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Suriye, Hatay itilifını 
1 Şam da aklı selimin zaferi 1 

Suriye Meclisi eski kararını 
feshedecek, Vataniler de 

nıuhalef etten vazgeçecekler 
Fransa, Cenevre itilafı · kabul edilmezse Suriye ile 
Türkiyeyi karşı karşıya bırakacağını bildirdi, Numan 
Menemencioğlunun seyahatinin de bu mesele ile 

alakadar olduğu anlaşılıyor 

llatayda Cumhuriyet bayramına aid iki intıba: Solda 7cmı.so~muz ile Pani b~şk anı AbdülgcıAi ftrkmen •asında Atevt 
büyüklerinden bir 1eyh, 6ağda Ant4kya beledıye cizalanndan bır grup konsoloıhanemizde 

Şanı, 9 - (Hususi muhabirimiz yazı- hiikGmeti, Fransa hükUıneti mümkün o- ' ,.___ ' ·-·-·"""•-.. .... 
to~=> Şam bir kaç gündenberi iki mühim ıan yardımları yapıyorlar ve her tarafta Ta 1 i h kuşu 
laı!e içmde çalkanıyor: Biri elli binden halk ia?eler topluyo~. . 
faııa insanı yersiz yurdsuz bırakan, pek Si~ası buhrana gelınce, bun~~ ~ir çok İnsanlardan 
tok nüfu l "t ·· "th' snl lmühım sebebleri vardır. Bu muhım se • s a ıp go uren mu ış su - h h ltnı, dığer· d t ·ı "h' n bir beblerln en başında Hatay davası bulu - da a mer ametJı•! 
1. ı e am manası e mu ıı D 11 i cl f .:ı-) 
.:;:asi buhran. Su baskınına karşı Suı iye ( evamı n say auu 

tasdik edecek 

-
Atatürk Şarkta tedkik 

seyahatine çıktılar 
Büyük Şefe Baıvekil, Dahiliye ve 
Nafia Vekilleri refakat ediyorlar 

Ankara 12 (A.A.) - Reiıicumhur A- 1 Nafia Vekili Ali Çetinkaycı olo.rığu hal
tatürk, bercıberlerinde BafVekil CeW I, de bu akşam saat 17 ,50 de husuai tren-
Bayar, DahjUye Vekili Şükrü Kaya, I (Devamı 3 üncü sayfada) 

!Memleket meseleleri-İ 
Tezadlar içinde çırprnıp duran 

bir üniversite istemiyoruz! ..... 
Milletlerin müdafaa Bilahlanndan biri de ilim olduğuna göre bu bakımdan 

Türkiye müdafaa.sızdır, diyebiliriz. Bence bunun en büyük delıli Üniversitenin 
rıe doçentine, ne profesörüne, ne dekanına emniyet edememesi ve onlara söz 
söylemek hakkını v~memeıidir. Proie~örüne ve dekanına itimad etmiyen 

Üniversiteye biz naııl itimad edelim? 

lngiltereden sonra Fransa 
da f ranko hükômetile 
nıünasebat tesis ediyor 

Büyük ikramiye, besJiye- Yamn : M•hittin Birgen . . 
med:ği tor1ı1nunu bırakacak <Yazısı ı ı ıncı sayfada) 

(Ya~ .. ın 3 üncü sayfammia) 

~~==;;==::=======~~~~~~=======~ 
Makineye verilirken 
Almanya eski müstemlekeleri 

ile de iktifa etmiyecekmiş 
ı ·ı· t 1 . Brüksel konferansından 
ngı ız gaze e en, ·ı 

- "ti . . tamamen kaybetti er 
umı erını ... _ .... 

. . ---:, - ,. . birden çekildikten sonra su w-
Londra 13 (Hususi) - Ingılız ga .. e 1 Lrı şe ~ t . t'r Japonlar dün mev-

teleri Brüksel konuşmalarından miıs - n.et t.e~ssu~ e. m~l~ ~eşgul olmuşlardır. 
b~t bır netice çıkacağı ümidinı kaybet- zılerını ta vıye 1 lin gld' 
ın lerdir. Bu sabahki Newschron'cle Lord HalifAX Der e ıyor 
g Zetesi, bu bedbin mütaleada bulun d 13 (Hususi) - Lord Halifax 
d k Lon ra k .. Be 

.:ıktan sonra şimdi antikomünist pa - •akında Hitlerle görüşme uzere r -
t.ıe yekdiğerine bağlanan Alınany:ı - ~. 'decektir. İngiliz hazine nazırı 
14 1 b .. f. kuv lıne gı 
.a Ya - Japonya blokunun u un. - Al devlet reisinden bılhassa geçen 
~ t ve fanliyctini Almanyaya eskı ~°: .. man d . zalanan antikomüni~t 
ıl rıni kazandırmağa hasredeceklerını gun Roma a ı~ h t l caktır 
kaydetmekte ve Kongonun ôu taleb paktı hakkında ıza a . a ~ · 
1 tesmın başında bulunacağını ilave et- Numan menemencıoglu d6nilyor 
.... k l ın cimdi H · · · • ••ıe tedır. Gazete, A manyan :.- Beyrut 13 (Hususi) - arıcıye sıyası 
F'ransız ve Belçikanın idaresinde olan il t arı Numan Menemencioğlu bir-
e k· d 'kff tnıiye- m s eş 8 ı Afnka klonilerile e ı 1 a e b·-A'lt;t~ıştır. Bugün Sancak 
c"ğ . . k d' den ı.,.., .. s d .. 

ını ıddia etme te ır. alr l su ile birlikte Ankaraya o-
a da aOkün ba~ 50 0 

kapıM~an~bun~~~ 
gazetelere ilin veren jhtiyar 

kadına çıktı 
Evvelki gi.ın, tanare piyangosunun bü

yük ikramıyesini kazanan vatandaşı g~ 
riince, büyük ikramiyeyi kazanmış ka _ 
dar sevindim dersem, samimiyetimden 
hiç şüphe etmeyin ... 

{Devamı 11 inci 6ayfada) 

Romanya 
Kabinesi 
istifa etti 
Bükreş 12 (Hususi) - Başvekil Ta

taresko kabinenin istifasını bugün kra
la vermiştir. 

Yeni kabine, gelecek hafta yapıla -
cak olan intihabattan sonra kurulacak-

tır. 
Köylü partisinin iktidar mevkiine 

gelmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Yeni tefrikamızı başladık 
tubulda gömUIU milyarlar etraflndaki gizli harb 

Bizansın defineleri - -

llıt taggarecinln "--
Ailelerine 5 er bin lira Hapishanede ölen tarih hocasının şayanı hayret ifşaa ' • 
}Jıram/ge verileceJı •Bizansın defineleri•, son senelerin e n güzel sergüzeşt romanlarından bi-
Ankara 12 (Hususi) - Son defa ıı:ıy- ridir . Her tefrikasında yeni bir nmee ra, yeni bir heyecan ve alika membaı 

yare kazasında şehid düşen pilot Ekrem bulacaksınız ve ilk satırlarla beraber duyaca;ınız merak sizi eserin sonuna 
ve makinist Saminin ailelerine beşer bin kadar uvlde "6 riikliyecektir. 
tiril ikramiye verilmesi tçin hükumet Bugün 13 üncü sayfada takibe 1 aşlayınızl 
meclise bir kanun teklW yapacaktır. 
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----~§~~----------~, ------------------------------------------------------------------------Resimli Makale: X Yersiz titizlik insanı gülünç gapar 1C Her gün 
ihtikar ve p'iİıalılıJa karıı 
Naııl mücadele edilebilir? 
-- Yıun; tıultittU, Blrı• 

S evimll ~hreii ve zeki bakışla -
rll.c, İzmir muhitinin hayli sevgi

lerini toplamış ve gördüğü işlerle de bu 
se,·gileri hak etmiş olan İzmir belediye 
reisi, beledl)'e meçliJlnin bir lçtlmamda 
iki mübhn me.eltye birden dol'llnmut ve 
kendisine sorulan bazı suallere cln~:ıl -
lah!> cmapUahl> tarzında cevablar Y&o 

recek yerde, açıkça ve samimi bir dille 
düş(.indüği\tıil söyleyip işin içinden çık· 
mış. Mestltlor<len biri, tzmlrde phrln u
mumi hizmetlerdir: Telefon, elektrik, 
tramvay, su. Bu işler, pmdiye kadar biz
de $ers yoldan gidilerek yapılnu§tır. iz-
,pıir de bu yolun içindedir; çıkmıya ça : 
lışıyC!'J :belediye reilinin ıöilerine ve ip 
tutuş şekline bakılırşa,, çıhcaktır. Da -
rısı İstanbul şehrinin başı~a! 

