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Samdalı bir man:ıan 

"Son Posta, nın Suriye mektuplan 
Suriye gazetelerinin 

acınacak halleri 

olduğunu anlatıyor. , 
Fraıwzlar diyorlar ki: " Nutuk hiç bir imkAn kapısı açmıyona 

da hiç bir kapıyı da kapamıyor. , 
Amerikalılar diyorlar ki: " Nutuk umumiyet itibarile iııkiaan 

hayal uyandırmlfbr. , 

~--------------~-------------J 
Berlin 30 - Rayiştağın açılışı mü -

nasebetile iki saat süren bir nutuk 
söyliyen M. Hitler, nasyonal • aosya · 
lizm sayesinde Almanyanın her saha
da nasıl yükseldiğini anlattıktan son
ra, demiştir ki: 

c- Demokrasilerden ve diktatör • 
lüklerden bahsediliyor. Bu memleket
te bir değişiklik vukua geldiğini ve 
bunun kelimenin en yüksek manasile 
demokratik bir netice verdiğini hiç 
kimse anlamaınıştır. Eğer demokrasi -
nin manası bir çoklarının sık sık söy
lediği gibi, diktatörlüklerin aksine o -
larak, halkın arzusuna dayanan bir 
hük!ımet kurmak demekse .ldmMDin 
benim kadar bitk nanuna söz söyleme
ğe hakkı olamaz. Alman inkılibının bu 
kısmından alınan neticeler hakkında 

. şu müşahedelerde bulunmalt isterim: 
(Devamı 3 üncü ~ada) M. Hitler Rayiştag kürsüsünae 

. ~::. Qr~ızclcı 
st~ ra., oda~· i~ .---------- -tc • * ----------- K k d 
.~til, '-t,:"~ıij:;~ Guetel•, kibir elmeriyeti Türk cbtu olan efkin umumiyeyi zehiriemek JZ ar eşiniri evini 
"&. ~ ~ ternpcıt. rnekuelile uydurmadak yalan bıralmuyorlar. Almanya J.keınderun körfe-

