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.Sancakta nüfus kiğıtları toplattırıldı 
Tedhişten sonra hiyle ~r~nsa Dahi!i~~ ~a~~n 

Nü/ us kağıtları toplattırılan köglülel- ıntıhar mı ettı, oldu mu? 
• • • • • •• • • Sosyalist Nazırın ölümile Fransayı 

seçıme gırmış gı'bı gosterılmektedır aglardanberi uğraştıran dedikodulu 
---· · -· ·- · - ;· · ~· · · bir dava sona ermiş olugor 
Fransa ıçm 
Bu bir fırsattır! 
Yazan: Ercüment Ekrem TalO 

T ürklerin içerisinde, Frans.~z ~ül
türünden ışık alınış, hurrıyet 

llrleflhumunu en önce Fransız llıgatlerin
den öğrenmiş, oldukça geniş bir zümre 
Vardır ki, bugün Hatay ahalisinin elim 
\'aziyeti karşısın.da Türk - Fransız dost-

(Devamı 3 üııcü sayfada) :Antüyanm bir kötesi (Yazısı 3 üncü saJfadai 

Muhalefet tarafından Büyük harpte cepheden kaçtıgı 
iddiasile hücuma u/rıgan Salangro 

neticede beraet etmiş, fakat 1ıu güzden hastalanmıştı 

Kahraman denizcilerimizi Berutta gen·i 
Karışıklıklar 

yetiştiren mektebin 60 kişi öldü, 400 

1 ıd k JJ d yarahvar 61 inci yı l Ün ut u an 1 ,~":°m!8 bildi::: 8"f;';g;,.1:.~ Fnnsan~8;>'~UM llafveldll Fransız m11ha1ifleıinhı liderlerbatlea 
TARDİYÖ 

-•· Dün, Deniz harp okulunun ve lisesi· 
IÜn 161 inci yıldönümiydi. Bu müna
ıebctle mektepcle sabahtan akşama ka· 
dar süren samimi ve büyük kutlulama 
ltıerasimi yapıldı. 

Merasimde mektebin bir çok muvaz• 
2af ve mütekait mezunları da hazır bu· 
lundular. 

Orgeneral Ali Sait de öğleye doğru 
merasime geldi, ve mektep talebeleri 
tarıfndan selamlandı. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Deniz Harp Okulunda 
neler gördüm ? 

Yazan: Naci Sadullah 
Bu pzel yazıyı bugiin 6 mcı 

Ayfada okuyunuz 1 

lerde Hıristiyan1arla Yahudiler arasın- Lille, l8 (A.A.) _ Dahiliye Nazın 
<Ja vukubulan çarpışmalar neticesinde 
..ıtmış kişi ölmüş, dört yüz kişi yara • M. Roger Salangro, dtln gece odasında· 

ki bütün havagazı musluklarını açık bı-
=1a:::nnı=ışctır~. --~ ....... ---ı:!-~- nkarak intihar e~tir. Kendisi 47 ya,. 

Kardeşi gazetecilere beyanatta bu· 
lunarak müntehirin karısının ölümün· 
den dolayı çok müteessir olduğunu ve 
bu teessürünün son günlerde ailesi ef. 

(Devamı 10 uncu .. ,.,...) ~c-ı h-a n_h_a ___ r b---1 n--...e tında ldl. 

~ Nasıl girdik? Er~ekler kadı~laşıyorl~r mı? 
LlıiToninB-uharririnin Radyodakı Konferans 

Denk ..... okuluada ...... .................. 

lıôtıralar. erkekleri kızdırnı ! 
~ ~ 

"ittihat ve Terakkide 
10 sene,, isimli siyasi 
te/rikamızın ikinci 
kısmı garın başlıyor 

Muhittin Birgenin yazmakta ol
duğu İttihat ve Terakki hatıral~n
nın birinci kısmı bugün bitti. clth
hat ve Terakki nedir?• sualine ce
vap veren ve bu tarihi teşekkülün 
bünye ve minasmı izah eden bu .kı
sundan sonra Muhittin Birgen harp 
devrine ait hatıralarına geçiyor ki 
onların neşrine de yarından itiba
ren başlıyacağız. 

Bu ikinci kısım hatıralar daha 
canlı yaşanmış, vukuatın hikayele
ridir. Harp nasıl hazırlandı? Biz 
harbe nasıl g'irdik? Harp esnasın
da neler oldu ve netice nasıl takar
rür etti? Bunlar bütiın zihinleri meş 
gul eden meselelerdir. Muhittin 
Birgen, bu meseleler üzerinde bil
diklerini, gördüklerini anlatırken 
her mesele üzerinde ayrı ayrı tah
liller yaparak duruyor, düşünüyor, 
d~ündürüyor ve okuyucularını sü
rükleyıip götürüyor. Yazdığı bir ro
man değildir. Gören bir gözün, d~ 
şünen bir kafanın harp seneleri 
içinde şahidi olduğu hadiseler kar
şısında. toplamış olduğu manzara
lar, intibalar ve düşüncelerdir. Fa
kat bunlar bir araya gelince, ro -
mandan daha cazip, yaşanmış bir ta 
rilı w hayat hikayesi vücude gel
mektedir. Okuyuculanrnızın bu i
kinci kısma biVıassa dikkatlerini 
cel>ederiz. 

'----------------------!11• 

Bir maharrir, bir avukat, bir ıtriyat ticarethanesi sahibi, 
bir f otograf cı ve bir berberin anlattıkları 

(Yazısı 7 lncl sayfamızda ) 

Hayatı nasıl ucuzlatmalı? 
Anadoluda zun tetkikler yapmış olan bir bankacı 
"Mutavassıtlarla fazla kazanç istiyen harisleri ortadan 

kaldınrsak hayat oJO 25 ucuzlar,, diyor 

cHayatı nasıi u
cuzlatmalı?• mev -
zulu anketimize ge-
len cevapları neşre 
devam edıyoruz. Ak 
hisarda banka muha 
sebecisi İrfan Yürel 
yazdığı mektupta da 
vayı üç kısma ayır
dıktan sonra diyor 
ki: 

c l - Havayici za 
ruriye. Havayici za
ruriyenin ucuzlatıl· 
ması, bu mevadın 
müstahsilden miıs • 
tehlike kadar olan ., . 
mutavassı kanalla- MUSTEM&.•"-

rın ortadan kaldırılmasile mümkündür., sile satmakta~ırlar. WYırmi, yirmi beş 
Memleketin her şehir ve kasabasında kuruşa olan bır tavugun elden ele b:ı
pazar kurulmaktadır. Pazardan bir gün na on k~ruş fazlasile satıldığına şahıt 
evvel köylü yumurta, yağ, peynir ve (Devamı 8 inci sayfada) 
sair metaını satmak üzere Kasabaya ı- r..,;,.,;. .. ·~ . . . . . . . . . . . . . . . .. --
nerken daha Kasabaya varmadan yo- Almanya ltalya General 
lunu kesen birtakım madrabazlarla kar f k ' h ""k,. ti • 
şılaşmakta ve bunlar da elindekini yok ran o u ume nı 
bahasına almaktadırlar. Madrabazlar tanıdılar 
pazarda bu mataları yüzde kırk fazla-

• 
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Httgün 'I Resimli Makale: a JJlüşterek nıal a 
--1 plik ihtikarı denilen 

Hadiseden 
Alınacak dersler 

'---Yazan: Muhittin Birgen--• 

D ün Son Postada bir haber var
dı: İ.ktısat Vekaleti iplik ihtika

rının onime geçmek üzere Afyon inhi
sannı dışarıdan iplik ithaline ve piya
sanın boşluğunu doldurmağa memur 
etmiş. 

Memlekette bir hayli iplık fabrikası 
varken ve bu iplıkler de yüksek fi) at
larla satılırken iplik ihtikarı denilen 
şey ne oluyor ve neden dolayı Afy~n 
inhisarı bu ihtikann önüne geçmege 
memur ediliyor? Bunlar yerinde sual
lerdir. İkinci suale cevap vermek ko
lay: İktısat Vekaleti, iplik fiyatlarım 
çıkarmak istemediği için mevcut ihti
kiıı a cevap vermek üzere iplik ithal et
tirmeği münasip görmüş ve Afyon in
hı arını da bu işte mutemet olarak kul
lanmıştır. Fakat, bu ihtika:. nedir? Kim 
yapıyor? Niçin yapıyor? Uzerinde du
rulacak olan noktalar bunlardır. 

* İplik diyip geçmek kolaydır; fakat, 
düşünursek ki bu iplikleri işlemek jçın 
Türkiyede on binlerce tezgah. ve bu 
tezgahların etrafında çalışan on binle!·
ce insan ve aile vardır ve nihayet bu 
tezgahlardan çıkacak bezler, tek göm
lekli köylülerin sırtlarını örtecektir ve 
nihayet bugünlerde iplik te, bez de köy 
le şehir arasında tıcaret yapan tüccar
lar tarafmdan hanı harıl aranan hır 
matadır, o zaman ihtikarın sebebini de, 
yapılmasını da daha yakından tanı
mak çok enteresan bir mesele olur. 

İkt1sat tarihinin kaydedebildiği en 
eski zamanlardan beri Türkiyede ev ve 
aile san·ati olarak bir dokumacılık işi 
vardır. Bir zamanlar İstanbul evlerinde 
bıle kurulu olan ev tezgahlan ve hatta 
dokumacılık hanları vardı. Fakat, bu 
ışın en kesif ve hatta kitle halinde iş
lenilir bir san'at olarak tekasüf ett ği 
bir mıntaka da vardır ki ilk tarih dev
rinden beri bu san'at o sahada geniş 
mikyasta işlenmış ve bugün, büyük sa
nayiin bu kadar ileri gitmesine rağ
men, oralardaki Türk işzçilerı bugün 
hala san'atlerini muhafaza edebilmek
tedirler. Denizli, İsparta, Burdur. Bu 
havali ilk tarih devrinden beri dok~
macılık şlerinde sebat etmiştir. Tez
gahlar çalışırlar ve on binlerce aile bun 
larla geçindiği gibi Anadolu köylüsü 
de tercihan bu tezgahlardan çıkan bez
leri kullanır. 

Ben bu tezgahların daha yakın za
mandaki çalışma şartlarını tetkik et
tim: Bunlar ipliği alırlar, işlerler ve 
yerlerine göre ancak gayet kötü bir 
yevmiye kazanırlar. Tezgahlardan çı
kan bezleri satış piyasalarına götürme
ğe tavassut eden mahalli tüccarlar da 
ancak veresiye verdikleri ipliklerin fi
yatları üzerine yaptıkları zam nisbe
tin<le, beş on para kazanırlar. Asıl ka
zanç hissesi manifaturacıların ve bil
hassa iplikçilerindir. 

* 

Medeni bi.r adam, evinin önünü çöp 
tenekesi ile doldurmaz. Müzahrafat 
ile kirletmez, sokağa tükürmez, öte
beri atmaz. 

Medeni bir adam umumi bahçeler
den geçerken hoşuna giden bir çiçeği 
koparmaz, çayırın üzerinden yürüyüp 
çimenlikleri bozmaz, umumi bahçe -
de oturup yemek yemez. 

Medeni adam bilir ki içinde yaşadı 
ğı şehir başkalarile müştereken ma
lik olduğu bir maldır. Kendi malını 
muhafaza eder, başkalarının malına 
dokunmaktan çekinir. 

soz ARASINDA J 
Sırtlarına beğendikleri -tr:-ff-E-RG_U_N-Bl-R-. F-IK-RA-• 
Aktörün resmini 
Çizdirten kadınlar 

Londrada sinema meraklısı bayan
lar, garabette Amerikalılara taş çıkart
maya başlamışlardır. 

Burada bir sinema meraklısı genç 
kızı, sırtına beğendiği sinema yıldızla
rından Cari Kupcr'in resmini çizdirtir
ken görüyorsunuz. 

Radyoda nutuk nasıl 
söylenir? 

Ruzvcltc muhalefet eden ve aonra 
da ölüp giden Amerikanın maruf ayan 
azası Huey Long radyoda çok sık nu
tuk söyler ve nutuklarına ekseriya 
şöyle başlarmış: 

- Dostlarım, şimdi beş dakika ulu 
orta., lüzumlu lüzumsuz şeyler söyli
yeceğim· ismim Hucy Long... Derhal 
radyonun başını .terkcdip gidiniz. (Hu
ey Long nutuk irad ediyor) diye ar
kadaslarınıza haber veriniz. Radyo ma
kinol~rinin başında kalabalık olunuz. 

Maalesef kurtulacak! 
Ankara adli tabibi doktor Fahri 

çok zarif, hoş sohbet bir zattır. 
Bir gün, yaşlıca bir hastanın ya • 

nına çağrılmıştı. Onu muayene e· 
dip, odadan dışarıya çıkar çıkmaz, 
etrafını saran bir kaç kişi kendisi
ne telaşla sordular: 

- Aman doktor bey! Doiru söy-
leyin: Hastamız ümitsiz, defil mi'? 

- Sir kimsiniz? 
- Varisleri .. 
Doktor Fahri: 
- O halde, sizden acı hakikati 

saklıya.marn, dedi. l\faalesef hasta
nız kurtulacak! 

·-----------------------· Dünyanın en yaşlı 
Tenise isi 

1945 Yılında 
Sokaklarda 
Nasıl gezeceğiz? 

• 
Bir lngiliz fantcziat mühendisi 

1945 yılında .okaklarda nasıl gczece
ğimizi tahayyül ederek, tcchiz edil
mekliğimiz lizımsıelen aletlerle bir in
san tipi meydana ıetirmiştir. Bu mü
hendise nazaran, inaanlar, anten, dür
bün, elektrik limbaaı tafımadıkça, to

k.akta tehlik:etizce yürüyemiyec:ekler
dir. Her nevi kazaya karşı zırh giymek 
mecburiyetinde kalan inaan resimde 
görüldüğü sibi prip bir şekil alacak
br. 

Huey Long bunlan .öyler ve geve-
zelik ettikten sonra asıl söyliyoceii Çinliler Hintgagı ile 
sözlere başlarmış. Dünyada hiç kimse lsveç Kralı ka- Yemek pi.şirigorlar 
Borçlunun borcunu ödeyen dar tenise meraklı değiklir. Ya~ının Bugün hastalara bir türlü içiremc-

hô.kim seksene yaklaşmıt olmasına rağmen diğimiz Hint yağını müıhül olmaaına 

B. 1 .1. . 1 .1. h~L· liu fevkalade çok sevdiği lpOru her rağmen Çinliler, yemeklerinde kullan-
ır ngı ız gazetesı, ngı ız ıu;ırn.-

Hnlbuki, bilhassa son 2amanlarda l . l d"kl . k la d zaman yapmakta ve yazlan Fransa sa- maktadırlar. Çinli çocuklar pekmez 
, ah . 1 T'· k d en ya nız ver ı erı arar r a gara- l H 

san atını çok ısl etmış o an ur O· b .. kl k 1 l üı·· .. hillerinde bulunduğu esnada bir çok yer gibi ekmek erini int yağına ban-
kumacısı kendisine miskin bir yevm~- et gosterme e a mıyor ar. uvvu . - A lllflktadırlar. 
yeyi ancak temin edebilirken devletin, cenapta da garabet göatcriyorlar.» di- g~nç şampıyonları mag~up etmek:e-
hiç olmazsa bir kısım ipHği memle- •ye yazmakta ve şu hadiseyi anlatmak- dır. Kral geçenlerde temse başladıgı- Bundan bafka Hint yağı, geceleri 
kette yapmak ve Türk pamuğuna da- tadır: nın 60 ıncı yıldönümünü idrak etmİf· kandillerde de yakılmaktadır. Yernek-
hılde sarf yeri temin etmek maksadile «Londralı bir işçi bir hayli zaman- tir. te kullanılan Hint yağına Çinliler, bu 
kurduğu bir himaye sistemi sayesınde danberi işsizmiş. Ev aahiöine de 18 li- v t . ·ı·k .1 •• d l yağla yaptıkları yemeklere de sıhhat-
b -k k b. 1 1 .... k. bo Al '-1 • • •1 n.ır aszyecz z ııe muca e e 1 . . d. b" ·ı_ uyu ısını ecne ı veya evan en - e .. - ra ıra rcu varmı,. acaıuı. ışçı ı e erme zarar vermeaın ıye ır mı .. tar 
n ibi elınde bulunan bir takım fabrika- karısını mahkemeye götürmÜf. eden Japon da şap karıştırmaktadırlar. 
lar hesapsız parala~ kazan~~ya ba la- Muhakemede işçinin karısı bu bor· J T k ah l 17ı00 sene Df!l""'•elkı" musı"kı· 
dılar. Sade bu fabrıkalar degıl, bu fab- ki h t' 1 • d aponyanın asin i a isinden oı;. ıv ıv 

. cun çocu arının aa a ıgı esnasın a N k · · d b" d ·1- t · · ... l l rıkalann kendı aralarında yaptıkları .. .. 1 _ ih a ato ısmın e ır a am, .ım asıyecı- a etini ça an genç 
. ·ı#fl d t .. 1 .. 1 kocasının ödunç a dıgı paradan aret ı·1c . .. l k . 

satış ıtı a an sayesın e sa ış ış erını • . . . ı ıle mucade eye arar vennış ve bu .. . . .. 
kendi ellerinde toplayan a\ nı asıl ve oldugunu fakat o vakıttenberı ışleye- . . . . h" l b I B Peşte unıversıtesının asarı atika 

~ d .•. d I . . kA h l ış ıçın yenı ır usu u muştur. u a- . .. .. d h ft l 
nesilden birtakım mutavassıtlar da bu me ıgın en verme erme ım an ası enstıtu~un e geçen a a veri en bir 

olamadıg· mı söy· lemis, tir.» dam. hük.umetin mü.messi.li eıfatile Baş- konserde Ludovik Nagi isminde bı·r aradu kaç senedir büyuk para ar ka- k H ı . .ı. b d 
zanmakta devam ettiler. Bunun üzerine hakim cebinden çek ve ıl ırota a eyuıne ır ava açmış genç 1700 sene evvel yapılmış ve bir 

Hatta, son senelerde bu kazanç arla defterini çıkararak 19 liralık bir çek ve dava tarihinden üç ay evvel hüku- ka~ sene evvel bir hafriyat smuıında 
ş marmış olan bazı fabr kalar bir ara- yazdıktan sonra «hu çek senin vaziye- nıete verdiği ve henüz cevap alamadı- ele geçmiş olan bir musiki aleti çalmış
lık pamuk fıyatlarının b raz yükselme- tini düzeltecek, alacaklı da parasını al- ğı istidasına yapıştırdığı :J2 senlik pu- tır. Genç bu musiki aletinin munta
si üz.erme hariçten pamuk ithali ıçın mış olacaktın> demiş, parayı alacaklı- lun iadesini istemiştir. Japon mahke- zam ses verebilmesi için üç ay geceli 
musaadeler ısteme-e ve verılmediği tak ya vermiş, borçluları da beraet ettir- meleri, pul bedelinin iadesine karar gündüzlü çaTışmıştır, alet harp·a ben-

--Jkincite.rin 19 ~ 

Sözün Kısı ,ı 

Şebi yeldiiyi müneccimlf' 
Muvakkit ne bilir? 

E. Tı ' ı 

H ıç ömrünüzde, günlere bır şeY 
ve vahut ki bir kims b kkdı"' 

niz mi? B~klemedınizse, m e yok· 
Fakat bekledinızse dünyada bundafl 
bü) ük azap, bundan elim ış ~ nce ol "' 
madığını takdir edersiniz. 

İntizarın ateşten zorlu o duğıınU 
söyliyen arabın hakkı vardı Bazanı 
düşünmeden, uluorta, ağzım n çı "' 
kar: 

- Yahu! Acelen ne? Bekle! .. 
- Ne sabırsız adamsın? Azıcık bek· 

leyi ver! 
- Hele biraz bekle .. Disini !>ık! 
Böyle bir emri vermek kolavdır. La· 

kin onu yerine getirmekteki güçli.ıgii, 
hele bu intizar her günkü h, vatın 1ıl 
velev muvakkat bir zaman ıcın fe1ct? 
uğratıyorsa, tahmin ve tasav\ ur ede "' 
mezsiniz. Beşeri ef'al arasında, hıç bun• 
lar kadar nisbetsizi yoktur. 

- Bekle! 
Beklemenin yalnız başlangıcı ma "' 

lUmdur. Hududu hazan lfı) etenahiye 
kadar uzanır. Uzanmasa da, bekleyene 
o hissi verir. 

- Ben şimdi gelirim! 
. Deyip giden ve sizi bir yerde nuhlı· 
yan adam geciktikçe, ıztırabınız ta • 
hammül edilmez bir şekil alır. Tayine· 
dilen vakitten sonra geçecek olan bet 
dakika size bir asır kadar uzun gelir. 
Bir adamı çabuk ihtiy.arlatmak ister • 
seniz, onu beklemeğe mahküm ediniz: 
Bir yıllık intizar, onu en az on yıl çö
kertir. 

Ben bazan böyle beklemeğe mecbur 
olıduğum zamanlar, düşünürüm: Orta 
çağlarda, İspanyadaki enkizis) on malı• 
kemeleri nasıl olmuş ta cbekletme» iş
kencesini tatbik etmemişler? Mezali .. 
min azami tekemmül etmiş olduğu o 
devir için, bu müh"m bir noksandır. 

- Bekle! 
- Peki.. Bekleyim. 
- Daha bekle! 
- Ona da peki! 
Lakin, acaba benim beklem·ye -vak· 

tim, halim, mecalim var mı? Acaba si
nirlerim böyle fuzuli bir sınava mu -
tehammil mi? Zaten bu beklemeyi mu
cip olan vaziyete düşmüş olmak ta gös
terir ki beklerniye tahammül kalma • 
mıştır. 

O halde, bunun ne manası var? 
Evet amma, işte biz gene bekletir, : 

bekliyenin halini bilmeden, düşünm~ _ .. I 
den: 

- Bekle! deyiveririz. 
Şair, vaktilc ne güzel söylemiş: 
Şebi yeldayi müneccimle muvakkit 

ne bilir? 
Müptelai gama sor kim geceler kaç 

saat!. 

---------------------~~·-----
Biliyor musunuz ? 
1 - 1900 yılında Monza'da öldiırü• 

len İtalya Kralı kimdir? 
2 - Victore Hugo kaç yaşında, nere

de ölmuştü~? 
3 - Alp silsilei cibalinin sayılı tep~ 

!erinden birı olan Kombin yahut Gran 
te Combin'in yüksekliği ne kadardır? 

(Cevaplan yann) 

* (Diinkü suallerin cevapları) 

- Bugün Kırmızı Jeniz isrnı veri
len denizin diğer isimleri şunlardır: 

Golfe Arabique, Bahri Ahmer, Şap 
denizi, Kızıl deniz. 

2 - Kanuni Süleyman ile son Ehl Sa 
lip ordulnrı arasında Mahaç ova ında 
yapılan büyük harp 9 32 llıcrı yılı Jda 
Ağustos a\ ında yapılmıştır? 

3 - Finlandiyanm merkczı h 
ti Helsınc:rforftur. Nüfu u uç b 
milyondur. 

