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Ş\/ e kil dün Mecliste ( "Son Posta" nın suriye Mektupları ) 

ata f . . l tt Suriye gazeteleri ne y za erini an a 1 derlerse desinler 

• 

Kahraman Orduya Selim halk Türkü dost tanıyor 

Milli davllDllD bize kazandıraıt Büyük Önder bu davaya temas eden Uk nu· 
tuklanm Mec:Usiıl 1011 açıht devre.inl n ilk toplantısuıda irat ederlerken 

• • 
Ismet lnönünün mecliste 
irad ettiği nutkun metni 

Başvekilin 
Teşekkürleri 

Ankara, 29 (A.A.) - Hatay dava
sının milli arzulara muvafık bir şe· 
kilde halli dolayısile memleketin her 
tarafından almakta olduğu tebrik tel 
graflarına te~e~kürlerinin bildirilme
sine Başvekil Isınet İnönü, Anadolu 
Ajansını tavsit buyurmuşlardır. 

Rüştü Ara s -Ko nt 
Ciyano mülakatı 

Fransa Harici ye Müsteprı V iyen o 
Fransız- Suriye muahedeaini 

imzalark en 

Çatalca faciasının muhakemesin·.ie son celseler 

Yirmi 
katilin 

beş yaşındaki 
idamı istendi 

* • ~ ------------------Davacı on yqında bir kız, suçlu yirmi bqinde, kısa boylu, soluk 
benizli bir delikanlı .•. Ağır ceza müddeiumumisi 450 inci maddenin 
tatbikini iateyince aalona tüyler ürperten bir sessizlik çöktü. İtin 

vehametini anlamıyan yalnız katildi •.. 

Çatalcada kendi hallerinde yaşayan Şimdi bu mes'ut aileden yalnız üç 
mes'ut bir aile var. Bastonuna daya- ki~i sağ .. Vahşi bir kin bu ailenin dire· 
narak yürüyebilen bir ihtiyar, yani bü- ğini yıkmış, bir gün Asım ve gebe ka
yük baba ile baba ve ana, iki de evlat· rısı katledilmişler. 
ları. Nuriye 18 inde gelinlik bir kız ve Bu meraklı dava dün ağır ceza mah-
henüz on yaşına basmamış küçük Na· kemesinde rüyet edildi. 

zıye. 
(Devamı 12 inci sayfada) 

Yeni tefrikam1z bugün başladı 

t5t NUMARALI SEHiT 
ERTUGRUL FACİASINA 
KARlŞAN AŞK MACERASI 

Hem roman, hem tarih, hem hayal, hem de bugüne 
kadar C(izli kalmış hakikatler 

( Yeni tefrikam1z hakkindaki tafsil4t ve tefrikamn ilk 
parçasi 1 inci sayfam1zdad1r ) 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün 
Sanc,t.ıga ait ilila/ın 
Tatbikine 

' Resimli Makale: ll lstih6alln t~meli ll 

Dogru giderken 
·--- .Yazan: Muh.ittia Bircen -

S ancak meselesinin halli münase· 

betile Fransız gazetelerindeki 
neşriyata dair ilk gelen haberler gös· 
terıyor kı neticeden Fransız matbua
tının büyük bir kısmı memnundurlar; 
fakat, onların ınepınuniyeUeri ile bi· 
zımki arasında büyük bir fark var: Biz, 
istediklerimizi aldık, diye mem· 
nunuz, oniarsa, biraz geç ve güç 
oldu ama, nihayet Türklerin is· 
tedikleri de verildi, diye mem· 
nundurlar ... Fransanın bu davada uğ
radığı lüzumsuz mağlubiyeti itiraftan 
çekinıniyen bu matbuatm gösterdiği 
hulüsu, burada bilhassa kaydetmekle 
memnunuz. 

Eğer, müstemlekeciler, bu i· 
ş:n başında meseleyi çok ters taraftan 
göı müş ve göstermiş olmasalardı, elbet 
daha iyi idi; fakat, işler geç ve güç dü
zelmiş olmasma rağmen, gene herşey 
fyi ncticeleruni.ş ve perde kapanırken 
sahne dekoru arasında bulunan Fran· 
sız gazeteleri rollerini tam yapmışlar
dır. Bununla beraber, eğer M. Blumun 
kuvvetli müdahalesi olmasaydı işler 
fena bitebilir, Fransa ile Türkiye ara· 
sında daldurulması imkansız uçurum· 
lar aç ıla bilirdi. Bunun için Fransanın 
uğradığı şerefli mağlubiyetin bütün 
mez.iyetlcri M. Blum.a aittir. Avrupa 
lş!erine geniş bir gözle bakan bu dev
let adamı Fransaya bu şerefli mağlübi
yeti vennekle ona büyük bir zafer ka· 
zandırmış kadar hizmet etmiş bulunu· 
yor. Fransa • Türkiye münasebetleri 
onun ismini ko~ylıkla unutacak değil
dir. 

Bu sözleri böylece, gayet açık ve tam 
bir samirniyetle söylemekte birçok fay
dalar vardır; bunların başında Sancak 
meselesi üzerindeki itilafa ait tatbikat 

t9 

Amerikada ilk ~ çağında J 9 
milyon çocuk vardır. hk mektebe gi· 
denlerin ısayısı tamam 19 milyondur. 

(sOz 
ll orsa 
Kurbanı Pllr 
Genç llız 
Beiçika aazete· 

leri m~hur lyan 
hasından Patrie-
nin yeğeni olan 
genç ve güzel 
~rmine'nin acik 
h ölümünn anlat· 
ma.ktadır1ar. Ö
iüm ~yle olmuş-

100000 
ME t<TEeE 
DEVAM EDE-N 

ÇQC\JK ... 

Eski devirde memleketlmizde ilk 
tahsil çağında 3 milyon çocuk vardı. 
Halbuki mektebe gidenlerin sayısı 
ancak yüz bindi. 

Cumhuriyet hükı1meti bu nlıbeti 
en defa arttırdı. Yakmda mektepmz 
çocuk hiç bınakmıyaca'ktır. Çünkil is 
tikibalimizin temeli ilk tahsildir. 

AI~ASINDA) 
ıı· HIRGUN BIR AKRA • j 
l Oh 

İSTER İNAN İSTER İNAN MA! 
Bir arkada§ımızın anlattığına göre İstanbul belediyesi 

bir harp vılkuunda ha'Ikm tayyare bombalanndan sakı· 
nabilmesi için :umumi bir sığınak yaptırmayı düşünmüş, 
bunun için de 937 bütçesine 30,000 liralık bir tahsisat 
koymayı tasarlamı§ .. Sığmalın ,yerinin tayinini de tah· 

sisatın meclisçe kabulünden sonraya bırakmış .. 
Fikir güzel, fakat sığınağm her mahaUede bir tane 

yapılınaclıkça iharp zamanında arneli bir faydası dokuna
bileceğine, diğer taraftan da 30,000 liraya çıkarılabilece
ğine biz lnanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

• -Eski 
illhı kimdir? 

2 - Fuçe-u şeııri 
!etine bağlıdır? 

3 - Meşhur RUS 

yel hangi yılda. 
yaşında ölmüştür! 

Dünkü suaUeıit 

1 - Kambis eski 
biridir. Astyagın ~ 
lenmiş ve meşhur 
babası olmuştur. 

Dünyanın efi 
Felemenk ~~ 

nanın aldığı bir ço 
da bilhassa lsviçre 
derdiği hediye 



Ziraat m~kineleştirilecek 
Yıllık deneme programının tatbiki 

~~7 buçuk milyon lira tahsis ediliyor 
(liUsusi) - . 
suretne Zıraatin ma 

. IaYih kalkınması hak· 
· !Çı.n "- ası ikmal d'l · ijta.ı k ueş Yıllık e ı mış· 

Oltıbin 
1 

deneme prog-
~ et hrıesi i~ a: kurulması ve 

:ıarına k ıdaresi ve bilu· 
ltJıs·ekaıeurıe a~~ılık olmak üze· 

!sat \relilın buçuk milyon 
esbab ektedir. 
"~· ı mu 'bes Çif "<l~Yle '!'··cı inde: 

b~ıliJ( değn~~k çiftçiliği ve· 
b r_hektarın ır. Garp memle 
ı,,.~~dayd Yıllık verimi 25 
~~ ır a· d , 

at Itaıdı ız e ise ancak 
~isiılik,rı~a~tadır. Bu· 

aletleri ve usuller ve zayıf, nesli tered
di etmiş çiftçi hayvanları ile işlerin vak 
tinde yapılamaması ve başarılamaması 
gibi müessirlerdir. 

Bugünkü vaziyette yani ziraalimizi 
makinele.ştirmediğimiz ve yetiştirme 
usullerimizi değiştirmediğimiz takdir • 
de cihan piyasalarına uygun fiyatla 
mahsul yetiştirmemize imkan yoktur.» 
denilmektedir. 

Bu kanunun en mühim esasları şun-
lardır: 

Bu teşkilat köylerde icap eden bütün 
işleri makineleştirecek, köylüyü istih· 
sal bakımından teşkilatlandıracak, köy 
lerde birer istihsal kooperatifi kurala· ~ 1Piıda! işleme 

ara keçi ile devenin 
"ttıisı~ra girmesi yasak 
~ oldu. k~~a keçinin le h ve aleyhinde münaka-

1!.~29 (lıuc..._ '~eticede verilen takrir reddedildi 
i(ı ~t .. -'4Si) 

o...:_ ee~çte, diğ -:-Bugün Mec·f kara keçi kadar ormam tahrip eden baş 
~ 'lllatı &.kdetnı~11 . altıda olmak ka hiç bir hayvan bulunmadığını ve 
~ ld·~Unun !§tır. Birinci eel memlekette orman ile keçiyi bir arada 

llıu, •• ~ \an un müzake . . ... w .. led' ~ ~ . UnUn 41 • . resme yaşatmanın ını.kfuıı olmadığını soy ı 
~~~de 'rah· ın?ı. m~~de- ve maddenin olduğu gibi kabul edilme 

enııı k ır Hıtıt soz a· sini istedi. 
s k ara k~'>~>· ·ı Soıı, ,,,~ uı-~, -)'ı 1 e deve· Mehmet (Kütahya) avni noktai na 
~ ... ~rının ın ,. . ' " 

ı,, b asının ltald lmen ıne zara iştirak etti. 
"0}''- U rıok ırı asım . . . . ~ ~ bir l.ai nazarın . h Keçının lehmde ve aleyhınde geçen 

ltle ~ . ı ıza .. r Üıe . nuıyetin tevlit c- bu muzakerelerden sonra 41 inci mad 
~ rıne dikkat nazarını denin tadilini gözeten takrirler okuna 
~uı.~U ın rak reddedilmiş ve madde olduğu gibi 

. -'41'tirı :,akkat encümen tasvip olunmuştur. 
için ha ıf, orınanlarımı- Kanunun 80 inci maddesine kadar 

Ola~ tnaddzır~~mış olan ka olan kısımlan tadilsiz olarak kabul e· 

~~~u~~~. ~ir dildikten sonra birinci celseye nihayet 
flr,,.,~ve verilmiştir. , ,.d,, h 

~ b er ( Et fiatları 
tıq,~. 1 . ayram var Çok yükseldi 

"1) lttti 
ı..~seıe · ~)'lada) (Ba§tarafı ı inci sayfada) 
"<lda sının b ~i r g~İtdi-· aşlangıcın· rak mevsim dalayısile müvaredatın 

()~ ı.._:teti k gı safhalar ve az oluşu gösterilebilirae. de asıl sebep, 
•ıaı &u o~ey~nce t . . . ·ı_ d teti et f asvıp derı ıhracatının çok mıd<>..r • yapılı-

-~ ra ında iza • d 
lQll ~larıt 'ı ır. 
ltıı~a Söı 

1 
karŞIIanan b . Geçen sene koyun derileri harice 

~tlu~~n hatipler du ~a~ 140 kuruştan satılmakta idi. Bu sene i
a='"Ylle~le Türkiye :u~- se Almanya külliyetli miktarda deri 
~~llldalti eı llliinasebattaki çektiğinden derinin tanesi 250 kuruşa 
~tı·J\tatUr~kları tebarüz çıkmıştır. 

cak. 5 yılda tahakkuk edeceek olan bu 
deneme için tefrik edilmiş tahsisatın 
her yıla lazun olan mikdarını Ziraat Ve 
krueti tayin edecektir. ' 

Bu aletler istilısal kooperatiflerine 
köylülerin borçlandırılması suretile 
mal edilir. 

Bu borçlar makinelerin işe başladığı 
tarihten itibaren yedi senede müsavi 
taksit1erle amorti edilir, faiz ve diğer 
tekalif alınmaz, çiftçiler bu aletleri 
hüsnü muhafaza etmezlerse mahalli 
mahkemelerce seri usulü muhakeme 
ile beşten 25 liraya kadar cezalandırı
lırlar. Tekerrürii halinde ceza bir mis 
li arttırılır. 

Anlaşmadan 
Sonra 
ransız gazeteleri Türkiye 
ile bir yardım paktı 
yapılm ası nı dileyor lar 
Paris, 29 (A.A) - Gazeteler:, an

laşmanın Cemiyeti Akvamı ve Türk
Fransız dostluğunu kuvvetlendirdiği 
ni yazıyorlar. Bazıları Suriyenin de 
kazançlarını tebarüz ettirerek Şam
daki heyecanın haksızlığını gösteri
yorlar. 

OeU\rre ve Hümanite, anlaşmanın 

daha geniş yardım paktma başlangıç 
olmasını dilemektedirler. 

Ernuvel ve Temps makalelerinde 
her tarafı tatmin eden tarzı halden 
memnun gö.rünüyorlar. 1tilfıfın doğ -
ruca Türkiye - Fransa arasında elde 
edildiğini ve konseyin neticeyi tasvip 
eylediğini, Delbosun dediği gibi 
Türk - Fransız dostluğunun tahkim 
-edildiğini yazıyor. 

Hümanite, Suriyenin Sancakta ha· 
fif bir bağı ka ldığı ve hakimiyetinin 
tamamen gevşediği fikrindedir. 

Türk işçileri 
yetiştirilmesi için 
Hükumet yen; bir kanun 

layihası hazırlandı 

':Son Posta, nın 
SuritJe Mektupları 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
ne derlerse desinler, bunlar Türkleri 
Suriye için dost tanırlar. 

Gazetelere gelince, bunlar aldıkları 
direktiHere göre, fikirleri Tükiye aley
hine tahrik etmekle meşguldürler. Me· 
sela, Klod Farer'in makalesi münase· 
betile Istanbuldaki neşriyattan ve Klod 
F arer ismini taşıyan İstanbul sokağın
dan bu ismin kaldırılmasından bahsile 
yazdığı bir makalede bir Fransız, Fa
rerin ismini Şamın bir sakağına ver
meği Suriyeiiiere teklif edince bütün 
gazeteler bunu tasvip ve Şam beledi
yesine bu fikri tavsiye ettiler. 

Fakat Fransız yardakçıları bu ka· 
dar la kalırlar mı~ Klod Farerin peşine 
bir de Vienoyu takmaya karar verdi
ler. Şimdi, Şamın iki aokağı bu isim
leri taşıyacak. Buna karar verildi. 

Gene bugünlerde gazetelerde Su
riyenin bir ordu yapması ve bir hava 
kuvveti vücuda getirmesi hakkında bir 
propaganda yapılıyor. Mustafa Nimet 
bey isminde eski bir Osmanlı zabiti 
Eleyyam gazetesinde bir makale ya
zarak Türkiyenin hava kuvvetleri hak
kında bazı malumat vermiş ve Suriye
ye de bir hava kuvveti yapmak lüzu
mundan bahsetmiştir. Apcak, Suriye 
ye bir tayyare hediye etmek üzere pa
ra toplanması için açılan ianeye hal
kın i~tirak ettiği görülüyor Şimdiye ka
dar toplanan paı;a 1500 lira. kadar bir 
şeydjr. Bu parayı verenler de hep F ran 
sız yardakçılarıdır. Halk, bu nevi pro· 
pagandalara kar~ı tamamen lak.ayt ka
lıyor. 

Son günlerde burada frank düş
müştür. Bunun sebebi kısmen iktısa
di olmakla beraber kısmen de halkın 
Fransız paraama itimad etmemesi ve 
eski Osmanlı altınını tercih etmesidir. 
Sade Osmanlı altını değil, Türkiye 
kağ;:.dı da burada makbul bir paradır. 
Frangın kıymetini kaybetmesine mu· 
kabil Türk kağıdının kıymeti hiç de· 
ğişmemiştir. -----------------

Moskovadaki 
muhakeme bitti 

Radek ile Sokolnikof 8 er 
sene hapse, 14 suçluda 

idama mahôm oldular 
Londra 29 (Husuat) - 17 suikast

çının Moskovada, yükaek askeri diva
nı ö~ünde bir haftadanberi cereyan e

den duru~maları son vermi~ ve bu
gü~ karar tefhim edilmiştir. 

Bu karara göre eski Londra sefiri 
Sokolnikof, İzvestiya gazetesi başmu
harriri Radek ve Piyatakof eekizer 
sene hapse, diğer 14 maznun ise idam 
ce~ına m.hkum edilmişlerdir. 

Sayfa 3 

e Her Hillerin 
beklenen nutku 

Yazan: Selim Ragıp 
---------

A lman cumhurreisi M. Hitleri.o 

Fransa ve İngillereye cevap o· 
Jarak söylemesi beklenen nutkun 
bugün iral edilmesi kuvvetli bir ihtı • 
maı dahilindedir. Fransız ve İngiliz 
kaynaklarından akseden malfımat gös· 
teriyar ki bu iki devletin Almanyaya 
karşı göstermek istedikleri mali ve 
iktisadi kolaylıklar, bu nutkun mahi· 
yeti ile çok yakından alakadardır. Fa· 
kat bu nutkun bu iki devleti mutlak 
bir surette tatmin etmesi şöyle dur -
sun, onlara nisbi bir memnuniyet te -
min eylemesi dahi beklenemez. Çünkü: 

İngiltere ile Fransanın Almanyadan 
başlıca istedikleri şey, silahianma bah
sinde muayyen bir anlaşma yapmaktır. 
Halbuki Almanya, bu balıiste Fransa 
ve ingiltereye nisbetle tamam on beı 
sene geri kaldığı iddiasındadır. Bugün, 
bütün dünyanın hümmalı bir surette 
silahlandığı gözönünde tutulursa, Al
tnanyanın, hem muayyen bir ihtiyaç 
nisbetinde, bem de geç kalmış olduğu 
zamanı kazanmak için, iki misli bir gay 
retle silahlanmakta olduğunu ve bun· 
dan vazgeçmek istemiyeceğini kabul 
etmek lazımdır. MalUm olduğu üzere, 
siJahla:nmak, muayyen silahlan muay
ycn mikdarda muayyen zaman içinde 
tedarik etmek manasma alınamaz. Çün 
kü, bu zaman içinde yapılması icap e
den teknik tecrübeler vardır ki diğer
leri bunlan yapabilmiş ve Almanya 
yapamamıştır. Sonra, silahların tekem 
mülünü temin eden serbestiye diğer· 
leri malik oldukları halde, Almanya, 
bu serbest~den mahrum edilmiş oldu· 
ğu itldiasındadır. Şu halde: 

Silahla11ma yarışına bir nihayet ve
rebilmek için, evvela, muayyen bir se· 
viyeye gelmeyi kabul etmek Uızımdır. 
Böyle bir ihtimalin nasıl tahakkuk et• 
tirilebileceği ise bir meseledir. Kaldı ki 
İngiltere, Fransa gibi devletler, hele 
deniz silahlannda tam müsavatı hiç 
bir zaman kabule meyletmiyorlar. Çün 
kü kıt'alar aşın müstemleke sahipleri 
ile müstemlekeleri nisbeten az olan ve 
ya hiç olmıyan devletlere ayni hakkı 
tanıtmak istemiyorlar. Bu derece mu· 
dil şartlar altında bilhassa b~ bahis~e 
herkesi memnun edebilecek bır formul 
bulmanın zorluğunu nazan dikkate a· 
lırsak M. Hitlcrin söyleyeceği nutkun 
ortalığı ne derece yumuşatabileccğini 
tahmin edebiliriz. Bu nutukta diğer bir 
çokları gibi bu kubbede şimdilik bir 
sada olarak kalacağa benziyor. 

Selim Ragıp -------
Afgan Başvekili Pariste 
Paris, 29 ( A.A.) - Efganistan Baş· 

,•ekili bu sabah Berlinden Parise gel-
miştir. 

~~t~. "e has· old~~ halde, Celeplere gör~ ha:Valar düzelse ve 
!'\ ~ d.lll, he.r ~t!ı ıdaresin· lstanbula normal tekılde hayvan geti

:"ada ~ıllı davasında rils,e dahi fiatlar gene geçen senekiler 
'Uyduıtı-. lnhUzaffer çık gibi düşmiyecek, bilakia her zaman 

• '41'1 ey . 
~ ecanı ı· tarzını muhafaza edecektir. 

~t ~&natıarını .. Hayvan borsasında bu seneki alı, 
~ık mutea • · k h 1"d' E k"d ~- te Urt ve a kad verış pe araret ı ır. s : en günde 

~ 1\j~ ~er~~~onmuşt:r aş yetmiş koyun kesen bugün 250 ko-

Ankara, 29 (Hususi) - Türk işçile
rinin yetiştirilmesi maksadile hükumet 
bir kanun Iayihası hazırlamıştır. Teşvi 
ki sanayi gibi bazı kanunlarımız, ecne ' 
bi rnütehassıs ve usta kullanma iznini 
ancak yanlarında Türk işçisi yetiştir -
rnek şartiylc vermektedir. Halbuki bu 
tarzı hareketin arneli ve müsbet neti· 
celer tevlit etmekten daima uzak kal· 
dığını tecrübeler göstermiştir. 

Bu yeni kanun layihası Vekiller He 
yetinin tayin edeceği bir parayı maden 
sahiplerinin hazineye yatırmağa mec· 
bur tutmaktadır. Bu para maden ara -
ma ve tetkik enstitüsü tarafından Türk 
mühendislerinin yetiştirilmesine sarfe 
dil€cektir. 

[Sabahtan Sabaha ' 

Tiyatro mektebini kurmak için da· 
vet edilen ecnebi mütehassıs üstüs • 
te yapılan ilanlara rağmen Türk 
kızlarının bu müesseseye rağbet et· 
medikierinden şikayet ediyor ve 
böyle giderse kadın rolünü yapmak 
için de erkekleri sahneye çıkarmak 
mecburiyelinde kalacağını söylüyor. 

Artisi 
mesi icap eden bir tahsil derecesi ol· 
malıdır. Tiyatro artisti sinema artis· 
ti gibi muayyen meziyetleri işlen
mekle muvaffak olamaz. Sahn·e, 
stüdyo gibi şarlatanlığa müteham -
mil değildir. 

~ (ol'~~ .. ~ • k k d' ~ Cıt.·'c:ttıı li ~ (Diyarbe- yu n esme te ır. 
~ lıfi!~ğa darbıye Reisi Ma Kasaplar şirketi bir haftadanberi 
~1 ~Ve ~k~kkür edil· borsadan hayvan almağa başlamıştır. 'ta ~ttı~~tu~~r bu teklifle Borsada bu işle 40 kadar tüccar mCf· 

~~lıa llaın gul olmaktadır. 
bır g()Dde:ri~na kahra- Şirketin piyasadan hayvan alınağa 

1!~ eeı:kıir de esi hak • kalkışı tüccarları dehşetli surette sars-
tı_~ Ye h.itanı alk~la~la mı~tır. Piyasadan mal çeken şirket her 

venlmış· h ,_·ı 5 6 ll! ~~ ayvanın ~ı osuna - kuru' fazla 
~an 

1 
kutlulanı para vererek almaktadır. Bu suretle 

~ 1 an b·· yor .. I ı· · k I ı. w I 

Bu yeni kanunla bütün diğer sanayi 
şubelerine de bu ahkam teşmil edilerek 
Türk işçi ve ustalannın daha iyi yetiş 
melerinin temini için sıkı bir mürak:a 
be temin olunacaktır. 