• )o erı i . ._ • ziııi cleoizaltı •emil.i için Ül yapınale ÜZ•e Saıacak ~de bizi tet- t •• ' 
~~~·· ftn uile w ..... tahrik:::::: !:.:ı:':':':::.=- deniz ü.. soyan uccar çocugv u. 
'--'~" •. , .... ~~ı.t. llerrü Şam 26 (Hususi muhabirimiz yazı :. ediyorlar. Size dün de yazdığım g'b' Kendisine para vermediği için ağabeyisin: yaralıyan 

clır.) n yor) - Şam ~e Beru~ gazeteleri San- bu gazetelerdeki ne~~iyata aldanm~ 
1

: Talat, hapisten çıkınca öteki kardeşlerine musaHat oldu 
cak meselelerıle me~gul olmakta ve mak lazımdır. Bunlarda göze çarp k 
sütunlannı bu işle dotdurmakta devam (Devamı 8 inci sayfada) aca Dün çok basit, çok alelade bir zabı1.a İlk bakışta çok basit ve çok alelade 

1'1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ v~~sı cBeyW etti. ThiM adın~ bir ~~!~bu nk~ etrohn~~pb~m~ 
~no •• ı A k t J R H ,gene Maçkadaki Güzelyuva apartıma- tahkikat çok garib ve garib oldutu ka-
q, m u a a ı u men ariciye nının üçüncü katına arka pencereden dar da teessür verici bir aile faciasını 

Kont Ciano 

N b h 
girerek çaldığı 360 lira kıymetinde bir meydana çıkarmıştır. 

. 3ZJrJ ir aftaya gerdanlık ve sair mücevheratı satmak Hırsız Talat kimdir? 

k d ı isteJ;ken Çarşıiçinde zabıta tarafından Hırsız Talat Beşiktaşta oturan meş-
a ar ge iyor yakalandı. (Devamı 8 inci sayfada) 

M. Antonesko buradaki 
temaslanndan sonra Tevfik 

Rüştü Arasla birlikte 
A linaya gidecek 

Belgrad 30 (Hu
susi) - Rumen 
Hariciye Naz111 
M. An ton es~ 
ko, dün, Cenevr~ 
den Bükreşe dön 
müştür. 

Gazetecilere b~ 
yanatta bulunaıı 

M. An ton es 
ko, Sancak ve _ 
Danzig meselele • M. Antonea ko 
rinin müspet şekilde hallinden dolayı 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Sanayide kullamlan elektrik 
Ankara 30 (Husuai) - Maliye 

Vekaleti makineli sanayiin daha ziya• 
de inkişafını temin için sanayide kul
lanılan elektrikten alınan iatihlak res-

Ereğli şirketinin · idaresi 
muhtelif komisyona geçti 

Martta tamamen tarihe karışacak olan şirketin 
kırk dört senelik mazisine bir bakış 

minin kaldırılması hakkında bir proje Ereili tirke&.l-.t_ k• a.. h d k' 
• • • • Ulllll umur avzasın a ı havai hatb 

hazırlamıştır. Bu proıe Malıye vekılı z ldak (H i) _ H .. k-Q. . . 
tarafından gözden geçirildikten sonra onp us~•. u . j geçmıştır. İktısat Vekili ile ,irket de-
meclise sevkedilmek üzere Başvekale- me~~ a~tın a~ınan Er~gli Fran~ıı; şır~ legeleri arasında imzalanan mukavele-

'I _L • • • ketının idareaı Muhtelit Komıayona (Devamı 3 üncü ...... ada) te verı ecea.tır. ~ a 



SON POSTA 

Hergün r. ir,· li Makale: a Heve~fJi kıran hareketler a 
.. 

Başvekilimizin nutku 
Münasebetile 
Suriye ile dostluğumuz 

·--- Yazan: Muhittin Birgen -

C enevre itilafının manasını ve 

bu itilafı vücude getirmiş o • 
lan beynelmilel hava ile onun ne· 
ticelerini izah etmek üzere C\'h.:. • 

ki gün Mecliste söz almış o'an B.ı~- 1 

vekil İsmet İnönü, bu vc'iılc ile 1 
Türkiyenin bütün harici ıniı'l ı~e • 
belleri üzerinde ayrı ayrı durdu ve 
~on ayların bir bilançosui1u yaptı. Bu· 
nunla gördük ki herkesle giındE'n r"" ne 
dostluk münasebetlerini km·vet cndı · 
ren ve dünyada, kendi sahası ve kl•ndi 
kuvveti dairesinde, bir sulh ve emni • 
yct unsuru olan Türkiye, en iyi harici 
münasebet sahibi olan memleketler · 
den biridir; kendisi Dogmntik olmadığı 
içın dünyada bugün hüküm süren 
Dogm mücadelelerile alakası bulun • 
mıyan Türkiye, kendisınce çizmiş ol · 
duğu sulh ve çalışma yolunda yürüyiip 
gıdiyor. 

* 

Dı. ı kimse.er tab'an sert, haşin 

yaratı mışlardır. En beğendikleri bir 
eser karşısında bile çatık kaş durur

. lar. takdir etmesini bilmezler, sev • 
mezler, yapmazlar. 

Başvekilimizin bu defnki nutku i · 
çinde yeni bir unsur var: Su iye. Şim • Ceymis ~uğlas 
diye kadar harici münasebe>t 'crımizden lskoçyadakı mev
bahsedildiği zaman bu unsurun yeri, kiini kuvvetlen
ihmal edilirken bu defa, İsmet İnönU dirrnek için, ken· 
ona bilhassa ehemmiyet vermiştir. Se· disinden memnun 
bebi de, Sancak meselesinin bugünkü olmıyanları öl· 
hal şeklinden mütessir görünen Suri • dürrnek istemiş 
yeye dönerek ona bazı şeyler söylemtk ve bu yüLden is
lüzumunu hissetmiş olmasıdır. koçyaya giyotin 

Söylediği sözlerin içinde doğru olmı· ile idam usulünü 
yan, uzun tecrübelerden geçmiş bir 
halk ve devlet adamının en samimi sokmuştur. Faknt 
hislerine tercüman bulunınıyan tek bir halk memlekette 
keJ'ime yoktur. İsmet İnönü, bütün te· kafaların giyetin
miz yüreğile istiyor ki Suriye, Türki • le uçurulmasına rağmen k.orkmamış, is 
yenin dostluğuna inansın ve ona karşı yana devam etmiş ve Ceymia Duğlası 
emniyet ve itimad göstersin. Bunu tahtından indirmiştir. Ne gariptir 
yapmakla bütün Türkiyenin hislerine ki halkın te~kil ettiği mahkeme, hü
tercüman olduğunda şüphe yoktur. Bü- kümdarı idama mahkum etmiş ve 
tün Türk efkarı umumiyesi onunla be· Ceymis Duglasın yaptırdığı giyotinde 
raberdir. . • ilk defa kendisinin ~ı kesilmi~tir. 

* 

Takdir insanın hareketini tesri e· 
den bir ilacdır, insan başardı~ı bir e· 
serin beğenildiğini görünce daha çok 
çalışır, daha fazla mu\'affak olur . 

Arabın biri devesini kaybetmiş .. 
Aramış, bulamamış: yemin etmiş: 

- Bu devemi bulursam, ahdim 
olsun bir akçeye satacağım. 

Ertesi gün Arab devesini bulmuş. 
Devenin boynuna bir kedi bağla -
yıp pazara götünnüş.. Bağumış: 

- Deve bir akçeye .. 
Duyanlar koşmuşlar: 
-Bir akçeye mi? 
- Evet bir akçeye amma boy -

ı 
nundaki kedi için de iki bin akçe 
isterim. Ve ikisini birbirinden ayı
rıp satamam. • • 
Erkekler nl~in 
Şapba gigmiyorlar? 

Birlikte çalıştığınız kimselerin he· 
\'eslerini kesrnek istemezseniz. fena 
hareketlerini tenkid ettiğiniz gibi iyi 
hareketlerini de takdir etmesini bi • 
liniz .. 

Am~rikada Şa Şer isimli bir ada~ 

mın dedikodusu bütün matbuatı işgal 

etmektedir. 

Bu adamın kafası bir musiki aleti 

gibidir. Kafa tuının muhtelif yerle-

rine vuruldukça, güzel ve ahenktar 

sesler çıkmaktadır. Şa Şer ayni zaman

da ıslık da çalaralt mükemmel bir or-
Ti"ir\,ll>r hiliynrhır 1d Sııriyf'l derdsiz Haı:be mani olmak için 

değildir. On beş seneden fazla bir za · her sene bi~ cinayet 

Bir kaç senedenberi erk«"klerin ha
~~ açık gezmeleri medası bütün dün
yada taammüm etmiştir. Şapka.cılar 
bu yüzden müthiş zarariara girmişler- kestra vücuda getirmektedir. Şa Şer 

mandanberi işgal altında, bir kaç defa • l J 
isyan etmiş, istiklale susamış, derdli ış eyen auam 
bir memlekettir. Ne harici münasebet· İsveçte uzun zamanlardanberi tesa ~ 
lerinde, ne de dahili işlerinde serbest düf edilmiyen bir vak'a bütün İsveç • 
değildir. Bilhassa iktısadi hayatı, tam lileri heyecana düşürmüştür. Vak'a şu-

dir. Paris şapkacılar cemiyetinin son bu marifetile zengin olmağa karar ver
toplantısında bu mesele üzerinde uzun diği .için dünyayı dolaşacak ve kendi
uzadıya konuşulmuştur. Ve nihayet sini te~hir edecekmiş. 
şöyle bir karar verilmittir: Amerikada balıkçılık 

manasile bir müstemleke, bir iptidai dur: 
madde memleketidir. Bu itibarla, son Şimal taraflarında bundan üç sene 
dünya bobranından pek ziyade müte . evvel bir gün bir cinayet olmuş ve fa· 
essir olmuştur. Bütün bunları bilen ili bulunamamıştır. Aradan bir sene 
Türkiye, çok ister ki Suriye de Türki· geçtikten sonra, ilk cinayetin ika edil· 
ye gibi tamamen müstakil ve hür bir diği ayni gün ve tarihte gene bir cina· 
memleket olsun. Eğer Fransa ile ya • yet olmuş ve gene faili meçhul kal • 
pılan muahede, bu, ilk medeniyetlerin mıştır. Bu sene de gene ayni tarihte 
sahnesi, peygamberlerin beşiği ve me~ üçüncü cinayet olmuştur. Zabıta faali~ 
zarı olan memlekete, siyasi ve iktısadi yetini artırmış ve nihayet bu katillerin 
işlerinde biraz daha istikH'ıl ve hürri • suçlusu 1>larak 64 yaşında ihtiyar bir 
yet .getirebilirse, Türkiye pek çok adamı yakalamıştır. İhtiyar mahkeme-

Erkeklerin ~pkaaız gezmelerine 
sebep şapkanın ağırlığı ve pahalılığı- nasıl yapılır? 
dır. Hafif ve ucuz şapka yapacak fah- Nevyorkta balık tutma meraklısı 

rikaların açılması lüzumludur. halk Hudson rıhtımından avlanır. A-

memnun olacaktır. Her ne suretle ve de: 

Karar derhal mevkii tathike konul
muştur. Önümüzdeki bahara kadar bu 
tarzda fapkalar yapılacak ve satılma
ya haşlanacakmış. 

Şimali Amerikanın en 
fazla taşan nehri 

Had~yi bir coğrafya muallimi ola~ 
bir arkadaşımız anlattı: 

((Sınıfta talebelerden birini derse 
kaldırdım. Ve kendisine fU auali sor~ 
dum: 

- Şimali Amerikada en fazla ta-
şan n ehir hangisidir} 

T alebe bilemedi, ben yardım etmek 

her ne nam altında olursa olsun, garb - Bir ~e rüya gördüm. Hazreti İ · 
memleketleri şark memleketlerine kar- sa, bana, her sene bir adam kurban et 
şı mutlaka bir istismar gözile bakma • ki dünya harbe sürüklenmesin dedi, 
ğa alışrnış olduklan için şark memle . ben de onun sözlerini din1edim, her se
ketleri birer birer kendilerini nekadar ne bir insan öldürmekle beşeriyete 
toplamağa muvaffak olurlarsa hepsi hizmet ettiğime, milyonlarca gencin 
için ayrı aYrı 0 kadar faydalıdır. Bu • ölmesine mani olduğuma kaniim de • 

işt. ıçın: 

nun için, biz Suriyeyi sade müstakil m ı.r. M M" · f 1 d k 
d ·-:1 be ff h Suçlu müşahede altına alınmıştır. - is,... ıssı.... a an er en der-

E'gi.ı, lk i de, m üre e , mes'ud ve ··-··-······-··· ............. - .......... - .............. _ hal iltıldı: 
kuvvetli görmek isteriz. Böyle bir Su- görünen tezahürattan dolayı hiç müte-
riye bizim için b ir zaf değil, b ir kuv • essır olmuyor ve Suriyelileri bundan - Söylemeyin bay öğretmen, hili-
vettir: icab ettiği zaman üzerine daya· tenzih ederek onları mazur görüyoruz. yorum. Misis Simpson 1... 
nabileceğimiz ve gene böyle bir za - Ümid ederiz ki Başvekilimizin bu sa- - ........................................................... . 
manda onun da bize itimad edebilece· mimi sözleri, Suriyenin muhtelif pro • bugünkü tarzda halli, Türkiye ile Su -
ği bir kuvvet... Emektar Ba~vekilimiz pagandaların tesiri altında kalmış o · ,riye arasında ancak yeni esaslarda b\r 
bütün bu meselelere işaret etmiştir. lan mütereddid fikirlerini aydınlatma- dostluğun başlangıcını teşkil etmeli ~ * ğa yarıyacak tır. . dir. 

Türkler, bu duygularla mütE'hassis * Ve, öyle de olacaktır! 
bulunduklan ve Suriyede halen hü • Tekrar edelim: Sancak meselesinin Muhittin Birgen 

merikada balıkçılık bir maişet vaaıtası 

olmadığı için balık. tutmak isteyenler 
bu işi daha ziyade •por olarak yapar-

lar, ve sahildeki dükkanlardan, birer 
kamış kiralarlarmıf. Yalnız balık tut

mak işinde Amerikalılar, diğer mem

leketlerin bahkçılarından daha tenbel 

oldukları için nhtımda otomatik ma· 

kineler bulundurulur, ve içine para a

tan, bu malcinelerclen yem çıkarırmıf. 

Amerika da yeni tuva/et 
m odası 

Amerikan kadınları timdiye kadar 

takip ettikleri tuvalet usuHerini artık 

değiştirrneğe karar vermişler, biraz 

klasiklikten kurtularak orijinal olmak 

lazım diye düşünüp tuvalet1erini sırt

larına yapmağa karar vermişlerdir. 

Şimdi sırtlarını açıyorlar ve orada 

rengarenk boyalarla, güzel kompozis

yonlar vücuda getiriyorlarmış. Artık 
dudaklar boyanmıyor, gö7lere rime) 
çekilmiyormu~ ... 

küm süren rejimi tanıdıkları için, son 
zamanlarda Suriye matbuatında gör • 
dükleri neşriyattan ne mütessir olu • 
yorlar, ne de bunlardan dolayı Suri • 
yeyi mes'ul tutuyorlar. Suriyenin ne 
bugünkü hükumeti, ne de bugünkü 
matbuatı milli Suriyeyi temsil edemez. 
Suriye11lerle bizim aramızda geçmiş 
bir fenalık olmadığı için bizim onlara 
karşı gösterdiğimiz dostluk hislerine 
onların düşmanlık değil, hatta az sem· 
pati ile mukabele etmeleri jçin bile 
bir sebeb yoktur. Biz bunu çok iyi bi-

İSTER İNAN iSTER İNAN MA! 
Büyük garaılarımızdan birinde sahibile konuşuyorduk. 

Kapıdan bir otomobil girdi. Önümüzde durdu, şoförü 
pencereden sarkarak bakıyor, gözlerile soruyordu, ga
rajın sahibi: 

- Maalesef seni kaydedemiyeceğim, fazla lüks, yepye· 
ni otomobil istiyorlar, dedi. 

Şoför, boynu bükük duruyordu, garaj sahibi fikrini 
değiştirdi: 

- Peki, sen de gel, kalabalığın· arasına sıkıştırayım, 
diye ilave etti. Sonra da bize dönerek anlattı: 

- Yazm ~ehrimize seyyah gelecek. Acenta telefon ede· 

rek yüz ıane otomobil istedi, bunların lüks, temiz olma • 
ları lazım. Bu şoförünki o derecE. yeni değil, fakat adam 
o derece terbiyeli ki açıkta kalmasına da gönlüm kail ol· 
ma dı .. 

Biz bu elimleleri dinlerken Avrupa şehirlerinin b iliis
tisna hepsinde 20 senelik eski, burda taksi otomobilleri -
nin çalıştırılmakta olduklarını düşünüyorduk. Binaen • 
aleyh memleketlerinde eski otomobile alışmış olan sey
yahları, henüz asfalt yoldan mahrum yabancı bir mem
lekette vepyenı otomobille gezdirmeyi fazla lüks bul • 
duk, lüzumuna imınmadık, fakat ey okuyucu ser 

lS TER· INA N İSTER IN ANMA f 

Sözü~ 
Evimdeki griPa 

, IP 
Açık konuŞ 

·------ 1 ...... 

f·rilllı Sayın misa ı . 
Bir haftad~n~it 

ziyetten bellı kı, t 
safirliğine nihaYe el 
sin.. Gitmeden ~ rıe 
konuşmak ister · e'r(l. 

eden yim. Sen gclnı 
muştum. Hatta. inıe. 
min kapısını kıll g~ 
mıştım. Fakat sc:._.1jııill 
içeri girdin. velkfll'~ 
tıksıra yatıp ka pişird ~ 
fine ıhlamurlar ·· rıe 
zına kadar ~ör:ıı~ııırtıll~ 
Velhasıl senı ag.k 
Yi ihmal etnıedı · 

·· en Bir hafta sur 
· az nında; gerçi bır 

Senin yüzündeP 
mız tıkandı. . 
di, ve göz lE>rirnı~rılıır 
Amma butun b . s ıı 

. geldi l'lı 
lerdır. Sen dıı b 
zünden havı:ıtırn di lt· 
ler husule gel 
memnunum.. tıtP 

Allah eksik e 
8 

dostum. hısmııill i.ll" 
lah eksik etnıes ' 
eksik olmalı:ırını 

amma, benirt;d. edi!· 
le h i me bir ha ıs 

w nu hepsi çolugtl 
kaynanasını, ·rıer· 
yıp evime gel\ r 
tururlar, yatar 3

0
iro 

ınıyan rnhatı be 
Bulamazlarsa rsıı o 
kalmaz .. Buıurl~ş 
hatımı kaybe~~s 
ların rahatı de.ı. 

. )f· 
mamı icab ettır dtflll 

Bilmem rnaksıı ıcstf 
muyum; yok sj~~sl''l 
lunmuyorum- . ot~ 
na teşekkiir wedı~jt 
vimde kaldı~ın bi~bitl 
li misafirlerın . 
ben rahat ettiıtl· ;ıi' 

Jlie til 
korkuyorlar .. · sııtı· 
Şimdi gidiyo~·yede f 

Ben yazın sua ı ,ı ıtti~ 
oraya da gel 01~ıctıt· 
evi gibi sana aÇ~ 
misafir kalabal~tııl' 
dinlendirmek fı gill" 

Şimdilik giile 

~- ~~~f~iı:~· 
Biliyor 

• . •ıer 
1 - Guaraıııs 

de yaşarlar? .110 şer• 
2- Manzaııı 

dedir? ıd 1 
3 - İtalyada d'~ 

yüksekliği ne ~~r! 
kadar uzaklık ve 
evvel patlamıŞ 
miştir? 

,... 
D .. k"" sıı~ll' -A• 

( un n . ııısf""'~ 
1-Eski :Mısır ııııır 

hı İsis'dir. Mısır rtı!· 
. d" de sıııı 'ıı Tsıt ıye arisiS 

ilahlarından 
rısıdır. şetv1 

2 - Fuçew·U bit 
yaletine baglırJeşıı:,. 
üzerindedir. 11 1 
Curb tarafında 
man edilmiştir· }ltı~ 

3 - Meşhur ı•4Je 
yef. 18' 8 de ore 
da ölmüştü~-

D~;;yi 

Kudüs 
k ·çi O 

kurtarma .. ı dll 
teşkilatı vucıı ıı 
lat hemen heılle 

k"l""tı kamil teş 1 a hiç 
ilk yangında 'J)t'' 
anlaşılmıştır· ~ 
dan çıkacak del' 

tur. 
Memlekette 

d ., Jll 
Yun olma ıgı · 

d. e'' kudiis hele ı'/ 

liriz ve ne olursa olsun, bir gün gelip 
resmt Suriyenin halk Sudyesile bir ~ 
leşerek Türkiyeye karşı dostluk nü • 
mayişJeri yapacağından emınız. Bu 
~vrin mutlaka geleceğinden emin ol - l 
duğumuz için de bugün buna muhalif "------·-----------------------~-----------..... --. ..J recek miş. 



tler d·· n un 
----.. .... ~tk un u 

be lene 
söyledi 

1 Teşkil311 Esasiye ır-Geneı Kurmay 
1 

. kanununda Başkanının teşekkürleri 
Ankara 30 (AA.) -Genel Kur· 

may Başkanı 1\Iareşal Fevzi Çak-~ \'a-.· ısterni}·or ve kendisini münferid 
.. 1l'ttte 

ı~ ~almış saymıyor! " d .., 1 
• k 1• k mak Hatay davasının milli azrula-e g 1 ş 1 1 ra uygun olarak halimden dolayı 

muhtelif müessesat ve cemiyetler 
'll layfada) _____ ..:..__ 

Ila"' U, Si\ra . lecek olan ~eyleri tedarık etmekten ha-
·ıı ifade J sı bir halk r k Im 

ha 
etrnekted· ı a ıyacağım. 

ardır kirnıyer ır: M. Edene göre Bolşcvizm, ihtimal 

Meclise 150 meb'us tara
fından bir takrir verildi 

• o d b' ın bır merkezi Moskovacia olan bir şeydir. 
a ızzat hal - Fakat bizim ıçin Bol~evizm bir veba - Ankara 30 (Hususi) - Cumhuriyet 

bt lek vazı' k dır ve ona karşı Almanyada hatta kan- Halk Partisi programındaki altı vasfın 
cr . ı anun lı bile olsa bir mücadele açmak mec - leşkilatı esasiye kanunumuza ilavesi 

aı kuv"et buriyetindeyız. hakkında Başvekil İsmet İnönü başla 
' ınevcud Alınanyanın eski müsteınlekeleri olduğu halde 1 SO meb'us tarafından 

So 11 inııa Alman milleti, vaktile hiç kimseyi imzalanan bir teklif meclise verilmiş -
g~ llta y hiç bir şeyden mahrum etmeksizin ken- tir. 
,~ V~ d eni. rejimin disi için bir müstemleke imparnt,,rlu - Tadili teklif edilen hükiimler ara -
tı:}Yanın~rnh IŞtir ki: ğu vücude getirmişti. Bunu yaparken sında teşkilatı esasi) e kanununun Tür-
'~1Si ·· Ukuk ın' lk" ed d 1 l k" • ll1unh u- hiç bir muahcdeyi de il . eylemiş de- ıy e e\' e şe ııni gösteren madde-
~en bir ~sıran Al- ğildi. Bu müstemleke imparatorluğu e- sile istim\·al ve istim1ake ait olan road
lt Şey aı eseıe idi. limizden alınmıştır. Bu tedbiri muhik desi ve vicdan hürriyetine dair mad -

~u Yiizürn··ınadık ve göstermek için bugün ileri sürülen sc- denin bir fıkrası da bulunuyor. 
aıSUt~tıe b· ~Zden za - bebler, hiç te mukni değildir. Nüfusu, Teşkilatı Esasiye kanununun vicdan 
teıı etın:ş v~zı~ hukuk kesif olan milletimizin müstemlekata l;ürriyetinc dair 75 inci maddesinde ta

llı ıı:ıı eylemi lnıanya- dair olan metalibatı mütemadiyen tec- rikal kelimesi de bulunmaktadır. Tari
t halin ş Ve onu did edilecektir. Ve bu da gayet tabiidir. katçılığın \'C ayinlerin serbestisine dair 

e sokrnuş o· Sulh şartları , olan fıkranın esasen milli vicdanda bir 
~ Olacağını b n tabii o- Führer, bundan sonra hakiki bir/ kıyınet ~ükmü kalmamış bulunmakta-
,.:~et t eyan ede- sulh tes~ etmek çareleri hakkında mü- ı dır. Tadıl teklifinde bu maddede bu 
"her arafınd taleasını serdetmiş ve şunları ileri sür-

1

! yolda değişiklik yapılması ileri sürül -
· tur1·· . an her m·· t" . mektedir. u bıı . u~ ur. 

h.ıt kop· glıye rağ- ı -Bütün milletlerde dahili intizam Bu tadil tekliflerinin Teşkilatı Esa-
lllas cırı rnış b' ı . E .. . o du· 8a Al ır ve istikrar, 1 !aye n~umenınde konuşulduktan son-
lnınu ınınanyanın 2 - Hayati zaruretlere mütekabil ri- 1 ra 1~eclıs Parti grupunda da' görüşü! -

' aitın:lazaın - ayet, 1 mesı . mu?temeldir. Meclis heyeti u -
sını ger· konuı -

1 
3 - Milletler Cemiyetinin tekamiilı mumıy.esın~e müzakercsi sırasında ise 

1 a1ıyo -ı kaıdesine tabi bir organ haline getıril· bu tadıllerın Meclis azayi mürettebe-
' ha)Ji ınesi. sinin sülüsanı ekseriyeli tarafından ka-

Q~Vl dtyjb için 4 - Hukukta mutlak müsavat, bulü şarttır. 
o: et:er~ h k 5 - Teslihat mesc1c-s~nin umumi bir Bundan başka acele çıkması lazım 

l'rıak sıfatul ukan çerçeve içinde halledilmesi, gelen birkaç kanun layihası da görüşü-
b ~i lamamu ı e .. ve 6 - Gayri mes'ul teşekküller, bey - lüp intac edildikten sonra Meclis, galib 

ve zevattan almakta oldukları teb
riklere teşekkürlerinin ibiağına A
nadolu ajansını tavsit buyurmuş - l 
!ardır. 

Serveti 20 milyon tahmin 
edilen silah kralının yalnız 

2 milyonu varmış 
Geçenlerde ölümümi yaz-

dığımız Zaharofun bıraktığı servet 
tesbit edilmistir. Bu servet tahmin e
dildiği gibi ~O milyon Ingiliz lirası de
ğil, 2 milyon İngiliz lirasıdır. Kendisi 
serveti için hiç bir vasiyetname bırak
mış değildir. 

Zaharofun varisi olduğu iddiasile 
Fransız mahkemelerine Türkiyeden, 
Yunanistandan ve Fransadan bir çok 

müracaatlar vaki olmuştur. 
Zaharof Fransız tebaasmdandır ve 

Fransada ölmüştür ... Fransız kanunla· 
rına göre Zaharof bir vasiyetname bı
ra\t.tnamış oldu~u için servetinin mün
hasıran üvey kıziarına ait olması icap 
etmektedir. 

Zaharofun üvey kızlarından biri 
Mm. Anjel dö Borbon, diğeri de Mm. 
Leapold ~'alford'dur. Zaharofun 2 
milyon İngiliz liralık servetinin bu iki 
bahtiyar kadın arasında taksimi it!ap 
etmektedir. 

Çar1 öldürenler ~e diğer ~.1mud- nelınileı askeri kuvvetler vlicude ge - bir ihtimale göre, 15 martta toplan -