!kinci mesele de, şu mahud ihtikar d~
vacudır. Azadan biri, ihtikara karşı be
lediyenin mücadele etmemesinden şika • 
yet edince doktor Uz, elde mücadele 
için salihiyet olmadığını ve mevcud 
salahiyetlerin hiç bir işe yaramadığını 
sövledikten sonra belediyelere Wi de -
rc~ede salihiyetler verilmesi için teşeb
büslerde bulunulduğundan ve bunlar a
lındıktan sonra mücadele edilebileceğin
den bahsetmiş. 

Acaba nasıl salahiyet? Burada biraz 
durmak isterim. 

* Evvela, şu cihtikar> ı tarif edelim. 
Bunun halk tarafından bir tarif ediji.ş ı 
şekli vardır ki ben ona cpahalılık> adını 
veririm. İktısadcılara göre tarifine gelin
ce, o ayn bir şeydir: İhtikar, muayyen 
bir maddeyi veya maddeleri, bir elde top
lamak ve piyasada rekabeti kaldınp, bun
ların fiatlarını yükseltmektir. Şu halde 
biri pahalılık, diğeri de ihtikar olan bu 
iki iktısa:di hadise ile mücadele için de 
ayrı ayrı usuller olmak gerektir. 
Eğer lhtıkar denilen feY, şu kömürün, 

f asulya ve pirincin, kahvenin, şekerin ve 
eon;,.0 .,.;n 4i'°'tlft~'"'"1olr; ,nilz.CU'lrlilr İco lu.a. 

yükseklik, ihtikar şeklinde tecelli et -
mek için, ancak bunların muayyen eller
de toplanmış bulunmaları lazımdır. Eğer 
bu mallar, hep bir elde toplanmış değil· 
se ihtikarın vücuduna inanmak güç olur. 

İktısadi hayatta serbest alış veriş, arz 
ve taleb kaidesi denilen şeyler, boş söz
lerden ibaret değildir. Bir piyasada ser -
bc~t alış veriş mevcud olduğu, arz ve ta
leb kaideleri serbestçe hükümlerini icra 
ettiği müddetçe o piyasada ihtikar ola -
maz. 

Titiz sıfatını vırdtJimiz kimseler vardır. Bununla her 

ıeyde kusur arıyan, bulan ve buldujunu da izam eden in

sanlan kasdederiz. Bu gibi adamları sırasına göre ya gü

lünç, yahud da hqin olarak görürüz, kendilerine kızarız, 

hakikatte bu pbi adamlara kızmak değil, acımak lazımdır. 

Yersiz titizlik gösteren adam en büyük fenalığı kendisine 
yapar. Huzur ve rahatı hiç yoktur, daimi bir sinir içinde 
yaşar. Dostu, arkadaşı yoktur, kalabalık bir muhit içinde ol
sa da eene yapayalnızdır, halk ona ıeçlınsb der ve kendiaini 
karantine içine alır, vazifemizi yapalım. verdiği.ınlz lfi yap. 
tıralım, fakat yersiz titizlikten kaçınalım. 

( sez 
Bu çocuk /nglllz 
Bok•iJriJ Farr'ın a.ııdır? 

Dünya •fır sıklet pmpiyonu zenci 
boksör Joc Louis ile dövüşerek sayı he
sabile yenilen İngiliz boksörü Farr'm a
lC?yhine bir dava açılmıştır. Davayı açan, 
boksörün çocukluk arkadaşı 23 yr.şların
da genç ve güzel bir kadındır. İddiası da. 
çocuğunun babasının Farr olduğu mer
kezindedir. 

ARASDNDA 

HERGUN Bl
1

R FIKRA *I 
Yirmi sopa daha yerdin! 
Kadının biri karşısına çıkanlan köy-

lüye: 
- Sabah namazı kaç :rekattır? 
Diye ıormUJ. Köylü bUmemif, kadı: 
- DÖTt ıopa 11e da dört rekat ol • 

duğunu öğren! 

Demiş, dört ıopa attırmıı. Ôğleyi 
ıormU§. Köylü bilememi§. Bu. sefer 
de on. sopa attırmıı. Velhasıl köylü, 
bütün. namazlar için o namazlann 
rekatlan kadar ıopa vemif. 

Köylü, ı1erde inim inAm inliyorm.UJ, 
muhzir ı,ıanına ıokulmUJ: 

- Dua et ki, demif, nıma.zanda. de
ğiliz de teravih namaza kadının aklı
na gelmedi. Onun için de aynca yir· 
mi ıopcı yerdin! 

• • 
GiJzle demir çubulıları 
Eğen bir Hind fakiri 
Gözile demir çubukları eğen bir Hind 

fakiri, çiğ çiğ yılan yiyen bir arkadaşıle 
Londraya gelmiştir. 

Ana ıe/Jıatlnln 
Yeni bir namuneıl 

) 

Bir piyasa normal şartlar içinde bu - Mahkemede: 
lundukça, yani herkes muayyen madde
leri, diledi~i yerden alıp istediği yeı de 
satmak hakkını haiz oldukça ve bu mad
deler de bir veya birleşmiş b·r kaç elde 
hapsedilmedikçe ihtikar olamaz. Fakat, 
bu hal pahalılığın vücuduna da mani de
ğildir. O zaman da ihtikarla değil, pa • 

Pencapta bir gösteriı esnasında, iki de
miri yere dikmiş, uçlarını sol gözünün 
kenarına dayamış ve o kadar kuvvP.tle 
tazyik etmiş ki demirlerin ikisi de eğril
miştir. 

Londrada bir evde yangın çıkmıı, evin 
t n üst katında oturan bir anne, duman 
'e alevlerle mücadele ederek, itfai.ye 
merdiveni vuıtulle odasına girerek 
dört çocuğunu da kurtarıp itfaiye nefer
lerine teslim ettikten sonra, ate§ln fid
detinden tutuşan merdivenden qağı in
miş ve hemen oracıkta bayılmıştır. Ayıl
dığı zaman da ilk sözü: 

c- Bir baloda benimle tam 14 defa 
dansetti. Sonra otomobiline aldı. Apartı
manına götürdü. O günden sonra sık sık 
buluştuk ve bir gün hamile olduğumu 
anladım. Çocuğumun babası Farr'dır, de
miştir. 

halılıkla mücadele etmek icab eder. D h * ünyanın en i tigar 

Eski Habeş veli ahtı 
karısından boşanmak istiyor - Çocuklarım kurtuldu değil mi? de

ml'k olmuştur. 

iklnciteşriıt :3 

Sözün Kısası 

a 

Sinema 
Terbiyesi 

E. Talu 

D 
nkıl!bın, ültraviyole ~aı ~~i, s~ 
tenin dumurlanmı§ bunyesı ~~ ..... 

ki ıifalı tesiri ile birdenbire bir fer 
bir gevşeklik husule geldi. Örf ve ade 
rimizi pek kısa bir zaman içerisinde 
mamile değiştirmek mecburiyetinde 
dık. Fakat bunların yerine derhal i • 
etmek icab eden yeni bir yaşaYif tarzt 
büsbütün yabancıları idile. Sıkı bir e 
ret ve koyu bir karanlıktan, birdenb 
hürriyete ve lflğa salıverdiğimiz fer 
rin gözleri kamaştı, başları döndü. 

Bu tabii netice, az çok iyiliğe doğru 
farkla, hala devam ediyor. Kendisini 
nıftan döndüren muallime el kaldı 
genç ile, hayat yoldaşına ihanet et 
dikçe kendi kendini betbaht sayan k 
veya koca, o ilk sersemliğin kurban 
rıdır. 

Rotasını değiştiren aile gemisi, ken 
için halA yabancı olan bir ummanda 
calıyor. Bunun ıiebebini mazide, bugü 
ve bu inkılaba inanmadığı için, bizi la 
kile hazırlamamış, manevi techizatı 
noksan bırakmış olan mazide aramak 
zımdır. 

Bu eksik terbiye ile, birdenbire hayrı 
taki gidişimizi değiştirmek ıztırarı k 
f1Sında kalınca, ef'al ve harekatımızı u 
duracak bir örnek, bize medeni sosye 
hayatının sırlarını öğretecek bir iist 
aradık. 

Bazılarımız bu üstadı ve bu örneği 
nemada buldular. Holivut'un, yıldızla 
nın sihri füsununu, güzelliğini, cazibe 
pi canlandırıp tebarüz ettirmek maks 
dile, stüdyolanndan her mevsim piyas 
ya sel gibi çıkardığı muhayyel hayat k 
medilerini hakikat diye kabul ettiler. ~ 
filmlerdeki servet ve ihtişamı, lüksü, h 
fi Dikleri, salon entrikalannı, dans- mac 
ralarını, fiirtleri, aile bünyesini fren 
gıôi kemiren ahllki nizamsızlıkları, m 
deniyetin icabatı gibi telakki edenler ço 
oldu. 

