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Atatiirk bugiin İstanbulu şereflendiriyor 
= 

Müşahitler Ankaradan geçtiler r Atatürk İstanbulda 
Ankara . istasyonunda manalı Büyük Önder bu sabah hususi 

bı•r teşyı· merası·mı· yapıldı trenle Ankaradan hareket ettiler 
Ankara, 31 (Telefonla - sabah saat dört) - Cumhur 

Reisi Atatürk bu sabah saat üçe on kala hususi 

l •S f Q SY 0 R da f Op la R Q n 'LJ"Q tay iz la r, trenlerile lstanbula hareket buyurmuşlardır. Atatürke 
ıı j Nafia Vekili Çetinkaya refakat etmektedir. 

Hukuk ve Mülkiye talebeleri, . . . 
gençlik müşalıitleri selô.mladılar Konservatuarda hır hadıse 
Hariciye Vekili .. · D~~t .. Profe~ör. bir i~tilif 
bugün · şehrimizde yuzunden ıstıfa _ ettıler 

ihtilafın halline çalışılıyor, Vali ve Belediye Reisi 
Tevfik Rüştü Aras dün Muhittin Üstündağ dün Konservatuarda meşgul oldu 
öğle yemeğini Yunan 

Kralı ile birlikte yedi 
Atına, ~O (Hususi) - Ayın yinni 

se ·izinden beri burada bulunan ve Baş 
,·ekil Metaksasla mlihim siyasi mülfl· 
katlar yapan Türkiye Haric~ye VekHi 
'l'e\rf'k Rüştü Aras bugün akşama doğ 
ru Romanya kumpanyasının Recel J{a 
rol vapururile İ tanbula hareket etm:ş · 
tir. Bitaraf müşahitler lstanbu.lclaa ıeçerlerken 

Ted.i.k R~til Aras, Başvekil Me .. Ankara, 30 (Hu•u•f) - Cemiyetilolan müphitler eyeti bu akfam 21.50 
t:ıks:ıs. Haricıye nıüsteşarı Mavridis i · Akvamda Antakya ve İskenderun hl- de T oroa e>k.spreaile Ankaraya geldi • 

(De\·anu 3 füıcü sayfada ) discsini tetkik ederek rapor verecek (Devamı 3 üncü sayfada) • == 

Yugoslavya - Bulgaristan 
pakb tahakkuk etti 

Bir dostluk ınu~hedesi mahiyetini haiz olacak olan 
pakt yakında parafe ediliyor 

~ Adananın 
kurtulduğu gün 

Bayram bu sene büyük 
merasimle kutlu/anacak IC.onaerYatuar binası 

• İstanbul belediyesi ikonservatuan - Konservatuar direktörlüğü ~e pro~e 
Adanaya memleketin her run bir sarsıntı geçirmelM olduğunu sör1erden bazıları arasında hır tahsı· 

Bulgar Başvekili 1\1. Köse İvanof Yugoslav Başvekili M. Stoyadinoviç 
______,... (Yazısı a iincü sayfada) 

Komünistlik 
Şimdiye kadar zanallına alınanların 
yüz elli kişiyi bulduğu anlaşılıyor 

tarafından heyetler gidiyor .haber aldık. (Devamı 8 inci sayfada) 

Adana, 30 (Husust) - Adana kurtu 
!~tunun yıldönümüne bu sene bjiyük 
bir ehenuniyet verilmektedir. 5 Kfuıu· 
nusaniye tesadüf eden bayram parlak 
,bir surette kutlulanacaktır. 

(Devam1 2 inci sayfa.da) 

Belediyenin iyi 
bir kararı 

Evlere su vermek için 
branşman Ücreti almayacak 

Su derdi lstanhulun en eski ve en 
mühim bir davasıdır. Şehirde terkos, 
kırkç~me, halkalı ve T ak5im suları 
vardır. Bunların temizlik derecesi, sıh 

(Devaıw 2 inci sayfada) 

Tokatta ka rı n 
irtifaı 80 santim 

Kasaplar bile et fiatlarrnrn 
fahiş oluşundan şikayetçi! 

Bir kasap " Mezbahada sürü sürü kesilen keçiler ne 
oluyor? Selahiyet erbabından bunu da sorsanız a,, diyor 

I 

Z bıta komün'stlik tahrikatı J npan·ı ,den ve Bulo..ıristandan tekrar gen dö· 
la. hakkındakı tahkikata devam et nerek hudutlarımızdan pasaportsu.l gı 
m ktedir. Neuret altına alınanhr ve ren tornacı Emin ile ıki arkada~ı. bir 
ifadelerine müracaat edilenler meya· I de Bulgar tebaasından Dimıtriyef var· Bir adam soğuktan 
nmda Şair Nazım Hikmetten başka 1 dır. Dumtriyef kendisine «Balkan Ko- donarak öldü 
Fatma Nudiye, kıtapçı Sabri, rur ka- j'"lliınızrn Teşkılatı Reısi• süsünü ver- , ~ . . . Bir kasap dükkaııı 
lem fabl'ikası müstahdemlerinden IJa· ı .nıektedır. Bu .. gar:standa takibata ına· Tokat, ~O (~us~aı Mu~~b_ı.rımı~. • Et fiyatları neden gün geçtikçe yük Gittim. Şirket odasında oturan!o.r, 
san ve Emın, evvelce komiinistJil~ıen ruz kalınca buraya kaçmış, burada da den) -. Şıddetlı ~o~uklar huku?1 sur- .seliyor? Dün: meramımı öğrenince : 
mahküm edılıniş olan, mahklııniyet1~- rahat durmamış ve nihayet yakai.an- mek.tedır. Karın ırtıfaı RO santimetre - Varayım da, Kasaplar Şirketin- - Şimdi burada kimse yok! deme-
rini b~tirdikten sonra Bulgaristana gi- (Devaıw 2 inci sayfada) (De.ama 2 İllıci aayfada) deki er.babı ihtisasa danışayım! dedim. sinler mi? (Devanu 8 inci sayfada ) 



tiergün 
-----

Yazı Çok Olduğa için 
Bugün Konamadı 

...................................... 
Beled(qe_nin iyi 
. . .... ,,. -
Bir kararı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
hi olup olmadıkları ötedenberi araş • 
tırılan bir meseledir. T erkos suyu im
tiyazlı bir şirketin elinde iken bu şir
ket yaln z kazanç gayesile hareket et• 
tiği için şehrin ihtiyaçları ile alakadar 
olmuyor, terkoe suyunun temiz bir su 
olması için icap eden tesisatı yapm~k
tan içtinap ediyordu. 

Resimli Makale: 
" -

Bazı kimseler haki'ki karakterleri 
haricinde görünmeyi bfr marı.fet 

salUI'lar. Peık az tarud.ık1anna kar~ı 
bile dostlluk, ha.yırlıahlık satarlar .. 

( sö.z 

İnsanın hakiki hüviyeti hiç bir za 
man sakflanamaz, mut.Tak surette 
parça parça sızar ve hakikat mey
dana çrktığı zaman da böylelerine 
halk ckukJa» der. 

a Samimi olunuz! a 

Hayat sahası geniş bir imtihan 
meydanıdır her tarafı gözcülerle do 
b::lur. Bu gıiWJciilerin önünde gülünç 
olıınaık istemiyorsak samimi olalun, 
olduğumuz gibi görünelim. 

ARASINDA J 
Belediye terkosu üzerine alır almaz 

Kağıdlanede mevcut tasfiye ve terşih 
havuzlarını genişletmiştir. T erkos şir
keti zamanında mevcut 4 kalın 8 ince 
tersih haYuzu 8 ve 1 G ya iblağ olun -
m~ştur. Su bu havuzlarda süzüldiik- Boyu llç metreye 
ten sonra cavalizasyon usulile takim yak/aşan gene 
olunmaktadır. En uzun boy -

~--------------------------·· HERGUN BiR FIKRA 
Dünyanın en güzel 
Yüzlü Jıızı 

Belediye terko.s gölündeki mak:ne- Iu adam .. Nerede Benim başıma 
leri tecdit etmi~. şehirdeki bir çok bo- mi?.. Bittabi gc-
ruları değiştirmiş ve bu suretle şebe - ne Amerikada ter gelecek 
k · k 1 eli · t' Tarunınış avukatlanmızdan biri-eyı uvvet en rmış ır. zısının yanında 

K k H ık 1 1 · · nın yaşı altmışı geçmiş dul bir kay 
ır çeşme ve a a ı su arının ıçı- cüce gibi ka1dıg'"ı 

nanaaı vardır. Katlın son zamanlar 
lemiyecek kadar pis olduğunu beledi- buAmerikalı genr. 

~ da çok sinirli olmuşta. Avukat bu 
ye sıhhat müdürlüğii ilan ettikten son- on sekiz yatında· hali arkadaşlarından birine anlattı: 
ra şehrin üçte birinde fakir halkın ev- dır. Boyu. da iki _ Evlenmek istiyordur da en-
lerine terkos alamamak yüı:ünde!l. bu metre seksen san dan. 
pis suları kullanmak mecburiyetinde timdir. Avukat şa§ırdı: 
olduğu düşünülerek sular idaresi soTl Evinde, hususi - Aman ne diyorsun? Yaşı alt· 
günlerde verdiği bir kararla bu gibi ev bir odası vardır. ınışı ıeçmiş, hir ayağı çukurda .. 
!er için büyük bir teshilat göstermiştir. İskemleleri, kar • - Sen ona bakma, inanmazsan 
Bu karara göre sokaktan geçen terkos yolası şapka asa• bir ağzını ara .. 
borusundan eve kadar olan tesisatın cak yeri, kendi Avukat evine müteessir bir ph-
b- .:ı 1 b ı k re ile döndü. Kaynanası merak et-cce i yani ranşman aıınmıyaca tır. boyuna göre ya • ınişti: 
Ve bu gibi evlerden senevi su ve saat pılmıttır. Odasın - Sen bir şeye sıkıhnışsm oi· 
bedeli olarak üç taksitte 803 kuruş alı- dan içeriye girer• Jum. dedi. 
nacaktır. ken, 00 derece e- Avukat anlattı: 

Bu suretle fakir bir aile de suya ka- ğilmekte kapının efiğini iki büklüm aş - mç sonna, bir arkadaşımın 
vuşabilecektir. Evin içindeki tesisat ev maktadır. ç-ok yaşh bir kaynanası vardı. Ka· 
sahihine aittir. Fakat ille. hamlede bu Genç Rcıbert bu dev t:,c,yuna Tağmen dın duldu. Dün ft'tlıeiıı ! Budapeştede yapılan kusursuz yüz-
tesisatı masrafa boğmamak ta münı- pek az yemek yemektedir. Sabah k.ah - Bıktım bu 8ullu1dan ! müsabakasın<la Marya Şenz ismindeki 
kün olduğuna göre su ihtiyacı bakı •. valtılarında bir yumurta, öğle ve ak - Diye bağıra hağıra sıkmış- So • Macar kızı birinciliği kazanmıf ve 
mından sular idaresinin bu kararile şam yemeklerinde de pirzola ve mey- kakta bağırmış, bağmuış ... Ve gfü:· yüz puvan üzerine yapılan seç • 
mühim ıbir dert halledilmiş bulunyor. va ile iktifa etmektedir. den kaybolmuş. Nereye gitmiş? mede yüz puvan almıya muvaffak o1* 
Di ölmüş mü? kalmış mı? haber ala • 

'ğcr taraftan ,ehir dahilindeki şebe- Dev adam, iliç ıu içmemekte, ara- mamışlar. muştur. 
ke de mütemadiyen tevsi olunmakta- da sırada pek susadığı zamanlarda ga Avukatın kaynanası içini çekti: Genç ve güzel kızın yüzünün her 
diır. yet az miktarda su içmektedir. Kendi- _ Ne pzüliirsiin oğlum, dedi, parçası ayrı ayrı fotoğraf alınmış, u· 

si böyle uzadığını çok su içmesine at~ benim de en sonunda bafıına ıele- zun ve ' ince muayene ve tetkiklerden 
Adananın istiladan 
Kurtulduğu giin 

(.Baştarafı 1 inci sayfada)' 
S Kanunusanide Adananın köyle~·1n 

:ien köylüler ve birçok heyetler gele
rek merasime iştirak edeceklerdir: 

Bundan ba~a Adanaya memleketin 
her tarafından ayrıca heyetler gidecek 
tir. 

Bu münasebetle Adana mebus1arı bu 
akşam Ankaradan Adanaya haretcf't et 
mİ.'ilerdir. 

K onıünlBtlllı 
Tahrikltı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
nuştır. Fatma Nudiyeye gelince o uct 

Demiri Şerbet Yapanlar isimli bir ki· 
tap neşretmiştir. Bu kitap tahrik edi
ci mahiyette görülmüştür. Sabri is."llln
de bir kitapçı da hep bu kabil kitap
lar bastığı için polise celbedilmiş, ıfa
desine müracaat olunmuştur. Şimdiye 
kadar zabıtaca zan altına ahnara"it :ı!a 

delerine müracaat edilenlerin yüz elli 
kişiyi bulduğu söylenmektedir. 

Tokatta lıarın irtifaı 
80 santim 

(Jlaftarafı ı inci sayfaa) 
yi bulmuştur. Nik.aarlı Mehmcd adlı 
bir yolcu aojuktan ölm ÜftÜr. Y oJlar 
karla örtülü bulunduiundan Siva. trc 
ni üç gündenberi gelmemiştir. Yalnız 
Samsun yolu açıktır. 

lnebolu, 30 (A.A.) - KastamoPu 
yolu kardan kapandı. Tarı, Aksu ve 
Karadeniz vapurlan fırtına yüzünden 
uğrayamidılar. Fırtına ~Kldetle devam 
etmektedir. 

Sinop, 30 - Fazla miktarda yağan 
kar Sinop - Boyabat yolunu kapadı, 
Posta münakalatının temini için ça -

fetmektedir. cek bu değil mi? f sonra en mükemmel yüze sahip olcl~ 
Muskaların bedeli * • ğuna karar verilmiftir. 

Tunuslular ve bllhaaaa Maltalılar, Tek kollu Dünyanın en yaşlı atı 
nazara. büyüye çok ehemmiyet verir- Bisilı.lel şampiyonu Bu sütunlarda dünyanın en yaflı 
ler ve bunun için de çeş.id çeşid mus. s· "kl . . adamlarından bir çok kereler bahset-

ısı etçı Vılyam Croves, bu yılın . 'k F-'- !----' d" kalar kullanırlarmıf. Muska ticaretilc m~tı . ~at llURUU&nn unyanın en 
1 bir harikası olarak telakki edilmek- ı be · • · yd ... L--çok para kazananlar o urmuf. yaş ı ygırını arayıp me ana ~-

Fransızca mecmualardan birinde bu tedir. Zira tek kolludur. Geçen caldarını aklımıza tıetinnemiftik. in
meseleye aid bir makale vardır. Malta- Kanunusaninin altısıncian başlıyarak gilizce bir haftalık aazetede okuc:luiu
da nazar ve büyü itlerini tetkik eden bisikleti ile bir sene içinde tam 44000 muza nazaran, dünyanın en ya,lı bey· 
muharrir, şu satırları yazmaktadır: millik bir mesafe katetmiş ve yeni bir giri lnıgilterede Sctland"da yapmakta-

«Tunusta ve bithassa Maltada en uzun mesafe rekoru vücude getirmiş- dır. Ve bu be}"llİr 48 yaşındadır. 40 
karlı iş muka satmaktır. Muska tÜc· tir. senedenberi de ayni arabada kotulu 
cazlarmın -içinde kısa zaman zarfındR Groves 29 yasındaclır. Sebrzeden bas bulunmak.tadır. 
yüz binlerce lira ~ara kazananlar var~ ka bir ,ey yem~z. Kolunu 14 yaftnd~ Bu beygirin sahibi geçenlerde bay
dır. Bunlardan bıf tanesile görüştüm, iken kaybetmesine rağmen spora de- vamnm 48 inci dönüm yılını tesit et· 
çocukları nazardan korumak için bir lice bir aşkla bağlanmış, rağbi oyna • mek için merasim yapmlflır. Bu mera
lngiliz lirası alırmış, kadınların koca - mış, ko,ulara girmiş, ekseriya birinci- simi müteakıp hayvan tekaüde sevke-
larını sevmeleri için erkeklerin aldık- likler kazanmıstır. dilmiştir. 
ları muskanın fiatı 100 fngiliz lirasına F ' b' l ğve.-ka_...l_k_m_ı_ş.-f-U_a_e_t-ic_e_y_i_ögre __ .-n,_mı--·,-:-

kada J_ 8 '- b'I '--d 1 ranszz me us arının M • b- _L• lar ı__ dil r çı~ann•f· una mu~a ı &11 ın a- • - eger utün mco us .ıu:n · e-
nn kocaları kendilerini aevainler diye sıgarası rini intihap eden müntehiplerine her 
taktıkları muskalar ancak 50 İngiliz - Yılhaflarında Fransız parlamento- sene birer paket meb0us sigarası yol-
miş. Yeni taşınılan bir ev uğur getirsin su içindeki dükkanda meb'us sigarala- !arlar ve gönüllerini alırlarmış. Mün· 
diye duvara asılan muska 1 :>O f ngiliz- rının satıtları mutaddan 100 kere faz- tehipler bu hediyeye o kadar fazla e
miş ... Tabii bu muskaları müşterinin la artarmış ... Bir lngiliz bu işin sebe- hemmiyet vcriyorlarmlf ki kendilerine 
haline ve vaziyetine göre de ucuza sa- hini merak ederek sigaraları satan sigara göndermiyen meh'usu bir daha 
tıldığı da olurmuş.)> tezgahtardan işin mahiyetini öğrenme- seçmek istemezlermiş! 

İSTER İNAN 
• 

İSTER İNANMA! 
gar memurlan adetleri mucibince her yolcunun üzerinr 
de ne kadar para olduğunu sorduklan zaman kadın sa
dece: 

- İki mark ( 100 kuruş) dedi. Ve çıkararak kıymetli 
marldarmı gösterdi. Demek ki Berlinıden İstanbula ce

kuru pekse-met ile ~arnını doyurur, Berlinden beri taşı- binde ancak yüz !kuruşla seyahat ediyordu. Merak ettim. 
dığı şişeden de su içerdi. Dayanamıyarak. sordum: 

\'agonuna geçtikçe o munta7.aman e-1 çantasını çıkarır, 

Avınıpadan yeni dönen bir arkadaşı,nız anlattı: 
cBeınimle ayni vagonda seyahat ed~n bir A 1man kach

nı vardı. Yemek vakti gelip, biz diğfr yolcular yemek 

İkinci mev~kidc seyahat edişinden. giyinişinin şe:khn· - Memleket.ten para çı'karnıak yasak, istanbulda bu-
den belli, fakir de değjldi. Fakat Bulgar hududunda Bu1- lacağım, cevabım verdi. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA r 

Sözün Kısası 

1936 - 1937 

lamet HulGsl --· 

Onun doğduğu geceyi hatırlıy0'4 

rum: Işıklar yanmışU İçki s~ 
ral.arı kurullnuştu. Zimi davuN.ar çalı .. 
nıyurdu. 

Tam doğacağı sırada gözleri birdeJI 
kamaşmasın diye ışıkılan söndürdi.ilerı 
~ıklar tekrar yandığr zaman o doğ°"i 
muştu ve yaşıyordu. Galiba hakkında. 
ilt söylenilen söz : 

- Uzun ömürlü olsun! 
du k; .. Kendinden evvelki üç ced· 

dinden daha uzun ömürlü oldu.. Tanı 
üçyüz aEtınış altı gün yaşadl. 

Adını, bin dokuz yü2 otuz altı koy· 
dular. Doğumunu birlbir'lerine müjde 
llediler.. Şampanya bardakları, bira 
dubleleri, rakıı kadehleri tokuştu:aı·. 
Ve sevgililer, zilli davulun ahen<1•mn 
biribirlerine sarıJ.!ıp döndüler, döndü· 
ler. 
Neşe içinde doğmuştu .. Neşeli ı;üI1I' 

la- yaşadı. Sonraları biraz titizlik pP-Y 
da etti. İnsanları biribiıine tutu~tu!' • 
du. Fena, hem çok fena şakalar yap· 
tı: 

- Büyük bir harp olacak! 
Dedi. Bu bir şakaydı ama .. düm :ıd~· 

kiler onun bu şakasını ciddiye a ld ıaı: 
ve çok korktular. 
Yarı ömrü geçtikı'ten sonra daha a• 

catp oldu. 
- Harp olacak! 
SöZJi.inıü ikide b'ir tekrarlıyordu. Ay~ 

ni zamanda da kardeşi kardeşle !rnvga"' 
ya teşvik ediyor, onlar kavga ederler .. 
!ren seyrine bakıyordu. 

Ne ise üÇyüz altmış altı gününiı ta· 
mamladı ve arok bir daha geJrnerr.elc 
Ü2ere bu gecenin yarısında yola çıka· 
caktır. 

Giden ağama güle güle. 

* Üçyüz altmış altı gün geçti, üçyiiı 
aııtmış altı gece geçti. 

Ve ta:ln·imlerden üçyüz altmış al.fJ 
yaprak koptu. 

İhtiyar dünya bir yaş daha ihtiyar
ladı, ihtiyarlık!tan korkan insanlar bit 
yaş daha ihtiyaı:ladılar .. 

Bin dokuz yliz otuz altı adlı yıl öl
meik üzere ... Yeni bir yıl doğacak .. İşık 
lar yandı, sarhoş sofraları kuruldu, zil 
1li davullar çalmıyor. . 
Doğacak yıl bekleniyor .. Babası h:.ı1 

!azdı. Bari çoc:u6>U dünyaya hayır ı ol .. 
sun! 

İsmet HuIUsi 
___ ..._ ....................... 1 ·-----·. _ ... 

Biliyor ·musunuz ? 
1 - Nubar Paşa kimdir? 
2 - Korfu adası hangi adalardan ~ 

dıl', ne kadar nüfusu vardır ve ne ye· 
t 
.. , 
ışır. 

3 - Luton şehri nerededir? 
(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevapluı: 
t - La Fayetıte 1380 de ~ğup t 46Z 

de ölen Fransız mareşallarmın eıı 
meşhırudur. Kral 7 inci Şarlın hii • 
kümdar olduğu devirlerde mareşallı.Jlc 
yapıuş, meşhur Fransız kahramanl 
Jealll'le d'Are topladığı kuvvetler!e be 
raber İngilizlerle mücadele etmiştir. 

2 - Fl'orans şehri İtalyadadır. Ka 
dim Toscanamn payitahtı idi. Şehil 
içinde (242,000) insan yaşar. 