0 an - ı letıe- tirenlerin ve be'-'nelmilel efkarı um u - mak üzere. önümüzdeki hafta sonunda "" ••ıes"'' 1 " Var'O\'a 30 (AA.) - Sabık Rusya 
·ııesai b' : ıe erin mivevi zehirlivenlerin ienkili. k ıs. tatiline karar verecektir. ~ ırııı~ · J ~ Çarı Nikolanın katillerinden olan Lo-

lu gınde Paris :10 - Fransız salahiyettar bodoroffun te\·kifini mevzuu bahse • 
SQtır 11setnıiyo mahfelleri. Hitlerin nutku hakkında Ereğli şirketinin den Polanya gazeteleri bu eski Bolşe-

oı~ ~i, :E:dentnU'l» oldukça ihtiyatlı davranmaktadır]ar. idaresi muhtelif Viğin, Çarı Öldürenler arasında hayat-

~ tqe ut. nutuk~~ . k~unkunla b~raber, nudtku
1
n bhiç kbir Komisgona geçti ta kalan yegane adam olduğunu kay • 

lle lt .: ım an apısı açmıyorsa a ı iç ir a- dediyo.rlar. 
llqe. Ol~ ıy~:en ınün- pıyı da kapamadığı ve yapıcı olmasa (Baştarafı 1 inci sayfada) ................. - ........................................ _ 
hı ·•ıadıgı ı ·ı d" h d I ye göre. hükumet mü messillerile şir- kuk ve imtiyazları bir kat daha geniş-

SSet lllızı ve uı e en ışe verici ma iyette e o ma- ı ·ı · · k 
te ~eınekte bu- dığı kaydedilmektedir. ket mümessillerinden terekküp eden etı mış ve ~ır et resmen tanınmıştı. 

bı.·. ıtıı- tnınat ht ı· k · "d · ·· .. .. Onlar hesabına ne kadar hazin ve 
~P>.d Ci.ftıaı-...,1 VernH~k Hitlerin Fransadan cemil~kar sözle- dmuk' e ıt omısyon ı aresı,k onumuz· .'lt-~~ ·•ı" d bizim hesabımıza da ne kadar mes'ut 

etı gerginl'ekr akdet- ri ihtiva eden iki fıkrası alaka ile kay- e ı mart ayının sonuna a ar süre- bı'r tcellidir ki, :tn senesinde hukuku 
e .\~,rru ı leri iza- ded·ı· ıcektir. Bir nisanla beraber HEreğli şir-
Sa ı~h Pa v . . ı;+yor · k . . .. . · t 'yazları bir kat daha genişletil ~~~;ı~ a ın .. ı..azıyetı- F aka~ şu rası da kaydeclilmektedir etw adındak ı muessese de ları he ka- ve ~~. ı . k . . rv>- 1 . en 

1~1 4'<, :S a<..ııar ol rısac kt Ereglı şır etının, ;1.>/ yı ınd-l Havza 
ere U fikir} . • ki, Hitler. Edenin hevanatından bir • a ır. . . '.. · d hukuku ve · · kalma-
a~d Şunu haterl sıl- kaç defa bahsettiği halde Blumun ııut- Zonguldak kömürlerının nakli ya- 1 uzerın e d' t" ımtıya~lı 

3 

8 
Her Hitler nııtkunu 
Söyledi 

Yazan: Selim Ra gıp 

A lman Cumhurreisi M. Hitler, İn-
giltere ve Fransaya cevab tes -

kil ey !iyen, hakikatte bütün dünya) a 
hitab eylıyen nutkunu, diin, Alman 
1\feb'usan meclisinde irad etti. Her 

Hitler, nutkuna, kendisini ve parti~ini 
diktatörli.ıkle. binnetice halka haksız 

yere tahakküm etmekle itharn eden de
mokratlara karşı şıddetli mukabil ıt -
hama geçerek başlamıştır. 

Alman nasyonal sosyalist partisinin 
lideri ve Alman devlet reisinin ifade· 
sine göre, demokrat memleketlerde 
kendilerine halk mi.imessili süsünü ve
renler, bu sıfatı fuzulen kullanmakta
dırlar. Hakikatte. asıl halk mümessili 

kendisidir. Çi.inkü sınıfsız bir memle
keti temsil etmekte ve fırkasız bir 

memleketin reisi bulunmaktadır. Şu 
halde, Her Hillere göre, Almanyada 

bir diktatörya yoktur. Alman mille -
tinin iradesinden doğmuş ve bu irade
ye dayanan bir halk hükumeti vardır. 
Buna mukabil kendilerine demokrat 
ismini veren milletlerdir ki asıl halkın 
isteği hiliıfına hareket ederler. Her 

Hitler, buna misal olarak İspanyadaki 
son vaziyeti göstermekte ve İspany& 

sokaklarında yabani hayvan avlanır 
gibi öldürülen yüz binlerce insan, ka· 
dm \'e çocuğun katillerini göstermek

tedir. Her Hitler ezcümle diyor ki: 
- Nasyonal sosyalizm, vaziyetin 

zaruretinden doğmuştur. Dahili sulh 
ve sük(ınun bozulamıyacağı emniyeti 

gelir gelmez, bu ihtiHH, bugünkü in · 
kılaba mevkiini bırakmıştır. Pekala 

~·apabildiği halde, nasyonal sosyali1.m. 
Ispanya gibi Almanyayı kana boyama 

mıştır. Rejim dü~manlarının ekmek · 
lerine, te ka üdiyclerinc dahi ilişilme -
miştir. Bunun sebebi, zaf değil, aklıse
limin galebesidir. 

Ve ilave ediyor: 
- Sulh için çalışan ve bu arada Al· 

man milletinin istikbalini teminle 

meşgul olan bugünkü Alman devlet 
rej imi, elbetteki fuzuli bir harb iste -

miyar. Bu vadide her suretle kontı.? · 
mak mevkiindedir ve onun narnma ko-

nuşacaklar, Alman milletinin hakiki 
mümessillcridir. Acaba, karşı tarafta· 
kiler. ayni sıfatı haiz midirler? 

Bu nutukla görülüyor ki ideoloji da
vası hızını kaybetmemiştir. Ve ihtilfı! 
devam eylemektcdir. - Selim Ragıp 

ltı etrn- ır atı- t 'h . k 1 . . r d t E mıs ve mevcu ıye ı tamamı e devlete 
eltıl ış Old ~ kuna cevap vermekten kaçmmıştır. ını ve ı raç ıs e esını e ın e utan - . . , 
. n .. ebk~t~ de Ufgu • Ingilizler Nasıl Kartıladılar? reğli şirketi, yerli madencilerle küçük geçmış b~l~nkU)~r: . . Rumen velz.ahlı 

.. ah· av - b E wl şır etının ımt "dd · ıste A ~ L nd •Jc) H'tl 
1
·n nutku hak :.ermayelerle iş görmt"ğe ça alayan reg ı · ıyaz ınu etı, 

. vus- o ra .ı - ı er - 'J•r · ·ıA f mesine gö !)!) · A ..., [ ıtilaf . k - _) k .. . L d . k. . b ~irketlerin ellerindeki ocak IR rı birer bi- . _, ıtı a na re ((, . ll sene ı- gır aş iz 
saıni . ı, I • ıı.aa a şam uzerı on radR ı ıntı a, 

1

. . d' 1 C)/Oı< senesinde . 
tı 

1
• \" l"ılı tnüna- bu nutkun hiç bir meseleyi ileri sür- ıer satın alarak istismar Silhasını ge- !Aı ve «

1
. • d sona ermesı 

"~n t Ugosı k"l ·~· · 1 • • azımge ıyor u. Floransa 30 (A.A.) - Vcliahd Prens 
• spa avya, memekle beraber bir adım teş ı ettıgı nış etmıstı. E ~ı· · k t" H ı· 

nya il"h 1\" . . ·ıA d 1 b" .reg ı sır e ı, avzaya ıman yap- Mişel'in sıhhi \'aziyeli eskisi kadar iyi 
a . merkezindedir. • ·ıeşrutıyetın ı anın an evve ' ır k .. . 1 ~H)'> 'h. d . b 

d. Ve nih b' · 1 1 k · k · ı· · "d · · b 1 ma uzere, n. - tarı ın e lŞe aşladı- deg~1ildir. Prens tekrar gripe tutulmuş-
getı ığer d a- Sürprizler devresinin ıtınış o ma- ara ı şır etın mec ısı ı are reısı u u- ~ .. 1 1 1 • • 

e b evlet . . A. K \'" 1. 1 b' 1 .. 1 gına gore navzayı i--t sene ıstısmar et- t "k ·· kt d'r Hararctı' 40 8 
U der - sı da bir kazançsa da teşrıkı mesaı dev- nan ont ;ta ıs, yera tı ır ga erı ı e . k . * ur ve o ·suı·ıne · e ı . • 

ı. d ecede k d H k"' ·· 1 · · k f · d mıs deme tır. derecc\'C kadar çıkmıstır 
~o~Uni~ habMa _resi de ~şlamış gör~nnıeme te ı~ 1kavzak omuHrerını ted ~en e1z ~In dç~ =~- ~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 

u~ Ztne k Nutkun yumuşak lisanı kaydedil- arına ve avzayı emıryo u ı e e ,-
·ete arsı . . H ~ k 'b' b' ltl·· aıtd . Alınan · mekle beraber, şurasına da ışaret ed·l- aydarpaşaya baglama gı ı ır pro- rs b h S 

~l'lfere~ılrniş ol~~ mektedir ki, Hitler, Edenin. Avam ka- je ile Mabey.n'e _baş .. ~~rıTll~~ _ve. f~k~t L ( a tan abah~ 
b k~tıd· . kalmak marasındaki nutkunda tasrıh edilen buna mukabıl. bır tutun re]ısı gıbı bır 
e~l.ttıdu:sıni tnün- noktalara az cok mi.iphem Lir surette de kömür monopolu kurmak istemiş-

'ltıL 'ııtı}Unu P"r- t . . ~ t'ı .,. '~ , ... emas etmıştır. 
ll t tiJir' Müstemlekeler hakkındaki miiHiha- Zonguldak kömür Havzasını bir 

ekrar :okhır!» zalara dair bu aksam hiç bir salahiyetli iktısadi koloni haline getirecek olan 
ı... k'-'nd·d.erirn ki f · Id k ~ k" 1 b · · 1 ~ yapılırken 1 () ·•ıeveud~Sıle tn('_ te cr:r tıı e etme· mum un o m<'mı~ u vazıyetın pazar ıgı 

Veti ise de muh kkak olarak söylcneb.l;r temmuz ihıi'ali patlamış ve Kontun 'ı 
.\lı... ha ı- rnk u- ki. bu mü tc 't-c lar bun.:ı esaseıı ıt•raz altıı. an ah tarla fiil sahnsıni\ çık,ırm<'k 

·•ıarı 1 • "' ın- ı 
\ı~ t bu lUkfırno eden bir ço1~ mahfillerde iyi kc1rı: laıı- i.i7..:re bulm•duğu projeleri \.!e suya diiş-

~avu devlet] . nııvacaktır. rni.iştii. 
01d • ~de e · E 1 \ı~ b U~u h n ma _ \'aşıngton :l'l- 1 litlcrin nu• ku h.ı~ Ru hadise üzerine, · !"t>ğ i şirketi 

h la 1.t ~e akkında k ında re.snıi ınahLller ihtiv·•tlı d ıv- soru jfl~.,a çıkacak olan miihıın b:r 
~lt~llflı~ı~leketıe - :-anmakta işeler de beynd• ı! 1 el mcıh- 1 r-uı.li buhran geç!rn1i~ ve fakat Fr~ıısız 

f lldp tını ı>.a · f llerde ru•uk umum:yet itibarile ;"·ıl._ rm~ycd ·r!ı\i-ı de .. Jııtl Er.r-ğli ~irket' nin 

1 
<\ı,.. bulun • h~ııatı ttı· kisarı mucip olrıu~ ve 1 liıln, B uı•ı !m~. r:i•na kosmuıtu. tti\lırabo•ı banka-

ll llleıi k Ve Edenin ayni ,·.<-ndan ko• uc:md:, \'(' 1 .. 1, vsın. nlı baııkljsı Ereğli. ~irketinin 
ette orn. teşriki meo:i\i ;cin mü ... ıe~ek br •·em:~ .. .,..r.,~n· "ri a:-~tır:nışl r ve ıtıbı:m di:i-

.. ç 11 l'rn t ia b , , . d r · ı 1 "' ~Ya ulmak iır.kin:..zlıl..' rı tees lir:, n;,,r • l" ' 
1 "1 ı t~~ ıye etmıs 're i. 

-\1.... ,., Yret ı '"' ~ılanmıştır. l")ll \" 7 \'C't, r .. ~:: c.;ir::;etiııin ını:ıli nıi:i-
tı"\'-11 Keza Hitlerin müstemleb·lrr nw-1 · b-t .. .,i,.: yı-...!' ~""C ınüddet!e bu b.-m-

tııe 
tı ~Ql..-."1 selesindeki noktai Pa)" rını h ic d t,·, kdc:rın {"In ve•mi"ti. 

~iı.t"' )'v~n ecı~r. tirıneıniş olm-.sı V~ Irı~il"z - r"aı~o;- :t~/ ~~n.s":'JC Osmanlı hükfrmeti- ı 
.. , 

11dan henih noktai nazarların~ kursı en ki;çük hir nin ticaret ve ınaliye nazırlnrile F:reğ-

1

. 
'ltıııa Allman tavizde bile bulunmanınlll teessürle 1: şirkt-ti delegeleri ara_s•.nd.ı irn.za.lananl 

a abi - k ı E -ı k l arşı anmıştır. r anlaşma ile de ' reg 1 Şlr e tın ın lU• 

Geçen ~ün İstanbulun spor ku -
lüblcrindE>n birinde bir münakaşa 
olmuş, tafsilatını gazete sütunların· 
da okudum. Azadan bir kısmı ku -
lübde bunyo tesisatı olmadığından 

~ikfıyet etmişler. Buna karşı şu ce -
va b \'eı i miş: 

- Yıkı nmak istiyen evine gitsin~ 
Akaıı sulaı· duıur. 

Dir :::.por ku!übii ki azası ynz ve 
kış uzun :viiriiylı~1er yapar. Kızak 
kayaı, d ·a tırmanır ve atletik. ak
robat:k h e ıK hareketlerle kanler i· 
çinde kcı ·ırlar. Bu insanlar yaptık -
ları fe di \e cem'i idrnanları orga -
nize ed(.'n kullibden bir avuç su is -
tiyoria •. On' ara ce,· ab veril·yor: 

- Yıl·1.nmnl< ısti~ en evine gitsin! 
Bizde' ku tib ha~·ntı neden olmu -

~·or dh e "·k s:k k:::-nd:mize sorarız. 
fakat ku'i.ibün ne demek olduP,unu 
bilmeyiz. Meslek ve maksada göre 
cemiyet ihtiyacının ortaya çıkardığı 
kuliibler herşc~·dcn evvel kendini 
meydana getirenierin fikı i, bedeni, 

Klüp 
içtimai bütün ihtiyaciarına cevab 
veren biı·er muesse~edirJer. Kulüb 
hayatında en ileri giden İngilizler 
serbest vakitlerini evlerinden ziya
de kulüblerindc geçil'irler. O İngi -
!izler ki evlerinde konforun en yeni 
icadlarını tatbik ederler. O kadar kı 
e\'ini seven bir çok İngilizler pek 
me.şhur olan şöıninelerinin üzerio · 
den şu levhayı eksik etmezler: 

- cEnst or \Vest Homeis besb 
Manası «şark olsun, garb olsun 

insanın en iyi köşesi evidir. 
İşte bunu diyen İngilizler bile ö

mürlel'inin çok kısmını kulüblerinde 
geçirir ler. 

Demek oluyor ki ckulüb» insanıli 
evinde bile bulamadığı rahatı, eğ . 
lenceyi, değişikliği veren bir ver -
dir. ~ 

Bunun için bir spor kulübünün 
banyo isliyen azasına evlerinin yo
lunu gi),terrnesi beni havrete dü • 
şiirrlü. " 

Biirhan Cahit 
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,gm------------------------------------------~ i Ll . 
Komedi F raosez'in iki bOy ük E'~O 

MARIE BELL ve MADELEINE R " 

Bir adam metresini 
vurdu 

6 yerinden yaralı olan 
kadın hastaneye kaldırıldı 

J3eyoğlunda Hatice isminde bir ka
dın dostu Ali tarafından fi yerinden 
yaralanmış ve Beyoğlu Zükur hasta
nesine kaldırılmıştır Hadise şu şekil

de cereyan etmiştir: 
Bundan bir müddet evvel llatice 

Ali ile tanışmış ve Aliyi çok geçme
den kendisine dost tutmuştur. 

H,:\tice dün akşam dostu A!inin ge
leceğini düşünerek mükellef bir sofra 
kurmuş, mezeler ve içkiler hazırl 'l•nış
tır. Saat 8 raddelerinde dostu Ali gel
miş, fakat daha sofraya oturur o•ur
maz bir kadeh bile içmeden belindeki 
bıçakla Haticeyi 6 yerinden yaralamış
tır. Polis Aliyi yakalamış ve tahkika
ta başlamıştır. 

• 
lstanbulun 

Sokaklara 
terleedilen çocuklar 

Bunl:-rın ekserisi kreşe 
gönderiiinceye kadar 
yaşayamıyacak vaziyete 

ge iyorlar 

Oi.in biri Üsküdarda Doğanc.ılarda 
bir camlin iibdesthanelerinde terke
dilmiş :i aylık, diğeri Kurtuluşla yan
gın y~rinde yeni doğmuş iki çocuk bu
lunmuştur. Bunlar buralara terkedil
mişler, ağlamaları civardan geçenler 
tarafından duyulmuş, zabıtaya haber 
verilmiş ve Kreşe gönderilmişlerdir. 

Son zamanlarda çocuk terketme 
vak'alarımn çoğaimaleta olması zabıta 

amirlerinin de ehemmiyetle nazarı dik
katini celbetmiş ve bütün karakoliara 
çocukları bırakaniann behemehal mey 
dana çıkanlması için tamim gönderil
miştir. 

Mevsim kış olduğu için bırakılan 
çocuklar görülüp, bulunup Kreşe gön
derilineeye kadar ekseriya üşümekte, 
zatürree olmakta ve Kr~te ölmekte
dirler. Bu suretle de çocuk bırakanlar 

Maarif 
1ahsisatı 

. . . ı katmerli bir cinayet işlemiş olmakta-
lstanbul Umumi Meclisi ıkıncı se- d I 

ır ar. 
çim devresinin üçüncü yılı şubat top- -----------
lantısıRJ yarın aaat 14 de yapacaktır. 
Konuşulacak işlerin başı~da ~37 büt
çesi vardır. Bütçe bastırılmıştır. 

Belediye . bütçesi kat 'i ok rak 
6,441,000 lira tesbit edilmiştir. Geçen 
yıldan pek az fazladır. Vilayet Husu
si idare bütçesi de 4,592,000 liradır. 

Maarifin adi bütçesi 1 .92.~.000 li
radır. Bundan başka Maarif bütçesine 
fevkalade olarak 1,000/)0(t l!r~ kon
muştur. Bunun 70,000 lirasile şehirde 
ve 30,000 lirasile köylerde yeniden 
mektepler yopılacaktır. 

Boş arsalara 
Mektep yapılacak 

Vilayet hudutları dahilinde bulu
nan ldarei Hususiye malı bütün arsa
ların tetkiki için bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Maarifden, belediyeden ve 
Nafia müdürlüğü memurlarından mi.i
rekkep olan bu hey'et marifetile viia
yete ait arsalardan mektep yapılmağa 
elverişli olanlar tesbit edilecektir. Bu 
yerlere gelecek seneler bütçelerine ko
nacak tahsisat ile modern ilk mektep 
binaları yapılacaktır. Ayni zamanda 

mezkur arsalar içinde mevcut ilk okul
lara mücavir olanlar da bulunursa bu-

Mezarlıklarda şahsi ve aile makbe

resi yapmak isteyenlerdr.n alınacak 
ücret tarifesini Daimi E.ncümen tesbit 

raları hemen o mekteplerin bahçeleri
etmiştir. T arife, yarın Meclise verile-

ne ilhak edilecektir. 
cektir. 

SütçUier ayniiyorlar 
Süt istihsal edenlerle süt satanlar 

arasında daimi surette bir anlaşama· 
mazlık olduğundan bir cemiyette top
lanan bu esnaf ayrı ayrı cemiyet kur
ma kararı vererek Ticaret Odasına 
müracaat etmişlerdir. Oda Esnaf Şu· 
besi bu hususta yapmı~ olduğu tetki
kat sonunda bunların iki ayrı cemiyet 
halinde çalışmalarını daha muvafık 
bulmuştur. Hazırlanan rapor Oda u
mumi katipliğine verilmiştir. Bir müd
det sonra bir toplantı yapılarak süt 
müstahsillerile süt satanlar tefrik edi
lerek iki cemiyete taksim edilecektir. 

Dokumacalar cemiyeti müşterek 
bürodan ayr1ld1 

Müşterek esnaf bürosundan ayrı
lan esnaf teşekküllerinin adedi çoğal
maktadır. 

Dokumacılar cemiyeti idare hey' e
ti Oda Esnaf Şubesine bir tezkere 
göndererek cemiyetlerinin müşterek 
bürodan ayrılmış olduklarını bildir-
miştir. Bu suretle müşterek büroya 
kayıtlı on beş esnaf cemiyeti adedi on 
dörde inmiştir. 

Müşterek büro merkez hey'eti re
isi Ferhan vazifesinden istifa etmiş· 
tir. Yerine yenisi seçilecektir. 

Sigortacıların kongreleri 

Akayın yeni 
vapurları 

Kadıköy - Istanbul hattına 
tahsis edilecek 

Akay için Alman tezgahlarına si
pariş edilecek iki geminin inşası dokuz 
ay içinde ikmal edilecektir. Bu iki ge· 
mi Kalamış büyüklüğünde ve biçi
minde olacak, sür'atleri 14 mil olarak 
~esbit edilecektir. Esasen Akay hattın
da daha fazla mille seyreden g~milere 
fazla ]üzum gösterilmemektedir. Bu 
gemiler Kadıköy ve Adalar hattında 
· şletilecek Anadolu hattına gönderil· 
miyecektir. 

Anadolu yakasındaki iskeleler yal
nız yandan çarklıların yanaşahiteceği 
şekildedir. Sahil sığdır. Iskeleler deni
ze doğru uzatılmıştır. 

Cemiler getirildikten sonra bu hat
taki seferlerin daha muntazam ve se
ri şekilde olabilmesi için iskeieierin 
~ekilleri değiştirilecektir. Iskeleler de
nize daha çok çıkarılacak, bu suretle 
de derin kannlı gemilerin buralara ya
naşabilmeleri temin edilecektir. Bu is
kelelerin tamiri için fazla paraya lü
zum gösterilmektedir. 

Akay işletınesi Floryaya da bir is
kele yapılması etrafında tetkiknta baş
lamıştır. 

Ilk defa olarak beraber oynadıkları ilk tılıtl 

. S Ö ZRDOit mBuloZ J, j 
O 

. aııısı 
Pek yakmda S M E R sırıt 

-------------~---------------d Bugün T O R K sinemasın ~ıı 
BETHOWEN'in ıüzel eseri ve 250 kişilik Be 
i~irakile VILLI BIRGEL ve Ul DAGOVER 

9 N c ü austeırN·r o-
Filmini mutlaka gidip görünüz. Saat 11 de 

Zonguldakta: Havzai 
M .. diir u . ıı• 

Kozlu mevkiinde mevcut iki kömür tabınil ofuğtl 
g · 'k' b b k ~e erıye ı ı ~ ara ayı aynı zamanda sevketme t 
arabayı birden tahrik etmek üzere nihayetsiz bala 
cek bir ~hao~ki sevk ve manevra tesisatı vü~ud~tiill 
açak eksıltme ıle yapılacak olan bu tesisata aıt~ bu Ui~ 
malzeme ve montaj müteahhide ve buna mutea t• 

. ··t f . ._ ı csktı vesaır mu e errıAı ameliyat dairemize ait bu una 
.. İh~e olunacak olan te.sisat kısmı için tahlfli~ ert 

gumruk resmi Havza Müdüriyeöne ait olınak u~ .,,; 
bunların müfredah ve umumi planı ile şartname d~ 
dürlüğünde ve İstanbulda İstanbul Mıntakası Ma·ıitldı 
Juğunda görülebileceği ve bunların üç lira nıukabı 
gibi vaziyet mahalleo tetkik edilmek üzere daha 
izahat da alınabilir. ~ 
. Talip olanlann, bu tesisab vücude getirebile'~,sı 
tısasda bulunduğunu gösterir vesikalan haiz buluıı 
rulumuzca bu kanaatin tahassül etmesi ;artile btl 
kendilerince tanzim edilen kat'i plinlan, işletme 

lk 
kine, malzeme müfredabnı gösterir cedvelle 

Ba an posta Havzai Fahmiye Müdüriyelinde teşekkül edecek ı 1t 
T [ , .t k 3/2/937 tarihinde saat 15 de yapılacak olan iha ~rf 
.1 e graJ ongresi %7,5 teminat akçesi veya Banka mektubu veya l 
Dün bitti zurum tahvillerile birlikte iştirak etmeleri. "4° 
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Şehrimizde toplanan B,ll<an posta KÜÇÜk Haberi 
ve telgraf kongresi dün bitmiştir. Öğ- Bı'r J{ııçııı:çı 
ı Iş Bürosu Faaliyt'ti 
eden evvel toplanan murahhaslar ev- • rtı İş bürosu Baş Müfettişi lialiık J3urs:ıdan Dün bir slgtı 

velce ayrı ayrı hazırlamı~ oldukları dönmüştür. B~ Müfettiş Zonguldak, İzmit, tur. Hfldise şudur:oı~ 
raporlar etrafında son görüşmelerini Çanakkale, Boluya giderek beyannamelerin Karngiiınrukte ı>' 
yapmışlar, müşterek bir ~tüd raporu clağıtılmnsına nezaret edecektir. zun müddettenberi 
hazırlamışlardır Bu raporda beynel- Askerlerin Maqlanndan Hava KUTVeti ma~a başlamış. blttıt 

ı ı _, n1ış 
mi e nizamnamelerde bazı tadilat ya- Ver1'iıri Ahnmıy:ıeak !ından yakaıtlll ..d 

d 
ıcıı.ır 

pılması için bir teklif de bulunmakta- Erat, er~. çavuşlara ve leyıt, meccant rada polise e 
sfı1d8 

dır. Konuşmalar bittikten sonra müş- mektep talebesine verUen maaş \'e tayınlar- lıud mahkeme 5 
terek hazırlanan rapora murahhaslar la iaşe bedellerinin hava tov\ etlerine yar- :,Inde Cavit 1 aY ! 

d ı 1 tabı lm d lh ü .. lerek derhal tevld imzalarını koymuşlardır. Bu raporun ım verg s ne o a ı&• d ·n Vllt>yete 
bir nüshası ] 938 senesinde Kahireye blldirilmiştır. 

Yarım Milyonluk Afyon Sattık 
toplanacak beyneimiJel kongreye arze

Uyuşturucu maddeler lnhlsarı Aksayı Şar-
dilmek .üzere hıfzolunacaktır. ka 500 bin lira kıymetinde kiilliyetıı blr af-

Murahhaslar öğleden sonra Boğaz
içine kadar bir tenezzüh yapmışlardır. 
Dün akşam murahhaslardan bir kısmı 
memleketlerine dönmüştür. Bir kısmı 
da bugün gidecektir. 

Tramvay yolları tamir etiirilecek 

yon satışı yapmlftır. Bu sene afyonlanmız 
dış piyasalarda Iyi mUşteri bulmuş. normal 
fiat üzerinden mühlm mı~tarda satış yapıl
mıştır. Satışlar devam etme-ktedir. 

Sillwlde Yeni Bir Köy 

Slllvri kazasının Çanta köyi.ıne ~ Çel

tik çlfUijp köy hallne konulmuş ve ba§h ba
şına köy şeklinde idaresine Vllnyetçe tarar 

Belediye fen hey' etince, tramvay verllmlştir. 
hattı bulunan yolların içinde muhtacı Avrupa İmtlh:ıntarı Bitti 

tamir olanları tesbit edilmektedir. Bu Üniversite Hukuk FakültR.sindc ayın 26-

yolların listesi tramvay şirketine bildi- sındanbcrl yapılmakta olan Avrupn lmttban