Sinema terbiyesi, sinsi sinsi, aile terb 
yeainin mühmel ve boş bıraktığı man 
viyafa sokuldu, yerleşti. Halinden - n• 
tadar iyi de olsa - hoşnutsuzluk, lüks n 
tfrası, macera iştiyakı, süs ve güzelli 
her ıeyden üstün tutmak kaygusu, saa 
deti .meşru yuvanın basit çerçevesind 
d!§anda aramak hatası, ve nihayet aile 
sarsan, bazan da yok yere yıkan fırtına 

ı lar, hep sinema terbiyesinin kötü tesir 
Ieridir. 
Bunları, bu hakikatleri tebarüz ettir 

mekle, sinemanın bil!kayt ve şart düş 
m3nı olduğuma hükmedilmesin. Asrımı .. 
zın bu en güzel icadlarından birine be 
alelitlak hasmolursam, manasız ve lüzum
suz, hatta gayri tabii bir gerilik izhar ve 
isbat etmiş olurum. Sinema güzel şeydir, 
zevktir, ihtiyaçtır ... Ancak mesele, onu 
hangi zaviyeden temaşa edildiğinde, sey 
redilen herhangi bir filmin şu veya b 
şuur üzerinde ne türlü tesir yaptığm
dadır. 

İktısadi madana ihtikarla mücadele et- adamının ar% 'lSU 
rnek kolaydır. Fakat, pahalılıkla müca - v ce hk 

1 

Memleketlerinin İtalyan istilasına geç
mesi üzerine Kudüse gelip hala orada 
ikamet etmekte bulunan Haile Selasenin 
oğlu, eski Habeş veliahdi, Kudüsteki 
kıptı patrıkliğine mürac8ıllt ederek ka-

89 yaşında bir aşk izdivacı - Oh! Glizel bir film seyrettim .. Bu 

k gece, haz içerisinde rahat bir uyku uyu· arşova za ma eme erinden birisi-
delt' etmek güçtür. Hıç değilse, çok karı- nln huzuruna serserilik cürmile Leon 
şık bir işti". İhtikarla mücadele için, lil- Kot'lô slti isminde birisi sevkedilmişti. 
zım gel.en tedbirleri, ekseriya, belediye- Hakimin suçluya kaç yaşında olduğunu 
ler değıl, devletler alırlar. Pahalılıkla 

mücadele bahsinde ise hem devletin, hem 
de belediyelerin ve onlarla beraber hal
kın ayrı ayn vazifeleri ve yapılacak it
leri vardır. 

Fakat, ister devlet ihtikara karşı, ister 
devlet ve belediye, ayrı ayn ve halkla 
miiştereken pahalılığa karşı, kim ve ne 
gibi tedbir alacak olursa olsun netice şu
na varır: Tedbirler; inzibati, yani emrü 
nehiy şeklinde olduğu müddetçe ihti -
kar veya pahalılık artar, iktısadf ve hu -
kuki mahiyette oldukça, ihtikar da, pa
halılık da azalır ve büsbütün kaybolur. 

'Bunun için, .gönill ister ki, İzmirin açık 
Llü beledıye reisi, ihtikarla delil, pa -

halılıkla mücadele etsin. Eğer şu ·ıeya 

sorması üzerine Kozlovski: cTam 134 ya
§ında olduğumu size söylemekle şerefya
bım:t cevabını vermiştir. Bu cevaba hay
ret eden hakim suçlunun hüviyet cüzda
nını istiyor. Tetkik edince: cKozlov~ki 

ben de sana. dilnyanın en yaşlısısın de
mekle mübahiyim> demi§tir. 

Kozlovskinin ağnnda bir tek bile diş 
bulunmamakta, fakat çok san olan f;:lÇ 

ve sakallarında da beyaz kıl görülmemek
tedir. 134 lük ihtiyar asla evlenmemiştir. 
Hiçbir hısım ve akrabası da yoktur. B\i
tün hayatını kırda ve ormanlarda geçir
miştir. Hafızası pek mükemmeldir. Ge
çr.an asrın ıptidalarına aid birçok tarihi 
hlidiseleri pek doğru olarak hikaye et
mC'ktedir. En büyük emeli Fransaya gi
C\C!rek Fransanın en ihtiyar kadını madam 
Oportonu görmek olduğunu söylemekte
diı 

rısından boşanma davasında bulunmuş
tur. 

Eski Habeş veliahdi 1932 senesi mayı
sında babasının tensibi ile Ras Seyyumun 
kızile evlenmişti. Malfun olduğu üzere 
Ras Seyyum evvelce İtalyanlar ile çarpış. 
mıc; fakat sonradan onlara iltihak et-., 
mişti. 

Dünyanın en uenç 
Başvekili 40 yaşında 

Feci surette öldürülen Avusturya baş
vekili Dolfüs'ün yerini almağa davet e
dilen o vakitki maarif nazırı Dr. Schu
schnigg Avrupa ve belki de dünyanın en 
genç başvekili bulunuyordu. 

Avusturya başvekili bu rekoru hala 
muhafaza etmektedir. Önümüzdeki bi-
rincikamınnn 14 ünde kırk yaşına basa
caktır. Bu vesile ile şerefine büyük me
ratim yapılacaktır. 

. 

Yapan adın 
Seksen dokuz yaşında bulunan Bayan 

Ameli Vitil birkaç gün evvel Londrada 
dördüncü nikihını akdetmiştir. Gazete
cilere yaptığı beyanatta kendisinden iki 
yaş küçük yani 87 yapnda bulunan bu 
dördüncü kocası Forman Bal'ın kendisi
ne önceki evlenmelerinde idrak edeme
dıği saadeti vereceğine emin bulundu
ğunu söylemektedir. Bayan Ameli ilk de
fa 17 yaşında iken evlenmişti. Bu izdivaç 
neticesinde bugün biri 72, diğeri 70 ya
şında bulunan iki kız çocuğu doğurmuş
tur. Bunların her ikisi de çocukları ve 
torunları ile analarının nikah merasimin
de hazır bulunuyorlardı. Diğer iki koca
dan doğureuğu çocukların hiçbiri hayAt
ta değildirler. 

Amelinin dördüncü kocası Bal da ev
velce iki defa evlenmişti. Fakat bu defe.
ki evlenmesinin aşk neticesi olduğunu 

sC\ylemekte ve 87 sinden sonra akdettiği 
bu nikahın kendisini mes'ud edeceği ka
naatini taşımaktadır. 

bu maddede bir ihtıkar varsa bu, y!llnız 
1zmirde değil, her taraf ta vardır; bunu 
arayıp bulmak işini devlete bırakalım ve 
ondan istiyt'lim. Fakat, İz.mirde paha!ıhk 
varsa bunun bir kısmı ile olsun, belediye r 
mücadele edebilir. Ancak, bu mücadeı!?
yi beled;y ... nin emirleri ve nehiyleri yo İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
lile ve bilhassa belediye zabıtası elil~ <le
ğıl. belediye ile halkın elele çalışan iktı
sad kuvvetlerile yapabilir. 

İstanbul limanında iş sahası 
hayli arttı. Mevcud vasıtaların 

gösterdi. Tereddüd caiz değildi, 

1 ~TER 

bu yıl içinde bir 
arttırılmasına lüzum 
kararı verildi, büt-

çeye tahsisatı konuldu, §imdi 
limanına bir heyet yollar.ancak 
satın alınacaktır. 

İ NAN, 1 STER INANı~AI 

bu para ile 
ve oradan mavna 

Dünyada, bin kere tecrübe edilmiş şev
leri bir kerr> daha tecrübe etmeğe ve bin-ı 

(Devamı 10 mıc:u sayfada) ~----------------------------------------------.-

ya cağım .. 
(Devamı 10 u.ncıı sayfada) ---- ._....... ......... ,.., ______ _ 
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,-i Bu Sabahki ] f s: ı 
L'Gö Gazetelerde -

•• 

aponya inin e an 1 Omun) S 
başm&k&leainln serlevhası cZirai klalk.ınma 

' 

1 yolunda;. devlet ~iimune çlftllltleri»dlr._ Yu- B . . 
nus Nadı, yeni hukümetln bu mesele uze - • Tezz/gada f QŞlZffl 

h k 
rln~eki faaliyetini takdirle yadettikten sonra e S 

kt 
·ıı. . t e bu ışde takıb edilecek yolu cDevlet nümune On manevra/ardan 

Pa )na 1 ı a ini Is ıyor 
çiftlikl~ri" tesis ~tmekte görüyor. Ve Atatür- alına • f h I 
kun mıllete hedıye etmlf oldukları çiftlik - n ln l aıar 
!erin bu hayırlı işe başlangıç olabileceği mü- y S 

