu glµel akşam kuvafürü bilhassa yuvar " 
lak yüıilü bayanların çok işine yarıyabilir. 
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30 Birincikinun 

Hırsız, bu delikanlılardan hangisi? 

1 • Ed1t Heterl91 babuile birlikte sayfiyede yerlef" 
mişlerdf. Edlt oldutca mObim bir servetin varisi 

2 • Bu resimde eattden Bona ıfmurl.Jlı yapan, flmdl 
le fsttrabata çeki_lmjş bulanan Con Heterleyi 

c~ı:romz. Con, Editln babuadır ye inzivayı çok MVer. idi. Onun lçln 1k1 ao delikanlı onun gönltıntı kazanmak 
lçtıı var lmnetlerlle ~yorlardı. Resimde gGrdtığtıntlz, lç!n de, çok tenha bir yerde fimdl oturdutu 

bu evi satın ahmştır. Buraya aneak dar bir patikadan 
vanlabllir. Con, vakJt geçirmek bere civardaki köytın 
ıpor kltıbllntın kasadarJılım 11zertne hlmıştır. Realmde de 
kendlslnl kltıb hesaplarlm J•Pmakla lllefllll ıörtıyonunm 

delikanlı, Sid maqalda bunlardan bfrldir. Birkao mflllk 
mesafeyi pe alarak f8blrden ~ya gelmtı ve ~dit ile 
ıoyıe birbo uat YÜll pçirmek arzusunda bulunmllflU. 

8 Mlpftr dOpla. Sld, Editlle başbqa 
• bb.p ,Oyle lalli ldıtaç saat geçirmek 

balyumda ik•, bpam Ontınde birdenbire 
bir otomobll d1U'da. lpden köy papası, 
Artar Belet .... ua IJbdliıa Olkblar. Bunlar da 
allenln abbaplan hlllt& Pa"8_ ~daflarma 
Jolda ruU•••t,bmaıa aeurmıau.cım, daha 
teri totamada11 .-. bu bir teld8 putl8I 
tetUt et11 n oaa t.._, tatblı ıtbı 1otorc1. 

4. C.., ........ 
· ~reJı:, fdibia 

paraluuaa baya DJdu. 
Yuı......_la ...wılebir 
ola w,lk ............. 
~,.ım ..... ........ 
.. bir ......... ..... 

Arblr • •J'Ulll ..,,..ı,.... 

5 - Coa Heterıey IMnm mlltulap 
mllafirleriaba ,.... pttL ilk 

enel pim Sici, Artaraa aende ol• 
dupt.ı M11 Ye OjW ..,...uijini 
ljreaclL Papu, ba mac1a - ,.p. ... 
ıantaD ;.1111: .... pçU.ez bir ... al
chjuu anlab1orda. 

7 Kasa da kal'lftınlmlfb. ıoo 
• İngiliz llruı kadar bir para 

meydandan kaybolmuştu. Uşak· 
lariıun ikisi de, o gQn lziııll ldiler. 
C:on misafirlerinin yanına koştu. 
Papasla görtlşmete karar vermlıtt. 

8 • Papas vutyetl an-
layınca cYapılaoak 

ıo a.m rlbt kllıtma bakılmuı.rn 
• tetılf em. Papa kılıfı battan aşalı ••JtM elli w ,,..._ blbıotıarı oatardı. 

lllAf1r1er ama--. Con Beterley kızma; 
c86Jl•Hlk ltlq9J J& Cimi da't'a edecek 
......... YMDI -n1a kODUfllllDI istemem, 
atmedl)mwade& 

yegtne şey heplmlzfn o. 
ttıntı aramakbr. Aksi tak· 
tirde, vaziyet hepimll lota 
bayliyet kıncıcbr• dedi. 

11 • ~ etti: Ukia oaaa .._ .. 

O L-•~ ....u. ... - _ . ..,.. .... 
12 • .Edlt meyus bir 

taTirla babum-
dan apıldL Ci.m'ln ma
sum oldutwıu nuıl ia
pat edecekti. Birdeıablre 
pencerenin yanında bir 
cey glfrdD. 

Donanmaların istihbarat 
memurları: Kruvazörler 

. * -tc "' ---------::: 
Saat.le 40 milden lala liV all• uçar --ıjbi ilerliyen laalil luuvazörlel' ı 
6aP,. Jeoletler balariyelerinJe uyua ~~!. 6Ören lııymetli ve nis

beten acuz vahidi harplerdfr .... -

A.waptıMD • Jmi lauvazöril: Nümberı 
Sa:atır. .ıfO miı1den sür'a19.e uçar libi ~yelıerinıde mevcut olduğunu bu ı dan 

ilerli~ hafif lcruvw.öZler l:JuCÜll bil • ~vvelki müsalıabeJerimde söylemiş • 
,tiin devletler bahriye'lerinde aayısıı ~ Binaenaleyh bu sınıf gemiler 
himıet g6ren kcymetli ve nisbeten ~ ,bakılanda okuyuculaırırna evvek-e iza • 
.cuz vatii:t bupJerdir. ,hat vermiş olduğumdan bu yazımda 

Kara lmvw'tllerinde süvariye cor - pnlara muhtelif deV.letlerin en yeni 
dunun gö:lib derler. Deniz kuvvetle - kruvaz.örlerini seyret'tiıreceğim: 
,rinde de donanmanın gözü kruvazör- . Kruvazörlerinin sür'ati ve kun eti 
!leidiı' c:liyebiliıriz. K.nıvazörsüz, yani bakımından en başta gıelen devlet Ja· 
~ kuvvetıine sahip oknıyan bir }lıc>nyadır. Çürlkü cVaşingıton• mua • 
zırhlı ti1D ne kadaT kuvvetli olursa ol· hedesi mucibiın.ce kruvazörlerin bü -

,swı kpr bir pehlivıaındaın ~ka bir şey yülklükleri c 1 o,ooo. toniLB.toyu geç • 
.değildir. Haıbuki düşman filosunun memesi ıazım gelmektedir, binaena • 
,trıuvveti, niza.m harbi hakkında sıh • )eyiı her devletin yeni kruvazörleri bu 
,batli malfimat alan bir donanma daha hacimdedir. Japonlar ise clO,OOOn to
,barbe başlamadan muharebeyi yarım Diiatoluk cNa.şhi- sınıfı se'kiz tane- kru· 
3Eıazanmış demektir. işte donanmalar - ,vazörüne tamam on tane c20-. santi • 
68 kuvvetli biTer pehlivan olan zırhlı· metrelik top tab)ye etmeğe ve bn ge • 
:ıan düpnanıu halinden haberdar ede- J]lilerin sür'atini c33:t mile çıkarmıya 
cıek vahit harpler cknıvazör• lerdir. muvaffak olmuştur. Halbuki diğer 
,Yani k:nıva2JÖ:rler filoların istihbarat devl&ler c 1 o,ooo. t.onili.toluk kruva • 
.memurlaın, casuslarıdll'. zörlerine ancak sekiz tane c20. santi
. VMui bugün keşif vazifesinin bü • metrelik top yerleştirmişl'erdir. 
yük kısmı tayyarelere, zeplınlere ha • Yalnız birleş~ Amerika bahriyesi 
,vale edilmiıııse de gene her donanmada Augusta sınıfı • 1 o,ooo. toni~B.toluk 
.kruvazörler çok ehemmiyeti bir mev- ,kruvazörıierine dokuz ve cPansakolu 
.ki işgal ediyorlar ve her devlet bahri· sınıfı iki kruvazörüne de on tane ( 20) 
yesinde bu sınıf gemiler elan kullanıl- santimetrelik top tabiye etmişse de bu 
makıtaiır. gemiler Japon arkıadaşlan gibi deniz-
. Knıvasör eleyip te weçmiyelim!- ci t.Ekneler o}.mamışlar Ve güverte!e • 

Geçen müsahabelerimde anlatmış rindekıi fazla top ağırlığı do1ayısile çok 
,olıcflılum gibi, czniılu zamanla nasıl yalpa yapmakla şöhret almışlardır. O 
. büyilt bir tekamül geçirmişse, kru • kadar ki bLnnefis Amerikan bahriye 
va7.Ör de fennin terakki sil~ mütenasip müneklkitıleri bu Japonları taklit Le bu 
.biır surıetıte büyümüş, hızlanmış ve gemilere fazla top konulduğundan do
,lr;;uıvvetlemniştir. layı bahriye nezaretini, milletin para• 

cHafif kruvaıör•t cmuahafazlı kru· sını denize atmış olmak1'a itham bile 
vamr•, czırhlı kruvazör•, cmuharebe etmişlerdi. 
.kruvazörib isimlerini alan ve bugün (10,000) tonilatoh.* kruvazörlerden 
,amk vaz'ifeleri ve görünüşleri itiba • muh'telif de\ıllet bahriye~rin.de ŞU 
,rile biri>Wine hiç benzemiyen harp ge- mikt6r gemi vardı.r: 
mil.eri hakikatte ayni cins bir vahit İngiltere - 19 tane, 
,had>in muh'telif şekillere bürümnüş Fransa - 7 tane, 
istihale'lerindeıı ~a bir şey değil • Amerilka - 16 tane, 
clir. - Japonya - 12 tane, 

İlk önıce sırf keşif vazifesı için ya • İtalya - 7 taınıe 
pılmış olan zırhsız kruvazir, yavaş ya- İspa.nya - 2 tane. 
,vaş hafif bir zırh tabakasına büründü (I0,000) tonilitodan daha k' çille 
ve cmuhafazalı kruvazör• ismini al . lmıvazörlere gelince bu sınıf gen er· 
dı. Bir müddet sonra bu zırh tabakası den aşağı yuıkarı her devlet babı yesi 
kahnl.aştı, bu sefer •Zırhlı kruvazör• l1ir kaç kruvazöre sahiptir. Bun arın 
.diye amldı; nihayet hem zırhı, hem de içinde en çok muvaffak tekne saJ an• 
1ı>plan adamakılll kuvvetlendi, zırhlı lar Alman kruvazörleridir. 
ile boy ö~şecek hale geldi ve cmu • cVemay• sul muahedesi muc:b nce 
harebe kruvazörü• tipi meydana çık • azami (6000) tonilat.oluk kruvazö in• 
mış oldu. şasma sal'8hiyetıtar olan Almanya, 
. Bugünün muharebe kruvazörü. cYa- cHitler- in (Londra) anlaşmasil~ İn • 
VUZ• ile dünün kruvazörü cHeybet • gili~_lerden bazı müsaadeler kopardığı 
;n.üma• arasında serçe ile kartal ara • dakılkaya kadar, (6000) tonila lo~ 
sındaki fark vardır. geçmemek şartile denize indirdikleri 

B .. ü ..__ .. 1 • cKönigsberg:ıt, cKarusruhe•, cKölm 
apn n 1UVOGSOr erı: ilı. ıı: - • fe . 

B 
.. t- d"" ..ı-

1 
. ım.u uç et gemı nnın, muasır en • 

u: un unya ""'nanma ~n kruvazör diliminin büyük mikyasta tatbik edil· 
~ndiı~n,Bunzırhlıyab b"ndısbetle, çok Piği teknelerdir. Hele c 193-0. senesin• 
z~ngı r. . un se e ı e ltruvazö - de yapılmış olan cLeipzig• hafıf k:ııı• 
run zırhlıya nısbetle daha ucuz olması v ..... ~; ı.~- t b' b di ı · 

• _..... ... ıa:uA ar ın, eın ze maKıne-

c on Heterley bulunan ,eyi muayene eclerün, ;e bun~a~an pek çok hızmetler bek - !erile müteharrik olduğu için mazot 
, • ..enmesıdır. hamulesini yehilemeden c 700~». mil 

Etlit 'oJaJan dlf'IJ'ı ~d IHJaçeye indi. Bir ( 1914-1918) muharebesinden sonra seyredebilecek kabiliyette çok m · te • 
kar Jalıiluı aonra Jönerelı 6a6cıaına acele acele bir ~k az zırhlıı y~pıldığı halde ~ı u~zör ,kamu ve pek denizci bir gemidir. 