3 - FransızJann bugün milli mar' 
kaları olan horoz ibiği 1830 da meyd~· 
na Çlkrmş, Fransız ihtil&rinde ihtilal • 
cilerin bayrağına alamet Wıarak kon • 
muş, Napolyon larafmdan da yeni bil 
şekle sokulmuştur. ---··----...._.__..,.. ............... il ___ ....,,,,...,, 

Napolyon serbest güreş 
yaparmış 

Amerikalılar Napolyonu çok sever• 
ler, onun hakkında müteaddid eserler 
yazmışlardır. Napolyonun afkları Ncı" 
İ>olyonun askerliği, Napolyonun zeki• 
sı ilah ..... Ahiren Napolyonun hayratı• 
larından biri de Napolyonun spor ha • 
yatı isminde bir eser yaZilllftır. Bo e
serde Napolyonun küçükken mektepte 
arkadaşlarile geçinemeyip dövüfl;jğ~~ 
ve dövüşmenin ae bir nevi aerbett gu· 
ref olduğu için Napolyonun mükeın • 
mel bir serbest güretci addeclilebilece-
ii bildirilmektedir. · 
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Dört Alman taburu 
• 
ispanyada harbe girdi 

saatte 320 kilometre 
gönderildi 

Dört Alman Taburu sı muhabirinden: Madrid, 30 (A.A.) - Nefredilen 
Madrid, 30 (A.A.) - Cumhuri - Ciano, dün Alm'anyanın Roma Bü bir tebliğde Milislerin Villaneva de la 

yetçiler, son zamanlarda rnontoro mm yük Elçisi Hassel ile Portekiz orta el- Canada kasabasını zaptetmiş olduk -
takasında vukua gelmiş olan muhare- çisi Davila - Lima'yı kabul etmiştir. lan bildirilmektedir. 
beler esnasında hepsi de otomatik ola- Görüşmelerin Cumartesi ve Pazar Milisler, Villa F ranca ve Romanil-

Konuşma: 
- -
Vecizeye dair vecizeler 

Nurullah Ataç 
Önümde Nazım İçsel'in o:Kadın ne -

dir?» ( 1) ad1ı kitabı var, meşhur a -
damlardan alınmış vecizelerle dolu. 
Yiicel mecmuasının her sayısında bir 
çok vecizeler var HüseyinCahid Yalçın 
Fikir hareketleri'nde cLehte ve aleyh
te» diye vecızeler tercüme ediyor. 
Hasan A'li Yücel, geçenlerde, cPazar -
tesi müsahabeleri» nin birinde yirmi 
tane kadar vecize yazmıştı. Ben de on 
lardan heves edip birtakım vecızeler 
yazmak istedim. Belki devam ederım; 
ilk seriyi ve<:ize üzerine yazıyorum: 

1 
Her vecize yanlış'tır, çünkü tamim 

edil:meğe müsaiddir. 
2 

Her vecize doğrudur, çünkü bir an
lık bir ruh haletini ifade eder. 

3 

• Çin işi11ill malıiyeti 
• Almanya ve 

Çekoslo11ak 
meselesi 

T ahmin edildiği gibi Mare ai 

rak kullanılan silahlarla mücehhez günü İngiltere ve Fransa tarafından los'deki mevzilerini tahkim ctmiı::lcr • 
T Vecize güzel bir şeydir, çünkü in • 

dört Alman taburu ile bir Alman su- verilmiş olan e İspanyaya gönüllü dir. sanın aklına derhal aksi chakikati» 

Çang - Kay - Şek'in esare . e 
başlayan son Çin meselesi, nihayet b r 
komedya ile hitama erdi. Gelen hab ·r 
lerden anlaşılıyor ki bu işin içyü ı.i 

bi.r csuitefehhüm» den ileri gelm ş. 
Maamafih, Çin diyarında ekseriya ' u
kua geldiği üzere, hadise, l\'lare~ı.l 
Çang - Kay - Şek'i kurtarmak iç"n o
nu esiı· eden Mareşal Şang Hsü Lı
yang'a (200) milyon kadar bir ta.rnıi
nat \'erilmek sureti!~ ancak hal ed 
bilmiştir. Bu paı:a genç Mareşalin a:-.· 
keri tedbirlerinin istilzam ettiği ka ~ı
lığın masrafını teşkil edecdkmiş. İş n, 
iç yüzü ise halci anl~ılmış değildir. 
Fakat Mareşal Çarık Kay Şek'le kcn· 
disini esir eden Mareşal Şang Hsü Li· 
yang. bu maceradan sonra barı.jll1LŞ 

bulunuyorlar. Ve kaydedeyim: Bu ha· 
diseyi müteakıp, Mareşal Çang Kay 
Şclt"in nüfuzu bir kat daha artmıştır. 
Maamafih bu münasebetle tezahür e
den bir hakikat te, büyük Çin ülkes n
de Komünızm cereyanının gittikçe art 
makta olmasının anlaşılmış bulunma
sMiır. Ancak son vukuat sayes:ndl ıır 
ki bu teh .kenin her tarafta farkına \"a 
rılmıştır. Bu sebeple daha şimdıdE:!l 
birçok askeri tedbirler ahnmaktadır 
Hatta Nankin ile Tokyonun bir anlas 
ma arif esinde oldukları dahi haber ve· 
riliyor. Uzak Şark işleri, Garp alemı 
için umumiyetle anlaşılmaz bir mu:un 
ma mahiyetindedir. Fakat bunun se 
bebi. sarı nıkın, sırf kendine mahsus 
bir istikbal yaratmaya azmetmiş olm 
sından \•e davasını bu bakımdan takip 
eylemesinden ileri geliyor. Çin işlen 
bu sebeple Çinli hil\•iyetinden bir tür· 
lü ayırt edilemiyor. 

Vari bölüğünün bu muharebelere işti- gönderilmesine nthayet verilmesine Guadalajara mıntakasında asilerin getirir. 
rak etmiş olduklarını görmüşlerdir. mütaallilc bulunan notalara verilecek saelicC!'e karşı yapmış oldukları bir 

Amerikan Tayyareleri cevap hakkında cereyan etmiş olduğu taarruz püskürtülmüştür. 
Londra, :m (A.A.) - Deyli tel - aşikardır. Madrid önünde asilerin topcuları, 

grafın Vaşington hususi muhabirinin Burada efkarı urnumıye, Almanlar Moneloa mahallesini bombardıman et
gazetesine gönderdiği haberlere göre, la İtalyanların Komünizme bir nihayet mişler ise de bir netice elde edememiş
İspanyaya ~.700.000 dolarlık silah 1 vermek zaruretine dair olan nazariye- }erdir. Milisler ise Carabanchel mahal
malzemesi gönderilmesi için verilen lerini tekrar ele almıştır ve lngilterenin lesinde 8 ev zaptetmişlerdir. 
müsaadelerden maada, bir kaç Aıne - Fransanın peşine takılarak Cumartesi A merika Mühimmat G öndermekten 
rikan tayyaresi de lspanyaya gö:ıde - günkü notayı vermesini iyi karşılama- Vazgeçiyor Mu? 
rilmiştir. Bu hafta içinde mühim mjk- maktadır. Nev - York 30 (Ünited Pres Mu • 
tarda tayyare gö~derileceği söylen - lngiliz Gönüllüleri ha'birinden) - Cumhurreisi Ruzvelt 
rnektedir. İhraç edilen bu tayyareler Londra, ao (A.A.) - Glascov'dan hükumetin tasvibile, hususi bir firma 
saatte :J20 kilometre katedebilecek bir bildirildiğine göre, 130 gönüllü Cuma tarafından ispanyaya gönderilecek tay 
sür'attedir. günü hükumetçilere iltihak etmek ü -[yare ve mühimmatın ihracını menet -

Roma, 30 (A.A.) - Havas Ajan- zere ispanyaya hareket edecektir. miye karar vermiştir. 

Müşalıitler 
An karadan 
Geçtiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lcr, trenin tevakkuf müddetince on 
dakika kadar kaldıktan sonra Halebe 
müteveccihen hareket ettiler 

Heyet istasyonda Ankarada bulu -
nan Hataylılar, memleket gençliği, hu 

l Mısırın 
Ordusu 

• 
yenı 

Akdeniz ve Şapdenizi 
sa:ıilleri tahkim edilecek 

Kahire, 30 (A.A.) - Milli Müda
faa Mecli8İ ilk defa olarak bugün Baş
bakan Na1ırut Paşanın Başkanlığında 
toplanarak yeni ordu teşkilatnı görüş
müştür. 

kuk ve mülkiye talebeleri ve kalabalık O rdu me"·cudu üç aenc içinde ~O 
bir halk kitlesi tarafından karşılanmiş- bine çıkarılacak ve bu techizat masrafı 
ladır. . 7 milyon lngiliz lirası tutacaktır. 

f\ l üşahitler vagonun pencercsınde Dcrpi~ edilen tedbirler arasında Ak 
bulunuyorlardı, kalabalığın ne oldu • deniz v~ Şap denizi sahillerinin tahki
ğunu tercümanlarına sormuşlar, ter - mi mevcuttur. 
cümanları da Hataylı Türklerle An -
kara Üniversite talebelerinin kendile
rini karşılamıya geldiklerini söylem;ş
lerdir. 

Tren hareket ederken istayondaki 
kaLbalık müşahitleri şapkalarını sal • 
lamak sureiile selamladılar ve müşa -
hitler de pencereyi açarak mukabele
de bulundular. Ve bu teşyi merasimi 
mütevazı sessiz fakat manalı bir su -
rette hitnma erdi. 

Güzel bir tesadüf eseri olarak, ayni 
trenle, Adananın kurtuluş bayramını 
k utlulamak için hareket eden Adana 
meb'usları da bulunuyorlardı. 

Müşahitler bugünlerde Sancakta 
tetkikata başlıyacaklardır. 

Yugoslavya 
Bulgaristan 

Hariciye Vekili 
Bugün şehrimizde 

(Ba-.: larafı 1 inci sayfada) 
le Tü.nkıye, Romanya ve Yugoslavya 
elçileri tarafından te.~yi edilmiştir. İs
kelede toplanan halk Türkiye Harici· 
ye Vekılinı hararetle alkışlamıştır. 

Atina, 30 (Hususi) - Türkiye Ha
riciye Vekilı, hareketinden evvel, bu 
gün öğle üzeri Kral tarafından kabul 
edilmiştir. Kral, Tevfık Rüştü .\rasa 
pek samımi iltifatlarda bulunmuştur. 
Kral Tevfik Rü.~tü Arası öğle ycme~i 
ne tutmuştur. 

Atina, 30 (Hususi) - Gazetelerin 
Belgrattan ald~kları mallımata göre 
Türkiye Harıciye Vekili Tevfik Riiş· 
tü Aras Şubatt~ Atinada toplanacak 
olan Balkan Antantı konseyinin on 
gün oonraya tehir edilmesini istemi~ -
tir. 

Belgıad, 30 (A.A.) - İyi mai(1m.ıt Atina, 30 (Hususi) - Dün gece Bü-
alan menabiden teyit olunduğuna gö- yük Brıtan.~:a otelinde verilen ziya!et
re Bulgar • Yugoslav paktı yakında ten sonra Baş\·ekil, 1\:fetaksas ile Tev
parafo edilecektir. Bir dostluk muahc 'ı fik Ri.iştü Aras beynelmilel umumi si 

, desi mahiyetini haiz o1acak olaıı lıu yaset ve dört Balkan devletini alaka
pakt bir müddetten beri iki memleket dar eden meseleler üzrinde tekrar ve 
arasında bilfiil mevcut olan müna!:e- uzun boy1u g(;rüşmüşlerdir. Büti.in bu 
batı tcyid edecek ve Balkan vazıyeti- mü7.akerelerdc Yunan Hariciye daimi 
nin resnnet bulmasına had:m olacak- müsteş.an Ma\'fidis hazır bulunıııu~ • 
ti~ tu~ 

Bu paktın intacına müteal.ıik miiza- Atina, 30 (Hu u i) - Tevfik Rüştü 
kerata Sloyadinoviç 1932 de Kriçin ,a Ar.as dün e ki Hariciye Vekili Maks:
rraymda (Bulgar Kralı Borise yaptı?iı mosu ziyaret etmiş ve öğle yemeğini 
zivaret esnasında başlanmıstır. birlil}te :yeı ":•:r. 
~Belgrat, 30 (A.A.) - Bulgar - Yu- nele;k;d" 1: ~~ılı' idi~ . ~~ zl;ade tehli 

goslav dostluk . paktı haberinin dost ke arzedcn A\Tupanın bir kısmmda 
memleket matJbuatının bir kısmmda muahedeler tadilci!iğini ortadnn -kal -
yol açtığı tefsirler Yu~oslavya sıj nsi dırmak olacsıktır. 
mahafilini hayrete düşünnfü~tür. Karde~ Bulgar mHleti ile dahct sıkı 

Bu paktın Yugosıa,·ya dostlarından bir do~tluk isti~·en Yugoslav cfkfm u
bazılarıni ne için endişeye düşürebiıdi mumlyc~i nawnnda bir Bulgar • Yu 
ği mrzkür mahafilde anla:?ılamıyo.r. gosla\• <lost uk \ e ademi tecayüz mua 
Ehemmiyetle ka:vdolunduğuna göre bu hedcsi Bnlkan • ulhi.i için yeni bir ga
paktın ilk tesiri bilhassa daha geçen se ranti tı!Şkil edecektir. 

Türk - ıtalyan 
1·icaret 
Anlaşmaları 

Roma, 30 (A.A.) - Dı~ İşleri Ba
kanı Kont Ciano ile Türkiye Büyük 
Elçisi B. Ragıp Baydur dün Türk -
ltalyan ticaret ve seyriıefain muahede 
sini ve diğer bazı ekonomik anlaşma
ları imza ctıni~lerdir. 

Muahedenin müddeti 18 aydır. 
Yeni anlatmanın esaı hatları şun .. 

!ardır: 
l - Anlaşmaya bağlı müteltabil 

kontenjan listeleri ile iki° taraf ticareti 
münhasıran klcring yolu ile cereyan 
edecektir. 

2 - Hususi takas muameleleri ilga 
edilmiştir. Eski anla~ma mucibince iki 
taraf alakadar makamlarının tasvibi 
ile başlamı' olan hususi takaslar eski 
hükümler dahilinde tasfiye edilecek .. 
tir. 

;3 -.- İtalyan adaları ve müstemleke
leriyle olan ticaret evvelce olduğu gibi 
gene klering harici tlırakılmıştır. 

4- - ihracatçılarımızın muhtemel 
kambiyo zararlarının önüne geçmek 
için halyadalci klering hesaplarımızın 
Türk lirası olarak tutulması temin edil 
rniştir. 

lzmir Amerikan KoHeji 
binası satın alındı 

Ankara. 30 (Hususi) - Maarif Ve 
kaleti fzmir Amerikan Koleji binasını 
satırı almıştır. Binaya resmi bir mek
tep yerleştirilecektir. 

Velıiller Heyeti 
Ankara, ~;o {Hususi) Heyeti 

Vekile bugün eaat beşte Başvekil Is -
met lnöııünün riyasetinde toplanarak 
geç vakte .kadar müzakeratta bulun 
muştur. 

üniversitede bir hadise 
Dün Ünivers:tede bir hfıdise oimu~, 

seminer anahtarı olmıyan talebeler ü
niversite memurlau tarafından semi • 
nerlerden dı..cmrı çıkanlmışlardır. 

Üniversite idaresi asli talebe olmı -
yanların seminerlere girmeme.:;i ve 
profesörlerle ~:irkçeden gnyri lisanla 
münaka~a edememeleri için seminet -
lerin kapılarını kilitlemiye, asli t•ı!e -
belerin de 50 kurll-1 mukabilınde birer 
anahtar almasına karar veımiştir. 'Mali 
vaziyeti yerinde olnııyan talebe1er 
anahtar -alam~mışla.rdır, 11adisenin ~e

bebi budur. 

4 
Ve<:izeleıi arayın, size takib edile -

cek yolu gösterirler. 
5 

Veoize1e:ııe uymayın, çünkü onlar si
zin tabi olduğunuz şartlardan ba~ka 
şartlar i~in<lc söylenmiştir. 

6 
Veciı.ıe yazmağa kalkan muharrir, 

mütevazi bir adamdır; fikrini kısaca 

söyleyip karşısındakileri yormamak 
ister. 

7 
Vecize ya1.mak, kendini beğenmişlerin 

harcıdır. Vecize yazan muharrir ak -
l'ından geçen her fikrin, isbatına ha • 
cet olmadan kabul edilmesi lazım gel:· 
diğini sanır. Her fikrini de bir iki sa
tırda anlatacak !.kadar usta bir muhar
rir olduğuna kanidir. 

8 

Vecize okumağı seven adam, tembel 
bir karidir. cArmut piş, ağzıma di.iş!» 

der, 1.ahmete kafilanmadan bir haki -
kat öğrenmek ister. 

9 
Vecize okumağı seven adamın· ze -

kası gayetle faaldir. Siz ona sadece 
chüküm» ü verir, «esbabı mu<:ibe• yi 
o kendiliğinden bulur, cleb» demecien 
c'leblebb yi anlar. 

10 
Vecize kitablarının en güzeli La 

Rochefoucauld'nun l\Iaximes'id"r. Fa
kat di:kkat edin, o da bir vecize kita
bı değil, nabvet hakkında bir cdis -
oours• dur. 

11 
İmperator Marcus Aurelius'un ki

tabını bir vecize kitabı zannetmeğe 
hakıkımız y<>lmur; çünkü adam<:ağız o
ınu, bir hatıra defteri gibi sırf kendi 
:için yamuş. Pascal'ın, Pensees'i de b!r 
vecize kitabı değil, muharririn ömrü 
vefa edip de yazamadığı bi.r ctraitc» 
için alınmış notlardır. 

* Son zamanda. Orta A vrupadan gene 
tehlike işaretleri aksetmeye başlalllli · 

1 
tı. Hakikatte, en· 

•on ••~lalerın dişeye d ü ş c • 
••b•bl cek böyle bir \•a

iiyet mevcut de-
ğildi. Yalnız, Sovyet Rusya ile ittifak 
halinde bulunmasından dolayı? Çeko • 
)ovakyanın durumunun gözden geçiril 
mesidir ki, bu yayıntılara ~ebep olu
yordu. Filhakika Almanya, Çeklere 
karşı Macarların hinm.yesine lüzum 
görmüŞt.i.i. Bu himayeye lüzum hisse-

(Devamı 8 inci sayfada ) 
"bir. ~e,;zu· b~i~ma<l{ğı A {ci~ 'lıeılsine ei 
süren b'r adamdır. İstersenız siz, h'ç 
bir mevzuu terkc.'tmiyecek kadar zen
gin olduğunu söyleyin. 

12 (1) 1 Cild . 40 kuruş ( Hilmi kita b -
Vecize yazan muharrir, kendine hiç c\'İ). 

H er kış sonu uzak Anadolu köy
leı inden kafile kafıle Türk 

delıkanlı, ı ıPm merkezlere do~u 

yola çıkt eı ı görülür. Bu kuvveti 
kol ar i~ bu mak. para kaz.ınmak 

iç'n bü~ ü ~ ~t.hiı .cı e akın ederler. 
Yapı mc\:.imini bu merkezlerde 
reııçbC'rl k. amelel k'c geçiren bu 
del :kan.ı ar ı::Gz gelince köy1erme 
dönerlcı. Knsıma doğru merk•.!1Jer· 
den k<i~ lcı" :ıbn bu delikanlılarm 
yüz 0ri ne~e idir. C.'ünkii. ceplerinde 
b'raz dlın ... a ık. he~ beıcrinde Ayşe
ler'ni SC\•ind'recek birkaç hediye 
vardff. 
YılJardan beri An:ıdolu delikanlı

sı bir emme brı ma tulumbanın çc· 
kip verdı~i su gib: ıköyden .şehre, ie
hirden !k(i~ c gider gelir ve bunun 
için de bir ;ı:cnaat sahibi olamaz. Bu
mm iç'n cfo 'ma amele, daima işçi, 

daima ı en~bcr kalır. Buna kar~ 

Tli.,kten r:ı~ ri unc;urJar merke;: o
lan :. erlerde toplanır. buldukl:m ,ş
tc seb:ıt tıcler. j .ç'likten u~tnlı··:u. us 
tahktnn k~ lfalığa. hatlfı lrnlfalüir,n 
n--•i.ilerıhhiL 'ğc kadar ) ük~t.· irl<:!r. 

Bu~(in ..-'\m:dolu i<:indc hükiım"

tın s·. ıırıyilt' .mc pıı.·::: amı He .11cy< . 

===-

Sıla!. 
n a .gelen birçok fabırikalar vard•r. 
Fabr ka kurulduğu yeri meden:yet 
yu\·ası halınc getir en bir varlıktır. 
Birçok Avrupa şehirleı i fabr ka.CAr 
yüzünden meydana çıkmıştır. Anad() 
lunun kalkınma hareket:nde Iab~ı
kaların bü) ilk bir tesiı i olacakt r. 
Bu fobl'ikalar<la yföilerce ve binler
ce Ti.irJ~ işçisi çalı.~ıyor. Fakat bun
lar an attığım gibi yazın ge1ip gü
zün g'derler. Bunun !çin ne biışey öğ 
renirler. ne de istikballerini temin e
dcbilıl'ler. Çünkü güz gelince sıla 

hasfalı~h kabarır. Gözleri kaı·<.rır. 
AI'L!k lle yapsanı7. onu tutamazsı-

ı 

nız. He abrnı keser, dağarcığını sır· 
tına vurur ve köyünün yolunu tu -
tar. 

Köy delikanlılarını bu sıla lıas'ta
hğmdnn ~uı tarmak ve onları fııbr;
ka:- a. 'şe, mcdeQ.iYete ve refaha .sm 
dnrnok lfı.zımdıı\ -. İş_ bulmak ıçin 
ıneı·kezc gelçn, fabrikay<A gıreı 
köy cie'ikanJın qraya :- ~pışma11, o· 
rada ö6r~ndiğinı ıleri götürmeli \•e 
orada ev bark sahibi olmalıdır !-.~ 
An .. dn u içind~ yeni s.itel{"r m!!. ·c:a
na ge~-;ın. 

Biiı~.au Cahit 
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İstanbulun maarif 

CHARLE8 
BOY•A 

ve 
CLAUDl!TT• 

COLBl!RT 

AŞBIN 

UYANIŞI 

bütçesi 
Köyler iç"n ye .i yatılı 

mektepler aç la c k 

Şoförler 
Cemiyetindeki 

ihtilaf 
Cemiyetin ik · nci reisi 
tarizlere cevap veriyor 

Bugün hava 
yağışlı olacak 

AnadoJuda şiddetli bir 
kış hüküm sürüyor l BuAy~~~:moun~rn~e R~kli ~i ~'te ----• Yerlerin evvelden temini T 1. 4 ~68 4f'l'l!l--~-ll" 

Dün Vılayet bütçe enciimeni topla
narak !)37 maarıf biıtç s nı tesb"t et -
mıştir. Yeni yıl maarif bi.i tc ine köy
lerde ve şehirde } apılacak ) eni mek -
tepler için 95 bin liralık f z a tahsisı:ıt 

konulmuştur. Geçen sene memleketi
mızde tecrübe mahıyet nde ılk defa a
ç lan çocuk kampları i) i n t'celer ver
dıği için bu kampların çoğaltılması 

ıçin ayrıca bir tahsisat ila\ e edilmi. -

Dün İstanbukıa ha,•a biraz serin 
fakat iyi denilecek bir hakıe geçmiştir. 

Nurettin Volkan demi tir ki: Dün saıbah aaat İ de barometre 771 i 
- istifa eden bcf ark daştan birisi gösterdiği halde saat 14 de barometre 

meşguliyeti dolayısile diğer birisi de 773 e çıkmıştır. Rüzgar yıldızdan sa
sa:bık idare heyetınde çalı tığını, yeni niycde azami 13 detre sür'atle esmış
he) ette de b ka arkada larının çalış- tir. Derecci hararet asgari 2, azami .f,5 

Bu akıam 1 P E K sineması Y erii seneye 
bir pheserle başlıyor. 

emsalsiz 1 GÖNÜL VARA Si 
Fransızca sözlO bn~ Ok !ılın 

Bat rolde aevimli ve şahane yıldız 

masını ileri sürerek ayrılmış bulun - dereceyi göstermist11. 
SILVIA SIDNEY 

ve 

GENE maktadırlar. Ortada beş kişilik bir is - Karadenizdeki hrtına dün de de • 
tifa hadisesi yoktur. vam etmiş, gece şiddetlenmiştir. Bu 

R A'Y M ON D 
Her hangı bir şahsın kanuni şekil- yüzden aefer halınde bulunan gemiler 

de yapılmış bir intihabın bozubmısını fırtınadan müteessir bulunmakta, li • 
istemeğe hakkı yoktur. Cemiyetin he- manlara mutad saa.tler nden geç vasıl 

Ayrıca Paramount dünya havadisleri ve Renkli Mickey Mavs 
•ır. 