" 'UtJuı Uyük H t tuccar ar e ını o unu uag amıf vazi-
"ilJ) b... -~l'nak . a ay d' ı~ .. ıçin varın yette ır. R ·· t ·· Aras Ko t tı .. buYÜk ~iting Şirketten bir alakadar bu hususta u ş u - n 
~Uhit~~~i:: D~ün şunları sö~lem~ktedir:. . Ciyano müliihatı 
,~a "1 listundagın «- Şırketın kendı derı fabrikası (Baştnrafı ı inci sayfada) 
~ ır. apılarak prog vaulır. Burada bir çok işçi vesaire ça- Bu ziyaret esnasında, :J şubatta, 
h ~ell1ur lıştıtmaktadır. Deri fiatian yüksektir. Kont Ciano ;le Rüştü Aras arasında 

d.() iştir~k esnaf, rnek· Hayvanları pahalı alıyorsak da deri pa- cereyan edecek müzakerelerin mevzuu 
'M. b:~ana edecek şe- .. . d d"' .. 1 . b ı.: d'l . tı'r ~:J ......_ L'itte Calttır, ' rasını uzerın en uşunce et er nıs e- tesı,ut e .',mı.ş · ... . . .. .. 
,. J..t ten ucuza mal oluyor. Bunun için pi- Dış ış erı Bakanlıgı vekılı Şukru 

1\oı ''-ı~C\ta}' dav yasadan yüksek fiatla hayvan almakta Saraçoğlu da bu görüşmelerde hazır 
li ı t «! b·· arnızın hal- · · "-t ~S Q.. :;.iik bir sevinç ~r. ~a}t.z~ ~~;:m~~~~~.H ---·--· .... ~~~~~ur.-· ... ·-
~]S~ bi \in~sehetle pa- lomasisinin Cenevrede kazandığı bü- pılacak .b~na bütün Adanalılar iştirak 
l~ ~ rt:nlli Hatay yük muzafferiyetin değerini anlatmak edeceklerdı~.. . . 

tar '\'erilmi t' için pazar günü saat on dörtte Cumhu- j)unun ıçın zengın bır program ha-
ş ır. 1 ı. • 1 ·ı . . 

..._ Türk dip- riyet alanında mil i Hatay mitingi ya• zırlanmış, ~omıte er seçı mıştır. 

Tiyatro mektebi öyle bir mües • 
sesedir ki talebesine bile aylık verir. 
V e ycti§tirdiği namzetler derhal li· 
yatronun kadrosuna girebilir. 

Böyle olduğu halde genç kızların 
bu mcsleğe iltifat etmeyişleri üze • 
rinde durulacak bir meseledir. 

Cemiyet hayntımız kadını sahne· 
den esirgiyecek kadar geri değildir. 
Türk kadınının sesini kafes arkasın· 
dan bile işitmek istemiyen devirden 
çok uzağız. Ve Türk kadınının sah· 
ne hayatı yirmi beş otuz ::•Ilık bir 
tarih olacak kadar eskidir. O halde 
bugün modern bir te~kilat ile baş • 
Iıyan tiyatro san'atina kar.şı göste -
rilen bu tevahhuşun sebebi nedir? 

Ben bunu her şeyden evvel isti -
da tl arı filiziendiren ( culture) ün 
yokluğunda buluyorum. Bir sahne 
artisti yelişecek insanın tiyatro 
mektebine başlamazdan evvel geçir-

Bedeni, bedii ölçülerden başka iş· 
lek bir zekaya, olgun bir dımağa ih· 
tiyaç gösterir. 

Buna mukabil stüdyo kadar cö • 
mert değildir. En mütevazi san'at
karın içini gıcıklıyacak şöhreti bile 
giiçHikle verir Halbuki ~imdi serbest 
mesleklerin hemen her şubesinde 
kadın ve erkek her genci cezbeden 
şey edebiyatı ecdidenin maruf ta -
biri ile (~öhreti sehile) dir. Bunun 
içindir ki gençler zahmetli mesai 
sahalarından uzak kalll'ak istiyorlar 
Ha!buki san'at her şeyden evveı bü
yiik bir ferağat ve müskülü venC'cek 
bir mukavemet ister. Bir y~mrukta 
bir milyon dolar kazanan bokc:örle· 
l-in, bir filmden yüz bin sterling a
lan sinema artıstlerinin marf'rnsı 
dünya gençliğini öyle sermcst etmiş· 
tir ki müntehası a 'tm ıs lira a\ lı ·1a 
dayanan sahne artistli~ini hC'm. güç 
ve hem güıiinç telakki ediyorl.:ır. 
Doğru değil, fakat hakikat.. 

llürhan Cahit 
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Bugün S A K A R V A sin 
C az ip. ve tntlı j O S E p H E S C H M J 

Posta Kongresi 
Pazartesiye bitiyor 
Murahhaslar dün şehrin 
temaşaya değer yerlerini 

ve müzeleri gezdiler 

Balkanlar arası posta ve telgraf 
kongresine dün de devam edilmiştir. 
Murahhasların pazartesi gününe ka
dar vazifelerini bitirmiş olmaları muh· 
temeldir. 

Diğer taraftan beynelmilel Ticaret 
Odası da 1 !J:i8 senesinde Kahirede top
lanacak beynelmilel posta ve telgraf 
kongresine arzedilmek üzere bir rapor 
hazırlamaktadır. 

BeyneimiJel Ticaret Odası Türkiye 
milli komitesi bu hususta çalışmalara 
başlamıştır. Komite beynelmilel telgraf 
ve posta muhaberatındaki kolaylıkları 
tesbit edecek müşkülatın ortadan kal
dırılması için formüller arayacaktır. 
llazırlanacak rapor merkezi Pariste 
bulunan beynelmilel Ticaret Odasına 
gönderilecektir. 

Posta ve telgraf kongresinde beş 
devlet tarafından hazırlanacak olan 
mÜ-iterek muhtıra ve teklif bu devlet· 
ler narnma münhasıran Türkiye tara
fından beynelmilel posta ve tclgraf 
birliğine bildirilecek, bu birlik tarafın
dan da Kahirede toplanacak olan bey
nelmilel posta ve telgraf kongresine 
takdim olunacaktır. 

Şehrimizdeki murahhaslar dün 
Türk murahhasları tarafından izaz e
dilmişler, şehrin temaşaya değer yer
lerini ve müzeleri gezmişlerdir. 

Fransız elçisi 
Değiştirilecek -,n:? 

Paristen bildirildiğine göre Ankara 
büyük elçisı M. 1-'on.:.vıı... . . ...~ . 
ceği rivayeti vardır. Sebep olarak San
cak ihtiHifı esnasında M. Ponsonun 
Türk - Fransız dostluğunu kafi derece
de takdir ve hareketlerini bu dostluk 
ioaplarına Jfıyikile tevfik edememiş ol -
duğu ileri sürülmektedir. 

Teşkilatı Esasiye 
Kanununda 
Değişiklik gapılacak 

• A Ankar?dan bildirildiğine göre Tc§· 
kılatı Esasıye kanununda tadilat yapı~ 
la~a~, bi:inci maddeye cumhuriyetçi, 
ı:ııllıyetçı, devletçi, halkçı, inkılapçı ve 
layık kayitleri devletın vasıfları olarak 
ilave edilecektir. 

Kanunun istimlake ait maddesine 
•köylüye toprak dağıtmak noktasından 
istimlak ayrı bir kanunla tayin edilir• 
fıkrası eklenecektir. 

Din serbestisi hakkındaki madde de 
tarikat ayinlerine ait olan fıkrada de
ğiştirılmektedir. 

Şüpheli Ölüm 
Atık Valde medresesinde oturan Mehme

dln nezdlııe Yugoslavyadan misafir gelen 
amcası Liman birdenbire olmüş, belf'diyc 
doktoru tarafından yapılan muayenesinde 
ölüm şüpheli gorulmüş, ceset Morga kaldı
nlmt.§tır. 

ABBB 
Soyadı 
Olmıyandan 

Limanın ıslahına 
doğru 

Ceza alınıyor Yeni yolcu salonu müsaba-

Kocalarına tabi kadınlarla, kasındaki .. jür\ ~ey~tinde 
gayrireşit çocuklardan ceza matbuat mumessıllerı de var , 

ahnmıyacak Şubatın altısında Galata yolcu sa-

lelllı tenor • 
En fazla muvaffak olduğu son eseri 

Bir Y1ld1z o SI 
( Ein Stern Faelt vom H;ınrnel ~ 11 

Filmini gidip görllnllz. İlAveten ; Paramount .ıurn 
renkli kUçllk bir film. 

SiNEMAS 
Soy adlarını yazdırmamış olanların lanunun maketini seçmek üzere Gü

cezaları ve haklarında yapılacak mua- zel San'atlar Akademisinde toplanacak 
meleye dair dün vilayete mühim bir jüri hey'eti seçilmiştir. Otuz kişiden 
tebliğ gelmiştir. Buna göre vaziyet iki ibaret olan jüri hey'etine, matbuat na
kısma ayrılmaktadır: mına Yunus Nadi, Falih Rıfkı, Nec-

Bugllokü zengin ve mlltenevvi programını gidiP 
2 BU yUk ve gUz el film birdeli 0 s s~ 

M A R ı N E L L A Te~NSıl ~. si 
DENIZLER PEA 

1 - Bazı aile reisleri, soy adı be- meddin Sadık, Sanayii Nefise profesör
yannamesinde yalnız kendi adlarını lerinden Mühendis mektebi muallimle~ 
göstermişler ve zevcelerile gayri reşit rinden bir kaçı, Türkofis müdürü 

( La Porte du large) . ·ıtflS 
ViCTOR FRANCEN- MARCEL CHANTAL • JBA:N, pıE uroel 
~---ID emsalsiz temsilleri. İlılveten: Yenı ı<ox J 

Çocuklarını yazdırmamışlardır. Gayri Suphi Nuri, Deniz Yolları Umum Mü~ ... ---~ 
G 1 ,, Bugün 

reşit çocuklarla zevceler, aile reisierine dürü Sadettin, ümrükler Baş müdü-
tabi olduklarından bunlar şimdi soy a- rü Mustafa Nuri, Ecnebi vapur şirketi A L K A Z A R 'da 
dı alırlarken, aile reisierinden ceza a- mümessillerinden biri ve şehir narnma lstanbulda görülmemiş 
ranmıyacaktır. Mösyö Prost ve belediye imar şubesi 2 yeni film birden 

2 - Reşit olan çocuklara gelince: müdüı.ü Ziya bulunmaktadır. 
Bunlar, babalarının soyadlarını alabi- Yeni yolcu salonunun yapılacağı 
lecekleri gibi, başka soyadı almak da arsanın civarında bulunan yıkılacak 
kanunen kendilerine verilmiştir. dükkanlardaki kiracılara bulundukları 

Binaenaleyh reşit olup ta soyadını yerleri tahliye etmek için birer tezkere 
almamış bulunanlardan şimdi soyadı yazılmıştır. 
alacaklar hakkında kanunun ceza hü- Liman Umum Müdürlüğü otuz ka· 
kümleri tatbik olunacaktır. Ceza mik- dar duba, şat vesaire alacaktır. Bunlar· 
tan beş ile 15 lira arasındadır. la liman nakliyatı kolaylaştırılacaktır. 

Soyadı kanunu mucibince, aile re- Bunlar dahilde imal edilecek, yalnız 
isine tabi bulunan gayri reşit çocuklar- su vapuru ile romorkör dışarıdan geti
la zevcelerden maadasından, soyadı rilecektir. Su vapuru ve romorkör için 
almamış olanlardan ceza alınmağa baş- alakadarlarla bir anlaşma yapılmıştır. 
lanmıştır. Bu gibi kadın ve erkek reşit Yakında teferrüat ta ikmal edildikten 
olanların soyadı almadıkları ve soya- sonra inşaata başlanacaktır. 
dı beyannamesi vermedikleri resmi iş- k D ll 
lerde, bilhassa yeniden evlenme mua- Şar emiryo arı 
metelerinde meydana çıkmaktadır. 

Bunların muameleleri, soyadı al- Memurlara verilecek ikra
madan yürütülmemekle beraber, hak~ miye beş misline çıkarıldı 
larında cezai karar verilmek üzere ka-
ğıtları vilayet idare hey'etine gönder\· 
"tektir. vnayet en çok 15 lira para ce

.t.as ı takdir etmek salahiyetini haizdir. 

Şark Demiryolları idaresinin me~ 
murlarına vereceği ikramiye miktarı

nı şirket 50 bin lira olarak tesbit et
miştir. Bu ikramiye miktarı şirketin • 

Havag' azi fiatları her sene memurlarına verdiği ıo bin 
lira ikramiyeyi bu yıl 50 bin liraya ib-

UCUZJadı lağ etmiştir. Ve her memurun her se-

Hacagazı fiatlarını tetkik eden ko _ ne aldığı ikramiyenin beş mislini alma
misyon İstanbul cihetinde havagazını sını kararlaştırmıştır. 

KlZlL ÇAYIR 
Şarkılı Kovboy filmi 

Meşhur Amerikan komig"i 

J. J. 
B B 
R R 
o o 
w w 
N' N 

HOCUM TABURU 
2 saat eğlenceli komedi 6 kuruş 30 paradan 5 kuruş 32 paraya, Şirketin ecnebi memurları pazarte-

Kadıköy cihetinde 7 kuruş 5 paradan si gününden itibaren vazifelerinden ay- ""-•••••••••••-••' 
6 kuruş iki paraya indirmiştir. Beyoğ· rılmış olacaklardır. Yalnız bunlardan TE Ş E K K OR 
lu cihetinin fiatı da bugünlerde tesbit Paskal, !lirketin tasfiye hey' etine reis · 

Y Sevgili zevcim ve pederimiz Malı-
edilecektir. Tramvay tarifesi de §Ubat tayİJl edilmi• olduğundan burada ka-

Y kernei temyiz reisi evvelliğinden mü • 
başında tatbik edilecektir. lacak, hareket ve münakalat reisi An- tekait avukat Bay Ali Rıza Birbilin ü-

tomari cer reisi Delton hükumetin fulü münasebeti elimesile bizleri biz • 
emrile hazirana kadar çalışacaklardır. zat veya tahriren taziyet lütfunda bu

Spor klüpleri 
Tevhit edilecek 
Ankaradan bildirildiğine göre An -

karadaki 1 O spor klübü tevhit edilerek 
biri Yenişehirde diğeri şehirde olmak 
üzere iki esaslı klüp kurulac~ktır. Bu 
usul tecrübe edildikten sonra Istanbul
da ve diğer büyük §ehirlerde de tatbik 
edilecektir. 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

lunan zevatı kirarn ile muhtelif mües
sesat ve makamata yegan yegan te -
§ekkür etmeğe duyduğumuz derin te • 
essürlerimiz mfmi olduğundan bu bu -
susta muhterem gazetenizin tavassu -
tunu rica ederiz ( 791 ) 
Merhumun zevcesi Oğulları 

Şinasi ve Feridun 
Birbil 

Memnune Birbil 

% 3 faizli, 1903 tarihli Mısır Kredi 
Fonsiye tahvillerinin 1 mart 1937 ta -
rihinde yapılacak itfa çekiminde başa
baş tediyesi tehlikesine karşı Osmanlı 
Bankası Galata merkezi ile Yenicami 
ve Beyoğlu şubeleri tarafından pek iyi 

Bir adam uçuruma düşüp öldü şartıarıa sigorta edileceği, mezkur taıı- * 

..... 
IK sin . 

Bu senenin yefJJ 

KADI S: 
S E\1 ., 

Jean Kiepur• 
En 

. 
ht.:ınouı Btltdııınt 

~chirTı·yatrosu 

akşam saat 20.80 d~ 
Yazan : yu~ 
Besteliyen : ){U 

............ 1 d• 
Pazartesi SUreY'/3 

Halk Opareti 
HALiME 

Salı Azakta 
Şirin Terı:• 

'id• Çarşamba sara 
Eski Hamalli 

Eakl Ta• 
- .............. 1 

sınıarı m. Büyükclerede Çayırbaşı caddesinde vilat hamillerinin haberi olmak üzere Kardeşime muvaffakiyetli bir do -

f)2 numaralı evde oturan f);) yaşında ~il;a:n:o=l~un~u~r·~==::•=:~=-====ğu=m~a;m~e=li:y:at=ı=ya~p:a~n=d~o:k:t~or=o=p=e=ra:t:ö=r~~====·---'ill" 
kıpti Şükrü ile babası ve karısı Kara- ..ıı 
baş tepesinde ağaç kökü çıkarırlarken 
Şükrü 20 metre derinliğinde bir uçu
ruma yuvarlanmış ve ölmüştür. -

Bugün i P E K' t e 2 büyük film birden: 

YlKlLAN BLDE SAN 

KiiçOk Haberler 
2 

JEANETTE MAKDONALD - KLARK G.A.BLE 

- TEHDiT MEKTUPLA Askerlik Yoklaması Bir Köşk Yandı 

Usktıdarda Nakkaş sokağında Cemil Mol
lanın koşkünden evvelki gece yangın çık-

Fntlh Askerlik şubeslnden: 333 cJoğum

fu mükelleflerin llk yoklamaları başlamış

br. Bu yoklamalarla beraber, 308 lla 328 do:-
mış, koşk tamamen yandıktan sımrıı. sondu

ğumlu Ihtiyat cratın da yoklamalarının ya-
pılması kanunun htikmünden olmal:lıı yok- n.ilmüştür. Bu koşk yarı knrgirdlr. Yangın 
lamalarını yaptırmak uzere şubeyc mtira- nhşnp olan üçüncü kattan çıkmıştır. 
cıı.atları 1lnn olunur. Emniyet sandıgJna bin llra lpotekli olan 

Bir Adam Damd:\n Düştü kôşkten yangının nasıl çıktığı henuz anlaşı-
Bakırkoy Kıırtaltepeslnde oturan 45 yaş- lamamıştır. aZbıta tahkikat yapmaktadır . 

larında Şukrü Isminde blr adam dün s:ıat 1 . 
13 de Kadlrgada blr evln damını aktarırken Bir Yapur lplilt Geliyor 

damdan düşmüş yaralanmıştır-. Yaralı Cer- Sanayi Umum Müdürü Reşad dün sabah 

rahpaşa hastanesine kaldmlmıştır. Ankaradan İstanbula gelmiştir. Reııad dün-
Bir Kadm Yandı 

elen Itibaren uyuşturucu maddeler 1nhisar ı
Kumkapıda Bostan sokağında 45 nurna-

daresi lle temasa gelerek lpllk meseıe.)l ctra
ralı evde oturan 70 yaşlannda meflüç Mose.; 
yatağından mangala düşmüş ve vücudunun 
muhtellf yerlerinden yanara'< Cerrahpaşa 

hastanesine sevkedilmiştir. 

fındn görüıjmelere başlamıştır. 

Blr vapur ipll~in bugün Mısııdnn şehri

mlze gelmesi beklenmektedir. • 

Dikkat: San 
Fransızca sözlU htıyUk, hevccanlı ve 1neraklı film 

Fransisko filmi saat 2, ı o·- 5,35 ve 9,10 da. Tahdit 

Saat 1 • 4, 20 ve 8 de 

Bnynk snhneler... Emsalsiz tablolar ... Meşhur romancı WELLS.in görllş ve 

100 SENE SONR 
Fransızca sözlü şayanı hayret büyük film 

Bu hafta SA Y 
GörtUmemiş hfr muvat'J'nklyelle devam ediyor. GörClehile<'ek en mnessir tenıuşn , fil~ıe~ 

2031l senesinin bcşeriyeti... lstikhııliıı kn<lın ve erke~i, gelecekdc harp, şohırlO 
mUdhiş tnyynreler, yerden gö~e ... 

s 9 - İlaveten : FOX JURNAL. en son dünya haberleri 
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€AfLEKET HABERLERI 
• • 

lsmet lnönünün mecliste 

~ti~e.hird e· tüyler ürpertici 
~ır cinayet işlendi 

m itin planı 
---

Söylendiğine göre V e kal et, 
Yansenin yaptığı planın 
değiştirilmesine lüzum 

göstermiş 

dün irad ettiği 
mülıim nutkun metni 

oğuı ~-----
kay1 

1 
oy komşularını döğerek bayılttılar" 

(Baştarafa 1 inci sayfada) 
mutayca resmen teşekkür edilmesini 
teklif ederiz.>> 

rüz ettirmiştir. İlk günlerden beri Sov 
yet Rusya ilc aramızda tessüs ed~n 

dostluğun ayni kuvvetle devam ettıği 
ni ihsas etmişlerdir. Biz de Sovyet R..ıs 
ya ile olan dostane münasebatımız:n 
ilk günlerdeki kadar samimi ve cid ii 
olduğu zihniyetini muhafaza etmekte 
devam ediyoruz. (alkı!ilar). 

Uiu ş a hoğup Sakarya nehrine attılar 
81lsi) İzmit (Hususi) -Mimar Yansen'in 

çizdiii ~ehir planı Nafia Vekaleti ta • 
rafından kabul edilerek planda tadilata 
ihtiyaç ııörülmüştür. Şehirde dolaşan 
şayialara. nazaran Nafia Vekaleti lz -
mite şehireilik mütehassısı göndermiş, 
mütehassıs yaptığı tetkikatta Yansenin 
planını hatalı görmü~ ve tatbik kabili
yeti olmadığını bir raporla Vekiılete 
hil<Urmiştir. 