{ S • 1Akl bir k11c1ı. Derhal faaliyete geçti. Odayı 
arqbrcb Ye aractıtmı buldu. Yerden aldı ve 

babuına Yerdi. Babua da bW}a n~tetıe baktL 

.. • • . • bı~~a bu tar.ıhten sonra tekimul et- 42 milyon marka, yani bizim para • 
ıeyla aoyleJı. O da batını aaUıyard: uBu Jelil Cımı mıştır. Muhtehf devlet bahriyelerin - mızla ( 21,000,000) mı·11.. ' · · 
lıa ı L·ı _ _ı • • d ık' b .. .. k .. . . . 4,,on ııraya 

r armaya 111 ayet eaeceldir.. Haydı lıızım otomo- e ı ~gu~un. r~va_z~rlerı b~~bırın • mal.olan (Leipzig) kendi hacmin· 
bUi hasırla Jo "'ra luıralrol -:..z lim . den mutekamıl, bırbırınden guzel va- deki kruvazörlerin en sür'atlisi ve en 

' • g a •-• ue meaeleyı an- bit harplerdir. Ağır toplu, kalın zırhlı ,mükemmeıl'idir. 
lcıtalqnl» JeJı. ve hakilkatte çok sür'a~i ve hattı harp Hele tıp'kı (Leipzig) in eşi olup 

Süı-!k hakilıi hırsızı ketlettini~ deiil mı? .• Edeme zırhlhsmdan başka hır şey olnuyan c1935:t senesi teşrinievvelinde ikmal 
Jiniue 12 in,ı:i uy/aya halunu.I muharebe kruv-..ızörUnün ancak İngil· .edilmiş olan (Nümbet-g) hafif kıruva-

tere, Japonya, Fransa ve Türkiye bab- (Devamı 12 inci..,.._) 
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lnanılmıyacak bir hidise M_ektepl~ri"!izde. Bütün Anadoluda çok şiddetli 
Jımnastık sıstemı 

Halk Opereti san'atkirlan ça~ışbkları tivatrodan F agdalı mı? sogv uk la r hüküm sürüyor 
zorla dışarı atıldılar 

(.Baştarafı 1 inci sayfada) (Baştarafı 1 inci sayfada) 
(Baştarafı 1 inci sayfada) . . r ifaretini taftyan buusi bir otomobil nastiji ba§ka bir pydi.r. Ve ikisi del&- dan zarar gömıüştür. Bugün hava iyi 

mucib'nce, bir mektupla mal sahıbıne} peydahlanıyor. ~r. .. . . .. . .. _ geçeceıMiır ve dünkünün ayni olacak· 
baş \•uruyorlar. Ve biır müddet daha Onu, bet de taksi takip etmekte- veç J~tiii _köı:ı>- bır ~un KaradeniMeki fııitına hafiflemiş ol 
orada kaltnak .istedıklerini resmen bil .J:_ B mob'"- · 'ekt•• 1 · muntazam şekilde inkişafına hizmet e- ~.ıı.....A.a. .... Bü.m•ı....:ıere lmyundlıl bekl~ w.r. u oto ıı&Grm proı o:r erı, d eg8ın . . at2ikti:r .... .,.. ......... u J ~ 
di.ıriyorlar. Maksiro kapılarına çevriliyor. Ve oto- en Y e JımDll • . .. .. melate olan vapurlar yolılarına devam 

Fakat mal sa-h.:.bi, bu teklifi yerine mobill de mal b.ilı.i . emrile ~ya baŞl&yan 'llİI" vucudün e~dir 
.getirerniyeceğiru söylüyor. k-.l:) ~r ~· :.J Pc=;~ınada .. sev- daha kuvYe11li bir hale geıtiriımesini•de Fırtına ~sınasında Anamor sahllinde 

Avukata miiracaat . ıı:ıw mış yırmMlen ıa;ma ~ 1?ıyor. Alman jimnastiği temin ede. bulUDlıD bir motör daJcaiarın tesirin· 
Bu vaziyet karşısında Ha1k opereti . Bu =a~=a doğru •11~~ .Allman jmınastiğinin biria.kıın akro den karaya bindimrlf ve batmıştır. 

san'atkar1arı, avukaUarm.a müracaat e- yı~, t . r yen san at ar· basi hareketleri vardır ki ıenç'lerin, ce Yildü olan motörün qyası ç*anlama 
di)orfar, haklarının korunması için o- Lu onlerıne çıkıyorlar. saret, itimadı nefis ve başanna. kabil). mış, insanca zayiat olma.ınıştU'. 
mm delaletini istiyorlar. Gürühülü münaka,aya yetişen po- yetini takviye eder. lmıir, (Hususi) - İki gümden berl 

A\·ukaftl.arı onlara: lisler, Makaimi • etmek isteyenle- Ben gazetelerde bu h~ta yspılan Ege mmtakıhunm her yerinde olduğu 
- Hiç endişelenmeyıintiız ... diyoır. Ve rin bu hareketlerini. tecemmü kanu- bütün neşr'iyatı takip fJd:iyonım. Uzun kadar- İzmirde de şiddetli fırtma ve so 

ilaYe ediyor: nuna muhalif görii)!IQl'lu. Ve onların zamandan beri kimi İsveç, kum Alman ğUk hükıüm sürüyor. Yqh insanlar, 
Bu mukavele eliniıxle bulundukça, bu hareketlerinde l:s,kaca bir suç gö-j~ tamamen rnernıeketten ka 1319 senesinde lıımirin meşhm' soğuk 

kanunen bu binada . ~~maY_a. devam remediklerinden. hep.ini daiıtıyorlar. pı dışarı etmeği istiyor. llıu'ını hatırlışacak kadar ileri gidiyor 
etımek hakk~a sahıpsınız. Su:& bura- Fakat berikiler, civardaki sabahçı HaMddı bugün m~-ek.ette liyi.kı1 lar. 13.19 d~ o kadar fidde~i ~.ol-
dan. ancak bır malikeme kararı çıkar· L'l.. 1 . t- '- . olar k li 1 · le ne tav- jimna...,.,.ırı; ne de Alman muş iti İmıirin tanınmış bır zengmı so . . &mıve erıne illıltSUD a , po • erın -y .::u.aes•, - . i 
tabilir. ----'-1-- .. ~. la Q_L_LL • jmnasüğt yapılaıbiliyor kalılta, ~ U7Jerınde donınuş. pek 
Avukatlarından bu cevabı aiiı.ktan UDU:-?mMmı aozw:~r r. ~ueyın, . . . . . mencll v.~ ..... ,~ k:" fu sat 1m ş -

bi iki · :-t --1.1..~ - d daha b Btmun ıçın de mekteplenmıze bak· ..,. ........ e am ışı o uş. e 
sonra, vaziyeti malsah1bi~e de bildi· r ncı :---t~~ e u· mak kiticlir. Haftas'la bir saate 1nhisar hirde kömüır kalmamış, ira.dei seniye 
ren san'atkarlar, birkaç gun ~aı O· l~up, polİI tarahndan bır defa daha eden jimnastk gence ne gibi faydalar ile A,dmdan İzmire beş deve yükü 
~uı: tara~~an ortaya at.ıhnış bll' fuzu- daiıtrhyorlar_. . .. . . vereıbilf.r? kömür gönderilmiş. Fakat İzmiTde ev 
li gal ıddıasından haberdar oluyor· iş bu. şıek:lde ıken.'. akşam u~erı, bir Bu vazi et karpsmda hill İswç jim veık'i günkü kar yağışı o kadar devam 
lar.. . . . zat, san atkirlara muracaat ed~yor ve nast.iği ~r demek g(ilmçW.r. ~ olmadı, biraz serpintiden sonra geç-

K ... ndilerıne de, tıya.troyu terkelme- onlara. tiyatrCJYU terketmelerı için B . __ ,~-· .wt- ~tep tı. 
1 . b·kl·ru· B 'ht d , ene il'A\.Wll .naaruna ava."" uıaı.. K da. en ı ı ıyor. u ı ar an son:a, (200) lira teklif eyı:~...,r. . . he hah ........ . . d-1-: an sevıenlıeır, jct1ik sporuna e -

1 h-bi ~ b' ·· ~ı. • · il -V"" lerimime r sa as5 ou .. yırmı ...u h . 
ma sa 1 yıe ır muz06ereye gı:rış - San'atkarlar kendilerine teklif cdi· k palmak rt.i il t jimna t'ğt emmı.yet v~riyori.ar. Bu hafta Kız ko 
mesi düşünüllüyor. Ve avukatın ,mal sa 1 but . ~ onııd çıktıkları tak- a ya _!8~ eB= 8 1 

lejinden ve erkek ticaret lisesinden 
hibiyle teması .kaTarlaştırılıyor. ~n ~na. • an .. . muballdcak ıa~uı.nr. . ~ ya gruplar Nif dajma çıkarak karlı tepe-

Elektriie yapılan suikast dırde ugrayacaiklan ~~ mutenasıp pjıaca:k cliıiM' jimnastıik barek~erı, 4 Ierde eğlencetı da1riblar geçıil'mifler-
Faıkat bu kararın tatbikına vakit kal butmuyorlar . .Bu zatla birlikte bulunan ğer zamanlarda, meseli talebenin spo- dir .a.11.,.,ı;-~-a-'"'- -.ı..,_ ....+'...:ı:'l.leri 

b. • '-*-} -''--inci . ~Mil ~ ......... ını..ıa:ı en 
madan, yani geçen cumartesi akşamı ır mc~ur'. san ~&ar ata: ra a~ S&•~ e, arzu '" kı.ymettar hediye kar olmuştur. 

Tokat, (Hususi) - On gün.den beri 
Tuk.at köy'!erinıde şimdiye kadar eros• 
li görülıniyen bir kuru ayaz hüküm 
süımeıkteclir. Bütün üzüm bağlarile 
meyve ağaçlan donmuş-tur. Şehirde o
dun buhranı baş göste-rnıiştir. bir yük 
odun 60 ~·r meıbp yükü kömiiır de 
120 kun.,..ı yükselmiştir. 

Elizhde 
Eliziz, (Hususi) - Bura.da şiddetli 

bir kış hü'küm sürmektedir. Şehir bir 
ha!tadan beri kesif bir sis tabakasına 
bürünmüş bultmmaktadır. Sisıll bman 
J.arda iki metre ilerideki adamı bile 
göımdt mümkün olamamaktadır. O .. 
dun ve ktmür fiya11ları fırlamıştır. Be 
lediye yakacak ih't'i'k8rının önüne g~ 
me!k için tedbiırller almıştır. 

Merzifonda yakacak buhranı 
Meriifon, (Hususi) - Havalar so f' 

ğu'kt'Ur. ~dar fa1Jladı.r. Ve kuru 
biır ayaz hüküm sürmektedir. Odun fi. 
yatları adam aıklıl'lı yükselıııij'tir. Bic 
meıikep yükü odun 80 ku~tur-. Mer
zifona civardaıkıi ocaktan 600 ton kö -
müır vereceği söY.leniyorsa da henüz 
bi.rşey vıerı1memiştir. Esasen bu kadar 
künüır veriJse bile Merzifona ~k az
dır. Heıkes bağlarındaki ağaçlan kes 
mek suret\lıe odun ihtiyacını karşıla· 
mağa çalışı,YOI". Şimdiye kadar köyl'll 
SÜ liile k&nür yakan Merzifona, kö -
mür verilmemesi pek sıkıntı doğur • 
muştur. Bu hal devam ettikçe bağlal"" 
da ağaç namına birşey kalınıyacakfır. saat 1 7,30 da tiyatronun bütün elek· - Sız, diyor, anahtarı bana emanet heVESe gıon!, peklll yapılabilir. Ve bu 

trikleri blrden bire sönüyor. Yapılan edip binadan çıkın. Ben, sizin uğraya· hareıketıl.- .Mnan jimnastiği oJabilir. ismet lnönü U • • 1.1' k •ı 
tahkikat san'atkarları, malsahfüi tara· cağınız zi.yan n.i.sbetinde tazminat al- Ben ldşini.n de yapı)nası, fakat bu- ve narıcıge ve l 
fm~aıı bir suiıkasde maruz kaldıkları - manıza tavaşsut. e~eyi ~aahhüt eyli- mm_ gellı91ijiın yaşına göre hesaıp edil- Vekili Partide izahat ve d·t 
na ınandınyor. yorum. Vermedik.lerı takdirde anah'tarı mesı tarattanyn. 7 l e 7 
. ".'e bu in.anış, tiyat.ro ~inasının kofre gene si~ vereceğimi Bu iki j_lmnas~j. .de bir ta~afa fil"' (Jlaf 'tanla 3 tlncü aylada) ı kat hiç bir •urette köylüyü iJelebe' 
smı kopartan eıl~ Anderyanın, San' tkirlar bu vaad üzerine sade lMmıak dogru değRdir. Hepsinın yap!- 3 - Orman meselesi: Bu mesele topr-'~ız kalma -Lk"' _..ı d 

Is h·ıı..· . daml da ld • a • ' 11... &UI ya m11ın um ""en a~ ma a l'uının a arın n o ugunun L_ ll ._...r} Vtft ç ,_..,. ,_,_ bi 'Ja.cak yeri hepsinin muayyen spora ijr esaaiı nıoktavı ihtiva _J_r· · · d 1-. __ .__ l 
1ru a.vu arını ~ a,,..., au.,..ııuan • • ,, ., • c:ue · çerçeve ıç.uı e .u&lll&lllla)'a razı o ama .. 

an1aşılınasından sonra vvet kesbedfi adan k Jar ra faydalan va~ır. A _Mülkiyet meeellllinin haHi. 'f. -x.. k'. l" da"' __ ,_ 
yor. n çı ıyor . Eğe b ik" jimnastiği ayn ayırı mü- 1 . . yız. Gp•oa• oy uye gıt1D11& me-