rilecek ve bermucibi mukavele kısa ları dün bitmiştir. İmtıhaniarn 7 kişi gir
bir zamanda tamir ettirilmesi istene- miştir. imtihan evrakl Profe~örlcr mccllsl 
cektit-. tarafından mühürlenerek tetklk edilmek ü-

zere Kültür Baknnhjtına ~önderilmlşt.lr. 
Şirket, tamiri yapmadığı takdirde 

belediyece yaptırılarak bedeli şirket
ten tahsil olunacaktır. 

h1Jnouı Btltdııını 

$rhir Tı'yatrosu 
Şe h! r l'iyatro~u 

Tepebaşı 
rlrmn kısmın<! ı 

gOncHlz SRill 15130/dn 
Elk:;;ııın SHlll 20.30 d·ı 

YABAN ORD E' Gi 
Frtınsi'l"ii\·ıttro::ıu 
Operet kısmındıı 

gOndQz SHRlln/30/dn 
nkşam saat 20/30/rla 
AŞK MEKTEBI 

Yazan : Yusuf Ziya 
Besteliyen: Muhlis Sabahattin 

J\lnay~neye Da-vet 

Beşiktaş nskerUk fubeslnc!en: 
1 - 933 doğumluların ilk yoklamalarma 

l 2 937 tarihinde başlanacaktır. 
2 - Yoklamnlar haftanın salı ve per-ıl 

şcmbe günlerı sruıt 13 den 17 ye kadar de
vam eder 

3 308 ilt\ 328 dMumlu ihtiyat etradı 

yoklaınnlurını da haftanın ~arşamba ve cu
ma gunlerl yapılacaktır. Al~kadarların biz
zat veya mektupla miirncantlan HA.n olu-
nur. 

Dı~~ bor 
Mahsııllt 
Fiatları 1• 

Boran 

~ri iD 

Hamburg 

Martil)-a 

Hamburır 

Ma nil ya 

Hamlnırg 

Londra 

Hamburg 

.. 

.. 
MarEilya 

Loodra 

Hambnrg 

Londra 

Hamburg 

,o .. 

Türkiye sigorta prodüktörleri yıl
lık toplantısı Milli Reasürans salonun
da ya&>ılmıştır. 

Eski Reis Mustafa Rifat kongreyi 
aÇtıktan sonra Sermed kongre Reis1i
ğine, Münir ve Rıza da katipliğe se
çilmiştir. Evvela idare hey· etinin yıl· 
lık ra;>oru okunmuştur. Raporda te
şekkülün fahri reisi Refi Bayara. te
şekkür edilmekte idi. Bir şubattan itj

baren Milli Reasüransın sigorta hisse
si yüzde yetmiş beşe çıkarılmış oldu-

ğundan bahsile bundan sigortacıların 
karlarının hiç bir suretle ziyaa uğra- # 
madığı bilaltis hesabını iyi tutan sigor
taemın daha fazla k~r temin etmesi 
mevzuu bah!olduğu da ilave edilmek-

Bugün 

Sanayi Biriili Kongresi Toplanamadı 
Sannyl Blrli{tl Kongresı dlinkü topll\ntı

da ekscriyet olmadı~ından on giin sonraya 
bırakılmıştır. 

MELEK Sinemasında, beyaz perdenin efl 

ROBERT 1~ 
vı~ 01 te idi. 

Kongrede yeni idare hey'eti inti
habı yapılmış, reisliğe Mustafa Rifat, 
azalıklara Kemal Başaran, Diret, As
lan, Damok seçilmiştir. Mürakıp ola
rak da Sirak, lsak, Yitali, Vasil, Ha
mit ayn~ıştır. 

JEANETTE s 
Tarafından nefis bir •urette yaratılan fransızcll 

TA A 
Aynca Paramount uünya haberleri Bugün saat 



HABERLERI 
Anadoluda kış çok şiddetli! 
fırtına var, Suşehrinde 3 köylü dondu, bir köylü çığ altında kaldı, 

Adanada muzlar kuruyor, Urfaya da kar yağıyor ........................................................ _._ 
r 
Eskişehir lisesinde 

bir hadise 

PAZAROLA HASAN BEY 
=-~~~~-""-"' o - • 

DIYOR Rı. 

Sayfa S 

Kuyucak parti ocağının 
açılış töreni 

Kuyucakta büyük bir deve güreşi yapıldı, parti 
ocağı ve Gençler birliği için bu teşebbüsle 

500 lira gelir temin edildi 

lzmiHe bir cinayet 
lzmit (Hususi) - Karasunun 

Lahna köyünden Hüseyin oğlu Cafer, 
Akçakoca k(lzasından İsmail oğlu Hü
seyin tarafından tarlada katledilmiştir. 

Katle sebep bir kadın meselesidir 
KatH yakalanmıştır. 

Bir çocuk ablastm dövdu. 
Bursa {Hususi) - Burada Aziz a· 

dında bir çocuk ablasını dövmüş ve po
lise teslim edilmiftir. 

inşaat usta ve kalfalarının imtihan 
edileceklerini duydum. İmtihan sual· 
lerinin neler olduğunu öğrenmek he
vesine kapıldım. İşin erbabıru aradım. 
Araya araya belarnı değil ama istedi· 
ğim mevlfıyı buldum. Ve bana sualle· 
ri not ettirdi. 

Fakat ayni zamanda kulağıma eği· 
Jip şu tavsiyede de bulundu: 

- Beş parmak bir olmadığı gibı 
her inşaat usta ve kaltası da bir değil· 
dir. Bu sualleri sana tarif e4eceğim 
adamlara soracaksın. 

Bana tarifini yaptı ama ben size bu 
tarifi değil de sualleri bildireyim: 

1 - Bir sene dayanacak bir temel 
nasıl yapılır? 

2 -Çimento yerine toprak kullan· 
manın usulleri? 

3 - Bir tck tuğlayı dört tuğla ye· 
rinc nasıl kullarursınız? 

4 - Daimi tamirler çıkarıp kendi· 
nizi issiz bırakmamak için çatıyı iğre
ti yapabilir misiniz? 

5 - Dö,..eme tahtası yerine mukav 
va dö:;ıeycbilir misiniz? 

6 - Şeker sandığından ceviz kapı· 
lar yapmanın usullNi? 

7- Yapıyı bu parayla yapamam 
d 'ye yarıda bırakmak için nasıl diJ 
dökmelidir? 

Nihayet iş son ve en sühim suale 
gelir. İşte o da şudur: 

.. . Bu kanadı takan, gogsune ilişik Hasan Bey - Sokaklarda borçlu • 
- Bin liraya mal olan bir yapının 

hesabını on bin lira olarak gösterebi· 
lir misiniz? düğmeye basınca pll' diye uçuyormuş.. lann yolunu bekliyen alacaklılar yan· 

dı, desene... lMsET 
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Bir eskici Yahudi lle şehri dolaştım 1 2 

" Eskicinin en talihlisi en 
· talihsiz adamı bulanıdır., 

* ~ • 
Mal göstermeden pazarlığa girişen kadın - mahcup ve şirret müşteriler .. altmış 
liralık pa/to allı liraya nasıl alınır? - eski konsol gözünde meydana çıkan 

servet - eskicinin en büyük sırrı 

Bir saattir, sokak sokak dolaşıyo · 
ruz. İhtiyar eskici, ikı adımda bir: 

- Eskiler alayım! diye direk direk 
haykırıyor. Bir alışveriş görmek arzu
su o kadar ıçimi doldurmuş ki, bir müş
teı i davetini eskiciden daha can ve gö
nü'dcn bekliyorum. Gözlerim, gece yo
luna çıkmış bir vapur projektörü dik • 
kat <' her kapıyı, her paneuro tarıyor. 
K u' aklarım sinek vızıltısını bile kaçır
mı yacak. Fakat ne Uıaret eden var, ne 
de ses veren. Yahud ye: 

- Bende i.ımid ti.ikcndi! diyorum. 
O mütevekk 1, cevab veriyor: 
- Senin ümidin de nmma bereket • 

sizmiş ha! Öyle sabırlı olacaksın ki, 
hazreti Eyüp tez canlı kanıcak Ya • 
n ında! 

Eskici birden sağa çarkıyor, ve ö • 
nünden geçtiğimiz ahşab evin kapısı· 
na doğru ilerliyor. Belli belirsiz aralık 
duran kapı yarı açılıyor. Ve dışarıya 

buruşuk suratlı bir kadın başı uzam • 
yor. 

Kurt eskicinin, bir taraftan bana la· 
kırdı yetiştirirken, bir taraftan o ka
pının aralandığmı sezmesinden anlıyo· 
rum ki, eskicı olabilmek için, czenaat
te» hayli eskirnek lazımdır. Hazret ga· 
zeteci olsa, delik kulağından tek ha • 
vadis kaçmıyacakmış. 

Eskicinin müşterisi, dökük saçlı ba
şının arkasına kaymış kirli sarı hoto · 
ziyle; bir acuze.. · • 

Yetmişlik eskiciye: 
- Evlfıdım .. . diyor, bizim merhu • 

mun cumalık bir redingotu var. Alır 
mısm? 
Yetmişlik eskici, 65 lik müşterisine 

cevab veriyor: 
- Bir görelim cvalide•! 
- N e verirsin? 
- Hele bir göreyim de! 
- Canım, hiç redingot görmedin 

!ni? 
San lira zamanında dört altına biç· 

tirdiydi. 
- Görelim bakalım! 
- Güı gibi esvab: Zavallıya iki defa 

giyrnek ya kısmet oldu, ya olmadı! .. 
Eskici hafiften hırslanıyor: 
- Bir görelim dedik a? 
İhtiyar kadının hırsı artıyor: 
- Görrneğe ne hacet var efendim? 

Mum gibi redingol Rahmetli daha he
vesini bile alamadıydı diyorum sana. 
Evvela ne vereceğini söyle bakalım? 

Eskicinin hırsı bir perde daha yük • 
seliyor: 

- Görmediğimi mala nasıl kıymet 
biçerim teyze? 

Mum gibi redingotun asabi varisesi, 
hiddetinin tonunu on perde birden ar· 
tırıyor: 

- Ayol... Değerini vermiyeceksen, 
koca sandıkları boşuna mı altüst ede
yim? Sen tariften anlamaz mısın? 

- Ben denizdeki balığın pazarlığı
na girişemem! 

- Edebsizin zoruna bak. Sana ba -
lıktan bahseden .kim? İki saattir rab -
metlinin redingotu diyip duruyorum. 

Eskici hırslı hırslı gülümsüyor: 
- Teşbihtir o hanım!. 
İhtiyar bayan Jakırdı dinlemiyor: 
- Haydi haydi... Anlaşıldı. Senin 

mal almağa niyetin yok. 
Ve kapıyı, beli bükük evi yıkarca -

sına sarsarak suratımıza kaparken söy· 
}eniyor: 

- Hey gidi zamane hey ... Nerede o 
eski günler? Eskiden kerli ferli efen • 
diler, görmerlen redingot değil kız bile 
alırlardı. 

* Müşteriden yana bahtımız mı açıldı 
nedir? Yirmi adım, ya attık, ya atma
dık, gene bir kadın sesi bizi ikinci de
fa durdurrlu: 

- Esk.ci! 
Bu se!'erki müşterimiz daha gencdi. 

Sesi, er'kek ,sesi gibi kalın. Çatığı hiç 
düzelmiyen kaşlarından, pek yumuşak 

------------------------------Yazan : Nacl Sadallah 

Koltukçu dükkinı 
huylu olmadığı belli. Zaten lakırdıya, 
eskiciye çıkışmakla başladı : 

- Ne sallanıp duruyorsun? Ayağını 
açsana biraz? 
Kapının önüne geldik. Kadın gerile

yip: 
- Haydi, dedi, gir içeri! Elalem 

görsün diye mi dikiliyarsun orada? 
Eskici önde, ben arkada, yarı karan

lık bir taş lığa girdik. Şirret kadın, du· 
vara dayalı kırık bir sandalyanın üze
rinde duran bir esvabı gösterdi: 
-Şuna bir bak bakalım? 
Eskici, ürkek ürkek sandalyeye so • 

kuldu. Eski bir erkek esvabının evve· 
lu ceketini, sonra pantolonunu gözden 
geçirdi. Pantolonu yerine bırak1p ce -
keti eline alarak, aralık duran sokak 
kapısına doğru yürüdü. Fakat onun, 
kapıyı biraZ" daha aralamağa niyetlen· 
mesile, kadının ağzını açması bir ol -
du: 

,.-Ne oluyor? Ne yapıyorsun? 
Ve Musevinin oevab vermesine Va • 

kit bırakmadan ilave etti: 
- Edebsizin zoruna bak! Sokak or • 

talarında esvab bakıp ta beni mahalle
ye kepaze mi edeceksin? Vazgeçtim 
satmaktan. Bırak onu oraya da, defol 
dışarı! 

Ben önde, neye uğradığını şaşıran 

eskici arkada dışarı dar uğradık. Ka
dın sesinin perdesini yükselte yükselte 
bağırıyordu: 

- Merhametten maraz hasıl olur de· 
dikleri budur işte! Pencereden baktım 
da, haline acıdıydım! Yoksa esvab sat· 
mağa ne ihtiyacım vardı benim? 

Ben adımlarımı sıklaştırırken soru • 
yorum: 

- Bu da mahcublardan galiba? 
Eski ci: 
- Sus ... Sus ... diyor. Bu mahcub • 

lardan değil şirretlerden!.. İşi gürültü
ye boğup, külüstür esvabı bana ka • 
ranlıkta yeni diye yutturmak istedi. 
Ben dalgayı çakıp ışığa doğru yürü • 
yünce, tongaya basmadığıını aniayıp 
feryadı kopardı! 

* O njkbin eskicinın bile tam: 
- Bugün iş yok! deyip ümid kese -

ceği sırada, harab bir evin balkonun
dan yarı beline kadar sarkan bir de • 
1ikanl1, yüksek perdeden feryadı bas
tı: 

- Eskicil Buraya bak! 
Biz o eve, doğru ilerlerken ihtiyar 

eski mallar kurdunun yüzü, memnun 
bir gülüşle biraz daha buruştu: 

- İşte cdolu• müşteri! .. Biz böyle, 
eskiciyi balkonlarda gözliyenlerden 
havır bekleriz. Pek sıkıştığı , beni seçer 
seÇmez, postacı görmüş sevdalı gibi sı· 
rıtmasından belli. Eğer o keyifle ko -
şarken merdivenlerden yuvarlanma -
dıysa, işimiz işt ir. Eline yarım kağıdı 
ver, çırçıplak et yürü!. 

Delikanlı nefes nefese, elinde bir pal· 
toyla kapıda gözüktü: 

- Buna ne verirsin baba? 
Eskici, yepyeni paltoyu, yağlı bir 

mutfak paçavrasına bakar gibi süzdü. 

önünde yarenlik 

Sonra elini bile sürmeden dudak blik· 
tü: 

- Bu zamanda paltoyu ne yapayım? 
Kanunlar geçtikten sonra kim metelik 
verir buna? 

- Billahi altmış liraya yaptırdım! 
- Bana yaramaz! 
Delikanlı ümidsiz ümidsiz sordu: 
- Otuz lira da vermez misin? 
Musevi muhatabını, müstehzi bir te· 

bessümle süzdü. Ve uzaklaşmağa ha -
zırlanarak sordu: 

- Senin işin gücün yok ta alay a -
rıyorsun galiba? 

Delikanlı, eskiciyi telaşla önledi: 
- Sen de bir f iat ver! 
- Sen otuz lira diyince, ben nasıl 

fiat veririm? 
- Canım, bir şey söyle ... Belki u

yuşuruz? 

Musevi eskici, nazlı nazlı sokuldu. 
Paltoyu isteksiz isteksiz eline aldı. Her 
tarafında ayrı bir kusur keşfetti. Ku • 
maşını kötü1edi. Boyunu kısa, dikişini 
kötü, astarını herbad buldu. Ve malı 
sahibinin eline bırakarak: 

- Bana yaramaz! dedi. 
Delikanlının, bir fiat vermesi için ıs· 

rar etmesi üzerine, bir hayli düşünüp 
taşındıkta~ sonra cevab verdi: 

- Aıtı kağıd ... 
Ve beş altı dakika daha uzayan bir 

çekişmeden sonra, 50 - 60 liraya yap· 
tırılmış, belki 5 - 6 defa bile giyilme -
miş olan palto, 6 kağıda bizim eskici· 
nin üstünde kaldı. 

Uzaklaşırken eskici: 
- Gördün mü? diyor. Bu iş biraz da 

piyango gibidir. Sebrettin miydi, böy
le büyük ikramiyeler de vurabilir! En 
büyük fırsat, en sıkışmış müşteriye 
çatmaktır! 

Acı acı güldüm: 
- Yani en büyük talih, en büyük 

ta1ihsizi bulmaktır! 
O kirli çantasına koyduğu yağlı kek

liği çabucak unutmuş gibiydi. Şikayet 
itiyadı, onu hemen tasalandırıvermiş
ti: 

- Böylesi çok az düşer amma ... 
Çünkü İstanbulda altı yüzden fazla es
kici var ... Zaten eski malların kıymetini 
artıran da eskicilerin çoğalması ya! 
Herkes bir fiat tutturuyor. Vermedin 
miydi: 

- Adam sende, biraz sonra bir eski· 
ci daha geı;er! diyip kapıyı kapıyor. Bu 
alıcı bolluğuna güvenip, pirinç şam -
dam antika fiatına yutturmak istiyen· 
1er bile var.. Bereket biz, nerelerden 
ne çıkacağını biliyoruz. Nerelerde ne 
satılacağını kestiriyoruz. 

Mesela, esans, kolonya şişesi istiyen 
mi var? Doğru Şişliyi boylanz. Ra -
kı, şarab şiş1erine müşteri mi çıktı? 
Hemen Beyoğluna gideriz. İlac, mü -
rekkeb şişesi mi ısmarladılar? Derhal 
sizin Babıaliye koşarız 

O sırada arkamızdan telaşlı bir fer
yad yük se, di: 

- Eski ci. .. Eski ci... 
Durup döqdük. Evvela arkamızdan 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Deniz v·e denizcilik : 
• 

Bir denizaltı gemisı 
gece hücuınu . 

Işte nihayet ufukta bir ışık ... Her kes vazifeSI 
Tam yolla ileri saldırıyoruz, serbest bir 
hedefe doğru koşan torpidonun bıraktıgı 

Y•z•n 1 A. Cem•lettln Aar•çol1" 
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Bir denizaltı gemisile suların dibine 
indi k, ( J 2) metre derinlikte seyret • 
tik, daima ve suyun yüzüne çıkma ma
nevralannda hazır bulunduk. Şimdi de 
bir gece hücumuna iştirak ederek bu 
aıkıntılı tekneden artık çıkalım. 

Bundan evvelki müsababernde tor • 
pido hücumundan bahsederken fen .. 
nin bu öldürücü müvellidi hakkında 
biraz izahat vermiştim. Gece hücumu • 
nun teferrüatına girişıneden evvel ma· 
nevralarda kullanılan torpidoların ne 
yolda tekrar ele geçirildiklerini kısa
ca anlatayım: 

Size bir tek torpidonun ( 15,000) li· 
raya malolduğunu söylemiştim. Hiç 
§Üphe yok ki bu kadar pahalı bir silfih 
kolay kolay israf edilemez. Bunun için 
manevralarda atılan, denizci tabirile, 
foga edilen torpidolar dolu değildir • 
ler ve bu itibarla hedefe isabet ettik· 
leri zaman infiJ.ak etmezler. Bunlar he
defe isabet ettikten sonra su üzerinde 
yüzen ölü bir balık gibi derhal vinç -
[erle güverteye alınırlar ve yeniden 
tüpe sürülürler. 

Torpidoları vinçle güverteye almak, 
bilhassa denizli havalarda pek 
müşkül ve çok dikkatle yapılma· 
sı icap eden bir ame1iyedir. Tecrübe 
ve manevra için kullanılmış olan tor
pidolar tersanelere gönderilerek tamir 
edilirler ve tekrar kullanılacak bir ha· 
le gelirler. 

Gece hücumu: 
Bir denizaltı gemisinin ne yolda tor

pido hücumu yaptığına, bundan evvel· 
ki müsahabemde, okuyucu1arımla bir
likte şahit olduk. Hücumdan sonra de
nizaltı gemisi denizin yüzüne çıkarak 
zabitler ve mdrettebat bir miktar nefes 
aldılar. 

Dikkat ediyor musunuz, zabitler ve 
neferler güvertede sigaralarını nasıl 

keyifle, zevkle tüttürüyorlar ... 
İşte, yavaş yavaş karanlık çök:meğe 

başladı; denizin rengi tedricen koyu 
mavileşti, morlaştı, daha koyulaştı ve 
nihayet adeta siyah mürekkep gibi bir 
renk bağladı. Etrafta ne bir ışık, ne 
bir ses var. 

Tekneyi yalıyan denizierin hafif hı
şırtısından başka bir çıt bile duyulmu· 
yor. 

O günkü mavenralar esnasında, bu· 
lunduğu kumanda mevkiinde bir kA· 
se et suyundan başka midesine bir şey 
girmemiş olan kumandan nazikane tek· 
lif ediyor: 

- Haydi çocuklar! Gece hücumun -
dan evvel akşam yemeğimizi yiyelim! 
Ve geminin minimini mutfağında nas1l 
hazırlanabildiğine benim kadar sizin 
de şaşacağınız lezzetli bir patatesli et 
karşısında günün yorgunluklan çabuk 
unutuluyor. Zaten neşeli olan genç za· 
bitler güle oynıya yemeklerini yiyor -
lar. 

Zaten ağır ve yorucu bir meslek olan 
denizciliğin tahtelbahircilik gibi ağırın 
ağın bir mesleği severek benimsemiş 
olan bu temiz insanlar şimdi bir çocuk 
safvetile latifeler ediyorlar, şakalaşı· 
yorlar. 

Kumandan bir baba, bir ağabey şef· 
kat ve sevgisile dudaklannda müte • 
tebessüm onları dinliyor, latifelerine i~ 
tirak ediyor. 

Yirmi dört saat içinde gözlerine an
cak üç, dört saat uyku girmiş olan bu 
feragatli gençler o kadar sıhhatli, o 
kadar zindeler ki. .. 

Gece hücumu: 
Nihayet filotilla kumandanhğı bek

lenen emri tdsiz1e gönderiyor: eTa -
mam gece yarısı filan noktada bulu -
nan falanca gemiye hücum edilecek..» 

İyi amma hücumdan şu kadar saat 
filan noktada bulunan falanca geminin 
tamam gece yarısı hangi noktada bu -
lunacağını hesap ederek tayin etmek 
lazım. Bunun için de zabitler derin he
saplarına dalıyorlar. Şimdi denizaltı 

gemimiz simsiyah ve korkunç bir deniz 
üzerinde sessiz sadasız· kayıyor. 

Zabitan ve vardiyada bulunan ge -
dikliler dürbün elde, zifiri karanlığın 
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Bir haftanın tarihi 
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Gür~erimizin Anlandiya turneleri münuebetile çıkan münakaşa 
- Sporumuzun profesyonelliğe doğru gitmesinden müteenir olmalı mı
yaz? Spor Kurumunun azaları niye deiifiyor ?- SPG! Kurumu mecmu
umm Defi'İyab ve Selim Sım Tarcan ile Viidan A,irin makaleleri 

yazan 1 M. Sami Karayel 
Felek Burhan, güreş takımımızın 

Finlandiya seyahatini manasız bulu -
yor, Ahmet İhsan ise takımın Finlan
diyaya, İsveçe, ingiltereye gitn1esinde 
büyük kazanç görüyor. 
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thı....- nınıyor. Halbuki 
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Ben, güreş takımının turneye çıkma
sına taraftarım. 

- Çünkü bu turne için federasyon on para 1 
sarfetmemiş olacak, Berlin olimpiyad
larından biri atıl kalan güreşçilerimiz 
bedava muhtelif memleket güreşene
rile karşılaşarak hem idrnan üzerinde 
bulunmuş olacaklar ve hem de şimal 
memleketlerindeki güreşcilerden ser -
best güreş hususunda epiyce maharet 
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l .. iettQı~~ tızın1 da - Ülent .. Şuncacık gız çocuğuna\ -Suat!.. Bugünden itibaren sokak 
~tGıı '!ordu. ' pı- bakın da ibret alın. Ona bir ayda otuz paydos. 
~til IQ~dahale ve nıü- iki makam kırk iki faslı öğrettim, geç~ Dedi. 

'

biil'ii Uad, tam b' tim. Suat, birdenbire bu emrin manasını 
l'ord ır D h' ..ı_ d' A.ı -,~k ~··· Daha se- iye bağrıyordu. ısse~me ı. 

l.~lll ~~~i YÜzmeyi. Abdullah çavuş, talebesine olan tak- - Niçin, anne} .. 
~ll~ en ıhtıyar balıker- dir ve muhabbetini göstermek için, - Niçin olacak} .. Bugün, tam on 

arı. türek çekme- izinli bir gününde lstanbula inmiş .. işi- üçünü bitirdin, on dördüne bastm. 
' J. ni gücünü terketmiş .. küçük ve kolay erkekten kaçacaksın. 
IQ'rı, ınektebte üflenir bir boru bulup getirerek bu -Ay, mektebe gitmiyecek miyim} 

an .. avludaki, bü- meraklı talebesine vermişti. İşte ogün -Hayır. 
te Urıde durup ar- hayatının en mes'ut günlerinden biri- _ Abdullah çavuşla görüşmiyecek 

'ttı :ı~enlerin ad _ ni id rak eden Suat, sevincinden çıldı- miyim}. 

o, tıı LG t~. bir zevk ve- :racak hale gelmişti. - Ne münasebet. 
~ Yii1c. zevkini. Fakat o, en büyük maharetini yüz- _ Laz Şabanla da balığa çıkmıya-
' olan taliın ge: mekte göstermişti ... Bir gün ::nektebin cak mıyım?.. 

t.tnıiıı ediyor- ilk sınıfları Çamlimanına gitmişti. Bu 
-Deli misin, kız .. nasıl olur, artık} 

Rit..... • da, - her zaman olduğu gibi • talebeyi 
-~k - Yaaa .. ben evde oturamam. So-
' b.... ıçin aandal takip etmişti. Orada, küçükler arasın• k 

-.q]) ağa çıkacağım. 
A :ı.. lltık tandala da bir yüzme yarışı tertip edilmişti. 
~~t~ ba, nitında Suat, yarışı görür görmez, sabrede- - Z~r çıkaraın, se~ .. hele kapıdan 
lçill til:_ · hepaj S memişti Derhal tenha bir köşede so- dışarı bır adım at. Alımallah, ayakla-
~ • uadla · rını dibinden kırarım. ~ lemisine ka • yunarak denize dahvermiş.. Ve tale • 

idi Otı-._ . ?tdu. ç belerin hepsini geçmişti. Işte o gün Bu tehdidi; ağlamalar, sızlamalar, 
~~; ~n ieni, bir ke.n~isine (Yalı çapkmı) ismi veril - yalvarınalar takip etti. Suat, mukabil 
~ ~ ~erte akaa. mıştı. tehdide geçerek, en üstkattaki odaya 

..._ 'clı... bır · * çıktı.. Kapıyı içeriden kilitledi.. açlık 
"·1.1 "q beıı.. . cıvataya 
'.\ ~ ~ ""~ıtti. Fakat Yalı çapkın ı, sadece kof bir grevi jJtm etti. 