-········ .......... . 
Dünyada kaç nıilyon 

kör var? d rde fabrıkalannı kapatarak iş~ileri- miştir. vermişlerdir. • zemekte imiş. 
ne yol ı.:ermeği dahı söyliyerek Ikh - r -----------------------.... , Amerikalılar dünyada kaç tane kör 
s t Vekaletini tehdit etmeğe kadar da 1. STER ı· NAN 1. STER 1. NAN M A J. mevcut olduğunu hesaplamışlar ve 
gıtmişlerdi. Yaptıkları kaba saba iplik- nuru hasardan mahrum tam ab mil-
lerle (muayyen bir numara ıle. yapılan yon insanın bulunduğunu anlamışlar. 
bu ipliklerin şimdiye kadar ancak 20, Bir arkadaşımızın anlattığına göre dört tane eşek hırsı- ı pastırma yaptıklaı ı anlaşılmış, haklarında resmi muame-
22 numa , ya kadar olanlarını yapmış- zı tmuimuş, bu hırsızların çaldıkları eşekleri kesere!< lenin yapılmasına girişilmiştir. Anadan doğma körlerin az olduğunu 
}ardır.) sanki biıyiık bir marifet Y• pı- j '-. l ER 1 · S j söyleyen bir doktor bundan dolayı 

ı...; NAN l TER .. A>J _,.J _:\ l · t d k lA ıd···nı· yorlarmış gıbi böbürlene böbürlene sa- L 1 memnunıye ızyma azımge ıgı 

(De,amı 8 ~ci ~yfuda) ----------------~~~-~~~~------~------------~----- Yazmaktadır. 
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Almanfa ve İtalya Franko 
tanıdılar hükiimetini resmen 

Madrid şiddetli bombardımanlardan sonra bir harabe halini 
almıştır. Şehre torpiller, yangın bombaları yağdırılıyor 

Londra 16 (Hususi) - Beklenen ha-ı Harp vazi'.yetine gelince, Madrid bu 
~ise nihayet vuku buldu: Bugün, Be~- g_ün de şiddetle bom~a:dıman edilm1~
lın ve Romada, ayni zamanda neşredı-ı tır. Manzanares nehrını sarmış olan a
le!1 bir tebliğle Alman ve İtalyan hü- si kuvvetleri, şehrin harabe haline ge· 
~Utnetıeri, General Frankonun İspan- tirilen sokaklarında ilerlemektedirler. 
~ada tesis ettiği Faşist idareyi tanıdık- Payitahtın müdafilerine Valens ve 
tarı bildirilmiştir. Katalonyaıdan takviye kuvvetleri gön-

Roma ve Bertin hükumetleri pt::k derilmiştir: . 
i'akında General Franko nezdine birer Payıtahtın Korkunç Halı 
'llaslaha

1

tgüzar göndereceklerdir. Paris, 18 - Havasın aldığı haber~:· 
. re göre, Madridin bombardımanı dun 

Faşist hükfımetler tarafından Ispan- bir rekor teşkil edecek şiddeti bulmus-
~()l asilerinin tanıl~ası bir sürpriz ol- tur ~ 
lllaınakla beraber, ispanya işlerile meş Asiler dün yirmi ton bomba attık· 
guı. olan ademi müdahale komitesinın !arını bildirmiştir. 
"azıy t• · h ı· ·· 1 t· kt d. M 
h e mı ay ı guç eş ırrne e ır. a- Gece havada büyük çapta obüsler· 

l aza Al d · ··d h 1 ' iib· • manya a e_mı mu a a e.pren- le hava torpilleri uçuşuyordu. 
. ~e sadık kalacagını ve komıteden Müteaddit müthiış infilaklar vuku 

-ekıtrn· ~. · b'ld" · t· ıyecegını ayrıca ı ırmış ır. bulmuştur. Bunlar hava torpillerıdir. 

d n.~~.r ta~~ftan, Cen~vre .. mahafilin- Fakat en müthiş makine küçük yaı~-
e hukum suren kanaate gore, bu va- gın bombalarıdır. ki bunlar hemen hıç 

~1Y~t karşısında Madrid hükumeti Mil- ses çıkarmadan pat1amakta ve etrafa 
b~bler Cemiyeti konseyinin fevkalade havada dans ederek çatılara takılan 
~ toplantıya çağrılmasını isteyebilir. alevler saçmaktadır. -= 
Atatürk dün Doktor 
Şahtı kabul buyurdular 

Hükiimetçiler Valansiyadan gelecek 
kuvvetlerin doğu cenubundan hücum 
ederek şehri kurtaracağını ümit et
mektedirler. 

Hükumetçilerin tebliği 

Madrit, 18 (A.A.) - Resmi bir teb· 
liğde asilerin Üniversite mahallesınde 
girişmiş oldukları ileri hareketin aka
mete uğradığı ve şu saatte orada mu· 
harebeler yapılmakta olduğu bildiril· 
mektedir. 

Sovyetler ademi müdahale 
komitesinden çekiliyor 

Varşova, 16 (Hususi) - Sovyetler 
Madrit hükumetine daha faal yardını
da bulunabilmek için ademi müdaha.e 
komitesindeki mümessillerini geri çek
meğe karar vermişlerdir. Bu suretle 
Moskova, Madrit hükılmetine açıkça 
yardımda bulunacak, silah ve mühim
mat gönderecektir. 

Madrit, 18 - Faşistlerin reisi Primo 
de Riveranın oğlu Milisler tarafından 
idama mahkıim edilmiştir. 

Sovget Rusgada 
Yakalanan 
Almanlar 

Alman Nazırı Atatürkten ve eserlerinden hayranlıkla ... 
bahsetti. Türk Bankacılığını medhetti Tevkıf edilenler tedhİşçilik 

Sancakta nüfus 
k8ğıtlan 

toplattırıldı 
Antakya, 18 (Hususi) - İntihabatta 

yapılan yolsuzlukların birçoğunun tel
graflarla ali komiser nezdinde protesto 
edildiği haber alınmıştır. Protesto eden 
ler halkı bihakkin temsil eden Beledi
ye Meclisi idare reisi ve azaları \'e halk 
mümessilleridir. Suphi Berekfıt aile· 
sinden, kendisinden maadası intihaba 
iştirak etmemiştir. 

Kilis, 18 (Hususi) - Sancak halkını 
temsil eden Belediye ve Meclisi idare 
reisleri ve azaları ile diğer halk mümcs 
silleri ali komisere telgraflar çekerek 
intihabatta yapılan bu yolsuzluklardan 
şikayet etmişlerdir. 

Kırıkhan, 18 (Huı:;usi muhabirimiz
den) - Sancak intihabatında Hacılar 
nahiyesi merkezi kısmen, Küreci kö
yünün yarısı, Narlı Höyük tamamen, 
Arablı uşağı köylerinin hepsinin nü· 
fos kağıtları alınarak intihaba iştirak 
etmi~ gibi gösterilmişlerdir. 

Hakikatte bu köyler halkı intihaba 
istir ak etmemişlerdir. Kızıllar köyü
nün üçte biri, Kırıkhan Ermenileri ma• 
halli hükumetin Selim Memduh is
minde birisi vasıtasile yaptırdığı tazyik 
neticesinde intihabata istemiyerek işti· 
rak etmişlerdir. 

6 polis yaralandı 
Aclanadan bildirildiğine göre An · 

takyada bulunan bir kaç arapla polis 
arasında kanlı bir çarpışna olmuştur. 
6 polis yaralanmıştır. Hadise büyü -
mektedir. Antakya ile Ha1ep arasında 
münakalf:ıt inkıtaa uğramıştır. 

Yeni nüfus 
Kanunu 

d Ankara, 18 - Rayşbank başkanı olsa olsa şimal Amerikasında rastgel- hareketlerinden suçlu 
}' 
0~tor Şaht saat 20 de Ankara palasın mek kabildir. bulunmaktadırlar Nüfus işlerimize yeni ve 
.~d salonunda matbuat mümessilleri· Bilhassa Ankarada kurmuş oldug"' u- l ·ı k 

•11 1t b ı · · M ı o modern bir şeki verı ece Da k u etmıştır: nuz devlet mahallesi bana Vaşington oskova 0 (A.A.) - Röyter mu-
o tor Şaht bıraz evvel Atatürk ta· da mevcud olan devlet mahallesini ha· habiri bildiriyor: Dün Dış işleri halk S ) M 1. t f d k b 1 d'I · b 1 Ankara, l (Hususi - ec ıs a ın an a u e ı mış u unuyordu. tırlatıyor. Komiseri Litvinof Almanya büyük el- . . E .. . . ..f k 

Be )l Ş d k k d · · k"f ed"l · 1 Al l Dahılıye ncumenı yenı nu us anu· 
h yan tına, << u a i a a o büyük ve Çimdi her'halde benim bu seferki çısıne: tev 'kı adı .mış o anl ki maRn arlın nu projesi üzerinde tetkiklerine de-
arikulade ş hsiyetin tesiri altında bu- seyahatım hakkı d d b d b asken ve ı tıs ı casus u a, us ar . B . . .1 .. 

lu k l ·1 ba 1 b n a a en en azı d F . l .. d vam etmektedır. u yenı proje ı e nu-nına tayım» söz eri ı e ş ıyan a· l . .. k arasın a acııst yazı ar tevzıın en ve t şey er Ögrenme istiyeceksiniz. dh' ·ı·k hT k l . d 1 b fus islerimize yeni ve modern bir şe· 
an, Atatürk için: . . . . . .. te ışçı ı eve et erın en suçıu u- • . . 

«0, yalnız Çanakkale zaferini ka· kBuradakı zı~b~reb~ım herhangı hır mu- lunduklarını bildirmiştir. Litvinofun kil verılecektır. 
tana d d ... 1 d b za ere esası gı ı ır mevzua temas et- .1... ... . .. k.f d"l l Projenin esbabı mucibesinde: 

.. n a am egı, aynı zaman a u k d" z· . d L! d ı ave ettıgıne gore tev ı e ı en A -
"'u k T meme te ır ıyaretım e&.J mana a· ,. <<Memlekette nüfus vak'alarını gu .. nü 
b
e. n Ü ürkiyeyi, maddi ve manev( h . d T ... k' . b .. k 

1
: . mantarın ekserisi şimdiden itirafatta 

.Ugünkü varlıklarıyle iktısat ve kül- ka zıyaı e l~kr ıyenın ub yu .. kse ıl~ı~e bulunmuşlardır. gününe kaydettiren bir ihtiyat, bir iç-
tUr b k d t l T·· ı arsı o an a a amızı ve u yu se ışın timai disiplin meydana gelinceye ka-

a ımın an yara mış o an ve ur· · Al b"" ··k l · · ba k l l d kiye . . . .. .. banisi bulunan zevata karşı beslediği- man uyu e çısı Ş a mem e· dar kuvvetli müe.yyide ere ayanan ve 
tak Yı··~epky~n~k~ırl buyuk de;let ola~ miz hürmeti ifadedir. ketlerde Nazi grupları bulunduğunu kuvvetli tedbirleri isteyen kanuni hü-

h yu se ıstı a e namze yapan F k b" d d T·· k" . 1. fakat Sovyetler birliğinde hiç bir Nazi ku""mlere o:ı"ıddetle ihtiyaç vardır.>> de-
t~ siyettir » a at ız e mo ern ur ıye rıca ı .. . T 

· 'b" "k d ı ld .. · · grupu bulunmadıgını cevap olarak bıl- I k d" Dedikten sonra sözlerine su suret· gı ı pratı a am ar 0 ugumuz ıçın, . . . nime te ır. 
1 ' · k d" f · ·k· .. k k dırmıstır. Tetkik edilmekte olan projede do· e devam etmiştir: en ı nezare. ımın ı ı yu se memu- • 

Türkiye benim, için yabancı bir runu, lüzumlu görülecek bazı müza- ğum, ölüm, göçme ve evlenme vak'a-
ltıeınleket değildir. Onu otuz seneden- kereleri idare için, beraberimde getir· Elektrik şirketinde larını zamanında bildirmeyenlerin pa· 
b · 1 1 k T k dim ra cezasına çarptırılacakları, zaman 
erı tanıyorum. mparator u ür i - · hk•k 

lT • tk· l k d d l ta 1 at geçtikden sonra verenlerin ise bir yıla .reaıni tanıdığım grbi, genç Türkler ı mem e et arasın a mevcu o an 
d d l k h · d ·ı "d h d" kadar hapis cezasına çarptınlacakları . cvrini de hatırlıyorum. O zaman da ost u ru u sayesın e ı erı e a ıs 

lki defa gelmiştim. Şimdi bilhassa şu- olabilecek diğer meselelerin de daima Şirketin Belçikadan gele- tasrih edilmektedir. 

h~ tebarüze lüzum hissediyorum ki. açıkca ve dostça halledileceğinden e.. cek murahhasıan zı·raat Bankasının 
ıç bir memlekette bir milletin mane· minim. 

\ti Varlığında. bu kadar suratli, bu ka- Her iki memleketin iktısadi bünye· bekleniyer bı·r seneıı·k karı 
dar derin bir değişiklik olmamıştır. si o şekildedir ki, bunlar arasında bir 

Size bilhassa benim faaliyet şubemi tezad değil, ancak bir işbirliği ve bir
alakadar eden sahaya ait bir misal ve· birini tamamlama key~iyeti mevcut o· 
reyim: la bilir. 

İstanbulda, bizim Alman bankaları- Doktor Şaht sözlerini şu suretle bi-
nın bir direktörleriyle görüşürken, ha· tirmiştir: 

lla dediler ki: Aranızdan tabii olarak teessürle ay. 

Ankara 16 - Nafia Vekili Ali Çelin
kaya İstanbul elektrik şirketinde ya-

pılan tahkikat r;rafında bir beyana -
tında ezcümle demiştir ki: 
- Şirketin gümrükten mua[jyetle ge

çirdiği malı başka yerde kullanmış ol
masına ait tahkikat bitmek üzeredir. 

Ankara 18 (Hususi) - Ziraat 
bankası hey'eti umumiyesi bugün ban
kanın umumi merkezinde toplanmıştır. 

Bankanın ()8;;,2i(i lira karla kapa
tılmış olan 9:J:> yılı bilançosundaki bu 
karın yüzde yetmi~ beşi sermayeye, 
yüzde on beşi ihtiyat akçesine ayrıl· 

Sayfa 3 

Fransa için 
.1 

Bu bir fırsattır! 
(Baştaraf ı 1 inci sayfada) 

luğu hesabına ciddi surette üzülmek
tedir. 

Bu zümrenin ayrıca kıymet verdiği 
bu dostluk hemen bir yirmi yıl vardır 
ki maalesef eski kuvvetini kaybetmiş· 
tir. Bu ise sırf 'Fransa zimamdarları
nın hatası, hataları yüzünden olmuş
tur. Biz, Fransadan, Fransızlardan bah 
solunduğu zaman, son derece hürriyet
perver bir ülke, sözünün eri, civanmert 
bir millet hatırlarız. 

Kendi İstiklal mücadelemiz esnasın
da akdolunan Ankara itilafnamesirıe 

imza koyarken de, büyüklerimiz, kar
şılarında böyle bir memleketin ve böy
le bir milletin mümessilleri bulundu
ğunu gözönüne alarak hareket etmiş
lerdi. 

M. Franklin Buillon'un salahiyettar 
ağzından çıkan sözlerin Fransız - Tiırk 
dostluğuna eski kuvvetini iade edecek 
bir itilafı teshil ve tesri ebnek gibi gü
zel bir gaye istihdaf eylediğini düşü
nerek bazı fedakarlıklara katlanmıştık. 
Bu meyanda o zaman yurdumuzun bir 
cüzü olan Sancağın milli hudutlarımız 
içerisinde bırakılması hususunda ısrar
dan vazgeçtik. Fakat buna mukabil de, 
Fransadan söz aldık ki, oradaki yurt
taşlarımız büsbütün ayrı bir rejime ta
bi tutulacaklardır. 

Maalesef Fransa bu sözünde pek 
durmadı. Hükumetin hüsnü niyeti bel
ki de yok değildi. Fakat Suriyede Fran 
sız mandasını temsile memur olaniar 
daima Ankara itilafnamesine aykırı ha 
reket ettikler. Sancak Türklerinin sa
rih, ahdi hakları her sahada birçok de
fa çiğnendi. Türkiyedeki Fransız dost
ları, o sırada Fransanın binbir miişkü
ıat içerisinde çırpındığını gözönüne ge
tirerek Fransızlara ahitlerini hatırlat
mak için müsait zaman kolladılar. 

Derken Fransa Suriye ile bir itilaf 
akdetti Suriyenin istiklali iade olundu. 
Bu cidden pek güzel, tam Fransızca bir 
jest idi. Beşeriyetin hürriyeti için 1793 
ihtilalini yapan Fransa, bir milletı biz
zat esir bulundurmaktan elbette teha~i 
edecekti. Suriyenin istiklaline, Fran<;ız 
dostu Türkler de herkes gibi sevincli
ler. 

Fakat, Ankara itilafnamesiyle Fran
sanın vicdanına emanet edilmiş olan 
Sancağın mukadderatını bu ihmal peK 
tabii olarak bizleri de, Sancaklı ırkdaş 
}arımızı da kırdı, müteessir etti. 

Suriyeye istiklalini veren Fransa, 
ayni istiklali Türk Antakya ve Türk 
İskenderuna da verecekti. Onun, bur«
ları Suriyenin bir cüzü adetmeğe, Su
riyelilere böyle bir kanaat telkin et
meğe asla hakkı yoktu. Fransanın ıh
mali böylece fena bir vaziyet ihdas ey
ledi. Bugün, Hatay Türklerinin zorla 
Suriye intihabatına iştirak ettirmek is
tenmeleri Fransanın bu ihmali yüzün
dendir. 

Vakit geçmeden, biz bunun tamirini 
istiyoruz. Hatayın istiklaline kavuşma
sı, Türklerle Fransızlar arasındaki an
anevi dostluğun eski kuvvetiyle iadesi, 
için müstesna bir fırsattır. · 

Fransız zimamdarlarının böyle bir ' 
fırsatı kaçırmıyacaklarını ummak iste
riz. 

İlk kömür 
1reni yolda 
Filyos - ~atalağzı 

dün açıldı 
hattİ· 

Bugün Türkiyede kurulmuş olan rılmaktayım. Liderlerinizin kanaati ve 
büyük banka müesseseleri, bankacılık karakterleri be-nim üzerimde derin bir 
bakımından ve bilhassa o kadar bü • tesir bırakmıştır. Bunu da aranızdan 
~iik bir presiziyon ile çalışmaktadır - ayrılmadan önce bilhassa kaydetmek 

Kofra, bağlama, saat kutusu gibi şey- mıştır. Filyos 18 (Hususi) - filyos - Ça-
ler için halktan alınan fazla paralarla S I S · · d talağzı hattı bugün parlak merasimle 

lar ki, bir çok Avrupa bankaları bunu isterim.» 
kendilerine örnek olarak kabul edebi- Doktor Şaht Gitti 
lirler. Ankara, 18 (Hususi) - Alman 

Ankarada bir çöl ortasında öyle bir Nazırı Dokt'.>r Şaht bu sabah tayyare 
\ırnran yaratmak i;;ine Avrupada değil, 1 ı;ile Tahraıı 'l. hareket etmiştir. --------------... ···------------~--clis yarın toplamyor Mısır ve milletler cemi ·atı 

J 

Arıt-ara 18 (Hususi) - Meclis bu Kahire 18 (A.A.) - Mısır ilkönce Bcrn'de 
gün toplandı. Toplantıda kambiyo es- bir elçilik tesis edecek ve sonra MilleUcr Ce
haın '\'e tahvilat ka ak ılı .. ının men'i miyet.lne kabulüniı isteyecektir. 
hakkındaki kanun ç laıih!sının tadili di°0i~l~··;;;;j;~;k·;;fihi;~t .. İ~·;·i·l;~i:~·;·&: 
hakkındaki layiha ile Sivas tezgahla- zaya yeni dağıtıldığından müzakere 
tında yapılacak işlere sarfedilmek üze· yapılamadı. Mecli-; cumaya toplanmak 
re iki buçuk milyon liralık istikraz ak- ı üzere dağıldı. 

• 

Küçük anat ar ergısın e 1 h ık k h .. bazı fabrika ve müesseseler hakkında ve yüz erce a ın coş un teza urah 
mu .. ka· tat kazananlar d · l - l t nispetsiz tatbik edilen tarife ,.e bran-;- arasın a ış etmege açı rnış ır. 

A kara 1° (AA ) Elişlerı· ve ilk ko""mu··r trenı· :3.) kio:ıilik bir hey· 
manlar ücreti hakkındaki tahkikat da n . 0 

• • .-. ••• • , • T 

. k" f t kted . ş· k . 
2 

. Küçük San atlar sergısı ıurı hey etı etle birlikte alkışlar arasında hareket 
ın ışa c me ıı. ır etın mılyon- . l d 1 .. H • z ld k ı· · · 
d f l Oldu<1u talı · d"l h lk bu akşamkı top antısın a evve ce mu· etmiştir. ey ete ongu a va ısı rı· an az a n mın c ı en s . ı . . . . 

1 
ld • h k kafata müstahak olarak ıntıhap ettığı yaset etmekte.ıir. 

tan a mı.ş o ugu a sız paranın istır- 4() d k • ·1 . . Tren l1areket ederken Halkevi 
d d · t• hasıl olm t ş· k b" namzet arasın a ura ı e ısım ve a ı \·azıye ı uş ur. ır et ır . . 1 l b 
. t"d .

1 
·· k 1 1 1 

. adresleri yazılı dokuz kışıye aşağıdaki Başkanı tarafından 1araret i ir nutuk'. 
ıs ı a ı e muna aşa ı mese e erm ko- . . . · 

mükafatların verılmesıne karar ver- söylenmıştır. 
nuşulmasını istemiştir. Şirketin ser -
mayesini 926 da İsviçre frangına t::ı.h-
vil etmiş olınası işi de yeniden görü -

şülecek haHedHecektir. Yakında Bel -
çikadan gelecek olan şirket murahhas

'arı ile bir müzakere açılmak üzeredir . 

mis tir. 
.............................................................. 

°Kunduracı lsmail Kemal - lstanbul • rer - lstanbul - 2:>0 lira, İhsan - Anka
Atatürk mükafatı iki bin lira, Saran ra - :l;)O, Cevat Örnek - Ankara - 2G()' 
_ İstanbul - hükumet mükafatı bin beş lhsan Özbaylar - Erzurum - 250, Bey
yüz lira, Zehra Kum - Ankara - An· oğlu Kız Akşam Ertik okulu • fstan• 
kara mükafatı bin lira, Müzeyyen Ö- bul - 250, Halil usta - lstanbul - 2!l0. 
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l•C EBİR BABIBLERİ 
Yann akşam 

DANIEL DARRIEUX ve 
T Ü R K sinemasında 
CHARLES VANEL lıırarından yaratılan 

VE Ş i L DOMiNO 
----------------------·----------------- BllyUk Fransız filminin ilk iracsıdir. lıtlv h•n: Fransızca EKLER 

8 i r kadın doktor 
bir kelebek 

uğruna can verdi 

Doktor: Afife 

Balıkçılık Kongresi 
Bahkçı]ar Cemiyeti Kon
greden büyük ve faydalı 

neticeler bekliyor 

Balıkçılar Cemiyeti kanunuevvelin 
birinde Ankarada lktısat Vekaletinin 
nezdinde toplanacak balıkçılar kongre
sine gidecek murahhaslarını seçmiş

tir. Ayrıca kongreye arzolunacak ra· 
poru da hazırlamışlardır. Bu raporda 
memleketimizin bugünkü balık vazi
yeti anlatılmakta ve is1ah imkanları· 
nın neler olabileceği yazılmaktadır. 
Balıkçıların Vekaletten yapacakları ta
lebler genif mikyastadır. 

Bu hususta Balıkçılar Cemiyeti Re
isi Ahmet tunları söylemektedir: 

«- Yüz binlerce kişi tutan balık
çılar Vekaletin bizim hakkımızda ala
cağı tedbirleri beklemektedir. Bu kon
greden çok iyi neticeler alarak ve ha· 
lıkçılığımızı bugünkü vaziyetten kur
tarmış olarak döneceğimizi ümit edi-

Maçkada Maçka camii civarında yoruz.» 
lzzet paşa apartımanında General Bu kongre sona erer ermez derhal 
Mustafa İzzet ailesinin oturduğu dai- icraata geçilecektir. 
rede dün sabah bir facia olmuştur. Bu Bir balıkçılar bankası kurulması e
öilenin 27 yaşındaki kızı Darülaceze sas itibarile kararlaşmış olduğundan 
do;..torlarından Afife bir kelebek ya- bu bankanın kurulmasına kanunusani 
kalayabilmek için uğraşırken pencere· ayının birinden itibaren başlanacaktır. 
den düşmüş, beyni parçalanarak öl- Bu su:etle tekmil balıkçılar bu banka· 
müştür. ya baglanacak ve parasızlık sıkıntısı 

Doktor Afife tıb fakültesinden iki ortadan kalkmış olacaktır. 
yıl önce mezun olmuş, Darülacezenin Memleketin muhtelif yerlerinde a
Kreş kısmı doktorluğuna tayin edil- ç~lması mu~afık görülen konserve fab
mİftİr. Bir taraftan bu vazifesine de- rıkalarının mşasına da bankanın te
vam etmekte, diğer taraftan da ihtisas şekkül tarihile beraber başlanacaktır. 
imtihanı vermek üzere hazırlanmakta Bu konserve fabrikaları inşaatı ö
idi. Ölümü Maçka muhitinde teessür- nümüzdeki balık mevsimine kadar bi
le karşılanmıştır. Kaza hakkında müd- tirilecek ve bugün olduğu gibi ihracat
deiumumilik tahkikat yapmaktadır. ta uğranan müşkülat ortadan kaldırı

Havuzlar mükemmel 
larak, balıklarımızı kolayca satabilmek 
imkanları bulunmuş olacaktır. 