3 sınıflı olan köy mekteplerini ik· 
mal eden köylü çocuklar tam devreli 
ılk mekteplere devam edememekte 
!diler. Şimdi bu talebelerin tam devre 
li mekteplerin 4 ve 5 inci sınıflarına 

okumalarını temin için bu sene füi -
yükçekmecede açılan köy ) atı mekte· 
binden bafk.a Buzhane, lstıranca ve 
Şilenin Telle .köylerinde yeniden yatı 
"Dektepleri açıhnası için de bütçeye 
ayrı bir tahsisat konulmuştur. 

Edirne hattında 

sabatından mes'ul olanlar yapılacak olmaktadır. 
her hangi bir te kikte açık alınla hesap Anadolunun bir çok yerlerine kar 
vermiye amade bulunmaktadırlar. Bu yağmaktadır. Bu arada tiddetli fırtına
hususta yanlış tefsirlere yol açabilecek lar da hüküm aürdüğünden bazı tel • 

Çivi tröstü 
Ticaret Odası ihtikar 

olmadığı neticesine varmıı 

neşriyatta bulunulmasına vesile veren garaf hatları boznhnu~ur. Bundan alb ay evvel İktısat VekA-
ler hakkında icap eden kanunı muame- Dün ruaiıa.ne gece yarı.ı fırtına Jeti çivi fiatlannı teııbit etmiş ve ona 

Garip bir nisbet 

leye baş vurulmuftur. çıkacağını bildirmiştir. Gene raeatha- göre satış yapıhnaıını alakadaılaıa 
Stop lambaları meselesi de mahke- nenin dünkü tebliğine nazaran hava bildirmişti. Her cins çiviler piyuada 

meye tevdi edilmi' bulunmaktadır. bugün bulutlu ve yağı~h olacaktır.Yağ bu fiat üzerine aatılmaktadır. Yalnız 
murun kara çe~~eai de muhtemeldir. piyasaya çivi çık.aran fabrikalar arala· 

Gönende rında birleşmiftir. Tüccarlar bu tTÖst· 

Devletin ilktreni yarın sabah Balık çok sahlırsa helva da 
Gönen (Hususi) - Son günlerde ten şikayetçidir. Bunlar şunlan aöy • 

havalar yağmurlu ve o1dukça aoğuk }emektedir: · 
geçmektedir. Sağnak halinde yağan <- f abrtka eahipleri aralaıında 
yağmurlardan yoHarda seller akmakta bir birleşme yapmıt olduklarından bu 

merasinıle hal"eket ediyor çok sabhrm1ş 

Yarın sabah Sirkeciden Edirne) e Bu yıl limanımızda her yıla nis • dır. Kaldırımsız sokaklarda gölcükler işde faydamız pek azalmaktadır. Bi -
ea.at 8 i 50 seçe kalkacak Devlet De .. petle pek fazla hamsi çıkmaktadır. vücude 1ıehnekted r. zim kanaatimizıce buıünkü fiatlar 
miryolları ilk trenine ait merasim prog Balıkhaneye hergün 40 - 50 kayık Karamanda ) üksektir. He; zaman için her cins çi-
zamı esas teklini ahnıştır. hamsi gelmekte ve her ka) ık 4 - j li- Karaman (Hmms'i- - Yağmakta. vileri daha ucuza mal ederek af&iı fj-

0 saatte davetliler merasim raya satılmaktadır. olan kar henüz dinmcmittir. Yağan atlarla satmak kabildir. Bu itibarla bu-
rerincie kendilerine tahsis edilen yer- karın yükseklıği şehrin içinde günkü tekildeki aatıf formalitelİ ma-Diğer cins balıklar havaların mu • · _ _ı:_ı 30 t" • • d · -:./'\ 
.eri aldıktan eonra Vali ve Beled:ye şımoı.aen san ımı, cn·arın a ıse •N nasızdır. 

halefeti yüzünden pek az çıkmaktadır. t" · b 1 t K · lla t" "d 
Heisi Muhiddin Üstündağ bir nutuk san ııw umuş ur. 0 " yo rı ıpı en Bir çok ecnebi firmaları bize bu -

1. k b _J 1 ·kı·1 iddiaya göre lstaıi>ul helvacılarnın kapanmıftır. Bu \'Lİzde-n ~hre aidip k l fi l - _J L 

işin • •• •• 
ıçyuzu 

Meğer mücevherler tücc ra 
rehin olarak verilmiş1t11ş 

Bir müddet evvel Kadıköyün le o
turan bir tüccar evinin divarına göm .. 
düiü sarı liralar ve mücevherat kay .. 
boldu diye polise müracaat etmişti., 
Tahkikata Ü~küdar Müddeiumumisi 
ve Kadıköy polisi el koymuş, netice .. 
de bu mücevheratın bir şahsı ahar ta .. 
rafından çalınması ihtimalinin uza~ 
olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan bu tüccar hakkınd~ 
yapılan tahkikatta kayıholduğu ddia 
edilen mücevheratın bir kısmını!"! baş 
kalan tarafından .kendisine terh n e .. 
dildiği anlaşılmı~ır. Polis bu itin "çyü 
zünü meydana çıkarmak için tahk"ka
tı derinleştirmektedir. ........................................... ·-··············· 

• loa Poıta • 
İstanbul Gelir ve Para s>y ıycce , unaan sonra stı a mar- .. 1 .. k h ) ='- 1 bal - - • gün Ü maiyet ·at arıIKJan çoa. -.ağı 

. l '- M . b ] b" gun u e va satış mt&ta arı ıgın gelme aüçle~mittir 
f1 ça ınacadır. erasım u surete ı- • T -y· • ya çivi göndermiye taliptir. Halbuki B O R S A S } 
tince AJmanıyadan yeni getirilen lo - çıkmasına tal5i bulunmaktadır· Balık Bolu Poıtuı Yapılamadı çivi Iabrikalan aralarında tröst yapını• 
komotif ve vagonlardan teşkil edilen az çıktığı günlerde helva ela az .. tJ -ıAdapazarı (Hmusi) - iki günden • olduklarından buna imkan görülemc- 30· 12 • 1936 
hususi tren yavaş yavaş Sirkeci garı makta, çok çıktığı ıünlerde ise helva beri yağan kar yüzünden Bolu postası meluedir. Her ,eyden evvel bu it b• Türk Devlet Bortlan 
nı terkedecek Ed.irneye doğru hareket satışı çoğalmaktadır. yapılamamıştır. Karın miktarı 15 san· 1 şirkete verilmeli ve ucuzca çivi ithali Lira Lira 

edecektir. Trenle gidecek olan Devlet Alelade günde 24- Nat zarfında üç timetre yüksekliğindedir. temin edilmelidir.» ,. 7,5T.B. I 22.725 l 4llı a HulntB. 00,<K> 

Demiryollan Umum Müdürü Edirne- kilo helva Atan bir helvacı balığın ~ 7,5T.B ıı 21."75 Dahil1 latlkra"95,00 
Tutun l'kramı·yelerı· Tıcaret Odaeı hu hususta piyaaa -

ye Nafıa Vekilinin aclimını ıötüre - çok olduğu günlerde bu müddet zar• "d le""- y 1rt 7,5T.B. 111 00,00 
L • f d 1? L'J h l k d B Üsküdar Askerlik Şubesinden: da yenı en tct IJLat yapmıstır. apı- 1-----------------11 

cedır. ın a - ili o e va satma ta ır. u 1 k"k d · ·· · y •-• .,._ 1 D -'- ilan Bo .1 
A- L"Jd Ed" od d .. d bal - boll bal k Usküdar askerlllı: ıubes1nde mukayyet ve an tet ı at tonun a çıv·ı ın eJL• a.n:v et euau1 o r~an 
rv .. ı ŞClll e ırn e e mcrasım yuz en ıgın anmasını ı çı - I . _._ · · ld - f" .. · _ı _ • .__ Lira 

1 k aıd k - 1ı_ d la l be _.._ _ ı.. l l d L Uskildar emvalinden maaş almakta bulun - ı etın teaoıt etmıf o ugu ıat uzcrmoen ..,.. 
yapı aca ve or an iliAaD tren e r a rmx:r ne vacı ar a arzu etme&- - .. ..1 .. h 1 iL ... nı Anad ı ı-" o 10 1 tanh l lecek . cdi muş olan derece uzerinden mtitetalt harp sattıgı goru mUf. azır anan rapor JL• .. ,a '6.75 o u -.~ · 

8 u a ıe tir. t r. malllllerlle tehlt yetbrJerinln m yılı tiltfln tısat Vekaletine sönderilmiftir. !atıf- 81vaa Erzurum ıııt.75 Anadolu M -t3.ss 
·-----~---------

KOçOk Haberler 
ikra.mi1'Mlnln kayıt muamelesi 1/2; Ki.sanı larda bir ihtik.Ar aöze çarpmadıjından 
937. den ltlba.ren baJlıyacalltır. Bu yoklama da müdahaleye lüzum ıörülmemiftir. 
muameleal tlnunusanl 93i. nihayetine kadar 

8o&1eteler Eshamı 
Ura Lira 

la. B. Mü. 81.00 tat. Tram.YaJ ..!,:ı) 

Be1oll• llalllninla AU. Spor bha J . Muallim TaJinlerl devam edeceğinden bu bir ay müddet zar -
Be)'ollu Halkeftnden: Evimizde ath spor k.o- Kadıkoy 12 nci ilk okul bqmualliml Şev- tında allkadarlann ıelip yoklama muame- Bir baba hiddeUe kızım yaraladı • > Hl. ıo,oo BomonU 9,50 

• > Name 10,00 Terkoe 14,/j 

lılerkn B. D. 89'()0 A. Qlmeıdo 13,1' lu aoıiacaktır. Bu ..,aru enelce y&pnuf olup ket Ankara Ticaret l1aeıd idare memurlu~u- lelerlnl pptmnası llzımdır. Bu yoklamaya. 
ela ıetA.mtll ettirmek Sateyenlerle bu spora na, Oalatuara7 llaesl pana!Jon doktoru Aftf gelecek olan malüllerin maaş resmt senei ve 
Jenlden batJ•m•t tateyenler kabul olunacak Kaaımpqa ortamektebl doktorlutuna, Saa - muayene raporlarını maaş almakta olan ıe
tlr. SVlmlle miracaai etmeleri. det İstanbul kız muall1m mektebi riyazlyt bit yetımlerinln maq resmi senet n bilviyct 

Üsküdarda oturan amele Omıan 
zaruret yüzünden kar111 Atiye ile kav 
gaya ba~lamıt. bu kavva esnasında da ÇEKi.ER. 

Kq. ı.. 'I'. L. için 

o. CJ20 
15 0'15 

Bertea bu spora alt elbiseleri kendileri ha- yanluncı muall1mlJl1ne, KuleU ultest llses1 cüzdanlanru n on seneliklerlnl alarak aııı.-

IU'byacakla.rdır. İn&llizce muallimi Hll88Jln İstanbul erkek tası lteatlmlf olan tehi& ,etımıertnln de nfi-

elindeki bir baltayı iki tarafa 1allamı !sterlin <ll,Ol il Dolar 

ya be,lamıftır. r. P'ran11 17,02 Llr8' 
Bir aralık elindeki balta fırlamıf, o- •------N-AKİT ________ .., 

Unlforma: 8tyah çizme, Siyah Kllot, Kır- lisesi İnglllzce muall1m1Jllne, mütekait subay fus bihtyet cüzdanlarile yeUerlnde mevcut 
snw ceket, "1U bravattır. Atlı sporu idare Fehmi Ha7darpqa liaeıd riyaziye mualllmll- vesaıtın birlikte ıetlrmelerl Scap eder. Vakt.ı 
edecek müt.Mamalar derslere hazırdırlar. tine tayin edllml.şlerdlr. muaneneatnde sellp yoldamaaını yaptmnı-
Bu tola atı De lfı.lrlk et.mek isteyenler der- T1ean& Oüam• Yul Ka41nlan yanlar m )'l1ı lkramlye de!terıne dahll edll-
ıaaı tayd olunaeak ve mtısabatalar için ye- 1stanbul Tlearet. odaa ıen1 kadrosu esaa m1JeeetJeı'dlr. Bu libllerln btlibare vatı oıa-
tlttlrlleceklerdlr. teklini alnuftır. Bu kadroda tekmil memur- cat m8racaatla.nmn da mesmu olmıyacatı 
MıııllaselM lllemulan Ballmdald Kayıtlar lann maqlanna zam yapdmlfbr. Yalım lld, illn ol11Dur. - . ------·----HUIUSİ muh&lebe memur ve müdfırlerinln raportörün •azllesine nibaJtt verilmiş, bu IU 

retle o memuriyetler Uca edllmiftlr. 
deYlr vermeden Yazlfelerinden aynlmanıahrı Vefat 

dada dolaşmakta olan 11 Y8'ındaki kı 
zı mürvetin batına rutlamış. çocuğu 
ağır surette yaralamıftır. Mürvet ha .. 
taneye kaklırılm&ftır. 

TA '< VIM 
tinci KANuN 

•e yazlfeye de deYlr almadan başlamaıruü:ı.rı 

Dahlllye Veklletlnden tetıden blldirllmlştlr. 
Çllntü, bu kabil memurların zimmetdar 'ö -
sü.kmemelerl için kendilerine verilmekte o
lan zimmet maztıatalanrun devir mazbata
larma istinat ettirilmesi icap etmektedir. 

Kadro bir lkl ıüne ıiadar memurlara teb-' Merhum doktor miralay Tahsin Beyin ha-

lli edUecekUr. reml n mühendis Fuat dokt« Cevad Bey- 1 Rumt sena 
sı 

Arabi ..... 
1806 

Badema, mubuebe iflerlle meşgul menıur 
larm yetıerlnde halef selef arasında teati o

lunmuş devir mazbataları bulunmazsa )'eni 
nzitelerlne mübqeret edemlyeceklenllr. 

Kuna Yemi' İkramJyeleri 

Ulusal Ekonomi Ye Arttırma Ku.rwau ta -
rafından Taaamıt Haftasında yapılan lk-:-a
sni,yell yernif satışlarına alt fişler ~ 

tır. İkramiye keşldesi yann yapılacaktır. Ke
aJ.dede 500 Ura kıymetinde muhtelit qya bu
lunmaktadır. 

Yananistanda TütüneüJiik Tetkikatı 

· Türko is raportörlerinden Mumtaa Kaı:m
:ı oğlu Yunanbtana gitmittir. Raporıör Yu-

Memar Maa,lanndaa Tnldlat lerin 'taldesi ~e Akba sahiplerinden Bay 186:! 
llo,..arolal'da siıderileeelr Adll'tn bQyilk ka,;ınvaldesi Bayan Binna3 1 ciKa.ıun Reeıııl eeue 

Memurlardan alacaklan olan esbabı mat- uzun mlddettenberi müptelA. oldutu hast3l,lt ıs · l"-Sd 
hibatın namma maqlardan tntll edilen pa tan tunuıamıyarak vefat etmlftlr. CenaZf'si 

ıala.rın borclurolarda PterUmesl bütiln de- bugün taldırılarak Karacaahmedde aile kab 
ftlre blld1rilmlftır. AıDI samanda icra em- rt.stanma defnedllecektir. Alleslne sabır di-
rile yapılan tnkifatın bansi icranın doe - ler, arbdatımıa Adile tazlJe& beyan edtriz 

JU1Da müatenlden alıtonuldutu da yaza - Ölüm - -· 
lacakbr. 

Bu suretle muameıe olunmadJlı takdlrde Adana varidat tahakkuk memurıa· 
icra teYltltatmın yekdtlerlne kantiılı g6 - rın.dan amuca Ha~ red<lı.n Saralin oğlu 
rülm8' '" bu mahzurun önüne ıec;llebUnıek Nüııhet kJ68 bır hastalığı mfüeakm 19 
lçln de latenllen maıtmıatı lhUva etmiyen ı yaşında olduğu halde bayramın dör -
borı..urolara mubaaebelerde katıyen aarf dWlcü gecesi hayata gtrıleı'ini kapa
muamelesi Japılmıyacaktır. mışhT. Allah ralunet eylesin. ( 7 79) 

PERŞEMBE 

SAHA 1 l~SAK 

l •. 

36 16 12 c;o 
Şevval .,. l u. 

26 1 1 5 88 -- -- ·----:----:-------
lkmdı u. --. &), 

- 'i _>ij 

L n 16 

s. ıJ. 

9 <i8 
14 86 

Y ıhil Akeam ---· 
J, u. " D. 
1.!-l 38 
16 48 18 2" ---

Kq. Krı. 

., "· 1'raDC1 111.00 

1 ·-
.t8. JJ 

1 Dolar 174,7S 20 Drabml 4.» 
1 hterlln 62Uı0G ıoı... :.l3,1)5 

21 Liret l'.lS,ıJJ • IAJ 14,JJ 

Dona Dlfuıcla 
L. .. L. iL 

Kredi Foli.slye Mübe.dll Bola. "J.Ja 

lla eenell 00. GaJl1 • • o,uJJ 

1113 > Altın ıoıs 

1111 • Mec1dlJe OıJ _ .................. , .... -........... _ ....... ---··-
Şebir n1alr\Jlll 

bllııtvl lctrdıqnı 

~r1iiJıhsa 
Tepebafı 

dram lanUnda 
81-12-986 

akpm aaat 20.30 da 

SORTO K -Pnmm U7at.ro.u 
Operet lolıı ında 

akşam saat 20,30 da 
L 11 Y L l ve M E C N U H 

Bu Cuma 
Matinelerden itibaren 

T Ü RK 
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MEMLEKET HABERLERj 

Lüleburgazı 2601 yıl evvel 
Türkler kurmuşlardı 

Pötürgede bir dispanser 
açılmasına çalışılıyor 

Kasaba ile Malatya arasında yeni bir ıose yapbnlacak. 
Bu yeni yol kasabanın ikbsadi inkişafını temin edecek 

Burada toprak kaplar ve lüleler yapılırdı. Türkler bunlara 
burgaz derlerdi. Onun için de şehre bu isim verilmişti 

Pitttrpd• Wr ..... 
Aklaıe {HUIUll) - Altlrge !la • ı mıaa maalesef hiç bir ~ yoktur. Bir 

la1pya ballı 1* km melketıidir. 40 c:li8panaer a.çdmuı liçm teşebbüse gi
:yıl evwl lrunı1an bu .tmbanın adı rifiJmlştir. Son zamanlarda kazada e • 
İmrund1.1r. Keferdi7.. Tarüsu, Gerger, peyce yenilikler vücuda getiriliniştir. 
Sinen adlı dört nahiıyeai, 154 köyü ve Bir mezbaha, iki su deposu, helfilar, 
46 bin nüfusu vaıdır. Kazanın sağlık ~ar, modern blr tekilde yapıi • 
vaziyetii)"idiır. Peklz sıtma görülmek· mıştıır. Yedi kilometre uzaklıkta olan 
tedir. Sıh'ht teşkıiJAt ve müesrese na • içme suyunun kazaya getirilmesine 
-··-··--·--·· .. --:; .. ·;;·""- çalışılmaktadır. Kaza ila Malatya ara· 

Sapanca golu Bundaki uzaklık 90 kilometredir. Kışın 
Liileburp1 

Bir kanalla iz mit körfezine 
bağlanacak 

Lüleburgaz, (Husuat) - MOtedil ! MuraCI zamanında Ull ~n p&f& ve ı-ı ; =-; .. -- _.. w 

tıava~ı. güzel ıuyu, mümbit araziai, Hacı li>cyi ordularına mensub Ühi • zmıfte gıgecek 
bağ ve bahçelerile fChret bulmuştur. ler Türklerin~n Karabey Han, Bali 

Bu memleketin tarihte bef adı var- Han kumandalarındaki atlı kuvvetler Fiaf/arı gükse/Ji lzınit (Husust) - Sapanca gölü ile 
dır: f+dcitya, Lü'iabergos, Maraara. tarafından yirmi bir eaat aüren tiddetli I . (H ~) H . . lzmit körfezi arasında bir 'kanal açıla· 
Fl"t 1 L•'Jeb ka-1. b' yd uh L- • d mııt uau&ı - avayıcı zaru • ak b._._. · ba~lan , d .. a onpu os, u urgaz. ve wı ır me an m areoeıın en . f la yük.ae1m k ed' Ek k r ıPJırıne a maeı yoıun a, o-

Burada ilk kale kuran, ilk cemiyet sonra za,ptecl1i~. Kra'l Polihron rıye ıat rı e t ır. me tedenheri bir tasavvur .mevcuttur. 
hayatını tesis eden kavın birinci Jütiyanoıa münhasıran maktuller a • lO kuruta, yağ 125 kuruşa, yoğurt 25 Kağıt fabrikasının kuruluşundan 
Kurun şahsiyetlerinden Ezgit Türk.Je- raamcla bulunmuştur. Kale fimdiki kuruşa, süt 25, et 404.5, zeytinyağı 75 ve bilhassa ikinci kağıt fabrikası ile 
ridir. thranilerce f&D, şeref, şöhret, aza bağların bulunduğu sırtta idi. Zamanı ~u;ruJa ç=:r.kP:nç ve şeker fiat- sellüloz fabrikasının temeTI-.,ri atıldık: 
met manalarına gelen bu kelime bir fen harbin.ce müstahkem ve ebmmi - arı a Y e t r. tan sonra, fa'brikalarm su ihtiyacı te -
sıfatı mümeyyize olarak Türklere iza- yetli b~ mevk.idi. mini ıclüşünülmüf ve Sapanca gölünün, 
fe edilmişti. Bu .sebeble buraya da Ez- En sonunda gene asıl aahiblerine Heklmhanda tifo var kıörfeze bağlanması tasavvuru tekrar 
gitya deniliyordu. kavutan bu memlekette kabiliyetU Falıal doktor goh canlanmıştır. 

Ezgit Türkleri burada 151 sene pl- toprağından toprak kahlar ve lüle ya· Sumer Ban'k umum müdürlüğü, ge-
Hekimhan (Husust) - Kasabada 

yidar oldular. Buraaı bilihara Daranın pılırdı. Bunlar için her yıl sergi m~ı.:. çenlerde ibir .su mühendisi göndererek 
aıy tifo başgöstermi~ir. Bu tarihte tifodan 

eline geçm.ir. Burada birinci kurun- yetinde panayır kurulurdu. Türkler Sapanca gölünde ve kanalın geçeceii 8 kişi yatmaicıta.d.ır. Dokuz aydan'beri 
da ilk mamure bundan 2601 sene ev- bunlara burgaz derle!'di. Lüleburgaz is- sahalarda tet!kikat yaptıım1'tır. 
vel vücuda getirilmi.tir. mi Türk sanayi.ine telmiıtir. Garib e- kasabada doktor olmadığından bu has- Sapanca gölü İzmit körfezine bağ -

ı_ , talar tedavi edilememektedir. Kı~ ol -
MKender Alek.androsun ölü • seri tesadüftür 1d bu iaim birinci ku • d landığı takdirde Büyük Derbent ha -

el !'I~- uğu için bu hutıWann Malatyaya 
mün en .sonra ıWıı iıtiklll eden run pbıiyetlerinden Lulabergos ismi- taklığı da kurutulmuş olacaktır. Sıtma 
generallerinden Lülabergos, burada ne de benzemektedir .Eaki imlada ve nakli de mümkün olamamakta, çünkü mücadele heyeti mühendisi de, yaptığı 
yerleşerek yirmi yedi sene krallık et - bazı .alnamelerde Lulebergos yazıl • otomobil İflememektedir. Hekimhan.. etüdlerd~. bu nokta hakkında mufassal 
miştir. Buraya kralın ismine muzafen mı~hr. Ne olsa burasının banileri Türk- lılar kasabalarına bir doktor gönderil- bir rapor hazırlıyarak Sıhhat ve içti • 
Lülaıbergos deniliyordu. Bundan aonra lcrdir. Türklerin mimuresidir. Lüle • mesini temenni etmektedirler. mai Muavenet Vekaletine arzet~f -
Margara i~minde Vudinalı bir yabancı buıpz tarihin tesbi't ettiği hakikatle - tir. 
kıral olmw,ıtu. Şimdi Malgara sırtları re müıstenid bir Tiirk vatanıdır. Tası- lzmit köylüsü için sinema Kanalın açılmasına, fabrikaların in-
denmekle anılan yerlerde müteaddid dığı isim Türk vatanı o1duğuna ku~ - t • .. •• • •v• taatl ile bera!ber başlanacağı umulmak· 
kaleler, saraylar inşa etmişti. vetli bir deli1dir. 2601 eene evvel kuru- ıznıı.t (Hu.su~n) - Koyler Bulıgı, tadır ... 