1 
azan: elim Ragıp Eme~ 

Sulh şartları arasında şu madde vardır: "Alman, Japon tamında bulunuyo.::... 18 re2'ilya Cuınhurreisi Vargas, 
Klll'un - Asım Us, Antakya patriği tar- Brezilya ayan ve meb'usan 

ltalgan ve Çin iktısadi teşriki mesaisi,, dinal G~brlel Tappoulnln Parlsi ziyareti mü- meclislerini dağıtarak Brezilyanın İ -nasebe~ıle, Paris gazetelerinin kardinalin t:ılva gibi korporati .. ' . 
T . . ( . . .. . .. Osmanlı devleti aleyhindeki faaliyetinden b" • .. . ' .v esas: mustenıd 

te ~-kyo 12 - Burada bakim olan kanaa- nın da bu paktda bulunması bır tara lan dan tecrıdı, Komunıst duşmanı mem - takdlrkıirane bahsederken Osmanlı devlet.ini ır reıunı kabul e~ oldugunu jün -
gore, Japonya Şanghay zaferinin ya _ Ç'nin J aponya tarafından i~tilası?a kar~ı leketler tarafından Çinin asker i bir üs- yerlerin dibine batırdığını, bu meyanda, u- yaya ~lan etti. Bu suretle de, Cenubi 

:~tığı psikolojik andan istifade ederek ve diğer taraftan da Çin sıyasetınde hı r sülhareke olarak kullanılması Alman, mumiyeUe Türkiye aleyhinde nümayişU - Amerıkanın bu en büyük devletine ~·a
L.o areşal Şan-Kay-Şeke J aponya ile teşri- değişiklik husulüne karşı bir garanti teş- J apon İt l ç· "kt d: teşrikilr~ne neşriyat ve tezahüratta bulunduklarını şizm idaresi yerleşmiş oldu. Breclya. ~ . k - ' a yan ve ın ı ısa ı soyled1kten sonra bu neşrlyat.m çlrkl.nlJ.tinl k - · . 
hı. ' tnesai etmek, yahud da silahla tama- k il eder ki bu Japonyayı ~ıne oştug~ mesaisi. ve bugünkü Türk-Fransız do.!tlutu ile ta- omunızmı~ kesif propagandasına sah· 

ıle ezilmek şıklarından birini intihab çok ağır şartlardan vaz geçırecek mahı- Çind . .. . a- bili telif olmadığım tebarüz ettirmekte, bu ne olm~ bır memlekettir. Bir ara De-
ettnek hususunda son bir teklif yapıl _ yettedir. Sulhun akdi için Japon~.ar. tarı~ . en bazı ~cnebı n ufuzunun ız arada da demektedir ki: mokrasıye doğru yol almaya başlam:en, 
tr,alıdır. iından iler: sürülen şartların muhım~erı lest ve Fransız, Ingiliz ve Sovyet ta - 11 Biz.im de bu hadlse üzerinde böylece karşısına çıkan komünizmden korun -

Meselenin esası Çinin antikomünist şunlardır: . hakkümüne karsı Çin tamamiyetinin duruşumuzun . sebebi Fransız efkarı umu - mak lüzumunu hissetti. Memlekette U· 
Pakt .. 'la.hl . · d • miyeslnı vaktinde uyanık bulunm~a davet zun za b . ına iltihakıdır. İtalya ve Almanya - Çin ordusunun tecavuz sı arın - ,yenı en ele alınması. etmektir: Zira Atatürkün daha geçen hafta ma~, azan ıçden içe, bazan da 
~' • ••• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • •• -----··--• • • '• • •••• • ••••• • •• • •• • •• .,..,..._. Büyilk Millet Meclisi kfusüsünde s~lediğl aç~taı:1 m~cadele eden bu iki iktısadi 

1 . it d F Ja P on d açılış nutku Türkiye ile Fransa arasındaki telakki. nıhayet komünizmin galebesi 
ngı ere en sonra r ansa ya a ~0~.t~~k münasebetlerini~ .bundan. sonraki ile ~eticele~ek üze_re iken iş başın -

olçusu Fransanın Hatay ışıl\de takip edece- dakı bazı erkanın müdahalesi ile yazi-

d F k h 
.. k A t. 1 B ı· r fa c ,. a !~a~~ır g~ı::~;~;e bağlı olduğunu çok açık y:t baştanbaşa değiştirilmiş oldu. Dre-

a ran O 
u ume 1 e ·~ z~lya~a v~kua gelen bu inkı!abda hari-

. cı tesırlenn mevcud olmadıgı iddia e -•• • d • · Ta? - dkinci Mil~i Misab lslmll başma- dilemez. Brezilya Faşizmi, elbette ki 

nı b t t e ıyor Bir l:akır d • ..ktu"" kalesınde Ahmet Emın· hariçten a d .. d.. b unase a esıs ma enı ço ' (( 1919 senesini hatır{ıyalım: Türk mlllell- A y r _un gor u ve u sur~~le 
500 kişi öldü nin mukadderatt karanlıklar içinde bulu - c.enubı Amerıkaya, Avrupanın komu -

nuyordu. Memleketin mühim kısımları ya - nızme karşı bu1abi1diği şayanı müna -

'Yakında Roma - Berfin Londra -
arasında müzakereler başlıyor 

d Pa~is 12 (Hususi) - Son günlerde E
cn ıle Delbos arasında Brükselde cer~ -

Y~n .. eden müteaddid görüşmelere büyük 
bı~ ehemmiyet verilmektedir. 

iyi haber alan mehafile nazaran Eden, 
F'ransanın da İngiltere gibi gencraİ F ran
ko nezdinde ticari mümessiler bulun -
durmasını Delbosa tavsiye etmiş ve bı..1 
hususta Fransız hariciye nazırının nm
\:afakatini elde etmiştir. 

Bir kaç gün evvel Brükselden Parise 
dönmüş olan Delbos, Edenin tavsiyckti
ni kabine arkadaşlarına izah etmiş ve bu 
lllı;sele etrafında bir karar verilmes .~i 

istemiştir. 
Siyasi mahfellerde hüküm süren h -

naate göre Fransa da İngilterenin açtığı 
İ°olu takibde gecikmiyecek ve Franidst 
spanyaya mümessiller gönderecektir. 
Bu münasebetle, Frankist İspanyada 

P'ransız konsolosların elan vazife başın
da bulundukları kaydedilmektedir. 

miş olan Delbos, Edenle vaziyeti yenid~n 
müzakere edecektir. Bu görüşme netic~
si"lde, Fransarun da Franko ile ticari 
mü.nasebata girişmesi çok muhtemel sa -
yılmakta dır. 

Franko hükumetini hukukan tanımak 
meselesine gelince, bunun da pek ge -
cikmiyeccğı ve yakında Londra - Rom:ı -
Bt>rlin arasında başlanması beklenen rr.ü
zakerelerde bu meselenin de bir karara 
bağlana.cağ. tahmin olunmaktadır. 

Salamanca 12 - Dün akşam geç vakit 
neşredilen bir resmi tebliğ. İngiltere hü
kumetini temsil eden Hendaye'deki İn -
giltere büyük elçisi Sir Chilton ile Sa1a
mnnca makamlarını temsil eden diplo -
matik daire direktörü Sangroniz arasında 
notalar teati edilmiş olduğunu bildir -
mektedir. 

Londra 12 (A.A) - Lioyd Geor_ges, 
İı;panyanın hükümetçilerin elinde bultı

nan kısmına gitmek üzere Barcelona hü
kumetinden bir davetname almıştır. Bu akşam tekrar Brüksele hareket et-J a pon-~ t;:,._.~~y----y·a--·-;.,,._~J~~~ri bir 

Amerikan hastanesini 
bombardıman ettiler 

Tokyo ı.ı ~-A.~) - N~g~no~a bi~ ba 
1 
bancL i~gali altında idi. Mllletln kend~ k_en- k~şa ilac, bir. ihraç maddesi olarak 

kır madem çok:muc;: ve çokuntu netıce- dine guvenl sarsılmıştı. Kurulu hultu - gonderilmiş oldu Bu adı d. . l · · d . ~ · . . mı ıger erı -
.:;ın e hır de infilak olmuştur. Beş yüz met, millet aleyhine çalışıyordu . . tak"b d ' . •. . . işçi topraklar ltın .. ..!". kalını _ Bu sırada Erzurumda tanyeri ağarmıya nın 1 

_. e .ıp etınıyecegmı kestırmek 
t a da gomu u ş başladı. Sıvas üzerinden bir ümld güneşi kolay degıldir. Fakat Cenubi Amerika.· 
ır. doğ~u. Bunun adına Milli MI.sak adı verildi.• nın hararetli insanları için Avrupanın 

Japonya 
Konferansa menfi 

Dıye başlıyor ve Milli Misakın tahakkuku- ideolojik davası yeni veni mücadele 
nu anlattıktan sonra Atatürkün Millet Mec- ufukları aç ' ı ~ç .. nk·· F ~· 
lisinde verdikleri tarihi nutka ve Başvekil mış o uyor. u u, a.şızrn 
Celal Blyarın evindeki davette Atatürkle, aleyhtarlarının mukabil harekete geç -
Başvekil Celal Bayar arasında geçen sözlere meden boş durabileceklerini sanmak 
temas ediyor ve ezcümle diyor ki: güçtür. 