Bir lıale getiriliyor Donanma piyangosunda 
lktısat Vekaleti Baş Müşaviri Fon- kazananlar 

der Porter bir müddettcnberi fabrika 00 c 1 tl ;.,__ 1 11 
h il"t . . nanma em ye .uu. am ye Ta v u ı 

ve ha'\·uzlar ıdaresınde yapmakta ol- Piyangosunun 16 ikinclteşrin 1936 ünü a ı-
duğu tetkiklerini bitirmiştir. Mütehas- lan keşidesinde ikrnmlye ve am!rti ı~~t 
aıs Ankaraya giderek bu husustaki ra· eden tahvil numaralarını gösterir cetveldir. 
porunu Vekalete vermiştir. Keşidede itfa olunan tertip numaraları: 

Bu tetkikatta fabrika ve havuzlarda 298 1435 2228 3572 4573 5967 

geniş mikyasta tasarruf imkanl,\~ı bu
lunmuştur. Mütehassısın raporu Veka
let tarafından tetkik edildikten sonra 
derhal tatbikata geçilecektir. Raporda 
gösterilen tasarruf ve değişikliklt.:r ya· 
pı]dıktan sonra bu havuzlar mükem
mel bir hale gelmiş olacaktır. Bu su
retle başka havuzlarda gemilerini ha

vuzlatmakta olan bir çok memleketle
rin bu i şlerini bize yaptırmaları temin 

edilecektir. Ayni zamanda hariçten 
havuzlanmak üzere gelecek vapurlara 

tenzilat yapılarak çok vapur gelmesi 
temi.ıı edilecektir. 

Bir tayin 

7457 7792 7797 7816 9723 

İkramiye isabet eden numaralar: 

İkramiye T. L. Tertip No. Sıra No: 

1000 7816 71 

300 7792 62 
100 972~ 4 
100 7797 85 

50 9723 'l3 
50 298 14 

10 7792 87 

10 7816 38 

10 5967 73 

10 5967 67 

10 7792 44 
5 9723 88 

5 3572 30 

5 7816 89 

1 '1816 85 

5 1435 14 

5 298 88 

5 9723 51 

5 9723 79 

5 5967 83 

5 7816 24 

Heybeliada 
•• 

canııı 

ikmal edildi 
... 

Yeni yapılan Heybeli camii 
Evkaf idaresi tarafından Heybelia

dada 17 bin lira sarfile bir cami inşa 
ettirilmişti. Cami jkmal edilmiş ve hal· 
ka açılmıştır. 

Betonarme olarak yapılan camiin 
minaresi kargirdir. Ada ihtiyacına ce
vap verecek büyüklükte inşa edilmiş 
olan bu cami inşa tarzı itibarile de za
riftir. Evkaf camii olmıyan başka y~r
Jerde de, bilhassa Şişli ile Harbiye ara
sında, Mecidiye köyünde ve diğer bazı 
semtlerde de birer cami yaptıracaktır. 

Çenberlitaş 
Tamir ettirilecek 

Evkaf tarafından tam ir ettirilmekte 
olan Çenberlitaştaki Atik Alipa\a ca
miinin inşası ikmal edildikten sonra 
belediye, tarihi bakımdan kıymeti olan 
Çenberlitaşın tamirine haşlayacak ve 
etrafında bulunan ve çirkin bir man
zara arzeden kısımları kaldıracaktır. 

Bir adam 12 metrodan düştü 
Beşiktaş Hasan paşa deresinde• otu

ran Mehmet oğlu Muharrem Şenlik
dede mahallesinde bir evin saçaklarını 
tamir ederken 12 metre yükseklikten 
düşerek ağır surette yaralanmış, hasta
neye kaldırılmıştır. ------

Bir kızı at çiğnedi 
Şehremin inde Uzun Yusufta otu

ran Halid oğlu Hakkı binaiği bir atı 
mahalle arasında koştururken Nazmi
ye isminde bir kız atın altında kalmıs, • 
ağır surette yaralanmıstır. 

KADIKÖY HALKE\'lSDEN : 

JURNAL : En son d nnya ha,·aoislcri 
~~ ......................... mll .. llSlll!ll .. 1!111 .. ıa• .. ııım--~Elm .. llab~::n!~R--
~-------------. ........ _. ______ ,.._..., ______ ,._ ____ .._.. __ ..._. ____ --. 
1 Emllk ve Eytam Bankası ilanı rı 

Pazarlıkla Satı ık 
APARTIMAN 

Esas No. Mevkii ve nev'i Depozito: L 
C 16 Beyoğlunda Firuz Ağada Sormagir mahnller.inde De 1900 

iirmen Çıkmazı Sokağında eski 3 yeni 21, 33, Soğan 
cı Oğlu Sokağında eıki 14 yeni 12, 14 No. lı bir bod 

rum katını ve dört daireyi muhtevi apartıman (§imdi 
Cihangir caddesi No. 31) 

Tafıilatı yukarıda yazılı apartım.an pe§in bedelle veya dört taksitle 
ve pazarlıkla satılacaktır. Taksitle aatıfta birinci taksit pefin, kalan ö~ 
takıit ıenevi % 9! faize tabi olmak üzere üç senede alınır. Alıcıların 23 
Te§riniıani 1936 tarihine müsadif Pazarteıi günü saat onda §Ubemiıt 
ıelmeleri. ( 427) 

Maliye Vekaletinden: 
30/5/1934 ve 15/12/1934 tarih ve 2463, 2614 numaralı kanunlar 

mucibince huılı Sivas • Erzunım demiryolunun İnfasına tahsis edilmek 
üzere çıkanlinası kabul buyrulan 30,000,000 liralık iatikrazın 4,500,000 li· 
ralık 3 üncü tertibinin kayıt muamelesine 16/11 /1936 tarihinde b8'1ana
cak ve bu müddet 21 gün devam ederek 5/12/1936 akşamı bitecektir. 

1 - Kayıt muamelesi tahvil bedelinin pef İnen banka gişelerine öden· 
mer.İ mukabilinde asıl tahvillerin teslimi ıuretile yapılacaktır. 

2 - Bu tertip tahviller 125,000 tanesi 20 ter liralık 4,000 tanesi de 
500 zer liralık olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 

3 - Bu tertibin ihraç fiyatı 20 liralık tahviller için 19,500 liralık tahvil· 
ler için 475 liradır. 

4 - btikrazın faizi o/o 7 dir. 

5 - Bu istikraza ait 'artlar ve menfaatler hazırlanan izahnamelerde da· 
ha etraflı bir surette yazılıdır. 

6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Adapa .. 
zarı Türk Ticaret, Türkiye ı,, Emlik ve Eytam, Sümer ve Türkiye Ziraat 
bankaları merkez ve 'ubeleri tarafından her yerde icra olunacaktır. 

Bundan ba.tka latanbul ve lzınirdeki diğer bankalar da kayıt muamelesi
ne İftİri.k edeceklerdir. (2780) 

-----

1 İstanbul Belediyesi ilanları --- 1 
30 Çift amir için çizme 

418 Çift efrad için çizm~ 

448 
itfaiye amir ve efradı için yaptırılacak 448 çift çizme açık eksiltmeye 

konulmu§tur. Nümunesi ve ıartnam esi levazım müdürlüğünde görülebl• 
lir. Bir çift çizmeye on lira bedel tahmin olunmuıtur. istekliler 2490 N• 
lı kanunda yazılı veıika ve 336 lira Iık ilk teminat makbuz veya mektU'" 
bile beraber 20/11/936 Cuma günü saat 14 de daimi encümende bulun'" 
malıdırlar. (B.) (2715) 

-
ht:ıı:ou ı Bmdnıeıl 

~ehir 1i'yatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111111 

Şehir ı'ıyatrosu 
Tepebaşı 

dram Jnsmında 
19-1t-B36 da 

akşam saat 20.30 da 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 
Fransız tiyatrosu 

Operet kB ı 

akşam saat 20.30 da 
MASKARA _.... ...... - ············-

u~küdar Kazası Tapu Sicil Mubafulıtın-

Taksimde Maksim 
tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Yunun art.stlcrinin 

gecikmesi dolayısile 
Puzar matineden 
iU bareıı Zozo Dal
ın as ve Tomakosla 

PIPIÇA 
bllytık operet 

--

Şehit Eribe için temsil 
20 İklnclteşrln 936 cuma akşamı saat 21 dan: Cumartesi günü akşamı saat 21 de Kum" 

de Evimiz salonunda Dr. Bay Neemeddin Rı. Usküdar icadlye mahallesinde eski Ha - kapıda Altınok temsil salonunda Celal Me
fat tarafından (Turizmin ehemmiyeti ve vuzlu yeni çifte çınar eokatmda eski 3 ve ten'ln Tıirk toprakları için gençliğinin tntll 
Avrupada otomobille seyahat lntıbalarım) yeni 23 kapı No.lu bir evin Avram oğlu Sı - anlarında aramızdan ayrılan ııehlt Eribeye 
adlı bir konferans verilecektir. Konferans vacı İsakın tapu slcillinde mukayyet olma- lthafcn hazırladığı bir perde bir tnblolu1' 
bütün yurddnşlara açıktır. dığı hnlde temellükünde iken 1316 yılında bir piyes temsil edilecektir. 

................. ---~- ölmesi ile oğlu Kostlye ve Kostınln de 1318 - ·- · · ~ • • • •• • • • -· • ... • • ·-
iş 8flyOr yılında ölmesi ile karısı Kalyopl ve oğlu Pan· kümlerc göre mahallinde tahkikat yapıl -

Gazetemizin kıymetli arkada }a
rından Celaleddin Çetiner lktısat Ve
kaleti iş dairesi İstanbul şubesi mua
mele memurluğuna tayin edilmiştir. 

Arkadaşımızı tebrik ederken, biz de 
olduğu kadar bu yeni vazifesinde de 
'muvaffak olmaeını dileriz. 

---·....----- .... .._.... 

TAKViM 

İnglllzce, fransnca, turkce daktilo, ve in- deli Kostantinidlsl terk eylediği ve bunlar - mak ve tapu komisyonundan karar aıınmaX 
_....,!tdakl tertiplerin hizalarında gösterilen gilizcc stenografı bilen bir bayan bir dairede dan Kalyoplnln dahi 1340 yılmda ölerek suretile tesçitl icra kılınacak olan sözu ge -

sıra numaralarından mütebaki aynı tertip- çalışmak ı~tıyor. Ayrıca inglllzcc ve frnnsızca verasetinin OGlu Pandell Kostantlnidise mün- çen evde taf:><>nu! a!li.kas.ı buhmduğunu ldllt 
lerln diğer sıra numaralarına ve 2228 7457 ders verir ve hususi daktıJo işleri de yapar. hasır kaldığı ve elyevm nizasız tcmellükun- edenler '\':ır~a IUı.n t.arihhıt'en itibaren yinnl 
4573 No: lı tertibe kAmUen amorti isnbet et- ü h i b t d l'· J Ut Taşraya gldeb11ir. Kısa adres Son Po,taıla dt' bulunduğundan intikalen tescil istediği g n içinde aklarını s a e er ve ... anı 

2 inci TF.ŞRIN 

Rumt sene 
19 

Arabt sene 
1852 1300 - -2 ci Teşrin Resmr'sene Kasım 

6 1936 12 

PERŞEMBE 

SABAH Ramazanı J~~Aı< s. o. s. I>. 
2 02 4 1 

12 19 
6 52 5 08 

Ogıe lkhıd 1FT.AH Ya u 1 

.::>. LJ. s. ı). .:>. LJ • ·:· ı~~ 1 i. 7 ıo 9 4;; u -
ı. 11 59 t4 . as 16 48 18 24 

1 
1 

miştir. F. T. rumuıuna mektupla mürat•nnt edile- 'BcyJeı b~yl nahJyeslnden verilen ilmühaber- birlikte 93t> !167 dosya No.sile Üsküdar taplJ 
İkramiye ve amorti bedelleri 23 iklnclteş - blllr. de bllcllrilnıı§ ve yapılan araştırmada mez- sicil mulın!ızlığına veya tahkikat gunü ma -

rln 1936 tarihinden itibaren tediye edilecek- Her sabah saat 10-11 kadar 6047{ No.ya kür evin tapuda mü.~ccel olmadığı anlaşıl- hallinde bulunacak tapu memuruıın mfira -

Ur. Amorti bedeli beher tahvil lçln Bir ':furk telefonla müracaat (760) nm}tır. Senetsiz tasamıratın tabi oldutu hü- caat eylemeleri ll~n olunur. (27505) 
l.Jrası On kuruştur. 

------
Bir tütüncü dükkAmnrn 

dıvarım deldil~r 
Galat ada Yüksekkaidırımda ı:tl 

numaralı tütüncü dükkanının evvelki 
gece duvarı delinmek suretile içine gi
rilmiş, tütünler çalınmıştır. 

4bıta yaptığı tahkikat neticesinde 
Vartan isminde bir sabıkalıyı yakala
mış, Vartan bu tütünleri Nişan ismin
de birisinden aldığını söylemiştir. Ni
tan aranmaktadır. 

, .................................................................. ---------. 
K i E P U R A 'nın Bu CJkşam 

SARAY 
sinenıasında 

Yerler:nızı evvelden 
aldarınız. 

JEAN 
1''R1EDL CZEPA - 'fl!EO LlNGEN ve btHt\n Viyana Grund Operıtsı 

trupunun iştirakile oynadığı 

AŞK GÜNEŞİ 
(im Sonnenschein) 

'l 'elefoıı: 32(i56 filıııi. hu ıııeşlmr tenorun ~imdiye 1<adar yarttlliğı en bUyllk şıtrkıh rilnı ı dfr. 
Grand Oµerıının oynadığı TURAXDOT'u .1 iki perdesi, hıı mulıll•şeııı rılıııin en ııeris ve revloılftrle paı·~'ll" .ıır. 

ilaveten ı FOX JURNAL'ln en aon havadlalerl .-.. - ... - ...... _.,., 
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MEMLEKET HABERLERİI 
·Kasaba belediyelerine örnek· 

olacak mamur bir köy 
Edremit körfezindeki Güre köyü su kuvvetinden 

istifade edilerek elektrikle tenvir edilmiş, köyde 
bir de vahlı pansıyon yapılmışhr 

Bursada iki köylü 
Fare ilacile 
Zehirlendi 

Bursa (Hususi) - İki köylü Bur
sada işlerini bitirip köylerine dönerler
ken dinlenmek için yol üzerindeki tar
lalardan birine girmişler, oturup din-
lenirlerken çırpılar üzerindeki serpil
mi~ meyvacıkların lezzetini merak et
mişler, birer tanesini ağızlarına atmış
lar 11e bunların kara üzüm lezzetinde 
garfet güzel bir meyva olduğunu an~ 
]ayarak bir heyli yemişlerdir. Fakat 
birl müddet sonra ikisi de sancılanmış· 
]ardır. Meğer bunlar tarla farelerini ze
hirl~mek için fare otu ile kaynatılarak 

• tarlaya serpilmiş kuru üzümler imi,. 

Sayfa s 

Karadeniz sahillerinin en 
yent şehri Zonguldak 

Hergün inkişaf eden bu ş ~hri 15 yıl evvelki halile 
ölçmek, minare ile kurşun kalem arasında 

mukayese yapmak gibi birşeydir 
Zonguldak (Hususi) - Zonguldak ı 

şehrinin ilk kuruluşu Kırım muhare -
besine rastlar. O sıralarda Zonguldak 
madenlerinin i.dare merkezi Ereğli, 
ikinci merkezi bugün Zonguldağın bir 
nahiyesi olan 'cKozlu> idi. Kabineye 
dahil olmıyan cmadeni hümayun na
zırı> Ereğlide vazife görüyordu. 

Ereğli Bizans tarihile tarihi başlı -
yan çok eski bir kasaba idi. Buna ~u
ka bil «Kozlu>, madenlerin, daha dog -
rusu madenlerin yarattığı iktısadi 
c:artların meydana getirdiği bir kasa -
bacıktı. Fakat cZonguldak> diye ileri
de koskoca bir vilayet merkezi olacak 
sehrin ilk barakası olsun ortada yoktu. 
Kırım muharebesinde Osmanlı i!11pa -
ratorluğunun müttefikleri olan Ingiliz 
ve Fransızlar, üssülharekelerinden bir 
yığın ayrılmış olan harp genı!lerinın 
mahrukatını, Zonguldak havzasından 

KöyJüler sancılanınca hastaneye koş
mqşlardır. Fakat bunlardan birisi faz
lac~ zehir yemiş olduğu için kurtula
m~mış, ölmüş, diğeri tedavi altına a
lınmıştır. 

. temin etmek mecburiyeti altına gir -

Türk Adetlerini tetkik 
eden ecnebi 

Edremidde Güre köyü 
Güre: Güre Ed· nek olabilecek vaziyettedir. Yalnız be- Turhal (Husu.ısi) - Amerikan si· 

?eznide ~a~~us~/ Edremid körle- lediye bakımından değil, soysal, elrn- yasi ve içtimai bilgiler akademisidmü-
Kaz nomik Ve tarimsel durum bakımından mesaili Donald E. W ebster üç ay an -tinde bağlık, bahçelik bir köydür. -

dağı eteklerinde kurulmuş olan bu da Edremide mütefevvik vaziyettedir. beri Anadoluda Türk içtimaiyatı hak-
köyde bütün yapılar kAgirdir. Ahşap Köylüye 4500 liraya malolan mek- kında, tetkikat yapmaktadır. Bir çok 
bir tek ev yok.tur. tep binası çok güzeldir. Bu mektepte vilayet ve kazalarımızı dolaşan profe-

Köyün ortasında bir meydan, mey- bir de yatı kısmı ihdas edilmiş, civar sör Türklerin bir çok an'anelerini be -
danın ortasında da etrafı çınarlarla köylerin çocuklarım on para bile sar~ ğenmiş ve takdir etmiştir. Daha üç ay 
g··ı 1 eli lın. b"' ·· k b' b fetıneg· e lüzum hasıl olmaaan okutmak o ge enı ri ış uyu ır avuz var- Türkiyede ve bilhassa şarkda dolaş -
dır. Burası köyün en güzel yeri ve imkaruarı bulunmuştur. Mektebin ya - . 
lnerkezidir. Köyde Edremid belediye- tilı talebesi 45 tir. Bu talebelerin iaşe- tıktan sonra içtimaıyatımız hakkında 
Si.ne örnek olması icap eden bir imar leri köylüler tarafından verilen ayni ciddi bir eser neşredeceğini söylemek ~ 
he\resi vardır. Belediyesi olmamasına erzak ile temin edilmektedir. tedir. 
rağmen belediye teşkilatı ile idare e
dilen Edremidden fersah fersah ileri
de olan bu köyde temizlik, intizam Ed· 
~idlilere parmak ısırtınaktadır. Köy
de yeni yapılmış mektep binasile pan
siyon binası ve elektrik santralı bu 
:Dıeydanm civarında bulunmaktadır. 

Güre elektrikle ışıklandırılmış ilk 
!köyümüzdür. Köyün müteşebbisleri 
pek mebzul olarak boşuboşuna akıp 
lgitmekte olan su kuvvetlerinden isti· 
fade ederek köyde bir elektrik fabri • 
kası kurmuşlardır. Bugün bu fabrika • 
nın tesis masrafı tamamen itfa edil • 
Iniştir. Köylü elektrikten artık tabii js

tihsal masrafını ödemek, yani amele 
~ makinist ücreti vermek suretila Ui
tifade etmektedir. 

Gürede biri un, diğer ikisi de zey • 
tinyağı fabrikası olmak üzere üç büyük 
fabrika vardır. Köylülerin hepsi ça .. 
lışkan ve boş durmayı sevmez adam • 
lardır. Zirai kredi kooperatifi köylü • 
leri a7.allli derecede faydalandırmak .. 
tadır. 15 yıldanberi köyün muhtarlı -
i'ını ~ apan Süleyman Kargalı Gürenin 
her bakımdan ilerlemesi için kendi 
şahsi işlerini ihmal ederek çalışmak -
ta, bu yüzden de köylülerin sevgismi 
kazanmış bulunmaktadır. 

Bu köy Edreınide her bakımdan ör-
----... •• - •• __...... ........... ~ ..... 11: ............. -.... 

Heıgolanddan gelen teylek 
.Balıkesir (Hususi) - Edremit yo

lunu tamir eden bir telefon memuru 
olü bir leylek bulmuş ve bunun baca
iında bu leyleğin Helgolancfdan salı
verilmiş olduğunu gösteren bir marh 
Q'Ötnıüştür. 

- Apartmıan idralaıının indiğini 

biln1:J ormuş gibi .• 

Merzifonda Alıcık nahiyesi 

Alıcıl< köyünde yapılan havuz ve nahiye müdürile arkadaşları 
Merzifon (Hususi) - Buranın iki! lan Mehmet Örs köylüye kendini sev

nahiyesi vardır. Bunlardan Merzifona dirmiş bu suretle pek büyük varlıklar 
15 kilometre mesafede bulunan Alıcık yaratmıştır. Mek'Wbin yapılmasmda 
nahiyesi, 80 haneli ve 600 nüfusa malik 
güzel bir köydür. Manzarası şirin, fa
kat bağ, bahçesi yok denecek kadar 
azdır. 15 köyü vardır. Kendisi de da
hil üç köyde mektep vardır. Köylerin 
geçen seneye nazaran ekin durumu 
bozuktur. Hemen hemen yarı yarıya 

düşüklük var. 
Bununla beraber buğday fiatları 

ucuzdur. Köylüler tarlalarını şehirden 
otrak bularak, yahut ta bankadan para 
ahna.k suretile ekmektedirler. 

Köylüler mekteplerini yeniden ta -
mir etmişler, hatta muallimleri Kena -
na da güzel bir ev almışlardır. Değerli 
ve çok çalışkan bir nahiye müdürü o· 

yegane amil müdürdür. 
Sonra bu yıl 28 kimsesiz çocuğa el -

bise, ayakkabı, çorap, şapka verilmiş 
ve cumhuriyet bayramında bütün köy 
çocukları bayram merasimine iştitak 

etmişlerdir. Bundan başka, köye bl.i. -
yük ve geniş bir havuz yapılarak. köy
lülerin su derdine de nihayet verilmiş
tir. Açıkta akan sular kapatılmış boru
larla çeşmelere bağlanmıştır. Ve bu -
gün köyde «4> tane hol sulu çeşme 
vardır. 

Köylülerin okumağa büyük hev.:s
leri :var. Bu yıl mektebe c20> çocuk 
kaydedilmL~lir. Ve mektepte c59> ço
cuk vardır. 

PAZAROLA HASANSEY 
o o 

DiYOR Kı; 

... Dört odalı bir daireye 60 lira is
tiyorsun Hasan Bey ... 