Bu vaziyet karşısında da, ma4sahibi F.akat erteai gijnü. bu memur ken- talea ~ek ~ ben lsveç jim ~ ~ :Jl mabafaza t.,kıilM:ı. eel~. medent ~~mleketl~in ~er bi-. 
le müzakereye girişn.ıek kararı, bittabi dilenne: t.w. . ıazam ve deınmlı yaptl· • .. ~rın yalnız devlet elile re:r ıçuıden aegtıgı ve HıJUD aaıer na-
suya düşüyor. - Size iatediğinizi vereceklerin~ =~gın~;:ı daha mUYlf* ve daha ifletılmesı. . • .. nunı alan zirai bir ilerle.me safhası ol-
~ünkü san'atıka~ların avuk~~l8:ı,. ~u söz verdiler, ve anahtarı aklılar! eli- praru: ~rum. İ.SYeç jimnastiğin\ evi ~!~c~e -~aç kesmek~- mUftiır. . .. 

suıkatıten~ sonra, .. bı: anl3i1lla ümidi:ıı~ yor. ni.?Jde ~ yapabiliırsiniz. Her sabah mm beiliai bir iki wae ıçuı bbul eclilm•t M~~eti~ de bu. aaftwlau. 
~ ?l~u:_gnn~ sa~l~yor~ ~ ~~~ıb~- San'atkirlar, berikilerden istedik- tazaıman 20 ~ çaıışrne« gençlere ola iiır ttene eoua.:===W=t• .._ pçme8l bır teUmül esen olacaktır. 
n~n. aşikar bır swmyet gos.terdıgını bıl terini alamayınca. polie vasıtasile ye- kuvvetli ciğerler, çevik biT vücut, iyi :İ§ blrmyacağına bnum. Onnanları dev• Memleketimiz diğer memleketlerin 
dır.yor. niıden binaya airmek teşebbüsünde hu· .. _y.....,. bir kafı:ı. --ıi bir tabiat verir. le.te mal_ etmek. iyi muLafaza tetkiJ&-. • tecril>elerinden iatilade edecektir. tik müşkilit n:: ~ ..., .. ~ 

lunuyorlar. Alınan jimnasl.ji vürudun üst u tile t~tZ etmek Ye clnlet efile İflet- Yardımlannızla birer birer ve sür• 
O gece, temsilden sonra, tiyatroya, Fakat riyatrq:yu. mal sahibinin ada- mını az zamanda~ göze çarpacak de mek. ıçmde hahmduiwnuz bub-- lılle baf&l'Maiımız bu itler için 1...- al-

maL'iahibi, ortaklam, ve bir komiserle '1'- _,_ ,__! -T 
mı Veli beklemektedir. Polisin emrine recede .... ..-..~ kuvvetli ve kalın nuw orman mınme.ini. memleket le- b Mnede yüz m:l.-- lira tab.ie ede--birkaç polis geliyor. San'atkarlara: .....,....- b ".JVU 

_Siz, diyorlar, tıiyaıtro binası içinde de brtı plerek kapıyı açmıyor . paz1lar verirse de luuı y.pan idrnanct ine halledecek tek )l'Dldw. Bu h"8Wt- bileceiimizi umuywwa. 
adam yatırıyorsunuz. Halbuki, bu ha- Polisler ile, ~en iki şahit bu- idmanı bırakır ~ a& zamanda taki meeii ve fedalkbiı Ye para w- ismet İıniinü bundan sonra zinıaf 
reket, aramızdaki mukaveleye muga- larak. Velinin bu cürmünü zapta ge- toptadıjı adaleyi ıene az zamanda tay fım eairaememek lhnndu. Bu tecim- progra.ımnm esaslanrn ifade eden, say 
yıirdir! çiriyorlarl beder. leri alırken metnlekette alacı belan- dıiı kanunlarm, tah~ bnunlarHe 

E .ektrik suikaStii hadisesinden sonra San"atlı&rlar, haklarını ar.rmak için Ben Alman jimnastiğllıi daha ziyade duıp ucuzlatacak çUfJ7i de dütünmeie beraber Meclisin kış tatiline fe9Deden 
tiyatı oda bir bekçi bullllldurulması Jü· kanuni muamele pefinde k()farlarken, spordan teııikki ediyor, ve mektepler· mecburuz. evvel takattür etmesi, bize öniinliızde 
zumunu oııta.~·a atan san'atkarLarm a· gene eski mutavw* araya giriyoı. de her Nsindın de ciddiyet!e tatbikını T.,.k Ku•._ ki seneyi ık~aca~a v~ r_nuhte~if 
vUkatı bu sozlere su cevabı verı' T . ah' ._ .ı_ ·ı ~ .. ....,.,.M ...... rum.. ~ T _L '--- ~ L kıslm1ıarın hlribmle ıı:tıibatlan bilyu~ 

' • ":> yor: aznunat m ıyetınue verı en paraya .........:.• .. .,.__,,J.._ • " - optll& 1UWUD11: 1>1r topra& olduğ aırkad • . . 
- O muka\'ele, yü7.de yii2 ve müte· bir miktar daha ilave ediüyor. Mekteplerimiz derken şu ~taya ışa en 9* mahısulünü yalnız bir Taziyet· ~i~:: a~rmıın dikkatini cel 

kabil bir hüsnü niyete ve emniyete fa- reıt etımek faydah olacaktır · B · .J_ _L :...ı___ ~ 
d Fakat borçlarını ödcme:k için .bu :'a- -.n1..t.:} j' t: .. _. ____ a te verır. u vazıyet ae o topra& ~ Uzun ve sürekıli a~-1. .. rJa '---·la· 

ti.na an yapılimıştı. Müvekkil1erim, ge _ı__L cdı . 'nd kalan Orada 'i"" ..... ara ımnas ııı ~ıy y 'n ıu.l I ...d -.Jljl&U -...~ • 

çenılerde size borçlarına mahsuben \ •er rayı oııUCJA m uııyetı e san- ~ t• kı,.vafet'le yaıptıımryorlıar. cm ı o re tr. nan bu beyanattan soma Başvekil vaık1i 
dikleri 2000 liraya mukabil senet bHe atkarlar heniiz matlVplannın tamamı· JlIX~lbuki -~kten makeat Ti- Yurdumuzda topraksız çiftçinin aa.· olan sualler üz.erine, mevcut aiyasi va-
istememekle, bu hüsnü niyetlerini is.bat nı alabilmit değiklirler. Ve çalıpma- ud anı.. ld ... kada .. itle- yıaı her tasavvurwı ÜtıtÜDdedir. En zi. kıaMır üzermde ayn ayn izahat vermiş 
etmiş bufl.unuyorlar. Halhuki, sirı, mu malt vaziyetinde blmı, bulunmakta- c -:. m Siz :en~: ede . r.ıyiü 1- yade toprağı tabim edilmit en ma- ~Manisa saJ')&vı Hikmet Bayu.nm 
kan~leye mugayir davranmakla, hüs • dırlar. ~ B'. 'le . ~ın• e mur ~rlerimiale bile köylünün yarı- Zıraat Bankası ve !tuıunu hakkındaki 
nü niyetinize olan emniyetimizi pek ta * buse bunaM~~·~~ ::~ıŞefiko ur.>) ama yakın bir miktarı toprakeız:dır. sorgusuna cevaben Ziraat Bankası ka 
hii olarak+'~ m'i .ıı k rd Hı•- ~Lı: '- ~ 1 · Spor urnarrırı: _,. • DuJr ı. ait' .._,.,,._._, __ :~··nc1 --L nununun mecliste ~re edilmek· 

wma ·y:ı.e ı ınız. eıe ma Biz, hauıseyi doğuran seoep enn, ((-Bugünkü vuiyette diğer millet- ~-•-nna .. ·~aJUU ....... u. e. ~ te oliuğun.u ve ba1*anm bu yem ;.,1e-

hut suikasdiınizden sonra biz, içeme bu hangi taraf lehinde ol'duiunu tesbitle lerin mekt-eplerinde ve etadlarında tat- fena ,artlar ıçinde ve ~k. verı~ız o- re kıymetli y~romunı Nirgemiy~-
Punan 3000 lira kı.ymetindeki eşyaları- mükellef deii}iz. Fakat ne olursa ol- L!L e .... .!IL.t-..! -"-!-IJ ........ nazaran iki ktema larak .çalı.flD&k .~ur.ıyetınc:ledir. ne emin bn•-ı...ıı...-u ifade _._: • .ır. 
mızı bekçisiz bırakamayız! _L H lk uc& ~ y-11.u ........ U:- bi ---'-! .. .a..:_ L! _..1_ alı ._._ .... Ylil.Uol ır:w4111~ 

ıun. bugiin&.ü halde, a opeertinin laca hiıl>' . d h ilet • ~ r va&n ~ oır .uamın m nı 
Bu cevap karşısında. orada bulu- (50) san'atürı. ailelerile biılik:te açık- ::_ı:~l !L! ~ .ı:~ en ert ~u ~ cebren aptetımek fikrinde değiliz. Fa- uarı·cı1ne ,,. o,_,.,,. 

nan polis komiseri, eşyaların muhafa• pu'A 1 lJU p.mnut191D MCVC\I OM:J\11ıU W U g •n UH•11--H ıa n• "' """ ıı 
zasını taallhüt ettiğini bildiriyor. Ve ta bulunmaktadırlar. Günü gününe iddia edilemez. AJni me-. ha~en evvel Fran. V 'I.• 
aan'atkarlarm koyduklan gece bekçiıi y ... yan ve. lıiç bir ,.erden yardım gör· EMiclen Almanların jimnastik ieti- wı. IMVZU~uıfhı. o aıncla ı arın geııgor 
dışarı çı'.karılap, ~rine, Veli adında bir meden san atlarını e&tıta çıkaran bu bmeti ••11endi. Bunu laveç tam ınütduwııe doltarların .izin anket ma- ( ......... ı IBd _,...) 
diğer bekçi ikame olunuyor. vatandaşlar, ş~ anda ~timal aç buhı~- clej!,tirdi.. Ondan aonra bütün millet- hiyennde açaı...., bir ... ıe verdik- devam eden konufDlalar eanuıoda beYı 

OtomoLilde Nöbet ma~tad~rlar kı, bu pnp ~ eerarengız ler 25 aeaelik bir tecrübe neticesinde leri ceYaPlva lı ... ten hatırlıyorum: nelmilel nmumf ai)r.t vaziyet ile şu-
Fakat san· atkarlar, polialerin gidi

finden sonra, .bekçi olarak. ikame edi
len Velinin de, mal sahiplerinin adam
larından olıduğunu öğreniyorL., ve 
eşyalarını beklemek meeburiyetinde 
kalıyorlar. 

İçeri de giremediklerinden, Maksim 
kapıları önünde iki taksi kiralıyarak, 
içlerine dörder, dörder taksim oluyor
lar. / e karla karışık tipi altında.. eşya· 
larının içinde bulunduğu binanm ka
pısını nöbetle uyuyarak beklemeğe 
başlıyorlar. 

Ma.ksimi b,gale T etebbüs 

h&dUtenın en acıklı cepheaı de budurl ineç, Alman, Amerika jimnaıtikle- Fruaa te1'i.Jei bedeniyesin.in ilk baıta Atinada toplaıııeaık olan Balkan 

rindon faydalı 1umrnlan alarak mürek- meri.aleeini temia eden ba cevct.plıar a- dtantı koDMyiain Wfl1.li olacaia bü .. 
Yeni vekilet binalan için kep ve Mikst bir tarzı tatbika bafJ.ch. ruıncla birinciliii banan ceqp aı- tün meaeleler tetkik edihai,ıtir. 

tahsisat lar. Mutıakıkalt olan bir şey var ki, bi- nen ha.tmmdadar. Bu c.vabı bir dok- Bta akpm BapeWI Metan. tara-

A k 29 (._._ i) _Adı· zim lsveç jimnaıtiii diye aldığımız fe- tor vermitti ft Franuda bir siıtem fından Türkiye Harieiye ~eki!I ,ere. 
n ara, rıuıtUa rye k'll l tb"ki yd ti" • rı.._ -:s..: _.J __ ı_ fin D::...::.ı. Bri --1:_..ı_ l 

V·_ı__J!!t •1 c- ~L 1 :L! ] V ı er ve on arın .tarzı ta ı aporcu ve me ana ge nDlf ı:.&>ert •- e«Mıma- e UV\T._ ~ uu:ıumıe Yeli en 
ea.aıetı e umrU& ve n1ıutar ar e- .. rb.. b' .1 . . ... k t'' ı .. L_____ ....::-•--~ ---• • _L .. .ı_ L!_ L-