Başvekil kürsüde 
Alkışlarla ve umumi tasvip sesleri

le karşılanan bu takririn okunusunu 
müteakıp Ba~bakan İsmet lnönü .kür
süye gelerek aşağıdaki beyanatta bu· 
lunmuştur: 

Abba - Eskişehirin 
bir ci s Pa~a köyünde 

llafa ~ö ... naYet olmuştur. 
Ah hınden l-i 
~~~.ı~t Ve asan ile ay· 

~o~q 2 onun ~ı 
t~ .ı serıed og u Sü-

~o~qv enb · d ası v erı evam 
ardır B 

Ila · u dava-
san k 

t a:zanmış· 
rı t'v'v 
(' tl J; 
"tiftt~ <\sa n b . 

oıı11 tre · a~:ı ışierini 
ıı ha ~ıtrnelc .. 

s~ı rtkeı· . uzere yo 
1,, u e" ını h L 
"~(~ .rrtıan d auer alan 

ba,ıarn t arabalarile 
RtldPJ ~ş ardır. Ta 

1( erı m 
so" ~rnan <(Ha· 

,.a ve 
ışiard Yumruk-

ır, H 
asan da-

damı bu kayışla boğmuşlardır. Bu ka· 
fi değilpıiş gibi ağır bir cisimle Ha· 
sanın kafasını da ezmişlerdir. 

Bu iş bittikten sonra katil baba ve 
oğlu suçlarını gizlemek için Hasanı 
kendi gocuğuna sarmışlar ve civarda· 
ki köprüden Sakarya nehrine atmışlar· 
dır. 

Aradan iki gün geçmi~ . Hasanın e- Gene söylendiğine göre Yansen'in 
ve dönmediğini gören karde"i Osman plaıunda lzmitin ticari vaziyetine e • 
bütün köyleri dolaşmı~ ve tanıdıkla- hemmiyet verilmemiştir. İzmit bir çok 
rında misafir olup olmadığını araştır~ fabrikaların bulunduğu ticari hayatı 
mıştır. Kardeşini hiç bir yerde bula· şayanı dikkat bir şekilde inkişaf eden 
maYJnca Çifteler karakolona gidip va• bir transit merkezidir. 
ziyeti haber vermiştir. Karakolda bu· l~mit dik bir tepe üzerine kurul -
lunan Şaban onhaşı telefonla keyfiy~· m~tur. Planda Yukarı Pazar ismi ve
ti Mahmudiye karakoluna bildirmiş ve rilen semtlere yer verilmemiştir. Y al • 
Mahmudiye karakolu Hasanla hmu- nız yangın yeri olan küçük bir mahal 
meti olan Süleyman ve Ahm~di yakalı~ plana idhal edilmiştir. 
ya.r;ık isticvaba başlamıştır. Suçlular İzmitin sür'atle bir imar planına ih· 
evvela cürümlerini inkar etmişlerdir. tiyacı vardır. Kağıt fabrikasının ku· 
Bilahare nahiye müdürünün yaptığı tuluşundan sonra lzmitte üç bine ya
isticvapta suçlarını itiraf etmişler ve kın yeni ev yapılmıştır. 
cinayeti yaptıkları yeri gösterrneğe ra- Şehir gittikce inkişaf etmektedir, 
zı olmuşlardır. 

Sakarya nehrinde yapılan bir araş· 
tırma.dan sonra Hasanın cesedi bulun· 
muştur. Ceset bulunduktan !'onra Es
kişehir Cumhuriyet Müddeiumumisi 

Fah.ri ve hükumf"t doktoru mahalli 
vak'aya gitmiş ve cesedin muayene-

sinden sonra defnine ruhsat verilmiş· 
tir. 

Müddeiumumi bizzat Mahmudiye
de .Guçluların ifadelerini almıştır. Suç
lular Eskişehire sevkedilmişlerdir. Ha
disenin yakında muhakemesi haşlaya· 
caktır. Öldürülen Hasan 6 çocuk ba
basıdır. Bu cinayet muhitte teessür u
yandırmıştır. 

Balıkesirde müsamere 
Balıkesir (Hususi) Halkevi 

temsil kolu Leblebici Horhor opereti
ni temsil etmiştir. 

Yoksulları gözetme birliği men fa· 
atine verilen müsamerede gençler mu· 
vaffak olmuşlardır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu ilk okul
lara devam eden muhtaç vaziyette 110 
çocuğa öğle zamanları sıcak yemek 
verrneğe başlamıştır. Kurum bu yardı

mını derslerin kesimine kadar devam 
ettirecek tir. 

Bu yekunun zamanla arttırılması· 
na çalışılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Hatay dava
sı Cemiyeti Akvam Meclisinde alaka
darların da iltihakı ile, ittifak kararına 
müncer olmuştur. (Alkışlar). 

Cemiyeti Akvamın bu milli mese
le üzerinde verdiği kararı, bütün ala· 
kadarlar memnuniyetle telakki etti. 
Bizim de varılan neticeyi memnuni
yetle telakki ettiğimizi yük~ek huzu
runuzda söylemekte zevk duyuyo-

rum. 

Çetin bir mesela 
Bu çetin bir mesele idi. Şu kadar 

sene evvel tayin edilmiş olan hakla
rın bir çok sahalarda müphem 
kalmış zannolunan manasına ~'m
di sarih, arneli mahiyeti tayin etmek 
vazifesi vardi . Biz ilk günden itibaren 
ta 921 de Suriye ile Türkiye arasında· 
ki hududu tayin eden anlaşmalar ya· 
pılırken ve F ransızlarla muhtelif mu· 
ahedeler aktedilirken Antakya ve ls
kenderun ınıntakasında hususi bir ta· 
kım şartların tahakkuk etmesini esas 
tutarak muahede akdetmiş olduğumuz 
kanaatinde idik. Bu kanaatimiz sami· 
mi idi . Bu davada samimi ve cıddi ol
duğumuzu anlatmak lazımdı. Neticede 
muvaffakiyet bütün dünyanın bu sa
mimiyete inanış ile kabil olurdu. 

Mes'ut bir netice 
Cemiyeti Akvamın bir anlaşma ne· 

ticesine varması bu müessese için ha· 
kiki bir zafer mahiyetindedir. Cemiye
ti Akvamın muzaffer olması bizim hey 
nelmilel siyasetimizde de mes'ut bir 
neticedir. Şimdi alakadar milletierin 
ve temenni ediyoruz ki bütün milletie
rin müşterek vicdanında Cemiyeti Ak
vamın gün geçtikçe daha iyi beliren 
bir müessese haline gelmesi büyük ar· 
zumuzdur. Türkiye buna elinden gel
diği kadar faydalı olmağa çalışmakta
dır. (Alkışlar.) 

Cemiyeti Ak.vam 

Romanya va Balkan 
müttefiklerimiz 

Müttefiklerimiz narnma Cemiyeti 
Akvamda bulunan Romanyanın söyle· 
diklerini de hakiki bir memnuniyetle 
telakki ettik. Balkan komşu ve mütte· 
fiklerimizin davamızı dinlemek için 
gösterdikleri dikkat bizim daima te§ek· 
kürle anacağımız bir gösteri olmu~tur. 

Ingiliz hariciye naz1r1nm 
sarfettiği emekler 

Arkadaşlar, bu meseleye İngiliz Ha· 
riciye Nazın, bütün Türkiyeyi müte • 
hassis edecek bir mebzuliyetle emek 
sarf etmiştir. (alk ış lar). 

İngilterenin vaziyeti ilk günden iti ~ 
baren iki dost memleket arasında, her 
ikisini memnun edecek bir hal tarzı bul 
mak için ciddi bir kaygu besler halde 
idi. 

Vakit vakit gazetelerde İngiltereden, 
kah birimizi ve kah diğerimizi fazla il· 
tizam eder surette görülen manzara, bu 
memleketi İngilterenin uzlaştırma po· 
litikasında varacağı netice üzerinde va 
kit vakit düşündürmekten hali kalma 
mıştır. 

Ingiliz politikasına ilimat 
Ancak İngiltere Hatay davasında 

Fransızlada Türkler arasında bir uz ~ 
laşma olması için, sarfettiği emeklerin 
müsbct bir neticeye varmış olduğun · 
dan. ne kadar memnuniyet hissederse, 
Türk efkan umumiyesinin İngiliz po· 
litikasına karşı beslediği itimadın ayrı 
ca kuvvetlendirilmesinden de memnu·, 
niyet hissetmek te haklı olacaktır. (al· 
kışlar). 

Büyük eserler 
Cemiyeti Akvamın bu çalışması ve 

Hatay davasının bu suretle alaka.dar· 
ları memnun edecek bir surette bıtme 
si dünyanın bugünkü vaziyetinde sulh 
lehine kazanılmış büyük bir eserdir. 
Şurasını memnuniyetle zikretmeliyim 
ki Avrupanın muhtelif siyaset kutpun 
da bulunan memleketler bizim davamı 
za umumiyetlc müzaheret etmişlerdir. 
belki müzaheret sözünü pek kuv\·etli bu 
lacaksınız. Fakat umumi surette sempa 
ti ile, teveccüh ile karşılamıyan hemen 
hiç bir memleket hatırlamıyorum. 

Almanya ve ltalya 

Hayrebolu mekteplerinde müsamere 
l;layrebolu (Hususi) Maarif da telafisi çareleri düşünülmekte -

Müdürünün teşebbüsü ile dört köyde dir. 

Onun jçin Cemiyeti Akvamın bu 
kadar mühim bir meselede kendi mu· 
vaffakiyetini tecessüm ettrerek çıkmış 
olması ilerdeki çalışmaları için ve niha 
yet beynelmilel politika için iyi bir ala
rnet telakki ediyoruz. Bu münusehetle 
Cemiyeti Akvamda bulunan alakadar
ların bizim bu milli meselemizde ya
kından uzaktan emek sarfetmiş olan 
azaları Türklerin mütehassis olarak 
dinledikleri güzel sözler söylediler. 

Alman matbuatı iyi karşıladı. İtalya 
efkarı umumiyesi bizım bu davada nok 
tai nazarımızı alaka ile dinler ve iyi 
telakki eder manzarayı esirgemedi. 
Türk efkarı umumiyesinin bu kadar en 
dişeli ve dikkatli bir surette mesgul ol 
duğu bu milli davada büyük Atrupa 
memleketlerinden inikas eden dostane 
tezahürattan mi.itehassis olmadığını dü 
şünmek doğru değildir. Türkler bu te 
zahürattan mütehassis olmuşlar ve her 
birinin Iayik olduğu kıymet ,.e ehem· 
miyet atfctmişlrdir. (alkışlar). 

yeniden dört mekteb yapılmış ve ted· Burada ilkmekteh talebeleri bir mü
risata başlanılmıştır. Gelecek yıl Hay- samere vermişlerdir. Bir çok davetlile· 
reholuda mektehsiz köy değilse bile rin huzurile verilen müsamerede mi
mektebe gitmiyen köy çocuğu kalmı- niminiler büyük muvaffakiyet ve bü

yacaktır. Şimdi bir ortamekteh ihtiya· yüklerinin takdirlerini kazanmışlar, 
cı başgöstermiş bulunmaktadır. Bunun alkışlanmışlardır. 

Hasan Bey- Bir tane de Üsküdar 
da açsalar iyi olur. _ 

-Neye Hasa~ Bey? 
Hasan Bey- Ikisinin arasını da 

birleştirirler, tünel olur. 

Davada Rusyaflm rolu 
M. Litvinof, Hatay meselesinde, Sov 

yet ittihadının Türkiye ve Fransa ara 
sındaki hususi vaziyetini belagatle ifa 
de ederken gerek Türkiye ile olan dost 
luğu ve gerek Fransa ile olan bağları 
bizi memnun edecek bir surette teba-

... İstanbul gibi bir şehirde artezi· 
yen açmanın ba~ka manası var mı· 
dır? 

-

ltalya ile müzakereler 
Doktor Tevfik Rüştü Aras. ümit cde 

rim ki büvük meclisin yüksek itimadı 
na yenile~miş ve artmış bi~ surette 
mazhar olduğu halde, yakın bır zaman 
da İtalya Harici:·:e Nazıriyle ~örüşecek 
tir. Akdenizdc Ingiltere ve !talya an· 
ıasmasından sonra husule gelen hava 
AkdenizdE:' bulunan devletlerin emni • 
yN ve birıbirl~riyle. iyi geçinm~le.ri ı~ 
hine mühim bır salah kaydetmıştır. 

Aıtdenizin yem havasa 
Doktor Tevfik Rüştü Aras, Akdeni 

zin bu yeni havasında İtalva ile görü· 
şürken aramızda bulunan boğazlar me 
selesi üzerine> de temas etmek fırsatını 
bulacaktır. Ümit ediyoruz ki muğlak o· 
lan mese}ele;. ın memnuniyeti mucip o· 
lacak bit surette hallolunması, yalnız 
aramızdaki dost'uk \'C emniyet vaziye 
tirıi alakadar eden mescle olarak değil, 
bütün Avrupada sulh zihniyetini, em: 

(Devamı 9 uncu sayfada) 



Konuşma: 

Hatırata dair 
Yazan: Nuru/lah Ataç 

. Ha}it Fahri Ozans~y,, ihtiyarlamış gi-/lunduğunu düşünerek iftihar edebilir
bı, hatıratını yazmaga başladı. Bari kı- ler. 
sa kesmeyip de devam etse, çok tatlı\ Hatırat yazılarını okumak bir bakım 
yazıyor. Bize, sevdığimiz veya tanın - dan hüzünlüdiır. Çünkü birçok ümid
mış muharrirlerimizin, şairterimizin lerin boşa çıktığını anlatır. Fakat, o hüz 
henüz birer müptedi oldukları zaman- ne kendinizi bırakmayın. Çünkü tama
Iarı anlattığı gibi edebiyatı, sanati bü- mile boşa çıkmış hiç bir ümid yoktur. 
tün gönülleri, bütün ümidleri ile sev- 1 Ümid, insan oğlunun aklıne gelmiş bir 
miş, fakat bir eser bırakamadan ölüp imkfındır. Birinde tahakkuk etrnezse 
gitmiş şairlcr, muharrirler de tanıtı - başka birinde tahakkuk eder. 
yor. Hıristiyanların, Ya hiç tanınma
rnış, ya sonradan unutulmuş aziziere 
tahsis ettikleri bir gün vardır; yad edil 
rnek, o azizler gibi, ünsüz kalmış şair
lerin, sanatkarların da hakkıdır. 

Edebiyat, sanat tarihinin bir yığın ta 
nınmamış adlarla doldurulmnsına ta -
raftar olanlardan değilim. O tarih, yal
nız büyüklerin yeri olmalıdır. Birtakım 
küçük şairlerin e::serlerinin de okunma
sına hiç bir lüzum yoktur. Bilakis, bir 
milletin bedit baba - mirası her nesil 
tarafından tekrar gözden geçirilip te
mizlenmeli, hafifletilmelidir. Okunma
sı lhım gelen kitaplar pek çoğalırsa 
insanların gözü yılar, o kitapların hiç 

Nurullah Ataç 

Lodos fırtınası 

Samatya açıklarında iki 
sandal devrildi 

Evvelki gün ba~lıyan Lodos bir 
müddet fasıla verdikten sonra dün sa
bah tekrar başlamıştır. Bu yüzden A

kay vapurlarının seferleri arızaya uğ
ramıştır. 

Birdenbire başlayan fırtına yüzün
den denizde bulunan sandallar da müş 
kül vaziyette kalmı~lar, kendilerini is
kelelere zor a.tabilmişlerdir. 

Samatya açıklarında ava çıkmış o

lan balıkçı Aleko ile Leonun ve Kir-

birisinin okuyucusu kalmaz. Büyükle
rin de tesiri, hizmeti vardır; fakat sa
nat ve edebiyat tarihi bir mahkeme de
ğildir ki en küçüklerin hakkını da ko
rumakla mükellef olsun. O, insanlığın 
bedii servetini asırdan asıra nakleden korla Mehmedin sandallan birdt'.ı1bire 

devrilmiştir. Balıkçılar güçlükle yiize

rek sahile çıkabilmiştir. Sandallan da 
bir vasıtadır; daha iyisi, daha tamamı, 
daha mükemrneli olan eserleri atıverir. 
Çünkü onlar, kalanlarda, zaten bilkuv bir müddet sonra dalgalar karaya at-
ve rnündemiçtir. 

Fakat eserleri okunmıyan, okunma- mıştır. 
sına Jüzum kalmıyan şairleri, muhar -
rirıeri arasıra düşünmek, bizim için !ay Palto hırs1zlar1nın mu hakemesi 
dalıdır. Eserin, devri gösterecek, kal - Üniversiteden, Güzel san 'atlar A
mağa layik olacak eserin şahıslarımız-

kademisinden ve kahvelerden palto ça 
da ehemmiyetli olduğunu hatırlabr. 
Bugünün bir sanatkarı, bir rnuharriri- lan bir şebeke yakalandığnı yazmış-
ne kadar naçiz olursa olsun, ne k~d~r tık. Dün bu şebekenin Sultanahmet i
yanılırsa yanılsın, çalışması yine kül· kinci sulh ceza mahkemesinde duruş
lün vücud b~Im_ası için lazımdır. On f''· masına ha,lanmıştır. Mevkuf bulunan 
tıncı, on beşıncı asırdan kalmış bir kı· I 1 S" · .. .. .. 
tabı meseı· R b ı · , · . . h t suç u ar ureyya fabrıkasında çozucu , a a e aıs nın eserını, ya u l 
Nedim'in şiirlerini okurken biliyoruz lyas ve F ~tih Atpazarında oturan 
ki onlarda, evvelce veya o zamanlarda Mahmut Şevkettir. Gayrimevkuf 
çalışmış birçok kimselerin himmeti var suçlu lsmail mahkemeye gelmemiştir. 
dır. Hatta denilebilir ki, ilirnde olsun, Mahmut Şevket isticvabında lsma

sanatte olsun, her büyük eser bir kişi- ilin kendisine getirdiği paltoları sath
nin değil, bütün insanların birden biz- ğını söylemi~ ve lsmaili bir palto tiic· 
meti ile meydana gelir. Varsın şeref 

can zannettiğini ilave etmiştir. 

Mahkeme mevkufiyet halinin deva· 

Mlnebblbll saat 
Bir münebbihli ~aat aln 

caktı. Saatçinın göstcrdiğı i«· 
ate baktı: 

- Bu saatin İstenılen za 
manda çalması için ne yap -
malıdır? 

- Hafifçe sarsmak kafidir. 

* 
Terblyell hizmetçi 

Hizmetçisini methedıyor -
du: 

rım. lll 
Ev~ 

Ş·ıııdi _ı 

zır1ıyslıı11-

- İyi huylu kadın. hangi kadınlara derler? 

- Yeni hizmetçim o kadar 
terbiyeli ki, dedi, midyelerin 
kabuklarını açmak için bile 
parmağile kabuğa üç defa vu
rup midyeden izin istiyor. 

- Fena huylu erkek, denilen erkek lerle evlenmiş 

olanlara .. 

Evlealr ml? 
Oğlunu evlendirrnek iıkrinde idi, ar

kadaşları mütalealarını bildirdiler: 
- Evlendirrnek ıstivorsun amma 

daha çok genç, hele bir ;kh başına gel
sin. 

- Öyle amma, aklı başına geldiği 
zaman hiç evlenir mi? :..; 

* Çektllll 
Elinde bir tavşan vardı. 
- Bu tavşam görür görmez hemen 

çekdim. 
Dedi, sordular: 
- Tüfeğinin letiğini mi? 
- Hayır, satın a!mak için ccbimden 

cüzdanımı! 

------
---

• 
-------- Beni sevınediğini bir bilsem. .. 

- Ne yaparsın? 
- Bu oltayı ısınveririm. 

=-"""""'=-

Salı giBI 
- Pazartesi bayramın biri.. 
- Yok canım salı günü. 
- Nasıl salı günü olur, takvim pa -

zartesi diyor. 

-Öyle amma biz bayramı matbuat 
balosunda yapacağımız için salı günü 

diyoıuz. 

• 
Olmaz mı? 

Bayan yeni hizmetçiye sordu: 

-Senin adın ne? 

- Gülsüm! 
- Ben seni İC'lal diye çağıracağım. 

Eski hizmetçimin adı böyle idi. 
- Peki bayan, ya sizin adınız? 
- Necla .. 

• ... 
. t""'da 

R .. .. tı"·a ,.., 
eJısor .; ıen 

laması lazım ge 
du; rejisör kız~!: Y"', 

H k·ki goı . - a ı . 11şııı hakiki gözyaşı, 
zaman 

yalnız büyükJere ait olsun! Onlar bü
tün insanlığı birden temsil eder; fakat 
küçükler de o şanı, şerefi temin eden mına ve sabıkaların sorulmasına karar - Kocamın en son fotoirafı. am-

~e~se~r~l~erd~e~k~en~d=i=le=r=in=i~n~d~e~b~ir~h~i~ss~e~s~i ~b~u~v~e~rm~iş~v~e~d~u~ru~ş~m~a~y~ı~ha~ş~k~a~g~ü~n~e~b~ı- ma zannedersem çekileli epey ol-

- Ben de sizi Ayşe diye çağırsam 
olmaz mı? Eski bayanıının adı böyle 
idi de .. - muş. 

1 r·~--------------

-CÖNÜL iSLERi 
Okuyucularıma 
Cevap/arım 
Silivride Bay eŞ. Ş.• a: 
Dost iki ailenin biri kız, diğert er

kek ikiçocuğu ileride yekdiğerile 
evlendirilecekleri düşüncesile bü • 
yütülmüş olabilirler, kendileri de bu 
düşüncenin tesiri altında kalmış bu
lunabilirler, kabul ediyorum. Bu te
sirin geıçek bir aşka tahavvül et -
mesinı de mümkün sayıyorum, erke
ğin askere gitmesi ile araya giren 
fasıla esnasında kızın bir başkasına 
gönül vermiş olması da kabul edile
bilecek şeylerdendir, fakat erkeğin 
askerlikten dönmesi üzerine kızın 
yeni nişanlısını muhafaza etmekle 
beraber eski göz ağrısına dönme • 
sinde biraz mantıksızhk sezmez mi· 
siniz? Hadise hakikaten vaki ise size 
biraz bekleyiniz derim. 

* İstanbulda Bay (S. M.) e: 
Mektubunuz fazla muhtasar, bir 

fikir edincmedim, size her hangi bir 
hizmette bulunabilmekliğim için 
tafsilat veriniz. 

* 
Bursadan ya?.an Tekirdağlı kıza: 
Şimdiki halde yapılacak şey ev -

vela tahammül etmek, sonra da 
mümkün olduğu kadar sür'atle an ~ 

ne olnuya çalışmaktır. 

. * 
Cibangirde (S. B. M.) e: 
Düşünceniz yerindedir, askerliği· 

ni bitirmiyen, para kazanmıya baş -
lamıyan evlenemez. Burası iyi, fa -
kat bir erkeğin yaşça kendisinden 
büyük bir kadınla yuva kurması 
bahsinde sizinle fikir birliğim yok -
tur. Dikkat ediniz, yanılıyorsunuz. 

* Nevşehirde Bay (M. E.) ye: 
Daha evlenmeden yalan söyliyen 

bir genç kız, evlenciikten sonra ko -
casını aldatacak bir kadındır. Çekici 
bir kuvvete malik olabilir. Fakat si· 
zi bedbaht edeceği muhakkaktır. 
.(endi kendinizi tesir altında bırak
nayınız. Biraz etrafımza bakınız, 
gönlünüze avunduracak başka si -
maları elbette bulursunuz. 

* Cezaevinde İsmai1e: 
'Kundura boyacılığından yükselen 

pek çok kişiler olduğunu bilmez de· 
ğilirn. Mesela Amerikalıların bir Cak 
Landon isminde muharrirleri var • 
dır ki hayata bu sıfalla atılmıştı, mil
yoner olarak öldü. Romanları Ame -
rikan edebiyatının şaheserleri ara -
sında sayılır, ben sadece anlatılan 

hikayeye inanmadığımı kaydetmiş -
tim. Mesele bundan ibarettir. 

TEYZE 

SENIN GİBİ BiR 
Gözlerin lıara lıMa, 
Yok tur etin madıara 
B~nim d~ ıel yanıma, 
Unutma arasıra .. 

Saçların aiyah ipelıi 
Kıvırcık hem de pelı pele, 

Olıtamalı idiyorum 
Ellerimi riir~r~lı .. 

GÜZEL . 
V .. d-· .. bıf ucu ..... aell 
Aydınlı~ . bil 
Senin gıbı 
Dünyada 

.. -

-·lin makln& k~mm ieadıdır, ltu sayede her ay 
e'Jektrik pUasuMJaa on kU1'11§ tasarruf etliyoruz. 

Kadın - ilim aşk ederken, sesi 
7QIIIuşak geliyor. 
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-ıtıl..ı Run hal-k . 
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~tıe ı erı oet· Re . & ır -
~ .. O is'llrniş de. 

.._ "ı,· Yle bir kız 
aırı, 

arı 181tacalt-
' • c::ayır cayır 

~L "t\IJ) d 
L~llı.. ' ne ol ı_ 

lınmasaydı, hiç fÜphesiz ki bu konu~ 
ma, bir hayli zaman daha uzıyacaktı. 

Kadın: 
- Hah.. işte, bey aeldi. Hazır öf , 

kem üstümde iken tuna adam akıllı bir 

tutunayım. 

Diye, yerinden fırladı .. taşlıkta, bir 
hahriye yüzbaşısı ile karşılaştı. 

Yüzba~ı, gülümsiyerek: 
- Ne o hanını} .• Gene horoz ibi ği 

gibi kızarmışsın. 
P.iye mırıldandı. 

Hanım, zembereğine dokunulmuş 
bir yay gibi boşandı: 

- Benim yerimde olsanız, bostan 
patlicanı gibi morarırsınız. 

-Sebeb?. 
- Sebeb ne olacakL Malum ... 

Ke:ıiimeniz hanım ın maı-Jfetleri. .. 

-Ne olmuş?. 
- Ne olacak}.. Sabahtan beri, kızı 

kodunsa bul. 
- Haıum t.. Öğle yemeğinde kız bu· 

raqa idi. 

- Işte, öğle yemeğindenberi . 
- Canım; daha bir saat evvel, rnek-

tebin bahçesinde gözüme ilişti. Bora
zan Abdullah çavuşla konuşup duru-

yordu. 
- Ne bileyim ben .. elimde saat bek 

lemiyorum, ya ... 
- E, nerede imiş) .. 
-Nerede olacak} .. Gene balığa git-

m.,.. 
- Kiminle gitmiş} .. 

- Ne bileyim, ben ... Zaten evde 
dur\lp oturduğu var mıL Kız, nere
de?. Denizde .. kız, nerede?. Balıkta .. 
kız. nerede?. Talim gemisinde .. kız, 
nerede?. Borazanların kovuşunda ... 
Allah vermesin; böyle afacan, böyle 
ele avuca sığmıyl\n bir mahluk görül
nıemi,... Kız evlad da demeye bin bir 
şahid lazım. Keşki. böyle bir kız ola -
cağına, on tane erkek eviadım olsaydı 
da, belki, dur. dediğim yerde durur -
lar .. otur dediğim yerde otururlardı . 

Bahriye yüzbaşısı, daha hala gülüm
semekle devam ediyordu: 

- Ne yapalım L Bu da Allahın 
hikmeti .. sen. kız evlad istiyordun. Ben 
de, erkek çocuklara bayılıyordum. Al-

~~ ~ aca~~,. f\ ~ ) .. 1\ lah, ikimizi de memnun etmek iste -
~ ~ttıy k•anı oldu di. Işte böyle: erkek gibi bir kız evlad 

-.. .. ·•. ~ıl\, ı' Otururlar verdi. 
lı;, ~t,. on d. .. 

~lt ~t Arrı 1Ye, bir Tekrar kapı çalındı. Kapının yanın· 
~ ~ ~ ~"irrı arı hanım. da duran besleme, kapıyı açtı. Henüz 