... Apartnnanının ne fevkaladeliği 
var sanki? 

mi.şlerdi. Ve işte o sıralarda Kozludan Zonguldak valisi Halit Aksoy 

Zonguldak sırtlarına doğru uzanan ma- !ayetin pürüzsüz bir muvaffakiyetle 
den ocakları yeni yeni icaplar ortaya başardığı beş yıllık yol programının 
atmış ve maden ocaklarında çalışanla - meydana getirdiği eserden bol bol fay-
rın barınmaları için bugünkü vilayet dalamyor. Köylü artık patika yollar
merkezinde de bir kaç basit çatı yük - dan asmak zahmetinden, az yağmur 
selmişti. · serptiği, biraz kar yağdığı zamanlar 
Kırım muharebesine kadar uzanma- köyünde mahpus kalmak talihsizliğin

ğa hacet yok, Zonguldağın eskilerini, den uzaktır. Dün katır geçmiyen yol
meseıa, Havzanın yirmi sene maden larda bugün otomobil cirit oynuyo!', 
müdürlüğünü yapmış olan Bay Hüse- Zonguldağın her yıl biraz daha bil -
yin Fehmiyi dinlersek, daha 2~-25 ~e- yüyen ve artan ileri hamlelerinde Zon-.. ' 
ne gibi nisbeten yakın bir mazıde bıle guldaktaki iktısadi hareketlerin tes::-i 
Zor:ı.guldakta vazife icabı ot~r~nla~ı~ hiç şüphesiz ki en başta gelmektedir. 
tıraş olmak için Kozluya gıttıklerını Fakat şurası da muhakkaktır ki, Zon
öğrenmiş oluruz. . guldak talihli bir memlekettir. Bu ta-

Bu şehrin teessüsünde aranılan ılk lih, Zonguldakta, Zonguldağm sinesin
nüveler belki, Kırım muharebesine da- de sakladığı maden cevheri kadar cev
yanır. Ancak, Zonguldak şehrinin ma- herli ve enerjik idare başlarının eksik 
zisini seksen bu kadar yıl evveline at- olmaması suretile tecelli etmektedir. 
mak hatalı olur. Zonguldak bütün a - Zonguldağın ileri atılışlarında gelip 
nasırile yepyeni bir şehirdir. Her yıl geçen valilerin değerli hizmetleri, Zon
nüfus ve bina kısmından tanınmıya - guldaklıların her zaman takdir ve şük
cak kadar inkişaf eden yeni bir şehir.. ranla anacakları mahiyettedir. Bu mü-

Zonguldak daha on beş yıl evvel eğri nasebetle bir hatıradan bahsetmek i.3 -
büğrü, daracık ve karanlık sokakları, 
şuraya buraya, darına dağın serpelen
mi.ş küçücük evleri, düman tüten bir 
kaç sivri bacası ve nihayet bir çamur 
deryasından farksız tek ana caddesile 
geri ve sönük bir kasabacıktan başka 
bir şey değildi. On beş yıl önceki Zon
guklakla bugünkü Zonguldağı ölçmek, 
minare ile kurşun kalem arasında mu
kayese yapmak gibi bir şeydir. 

On beş sene evvel değil, hatta iki se-
ne evvel Zongldağı görmüş iseniz, bu
gün, sizinle bahis tutuşmağa haz.~r~? 
Zonguldağı tanıyamazsınız. Çunku 
Zonguldak yıldan yıla tanınmıyacak 
derecede değişen, gelinlik çağına yak
laşan bir genç kız gibi serpilen, ~lişen 
ve göz kamaştırıcı bir cazibe ile gü -
zelleşen bir şehirdir. 

Dünün küçük küçük ahşap evlerinin 
yerini bugün sekiz on katlı beton a -
partımanlar almıştır. Dünün eğri büğ
rü daracık sokakları bugün birer cadde
dir. Dünün isli petrol lambaları salla
nan direklerinde bugün elektrik am -
pülleri nur saçıyor. Dünün iki yanını 
saçakları isli kötü barakalar kaplıyan 
ve bir bataklıktan farksız ana sokağı, 
bugün iki yanını büyük ve zarü bina
lar kaplıyan geniş bir beton cadde ol
muştur. Nihayet, dün yolsuzluktan iki 
dağ ardlnı bilmiyen köylü, bugün, vi-

Hasan Bey - Daha ne fevkaladeli
ği olsun ... Ko~uların hiç birinde ne 

radyo var, ne de gramofon!. 

terim: 
Şimdiki valimiz Halit Aksoyun vila

yetimize tayin olunduğu günlerin ari
fesinde idi. Yeni valinin tayin haberi 
ulaştığı gün, her yeni vali için yapılan 
tahminler ve çıkarılan şayialar gibi bir 
çok şeyler söyleniyordu. Yeni valinin 
sayılan meziyetleri bilhassa bir nokta 
üzerinde toplanıyordu: 

«Yeni vali imarcılıkla ve yol yap -
tırmakla temayüz etm~ bir zattır> de
niliyordu. 

Filhakika, ekseriyetle ş~az bir isa
betle gören ve hüküm veren halkın de
diği doğru çıktı. Yeni valinin burada 
işe başladığı günden itibaren başardı
ğı eserlerle bıraktığı intiba ilk tah -
minleri teyit etti. Yol, köprü, bina ve 
her iki manasile yolsuzluğa ve düzen
sizliğe düşmanlık yeni valinin vasıf -
ları oldu. 

Vilayetin üç yıllık yol programı mu
vaffakiyetle başarılmıştır. !kinci pro
gramın tatbiki ve muvaffakiyete ulaş
tırılması gün meselesidir. Ve bu 
program birinciden artan işleri sona 
erdirmiş olacaktır. 

Zonguldak, topraklarında gömülü 
tabii servelin yarattığı 1ktısadi hare • 
ketlerin ve faaliyetlerin kaynağıdır. 
Bu hareketler ve bu faaliyetler şeh -
rin inkişafındaki icapları doğurmak -
tadır. Şu kadar var ki Zonguldak ik -
tısadi şartların emrettiği inkişafı ba -
şarabilecek kuvveti, enerji ve eleman
ları bir araya top1amış bahtiyar bir 
memlekettir. * 
Bir adam karısmı yaraladı 

ve mahkum oldu 
Kastamonu (Hususi) - Burada 

Hasan isminde bir adam karısının 
kendisini zehirlemek için çorbaya ze
hir koymuş olduğunu zannetmiş ve ka ... # 

rısını bıçakla yaralamıştır. Sulh mahke 
mesinde yapılan duruşması sonunda 
tuzluğa komşu çocuğunun tuz yerine 
güve tozu (naftalin olacak) koydugu 
ve Hasanın bunu tuz sanarak çorbaya 
ektiği, karısının kabahati olmadığı an-

1 
al~lmış, Hasanın 1 ay 5 gün hapsine 
karar verilmittir. 
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Genç kızlarımızı alakadar eden dava 

NİÇİN 
Evlenemiyorlar? 

Yirmi sene içinde binlerce genci evlendiren 
e.~lıl bir lılavuz lıadının fikirleri 

Ôglt ince elegıp ıık dokuyorlar kı 
istedikleri bir kocayı bulabilmk İçın 
yıllar yılı beklemek lazım geliyor. 

Dede en 
T. h . yas otuzu hulu 

o " ya/11cu yor 
rrkelcıen le mak noheı, de 

ıza oe 
•sın yolcso c çıyor arıilc 
dolaş dur. koca Peşırıde 

Yirmi seneden beri kılavuzluk ya- !ere, zengin kız babaları hiç rağbet "'t.
ean bir kadınla, evde kalan kızlarımıza mez oldular. Zemane kız1arı yaşlı ve 
pair bir konuşma yaptım. Adının ckıla- zengin koca hasretlisi oldular. Zengin 
ruz» olduğuna bakıp onu da birçokları gin koca ... İyi hoş ama, her kıza bir 
pibi, bohçacılıktan yetişme, birşey san- zengin kocayı. nerede bulmalı? .. 
mayın. Tanıdığım kılavuz, yüksek ai- Evlenmelerın azalması, herkesın ken 
leler içine girip çıkar. Söz..,_ sohbet bilir. ,di dengin~ bulam~asm~an ileri geli
Gayet tatlı masallar, hikayeler anlatır. yor. Zengın kız. fakır del~kanl~yı, oku
Başka kılavuz kadınlar gibi, aile sırla- ·~~ş a.dam, ca~ıı. kızı be~e.nmıyor. Ve 
rını, rastgeldiği yerde, ifşa etmez. boy'lelıkle zengını de, fakın de evlene-

Geçen gün, bu eski kılavuzu, bilhas- ,miyorlar. 
f>a görmeğe gittim. , Artık bize iş kalma?ı. Bilgili kızlar, 

Anadoluda yaptığı bir seyahatten kocayı parklarda, mesırelerde, balolar- , 
yeni dönmüştü. Kendisine soracağım ,da kendileriv bul~y~rl.ar. Deli~anlı!ar / 
şeyleri, önceden biliyormuş gibi, daha ,da evlenmege nıyetlı ıseler, gozlerme ~ 
beni görür görmez : kestirdiklerini, çekip alıyorlar. Malları 

- Ah dedi şu bizim büyük burunlu meydanda olunca ara yerde, dellala ne r 
1 ) hA 

kızlarımız!... Hep kabahat onlarda ... Er . acet... . ı 
kek beğenmiyorlar bir türlü ... Vaktile .z~ten ~~n .çokta~ ~erı. kıla~zl~k.~an 1 
kocaya varan biz zavallıların canımız ,e!.~ı ete~ımı çektım. Zalunetı, w u~un
yok muydu? Anamız, babamız kima ve ,tusu, aldıgımız beş on kuruşa degmıyor 
rirse, ona gider, koca diyip dört elim~z- ki... 
le sarılır, ömrümüzün sonuna kadar . - Ne yapmalı ki, kızlarımız koca
tatlı tatlı yaşardık. Şimdiki kızlar, er- sız kalmasın? .. 
keklerle teklifsiz olduklarından mıdrr, , - Dediğim gibi, kocasız kalmamanın 
11edir önlerine koca diye çıkan her a- ~aresi, büyük burunluluğu bırakmaktır 
damı: kolaylıkla beğenivermiyorlar. ,Ilk çıkan talibe, eğer münasipse, he-
Öyle ince eleyip sık dokuyorlar ki, is- men «peki!» de!ive~melir... . 
tedikleri bir kocayı bulabilmek içln . Ben erkeklen bu ışte daha uysal gö
yıllar yılı beklemek Iazımgeliyor. Fa- ,rüyorum. Bekar kalanların çoğu, iste
kat yaş otuzu bulduktan sonra, insanın ,dikleri kızı alamadıkları için evlenmi
karşısına koca değil koçan çıkar! Yal- yorlar. Böyle koca beğenmez bir kız ta
varma nöbeti bu sefer erkekten kıza .nırım. Kaç delikanlının yanında 18.f mı 
geçince, artık

1 

işin yoksa, koca peşinde ettimse annesinden evvel, üstüme atı-
dolaş dur... , lırdı: 

- Kızlarımızın evde kalmaları, de- - se.~ git te kendini papucu ~üyüğe 
mek bu yüzden oluyor? okut!.. Oyle erkekleri ben kapımda u-

Güldü: şak diye kullanmam! gibilerden laflar 

- Hayır ... Sade bu yüzden değil. De
lil{anlılanmız da pek havaileşti. Nerde 
eğlenti, nerde saz, söz varsa hepsi bal 
görmüş sinek gibi oraya üşüşüyorlar. 

Evlenmek kimin aklına gelecek? Beş 
para harcamadan, her akşam, bir başka 
yosma ile safa sürmek dururken! .. Ben, 
şimdiye kadar, yüzlerce kız babası ta
nıdım. Bunların hepsi de kızlarını bir 
an evvel kocaya vermek istiyorlardı. 
:Fakat, kızına nasıl bir koca aradığını 
bilen babaya pek az rastladım. 

Damat zengin bir adamsa, iş hemen 
değişir. Hakkında pek uzun boylu tah
kikat yapmağa bile lüzum görmezler. 
Talip, fakir bir delikanlı olunca, kılı 
kırka yarmağa başlarlar. 

Vaktile, kimsesiz gençler, pek mak
buldü. Eski zaman konaklarında yaşa
yanlar, eve iç güveyi alacakları genç
lerde yalnız namus ve fazilet arar, on
ların biraz da yüzlerine bakılacak ka
dar güzel olmasını isterler: 

- Bizde görsün, bizde bilsin!. derler
di. 

Şimdi, bu adet kalktı. Kalkması da 
iyi oldu ... Fakat, az maaşlı, temiz gP.nç-

ederdi. Aradan on sene geçti. Hala, ken 
dine münasip bir koca bulamadı. Bu 
gidişle, bulacağı da yok! Kız anaları, 

,kız babaları, çok kere daha iyisini bu
labilmek için, ayaklarına gelen kısme
ti teperler. Sonra kızları evde kalıp ko
cayınca: 

- Ne yapalım, kısmet böyle imiş! 
derler. 
Kısmet, kısmet ama, kısmete de bir 

az perdah lazımdır, oğlum ... 
Ali Akıncı 

iplik buhram sona eriyor 
İplik buhranının önüne geçilmesi i

çin İktısat Vekaleti hariçten iplik idha
lini uyuşturucu maddeler inhisarına 
vermiştir. Bizim afyonlarımızm belli 
başlı alıcısı Japonya bulunmaktadır. 
J aponyaya verilecek afyonlara muka
bil oradan memleketimize pamuk ipli 
liği idhal edilecektir. Japon ticaret mü
messilliğile yapılan temaslar sona er
miştir. Bir iki güne kadar gümrükte 
bulunan Japon pamuk iplikleri mem
leketimize idhal edilmeğe başlanacak' 
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DENİZ HARP OKULUNDA 
NELER GÖRDÜM?. 

"Galatasarayın piliv •• •• gunu var ya, 
bizim de pilikimiz meşhur; biz de 
her sene bir piliki günü yapacağız!,, 

Denize verilen bakla(! )-Bir damla göz yaşının manası-İsyan çıkarmak istiyen Amiral 
Bir şaka- Top kelimesini kullanmadan topçuluk dersi veri/iri mi?-Bir harp hikayesi 

- cBakla• yı dentze vermek? 
Deniz Harp okulunda elime verilen 

merasim programının akıl erdiremedi
ğim yegane maddesi... Benim ağzımda 
bakla ıslanır mı? Bu maddeyi okuduk
tan sonra, ilk yakaladığım talebeye sor
dum: 

- Kuzum kardeşim ... Şu denize ve-
rilecek paklayı görebilir miyim? 

Bana baklayı göstermeye razı oldu
ğunu başını önüne sallayarak anlatan 
talebe önde, ben peşinde, yürümeye 
başladık. Ben ya mutbağa, ya tarlaya 
götürüleceğimi tahmin ediyordum. l4'a
kat genç bahriyeli, deniz kıyısında, 
vinç makinesine benziyen bir demir <i
letin önünde durdu. Ve: 

- işte! dedi. Bakla bu! 
Bir alete, bir de talebenin yüzüne 

baktım. O anlattı: 
- cBakla•; bu kalın zincirin her bir 

halkasına verilen isimdir. Gördüğünüz 
gibi, zincirin ucu denizin içine do'ğru 
uzayıp gitmektedir. Her sene, bu zinci
rin bir halkası yani bir baklası daha 
merasimle denize uzatılır. Bugün de, 
denize, zincirin yüz altmış birinci hal· 
kası, yani baklası verilecek! 

Talebeye teşekkür ederken, bu an'a
nenin nereden çıktığını merak bile et-

Denize bir bakla daha atılıyor 
nu y-ordum. Talebe arkadaş, denize bir
deı .. fazla halka gitmemesi için alman 
tertibatı gösterirken, az kalsın bir bak
layı kaçırıyordu: 

- Aman, dedim, vazgeçtim. Eliniz
den bir kaza çıkar. 

Çünkü denize girenler içinde bazı 
memurlar da var. Eğer tekzip hastalı
ğı, o memurlardan balıklara da geçmiş
se vay halimizedir. Mübarekler, bakla
ları sayarlar, ve bir tane fazla olduğu
nu görünce derhal bir tekzip gönderip 
cümlemizi rüsvay ederler! 

Yüreği yirmi yaşmda olan 
ihtiyar subay 

Merasim programı mucibince sıra, 
en emekli sübayın söylevine gelmişti. 
En eski sübay Hamit Naci ortaya çı

karıldı. O ande, bu samimi merasimin 
en heyecanlı sahnelerine şahit oldum. 
Ak saçlı ihtiyar sübayın talebeleri: 

- Yazık ... diyorlardı. Hocayı bu a
yazda oraya götürmemeliydiler ... Üşü
yüp hastalanacak. Bari gidip etrafını 
çevirip te, rüzgarı keselim! 

Hamit Nacinin gözlerinden süzülen 
yaş damlasını görünce : 

- İşte! demiştim. Duyulan bir he
yecanı ifade edememenin ıztırabı! 

Fakat az sonra, orta yere koltukla 

Yazan: Nacı Sadullah 

Mektebin en ihtiyar subayı nntkunu söylerken 
götürülen hocanın zayıf göğsünden - Kime olacak? Beni bugünlere ye--
yükselen dik sesten anladım ki, eti ve tiştirmiyen talihime! 
k~mi~i. çok~ }.htiya:.1ay~n o. kurt balı Yemekte yükselen asabi bir se! 
rıyelının .!'1r~gı hen~z .. yırmı Y.aşında- Yemek salonunda, dahiliye zabiti, e
dır. Ve gozler1?den s~zulen o hır d~- lindeki tahta tokmağı tabağına vurdu,. 
la yaş, o anda duydugu heyecanı sozıe ve bağırdı: 
ifadeleştiren:emenin aczinden d.eğil; o _ Buyurun... Tanrı adına! 
an~a duyd~~ heyeca~ın zengın kay- Bütün eski sübaylar, yemeğe kaşık 
nagından suzulmektedir. sallamadan önce mektebin bu eski an-

İhtiyar sübay : anesine uyarak ~evap verdiler : 
- On üç sene denizlerde gezdim, de- _ Tanrı adına! 

di. Birçok harpl~~e girdim. Fak.at dal- O sırada, yaşlı başlı bir sübayın asa ... 
galar aras~da gurl.eyen topların ba~a bi sesi yükseldi: 
tanıtamadıgı tek hıs korkuydu. Kını - Yahu susun diyorum be? Yarım 
derdi ki; fırtınalı denizlerde, ve harp- saniye geç

1 

zıkkımlansanız geberir mi-· 
lerde tanıyamadığım korkuyu, sekse - siniz? 
~den sonra, ~eybelinin sakin bir sa- Ben başımı hayretle ona çevirdim: 
hilınde duyacagım. Herkes susunca bu hitabını nazika .. 

Evet evlatlar~: Be~. korkuyu, bura- ne bulmadığım sUbay ilave etti: 
ya da~et .~Yl.~dıgım ~un tanıdım. Ve, _ Bahçede bir anahtar buldum. A• 
bana omrumun e~. yuksek heyecanını nahtan kaybolan bana gelsin! 
verecek olan bu gune kavuşmamaktan Atılan kahkahalar arasında iş anla"' 
korkt1;1ffi! . . .. şıldı: Meğer şakacılığiyle ve tok sözlü• 
Eskı devırdeki çalışma ~ar~larını~ ko lüğüyle meşhur olan sübay, talebelild 

tülükle~!1:i tasvir .eden :ffam~t ~acı: zamanında, kaybedilmiş eşya bulmuş 
- Hulasa, dedı, eskı aczımızle bu- bir arkadaşının taklidini yapmış! 

günkü kemalimiz arasındaki bütün fark P'lak· U .. 
ları saymaya kalkışsam, sizin dinlem~k . 1 1 g nu 
takatiniz, ve benim soluğum tükenir! w M~rasımden sonra, vedalaşvırken de-< 

Gemilere olduğu- kadar kelimelere gerlı mektep komutanı Ertugrul: 
de kumanda etmesini iyi bilen usta - VArtık, ~-Y~~du, her sene tekra~lıı· 
bahriyeli, güya iki devir arasındaki y~c~~ız bu g~u ... Gal~tB;s~rayın ~ı~av 
farkları anlatmaktan izharı aczetti. Fa gunu var ya· · Mcktebımızın de pılakl 
kat bilmem, o farkı, onun bu son cüm
lesinden daha belagatle ifade edebil
meye imkan var mıydı? 

Bahk ve bahriyeli 
Eski mezunlar, biribirlerile konuşu

yorlardı. Birisi ötekine talebelerden bi
risini göstererek sordu: 

- Oğlunuz mu hocam? Size çok ben 
ziyor da? 

Mütekait bahriyeli, parmağiyle bir 
deniz zabiti gösterdi: 

- Hayır ... Oğlum şu binbaşıdır! 
Ve ilave etti: 
- Fakat o .gösterdiğin çocuk ta oğlu

mun oğlu ... Yabancı değil yani! 
Beriki : 
- Demek, dedi, sizin silsile denizci? 
İhtiyar bahriyeli güldü: 
- Tabii .. Balıklar denizden çıkar mı? 

Eski hAtı ralar 
Amiral Vasıf: 
- Hey gidi günler hey! diyor... Şu 

taşlıkta tam iki defa dayak yedim. Bir 
seferinde namaz kılmadığım için, bir 
seferinde de birisbıi dövdüğfun için. 
Bir defa da ekmekler kötü diye isyan 
çıkarmıştık! 

Dişlerini gıcırdatıyor ve ilave edi
yor: 

- Eğer elimden gelse, şimdi de bir 
isyan çıkaracağım! 
Yanındaki arkadaşlarından birisi so-

ruyor: 
-Kime? 

si meşhurdur. Biz de her sene bir cpi· 
la.ki> günü yapacağız! 

HAmit Nacinin anlattıkları 
Hamit Naci... En ihtiyar sübay ... A~ 

saçlarındaki saçların tellerinden bol hi 
tıraları var ... Ben, ondan dinlediklerinı 
den, yalnız bir tanesini yazıyorum. Bu
nu okuyunca göreceksiniz ki, Hamit Nl 
ci, hatıralarile, bir gazeteciyi oo y( 
geçindirebilecek kadar zengin bir mev-c 
zu hazinesidir. 

Öyle de tatlı anlatıyor ki, onu dinle-. 
meye kendimi biraz daha kaptırsam,, 
merasimin ibütün havadislerini atlata• 
cağım. 

- Biz, diyor, Abdülhamit devrinde. 
hocalık ettik. Düşünün ki ben topçu• 
yum. Fakat tıpkı cYıldız• kelimesi gi• 
bi ctop• kelimesini ananlar da Marma• 
ranın dibine gönderiliyorlar. Ve biz, 
ctop• kelimesini kullanmadan, topçu
luk dersi vermeye çabalıyoruz. Ben d 
şerait içinde, Türkiyede denizciliğin 

nasıl top atmadığına hala hayrette • 
yirn! 

- Bir:ı.z da harp hatıralarınızdan dl• 
lesek üstadım? 

O, bir müddet hafızasını yokladıktaıı 
sonra: 

- Ben, bir tarihte, Tuna ağzında ne• 
mirleyen donanmada bulunuyordum. 
Bir sa'bah, cNecmi Şevket> te nöbete 
girmiştim. Baktım... Tunanın Hızır tl· 
yas metha1inde üç adam yüzüyor. Der

(Devamı 8 inci aayfada) 
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Biii nasıl güldürüyorlar? . 

Ekrem Reşit anlahyor 
Yazan: iMSE"T 

Ekrem Reşıt, "'::ıerreri ve tipleri 

Sayın karilerim, ı -Hay hay! . 
Lüküs Hayatı gördünüz mü, hani bir Maskarada V?.şf~: W• 

llıza Bey vardı, hani bir Mıstık vardı.. «- Bir şey soylıyece~ı:ı pek tuhaf> 
liani hani hırsız Rızayı tüccar Rlza diyor ve en evvel kendısı kahkaha~la 
l3ey zannederek: gülüyor, biraz sonra bu kahkaha bu -
. - Buyurun Rıza Beyefendi, hoş gel- tün salonda duyuluyo~. 

dıniz! _ Kelime oyunu, grımas, daha bun-
Diye karşılıyorlardı. !ardan başka güldüren amiller var mı-
I.üküs Hayatı gördünüzse tadı da • dır? 

ın~ğınızda kalmış, Deli Doluya da git- _ Evet, in.sanların gülünç bir ta -
ınışsinizdir. Deli Dolu, nasıldı baka - rafları da mekanik olmalarındadır. 
Yıın .. Hah siz benden evvel bildiniz .. Hanri Bergsan da bunu söylemi~tir. 
li~ırn Moris Şövalye olmuştu değ:J Düşen bir adam, kırılıp yıkılan bir ma
lnı? Vasfi orada ne hoştu; Bedianın söy- kineye benzediği için, gülünçtür. Mas-
lediği şarkı nasıldı bakayım: kara operetinde N eyirenir delilik sah -
~Pedimo Pedakimo• nesinde bir makine, bir yapma bebek 
lşte ta kendisi... halini aldığı için güldürmüştür. 
Daha daha neler vardı; buldum: Saz 

~az.. Hazım Amerikada Amerikalıları 
başına toplamıştı. O ailesinin yedi gö
ek asaletini birer birer sayarken A -

~erikalılar hayretle dinliyorlardı. On
b ta iki kere ikinin beş ettiğini de is-
at etmişti. 