~~~~~~'-rı~ k&Iınıştı. O sersedden .ibaret değildi ... Gecelerj Hacer Hanımın bu kararından ha~ 
~ 'bbu~·a çıknıaktı. de, babasının karşısına geçer okuma herdar olan Hilmi Efendi, öğle yemeği

bit '~n etınişti. Fa- yazma öğrenirdi. ne eve geldiği zaman, işi tatlı ya bağ-
~ ~ll~" men edi) • On üç yaşına geldiği zaman, İngi- Iamak istedi: 
S ~~~r ~,anarn lizce konuşmakta bir hayli ilerlemişti... _ Hanım ı .. Sen de bu kızı lastik 
~ hı.:.._ ~a.ıanında arnıştı. Yüzbaşı Hilmi efendi, k. ız ının göster- bebek gibi reke çek e büyütüyorsun. 
L. .. ~ ~ t ' gran- akk d d I ~ 
~ ~ll fl}t ırmanınıştı. diğ i bu istidat ve ter ı en o ayı se- İn gilterede bu kadar kızlar ... 

~.. •na o ı· vinç içinde idi. Fakat annesi; - iskele Derken, Hacer Hanım artık aabrede-
'~9 ee ınce S l'h f 

ır.... . •• Dağırmıy~ camisi imam ı, Hacı a 1 e endinin m edi. Tam manasile imam Hacı Salih 
~~lllltiJer kızı - Hacer Hanım, bu çalışmadan Efendinin kızı olduğunu gösterdi. EJ. :ll; ~lintdaın Vaktin- memnun değildi. lerini kalçalarına dayıyarak Hilmi E • 
~t e)n kavrı • - Ah; bey, ah 1. Şu kızı ::i yan ettin fendinin karşısına geçti: 

rı trden in- vesselam ... Kazık kad.ar. k~rı ~ldu; da- _ Bana bak, bey!.. Ben; Ingiltere, 
ha hala namaz surelerını bılmıyor. m ingiltere bilmiyorum... Anamdan 

lll""&~~ri. de, boru Diye sık sık şikayet et;m;kte id.i. . bi'\bamdan ne gördü~se, eviadıma da 
bır kere de Hacer Hanımın. bu şı.kayet~er~, daı- onu yaptırmak isterım. Kız evlat de-

~~U tovuşlarına ma şu muhavere ıle netıcelenırdı. di ği n anacığın ın dizleri dibine yakı _ 
· . !tan b - A, hanım .. kızı, Ayasofya cami- şır... Yemek yemek değil,; açlıktan 

"'"' ltı . • oru . . k l .. . 
"'~i Yt ~ırınç bo- sıne ımam ~ı ... yapaca sı~·:: . . geberse de, şoylece teneşır tahtası ü _ 

~tıl hşrniy - E, pekala .. sen al gotur de, kılıse- zerine uzansa, artık onu salma sığır gi~ 
'r or • 1 T .. ~ 

• &bile b ye zamgoç yap.·· ngı ızce ogretece - bi sokaklarda gezdiremem. Canı soka-
d lti~1 o- ğ~n:ı diye, kızı kıp~ızıl gavur. e~ti~. Ken- ğa çıkmak isterse, hanım hanımcık ba
d ttiticfi' dattarada, dısı b.u yaşa geldı . ~Da h~ el ını bı~ ~ere şını örter .. koltuğumun altına büzü • 

~ • dattar d secdeı rahmana degmedı . · . Nur ıçınde }ür. Benimle beraber, komşu komşu 
S, ~~~ a a, yatsın; eğer babam sağ olup ta bu kızı gezer... Ben, bu zamana kadar senin 
'-' ~ltı!t~iriy0rdu böyle görseydi, alimallah kederinden işine karışmadım. Bundan ~onra da 
~'·it~ ''nden ll"'e·m- nüzul isabet ederdi. sen benim işime karışma ... Eğer karı-

' ac:e........ * ı· Ilah b .. ·· ·"ı nefer- şırsan, a ıma aşımı ortunce, ana-
Suadın on üç yaşını ik mal etmesi, mın evine giderim. Baba, kız; ne hali-

iııcu· ev de mühim bir mi.icadel('ye sebebi - niz varsa görün. 
•ıc:e ınu- yet verdi. O güıı, Hacer Hcmım l~.ışla- Diye, şiddetle isyan etti. 

Jrını çatarak: (Arkası var) 

elde etmiş olacaklardır. .. 
Güreş federasyonunun bal~an gureş

lerini yapmadan vazgeçerek şımaı mem 
leketlerine turneye çıkması yakın dost
larımızla bilahare boy ölçüşmek nok
tai nazarından da faydalıdır. 
Güreş federasyonumuzun elde me~

cut güreşcileri ötekinin berikinin derlı
ği gibi daha eskimiş değillerdir. 

Sonra· Finlandiya seyyahati olduk
ca kurtı'aşmış ve eskimiş güreşcil~~i • 
mize bir çok bilğiler verecek ve do~ ~ 
dükları zaman Saim gibi Nuri gıbı 
arkadaşların, bilahare antrenörlüK et· 
rnek için bilgileri artmış olacaktır. 

Binaenaleyh; Milli takımımızı y~n.i ele 
manlarla takviye etmek endişesını ta
şımakla beraber eskilere de. h~r. bak· 
mamalıyız. Bunların da Nurı gıbı tec: 
rübeli güreş rnuallimi olarak yerlerı 
var. 

Türkiye sporu profesyonellige 
mi gidiyor 

Selim Sırrı Tarcan Viidan Aşir 
racak mütehassısların çarçabuk ~ • ş
mesidir!. 

Spor kurumu mecmuası ve 
neşriyat1 

Bilmem sporcu1a.rca malüro mu? .. 
Spor kurumumuz yedi aydır bir Spor 
mecmuası çıkarıyor. 

Zannederscm, İstanbuldaki satışı o
tuz kırk tanedir. Birini de; hasbelmes
lek ben alırım. 

Son yirmi dokuz numaralı sayısında 
gözüme iki mühim yazı il~ti. 

Birisi; cSelim Sırrı Tarcan• ın eSpo
run karakter, mizaç, ve fikirle aUıka
sı:t, diğeri de cVildan Aşir:t in eMek ~ 
teb sporu spor taklidi değildir• ba§ -
lıklı makaleleri... 

«Selim Sırrı Tarcan:t makalesinde 
bulasaten diyor ki: 

« ... Spor, cesareti yükseltir, karak -
teri değiştirir, ahlakı yükseltir ve tas
hih eyler ve muhtelif idraklerirnizi in
kişaf ettirir.ilah ... :t 

Ortada bir dedikodu var. Fenerbahçe, Düşiindüm, okuduklarımı eşeledim, 
Güneıı futbol takımlan profesyonel kafam bir türlü almadı bu fikirleri... 
oluyorlarmış... Çünkü; cesaret irsidir. ne yükselti· 

Olabilirya!. .. Neden taaccüp ediyo- lebilir ve ne de alçaltılabilir. Karak • 
ruz bu işe?... ter de böyle .. . Eğer sporu bir terpiye 

Profesyonel olmak aforoz olmak mı- vasıtası olarak alırsak • ki; Selim Sırrı 
d k ? Tarcan yazılarile böyle almış bulunu· ır yo sa .... 

Harbi Umumiden sonra; anlaşılmış- yor - cesareti bir takım hareketler • 
tır ki profesyonelliğe gitmiyen spor le itiyadlai'ldırmış oluyoruz. Ya • 

ölüdür, cansızdır, seyircisizdir. ni; psikolojik bakımdan bir terbiye ile 
Profesyonellik titizliği üzerinde en cesaret itiyadı. Peki; bu mihaniki ve 
k Fransa durdu. Nihayet; yalnız a - çerçevelenmiş cesaret levhasının külli· 

ço . w· yet idrakim iz üzerindeki yeri neresidir? 
matörlükle sporların yürüyemıyecegı- Nihayet; kendisince muhal olan bir 
ni anladı. Profesyonelliğe cevaz ver - yere sıçrama ve atlama itiyadmı elde 

di. etmiş olan bir sporcuya cesaretini yük-
O gün bugündür, Fransa -s~oı;ı ~em selttik mi diyeceğiz, ve spor pedagoji· 

seyircisini buldu, hem de ahlakı dus • si de bu mudur? 
turlarını... idraklerin inkişafı bahsi önünde de 

Binaenaleyh; Türkiye sporunun bir duraladım. Külliyetimizi değil terbi -
kısmı profesyonelliğe gidiyor diye ne yemizi bir tarafa bırakıp cud» teli gi~ 
üzülelim, ne de bunu düşünenleri afa- bi ayrı ayrı idraklerirnizi akord edip 
rozlıyalırn. Bilakis memnun olalım. terbiye etmek te ne demektir? 

Hiç olmazsa Spor kurumumuz, ku- Hulfısa; çok eski klasık bir terbiye 
lüblerirniz ve halkımız badema, ama· düşüncesi karşısında bulundum. An • 
tör ve profesyonel o~·uncul~rın kim - lamadım vesselam .... 
ler olduğunu anlıyabılecektır. Bence; külli terbiye vardır, muhal 

Bence; profesyonellik .işi hemen o · olan hareketleri yapmakla cesaret ar~ 
lup bilmelidir .. Bu aynı ~arn~nda da tırılmış olmaz, itiyadlar verilmiş olur. 
bütçe meselesidır. Bu vesıle ıle Spor Karakter değiştirilernez, karaktere; 
kurumu bütçesi de ferahlamış olacak· aynıyacak fena saha verilmez. . Spor 
tır. yapan değil, hiç spor yapınıyan da ce· 
Spor kurumu merkezinin bazi sur ve karakterlidir. Ahlak, cemiyetin 

telakkisi ve onun mevcudiyetinin tim-
azaları değişiyor mU? salidir. Bu varlıkların sporla aHikaları 

Spor kurumu umumi merkezi An • 
karadadır. Halbuki merkezi umumi a
zalarının ekserisinin işleri güçleri İs -
tanbuldadır ve burada otururlar. An· 
karada içtirna vaki oldukça İstanbul -
da bulunanlar aldıkları harcirahlarla 
Ankraya gider ve gelirler. 

Haber aldığıma göre, Berlin olim
piyad oyunlarının fazlai masarifi ve 
Ankarada bulunan bazı merkez aza • 
larının spor işlerimizi teftiş için yap
tıkları kontrol seyahatleri bütçeye 
darlık venniş, üste de bazı federas)' n 
reisierinin ihtısas mevkilerini doldu -
racak yeni elemanlar yetişmiş bulun -
duğundan İstanbulda oturan reisierin 
yerine Ankarada bulunanlar tayin e -
dileceklermiş ... 

Çok güzel! En güzel ve sevindirici 
olan tarafı da eskilerin yerini doldu -

yoktur. 

* 
c V il dan Aş ir• in yazısına gelince; 

bütün yazıyı bir tarafa bırakalım, yal
nız bir noktası beni düşündürdi.i.. 

Viidan diyor ki: Mektebe girecek 
spor mektebe benzemeli ve mekt eb gi
bi olmalıdır. 

Çok sevdiğim ve hürmet ettiğim bu 
halis sporcu tanıdığım arkadaştan so • 
rarım: 

c- Mekteb cemiyetten ayrı bir şey 
midir? Mektebi yaşatan ve götüren ce
miyet mi yoksa mekteb mi? Binaena
leyh; mektebi, cemiyetten ayırınarnı -
za imkan olmamasına nazaran rüşey
mi olan mekteb cemiyetini de, ayni ce
miyet gibi kabul ederek sporlarını da 
ayni fonksiyonlarla birbirine es tut 
ınarnız lazım gelir.• · 

M. Sami Karayel 



8 S.yfa 

Kız kardeşinin • 
evını 

• 

•• tuccar soya n 
...., 

çocugu 
(Bal tarafı 1 inci sa)fada) 1 Otomobilleri, garajı az vakitte rakı, 

hur pamuk tüccarı 'l'evfığ.n oğludur. kadın ve kumarla tüketti. Artık tama· 
Babasının sağ.ığında Kabataş lisesin - mile meteliksiz kalan Talat bu seferde 
de ipt!dai derecede tahsil görebilmiş o- ağabeysi ve abiasma yana§tı, her gün 
Inn Talat zaten haylaz bir çocuktu. onlardan kopardığı paralarla serseri 
Babasının oldukça mübim servetine bir hayat geçirmeğe başladı. 
güvenı~·or, okumağa bir türlü yanaş - Talat ağabeysiui bıçakhyor 
mıvordu. Talat, Tevfığın yegane ev - Fakat Taliltın bu kadar parasını bi -
15dı deığildi. Bir ağabeysi, bir de kız tirdikten sonra da adam olamryacağını 
karde~i vaıdı. anhyan ağabeysi, bir gün gene para 

B.rg n Ta.atın babasile annesi Haç- isternek için yazıhanesine gelen kar • 
ça gıtm<:ğe karar verdiler. Ve beraber· deşine: 

ce yo a çıktılar. · -Kardeşim, sana artık para ile yar· 
Biiyük bir felaket haberi! dım edemem. Çünkü hem adam olmu-

Haç yolcu'annın artık dönme 1.a - yorsun, hem de ahlakın gittikçe bozu
man 'an 'aklaştıih sırada İstanbul da luyor. 
kalan eviadları büyük bir felaket ha - Eğer benden bir yardım bekliyor -
beri aldılar. Gelen telgrafta Hacı Tev- san, seni bir işe yerleştireyim. Orada 
fığin Arafatta iken başına güneş çarp- namusunla ve alınterinle ekmeğini çı
tığı ve ani oarak vefat eylediği bildi - kar. dedi. 
riliyordu. Çalışınağı bir türlü kabul etmiyen 

Bu felaket haberi karşısında pek bü- Talat bu haklı cevab üzerine hiç sesini 
yük bir kedere duçar olan aile efradı çıkarmadı, hatta ağabeysinin teklifini 
hiç olmazsa annelerinin salimen dön- kabul eder göründü. Ağabeysi yazıha
mesim beklerken Mısırdan çekilen bir neden çıkarken Talata da beraber gel
diğer telgraf annelerinin de kocasının mesini söy1edi. Bunun üzerine ayağa 
acı::ına dayanamıyarak Şap denizinde kalkarak Talat kapıda ağabeysine yol 
hacı gemisinde gelirken çıldırarak ve- verir gibi yaraparak geriye kaJdı ve 
fat ettiğini haber veriyordu. içi bir an bile titremeden kocaman sal· 

Talat ındras v....ı:! dırmasını ağabeysinin sırtına sapladı. 
Bu birbirini kovalıyah ıki büyük fe· Çok ağır ve çok teh1ike1i bir yara 

laket Talatı hiç sarsmadı. Gene yaşın- alan ağabey hastaneye, Talat ta ha -
da mirasa konup kendi hissesine ta - pisaneye götüriilmüştü. Ağabeysi iyi 
mam 25,000 lira nakdi servet düştü - oldu. Talat ta hapisaneden mahkumi -
ğünü p,ören Talat ilk ağızda: yet müddetini bitirip çıktı. Fakat artık 

- Tahsil edeceğim. diye Paris yo - ailesinin karşısına çıkacak, onlardan en 
lunu tuttu. küçük bir yardım bEkliyecek vaziyet -

Talatın tabiatini ~k iyi bilen kar - te değiJdi. 
deşleri onu bu fikirden caydırmak için Birkaç zaman serseri serseri şurada 
bütün gayretlerini sarfettilerse de Ta- burada dolaşan, sabahçı kahvelerinde 
latı ni ·etinden caydıramadılar. Talat stirünen TaHit nihayet bu sefaletten 
bir sabah Marsilyaya hareket etti. kurtulmak için gene kötü bir pliın kur-

Paristeki sefahet hayatı du. 
Diinyanın en büvük eğlence merke- İşte hfıdise hikayenin burasında b~ 

ıi olan Paris bu iradesiz gene miras - lıyor. Talatın abiası Maçkada Güzel · 
Yt"'dıyi bir anda şaşırttı. Talatın Paris- yuva apartımanında üçüncü katta o -
teki hayatı muaızam bir sefahet d'ye turmaktadır. Geçen gece bu apartıma
tldf ve tavsif edileb"lir. · • na arka taraftan bir gölge yaklaşmııj, 

?ar"ste en pahalı lokantalardan, en su borulanna ve halkonlara tırmnna 
kötü batakhanelcre kadar düşen Ta - tırmana üçüncü kata çıkmı~, pencere
latın hem asabını, hem ahlakmı, hem yi açarak eve ginn~. ve büyük bir so
de ~PC"yesini herbad etti. ğukkanlılıkla 360 lira kıymetinde bir 
Artık tamamile gayritabii bir adam gerdanlık ve muhtelif kıymetli eşya a

olmuş bulunan Talat nihayet aklına e- şırarak sav~muştur. 
serek tekrar İstanbula döndü. 

İstanbul«\a otomobilcilik 
Eski baba dostlarının tazyiklerine, 

ısrarlarına, yalvarı~larına dayanarnı -
yan Talat nihayet İstanbulda bir iş 
tutmağa karar verdi. 

Birkaç taksi otomobili bir de garaj 
aldı. İlk zamanlarda işi iyi gidiyor, 
mükemmelen kazanıyordu. 

Fakat hayatını bu şekilde namuska
rane kazanmak ta Talatı çabuk bıktır
dı. Kt>ndisini tekrar sefahate kaptırdı. 

Hırsızın izi üzerinde 
Ertesi gün hırsızlığın vukuunu an ·

lıyan TaHltın ablası, karakala giderek 
haber vermiştir. Polis vaz.iyeti biraz 
derinleştirrniş ve Talatm bu işi yapa
bilereğine kani olarak onu aramağa 
başlamıştır. 

Nihayet dün bütün hayatında ser -
serilikten ve çalışmadan yaşamaktan 
başka bir işe yaraınıyan Talatı, Çar -
şıiçinde abiasının evinden aşırdığı eş
yalan satmak isterken yakalamıştır. 

1 

Yazan: Perlde 

ı 
" Son Posta , nın 
Suriye melltupları 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
aleyhtarlık, Suriyede büyük bir ekse· ! 
riyetin besiediği Türk dostluğuna ter · 
cüman olamaz. Cenevrede 'l'Urkiye ile 
Fransa arasında itilaf hasıl olduğu 

bakkındaki ilk haberler buraya dün 
akşam geç vakit geldi. Bu sabahki ga
zeteler yalnız bu havadisi olduğu gibi 
vennekle iktifa ettiler. Havadisi vedr
ken gazetelerin kullandıklan serlevha
lar, hemen hemen hep aynidir: cSan -
cak üzerinde Suriyenin hakimiyet hak
kı bakidin diyorlar. Fakat, bu hakimi
yet hakkının neden ibaret olduğunu 

tetkik etmiyorlar. Bununla beraber, 
bugün, yann bu gazetelerde protesto· 
lar göreceğiz; zira ş mcliden müstemle
k.ecilerin bilhassa tutmağa eheınrniyet 
verelikleri bir kısım genelerden mü -
rekkeb küçük bir zümrenin nümay~ -
ler yapacağmdan bahsedilmektedir. 

Hatay kurtuluş 
.içinde çalk ....... --

Gazetelerde Türkiye aleyhindeiri 
neşriyat devam ediyor. Mesela Ramiz 
Halil Serkis tarafından nşedild!ğıni 
söylediğim zaman nasıl bir Suriye ga
zetesi olacağını anlıyabileceğiııiz Li: • 
sanülhal gazetesi bir İngiliz gazete -
cisine atfen bütün bu Sancak meseıe.. 
sinin Almanya ve İtalya pannagile 
meydana çıkanlmış olduğunu söyle -
tnektedir. Bu gazeteye göre. beynel • 
milel vaziyetteki bulamklıktan istifa -
de etmek istiyen Almanya, Ankarada
ki sefareti vasıtasile Türk hiikiımeti 
nezdinde Sancak meselesini çıkarmak 
ve Sancağı almak üzere her vasıtadan 
ve matbuattan da istifade ederek t~ -
vikat ve tahrikatta bulunm~ ve me -
selenin şiddetli bir şekilde meydana a
tılmasına sebeb olmu~uş. Almanya -
nın en çok ehemmiyet verdiği şey, fs -
kenderun !imanına Türkiyenin hakim 
olmasıymı.ş. Bu suretle, Alınan deniz -
altıları bu limanı kendilerine bir isti -
nad noktası yapacaklarrnış. Almanya 
bu işler hakkında İtalya ile de konu~
muş ve bunların arasında Türkiyeyi 
Sancağı alması için teşvik ve tahrik e
dilmesi kararlaştırılmış. Bu ahva1 de 
Fransayı Sancak. meselesile bir dere -
ceye kadar daha ehemmiyetle meşgul 
olmağa seYketmiş. 