._~1 • b" I . . . b' il au uz ır nesı yetıftırmege a ıyen rın muaeırı o an mutelHIWl9ın ıı;uuı1C9& n::ıııNU1 zıyu. QUl9tane uu nava içeri-
ıuuetı ına arının ınpatı ıçın ır m • . k .. fid' ·· 1 idi. • de · · 
yon liraya kadar taahhüdata girişilme- gayrBı' .a ~- . L _ _ı • di tb!9- şoy eTı _;_! . L~ • • ~fa dalı · ım 7:..~fe iftirT. :t..ı..:... y 
. . .1 . hakk d ızım te11Dryeı ocaenıye ye ta ı~ « e1U1yeı ucu.enıyenm y ve _,.a tte .,... .. ,e. uao-lavya, 

sıne mezunıyet verı mC61 ın a ..... . L---'-~ .a...!11.. _,.,.___ liii · · · · IabiL---! · • R ı-:ı- 'le •-- L---
1. b" ka t!!!.~"l.. •1 • • ettıgımız D&COMat ve taLwı& tar~ ıenç Yetiftirıcı o 'lllC9l ııçın fU omanya e~n nazar....- IMl4Q' bu· 

mec ıse ır nun UlJ'•uası verı mıstır. A b" k le · d __ ,_ 'f ..ı_1. ·li d b lu l 1 dı · vl'upanın ır ço yer rın e an~ tarı wmı n e u nmam fa?ttır: unmllf ar r. 
haeta ve cılız adamlara tedavi için kul- Spor tertbiyei bedeniyenin nlıal Gazeteluia M6talealan 

lneboluda fırtına ]anıyorlar. şeklidir,» Dolcıtor Tevfik Rüıttü Ar .. ın zi. 
İnebolu, 29 (A.A.) - İki gündür Bütün dünya sporcu biT nesil ye- Bundan da anlqrlıyor ki, terbiyei yareti münaaebetile gazeteler hararet-

çok 'icldetli fırtına. devam etmektedir. ti"irmek. için MiDt (muhtelit) bir bedeniye ile aparun rabatası hiç farke- li yazılarına devam etmektedirler. Ga• 
Sa t sabahın dört buçuğuna gelin· Yağ'an kar civarda yctmi' santimetre· sistemin içinde yuvarlanmaktadırlar. dilmiyecek bir ek halinde olmaclakça zateler, Tevfik Rü.ftü Araeın Türk • 

ceye kadar, hiç bir hadise çıkmıyor. yi bulmuştur. Vapurlar fırtına yüzün· Ve bu sistem yoruculuğu ve forme et· bir takını harekata terıbiyei bedeniye Yunan clostluju ile Balk.an antantına 
Fa~a~ ta.m o sırada, meydanda, mal sa- den buraya uğramadan Sinoba iltica mesi itibariie eporun oyun lamıına çok namı vermek bugünün telakkiai.ıM gO. yaptığı h.izmetleri tebaritz ettirmekt ... 
"ıibının ı11let-tiği diğer bir müessesenin d' ...._.. __ _.::__ı..:_..:.--=--------------------





Tabiat Sancağın müstakil 
bir coğrafi mıntaka 

olduğunu gösteriyor 

Deniz ve denizcilik 
( Baştarafı 9 uncu sayfada ) 

Karadenizli gençlerin dünkü çayı 
zörü bir harika lımş. İtalyanların 
(Kondotyeri) sınıflı hafif kruvazörle -
rini de çak methediyorlar. Saatıte ( 40) 
mir sür'ate saliip olan bir kaç tanesin· 
den m aada (Barlbiano) i5iml!.isi sür'at 
tecrüibe lerinıde (O ) milden fazla sey
retmek suret:i:le dünya rekorunu elde 
etmiştir. Bugün muh'telif devlet do • 
nanma1arındak.i son sistem hafif kru • 
vazör'ler adedi şunlardır: 

İngiltere - 36, 
.Afneriıka - 1 O, 
Japonya - 20, 
Fransa -. 12, 
ita1ya - ı o, -
Rusya - Baltık deniiinde: 2, 
R usya - Karadenizde: 4 
İspanya - 3, 

( nn:;-turnfı 7 inci seyluda ) 1 doğru değiŞir. İskenderundan İhnilianı 
(Homs) \·e H.ıma, ..-tir ve ovalaı-ını bu.nnuna kadar uııanan sahil ikliminde 
sıı.Jar ... Ocib O\'ası~1d; Antakya mıntaka kışlar çok mut1edil geçer. Subtropik ne 
sına dahil olur. Cisrişugur kasabasın - ,hatların yetUımesine el'verişli olduğun· 
dan geçerek s:male doğru bir vadi için- dan l>u iklime narenciye iklimi de <le
de akarak Amık ovasına gelir. Burada oobiılir. Aym iktllim şa.ı:ıtlıarma malik o
Akgö1ün faz1a sularım Karadere deni· lan Dört.yolda Sellelilk yağış mikdarı 
len bir ayaı."'la aiır. Cenubu garbiye f 30 santimetredir. En çok yağmur şu· • 
doğru dönerek Ant.ak.ya ova ve vadi- bat, mart ve illisan aylarında düşer. Bu 
leı ini suladi.ktan sonra denize dökülür. t&lara kar düşmez, don nadirdir. 

~u ırmak pek çok t.~ ve ~prak taş_ıdı· . Sahil gerisinde uzanan dağlarda ınu 
gınd~_n ~e.Uasmı mut~madıyen ?en~ - tedil bir yayla iklllıni hüıküm sürer. Bu 
lettıg"ı .gıbı, Antakya ıle Suv~yd~ye ara dağları '"e yaylaları örten çam ve me
sm~a.kt .k~m k:_rmlada doı~u.~n~~n ,şe cinsleri c~nubi Anadoludakilerin ay 
eskısı gıbı seyrusefere elverış.1ı degll· nıdır. Dağlar ve yaylalar çok yüksek 

Hola.ında - 3, 
İsveç - 1, 

Toplanbda bulunanlar 

Arjantin - 2. Karadenizli Gençler Birliği dün E- j lar karar altına alınmıştır. 

minönü Halkevinde tanıtma makaadi- ı · Görüşmelerden sonra davetlilere 

dir. olmadığı için hemen her tarafta zeytin 

Çin - 2. 
Öil!ü TU.Xık f ilosuna asrın bu küçük 

ve sür'atli g~ilerinden bir kaçının 
ilavesi temennisini iııhar edelim. 

le bir toplantı tertip etmiftir. bir çay ziyafeti de verl~mi,ıir. 
Saat 21 re kadar Mln.İmi bir hava ;,=--- · · · · ·· · ' ' · . .-.-.. ..._ -

Amtk çukur ovasının ortamda çok .fiklere ve bağlara rastgelin.ir. Bu kısma 
derin ohnıyan bir göl uzanır, Akgöl we zeytin iklimi diyeb'iliriz. Sahillerde ya 
ya Antalvya gölü adım taşıyan bu göle şa.~ran halk yazın yaylalara çıkar. 
bi.rçok ırmaklar dökülür. Membaı Tür 
kiye hudutılam dahilinde olan Karasu 
göle yakl~~tığ! yerlerde yatağından ta 
ş:-ınık birliaıkrm bataklıklar meydana 
getirir. Bu sebeple gölün vüsatini tes
bit güçtür. Gölün suyu tatlıdır, bahk· 
ları ıni.itenevYidir, yılan balığı meşhur 

dul'. Fakat asıl göli.in ~imali garbisin
de küçi.iik cba1ık gölü» balık serveti ba 
kınımdan bilhassa ehemnriyetilidir. 

Gofün fazh suyu bir ayakla Ası ır
ma~.na karışır. Karadere adını taşıyan 
bu a~·ağı temiıılemek suretile bu ova
daki bataM!ıklan azaltmak ve arazi ka 
zanmak imkanı vardır. Etraftan gelen 
ırmaklar NKgölüın zemin.ini doldur -
makta ve gö!i.i.n sev!iyesini yükseltmek 
tedir. 

Akar sular cereyan tarzı mmtaka -
nın :ç kısmına büyük bir inki.~af k:ıbi 

1 'yeti \'eTdiği gibi buranın müstakil bir 
m~ntaka olmasında müessirdir. 

İklim ve nebatat. 

.Antal-.."')·a mıntakası iklim bakımın .. 
dan da birtakım hususiyetler gösterir. 
Bt - 'il Suriye toprakları gibi kuırak ve 
çıp • ik değildir. Yağış nisbeti ziyade ol 
du ... u gibi arazinin büyük b'ir kısmı 
ça ılık \'e ormanlarla örtülüdür. Bu 
nunaa.kayı yakından tanıyan Alman 
coğı n f yo.cılarından Banse: 
~Suriyenin şimalindeıki iltiva da~fa

rmu1 Klora bakımından Anadolu dağ 
lan ile o kadar sıkı bir münasebeti var 
dır ki Suriy~ni.n çıp1ak toprakıJarından 
ge'.enler Anadoluya dahil olduklarına 
da:r reddedilmez bir intiba el'de eder· 
leı. «Die Türıkie 326. diyor. 

Bir taraftan deınizde, diğer tarafta~ 
cöl \'e istep sahalariyle çevriJi olan bu 
mır. takanın i'klımi Akdeniz ikıl'.inıi tipi
ni ,., ··stermckle beraber sahilden dahiTe 

Dahildeki çukur ovalarda yazları sı 
ca'k geçen bir iste9 ikıl~imi ·hüküm su· 
rer. Etraftıa çayırlara ve çalMıkıl.ara rast 
geliniır. Yaz kuraklan esnasında taria 
ve bahçeleri sulamak icap eder. Ağaç 
hk yerler daha zliyade su boylarında 
toplarur. Karasu vadisindeki bataklık 
farda pirinç yetıiştirilir. Akgöl etrafm 
daıki bataklıklar çayır ve sazlıklaıı.1a ör 
tülüdür. Dahile do~ru gittikçe kurak
lık artar. 

HuTasa avarız ve iklim gibi tabii hu 
susiyehler buranın müstakil bir coğrafi 
mmta.ka olduğu Suriyed.en ziyade Ana 
doluya ben-zediğini bize vazıh surehe 
göstermi;:tir. Asıl bu mıntakanm Ana· 
doluya bağlılığl nüfusunda ve kültü
ründe ,görünür. Bura halıkı en ufak bir 
lehçe farkı göstermeden Anadolu türk
çesiyle kopuşur. 

Büyük muhaceret yollJarı üzerinde 
bulunan bu mıntakaya gelen Türkler 
öz varlığını daima muhafaza etmişler-
dir. Buradan daha cenuba, Suriye tcıp
raıklarına da peık çok Türk kitleleri in 
miŞ-$e de bunların büyük bir kısmı a· 
rap1'aşmıştır. 

Buradaki dil ve kü1tür hududu ara
zinin bünyesiyle o Jrndar büyük bir uy
gunlluk gösterir ki tabiat1e kültürün bu 
kadar vazıh bir int'ibakıı.na pek nadir 
tesadüf edilir. Anadolunun devamı o· 
la.n ilth-a mıntaıkasiyle beraber türkçe 
biter ve Suriyenin inşikak sahasında 
arapça başlar. 

Bundan sonra Hatay ilinin muhtelif 
k<>§elerini dolaşarak yapacağımız t~t
k~ler bize bu ülıkenin halle ve kül tür 
b~ımından tamamiyle bir Türık ili ol
duğunu kat'iyetle gösterecektir. 

(Ulusdaıı ) 

'·Son Fosta,, nm Edebi Tefrikası: 5 

I 

Yazan: Peride Celil 

A. Cemalettin Saracoğ)u 

Manisada bir spor va tarih gezisi 
Manisa (Hususi) - Hatkevi dağ

cılık kolu üyeleri 8 k ilometre mesafe
deki Opınardan tarihi Sipil dağının 
yalçın kayalarına tırmanmışlardır. Q.. 
radaki kayalara oyulmuş Eti eserleri 
üzerinde tetkikler yapmışlardır. 

Manisada yeni parklar 
Manisa (Hususi) - Şehrin içeri· 

sinde pek geniş b ir saha kaplıyan eski 
mezarlıklar belediye reısı Avninin 
gayretile kaldırılmakta ve buraları 
park haline getirilmektedir. ı 

içinde devanı .eden hu toplantıda cemi· 
yetin inki~fı için icap eden bazı esas· 

Bursa parti kaza idare heyeti 
Bursa (Hususi) - Parti kaza ida· 

re heyetine Ali Sırrı Ay.oy, avukat Sa
dık, T ahsin Arsal, Nizameddin T e -
miz, Ali Talib, Mehmet Şahbaz, T ev
fik Bilecik, Emin Gündoğdulu ve Ne
cib seçilmişlerdir. 

Bursa belediye reısı 

Ankaraya gitti 
Bursa (Hususi) - Belediye reısı 

Cemal Öz beled iyeye aid ifleri görüş
mek ü zere A nkara ya gitmiştir. 

~ .. 
bed~en \'e ruhen yorgunsaııız \'C bundan dolayı tanı \' Crımle çalış:tmı
forsanıı; işleriniıın iyi gitmesini nasıl isteyebilirsiniz 1 Unutmayınızkt 
birkaç gecelik uykusuzluk siıi bu hale sokabilir. 