"'Şimdi karilerim L~küs Hayatı, Deli 
uoluyu, Maskarnyı, Uç Saati, Saz Cn
~ı 'Yazan Ekrem Reşidin evine hep be
raber gidelim. Ben kendisinden ran -
devu aldım, evdedir. Kapıyı çalıya -
rurn: 

- Ekrem Reşit. 
- Buyurun. 
Çok kalabalığız amma zarar yok. 
Açıkgöz olanlar benimle beraber eve 

girerler. Eve giremiyenler de ne yapa
~ını dışarıda beklesinler. Ekrem Re -
~ıt bizi karşılıyor. Kostümünün üstüne 
rop döşambrını giymiş; kabahat ben
de: Eğer bu kadar kalabalık gideceği
ll'lizi evvelden söyleseydim; her halde 
frakını giyer, öyle karşılardı. 

Ekrem Reşidin salonundayız .. Şimdi 
~arilerim.. Ben kendisile konuşaca -
tun, siz de beni dinleyin. Duvardaki: 

cAleyke Avnullah• 
Yazısını okuyup sorgu suale başlı -

9orurn .. 
Ekrem Reşit anlatıyor: 
- Gülmenin ne olduğunu tarif ede

llıe:rn, fakat in.sanlar bir çok şeylere 
~lerler. Grim as, .Atelime oyunu, vod -
Vıl, bir inı::e komedi sahnesi insanları 
gij}dürür. Her birinin güldürme tar -
ıı da başkadır. 

- Güldüren şey nasıl olmalıdır? 
- Güldüren şey bC§Cri olmalıdır. Me-

sela bir sandalye üzerine konulmuş bir 
Ceket hiç bir zaman gülünç değildir. 
1"'akat bu ceket bir sırta geçirildiği za
:tnan hazan gülünç olur .. Ya fazla dar 
Relıniştir, ya fazla bol! .. 

- Ceket şapka böyle diyelim, hay -
Vanlar güldürürler mi? 

- İşte meseleye geldik. Hayvanlar 
güldürmezler, fakat bir hayvan insana 
benzediği zaman güldürücü olur. 

- Bunun zıddı var mıdır? 
- Evet, bir insan da hayvan taklidi 

Yaptığı zaman güldürür. 
•Maskara> da Hazımın maymun tak

lidi yaptığını hatırladım. O sahne bir 
an gözlerimin önüne geldi ve ben bir 
a~ için bu sahneyi seyrediyormuş gibi 
guldüm. 

- Gülmek kollektif ve ayni zaman
da saridir. 

- Sirayetinden sakınılmaması la -
:tırn gelen yegane hastalık bu olacak! 

- Evet! 
- Sari ve kollektif olduğuna misal-

ler getirebilir misiniz? 

- Ayni hareket, ayni söz, ayni mev
zu herkesi güldürebilir mi? 

- Havır, güldürmek ya beşeridir, 
yahut m~halli. Beşeri olursa herkesi 
güldürür, fakat mahalli olursa gül -
dürme sahası da o mahalle mahsus ka
lır. Örf, adet ve mahalli tiplerle istih -
zalar mahallidir. Bütün dünyayı gül -
dürmez. 

Ekrem Reşit güldürmenin yolunu bi
lerek güldüren güldürücülerden bı -
riydi. Güldürmek san'atının bütün sır
rını ağız çabukluğiyle ağzından kap -
mak istiyordum. 

- Daha daha nelere gülünür? 
- Daha daha rollerin, ve jestlerin 

değişmesine ... 
- Biraz daha açık izah etseniz. 
- Mesela korkak bir adamı, kor -

kutuyorlar. Ayni korkak adam biraz 
sonra kendisini korkutanın pozlarını 

alarak bir başkasını korkutuyor. İşte 
bu güldürür. 

- Güldürmek iyi midir? 
- Güldürmek, yani cemiyetin ve 

fertlerin gülünç taraflarını göstermek 
tabii iyidir. Demek oluyor ki cemiyet
te böyle gülünç insanlar vardır. Bu 
in.sanlar kendi gülünçlüklerine güler -
ler .. Amma bazan da terbiyevi bir te
sirini göri.irler. Gülünç olduklarını an
layıp huylarını değiştirmeleri ihtimali 
pek çoktur. 

- Kendi yazdığınız operetleri sey
rederken kendiniz de güler misiniz? 

- Ben daha güldürücü sahnel<·ri 
hazırlarken gülmiye başlamışımdır. 
Tuhaf değil mi? Benim yazarken gül
düğüm sahneler, halkı en çok güldü -
ren sahnelerdir. 

- Desenize seyircilerle aranızda bir 
anlasma var. 

- • Öyle olmasa seyirci beni sever 
miydi? 

- Güldüren bir insan olmak için ... 
Sözümü yarıda kesti: 
- Güldüren bir insan olmak içiıı, 

dedi, çok ağlamış olmak Iazımdır. 
- Siz istediğiniz zaman da ağlata -

bilir misiniz? 
- Maskarayı seyrettiniz mi? 
- Evet! 
- Deli Doluyu? 
- Evet! 
Deli Doluda Vasfinin burnile zurna 

çalması sahnesi güldürmüyor değil mi? 
Hatta ağlatacak bir hal! Düşünün saf 
bir çocuğun bir genç kıza hoş görünebil 
mek için bir tek çaresi kalmış, burnile 
zurna çalmak. 

Sonra Maskarada Hazımın çocuğu 
kucağına alıp onunla konuşması: Sah-

SON POSTA 

Otel garsonu ile 
Evlenen 
Irak Prensesi 

Karı kocanın aralan açıldı, 
ayrılıyorlar 

Bundan bir müddet evvel Irak 
Prenseslerinden Azranın Rod.osta bir 
otel garsonunu severek bütün huku
kundan feragat edip Atinada kendisile 
evlendiğini yazmıştık. 

O zaman bu mevzu etrafında ileri 
geri bir sürü söz söylenmiş, Yunanlı 
otel garsonu Haralambosun bu işi para 
koparmak için yaptığı işaa edilmişti. 

Dünkü posta ile gelen Paris Soir 
gazetesi karı kocanın aralarının açıl
dığını haber vermektedir. Gazete, ay
ni zamanda bir Amerikalı kumpanya
nın Haralambos ve Prenses Azraya 
maceralarını filme çekmek şartile 150 
bin dolar teklif ettiğini de yazmakta-· 
dır. 

Çiftler bir haftadanberi geçimsizlik 
yüzünden birbirlerinden ayrılmışlar
dır. Boşanma kararını Mısırda istihsal 
edeceklerdir. 

Sayfa 1 

Erkekler kadınlaşıyorlar mı? 

Radyodaki Konferans 
erkekleri kızdırdı ! 

' Bir muharrir, bir avukat, bir ztrzyat ticarethanesi sahibi. 
bir f otograf cı ve berberin anlattıkları 

Burhan Felek İrfan Emin . 

R gazeteci Suat Derviş 1 vasıftadır. Eski zamanların o dantellı, 
amancı ve ' . km 1 e kral 

radyoda verdiği bir konferansta erkek- yapma beniı, !a a .. sa.~ ı ~rcns ~ensl"-
lerin kadınlaşmakta olduğunu iddia et- larına mukabıl b~gunun oyle P .~ 

· t' Bu iddia İstanbul erkekleri ara- ri, kralları var kı ayaklarını uzataraı< 
mı.şdı\ayli dedikodulu akisler uyand\r- köşelerinde rahat oturacakları ye:de, 
sın a k 1 .. 1.. 1 r· en tehlikeli sporları yapıyorlar. Dagla· mıştır Ba ınız ne er soy uyor a . . 

· ra tırmanıyorlar, atlarla manıalar aşı-
Bir avukat : yorlar, ı~tta arslan avı yapıyorlar. I3u 
Avukat İrfan Emin diyor ki: arada düştip ölenler, yağını kolunu kı-
- Erkeklerin kadınlaşmakta olması ranlar bile var. . 

' iddiası pekte haksız değildir, biz bunu Binaenaleyh şimdiki erkek, tam, d~-
her adımda görüyoruz. Kaşları ~ol~~- ri, ve erkek hayvanların vasfın?a ~ı~ 
muş, tırnakları cilalı, gözleri su~~~ erkek olmaya çalışıyor. Tıpkı hır kvç 

Prenses Azra ve kocası 

Prenses elyevm Atinadadır, ve te
essürtinden kimseyi kabul etmemekte
dir. l-.aralambosun ise film çevirmek 
üzere Holivuda gideceği söylenmekte
dir. 

Neft Sendikatın 
Kasasını delenler 
Henüz bulunamadı 

Sovyet bankası içinde bir daire iş
gal etmekte olan Neft Sendikat kum 
panyasının bonoları saklamaya mah
sus kasasının makapla delindiğini yaz
mıştık. 

Yapılan tetkikatta kasayı imal eden 
fabrikanın kilit başlarını saklamak i
çin sahte perçin başlıkları yaptığı ve 
kasayı açmak isteyenlerin de bu işde 
acemi oldukları için bu perçin başlık
larını deldikleri anlaşılmıştır. 

Maamafih bu işi henüz kimin yap
tığı anlaşılamamıştır. lşde kasayı ve 
binayı muhafazaya memur olanların 
ihmali bulunduğu da anlaşılmıştır. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

············································-········-····· 
nenin en komik elamanına bir trajedi 
oynattım. 

Ben söyledim: 
- Ve muvaffak oldunuz .. Amma bu 

trajik sahnelerde Cemal Reşidin da 
büyük bir tesiri var. 

- O muhakkak! Bir şey daha söyli
yeyim, burunla zurna çalmak sahnesi 
için Vasfi: 

«- Ben burnumla zurna çaldığım 
zaman herkes katıla katıla gülecek!» 

Demişti, ben aksini iddia etmiştim. 
Bahsi ben kazandım. 
Sayın karilerim. Ekrem Reşitle ko -

nuştuğumuz yeter. Şu yıllardanberi 
bizi güldüren operetlerin müellifini 
fazla rahatsız etmiyelim. 

Ekrem Reşidin, bana ikram•ettiği el
malardan siz de mi istiyorsunuz? Gör
dünüz ya: Ben de ancak bir tane yiye· 
bildim, Bedia Ferdiden sıra kaldı mı 
ki.. Tabakta ne var ne yoksa hepsini o 
temizledi. 

İM SET 

erkek bollaşıyor. Ben bunun tesırını gibi. . 
har sonrası cemiyetinin her tarafta Kadına gelince maalesef evvelkı er: 
çök~ntüler gösteren psikolojik vasıfla- keğin nüfuzu altında kalarak o da aynı 
rı bakımından tetkike layik buluyo- yoldan gittiği zamanları unutup o da er 
rum. Tehlikede bulunan bir kemi dil- keğin katlandığı zahmetlere, ce!ctla. a 
şünün: Ölüm tehlikesi hakim olduğu katlanmak istediği için erkekleşmekte-
müddetçe içindeki bütün insanlar mu: dir. . • . 
ayyen bazı manevi bağlarla bir ebedı Yoksa bır kadın l}akım olmakla,. Şe
varlığa dönerler. Dillerinden söz ola- hir Meclisi azası olmakla, veya sıyasi 
rak bile, tatlı, güzel, sevimli ve mu- hayata girmekle sade kadınlık vasıfıa
kaddes mefhumları düşürmezler. Dua rından, hatta kadınlık haklarından <le
ederler, adak adarlar, tövbe ve istigfar- ğil, kadınlık vazifelerinden öile kaybe-
da bulunurlar. der. 

Fakat tehlike geçip hava rakitleşin- Bir ıtriyat ticarethanesi sahibi : 
ce insan bu sefer hem de eskisinin ak
sine ruhi tezahürata sahne olur, biri
birlerine düşerler. Kendilerini zevk ve 
sefahate kaptırırlar. 

İşte karanlık harp senelerinin mez
baha havasından gözünü sulhün sakın 
sabahına açan, harpsonu insanı, daha 
doğrusu harp sonu erkeği, kendini blr 
çıt kırıldımlığa, bir koketliğe, bir yos
malığa kapmış koyvermiştir. 

Halbuki erkek dediğimiz mahlukun 
bir salabeti, bir katılığı bir kale gibiliği 
vardır. (Erkekçe) sözünün ifade ettiği 
kısa mana. 

Sık sık tesadüf ettiğimzi bazı erkek
ler işte bu vasıflarını kaybetmektedir
ler. 

Bence kadının erkekleşmesi, kötü ol
makla beraber, erkeğin kadınlaşmasın
dan daha az tahammül edilir bir hadi
sedır. 

Fosur fosur cigara içen, erkek jest
lerile civlaşan bir kadın belki mazur gö 
rülebilir 

Fakat gc!lç karısının yanıbaşında ay
ni tempo ilE" kırıtan, ayni boya, ayni 
renk, ayni korsa ve ayni teferrüatın 
yardımından şıklığı, koketliği, yosma
lığı için medet uman erkek daha çok 
yadırgıyacağım, daha çok komik bula
cağım bir mahllıktur.• 

Bir muharrir: 

- Erkeğin kadınlaşması veyahut ka
dının erkekleşmesi zaten henüz ana hat 
larile tesbit edilmiş değildir. Bunu han 
gi manada alıyoruz?. Bu sual karşısın
da belki hepimiz çok ayrı düşünce1ere 
sahibizdir. 
Yalnız şu muhakkaktır ki bugünün er 

keği kendini naza çekebilecek, rahat 
rahat oturacak vaziyette iken bile bun· 
dan birkaç asır evvelki erkekler gıbi 
kendini rehavete vermiyor. 

Kürklere sarılarak, dantelli elbiseler 
giyerek, hatta yüzüne benler yapıştı· 
rıp. takma saçlar takarak, berberin.n 
önünde uzun saatler harcamıyor. 

Bugünün erkeği, meşakkate daha mü 
tehammil ve meşakkatten çekinmez bir 

Evliyazade Nurettin diyor ki: 
- Bayan Suat Derviş haksız Bayım. 

yerden göğe kadar haksız. Ben evveıa 
memlekette böyle bir kadınlaşmak teh
likesi görmüyorum. 

Lakin Bayan konferansçı da biraz m
saf etsin. Erkek kadınlaşmıyayım diye 
göbeğine kadar sakal uzatacak değil 
ya! 

Eh berbere giren zavallı bir parmak 
krem, bir mikdar pudra sürünmüş, ka
şının kenarını şöyle biraz yontturmuş 
çok mu? Modaya uymak, tıpatıp mede
niyeti takip etmek demektir. 

Erkeklere böyle ta'neden Bayana so
rarım, tıraşı bir haftalık, elleri berbat, 
üstübaşı derbeder bir adamla hatta ko 
nuşmaktan hb duyarlar mı? 

Hey hey! Uzaktan davulun sesi boş 
gelir. Kadınlarımız, hele bir baştan a
şağı erkekleşseler de dünyanın kaç kö
şe olduğunu anlasalar. Ah onlarla şu 
piyasayı, şu iş hayatını bir aycık olsun 
değiştirebilsek, bir aycık şu bizim ye
rimize geçseler. O zaman anlarlar er
keklere çatmanın haksızlığını. Hem de
likanlı ne yapıyor ki... Aynaya bakı· 

yor. Şuraya biraz kıl uzatsam bana da
ha yakışacak diyor. Uzatıyor. Bunda 
bir kabahat varsa kadınlarla müşte
rektir. Onlar beğenmeseler, alay etse
ler, delikanlı hemen berberin yolunu 
tutar. Hem kel, hem fodul. 

Tırnakları boyalı, k~ları ipince, şık, 
bayanlarımızın, tırnakları boyalı, kaş
ları kazınmış, kılığı kıyafeti şık diye 
erkeklere çatmaları sadece kıskançlılt
tan, hasetten doğan bir histir. 

Bir fotoğrafçı : 

- Sormayın hiç. Halimziden, müş
terilerimizden memnunuz. Eğer deli -
kanlılarda sinema artististine benze • 
mek, her moda olan artiste uygun tu
valet yapmak adeti olmasa bizler yan
dık. 

VaJantinodan Duğlasa, Villi Friçten 
Klark Kayble kadar ne kadar meşhur 

( Lütfen sayfayı çeviriniz ] 
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hal yedi çifte flikayı indirip yanlarına 
sokuldum. Yüzenlerin üçü de ma~tar
dan esvaplar giymişlerdi. Cepl~rı~d: 
ekmekleri ve katıkları da vardı. Üçunu 
de flikaya çıkarınca, asker olduklarını 
öğrendim. Başlarında cPuşkin• adında 
bir yüzbaşı vardı. Ona, orada ne ara
dıklarını sordum. Puşkin: 

_ Eğer, dedi, bizi bir d:00ka geç 
görseydiniz, burada ne aradıgımızı an
layacaktınız! 

Gemide yapılan ikinci ist~ntakta an
laşıldı ki, niyetleri cİclılliye• yi torpil
lemekmiş. Bittabi onlan mevkufen ls
tanbula gönderdi. 

Aradan uzun müddet geçti. Harp bit
ti bana da nasılsa İstanbula sağ dön
ır:ek kısmet oldu. Tesadüf, Kasunpaşa 
kışlasında beni Puşkinle kar~ı!aşt~
sın mı? Galip Rusyanın esırı ,perışan 

bir kılıkta idi. Kendisine acıdım. Mo
ralı İbrahim Paşadan rica ettim. Ona 
esvap, biraz da para verdi. Ben onu a
rasıra da kışladan çıkarır, gezdirirdim. 
Bu g zintilerde ahbap1ığımız hayli iler
ledi. Rus gayet zeki, ve çok sevimli bir 
askerdi. Bir akşam, Beyoğlu biraha
nelerinden birinde knrşı karşıya bira 
içiyorduk. Bana: 

- Sen, dedi, hayatını, bizi yakaladı
ğın zaman silahlarımızı düşürmüş ol
mamıza borçlusun! Eğer, cebimi yok
ladığım zaman farkına varmadan dü
şürdüğüm silahım elime geçseydi, kur
şunu alnına yapıştıracaktım! Çünkü 
sen, sade beni <leğil, bütün ailemi mah
vettin. Eğer cİclaliye• yi batırmaya mu 
~raffak olsaydım, hükfunet, bütün aile
mi, refaha garkedecekti. Ben de ebedi 
bir şeref kazanmış olacaktım. Fakat bu 
gün ayni vaziyete siliihlı olarak ta düş-

artist varsa şimdilik bizim velinimeti
mizdirler. Hak ne onların, ne de ben
zerlerinin eksikliğini göstermesin. 

Radyoda erkeklere çatan bayana ah 
bir sorabilsem, rötüşsüz resim çıkart
tığı zaman memnun oluyor mu? 

E, artık insaf. İns;m çuvaldızı aleme 
saplamadan evvel iğneyi kendinde bir 
denemeli değil mi? 

Bir berber: 

- Konferansçı Bayan kısmen haklı, 
kısmen de haksız. Filhakika bazı yeni 
yetişme delikanlılarda bu kadınlaş
mak, kadınlaşmak demiyeyirn, züppe
l~mek huyu var. Bu her halde kötü bir 
hal. l''akat bu da kendiliğinden olnıu
yor. Aile terbiyesi, mektep terbiyesi, 
hayat terbiyesi tam olmıyan genç iüp
peleşiyor. Kaşını, saçını kadına benze
tiyor. Öyleleri var ki, modayı adım a-

sem, sana ateş edemem. Çünkü bir dôjş ehem m 1 yet ve rı yor 
man değil, bir dost öldürmüş olacağım. ------ Jf- « Jf- ------, 
Bir dost kanına ginnek şerefsizliği mu- Cumhuriyet Halk Partisinin maddi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

oldum. Ve bu iş bir dakikada vuku 
buldu. Köylü metaını normal bir fiy:ı
ta sattığı halde mütavassıt hem köylü
nün hem de hakiki ailesinin sırtından 
ve açıktan geçinmekte ve binnetice bu 
mutavassıt hiç bir vergi vermeksizin 
azami yirmi liralık sermayesiyle mü
reffeh geçinmektedir. Halkı müiavassı 
tın elinden kurtarmalıdır. 

kabilinde kazanılacak bir şerefte !se yardımı atldizm yapan klüplere 
hiç gözüm yok. inhisar ettirmesi , sporun bu 

Ona: mühim tubesini canlandırmağa 
- Yarın, dedim; sizin Grandi.ik Ni- hizmet edecektir 

kola, İstanbula gelecek! 
O kendinden emin bir insan haliyle 

cevap verdi: 
- Beui görmeden dönmez o halde! 
Bir hafta sonra, Nilrola İstanbuldan 

ayrılacaktı. Nikolanın hala kendisini a
rayacağını uman biçare Rus zabitine: 

- Puşkin! dedim, Nikola seni görme 
den gidiyor! 

Uzun uzun düşündü. Başını salladı. 
Acı acı güldü: 

- Yazık. .. dedi, o da nankörmüş! 
Onun bu sözü söylemesile kapının a

çılması bir oldu. İçeri giren Hünkar 
yaveri, Puşkine afili bir selftm çaktı ve: 

- Grandük Nikola, Abdüihamitten 
tahliyeniz için emir aldı. dedi ve ilave 
etti: 

- Size; Grandük Nikola tarafından, 
binbaşılığa terfian, donanmaya tay;n 
olunduğunuzu bildirmek vazifesile mü 
kellefim! 
Puşkinin karanlık gözleri sevinçle 

ııı;ıldadı. Bana döndü ve: 
- Görüyorsun ya? dedi, Nikola beni 

görmeden gitmedi! 
Bahsi kaybetmemiş olmak için gül-

düm: 
- Gene seni görmüş sayılmaz! 
O da güldü: 
- Ben bu şekilde görülmeye razı-

yım azizim, çünkü, Tuna ağzında se
nin tarafından, senin dediğin şekilde 
görülmek beni yüzbaşılıktan kışlada 
hala süpürücülüğüne düşürmüştü! 

Naci Sadullah 

dım takip ederler. Saçlarını altı aylık 
ondüle ile kıvırtanlarını, enselerine top 
top yığanlannı Tanrının günü görüyo
ruz. 

Faknt gerek aile tf;rbiyesi, gerek mek 
tepten aldığı terbiye ve gerek hayat 
derslerini iyi hazmetmiş bir erkek bu 
felakete hiç bir zaman uğramıyor. 

O her zaman, her yerde, daima, er
kektir. 

Bunun için bu tehlike bütün erkek
leri değil, bir kısım cahil, görgüsı.iz 
gençleri kavramıştır. 

Bak şeytan kulağına kurşun ne be
n im kaşım, ne de kırk bir buçuk kere 
maşallah senin kaşların budanmış de
ğiller. Şu halde konferansçı Bayan bi
zi kasdetmiyor demektir. 

Öyle ise yarası olan gocunsun. Biz 
keyfimize bakalım.• 

K. T. 

Yazanı Ömer Besim 
İstanbul Halk Partisi klüplerimiz:n 

büyük dertlerinden birini ve belki de 
en mühimini halletti. Birtakun şartlar 
içinde klüplere para yardımında bu
lundu. 

Mesaileri itibarile birer futbol klü
bü halinde çalışan klüplerimizin ara
sında, atletik sporlar, güreş ve su spor
lan ile meşgul olanlara yapılacak olan 
bu mali yardım bugün olmasa bile ya
rın mutlaka bütün klüplerı harekete 
getirecek mükemmel bir fiildir. Spor 
hareketlerimizin esasını şu ve bu saha
da faaliyette bulunan klüplerden ~ok 
daha iyi takdir etmiş bulunan Halk Par 
tisi bu yardımı yaparken tesbit ettiği 
şartların başında, her sporun anası o
lan atletizmi esas olarak ileri sürmek
tedir. 