Bu da goç·· tükten son 11 i 1 T·· k" l" .. Ik... ld ~ b Köy Bürosu ile birleştirilmiştir. Sayısı * ra genera er n• uşu ur un eze ı mu u o ugu e e· ()'> . b 1 ı_.. k"' . 1 . .1... . .. 
den F1aton isminde birisi ilanı istiklal diyet .ifade eden layetepyyir bir se • >- yı u an 11;.ay atıp erı vı ayetın hu· lzmiıtte bir nikotin fabrikaaı açıl -
etmiştir. Memleket ve mülhakatına da neddir. tü.~ mı.ntakala.rın_a taksim .. ediln:1iştir. mak üzeredir. Bu hususta vilayetin ln-
Flatonpulos namı veriJmifti. Birinci Nureddin Fikri Ertürk Koylere seyyar sınemalar gonderılerek hisarlar Vek.a.leıti ile yaptığı temaelar 

Gönende Adana felAketzedelerine 
yardım 

Gönen (Hususi) - Halkevj ve C. 
H. P. başkanı Osman Gönencin riya· 

seti altında Halkevi kolları başkanları 
toplanarak Adana felaketzedeleri men
faatine bir ay sinema oynatılmasına 
karar vermişlerdir. 

Gönende bir hırsız 
mahkOm oldu 

köylüye filmlerle bulaşık hastalıklar, müsbet neticeler vermiştir. 
asri ziraat usulleri hak.kında malumat 
vermek, ordudan terhis edilen çavuş • Samsunlu muallimler Tokatta 
lar için İzmitte köy muallimi ve köy Tokat (Hususi) - Sam.sun mu • 

Gönen {Hususi) - Gönende hu • muhtarı yetiştirmek üzere bir kurs aç- allimlerinden 20 kişilik bir grup bura-
susi bir müskirat deposundan bir mik· mak kararlaştmlmlftır. ya gelmişlerdir. Hwlkev.i şereflerine bir 
dar para, iskambil kağıdı, konyak. ra- ziyafet vermİf, bir de balo tertib edil-

lu Ye lamha amyantı aşırılmı~tır. Tet- Licede bir kaçakçı yakalandı miştir. Samsunlu muallimler Atatürk 
kikat neticesinde suçlunun T uzakcı kö- anıd.ına bir çelenk koymuıtlardır. 
yünden Şileli Hüseyin olduğu tesbit Lica (Hususi) - Bundan dört 
editıru, ve jandarma tarafından yaka _ ıbeş sene evvel kaçalk.çılı'k yaparken Bahkesirde millet mektebi 

Geyvede yakalanan kaçak eşya lanarak çaldığı eşyalarla birlikte adli- cürmü mefhud halinde yakalanacağı Balıkesir (Hususi) - Halkevi ta• 
Geyve (Hususi) _ Bazı köylerd; yeye teslim edilmiştir. Yapılan muha • sırada kaçan eski kaçakçılardan Sah- rafından Ali Şuuri ilk okulunda bir 

ıkaçak sigara kağıdı ve tütün kulllanıl- keme neticeei-nde suçlu bir sene hapse ri yakal'anmııft«. gece ulus okulu açılmıştır. Açılı~a va-
maıhldim edilerek derhal tevkifhaneye Sabri üzerine gelen jandarma müf- li, kültür direktörü Halkevi reiııi ve 

dığı anlatı~· bunun üzerine jan- eevkedilmiftir. rezesine ateş açmıf, yaralanarak kaç- bir çok kimseler bulunmu,tur. 
darma ve inh:ıısarlar takip memurları- . --- Mlfla da jandarma kumandanı Öme- Kura iki kısımdır: Az bilenlerle 
lllD k.ö>:~mle yap~ Ani lml ... ftırma ~°: kilo kıyılmtf, ÜÇ kilo da yaprak tütün rin takibinden k\Utulamıyarak yaka-,hiç bilmiyenlere aittir. 
nwıda uç defter S1pra kaixlı ve iki bulumnüftur. yı ele vermift.ir. Büyük bir rajbet görmektedir. 

- Şu kadınların şapkalarına d.ik• 
kat ettin mi Hasan Bey? 

... Kimi batına bir küWı, kıimi sa 
l'lia benzer bir serput geçiriyor ••• 

... Kimi kavuk biçimi, kimi de ıı:ü 
tat sikkesi gtbi ppka giyiyor ... Ne 

Hasım Bey - &m &aribi şu ki. 
Şapka kanununa muhalif diye hiç 

yağan karlardan yollar altı ay kapalı 
kalmaktadır. Bunun için Malatya lle 
POtüııge arasında :loş, yaz vesaitin iş
liyeöi!Jeceği bir şooe açılacaktır. Pö r 

tüvge - Kef erdiz şosesinin biır nokta .. 
sından ay:rılaraı'.k Firat kıyısını takip e• 
deceJk olan bu şose İsmet İnönü köprü
sü eh arında Malatya • Elaziz şosesi ile 
biırleşecektir. Bu yol yapıldığı takdir • 
de kazanın bütün durumları üzerinde 
ehemm yetli bır in1cişaf olacaktır. Ka
za umumi şoseler ve tren gü~hın· 
da olmadığı için ticarl ve iktisadi va -
ziyet sönüktür. Esasen kazanın pek 4· 
rızalı ve dağlık bir yerde bulunması 
geçimi güçleşfirdiğinden halkın bü • 
yük bir kısmı kazanç için İstanbul, f z. 
mir, Adanaya gitmeıkıtedirler. Ziraate 
elverişli arazi pek azdır. Binbir emek· 
le meydana getiTilen tatlı meyiller • 
deJkı veya çay kenarındaki tarllacıklar
da ancak yıllık idareye kati gelecek 
miktarda zirat istihsalit yapılmakta -
dır. Halk daha çok hayvan beslemek -
~ır. Kaza rn~rkezinde tam devreli 
bir ılk me.fi{tep ve Keferdiz nahiyesin· 
de gene beş sınıflı ve beş köyde de beş 
köy me'.ktebi vardır. Fakat bu okullu 
kazanın mnumt kültür ihtiyacına kafi 
ge1meme1dtedir. Belediye bütçesi 4200 
liradır. Bu dar bütçe ile kasabanm bir 
yığın büyük ihtiyaçlan karşısında ge • 
rekli işlerin başarılmasına çalışılmak
tadır. ......................................................... 

geriyiz 
Ben - Sporda geri olduğumın. 

muhalkıkak. 
O - Nereden anladın? Sen sporct.ı. 

değilsin ki.. 
Ben - Bunu an1amak için sporcu 

olmak lazım mı? 
O - Sen spor müsabakalarına da 

gelme:zsin. 
Ben - Spor müsabakalarına gel 

meden de anlamak kabil. 
o - Zannetmem. 
Ben - Zannederim. 
O - Nereden anladığını söyıe ha· 

kayım?. 

Ben - Söyliyeyim.. Şu gazetemı 
cebimden çıkarı:p gazetede çıkan bir 
havadisi okuyayım. 

O-Oku. 
Ben - cıru~rum dinle: 
cİki seneye yakın bir zamandan 

beri WanbWda bu.ııunan atletizm an· 
trenörü Amerikal.ı Luiz'in mukaYele
si feshedilmiştir. Luiz yakında mem
leketine dönecektir. Mukavelenin fes 
hine sebep Luizin antrenörlük ede • 
c~k kabiliyette olmamasıdır.» 

O - Kabil'iyetsiz olduğunu anla • 
dık, mukavelesini feshediyoruz. 

Ben - Tebriık ederim. 
O - Teşekkür ederim, sporcuları!" 

gözünden böyle .şeyler kaçmaz. 
Ben - B'ir an.brenörün kabilivetsi7 

l'iğini oo senede anlayan spor~ulerı· 
mıı da benim gözüm.den kaçınıyor. 
Ve bunu göD1ındeıı kaçırmadığım i
çin, sporda geriyiz! diyebiliyorum. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_._.1m1.JıeGLmJ.:r--~~~~___.1ı~~~!!l'.!!~~~~2.!..~~~~~~~btsn 
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? • SEN KiMSiN 

-ESKi MEMUR 
Yirminci Asrııı eıı biiyüh aşhı 

8 NCi EDVARD - MADAM SiMPSON 
Edvard imza atmaktan 1 YAZAN 

/ ~,..,, 41' t#'<~:,,;,, 
Meşagfü kesirel 
imei mütemadi • 
ız arasında zah
erini .. sen kim • 
it hitabı avam 

r.banesile rahat -
z edeceğimden 

layı affınızı rica 

aldığım 

bu makalei naçi • 
bfılasındaki 

n , zatıaliniz için 
atıfı.'iniz kimsi • 
z?» tarzında tah-

i -

re iptidar eyi€ · 
ım.se de müdiri 
~şriyatımız bu hu· tr 

un usulü cerai • 
e muhalif olôuğu· { 
u iddia etmesile 

irin emrini yerine getirmek vecibe 
· dolayısile esen kimsin• tabirini gene 
erinde bırakmak ıztırarında kalınlf 
a affı alilerini tekrar betekrar ia 
rham eyfierim. 

yan, varide Cle sAdireyi. derkcnarla 
muhtarayı birblrinden ayıramıyan in· 
san1B!rdır. 

* Memurun biraz parası vardır. Bu 
parayı sakın ayılığından birikUrd'iğini 

sanmayın .. Dedesinden kalan iki dük
kanı satmış ta öyQ.e eide etım,iştir. Bu • 
nunl'a bir ev sahibi olmak istemiştir. 
Bir gün mümeyyi2'Je fikrini söylemiş
tir: 

* Llıalettayin bir mcmtır değildir. 
fomurzade memurdur. Pederi muh-
remi de maliye nezareti ce1ilesinin 
w~ mewude kalemi mukayyedi 
vvel!iydi. Mahdwn ise henüz on ye • 
· ci saN hayatında ayni kaleme çirağ 
larak dühul eyledi. 
Ve kaleme çirağ olduğu gün en ev

ceketinin ön ünü ilikılemeyi, ondan 
nra da: 
- Sabah şerifleriniz hayırlar olsun! 
Deyip; yerden temenna etmeyi öğ -

endi. Zihni evveldi, az zamanda mü
r..e!l!fireıre, te~ere ve tahriratm arala • 
ındaki faııka vukuf peyda etti. Gerek 
arıde ve gerekse sadire defteri ken -
isine emniyet edildi. 

* Memurdur .. Yani emir kulu; fakat 
kikatıte emi:rıden ziyade amirin kulu 

Jur. Si'Jstrei meratiple masa amirin · 
en, müımeyyize, mümeyyizden mua -
· , muavinden müdüre kadar her • 
es ona emreder. Ve o bütün bu emir

eri: 
- Emredersiniz efendim, hay hay! 
la karşıılar. Çünkü kalem adabına 

··re Smire: 
- Hayı.r efendim. 
Denilmiyeceğini bilir .. Fakat: 
- E)mredersiniz efend·m. hay hay! 
La karşllamayıp her sözüne: 
- Hayır efendim! 
Le cevap verdiği kimseler d~ var -

d:ı:r. Bunlar eshabı mesalih denilen işi 
işgal et:nx!kten başka bir şeye yaramı-

hüsnüniyetle •• 
Kocasını kendi.flinden 
Kaçıran kadın .. 

cKocam benden memnun değil 
Bununla beraber kendisine kar§1 
kul köleyim: 

.. Üç çocuğumuz var, sabahleyin 
kal~ığlm zaman iş başlor, evve!a 
küçükılerin tuva1etidir, sonra kah -
valltısıdır, sonra evin temizliğidfr. 
Daha sonra da hizmetçinin yemek 
hazırlamasına yardımdır. Bu didin· 
me aıkşama kadar sürer, kocam eve 
döndüğü zaman beni ya mutfakta 
bulur. Ya çamaşırlıkta ütü üzerin -
de. 

Bari bir kelime ile iltifat etse. 
Kaşrarı muntazaman çatıktır: 

- Bu evi hiç bir zaman neşeli, 

rahat bulamıyacağım, diye başlar. 
Cevap verrniye halim müsait de • 

ğildır. Teselliyi göz yaşlannda bu -
lurwn. O zaman kocam daha fazla 
kızar, söy'lendikçe söylenir, sofrayı 
bırakıp sokağa kaçtığı da olur. Yal· 

- Affedersiniz beyefendi zatıalile .. 
rini zatıma ait bazı hususat için tasdi 
edecelktim. 

- Estağfurullah buyurunuz, sizi 
dinliyorum Haydar Efendi. 

Memur anlatmıştır: 
- Sayenizde bir miktar meblağa 

sahibim. İşbu ıne1j}ağ1a bir küçük ha
n.e inşa ettirmek arzusunu hissediyo -
rurn. Bu arzumdan zatıiı1iterine bah -
setmemin sebebi de fikri alilerinden 

istifade etmektir. 
- İyd edersiniz Haydar Efendi. 
Hanenizi nerede in.şa ettirmek ister· 

siniz? 
- BiJ!mem ki beyefendi nasıl emir 

buyurursanız. 

- Üsküdarda bizim haneye yakın 
bir arsa var .. Bi'Lmem münasip gelir -
se .. 

- Estağfurtilıtah efentlim estağfu • 
ru1lah, haddıme mi düşmüş, zatıa!ile
rine 1<arip ikamet etmek bir nevi küs
tahlık olur. 

- Rica ederim Haydar Efendi, dai
re haricinde böyle şey mevzuubahs 
değildir. Bilhassa ben Tomokmt ya • 
radılışta bir insanım. Bu cihetin zer -
rece ehemmiyeti yoktur. 

- Taltif buyuruyorsunuz. 
- Estağfurullah. 
Ve nihayet memur nriimeyyizin e -

.. _ 
nız kalının.. Üç çocuğum olmasa 
ben de kaçıp gideceğim. Amma bu 
biçarelere acıyorum. Teyze araS!ra 
tavsiyelerini okuyorum, ben ko · 
camı bana celp için ne yapma,ı -
yım?» 

* Bu mektubu biiiltizam ayııcn 

naık'~~ttim.. Maksadım diğer kadın o
kuyucularıma kocalannı muhafaza 
için bu kadının yaptığını yapmama· 
ları icap ettiğini söylemek.tir. 

Ev kadını ol'unuz, bu sizin için 
bir şereftir, bir vazifedir, bir borç -
tur. Fakat bu işi kocanız evde yok · 
kenı yapınız, erkek işten sıkılır. Ak
şam evine döndüğü zaman kansını 

ve çocukfllarını giyinmiş, kuşanmış 
hazl!I" görıme'k ister. 

Aziz okuyucum bir defa dene, e
ğer bir hafta oonra kocanı değişmiş 
görmemen tekrar bana yaz. Unut • 
madan söy'liyeyim: Kocan eve gel· 
diği zaman hazır bulunmak kafi 
değll ,Ayni zamanda mütebessim 
de görüneceks,in. TEYZE 

hiç hoşlanmaz, her şeyi 
roıe yakın anayı al •• k d 
;:ı!;\:r·::p::: oğrenme ister i 
tır. Gerçi parası üç e· .. N 1 M ı· . . katl'ı ev yaptırmak ır gun azır ar ec ısıne gıren sabık Kral Nazırlardan 
için de kafi gelirdi birine kırk defa reverans yaphrmışh 
amma, mümeyyizin - 4 -
evinin üç katlı ol -
ması onu evini iki 
kat1ı yapmıya mec
bur etmiştir. Üç kat 
h yapsaydı, adeta 
bir küstahlık etmı~ 
müme;yyizle boy ölç 
miyı kalkınl§ oln -
caktı. 

* 
Memur dünyada 

bir tek şeyden kor
kar. Mes'uliyet.. 

Memuıru dar bir yolda bıraksanız bu 
yOiun bir ucunda bir vahşi hayyan 
bulunsa, öbür ucu için de: 

- Bu cihete gitmek mes'uliyeti mu
ciptir deseniz o hiç düşünmeden vah· 
§i hayvanın olduğu tarafa koşa koşa 
gider; telk mes'u1iyetten uzak olsun da. 

Memur adımını atarken duşünür: 
- Acaba bu adımı atışım mes'uii -

yeti mucip midir? 

* Memur bayrarn1arı çok sever, is -
ter ki senede on defa bayram olsun. 
Sakın bunu memurun boş kalmak, ça
lışnamak arzuı.sunıdan sanmayın.. Ha
yır; memur boş kalmak, çalışmamak 
gi'bi şeyı?er d\Şinmez .. Senede bir gün 
biTe jumah kaçırmış değiıdir. Memu · 
run bayramlan sevmesine sebep o 
günlerde mümeyyizin evine gitmek 
fırsatını ibuil:masıooandır. 

En iyi elbisesini giyer. Ve öyle gi -

İnsanı insan yapan şeyin mevki ve 
ünvan olmadığını pek iyi bilen ve bil
diğini de tatbik eden KTal samimi bir 
insandır, ismi ister Prens dö Gal, is· 
ter Sekizinci Edvar<i, ister Dük dö 
Vindsor ve isterse Thomy Atkins ol -
sun, Vallisin müstakbel kocası, a~ ve 
dostluk te1kin eden bir adamdır. 

O sizin eDerinizi dostça sıkan insan 
lar fasilesine mensuptur. Gözlerinize r 
dimdik bakar, size ilk bakıışla cHello> 
demesini bilir. Şerefini, şöhretini, mev '; 
kiini, tevazuunun altmda saklar. 

Lfıtife etmesini sever. Nükteleri İn· 
giliz mizahından ziyade Amerikan mi 
zahına yakındır. 

Teşrifat yok 

Sekizinci Edvardın teşrifat ıevmedi 
iini henkes bilir. Protokol kai~lerine 
karşı duyduğu kızgınlıklar neticesin • 
de yaptığı ve söylediği şeyler efsanevi 
bir mahiyet bire almıştır. 

Tcşrüat.a riayet etmediğini size şu 
misalle anlatayım: Kendisile ilk ak -
şanı ayni sofrada yemek yerken, ark&· 
sıruia bir İskoç elbisesi vardı. 

Bütün muhaverelerimiz esnasında, 
gözüm onun elbisesinin, gömleğinin 
hiç bir tarafına ilişmedi, kendimi, de
mokrat bir sofrada zannettim. Yalnız 
ayağa kalk.tığı zaman, onun sporcu vü 
cudüne elbisesinin fevkalade yakışmış 
olduğunu gördüm. O bu haliyle misa· 
firlıerini ve nazırlarını hiç sıkıntı ver
meden kibar bir evsahibi gibi karşılar. 

Bir yerine 40 reverans 
der. Mümeyyiz, kend:sini beşuş hır 
sima ile karşılar. Ve memur bu beşa - BW1un.la beraber şurasını da kaydet 
şet.ten istifade edıerek lfıf arasında.. meliyim ki Kral Sekizinci Edvard, 
Ziki maişetten, evlfidü iyalinin tah • gösterdiği liamimiyet ve dostluğun hiç 
sil ve terbiye ve iaşeleri için maaşı • bir suretle suiistimale uğratılmasın- Sekizinci Edvard bir coll partisi 
na bir miktar zam yapılmasının ecri ~ da hoş'Lanmaz. Onun hakkında bu : seyrederken 
mesubatından bahseder. munasebetle şu fıkrayı anlatıTlar: tihkar ettiğini isbat eden delillerden 

M'ümeyyiz: .. Bir gün kabinenin toplandığı içti- biridir. 
_Düşünürüz. ma odasına girmiş, Nazırlardan biri li Hususi hayatı 
Cevabını ''erir.. Bu cevap memur z.ımg~lcn resmi tazimi yapmamış, bu- Birçok insanlar, Kralın aleyhinde ko 

için büyük bir şeydir. nru g<>re~ Kr.aı de.:h!l ?.da bo~ca ve pan fırtınanın mıenşeini Madam SimR 
- Allah ömürler versin, sayei ali - Nazırın uzerıne yurumuş ve gensin ge .sonla evlenmek istemesinden başka bir 

nizde tcfeyyıüz ve terakki cdegelmek • riye gitmek mecburiyetinde olan Na- .sebepte buluyorlar. Ve diyorlar ki: 
tcyim. Min gayri haddin elimde bu - zır da salonun bütün imtidadınca ar- - Kral münhasıran evlenmek iste· 
lunan me,ıütiin şeref ve haysiyeti ica- ka arka yürümeye ve Kral her durduk 

0

diği kadınla evlıeııemediği için tacın .. 
hını yerine getirdiğim gibi.. Ondan bir ça eğilerek bir defa esirgediği reveran 'dan uzaklaştırılmadı. Kral kendi va • 
nebze yüksek me_vıkide dahi o mevkiin sı kırk defa vermeğe mecbur olımı.ş. :zifelerinin imza atmaktan 'ibaret olma 
şerefile mütenasip bir surette sayü Yirminci asnn adamı .ama .razı değildi. 
ga)ıret sar!edeceğimden emin olabi - Sekizinci Edvard kendisine hitap edil , - Bu iş n~çin böyle? .. :. Bu tü~~ü ~iı 
lirsiniz. diği zaman cVotre Majeste> denılme- ,karar vernıege neden l'üzum gordu • 

Memur vaadi almıştır. Zevkine pa - sini istemez, cSir» tabirini daha çok nüz? diye ~~temad~yen ~orar, ve :ıkl~
yan yoktur. Mümeyyizin evinden çık- beğenirdi. ihtişamı sevmezdi. Ve tah· nın ermedigı şeylerı de ımza etmczdı. 
tığı zaman kendisini mümeyyizden a - ta geçtikten sonra irat ettiği birkaç nu .. sekizinci Edva~n bu eği~e~, .bü ~ 
.şağı olmakla beraber, diğer her fukta teamül ve an'ane hilafına ken- kulmez karakterim, yalnız bır kişı yu-. 
şeyden yüksek görür. elinden bahsettiği zaman ehiz• tabirini muşatabilirdi. O da Vallisdi. Onun bir * ku.1lanmad~ eben• tabirini kullandıı. ,ufak tebessümü, 1mparatorluk:arın 

Memurun üç cephesi vardır: Ma • Sekızinci Edvard yirminci asrın ada ,imparatorluğu olan İngi1terenin ikti • 
feVlkine karşı olan cephesi, madW1una mı idi. Yaşadığı devrin ihtiyaçlarını ,dar mevkiin~e b~unan şaıı:sıar~n. ya
karşı olan cephesi ve kendisile hemse- ve gidişini anladığı için, yainız bazı ,pamad&lan işlen yaptırmaga kafı ge .. 
viye memurlara karşı olan cephesi... saçıma an'anelere düşman kesilmekle ,lirdi. 
Mnfe"vlkine hürmet~ kusur etrnel.. kalmadı, ayni zamanda aleliide (!) A· , Kral daha Mis ~impsonla tanış~ • 
Maduntmu ezer. Ken.disile hemsevive merikalı bir kadınla evl~nmeği bile gö ,dan evvel onun duşmanlan hususı ha 
olanlarla da gerek madunu ve ger~e ze aldı. Ve taç ve tahbna ehemmiyet yatını dile d?lamışlardı: . 
mafevki hakkında dedikodu yapar. .vermediğini kolayça isbat etti. 1 - Gecelen barlara gıdıyor, çok sel' 

- Safim Efendi, 0 da memur mu? Te ih w::.ı .ki ,bes.t bir hayat yaşıyor demişlerdi. Ni .. 
re e 115a musı 

1
tekirn daha bir hafta evvel Cantenbu~ 

Dün ge':ln~. Sanki mektep görmüş.. Sekizinci Edvard musikiden de çok ' Piskoposu, E<ivardın hareketlerini İn~ 
Burası kalem, mektep değil. İnsan ka· hoşlanıyor, İskoçyalılarm milli alet . l

1

ailiz an'anelerile kabili telif görmediM 
lem efendisi olabilmek için kalemden ... IS• leri olan gaydanm hasret ve daüssıla 1 pi aç:ıikça söylemişti. 
yetişmeli.. te .. re.r· . ık.ar . k 

1 - Mümeyyizi sani de kendisini pek rennum mı ç an sesıni pe be· ' Ana Kraliçe Mari oğlunun hiç değil 
·ü'ksek .. .. H ı;buk" ___ , ğeniyor, sofradan k.aliktığımız zaman ~e ilk zamanlarda Valiis ile d~üp kaJk' 

) gonzyor. a.ı. ı U.::ru.! ve er - ban sord . lm 
kandan bile bihaber. Onun bir ··nde a u. . masına zımn:n razı o uştu. Yolcu • 
çı!kar<lığı işi miın ga . h dd' ~ bi · ---:- Gayda çaldırayım ıster mısınız, luk arkadaşlıgın.da onun Krala fayda· 
bir saatte c;fkarırım~~eP.a ha;~e ~ü ~ ded~. Ad~ınım çok iyi çalıyor... . sı bile olacağını talunin etmişti. 
temest

. B ..ı.. ... ı ··..r· · b ..11_• 

1
1 Bır muddet sonra salonun öbür u- Edvard bugün artık ifrat denecek 

ır. a:?"'"' u.1.1.ıu u mevJ\ıe ge e- d b" d ··rund·· · ki b. d zıd. cun a ır a arn go u, şış n çalgı ır erecede içmiyor 
me ı. ,elinde idi... Çaldı çaldı... Kral gaşyol· . Seyahat etmek ve çalışmak * Jll'UŞ, dinliyordu, bir müddet sonra be- . Dük dö Vindsorun bir hususiyeti de 

Memur daireden çrkınca doğru evi- nimle konuşmadc istediğini ifade eden bir türlü yerinde duramamasıdır. Golf 
ne gider. Entarisi, hırkası bohçadadır. bir tavırla : ,meydanında nasıl oradnn oraya koşar' 
Onları gij er ve köşeye geçip oturur. - Söyleyiniz ..• Artık gitsin, yetişir ,sa kabine içtimalarına riyaset ettiği za' 
Yemaıote: dedi. man da sakin ve sakit oturmaz, muhak 

- Bann şu kaşığ1t verir misin? , Gaydayı Kral da çok iyi çalıyor. O- .kaGc dolaşmak kıpırdanmak ister, nadi-~ 
Demez. .nun bu ha1ık çalgısına bu İskoç kava- ren oturur, ve oturduğu zaman ise ça.: 

(Devamı 8 inci sayfada) ,lına meclublyeti de teşrifatı niçin 1s • bucak kalkardı. (Arkası , ·ar). 