~~~ t~lle(!~k · ~e o~.. on iki. on üç yaşlarında bir k1z, sessiz-
~~ '-e Ila. bi r l"rlı!··· Be ce içeri kaydı Annesile babatıını ora

l\~) dı~iltıı~y öğrete- da ~örünce duraladı . Siyah gözlerinin 
11 ~ ....... Ila dai b ' ı h k 1 · ı 'k' · · d .. I '!)ı ··••na r ır cevva are ·et erı e ı ısının t! yuz e • 

~~~tlıJ)i\~ 'iıre~e~e yak- rine baktı. Ür'-ıda. kendi aleyhine bir 

kasından dolaşarak üst kat merdvenine 
doğ.ru ilerlemeğe ba~ladı. 

Kadın; zaptedemediği bir hiddetle 
kocasına bağırdı. 

- Bey 1.. Sorsanıza nerede imiş L 
Baba ile kız arasında bir .koi)Ufma 

başladı: 

- Suadl .. 
-Efendim . 
- Nerede idi n 'r .. 
- Liz Şabanla balığa gittım. 
Kadın, dayanamadı. Ellerini kalça· 

larına dayadı: 
- Tüüüül.. Utanmaz .. arlanmaz .. 

hayasız ... Sıkılmadan da söylüyor. 
Diye bağırdı . 
Suad, birdenbire başını kaldırdı. Dik 

ve pervasız bir nazarla babasına bak -
tı: 

-- Fena mı ettim, baba. 
Diye homurdandı. 

-- Fena mı, ettim ... Abdullah ça • 
vuşa gitmiştim. (Hazırol) borusunu 
öğrenmiştim. Tam mektebten çıkıp ge
lirken, Laz Şaban'a rastgeldim. Zaval
lı ihtiyar adam, ağlıyordu. Karısı, üç 
günaür hasta imiş. Ona bakıyormuş. 
Balığa çıkamıyormuf. Bu gec:e, yiye , 
cekleri yokmuş. Balığa çıkacakmış am
ma, bir kürekci bulamıyormuş. ((Hadi 
gidelim. Ben gürele çekeyim, sen de 
balık tut.n dedim. O da, ((Allah razı 
olsup.)l dedi. Sandala bindik, Çamlima· 
nına gittik' Adamcağız beş on balık 
tuttu. Şimdi onları götürüp satacak 

da ...... 
IÇadın, dahıl fazla dinleyemedi. Ba

şını çevirdi. Gözlerinde bir nem taba • 
kası ile odaya girdi. Köşe minderinde 
oya işleyen komşusu ile gözgöze gel • 

di. 
- lşittin mi, hanım.. öyl~ tuhaf 

bir çocuk ki .. . 
Diye bildi ... Bu saf kalbii Türk ka· 

dmının kalbi, bir anda değişmiş .. k1zına 
karşı olan .öfkesi, birdenbire coşan bir 
şefkat dalgasile silinivermişti. 

* Suad, hakikaten tuhaf bir çocuktu. 
Ve Heybeliadada herkes onu tuhaflık
lari~ tanıyordu. Çok zamanlar, ne yaşı 
ve ne de cinsiyeti ile münasebet almı -

yacak işlere girişiyordu. 
Ve; bu on iki yaşındaki kız. hemen 

hemen herkesle dosttu Kaçan bir mer
kebi tutmak için, sahibine yardım edı
yordu ... Denize açılacak balıkcı san· 
dallarının, karadaki iplerini çözüyor: 

_ Hadi .. bereketlı olsun. 
Diye bağırıyordu .. · Deniz kenarla · 

rında iistünü ba,ını ıslat n yanım.:ız 
çocukları derhal kucaklıyor; evlerine 

getiriyordu. 
Adanın xerlilerinden. onu tanımı -

Sayfa 7 

"151 Numaralı şehit, i 
nasil yazdım? • 

nıçın ve • 

(Çarlık Rusyasında bir Türk zabiti) tefrikamızın 
muharriri "Son Posta, ya yeni eserin; anlatıyor 

Son Posta, bugün 
kıymetli tarihçi ve [ 
kıymetli romancı • 
mız, A. R. in gerek 
tarih ve gerek ro· 

man bakımından 
son derece bakir ve 

son derece heyecan 
lı bir romanını da • 
ha tefrikaya bqh • 
yor. 

İsmi c 151 numa· 
ralı şehlb olan bu 

roman Türk bahri • 
ye tarihinin en az, 

hattA hiç mi hi9 te· 
mas edilmemiş bir 
hftdisesine, Ertuğ • Ertu~ulu? }~ponyada batbğı aahil (kötede Ertuğrul 
ru1 faciasma aittir. ,ehitlerı ıçın Japonlar tarafından yapılan Abide 

Abdülhamit dev • gi>rülmektedir ) 
rinde Türk bahriyelisinin :'~t~~ şerefi / Meşrutiyetten sonra bahriye zabitlerin 
namına bile bile ölüme gıdışını, kah- den Nutki Bey adında bir zat küçük 
raman feragatnil ve bu kahramanlığın bir kitap çıkardı. Bu Türk zabitini, ilk 
bütün gizli kalmış taraflarını, bu mü- defa Q.larak mübarek şehitlerimizin ha 
nasebetle aydınlatacak olan üstat A tırasma hürmet gösterdiği ve 

1
>.-ymet 

R. i apartımanında ziyar~t ettim. verdiği için takdir etmemek haksızlık 
Beni büyük bir nezaketle kabul etti. olur. 

İlk suali sordum: Bu zatın kitabından sonra haftalık 
, - Ye-ni romanınızın mevzuunda han mecmualardan birinde de bu mesele et 
,gi hususiyetleri tebarüz ettireceksiniz? rafında birtakım yazılar intişar etti. 
. - Tarihi bir facianın şimdiye kadar Lakin ne gariptir ki bu yazıları yazan 
gizli kalmış bütUn köşelerini aydınlat- zatın pederi Ertuğrul gemisinin tay , 
mağa çalışacağırn. Beynelınilel akisler .funlara pekal~ mukavemet edebilece -
yapmış olan bu feci vak'a maalesef hal· ğine dair rapor verenlerden bir tane 
kımızın büyük bir kısmı tarafından bi si~ir. 
linmemektedir ve biz de bu mesele ü- Işte bu iki yazıdan sonra bu had ise 
zerinde nedense lüzumu kadar dur;ıl· etrafında bir tek kelime bile yazılma 
mamıştır. Halbuki Ertuğrul faciası In- dı. 
giliz, Fransız, Alman denizcilik 1arih· - Bu feci vak'a hakkındaki bütün 
lerine geçmiş bulunuyor. Bunun sebe· vesaik bunlardan ibaret mi? 
bi Ertuğrulun battığı gün, battığı ye· - Aşağı yukarı evet. Tabii Nutki Be 
rin civarında bu devletlere mensup yin kitabını unutmuyorum. Nutki Bey 
dört geminin ayni feci akıbete uğramış bu kitabına o zaman1ar intişar eden 
olmalarıdır. Bu suretle o meş'um gün bahriye mecmuasına basılmış bazı tel· 
onların hafızalarında yer tutmuştur ve grafları, emirleri. raporları hatta Ami· 
1abiidir k i bu arada Ertuğrulu da unu- ral Osman Paşanın birkaç mektubunu 
tamamışlardır. da ilave etmiştir. Takdir edersin ki böy 
Bir de bu deniz faciasına Japonlar fev le şümullü bir tarih vak'asını aydınlat 

kaHide ehemmiyet verınektedirler. Ja· mak için bu kadarcık bir kitap kafi de· 
ponlar, topraklarında gömülü bulunan ğildir. Ben. aşağı yukarı. beş seneden 
iki yüze yakın Türk şehidi için her on beri bu mesele etrafında tetkikatla meş 
senede bir mükemmel bir ihtüal ya· guldüm. Çok ehemmiyetli bazı vesika 
parlar. O gün hükumet erkanı, birçok lar bulmağa ·muvaffak oldum. Şehitler 
ruhani adamlar, hatta şehitlerimizi de· den birçoklarının ailelerine müracaat 
nizden çıkaran ihtiyar Japon denizeile ettim. Bunlardan hiç neşredilmemiş ai 
rinden henüz sağ olanlar bu tıyine işti- le mektupları topladım. Sonra da fa· 
rak ederler. Görülüyor ki bu mevzu, ciada sağ kalanlardan Haydar Bey, 
üzerinde hakikaten durulmağa değer makinist Mehmet Ali Bey, bir de mü· 
bir tarih vak'asıdır. rettebattan bir neferle gör~erek bun· 

_ Bu mevzu etra:Cmda bizde şimdi· l~rdan birtakım hiç neşredilmemiş ma· 
ye kadar ne gibi eserler yazıldı? lumat aldım. Lakin bütün bu tetkika· 

_Hemen hemen hiç birşey. Yalnız (Devamı 13 üncü sayfada) 

Balıhesirde 
Sanatoryoma 
Malıtaç bir genç 
Balıkesir okuyucularımızdan Ze • 

keriya Dörter, muhitinin münevver 
bir genci lehine şefkat gösteritme • 
sini istiyor ve diyor ki: 

- Bu münevver ve zeki genç 
sportmenliği ve dürüstlüğü ile bü -
tün Balıkesirin sevgisini kazanmış 
ve kültür uğrunda didinmiş, uğraş • 
mış. ı;alışmıştır. Şımdi hastadır, ail~
si imkansızilk yüzünden kendisine 
bakaınıyor. Bir müddet evvel Maa -
rıf Vekalelinc, İstanbu !dak ı sana • 
toryoma yalınlması ıçin müracaat :, 
dilmişli. Fakat boş yatak olmadıgı 
cevabı gelmişti.. Şimdi bu genç her 
gün biraz daha sönüp gitmektedir. 

Balıkesir kültür müdürlüğiinden, 
belediyesinden, va lisinden r ica Pdi · 
yorum: Bu münev\·er genç sönmeğe, 
ölmeğe bırakılmr .. ın. 

* Çanakkaledeki deniz faciasmın ta-
vazzuh etmemi!f tarafları 

motör arasında vukua gelen çarpış · 
madn 21 kişi boğulmuş, ancak 1 O ki· 
şi kurtarılmıştı. Çanakkale gümrük 
koruma 12 sayılı motör kaptanı Ha· 
lit Derebay bize gönderdiği bir rnek· 
tupta bu faciamn tavazzuh etmemiş 
ve yanlış geçmiş taraflarını aniatı · 
yor, dıyor ki: 

- Biz Vanduara ismindeki gemi
nin tek düdüğünü işitince derhal ha· 
reket ettik. Vapura yaklaşınca ge • 
miden tahlisiye filikasının indiril • 
diğini, bir çok insanların kalas ve 
enkaz üzerinde çırpındıklarını gör • 
dük. Dcrhal tahlisiye simitlerini at· 
tık. Ancak 9 kişiyi sağ olarak motöre 
aldık. Hadiseden 25 dakika sonra 
Çinbiri Mehmet kaptanın motörü ile 
salıili sıhhiye muşu geldi. Mehmet 
kaplanın benzıni yoktu, bizden ic;te
di, vı;>remcdik. 

Eğer diğer iki mot:ir b:z~mle be • 
raber ,elmiş olsaydı. ölü sa~ ısı bu 
ka.dar bzla olmıyacaktı. 

bi~t da, bir ~tı~i bil- fırtına havası estiğini anladı. Güneş 
~atçiran,'ıtırn in- yanığı çehresi. hafifce sarardı. Korkan, 

ı hıtlı '~or. fakat korkusunu hissettirmemiye çalt-
ııla ça. pn mağrur bir kedi gibi, babasınan ar· 

yan yoktu ... Mektebin arkasındaki sıra 
evlerde doğmuştu. ı 

{ Ark os ı var ) 

Bu aym 19 unda Çanakkaledc bir 
deniz {aciası olmuş, Vanduara ismin · 
de bir şilep ilc Eceabat isminde bir 

Binaenaleyh vak'a yerine yetişen 
motor 2 değil , 1 di. Bu da gümrü~ 
koruma teşkilatının \2 sayıh motö· 
rüydü. Tahlis işinde makinistimiz 
Hüseyin Sarışın ve Kemal Ergin, 
yağcı Ali ve gemici Mehmet çok ça· 
lışmı~lardır.:ııı 



S Sayfa 

Ankarada spor faaliyeti 

Bir eskici Yahudi ile şebri dolaştım 

Eskiciliğin sır ları 
* it • --------------~----~-------

Ankaranın futbol seviyesi Eskici olmak ıçın kuvvetli ayaktan başka ne lazım ? -

• • 

Istanbula yaklaştı mı? 
ayakkabı/arına neye itibar etmezler? - Eskiciyi çağıranlar 

lar? - Eskici/ik niçin poker e benzer? 

* ~ * ----------------~ 

G
nkara mıntakası Başkanı Ziya diyor ki: "İstanbul futbolü gerilemiş 
eğildir, fakat Ankara futbolü İstanbula yaklaştı, biz hendesi bir 
sbetle ilerliyoruz. Halbuki Istanbul daha ağır terakki ediyor." - - - -----

Ankara 26 (Hususi) -Burada her- yonluk maçı bu; ikinci devreye (2-1) 
kesin ağzında dolaşan bir söz var, An- çıkmak başka, (2-0) çıkmak tabii çok 
ka ı a futbolü İstanbul futbolü seviye - daha başka, netice mal tım, ( 4-2) Genç· 
sine yükseldi... Sporla uğraşanlar ve ler galip vaziyette oyunu bitlriyo:lar, 
a.akadar olanlar bazan bu mcvzu ü - Çankayalılar itirazlar~ı futbol aJa -
zerınde ciddi münakaşalara gırişiyor - nma bildirdiler, o da bize bildırdi, biz 
lar \'e yakın tarihten misaller a arak, de salfıhiyetimiz haricinde gördük, fe· 
An ara futbolünün hakıkaten yüksel- derasyona bıldirdik, o da Türkiye ha -
d g netıcesine varıyorlar.. ,kem komitesine bildirip mes'eleyi hal-

Ak<;ini de ıddia edenler yok değil, lettirecekm~. Tabii bizim vazıyelimi~ 
bun , r daha ziyade Ankara futbolünün alacağımız emri tatbiktir, onun için bu 
) ük5eldığini değıl, İstanbul futbolünün mesele hakkında başka ne söylesem 
tedenni ettiği kanaatındeler, ileri sü - doğruyu söylemiş olmam. 
rülen bu iki fıkrin acaba hangisi doğ - - Klübünüz cDemirspor» son za -

manlarda bir hayli terakki etti, Anka
ra şampiyonunu iki defa yenen Mu -
hafızı (5·4) yendi, bu bırdenbire Her • 
leyişin sebebi nedir? 

- Üç gündür açım! 
- Beş gündür açım! 
- Bir haftadır açız! 
İş aramaya üşenen işsiz de, 

sefil dilenci de, tokluğunu giz 
Jeyen dolandırıcı da böyle söy 
lüyor. Bu yüzdendir ki insan: 

- Açım! diyen bırpaniye 
acıyacağına hırslanıyor. Çün
kü, merhametimi avlamak ni· 
yetile bir yem gibi kullanılan 
caçlık» kelimesi çok gevelendi 
ği için insanda çürütülmüş bir 
sakız tiksintisi uyandır~'Or. 
Ve tıpkı mukaddes bir sır gibi 
gizli tutoldukça asil olan caç
lık»; her fırsatta, her yerde 
itiraf edildikçe iptizale uğru
yor. 

Dün, Çukureuroada etrafı· 
mı çeviren koltukçular, arzi -
yeciler, beni işlerinin bozuk
luğuna inandırabOrnek için 
ayni silahı kullandılar: 

-Hep açız! 

nı? Bunu iyice an!amak için bu cep· 
hede temayüz etmiş birisini bularak 
fikrıni sonnayı yerınde buldum ve An
kara bölgesi ba~kanı Bay Ziyadan en 
doğru cevabı alacağıını ümit ederek 
kendisini ziyaret ettim. Ayni zamanda 

- Açlıktan karınlarımız zil 
_ K.lübüm olduğu için söylemiyo · çalıyor. 

rum, bunu herkes takdrr ediyor ki; De· _İçimizde kuru ekmek bu· 
bir taşla iki kuş vurmuş olacaktım . 
Çünkü Bay Ziya son zamanlarda, çok; 
denecek kadar kuvvetleneo cDemir -
spor» klübünün de reısi idi. Bu kuv -
vetlenişin sebebini ve takımın müs -
takbel vaziıyetinı kendisinden pekala 
sorabilirdim. 

.mirspor son zaman'arda yukselcıi ve lamıyanlar var. 
pek yakında birincı sınıf takımlar me· Fırsata yapışır yapışmaz, se 
yanında zikredilecE>k. Bu ilerleyişin bebini soruyorum: 
sebebini size kısaca hüliısa edeyim. Ta- - Efendim, diyorlar, Bele
kımın mevcut kadrosunu son zaman - diye buralara kanalizasyon 
larda, İstanbul, Kayseri, Eskişehir ve çukurları açtı. Ne cadde kaldı, 
Samsundan maruf futbolcularla tak - ne sokak ... Görüyorsunuz hali. 

• 

Kendisine ilk sual olarak, Ankara vive ettik. Bilhassa santr forumuz o 'Bu bataklığa sapıanmamak 
futbolünün İstanbul futbolü seviyesi· k;dar iyi oyuncudur ki e~ine İstanbul- için, evlerinden dışarı çıka • . 
ne yükselip yüksc>lmediği hakkındaki da bile tesadüf edemezsiniz.. Takımı ınıyanlar var. Bu vaziyette bu· Y~nı rtıeYe 
fikrini sordum. Gü!erek: . • takviye etmeyip mevcut oyuncuların ralara ne müşteri uğrar, ne desatıcı. f eşyalarını giyilemiyecek hale gelme- la para . ıste pırtll 

- Son zamrn'arda Ankara futbolü yetişmesini bekleseydik, şüphe yok ki Vakıa bu şikfıyette hakları yok de- ,den evvel eskiciye verebilenler par - ı::~.k! ... !3ıra~ jpekli 
hakıkaten yük<;e:di, bunu bütün ta - daha bir kaç sene beklememiz icap e · ğil. Çünkü Çukurcuma bataklığı, bir ınakla gösterilecek kadar az!... pu, patıska~~Jll 
kırnlara ve kendi takımıma da baka - derdi. Lakin yanl~ anlaşılmasın, şura- cmahalle::a adını taşımak vasıflarını çok * ,isterler... d :tı·t 

ı k kil . gibi eo . rak söylüyorum. Şunu da söylemeliyim sını ehemmiyetle kaydedeyim ki ta ı- tan kaybetmiş. Fakat depoları, dükkan . erı lar 
0 ki bunu demekle İstanbul futboluna; ,mımızı takviye için celbettiğimiz oyun- ları tavanianna kadar eşyalarile dolu - Eskiler alayım.. . d~~~-a, ?.n açıldl cltı 

futbolumuz yaklaştı demek istiyorum, ,cuları klüR1erinden ayırarak takımı - olan arzivecilerin ve koltukçuların he- Sırtında torbasile tam elli yıl cadde ,gozumu~? ~ 
İstanbul futbolu gerilemi<:tir diyem. em, mıza almadık·, ı·<:ıerinı· merkezile<:tir - ~ cadde sürtınüş me<:hur eskici Balatlı diler mı. ,. ,. '"' men açlıktan bahsetmeleri insana, be- -ı ,,·ci 
bu hükmü verebi'meklig-ım için lstan- rnek suretile hepsini Ankarada topla - Bakkalog-lu Yakoyla beraber dolıı<:ıyo· Ih. tivar es"'ı ' lediyesi bulunan bir şehirde bu biçim- -. J ed 5ıy1Bt bul futbolunu uzun, uzadıyn tetkik et- dık, vaziyet budur. Önümüzde Adana de bfr mahalle görmekten bile tuhaf .ruz. 0: bir esnaf a 
rnek lazımdır. Bana öyle geliyor ki hem kupası maçları var o maçlarda iyi ne· geliyor! - Eskiler alayiiiiiim! diye bağırdık· diyor: . ~1' 
İstanbul hem de Ankara tutbolu iler- . - ' . bır or 

' . . . . • . .tıce alacagımızı zannedıyorum. O d · t d.. b" ça, pe<:iınize takılan mahalle çocukları _ Sonra lıyor, yalnız bızım ılerleyı~ hendesı bır - sıra a yanımıza, ış en onen ır ,. . ·rıe 
nisbet dahilinde, fstanbulun ilerleyişi B~ pa~ar Ç~~ayanın maça gelme mahalleci sokuluyor. Maha1leci ... Ya- cevap yetiştiriyorlar: .Malın en iyısı. itı 
adedi bir nisbet dahilinde, onun için mesıle bır galıbıyet kazandık. Maçlar ni daha meşhur sıfatile ceskici»... _Sen öl de ben kalayim! Poker bilir n·uS·yl 
İstanbul futbolunun ilel'leyişi bize na- ,şi1d uşulü olduğu için ~abu~. bite~ek : O, koltukçulardan, arziyecilerden de Bakkaloğlu Yako, bir taraftan kalın büyük marifet, 1 

zaran yavaş oluyor. ,tir. Maçların sonu tabıı kat ı netıceyı endişeli. Sırtındaki tarhayı dibinden sesini meçhul müşterilerine duyumıya dakilere P 
- Ankara klüpleri birleştirip tek el- belli edecek. tutup yere silkiyor. Torbanın içinden, çalışıyor, bir taraftan peşini bırakmı - kılı kıpırdasa, şı 

den idare etmek isteniyormuş? - Ankara sporu kalkınması yolun· .kaldınma bir çift erkek kundurası, bir yan çoluk çocuk sürüsüne müstehçen lik te tıpkı pok_ere 
- Hayır böyle bir şey mevzuu bahso- daki çalışmalarınız nelerdir? . d çift te kadın iskarpini düşüyor. Eskici: kelamlar yetiştirmeye çabalıyor, bir ta verdiler :ıniydlı 

lamaz çünkü o halde rekabet kalmaz ' - Gayemiz bütün spor şubelerm. e -- İşte! diyor ... Sekiz saatte bunları raftan da benim suallerime cevap veri· suratı a"sacaksıtı· 
ve fu~bolumuz terakki edemez. O söz jlerlemek, memlekete tam manasHe alabildim. Sekiz saat sürt, sekiz mahal yor: d .. d'·- .. rH~rtebt 
şuradan galattır. Bütün klüp1erin; baş· csporcu» yetiştirmektir. Artık, 0 eski le dolaş, bir çift kundura eskit, sonra - 50 sene ... Tam yirmi yaşımda baş n~n b~!:remedit1 
ka, başka nizamnameleri vardır; ve hiç dedikodulu spor işleri kalmadı, buna ladım bu işe... Ama, ceskiciler eski· 

di iki çift yırtık papucu tarbana ko- dür. Malı 
biri, diğerine benzemez, biz şimdi bü· da sebep cpek tabii olarak::a hiç bir mez!:a derler. . rı·rsetlı 

h · . yup gel... Ne anladım ben bu işten? fıyat ve tün klüpleri T. S. K. nun tanzim ettiği .klüp iltizam edilmiyerek epsıne aynı . . 
25 

. Her gün saatlerce yol yürüdüğümüz .ne 
1 

aıırsıtl 
tek nizarnname ile idareye sevkedece - ,muamele ve ayni hareketi yapmaktır. ~un~uraları~ bı.rıne kuruş verdı~, için vücutlarımız, idrnam yirmi beş ya - Ne er 
ğiz. Bütün klüpledn nizamnameleri bir Kendi klübüm dahi yolsuz bir hare - otekıne 40,Şımdı bunlardan kazanalııle şında bırakan delikanlılardan sağlam 0 . - İnsanın .:If 

olacaktır. Mahalli nizamnameler orta- 'ket yaparsa spor uğruna, disiplin uğ - ,ceğim parayla, bunları kazanmak için luyor. Şimdi ben 0 şampiyon geçinen yi! vsbl P"' 

dan kalkacaktır. ,runa icap eden cezasını kendim bizzat ,eskittiğim papuçlarımı tamir ettirebi- !erin hepsiyle itişip kakışabilirim! Hem . Alacağım ce e~ 
- Altınordu klübünün vaziyeti ne .veririm. Biliyors~.nuz ki atletizm ajan- ,lirsem ne ala ... Nereye gitsen, hangi ben torbayı sırtlamakta çok geç davran - İnsanın 

merkezdedir? lığı her on beş gunde kır koşuları ter- .kapıyı çalsan, kadın eşyası. kadın çora dım. Yahudinin fakir kısmı, yirmisin- yok? • ~~"P't 
- Biliyorsunuz ki çok kıymetli tip ediyor ve atletleri çalıştırıyor. Bu bı, kadın iskarpini, kadın esvabı ... Hem de değil, on beşinde başlar bu işe!.. Bakkalogl~ 

klüplerimizden birisi olan Altınordu ~ene Türkiye atletizm şampiyonası bu- .de yok balıasma veriyorlar. Demin bir k" . 1 d. 1 pur nüktesinı . :.ai 
son zamanlarda dahili sarsıntılar ge - 1 k 1 k. 1 k "f k d - Bu işte ar etmenın yo u ne ır. esV" 

rada yapı aca o ursa •. ı. yapı aca - ,e\·den çağırdılar. Bir çı t a ın iskarpi Pio::kin eskici, takip ettiğimiz sokağı , _ İnsanın 
1
.'-_..d çirmektedir. Bundan bir ay kadar ev- h h Id ı tl h '"' "i yv-

vel toplanıp, idare heyeti seçimi yap - tır . er a e at e erımız er sene - ni gösterdiler. İskarpinin daha taban gösterdi, güldü: eskinin para 
rnışlar; bu seçim T. S. K. nizamnamesi- ;kinden daha iyi neticeler alacaklardır. cilası aşınmamış. Üç dört defa ya giyil - İşte yolu ... Sürteceksin sürtebil- lazım! 
ne uygun yapılmadığı için biz bunu ,Biz tezgiıhımızı kurduk ve kuruyoruz, .miş, ya giyilmemiş. Kadın: diğin kadar ... Ağzın, gözün, kulağın 
muteber saymadık ve kendilerine şu • onun üzerinde çalışıp işlernek ve se -
batın altısına kadar mühlet verdik, bu m~re aımak sporcuların vazifesidir, on
müddet zarfında bizden bir kaç kişinin lar da bizim gibi çalışıriarsa mesele 
iştirakile ve tabii nizarnİ şekilde se - yoktur, istenilen neticeye varılmış de
çimlerini yapacaklar ve o klüp te bu mektir. 
suretle diğer klüpler gibi tek forma al
tında eskisi gibi Ankara futboluna hiz· 
met yolunda çalışacaktır. 

- Çankaya ile Gençlerbirliğinin ih
tilaflı maçı ne durumdadır? 

- Bunu benden daha ıyisini siz bi -

Selim Tezcan 

lik maçları tahir edildi 
İstanbul futbol Ajanlığı tarafından 

ilan edilen ve tedahüle kalmış olan lik 
lirsiniz, çünkü, cSon Posta» Ankara mnç!arı pazar günü yapılacak olan bü
sporu ile bilhassa alakadar oluyor ve yük miting dalayısile tehir edilmiştir. 
hiç şüphe yok ki büyük hizmette bu -
lunuyor. Malumdur ki kırk beş daki
ka Çankaya (2 -0) ga'ip vaziyette oy -
namış. lakin hakemin ~aati durmuş ve 
maç 4,5 dakıka uzamış, o sırada da 

Yarın ki nushamızda : 

Spor hadiseleri karşısında 
Haftalık tenkit ve tahjiller 

Gençler bir gol atmışlar ve devre (2-1) Y azan: M. Sami Karayel 
Çankaya lehinde bitmiş, tabii şampi -

- Vallahi, diyor. tam on iki liraya 
aldım. Fakat tıpkısını o şıllığın ayağın 

da görünce, güzelim iskarpin gözümde 
bir paralık oldu .. . Dünyada giyernem 

artık ... 

Ben iskarini evirdim, çevirdim. Hi
)afım yok. En hovarda dükkfma girsen, 
on kağıttan on para aşağıya alamazsın. 