Bütün gayret ve himmetlere rağ -
men bugüne kadar atletik sporlar içm 
en küçük bir hareketi yapamamış o"ıan 
birçok klüplerimizin bugün karşı.aş
tıkları bu müşkül vaziyetten sonra pa
çaları sıvayıp var kuvveti atletik spor
lara vereceklerine artık hiç şüphe etme 
melidir. Türk spor kurumunun da en 
başta bir meşgale olarak ele aldığı at
letizm bir mecburiyet dahilinde yapı
lamadığına göre yapılacak bu türlü 
mali yardımlar nihayet klüplerin en 
can alacak bir noktası olan maddi taraf 
larını gıcıklayacağından en kısa bir za
manda atletizm işlerimizin dal budak 
salacağı pek tabiidir. 

Halk Partisi tarafından yapılmış o
lnn bir yardımın bugün kaç klübü ala
kadar edeceğini pek katiyetle bilme
mekle beraber İstanbul teşkilatına bağ
lı ve resmi lik maçlarına iştirak eden 
yirmi klüpten ancak dört tanesinin a t
letizm ile meşgul olduklarını zannedi
yorum. 

Büyük bir arzu ile beklediğimiz IJu 
kabil para yardımları her sene biribiri
ni takip ederse önümüzdeki yıllar bü
tün klüplerimizin atletik sporlarla meş 
gul olduklarını görmek artık bize mü
yesser olacaktır. 

Atletizmi kendi faaliyet programlan 
içine koyacak klüplerimiz 22 muhtelif 
branşa ayrılacak kadar geniş olan at
letizmi elbette ilk adımda başaramıya
cnklardır. Fakat alaka ve yardım gür
dükleri takdirde de muvaffak olmama
ları için sebep yoktur. Ömer Besim 

2 - Ev kiraları. 

Emlak üzerine mevzu sermayelerin, 
.kar veya ziyaının o mülkün on - on iki 
senede temin edeceği varidatı safiye ile 
ölçüldüğü malumdur. Bu itibarla bir ev 
kendine sarfedilen parayı on - on iki 
senede itfa ederse sermayedar vazettiği 
sermayeden ziyan etmemiş olur. Evet 
bu cihet normal, sade bazı yerlerde ha
ıa mülkün altı sene evvelki kıymeti na 
zarı dikkate alınarak kiralandığı gö-
rülmektedir. Üç odalı bir ev yaptıran 
bir zatla görüştüm. Evini tutmak. mak
sndiyle kirasını sormuştum. Mahıye on 
iki lira istedi. Ahbabım olması itibarile 
benim de böyle bir ev yaptırmak niye
tinde olduğumdan bahisle arsasiyle be-
raber bu eve kaç lira sarfettiğini ve ha
kikati söylemesini rica ettim. ~.eva~en 
evi arsasiyle beraber dokuz yuz lıra
ya mal ettiğini söyledi. A_yni zamanda 
devlete. de üç sene vergı vermekten 
muaf tutulduğunu anlattı. Hesap e:ti~ 
paranın iki mislini ala~aktır. Ha~dı dı
yelim 300 lira da t~ır. ve vergı v~r: 
miş olsun, yine evın bır buçuk mıslı 
bedelini almış olacaktır. Bu .da bir ne
vi ihtikar değil midir? 

3 - Giyim keyfiyeti. 
Kumaş, manifatura, tuhafiye ve sa

ire işleride müşteğil tüccarları tetkik e
tim. Tüccarlardan ,peşin para ile alışve 
riş yapanların (yani kendi alışları) bü
yük piyasalardan malı yüzde 1 5 ~oksa 
niyle; veresiye alış yapanlar (yanı ken 
di nlışlan) ayni malı bu defa yüzde 15 
fnzlasiyle mübayna ettiklerini anlacıın~. 
Buna rağmen perakendede dıkkat edı
lirse her iki şekilde mübayaa yapan es
naf, metalarını ayni fiyatla ve mütte-
hit bir kitle gibi hiç aksamadan ayni 
fiyatla ve rekabet yapmaksızın sat -
maktadırlar. Demek oluyor ki biri malı 
lfıakal yüzde 30 la sattığı halde diğeri 
de ayni şekilde satış yapmaktadır. Bu 
da ihtikar değil midir? 

Velhasıl paramızın kıymetine naza
ran hayat pahalı dei:','ildir. Fakat haya
tı pahalılaştmmlar mutavassıtlar, ay-
ni zamanda anormal .şekilde para ka -
zanmak hırsını tşıyanlardır. Bunları or 
tadan kaldırırsak mut.laka hayatı hiç 
olmazsa yüzde 25 ucuzlatmış oluruz.• 

günlerce karşı karşıya otursam gene !ete ve mahrumiyete atılmak demek 
kendim için üzülmem. Hatta ona karşı değil midir } 
bugün soğumuş bir yaraya benziyen Sonra, bu kaçmayı acaba Ekrem na-
hislerim ve kalbim yeni baştan neşter- sıl telakki edecek? Ne düşünecek} 
lense ve açılsa bile, bu olsa olsa yalnız - Ayrılalı bunca sene olduğu hal • 
beni üzecek, yalnız beni hırpalıyacak de, bugün benim evli barklı bir adam 
bir şey olabilir. olduğumu ve ona karşı tamamile la • 

Her gün 
- ---

İplik ihtikarı denilen 
Hadiseden 
Alınacak dersler 

Yazan: Muhittin Birgen 

(Baştarafı 2 inci sayfada) b 
tarak muazzam paralar kazanan bu fa. 
rikalar, anlaşılıyor ki, son zamanlar· 
da iştihalanm yeniden arttırmışlar ve 
~ktısat Vekaletinden istedikleri zarnrıı1 
aJamadıklan zaman da piyasayı muiı· 
telif yollardan tazyik taAra~na git~;~ 
!erdir. İşte, İktısat Vekaletı de şif!l 
bunlara mukabele ediyor. 

* Bu fabrikalar, bir kere geniş ınil« 
yasta bir gümrük himayesinden istifS' 
de ederler; devlet, Türkiyede sanayii' 
inkişaf namına hatta kontenjan ted' 
birlerile de bunları himaye etmiştir· 
Bütün bu himayelere, Türk devletini' 
bütün bu nimetlerine mukabil de bil 
fabrikaların yaptıkları şeyler de işte bıl 
nevi marifetlerden ibarettir. Demek o
luyor ki herhangi bir himaye usuıün~ 
korken himaye edilen şeyin bünye51' 
ni, milli iktısat sistemimizde oynadı· 
ğı rolü daha etraflı olarak düşürune' 
ğe ihtiyaç vardır. Şu iplik bahsindelô 
tecrübelerden aldığımız derslere göri 
de bu himayeden milletin umumi ,,e 
dokumacıların hususi istifadeleri mab· 
dut kalmış, buna mukabil fabrikalar!~ 
onların aletleri olan iplik tüccarları 
çok kazanmışlardır. 

İktısat Vekaletinin bu dersleri not et
tiğinden ve bu istifadeyi milllleştir
mek, umumileştirmek için ameli ted· 
birler alacağından hiç şüphe ebniyO' 
ruz. Muhittin Birgen ···-········· ............................................ ..-

HASAN 
PUDRALARI 

İnce, hassas, kadınların en büyük zev:k· 
!eridir. Beyaz, Raşel 1.2, Pembe ı-1, 
Okr 1-2 renkleri vardır. Türkiyede pud 
ra ve ıtriyatta en ziyade muvaffak o· 
lan ve beğenilen Hasan pudralarmıP 
taklitlerinden sakınınız ve Hasan :rna1'" 
kasına dikkat ediniz. Kutusu 30, bil• 

yük SO kuruştur. 

HASAN 
Ti RAŞ PUDRASI 

Şüphesiz ki Bedia olmasa, onu ya - knyd bulunduğumu bildiği ve gördüğü. 
şatmak kaygusu her şeyin üstünde bu- halde benden kaçmasına ne tıebeb ola- · 

- Sizi ıgezdinneme izin verir misiniz. onu bu derece kudretli ve kendisin • Junmasa, bir saniye bile bu şirkette bilir? Demek hala beni seviyor, ara • 
- Teşekkür ederim. Yarın Mad.ma- den yüksek bir mevkide bulacağını ta- durmaz, Ekremin nefes aldığı yerler • mızdaki bağt kendisi kopardığı halde 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

20 - 30 kuruştur. Hasan çocuk pudraSl. 
kutu 20, Paket 1 O kuruştur. Hasan tallC 

pudrası yarım kiloluk kutu ~O 
• kuruştur 

HASAN Deposu : 

zel Silven'le buluşacağız. savvur edememişti. den uzak1ara kaçardım. demek hala beni unutamamış. 
- Ben de gelebilir miyim} Şimdi ne yapacağıpı} İşte anlama - fşte en müşkül şey de bu değil mi} Demiyecek mi} 
- Siz bilirsiniz, isterseniz geliniz. dan ve gülüp konuşurken kafasından Kendim azab çekmemek iÇin Bediayı fakat bu şirkette, onun maiyetinde 
Ve sonra sofrada.~i .. umumi h~yecan- bi~ bulut, bir şi~!ek gibi ge~en bu su- niye mahrumiyet içinde yaşatmak, onu çalışmamı da acaba başka manaya al

lı konuşmalar.. guluşmcler .. ınce ve alı açıkca kendısıne eormaga mecbur mes'ud eden rahat ve geniş hayatı on· maz mı} 
zarif lati!eler... . kal~ıştı: _ dan esirgemek nasıl olur? - Belki de hala bir (ley umuyor, 

Mualla senelerdenberı bu kadar çok Şımdı ne yapacagım ) M 11.. - p ted n b ·· h"I'" b · b kl. 
- ua acıgım, eş e ana gu- a a em e ıyor ... 

gülüp eğlendiğini hatırlamıyordu. Ek- Belki de saatlcrdenbcri bu suale ce- zel bir tilki kürkü getirmeği unutmaz- Hayır hayır, böyle bir şey düşün _ ı 
rem uzakta durmakla ne iyi etmişti! vab vermekten kaçmak için o kadar d ... 1 .'\ H a ı·smı·n1• verd· · · d ... lmadıg·ını daha ya ı . . . , . . . . . sın egı mır em san ı • mesının ogru o -

1 Onun göz]ermın karşısında böyle ta • çılgın hır neş e ıçınde kendısını unut • - . d d k b d d k d. · · bat deceg"'ı'm Ona 
. gım u a oyasını a... rın an en ısıne ıs e . biiliğini muhafaza etmesıne imkan mak istemişti. . . b 1 b . . .. h ... 

k B ık . d b · · k d · · Sevgili Bedıa, cebınde o ol earfe- karşı ötekı dırektorlerden da a agır ve yo tu. e ı e unun ıçın o a ar ıçrnış, k • .
1 

b. 
F k _.J ... k d "I .. k d "'! · · decek para bulduğu zaman ne adar ciddi olacagım .. ona tam manası c ır a ·at gece yarısılJ,Clan sonra yatagı· o a ar gu muş, o a ar eg enmıştı. . . . . d. ,,. . . • . ı 

. d·-. "-· 1 d b . '- d. c··zı . k k l kl b k k sevınıp çocuklar gıbı bayram e ıyor. amır muamelesi edecegım. na gır ıgı va~ıt, saat er en erı ~en ı• o erı aÇJ , aranı ara a ara .•. . . k. 'd h. b. k l 
· · b.. ·· ı · _ 1 • d.. ·· ·· d N - '\ G - T eyzecıgım F erıduna hır kravat Aramızda es ıye aı ıç ır şey a -sını uruyen ateş ı ve anormaı neş t"· uşunuyor u: e yapacagım r ene ' d • b . b .. b.. .. b k b' 
· · - b ... b. k · ·· .. h k 1 b. k ·b· hediye ettim beg· eniyor musun} ma ıgını, enım us utun aş a ır nın yerme en agır ve ogucu ır sı ın· mı ruzgara ıra ı an ır yapra gı ı • . . _ .. ... . . 

b ]·- · · k d - d k b.. b I ki / - ı. ...... J - '\ - Bu beyaz eldivenler hoşuna gidı· ınsan oldugumu gostereccgım. Benım tının n ıgını avra ıgını uyara u- oş u arcıa uçmaga ~ ıyacagım r .... 
1 

h. b. b •
1 

b 1 d 
k b. hl · - b l O l ah d .. ·· 1 · yor mu} mazı ı e ıç ır ag antım u unma ı-yü ır acz ve aza a tıtrcmege aş a· na ası az veren şey uşunce erı- ... . . I - b 

mıştı . nin bu kısmı değil miydi? Vaziyetin - A.rkadaşlarla sinemaya gidece • gın~ster ıstemez an amaga mec ur 0 -

Bin bir türlü ve biribirine uymıyan doğrudan doğruya kendi samimi var- ğim, bana para verir misin Muallacı - lac · 
ı - l'"k d d fı · · ·· ··ı ·· ... ? Fakat onun müdür bulunduğu bir fikirlt"r beyninin içinde kaynaşıvordu ıgını a a a ar e en tara ıçın uzu mu- gım 

Ek 1 b. ·· ı k k. . yordu· Ekremden kaçmak, bunu bir izze .. firkette çalışmağa, onun vereceği pa -rem e ır gun o up arşı arşıya · . . ... 1 h ··ı d 
1 kl · · h d .. ·· ·· Hislerimi yıllardanberi ıçıme tınefs meselesı yaparak bu kadar fe • rayı yemege nası ta ammu e ece -ge ece erını er zaman uşunmuş ve - . G ) d · ·· · k 

belki de anlamadan bugünü beklemiş gömmeğe, bunları dıfarıya sızmaktan da~arl~~la.r ve zahmetler~en sonra bul- ğı?1} .ururum·yer er e aürunmıyece 
·~ istemişti de .•. Fakat hiç bir vakit menetmeğe o kadar alıştım ki Ekremle dugu ışını bırakmak. yenı baştan sefa· mı benım). (Arkası var) 

Ankara, İstanbul, Beyoğlu ----------···-·--· ............... _ 
NIJbetcl 
Eczaneler 
Bm cece nöbetcl olan eczaneler f1Ul)ar • 
dır : 

İstanbul cihetindekller : 

Aksarayda : (Etem Pertev). Alemdarda: 
(Ali Rıza). Bak:ırköyilnde : Cİstepan). 

Bcyazıttn : <Belkıs). Eminönünde : (Be

şir Kemal, Cevad). Fenerde ; CEmllyadl). 

Knragümrükte : <Suad). Kilçfikpazar -
da : masan Hulfisl). Samntyad:ı. : (Ero
filos). Şehrcminlnde : (A. Hamdi). Şeh
zadeba§ında : (Üniversite). 
Beyoğlu clhctindekiler : 

Gala tada : <İsmet). Ha köyde : CN1s1m 
Aseo). Knsıınpaşada : {Mueyyed>. Mer
kez nahiyede : <Kanzuk, Baronatyan, 
İtimad). Şişlide : <Necdet>. Taksimde 
(Taksim). 
Üsküdar - Kadıköy ve Adalnrdakller : 
Büyükndada : (Merkez). Heybelide: (Yu
suf). K:ıdıköy Pazaryolunda : (Rıfat 

Muhtar>. Modada : CA!n.eddin). Üsküdar 
imrahorda : (İmrahor). 
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iTTU-IADve,.TA~Aı.<KiD~ ONS~NE: 
~ - Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Sait ve Talat Paşaları 
ınukayese eden ikinci mektup 
Afuharririınize mektup yazan okuyucumuz Hakkı Baha Talat Paşadan bahsederken 
§U fıkrayı da anlahyor: "Rumeliden gelen iki fedai Talat Paşayı vurmak için merkezi 
\ltnuminin karşısında bir dıvar dibinde hayli nöbet beklediler, bunların ne maksatla 
Orada olduklarını bilen merhum pencrenin önünde dLndik durdu ve birisini çağırdı: 

" Hadi git şunlara bir güzel dayak at ,, dedi 
Hakkı Bahanın ikinci mektubu, da

!~ .e~teresan bir bahse taalluk ediyor. 
oılırım ki onu bu mektubu yazmıya 
kevketmiş olan sebeb, . Talat paşaya 
arşı duydug-u hürmet ve muhabbet -

r . ır. Bu bakımdan mektub <\aha entere· 
'<in oluyor. Okuyalım: 

~nı ~lnhittin, * " 

•ittihat ve Terakkide on seneıı unvanlı 
tefrikanızı. günü gününe dikkat ve ehemmi. 
YetJe takib ediyorum ve böyle bir teşebbüse 
kar§ı hürmet ve şükran hissi duymamak ka
bil detu. Türk rönesas tarihinin en ehemmi
Yetu bir devresinin sahibi salahiyet bir ka
lenı lle dökümante edilmiş olması yalnız o 
deVri Yaşam!§ olanlar için değil, yakın ec -
clatıarınm saltanata kar§! açtıkları mücade
lenın tafsilO.tına merak edecek olan yenı ne-
81Uer 1çln de çok ş~yll.nı şükran bir had1se o
lacattır. Yazılarınızda ne kadar samiml ol
dlllunuıu ve maksadınızın ne kadar pürüz
liiı butunduğunu bildiğim için küçük bir ha
taııın tashihi lüzumuna dair söyUyeceğlm. 
~ de aynı samimiyetle telakki edece -
ld en eminim. Evvela şunu arzedey1m ki 

Meşrutiyetten sonra lstanbulda yapıla n intihabattan bir görünüş: Rey san
dıklan Galatasaı·ay önünden ıeçirilirken 

Said paşanın son sadaretindeki bu istifa 1 .. Said paşa, gayri mes'ul zevatın padişaha 
onun dördüncü istifan idi. Evvelkt üç isti -1 boyle bir beyanname imza ettinn1f olmasının 
fası hep Talat beyin lkna.atlle geri aldırıl - meşrutiyet prensiplerine mugayir olduğunu 
mıştı. Birinci istifasını ildnci devre! intiha- izah ederek bu hareketin resmen bir mecJJsl 

dl& ettiğim bu hata zatıalinize, yani, Said p biyenin birinci celsesinde mecll.sten mütte -
;:- nıerhumun siyasi bir mülakat yaptığı fikan ıtlmad reyi aldığının ertesi eünü yaptı. 

vükela mazbataslle protesto edilmesi Iiizu -
munu llerl sürmüş. Bu protesto mazbatası 

tanzim edllip imza edildikten sonra tebytze 
verildiği esnada TalA.t beyi telefonla Halli 

bey müstacelen mecllse çağırdığından Tallt 
bey meclise iltmiş ve avdetinde Babıaliden 
çıkmakta olan Said pqa mütebesaim ve nıal
rur bir çehre Jle •Je suJa arm~ tout _ a taih 
diyerek ceketinin cebin1 işaret etmiş ki bu -

~ lllrı. tahrir müdürüne değil, bu mülakata Gösterdiği sebeb İtalyanların Çanakkale bo

bı;: hesabına fevkalade ehemmiyet veren ğazmda yaptığı nümay:lflerln husule getir -

t Said paşaya alddir. mest muhtemel olan kompligasyonlar ldi. 
aaınnız. bu hata nereden başlıyor, ve si

Cfn muhakenıe ·.e lstidllllerlnlze nasıl inhl- Ta13.t beyle Mahmut Şevket paşanın Jı:at•t te
minatı onu 1knaa muvaffak olmaa&:ydı da -

?atlar veriyor: Said paşanın, «bir takını ne 
idüğü belirsiz kimselerin tehdidlerl rüfeka 

ii?.ertnde, bunları yapanlarsa matlup olan te-

ha o gün bir buhranı Ttikel& vü:t olacaktı. 
Bu sonuncu istifa. vak'aıımda da istifa hu -

susunda israr edenler tarih huzurunda har- nunla Hurşid ve Malunud paşaların da imza

sı clh ile itham edilmekten korkan rüfekası sını taşıyan meclisi vükela mazbatasının 

değil münhasıran bu korku lle bütün bir si- kendisin! tarih müvacehesinde kurtaran bir 

atrıerı ica ettiğinden onlar istifa fikrinde is
rar ettılerı> sözü hakikatin tamamile hilafı
nadır. O ne idüğü belirsizlerin tehdidi mer-h yasi hayatı yıpratan bizzat o ihtiyar vezir silah olduğunu ima etmişti. 

Ura Talatta bir istihfaf ve lhtlhkar hissin- idi. ve rüfekasını şöyle ikna etmlştı: .. İtti - Bu tafsilatı vermekten maksadım tarlh 
den başka bir his uyandırmı..ş değlldi. Bunu hat ve Terakki artık yorgundur; dinlenme- korkusunun TalA.t beyde değil bizzat Said 
lııbat edecek bir iki vak'a zikredeyim: 

ğe kend1sini toplamağa ihtiyacı Tardır. Söz paşada mevcud olduğunu isbat etmektir. 
Bir gün yaya olarak köprüden ~eçerken ' h ayağa düştüğü için efkarı lmmede hMz ol-

}f alA.skarlann meşhur liderlerinden binbaşı duğu perestijini kaybetmiştir. Bunu yeniden 
·· on, on beş adım kadar ilerden kendisine tesis etmek için evell kend1s1nl aratması lA.

~<>tru geliyormuş. Yanındaki arkadaşına; zımdır. Emin olunuz k1 beyefendller; btzi ts
~bat timdi şu miskin herifi nasıl korkutaca- tihlftf edecek olan devlet idaresinde o kadar 
ını.. diyerek o daima munis olan gözlerin• 

aa.hıe bir tehevvür rengi verip ona doğru bir racil insanlardır ki bu devleti altı ay bile 
ltı idare cdemiyeceklerdir. İttihat ve Terakkiye 

hızıı adım atar atmaz meşhur kahraman 
lfaı karşı efkarı umumiyedeki bugünkü hoşnud-

iç iskelesi istikametine doğru adeta ko -
suzluk az'a!ı,muzaafasile onlara teveccüh e

Beyannamei hümayunu imza ettirenler 
meclisin feshi iradesini istihsal etmişlerdi. Bir 
hafta sonra meclisin feshi iradesi okunacatı 
gün İttihat ve Terakki bir obstrüksyon yap
mağa :ıtarar verml§tl. O gün Cavid iradeyi de 
protesto etmek üzere meclisin Hürriyeti Ebe

diye tepesinde ve açıkta toplanmasını teklif 
ettiği halde TaH\t, aırf Said paşanın fllcrlne 
sadık kalarak emrl vflkll kabul etmeğe taraf-

•aralı: kaçmağa başlayınca; ııdemedim mi? 
l!u herifler bu kadar korkak Ye miskin şey. 
letdir!ı demiş ve kahkahalarla gülmüş ol -
dutunu meclis! meb'usan başkatibi Asımın o
dasında gene kahkahalarla anlatmıştı. 

decek ve İttihat ve Terakki bugün tasavvur dar göründü. 

edilemiyecek derecede vahamet kesbedecek Bu m~fızatımla bir hatayı tashih ve bir 
olan tezebzübü yeniden tslft.h için mevkii lk- ölüyü tuhtei ettımse diğer bir ölüyü yanlı§ 
tidara çağırıldığı zaman tamamlle dinlenmiş, bir hükümden hıyanet için müdafaa mat -
kuvvetlenmiş, gürbüzleşmiş olarak avdet e_ sadile ve size karşı mevcud olan lllyizal hür

decck ve o zaman hakiki rihak§.r rolünü oy- metleriml teyide bir vesile olsun diye yap -
nıyacaktır.ıı 

Bu fikri en evvel kabul eden Talft.t olmuş-
tu ve Ca vidin Israrına rağmen Talatın dedi
ği olmuş ve istifa keyfiyeti tahakkuk etmiş

ti. 

Yeni kabine teşekkül idinceye kadar veka-
leten ifayı vazife eden Said paşa kabinesi ef-
karı umumiyeye hitab eden bir (beyanna -
mel hümayun) tanzim ve neşrine ltizum gör-
müş ve cereyan eden vekayii tamamile hika
ye eden bir metin vücuda getirilmişti. Bü-

tım. 