Bromural - ıcnoıı .. 
s1nirlerl y.ltı~tırır, uykuyu getirir, zararsız, !esiri lıos ve cııınfyefll bir nıç 
olup slnirlcriımin stikiıııunb çok kısa bir zamanda i:ıdc ve bu ıucde sf'd 
yeniden dıııçleştirecek olan uykunuzu lcıııin eder. 

IO vr 20 ~0111111 iıııq i lıa ·, i tüı • 
ltrdr tczantkrdt rtçcıe ık s.ıtılır. 

Knol l A.-0 .. ki myevi maddeler fabrikaları, Lu dwigsh afen •iR lıin. 

Seza ağla[ gibi yüzünü buruşturarak kıpkırmızı oldum. Baham kolumdan 
doktora .baktı: tutup, ağır ağır yürümesine devam e -

-. - Ne çocukca şeyler değil mi? derek sesini çıkarmadı . Siz de hemen 
Sıırrı Nfüad ·dini alnından s.ıkıntı, ~İzi görmüştünüz. Ayağa kalkıp se -

azab ifade eden bir hareketle geçir - lamla.dınız ve biz bir masa bulup otu· 
mi~ti: runca yanımzıa geldiniz. Babam her 

- Bu sev~den çok: 1'orkmuştum. zamanki neş' esi ile sizi karşıladı. Güle-
Otomobilde başımı onun o • ı tuhaf bir heyecan heni yakaladı. Sizi Fakat bu kadar derine gideceğinizi ne- rek: 

muzuna bıraktım ve düşündüm ki görmek, bana karşı aldığınız garip tav· reden tahmin edebilirdim! H er şeyi - Haydi bakalım Sırn Nihad, de -
o bütün babaların en iyisi idi. O sıra- rın sebebini öğrenmek istiyordum. Ba- neden sonra anladım ama iş işden geç· di . Bu ıgece kızımı biraz eğlendir. Dans 
da ıztıraptan param parça olan y üre- !oya geleceğimi biliyordunuz, gündüz mişti. et, neş'eli şeyler anlat. Sen doktor de
ğimde rbir tek teselli, bir tek beyaz kö- benimle o kadar güzel konuştuktan Sezanın dudakları acı bir tebessüm- ğil misin? Bizim Seza da bu ak~am bi
şe, onun daima yanımda kuvvetli bir sonra gece niçin kaçmıştınız? Babam le gerildi: raz hasta, tedavi et bakalım. Bir tuhaf, 
destek gibi bulunması oldu. O, ince .sanki düştüğüm bütün buhranların - Belki daha vakit geçmemiştir, siz k ırık lığı, ıküskünlüğü var kırım .. 
zekası ile her şeyi hemen kavrıyordu. farkında idi. Akşam, bi raz'5okağa çık- isterseniz her şey düzelebilir?. Biraz sonra ağır bir tango başladı. 
Otomobilde bir aralık ellerimi sıcak a- mamızı teklif etbi. Giyinirken asabi _ Doktorun cevab vermek için hazır· Sizinle dansa kalktık. Kalabalığın ara
vuçlarına aldı. Gülümsemiye çalışa • yetten ellerim titriyordu. Sizi görmek landığını görünce, bir şey söylemesini ~ında yavaş yavaş dönmiye başlayınca 
rak yüzüme doğru eğilip fısıldadı: ihtimali ile şimdiden heyecana düc:ıü • beklemeden acele bir atılışla devam et· içimden: «Ne olursa olsun onunla bu 

- Bu, gönlüne düşen ilk küçük si- ı yordum. Aman yarabbi meğerse ben ti: gece açık konuşalım» dedim ve bir -
y~h benektir çocuğum. fakat sen şi~-ı sizi ne kadar çılgın gibi sevmeye baş· - Durunuz, ceva:b vermedeı1 evvel denbire başımı kaldırarak sordum: 
dı o kcıdar genç ve heyecanlısın kı, lamıştım Bir gece Leylaya söylemek beni sonuna kadar dinleymiz. Size ne - Dün gece ibaloya niçin gelmedi -
hemen bu küçiik şeyden bir büyük İstediğim sözü hatırladım: <,Sen beni zamanchr içimi dökmek için öyle bir niz doktor/. 
ıztır P çıkard:n. Halbuki ben, ihtiyar her gördüğii erkeğe gönlünü açan bir arzu ile yanıvorum ki.. Her halde bu suali sorarken gözle • 
gün "'örmüş kafamla: ,,Doktor acaba budala mı sanıyorsun?)> acı acı güllim· O. 

0

ak~am. babam beraber sokağa rim garip bir mana alrmştı ki, siz itki -
ace'.e bir hastaya gitmesi lazım geldi sedim. Hem de ne çabuk gönül vermiş- çıkmamızı teklif etmi:;;ti. İşte o uğur- lir gibi oldunuz ve kesik bir cümle ile 

de onun için mi baloya gelmedi?» di-1 tim, sizi nasıl hiç bir şey düşünemiye· suz akşam ıki sizden en feci derin bir cevab verdiniz: 

)e )ı klı bir süpheye düş.mü~~iim. 1 c~k kadar çılgın gibi s.evJ.yordu~. B~-j yara al,ırak ayrılmıştım~ Bab~rn~~. b~- - Rahatsızdım biraz .. 
b b ma c _va,p vermedım. ilk defa nı her yammdan sankı bırdenbıre bu- tün ahbapların toplandıgını bıldıgımız İç.imi müthiş bir hiddet bürüdü. 

onun böylı.> kalbime ait fırtınaları bu 1 yük bağlarla kavramıştınız. En ki.içtik bir bahçeye gittik .. Kapıdan u",.t-r gir - Karşımda bir kaya gibi hissiz duruşu
kao r çabuk kavraması beni biraz 1 bir iş görürken, bir harekette bulunur· mez deniz tarafındaki taraslardan bi - nuza, bu açık yalana karşı size müthiş 
sar ı. Fakat ne de olsa verd:ği teselli ken hep sizi yanımda farzediyordum. rinde sizi gördüm ve kanımın çekildi- bir kin duydum. Bu kini açığa vuran a

ıiiz.,ldi. Bunun için gecemi. ~izin bel-' Geceleri rüyamda bile gözleriniz beni ğini hissettim .• Babam da sizi görİnüş- cı bir sesle ç.ekinmeden: 
k i bir hast8ya gittiğ:nizi, önüne du • \rahat hır ıkmıyordu. Derinlerinde ga· tü. Brna döndü. Onun yüzündeki şaş· - Dün akşam hasta olan bir insan 

ruln1 vcıcak bir işiniz çıktığın ı düşüne- rib. gizli manalar sezdiğim o derin ba- kınlıktan benim uğradığım heyecanın bu akşam dışarı çıkamaz dedim. Şu -
rek s .. kin geçirdim. Er tesi gün gene 1 kışlarmızdan kurtulmak ne güçtü!. farkıni'l vaıdıimı cı.nh,Ya,rak. bu sefer nun do~ rusutıu bende t - ı ı 

Resimli zabıta 
Hikayesinin 

hal şekli 
Hırsız, yazıhaneye büyüt penCere<len 

giremezdi. Zira bu pencere ten.is sahası

na nazırdı. <• nwnaralı re.slmcie, Con 
Heterley'in pencereden çıkıp tenis kor
duna baktığını görüyoruz) . andaki pen· 
cere akla gelebilirdi. (2 numaralı re.5.iın

le 7 numaralı resimdeki çiçek n zosunun 
yerlerinin değişmiş olduğuna dlttat e
diniz). Sonra, 11 numaralı resimde ha
lının pencereye yakın kısmında gördü
ğünüz kıvrık odaya acele ile birinin gir

diğini anlatıyordu. Binaenaleyh od.ayn 
yandaki pencere~n girildiği muhak-

' ' kaktı. 
Hmaza gelince: Con Heterley'in evi

ne giden patika çamur içinde id i. İlk mi

safir, Sid, eve yürüyerek, diğer misafir
ler ise otomobille gelmlşlerdi. Sid yürü

yerek geldiği için ayaklan çamurlu 1dl. 

Ve topuğunda yuvarlak lastikler vardı. 
(1 numaralı resim) bu gibi 1A8tikler, lıır 

vida ve madeni bir plftka ile t.opuğa takı
lır. Bu plakaların pota benzeyen bir şek

li vardır. Çamurda bata çıka ilerleyen 
Sid'in topukları çammla dolmuttu. Yan
daki pencerenin önünde otururken, bu 
topukta toplanan çamur kwıımuştu. 

Yani pencereden içeriye giren, Sld'dir. 
Zira, topuğundan kopan bir parça ku

rumuş çamur yere düşmüştür. Bo.nra bir 
başka çamur parçası büyük odada halı 

üzerinde görülmektedir. (12 numaralı 
resim) bunu da lastik ökçeyi tutan haç 
şeklindeki demir parçasının düıımesi ta
kip etmiştir. 

Sid, parayı çaldıkliın BOnra. Cim'in 
raket kılıfına saklantış, bu suretle onu 
gözden di.işi.i.rerek kızla evlehmett lcur
muştur. 

çin söylemiyorsunuz~ 
Sizin de kızar gibi olduğunuzu hie · 

settim. Sonra kendinizi toıplanuya ça· 
lışarak : 

- Sizden benim kaçmama eebeb o
lan· aramızda bir geçmif mi var) .de -
din'iz. Bu sözler iki ark.adaşın arasın • 
da geçmiyecek kadar gülünç değil m i? 

Müzik durmuş, dans edenler daiıl • 
mıya başlamışlardı. Ben verdiğiniz bu 
haince cevabın altında ezilmiftim. Siz 
yanımda dimdik, sessiz yürüyordu · 
nuz. Masaya gelince beni babama bı • 
rakaraık müsaade isteyip gittiniz ve 
ben o, gece kırılan ·gururumun intika • 
rriını almak ister gibi çok eilendim. 
Y ahud eğlenir göründüm. Bol bol dans 
ettim, içki içtim. O gece babamın ha· 
na tanıttığı Ahmet Necib isminde genç 
bir avukat da sonradan maaamıza gel· 
mişti. Onunla da dans ettıik hatta belki 
biraz da adamcağıza cesaret verdim. 
Bunu da sonradan anladım. 

Babam nasılsa çılgın ibir neş'enin al
tına sakladığım ıztırabımı farketme -
di. Geç vakit eve döner.ken, o genç a
vukat Ahmet Necibin ne kadar mü -
kemmel bir çocuk olduğundan bahse· 

diyor: <(Zavallıyı bu gece şaşırttın Se
za, adeta sana aşık oldu. 1) diye, benim
le eğlenıiyordu. Fakat beni odamm ka
pısına bıraktığı zaman nasıl oldu bil
mem, lbirdenlbire dönüp, onun göğsü
ne kapandım ve: cı Babacığım, babacı· 

ğımıı diye, ağlamıya başladım. Zavallı 
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• Soa Puta • nın Taribt Tefrib11 : 1S 

c..rlll il ••• 

- tKINCI KIStM - A. R, 
(emll Petersburgta kontesin hazırlatbfı daireye gel- Yazan : Cellil Ceng,.lz 
mişti, burasımükemmelsuretteteftişedilmişveCemilin Niraş tabutun kapag"' ını açb içinde 
iç çamaşırlarına kadar bütün ibtivaçlan lemin olunmuştu 

- Ne çtkar} .. Tek bir adamt, yere oraya kimin tarafından yerleftirildi - T unçay yatıyordu, ölmemiştı• 
deviımekten ne çıkar ... Acele etme. ğini öğrenmek istedi. Fakat hirmetci, 
Heps· birden devrilsin. bir iş idarehanesinden doğruca buraya G d d J "S hri • k Başka bir istasyonda, bilmem han- göMerildiiini söyledikten sonra: u eanın •0 r u an uz" şe Dl arb zaptetmİ§ler.di. Evlerine kapanan yerliler 
gi kilisenin ~papazı trenden iner - - Henüz adını öğrenemediğim o Sumerlilenn Nabonmı suayına dolnı ~1derini görünce " işte şimdi telef 
ken, gene üç dört gencin, bu adama demin'kl ihtiyar zattan bafka kimseyi olacaklar • diye sevınmeğe başladılar 
açıktan açığa küfür ettiklerini i~t .. tanımıyorum. O da bana, kısa bir e-mişti. mir verdi ... ZAt~ze, itaat... ~lfte c~r ~izi ~·q, ~· .ıii2,'giıal mi aötürmüftıi~ !yüzüne baktı: 