Bu kabil Türkiye aleyhtarı neşriyat 

(Raştarafı 1 inci sayfada) 1 huriyet abidesine 
huriyet meydan~nda toplam lacak, Ha- dır. 
tay :zaferi kuUwanacaktır. l Dolr+ •M 

2 - Toplantıya üç koldan iştirak e- Haber 
dilecektir. Beyoğlu romtakası halkı sa· b"" ı Miti .. 
t .. te T~"' . C mh . us er ~ a on. uç , cı..&Sım u unyet mey - d Jr- - d erir· .. 

danında toplanacak, Şehir handosunun .' oyu~. e" de• ~ 
iltihakile Beyazıd meydanına gidecek- cı~en k_opru~ 
tir. nı ternın et ar 
3- İkinci kolu Kadıköy, Üsküdar ve Bu vapurl 

Boğaziçinden donanmış hususi vapur -
lar ve diğer vapurlarta gelecek halk 
teşkil eder. Bu kafilenin önünde Üs -
küdar Halkevinin bandosu bulunduğu 
halde köprüden doğruca Beyazıda gi· 
decektir. 
4- Üçüncü kol saat on üç buçuk -

ta Fatih parkında toplanacak, saat ı 4 
te önlerinde barufo olduğu halde kafi· 
le Beyazıda hareket edecektir. ed•r .. 

5 -. Mektebler Beyazıd meydanında Maarif 
tahsis edilen yerlerde bulunacaktır. yurdunda dii11• 

6 - Söylenecek nutuklar oparlör - tertip edilrniftıt· 
~~rle meydaıım her tarafına verilece - alarak hatıra~ 
ğinden halkın Beyazıd meydanında bu- lebe HataY '11-
funduklan yerlerden söylevleri dinle- lamıştır. 
meleri temin edimiştir. A kara. 30. ·~ 

7 - Nutu1dar söylenetikten sonra An k n ua bW'" ~ 
Beyazıd meydanından hareket edile . ara. ~ ftil'> 
rek Sultanahmed meydanına gelinecek b~ yük . 1111 

• ·~ 
ve miting orada biteceğinden toplan . hır sevtnÇ ıçı 
~ olan halk dağılacaktır. nanmıfUr. ..,f) -" 

8 -Miting tertın ve idare heyeti .ve İzmit (l·lu.' etle 
diğer teşekküller Cumhuriyet abidesi- zın muvaffakıY 
ne çeletik koyacaklardır. bir sevinç ve . ta-

A.pğJda iaimleri yazıh zevat nutuk tır. Bütün fzıJt.!l 
söyliyecek.tir: nin bulunduğ1l . 

Eminönü Halkevi Başkanı Agah uında toplanJII1~ 
Snn Levent, Üniversite narnma Do- nutuklar sÖ~~elliiJ 
çent Yavuz, Jffet Halim, Faik Ahmet, kazandığı buY tl'' 
Tıb fakültesinden . Mustafa Öztürk, söz!:rle anlatılııı• 
I:.A:Ie9iyat, Tarih. Arkeoloji talebesin- varolsun Atat 
den Babadır Alkım, Dr. Salim Ahmet. mıştır. 3() 

Miting bittikten sonra Mi~i.ng idare Zonguldak 
hey' eti, Üniv.aite, Parti. Beledıye, tay davamızın ill 
Halkevleri namına Eminönü Halkevi, Zonguldakta d~r 
Baro, Spor Kurumu Istanbul Bölgesi, dırdı. Bu zaferı 
Esnaf Cemiyetleri mümessiller", Cum-

arasında El'eyyam gazetesinin de bir •••••• .. •••••••••••••••••··-·••••••••··-··-·········~-
marifetini gösterebilirim: cTürkiye ve 
harb» ve cTevessü siyaseti• unvanile 
yazdığı bir yazıda: •Gazi, Sunyeye ta· 
arruz fikrinde midir?• diye soı:duktan 
sonra 1929 da Türkiyeyi ziyaret ve 
başta Atatürk olduğu halde Türk rica· 
lile temas etmiş olan bir Fransız mu· 
harririnin sözlerine atlen, Türkiye 
Cumhuriyetinin bugünkü hududlarile 
iktifa etmiyerek her zuhur edecek fıl"" 
sattan istifade ile eski Osmanlı İmpa
ratorluğunu diriltmeğe çalı~ağı ka -
naatine vasıl __ olmuş bulundu~undan 
bahsediyor. .._ \ O l '-G ~ ~ 

Bura gazetelerinin neşriyatı hakkın · 
da size işte iki nümune. Bu yazdıkla · 

rımı okurken siz de hayret edersiniz. 
İskenderun körfezinde Alman deniz -
altıları için üs yapmak fikrile ı 92 t mu
ahedesinin tatbikını isternek arasında 
ne münasebet bulunduğunu hiç kimse 
anlamaz amma but'a gazeteleri bunu 
yazarlar. Bunun gibi, şimdiye kadar her 
vesile ile Türkiyenin yalnız Türk hu
dudları içinde sulhtan başka bir §ey 
düşünmediğini ilan etmiş olan Türki
yeye ve Atatürke genişleme emelleri 
atfetmek te manasız.lığın manas-ızlığı 

olmakla beraber, bura gazeteleri onu 
da yazarlar. Fakat, Türkiye efkan u -
mumiyesi bu hallere bakarak kızma -
malı, bilakis acımalıdı.r. 

Hafif kırla~ış ~katları baş ucu m- ı Fakat artık vakit geçmişti. Nihayet 
daki ışığın altında parlıyor, uzunca, ben de bir kadındım. Hem de bir za • 
keskin hatlı yüzünde ince dudakları maıdar kalbi bu adam için alev alev 
garip bir tebessümle aralanıyordu. Hiç yanm~ zavallı bir kadın. Bütün ira -
bir zaman birbirimize bu kadar yakın de.ru. e1imden gitti. Sırrı Nihadın dudak
olmamıştık. Hayretle yüzüne b~luyor - ları birer ateş parçası gibi derimi ya -
d um. Omu:zılarımdaki kolları belirsizıkarak yüzümde gözümde dolaşıyor, 

- Beni teselli ederniyecek bir insan ı kapı m vuruldu. Ve açılın ca baktım. E- bir hareketle yerlerini değiştirmi.ş, be- heyecandan titriyen sesi kulaklarımda 
vars~ o da sizsiniz Seza hanım, dedi. şikte Sırrı Nihad. Benim bir hareket lime doğru inmişti. Ve sıcak nefesi yü- uğulduyordu: 

'kÇünkü.. J yapınama meydan bırakmadan hemen zümü yakıyordu. Bir türlü kımıldaya- - Gözlerini. gözlerini bendt-n esir- ;._----::~ 
Devam edecekti. Hemen ne söyliye- içeri girdi. Karyolamda uzanmıştım. mıyordum. Uyuşmuş gibi idim. Bir geme Seza .. onlar için öldüğümü gör- Bir 

ceğini anlıyarak sözünü :kestim: Kımıldamamamı işaret ederek kapıyı çok şeyler kafama hücum ediyordu. miyor musun} J/e şeıaıJIJırl 1 
- Siz bugün bilmece aibi konuşu- kap!ayıp, geldi, ayak ucuma oturdu. Bir zamanlar bu adam bana ne ıztırab- 1 e şte o böylece kocam oldu. (BaŞ 

yorsunuz Selim bey .. kocaının iyi bir Yüzümü derin derin tetkik etmesinden lar çektirmişti'? Sen, babam hatta Se- Herhalde önümde yeni bir devir a- koşan adaın& 
dostunu teselli edebilmelt benim ıçın bu ba• agw rı sının aşam inmernek W.ı'n li m Naci bile Sırrı Nihad iri n benim da- 1 bıt' 

T e· ·~ , çılıyor. Nihayet bir zamanlar jrişilmez yaldız ı ._Hnı: 
en büyük bir zevktir. bir bahane oldugu-nu, anladım ki sez - ima. istenmiyen, zorla bir aaçak altın- t ba~. bir şey gibi kollarımı açtığım adamın sura ma ,.11ııı"' 

-Ah bu dostluk.. miıı. Fakat bunu açıg-a vurmadı. Yalnız da oturulan bı'r kadın oldug-umu bı'lı" - d·ı F kat az-
T sevgisini şimdi kazanmış bulunuyo - ı. a ·ıı 

Diye mırıldandı ve acı acı gi.ildü. ateşime bakmak istediğini söyliyerek yordunuz ve bana acıyordunuz. Fakat rum. İçimde yana.n alevin aksini şim- rnek, eskici.Jll 
Sesimi çıkaramadım. Fakat tam o sı- elimi avuçlarına alırken·. ı'ııte bu adan1 onunla birlt··~cımemi.,ı'n u·· - lattı Meğer, " 

T ..., ~ di ka~anmış görür gibiyim . ve artık · rııBPI 
rada kapı çalınınca derin bir nefes al - - Sen eve pek. kapanıyorsun Seza, zerinden bir yıl geçmeden derin bir uy ceblerini artl rtJ;t. 

B 
1 

h 
hiç bir şey düşünmek istemiyorum. madıgıw nı anlıl~ı.r 

dım .. Onunla yalnız kalmaktan kurtul- dedi. u böyle olmaz ki yavrum. Hem kudan uyanır gibi eski ~in tavırların- v 
Fakat bu elde mn gw inde biçare 

muştom. ben bu hafta içinde verilecek b:r balo dan silkiniyor ve bana yaklaşmak. İsti-
Gelen Sırrı Nihaddı. O geldikten için bilet aldım .. seninle gideceğiz.. yordu. Bu sefer ben galibtim. Bunla- Kimbilir kocamla böyle anlaşmamız ri dö~erke~~ 

ı 
. k d . . A - Işte, 

.sonra Selim Naci az oturdu ve ellerimi- Ellerimi onun avuçlarından 1curta - rı düşünmek, o sırada ona duyduğum senı ne a ar memnun etmıştır. mma . b . te 
,_ F b d d h" b" 1 · · t · · b"" tır u ış · · · zi asabi bir telafla sıkarak gitti. Ben de rıp, kalkıp oturma.&. istedim. akat o ütün kinleri, hiddeti sürükleyip gö - ne ersen e ır ır erıne ıç erını u • d' b basının 

başımın ağrısını bahane ederek ödama bu hareketimi baloya gitmek için bir türdü. Gayri ihtiyar! gülümısiyerek tün çıplaklığı ile açmamış kan kocalar 1 a~'ık :skici, esi" 
çıktım. itiraz zannetti. Yavaşca beni omuzla- gözlerimi kapadım. Ve bir anda Sırrı bana tam manasi ile mes'ut 0lamazları tam 4000 lif~ 

En garibi beni bu kadar rnüşkül rımdan gene yatağıma iterelt, devanı Nihadın belimdek.i kollan beni sıkı bir gibi geliyor. Sırrı Nihat mazisinı sak- Ben 
mevkilere soktuğu halde Selim Naciye . etti: kemı;nd gibi sardı. Dud..'\klarının tema- lıyaralc en büyük bir hata yaptığının boğaz eskiC~ 
kızmak bir türlü elimden gelmiyordu. -Sakın, gitmem filan demey~ kalk- sını saçlarımda hissettim. Hemen ak • farkında değil. Bu karanlık perdenin kiki sırrın~ 9 

<ıBu içimdeki derd çok başkaSeza ha- ma, Seza, dinlemem. Hem bu balo, lımdan şimşek gibi bir şey çaktı. ((Ya •• ardını götmedikten sonra ona tam bir - Biz, 
1 

nım>> derken öyle meyus, perişan bir mevsimin en iyi eğlencelerinden biri o- Sırrı Nihadın benden sakladığı şeyler samirniyetle yaklaşmak imkanı var yesind~ klarıtıl 
hali vardı ki.l lacak. Yalnız doktorlara mahsus. Da- ne olacak} Hani ben onun içini dök - mı- Her kollarımı boynuna c!olayışım- raya al ı 

O ed lle h da k ı da d
.. .. d" ı O liraya 

gece yemeğe inm im. Emine ile vet i r ep aeçme, Itibar in~anlar. mesini bekliyecek ve hiç bir zaman o- • en ya ın zaman ar uşun u - y k 8 
atağı, Sırn Nihada hemen uyumak ie- Üzerime dofıru eiilmitti ve gözle • nunla ~ıyacaktım.» Silkinir gibi ğüm tek bir fey olacak. rağ:et ~lsBYdJ, 
''"diiimi haber verdim. Biraz aoııra rimin içine bakıyordu. bir hareket yaptım. Gözlerimi açtım. (Arba var) dı!• •• 



Ziya Gökalpın tesis ettiii Yeni Mec· 
muada çalışanlardan Fuad Köprülü 

((Köy» ünü de görmek lazımdır: 

Ey Türk, enin köyün hür bir JU.adır. 

Çiftlik detn, yoktur beyl, af ası .•• 
Her köylünün var bir çifti, tarlası, 

Öz evinde o hem bey, hem afadır ... 

................................................... 

Toprak kanunları 

Sayfa 

t-------ı r HlkiJgs ı Sahipsiz mektuplar.. ı 
L------~-~--------------------------JJ 

Ziya, İttihat ve T eraklciye 
kültür listemi fikirlerinde, dil 
lesinde de şöyle düşündü: 

Güzel dll türkce bize, 

Başka dil rece bize, 
İstanbnı kon~ası, 
En •lf, en Ince bts.. 

* Uydurma sös yapmayız, 
Yapma yola sapma112, 
TUrkceleşmiş tiirkeedlr, 
Eski köke sapmaya. 

* Açık sözle luılmalı, 
Fikre J.1ık salmalı, 

JUüteradJf sözlerden, 
Tiirkcesinl almalL 

Yazan: Peride Celal 

Kırk yaşlarında, solgun benizli, ı zen garib heyecanlar kaynaşıyordu. 
kendi halinde bir kadındı. Daima ~~de Gizli bir materne uğramış gibi sessiz, 
giyinir, yüzüne bir damla boya sur • tenha evimde sıkılıyordum. Benimle 
mezdi. Onun fazla konuştuğunu, neş'· konuşmasını hilmiyen kocamdan ür .. 
elendiğini hiç görmemiştim. Halbuki küyordurn. Zannediyordum ki etra .. 
bence mes'ud olmaması için bir sebeb fırnda elle tutulacak kadar belli ve ya· 
yoktu. Sıkıntı çekmeden yaşıyacak ka- kın demir bir çcmber var ve bu çern • 
dar parası olduğunu ve senelerdenberi ber beni içine almış insafsızca bir taz• 
yalnız başına, her türlü gürültüden u · yikle sıkıyor, sıkıyor.. işte bugünterin 
zak, akrabası, yakınlan da pek az ol ~ birinde aklıma çocukca bir şey geldi: 
duğu için ölüm, hastalık gibi hiç bir Mektublar yazmak .. bunlar tanımadı· 
felaketıe sarsılmadan yaşadığını bi:i ğım, yüzünü hiç görmediğirn meçhul 
yordum. Fakat onun yüzünde her za - bjr insana, bir erkeğe hitab ediyordu. 
man için öyle rnağrnum bir ifade ve Fakat ben sanki o hayatta, hem de be· 
balnşlarında hayata kar~ı lakayd, acı nim çok yakınımda imiş gibi hareket 
öyle bir mana vardı ki!. Çok zaman i · ediyordum. Kocamdan işitınediğim 
çirnde garip bir şüphe uyanarak kendi sözleri, görrncdiğirn coşkun hareketle· 
kendime sorrnu~turn: cAcaba nesi var!ıt ri hep ondan görmüş oluyordum ve 

Bir gün dayanamadım. Bunu kendi· bana mevcudiyeti ile gizli bir korku, 
sine de sordum. Dudaklarından belir • çekingenlikten başka bir şey iTharn 
siz bir tebessüm geldi geçti. Evvela hiç etrniyen kocama söyliyemediğim: şey • 
de benim zannettiğirn gibi hayatında leri bu mcktublarda o meçhul erkeğe 
onu böyle mağmum edecek gizli bir ~ey söylüyor, içimi bütün taze, kapalı kal• 
olmadığını tahmin etmek istedi. Fakat mış sevgisi ve iştiyak:ı ile ona açıya~ 
israrım karşısında nihayet inad etmek· durn. Bu hiç kimseye gönderilmiyereR 
ten vazgeçerek yüzürne uzun uzun bak gittikce biriken rnektublar bazan beni. 
tı: «Bir gün gel de anlatayım,• dedi. bile okurken ağiatacak kadar hazin, 

Gittim. Perdeleri yarım inik, loş bir gönlü sevgiye, okşanmıya mühtaç geııg 
odada karşılıklı oturduk. Heyecanlı bir kadının feryadıarı ile inliyor, ba • 
olduğu belli idi. Gözleri zaman zaman zan karşısındaki meçhul erkeğe en i~-: 
dalıyor, durmadan dudaklarını ısıra · ce, en güzel kelimelerle içini dökere]4 

verdiği rak oturduğu koltuğun yanlarını sı · ona olan derin, yüksek sevgisini an " 
mese • kıyordu. .. }atıyordu. . . 

Tam karşımda onun arkasına duşen Günler uzundu. Işim yoktu ve cu 
yağlı boya, büyük bir tablo vardı. Be· mektublar benim için iyi bir eğlence 
yaz dekolte bir elbise giymiş ve kuca· oluyordu. Geceleri yanımda yatan ko4 

ğına bir yığın çiçek alm~ genç bir ka· cam uyuduğu zaman zannediyordum 
dmı gösteriyordu. Resme tanımak i: : ki vonun vücudundan ikinci bir insan 
ter gibi baktığıını görünce yavaşca ıçı· doguyor. Fakat bu erkek ona çok ben4 
n i çekerek: V zernekl? . beraber gülüp söylernesini, 

- Şimdi anlatrnıya başlıyacagım sevn:ıesını , heyecanlanmasını biliyor • 
şeyleri o resme bakarak dinlersen da· du. Işte bu ikinci hayaldir ki gece ya .. 

ha iyi etmiş olur· nlarına kadar be .. 

ı::un, dedi. çün ~ Yarmki nushamızJı : ni meşguı eder, 
kü o zaman işte hayalen onunla u· 
övlE> genç bir ka- zun aşk saatleri 
dındım. Giilrne - Gülsümün tecellisi geçirirdim, gün· 
sini. sevinmesini düz kendi kendi .. 
ve sevmcsini bi . Yazan: F. Bercrnen :me kaldığım za· 
len genç bir ka • man bu meçhul 

Dil inkılabının bu ilk fikirleri ondan dmdırn.. sevgilime uzun 

sonra bir hayli işlendi, yeni yeni un -

Bugünlerde hazırlandığlndan babe~ surlarla bu hareket kuvvetlendirildi. 
dilen toprak kanunu, şimdiye kadar 

1

1 Nitekim mevzu bugün de ehemmiyet
bu sahada yapılmış olan şeyleri ta •

1

le işlenmektedir. Ziya o zaman yalnız 
• · -- - bir istikamet ve bir takım prensipler 

göstermişti. 

Ondan ilk defa böyle sözler işitti ·(mektuplar yazardım. Öyle mektuplar 
ğim için hayretle yüzüne baktım. Son· kı içinde bir yığın hayal ve yalandan 
ra bakışlarımı resme çevirdim Tablo· başka bir şey yok. Fakat bunları oku • 
daki kadın pembe dudaklarında hul · yacak bir yabancı muhakkak ki ha • 
yalı bir çocuk tebessümü ile gülümsi· kiki birer aşk mektupları oldukların • 
yordu. Resimdeki beyaz yüzde parlı· dan şüphe etmiyecekti. Çünkü bu rnek 
yan büyük siyah bebekli gözlerin şim- luplar aynı zamanda o kadar içten ge· 
di karşımda duran, yaştan ziyade iç · Ien bir heyecanla yazılmışlardı. Yal • 
ten içe devam eden bir ıztırabın ince nız emin ol ki onları yazarken bir baş· 
çizgilerle sardığı solgun yüze aid ol · ka erkek tipi düşünmiyecek kadar saf 
duğunu anla"_la~ epey ı;ıü~~ü~dü. O ve temiz blınıştırn. Daima hay.alimde 
da bu hayretımı farketmış gıbı du • canlanan erkek bir sisin arkasına sa~c~ 
daklarından a~ağı doğru. inen iki .. çiz· lanmakla beraber gene de onda koca· 
giyi daha derinleştiren bır tebessumlc ma benzer bir çok taraflar bulmali 
güldü ve anlatmıya başladı:_ mümkündü. Yalnız dediğim gibi o ko• 

Allahın yaratbit tabii 
çocuk ııdaları 

Pırinç, yulaf, mercimek, 

Te aaf 

buğ-

day, irmik , patates, mısır, arpa, 

çavdar, türlü, badem. 

HASAN Öz lU 
Unlarlle 

çocuklarınızı besleyiniz ve büyü
tünüz. Vitamini ve kalorisi bol o~ 
lan bu özlü unlarından istedikle ~ 

rini ve se\•diklerini bıktırrnıya

rak değiştire değiştire yediriniz. 
Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarır-

Ziyaya göre cemiyelle kadının 
rol U 

Kadın bahsinde Ziya, ilk defa o1a • 
rak sarih ve müsbet fikirler 
söyledi. 