Halbuki kadın elli kuruşa fit. Gel gör 
ki, benim işime yaramaz. Çünkü kadı
.nın eskisine kimse metelik vermiyor. 
Kadınların en fakirleri bile, üç gün gi 
,yilmiş papuçlarını cmodası geçti!» di

Ye satıyorlar. Fakat. bir başka kadının 
1 artığına, bndava versen tenezzül etmi 
yorlar. 

Erkekler öyle değil ama, on1ardan 
da hayır yok. Çünkü onların içinde de 1 ıki eskici 



Sayfa S 

• • 
Isınet lnönünün ' meclis e 
irad ettiği nutkun metni 

o (Baş tarafı 5 inci sayfada) tutabiirnek için mi.ieyyideler alınmış • 
niyet havasını kuvvet.lendirmek itiba - tır. Bu esas prensipiere temas eden hü 
riyle sulh davası için faydalı olacaktır. kümler ancak Cemi\·eti AkYamın mu 

Ispanya hadiseleri ve sulh ı vafakatiyle_ alınabili~. Cemiyeti Akva· 
. mın Saneagın mevcudiyetini temin et· 

. Arkada.şlar, Avrı:p~da s~lh meselesı ı rnek için icabında Türkiyeye \"e Fran 
bılhassa Ispanya hadıselerınden sonra saya tahmil edebileeeo-i vazifeler her i· 
çok endişeyi mucip olmuştu. Bir aralık ki hükümet tarafında~ taahhut olun • 
Ispanyada çarpışan siyasetlerin, hatta muştur. 
bazı deyişiere göre kuvvetlerin, bütün Üçlü bir muahede 
Avrupa da fena emri vakiler h usule ge 
tirmesi pek yakın zannediliyordu. Ben Sonra Sancak ınıntakasının mülki ta 
zannediyorum ki İspanya hadiseleri marniyetinin teminı gene Fran., ve 
çok felaket1i tezahürlerinden sonra bel Türkiye tarafından taahhüt olun""'lUŞ· 
ki de sulhün muhafazasındaki hizmeti tur. Nihayet Türkiye - Suriye hud..ıdu 
hepim~ze anla~ış ol~ası itibariyle ay l nun masun~~ct~i temin eden ~çlü bir. 
rıca dıkkate deger bır netice verecek-~ muahede; '1 urkıye, Jf. an sa, Surıye aı a· 
tir. Az çok müsellah ve muharebe et· sında aynen akdolunacaktır. 
rneğe alışık olan muletıer . biribirine Sancag n icra ve tesrii kuvvetleri 
karşı mücadelesini gösteren Ispanya ha • 
disleri nazari olarak umulan askeri ne Arkadaşlar, ayrı bir varlık, re,mi 
ticeleri süratle vermedi. Bilakis rletice dili türkçe olan ve dahili bütün i .enn 
alınmaksızın aylardan beri az çok mü de tam bir istiklale sahıp olan Sancak 
sellah olan kitleler biribiderine karşı ınıntakasının ıcra kuvvetleri ve te~rii 
mevcudiyetlerini pekala muhafaza ede kuvvetleriyle Suriyenin icrai ve teşrıi 

• b' · kuvvetleri arasında irtibat unsurian biliyorlar. Vakıa askerı ır netıceyi el 
k b"l Th ayrıca ihzar olunacaktır. Bütün bu mü 

de etmek güç olmağa mu a ı ' sı a la- lahazalardan ve kısa maruzatınıla an • 
rın tahribatı şu kadar sene evvelkine 

1 ı la~ılıyor ki Sancak mıntakası bir Türk 
nisbetle pek ziyade olduğu an aşı mış· mcmlekctidir. Burada Turklerin ayrı 

tır. l bir rnevcudiyeti ve kendilerine mahsus 
Yeni harpleri n eskisinden fark arı idareleri olmalıdır tarzında, asgarı ııad 

Yeni harplerin eskisinden farkları ça dinde beynclmilel aleme anlatmak iste 
buk netice verme bakımından değil, diğimiz dava esas itibariyle lıak kazan 
tahribatının daha korkunç ve daha fe- mış, kabul edilmiştir. ( bravo sesleri, al 
la.ketli olmasından ibaret olacağa ben· kışlar). 

Yapılacak işler 

hi/ \ 1 uk1 d 
fUııı. &ahne ( ank soldan 1 yüz sene sonra 

~tkt 11lde11 ' b" yu arıda sağ'da ) bir yıldız 
'*tıJ. )Upları El 1! . aahne, ( aşağıda solda' ) 

. t~tll k tnınf~ ~ir sahnesi, ( aşağıda 

ziyor. Aklı başında ,olan devlet adam 
larının sulhü muhafaza etmeleri sırf 
maddi ve askeri bakımdan daha çok 
akıllı hareket sayacaklarına İspanya ha 
diselerinin yeni bir misal olacağını zan 
nederiın. (sürekli alkışlar. bravo sesle 
ri). 

Ispanya hakkmda temenniler 

Bunu arneli bir şekle sokmak için ya 
pılacak olan bir çok işler daha vardır. 
Sancağın ana kanunu yapılacak. sta.J 
tüsü yapılacak ve biraz evvel arzetti -
ğirn muahedeler gerek Fransa ile Tür 
kiye arasında ve gerek Türkiye, Fran 
sa, Suriye arasında, üçlü olarak yapıla 
caktır. Bu i~ler çok ehemmiyetli şey· 
lerdir. İstihsal olunan neticelerin amc 
li ve faydalı olarak istikrar bulması an 
cak, gelecek işlerin iyi yapılmasiyle kP 
imdir. 

Bu mülahazalarım, milletierin konu 
sırıe~ ııı dmınden bir görünüş 

ası: 1 Sinema 
şarak ve uzlaşarak sulhü muhafaza ede 

ı ... Sakarya, sineması: bilmelerindeki yüksek kıymeti ve Ce • 
miyeti Akvamın bir sulh müessesesi o 

. y eni bir yıldız larak layik olduğu büyük kıymetleri· 
"Seyrüseferin, büyük 

bir yardımcısıdır 
ni tebarüz ettirir ümidindeyim. İspan-

dog~ uyur. ~ yadan bir tecrübe rnüşahedesi olarak 
bahsedişimin fenni bakımdan mazur 

Otomobil, otobüs, motosiklet gibi Jozef Şrnid tarafından. ı k · förülmesini dilerim. Bunu söy er en 
modern nakil vasıtaları günden güne o Rayner adındaki tenor çok gu·· zel bir spanyol milletinin feHiketlerinden çok 
artmaktadır. Bu yüzden de seyrüsefer sese maliktir. Fakat sesini kimseye din rnüteessir olduğumuzu ilave etmek iste 
işleri günden güne müşkülleşmekte· lettirmeğe imkan bulamamaktadır. 
d

. rim. 
ır. Raynerin bir nişanlısı vardır. Bu kız Türkiye - Fransa Bütün belediyeler, seyrüsefer nizarn onun için hiç bir fedakarlıktan çekin

,na.melerini günün ihtiyacına uydurma memektedir. Bunun için bir film şirke Arkadaşlar, meselemizde doğrudan 
ya uğraşrnaktadırlar. tinde çalışan bir tenor ile tanışır. De- doğruya ~.lnk.~lar~ ola~ ı:ü:kiye ve 

Halka yürümeği, otomobil şoförleri likanlı kendini şirket müdürü diye tak Fransa muşkul bır vazıyet. ı~ınd~ o!a -
ne arabalarını idare etmeği öğretmek dim eder ve nişanlısına yer vereceği va . rak bir neticeye varmak ıçın cıddı et

için nihayet sinemada!l istifade edilme- adinde bulunur. rnek sarfetmişlerdir. Fransanın gerek 
si düşünüldü! Bu güzel fikri en evvel Tenor, film çevrileceği sırada sesini kendi meseleleri olarak, gerek Suriyeli 
kavrayan ve hemen tatbik etmeğe kal kaybeder. Direktör telaş içindedir. Ray lere karşı içinde bulunduklarını k~bul 
kı~an İngiliz Nakliye nezaretidir. İn- neri bulurlar ve rol yapmasını ve te· ettikleri taahhüt bakımından ve nıha
giliz Nakliye Nazırı M. Hore Belisha ganni etmesini teklif ederler. Şu suret vet Türkiye ile Fransa arasındaki iyi 
uzun boylu tetkikata girişıniş. Vardığı te anlaşırlar: Rayner kuliste şarkı söy ~ünasebetlere kıymet atfetmek siya .. 
,netice şudur: liyecek ve tenör sahnede bulunacaktır. setiyle sarfettikleri gayreti takdir et · 

Otomobil kazalannın çoğu otomobil İlk film muvaffakıyetle neticelenir. Bir rnek için arkadaşım Doktor Tevfik Rüş 
cilerin idaresizlikleri yüzünden husule gazeteci hileyi kcşfeder. Bu sayede tü Arasın Cemiyeti Akvam meclisinde 
gelmemektedir. Asıl mes'ul olanlar bir :Rayner saadete )cavuşur. söyledikleri sözlere iştirak etmek iste· 
türlü yürümesini hilmiyen halktır. Hal · 

S 
. rım. 

ka sokakta, hele kalabalık sokaklarda " aray, sıneması: Var1lan netice 
yürümeği öğretmek için sinemadan is· Yu•• Z 
tifadeyi düşünmüş olan M. Hore Belis Sene SOnra ••• 
ha bu hususta bir film çevirtmcği dü- Bu film meşhur İngiliz muharriri 
şünmü~tür. Vels'in eserinden iktihas edilmiştir. Fil 

National Progress film şirketi bu i~i 
deruhte eylcıniş ve (seyrüsefer nizarn min senaryosu bizzat Vells tarafından 

d d b' f'l .. yazılmıştır. 
namesi) a m a ır ı m vucude getir· Film istikbalde vuku bulacak bir 
miştir. b 1 kt d B 

Film Çok istifadelidir. Yaya giden harp sahnesiyle aş ama a ır. ir No· 
el gecesi arifesi açık bir şehrin halkı 

halkın yanlış hareketleri, şoförlerin a- hoşça \·akit geçirmeğe hazırlamrken 
cemilikleri açıkça gösterilmiştir. birden bire müthiş bir tayyare hücu· 

Bu film İngiliz seyrüsefer nizamna· muna uğrayorlar. Şehir mahvoluyor. 
mesi gözönünde bulundurularak yapıl SefaJet içinde kalan halk, ilk insanların 
dığı için hariç memleketlerde pek o ka yaşavış tarziarına benzer bir hayat sü 
dar mahreç bulınıyacak ise de İngilte· " d d rüvorlar ... Bu ara a urmadan çalı -
rede sinemalarda mecburi bir surette " · şan fen adamları yenı yeni icatlar vücu 
halka gösterilmektedir. de getiriyorlar. Tayyare seferleri tan-

Nakliye Nezareti filmin biliirnum zim ediliyor. Yeni şehirler meydana ge 
rnekteplerde gösterilmesini emreyle - liyor. Makine devri sayesinde insanla
miştir. Bu sayede kazaların azalacağı ra hiç bir iş kalmıyor ... Nihayet işsiz· 
ümit edilmektedir. likten bunalan insanlar, ceski mes'ut 
ı- \ devirleri» arıyorlar ... 

Haftamn sinema program ı 
Tiirk 
Saray 

1\lclck 
İpek 

S ümer 

Sakarya 

Dokuzuncu Senfoni. 
Yüz Sene Sonra 
Ta~ra Kızı 

San Franstsko 
Tehdit Mektupları 
Denizler Peı isi 
Marinella 
B:r Yıldız Doğuyor 

Açık Muhabrere: 
Bir okuyucunuz imzasiyle Ankara • 

dan mektup gönderen zata : 
Lida Baarova ve Güstav Frölih'in ad 

resleri şudur: 
Krauc;enc;trasse 38 

B!'rlin S. W. 19 
Her iki san'atkar bu adreste çalış • 

maktadırlar. 

Arkadaşlar, ~imdi size bu kadar ge· 
niş ve dolaşık noktai nazarı telif et • 
rnek hususunda İsveç Hariciye Nazırı 
nın raportör olarak sarfettiği kıymetli 
rnesaiyi takdirle ve teşekkürle yadet
tikten sonra asıl mesele, Hatay mesele 
si üzerinde vanlan neticeyi tahlil et • 
rnek istiyorum. Cemiyeti Akvarnda ka· 
bul edilmiş olan karar bir prensip itila 
fı addedilebilir. Ckrek kanun bakunın 
dan ve gerek arneli olarak bundan son 
ra hazırlanacak i~lerin teminini teşkil 
eden ana prensipler Cemiyeti Akvam· 
da umumi bir kararla tesbit olunmuş-
tur. 

Sancak ayr1 bir mevcudiyet 
Sancak ınıntakasının ayrı bir rnevcu 

dıyet olduğu kabul olunmuştur. Zaten 
bizim davamız esas olarak bundan iba· 
rettir. Bu ayrı mevcudiyet dahili bü
tün işlerinde tam bir istiklale malik 
olmuştur. Bu mıntaka, Sancak romta
kası resmi dil olarak Türkçeyi tespit et 
miştir. (alkışlar). 

Bu prensipler beynelmilel alemin en 
büyük meselesi ve salahiyeti tamlan ve 
bütün alakadarların rızasiyle, iltihakiy 
le kat'iyyet kesbetmiş olan Cemiyeti 
Akvam müessesesinin kararıdır. 

mUeyyide:er 
Sancağın bu idare şeklini mahfu7 

Daha çalaşmak laz1m 
Yapılacak işlerin ehemmiyetine bı.. 

temasırn, cumhuriyet hükumetinin bey 
nelmilel sahada elde etmiş olduğu v~. 
ancak bütün aHikadarların müşterek' 
muvaffakıyeti saymakla zevk duyduğu 
muz eseri bir arızaya uğramadan fay· 
dalarını gösterebilmesi için dahaçok dik 
kat sarfetrneğe ıüzum olduğunu Ye bi· 
zim diğer eserleri asıl rnaksada muva 
fık olarak vücude getirmek için daha 
çok çalışmamız lazım geldiğini arzet • 
rnek içindir. 
Arkadaşlar, yapılacak işlerin iyi ya 

pılmasını kolaylaştıracak olan tek un· 
sur, şimdiye kadar anlaşmayı temin et 
miş olan unsur ve usuldür. 

Bizim hakiki rnaksadımızın ne oldu 
ğunu karşı tarafın bilmesi ve karşı ta 
rafm bu davada temin olunmuş olan 
faydalarının muhafaza olunacağına i · 
nanması yeni akitlerin tamarnlanmsı· 
nı mümkün kılacaktır. Bunları size 
Türk efkarı umumiyesinin varılan ne-· 
ticeyi iyi telakki etmesi ve bundan son 
ra yapılacak işler hakkında tereddüde 
düşmemesine hizmet için söylemek be 
nim için büyük bir zevktir. (alkışlar). 

Nazik taraf 
Arkadaşlar, §imdi rneselenin asıl na· 

zik tarafını, yani Suriyelilere taallfık 
eden tarafını huzurunuzda açık yürek 
le ve serbest zihniyetle münakaşa ct 
mek isterim. 

Suriyenin vaziyeti 
istiyorum ki, bu elde edilen netice. 

Suriyede hunıru mucip bir surette te 
Iakki edilmekte değildir. Şurada bura 
da, Cemiyeti Akvamda verilen kararın 
hoş görülmediğini tazammun eder gös 
terişler yapılmaktadır. Ben zannediyo 
rum ki Ccmiyeti Akvamda verilen ka· ' 

rarın bizzat Suriye için ne kadar fay-, 
dalı ve hele istikbal için ne kadar fe· 
yizli olduğunu layiki ile anlaşılınamak 
tadır. Bu anlaşmanın Türkiye kadar Su 
riyeye de faydalı olduğunu anlatmak 
için aklı erenler emek sarfedeceklersP 
bu emekler hayırlı olacaktır. 

Türk gazetelerine teşekkiir 
Her şeyden evvel Türk gazetelerine 

bütün Hatay davasında takip ettiklerı 
iyi hattı hareketten dolayı teşekkür e: 

(Dcvanu 12 inci sayfada) 
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Yanardağa giren'er 
iki genç İngiliz seyyahı Meksikada

ki Popokatepet 
dağına çıkmış -
lardır. Bu dağ es
ki bir volkan, ya
ni yanardağdır. 

Genç seyyahlar 
volkanın deli • 
ğinden aşağı in

mek hevesine kapılmışlar. Sazdan ö -
rülmüş scpetlere girmişler ve halat • 
tarla kendilerini aşağı bıraktırmışlar. 

İki yüz metre inmiş1er, fakat kükürt 
buharı ve sıcaklığa daha f~Ia taharn -
mül edemediklerinden kendi\erini 
tekrar yukarı çektirtmişlerdir. 
tmişler:ıaö , cmfhy cmfhy cmm fm 

K '\n verP.nler cemiyeti 
Pelikan '.üşu çocuklarına yiyecek 

yerine kendi ka
nını vermesile 
meşhurdur. Ye
ni Zeh1ndada has
talara kan ve · 
renler bir cemi -
yet teşkil etmiş
lerdir. Cem;yct 
için de rozet ola

rak Pelikan kuşunun resmini kabul &t· 
.mişlcrdir. 

Kristal Palas 
Geçenlerde Londrada bir yangın ol

•du \'e bu yangında meşhur cKristal -
palas• yandı. Bu Kristalpalas, camdan 
yapılmış bir saraydı. 1851 de Hayd · 
parktaki büyük sergi için yapılmıştı. 

Yapılması için bir milyon üç yüz elli 
bin lira sarfedildL 

PWmm yapan Jozef Pakston planı 
sergi komitesine gösterdiği .zaman ken
disile alay etmişlerdi. 
Yalnız kraliçe Viktoryanın kocası o

lan Prens Alber plfmı beğenmiş ve ya· 
pıltY"!isını arzu etmişti. Kristalpalas ye
di ayda yapıldı. 

Kuş1arın ötüşleri 

Pullu otomobil 

Dünyada posta pulu meraklıları pek 
çoktur. Bunlar posta pullarını toplar, 
kelleksiyon yaparlar. 

Monoloğ: 

Ben mimar olacağim -Yinnidört~ 
sirnde gördüğünUS 

Ben, yani şu boyumla, apartıman bo· ı nızın deve olması ihtimali vardır. 
yunda ~lere . . 
kalktığıina mı 6 Şımdı soruyorum: 

hayret ediyor • • J - Kaç katlı apartırnan istersiniz? 
sunuz.. Acelem 
yok .. Oldum de· 
medim, olacağım 
dedim.. Yani da· 
ha epey zaman 
lazım. Bir kaç fı· 
nn ekmek yeyip 
ondan sonra mi • 
mar olacağım. 
Dediler ki!: Mi • 
mar olmak için 
mimar mekte • 
bine gidip oku -
mak lwmmış_. 

"fuhaf şey, ne di-

Söyleyin canım, bir katlı deyin, beş 
katlı deyin, on beş katlı deyin yapacak 

ben değil miyim, ötesini siz düşünme -
yin.. 

Apartırnan kapısı olacak, sonra oda· 
sı olacak, daha sonra asansörü, mut -
fağı olacak, bütün bunlar olunca iş ta-

mam demektir. Mimarlık bitti Bun • 
dan ötesi taşçının, marangozun, duvar

cının işi.. Ha bakın unutuyordum. A
partımanda benim için de aynca bir 

. mek 
B .. 1 b' kl d - b" ye mımar • oy e ır mera ı yaptır ıgı ır o· tebin gidilip 0 • ~ 

oda olacak.. Niye olmasın! Madem ki ıarıııız 
t . ben" b- -..:a-- Arkadaş apar ımanın mınıarı mı, ır UU<Ull rdif• 

da olmasın mı? Tabii lüzumlu.. Evet beceremiy~tiJ' tomabilin üzerini pu!Uarla kap1atmı~- lrunu;or bunu anlamadım. Mimar ol
tır. Otomobilde tamam 37,700 tane mak içU:. mimar mektebine gitmex de
pul vardır. Ve bu pullar altmış ayrı g-il. Parası çok olanın yanına yaldq-

"ttir . devlete aı . mak [izımdır. Öyle ya apartıman pa-

yaptığım her apartımanda kendim için kaldınnak .. -~t 
• küçük, bir de bUY--bir oda ayırınm. 

debilirsiniz.. 

Arabın kısrağı ra ue yapılır .. 
Bir kaç katlı apartırnan yaptı.nuı ba· 

yan demin ortaya koyun dediğim para 
hazır mı? Hazırsa onları bana verin. 

-Niçin? 

Bir Arabın bir kısrağı varmış. Bu 
kısrak ~iret içinde bir tane üniş~ Bü
tün diğer kısrakları, atları ycm..§ta ge · 
:ri bırakırmış. Bir gece bir hırsız Ara· 

bın kısrağını ça1mış. Kısrnğının çalın· 

dığını haber alır almaz, kendi de bir 
başka ata binip peşine düşmüş. Arap 
hırsır.a yeti.şmek üze~e iken birdenbire 
aklına bir §eY gelmi~: Hiç kimsenin 
yelişemediği kısrağa böylelikle ilk de
fa yetişmşi olacakmış. 

Xıstağının elinden gitmesinden çok 
buna rnüteessir olmuş. Hırsıza av aD~ 
çıktığı kadar bağırmış.. ~ 

-Budala, topuklarınla kısrağın kar-ı 
nını sıkıştır ki koşsun. 

Hırsız dediği gibi yapmış '\~e k-ısrak 

alabildiğine hıdanmış. Kısrağın sahibi 
Arap ta kısrağına yetişilemediği. için 

rahat bir nefes almış. 
__. . .-... __. ...... ---·-···-··--· .. -···--

Sirin var mı! ~ok mu! Vah vah 
vah.. Eğer paraınız vardıysa yediniz. 
Ben size güzel bir apartırnan planı ha· Diye mi soruyorsunuz, size apartı -
zırladı.m. Kırk fırın el..-mek yeyip ye· manınızm pliınını yaptım . .Mimarlık bu 
m ediğiini mi soruyorsun uz.. Daha ye· bedava olacak değil ya? Siz <O para ile 
medim amma, gene bir plan yapabili· apartıman mı yapacaksınız? Hayır ca • 
rim. Kırk fırm ekmeği yedikten sonra mm, boşuna sevinmişsiniz.. O para a
da mimar olacağım amma, o zaman bü- partıman için değil, apartırnan planı· 

yük mimar olacağım. nı yapan mimar için, yani benim içind'. 

Bakın_ Kaç paranız var sizin, k·ürklü plimı görmediniz mi? 

bayan? Her balde en zengin siz olma - Söyledim ya, her"kes işitti. Apartı -
lısınız. Böyle olduğu kürkünüzden bel- manın kapısı olacak, odası olacak, a • Deyin, gene . 
li! Şimdi ortaya iki bin lir.a çıkarın .. İki sansö.ril olacak; unutmıyaynn, bir de ne siz aşağıcls.kl ıı~ 
bin lira kafidir. Amma ortaya dedim- benim için ayrı oda olacak, işte pUm.. kibriti kaldırıp 0 

se, salonun :ortasına bırakım manasınal Laf aram1zda, mimarlık çok kolay rını yaparS1Jl1Z-

dküeğiL Yani sözün gelişi öyle geldi. Çün- bir işmiş değil mi'? 

1 
__ l ~ 

·· salonun ortasına koyarsanız para· * * ;:::; 

Yeni bilmecemiz -
1. <1 
ı.~ & 

Kuşlarm ıçinde söz söyliyen papa • 
ğandır. Diğerlerinin ötü~leri birbirle
rinin ayni zannedilir. MeseH\ Türki • 
yedeki bir saka kuşu ile başka bir 
memlekette'ki saka kuşunun ötüşleri Bu top oynıyan insanlar arasında bir kişi ,·ar k:i bütün seyirciler ona ba-

birbirlerine benzer. :karlar. Bu kimdir'? Niçin herkesin gözü ondadır. iyi top oynad1ğı için mi 
Biı· Alman alimi bu kanaatı değiştir- tanınmıştır; yoksa başka bir mesleği vardır da, o yü7..den mi şöhret kazan -

miştir. Alman alimi başka ~ka mem- mıştır. 
leketlere gitmiş ve ayr.ıi cins kuşların Resmi kesin, berkesin gözü üstünde olan oyum::uyu işaret edin, kim ol -
seslerini gramofon plağına almış, bun· Bi.lınecemiaien ıWr kile 9koMta duğunu, rneslcğini yazıp bize gönderin. Bir kişiye bir mektep çantası, bir 
ları çalmış ve anlamış ki her memle - kazanan İstaribul erkek kişiye de gazetemizin bir ayhk abonesini mükifat olarak vereceğiz. Diğer 
ketin kuşu bir başka türlü ötüyor. lisesinden Ati yüz kişiye de ayrı .ayrı ,güzel hediyeler verilecektir . ................... ~ ....................................................................................... ~ 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

Geçen bilmecemizde kazananla· 

nn isimleri pazartesi ıünkü sayı • 
mızda hepsi bir arada olarak neş • 
redilecektir. Pazartesiyi bekleyi.aiz. 

Ceketini bir ağaç kiiüiiüne -asan {otoğrafçıyı Zürafe nasıl korkutmuştu! 

.-
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~p AMARKA saıebidi:. ..... , .. 
li 8tdatun 15 gramlik paketleri 

er yerde 5 kuruştur. 

Malnı ··d ·· I·· ~ ·· d u ur ugun en: 
So~~ 
'R'gı No. 
~~.;;; -lb4 -~•Yırı 

l<.ıla-.uı 
16~ ~htı 

" 166 0·~1ldar 443 443 c,d.. -r. ı s "· 
'iıryoıu 
~·ki i 
c. aıyOQ 209 

Cinsi 

919,\ Metre Mu. Bağ yeri 

22972 

5514 

218 

913 

1135 

" 
, 
, 

" 

" 

" " " 
, Bahçe 

, Arsa 

" n , 

" " " 
'~ , 9 )a 

1 
527 , , , • 

Mu bam-
aıcıı 

kıymeti 

919,50 

2237,50 

551,40 

438,00 

73,04 

662,70 

459,-

~· 
10 

10 

10 

~ tı 1 ı '"tıll .. ma ları h' ~ilt Okled n ızalarında gösterilen kıymetler 6/2/937 
%S fa~~. evvel saat 10 da cahlacaktır. Satış bedeline 

)'lt YU~d ıı 1 hazine tahvilleri ae kabul olunur. r,. k t y d' 
lll6ra' ' 1\art ~ 1 buçuk pey akçelerini vakti mayyeninden 

~atları a Malmüdürlüğünde müteşekkil Sabf Komis-
. (414) 

Ci .. 
tti Utnrü" ·· 

llltti: 
3 

gu başmüdürlüğünden: 
'93.. 1 s, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 

·~~h içirıd 26 1 Şubat /1937 
S Otteri.ln,. e. &ablığa çıkarılac.tk müteferik el}' anın gün
atq A1 .. , 14hr. 

~~ UQij lG~·· .lllat q1 gunde asıhdır. 

~ olu~ak isteyenlerin Sirkecideld Satı1 MüdürıOğüne 
r. (564) 

~ --
·~~· lia_v_a_M_ü_s-teşarlığından: 

n:ı~t Müsteşaılığında bir İngili%ce, Kayseri Tay· 
'- ttkilik ~anca, ıki F raNızca dil çevirgeni alınacaktır. 
)~l t•r 'h lldretlerinin mÜti:emmel olması ve birer fazla 

.., . "' tı tir 
1 r--~- l.t.nb .: ~ıa_ ~t İt1 .u dr H~ıva alı.tarma anbarı Müdürlüğüne. 
f -~ ~ 81~,93~ 1 Müdürlüğ~r~e. 
' 26 .. 2Jo de yapılacaktır. 
~~~ll) liradır. "212. "568. 