'• 



31 Birincikinun SON POSTA'. Sayfa 7 

Gazetecilik mektebi için tetkiklere başlaıurlıen 
•• 
Universitede bir saat Evliler mes'utmusunuz? 

Aşağıdaki suallere cevap vermekle 
aile hayatınızın devamlı olup 

olmıyacağını tayin edebilirsiniz 

.----------------~* .. ·-----------------~. 
M elıtep açılmadan, gazeteci nasıl gözü açılmc:ımıf talebe vaz.iyelinc 
cliipr? - Dogentleri bulmanın a•alii - Prole•Ör yapılacak bir deli

/tanlı - llct .. at Faldiltainln kaybolaıu - Rektörle mülakat 

m~~~? 1 
11 - Yalkın tanıdıklarınıza aile sı.r-

lanınızı açar mısınız? 
12 - «Benim erken kal'.kmıya mee-1 

bur olduğumu hiç düşiinmüyorsunıı1 
diyerek karınızı neşeli bir toplantıdan 
ayırır mısıruz? 

13 - Karınıza: uNeden vaktin ol · 
rnadı. Bi.itün gün ne iş görüyorsUA .. 
der misiniz? 

14 - Karınrza haber vermeden eve 
misafir getirir misiniz? 
. ı 5 - Karınızı hiç «senin hatcadığın 

Kocalar, tıraşınızı kahvaltıdaa paranın yaııısile ben bu evi senden da-
sonraya bırakır mısınız ? ,ha güzel idare edebilirim» diye tenkit 

Bir İngiliz mecmuası ev!lHerin iy1 ettiniz mi? 
birer eş olup olmadıklaırım anlamaları , 16 - Evlendiğiniz günün yıldönü
içiaı bix sual serisi tertip etnınştir. Bu münü, karınızın isim gününü unutur
sualler ev!IDrin günlük hayatınd'an ve musunuz? 
ekseriya anl'aşamamazlık:lara yol açan 1 7 - Şu şeyler üzerinde uzun uzun 
itiyatlardan alınmıştır. Kendi kendı - izahat. giıişir misiniz? 
nize bir deneyiniz. Epeyee eğl'enccek- Tanıdığınız bir kadının maddi veya 
siniz. manevi iyililk'leri baklkmda eski çap -

Her suale şu beş cevaptan birini ve· kmlıklarınuza dair. 
receıkısiniz. (Ayıni numara içindeki Bir erkeğin aPıştığı her hangi bir 
muhıtelif sualJ.ıere ayn ayrı numara şeye nasıl bağl'andığını karısının bir 
koyacaksınTL) türlü anlıyam~asının fenalık.lan 

O - Hiç bir zaman. ( 1 ) nadiren. hakkında. 

( 2) arasıra. ( 3) elmeriya. ( .f) daiına. 
Her cevabın numarası yanındadır. 

Sualin karşısına vereceğini2 cevabın 
numarasını yıazarsımz. Bütün sualler 
bitince numaraları cemedersiniz. }4ec
muu (210) u buhsa evli'lik berbat 
bir halde demektir. Sıfırsa en mi.ikem
mel biır halde. 

Numarala.nın mecmuu: 
21 O ise boşanmak muhakkak. 

180-210 arasında çok muhtemel 
120-180 arasında ihtimali var. 
t 20- 75 arasında 1ı:nkan.sız değil 
75- 30 arasında aile iyi halde. 
30- 15 arasında çok iyi. 
15 • 4 arasında fe'V'kal'ade • ... mck-

tır. 

.. 
m 

~ .. y 

1 
;v.. 

Zevceler, kocanıza eskisi gibi genç 
görUnmcdiğini söyler misiniz ? 

18 - Kaynananızı müdafaa attiğiniz 
4- o arasında İ8e bukadarı inamla vaki midir? 

mıyacak bir iyilikıtir. Her halde bita • 19 - Sigaranızın külforini halı, dö· 
raf kalamadımz. Sual1ere bir dar~ ce - şeme ve saire üzerine savurur musu • 
vap veriniz. nuz? 

iyi bir koca mlSlnlZ: 20 - Eve girmeden ayakkabınızı 
iyice si1meyi unutur musunuz? 

1 - Yeme!kte gazetenize dalarak 21 - Çamur1u ayalkkıabılarla 1'a1ı, 
karınızı unutur musunuz? döşeme fi'lan üzerinde yürür müsü -

2 - Karınız bir valk!ayı anlatırken nüz? 
cdur ben anfutayım. Kadınlar pek ol • 22 - Karınızla tam bir davete gi -
duğu gibi hatır1ıyama2llar> diyerek o- deceğliniz sırada yeni robunun onu şiş-
nun sözünü keser misiııll? man gösterdiğini hatırlatır mısınız? 

3 - Bir toplanıt:ıda hep kendi hoş - 2 3 - Bir nezleye tutulup evde kal-
landığırruz teY'le-rden bahsederek ka • mıya mecbur olunca karınızdan müte
rı.nızı bun.Lan d~emiye mecbur eder madi bir alaka bekTer misiniz? 
misiniz? 24 - Kitapl'arınızı etrafa dağıtıp 

4 _ Kannızın yaşım başkalarına sonra okuduğunuz yerin kayboldu -
söyler misiniz? ğundan şikayet eder misiniz? 

5 - İzdivacınıroan bahsederken 25 - Dolapları, çelon~eleri açık bı-
cbağlandlk•, «işte bu hayata girdib, rakır mısınız? B'ir eşyayi aldığınız ye
caskerlik eeldi çattı• gibi tabirler l<ul ri dağ!tır mısınız? 
landığınız vA.ki midir? 2 6 - Hizmetçinin kusurunu gördi.i-

6 - Kadıınl:arın dıa1gın birer ev ida- ğünüz zaman bağıra bağıra azarlar mı 
recisi, birer aŞk kuklası olduklarım, sınız? 
dedikodudan ve m~thedilmekten hoş.- 2 7 -·Bir toplantıda başkalarile ka-
lan.dıaclıarllll söylediğiriiz olmu~ mu - rmızdan çok danseder misiniz? 
dur? 28 - Karınız bir davette tam beğe-

7 - Karınızı ceşim, karıcığım:> gibi nild'iğ'ine hükmettiği sırada ona her 
sö2Jler1e çağırır mısınız? hangi bir noksanını söyler misiniz? 

8 - Tıraşımızı kahvaltıdan sonraya 29 - Eve geç Yakit dönünce güler 
bırakır JnEımz? yüıılü bir zevce ile sıcak bir soba bek· 

9 - S*1.cı bir misafiriniz olunca ga- Ier misiniz? 
zetenizi akumıya koyulur murunuz? 30 - Karınl!Za cNeye öğ'leye yediği 

1 O - cBir radyo, bir ev veya bir oto mi akşama da sofraya getiriyorsun?> 
:mcöil a.Jacatız> yerine calacağımı> der der misiniz? 

Kocalar, kayın'Valdenizi mQdafaa 
ettiğiniz vaki mi ? 

31 - Anlattığınız bir şeyin şeklini 

\ 
so.fra ör.tüsünüın üzerine çizer misiniz? 

32 - Himıetçinin öniinde karınızı 
tenlkit eder misiniz? 

33 - A1ışmadığınız bir yemeği ye
meden evvel uzun uzun muayene e -
der misin.~? 

34 - Karınızın bir odayı veya masa 
yı süsleyişinden şikayet eder ınisıniz? 

35 - Tıraş fırçanızla, tıraş bıçağım 
zı orada burada bıırakır mısınız? 
- 36 - Banyonuzu çok sıcak veya so 
ğu1k aldığınız için karınızın da sizin. gi 
bi yapmasında ısrar ·eder misiniz? 

3 7 - Tıraş oluriken etrafınıza su ve 
sabun. köpüğü sıçıratır mısımz ? 

, 

Zevceler, başkn bir erkeği mesela Okuyuculara büyük bir müjdem ,laba.hldlapyor, bU bütıbütıün şaşırı) o -
• Tanışmanız ıazım, ikiniz de a'Y var. ruz. Deıiren etrafa ıerıe bir tenhalık 

meraklısısınız ı • diye kocanıza . Artık alaydan ~e muharri.I', çökıüyor. Hitap edecek ZI. ruh kıtlığına 
tanıtır mısız ? ,muıhbir, münekı'k~ edlp eseri okumak kıran giriyor. 

t tan kurtulacaklar terzi mektebi, itfa- Kenaırdalkıi malarda oturan b, yan 38 - Havlunuzu rastgele yere a ar ı ' . ~ 
mısınız? ).ye mektebi, berber mektebi ıibi bı.r ve baylara yanqacak oluyoruz. K m 

39 _ Karınızın tarağiyle başmızı ta de gazeteci meıldtebi aç.ılacak. . fUyorra:: . . • . ı 
? Heve~lrlar, yeni yetşneler, Gedikli - Kımyayı ıayn uzvı. Son sı:s.em 

ra~0mısıı;·d bo k ö lem.ek }er peş peşe, boy ı.ırası yola düşeceğiz. telfilcıkıilerin gtistcdiği inkişafa göre ... 
. ~ ~dire., yuna şar ı 1 

:y Mubassırl.amımız, &11l'lıf mümessillerl· cKimyay1 gayri uzvi> yi duyduktan 
Meti.nız mı . · ·~· . doç ~ · bili.ri&? 

-41 - Lüzum ve ihtiyaç olmadan bir ,n~, ta:ebe . c~ı . ırrn":a d kaen: rı- scnrö ~~ sordaa ba•. b' b h' . 
ronil b .,ı,. b' .. mız müderrıslerım.ı2, haı..us e nlan· tı:ıAı sıra p-.a ır a ıs. 

pijama~- ~n.ta . e .a:.a, ır pıJa- mız' olacak. - Hukuku düvel, milletler arasında 
manın ceAetını gıyer mısınız. k' b' kım ·ı· h kuk' 

.ııı K h ı bi ı..~ı Tekrar imltihan heyecanları ~e ıp, mevcut ır ta mesaı ı u ı) e 'e 
'T - arınız eyecan ı r Al ap o- · . .. S ruf d" . . · ·ı~iL 

'--~· - da ın k · · - ·· d.. ·kopya lbadirelerı atiatacag.ız. ı o- fnyasıy&nın 1 c:uı •• 
ıı.:~u.gu ~:t mu a ~ ışıı~ .~n? urt>- nıenlerin !Bmnale !ka:1anların, terfi eden Aman yarabbi, tıpkı Londradakı a· 
re.ır3ya K a 16rıar b hler mıs.~z · aerin h~ derse kalkarak takriri mü- demi müdahale kıomit esi. Bu ilim er-

4 - arlılllZl sa a arı sızı uyan- ' 4 • • • • d • · 
edbu b k ? kemımel yapanlardan aferın alan.a:ın, babına yaklaşıp herhangı bır oçemı 

~aya mU rd _ıra ırb.mıs~zf.. 1 ~addi hesabı ol!rmyacalk. Bu arada tabii nerede bulabileceğimiz nasıl sual edile 
'T'T - ımrna ıgmız ır mısa ır ge . . 

diği zaman karınıza yardım eder misir ~1timaslılartla .. aric~ııılar d~-1 karınca bı!Nır.?h. .. ...ı-1~- 1 .. d .. k y 1 
. ? .kararınca sünrklerup ıezecC'A er. ı ayet uç UA::".uıM .. n :ıı gor u . a { .. 

W.:·s B' ·d ~- k d * !aştık. Tamam! Galatasaray maçından 
'T - ır yere gı eıı.11.en arınız an .. n-1~::.ru·· B'ls ı ·1 b hs Sord __ , h ıııl 'L-"·l a·~· . · · Univensite ~uu Cemil ı e 1 e a olunuyor. um: 

evvoı:::ı az anıp onu J.,lt:"J\. e ıgınız ıçın .... ...;;_ B d-.J~ n.:. - ~entler dediler şu koridorun ..;w t ed · . · ? goruş.,uau. ana ouı ıu. ~ , , 'l4le ye~ mısınız· . t'.. . h - Böy!e bi'l" tasavvur eskiden beri tıihayetindıeki odada bulıunurlar. Düm 
• -. 

8 dız baş~~ı~~ gıt ıgınızl er mevcuttu. Fakat Darülfünunun Üniver düz yfuiiyüp sola sapın, ikinci kapı. 
hangı bır yer en uvnunce gece eyın . . b ,.,., d h Iki. • • ~- d · · · d'k .. k d .. rd .. kl . . . ,siteye tahvilı meselelen u "fe a a ncı ~apı an ıçerı gır ı , genç ~az 

1 
a1makrınnı ·sıuyan ı.rı.p. g~ u erınızı an - evvel meşgu.1. olmamıza mini olmuş- tüiklıü lbir detikanlı oturuyor. De d mi 
a ı er DllSınız. . . !b 1 - cak a · ı 'titık 

47 - Kanınız tam uyumaya hazırla ,tu. Şımdı u tasa~~~ ugra~ z - zı an 8' • b . . k t h1 ik 
ıd:.e .. nıkü . . . ·t 1 . d' _ ,nanı bulmuş sayılıabılırız. Yanı ben ge - Ben Avrupada u ışı pe - ~ 

n . n .0 . ~? ışınıze 81 şey en ın ,rek Ameri!kada ve gerek Avrupada ga edemedim. Binaenaleyh şimdi sizı ora 
lettr ~UU:· . . . zetecfük enstitüsü bu:lunan memleket daki gazeteci mektebi hakkında tenYir 

iyi bir Z8VC8 mlSlnlZ ? :ııerden nizamname ve tedrisat program edemem. Bana salı gününe kadar müh 
1 - Kahvaltıyı kocanıza mı hazırla crarını istedim. Gelir gelmez te-tkika )et verirseniz arzunuzu belki etraflı bir 

tırsıruz? ,başlayacalk, vaziyeti tabii hükfunete bil surette yerine getirmek kabil olu:. 
2 - Kocanız gazetesini okumadan diıreceğim. Teşeıkıküır ederek ayrılıırken kendi 

elinden alır mısınız? - Bu kabil rnek:tep1er neyi is-tihdaf kendime soruyorum: 
3 - Herhangi bir ~yi okumak iste- ederler? - Yahu ne demeye bu, işden < nlar, 

yen kıOcamzı rastgele şeyl!erdeın bahse - Gazeteciye kendi işinde ihtisas yapacağt işi bilir delikanlıyı hala pro-
derelk bu arzusundan a1ı:koyar mı.sı - vermeği. Yani her gazeteci bu kursla- fesör, yapmazlar? 
ruz? ,ra devam ettikıten sonra aldıığı müla- * 

4 - Ahçıyı kızdırmamak için koca katı, beyanatı, iııahatı, memleketin ~- Nihayet bir tanıdığa rastladı~ım1z 
nıza sevmediği yemekleri yedirir mi6 rek harici gerek dahili politikasına gö- zaman IJmridordan koridora geçmekten 
siniz? re tereddüt etmeden kaleme alebiı"'ecek merdivenlerden :inip çıkmaktan b şı • 

S - Sevdiği yemekleri bıktıracak t.ir. Yanlışlığa mahal kalmıyacaktır. mız epeyce sersem olmuş.tu. 
kadar sık sik pişıirip S>nra da ene ya- Takdir edersiniz ki her meslekte ih- Ahbap bızır gibi yetişti: 
payım sen severim dememiş miydin?- tisas sahi.'bi olmaık herhalde iyi bir ş.ey - Beyhude dolaşıyorsunuz! dedi. 
der misiniz?! dir. İkt15at Fa'kült~ müracaat edin. ora 

6 - cYemem• dediği halde taba • Şimdilik daha fazla izahat verecek da size icap eden izahat verilir ebet! 
ğına yemek koymakta ısra eder misi- vaziyette değilim. Gazetecilik mesleğinin neden İktısat 
niz? * F'akülıtesile ala.kası olacağını bir türlü 

7 - Erte.si gün bozulacağı için ye- Hukuk Falki.H'tesi Re'ktörü : kestiremedik ama, sersem kafa, 'azi • 
meialeri bitirmesini ister misiniz? - Bu hususta zerre kadar maluma- yeti ihata edebiliyor mu? 

8 - Kocamza sormadan misafir da tını yokı, dedi, daha henüz tasavvur ha Bu gefer başladıik İktısat Fakülte ini 
vet eder misinz? !inde bile denemez. Hem beiı bu işin aramaya. Ne olur? Bir insan oğl ı çık 

9 - Lüzum olmayan yen bir giye- ,Avnıpada ne suretie tatbik edildiğıni sa da, vücudtüın.den haberdar olsa. Bi· 
celk alıp akşam eve: cLazım değildi a- dahi bilemiyorum. Eğer orada vaktile risi de önümüze geçmesinden vaz, eç
ma o kadar ucuz buldum ki!> diye gi- ,'tetkik etmiş bir arkadaş varsa belki tik, parmağını. kaldırıp: 
rer misiniz? sizi ten'Vir eder. - Şuradan kıvrılın! Sağa döni.in! de· 

l O - Kocanıza ihmal edilmiş bir !V O sırada telefonla konuşmak üzere se miımettar olduk gitti. 
kııyafeti ile görünü·r musünüz? yaklaşan bir zata işaret etti. O zat ta Sözü unutmıyalım. Sizin anlayuca • 

1 1 - Kocanıza şunları hatırlatır mı ,bana 'döndü: ğınız İlkıtısat Fakültesini bir türlü bula 
sıruz: . - Siz bu işi ters taraftan tuttunuz. matlık. Sonra anladık ki henüz b r O· 

Sizinle ev'lenrnek isteyen diğer er • Dafüınıdırıp budaklandırdınız. Halbuki dada oturuyormuş. Teş:kilatı daha ta· 
,k.Eklleri, ,bu tasavvurdan bahsetmek gazetecile- mamJanmamt!l. 

Ev'lendiğin<len beri kocanızın çok ,rin menfaatl1erine mugayirdir. Biz ica- * 
değiŞtiğini. bında sizi çağınr vaziyeti bildiririz. Aıneriıkada gazetecilik tahsil etrrı:ş 

(Devamı 8 inci sayfada) * bir meslekdaş bizi lfltfen tenvir ettı: 
. Allah A11ah! İşi gördünüz mü? Mek - Gazetecilik mektebini Aınerık da 
,tebin daha sözü yeni çıkmışken biz bir eski ve zengin bir gazeteci ihrlas etmiş 
,den biTe gözü açılmamış talebe vaziye bir. Bu adam müptedi gazetec'nin çe
,tine düştüık. Yeri gelince, bize söz dü- keceği güçlükleri hesap ederek ölür • 
,şecek, çağırıp : ken servetinden iki milyon doinı· ayır
' - Şöyle yazın, sakın bir sürçü lisan mış. Bu para ile gazetecilik mf'ktebi 
da bulun.mayasınız ha! Alimallah men açılmış. Bu mektep Amerikada me 

· faatiniz körleyip gider. Derneğe başla zuruarını verdiği zaman çok ı. ;,bet 
c:lılar. Başımıza gelenlere bir bakın! gördü. Bütün mezunlar kapış kapıs git * ti. Bu gibi mekteplerde gazetecırk ta· 

Üniv&rsite !koridorları kazan, biz kep rihi, gazetecilik hakkında nazari malu 
çe, harıl harıl doçent arıyorurz. Sorma mat verildiği gibi esas olarak ta umu 
dığırnız talebe, sual etmediğimiz hadt- mi gazetecifik gijsterilir. Mes€1fı tale
me kapıSıl1ldaki küriiık delig·a go"z uy belere ropo·· rtaJ'la~ yaptırılır, muhbı:- • Bir toplanbda başkalarile zevcenfzde1ı1 ' ~~ - -

daha fazla danı eder misiniz? durmadığınnız dershane kalmadı. Ara· lik stajı gösterili , makaleler:n \ e ha-
da bir sınııflar boşalıyor, ortalık bir ka (Devamı 8 inci sayfada) 



İ<asaplar bile et fiatlannın] a:t~;:;!~: ~~~!:~~;;in Evliler, mes'ut musunuz? 
• 

_ • ' ( D ... - tarafa 7 İllci aayf.da J ( Bq tarafı 7 inci uyfada] 36 - Havlun u dudak bo) a ı, tır· 

f h ı d k- t ....., nak cilA.sile lekeler misimz? a iş 0 uşun an şı aye çı e ~~ıs:~:.: ~U:..okuyucuya tak·: :~~~ görıümnediğıni, , 37 - Banyo günü bütün sıcak su 
. Rl~ dcu ı;u•" ılan dı bizim , 12 _ Bir ff!!T h•lı1kında fikrinizı so· yu kullanıp kooanızı beklet mısınız? 