* Cevab verdi 11Atatürkün nutkile Celil Bayarın nut -
kundan teşekkül eden kül, bu sözlerin yar-

Tokyo 12 (A.A.) _ Hirota, -Belçika dımile ilı:lnci bir milli misak mahiyetini al - Dünyanın en büyük orduları, İs -
f · J B ··1 •. 

1 
k f maktadır panya ve Uzak.şark sahalarında kulla-

se ırıne, aponyanın ru.ı\.se ·on e - c ır.ı B. b mis kı t h kk k ttl . . . . . . . ea ayar, u :ı a a u e rme- nılan e · ·rh ransına ışürak etmesı ıçın ıkıncı defa yı, Büyük Şefe ve Türk mlllettne söz ver _ Y nı sı a -
olarak vuku bulan daveti reddettiğini m!ştir. Yeni hükumetin, Büyük Millet Mecli- Son ların tecrübele -
bildiren bir nota tevdi etmiştir. sı huzurunda aldığı taahhütleri muvaffak!- manevralar 1n rinden de istifa -

Brüksel 12 (A.A.) _ Japonya tara- yelle yapacağına da kanaat. göstenniştir.ıı ln tıbaları de ederek ma::ı.ev· 
I da ·ı ab B ·· k ı k f S ralar yaptılar. 
10 ~ \·erı e.n CC\' .. ın' ru se. ~on e- irkec·de bU Sabahki kaza Fransız erkanıharbivesine go··re bu 
ransı ıle yemden muzakereye gırışmek .1 

imkanına karşı kapıyı kapadığı, Brük- Bu sabah Sirkecıde bir kaza olmuş, manevral~rın bugün meydana çıkar -
sel mahfellerinde söylenmektedir. bir otomobil seyrüsefer nizamnamesine .mış oldugu kanaat şudur ki. şimdiye 

aykırı olarnk tramvayın sol tarafından kadar yalnız Alman ve ItaJyan ordu -
Könek/ere geçerken yoldan geçen bir genci çiğııe- lan, milli müdafaa bahsinde mutlak 

r miştir. Ger.ç başından ağır surette yara- beraberliği temin etmeğe muva!f ak oı-
Ve k öne k la:Jmıştır. Otomobil şoförü yakalanmış- muşlardır. 

r tır. Bu orduların tabiye esaslan, en ke-
V [a f • sif mukavemete karşı harekette sur • 
.1 avru rına ayın Eulgar kralı Parisde attir. Bu scbeble İngiltere ile Fransa, 

Ankara 12 (Hususi) - Milli Müda- Londra 12 (A.A.) - Bulgar hüküm _ tek kumandan ve tek bir milli müda -
faa Vekaleti askeri hizmetlerde kulla _ darlarile Prenses Maria bu sabah Parise faa kadrosu düsturunu ihya etmek !:ney 
nılacak köpeklere ve köpek yavruları _ hareket etmişlerdir. lindedir. Birbirinden müstakil hareket 
na tayin ve yem bedeli kanununda gös- eden kuvvetler, ne derece müessir o -
terilen mikdarlarda tayin verilmesi i _ Müthiş bir tayfun, 50 bin lurlarsa olsunlar, büyük bir iş göre -
çin bir k anun projesi hazırlamıştır. kişi melcesİz kalmıştır memişlerdir. - Selim Ragıp Emeç 

Bu projede köpeklere ve y ı 
• 

1
_ • • • avru a - Manille 12 (AA.) - Buçon'un mer 

rma verılerer. tayın ıstıhkakının yer - k · · ·· ·· · · kl' için bir lalim t ·ezını supuren tayfun netıcesınde o -
Edebiyat Nobel mükafatı 

;ne şe ktı d a name hazır - tuz sekiz cesed bulunmuş ve teşhis e -
Ncıııkin, 12 (A.A.) _ Chan hai ~~hri- zat. Nansiang'ın ~ Ja~n kuvvetlerinin anma a ır. dilmiş ve elli bin kisi meskensiz kal -

!ıe ... O -
1 

fed N . g Ch 
1 

.,;~r'atle şimale dogru ılerlemeleri saye - l ~ · ı mı mesa e ve ankın - ang- ~... . Ala tu••rk 3 \..(0.s ı ""' c.r<"" mıştı_r. Muhaberat tamamile munkati 

Stokholm 12 (A.A.) - Akademi 
1937 edebiyat Nobel mükafatını Fran
sız muharriri Roger Martin'e vermiş • 

h . . de zaptrdilmış olduğunu beyan et - -...u-.ı... ıd - d f aı demiryL'lu üzerinde kain wousih A- sı~ . ~arkla l~d'.ı.ik ~ "\ o._ ugun an ta silat alınamamıştır. 
~~k h · 1 ·t m~~ y ff ~ J ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tir. 

· an astanesı , Japon tayyare erı a- G. ]erde Hangçeu körfezinde kara- h f rarınd b b d . . . eçen S ega a ıne r-ıktılar JJ . an om ar ıman edılmıştır. •a çıkarılan Japon kuvvetleri dün An - ~ Sal: ahı a n Sa baha : 
Ik.i Çinli ölmüş ve birkaç tanesi de yn- ~:ng'e kadar ilerliyerek Nansiang müda- (Bastarafı 1 inci sayfada) f_eza ve terbiye ta.lanmıştır. Hastahaneye Amerikan bay ftlt>rini yan ateşine almakla tehdid etmış- le Şark vilayetlerinde bir tedkik seya-

l'ağı asılmıs idi. ]erdir. 1ıati yapmak üzere şehrimizden ayrıl-
C ~ F k t yarı · resmi Çin mahfelleri bu mışlardır. 

hanghai 12 (A.A.) - Japon ordnsu a a . d' 1 Reisicunı1ıur, istasyonda Büyük .Mil-
tıaırıına ·· .. 

1 
w 

1
• . ttar bir ~ehrin zaptını tekzıb etmekte ır er. 

1 so;ı: soy emege sa ayıye 'll • let Meclisi Reisi, bütün vekiller, müs -
•••• 

L d H l
•f teşarlar, meb'uslar, generaller, Anka-

Franklin 
dün 

Bouillon 
öldü 

Of a 1 ax ra ı·ali ve belediye reisi, ııekazetıer yük-•d• ~ek memurları, Ankara garnizon 1;e Berline gı ıyor merkc= kumandanları tarafından, uğur-
d 

12 
(AA) Avam·K·ımara lanm~ ve ista.~yonda toplanmış olan 

Paris 12 (AA) - Eski nazır Frank - Lon ra . · · - , c '. - 1~alabalık bir lıalk kütlesi tarafından al-
lin B .

11 
. . sında sorulan bır suale ce\ aben, Sır ouı on vefat etmıştır. ·r . 1 kışlanmış 'l:e selamlanmışlardır. 

Anadolu ajansının notu: John Simon, Lord Halı ax ın ge ecek .J • il 1 
nafta içinde Berline gideceğini beyan Yeni ı:emıryo arımızm açı ma 

Türkiyenin samimi bir dostu olan \'e k' to··renferı' 
'l'i.i.rkiyeye istiklali uğrunda yaptığı miı- etmiş ve demiştir ı: · • . . Bu ziyaret tamamıle hususı ma • Ankara 12 ( A.A.) - Sivas - Div rik 
Cadelenin en müşkül anlarında hıç bır . « 1 n'a rag·men, Hitler bu hu ?nenf t . k . . .. h tt bu hıyette o ması hattının isletmiye açılma ve Diyanbe-
luı aa goze~me sı~ın ~uz~·ı ~re .. e .. d ,- susta maltımat a1dıklan sonra bu ziya- 1:ir - Cizre hattının temel atma törr:n-
t:i:abn. Frtank~~nl Bokuıldlond~n o umunu c- ret esnasında Lord Halifax"ı görmekle Zerinde bulunacak olanları hamil hu -

ır eessur e ay e ıyoruz. bahtiyar olacağını işrab e~n:iş ve Lord susi tren bugün saat 16 da Ankaradan 
Halifax da Bitlerin davetını kabul et- Siva.sa hareket etmiştir. Trende meb'ııs-

Y eni a dliye tayinleri miştir. lar Nafia Vekaleti siyasi ve idart miiı;-
Ankara 12 (Hususi) - Yeni adliye Hava tehl·ı'kesine karşı te§nrları, devlet demiryolları işletme 

tayinleri şunlardır: . ıwwm müdürii ve matbuat müınessıı -
Aydın sulh hakimliğine Istanbuldan yeni bir v.::sıta bulundu 1eri bulunmaktadır.,---

Taşer oğlu İstanbul sulh ha~imliğine 
2 

(H ~) H ·· ~ --b--1 -d-- :- -b-·-·· 1··---:-- 1 Aydından Muhiddin Ferman. Izmir ir Londra 1 ususı - ava mus - nın u un ugunu eyan e~~ emıştir. 
ra. ~ filcim d' At' • teşarı hava hücumlarına karşı korun - Bu hususta yapı1an tecnıbe!er mem-
-. memurlug~a dilh' . 