:izmlr: Karşıyaka 1/11/ 936 

Hakkı Baha 

* 

Sayfa 9 

KORKU r Hilılige 1 
L-----------------------------

] 
Çeviren: İsmet Hulusi İl\ISET 

. Misafir, oturduğu koltuğu sobaya 1 rüzgar insanı yemez, yemez amma, ne 
bıraz daha yaklaştırdı: bileyim işte korkuyorum. Bu köşk do "" 

- Bu gece de hava bozacağa ben - Iambaçlı sofaları, bir alay merdiven .. 
ziyor_ lerile içime korku getiriyor. Bak bif 

Ev sahibi saatine baktı: 
- Evet vakit epey ilerledi. saat on 

biri geçti. Allah vere de ~~rtına çık -
masa .. Ne dersin Nevin, gene korka -
cak mısın? 

Nevin ev sahibinin karısıydı. Heniız 

çok gençti. Hüsameddinle evleneli iki 
sene olmu .. '?tu. Evlendikleri zaman 
Taksimde bir apartımanda oturuyor -
lardı. Sonradan Hüsameddinin Çam -
lıcadaki köşküne taşınmışlardı. 

Bu köşk yoldan epey uzakta idi, et
rafı açıktı. Köşk çok eskiden kamı!§ -
tı. Tarzı inşası gayet garipti. Odalar, 
sofalar, merdivenler o kadar fazla idi 
ki köşke ilk defa giren muhakkak gi -
deceği odayı bulamazdı. 

Hüsameddin bu babadan kalma köş
kü çok severdi. Fakat Nevin bir tü:dü 
alışamıyordu. Gerçi köşk tenha değil
di, hizmetçiler ve uşaklar '\'ardı. Fa . 
kat ne de olsa Nevin rahat edemiyor, 
bilhassa fırtınalı gecelerde çok korku
yordu. 

Hüsameddin ona: 
- Ne dersin Nevin gene korkacak 

mısın? dediği zaman birdenbire ür -
perdiğini hissetmiş, misafirin yanın 
da belli etmemişti. 

Misafir Hüsameddinin eski bir ar -
kadaşıydı. Birbirile mektepte arka -
daş olmuşlardı. Hüsameddin Necatiyi 
çok severdi. Böyle olmakla beraber 
Necati Hüsameddinin evine pek sık 
gelmezdi. 

- O iZbe yerde gönlüm sıkılıyor, 
derdi, sen beni görmek istesen beni 
arar bulursun .. Sonra ben bekar ada -
mım, biraz da kendi havamda gezip 
tozmaktan hoşlanırım. 

Fakat o akşam Hüsameddin çok ıs
rar etmiş ve Necatiyi zorla köşküne 
getirmişti. 

Necati Hüsameddine döndü: 

ses var .. 
- Rüzgarın sesi olacak! 
- Of ne fena .. Birdenbire öyle üm 

tüm ki... Dinle amma Hüsam .. Bak ,. 
sana bir şey vuruluyor .. 

- Kapıların biri açık kalmıştır,_ 

Rüzgardan çarpar.. Rengin tuhaflaştı.. 

Odamıza çıkıp uyusak.. 
- Uykum hiç yok.. Ne olur biraz da.ı 

ha oturalım. 
- Peki oturalım .. Amma böyle ço • 

cukça şeyler yapma! 
- Elimde değil... 
Biliyorum, burası da bir ev, her han'> 

gi bir evden farkı yalnız biraz eski OL"' 

masında .. Biraz da ... Hani aklıma rn~· 
ler geliyor? 

- Neler geliyor? .. 
- Perili köşklerden bahsederler. Pc-t 

rileri varmış, onlara yemek hazırlar 
}armış, yemekleri hazırlanmazsa pen 
ler hiddetlenirlermiş. 

- Nevin şimdi de masallardan kork-
mıya başladın. 

- Ne dersen de .. Korkuyorıım işte.> 
Rüzgar biraz daha şiddetlenmişti. 
- Bak Hüsam, kapılar gıcırdıyor~ 

merdi\•enlerde yuvarlanmıya be~ 
bir şey var. 

Elektrikler birdenbire sönmüştü. 
- Hüsam, beni bırakma; Hüsam.. 
- Korkma karıcığım, fırtına teller.ıı: 

den birini koparmış olacak, ehemmi • 
yeti yok, şimdi bir lamba ~ulurum. 

- Gitme Hüsam korkuyorum. Dik ., 
kat et sesler geliyor. 

Hakikaten dışarıdan bir gürnbürttl 
duyuluyordu .. Bir ayak sesine benzi -
yordu. Amma ayak sesi değildi. 

- Hüsam bu ne sesi? 
- Dur bilmem fırtına .. 
- Beni korkutmamak için söylii 

yorsun. 
- Yok bazı sesler var dışarıda .. 

- Kapıyı tır • - Galiba uy -
kum geldi, bende 
bu akşam bir a -

Yarmki nushamızda : malıyorlar Hü · 
sam, kapıyı! İge • 
ri girecekler. 
Tabancan yanım. 

da mıydı? 

ğırlık var .. 
- Seni odana 

götüreyim! 
Niçin bakıyormuş! 

- Ben kendim 
giderim. Yazan: Kadircan Kaf lı 

Nevin söze ka - ---------------' 

-Yanımda~ 
vin korkma .. ~ 
pı açılmaz, açıb.t'tııi 

rıştı: 

- Odayı bulabilecek misiniz? 
- İki ay evvel geldiğim zaman yat-

tığım oda değil mi? 
- Evet amma bizim ev epey karı -

şıktır. Kolay kolay oda bulunmaz. 
Necati ayağa kalkmı.ştı. 
- Ben bir yere girmiyeyim, bir ke

re girdim mi benim için kafiQ.ir, se ~ 
neler sonra bile olsa gene her tarafını 
hatırlarım; şimdilik Allah rahatlık ver-

sa. 
Kapı açılmış, Hüsameddin taban • 

casını kapıya doğru çevirmişti.. 
- Geliyorlar Hüsam ne duruyor • 

sun? 
Tabanca patlamıştı. 
Yere bir cismin düştüğünü duy 

dular. Biraz sonra kendine gelen Hü• 
sameddin bir kibrit yaktı. 

Necati yerde boylu boyunca yatı 
yordu. 

sin! Necati, Hüsameddinle Nevinin ya 
Necati odadan çıkmıştı. nından ayrıldıktan sonra sofalarda c 
- Ne o Nevin bir tuhaflığın var, an· pey dolaşmış, fakat bir türlü yatacat 

laşılan gene korkuyorsun.. odayı bulamamıştı. Geri dönüp: 
- Ne yalan söyliyeyiın evet, sen de - Odamı bulamadım! 

bugün aksi gibi hizmetçilere izin ver- Demeyi de kibrine yedirememişt~ 
din, baksana rüzgar gene sertlest~. Bütün kapılan bker birer açıyor. Kenı
Biraz sonra daha sertleşeceğe ben~i - disine tahsis edilen odayı arıyordu. 
yor. Bu sırada elektrikler sönmüştü. Ne.. 

- Ne çıkar rüzgar bu, insanı yemez cati bilmeden Hüsarneddinle Nevinil 
ki.. oturdukları odanın da kapısını açmış. 

- Vallahi Hüsameddin, hakkın var, tı. 

anlama ve sevketme kuvvetlerine ade
ta hayran olmuşumdur. 

Bilhassa hayatının son senelerini alil 
bir vücud ile yaşıyan, arada bir hasta 
olup çıkamıyan bu adamın fikir ve ru
hundaki berraklık, hakikaten hayran 
olacak derecede idi. 

Gene bu hadiseler esnasında sureti mah -
8lıııada Rumeliden celbedilen iki fedayi Ta
lltı Öldürmeğe memur edilmişlerdi. Bu der
bederler merkezi umuminin karşısındaki so
l:atıa duvar dibinde bir hayli nöbet bekle -
diler. Buı1ların ne maksadla orada bulun -
dtılı:lannı bilen merhum pencerenin önün -
de dimdik bir vaziyet alarak ve bize: •Bakın 
Ilı budalalara, güya beni öldürmeğe geldi -
ler, aldıkları parayı hak etmek için burada i
lıı Ciindür pinekliyorlar .• Birisini (zannedi
)OJ'unı •Veyseh ldi) çağırdı, pencereden on
ları göstererek .hadi şunlara güzelce blr da
)at at.!,, dedi. Veysel yalnız başına ikisini de 
1kı dakika içinde ellerini silah tutamıyacak 
haıe getirdi. Ertesi günü meclis koridorları 
?lünıayiş yapan halask.arlarla dolduğu za -
lrıan bu iki herifi de birıstnin başı, öbürünün 
lto}u sargılı olarak o halaskarların arasın -
da gormüştük. 

İfte azizim; o ne idüğü belirsizlere Talat 
bey bu kadar ehemmiyet veriyordu. Tarih 
llazarında ikbalperestllkle itham edilmek 
kokusuna gelince: O yalnız Said paşada var. 
dı. Bunu siz de dahil olduğunuz halde ken
:hııtnln siyasi hayatını yakından tanıyanla -
l'ın hepsi bilir. Talat, tarihten korkarak ona 
karşı bir beraat temin etmek peşi11de terti
bat alarak yalnız zevahiri kurtarmak sevdi _ 

tün nazırların imzasını taşıyan bu metin 

Hurşid paşa ve Mahmud paşalar vasıtaslle 
padişaha arzedilecek ve imza ettirllecekti. Bu 
paşalarla beraber Nbım ve Yaver paşaların 
da dahil bulunduğu bir heyet tarafından ta
mamile hilllfı vaki ve isnadat ile dolu, İtU -
hat ve Terakkinin adeta bir ithamnamesi 
şeklinde bir metne tahvil edilen beyanname! 
hümayün şekline sokularak Sultan Reşada 

Aziz dostumun yazdıklarının Tala
ta aid olan hikayeleri çok doğrudur. 
Bunları o zaman hatta kendi ağzından 
ben de işitmiştim. Onun böyle korku 
bilmez, cesur, kabadayı. kin tutmaz, 
vefakar ve fedakar tarafları çok kuv
vetli idi. Bir kelime ile merd bir adam· 
dı. Onun zayıf iki tarafı vardı: Bilgisi 
az, mizacı yumuşak idi; kolayca tesir Son sadrazamlığı devrinde zaaf gös
altında kalabilirdi. Bu mizac yumuşak- terdiği zamanlar olduğu gibi, kuvvet 
lığını, ve fazla oportunizmini, onu ben ve enerji göstermekten çekinmediği 
den daha çok iyi tanıyan bir takım ar· zamanlar da olmuştu. Halaskar hare
kadaşları daima söylemişlerdir. keti sırasında ben onun zaaf gösterdi-

her ikisinde de vardı: Talat, mevki hır

sına tutulmu~ olmakla itham edilmek' 

ten ve bilhassa arkadaşları arasınd~ 

böyle bir zahab hasıl olmasından çol 

korkardı. Said paşa ise her yaptığı ift 
usulünde ve nizamında yapmış. qldu ., 

ğunu, Hüseyin Cahide isbat edebilmei 

meraklısı idi. 

Her iki insanın da bu zaaflarını haJt. 
lı ve tabii görmeğe tarafdarım. Tala\ 
İttihat ve Terakki insanları içinde ikbal 
sevdası, istirkab, birbirini kıskannıa 

gibi hislerin çoğalmasından korkar v~ 

bunun için daima silinmeyi tercih e • 

derdi. Said paşa ise AbdüVhamid za • 

manında bin bir hesab ve korku içindi 

çalışmış ve binaenaleyh daima sorula • 

cak suallere karşı vesika ile cevab ver
mek ihtiyacını <luymuş olmakla mazur 
görülebilir. 

sile yaşıyan bir adam değildi. 
Şimdi vak'anm, yani istifa vak'asının na -

imza ettirilmiş ve gece yarısı matbu!ta ve
rilmişti. Ertesi sabah Talat bey gazetelerde 
beyannamenin şekli mahrefini görünce şa
şırmış ve hemen Said paşaya telefon etmf4-
ti. Said paşa da henüz uykudan kalkmış ve 
gazetelere göz gezdiriyormuş uevet - demiş -
ben de şimdi hayretle okuyorum, tamamlle 
nıahref. Lütfen rüfekayı haberdar ediniz. 
Ben de şimdi Babıaliye geliyorum, bunu be-
ra er müzakere edelim.». 

Said paşaya gelince, benim bu ihti _ ğine kani değilim. Belki bu işde benim 

yar hakkındaki fikirlerim çok iyidir. bildiğim taraflardır ki beni böyle dü -
Bütün insanların zayıf tarafları oldu- şünmeğe sevkediyor :bu noktada bir 
ğu gibi bunun da zayıf tarafları ve bil- şey diyemem; ancak Said paşanın o 
hassa kendisini dalına tarih huzurun - meselede istifaya tarafdar olmadığını, 
da tenziye arzusu vardı. Ben onda bilakis istifayı T alatm istediğini ben, 
mevki hırsından ziyade mevkide «te- bu işleri yakından bilen bir dostumdan 
miz ve layık bir unsur» olmak şöhre- işitmiştim. Şimdi bunun kim olduğunu 
tini muhafaza hırsı bulunduğuna ka- pek iyi hatırlamıyorum. 
niim. Ondaki zekaya, takib fikrine, işin doğrusu aranırsa tarih korkusu 
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(Af<lf K ÜLKf flNDE 
IJitı TOllK ZAlliTi 

Matbam C.mfl'ln Akıbeti 

A. R. 
Aşka kalbini kapamış olduğunu söyleyen prenses 
Cemilin yanına oturmuştu ve onunla ciddi şeyler konu
şmıya karar vermişti, mesele aşk hudutlarını geçecekti. 
Cemil mevzuun bu vadiye dökülmesine hiç mümnun 
olmamıştı, mükalemenin sonunu beklemeye başladı. 

Emma, gülerek sükunetle ellerini şüphesiz ki; bu, böyledir, değil miL 
çekti. Cemilin sözünü kesti: - Evet. 
. N d ~) 

- e saa etı. ·· - Halbukiiii ... Cemil bey, ben .. kal-
- Sizin aşkınızın, bahşettiği saa - bini insanların aşkına kapamış ve 

0 
.det. .. Maamafih, hen bunu ne za • kalbi, :büsbütün h_aska b" ' 

d be · h" •w• h I . .. v:.> , ır mecraya 
,man an rı ıssettıgım a de, hır tur- kaptırmı? olan bir kızım. 
lü itiraf edemiyordum. Sizin, göz ka- Cemil sarstldı G·· 1 · · k ld d 
ı..1aş.tı.ran haşmetın'.~ karşı~ında, bu - Sanki; birdenbire uykudan uyandırıl-

. . 1 . . oz erını, a ır ı. 

nu ıtıra~a cesaret gosteremıyordum ... mış bir insan gibi, perişan nazarlarla, 
,Fakat sız, benden cesur davrandınız. Prenses Emmanın yüzüne haktı... Bu 
tYe. · · · ·• bakışta: 

b 
Emma, birdenbire elini uzattı. Bem- - Nasıl olur, azizim} .. Senin ru _ 

eyaz .. p~~maklarını, Cemilin dudakla- hunda, senin yaradılışında bir kız, in
rtnın ustune kapadı: sanların aşkına karşı kalbini kapar 

- Fazla heyecana kapılmayınız, a- mı} .. Bu sülün gibı" v·· d · b •. · · o d ucu .. 1nsanı u-
zızım. turunuz a anlaşalım. yüleyen ... 8 l t . , ..... r em e en, sermest ve pe-

Dıye mmldandı. rişan bir hal t" b h l" e ge ıren, u atmet ı ve 
Cemilin başında, tatlı bir sersemlik füsun'-a"r gu··zell''- b l ·ı 

• • A. ıa... un ar, ıevı mez 
vardı. Kalbı, aşkın en lezız ümidlerile mi} Sevdı·r·ı · h" '\ .. ı mez mı, ıçr .. 
çarpa çarpa Emmanın yüzüne baktı. Man"'·ı·nı "f d d b" "k'"' 

• • • y. ..... ı a e e en ır şı ayet var-
Em manın çehresı, bırdenhıre degıf- dı. 

mlşti. O, her zaman şen, şuh, hoppa 
(Arkası var) 

ruhlu görünen kızın yüzüne, derhal bir - • 

ciddiyet gelmişti. Oturduğu kamış ka- fD) ~ Jr\\fV!O 
napeyi biraz daha Cemile doğ - lf\\ A lLJI 
ru çekmişti. Dizleri, adeta Cemi -
lin dizlerine tem;.s etmi~i... Mühim Bugünkü Program 
bir konferansa hazırlanan bir hatib &"i
bi hafifce öksürerek: 

- Cemil bey!. .• 
Demişti ... Ve sonra gözlerini dal -

gın dalgın etrafa gezdirerek devam et
mişti: 

- Evet.. sizinle anlaşalım ... Fakat, 
anlaşmak için söze nereden başlıya • 
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İSTASBUL 

Öf l• neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk muslıwt, 12,50: dava. 
dJs, 13,05: Plath. hafif müzik. 13.25: Muh-
telif plü: n~riyatı. 

Alqam nep-iyatı: 

18.30: Pllkla dana musikisi. 19.30: Mono-
hm?.. loğ: Hazım tarafından. 20: Rıfat ve arka. -

Cemil, inliyerek cevah verdi: daşları tarafından Türk musildsl ve halk 

- Nereden mi} .. Nereden isterse -
rı iz, oradan... Size peşinen arzedeyim 
ki, anlaşmak hususunda, en küçük bir 
müşkülat bile göstermiyeceğim. Ka -
rarlarınız her ne olursa olsun, körü kö
riine itaat edeceğim. 

- Söz mü, Cemil hey 1.. 
-Söz. 
- Pekala ... Sizi, bir kaç tecrübeden 

geçirdim. Sözlerinize ne derecede sa -
dakat gösterdiğinize kanaat hasıl et -
tim. Şu halde, sizinle açıkca görüşebili
rım. 

- Hiç tered.düd etmeyiniz. 
- Evet.. Artık anlıyorum ki: hiç 

tereddüd etmeden, size her şeyden hah· 
sedebileceğim. Öyle ise, beni dikkatle 
dinleyiniz. 

- Bütün dikkatimle sizi dinliyo -

şarkıları. 20.30: Safiye ve arlı:ad~lan tara -
fmdan Türk musikisi ve halk şarkıları. 21: 

Orkestra. 22: Plakla sololar. 22.30: Havadla. 
BUKREŞ 

16: Kon~r. 18.15: Bethoven'den bir par -
ça. 19.15: Senfoni konser.. 19.50: Haberler. 
21.15: Pille <hafif musiki). 21.40: Haber1er. 

BUDAPEŞTE 

17.30: Plalc neşriyatı. 18.45: Orkestra. 19. 

30: Tiyatro. 21.30: Çigan orkestrası. 22.35: 

Opera orkestrası. 24.5: Haberler. 

PRAG 
19.25: Orkestra n farkılar. 20.20: Hazın 

farkılar. 21.10: Brno'dan nakil. 22.15: Dans 
havalarL 

ViYANA 

17.15: Vlyolon havaları. 19.25: Muhtellt ha
ıar. 21: Şarkılar, blr perdelik komedi. 22.20: 

Balet musikisi. 23.30: Dans havalan. 

VARŞOVA 

rum. 17.15: Oda musikisi. 19: Tiyatro. 19.30: Or-
- içimize karı~tığınız dakikadan kestra. 21: Konser. 22.10: Pllk neşriyatı. 23. 

itibaren, adeta muntazam bir plan ta- 40: Dans musikisi. 
kıh ederek, sizin üzerinizde müessir ol- Y a r ı n it ı P r o ı r a • 
mı ya çalıştığımı hissedebildiniz mi?. !t İkinriteşrin 93i 

- Emma !.. Yalnız bir şey hisset - İSTANBUL 
tim. O da, bana karşı gösterdiğiniz sa- Öfle neşriyata : 
mimiyetten cesaret alarak kalbimde 12.30: Plakla Türk muslldsJ. 12.50: Hava

dis. 13.05: PIA.ltla hafif müzik. 13.25: Muhte· 
hasıl olan anlatılmaz bir duygu ... 

- llt plak neşriyatı. 
- Ala ... Zaten, benim de istedi - Ak am ne riyatı : 

ğim, bu idi.·· Mademki, açık konuş - 18.30: Plakla dans musiklst. 19.30: Spor 
mıya karar verdik, şu halde açtkca söy- musahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 20 : 

liyeyim ki; benim o hareketlerim, se- Türk musiki heyeti. 20.30: Vedia Rıza ve ar
bebsiz değildi. Maksadım; sizi hala • kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
mm cazibesinden kurtararak bana da- şarkıları. 21: Orkestra. 22: Plakla sololar. 22. 

ha ziyade tekarrüb ettirmekti. 30: HavadL'i. 

- Ah .. size minnettarım, Emma. -· · · ·-- · · · ·-~-· · · ··-·-···· • -
- Durunuz ,acele etmeyiniz ... Ev-

vel&; niçin böyle bir maksad takib et
tiğimi sual ediniz. 

- Buna lüzum görmüyorum, am -
ma ... Size, her ne şekilde olursa olsun 
yakın bulunmak bana kafi. 

- Şu halde, ben söyliyeyim... E -
vet, sizi halamın tesirinden kurtararak 
kendime çekmek istedim. Siz, buna bir 
tek mana verdiniz. Hiç şüphe etmiyo • 
rum ki: «bu kız benimle sevişmek ıs
tiyorn dediniz. Öyle mi? .. 

- ........... . 
- Saklamayınız, Cemil bey ... Hiç 

MUbaUiOah sözler ve 
rakamlar ho9 görU. 

lebılir, ancak 

Mukayese terazisini elden 
bırak ıııanıulıdır. 

K RE il PERTBV 

· için buna !Uzum yoktur. 
O şöhretine daima sadık 
kalnuş ve iyi bir kremden 
beklenen fevaide daima 
mO:;bet cevap vermiştir. 

SON POSl A 

Fransa Dahiliye 
Nazırı intihar mı 
Etti, öldü mü ? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
radından bir çoğunun ölmesi ile büs
bütün artmış bulunduğunu söylemi§tir. 
Bunun üzerine M. Salengro'nun sıhha
ti bozulmuş ve geçenlerde sağ cenah 
gazetelerinden birinin kendisini harpte 
firar etmiş olmakla itham etmesi üze
rine .. büsbütün bitkin bir hale gelmiş
tir. Bundan birkaç hafta evvel, eski 
muhariplerden mürekkep hususi bir 
jüri, müntehirin masumiyetini ilan et
miş ve mebusan meclisi kendisine 63 
reye karşı 421 rey ile itimat beyan et
miştir. Bir müddet sonra M. Rogcr Sa
lengro'nun Almanyada harp esiri iken 
bir Alman askeri mahkemesi tarafın
dan bir dökümhanede çalışmak isteme
diğinden dolayı mahkfun edilmiş oldu
ğu meydana çıkmıştır. M. Blum He M. 
Daladier, bu sabah Lille'e hareket et
mişlerdir. Cenaze merasimi, cumarte:>i 
günü yapılacaktır. 