(Arkası var) 

IRADYO 
Bugünkü Program 

aı • hıncikinun - 937 

ISTANBUL 

- Şimdi o resme baktıgım ~a:nan nuşrnasını, gülmesini ve genç, ate§U 
ben de aynen senin gibi hayret ıçınde bir kadını sevmesini biliyordu. 
kendi kendime soruyorum: cAcaba bu Sustu, Benim gözlerim karşırndald 
ben .. m!ydirn?» Geçe~ seneler o beyaz tabloda gülürnsiycn kucağı çiçekli geng 
vüzu oyle solgun bır renge boyadı, kadına takılmıştı. Sonra birdenbire dal 
gönle damla damla sinen ıztırablar o· gınlıktan kurtularak ona döndüm, yü• 
rasını öyle bir .matemle kara~ttı ki!. zü şimdi daha sarı görünüyor, gözleri 

Bunlar geçrnış şeyler çocugum, geç- ağlıyacakmış gibi sulanıyordu, devam: 
miş ve unutulmuş şeyler .. fakat ma ~ etmesini isternekten adeta çekindim. 
demki o kadar istedin, israr ettin sana F k t . 1. b. c:ey söyliyecekmic: gi" 

Z ı k 
.... k a a o gız ı ır -ı ':' 

anlatacağım. ararsız sanı an uçu b ' b b d gwru uzatarak' 
Ötle n~rJyatı: 

12.30: PlAkla Türk muslklııt. 12.50 

dls. 13.05: Muhtelif pltlt neşrlyatı. 

bir hatanın bazan bir insan hayatını ı aBşı~ı .~nak o d ında. ölü bul• 
Hava· kt w 1 k - ır gun ocamı o as 

nasıl yakıp, yı ıgını an ıyaca sm. d 1 d d. k w d b' ku şun va" 
Karşındaki resimden daha çok evvel u ar, de ı, şa agın a ır r .ı 

1 Akşam ~eşriyatı: 

1 18,30: Ambasndörden nakil: Vartyete mü-
ıiğl. 19,30: Konferans: Selim Sırrı Tarcan. 
20: Müzeyyen ve arkadaşlan t.nrafmdan Tılrk 

1 muslklsl ve halk şarkıları. 20,30: Bay Ömer 
ruza tararıncı 'l Arapça hayadis. 20,4.5: Bel

I ma ve arkadaşlan tarafından Türk nıuslkl
' si ve halk-şarkıları, saat lyarı. 21,15: Orkes
tra. 22,10: Ajans ve borsa haberleri. 22,30 · 

PICtkla soıoııır. opera n operet parçaları. 
Yarınki Proıram 

1 Şubat 1937 
iSTANBUL 

. . rası var ı. • 
zamanlarda, tam on yedı yaşında ıken . • • ,1• 

be 
· 1 di diler. Kocam sert bakışlı Hayretle yerırnde dogruldugurnu co· 

nı ev en r ' .. . · · k d tt· 
pek .ız konuşan, insana hürmet ve say· runce ~esı tıtrıyere ev:m .. : .. ı: .. 
gıdan başka bir şey !lham etmeyen çok - Kımse onun neden ~ldugunu an· 
durgun bir adamdı. Ilk gece beni kolla· lı~amarnıştı, ortada ne ?ı .. r ema.r~, .n.e 

aldıg· ı zaman yüzürne gülümserni· bır sebeb vardı. Fakat silah sesını ışı• 
rına d b . d·- · .. 
ye çalı~arak bakan keskin bakışi göz- terek en. ev:·~l o aya .. gı_~. ı m ıç!.n 
lerinden korktuğurnu, titrediğimi çok her şeyı bıllyordum. unku ~<?kallus 
ivi bilirim. o geceden sonra bu korku ederek yumuızı:ıuş .avucunda bır deste 
biraz hafiflemekle beraber tamamile mektubu kend~ elırnle alm~ştı~. Bu 
geçmedi. Ondan bir cocuk gibi çekinir~ mektuplar benım meçhul bır kırns:y~ l 
di~ Karsısında küçük bir kusuru - yazdığım o uzun aşk mektupları ı?ı. , 

· d h ı r içinde Fakat kocam onların satırlarında gıı.· 
rnun çıkmasın an eyecan a . . .. .. 1 h'b . Id kl 

ötte n~riyatı: tirpererek korkacak kadar kendis:nc lı bı~ su~u ya ankı, s~. ~ ~~.~t~ u ~~ııuel 
12

.30: Plflkla Türk mustldst 12.50: Ran~ .. . d 0 eviyor muy • \e eger ıstcrse en ısı u un o guz 
hurmetım var ı. nu s . b h' k b'l v . • b .• 

dis. 13
.05 Muhtelif plfik neşrlyatı. B h' d" ·· memistim o be· hıta Jara sa ıp çı a ı ecegını ta ıı an• dum? unu ıç uşun ·. . k d' . . ··ıd·· .. .. 

A .. ~am n•n'Jvata: . . d ? Sevdig· ini bir has~ lıyamamış, en ısını o urnıu~tu. 
"'4 .,... " nı sevıyor rnuy u. · 

18.30: Plfı.kla daıu mustldsl. 19 30: Çocuk- talığım esnasında anladım. Ba~ ~cum· .. o. sözünü ~itir~nce odada derin bir 
ıarn masal: i. Gallb Arcan. 20: Rıfat ve arka- da yüzü sapsarı, gözleri gözler~den s~k.~t old.u. Şımdı ~a~a pencerelerden 
daşları tarafından Türk muslklsi ve halk oar- ayrılmadan iyi olmarnı beklemış ve suzulen ı.ıya daha sonuk, etraf daha lOf 
kıları, 20.30: Bny ömer Rıza tarafından A - hic bir yere kımıldamamıştı. görünüvar ve duvardaki tabloda be • 
rapça havadls. 20.45: Safiye ve arkadaşlan Yıllar ste<;ti. On yedi yasındaki ür - yaz elbiseli, gözleri ate§li, pembe da
'taratından Türk muslltlsl ve hn.k şarkıları. kek, J!Örgüsüz gen~ kız ~.ah~ v~:rpildi, daklan mes'ud bir tebessümlc aralı'IJ 
saat Ayarı. 21.15: f,le:hır Tiyatıosu d:·am ıı:ıs- olJ!Unlastı ve ı.;u resımde !1ordutrun ~enç genç kadın gülürnserken karşımda solk 

1 mı tarafından bir temsU. !2.10: Ajans ve bor- kadın me:vd.:ma "t>ldi. Yirmi bes ya · gun yanaklarına dökülen iri damla " 
s:ı. ho.berlerl. 22 30: Pltılüa soıoıar, ıJpera ve şında idim. lcimde havat. ne~'e ve !•im larla, zavallı vaktinden evvel ihtiyar• 

! vermediğim, arada sırada yüreğim{ ~- larnış başka bir kadın ağlıyordu. 



A. R. 
Rasputin nihayet bir Türk elile öldürülmüştü, prens 
Yusupof Yusuf Bey neslinden halis, muhlis bir Türktü 

Yazan : CelAl 

Gudea Samayı hasta kızı j)e 
Ve işte görüyorsunuz ya .. Çarlığıni melen tanıdım .•• Bunların mukadde

mukadderatı, büyük bir tehlikeye air- ratını korkunç bir mecraya çevirmi~ 
di. Bu, biiiir... olan fU {Rasputin) hakkında da bana 

evlendirrnek için yanına çağır 
.,e 

Halis Rus kanı taşıyan doktor La- siz biraz malumat verebilir misiniz? - Uğurunuz belki buraya geldikten 
zoverin, söylediği bu büyük hakikat, - Haa .. bu, çok mühimdir ... İhti- sonra doğmuştur, mella! 
Cemilin hoşuna gitti: mal ki, bu adam hakkında, bir çok şey· - Insanın uğuru, talihi dünyaya 

-Evet, aziz doktorum ... İkincisiL ler işitmişsinizdir. Fakat bunların çoğu gelirken, kendiaile birlikte doğar, U -
- İkincisi .. Çarlığın en kuvvetli is- tahminlerden ve hatta, masallardan ran 1 Bir insan yarı ömrünü uğursuz • 

tinad noktalarından biri olan (Raspu- ibarettir. luk ve mahrumiyet içinde ğeçirdikten 
tin) de, nihayet bir Türk elile katledil· - Ben de öyle zannediyorum ... sonre. ,diğer yarısını refah ve saadet i
di ... Vakıa onu, ben zehirledim. Po ~ Onun için aenelerce çar saraylarının çinde geçirebilir mi? 
roçkeviç de, son kurşunları attı. Fakat; mukadderatına hakim olan bu adamı, - Talih, bir kufa benzer, mellal 
bu mel'un yılanın başını ezmek ş~refi daha iyi tanımak istiyorum. Otuz yıl beklersiniz... Omuzunuza 
ve iftiharı, bu katil hadisesini yaratan - Bu malumatı, benden almak is- konmazf Otuz birinci yılda birdenbire 
ve ilk kurşunu kendi elile atan Prens tediğinize, çok isabet ettiniz dostum ... başınıza konduğunu görürsünüz! Nice 
Yusupofa aiddir. Ben, bir aralık bu adama husus! dok- sefil fakir kimseler vardır ki, yarı ö -

- Hiç şüphesiz. tarluk ettim. Muhtelif zamanlarda, mürlerinden sonra refah ve saadete ka-
- Azizim 1.. Çarın amcalarından, onunla karşı karşıya içki içtim. Onun vuşm11şlardır. Benim gibi nice insanlar 

Crandük Aleksandr'ın damadı olan zayıf damarlarına girdim; vakit vakit, da vardır ki, yarı Ömrünü yoksulluk 
Prens Yusupof, halis, muhlis Türktiir. onu söylettim. Tabiatİn bu rarip mah- ve ıztırab görmeden geçirmiştir de, di
(Nuani) beylerinden, (Yusuf Bey} in lukunun hayatını, bütün inceliklerile ğer kısmını da böyle kölelikle geçirir ... 
neslindendir. Bu aile, Hıristiyanlığı ka- öğrendim ... Mademki sizde, şimdi bu- Bir vakitler benim de b~ıma talih ku. 
bul etmekle beraber, hiç bir zaman nu merak ediyorsunuz; fU halde din- şu kpnmuştu ama .. ben o kuşun kıy ~ 
Türklüklerini unutmamışlardır. Daima !eyin. metini bilmedim .. kanadlarını kırdım .. 
Türk kalmışlar; ve Türklükten, daima Cemilin içinde, büyük bir sevinç tüylerini yoldum .. ve işte şimdi onun 
büyük bir şeref ve gurur duymuşlar - uyanmıştı. Sür'atle bir aiaara yaktık- acısını çekiyorum. Fakat siz .. siz öyle 
dır ... Bu ailede, merdlik ve hakperestlik tan sonra, koltuğunun arkasına da • mi ya~ Siz benim gibi misiniz? Su ~ 
adeta bir an'ane haline gelmiştir ... yanmıştı ... Doktor Lazover de, halis medilere esir düştüğünüz halde, Suz 
Mesela, bundan bir sene evvel birisi bir hava na sigarası yakmış; kollarını zabitlerinden daha şerefli bir mevkii
size gelip de, «Çarın amcasının dama· masaya dayıyarak söylemiye başla - niz var! Bütün bunların üstünde, tali
dı, Çarlığın mukadderatını altüst ede- mıştı: h in size gülen bir tarafı daha var ki .. iş
cek olan bir hadiseye sebebiyet vere • - Rasputin ... Bu isim ona, son - te bı.ına herke• gibi ben de gıpta ediyo
cek .. Çariçenin yegane ümid ve isti - raları verilmiştir. Ona babası, ilk defa rum doğrusu. 
natgahı olan (Rasputin) i öldürecekn olarak (Novik) ismini takmıştır. F<V -Nedir o bakalım? Ben kendimde 
deseydi, bu sözlere inanır nu idiniz?. kat kendisi, bir müddet sonra, (C re· hiç de gıpta edilecek bir şey görmiyo • 

- Ne münasebetL Hatta; açıkça gori Efimoviç) adını almıştır. Ahlakı· rum. Sirtelladaki maden ocaklarında 
söyliyeyim ki, prenses Emmanın zori- nın düşkünlüğü dolayısile her tarafta daha rahat ve huzur içinde yaşıyor -
le aranıza karışarak. bu işlerle alakadar. (Rasputin) diye tanınmıştır... Ma - du m. 
o\mıya başladığım zaman bile, prens nastır ve kiliselerde (Allah adamı) - Hakikati görelim, mella! Güneşi 
Yusupofun çarlık haldundaki fikirleri- adı verilmiştir. Saraya girdikten sonra inkar etmiyelim. Karanlıktan aydınlı
ne inanmamıştım ... Fakat onun elin- da, (Mukaddes adam), {Mukaddes ğa, mahrumiyetten varlığa çıktınız! 

deki silah patiayıp ta Rasputin kanlar peder), (büyük dost) tesmiye edilmiş- Artık kulaklarınız muztarip insanların 
içinde yere serilir serilmez, prens Yu- tir. Ve bu üç ünv:an, hiç değişmemiş- iniltilerini duymuyor. Ve umarım ki 
supofun mertliği ve ciddiyeti karşısıD• tir. çok yakında Gudeanın kızına da eş ola-
da hürmet ve takdir ile eğilmiye mec- _ Pardon, Aziz doktor. Manastır- bileceksiniz. 
bur kaldım . dan bahsettiniz. Demek ki bu adam, - Ne diyorsun, Uran? Bütün bun-

- Hakkınız var. manastır hayatı da geçirmiştir. lar tatlı bir rüyadan ibaret. Ben muzta-
- Azizim, doktor!.. _ Hem de, nasıl?.. Öyle abidane .. r.ibim .. ve Gudeanın kızının henüz gör-
- Buyrunuz. öyle zahidane ki ... Dinleyin iz... mediğim yüzüne aşık da değilim ı 
- Sizden, bir ricada bu1unacağım. - Ya, o sizi seviyorsa .. ? 
- Yapabileceğim bir şey ise... - ...... -Bunu nerden sezdin? 

- Bu ciheti, belki bilirsiniz.. Ras- -Zenci bir cariye bana bu sabah bir 
-Hay, hay .. sizin için, pek kolay... . s ·b d (T b 1 k) '}" t' 1 k O h Id d' . putın, ı erya a o u s vı ay e ın· şey er söyeldi: «Saman ın ço yakında 

- (Ç a) e, (em~e ınız. de, {Pokroye) isminde bir köyde doğ· (sarı cebken) aiymesi muhtemeldir!)) 
- ar ve çarıçe) hakkında pren· muştur. Amma ne zaman?. . Bunu, dedi. 

ses Emmadan, çok kıymetli ınalumat k d' · d b'lm' Ç" k" k .. yün B 
ıd B 'k' en ısı e ı ıyor. un u, o - u, ne demek .. ) 1 

a ım. u ı ı tarihi şahsiyeti mükem- h · · d h' k' · .. .. gö Ş G d b' _ __ ' arıcın e, ıç ımsenın gozune - - u demek ki, u ea ır adama r============-- rünmiyen bir kulübede dünyaya ge- (sarı cebken) giydirirse, kızını ona ve-
Bir Doktorun liyor. Buna sebeb de, babasının ge - rirmiş. 

Gu
··nlu··k çinme tarzı ... Babası, köy halkı ile Sama düşünrneğe başladı. 

PAZAR beraber, Allahın lanetine uğramış bir - Acaba Özge'nin dediği çıkacak 
Notlarandan (*) adam. Bu adam, bir iş için köye geldi- mı~ O bana Sirtellada iken: «Sen sarı ---1 ği zaman, bütün kapılar ve ~ncereler ren ge kavuşacaksın ı)) demi~ti. Ben 
Ji' iiçük ÇOCUkların kapanıyor. Köpekler, acı acı uluyor. bunun manasını anlıyamamıştım .. 
Uyku zamanları Hatta, tavuklar bile haykırıyor, ve şu- Uran birdenbire Samanın ayakla -

raya buraya kaçışıyor. Zira bu adam, rına kapandı: Bazı evlerde hatta bazı umumt nıahal-• 
lerde küçük çocukların gece geç vaJı::te 

kadar kucakta tutuldutunu ve ziyaret
ten ziyarete götürüldütünü görüyoruz. 
Bu çok büyük bir gadlrdlr. ÇoculcJann uy
ku saatiert akşam nihayet seklzdcdlr. Do-

bütün o havalinin en şerir, en cür'et- - Sizin başınızda bir değil, sürü ile 
kar, en azılı bir hırsızı.. en rezil bir talih kuşu dolaşıyor, mellal Eğer Gu
sarhoşu .. en belatı bir adamı.·· Başlıca deanın kızile evlenir ve saraydaki dai
san 'ati hayvan çalmak .. at, in ek, eşek renizi değiştirirsen iz, sakın beni t&nut
köpek, tavuk, ne olursa olsun; bunları mayın! Biliyorsunuz ki, ben size söz 

kuza bile kalmamalıdır. çalıp, 2:ecit yerlerinde, yabancı köylere verdim .. ölünciye kadar bir köle gibi 
Gece evde misafirlere çocu~un ho~lukla- k E d k' .. ı· · B b satma ... v e ı yegane meşgu ıyetı arkanızdan yürüyeceğim. eni aşka
rıııı, marifetlerlni göstermek için Ye ya-

ise, sarmısak yeyip, votka içip, karısı- larının kölesi olmaktan kurtarınız! Size hud her hangi bir sebeble ana tahanın 
na dayak atmak .. ve sonra, körkütiik ve esinize hizmet ederek öleyim .. l Bun rahn tları için çocugu uykusuz bn akr·ıak . 

asla caiz de~ildir. Bu hal çocu~un sinir- sarhoş olarak, günlerce yatıp uyumak ... dan başka bir dileğim yok sizden, mel-
lert uzerine rena tesirler yaptıltı gibi ncş- Acaba, Rasputinin babası bu mudur?. la 1 
vuneması uzerine meş'um netlc!'ler ıney- Bunu, kendisi de iyice kestiremiyor. • • • 
d:ınıı getirir. Yalnız, anasının çok güzel. çok sehhar " Bugün Guneş doğdu mu .. ?,, 
Khcuk çocukların büyürnek için ancak ve bilhassa müthiş bir cinsi cazibeye 
tki şeye ihtiyaçları vardır: Yemek ve uy- malik olduğunu söylüyor... Bir gün, 
ku Bunların birisinden btle onları mnh- sarhoşken ağzından bir şey kaçırdı. 
rum etmek çocuğun büyümesin~. hasta- 0 gün, anasından bahsediyordu. Acı 
lıklarn karşı mukavemetlerinin eksilme- acı içini çekti. <<Babam, anamı da~·ak
slne, asabi olmasına sebebiye~ verir. 

yı•1 mayınız. 

ta.n çürüttü, öldürdü.)) dedi. Ve sonra, 
Cocuklıırı erken yatırınız. Aydınlıktn u -

birdenbire sarsılarak « Maamafih a -
nam da bu dayakları hak ederdi. Çün-

Gudeanın kızı o sabah gözlerini açar 
açmaz, zenci cariyesine sordu: 

- Bugün güneş doğdu mu .. ) 
- Doğru .. hem de her sabahkinden 

daha parlak ve daha sıcak. 
- Pencereyi neden açmadın? 
Zenci cariye hayretle gözlerini aç -

(•) nu notlan ke!llip saklayınn;, yahut kü; gizlice, o civarda bir çiftliğe gider tı: 

h•r alhiime yapıştırıp kolieksiyon yapınıK. gelirdi. Bu çiftlik, uzaktan Romanof- - Siz pencereyi açnıamı emretme • 
~ "'"" -ıamanını7.da bu notlar bir doktor lar la akraba olan genç ve güze! bir ka-ımiştigiz! 
ı: imdadınıza yeti~blllr. H d" bak 1 C l zak zabitinin idi. (Arkası var) - ay ı aç a ım, amo 

Camo pencereye gerilen kalın halı 
par~asının ucu n u kaldırdı .. 

Odanın içine parlak bir ıtık süzüldü. 
-Yeter mi? 
-Biraz daha aç, Camol 
Zenci cariye penceredeki halıyı ya •

1 rıya kadar kaldırdı. 

.. k . . . d yacak·· yu sevıncını u 
sine vereceğim b~ 
dünyanın en değerlı 
ğı m. 

Prenses dalgın "~aldııdı: 
Başını yastıktan 
- Bugün Gudea 

- Bütün insanlar bu ıtık altında ne 
kadar şen ve m es' u d yatıyorlar .. bilse- ;==:.::.:=:==::.:~~
niz! 

- Ben de küçükken rünette oynar 
ve sırtımı onun hararetile ısıtırdım. Fa
kat yedi yıl var ki, onun ne rengini, ne 
de hararetini görmeden ya,ıyorum. 

Camo sevinç içinde, kalın dudakla
rını sarkıtarak söyleniyordu: 

- Öteki pencereyi de açayım mı) 
Bakınız, dünya ne kadar aydınlık 1 Bah
çede uçuşan kuşlar, kelebekler.. ve a
ğaçların arasında koşufan ceylanlar ne 
kadar güzel. Onları uzaktan seyret -
rnek bile insanın içine ferahlık veri 
yor. 