(Ba~tarafı ı inci sayfada) ı ça daha azalmaktadır. Ve bu gıdişle w.yet ç mı, ç k a mı, runca: cSen karar ver.• der mısinlz? 38 - Yataga 'rmeden e\ veı yüzü. 
İn n b'r çatı altına girıp, bir in • çok yakında, şehrimlzd• etin namı ta· omu2lda ~ta,;:y~ ısa p~t~ '4 - Şunlar hakkında kocanıza faz· nüze krem sürmek içm çok vakıt geç:-

s n k 'b gıyla kar ılaşıp, cUmıesıne rihe karışacaktır. Catıun kutlllar, ka· tekrar ~ te vamımıı mu a er la talsillt d1nlıetlr miainiat rir misiniz? 
b rd n b ual orup ta bu cevabı a- pılarımıza ayac*1arile gelecekler ~t, demekt~... . ümün önüne üs- Ev ~. 39 - Çor~ınızı orada burada lx 
1 ne b r tuhaf oluyor kı sormayın! bıçağı kapıp kesmeye cesaret edemıye Bu düş~oe ila ~ Kadın dıedib>dulaırı, rakır mısınız. . . * ceğiz! Çünkü et fiyatları yanına varıl tad. gazeteciler ge'ld:l. Heıtıanıgi bir toplantıd& olup biten· 40 - Kapıcı, oıikestracı gıbı adam-

u d k p kıtlığına kıran gır maz hale geldi. önde Ercüment ~em Talli,. yanıtı· a.er lal11* tak.lifsiz konUfU?' musunuz? . 
) '> Bır soka a çıksanız, her on - Sebep ? da iıstad ~t .!f urı, ~t4tada ikışer iki l 5 - Mutlaka sizin 111tvdiğini.z ye- 41 - Lokantada gözlerıniz ga;ı ıh 

b r, çengeller nde çe ıt çeş. t et - Sebebi gayet buit. Bugün bir ko ter, Afloa ~UtZ, Falih Rıfkı, c.:vat 'pıeldlerl sevmesinde ısrar eder miat • ,tiö'arl hesap puslasına dikilir mı. 
n bir dukkQna r t arsınız yunun sade zephiye, nakhye ve borsa Fehmi, Abidin Daver ve saire yilruyor . ? 42 - Güzel fotoğraflara bakarak U· 

ehrımizd kasap ar, muhak ucreti Uç lirayı qıyor. Komisyoncu • lar. .. n~(, - Evdeki hayvan?annızla bebek ıl'D uzun fikirleır yurütür müıünuz? 
t) em yenlerden boldur. Ben nun h ide caba. Oatelik te mez.ba· Dersten teneffüs• çıkmaktaciırlar. ~i konuşur musunuz? 43 -:- Kocarurz. uyumak ~rken eU
p r şırketinden medet umnıak hada, bir koyun beü!mek için günde ismet !f urosı Selimi İzzete çılcışıyor: 1 7 - Hastayım diye naz eder misi· ,nlmekıi kitabı bıtiımek Jçın ı.fıjl 10n· 

n d nı k nce bu dUkkAnlara bl uç lira alıyorlar. Bir ta>yun beslemek - Bırader ne kadar inatçısın, sıtır al · ? ~mekıte ısrar eder misiniz? 
rer b d lıp çı~aya ba !adım. !çın uç lir~ alınması ne demektı.~? Bu mayı gdze ahp ~ peklll fwlda:ınn 111~ 8 _ İf başındaki kocanıza unuttu· 44 - Kocanıza alt bir giyeceği kul-

K p dan birı i gamlı gamlı sö- gune b n bu para ile, altı nufuslu da gen• de doıldıogru anlatamsdını ğunuz bi.rşeyi aeürmesi için telefon e· lanır mısınız? 
1 ı: bir aıle iki ,nn geçinir. Hem de sabah - Naad anlatayım Bd gözüm, huy 'per ınlsiniz? 45 - Ateşkı iy~ ~dp sönmedilt· 

E h Ya binmesin de, ben :ni a1' .... - kovun eti yemek arlile! canın altındadır. Maltlnı ya serde a • 19 Y-"-·- -:...: . ..ıı 1_ .1Jı.1.a• .nı mua~e etmesı ıçın onu apğıya 
""j<L'.. " da t 'lik Sen doğru .. ..,.,ed. - tu.uıu. alal~e -.-.anızı auaA • • 

b ı e m bayım? Karadenizın halıni İnsaf buyurun bayım? Bir günde f-·'~ıec:.1-;:red. . dedim.90""'y"ın"amüa '1ar eden şeyler haıkkında misafirleri· ,göelderır misınız? 
du Ut: or musunuz? bo ·azına, altı nilfuslu bır ailenin iki ~ r auav..... eyım u:zum - =-~~ filk' 7 46 - Kocanız kalktlktan sonra uy. 

" ...ü:. • " b lnah.,.d k ~.,.. DUA..l~ı ı.r sorar mısınız ı, d ed . . . ? 
- K ıaden'zle etin alakası ne? günlük nafakasından fazla para sarfE:• ~e gvzwnuze u -r-- ı "'i'........ ' 20 - Şunlardan sik ıtık bahseder mi ıntınına _;;::_am er mısınız 

K d n zle etin alakası mı ne? dilen bir koyunun etini, bwıdan daha Kemal Tahir ,mı.iz? S Ki I ? 
deniz son günlerde ha bre a• ucuza satmaya imkan var mı? v d Hizıne11;inin kusurl n en ms n 

r. 0 azınca gemiler gidıp ge Bir sığırın bır tek budunu, mezbaha rt.Onservatuvar a, Kocanwn sizinle e~l;nmek istediği ( Baf\ar~ 6 mcı Myfada ı 
Gemıler rr'd p gelemeyince, dan dükkana elıl:i bet kuruşa getiriyo· · t di~ "dd ili lak - Şu lkaşıgı havat. ~r mlsiıı 

b elli B. h Ad• ,zaman eos er a~ '1 e a a, D 
• dar çlar, kuzular, kara • ruz. Bır kuruş ta tayyare parası, lT Q lS8 Uzaktan tanıdığınız meşhur insan - er. • 

rl r, mandalar oralardan altı kurui- Bu hesapça, dükkana bJr lar - Bu yemeği 'ka dır. 
) uzerek, uçarak gelecek de-- sığır getırmek için, sade nakliye parası (Battarafı 1 inci sayfada) i 1 - Kocanızın ak.raı.Iarmdan hoş Dem&z. • 

., Bu ıtıbarl dır kı, et fiyatla· olarak 224 kuruş veriyoruz demektir. sat meselesınden dolayı ihtillf çıkmış !anarak bahseder misiniz? - Bu yemegın sofradan fekki. 
lmem · çın, Ya Karacieni Halbuki Sütlüceden İstanbula geti· ve her iki taraf da noktai nazarında 22 _ Başka eıikekilerin takdirini ka Der. . 
1, Yahut ta dag.lırların, ku rilen bir sıgı· rın n.,ı,.ı;..... parasile bir ısrar ettiğınden, şıkAyetçi profe,,örler k ,_ bwııd h 1 1 - Maha'l!Lebıyı safkla yarın yeriz. , . ~ '. . . . zanara .ıwcanızın an ne a e ge "'----

r m n arıQ, sığırların, man insan lstanbuldan Amerikaya g der! ıshfa etmişlerdır. d. - . . .. v ? .IJ\:!lı~z. 
Gön.iyorsunuz ki, hayvanların seyahat Kon ervatuar muallımleri tarafın - 1 ıg2ı3nı go~ye ugrahşır 1mısilınızrk. ..:ı ... a_ - Mahalleöııniın hıbile y~vmi i 

e öğr nmelerı lazım! d . edil mi k 1 i , - .n...ocamzın uy ar e a a....., hird ~li . . · ~ y m. 
leri, ınsanların seyahatlerinden daha ~n h~.~~~ enb' umu t ho~erdeirl •• ,larınızın kocalanınuı huylan arasında Dere • nı munas p gorm e 
pahalıya mal oluyor Bu şartlar için· çın l.IU\.wuetçe ır para a suı e mif ük 1 ? • 

de kab ha ti Karadeciz fırtınasında a· tir. Bu paranın, kıMnen, konsere işti· m 24ayese
5
er yapar mısnlaınıztıt gı; b ' .. rl Sayın memur, 

, ı-ı :t..... ı. - eve seve a ı ır şe.7. n--.l.eniz L.u~..ı ...:..A ülinı k ıl karı mı? rak eden mu hLm re levzı edu.mesll' !L.:ıı-..ı yah "" ö le d -·1 .:ı: .oaJl\.l , uw.M:tUa ve ~ı:nıe vazı • 
· d ·1• " d ·ı ' ld - ~u.uıuuyorum• Uı. • Y egılA.ll» •~-....ı H··"'"'...: tı~· ... ,. Bir ne muhatabımdan çok daha ce· ıcap e erAen, para gon erı nuş o ugu di d k . ini ? za .lBlll'C'ı. uıı.aı za tuını n Pt:I\. ya • 

· · h ld t lrn b ," ye yarJ a eser mıs z · "-·-- '"1- B' 1 mu ur konuşan bu kıncı kas ptan "ayrı • a e, tevzı~ yapı amış ve u ) uz. 25 _ Kendintzi akıllı gö teımek için uaı~ ı sa.7 ....... am.. ır nıce yı • 
lırken, rn rhum Şair Ahmet Haşirnın den de fhtilaf çıkın~lır. . " kocanızın ndksenlarından bahseder kadıdem bendeniz de zat a:ıı eri glbı bir 
b r fıkra mı hatırladım: İstifa eden prof~rlerın dort kışı ol misiniz? daıreye çireğ olmuştum. Min 

Merhwn Haşim hastalanmış. Doktor dugu söylenmektedır. 26 _ Yatmak _ 1di d e geyn haddin zatıAliniz derecesın .. 
lar kendi 'ni et yemekten menetmiş - M elenin profesörleri memnun ede •- c M 'l!I zamb' ~ .. "~tıd ·• ıy de bir memurl* mertebesine kadar 

"" h ı· d" ,_ · ek kild h 11 ku tl ht 1 IU./canızı e5ıenceu ır ""'l'-n an ayı· t:o. .. ef:tü' eyıledim. Şol cibetıle bir.,,.., ka ler. ustad da boğazına ayı uşft.un. c şe e a ı vve e mu eme ., ,..... 3 -.a 
:t:~ . ...ıı. illd •. d K t h f' rır mısınız. diminıi' . . :ı.... :ı... .. ı . _,_, dllgır· Her .rast gekligwıe et yıyemernekt n svr ugun e.n, onserva uar ma a ı· 2 7 _ Başk bir kekl koc • zuı lŞIAl mat\.aıe&ımn Dıaı 

'kayet eder, ve dış1erini gıcırdatarak; lı bu m:~ıe hakkında büytlk btr ketu cBir birinlile a tanşn~l'ı6ıı:ı. ç~n;:a1: etm.iyeceğinden emin olarak ihtira .. 
ikide birde· mıyet gostermektedir. ıı..ı-· d .... 1.__ 'b' .. matı binthayei niçizanemt hAkipayi A· 

· Ü W\!llılZ e av meriW!o.Wi~ıntz.• gı ı soz· 1:~ • f~: ......... .a. rim f-..ıı-
- Sefil hastalık! der dururmuş! Van ve Beledıye reisi Muhittin • lelile tanıtır mıaını.z? .w.enne re "'&u ••• .., .. e e ıı:ııuau.. 
Bir gün, bir dostu kendisine sor • til~dağ dürt konsrvatuara giderek bir 28 _ Kendisi için aldığı kitapları fmıet Bma.t 

mut : • . rnuddet meşgul olmuştur. ıka4Ji'tinr maıwz? Son taJiahlnn sebebi 
- Oetad, haat.alıiıA da sefilı. astli 0

• 29 - Kocanızın kol düğmelerini m .. .,. ... afı 3 liadl uyfada) 
lur mu? - Rica ed~rim ... diyor. Açtırmayın ,.,.;:.n-\.ı, .. ·~.rı ... ı..~- be 1 • .: ll d \ILHl9MU· 

• 6 ..,.. ... egti,,..,., uÇ.la r yıl\.Clnmaya yo a ı diJmesinin sebebi iki id1: Evvell, yu-* Üstad ~aır: benım ağzımı!.. Hem siz, daha aoraca .. ğınız va'ki midir? 
Eı'\.. tt 1 ı d · ve ila\'e et • li bilin' k.aııda kaydettiğim :iki devletin ara-- Fırt na var: Amenna ... Fakat ben - ı.ue e 0 ur emıt. gınız sua ıyorsunuz. 30 - Dolaplarını. çekmecelerini te· smdaı1d ittifakın ~yeti, m 

f yatlarının yükselmesinin asıl mıt= - Nedir torulacak sual! miiler misiniz? da, her iki memleketin ırbn bir dmar. 
b bu deği dir. Eğer 0 sebepler or· - Beni, et yiyen astı kurdun a.craba - Bu gün mezbahada sürü sürü ke- 3' - Halıya sigara külü dÜ§Ürdü !arından ötürü idi. Slav tehıM"'"t, .._ 
n k dmlmazsa, et fiyatları gün lığından, ot yiyen ahmak :köyunun ak çi keBılır ve lstanbulun blll istisna h!ç diye !kavga çıkarır mısınız? mazı.la gıene kendini gÖ9teımeğe baş• 

g ç çe ) ük elecektir. Birka~ sene !v rabalığına indiren bir hastalık ta sefil bir kasabında ilaç için yüz dirhem ke 32 - Hesapıarıruza karşnasına mü ~· Bu hat, arasıra gerginleşen va· 
, el t anbullular günde 2SOO hayvan değilse, bu sıfatı lQ.gatlerden ıilm k çi etl bulamazsınız. Gidip te erbabı sa saade eder misiniz? ziyett gene tı'1f bir şekle dunca, Af. 
~ }O ardı. Ha1ıbuki bugün, mezbaha- gerekir! lMhi~ ete, mezbahada kesilen keçilerin 33 - KDcanızm kaba 11.ba hediye· manyanın Çekollovakyaya, yüm bir 
da ke en 1500 hayvana, kaçak sattım Acaba, et ftyatlan arta arta, biz, üı ne olduğunu sor&anız a! lerıni omı incitmemek için saklar mı· itide hücum edeceği zehBbı hAsıl oldu. 
etl ekleseniz, bir güaıde sarfedi • tadın sefil hastalığına uğramadan, ot Bu cevapla haptolduktan sonra, in • sınız? Halbuki vaziyet henüz, böyle bir hü· 
len ha 'anların yekunu iki bini bul· yiyen ahmak koyunun akrabalığına sanda bir kapının daha ipini çekecek 34 - HoŞlaiı.dığı ıı&rhangi bir ukl ~ için kMi deNoede olgılll bir hale 
maz. mı daşeceğiz? takat mi kalır? Ben de bittabi elhak: elıbiseyi atar mısınız? gelmecitiği gibi .çıban başının neredm 

Bu da açıkça göstermektedir ki, İs- * cPes!• dıyip yürüdüm. 35 - Diş macwıunuzu kapağına ya kopacağı da peşinen Wsbit edilebtlnıif 
ta bu un et sarfı~atı her gün bir par Oçüncil girdiğim dilldtlnın sah'bi: Naci Sadullah kın tarafından sıkar mısınu.? değilkhr. - Selim BallP 

'"Son Posta,, nm Edebi Tefrikası : 8 Ferjde koc:eınu lzmitte sık eık bıra· tı. Sen çılgınlık ediyorsun Seza. hiç ti .. bu kadar çabuk ve bu kadar derin 
kıp yanıma koşacaık kadar merdlik gös- dufünmek, kalbinin asıl ee.ini dinle - bir aşkla ıeeni .kendine bağlıyan ada • 
terdı. Derdimi çok iyi biliyor ve hem mek İstemiyoraun.. ma nasıl hayret ediyorum bilsen. Ah 
size, hem bana kızıyordu. Ona kalırsa F eridenin bütüıı sözleri kafamda bir ~n.in bir yığın hayale, hüzüne meclub 
sizin ümid verip, sonra geri çekilme - lahza duraklayıp geçiyor. Btı1 ıöderin 0 romantik kalbin .. 
nız çok küstalhca, çirkin bir hareket. yaptığı tek tesir kendime brfl eöz din- Aa acı ~k cevab vermittim: 
Fakat benim de ıizc duyduğum zaafın letemediğim bu ili kalbime karşı du:y- - Bu nasıl bir kalbcti ki, bu kadtır 

Goğsüne kapadığım yüzümü kal ·ı kaha bir hareketle beni kmyor. Son bun~an aş~ .~almıyan bir diltüklük duium hınç .. b&fmı garq, bir humma dilenci çıktt değil mi Feridctiğim) 
dırmıya çalıfatak: aözlinü anlamak için brtııında kü • oldu.gunu eoyluyordu. Onunla 90k sık ile y;-nı~r ve birdenbire vücudümii tit· Bunu sade ona aöylemıyoTdum. 

<Seza ne oluyoraun yavrucuğum)>l çüleceiim kadar küçüldüm. Fakat iti· beraberdik. Kafamd.ki .ize aid dii • reten bit aeahiyette eliımdek.f kamçıyı Kendi kendime de acı acı hitab eder. 
diye, sesi titriyerek 90!'\lyordu .. fakat raf ederim ki 111n• d• onun bu prib tünceleri ayaklamak için durmadan •i· atımın arkasında ,aklattım. Hayvan, elim: «Ah sefil, ah diılcnci Seza 1,,. ne
ben ccvab vermiyor, yalnız aihYor ~ hareketlerile ne demek iltediiini anla· zi gözümden düşürücü rnüruıka\l&lara kırgın bir hareketle bafmı yukarı doğ- ye yarar) Bu söküp atacak bir ter ol· 
dum. O beni tewkin etmeye ÇalJt&rak. mıt detiltm. Bana a1dıit vaziyete duy- tirifiyotdu. ru luıldırtlı. Sonra çayırlar. tepeler bil- saydı. Çolc.tan :koparıp abluftun. Fa • 
odama soktu. Elile yatağıma yatırdı. dutum kin bile onu «lSnlfimden .aküp Bir tün ikimiz atfa gemıeye çıkmıf" tımda döndü, döndü, kendimi yerde, kat iimicüm .bir tüı-lü aöamiiyordu ki .. 
Bir şey 90rmaktan korkar al>i bir hali atmama yetİfmİyor. Şimdi bunun tık. «Yefilçaınlığııı» arkasındaki dar topraklann üzerinde bulclum. Toprak bana madem ki öyle wöderiais ..... 
vardı. Ayak ucuma oturmuftU. Ben kat•i bir çareti var baba. O da, ayrılmak bir yoldan iniyorduk. Atlarıımzın Laf'ıf yumUf8k olduğu için hir yerae bir 1111.l•e•ıbede ,.aanık Wkn1'lP"«, ~yle 
gözlerimden sızan Yatları kurutmut- ve unutmak .. itte bunun ~D yarından hafif nalları tı'lurdryor, yerden k~k f8Y olmadı. Hafif bir MNemlilcle bu i8e dems üma J.iç bir•-• Jab,d 
tum. Fakat fimcli de yüreğimin acHR tezi yok l.tanbulclan aynlalKL lzmite toz bulutlan kaldırarak .i.lerliJWUZ, kazada kurtuldum. Fabt ondan acm• ~. I~ tek ba dUtlnaı 1'eğil 
dinmiyordu. bıt11ablm iki Laflıydt. Son çiftlije Plelim. Zaten her yaz oraya Feride çiftlikte bafladığımJZ konUf- ra da Fer.ide bir daha bana mizin b.Mi- midlr ki,~ 4e heni en wıfil. im• 
zamanlarda bu ihtiyar .dama da derd gitmeye karar vermemit miydik) «Ye- mayı uaıau,. aW1'I t.bii cene size• uizi biç 9Ç1Dadı veplerillde bana hr- ti aefai Güfik .bir iMaa cibi biyle a • 
olmuftum, ona da azil> ~riyordwn. filçamlı'kta» yalnız da blmıyacağım. id» bana aldığınız tavrı tenk.id ediyor. fi derin bir merhametin yer dbimı yaklannıza diifüriiyor. 

Kirpiklerimi eralıyarak bahama bak- Feride de var. ikin.izin tefkati arasında Ben de oııu dinliyerek yolun iki yanını farkettim. Yaz ortalarında idi. Bir sün !bebem 
tım. Cozleri dalgın, kır .açlarının çe-v- avunup, bu derdi ~ritnden atmıya aran aelinciklerle dolu Yetil tarlalan Gözleri enditc ile tnk sık yüziime lan.ttıe inmifti. Akpm lber.beriMıe 
reledıği alnı be1li kötü düşüncelerle ka- çalttır~m. K~ul edı~or musun~ . aeyrediyorum. Yol bembeJU bir ku .. da1t7ordu. Gene l>ir 1ıÜJı, aesi hüztinle aieafiderle celıli. Fen.le ile kocau 
rarmış beni seyrediyordu. Bir sıçra - Fer~e .Y°'ılça~!~• ya~ın .~ıftl.~ler- tak al>i luvn1a kıvrıla ur.anıyor. Çok titn~: mihendiıt Şefiii a&riiaca pek ania .. 
yışta Y t ğımdan hrlıyarak onun boy. den .~ım~ aahibı ıy~ ~Yıl e~rmuf en dalaınım. Bir arabk Fericlenin -aderile - Sen hastasın Sezal dedi. Dediğin miftim. F.bıt .abür m;mfir 1Mraz beai 
nun ldım: sa~ı.mı bır arkadaşı™ eru evlen • eıizin ha:rKetlerinia kartılaıftndım. ki- çıkmadı. unutamadın kü~iim.. '8flrltı· Bu llltaı1bulcla. bir aece .aiaelm· 

- B ı affet babacığım, dedim. Se- l~fı.ştı: 1~~ulpetkt' aevl cr'dim.t 't~am tek- kadaflmm kendine emin, tert wi ku- Boynumu büküp a1Ult1lm. Ne söyle- arak kollarmda çılgın ai>i döndüj4iın 
ı ımı JUHJU e ı. zmı e gı n&. 1_x.. dl:Jincle -·-1.. ""'--'! • -1...x.- ...1....x.:ı 'ydi> B 

ni de uz iigümü bilıyorum. Fakat lca1- Bahar rüqarlarının dalplandırdığı .._.mın ~yOI': ydbilirdim) uawii u"'IS"" vıc:!'' 'ml aençavukat A.lmıet Necipti. ir da• 
b me dü en her gölgeyi eeninle konu- ycrnyctil UÇIUZ bucakaız çayarlarda, - Seu .hep hayale bpı~n. Unutamıyo!dum ifte, ba elimde olan için lzaite aeldiiini .c;yliiyon\u. e.. 
fup, be er çare aramı ya sözleşme - çiftliğimizin ıık çamlıklantıda inanı Cene tebar ediyorum. llenİ1l mGthi, l>ır feY değildi ki. Feride ele bunu ha· hamla adliyede k.artılcltmıtlar ve ... ha
mı mi> dik) Açık konu,alım. Ben Sır- oyalayacak öyle f(l2elikler bulmak ka- ı2!tll'ap çektijin 1111/}ı.. cWdıonan .ıdıiı bQıdan claba 9Qk aalamıfb. Bir aü• mın davetini redıeledemiperek. bir kaç 
n Nihad1 seviyorum 'Ve o çok prib bir brildi ki.. fakat nafile .. melene F«leri- çelUnpn, ilrarla taYU"lar yüziiwlen i .. yüzüme ela eösled ..ı.k ullk......,... gün kalına için gelmift.i Feride ile ko-
11dam. Şinıdi aözlerile beni •evdiğini ıni ne feci bir tekilde dotdunnUflunua çincle büyüyor. Emin ol o eenin ayak- rÜ baknuf: cuı erteli pn döndiiler, 

1emek isterken biraz eonra en · ktorl lanaa el • ba · le h+w ~ J 

' 
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ittihad ve Terakkide on sene 
- Sekizinci kısım -------- No. 2 

KA CEPHE i MUHAREBELERi 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

arıkamış felaketinin müsebbibi olan 
E ver Paşa bir hamlede bütün gözleri 

amaştıra~ak bir zafer istiyordu 
Bir taraftan Ruslar Erzuruıru alıyorlar, Trabzona yaklaşıyorlar, öbür taraf!an da 
bizim bu cephedeki kuvvetimiz, az evvel lrana gönderilmiş bulunuyordu. Bu akıllı 

uslu bir muharebe değil, 1 •Üyük kuvvetler ve ordularla yapılan bir çetecilik idi 
En'\'er pacıa, düşmanın hiç rine getirilmi~ yeni bir kumandan, 

bir şeyden haberi olmadan çev- Mahmud Kamil paşa te~kil ediyordu. 
nlmesmi temin etmek üzere 
orduyu öyle cebri bir yuru -
yü.şe sevkctmi ti ki bu hareketi seyre
denler onu yalnız çılgınlık ve mecnun
luk kelimelerile tavsif ediyorlardı. Kar, 
kı , soğuk dinlemeden, yiyeceği, harb 
malzeme ini düşünmeden insanların 
takatinin bu kadar zora ve şiddete ta
hammül edip etmiyeceğini hesaba al • 
madan, elinde silah, bizzat herkesi yü
rütmüştü. Bırinci ve ikinci günü şevk 
ile yürüyen asker, üçüncü günü sarsıl
mış, dondüncü :gün kırılmış ve ondan 
"Onra dokülmiıştü. Ona ibir gün mola 
demişler, dmlemerniş, yah drmışlar, 
kulak a marn , lüzwn gördükce firari 
dıye öt kıni ber"kini bizzat öldürerek 
orduyu ılerletmiş ve orduyu ileri sür-
mu~ü. K fk ~ a as cephesinde muvaffakıyetsizli'1 

Bu e nada takriben yüz yirmi bin görülen Vehip p8~ 
kı ilık !bu mükemmel ordu daha harbe 
girmeden, kırılmış, 

ti. 
ezilmi .• bitmiş -

O zamanlar bu faciaya dair tedricen 
bir çok hıkayeler dinlemiş olduğum 
halde mağlubiyetin büyüklüğünü an -
cak pek sonraları anlıya:bildim. 