1 
nadı:nze 1 1 Tnak Üzere yeni ve müessir bir vasıta - nuniyetbahş neticeler vermiştir. 

.,-= Ertunç tayın e mış er ır. ,.. .. 

Belediye yasaklarının halk terbiye si üzerinde müsbet tesirleri oldullunu 
sırası geldikçe hatırlatmm. İstanbul Ş1"hir Meclisinde belediye zabıtası "'tali
matnamesinin yeniden konuşulması bu bahsi tazeledi. 

En yeni tango figürlerini kıvırdığı halde medeni bir insan gibi yeme.le ye
mesini_ bilmiyenleri sadece ayıplarız. Fakat başına silindir şapka koyup ba
loya gıttiği halde kaldırımlara tüküren olursa onu · affedemeyiz. Halbuki so
k~k ve cemiyet terbiyesinde dikkat edilecek o kadar mühim noktalar vardır 
~ bun~arı muhtelif sc~iyedeki h~lk tııbakalarına öğretmek için ancak bele
dıye nızamlannın cezaı ınaddelcrını yerine getirmek iktiza eder 

Musikiyi sevmiyen yoktur. Fakat hiç kimsenin radvosu ı'le. k 
h 

. • omşusunu 
ra atsız etmıye de hakkı yoktur. Ifalbuki radyosuna ayrıca ho l" d ,_ _ 
d b 

.. t·· h 
1 

. d' 
1 

· par or e ..... oy 
urup u un ma a Jeıye ın dnıek sa\·gısızlığında bulunanı l b h kk el • , • • ar o ursa unun 
a ı~ an an.c~k zabı~anın elınde.n. niz:ıınnamc gelebilir. 
Şehı:- Meclısı beledıye zabıtası nızamnames1• 1, 1· eld · · k b _ . . • en geçırır en u nokta~ 

lar UZPrınde çok durmalıdır. Çürıkii yeni hav2 tın z ti · b 
h 

· h · . . · J arure erı u hayatın 
manasını ve şa st urrıyetın hudud !arını ka ı · k' · " d.. ·· ·· B 

1 
vramıyan arı çır ın vazıyetlere 

uşuruy~~· un. arı saygısız, küstah birer vatandaş olmak mcvkünden kur-
tarmak !çın şehır ve sokak hayatma hakim olacak disiplini belediye nizam
namelerıne yerleştirmek lazımdır. 

Her vatandaş bilmelidir ki k d" k' . 
1 

bT A en 1 zcv ı ve keyft başkaları için ızlırab 
0 n 1 ır. . v~upada radyosu olan ev ve apartıman her halde bizden fazladır. 
Fakat hıç kımse komşusunun radyosundan haberdar bile değildir. Çünkü 
herkes radyosunu ancak kendi dinliyec-eği kadar açar. 
~umın. gibi şehir, sokak ve ceıniyet terbiyemizin kıvamını bulmasında be _ 

ledıye mzamlarının mühim tesiri olat'aktır. İçtimai hayatımızın s ı~ t " ı , b b · . . • e ame ı . ıe • 
S<t ına u nızamnameyı cıddı ve etıaf!ı düşüncelerle hazırlıyalım . 

Bürhan Cahici 



4 Sayfa SON POSTA 

Asfalt yollarm bozulmaması için 1 Sarıyerde yangın 

tedbirler düşünülüyor 

Edırne - ıstanbul asfalt yol1.ı 

Bir imamın ihmali yüzünden 
, bir mekteble cami yandı 

Sarıyerde .. Bahçeköy'de bir yan -) 
gın çıkmış, koy C<t?nii ile köy mektebi 
tamamen yandıktan sonra söndürül -
müştür. Yangın f!ece saat l de çıkmış 
,köy bekçisi tarafından görülmüş, der-j 
hal jandarma ve itfaiyeye haber veril • 
miştir. Ateş camiden çıkmıştır. Köylü
ler yangını söndürmek için çok uğraş -
tıklan halde ateş biraz sonra cami biti
şiğindeki mektebi de sarmış ve İstinye 
itfaiyesi yangın yerine gidinceye ka -

"" İkindteşrin 13 

Yalnız te n°0 n M re=- B 
e;;;;;J) \.\:::JJ ~ ~ sinemasında 

Bt:JGÜN MATİNELERDEN itibaren başhyacak olan yerinde sesli sözlü 
olarak alınan hakiki l 5 00 metrelik 

EGE BÜYÜK 
MANEVRALARI 

Filminde bütün Türkiye halkı büyük Atasını dinliyecek ve kahraman 
yenilmez şanlı ordusunu alkışlayacaktır. 

Sümer sineması nıüdiriyeti, bütün Vatandaşları bu tarihi filmi görmeğe 
davet eder. 

Bu film İzmirde: Tayyare sinemasında ayni zamanda gösterilecektir. 

ALDANMAVINIZ 
Beyoğlunda SÜMER ve IZMIRDE TAYYARE 

sinemalarından başka hiç bir sinemada ATATÜRK'ün, Hey' eti 
ve kahraman ordumuzun kumandanlarının hakiki 

seslerini dinliyemiyeceksiniz. 

Vekilen·n 

1 
dar cami ve mektep binası tamamen 

. . . . yanmıştır. 

Nafia Vekaleti otobüs ve o!omobill~ ~anistanda -~eşr~~]-~ ·kt~;:, ~ı~ hır . Cami ve mektepteki eşya köylü - ..._~--. 
rip haddinden fazla yük yükleyere anun n~şn ~ ~ 0 u~ ış e esının ya ler tarafından kurtarılmıştır. Yapılan 

İlaveten: B E E T H O V E N 
Hayatı, aşkları ve eseri 

H AR R Y B A U R tarafından ve EKLER JURNAU . 

adili~~rm~rul~~ ~~~~~~rud~~re~~~~mw~k~too~~~~mt~~hn~ ~---•••••••••••••••••••••••••-
duklannı, bu gibi ahvalde yolların ~a- ya, muteber ve büyük bir teşekküle mazını müteakib cami imamının yan _ Sevimlilik ... Valsler .... Musiki .... Muhteşem dekorlar... cazip bir mevzu 
miri için tazmina~ veya. ceza almak u - imtiyaz verilmesine dair b ir kanun ;makta olan mum ve kandilleri söndür- Bunlar,· bu hafta S A R A Y 
zere karşısında kimsenm bulunma~ı. - neşri düşünülıbektedir. meden cami kapısını kapayıp gitmesi 
ğını nazarı dikkate almış, bunun ıçm ı· · 1 · k d" sinemasmm 

· · · · Bu hususta bir de pro · e hazırlan - ne ıcesı, mum arın enyere yere uşen bazı tedbırler ıttıhazına karar vermış - J fitillerinin tesiriJe tahtaların tutuşma - Büyük muvaffakiyetler göstermekte olduğu RHEİNHOLD SCHUEN -
ZEL'in büyük opereti ve ALBERT MA'ITERSTOCK ve GUSTİ 

HUBER'in temsili 
tir. Bu meyanda beş alt~ -~Y = ~t~ ,,. _ sından çıktığı anlaşılmıştır. Hadisede 

Müte'errllı: - J Pollate • ihmali görülen cami imamı hakkında 
J 1 -----·- tahkikat yapılmaktadır. 

Beyoğlu Halkevinde konferans Bir adam kansını yaraladı 
Beyoflu Halkevinden : Salı günü saat 18. Beşikta§ Kilçükhamam arkasında oturan ~..ııııı••• 

30 da Evimizin Tepebaşındak.l merkez bl- İbrahim dün karısı Hayriye ile kavga etmlş BİR SÖZ KAFJ .--... 
nasında İsmall Hami Danişmend tarafın- ve Hayriyeyi yüzünden ya~alamıştır. Hay - A L K A z A R 
dan •Osman Gazinin Nesebb mevzuunda rJye hastaneye kaldırılmış, Ibrahlm yakala -
konferans verllecektır. Konferansa herkes narak adliyeye verllmlştır. 

ıelebillr. Bir tramvay imdadı sıhhi 
İş yerlerinin dahili talimatnameler i to obil" t 

İstanbul Milli Sanayi Birliğinden: 0 m ıne çarp 1 

İs kanunu mucıbince, iş yerlerinin yap Sirkeci - Yedlkule hattında işleyen vat -
· . . . man Şaban idaresindeki 525 numaralı tram-

maya mecbur old~kl_arı dahıli talırnat· vny arabası dün Etyemezde Taştekke önun-
namc nümunesi Bırlık tarafından ha - de imdadı sıhhi şoförü Raşid idaresindeki 
zır anmıştır. Alakadarlar mevcut .tali - 3363 numaralı otomobile çarpmış ve çamur-ı 
matname suretini Birlik Merkezınden luklarını parçalamıştır. 
kopye edebilirler. Suçlu vatman yakalanarak adliyeye ve -

P k d ı . l il k rllmlştır. osta a ro arı genış et ece 
Radyo beyannamesini verdiği hal 

Denizgolları idaresi 
Yeni tedbirler alıyor 

de resmini vermemiş olanlardan bu pa 
ra yüzde yirmi zammedilmek suretile 
alınmaktadır. Radyo resmini verme'llış 
olanlara resmi teb iğat yapılarak pa - Devlet Denizyolları idaresi Alman·' 
rayı derhal tedıye etmedikleri takdir - yadan yeni gelecek vapurlara çok muk 
de müddeiumumiliğe verilecekleri bil- tedir elemanlar tayin etmeği kararlaş-

Sineması 

BU HAFTAKİ BÜYÜK 
MUVAFF AKİYETİNİ 

Gangsterler 
Karşı Karşıya 

filmine medyun. 