B"r çok yerlerde, Oafba a veren ve Cemile en çok hayret veren cihet, emır verdi.. Şı~oı _nerede ıse !ırtma j Her şey yerli yerinde duruyordu.. - Bunun içinde kim yatıyor} 
yüzlerinde derin ıztırapların "ikayet .. mutfak ve .kilerdeki zenginlik kadar kopacak.. Sellı ~agmurlm yapca~.. Yataklar, el>ise1er, ~alar ,mü • Sama çekinmeden cevab verdi; 
leri hissedilen bir çok adamlar gözü - yatak odasındaki eLiae ve çam~ır d~ tu~n o~acak..w nehitl~ taşaca~ .. hepi- cevlıer dolapları.. - Kralın sevgilisi .. 
ne i işmişti. Bunlar, konuşurla;ken, lablanmn içindeki ~yanın mebzuli • ~~z .. b~gulac.agızl» dıyerek aglaşır ve Naraş sarayın ikinci katına çıktığı - Ne zaman öldü bu .. } 
etraflarına şüpheli nazarlar gezdir • ·yeti idi. dovunu~lerdi .. kas ~hayretinden az kaklı küç~k. di- - Ölmedi.. Y&flYOr ... 
mektelerdi. Büyük bir prdrobun içinde, sabah En ~tlı ırgalara en büyük lıru yutacaktı. Salonlarda kafes ıçın • - Y .. ıyor mu} 

Moskova istasyonuna yaklaşırlar - ve öğleden eonra giyilecek elbiselerden mabut dı>:~ ~· v de ~n zarif kuşlar ve papağanlar da - Evet .. 
ken. yapılan bilet '.kontrolunda. yol - maada, çok .itina ile hazırlanml'f .frak A~üst'ü Elam _daimın arkasın - yerlı yerinde duruyordu. Sumerli ku- - Tuhaf ~I Nebo sevgi'1sini ne .. 
cunun biri, biletini kaybetmişti. Tren ve smoken bile bulunmakta idi. Çama- dan doian .. ~~ bir~ da (aece mandan bun1an görünce kendini tu- den biTlikte götürmemit? 1 
memurları bu adamı polise tedim et - şır dolabit,rına ae, bütün iç çam&'1lla- ~~u) idi. Etamlar .~tun dertle • tamadı: - Götüremezdi .. çünkü, bu kadın. 
mişlercli. Polislerle bu adamın arasın- rile bcraıber zarif gömlekler ve kravat· tmı aece mabad~na aoy~ler, ondan - N&bo muhakkak buradadır .• ba- Sumerlidir. 
daki münakaşa uzam1'h· Ve bu adam: lar yerleştirilmişti. ber gece yatdım ı.terlerdi. kaııız, en ~ili papaianl~rını bile ka- NlTll'f bu 9Öz1eri dinlerken hayret· 

- Efendileri .. Eğer eiz bir vazife Cemil bunları piince ..brecleme- Suzlulu: . _ çırmamıf. ten ~ete dfürüyoıdu. Bir adım dahlı 
ifa etmek istiyorsanız; ba.,vekalet dai- eli. Dudaklarını büküp için için ~le • - Hele ~ cece olaun.. daiın ar • ... Diye baimh. Elam krahnm p11p& • ilel'ledi: 
resine gidiniz. Orada oturan Alman rek: ~~~~ (~ ~du} nun ~anlan metıhuıdu •• o ber se ... ce ~a • -Şut .. bidıno bakalıml 
Casuslarını tev'Jtif ediniz. - Oh .. ne alil .. Si& buraya adeta ~O.I peliuL 5-aedilerin cınJerle pnlan1e konUfll'adan yahı8JD8 lfl? .. 5ame. geri çelr.üdıi: 

Diye bağırmıya haşladı ... Asıl mü- içgüveyliğine gelmifiz. 'bidikte JQıdu1':uza Mili ~ın yap- meııdi. • . • . - Ben kaldıramam .. 
him ciheti şurasıdır ki; bu sözler, bir Dedi. ~~ ~·un. Kendieiw'eu yar- Nir-.a. FJian zabitlerinden em a- - Niçin} 
takım halk tarafından alkışlantnlflı. * dım dıliyelim.. . . . iman Sama yol gösteri)'Ol'du. - SilaDbazlar onu tütsülediler.. U• 

Cemil bunları gözden kaçırmıyor .. .. v • • Ondan sonra Sumerlılere haddinı Naraı bir papağan kafesinin önün- yuttUlar. Böyle bir bdına el uz.atmak 

d K 
_ı: k _ı· • _ Uzunca suren tren yolculdğu Cemılı bildiririz. de durdu. .. -'-"' 

u. cnw enoıne. bi 'ha...I" nl w • • • ••• -"'-- IUflam.ır. - Fırtına yaklaşıyor. r .,..ı yo u~ ~o gunu ~m~ Diyerek, dört ,gözle a'qam1 bekli .. Sama ço'k meyustu .. keneli keneli .. - Kimden korkuyorsun} Ben em-
. .. . kadar uyk'1 ve ıstm.hatle geçırm1'ti· yorla'l'dı ne-: · h · k-1 .ı_ Dıye, aoylenıyordu. ""-.:.... l 'k ,___ _L •• - - n v • * rediyorum.. aydi aaaw şu taftl 

* 
vna ı ~rat'ırxcn gor.zunu a'rıgı n - _Şimdi papann!ar konuşmag"a v U • ı., ___ .__ 

b · · A k alb ld zlı bi fal.ad • ~L· e- - ıo..e emın ~ıtu1asm& razıyını .. 
Petersburg istasyonunda ya,lı bir ~an .. ~etcı n;k ~ n Y_a ~ . r aııwı l\'muvıd tmhn başla:raa, Sumcrliler bütün eBTanmıa bu işi yapamam. Gn~etdcn korkarım. 

adam Cemili, istilcbal ~tmi~i: ep[sıSeıçı~.,.~ :u Hme t -•~etırmıftı: Naraf fC'hre girince, ilk ifi Suz sa• ıu.lwacaklat'. Nlr8': 

K 
f"\l- - L d } Vguaua ••• Of glCIUllL Di .. ,_ • .iL. - ontes '-'~a tarann an ge iyo .. Seni kendi )'alan bi tmek bile rayının lr.apılaruıı kırmak oldu. !e soyaenıyorgu. - Badala .. 

rum. Sizi, ikametgahınıza yerleştir - bana 
0
'kadar.:;... bir ~kik ver- O devirde Suz saray~ dünyanın ~ Nira, sordu: Diye baiırarak t.ap bir tekme vur-

meye memurum. ı 11...!. ~ ~ _ vu I •... methur ve muhtefClll bınalarından hı· - .Knl Nabonun en çok eevdiği du. 

D 
. . - -· ~ .__, - -• • •· " . ·a· s ,_ - ı... . ·.r "" .. __ . .ı_ emıştı. ddJ ... he aldım- el tı J ı. arayın ,~apısı onünde ve Jç a.- • .. ••• 1 

•• rr• Tat yere yuvaruaum. 
Cemili. kapalı bir arabaya bindir - z~~ ~un yecan . a g ... : luda ilci aslan heykeli vardı. Bunlar Sama önüne bakarak cevap verdi: Tabutun üstünü açtıkları zaman. 
. b" k dd ,__.ı k ,_, dikce, kemlin• mul aptulebilete11- k -L-di _ı_c , dı Alan v -• u t..:_1:'-t -:.:...::...1~;, O ya Sama ell . . .. .. .. .. _,_ .. mış: ır ço ca eteR1en ve .ao aıuar- • dü .. iyonun. ralın ax: ı mu:na.ıızıarıy . s .. - ~r• on uu-~ e .,.,.. ...... _ - enaı yuzune aoturer~ goz-

dan geçirdikten sonra, sabile yakın iDi fUD ların göz.ünde çok 'kıymetli zümrütler nında olmazsa Nabo uyku uyuyamaz. lerini kapamlflı. 
bir yerde üç kath küçük bir binaya Bu ıece sarayda bir ıüvareye davet· vardı.. kuyrukları altın ve zeberceCi- Kafesin içinden birdenbire ince m Sihid:Jazlarıa -elinde oyuncak ~ 
götürmÜf; bunun en üat katındaki kü- li olduğumuz için maaleMf sana ka - lerle bezenmişti. ses yükseldi: yaftyan Elamlaı cinlenlen ve tütsmell"' 
çük bir apartımana yerleftİnniftİ. Vllfmak saadetine .ail olamıyacajım. Elamların inanışına göre, bu aılan· «- Yalan.. yalan... ben burada • mit kimselerden çok korkarlardı. 

Bu küçük apartıman, çok zarifti. Yarm wcce, beni belde. ların önünden fena maksatlarla geçen yun.» Naraş tabutun içine eğildi .. ve iradı-
fnce bir zevk .ile tefriş edilmişti. Seni iatu nda laqah ~mek • kimseler .de.hal (şiddet ve ölüm rna· Naraş şaşaladı. · nın yüzündeki ör:tüyü -çekti. 

Apartım~n.da .. b~lunan~ ~tiyar bir daradamım~triyef,Jıe!~akf8m budu )nun gazabına uğrıyarak mah- Başın1 'hayretle kaldırdı: - O ne}I Tııbutun içinde Tunçaf 
k~dm, Cemıtin onunde egılerek ken • :ubah apartımana ... acak.. her tür· volurdu. O güne kadar Suzlulardan - Hangi papağan konufuyor.. yatıyor. 
dını şu suretle takdim etmişti: lü ibtiyaçlannı te.:"~ mqgw ola • hiç bir kimse fena maksat ve niyetle Ayni papağan ye~il boyalı bir ka • Naraş birdenbire o kadar titremiş ye 

Ahçınız .. ve hizmetçiniz .. Anoşka... caktıı Apartunanda ettiğin b" bu aslanların önünden geçmiş olmı • fes içinde çırpınarak bağırrnağa baş1a· korlr.muftu ki.. Suzlu zabitten utan • 

Pişi~di~ kay~akh_ h~r~. çorbası, em- teY n~nu, Lltfm =diaine emr:. ya~k ki. s~~- sarayında :hiç kimae Ql: maaa, duvara dayanıp genrı~ bir nefe9 
salsızdır. Yırmı yedı turlu balık haşla- Seni etmek, uif . "cabuı- (,ıddet ve olum mabudu) nun gaza- - Ben kon~uyorum, ben .. Nabo alacaktı. 
ması bilirim. Hele pantalon ütüle - _.__ =~ __ :_ı ~ ı..~-~ !-~ bına uğramamıştı. beni unuttu. Bu gece yemsiz kaldım.. Tunçayın Suz aarayında bir tabut i .. 

UUI 0 IÇID, ~el'ID ~ uu'&Z l k •·1- _1:-
mekteki maharetim, şayanı hayrettir. olunacalmr. , Evlerine kapanan yerliler, Sumer a· aç 1 tan o uyorum. çinde bulunecaiı kimin hamına gcıu-
Her halde, benden çok memnun kala- Şimdiden ate•ıı•b bin ..,k "'-e- kıncılarının saraya doğru yürüdülde- Sama .ftaRHıftu. di) 
cakeuuz. • C!-.-:1:'_ b ::::..... . .-t. • rini görünce: Nar•• kufla lron~uyordu: SumeıUler onun çoktan kral tarafan-

•· .. ~........... em, ~ ~- sngı • n_ h . d • .. 
Demifti. Ve sonra. Jcibar yerlerde lim... - işte şimdi hepsi telef olacaklar.. - . ~na er şeyın ogru1U.mı .aoy- dan öldürii\diiiünii sanı"°'lardı. 

biz et ettiğini gösteren bir usul ve «O ... » Diye sevinmeğe başladılar. ier mı.mı} Naraf itidalini topladı: 
t~rıfat ile; alhn yaldızlı bir tepsi için· Cemil, gülümsedi: Naraf iç avluya girmişti .. Sarayın de- Kral Nııbo ne zaman kaçtı bura .. __ (~ vad _. 
de Cemile ekmek ve tuz ikram etmİf· _ Eyvah .. kontes ccnablarının a .. mir kapmm kırdınlı. Ve zümrit göz- dan •• } -
ti. lelhesah bin ~k bueesinden bahsetme- lü aalanlann önünden seçerek, maiye- - Ben y.alan söylemesini bilmem.. Bir Doktorun 

Cemil, birdenbire ~a!ilalamıııtı. .. Bu ti" ·1 L!-i!Lte ~ "rdi Nabo dün sabah kaçtı. 
y T l' sine p.azaran, mülakat sırasında bu bu- l e gır~ ~·,- gı • Gu·· nlük ç ......... 

mükemmel mefruş apartırnan .. bu, ki- seler galba mi)yonları bulacak.. Narat bu cöz bznattıncı saı-ayda - Nereye gittijin.i biliyor muaun) 
bar düşkünü hizmetçi .. bol ve mebzul Dedi. bir tek inaanla karŞ&lafma11ııştı. Elam - Bilmez olur muyum~ O, ben - Notlal'andaft 
bir kiler .. bu kjlerde sıra ura dizilmif, kralı bütün saray balkmı da birlikte -dem bir ~ saklamaz. Nabo ka~ı 