Bu, o kadar büyük bir facia idi ki 
mağlubiyetin büyüklüğünü Ru lar bi
le önceden, bizim gibi, anlamamışlar -
dı: Düşman gazetelerinde okuduğum 
Rus tebliğleri hem hücumu zayıf tas
vir ediyorlar, hem de bizimkileri gayet 
kolaylıkla mağliib ettiklerini öyliye
rek pek az mi-kdarda esir aldıklarını i
lave edi} orlardı. Alınan esirlerin azlığı 
bizim ordunun iyi bir halde ric'at et -
rniş olduğunu gö termesi lazım gelir -
ken meğerse sonradan anlaşıldı ki bu 
güzel ordu yolda cehri yi.irüyüşle eri -
tilmiş olduğundan Ru lar büyük kitle
lerle karştla mamışlar ve bunun için a
lınacak esi rde bulmamışlardı. Sıfır -
dan aşağı kim bilir kaç derece ibir soğuk 
içinde insanlar gerek giderken, gerek 
dönerken donarak ölüp gitmişlerdi. 

Facianın büyü'klüğüne bakınız ki, 
Fon der Go1tz paşanın dostu olan kıy
metli bir askerimizin ondan naklen bi
lahara bana anlattığına göre «bu çıl -
gınca harekete n~in mani olmadın) 1) 

diy.- Liman fon Zand~rs paşa, o zı .. ıaıı 
crkanıharbiyc ikjnci reisi olan Br-0n -
zar paşa üzerine yumruklarını sıkarak 
ve gözlerinden yaşlar akıtarak hücum 
etmiş, o da mani olmak için elinden 
geleni yaptığını, fakat, söz geçireme -
diğini söylemiş! 

Sarıkamış felaketinin önüne 
geçilememisti 

• 
Hiç şüphe yok ki Almanya ve Al -

man)anın o tarihte Türkiyedeki mü -
menilleri bir kı.sım dijşman kuvvetle
rinin bizim üzerimize çekilmesi mak -
sadile gerek Kanal ve gerek Kafkas 
cephelerinde hareket yapmamamızı is-

tahminlerini sas tutan Rualar için zor
la kazandıkJarı zaferin büyüklüğünü 
ölçebilmeğe elbet imkan yak.tu. Bizim 
askeri de, topu da kaç gündür karlara 
göme göme yürüyüp karşılarına zaten 
mağlU'b olmuş bir ordu ile çıkını~ ola
cağımızı hesaba .koymadıklarından, 
kuvvetli bir ordunun mUkavcmetini 

hesab ederek, takibe geçmediler ve bu 
sayede Enverin ordu kumandanlığını 
Hafız Hakkı ya bırakarak latanhula 
koşmasından sonra mahvolan ordu ye

rine yeni bir ordu vücuda getirilebil
mek için vakit kazanıldı. Bu yeni or
duyu da, lekeli hummadan Erzurum 
hastanesinde ölen Hafız Hakkının ye-.............................................................. 

Allahın yaratbğ'ı tabii Ye aaf 
cocuk gıdaları 

.. 

Pirinç, ) ulaf, mercimek, buğ
day, irmik, pntates, mısır, arpa, 
ça\dar, türlü, badem. 

HASAN " özıu 
Unlar ile 

tiyorlardı. Ancak, evvelce yazmıs ol _ çocuklarınızı besleyiniz ve büyü-
duğum gibi, ikinci Kanal taarru.zuna tünü?" Vitamıni ve kalorisi bol o-
mani olmak için Alman karargahının lan bu özlü unlarından istecliıkle-
son dakikadaki müdahalesi gibi, bu rını ve se\ diklerini bıktırmıya-
meşhur Sarıkamış çılgınlığ•nı da Bron- rak değiştire değiştire yediriniz. 

1 Çabuk diş çıkarırlar. 
zar'ın mfmi olmıya çok çalışmış hu • 
Junduğunu jş]eri yakından bilen bir Hasan markasına dikkat. Başka 

marka verirlerse almayınız ve a -
çok yu.k ek a kerlerımizin ağızlarından danma) ımz. Bütün eczanelerde 
çok defa i!';ittim. \e b kkaa arda bulunur. Hasan 

Bir taraf tan aldıkları esir ve top deposu, İstanbul. Ankara, Beyoğ-
adedine bakan dıt,er taraftnn da karşı- lu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Ruslarm ikinci hücumları 
Mahmud Kamil pa~nın bir hay

li müşkülat içinde vücu<la getirdiği bu 
ordu bu cepheyi bir eenc kadar tuttu. 
Fakat, bu müddet zarfında da zaten 
Ruslar, büyük bir tctebbüse girişmcğe 
tarafclar olmamışlardı. O~rın asıl bü
yük taarruzları 915-916 kıtında başlar 
ki bununla Ruslar evvela Erzurumu 
aldılar, ondan sonra sağ ve aol cenah
larile bir hayli ilcrlcmeğc başladılar. 

On1ar, bu ilerlemeyi, dura dura, kade
me kademe, dinlenerek ve teenni ile 

yapıyorlardı. Halbuki bizimkilerin dü
'ündükleri yalnız bir şey vardı: Taar

ruz! Nerede olursa olsun, nere) e olur
sa olsun, nasıl olursa olsun, taarruz 1 
O kadar taarruz ki, o tarıhe kadar uzak 
hududlarda yaptığımız bütün taarr~-

larm verdikleri neticelerden alınan 
dersler kafi gelmiyormuş gibi, bir de 

İrana taarruz hevesi başlamıştı. Rus -
ların 915-916 taarruzu başlamadan, 

bu hevesle Mahmud Kamil paşa ordu
!.undan mühimce bir kuvvet ayrılarak 

İrana gönderilmişti. Bu kuvvetin nok
sanı, bu Rus taarruzunun kolaylıkla 

netice vermesine elbet yardım etmi~ 
olsa gerek tir. 

(Ark.ası var) 

İstanbul İkinci İflia Memurlulundan: 
Fenerde Camcı ÇefDle aokağında oturmak

ta ve Ciballde Fener caddesinde 174 No: da 
sabunculultla meKul bulunmakta olan A -

leksandros Stupald l!IA.sı 26 12/936 tarihinde 
açılıp tasfiyenin adi şekilde yapılmasına ka
rar verllmiş olduğundan: 

l - Müntste alaeatı olanlann ve 1st.1h -
kak iddiasında bulunanların alacaklarım n 

l 
lstlhkaklannı ilandan bir ay içinde :hrtncı 

inA.s datrwne gelerek kaydettirmeleri n 
• dellllcrlnl (senet ve defter hulAsaları ve sa
ire) asıl veya musaddu sureUertnı tevdi eJ
lemeler1. 

2 - Hlllfına hareket ceza! mes'ullyeti 
müstelzim olmak üure müfilsfn borçlarının 
aym müddet içinde tendllerlnJ Ti borçlarını 

blldlmıelerl. 

3 - Müfilsln mallar~ her ne aıfatla olur
sa olsun ellerinde bulunduranıanıı o mallar 
üzerindeki haklan mahfuz kalmak farı.u. 

bunlnn aynı muddet içinde daire emrine teY 

dl etmeleri ve etmezlerse makbul mazeret -
lerl bulunmadıkça cu.al mes'ulJyete uğraya
caklan ve ruçhan ha.k.lanndan mahrum ka

lacakları. 

1 4 - 7/12/936 tarlhlne müsadlt Per~embe 
! günü saat ll de alacaklıların Ut lçtlmaa 

1 
gelmeleri ve müflis ile müşterek. borçlu olan
lar ve keflllerlnln 1't borcunu tekeffül eden 

sair kimselerin toplanmada bulunmata hak-
lan olduğu na.n olunur. (28716) 

İstanbul Asliye Altıncı Huk•k Mahkenıe -

ıioden: 

Fat.ma tarafından Şehremini Ereğli ma -
hallesl Masura sokak 20/l sayılı NO.da iken 
lkametgAhı belll olmayan kocası arabacı Sa 
ld nleyhlne açılan boşanma davasında: Mud-

larındaki ordunun kuvveti hakkındaki 1 '--•••••••••••imlr 

i deaaıcyhln lkametglhının meçhuliyeti ha.se
bile dava arzuhaline on giJn zarfında cevap 

verllmek üzere Ye on beş gun müddeUe UA
nen tebliğine karar verllmış ve anuhalln bir 
nush:ı ı da mahkeme divanhanesine nllk 
kılınmış olduğundan 936 1788 NO lu do ~ a
ya lifin tarihinin ferdasından ltlb ren on 
gün zarfında ce\•ap verilme i Juzumu teblığ 

yerinde olmak iızere Ulm olunur. 780 

Sayfa 9 
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( Hiklige 1 NINOM J 

1926 haziran. Lisede son gün. Yı 
kapanma tören· yapılacak: Bir k ç 
müzik pal'.çası, bir kliçük. piyes, hır 
söz.. Fakat sonu geJmiyen bir heye -
can... Yatakhanelere, koridorlara, 
sını.fll.ara, bahçeye sinen, ta uzaklar -
daki aaıne, baba evlerine, kardeş gö -
nü erine da ga da a taşan bır he) e 
can. .• 

Koridorlarda se :en:meler, bahçed 
tiı.rk'ifiler, sınıflaırda hep birden h.""Onuş
malar ... Bütün bu bırbirme karı an, 
birb'rhıi ~ sustınıan ses b"rleşıp 
kaynaşarak biki'ğmiz dillere benz 
ml) en yen bir dil, heyecan ve neşen 
dilini yaratıyor i ... 

Tören nerede e baŞi'lyacak. Siy h 
ön \Mer üstünde renk ren'k taze çi -
çeklere benz yen sarışın, esmer genç 
başlSJ" oradan ora) n koşuyor, oradan 
oraya da yor. Sa.lbnda son telaş ... 
İ :te date\ · er. İlk gelen sı;> ahlar gi -
) nmiş, sarı beniali, heykel duruşlu 
bir kadın. Sonra renk renk, her yast , 
her boyda bir insan kalabal'ığı .. Anne
lıer, karıd'e er, ab'JaTaın, öğretmenler, 
tnfobe... Dudaklarda gülümseme, gÖ?· 
lerde seven ve gü\·enen bakı.ş'l'ar. 

Her.kes yerleşince bir çift yaramaz 
~ l:>ır çift goze yer bulmak için sahne 
perdesini aralıyor. Bu küçuk aralıktan 
yaramaz .gözler küçük bir fo.toğr f 

Y za · Ne)) ir Knramnıılıoı.:l ı 

- Nino ö;:, e 'd', zava ı N"no. 
- N · o böyle 'di, zayallı N 

* 1927. Mektebın kapanma t ıf, 

m kinesi gıb' 

yiı~erce insa -
üstünde do

Yarmki nushamızj1 : 
K-oridorla 
nıflaııda 
ned h 

Sonra 
tece u -

sunden utanmış 

gıbı kaçıp giz e-

Eminenin kaderi hazITlrk 
kın ak n 
Hel"kes 
söy!h.iyor. Yazan: F. Bercnıerı 

niyor. 
Sahne içinde 

son f'lSı!tılar: 
Açr an perdede bir yS kapanacak. 

Koc.a bir d dınme, öğrenme yı.lı. En 
gutzel ~irleI'le, en hoş bir pis esi, ve en 

mz s·;:,ahl r gı • 
yili soluk \ zltf, 

he;:, '.kel duruş u hır kadın bu ta 
şe ayd nlığı içınde simsiyah, 

* 1928, 1929, 1930 ve ilh ... hep a 
sahne ... uıth müzik parçaları güzelliklerine ı::ı

caklık ve can katan dudaklarda bu Neşe ve se,·g"nin 'kalabalığın 
kapanan yılı hıt.Iu ayıp uğurlıyacak • )ah kad n hep hır mabede 
lar. sessız sess z kan~ıp, g01ge g b • 
Şun · sahnede son sım!m biri.nC! ı. 

S ;:, alı önlük genç vücudunu büsbütün 
in e.'eŞt:inıniş. Beyaz yakanın çerçe\ e· 
sı içinde körpe yüzü içten geren b:r 
şenlikten ışı'k, he;:, ecandan pembelik 
alınış. N ~eden, yoksa heyecandan 
mı, kım b' .ir hafifçe titriyen sesi tatlı 
b r müzik gıbi anne, kardeş, arkadaş, 
öğretmen ... Hep seven ve duyan insan 
yüreklet'.ine yayıhyor. Ve hepsinde 
sevgi ooa cevap oluyor. Fakat... Bir
den, bilirunez nasıl... Sahneye en ya
kın Sl!mlardan birinden acı bir ses: 

- Ninom, ah n ·nom diye hıçkıran 
b r kadın sesl bu körpe müziği kesı -
)Or. Bir kadın vücudu yıkılır gibi yere 
düş.üyor. Koşuşmalar... Ardı arası 
:}{csiJmiyecek gibi bir karışıklık... Bir 
ta ebe: 

- Nerimenin annesi, çocuklar ... Nı
nomın annesi, geçen sene ölıen Nino -
nun diye bağırıyor. 

Evet Ninonun annesi o... Daha bir 
y:ı} önce ayni y€rıde ve kim bilir daha 
ne kadar can ve heyecanla dolu sesi 

l"()r. 

* 1936. Lisenın kapanma tören. Ge -
len:eı, ge enler ..• Herkeste b r neşe, 
bin neşe ... Yatnız siyah'lar gı:y ırımış, 

solu'.k yüz.Ü, heyıkel gibi boyu ö e • 
ğılmiş b · r kadın bu çırpınan, t n, co 
şan şen k iç"nde i9Pi bir yasın sem .. 
bofü g·bı ... Ne söylüyor, ne g"Ü uyor, 
hatta ne de kımı!ld1y-or san'ki .. .i k , J 
gıbi ağ umıyor da ... Yalnız görunrr z 
bir yerinden vurulmuş g'ibi öne doğr11 
çOken bu heykelin taş yüzündekı çiz • 
giler her geçen dakika ile bıraz daha 
deri e~{~or. Dışa vuıımıyan b r n 
bu taş yüzün aııkasında gııflenen bu " 
) ük anne kalbini bir kurt gibi kem'rip 
yiyor. Dışına vurnnyan yaşlar bu hey .. 
kel yüzü giui bir bıçak gibi oyup ç z. • 
gı1iyor. 

Ve bö~ lece ... Her gönül yar s na 
bir şifa e i olan yıllar bu bil) ük 
yüreğindeki yasa dokunmıya kıvma -
dan, yalnız onu çer:çeveliyen he keli 
yıkarak geçip gidiyor. 

Uyuşturucu. Mad<leler 
lııhisarından: 

1934 ve daha enelô seneler mahsulünden olup idaremiz Atıtlarına it
tirik ettirilmek üzere depolarımıza tevdi olunan afyonlann sahiplerine 

1935 - 1936 senesi sabflanmız üzeı-inden tediyesi lizımgelen yüzde otuz .. 

!ann tevzii mukarrerdir. 

Tevziat morfin, makbuz numaraları ıırasile ataiıda gösterilen aünl~ 
y apalacaktır. 

Alikadarların muayyen günlerde idaremize müracaatlan lizumu illa 
olunur. H3850n 

1001 lli 1025 2 1( .&qunıua-~; 1937 Cumarteıi giha8 
10~6 ,, 1075 " " 

,, Pazartesi ,, 
1076 ,, 1125 5 

" " 
Salı 

" 1146 ,, 1175 6 
" 

,, Çartanba ,, 
1176 ,, •~25 7 

" n Perşenbe ,, 
1::!26 

" 
1275 8 ,, 

" 
Cuma ,, 

1ı86 ,, 1300 9 
" " 

Cumartesi 
" 501 ,, 538 11 

" 
,, Pazartesi ,, 

539 ,, 588 12 
" " 

Salı ,, 
58~ 

" 
620 13 ,, ,, Çarşanba ,, 
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~ 
Yazan : Celal Cengiz 

Yusupof Cemili görür görmez " Azizim, siz sadece 
bir asker, cesur bir adam değil, ayni zamanda 

mükemmel bir salon kahramanısınız ,, demişti. 
Gudea: "Tunçayın gözleri açılmadan 

- Azizim, Prens ... Misafir oldu -
ğum şu apartımanm henüz tamamile 
yabancısıyım. Hizmetciyi de pastaha
neye yolladım. O gelinceye kadar ma
alesef size ikramda bulunamıyacağım. 

kafanızı doldurmamalıyım... Yalnız, 

bir feyi unutmamanızı rica edeceğim. 
Gerek burada hizmetcinizin yanında, 
ve gerek ba~alarının arasında hana, 
sadece küçük ismimle hitab edeceksi-

Ordumu Suzdan çekmiyeceğim.,, dedi 
Nabo Elam dağında sığındığı mağarada üç gün, üç gece uyumadı, nihayet 
şu kararı verdi : 

Diye mırıldandı . nız. "Tunçayı seviyorum,icabederse bütün memleketi Tunçay uğruna feda edeceğim .. ., 
Prens Yusupof, geniş bir koltuğa 

yerle ti. Etrafına göz gezdirdi: 
- Ne diyeceğim? .. 
- Filiks .. isterseniz, daba kısa 

ola- - Sama t Kral bu kadar çok sevdiği leketlerine satılan genç k12 ticaretine Guden bu cevabı almca canı sıkıldı. 
bir kadını neden burada bırakmış .. ? göz yumması idi. - Ben onu koynuma alacak deği • 

- Kontes Olga, cidden .becerikli ka· 
dm .. sizi o kadar rahat, tenha ve sakin 
bir köşeye yerleştirmiş ki ... 

rak: fili, de diyebilirsiniz. 
- Hay, hay .. öyle olııun, Gospodin 

Fili ... E, siz bana hangi isimle hitah e
deceksiniz? .. 

Sama gözlerini açmadan cevab ver- Elam ülkesinde bu ifi yapan bir çok lim .. sahibine götüreceğim. 
di: tacirler vardı. Elamda çok güzel kızlar Diyerek, Elam dağından gelen elçiyi 

Dedi ... Prensin bu sözlerinde büyük 
bir samimiyet hissedilmekle beraber, 
gene Cemilin gururunu rencide etti. 
\' e derhal ce\•ab verdi: 

- Sihirbazlar mani oldular .. çünkü yetişirdi. Elam dilberleri batı illerinde geri gönderdi ve elçinin arkasından 

- Artık onu, is bilir. 
Yusupof, saaÜ

1

ne bakmış; 
kalkmıştı. 

Elam kralının tacını Sumerli bir kadın çok pahalıya satılırdı. yüksek sesle bağı.rdı: 
ayağa devirecekmiş. (Bu kadın, belki de Gudea, kız alım satımının Sumer 

T unçaydır h> dediler .. ve kendisini ilaç- töresine aykırı düştüğü için. bu ticare-
Iarla uyutup bıraktılar. te nihayet vermek istiyordu. 

- T unçayın gözleri açılmadan, or• 
dumu Suz'dan çekmiyecejim ..• 

- Fakat azizim .. burada misafirli-
ğimin pek az süreceğini zannediyo -

- Dostum 1.. Sizi derhal terke mec
burum. Mühim bir randevum var. 

- Nabo onu öldürmedi demek..? Nabo bu şartı kabul etIİıekte tered· (Arkua yar) 
- Hayır. Öldürmek istedi. Fakat, düd ettiyse de, Sumerlilerİn baska tür- ·--· · · · • • · • · · · • · • ,, ____ _ 

_ Niç · n? .. kendisini o kadar çok seviyor ki .. ni - lü Suz şehrini terketmiyeceğini anla • 

- Çl.inkü ben .. ne kontes hazretle- - Evet.. bugün, az oldu ... Fakat, hayet tekrar döndüğü zaman ona ka- mıştı .. Gudeaya: 

- Fakat, çok az değil mi, azizim Fi
li ... 

rurn. 

rini n, ve ne de başkalarının lfüı,ıfları bu gece çok konuşacağız ... Siz, saat vuşmak için, lcendisini uyutup tabuta «-Peki .. bunu kabul ediyorum.» 
sayesi nde yaşamıya alışmış değilim. dokuzda, smokin giyersiniz. Ve beni yatırmaktan başka çare bulamadı. Demekten başka bir fey yapamadı. 

- Onu, prenses Emma da söyledi. beklersiniz. - Ya beraber götürseydi .. ? Nabo son cevabını Narat'a bildir -
Ni tekim, ben de böyle düşüneceğinizi - Nereye gideceğiz?.. Buna bütün Suz asilzadeleri itiraz mişti. Naraş Sumer-Elam anlaşmasının 
tahmin etmiştim ... Ancak şu var ki, - Size. biraz bizim hayatımızın iç ettiler. Nabo onu yanında götüremez ~ kat'i şeklini Gudeaya müjdelediği za • 
is:er imizin hatırı için, bir müddet bu yüzünü göstereceğim. di. man, Tunçay hala gözleri k:c:ıpalı ya-
haya ta tahammül edeceksiniz. * Ve kendi kendine söylenir gibi, şu tıyordu. 

- :\e kadar zaman?.. Gece saat on bire doğru Yusupof sözleri de ilave etıti: Gudea Elamlardan şunu da istedi: 
- Bunu: ~imdiden kestirmek, gelmişti. Cemili görür görmez: - Tunçay bizim için meş'um bir cc-Tunçayı uyutan sihirbazlar Suz-

mi.imk ün değil. Belki; on beş, yirmi - Tamam .. çok güzel kiyinmişsi- kadındır. Ondan hem korkar, hem de dan çadırıma gelsinler .. ve bu güzel kı-
gün .. belki, üç ay. niz ... Aziz dostum!.. Görüyorum ki nefret ederiz. zın gözlerini açsınlar.» 