Baş rollerde: 
JOSEPHE CALLEiA -

FRANCHOT TONE 
Bu heyecan filmi görüJmemiı 
muvaffakiyetle devam ediyor 

AŞK ÜLKESi 
Filminde mevcuttur. Vals manzumesi arasında bir kralın aşkları. 

naveten: FOX JURNAL dünya havadisleri 

ŞEN HAYDUT 
New - York 

(ES TR ELİT A) - Fransızca 
Metropolitan o -

perasından, Karuso'dan sonra 

nin en meşhur tenor NINO MARTiNi 
En parlak opereti, önümüzdeki pazartesi akşamından itibaren 

s A K A R y A SfNEMA!-jfNDA 
Rejisör: ROUBİN MAMOULİAN'ın filmidir. 

Şehir tiyatrosu 
Dram kısmı Tepebaşı 

tiyatrosunda 
bu akşam sııat 20.30 da 

Operet kısmı eski Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

ATEŞBÖCEcll 
Komerti 4 perde 

dirılmektedır. tırrnıştır. Vapurlar, teşkilatları !tibari- ~--•••••••••••P 
Cezalı surette yapılan tahsilat da, le son sistem ve konforlu oldukların - lllJA•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'\ 

vaktinde parayı vermemiş olanların dan kamarot, ahçı vesaire gibi müs -

iSPANYA BAHÇELERiNDE 
Çocuk kısmı 

Lafoııtten Baba 

ŞANLI ORDUMUZUN ULU ÖNDER ATATÜRK HUZURUNDA YAPTIGI dörtte bırınden fazladır. Şimdiye ka - tahdeminin iyı iş bilmesi lazım gel -
dar Beyoğlu mıntakasında 3000 radyo ınektedir. Vapurların salonları mut -
tesbit edilmiş ve radyo resmi taqsil e • faklan, büfeleri, banyoları, kamarala -
dilmiştir. rı için modern eşya alınacaktır. Bu eş-

1 
• 

Radyo resmi işleri de munzam ola - ya kısmen otomatik ve elektrikle kul _ TÜRKÇE SÖZLÜ ve SESLİ MUAZZAM Fi LM 

EGE MANEVRALARI 
rak posta memurlarına verilmiş oldu - lanılır cinsinden olacaktır. İdare, bun- BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
ğundan posta merkezlerinde işler ço - )arın listesini hazırlamaktadır. Ayni İstanbulda: İPEK • SARAY - MELEK - ve SAKARYA 
ğaJmıştır. Posta telgraf ve te~efon u - zamanda ~çi meselesini de göz önünde İzmirde: ELllAMRA ve TAYYARE sinemalarında birden gösterilecektir. 
mum müdürlüğünün 938 malı senesi tutarak tetkikler yapmaktadır. Pek YAKINDA: ANKARADA: YENi, HALK, ADANADA: ASRi ve Al.SARAY, ESKİŞEHİRDE: 

YENİ; içinde kadroları bir ~i-~lmdarkged~işlet • Vapur nakliyatı çoğaldı BURSADA: TAYYARE sinemalannda 
mesi çok muhtemel goru e te ır. Ba- . · a 
zı merkezlerden bu yolda talebler ol - Navlun ücretlerinde yapılan son DİKKAT: EGE MANEVRALAIU filmi filmcilik T. A. Ş. tarafından filme çekilmiş olup bu filmi ısteyen sıncm 
muştur. Esasen radyo resmi, bu idare tenzilat üzerine vapurlarla nakliyat müdürleri FİTAŞ adresine telgrafla müracaat etmelidirler. 

için iyi bir varidat temin etmiştir. çoğalmıştır. O kadar ki, bu mevsimde "•••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••·~~~~ 
JliJ/tiir iş ' er/: tüccar eşyası nakli pek güçlükle temin 

edilebilmekte ve hatta bir çok iskele -
. . lerde mal kalmaktadır. Maarıf ınzıbat komisyonu toplandı .. .. 

M "f · "b t k · d'" .1A Bunun omme, bugünkü vasıtalarla aarı ınzı a omısyonu un vı a - 'lin . .. .. 
Yette Vali muavini Hüdai Karataban'ın g~çı ~sı mumkun olamamaktadır. Ye-

m gemıler geli · d'k· · başkanlığında bir toplantı yapmış ve nce, şım 1 ı yenı vapur· 
kt l · d t · ll"m lardan bir kısmı eşya nakline tahsis e-me ep erme evam e mıyen mua ı - d"l kt" 

lcr hakkında bazı ceza kararlan ver - ı ece ır. 
miştir. Mersin, Karadeniz hattına daha faz-

la seferler tertib olunacaktır, 
Bir ayda ne Jıadar Bu itibarla ihracat mıntakalan ve is 
Et 1 esi/dl? keıeıerı hakkında tetkikler yapılmak -
Geçen ay mezbahada 846361 kilo kara- ta, her _mıntakadan malfımat istenil -

man, 23916 kilo dağlıç, 4874 kilo kıvırcık, rnektedır. 
9302 kilo keçi, 136461 kilo kuzu, 816 kilo Deniz yolları idaresi, bu sene ücret· 
öküz, 476190 kilo inek, 35896 kilo manda, lerde tenzilat yapılmasına rağmen zi-
2~985 kilo aana, 18896 kilo malak, 47300 yan etmemektedir; fakat tüccar eşya -
ki1o boğa, 2590 kilo oğlak kesilmiştir. Bu .sı navlununa bir mikdar zammedildi -
aylarda balık istihsalatı fazla olduğun- ği takdirde senede 2 - 3 yüz bin lira kar 
dan et sarfiyatı azalmıştır. etmesi de muhtemel bulunmaktadır. 

Son zamanlarda domuz sarfiyatı ela ---·---·- · · · • • ·-
artmış bulunmaktadır. Bundan birkaç 
y!1 evvel azami 1000 kadar domuz Y;esi
lirken geçen yıl bu mikdar 2 bin arlede 
çıkmıştır kı tutan 170 bin kilo etmekte
dir. Bu yıl bu mikdann daha fazla arta
cağı şimdiki hesablardan anlaşılmaktadır. 

PAüessef bir ölüoı 
Gerede muhabirimiz Kemal Tunceıin 

kardeşi ve Bolunun eski daimi encümen 
azası Sadık Tuncer kalb sektesinden öl
müş. cenazesi mera~imlc kaldmlrnı~tır. 

Kardeşine- ve ailesine tazjyet beyan ıe -
dcııis. 

NOVOTNiDE 
SfJBPBIZ 

Budapeşte Operet Şantözü 
RUDOLFFY 

Tamamen yeni bir repertuvarla ve 
Yunan Opereti artisti 

ARiS HRYSOHOOS'un 
ve sevimli tenor 

YUN K A'nın 
f_ştiı:akile eğlenceli numaralar 

BUGON M E L E K sinemasmda 
AŞK - GÜZELLİK - MUSİKİ - DANS ve GENÇLİK filmi 

AŞIKLAR YOLU 
Fransızca sözlü zevk ve neş'e filmi: Baş rollerde: 
DİCK POWELL - MADELEİN CAROLL 

Ayrıca: İlave olarak: Paramount dünya havadisleri ve 2 kısımlık RENKLİ, 
PERİLER DANS EDİYOR filmi 

Gi NGER ROGER'S 
DiCK POWELL • PAT 

20 MiL YON ONA 
O'BRiEN 
A•IK 

Güzel yıldızın en şık, en güze~, en zarif, en b~y~ müzik filmi. Dü~ya 
Radyo yıldızların geçit resmı, meşhur Zencı Mıls kardeşler ve d~g~r 
orkestralar, aylarca dillerde dolaşac ak şarkılar, aşk, zevk ve muzık 

Bu PAZARTESi AKŞAMI T 0 R K sinemasında 

LA BOHEME 
MARTHA EGGERTH - JEAN KİEPURA 

• 



.., 

Memlekette spor 

- Hasan Bey, kadın şap
kaları çok gaı'jb pkiller 
~ 

Pazar Ola Hasan Bey D1yor ki: 

. . . Şimdi yeni bir şekil 
daha çıknuf. 

... Tıpki eski mevlevtle
rill kiilihma Wziyor-

P-08 'I 4 

Hasan Bey - Kadınlar 

· erkeklerin l>afını döndür • _. r._ yeni. bir çare71 
. .... YW'UJOl'lar, demek! 