~t-~L efterd , ... ----------
ı'"'th. .. _~ r.ıgından : 
ll(·· ~t ~ tt.,t•ki 1 ,mahallesinin Hoca Ali ve Yüksek Kaldınm 
-~l(tc_._ ~ .. 13 mükerrer 48, 50, 52, y~ni 1, 3, 8, 50, 5 ! 

'... ~tt.ı'-a ~rt hap dükkanı müştemil <!ilaciyan ham 
~~tı 'ell k•·-"l19.l7 Salı günü saat 14 de "8.:>52, lira 

t, l'~li 
1 

1~nıet iir.erinden peşin para ve lcapalı zarf 
""b•:-ı: trın % Yedibuçuk pey akçelerini yabrarak 

... ~ ~i ~arfları arttırma saathden bir saat ev~line 
'l ~lik Müdiirl~üı:ıde müttşekkil Ş~ Ko. 

erı "M, "257,. 

!ayfa ll 

KANZliK NEZLE ve ÖKS0R0K PASTILLERi 
1 • PASTIL ANTISEPTIK 

KANZUK 
Boğaz ve Akciğer nahiyelerini temizler. 
Ses kısıklığını açar. Tenefftıa yolu ile geçen 
bütün hastalıklardan korur. Y qil renkli 
pastillerdir. 

2 • PASTIL LEON 

KANZUK 
Kodein ve T olü Balsam ı ile huırlanmış 
öksürük pastilleridir. Le:ır.eti litif ve tesiri 
katidir. Penbe renkli pastillerdir. 

KANZUK markasma dikkat 

INGILIZ KANZUK ECZANESI : BEYOGLU - lST AN BUL 

ISKI 

ISTiL EŞYA 
AMA TÖRLERINE 

15 İkinci Kanun 1937 den 
itibaren İstiklil caddesinde 
479 No. (Eski llayden ma
iaZRsmda) teşhir etmekte 
olduğumuz eualan kat'i su 
rette elden çıkarmak ve 
nıe:ıkür mahalli kapataca -
ğımızdan sayın miişteri _ 
lerimizin nazan dikkatleri
ni celbederiz. 

DİREKTÖRLÜK 

İstanbul Dördüncü lrra 1\Iemurluğundan: 

Tamamına üç ,-eminU ehlinıkuf tıuafın

dan 5552ı lira kıynaet takdir edümii olan 

Be)oğlunda Tataviada e ki Ponço llristo ve 

yeni Tatavıa caddesinde eski 28 N. ~ni 2t3 

Xo. h hanenin evsafı a a~ıda ya:ı:ıiJ(lır: 

Budrnm kat: Cephede bir ve .ukad.ı. ayrı

ca dört odunluk n kömürlüğü havı olup u

fak bir bah~ede üstü renkli -çini H kircir 

korkuluklu bir taras altındıı. çam~ırlık. 

Zemin kat: Bir sofa fır.erinde iı~ oda bir 

heli bir kiler bir mutfak. 

Birinci kat: ikisi içiçe dört tdA tıİr beli 

bir ınutfak bir kiler. 

İkinci kat: ikisi içi!)e dirt oda bir hel.i 

bir muUak bir kiler. 

Üçüncü kat: Cephede :ıemiai çimento et

rafı korkuluklu tara!l ve bir BC>fa il:ı:erinde 

bir salon bir oda bir bela bir mutfak bır kiler. 

llududu: Sat tarafı Polikseninin arsası, 

Sol tarafı Kosti ve Diml'ri arsası. Arkası bir 

lıarita. N. h arsa cepbesi Tatavla caddesi ile 

ınabduttur. Sahası U2 metre mu.rabba.ı olup 

bundan yü:ı: iki metre murabb:ıı bina on !e

ki:ı: metre murabbaı çamaşırlık müteb~lds1 

bahçedir. 

Umumi evsafı: Bina kar:ir olup cephe 

kısıw zemin ka& penc~releri demir parmak

lıklı ve ikind kat pancurlu ve arka tarafta 

her katın etrafı demir korkuluklu balkonun 

ahşap kısımları boyalı. B:ıva razı. l:lektrl'lı.. 

TerkM tesisatı olup umumi kapısı dcrnlr ve 

çift kanatlı n üst kısmı camh 1'11 bahc;e ka

ıusı demir kepenkJi •• ayrıca eamıı kapısı da 

vardır. 

Yukanda evsafl •e mt-.saha ve hududu ta
mamen ıöstuilen ırayriınenkul a~ık arttır

maya va:ı:'edllmil •ldulundan 3 - S - 937 tari
bine müsadif çarşıunba cünü saaı U den 

16 ya kadar dairede birinci artttrması lcra 

edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham-

meneslnl bulduta takdirde müşteri 

üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdir-

de 929 tarihli lcra kanunu ahk:\-
mına teTfikan Ikinci arttırmaya bı

rakılacalından arttırınaya iştirak etmek is

tiyenlerin kıymeti muhammenenln % 75 ıti 

nisbetinde pey akçesi veya milli bir h:ınka

nın teminat mektubunu harnil bulunmaları 
lazımdır. Bakları tapa sicilli ile <ıabit olmı

yan alacaklılar da diln alakadarlarının ve 

irtifak hakkı sahiplerinin bu baklınııu , ve 

hususile faiz ve masarife dair olan iddi:ıları
nı evrakı müsbitelerfte birlikte ilan tarihin

den itibaren nihayet H rün zarfında birlik

te dairemise •ildirmf'leri laumdır. Ak~ tak

d jrde baklan tapu siclJI ile sabit ulmıyan

l:ır satı' becldinin payıatmasından hariç ka

hrlar. l\lüterakim •erıi, 'enviri~, tanziriye

den mütuellit belediye rüsumu n vakıf !ca

re i ve taviz b~deli müşteriye aiUir. :Vaba 

HATAY 
İskenderun, Antakya ve havalisi 

HARiTASI 
İstHclaline k~vuşan Türk Antakyanın ~n mufassal haritası. Kasabalar, 

köyler, yollar, zemin anzaları mufassalan gösterilmiştir. 

Mikyasa - , Fiyat1 25 Kuruş. 
) KANAAT KiTAEEVI 

Zonguldakta Ereğli Havzai 
F ah mi yesi Müdürlüğünden: 

ı - Kozlu ve Kilimli tinıendiferleri için açık eksiitme ile 100 takım 
araba tekerleği ile demiryolu rayi, malrası ve vagon tamponu satın alına
caktır. Bütün terait ~rtnamesinde yazılıdır. 

2 - İhale; 1/2/1937 pazartesi günü saat 15 de Zonguldalcta Maden 
Müdüriyetindeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait f&rlname ve malzemenin cinsi, miktarını bavi listt. ve 
fen raporu Zonguldakta Maden Müdüriyetinden ve lstanbulda lstanbuJ 
mıntakası Maden İrtibat Memurluğundan parasız verilir. 

4- 100 takım tekerleğin mubammen bedeli 4849 lira 5 kuruttur. 
5 - Demiryolu rayı, makası ve vagon tamponunun muhamnıen bedel; 

de 2661 lira 61 lcurufbır. 
6- Muvakkat teminat bu bedellerio o/o 7,5 uğudur. 
1 - Muamelesi ve evrakı batka başka olan bu iki eksiitmenin ihales; 

aynı günde yapılacaktır. Her ikisine birden veya ayrı ayn talip olanların 
Havzai Fahmiye Müdürlüiüne müracaatları. (326) --

Sizi soQuk elg•nh§•ndan, nezleden grlpten baş 
ve di rılarmdon koruyacak en Iyi 111 budur • 

ısmine dikkat buyurulması 

Dahiliye V ek3lefinden: 
ı - Vek\letin 1936 mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 ton tömi kok 

(Türk antrasiti) kömürünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye konmut

tur. 
2 :._ Eksiitme 1/2/1937 pazartesi günü aaat 15.30 da Ankarada Yeni· 

tehirde Vekilet binasında toplanacak satınalma komisyonunca yapıla· 
caktır. 

3- Muhammen bedel (10.500) liradır. 

4- Muvakkat teminat (787 lira 50) kurutlut., 
5 - fsteklilerin bu baptaki tartnarneyi vekilet levazım bürosundan al· 

maları lazımdır. · 
6 - lsteklilerin 1/2/1937 günü saat 14.30 a kadar teklif mektuplarıni 

satmalına komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz almalan icap eder. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda yazılı saatte 

reisliğe gelmit bulunması f8rltır. Postada olacak gecikmelet' muteber de-
ğildir. (94) (306) --- --- -----------------~----

Ziraat V ekciletinden: 
Yüksek ve orta ziraat ve Zi:-aat Makinist mektebi mezunlarından 

olup ta V ek iletirniz teşkilalı hı:.ı icince ~ah~mskta bulunan ve yeni 
açılacak ziraat i~lerinde vazife almak isteyen meslek müntesiplerinin 
üçer kıt'a fotoğraflarile mez:.ın bulunduldan mektebi, mezuniyet ta· 
rihlerini, şimdiye kadar üzerinde çalıştıklan r{'smi ve hususi vazi· 
fe ve işleri ve bu ver.ife ve 'jlerden ayrılma sebeplerini ve işe baş
lama ve ayrı· ma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir istidaya 
bağhyarak tez tlden Vekiletiır.ize gönc'errrcleri ve muvazzah ad- · 
re.sleriııi bildirmeleri ilan olunur. " .. 1, "'156, 

fazla maJümat almak .iste::enl~rin ~~~"- tari- irede arık bul"uııdurulacak ar~_tırma şartna- ı ı,i'ır doo;yada 
blnde,n itibaren herkesın ıoreh1lmesı ıçın "•- ıne.ı.de 93-1 1416 No. dosyaya muraca.ıtla nıe:.ı.- 1 ilan olunur. 

' 

mevcut vesaiki rörebilcccl:lerl 
2iG85 



t"2- Sayh SON POSTA 

' • . ..,. 
ettıgı nu tk un m et~ • 

Isınet In önünün ira d 
(Ba~tarafı 9 wıcu sayfada) 

rnek isterim. İyi hattı hareket, Türk da 
vas.nı. vazifeleri olarak, gerek içeride 
ve ,.,erek memleket dışında iyi anlat -
mak için ciddi gayret sarfetrneleridir. 
Bunun kadar memnun ve müteşekkir 
kald.~ım cihe{ Türk gazetelerinin mü 
nasebette bulunduğumuz harici aleme 
çatmamak için cebrinefsetmeleridir. 
Bilhassa Arap alemini ineitmernek için 
hak'ki bir dikkat göstermeleridir. 

Su ri yelilere gelince 
Eğer münakaşaya düşen her davada 

iki taraftan birinin sevinç göstermesi 
diğer tarafın behemahal kaybettiği ma 
nasını tazammun etmek lazım gelirse 
Türk eikarı umumiyesi scviniyor diye 
Suriyelilerinn sevinmemesi lazım ge · 
.Hr. Zannediyorum ki, bizim Suriyede 
.gördüğümüz tezahürat bu kadar basit 
bir mantıktan neşet etmektedir. Hal
bukı bu rneselede vaziyet büsbütün ba~ 
kadır. 

Bugün Fransız gazetelerinin hülasa
sını okumakla Fransız efkarı umumi
yesinin bu davada Türkler kadar sevin 
diğini görmek, benim için, hakiki bir 
zevk oldu. Elbette Fransa Hatay dava 
sında Suriyelilerin noktai nazarmı ve 
menfaatlerini Suriyeliler hesabına tak 
dir olunacak ciddiyet ve metanetle mü 
dafaa etmiştir. Böyleyken, herkesin se 
vinmesi, meydana çıkan eserin herke
sin menfaatine yarar hakiki bir sulh e
seri gözü ile görülmesindendir. Şimdi 
Suriyelilere ait olan menfaati benim 
dilimden izah ettiğim zaman umut edi 
yorum ki, insaf sahibi olanlar böyle 
bir muahedenin vücude gelmesini te -
min ettiğinden dolayı hiç olmazsa bi -
zim kadar müteşekkir kalacaklardır. 

Suriye için bir fayda 
Arkadaşlar, Sancakta Türk mevcudi 

yeti ve bunların kendilerine mahsus 
müstakil bir idareye malik olmaları, 
ilk gününden itibaren söylemeği ih -
mal etmediğimiz veçhile bu memleket 
için hakiki ve açık bir meseiedir. İşte 
bu meselenin hallolunmamış bulunma 
sı v<.> işin müphem kalması, birçok ih 
tiltıf ara sebep olacak bir vaziyetin açık 
bulunması, elbette Suriye ile Türkiye 
arasında daimi olarak dikenli kalacak 
bir ihtilaf mevzuu idi... Böyle bir mev 
zuun ortadan kalkması Suriye ve Tür 
kiye münasebatının sağlam bir atiye 
bağlanması bakımından Türkiye için ol 
duğu kadar Suriye için de hakiki bir 
fayda dır. 

Suriye ve Sancak 
Arkadaşlar, Sancak halkının mem -

hu'1 edılmerniş olarak hakları ve vazi 
yetleri şüpheli bulunduğu halde Suri 
r~lılerl~ iyi V geçinmesi mümkün değil• 
tlı. Yenı dagan Suriye devletinin - ki 
onun refahını saadetini ve gün geçtikçe 

-------------------------
medeni illernde inkişaf etmesini Türk- varlığını kültürel, hal ve istikbalini te ~komşular ın dan. emin olarak çalışması ı rnek isterim. M hıllııt 
ler hakiki bir memnuniyetle takip ve minat altına alnıağa ne kadar ehemmi sinirleri rahat ettiren ve insanların Arkadaşımız .. 