* * • 
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Kahraman denizcilerimizi yetiştiren 
mektebin 161 inci yılı dün kutlulandı 

(Ba~tarafı 1 ~nci sayfada) 1 Cumhuriyet ve istiklali bu genç ve 
Mektebın en eskı mezunları arasın- dinç ellerden hiç bir kuvvet alam~· 

da amiral Vasıf, Sıtkı, Hamid Naci de caktır. 

vardı. Bugün gayemiz, en ilerlemif deni~ 
Maltepe askeri lisesi müdürü, Akay ci milletlere yetişmek, hatta onları geç· 

ve tahlisiye müdürleri, ve daha bir çok mektir. 
zevatta davetliler arasındaydı. Büyük Önderimizin ışıklı yolunda 

Evvela sancak çekildi. Maltaya ha- yürüdükçe yolumuzu şaşırmıyacağı· 
reket etmiş olan donanma kumanda- mıza ve hedefimize en kısa bir zaman· 
nı Şükrü Okanın gönderdiği rnektup..ı da varacağımıza iman ediyoruz. 
Yarbay Cevat tarafından okundu. Okulumuzun ilk kurucusu Ceza· 

Şükrü Okan, yarb~y Cevat tarafın- yirli Gazi Hasan paşanın adını bugün 
dan okunan mektupda ezcümle diyor- saygı ile anarken yurdu kurtaran, 
du ki: Cumhuriyeti kuran, ve bizlere bu se-

«Deniz Harp okulu ve lisemizin a- vinçli günü yaşatan Büyük Atatürkü
çılma töreninin kutlulanmasında hu- müze yüreklerimizin büyük bağblık 
lunamamaklığımdan duyduğum acıyt, ve saygılarım minnet ve tükranla arz 
uzun yıllardanberi Akdertizin engin- ederim h> 
lerine açılmak ve Türkün yüce sanca- Proğram sırası, en emeldi aübaya 
ğını bu sularda dalgalandırmak fırsa- hatıra sunulmasma gelmişti. Hazinın 
tını bulamıyan deniz kuvvetlerimizi arasında bulunan sübayların en eskisi 
Malta sularına götürmek vazifesini al- Hamid Naci imiş. Mektep komutanı, 
mış bulunmaklığım hafifletiyor. ve bir sübay, koluna girdikleri ak saç· 

Paris, 18 (A.A.) - Yapılan tıp mu- Gideceğimiz enginlerde çok şanlı lı sübayı, ortadaki masanın önüne ge-
ayenesi neticesinde Salengronun aor- tarihimiz var. tirdiler. Ona, içinde mektebin resmi 
tikten öldüğü anlaşılnuştır. Daha geçen B l b 

en ora arda, Türkü uzun yıllar ulunan bir çıma modeli hediye edildi. 
salı günü Lille umumi konseyi toplan-
tısında bulunan Salengronun, ölümü eğemen kılan büyük denizcilerimizin Hamit Naci, önüne sürülen mekte-
büybk bir hayret uyandırmıştır. Leon ruhlarına sizlerden de seıamlar götü- hin hatıra defterine: «Çok memnun 
Blum derhal Lille şehrine hareket et- receğim. oldum. Varolunuz evlatlarımh> cüm· 
meye karar vermiştir. Bizlere bu çok şerefli ve ümitlerle lesini yazdı. 

Fransa Dahiliye Nazırı.. Roger Sa:en- dolu günü y~attıran ve ülvi amaç ve Çımanın üzerine de, «en emelr:fi· 
gro'nun ölümünü kimse beklemiyor - ülküyü telkin eden Atatürk'e tükran mizel» cümlesi kazılmıştı. 
du. Nazır daha bir hafta evvel millet ve tazimlerimizi arzetmeyi bir vazife Hamit Naci, oraya davet olundu-
vekillerinden itimat almıştı. Onu Mec- bilirim.» ğuna çok sevindiğini söyledi. Mektep· 
liste söz söylerken 470 mebus ayakta Bu mektup bittikten sonra sözü te bulunduğu sıralarda, içinde bulun· 
alkışlamışlaııdı. Kendisini müdafaa için mektep komutanı Ertuğrul aldı. Tö- dukları çalışma şartlarınin berbatlığı-
söylediği kısa bir nutku bitirdiği zaman 1 ı kk k rene ge en ere teşe ür etti ten sonra: nı tarif etti. Sonra bugünkü bahtiyar 
vu.kubulan tezahürat sağ tarafın bütün 

- Bugün, dedi, hepimize apaydın- talebelerin mazhariyetlerini aırd• ile gürültülerini örtmüştü. Salengro son •·r-
söz olarak: cSosyalistim! .. Fakat ayni dır ki deniz bir milleti yaşatır; yüksel- iftiharla tasvir etti. Ve aamimt eözle· 

d k k l k · tir. Biz Türkler bunun tadını binlerce rini Atatürk'ü selamlıyarak sona er· zaman a or usuz ve a nı açı btr as-
kerim!• demişti. sene evvel tattık, ve ana yurdumuz- dirdi. • 

Hadiseyi kısaca anlatalım: Salcngro, dan hep su ve deniz kıyılarına doğru Eski sübayların hatıra defterine 
Sosyalisttir. Lil mebusu ve oranın ka- yürüdük. imzalarını atmalarını müteakıp, 161· 
dim belediye reisidir. Blum kabinesınin Değerli komutan, bu mükaddeme- inci hakla denize verildi, ve tehitler 
belli başlı azalarından biridir. İyi ha- den sonra, Türk denizciliğinin çok es- namına, denize bir çelenk atıldı. 
tptir. Temzi ve makul düşünceleri, ki ve çok şerefli tarihini, büyük bir he- Yapılan geçit resminden sonra da 
kat'i karaı1arı, ile tanınmıştır. lagatla hulasa etti. mektep bahçesinde Atatürk büstüne, 

Fransada Halk cephesi mevkii ikti· Mektebin açılmasına nasıl lüzum çıma şeklinde bir çelenk konuldu. Çe-
dara geldiği zaman Blum Salengroyu .... 1d··~·· .. Ji!l l 

0
··nce Ceza- l · ·· ·· d · ki d im goru ugunu ve u yı w engın ustun e rıçe er en yapı JA Dahiliye Nazırı yapmıştı. Sağ cenah . . . ' ~ T 

taraftarları intihabatı kaznnmak için yırlı Gazı Hasan paşa tarafından te- «161» rakamı vardı. 
Komünistl~rle birleşen Sosyalistleri af 1 meli atılan mektebin bir buçuk asır i- O sırada karavana borusu çalındı, 
!etmediler. İlk defa TardiYönün tesiri çinde ne gibi istihaleler geçirerek bu ve yemeğe gidildi. 
altında maruf bir sağ cenal1 gazetesi o- mütekamil hale kavuştuğunu anlattı. Yemeği müteakıp, biraz istirahat• 
lan Gringoire Salengroyu parmağma Ve çok alkışlanan sözlerine şu ten sonra mektep gezildi. Ve talebeler 
doladı. Umumi harpte askerden kaç- cümlelerle nihayet verdi: tarafından, «bir deniz kahramanı» a
mak cürmiinden dolayı Fransız divanı - ... Ve şimdi ise lise, harp sınıfla- dında, iki perdelik tarihi bir piyea tem
h~rbi tar~fında~. gıy~ben. i?ama ı~nh- rı, ile makine yarsübay ve asteğmenle- sil olundu. Cezayirli Hasan pa.pnın 
kum oldugunu soy_ledı. Hadıseye sag ce ıri derece derece tahsillerini fU gördü- deniz mektebinin temelini niçin, naııl 
na~ınd bayraktnrlıgı~ı eden Jour gaze- ı ğünüz çatıların altında ve Cumhuriyet ne şerait içinde attığını anlatan bu pi· 
tesı e karıştı. Eskı dosvaların mey- . . . l · · ·ı· d l b 1 · - 'k 
d ık 1 . d" wH .. k. reJlm ve prensıp erme tamamen uy· yesın temsı ın e ta e e erın aoatcrdı -

ana ç arı ması ısten ı. u um~t ta- l · ff k" 
f d -1 b .. t·· t · tl w gun olarak yapıyorlar. erı mu va a ıyet uzun uzun alkıflan-ra ın an verı en u un emına ar sag . . . . . . 

cenahçıların kulağına girmiyordu. Y enı Cumhurıyet devrının verımlı dı. 
Salengro ilk zamanlarda soğukkanlı· ve f~yi~li çalışmalarında~ biri ve en . M.ektep t~le.bele~i, ~8.zaru~a zen· 

lığını muhafaı.a etmeğe gayret etti. mühımı de buradan yetışenlerden se- gtn bır de muzık zıyafetı çekbler, ve 
Gringoire ve Jour gazetelerine verd:ği çilenlerin Deniz Harp Akademisinde bir tablo gösterdiler. 
bir cevapta Fransa divanı harbi değil, ayrıca tahsil görmeleridir ki, Akade- Bu nefis tablo, bir günetin doğu• 
Alman divanı harbi tarafından ma'1- miden çıkan güverte sübayları, zama- şunu , tekrar batışını aösteriyordu. 
kum edilmiş olduğunu söylüyordu. Fil nı~.,ızın en yüksek bilgilerile hazırlan- Guruptan sonra, ufukta evveli Ata· 
hakika Almanların eline esir diişen Sa mış oluyorlar. türkün başı göründü, onu müteakıp, 
lcngro, Fransızların aleyhinde kullanıl Bugün, karşınızda saygı ile duran güneş tekrar tulu etti. 
~ak Üzere im~l edilen cephane ve ~1Ü- çocuklarıma ben şahsen o kadar ina- Muvaffakiyetle temsil edilen bu 
hımmat fabrıkalarında çalışmak ıste- nıyorum, ve 0 kadar güvenerek diyo- mükemmel tablo coşkunca alkıtlandı, 
memiş ve arkadaşlarını da çalışmama- rum ki: ve büyük bir intizamla idare olunan 
ğa teşvik etmişti. - Atatürkün onlara teslim ettiği bu samimi merasime nihayet verildi[ 

Salcngro Sosyalist idi. Bittabi harp 
aleyhtarı idi, faal ve muhteris idi. Ka
naatlerini kalbinin dar çerçevesi içine 
saklamıyor, her yerde izhar ediyordu. 
Harp patlayınca, evvela kendisinin or
duya girmemesi Iazımgeldiği hakkm
da bir kanaat izhar edildi. Orduda iğ
tişaş çıkarabilecek unsurlar meyanın
da onun da ismi yayılmıştı. Bu yüzden 
tevkif edildi. Fakat biHihara askere alı
narak cepheye gönderildi. Alman istiw 
laları karşısında eski ateşli Sosyalist 
derhal koyu bir vatanperver olmuştu. 
İyi bir bisikletçi olduğu için mensup 
olduğu alayın irtibat neferi vazifes:ni 
görüyordu. 1915 yılı Teşrinievvel ayın 

du. Bir tanesinin ceplerini karı.ştırdı. 

O sırada düşman safları arasından üç 
el silah sesi duyuldu. Salengro, bir sırt. 
tan aşağı yuvarlandı ve gözden nihan 
dldu. Gidiş o gidişti... Herkes onu öl
müş biliyordu. Fakat bir gün Almanya. 
da esir olduğu duyuldu. Harp bitince 
de yurda döndü. İşte bu ölmüş bilindi
ği halde dirilişi, Salengronun cepheden 
kaçtığı iddialarını ortaya attı. 

191 5 yılında cereyan eden bu hadi· 
seyi meydana çıkaran Gringore ve 
Jour gazeteleri bir taraftan Salengro
nun diğer taraftan Daladier ile Leon 
Blumun onları ikna etmek istemelcriw 

da müthiş muharebeler olmu~tu, Sa- ne rağmen tahrikatta devam ediyorlar
lengro o sırada yanında bulunan arka- d 
daşlarile sözleşmişti. İçlerinden hangi-
si ölürse, sağ kalan, a;:kadaşlarının ce
sedini, rüzgara, çamura, sırtlanlara ter 
ketrniyecek, gömecek idi. 

Bir gün şiddetli bir muharebeyi mü
teakıp Fransızlar geri çekildiler. Sa
lengro arkadaşlarının cesedini aramak 
için harp sahasına girdi, yerlerde sü
ründü, üç tane cesedin yanında dur-

ı. 

Bir aydan beri Jour gazetesi birta
kım insanların şahadetine müracaat e
diyor, onlar da cBiz Salengroyu tanı
yoruz, harpten kaçmıştı, kendisinin i
dam kararlarını biz tebyiz etmiştik» di 
yorlardı. 

Nihayet hükumet dosyayı ortaya çı
kardı ve bir tahkik heyeti teşkil etti. 
O zamanki divanı harbin Salengroyu 

ekseriyetle beraet ettirdiği anlaşıldı. 

Muhalifler bu vaziyet karşısında cep
heyi değiştirdiler, Salcngro beraet etti 
ama bu beraet sayılmaz, zira beş kişi
lik bir heyette üç kişilik bir ekseriyet 
temin etti. Kendisinin lehinde rey ve
renlerden biri de arkadaşı, ahbabı idi• 
dediler.. · 

Muhalifler iyi bir me\:Oiu bulmuşlar, 
saldırıyorlar, bütün delillere kulakla
rını tıkıyorlardı. 

Nihayet mesele Meclise intikal etti. 
Birkaç gün evvel hüiasaten bildirdiği
miz gibi, çok heyecanlı bir içtima ak
tedildi. Mebuslar biribirlerile dövüştü 
ler. Celse tatil edildi, ve neticede Sa
lengroyu tutan hliklımet mühim bir ek 
seriyctle itimat kazandı. 
Artık hadisenin kapanmış olduğu 

zannedilebilirdi. Salengronun ölümü 
bu işi büsbütün kapatmış oldu. 

M. Blum Lile gitti 
Paris, 18 (A.A.) - Blum ve iş Ba· 

kanı bugün öğleden sonra Life varmış 
lar ve ölen Bakan .Salangro'nun evi • 
ne gitmişlerdi~ 



~Sayfa 

Bir ateş damlası giuı ~ ... 

VENÜS RUJU 
l<uıııman dudaklardan çıkan her kelime bir a leş damlası gibi yakıcı olur. 
Renklel'in dudaklara en ~·ok uyan ve yara~anı yalnız VENÜS rujunda buluıınr. 

Kullananların hayret ,·e takd ;rini kazanan eşsiz VEl\'. Os 
rujunu muhakkak leernhe ed iniz. 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
Ve eksiltme Komisyonundan : 

Erzurum nümune hastahanesi icin salın alınacak 65 kalem kimyevi ecza 
~, 123 kalem eczayı tıbbiye ve ithhi malzeme açık eksiltmeye konulmu~-
l'ur. . 

l - Eksiltme Cağaloğlunda aıhbat ve içtimai muavenet mi.:.dürlüğü 
~Mnda kurulu komisyonda 2/12/936 Çartamba R:ÜnÜ 'aat 14 buçukta 
)'Pılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 1110 liradır. 
3 - Mu vakkat garanti : 83 lira 25 kUru~tur. 
4 - istekliler tartname ve listeyi her gün komisyondan görebilirler. 

S - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesika.sile 2490 sayılı kanun
da Yazılı belgeler ve bu ite yeter muve.kkat garanti makbuz veya banka 
~ubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2982) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2.cl keşide 11 /Birinci kinun / 936 ded1r. 

Büyiik ikramiye : 40 • 000 liradı r ... 
Ayrıca: 15.000, 12.GOO, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

IJİKKA T: -------b• Bilet alan herkes 7 / Birinci kanun I 936 günü akşamına kadar 
ılttini değiştirmiş bulunmalıdır. 

~ll tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ••• 
.._..__._._., .......... mm .. ~ımıı11111ca.a1S111 .. ım:m 

SON POSTA 

,mm ... ..:.:..-. .. .-... , 
KANZUK 1 

Saç eksirl 

COMOGENE 
Saçlımn köklerini kmrveUendiri r. 
DökDlmesirıe m9.nl olur. J\epekleri 
izale eder. Neşvnnemasım kolay
laştırarak hayat kablliyelıni arttı

rır. I..Atif rayihalı bir snç eksirıdır. 

lnglllz Kan zuk Eczanesi 
Beyoğlu - lstıuıbul... 

1 f ). Doktor ' 
[brahim Zati Öget 1 
BrJedıye kıırşı~ında, Pıyerloti 1 
c11t.lcle~inde 21 numarada hergtln 
öğleden sonra hast ıl ıı·ıııı kabul 

~s::ıı:.:11........ eder. ~ .fi 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

~ ... 
,,. 

--
.rl/ ""'' ~ 

~. 

. .... 6.. 
, ı.llt~ 

1937Saatli Maarif Duvar~. TakVimleri Çıktı~ 
Het- türlü malümatla dolu, herkeııltn be4endiil bu tak•imlerln. taklitleri •ardı?. Aldannı.m..k, ~
t SutU Maarif duvar takvimi 1 ilmine ve t Saat 1 reamıne dıkkat edilmelidir Merkezi: latanbul Maarif Kttaph&Deıiclir. 

. --

' Bir Doktorun Cazip Ke9f i; 
Solmuş ve buruşmuş bir cildin 

GENÇLİGl~I iADE EDiYOR. 

Viyanada bir tıp mecmuası, dün-
yayı hayrette bırakacak fennin 
son zaferini ilan ediyor. Buru-

~ukluk1arm yalnız sebebi zuhuru 
değil, izale çaresini de bulmuşlar

dır. Anneler, hatta büyük anneler, 

artık gençlik zamanlardaki taze 
ve açık tenlerine kavuşabilirler, 

50 ve 60 yaşlarında olan kadınlar, 
gençliklerindeki yumuşak ve bu-

ruşuksuz bır cilt teminine muvaf
fak olabilirler. Buruşukluklar, ih

tiyarladığımız vakit zuhura gelir, 

cild; bazı canlı ve besleyici un -
surları kaybeder. Bu unsurlar, 
şimdiki kemali itina ile intihap e
dilmiş genç hayvanlardan istihsal 

edilmektedir. Bunlarla cild beslen
dıği takdirde tazeleşir ve gençle -
şir. İşte; Viyana Üniversitesinde 
profesör Doktor Stejskal idaresin

de yapılan keşfin şayanı hayret se
mereleri bu profesörün keşfinin 

·- - ·-·--·· - ---

münhasıran istimal hakkı Tokalon. 

müessesesi tarafından bü\ · fe -
daktırlıklarla temin edilm .~tir. 

cBiocel» tabir edilen can . ı hü~ 

ceyreler hüliisası, yalnız pembe 

rengindeki Tokalan krem nde bu -
lunur. Hastahanelerde 60 - iO yaş

larındaki kadm1ar üzerinde yapı -

lan tecrübelerde altı hafta tarfın -
da buruşukluklarırun tamamen za
il olduğu görülmüştür. Her akşam 

yatmazdan evvel yegane c .ld un
suru olan pembe rengindek: 'Doka
lon kremini kullanınız. Sız uyur

ken, o, cildi besler ve genç leştirir. 

Serian buruşukluklar izale olur ve 

birkaç !lafta zarfında daha genç 

görünmüş olursunuz. Gündtiz için 
(yağsız) beyaz rengindeki Tokalan 
kremini kullanınız. Siyah benled 
eritir, açık mesameleri kapatır ve 

en sert bir cildi yumuşatır beyaz
latır, \ e gençleştirir. 1-

'
-------------------------------------------------------~ 
~hisarlar U. Müdürl~ünden 
2100 kilo arap sabunu 

800 kilo beyaz sabun 
1 - Yukarıda cins ve mikdan yazılı iki kalem malzeme ~ame i mu-

cibince pazarlıkla satın alınacaktır. ...--

2 - Pazarlık 20/11 /936 tarihine rastlıyan Cuma günü aaat 15 de Ka

bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartnameler parasız olarak ı - · ~ün aözü geçen şubeden at•nabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için t 1 ·ınan gün ve seatte o/o 7,'" üven

me paralariyle birlikte adı geçen konıı .ı·ona gelmeleri lazımdır. 112o91n 

+ ... 
4275 kilo iskarla kanaviçe 

3059 kilo iskarta çul 

765 kilo iıkarta kınnap 

Yukarda cins ve miktarları yazıh iıkarta malzeme nümuneleri mucİ· 
bince 8/ ,~il/ 1936 tarihine raathyan aah günü saat 1 O da pazarlıkla satıla· 

caktır. isteklilerin nümunelcri görmek üzere her gün Ahırkapa Bakım evi
ne, pazarlık için de tayin olunan aün ve saatte o/o 7 ,5 güvenme paralarilı 

birlikte Kabatatla inhisarlar Levazım ve mübayaat tubesi müdürlügündek 
&atıf komisyonuna müracaatlan. (3062) 
- -------- -------------- ---- -
Son Posta 

Yerebatnn, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANB U L 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun ıki satırı bir (santim) 
sayılır. 

ı - Sahifesine göre bir santim ilan 
fıatı şunlardır: 

Sahife 1 - 400 kuruş 

• 2 - 250 • 
• 3 - 200 » 

1 
• 4 - 100 • 

nıser yerler : 60 • 
Son sahlfc - 30 • 

3 - Bir santimde \'asa ti ( 8) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tu•aı.: k
ları yr>re göre ~ant ım.e 

Do!<tor Herı ı Cc:-n J 

Pıızıınl ıuı JllfüHI \ l.l r !ln n - ) 
lJ,, a.ıJ o. ı 10-iJ N o. 'J l. ı ı: :.._.,,,,, 

'ld. KnnclıJı ~ - l:)cl ... rnc 1 4 4.> 

1 

k<..J .M A1 ı,~M A 
LUMBA G O 
SiYAT İ K 

ağrılan T E S K l N 

[ .er ecza. o o a ro .nı z 
···· · · . ·-

~\ ,L\ ~ ~ d. : ~ t .ıııı Hıı • 1'\IBÇ 

l.~ı ..... 1. ıt:l'i: l A. 1 ı..rcın l° • 1..:ı U. 
...,. ı . .ı.ıp .L ..... .. 
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Bİl'ILERCE Kİ~İNİN BEKLE..Die;i 
PHIL.CCI 

IADYDLARI GELDİ! 

1 
Umumi acentaları: HELIO& MÜES8E&A Ti; lat•nbul Gal•t•, Voyvoda caddesi ı 

P. K. 1400 - Tel: 41105 - Telg: Helioı lstanbul 

Türk Antrasiti'nin 
Kalori randımanı hiç bir vakit Kok 
randımanıile mukayese edilemez. 

Son tecrübelerin teyit 
ettiği hakikat: 

Türk· An siti'nin 
Kalori itibarile, adi koka yü ... de 
kırk faik bulunduğu sabit oldu . . 

, Satış yerleri ı 
Merkezi: Maden Kömürü İşleri T.A.Ş.Bahçekapı Taş Han Telefon:21 195 
Galata: Türkiye İ§ Bankası şubesi. Telefon: 44630 

J. lstanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı, Taş Han Telefon: 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon: 1162 
Ankara: Adapazar Türk Ticaret Bankası Tel. ıuhe 2316, Müdiriyet: 2319 

Oksürenlera: KATRAN BAKKI EKREM ' 

' - _, _ .. __ · -

H ACIBADEM YAGI KRfMj 

A YARIM YAGLI GECE KREMİ 
S YAGSIZ KAR KREMİ 
A YAGSIZ KAR KREMİ Acıbade• 

N YAGSIZ KAR KREMi GOL 
Çi,llerJ '«8 sivilceleri ve lekeleri kat'lyyen 

izale eder. 
DUnyada mevcut "ı<remıerin en nefisleri, en sıbbtleridlr. Nazik clldll 
kadınların hayat arkad~ıdır. İhtiyarları gençleştirir ve gençleri gfbıel
leşıirir. insana ebedi bir taravet veren Hasarı acıbaderu yuğuc yalmJ 
gUndnz ve yanm yağlı gece kremlerini unutmRyınız. Kutusu &O, tap 
hallbile 20. Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapılltırı!ıtn ve balkı 
aldatan krenılere ve sair itriyata aldanmayınız. Hasım ismine ye 

markasına dikkat tdininiz. 

~--• Hasan deposu : Ankara, latanbul, Beroııu 41m_,,,,,. 
Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 

Orkestrası Şefliğinden: 
1 - Orke&tra için seçıne &ınaviyle fU Müziıiyenler alınacMt. 
A - Bir Flüt ve küçük Flüt çalan, 

B - Birinci ve ikinci keman çalanlar, - · 
C - Viyola çalabilenler, 
Ç - Bir kontrbas çalan, 
D - Bir üçüncü Trombon çalan, 
E - Bir obuva «Koranglen çalan, 

2 - Seçme ımavlan lkincitetrinin 23 - 27 inci ((Pazarttlli, s.lr 
Çarf&mba, Cuman gÜnleri uat 10 da Galatuaray u..inde.,.,.. 
lacaktır. (2736) 

KOZM • 
1 N 

Şnmpanyn içmekle ne kııdar zevk duyarsamz. KOZl\llN'le dişlerinizi yık ... 
makla da o kadar ne-;elenirsıniz. ÇlinkU KOZMIZ\' ağız kokulannı giderir, 
ağıza ferahlık verir ve mikropları yUztle yoz öıctnrür. 

EŞi OLMIYAN BiR DiŞ MACUNUDUR. 

- ------ - ------- ---

1''ıtflU+ 
Daha fazla rahat ve daha 
ziyade rand_eman teminJ 
ilin, elektrikla suyu ve
rılmit MAVi JtLEr biçak .. 
lar1nı kullanuııı. 

l \ 
\ 