-Haydi aç öyleyse onu da .. 
Camo ikinci pencereyi de açtı. 
Odanın uzun yıllardanberi ış~k gör-

miyen tavanında şimdi güneşin sarı, 

parlak ziyası dalgalanıyordu. 
Camo: 
-Babanıza gideyim, müsaade eder-

senız .. 

Nöbetcl 
Eczaneler 
Bu ıece nöbetcl .... 
dır: 

JPlef' İstanbul elbetJude l'l;,u. 
Alesarayda : (ZlY•. (~ 
(Haydar). Fenerde · 
nin de : (Ha mdD· ) 

tUO'. 
Samatyada : <Te<> ~·· • ~p .. • 
da : (İ. Hakkı). oSf"). , 
mtnönünde: (A. Min~' 
(Abdülkadir>. ı< üçü 

Cemııı. 
"ueı: Beyotıu cibetinde 

istiklal caddesinde : . 
.. T çularda . 

(Guneş>. op ddlıı>· 
sirnde : (Nizaıne aatı>· 
(Nihad). ŞişUde : ( ·~~ 

'

ta . • 
<Merkez>. Beşi k ta 
.. .. aor.aslci .. 
Uskud&r, • ıye)· 
Üsküdarda : <5e1~11\ş~ 
san. Büyükadada· 
belide : (Halk)· 

Dedi ve gülerek ilave etti: 

SATIŞ iLANI 
Istanbul dördüncü icra 111 

ğu~dan: ~ 
22689 ikraz nuınaruiyle Behlül zevceai Beyzad~ . ta~~ 

( 360) lira mukabilinde Vakıf Paralar Idaresine bırıncı ) litt 
lup tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından ( 1430 ~ 
edilmit olan Osküdarda Valdei Atik mahallesinin Tekk~;.J sf· 
eski ve yeni 8 kapı No. lı sağ tarafı müteveffa Y organca Ef. 
menzil bahçesi ve sol tarafı Mehmet ağa ve Süleyman 
zil ve bahçeleri, arkasa jandarma Halil ağa ve Zehra H. çdı 
T ekke arkası sokağa ile mahdut bir ahtap evin tamaJill a 

mutlur. 
Evaafı Umumiyesi: 

Bina ah,aptır. Kaplaması ve dabili bazı akaamı ~ ff, 
Zemin kat: Kırmw çini antire, cömülü iki küp, bir tD 

ni lonnızı çini mutfak, birheli, merdiven altı, mutfağuı 
kapı zemini kısmen çini. . . f-. ı; 

Birinci kat: Merdiven batından camekin bölmelı bar tD 

~ .~ 
Bahçede bir havuz, bir kümea, muqtelif Yemit ajacı ·~ fl 

de, bir tarafı duvar. Terkos teai.aatı. }ttiaal~nde tat du•:.. 
bır. Zemin kat sokak tarafı pencet"elerı demar parmaklık 
çıkmayı havidir. .ptP' 

Ölçüsü : Hepsi 342 metre murabbaı oulp SO 

bina 22 metre murabhaı ahır, geri kalanı bahçe ~.,ı
tamamı açık arttırmaya konmUf 'olup prtnalllell 

tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafındaP 14 ( ' 2213/937 taribine miisadif Pazartesi günü saat ~4 
16 ( on alh ) ya kadar d:tiremizie açık arttı~• .,;:, 
Arttırma bedeli mubammen kıymetinin yüzde yetflll: O'J,t' 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalın• 
taribine müsadif Salı giinii saat 14 den 16 ya kadar 

011 
lacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul eP 

1 

1
JJ 

edilecektir. Taliplerin mubammen kıymetinin ynıde 111;p~& 
betinde pey akçesini veya Milli bir Bankanın t~J 
birnil bulunmalan lizımdır. Müterakim vergiler ile •• 
ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satı.t 
olunacaktır. Taviz bedeli mÜJtegye aittir. 2004 
kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkras~n• 
rimeokul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ~~ de 
iddialarını, ilan tarihiaden itibaren (2 )) yirmi gün ıç~~ 
lerile bildirmeleri, aksi halde bakları tapu sicili e• ~h eti' 
satış bedelinin paylaJIDasından hariç kalacaklan eıeıeri 
işbu maddenin mezkôr fıkrasına göre ha re k et etın ~~ 
mal'lımat almak isteyenlerin 934/2798 dosya uuınar 

! ilin olunur. (591) 



S O N Sayfa 1 ı· , 
~==========~~~========~~--~~C~iL~D~i~N~iZ~i~B~E~S~L~E~Y~i~N~iZ 

İrat ve Servet vergileri Müdüılüğünden: 

Miikellefin adı 
Andon Bonell: 

ılifat •·, .. 
ın an Ye fU· 

rtit&aı. 

İfi 
Tuhafiyeci 

Yağ fab. 

F'recte "k lah rı veYahen Çorap Fab. Ste. 
er. 

M~-F .. ._... aracı 

Adreai 
Tebliği istenilen kararlar ve aranı
lan ticari defter ve veaiblar. 

Kamerhatun Av- 932 takvim yıh ticari defter ve ve
rupa puaj No. 19. aikalan ( 15 aün içinde ibrazı tel

Icik büroaundan) 
Cibali Vaput iake- 1/5/1931 dea 31/12/1931 tari
leainde. 106/ 1 1 O hine kadar ticari defter ve veaika

lar ( 1,5 ay içinde ibrazı komisyon 
kararile) 

Fransız han kat 2. 932 takvim yılı defter ve vesika
ları ( 15 gün içinde ibrazı tetkik 
büroaundan) 

· Hoca Alieddin Ye- 928 takvim yıla defter ve veaika· 

ve ona, taze nermin ve genç bir manzara veriniz. 
ViYANA ÜNIVERSiTESİNİN ME~ HUR BİR Tm PROFESÖRÜ 

Genç hayvanlardan istifade ettiği yeni bir cild 
unsuru keşfetmi~tir. 

ni Volto han 12/9 lan. (Üç ay içinde ibrazı komia- BU YENİ TEDBİRİ TECRÜBE 
yon lmrarile) mtNtz. Stzı GENÇLEŞTiRE • 

Dit alitı bayii . 

Birind Vakıf han 926 yılı vergisine ait naleza tebe- CEK VE GÜZELLEŞTiRECEK • 
35 an kazanç itirazları tetkik komiA- TİR. 

floca Alieddin. 

yonunun JJJ/7/936 tarih ve 6290 . ~te, genç hayvanlardan istihsal e-

.\Wuııah, PaçaQ. 
/2220 No. h. karan. dilmill bu yeni cilt unsuru, cildinızin rışır ve sert cisimler teşekkül et\er ki, 

· Hoca Ala"eddin Çi- 929 yılı vercri.: ....... _:. --•-- tebe- derinliğine nüfuz ederek buruşukluk-
e---~~ kk·· ı .~. mesamata dahil olunca açılmalarına ,.ek pazarı 6/4. an ._ ___ n,. ı"t;-.. Jan t_ .... _!._ kft.... ların teşe u ettıgı yeri, ilk yumu~a- • 

3' aAZö 3' .. -. ııruux • .- 1 ve binnetice teni berbat eden ı.rayrisa!4 misyonunun 71411936 tarih ve maya b~layan nesc eri veya zayıfia- b 
1 yan yüz adaJelerini besler. Binlerce maddelerin massetmesine se ep o ur. 

lft..... 5290/1041 No. lı. karan. kadınlar, bu usulü büyük muvaffaki- Su geçmez yeni Tokalen pudrasmı tec-· 
-""'Up 1 ~ aban b k · 1 d' B .. t h rübe etmek için parmağınızın ucuna

1
' 010Uiu •ube·ı· adı ı"tı" ve -·kı" adr-ıen· yazılı mül<elleflerin Y cı ellere erittikleri ve yeni yetle tat i etmış er ır. u mus a zar b b t 

T " ' ' ..... ~ e· li d iraz pudra koyunuz ve suya a ırı· 
~~ '.aı Y!ll»ılan arattrrmalarla an•--ıJdıgwmdan bizalarında yazılı takvim yılları ticaretlerine ait ve bütün dünyada em~a arasın a yega- k 
: --~~:~erle ticari defter ve vesikaı::ı ibraz etmek ve haklarında komisyonca verilen kararları nedir. Bu cevher, şimdi, cildinizi bes- ::~~;~~~n g&~=~~~~i:ı:rmağınız·n ·uru 
~ -c.qe b' ı · ahakk k lemek için matlup nisbef dairesinde ~ L_ıı~zat veya bilvekile mensup oldukları mali~e .'~be erı t u teflilderine müracaat Tokalen kremi terkibine karıştırılmış-

"l4llltarında kanun"ı hu""ku""mlen"n tatbik olunacagı ılan olunur. (597) t ..a. ı,., 
1 

t d ı 
ır ... ~am arı ya maz an evve perr.-

b A WJ" 1 K M be rengindeki ve sabahları beyaz ren-
' Q. B AN B A Wl' .. B., gindeki Tokalon kremini kullanınız. 

.. Kıl Tokalen kremi ile beraber su geçmez 

~-~tihind Inebolu lcra Dalresindan' 
... ~ lor>l e Iflasıarına karar verilen Ineboluda ÖmeraQ'a o~ullnrı .Mustafa 

'•· «rırnıti ·ı h ..._fldır : arı netlcesınde aşn~da mnracnat adedi gösterı en eş asın 

yeni Tokalen pudrasını da kullanınız. 
Daimi bir rütubet, cildin mesameleri

Fahri ve Mehmet FahretUnin ni tereşşüh ettirir ve pudranız .su geç
kabOl ve reddedilen _alacak· mez cinsinden değilse bu rütubete ka-

Masaca telkik edilen borçlar 
meşkOke reddedilen kabOl edilen 
lira kr. lira kr. lira kr. 

yektln 
lira kr. - -- --1250 60 o 

o o 1462 
o 190 89 o 
o 15 50 () 
o ll 30 o 
o 16 2o o 
o 20 6!> o 
o o 1106 
o () 206 
o o 1114 
o 94 10 4249 

~~ o o 1391 
~~den n o o 5950 
Ina, s akkı olJu Mehmet O 65 33 O 
~ aUh reis o 1000 o 

~başı Kadir o 68 o 
~te~rnan o~JuHoseyin O 1:l5 88 o 

ltttıb~ ırnet o 16 o 
:._kr.ıehrnet Ali o 200 69H 
., ~. karısı Hatize o 20 O 

ın no t43 o eıı.i'' l:lacıaıı Beyin Mustafa Pınarlı O 
0 )Ur<Ju oA"ıu All o 95 o 
ı_thı bt Sahibi t. Kemal O 800 15 O 

~~lı u l'llderıer 0 523 86 o 
hoıet ıun 131 98 o 

lfnlcöksaıan : o ıs 
ın~e::rın .Avnı o 100 176 

• ~o. 17 Rizeli Mehmet O O 1401 
~ ' ' 86 Mehmet CelAl O 1059 71 O 

ltı be • • 86 Mustara Habip O ı•ı 15 O 

87 
89 
08 

7S 
M 

87 

05 
'n 
72 

~ectı)tfıi • ll 1. Kemal o ll 18 79 o 
ltı 0

• 2t Ö O O 95 05 

1350 
1462 

190 
ı o 
ll 
16 
20 

1106 
206 

1114 
4343 
1'391 
69r>O 

6:1 
1000 

68 
135 

16 
799 

20 
143 

95 
soo 
523 
181 

18 
276 

1401 
1059 
141 

1118 
95 

809 ~:1'!tıdıırı:~r aQa ve mahtumlan O 809 24 o 
~ •eıt 0~1rs O O 7H M 79 

...... birad lt Haseyin o 68 56 o 6J 
ıııı.:.oq lı! erıtr o 100 280 880 

27 
89 
00 
ao 
25 
66 
37 
39 
68 
H) 

73 
84 
33 

88 

37 

ı o 
85 
98 
Oo 
27 
72 
71 
llS 
79 
05 
24 
64 
ö6 

,lba..:'dhıtt 
tıınc11 ~. ctd o 4 sı 862 90 867 71 
-.:eıe me ~esi muradiye han No. 25. 27 •o 16 O o 40 16 
i ıııııt 1 ~ • sman Rnk'ln o o 160 150 
:n lııkır~· 20 arsl~tnlı za. o 117 c 117 

ftl~"' ~ , an karşısında yaprat O 1900 O 1900 
11• llıeı..Utuınu » Esai O 210 O 

99 
210 

••rnet o o 219 219 lf9 
~ \'~On ttunsı ŞOkriya O o o .J!. ~ ...!!. 

... ,, ......... - ,- 1490 16 8232 14 188~ 86 28391 16 
~~- . . 
· "114, le ~haatan alacakları kabul ecJll~n alacaklllann ikinci toplantıyı yapmak üzere Uln tarlhmden Itiba-

' \ti(J~a fllbat 93'7 tarihine müsailif cuma giinü inebolu lcra dairesinde hazır bulunınaları 'Ye miifllsler ta
ır tdiJnıif oldulundan bu clhetin de müzakere edlleeett Dinen tebllt olanur. 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1 868 

• Idare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

TürlıiyeJelıi pb.lm: 

İstanbul, (Galata, Yenicamt); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunani.tanJalıi pbelerl 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muameltfı 
!stanbul ve Galata şubelerinde 

ıdralık kasalar ................. ~ 

HER SABAH DAHA GENÇ GöRÜNÜNÜZ 

Istanbul Vakıflar DirektöriUj~ lla .ıl.ırı J 
Semtimeşhur ve Cadde veya Muhaııımeo 

kirası 
mahallesi. 
Çarp'da. 

sokağı 
SahafJar' da 

Nr: sı Cinsi 
67, 65 Bir dükkAn ve 

Li;a ~ 
bir dükkin hlsseai. 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 937 • senesi Mayıs nihatetine kadar. 
Sultanahmed. Cankurtaran. 34 Cami anasından 1 

müfrez arsa. 
Çakmakcılar'da. Medrese ittisalinde 35 DükkAn. ı 50 

o so Snıtanahmed. Cankurtaraıı. 1 • 36 Cami araasından 
müfrez arsa. 

1 Emllk ve Eytam Bankasa lllnlara 1 
SATILIK ARSA 

ESAS 
No. ll MEVKlt VE NEV'l DEPOZlT O 

140 Lira 518 

661 

Boğaziçinde Rumelihisan mahallesinde Paşmakcı 
aokağında 1 No. lı 2294 metre murabbaı arsa. 
(Eski Mediha Sultan Sarayı bitişiğindedir.) 
Bqiktatda Abbasağa mahallesinde eski Hasan 
pata Dereai Yeni Bostan sokağında eski 4, 4 
mükerrer 6, 8, 8 mükerrer yeni 7 J/3 No. lı 355 
metre murabbaı arsa. 

142 
" 

TaEsilAtı yukarıda yazılı arsalar petin para ile satılmak fizere açık 
arttırmağa konulmuştur. Ihale 5 Şubat 1937 tarihine müaadif Cuma 
pnii saat 10 da yapılacaktır. 

lsteklilerin tubemize gelmeleri. (445) -------............... __ ....,...., ______ __ 
İnhisarlar Umum Müdürlügünden: 
20/1/937 tarihind~ yapılan Muhakemit Amir ve Memurlukları imtiha • 

nınd& muvaffak olaniann imtihana girme numaralarile adları ILf&iıda y.ızılı
cir. Taylnlerj IJradndıa müracatlan lüzumu adreslerine teblii edilecektir. 

Imtihan& girme Adı 

nurnarası 

4 
5 
7 
8 
9 

lO 
ll 
12 
ıs 

18 
20 
21 

Avni Alper 
Şefik Süher 
Hakkı Ermutlu 
Mediha Karaçay 
Yusuf Kenan Ko~t 
Nurettin Yurteri 
Mehmet F eyzi Boran 
İbrahim Aatarcı oğlu 
Hasan Riza Pekin 
Ziya Ak Olker 
H. Hibni Marti 
Kamil P5rıwı 

513 
İmtihana girme 

No. 
Adı 

24 
26 
27 
28 
29 
3JJ 
31 
32 

37 
38 
39 

Bürhanettin Olcaytu 
larnail lhsaıı Kutlu 

H. Süreyya Çevin 
M. Kemalettin Kolbaı 
Necati Tarhan 
M. Salihatlin Antat 
Ali f:iafi Seyhan 
Fuat Erkan 

Hilmi Oral 
İhsan 
Ömer Liitfi Baturalp 
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ŞiDDETLi 
soğuklara karşı 

. 
ı 
ı 

i 

· lezle, Bol az. 
·10111 lllm8. 
aladea ve lk· 
siriktea ko
l'aamak lçiD 

ID Iyi çare 

A A sal e bi dir. 
Çok saf ve besleyici olan bu nefi.s gıda, çay ve 

kahvenin mide ve A.sab üzerindeki fena 
tesirlerinden de sizi korur. 

15 gramlık paketleri her yerde ( 5) kuruştur. 

D i K K A T! 
Meşhur 

DAY M o. N 
Pil ve fenerlerini 

kullana lar, 
satıcılardan israrla 

DAYMON 
, AMPULUNU 

istemektedirler. Zira DA Y.MON ampullan çok dayanıklıdır ve çok parlak 
ziya verirler. BUtOn dükkanıarda satılır. 

SON POSTA 

MUbeiAGah aözler ve 
rakamlar hot görU

Iebillr, ancak 

Mukayese terazisini elden 
bırak ınamıılıdı r. • 

KREII PERTEY 
Için buna lUzıırn yoktur. 
O şölıretıne daıına sadık 

kalınış ve iyi tm krewden 
beklenen revaide dttırııa 
mOsbet cevap vetmic;;tır. 

,--·.--. D~t;:o;r --;.~ i:iiiiiiiiiiiiiiiiiii; 
(brahim ZatJ Oget 1 
Beledı~·e karliısındn, Pıyerloti i 
caddesinde 21 nunıarada hergUn J 
ögledeıı sonra hastnlurııu kabul 

~- •• eder. "'~~~~~ 

~----------------------------------~#~----------------~ 1 San Posta 1 Kanzuk Saç Boyala 
JUVANTiN ~eAJ 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanınakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç . boyalarıdır. 

iNGiliZ KANZUK 
E-CZA N E S i 

BEYOGLU- lST ANBUL 

• 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 
İSTANBUL -

İlan fiatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü· 

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilin 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

• 
• 

: ı - .00 kurq 

: 1- uo ll 

: 1- %H ll 

: '-lH ll 

oıııer yerler : .. . 
Son aahlte : - at ll 

3 - Bir santirnde vasaıt (8) keli
me vardır . 

Hüseyin Cahid'in ve Abidin Daver'in babralarını 

. Faruk Naf(in A" zni iiirçini 1 :::ıy:~:~~·du:7:::·~.gıp EMEÇ 

( 
A. Ekrem UŞAKLIG lL 

mecmuasının nefis resimlerle dolu Şubat sayısında bul1!9ksınız. SAHIPLERia S. Rııgıp EMEÇ 

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

, ___ ._ ........... 
•••c-.-

. Bütün gişelerde ve müvezzilerde~,u~a~y;ın~ız~. -===='~~--------.. -, 

so-~\~~ r 
fuçası 
45 kr. 

EOZKURT 
lB>unu 
25 kr. 

o 
TlRAŞ BIÇAKLABI 

Tıraş sab nu ve tıraş 
fırçaları 

Bütün Türk kibarlarının bra~ levazımatıdır. 

ÇÜNKi: 
TÜRK Piyasasında 

6ZT0RK 
en yüksek ve yegane 

MALIDIR 
BOZKURT BIÇACI 

Tanesi 5, 10 T 40 kr. 

Kendine beghude geri 
eziyet ediyor 1 

G iPI 
varken i 

çekilir ,ıl 
BAŞ 0 

A (;RILıtl 
ve üşütmekten cı1arl' 

ağrı, sızı, san 
romatizmaY• 

• • 1 
kqelerini tecrübe ediniz r • .,,. 

Icabanda gUnde 3 k••• ahn•b 
Radyolin Diş macunu fabrikasının mütehasst5 

tarafından yapılan GRIPIN her eczanede 

T~DAVlJLDtN Ç[Jı(ilEN PARA 
Cll-I[TL~ SiZi iL(;:J2.L~T 

ONU BANk'AYA YP. 
~EQ TtHlLO fZA..,ATI GIŞELEI21r11%0'~ 

WOLANT~[ ~AN~ 
J(A~OY. PALAS 

(Gayet Mühiın 
(P .T. T. UmumMüdürlü 
Ankarada kurulmuı kararlattırılan uzun ve kıl& 

telefon istuyonu (Radyo) ve projeleri üzerinde Nafia 
tekkil bir komisyon tetkikatta bulunmaktadır. B.u ~ 
maruf müe5ieselerin 15/Şubat/1937 tarihine kadar 
ı.nüracaatları ilan olunur. 

Bu İfe ait fenni ve her nevi malumat komis~ 
evvel P. T. T. Umum Müdürlüğünden alınabilir. ( 

Elektrik s 

kab i 1 iyct i g ·· 

zanu11ı ı:e bil . m (l11l pulleri 

anıplllleri 