8 altere 
seyredeceklerdir. Suriye devletinin i- yet vermişsek bunun haricinde hiç bir gayretlerini ve erneklerini çok semere dun böyle b~r. rnu~sJ11 
çinde ve hududunda Sancak gibi mü- maksadı tazammun edecek hüküm ve i ve velut kılan husust bir mazhariyet olması kendısı~e !3iZe olfP 
him bir mıntaka halkının küskün ve gösterişlerden de o kadar içtinap etme tir. rümü davet ettı. ·ııı· 
dargın bir haleti ruhiye içinde bulun- ğe çalıştık. Zaten devletlere emniyet Görüyorsunuz ki bu anlaşma Suriye çok teşekkür :.de~~ .. Jıd 
ması o memleketin dahili ve daimi geçi telkin eden, Cemiyeti Akvamda dava- tarafından eğer iyi düşünülürse tered Büyük A~a~urk';.,;ın 
mi için hakiki bir eksiklik ve fenalık mızı nazarı dikkate aldıran ve nihayet düt edilecek değil, Türkler kadar, Fran de olduğu gıbı bU ssssiY,tl 
idi. Suriye bundan da kurtulmu~ olu- Fransız efkarı umumiyesini, Cemiyeti sızlar kadar ve bizi bu hususta teşvik termiş olduğu ha ed~ 
yor. Arkadaşlar, Sancağın mülkt ernni. Akvam efkarı umumiyesini Türk da - etmiş olan diğer sulhsever devletler ka da, insanlık ve J1l t~ ~ 
yetinin Fransa ve Türkiye tarafından vasını diğer noktai nazarlarla telif et- dar sevinilecek, övünülecek ve 1ehin - li bir davayı aııla t~ 
temin olunması, Suriye için mühim bir rneğe çalışır bir karar aramağa sevke- de tezahürler yapılacak bir hadisedir. neticeye iktiraıı :.eriJii 
tnenfaattir. Sancak gibi salıilin mühim den başlıca haleti ruhiye davamızdaki Efk"rl umum41 e e ve miş olduğu ga_yre ~ 
bir kısmının taarruzlara karşı iki dev ciddiyet ve samirniyetimizdir. Cl Y Y şebbüsü takdır etf11 
ıet tarafından ayrıca teminata aıınma Yüksek bir netice gazetecilere tavsiye kışıar>. ıarıııı 
sı bilvasıta Suriyenin mühim kısmının Milletierin da:a bl.l11J,rl 
askeri ve siyasi mahfuziyeti için paha- Şimdi Suriye devletinin, Türklerin Arkadaşlar, Türk efkAn umumiyesin ya koyabilmeıerı, ··re!tlt 
sı biçilmez bir nimettir. maksatlarının bu kadar açık olduğunu den, Türk gazetelerinden bu nazik za- tin olsa da açık Y

1 
un 

M"" t k"I d ı t r f ·ı ·ş baş ve hiç bir muzmarları olmadığını bir manlarda hudut haricinden aldıgvımız t"kt n onra varı 8 
us a ı ev e mesu ıye ı ı e 1 e daha tecrübe ederek aramızdaki müna ı e s hissi 

ladığı zaman devlet adamları memleke havadisleri iyi yürekle karşılarnalarını yet memnuniyet . 
tin dahili geçimini takviye eden ve di- sebetlerin teminat altına girmiş olma- ve meseleyi kafi derecede anlamamış lık için mühiın bır 
ğer devletlerle harici emniyetini artıran sı, kıymeti yüksek bir neticedir. olan komşularımıza iyice anlatmak için bir merhaledir. ( 
tnuahedelerin ne kadar kıymetli oldu- Arap Alemine karŞI gayret etmelerini herkese tavsiye et - kışlar). ~ 1 
ğunu ameıt olarak her gün hissedecek Arkadaşlar, bütün bu mülahazaları Ç k gıeslfl 
lerdir. Arap alemi içincte, bizim maksatlarımı atalca faciasının muha e 
Suriye hududunun masuniyeti Zl iyi anlamıyacak olanların, iyi anla- Son eelse/er 
Arkadaşlar, Cemiyeti Akvamın ver· malarına yardım etmek için ve bizim (Baştarafı 1 inci sayfada) çocuk babası ... 

diğr kararlarda üçlü olan, Türkiye, Su rnaksatlarımıza hülfıl edebilecek tec- M .. dd . A • • hd . rı bıJ 
rübe ve teveccühte olan fikirlerin va u eıumumı, cemıyetın u esı· naatine göre oııu 

riye ve Fransa rnuahedesi Suriye budu d"v• V ·f · kt · 
tandaşıarı arasında anlatabilmelerini ne ver ıgı agır vazı eyı aon no ası· Davacı Naziyenırı . 

d unun masuniyetini temin etmekt.edir. k d · f V al k "dd" bır 
f kolavlaştırmak için söylüyorum. Müs : na a ar ı a be.tme. ge ç ı~a ı ıası- da hakkından emin Bu men aat doğuşunu sağlamlartığı - " d ı h 

mız Suriye devleti için hakiki bir fayda takil Suriye devleti ile münasebat me nı oku u, ve ır aı eyı ba.ştanba~a ma - k çaltır 
dır. Bütün bu ihtilaflar esnasında Su selesi bizim siyasetimizde daima birin- veden Mustafa oğlu lsmailin ceza ka- sert onuşuyor~ r 

h d d 1 · · ci derecede ehemmiyeti haiz olacak me nununun 450 inci maddesi mucibince na sert sert ba ıyo · .... e~ riye u u u mese esının açıkta. bulun- hkew 
duğunu biz notamızda söyledik. Bunu selelerden dir. 1 O, 15 seneden beri ümit ceza görmesini istedi. 450 inci madde ye koştuğu rna yor· 
söylerken hudut meselesini hnlleden e- ettik ki eğer Suriyede müstakil bir dev demek idam demektir. lığı hiç yadırgarrıı 
sas vesikaların bizim noktai nazarımız let vücude gelirse ve bu devlet milli * * • saHarken ısrar ile her ll11ııı 
da tamamiyle şart teşkil ed~n mesele - menfaat ve siyaseti hülus ile takip et- Hadiseyi belki hatırlarsınız. Bundan _ Ben katilin ceZ 
lerden birisi ha11olunmadıgı için ken- rnek imkanına malik olursa bu Suriye takriben bir ay evvel ağır ceza reisinin 
d. · b"" ı b" huk k. · t"h tt h kl ile Türkiye arasında iyi münasebetle - yor. • ti ~ ımızi oy e ır u 1 ıç ı a a a 1 çok güzel bir sözünü gazeteler birinci Agw ır ceza heY e 11. 
addetmiştik. Suriyenin ,n çok hududu rin inkişafı için yeni ve mes'ut bir dev- pef'l" 

h re Olacaktır. sayfalarında tebarüz ettirmitlerdi. A· ·· k"tl · davaY1 
Türkiye ile olan udududur. Bu hudu- b 

1 
b mıın ı esı, ·n 

Bu U··mı"dimizin vücut bulması yakin nasile ha asının katlinden do ayı U· • umiı:t1 

dun teyit olunması ve bu hudut masu eden, müddeıuJll 
niyetinin Fransa, Türkiye ve Suriye a- senelerin eseri olacaktır. gün davacı mevkiinde olan Naziye, ye- sükunetle dinlediler· •"ili 
rasında taahhüt olunması, bu mem1eke Yenı· devre başlarken rinden kalkmış, ve mahkemede maz- "' roıJ eı 

·· t k Müddeiumu~ı 4r-ll ili 
tin emniyet içind,~ yaşaması için ve nunu gos erere : r ~ 
komşusuna sulh Ve emniyet temin e- Yeni devre başlarken açılmış olan - Ben bundan davacıyım, hakkımı -Suçlu A ının 
den hakiki bir mE>snettir. münakaşa, Suriyeiiiere bizim kendile korumak için bana bir avukat tayin e- cibince cezasının ddeni11 

Tu k• . . t• riyle Iyi komşuluk münasebatına ver- dı"n ı demı·ştı". dediği zaman, rna r 1yemn sıyase 1 h · b ·· ı · k ı diğr,· iz e emmiyetı te aruz e tırrne Av .. d ""dd . " · anlayan avukat ar Saıtı'·:.ı 
gır ceza reısı e mu eıumumıyı V' 

Arkadaşlar, bütün bu münakaşalar için vesile oldu. k 1 
İ go .. stererek· deh~etle ha tı ar. ı. da Türkiyenin siyaseti ve noktai naza- ki memleket arasında iyi komşuluk · \ .. ·dra~ 

rı iyi anlaşılmış olması gibi bir fayda ve emniyet hislerinin ve beraber çalış - Senin davanı millet namına o ta· işin vehametını 1 

1 y' 
bizim için Ç'Jk değerli olduğu kadar ma nın vereceği nimetler, hiç bir siya kip ecliyor. lşte senin avuk.atın ı ceva· Fakat, ben asıl suç ~ştı· 
komşularmuz için de çok değerlidir Bir setin temin edebileceği menfaatten az bını vermişti. Kılı Iiiile kıpırdarnaJ11 .. 

11 
zaman zannedilmiştir ki biz, bu dava değildir. Eğer Suriye ile Türkiye ara· Suçlulardan, katillerden, bütün bir d her ~i.J 

· ı· 1. ı d b" ·ı Tevkifhane e yı gız ı mar..sat arı setre en ır vesı e smdaki müstakbel münasebetler bizim milletin, müddeiumumt ağzile nasıl ~meı:ı, 

olarak çıkardık .Böyle bir isnadın yer· hudutlarımızın emniyetini ve bizim iyi hes;p sorabileceği bundan daha veciz tı g~~rn~~ine .. ra~ herıUı 
siz ve haksız olduğunun anlaşılması i- komşuya malik olduğumuz hissini biz şekilde anlatılamazdı. Nitekim dün id- denın hukmu~·ud 
çin bu davarun müzakeresinde bütün de hasıl ederse ve komşumuz da bize dia mevkiini işgal eden genç müddei- ~li taammu ~111·"'" maksatların yakından tetkik olunması, karşı bunu hasıl ederse her iki mem- b r ~'"" ~ 
ve nihayet varılan neticenin herkesin lleketin bundan edeceği istifade pek bü umumi ~ad un :a millet dnamına gözü d~m ~~bebi, ve ·~inci id 1. 
maksadını aşikar bir surette gösterme 1 yük olur. kanlı katılden esap sor u. durmuş bu da ı • flr,fı 
si lfızımdı. ı Suriye devleti kendisi için bahtiyar Asım ile karısı Nefise, kızları Nu- Müddeiumurnı t b" 

Davamizdaki ciddiyet olarak açılacak istikıaı de_vrn:-de birçok riyeyi şoför Hasana vermek istiyorlar. ölüme mahkum edileflııı' 
• • meseleleri halletmek vazıfesı karşısın- Halbuki, gene Çatalcadan ll,rahim is· hk . adil k8 rt'l" 

Ve samımıyel da kalacaktır. Böyle ağır vazifeleri hal k ma ernenın ...,5ıt' • 
minde birisi kıza göz oymuş. Nuriye V k" bT 0 zaw ıı• 

Biz Sancaktaki Türk halkının milli ledecek olan devletin hudutlarında, e ım ı ır, ~ ca~· ~ 
Hasana gitmeden evvel kızı zorla ka- da ne fikirler doga :;oaııil j 

"Son Fosta, nın Edebi 1efrikasl: 36 yerlerde bulundum ki konuşulacak tek çırıyor ve onun aşkını çaldıktan son- lirecek} Ve karar gv~leiet'. 
kimsem yoktu. Bir çok ailevi sıkıntı - ra evine bırakıyor. Gerçi kendisi de I . h" . · de be 
lar çektim. Fakat bütün bunları güler kanunun pençesine düşüyor amma ... 

etı ru ıye ıçın 

Ya zan : Perlde CelAl 

yüzle karşılıyabilmiştim. Hepsi geçer lbrahimin kardeşi katil Ali de, ağabey
diyordum. Şimdi anlıyorum ki geçmi- sini hapse attıran Asımla karısını öl-

yen yalnız bir derd varmış! Bu öyle bir dürmeği tasarlıyor. -~-----~ 
derd ki, içimden daima <ebu geçmiye • Bir gün yanına içinde dört tane kur· 

Sana bundan evvel ilk rnek ·ı sana sırası ile anlatayım. Selim Naci de cek, bu geçmiyecek)> diye, haykıran şunu bulunan Karadağ tabancasını alı· 
tu bu mda yazdığım gibi şüphe • artık bize pek seyrek geliyordu. Bir me I' un sesi bir türlü susturamıyo • yor. <<Tabanca belki ateş almaz da 
lerim tahakkuk etti. Ve doktor açık -ı gün doktora sordum. Yolda gördüğü- rum. maksadıma muvaffak olamam)ı diye 
ca anlaşmamızı teklif etti. Senin de nü, yüzünün bir tuhaf olduğunu söy • Yüzüme öyle garib bir şekilde bakı- beline bir de Bulgar kasaturası sakma
mektubundan anladığıma göre bu fik- !edi, meğerse hastalanmış. O hala Ka- yor ki, korku mu, acımak mı, mana ve- yı ihmal etmiyor. Ve Karasu mevkii
re muhalif değilsin. Burada iken doktor dıköyde oturuyor. Şişliye inelidc-nberi remediğim garip bir hisle titriyordum ne giderek ekinierin arasında pusu ku
Selimi bana muvafık bulacak kadar ile· hiç uğramamıştı. Nihayet geçen gün ve ~yri ihtiyari ellerimi uzatıyordum. ruyor. Aradan kısa bir müddet geçtik
ri gittiğİn halde şimdi ({kocanla anlaş)) geldi. Evde kimseler yoktu. Ayfeyi bi- Bir anda sıcak avuçlarında parmak!arı- ten sonra Asım ve karısı u~ktan gÖ· 
diyerek kadar fikirlerio değişmiş. Fa- zim Emine ile gezmeye göndermiştim. mı hissediyor, yavaşca mırıldanıyo - rünüyorlar. Asım yaya gidiyor, karısı 
kat bunda haklısın yavru m. Çünki.i sen Sırrı Nihad da o akşam nedense geç rum: da arkadan merkepte geliyor. Köprü
de bu karmakarışık vak'alar karşısında kalmıştı. Yalnızdım. Onunla karşılıklı - Unutmayın ki bir zamanlar si - yü geçip te tam yola çıkacakları za
ne tnv iye edeceğini şaşırmış vaziyette- oturduk. Yüzü çok solgundu. V c .gayet zin le iyi iki arkadaş olm ı ya karar ver- maQ, Ali birdenbire Asırnın karşısına 
sin. Ycılnız anlıyorum ki ((Zararın ne- az konuşuyordu. Onun bu durgun miştik. Hatta siz beni tes~lli etmiye l çıkıyor. Tabancasını ate~liyor. Adam
resinden dönülürse kardırn deyip be ·ı hali, her zaman bir çocuk ~evinci ile kalkmıştınız. Şimdi de ben sıze yardım cağızı sol memesi Ü:t:.erinden vurduk· 
nim de- öyle düşünmemi istiyorsun. aydınlık gözlerindeki elemli manalar etmek, düştüğünüz bu sinir bulıra .1 tan sonra, bu sefer de kamayı çeki· 
Fakat zorla aldığı bir kadına aylarca beni öyle sıktı ki, kendimi tutamadım: nından sizi kurtarmak isterim. Sırrı Ni-~ yor. Ve Asırnın göğsüne, sırtına, bo
bin bir türlü ıztırab çektirip şimdi yii- - Bu hastalık sizi çok hırpaldmış, had da bu işde bana yardım edecek .

1 
ğazına üstüste yedi defa sap1ıyor. A

züne gülen adam sana komik görünmü Selim bey, dedim. tir. Eski dostunuz, Anadoludll bir kar- sım aldığı yaraların tesirile en ufak bir 
yor mu? Birdenbire başını kaldırdı. Yüzüme 1 deşten yak ı o dakikalar yaşadığınız ko-1 hareket yapamadan yıkılıp ölüyor. 

R .. n de onun ayağına kadar gittiğim baktı. Iri kahve rengi göz bebeklerinde: cam kim bilir bu halinizi görürse ne ka-ı Gözü kana doymayan katil, korka-
halc',.. gösterdiği haşin tavrın seht>bini mi.istehzi bir pırıltının gelip geçtiğini dar müteessir olacak, Selim bey. rak yüz metre kadar uzaklaşan nefise-
öğreı meden hiç bir zaman onunla an- 1 gördüm. Tok bir sesle hiç beklemedi - Hemen ellerini çekti. Bir şey söyle- nin de arkasına diişüyor ve onu da bir 
laşmıyacağımı sanıyordu m. Hem ne 

1 ği m bir cevab verdi: rnek ister gibi d udakları titredi. Ağzı- çok yerlerinden yaralayarak öldürüyor. 
garib değil midir ki .. bir zamanlor bu - Beni bu hastalık değil, çok daha nın kenarında beliren asabi çizgilerden Nefise de karnındaki yavrusile beraber 
adamın bana aldığı lakayd t~vırlara i- nıüthiş bir şey yıktı Seza hanım.. bu ::.özlerin pek sert ~yler olduğunu hayata gözlerini yumuyor. 
çim parçalanırken şimdi yanımn so • Hemen lafı karıştırmak istedim, fa- tanmin ettim, korktum. Fakat o ya • Ali kısa boylu zayıf, sarı soluk be· 
ku !ır cıı, gözlerime garip gar:p l-.ak - kat o ağır ağır devam etti: vaş yavaş kendini topladı. Olduğu yer- nizli bir adam ... 2.) yaşında kadar var, 
mas• de içimde adeta bir ürkeklik ya- - Uzun zaman Anadoluda sc:rdim de hafif kımıdıyarak bana doğru eğil- Şeriki cürmü diye onun yanında otur- ------~~ 
ratıyordu işte o kadar. Neyse her şeyi· Seza hanım. Çok yalnız kaldım. Öyle di. Acı bir tebessümle: (Arkası var) tulan Isınail ise :Jj şini ııeçkin ve altq 
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ittihad ve Terakkide on sene ,r ı 
-, 

Karar olmaz ki! 1 L Hiklige 
..J 

Yazan: Mamice Darin Çeviren: Nurullah Ataç 
'( - Beni tanıyamadın, değil mi? Ta· kalır? Ama ben aziınkar adamımdır; 

V azan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgan mmazsın a! Çok dcğiştim. kadınları da iyi bilirim, onlar ne ~ap· l\ ~ d Dostum Robert Brasselot'yu tanı · salar şaşmam. Hem Renee'yi gerçek • '( ı n ı b t • • e • mak hususunda doğrusu hayli zorluk ten seviyordum. Zayıflamağa karar a rı n s e r e s ı s ı ıç ı n çekmiştim. Birbirimizi ne zamandır verdim. Görüyorsun ki muvaffak da 
~görmemiştik. Eskiden Robert Brasselot oldum. Bir doktora gittim, bana za 

nı •• d ı b ı t ' ~işman, koca göbek1i, gam, kasavet ne· yıflamanın çaresini öğretti. Haftalar, 
Pat U Ca e e aŞ 3 ID 1 Ş 1 • dir bilmez bir delikanıı idi; halbuki ya şimdi karşımdaki derdli, zayıf, bir a _ aylar var ki doyasıya yemek yemiyo -

llıuh ~ 1'iirk .. . • damdı. Baktıkça §aştun; vaktile al al, de rum; halbuki bilirsin, ben boğazıma 
~~··~alıfti. Zı· Un Y._anına eş d .. iye a.ld.ığı kad .. ını.n. umacı gıbı kapatılmasına yirmi yanakları şimdi pörsümüş etleri düşkün adamımdır. Her gün yaya on 
"il\ Ya G k 1 1 b ı f k ı d k 1 sa kmışt Eskı'de b w d ı kilometre yol yürüyorum, bisiklete bi· ·~·ır•r·.-~Jo :~t, ltıer'e-.· o a P taı oy e ı ı ı er gor u çe memnun o uyordu r ı. n ogazına ar ge en, 'ı' '<Jt k ıt .. ı u kat kat ensesini ta§ıran yakalığı §imdi niyorum, türlü türlü jimnastikler ya • 
tıı ~ iirıi al tnuıni ile miş, gözlerile istikbalin haremsiz Tür- mahluku bir C<sevgi» duygusu içinde bir kuyu çemberini andırıyordu. Yele- pıyorum. Halimi görüyorsun: sabit bir 

tıı~1~t ,ecırıua·:ışttr; Ziya kiye hülyasına dalmış, Talat paşanın birleştirir, halife ve şeyhislam dinini ği bir körüğe dönmüştü; pantaiJ.onu ba· fikre kapılan her adam gibi ben de si· 
~lt 1'aj~ı llıtıu • olmuştur. bu sualine cevab verir: bir tekke ve sofu dini içinde eritip caklarının etrafında bir bayrak gibi nirli oldum; perhiz eden her adam gi· 
~o~11 ~t Pa~ ;•d~ görü - -Ya bu deveyi gütmeli, ya bu di· kaybeder. Bu, «Yeni Hayatı> ın birinci dalgalanıyordu; yüzünde de eskiden bi de bir an keyifli olduğum yok ... A " 
•~ turJa ar~ı k .. 'd' d l d w. b' h" .. d "'l~t r. O b' arşıya yardan gitme li 1 / şıırı ır; on an sonra C< Dinle liml> di- hiç görme igım ır uzun var ı. ma bir ümidim vardı ... 
L -lt· k•h ' 11 tn f 'k' · .. b 'k h 1 k f 1 ~ 1 a , is)· ra tan Der. Halbuki, onlar böyle konuşa ye ı ıncı şıır, u ı i kuvveti karşı1aş • - Yoksa bir asta ı a an mı ge - Ben sözünü kestim: 

bu ~akal'l"ıın "~da fetva dursun, Şişli tarafında hemen hemen tırır ve dini bir iyilik duygusu, ilmi de çirdin? diye sordum. _ Haline bakılırsa §imdi seksen ki· 
~h tırı birb~ .. 

1 
a~şı olan harem hiç kalmamıştır. Hatta, ben ara- müsbet bir bilgi olarak tasv:ir ettikten - Hayır. Maamafih hastalık da de· lodan fazla değilsin. 

ha!i(~~t ·l<ah: M~~e .~_ü- da bir, benimkilerin başlarına birer son~a, net!ce~e her ikisini ilirnde ~ir - nebilir ya! HiHa da iyile:ımiş sayılmam. - Hele biraz sabret, arasını da an -
b ıle Pad' uftu ıle şapka koyarak Viyana operetlerine leştırerek ılmı onun yegane muvaffa • Bir çeyrek saat boş vaktin varsa anla· }atacağım. Her hafta tartılıyordum. Ça-
llrıların b~a~ı karşı götürürdüm. Bir kere sivil bir polis me kiyet aleti olarak gösterir. Ziyanın tayun da dinle. bucak kilo kaybetmeğc başladım: yüz 
"aıij.etl r ~ı~asi ca- muru yanıma yaklaştı, tereddüdle bu ((Vatann mefhuınile kasdettiği şey, bu- Brasselot ötedenberi derd aniatmağı on, yüz, doksan beş, doksan. Doksan 

~~tr Vtrir. erını tayin işin caiz olmıyacağını söyledi, ben de günkü vatandır: sever: bak! işte bu huyu değişme~iş • kiloluk zamanım epey sürdü. Otuz beş 
t•- ltıt ı B' "Ik k. · ti!.. Az kaldı kaçacaktım ama dogrusu '~''fı,.. tıı;e~j bu işin onu alakadar etmiyeceği ceva- ır .. ~ e ı ramlinde türkce ezan okunur, kilo kaybetmiştim; düşün bir kere: o • 

·•a um K ı ı benim de merakım uyanmıştı. Zaten o, 
lop)ad _ Umilcri- bınj verdim. lki gün sonra Talat paşa oy u an ar manasını namazdaki duauın... d b k tuz beş kilo birden kaybetmenin bir a· 

ltıij ıgı mür'di b . . Bir ülke ki mektebind T·- k k , k benim cevap vermeme mey an ıra.- cısı olmaz mı? Nihayet 'l.·emiye yemi • 
0 lel'l"ıad' ı ere ana soruyor· ben tey ıd edıyorum. e ur ~e ur an ° u- roadan koluma girdi, bir kahvehanenın " 

tıı.ıl\ IV' en tek p k. ' . I ') nur, ye, jimnastik yapa yapa seksen kiloya 
ttrafınd rar - e ı, ama, anarşı o maz mı· Küçük, büyük herkes bilir buyrux.unu taraçasına doğru sürükledi, iki bira ıs· . · · 

a doiaşır- - Olur ama, diyorum, yaptığım da " marladı ve hemen başından geçenleri indim. O günlerde ne kadar sevınç ıçın· 
ıad r- f d 1 h k · Hudanuı... de idim, tasavvur edebilirsin. Doğrusu 

~. t ~'Uad . ena eği, ani geçen gün mer ezı u· Ey Türk oğlu, io:te senin orasıdır vatanın'. anıatmağa başladı. ''iec: 1 ıste Ah k .. aynaya bakıp ta yanaklarıının sarkh • 
S ltıettin S ' • - m u mide ne on uşuluyordu? * - Senden hiç bir sırrıını saklı ya • ~~E adık c 

0 
b h 

1 
.. 1.. R Le d' • k ldu gwını, yüzümün sapsarı bir renk bağla· 

'-'e • ettin Al' • e- , unu atır ıyor, gu uyor: Bir ülke ki toprafında başka ilin cözü yok, mam. enee narman a aşı o · ını · • ı Ca · F k w 1 d b·ı· d' H t dıg·ını gördükçe telfiş etmiyor da de -al llı Meh nıp, - a at acele olmuyor mu? Her ferdinde mefkure bir, lisan, adet, din gumu zaten evve ce e ı ır ın. a ır· Ot ıp 1 tnet E 1 1 0 d b k ğildim. Ama ben bir kere başladığım 
ha Urkçe .. min Diyor. Ben, ona gtı:ç bile kalmış birdir.. ıyorsun ya. nun a ana arşı sem - işi sonuna kadar götürmeden bırak • 

ııı. ~ Styfi o'ıby~ duzgün oldugw umuzu sövledig-im zaman da, l\leb'usanı temiz, orda Boşoların sözü yok .. patisi vardır ama beni öyle aşkla sev-ı.. " u • ı " Be · t b · ·b· · san mam: seksen kiloda kalmagw a da razı 
't) btkı iltıgi i en genç şa- gönlü benimle beraber olan bu iyi Hudodunda eviadları :oıeve sen can verir! mez. nı anırsın: en un gl ı ın • 

tr b· ç o-e,. d Ey Türk otıu, i'te senin orao;ıdır vatanın! lardan Don Juan ... -·--------------. olmadım, yetmic: ' ır .. . c ,.erse a am: ~ 
b •. ~etirir, ud~·~.e düşer. - Dediğin doğru ama, bir hışırın * çıkmaz .. Yüz yir· Yarmki nushamızda : sekize kadar in -
" u uşurıd" s· ·-ık L· mi kilo gelen bir dim; yetmiş beşi 

arttetin .
1 

• urür, birine çatarsın da mesele çıkar, diye ır u e aı çar~bında dönen bütün sermaye, 
tnah ı rnt tara k k D'kk b . San'atine yol ıösteren ilimle fen Tür - adamı kadınlar Sahipsiz mektuplar.. bulmak istiyor ~ 

sus .. - or arım... ı at et, arı... ne yapsın? dum ama olma . ı 

'). tetebb.~ıuzel bir Demekle iktifa ediyor. Enver paşa Hırf tl . bi b' . . • kündür. Uzun uzun içi· Yazan·. nerz'de Cela"'l dı. .. Artık Re • 
<..ıy "'ar e erı r ırını daim eder himaye; r, 

~ anın iayet ~ec- ile Talat paşa arasındaki farkı, hatta Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Tür _ ni çektikten son· nce'nin evine git· 
Jıa ... 1 guzel tezadı burada da görebiliriz. k" .. ra sözüne devam tim ve: 

1

1 '"ıt t' undur.. . 
t e ın · F k h .. .. t 'h T etti: «- Işte, de · • . Ve l' ıçinde k.. .. a at, ayat yuruyor; ttı at ve e- Ey Türk oğlu, Işte senin orasıdır ,vatanm! 