(*) 

havyar fıçıları ve çefit çqit içkiler... * - ve çooujanu addı .. adamlarile beraber 
Cemil, kendi kendine düfünüyor .. Cemil, her tcYdcn evvel Maşaya bir EJ&rn dağındaii mağaralanlan birine 

du: mektub yamı. Yolculuğunun nasıl Nöhfd sitti. 
- Vakıa hunların hepsi de, hoşa geçtiğini muhtasaran anlattı. Hinnet- Eczaneler - Seni neden götürmedi) 

gidecek ff!yler .. fakaaaat .. bunların Üc· ci Anuş.kadan apartımanın adresini de 11a s- ıııdilı1!1 .... ecm•ı'r• şun1ar • - Uouttular •. 
retlerini kim tesviye edecek}.. Eğer öğrenerek deı4ıal Mataya -,ıolladı. 4lır: - Yalan söylem.iy«11ı111, deiil mi~ 
kontes hazretleri, bir cümerdlik göa - {Belki ben nkit bulumun. Sen hana Ltamaı dMttnleldlft: Papağan kanatlarını birbirine vura-
terip de bana misafirperverlik yap - sık ilk mektub yaz. Paraya ihtiyacın Akaarayda : <Zb'a Nuri>. Alemdarda : ra.k. acı acı bajırdı: 
mak iatiyorlarsa; vaziyet, tahammül olana, biç çekinmeden bildir.] <Dad). ~: (MerkeU. Beya- - Ben, inaaa oilu deiilim. Benim 
fersa bir şekil alu. Zevkine dÜfıkün bir Demeyi de unutmadL zıdda: (11aJdU'>. 'BmWlıraflllde: (llüsnil aoyum bala Hindiatanın Vaho dağın-
kadının liitfü ile yaf&IDK. benim ka- Ve henüz bu mektubu Anllfka ile Ha,.ılu"). ftnerde: (Aı10. ICll'agiimrük- aa Y6fLyor .. Biz yalan söylemekten 
faman alamıyacağı bir f«'Y··· Yok; ejer posta merkezine göndemıifti ki. kapı te: <Arif>. KGçBpazarda: (llltmet Ce- \orkarız .... 
bu masrafları preneeec yapıyorsa, o çalındı. Cemil kap.ya bizzat açtı •.. Ve, mil). Bua&Qa ~apıda: - Pekala. Sarayda başka kiıme yok 

ka 
(lbıbalı). Şebremlnlllde : (lf ... ). 1}9h-

zaman baş türlü düşünmek l&zım... kendini zaptedemiyerek: zaielsıpntla ; (Hamdi). 

Hele bir kaç gün sabredelim. - Vay .. Prens Yusu.pof I.. Si-iniz, Beyellıa cAıllindeldler: 
Bir aralık hizmetciyi isticvah ederek ha... Demek ki buraya geldiğimden oalatada : (JDdQılıt>. Ha&tiyde: (Bar-

-----··--..... ··--·· ------···· I" t - :ı_ ., ma uma mllZ var, oyae mır.. but). Kasımqnıada: (Vuıf}. Merkez na-
nım sarsıldL Niyet demiyecek olduk· Diye bağırmaktan kendini alama - biyem : (Galatuaray, Garih). Şişlide : 
tan sonra Yaslıgayaya gelip te ne ide- dı. <Maçka). Taksimde: (Kemal Rebul, Kur-

mu) 
-HayIT .. 
Nmaş çekingen biT ta<nrla yütüdii 
Sama Sumer kamandanınm arka· 

SoğıılılMra 
Karşı mulıavemet 
Kış her yerde çalıı§ma mevslmldlr. sma
enaleyh soluktan .korkarak l§lerlmlzd81S 
&eı:i kalamayız. O halde sotuta mukave

met için ne yapalım? 
Evveli. daha ziyade 18kerll, hamur ışı ve 
yağlı yemekleri terclh etmek Ibım4JI'• 
hinci olarak elbla ve paltolan kuvveCll 
ve kalın yaptırmak llzundır. İç çama .. 
prlar o kadar kalabalık olmaaa da 011#· 

Fakat dıf taraflllllZ iyice kuvveW oıuı.a
lıdır. Ayakkabılahnıza ela fazla eııemnı1-
yet veriDlz. Köselesi kalın tuvveW ve ço'ı 
çamur ve yağmur oldulu vakit ae lıst.ıı 
ve şoson gtymek muvafıktır. 
Soluktan kt>l'kıliak da 'lt.mndır. bl "9 -
mel:. n 1yl gtytnme'lt şartne sotuta 'ta!fl 
çok iyi nıun-vemet edebfttriz. Bu btı:lflll'I' 
lsabm, mo.nev'tJatm testr1 -çoktur. Be1t 
çocutıan sotıı~n kOBnıamala ..ııfCS"' 

c~~· bır şey söyri ·emedeıı odad Prena Yusupof, elini eanümiyetle tuluş). 
aes&ree çıktım. Ağ~ kızı 0 gün n~~ Cemile u~_ttı. ~ kı~ ~l~ bir ah- ti'IÖIU' • K...., " ~= 
nesının de bütün ısraına rağmen ti. • bapmıf gibı, môrus ve .akın bır aokul- ~ : ()(lılıteU. llep.Hda: (Ya-

sından gidiyordu. Naraş'ın sağında, 1 
aolunda ve önü.de bir çok muhafWar 
yiiriiyorda. 

N8nat bu 'ell'•enıgiz salonua bir kö-t'--m·a-ıısınız __ . ----------~I 
~adıe birdeal>ire ecndeledi .. o ne}I (•) Dil no•, n ıresip saklayıau. ~ 

L1..1_ • • da1d Buf). KadlköJ Paz&ryqlunda. : (Merlrea). 
·. Yaslıka vol pDU&.&a ıçen ı. Modada : <Fatk İaltender>. Oltildar Çar-

Yercle w talaat .. ve 1izet'inde kalın bir bir albüme ) ...... ~zr.aı kollebipa ;c -e 
Sllmata HJDgıla ....... INr ..-
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30 Birincikinun 

1 • Son Posta + 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
2~- 12 - 1936 

Tilrk Devlet Borçlan 
Lira Ura 

.,. 7,6 T. B. I cıo.oo ı % i Hazin• B. 00,CJ() 
~ 'l,IT.B. ll 21,325 Dahllt isUkraı95,00 
1lo 7,&T.B. m 00,0'J 

De,•let DemiryolJan Borçlan 
Lira Lira 

Ergani c6. 75 \ Annrlolu lvell40.90 
81vu Erzurum lll 1, 75 j Anadolu M 44,25 

Sosyeteler Eshamı 
Ura Ura 

la. B. Mü. ıı.oo tat. Tramn7 2l,SJ 

• • HA. 10,00 Bomont.1 Sl,SQ 

•• Name 10,0J Terko.s 14,7.> 
Merkez B. D. 89,SO A. Çimento 13,35 

ÇEKLER 
Krş. L. T. L için 

1ster11n ( 16 53 Dolar O,. ':J7S 
F. Frangı 17,08 Liret 15. 155 

NAKİT 
Krş. .Krf. 

20 F Frangı ı .Mnrk 26, J I 

1 Dolar 20 Drahmi 23.~ 
1 İsterlln 20 Leva 23,05 

20 Liret 20 Ley 14,JJ -
Borsa Dışında 

L. K. L. Jt. 

Kredi Fonst)e Mi.ibadll Bon. "'· J) 

1880 senesi Ou,OO Ga yri • • o.o ıJ 
1903 • Altın 1014 

1911 • Mcctd!ye o ı 

'[RADYO 
Bugünkü Program 

30 Birincikanun 936 

İSTANBVL 

Öll• •eıtrl7atı: 
12,30: Pllkla Türk muaildal, il.il: B&Ta,. 

dls, 13,05: Pllkla hatif mliılk. 11.21: Muh
telif pllt nef'Vatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Pllkla dans mualkist. 19,30: Gitar 
solo: Maryo Parudl tarafından. 20: Nezihe 
ve arkadaşları tarafından Türk musik1si. 

20,30: Türk musiki heyeti. 21 ( Saa' ayan> 
orkestra. 22: Ajans ve borsa haberleri Te er
tesi günün proğramı. 22,30: PID.kla sololar. 

BUK:REŞ 

16: Pak neşriyatı. 18: Muhtelif havalar. 
19,20: Şarkılar. 20,10: Balon orkestrası. 

BUDAPEŞT'E 

17,30: Caz havalan. 18: Çigan orkestrası. 

j 19.20: Opera. 22,45 : PlA.k neşrıyaıı. 23,10: 
Plnk neşriyatı. 

PRAG 

16 30: Kazak ha\·aları. 17.50: Pllik neşri
yatı 18,45: Almanyadan haberler. 18,50: 
Pl k neşriyatı. 19,20: Naıpı. 20,40: Flnrnıonlk 
orkec;tra. 22,15: Ham müzik. 

VİYANA 

16,50: Oda musikisi. 20: Opera. 22,35: Or
kestra. 23,30: Haberler. 

Yarınki pr•rraM 
31 - Kanunuevvel - 936 

iSTANBUL 
Ölle neşriyatı : 

12.30: PUikla Türk muslkW. 12.50: Bau
db. 13.05: Pl~kla haflf müilk. 13.25: Muhte· 
ııt plak neşriyatı. 

Ak anı Neşriyatı: 

18,30: Piakln dans muslkls!. 19,30: Konfe
rans: Çocuk Esirgeme Kurumu hakkında. 

Doktor Ali Şukni tarafindan. 20,00: 

Doktor Asri sinemadan naklen tayyare yılba-

1 br ah l• m Zat·ı Oget 1 şı piyangosu keşldesinln nakli. 21;30: Safi
ye \C arkad~ları tarafından Türk mus1kl:sl 

BeledJyo k11rşı,ında, Pıyerloti 1 ve halk şarkıları. 22,00: Rlfat ve arkadaştan 
caddesinde 21 numarada hcrgOn lnrafından Turk musikisi ve halk şarkıları. 
öğleden sonra hast:ıl.ırını kflbul 22 30: Snat ayan , Ajans ve borsa haberleri 

eder· <( , •ve C'rtesi gunun programı. 23,00: 8 O N 

-------- -------- --- -------
Türk Anonim Elektrik Şirketi 

(MÜHİM ILANJ 
Elektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait «yeşiln renkte ve mus • 

tatil tekilde hüviyet kartlarının 1 lklncikinun 1937 den itibaren iptal edile

rek 1937 senesi için muteber olmak üzere ((pembe» renkte ve «mustatil» 

tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem mÜflerilerine bildirir. 

Mezkür kartların ~ tarafında tiı-ketin unvanı yani «TÜRK ANONİM 
ELEKTRiK ŞIRKETln ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 
hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mü,terilerin i•bu ihbar
nameye riayet etmemelerinden tev ~llüt edebilecek olan neticeler için her 

mesuliyeti timdiden reddeyler. 

DİREKTÖRLÜK 
--~----~-----~~~-----------------~------------~~- ~--

Uyuşturucu. Mad(1eler 
· lıihisarından: 

1934 ve daha evvelki seneler ınahı;u)ünden olup idaremiz aatıtlarına İf· 
tirik ettirilmek üzere depolarıınızatevdi olunan afyonlann sahiplerine 

l 935 • 1936 senesi satışlanmız üzeril!ı den tediyesi lazımgelen yüzde otuz-

lann tevzii mukarrerdir. 

Tevziat morfin, makbuz numaraları sırasile afağıda gösterilen günlerde 

yapılacaktır. 

Alakadarların muayyen günlerde idaremize müracaatlan. lüzumu ilin 
olum:r. c 3S50n 

1001 İli 1025 2 Kanunusani 1937 Cumartesi günü 
10~6 

" 
1()75 4 " 

,, Pazartesi ,, · 
1076 ,, .ıl25 5 it ,, Salı 

" Jlı6 
" 

1175 6 " 
,, Çar~anba 

" 1175 ,, 1225 1 " 
,, Perşenbe 

" 1:!26 
" 

tı75 8 " " Cuma 
" 1286 ,, 13UO 9 " 

,, C l martesi 
" 501 

" 
538 11 ,, 

" Pazartesi ,, 
539 ,, 588 12 ,, ,, Salı 

" 589 ,, 620 13 " " Çarşanba ,, -- --
Asipin Kenan~ 
Sizi soOu'< algınhğından, nezleden, gripten, ba, 1 
ve diş 1tltralarınd::ı:a koruyacak en iyi llAç budur. ,6//1 
-~ ısrnine dikkat buyurulması ~ 

SON POST,. 

' OSMANLI BANKASI 

Sayfa 15 

lstanbulda - Hava Gazı ve Elektrik ve T eşebbi~sab 
Sınaiye Türk Anonim Şirketi TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARiHİ: 1863 

Sermaresı: ıo,tto,Ht inıııııı llrası 

Türkiyenin başlıca ıehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbm, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
vardır. 

Her türlü banka muameleleri 
yapar. 