- Sonra-. siz, sadece bir asker, cesur bir adam * Naıho bu teklifi şiddetle reddetti: 
- Sonra .. artık, verecegımız karar değil: aynı zamanda, mükemmel bir Tun çay dirilecek mi ? - Sevgilimi .kendi elimle hasmımın 

n"yi İcab ederse, öyle yapacaksınız. salon kahramanısınız. Kontes Olga _ Tunçayı Gudeanın çadırına getir - koynun veremem. O, ya bana iade e -
- Prenses Emma ne halde? .. Onu, nın, sizin için yanıp tutuştuğuna, şiın· mişlerdi. dilmeli ,yehud ölmelidir. 

ne zaman görebileceğim~.. di hak veriyorum. Sumer kralı ömründe bu kadar gÜ• Dedi. 
- Prensesi görmeniz, belki bir iki Demişti. zel bir kadın görmemişti. Tabutu aç • ·=:..'.:::.'.~~~'.'..:.:..:.'.:.'..:::=~=~~~ 

gün teehhür edecek. Onun için, ôcilen Kıinunuevvelin ~inci gecesi idi. tıklan zaman: IR &. ~~o 
beni gönderdi. ı Lapa lapa kar yağmasına rağmen, ha- - Yeğenim Tanzer'ıin hakkı var • A lLJI J ~ 

- Haa, anladım. Her halde, düğün va o kadar soğuk değildi. mış. Tunçay dünyanın eşsiz giizellerin-
hazırlıklarile meşgul. İki arkadaş, kapıda bekliyen otoma- den biri imiş. 

Prens bir kahkaha attı: bile binerlerken, Yusupof yüksek sesle Demekten kendini alamamıştı. 
- Ay, siz 'bu düğün hikayesine j • 

nandmız mıL O da bizim bir manev· 
ramızdan ibaret. 

- E.. bunu biraz ben de biliyor -
dum. Demek ki bu göiteriş devam e-
dip gidiyor. 

- Öyle lazım. 
- E. başka havadisler ... 
- Eğer ha\•adis vermeye kalkar • 

sam, üç gün üç gece burada kalmam 
lazım... Şimdilik fazla şeylerle sizin r ..................................................... __ 
Bir Doktorun 

şoföre emir vermiş.ti: Sumer kralının sihirbazları T unçayı 
- lstorya oteline... ayıltmağa çalı~ıyorlardı. 
Prens, dalgın ve düşünceli bir halde Tunçayın gözleri kapalıydı .. 

idi. Otomobilin köşesine çekilmişti. Konu~muyodru .. 
Cemil de onun ihtiyar ettiği sükuneti Kımıldamadan yatıyordu .. 
ihlal etmek İstememişti. Onun için he· Gudea: 
men hiç bir şey konuşmadan, otelin - Tan zer seni kaçırmamış olsaydı, 
kapısma kadar gelmit;lerdi. şimdiye kadar çoktan kemiklerin bile 

Kürklü paltolarını vestiyero verip çürümüştü, dedi, bereket versin ki 
de salonlara geçtikleri zaman, Cemil, mabud Enhil'e başka bir kurban sun-
derin bir hayrete kapılmıf: dular da sen kurtuldun! 

- Olur ~y, değil.. bu, ne ihtisam). Sfüirbazlar Tunçayı ayıltmağa ça -
Diye söylenmişti. ' lışırken, Naraş da Elam elçileri1e ko -
Yusupof hafifce gülümsemis,: nuşmağa başlamıştl. 

BugUnkU Progra111 
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İSTANBUL 

Öil• ... riyalı : 
12.30: PlWa. Türk mUIWJl. 12.$0: Baft• 

db. 13.05: Pllkla hatif m61ılk. lS.25: Muhte.-

Ut pllk ne~riyatı. 
Akşam Neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musWsl. lD,30: Konfe
ı·ans: Çocuk Esirgeme Kurumu hakkında. 

Doktor Ali Şükrü tarafından. 20,00: 

Asri sinemadan naklen tanar• )'Jlba
şı piyangosu keşidesinin natll.. 21,30: Sıı.fl-

ye ve arkadaşları tarafıncta.ıı Türk musiklsl 
rto halk şarkıları. 22,00: Rıtat n arkadaşları 

tarafından Türk musik.Lst ,. halt şarkılan. 

22,30: Saat ayarı, Ajans n borsa haberleri 
ve ertesi günün programı. 

BUKREŞ Günlük 
Notlarından 

PERŞE.'.\IB• 

(*) 

- Bu, bir şey deg~ il.. harb dolayısile, Elamlar Sumclrilere sulh teklifinde 

buranın sönük zamanını görüyorsu - buhmmuşlardı. 12.20: Plfık neşriyatı. 17: Pllk neşriyatı. 
nuz. Ya, harbden evvel görse idiniz. KralNabo Sumerlilere şunları vaad 18.30: dan 22 ye kadar: Haberler, muhtelif 

Demişti. ediyordu: havalar. 
BUDAPEŞTll Kadınlarda 

Sinir buhranları 
Ve sebepleri 

Otelin müzik holüne geçmişlerdi. 1) Her yıl Elamlar Sumer kralına 
Burası, Cemilin beynine büsbütün ser- on talan altın verecek, 16: Orkestra. 16.45: Mizahi mu.sahabe. 18. 

semlik ver misti... Göz karnastıran 2) Her yıl Suz'dan Ur şehrine kırk :W: Çigan orkestrası. 19.30: Tiyatro. 22.10: 

mebzul bir ışık altında, yarı çıplak vü~ am'bar erzak gönderilecek, 
Caz havaları. 23.5: Çigan orkestrası. 

PRAG Kadınlarda ani nıkua gelen şişmanlık -
larda, slnir buhranlarında ay hali bozuk
luğu olup o1madığını derhal düşünmek 
lazımdır. 

cudlar, rengarenk tuvaletler. her taraf- 3) Sumerliler başka k.abilel~r1e harb 
ta kıvılcımlanan elmaslar, sırmalı üni· ederken, Elamlar bütün atlılarını Su • lB.

5o: Almanyadan nakil. lt: Plil beşriya-
tı. 20.30: Brno'dan nakil. 21.15: Benfonl or -

formalar; bu salonu bir servet ve ziy·· mer kralına yardıma gönderecekler. kestra. 22.15: Plak neşriyatı. 22.SO: Dans ha-
Yumurtalıklarında ifrazı dahili ve bey- net me~heri haline getirmişti. 4) Bu anlaşmadan sonra Surner-E - vaları. 
ziye ifrazatı her hangi bir sebeble dur - Zengin bir orkestra, şen ve şuh bir lam sınırlarında hiç bir toprak kavgası 
muş olan k.adııılaraa başlarına kan bil - vals çalıyordu. Ortada, mermer gibi yapılmıyacak, 
c.umu, ter baskım, omuzlarına soğuk ve b l L "') S ı·ı El Ik d E eyaz ve para~ vücudlara sarılmıs 0 • ;,> umer ı er am ü esin e ve - 25 : Opera. 22.30: Viyana muslt:lst. 
sonra sıcak su dokiılmü.ş gibi görülen 1 -·'- ' S an siyan elbiseli siviller ve mebzul sır- lamlar umerd.e serbestce alış, veriş e-
araz da bu vazifenin kısmen yapılama

VİYANA 

17.15: Orkestra. 19.15: Varyete havaları. 19. 

VA.RSOVA 
~ 1 

17: Dans plakları. 17.30: Mandolin orkes -

Bu cazlb tecrUbeyl yapamıa 

PUDRALARı 
Dişlerinizle eziniz 

Milyonlarca kadml b; tecrübe7' 
yapınca hayran kalmıtlardır. Zira: 
ekseriya yüzdeki aiyab noktal.ır, llÇlk 
meaameler ve her ani ,.,,.., 
maddeler, tane tane olmuf idi Wr 
pudradan ileri geldijini Wli,orw. 
Filhakika, 'bazı puclralar pam +ı.r 
a:rumda tutulunca kadife silıi JU• 
mutak &'Örünürae de bakı'kath bun 
kıaım taneli ve aer~ olur. Bani., ıö-
zünüzden kaçabilir. Fakat~ 
pek i..li hiasedebilininiz. Bir ..... 
ça pudra alıp di§lerinia ......... ai
niz ıayet cüz'i bir tanel& ol.. d_... 
bal hisıedeniniz. Şimdi de 1. tecri· 
beyi bavalandırılm.q YePm pmdra 
olan Tokalon pudruile yapma. B. 
pudra yeni ve imtiyazlı bir .... dai
resinde istihsal edilerek evvelmadea 
on defa daha ince ve daha Mfif lal-
maktadır ve binaenaleyh elY.la uü 
mesamelerini tahrif eden tanelere te
aadüf edilemez. Bu gibi taneli ...... 
ralardan ıakınınız ve 1alnm .. va
landınlmtf ve garantili yeıim paıdra 
olan Tokalon pudru1111 ...,,.....:1, 
Terkibinde krem köpüjii bal...duğu 
cihetle cildde uzun müddet ulııiı b-
lır ve artık parlıyan banmJ... niha· 
yet verilmiftir. Ve sak uk padralan
mağa ihtiyaç kalmamıfbr. 

Nöbetci 
Eczaneler 
Bu Jf'ce nöbetci olan eczaneler f1llllar -
dır: 

İstanbul cihetlndekiler: 
Aksarayda : <Şerefı. Alemdarda : (Ab
dülkadir). Bakırköyünde : (İstepa.n). Be-malara gark olmuş zabitler kaynas, ıyor~ debilecekler. 

dığım gösterir. Bu araz kadınların ge - du . Nabo'nun anlaıtma teklifı' Sumer trası. 18.10: Opera plaklarL lt: Orkestra. 19. 
rek sıhhi ve gerekse ailevi ve içtimai va- r yazıdda : (Asador Vahram>. Emlnönün-
zlyetlcrile çok: sılc alakadardır. Bu vazl- Masalar. tamamile dolmuştu. Her kralına çok mülayim gelme~le bera • 35

: Viyolon havaları, şarkılar. 11: Orkestra. de : <Beşir Kemal, Cevad). P'enerde : 

yete giren bir kadında fikri ve ruhi hu- tarafta şampanyalar patlıyordu. ber, Gudea hunlardan başka, ayrıca 22
: Tiyatro. 

22
·
30

: Daruı plltlan. 
Yarınki •r•ıw•• 

Al ipekli k.uma~tan kenarları beyaz şunları da istiyordu: 1 İkincikinaa ım 

CHfu;ameddln). Karagi.imrukte: <Kemal). 
Küçükpazarda : <Necati>. Samat,.ada : 
(Erofilos ı. Şehremininde : (A. Hamd1J. 

Şehzadebaşmda : lHalll>. 

zur ve sükün kaybolur. Uykularında ve 
tabiaUarında intizam kalmaz. Sık sık lr, 

sıkıntısı gösterirler. Etraflarında çataca:C 
insan ararlar. ZeV'Cl iıe, efrüdı ailesi ile 
sık sık munazaalar başgösterir. Elhis1l 
ruhi tegayyü.rat barizdir. Dünyada biç 
bir sey sebebsiz olmadığı gibi bu da se
bebslz değildir. Derhal tedaviye çalışma
lıdır, Bir çok defa tedavi çok parlat ve 
mües:-lr neticeler verir. 

(• ) Ba netları kesip saklayımz, ;rah11~ 
hir albüme J&ptıftmp kolleksiyon yapınız. 

Sıkıntı :r:amanın124la bu notlar Jtir dokte:r 

1 

kürkle işlenmi~ Kazak elbisesi giymiş 1) Alan bağlarında yetişen mis ko· İSTANBUL . 

olan iri vüçudlu bir kız Y usupofla Ce- kulu şaraplardan her yıl Sumer sara • ötl• •e,riyatı: 
milin önüne .koşmuş: yına elli küp farap gönderilmesi, 12,30: Pllkla Tfırk mwılklll. 12,50: Hua. 

- Maalesef, boş yerimiz kalmadı. 2) Birlik.te yapılacak akınlarda E - dls, 13,05: Plakla haflt müzik: 13.25: Muh-

Size, yeniden bir masa hazırlatayım. lam muhariblerinin Sumre1i kuman • tellt pllk neşriyatı. kez nahiyede : cKanzuk, Baronatyan, i-
. Nerede oturmayı arzu ediyorsunuz).. danların emri altında bulunması, Ak..~m n~yatı: tiınadı . Şişlide : <Necdet). Tabimde 

Diye sormuftU. 3) Did~Fırat kıyılarından batı il . 18.30: Plakla dans muslldst. 19.30: Spor • (Taksim). 

Y pof tr f 
.. zd. · 1 · · }'l--] L_ k J l w musahabeleri: E.'}ref Şefik tarafından. 20: usu , e a a goz gc ırmı~: erme ınen sa ıar a wuz aça :cı ıgı ya- Üskiidar _ ıtadıköy ..-e. AdalarUldler: 

- Şurada .. hueıusi odaların önünde pılmaması. Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 

1 f Gud 
ı. n1 musikisi ve halli şarkıları. 20.30: Cemal Ka· Büyiikadada : tŞlnasO. }Jeybellde: CTa-

o ursa ena olmaz. Oradan bütün sa • ea ıuu a aşma fartlarının üçün- ı Kad k.. ~' kk"thanede (Saa 

. J r ve halk şarkıları. 21: (Sa~t ~yarı). Orkestra. detl. Kadıköy Söğütlüçeşmede : (Bulfl"l 

Beyoğlu cihetindekiler: 
Gala tada : c:ismet >. Hasköyde : (Nislm 

Aseoı . Kasunpaşada : (Müeyyed). Mer-

l
· lon görünÜ'-'or. cüsünde israr edivordu . mil ve arkadaşları tarafından ~k musiJdşJ naş : ı oy ~u~a ı : -

Diye cevab verm.i~ti. 
1 

Elamlara gelince: Nabonun en hü- 22: Ajans ve borsa heberle~ 22.3o: Plakla 08ınan). Üı>küdar Ça~şıboyunda : (İtti---------------..J ' (Arkası 'YU) yük kazançlarından biri de batı mem- sololar. lladı. · 
Cihi imdadlDIZ& yetişebilir, 



31 Birincikinun 

lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı 
Sınaiye Türk Anonim Şirketj 

(MÜHiM İLAN) 
· latanbul Hava Gazı ve Elektrik ve Te,ebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi memurinin 1936 senesine ait ((kül» renkte ve <<m1UtdW> teldlde 
hü'Viyet kartlannm 1 İkinciki.nun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 ... 
neti için muteber olmak üzere "tu~ç» renkte ve «mustatih> tekilde kart .. 
larla tebdil edileceğini muhterem mü,terilerine arzeder. 

MezkUr kartların bat tarafında tirketin unvanı yani «lsT ANBUL HA· 
VA GAZI VE FJ..EKTRIK VE TF.ŞEBBÜSA Ti SINAIYE TÜRK ANO • 
NİM ŞiRKETi» ve eiri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar uıulüne gayrimuvafık addedl.a 
himilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterilerin ifbu ilbar
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 

mesuliyeS fimdiden reddeyler. 
DiREKTÖRLÜK -·-----------------

Uyuşturucu Maddeler 
• 
inhisarından: 

1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup İdaremiz satı•lanna İlf
tiri.k ettirihndc üzere depolanmıza tevdi olunan afyonlann sahiplerine 
1935 - 1936 .senesi sahflımmız üzerinden tediyesi lazımgelen yüzde otuz
Lum tevzii mukanerdir. 

fstanbuldan gayri mıntakalarcla bulunan afyon sahiplerinin ellerindeki 
rnorfin makbuz numaralan ile açık adreslerini bildirir birer mektupla ida-
remize müracaatları ilim olunur. ((3873» -------
r Emllk ve Eytam Bankası ilanları 1 --------

Taksitle Satılık Ev 
&u No. Mevkü ve Nevi l>epazito 

Lira 
C. 21 Bakırköyünde Cevizlikte Hamam sokağında eski 56 360 

yeni 66 No.lı bahçeli ev (üzerindeki numarası 52) 

Tafalab yukarııda yazdı ev bedelinin birinci taksiti pefİn ve geri kalan 

üç taksiti l?to 9. ~ faize tabi olmak üzere üç senede ve üç müsavi kısımda ve 

fU ıuretle tamamı dört müsavi taksitte ödenmek üzere açık artırmaya ko • 
nulmuştur. İhale 8 ikinci Kanun 1937 tarihine müsadif Cuma gijnü saat 

onda ~ JJ8p•l•c•ktır lstdı.Jilerin-lQUı olunan ııün ve saatte Şube-
mize gelmeleri. ( 433) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimd'ye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. cU k•fide 11 I ikinci klnun ı 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır ... 
Ayrıca: 15.000, 12.003, 10.003 Liralı,, ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: ------Bilet alan herkes 7 /İkinci kanun/ 937 günü ak.tamına kadar 
biletini değiştir miı bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ... 

T es: satı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

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

••pembe)) renkte ve t<müatatiliı tdrilde hüviyet kartlarmın 1 İkincikinun 
1937 den itibaren iptal edilerek 1937 seneai için muteber olmak üzere «ma· 

Tİ» renkte ve «muıtatil» fekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem 
JDÜfterilerine arzeder. 

Mezkur kartların .,.. tarafında tirketin unvanı yani «TESISA Ti ELEK

TRIKIYE TÜRK ANONiM ŞİRKETİ» ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılı
chr. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

bimilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterilerin i.fbu ihbar

nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler için her 
meauliyeti timdiden reddeyler. 

BELSOGUKLUGU 
VE FRENGİYE YAKALANMAMAl( 

~İN EN İYi İLAÇ 

PROTEJİN. dir 
50 l(RŞ, HER ECZANEDE BULUNUR 
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OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin 
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Oksürenlere: l~ATRAN BABKI EB.~~I 

Elektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait «Yetil» renkte ve mus -
tatil tekilde hüviyet kartlmınm 1 hrincikinun 1937 den itibaren iptal edile
rek 1937 aeneai için muteber olmak üzere <cpembe» renkte ve «muatabm 

tekilde kartlarla teb<fil edilecejini muhterem mü,terilerine bildirir. 

Mezkiır kartların baf tarafında tirketin unvanı yani «TÜRK ANONiM 

D..EKTRIK ŞIRKET1tı ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 
Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mütterilerin ifbu ihbar
nameye riayet etmemelerinden tev eli üt edebilecek olan neticeler için her 

mesuliyeti fİmdiden reddeyler. 
DİREKTÖRLÜK 

~hisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
1 - idaremizin lzmir fabrikası için f*rlnamesi mucibince 24 ton ma

zot pazarhkla salın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 13/1 /937 tarihine rastlayan Çartanba günü aaat 15 de 

Kabatafda levazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda yapı .. 
lacaktır. 

3 - lstekrtlerin şartnamesini almak Üzere hergün, pazarlık için de tayin 
edilen gün ve saatte %7,5 güvenme paralarilc birlikte adı geçen kol"'1isyo
na gelmeleri ilin olunur. cc3880n 
.... - --· --· . ------ -------------~- -·-
Niğde Belediye Riyasetinden : 
Niğde tdvinin Nafia Vekaletinden mUPddak proje mucibince yapıla -

cak elektrik tesisatı kapalı zarf usulile münakasaya konul TIUf Cumhuriyet 
ıazetesinin 18/22, 26/11 /936 ve Son Posta gazetesinin 24, 28, 11 ve 
3/12/936 ve Ulus gazetesinin 2, 7, 12, 17/11/936 tarihli nuabalaranda i
lin ettirilmi• İse de ~ .. :ip zuhur etmedi ~inden evvelce ilin olunan terait dai
resinde 18/ '2 /936 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarhkla ihale edile. 
ceğ;ndt>n talip olaııların Niğde belediye riyasetine müracaatlan ilin olu • 
aur. 
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HASAN ACI BADEM YACI KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 

r 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder~ 

Dünyada mevcut kremlerin eİı nefisleri, en aıhhileridir, Nazik cildli kadınların hayat arkada~ıdır. ihtiyarları gençlettirir ve gençleri güzelle,l:İrir. 
Jnsana ebedi bir taravet veren Hasan acıbadem yağile yağsız gündüz ve yanm yağla gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türki
yede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştırılan ve halkı aldatan kremlere vesair ıtrıyata aldanmayınız. HASAN iamine ve markasına dikkat ediniz. 
HASAN DEPOSU: ISTANBUL, ANKARA, FSKlşEHIR, BEŞİKTAŞ, BEYOGLU 

Sigara da • • 
ıçsenız Bütün kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzarından batka 
bir ıey dejildir. Krem Pertevin 

teTIUbine (ıayri.af) hiçbir 

madde ıireme&. 

Kulağınıza küpe olsun ! 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima 
temiz, daima beyaz, daima sağlam 

kalacağına emin olabilirsiniz 
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BENZ 
MEACEDES 
1937 modeli 

Dizel motörln binek otomobilleri 

Elli kuruşluk mazut ile 
100 kilometre yapar 

.. b lk' ':". -... . e ı, uç ay. o Acentesi : Taksim Bahçesi karşı· 

sın4a No. 25 Telgraf adresi: DİZEL 
İstanbul. Tel. 40835. Sonra-. 

Sonra .. l L icab ede 
Pren 
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Pren 

teehl--
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Diş macunlarımn en tesirli va en nefisidir. 

Daima Radyolin ! 

Aenelerdenberl TUrklyenln her taraftnda 
pek bUyUk nam kazanan Blleclk rakı 

tabrlk•sının imal etmekte oldulu 

FEVKALADE 

BİLECİK HAKiSi 
ile 45 derecelik 

OLGUN HAKiSi 
sahip ve amili, saygı değer halkı
ınızın yeni senelerini lı11tlular ve 
saadetlerini diler. 

SA~LAM ' SAATLARINI TE~C.IH ucuz·~~~ · · 
AYARLI ·,. EDiNiZ 

, ' 

fo P.~ -r AL ~u~-4 lf ( YILBAŞI için en münasip hediye 
~t_t ~~--UÇAN ~~R UÇAKTIR 

..alı•~-=: ~~ Taksimdeki TURK MODEL 
~ UÇAK SERGİSİNİ mutloko 

ziyaret ediniz. GİRİŞ SERBESTTİR. 
SERGi 3 ikinci Kanun PAZAR C.ONO kapanıyor • 

•• 

Son Posta 1 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2j, 

tSTANBUL 

ilan ftatları 
1 - Gazetenin esu yazısile bir sil· 

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahüesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

• 
: 1 - '"kurut 
:l-!51 • 

• :1-ZH • 

• : ' - iM 11 

Diğer ,erler : - 11 • 
Son aahite : - it • 

S - Bir santimde vasat! (8) keli· 
me vardır. 

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

....... _. ............. ---·--··· ................ .. 
&o• Post. Metbaa• 

Neşriyat Mel. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AH•PLERI l A. Ekrem UŞAKUGU. 1 S. Ratcıp EMEÇ 

Kullanmakla kabild'ir ! 
Bir hamlede nezle ve giipi geçirir. Harareti aür'ade 
düıürür. Baş, elif, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak 

GRlPlN almak suretile çarçabuk def edilebilir, 

Kat'i tesir 

--·--------- -------

LO 

Köyln, Şehirli, lıçi, Zabitma 
herkes memnuniyetle 

p R 
hraı bıçaklarını kullanıyor 

Siz de POKER PLA Y 

markasını tercih ediniz. 

Be yoğlunda 

A BİRAHANESi 
Yılbaşı mlinasebetile bu akşam fevkalade 
NUMARALAR ve SÜRPRiZLER 

.. ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEl{LİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
~ Her eczanede arayınız. (Postakutusu 1552 Hormobin) 

M u N i R N u R E D D i N ilk defa o D E o N Plaklarında 