'~aıt ttakki uçuk rakki inkılabı yavaş yavaş şekil ve ma· Ziyanın bu ,iiri bundan yirmi iki se- - Acelesi yok, dedim, ona yavaş ya·J dim, eski şişmanlığım kalmadı, şimdi 
l larl\fı l nanuna n 1 b 1 z· b' t ft vaş kur yaparım, sabrederim, bana yetmış' sekiz kilo geliyorum .. . Verdiğt· 
"Q teıı. i e ' a a mıya aşıyor. ıya, ır ara an ne evvel yazılmıştı. O zamanlar pek 
· ltıte" trıeşgul- f'k· 1 . b .. h 1 d k'l · alışmasına vakit bırakırım, o da taş niz sözü hatırlıyorsunuz ya! .. 
l~i t ~,e dah ı ır erıne irer şıır a in e şe ı verıp çok kimsenin hayalinde böyle bir va· ~ uagla.rn k a çok h b 

1 
yürekli değil ya! bir gün bana alışır... Bunlar dün oldu. Renee bana mürai 

~ti~ <~rıaalllar a için ara- verip ortaya atıyor; ni ayet un.arın tan kurulmuş bulunmuyordu. Ziya Bu dilijünccylc her hafta evine gittim, mürai bir tavırla baktı ve: 
~tt) <~ılar d • Yahut k .. _ hepsi Yeni Hayat diye bir mecmua i· bunu hayalen kurdu ve bir gaye olmak ona elimden geldiği k. a.dar. yaranma. ğa c- Ne diye söz verdim ki? dedi, hiç 

~ "" a V ·ı • u . d ı d k B .. B .. z· . h d d t tt ~ "lltUr "e e~ı ir ve ha- çın e top anıp mey ana çı ıyor. u uzere ortaya attı. ugun ıyanın ıste- çalı~tım~ . er ne w e ı ~e. ıtaa 
1
e 1m. hatırlamıyorum. 

Ya "ö' k ı aıder küçük şiir, daha doğrusu fikir kitabın- diğinden fazlası bile tahakkuk etmiş Benım ıçın: cDogrusu ıyı çocuk. pır • y ı ı h' .. h . k" la" hatırlar· 
b'ır \:1 a ... da yenı· bı'r hayata. yen1' Tu" rk ı'nkıla"b 'b' b' d 1 t k -k"'f t .. a an. ıç ~up esız pe a ' 

P bulunuyor. Hatta o, genç ölmeseydi lanta gı 1 ır a am. ar ı mu a a gor- d k d d d' V· fes alır 
til D'' d D' • ' " • • • w' h k etti!ıt dedirtmek için ne yap- ama OStUm a ın e ıgın ne , . 

~ h •l.ln ideallerine dair her şey var ır.« ınıı m huly,asımn tahakkukunu gorebılırdt. megı a t Aş~ k Id w gib.i yalan söyler. Her ne ise~ yadını 
~~~. 11kı.ı<. Ziya ka. ne oldugwunu anlatır·, bı'r sofu ve vü - B k d k b' nda .. d ·mak lazımsa yap ım. ı 0 

ugumu hat I tt B d be "ll.. ıt,.nu 
1 

u a ar ısa ır zama vucu a ge- .. :ı w t dem··~o _ ıra ım. ana o zaman ne ese • 
"ı" ~e ı V hd _]•ı ı z· h"l'k ·ı . ·ı . 1 . b" "k!" V.. .. açıkça SO)"Jemege cesare e l.r• r gwen' . ? ö b' "1" d' \t "rı · a - cud a eteisi aı i e, ıya a 1 ı e tırı mış o an eserın uyu ugunu an • . b' tl tmak ı'stesem 0 ırsın · nce ır gu umse ı, sonra en 

a,ılld ı~ah d dum arasıra ır çı a tatlı s . ·ı b . k d.w. . a"ki h e er ve lamak için bir şiir parçası üzerinde de· ' esı ı e, enun o pe sev ıgım se• 
ınk· ukuk b . . .. .. .. d hemen: si ile: 

~Lt ıtafı Lk irli- A N rın derın dusunmek lazım ır. d · · . d w·~· ı t<l ıq tkt ua ım d H A s ' c- Ben e sızı sevınıyar egııım ya. c- Size zayıflık hiç de yakı!';mıvor. 
rj,.,_ ıyl\ 

1 
ın an (Arkası va ) · · · -..: ~ 

11 
·•ı: S .. t Ça ı~ır. O ' r derdi. . . . . Robert! dedi. Insanın tabiate karşı koy-

~~~ rti)~n ne a k za- --------- c- Ama sızınkı arkadaşça bır sev • ması hiç iyi bir şey değil. Zayıflık sizi 

hi;"{}~' .en hih ş tan, ı K u vv ET s uRU BU "151 numaralı Şehit,l gi... bir tuhaf etmiş. Hem şişmanlık bir ka· 
aıtlll ılılll Ve tber olan l c- Yetmez mi? derdi.:~~ bahat, bir ayıp değil ya! Zaten son za-

b·· ~l"rak ~lsefeden Niçin ve nası yaz dım Elbette ki yetmiyordu. Ben çok şiş· manlarda moda oldu, herkes şişmanla -
l.lt~l'l bu ioren in • Zaafı umumi, kansızhk ve ke (Baştarafı 7 inci sayfada) mandım, o beni sevemezdL Fakat tut· mak istiyor. Siz de, Robert'ciğim, be -

'~ k~Oten birşe~~eri ga- mik hastahklarına §ifai tesirleri tın en mühimmi 0 zaman Ertuğrul fa- tuğum yol da iyi neticeler vermiyor de- nim hatınm için şişmanlayın. Hele es· 
~''tır rı, ev h goz var - çoktur. ciasını tetkik eden komisyonun, elde ğildi; Renee, yavaş yavaş, benim şiş • ki vücudunuzu bir bulun, size vade~~-
~~t 'h t~ir' ayat, aile Çocuklar, gençler, genç kızlar ettiğim, bir kısım raporlarıdır. manlığıma alışmıştı. İnsan daima· gör· yorum ki... Bana kız madınız, degıl 
b ~ ... ~~tl~~atın vb·· ~~i.ilyad:r: ve ihtiyarlar her ya§tı:ı istimal ede Faciadan kurtulanlar iki Japon kru~ düğü adamların kusurlarını farketmez mi? 

)~~~_otur: bit tne\ltun teşki- bilirler. vazörü tarafından İstanbula getirildik- olur. Vefakaı1ı.ğım ho~u~a .. ~itmeğe İşte dostum, başımdan geçenler ... A· 
'-.ıı lltl.l V~u i · d lerı· zaman . ki bu iki kruvazörden biri başlamıştı. Benım ked. erımı .. g?.ru .. yor ve caba benimle alay mı ediyor dersin? 

t ltı" Vard çın e d b 1 d lll) ır 'Ve b olan Kongo gei'"Oisinin ikinci kaptanı, zannederim o. 8 .. ı:.~~. uz~ uyor .u. - Bilmem ama etmiyor da denemez. 
bnha a&ebet gar 

0 
tarihlerde kay:nakam olan meşhur Hatta mütees.sır ~ordt~.g~m gun::r ~ıı: - O benimle alay ediyor ama, neı 

Dur:ea. onu:~~ıtası Cuşima kahramanı Amiral Togo idi • oluyordu. Bır gun butun belagatımı yapayım ki ben onu seviyorum; bunun 
1'··"Yrtı'd ustad 1 bir tahkik komisyonu teşekkül etmişti. sarfettim, cür'et gösterdim; kucakla • için tekrar şişmanlamağa çalışacağım. 

~~tlir~~ hay:~naö;.le ı Komisyon zamanın Bahriye Nazırı Boz dım, artık beni reddetmiyecek sanı - Beni gülünç buluyorsun, değil mi? 
·~~ı orıun b oy. caadalı Hasan Paşanın riyasetinde ve yordum. Fakat o beni yavaşça itti ve: Haksızsın diyemem. Ama ben şişman·. 

kab· u kud Amirallerden mürekkepti. Bunlar ha • c- Hayır, dostum, dedi, elimde de • lamağa karar verdim; bu akşam seni 
ıl değil • diseyi inceden ineeye t~tkik ederek fa- ğil. .. Pek şişmansınız ... Zayıflamanız de yemeğe davet ediyorum. Garson, 

"
I~'"·LSerbestisl· J cianın sebeplerini tesbıte muvaffak ol lazım ... Hele bir seksen kiloya inin, bize iki bira ... 

''•ıq muşlardı. Tahkikat bitince evrak Yıl- belki... Bir aya kadar tekrar yüz yirmi bes 
i\ ttı tııı, ve . dız sarayına kaldırılmış, Abdülhamidin Bu hal gücüme gitmiş, cesaretimi de kHoya çıkacağım. Ama o zaman Rı: · 

b~ eatıa, ~~~lkeen. ara- 1936- 1937 baş mahsulü hal'inden sonra Babıaliye getirilmiş, fa kaybetmiştim. O kadar uğraştıktan, nee sözünde duracak mı? arasını Al · 
~~.c! " bır su- NORVEC MORINA 'kat sonraları bu evrak ta diğer evrakla bekledikten sonra nihayet böyle bir lah biliı·. O zaman da bana tekrar za · 

tttıelt 'beraber Babıali yangınında yanmıştır. netice ile karşılaşan adamda ümit mi yıflamağı emretmesin de ... 
~~~ttı~ b~ b • An~k ~ vu ki bu evrn~ ~sellüme ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~t,,.. ·~ı ... , u ka - BALIKYAG .. I . y- b' . t hk'k t .. k_' llt ··ı il c.r ,memur olanlardan ırı a ı a ın mu~ 
~t tdtl \lllak ı. li him kısımlarını kopye etmiş ve bu kop 

,~t'tıir :tr k~ ku albu. yel er de benim elime geçmiştir. İşte bu 
ll trer k man - Halis Morina balığının cıger evrak mehazlerim arasında bulunmak 

1 ' t kallat e kadın • lerinden çıkanlmıştır. İçınesi ko 
ıt t 1:1:.. l"'lı lay ve nefistir. Mideyi bozmaz ta dır. llh~ "i<ln10 b Ya çalıs _ · _ üstadım tarihi romanlarda, roma 
~ ~d"~tdır. aait, fak~t Gayet temiz \'e munkkam ve yent nın ve tarihin mütekabil münasebetle-

) 1\i\ ı~~ d' o, 1'ürk" Hasan markalı şişelerde satılıı. rini lutfen izah eder misiniz? 
rj, ~ 1 ltı1.1h a ırıırı un Taklitlerinden sakınınız. _ Tarihi, roman olarak vermek bu 
~ tı!] 1kirJ alifr Uınacı 1/4 litre 40, 1/2 litrelik 60, ı tl · · d "d t ı 
t ~t~ ~t ' ır z· günkü hayat şar arı ıçın e a e a e 
~\'ı,t . dt d ~tir d ii k ı ya litrelik 100 kuruştur. zem. Çünkü düpedüz tarih yazıları~ ı 
~~~c!t:ıı ~v~ olm:~ hil HASAN DEPOSU pek az kimseler oku~or. Ancak ~~:h 

llıı ~e u- Ankara, Esldşchir, BC§iktaş, Bey· meraklıları ve yaşlı ziımre. Halbukı oy 
1.1 \)h t:nundur. oğlu \'C istanbul merkezi le tarihi vak'alarımız var ki bunları 

tafa {'ğ _ ,gençlerin de okuması mecburi gibidir. 

Gençlik ise böyle tarihi vak'alarm an- den bir çizgi bile feda etmemektedir. 
cak romanla§tırılmışlarını okuyor. Çün - Son Posta okuyucularına ( 1 5 1 nu 
kü bunları gerek okumak, ve gerek haz maralı şehit) in kahramanını kıscıca ta 
metmek daha kolay. pıtır mısınız? 

üstada tekrar sordum: , - Yani birkaç kelime iie bütün ro-
- Bu şart içinde ya tarih veyahut ;manın mevzuunu şimdiden söyleyi mi 

roman kendi hususiyetlerinden birşey~ vereyim? Yok azizim, müsaade et te bu 
ler kaybetmezlcr mi? ;da romancının tek sırrı olsun. 
-. Kat'iyyen. Çünkü tecrübelerimiz ÜstadP. te~ekkür ederek vrıldım ıla 

var. Işte halen Son Posta sütunlarında ,la düştinüy~rum da crom:~cının s.ırrı· 
tefri~a ~?ilmek:e. olan (Çarlık ülkesin na» bir mann veremiyorum. Acaba ro
d: bır ~urk .. zabı~l) adb ro~an buna enj mancılardn sır saklamak kabiliyeti ha
lguzel bır mısaldır. Bu tarıhi romanın kikaten mevcut olabilir mi? 
ne tarih, ne de roman kendi bünyesin K. T. 
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iKINCI KlSlM - A. R. 

Çarı n Çariçeye karşı derin bir meftuniyeti vardı. Bir gün: 
-Bu islerik kadına dünyanın yarısı feda olsun, demişti. 

SON POSTA 

Yazan: 

Gudea Samayı sevinçle karşıla . 
gidince kızım yatağa düştü ded~ 

sarayımdan ayrılmıyacaksJJI• 

• 
IRADY01~ 

22,35: Dans mulllldsl. 
viYANA 

15,30: Viyana tlarmonlk orkestrası tara-

'lo 'r,IT.B. 1 

" 'r,IT.:S. ıl 
.. 'r ,1 T. B. Jll 

1 Dolar 
1 taı.UD 
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IŞIÖA TAHVil OlUNMIYAN 
CERVAN IÇIN 

PARA 
VERMEYINIZ ll 1 

'llııp, S A M P U L L A R 1 
.. C.:esaiUiği: B B L 1 O S lllesaeaatl, 

8
' Voyvoda Cad. No. 124- 126- 128 

(Yeni blll•••ncla) 

._~at V ekiletinden : 
'~ t:;:t hlekteplerinin makine ve demircilik kısım· 

'-t Illa k· ut ta çiftliklerde ~e ziraat müesseselerinde 
... ıneler· · k .. · 1 ~ -.ı''-t . 1 . ını ullanmayı bakkiyle ögrenmıt o up 

~~ ~ etınde istihdam olunmıya talip bulunanlar· i.L.' ctnııuı phadetname suretlerini, diierleri
.. ~e,_ .ın:e her iki kısım talibin de timdiye kadar 

ı.. ~' olduklan hüsnü himıet vesikalan ile üçer 't Ql)' lstid 
llıu'taızah aya bağhyarak tez elden VekAietimize 

adreslerini bildirmeleri ilin olunur. 
"32 •1E.7 

" " " 

POKER 
Tıraş bıçağı yerine başka 

bir b1çak verirlerse 
aldanmayın1z. 

-- Madeni kutulerde kata ..... 

LG O PA 
Israrla POKER PLAY 
Tıraş bıçaklarmı isteyiniz. 

bat ve di' e§rllarana em•alslz lllçtır. Eczaneterden 

ADEMi iKTiDA 
ve BELGEVŞEl{LİGİNE KAR'ŞI 

HOR OBi 
İstanbul İkinci İflAs Memurhıiun

dan: 
Müflis pamuk ve neıbati yaclar Tü:rk 

Anonim şirketi masasına gelen Ziraat 
Bankası İstanbul 1ubesinin istediği 

Tokat icra memurluğuııdan: 
Tokat Zafer otelinde oturmakta olup 

haleıı ikametgahı meçhul olan lstan • 
bul Beşiktaş, Kaptan İbrahim aia ma
hallesi :Istanbul Karmiiller tirketi me
murlanndan ve Tarhal antumuvan 
madeni hissedarla:rmdan Mehmet Ce-
mil tarafına: 

(27035) yinni yedi bin otuz bet liranm Tokat noterliğinin 13/12/1935 tarih 
altıncı sıraya kayd ve kabulüne Iflas ve 35-16 ve 4/4/935 tarih ve 349-189 
idaresince karar verilmiş ve sıra def- ·nuınarasile tasdikli iki kıt'a taahhüt se
teri bu suretle düzeltilıni~ olduiu bi- ı nedi mucibince Tur~ . antum.uvan 
li k ·· ·ıA olunur. (28692) ınadenine ait iki hissenıZin devır ve 
nıne uzere ı an ı ı· ta hh .. d.. ·· - satı~ bedeli (300) ı:ranm a u unu-

z.ü ifa etmediğinizdea takip ve tahsili-

s P t ı 
ni istiyen Tokatta ~deli oğullann-

OD O S a dan 1\lehmet oğlu fQfÖ! ?mrin .. takip. ta-
lebi üzerine acfresinıze gondenlen 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2S. 
İSTANBUL 

İlan fiatları 

15/5/936 tarihli ödeme emri; ikamet • 
giilıını:zın gerek Tokat ve gerek Tur • 
ha1da ve gerekse İstanbolda buluna -

1 madığı mübaşir ~atı ve İstan~u! 
1 _ Gazetenin esas yazısile bir aü- 1 Karınüller ıirketinın ~~/7 /93~ tarıhlı 

tunun iki satın bir (santim) yazısı ve İstanbul te~hg~h adhye baş
sayılır. 

2 - Sahlfesine göre bir santim ilin 
fiatı şunlardır: 

Sahlte 

• 
• 

: ı - tto tun~~ 
1-!H • 

1- %tl • 

oı~er )'erler : 
'- lti • .. . 

Son sahile : -. lll 

memurluğunun tahkikatıle meçhul bu
lunduğundan ilimen tebliiat İcrasına 
karar verilmiştir. 

Tarihi ilimdan bir ay içinde mezku:r 
(300) lirayı ödemeniz, borcun tama -
mına veya bir kısmına ~e .Y~hut alacak
lının takibat icrasına bır ıtırazını:z var
sa bu müddet içinde istida ile veya şi-

I 
fahen Tokat icrasına 937-98 No. b dos

ava bildinnediğiniz takdirde ve bu 
1 ,!üddet içinde ınal beyanında .bulun • 
! madığınız surette ha~n tazyık ?lu -

3 - Bir santirnde vasaıt (S) kell- nacaiFınız ve müddetınde borcu tide • 
me vardır. mez ~ve itiraz etmezseniz cebri i~raya 

;f - İnce ve kalın yazılar tutacak- ı ~evam dileceği ödeme em~ .. ve senet 
=---Jan-•y·e-re_g_ö_r_e_s.an.t.im-ıe_o_·ı_çu_-ı_ü_r ..... 

1
suretleri tebliği makamına ılAn ohmur. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 1 
--~-----968 Kilo !.karta Çul : Ahırkapı Bakım evinde 

2258 " " , : " , lll 

3886 Adet , Çuval : Kabata-ı Levazım M. Müskirat anbarında 
Yukanda cins ve mıktarlan yazılı iskarta malzeme 19 /2/937 

tarihine rastlayan Cuma günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacakbr. 
lsteklilerin mallan görmek üzere hergün bizalannda gösterilen 

mahallere ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte Kabataşda lnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
Şubesi Müdürlüğündeki satış komisyonuna müracaatları. "537, 

* * 
10000 Kilo kalın va kum yağı (Otomobil) 

5000 >> >> >> >> (Dizel için) 
5000 » >> Makine >> 

I. - Yukanda dna Ye miktarı yazılı üç kalem malzeme f81 tnall18i mu ci· 
bince pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll. -Pazarlık, 5/11/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kaba· 
tqda levazım ve mübayaat tubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III. - Şarbıameler parasız olarak her gün sözü geçen tubeden alınabi. 
lir. 

IY. - Istekiiierin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/o 7 ,S güven
me paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 454) - ..... ----·. .. --- ·- ·-· - ... 

Biçki ve Dikiş Yurdu 
MüdUrü: Anna Peçaropalo 

Selçuk Biçki Okulundan diplo alı ve Lise mezunu 

Maarifçe musadda k diploma ver1Hr. 
Mektebe Pazardan ha~ka ııeı· gnıı saat H dan 17 ) & 

kaoar kayıtmuameles i yapılır. 

Adre• a Berollu Bo•t• nb•t• No• 23 MUnlpber apert. daire 3. 
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1. - Bu EMIR saatları her ne kadar elektirik cerayaniyle iş

lerse de elekirik santraliarına ve lanm gelen tesisatma katiyen tabi 

olmadtklarından memleketimizin her köşesinde her nereye asıhrsa 
derhal kurulmaksızın ve durmaksızın mütemadiyen tam ayar 
işleri er. 

2. - Bu EMiR saatlan için elektrik cereyanı bildiğimiz 4,5 
Voltluk cep fenerlerinin pilleri vastasile meydana gelip, bunlar her 
yerde satılırlar ve cinslerine göre de nihayat 12 ay dayanırlar. Zira 
elektrik cereyanı sarfiyatı saatta yalnız O,')OnS amperdir. 

3. - Mubterem müşteıilerimizi memnun etmek için EMIR 
elektrik saatlarımıza mahsus 9 l'ydan 12 aya kadar dayanan pil

lerimizin tanesini yalnız 10 KURUŞla satıya konulmuştur, töyle ki 
mecbur olmayarak arzu edenler bizden alabilirler. 

4. - EMIR saatlanmızın işlemeleri sessiz .sedasız::Iır. ve diğer 
saatlar emsali ileriye ve geriye ayar edilebilir. 

5. - EMIR saatlannın makinnları 4 taş özerinde gayet basit 

yapılmış ve muhafazalı olt!uklarından gerek tozdan ve gerek 

nemlikten korkmayıp sarsılmaya da dayanırlar, ve her mev· 

zide dahi şatırmaksızın tam ayar işlerler, tamire muhtaç 
olmazlar. 

6. - EMIR saatlarımız bilhassa Resmi Dairelerde, Bankalarda, 

Sigorta ve Vapur Acentalarında, Hastahanelerde, İstasyon ve du
rak Mahallerde, Postahanelerde, Kıraathane, Pastahane ve Biraha

nelerde, Apartırnan Ev, Otel ve Lokantalarda, Perükir Dükkinla

rında, Ezcane, Yazı hane, Ticarethane ve Fabrikalarda muvaffaki

yetle kullanılabilirler. 

1. - Kurmak kaygısıyle durmak endişesi ortadan kalkmış olup, 1 
herkesin böyle şayanı hayret bir cihaza malik olması lazım gelir, 

zira saatsız bir mahal dürneosiz bir gemiye benzer. 

8. - EMIR elektrik saatlarımızın perakende fiyab maktuan 

yalnız 10 TUrk Llraa1dar. Ancak Devairi Resmiyeye, Camilere, 

Mekteplere, Hastahanelere, Belediye ve Demiryollarına mahsus 

olarak ayrıca bir fiyat tesbit edilmiş olduğundan toptan alıcılar 

ve Taşra Acentaları dahi bu fiyattan istifade edebilirler. 

Alakadar olan zevat fazla tafsilat almak üzere bir an evvel 
doğrudan doğruya 'ficarethanemize müracaat etmeleri kendi 

menfaalları iktlzasındandır. 
& .2 
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