BE5İRKEMA 
MAı.ı MUT CI;Vı 
E-Ci!'AN E-~( 

MUSTA~ZA~ATINDAf)l~ 

PEKTORİ N"-\)LLI» __ , __________________ ~ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdncr Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

J * Her türlü banka iri * --
Son Posta 

Yevmi, Siyasi, Havadl.s Te Halt gazetcsı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

,,.,. Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bi.ı ti.in hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

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

TÜRKiYE 
---1400 ";'50 400 150 

yt;N ANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2i00 1004 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyd alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lfızımdır. ----

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

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1 888 

• İdare merkrzi: 
İstanbul (Galata) 

TürlriyeJelri fU~leri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami) 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunaniıtandalı.i fUbeleri 

Sclanik, Atina, Pire. 

• Her ne\'İ banka muamelatı 
İstnnbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasalar 

(MÜHiM İLAN) 
İstanbul Hava Gua •• Elektrik ve T Hebb~·~ Ô: ıtaiye Türle Anonim 

-T ---
Şirketi memurbıin 1936 ıenesine ait cckülu ııenkte ve «musüJ:ifo cfC1ô.lcM 
hUl'iyet kartlarının 1 lldncikinun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 M

nelİ için muteber olmak üzere «turunç» renkte ve «mustatiln tekilde kart

larla teWil eclilecejini muhterem mÜfterilerine arzeder. 

Mezkfu. brtlum Lat tarafında firketin unvanı yani «İST ANBUL HA
VA GAZI VE FLEKTRIK VE TEŞEBBÜSATI SINAIYE TÜRK ANO • 

NiM ŞİRKETİ» ve eiri olarak 1937 ibareai yazılıdır. 
Bu enafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

him.illeri hemen polise ihbar olunmahdır. Şirket, müfterilerin ifbu jhbar
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 
mesuliyeti timdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 
..._... ....-..--------------- ---

Teminatlı : •--------------..~ 

ARLON 
Saa lerini Her yerde ar.ayınız. •·----=:m• 

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

kömürü itasını taahhüt eden Y enikapı iskele meydanı 6 - 7 - 8 nüma ·ada 
odun taciri Fikri ve vekili İbrahim -taahhüdünü ifa etmediğinden muk ve
lesi feshedilerek nam ve hesabına açık eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli 1098 lira olup ilk teminat 82 lira 35 kuruştur. Ek
siltme 4/1 /937 pazartesi günü saat 15 de lstanbul Liseler Muhaaebecili -
ğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Bu işe girecekler Ticaret oda' ının 
vesika ve teminat makbuzlari belli gün ve saatte eksiltmeye gel -
meleri ilan olunur. \ ... 361) 

--- ------------------
Bilumum "Esnaf,,, "Küçük tacir,, ve "Küçük 

Sa':1'atkarların,, nazarı dikkatine. 

İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasındaı: 

1 - 1561 numara ve 29/Şubat/932 tarihli sicilli Ticaret Gazet"sile 
ilin edilen Oda Umumi kararma uyularak İstanbul Ticaret ve Sanayi O

dası mıntakasında bulunan bilumum esnaf, dükkanı bulunan küçük san

at ~·e küçük tacirlerin Odaya kayt ve tescilleri yapılacaktır. 

2 - Bilumum esnaf, küçük san'atkar ve küçük tacirlerden, Odalar ka
nununun onuncu ve Odalar nizamnamesinin 135 İnci maddeleri muci'lin

ce tanzim edilmiş olan esnaf cemiyetleri talimatnamesi vechile cemiyeti 

t~ekkül etmif olanlar, mensup olduktan cemiyet vasıtasile ve henüz esnaf 

cemiyeti t~ekkül etmemit olanlar doğrudan doğruya Ticaret ve Sanayi O
dası esnaf ,ubesine müracaat ederek kayıt ve tescil ve yoklama itini usu

lü dairesinde ifa ettireceklerdir. 

3 - Tescil ve yoklamanın Oda Umumi kararına göre 1937 yılının ilk 

üç ayı içinde ikmali lazımdu-. 

4 - Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve tescil ettirmeyen ve mua
melesini ikmal etmiyenler hakkında Odalar kanununun be,inci maddesi 

vechile İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hüküm olunacak ceza· 

yi nakdi, doirudan doğruya icra dairesi marifetile ve tescil ücretile bera

ber tahsil olunur. <13720» 
- --- -- -----·------------

1 İstanbul Belediyesi lıanl arı 1 
Kültür Direktörlüğü için lüzumu olan 500 tane kartonlu dosya açık 

eksiltmeye konulmuştur. Bunlann hepsine 615 lira bedel tahmin olun
muştur. Nümuneıi Kültür Direktörlüğünden görülebilir. istekli
ler 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 46 lira 13 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7/1 /937 perşembe günü saat 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (3693) ------- -
Tes;satı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

(MÜHİM İLANJ 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 senesine ait 

«pemben renkte ve ((mÜıtatiln tekilde hüviyet kartlarının 1 lkincikinun 

1937 den itibaren iptal edilerek 1937 tienesi için muteber olmak üzere <1ma

vi)) renkte ve «mustatil» tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem 

nıütterilerine arzeder. 
Mezkur kartların bat tarafında tirketin unvanı yani «TESİSATI ELEK- , 

TRIKIYE TÜRK ANONİM ŞIRKETh> ve eğri olarak 1937 ibareai yazılı

dır. 
Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

-······· .. ···································· .. ·············· 

• hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mü~terilerin itbu ihbar

nameye riayet etmemelerinden tevellüt. edebilecek olan neticeler için her 

mesuliyeti fimdiden reddeyler. 
DİREKTÖRLÜK Lo.1 1- oa.a ~ •. ,a. .... ..-..t .a.• 

--~-----
!\ l ~ (' ~ ıt • .ı d. : ~ t 1ı111 R ıı 1 ") l I· ' -

A. l:.krcıu U!;iAı\. .uu. -
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Hakiki Ç A M kokulu 

SON POSTA Birincanun 30 

~Al/ahın yarattığı tabii ve saf çocuk gıdaları~ 

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

Pirinç - Yulaf • M.-dmelr - Buiday • irmik .. Patate1 • M111r • Arpa .. Bezelya - Çavdar - Tür1ü - Badem 

-~ıii i 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Hu.an özlü unları nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz 
Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deği~tirc değiştire yediriniz. Vitamini ve kalo· 

risi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, le.anlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. 
Çabuk diş çıkarular, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLO UNLARİLE yapılan mahallcbi ve çor
baların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ l)NLARI ncfaeetini on 
sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. H AS AN M AR K A S 1 N A D l K K AT . Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

~ HASAN DEPOSU: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

EREN KOLONYASI 
ffiiri :'WFilı ~ 

OTOMOBiL VE 
MAKiNIST OKULU 

Taksim - STADYOM 
Ciğerleri zayıl, ve sinirleri bozuk olanların kalbine 

ferahlık verir ve gialGal açar. 
Masaj ve banyo için de şayanı tavsiyedir. Eren kolonyasının 5 ill 10 gramı banyonuza 

atılacak olursa cildiniz taze hayat bulur. Güzelleşir ve misK gibi kokar. 

Tanınm._ Eczane ıtrı,at ve tuhafiye majazalarında aatıhr. 
Evliya Zade Nureddin Ecza alat ve Jtrıyat deposu - fstanbul 

MADENi KUTULARDA KA~ 

ALGOPAN 
Grip, Nevralji, Romatizma, bat ve diş ağrllarına birebirdir. 

• • { • • -~-- ~ •• , : ! • • • • • 

Şirketi Hayriyeden : 
Bayanlara en gllzet yılbaşı hedi· 

yesi bir kürk mantodur . Bunu BEYKO 
ticarethanesi 12 ay vade ile kefaletsiz 
olaraJr ..... i "1aktadır. 

3 aylık yeni devre 11 iklııoi 
k9.nunda başlıyacaktır. Şoför 
olacaklar şimdiden mtıneaat 

edebilir. Amatörler : teorik ye 
pratik geçirecekleri imtihanlara 
hazırlanır. Program isteyiniz. 
Telef on 42508 

~~----~~-------------------·---

ÇA GLA YAN Berollu 

Vllbaşı gecesine mahsus 
Rakkase ve okuyan Rakkase ve okuzu 

8AHRiYE AMiR ME[iHA SELAME 

BAYAN MUALLA 
Tanburi bestekar SALAH AT T f N 

Bayanlarda• mUte,ekkll revü heyeti 
ZEYBEK VE ANADOLU DANSLARI 

Muganniyeler : Mahmure Seuea, Süua, Afitap, İbaaıı Leyla. Muganniler : Atyu:ar, Cali!, 
Mehnıed , Kemani Nubar. kemençoı : Aleko , Piy ani.t Yorgo, Cümbüş : Cemal , KTar-t: Şo...ı, 

Udi Selinikli Abdi, Darbuka: Haıııın Tahsin. 1 - Bu perşembe günü akfantı saat 23,45 de 194 numaralı mutacl 
sefer yerine yılbaşı münaaebetile bütün iskelelere uğramak üzere köp
rüden biri Rumeli cihetine ve dijeri Anadolu cihetine, gece yansından 
sonra 2,30 da başka bafka iki vapur hareket edecektir. «Tafıilitlı i
lanlar iskelelere asılmııthr.» 

'11----~ Yerlerinizi şimdiden temin ecıiniz. Tel. 40335 ._ ___ ,, 

2 - 3 aylık fevkalade tenzili.th abonman kartları 2/1 /937 den 
11/1/937 ak,amına kadar idarei merkeziye kontrol müdürlüğünde aa-
tılacaktU". · 

3 - 31/12/936 pertembe ak'amından itibaren Köprüden 20,45 de 
Beykoza ve 20,50 de Kavaklara kadar yapılan 184 ve 186 numaralı 
seferler onar dakika sonraya alınntıftır. , ________________________________ ., 

R E V U E saatları 
ao senelik bir tecrübe mahsulüdOr. 

A•aiulakl •-tcller4• •atılır ı 
••roilu'tuıla MISl,.LI, letlklt.l oadde.ı 388 

Galata'•• SAATCI MaVl:ft, TU nal cadd•I 29 

ı 
OROZDl-BAK MO•••&:sATI, Bahoek.&pı 
A. KS•l•VAN, S ultan H amam, Yenl Cami 

o add••I 4 
latantu•I'•• • VAKStiVANOıaU LO BIRADl:RLRR, Bah

oekapu, A~pacı lar sokak 48 ve 81rkec;ıf, 
Hamldlye sokak !5!5-69 

L. OIAftVAN, Sirkeci, Hamldlye ao~ QO 
Ankara'•• ı RIZA GÖZLÜKÇÜ, Ban kalar oadda•I 9 
lzmir'de ı BERNA .. A. ZAHARO ... HUkUmet oad:" 80 

ve mwhtellf Anadolu YllAratlarinda 

Umumi Oeı:ıoıu ı latanbuı, Bahoa Kapı, Tll\I Han .22 "telefon • 21354 

t937 YILBASI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

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

50.000, 30.000, 20.000, Bayilerde bilet 
hulamıyan müşterilerimizin Piyango direktör
liik gişesile Galatasaray mektebi yamndaki 
gişemize müracaat etmeleri rica olunur. 
Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. Biletler: 
(2,5), (5) ve ( 1 O) liradır •.. 

b t den hemen biletlerinizi ahnız. .. 

Anadoludan ayni şernitle sipariş 
kabul etmektedir. 

Mahmutpaşa KOrkçU han iç-erisinde 
BEYKO ticarethanesi-Telefon: :.?1685 

-------------~ Bir liralı ı< mazut ile 

100 kllometro yapar 

DAiMLER - BENZ 
Mazutlu Kamyonları 
Yaman Şirketi İstanbul Şubesi 
Tııksiın Bahçesi kıır;;ı:>ında No 23 
Telefon adresi : DİZEL - htanbul -

.. 
1 
' 

s AK AARkv•A rE'CZA NE s t ' 
tuna, sur•at, fiyatlarda itidal, her gece açıktır. J 1 
Ulus, KulUb alneması sarasında Tel. 2018 ._} 

$i4eür.: 
~ L7',, .f l.T, 

1~L7', ~ 3LT, 

,~r.eı •. 40
•

8
•
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:> _____ , ~ BANKA KOMERÇiYALA Son Posta 1 

IAll 

iTALYANA 
Sermaye::ıi Liret 700,000,000 

İhtiyat akçesi Liret H5,769,05t ,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca-

ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul· 
Karistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehldesı, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyad& 
A filyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
G alata Voyvoda caddesi Karaköy 1 

Palas (Telef. 44841 /2/3 /4/5ı 

1 Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : Alllemclyan hanında I 
Telef. 22900 / 3/ 11/ 12/ 15 Beyoğ - ı 

ıunda : İstiklal caddesi Telef. 410!6 

İDIİRDE ŞUBE 
1 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2.S. 
İSTANBUL 

İlan fiatları 
1 _ Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilıln 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

• 
• , 

: 1 - 400 IUUUf 

2 - 250 • 
3 - 200 .. 

4 - ıet • 
Oi~er yerler : " .. 

- 31 • Son sahife : 

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

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