Yakında elektrik tesisab da yapılacak, belediye de 
bir çok binalar ve yollar yapbnyor 

Erzincan (Husu-
ıt) - Erzincanda 119 
bin nüfus vardır. Beı 
kaza, 14 nahiye, 420 
parça da köye malik· 
tir. 

Vilayet dahilinde 
iki büyük demir köp. 
rü yapılmıştır. Bun .. 
lardan biri Kemahta, 
diğeri İliçde yapıl
makta olan asma köp
rülerdir. Bu köprü
lerden biri, Refahi
yeyi KelJl!lha yakla1- Elektrik iıtihacıUNk lfe y11nyacak olan Killevik §eldlesi 

tırmakta, bu suretle Refahiyelile~ de ı E~zincan - ~ıv~s, Erzinc~ - Erzurum. 
I{emah istasyonundan istifadelerınl te- Erzıncan - Gumuşane ve İliç ve Kemah 
min etmektedir. İliç köprüsü de, Kuru- yolları da yapılmaktadır. Bu yollar üze. 
ç:ıylıların İliç istasyonundan istifadele- rinde, icab eden yerlere köprüler de ku

rine yarıyacaktır Kemah köprüsünün •· rnlmaktadır. 
çılma merasimi yapılmıştır. İliç köprüsil Sıvas, Erzurum hattı Erzincan toprak-
de bu ay bitecektir. larına doğru ilerlemektedir. Gelecek yıl 

Erzincana tren varacaktır. Bundan sonra, 
Erzincanın daha yeni inkişaflara mazhaıı 
oyıcağı muhakkaktır. 

Erzincanda asayiş ve sıhhat vaziyeti de 
çok mükemmel denebilecek bir haldedir. 

Belediye ifled 

Malatya (Husual) - Birb9 ay evvel yapılmuına baflanan çocuk hahçelinfn 
yaptlma ip IQD& ermiftir. BabQ&llin telli li. .için vali çok çahflnıı ve bu bahçeJl 
Malatyaya hedife etlalftir. Reliınde bal\ çenin açıll§ töreninde hazır bulwıanlat 
ı&ilhaektedir. 
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Elektrik şirketi aleyhindeki 
davalara dün de bakıldı 

M _ö_z __ IA __ H_j 

Karagözün Beyoğlu sefası 
Yazan: ismet Hulusi 

Davanın biri bir mukayese iç·n, diğeri suçlulardan bir 
kısmının sorgusuna devam için başka güne birakıl ::ı 

Hacivad - Tik tik. 
Tak tak. 
Perdeyi 
dum bak. 
Avanak. 

kur-

Elektrik şirketi aleyhine açılan ka- )an müdüriyettir, demiştir. Kazlar gibi vak 
çakçılık davasına dün de devam olıın - Suçlulardan Fişer de, şunlan söy - vak. 
muştur. }emiştir: Etme sakın 

Muaf malzeme hakkında ehli vukuf - Kullanılan malzeme hakkında mu dumdum. 
raporu ile, gümrükten gönderilen ı ve hasebe dairesine gelen ev:a.kı tetkik e- Karagözün sa-
2 numaralı müzekkerelerde bazı mal -~derim. Fakat, malzemenm nerelerde · kalına kondum. 
zemenin mikdarları üzerinde verilen kullanıldığını bilmem. Mevzuubahs ~a- Karagöz - Yetişin 
izahat arasında mübayenet görülmüş -ı tışdan haberdar değilim. ~~af o.lan ı:ıal a d~stlar, mahallede 
tü. Bunun üzerine ehlivukuf Kadri .zeme ambardan geçmem1ştır. Zıra eger delı var. 
mahkemede yeniden dinlenerek bazı geçmiş olsaydı, bu malze.me~e .a~d Lo-j Hac~~~d - V~~ 
izahat vermiştir. Bundan sonra, müd- nolann kenarında kırmı~ı şerıtlı. ış.aret-, Karag: m . ~s.nı 
deiumumi ehlivukuf raporu ile muka- ler bulunurdu. Bu takdirde hadıseye duydu ~. sevındım. 
yesesı ıçın müzekkerenin gümrükten muttali olurduk. Karagoz - Haci-
yeniden celbini istemiş bu taleb kabul Hadiseyle alakadarlardan Tibületti vad aklını kaçırmış, 

' be korkurnd b' edilerek duruşma talik olunm~tur. de mahkemede: .. n . . an ır 
• - Benim bu olan bitenlerden hiç bir koşeye smdım. 1 * haberim yoktur demiştir. Hacivad - Kara • 

Anadolu yakasında kullamlmak ü - En sonra 'h be mu"du·· ru·· Lülü gözüm gel hele hele .• 
.. -k 1 mu ase Ka .. İş 

zere gumru ten muaf o an bazı malze - sorguya çekilnf e demiştir ki· ragoz - im . 
meyi Sa~gazel ve Sa tiye şirketler ile, ba _ 9 36 yılınınış 2 vinci kanun a;ından- ~·ok ~nim delilerse. . 
~ hususı şahıslara satmak suçun.-lan

1 
beri bu vazifed bulunuyorum. Bana Hacıvad - Ayol deli değilim? 

şırket . .?lakadarlan aleyhine ikame edi-, 936 'yılından evv~ senelere aid bir ta Kara~ö! - Deli değilsin de o saçma!a-
len dıger davanın muhakemesine de kım bonol ··sıe ·ıd· B 1 \..ır' rm 6nedır. 
d - b k 1 ar go rı ı. un ann >J H . d 1. 

un a ı arak, sorgulara devam ?dil - k dan h berdarun. acıva - Kübik perde gaze ı. 
. t· ısının a K .. k d 

mış ır. Ak' aragoz - Kübik oldun deme sen e 
Ha mı: " l · d" din di li 

Dünkü celsede dinlenilen şirketin - Elektrik şirketile Satgazel şir1,eti sn~a· so~ erı peşpeşe ız 1 ze • 
levazım müdürü SB.di, yapılan muame- arasında bir hesabı cari mevcut mu - acıv~. - Hel~ gel~.hele ge: 
leden haberdar o1m d • 1 Karagoz - Deh degılsen gelıyorum. a ıgını ve suç a a - dur? · · · 
lakası bulunmadığını ·· ,1 · ı· · Hacıvad - Aklıma geldi; şu bızım Ka-

Suçlulardan Serpiy:~ i:ış ır. - Her şirkette, diğer bir şirkete aid ragözü alayıı_n da bir Beyoğlu gezintisi 
. defterler bulunur. Ve, her şirkete aid yapalım, dedım. 

- BahsedıJe~ 1 ~,000 kiloluk bakır de bir hesabı cari vardır. Bu hesap, mu Karagöz - Olur yapalım. 
tel hakkında hıç bı~ malfunatıın yok - ayyen zamanlarda tesviye edilir. Ben Hacivad - Şimdi yola çıkıyoruz .. Bin 
tur. Ben, malzemenın satışı ile alaka • elektrik şirketi muhasebesile, havagazı şu tramvaya .. 
dar olmadım. Yalnız satış yapıla:::ağı şirketi muhasebesini birlikte idare e - Karagöz_ içinde yer yok, üstüne çık-
zaman, malzemeyi satın alacak şirkc?t - derim. Muaf ve gayri muaf eşyaya aid sam olur mu? 
le bir bono imzalanır .. Bunu satın alan defterler ayndır. Hacivad - Olmaz, hele sen kap1d;ın 
şirket yapar. Ben bu işlerle meşgul ol- Duruşma sorgulann devamı için bir gir .. ha şöyle.. ite kaka bir köşeye 
muş değilim, bu gibi işlerle alakada• o- başka güne bırakılmıştır. sokul. 

Fatih • • • 
cınayetının muhakemesi bitti 

Müddeiumumi sevd~ği delikanlıya lrocasını öldürten ka
dınla anasının ve delikanlının hapse konulmalarını istedi 

Karagöz - Sokuldum ama halim ne o
la('ak diye düşünüyorum: Burada bir Ka
ragöz tramvaya bindi, Beyoğlunda tram
vaydan altmış kilo Karagöz pastırması 

çıkııcak. 

Hacivad - Çok söylenme, şimdi Kara
köye geldık.. İşte Şişhaneyi çıkıyoruz. 

Fatihde Osman Nuriyi öldürmekten dınlann cürmün işle~i esnasında da Şehir tiyatrosunun önünde duröuk. Ar
suçlu Ali Receble, şeriki cürümleri ~u- Recebe müzaheret gösterdikleri ve fii- tık inelim mi? 

rinin kansı İrfan ve kayın vaüdesi İ - Iin icrasını kolay~tırdıklan anlaşıl • Karagöz_ İnelim, ama nereden inece-
fakatin duruşmalanna Ağırcezada dün maktadır. Bunun için her iki kadının ğ:z? 
de devam edilmiştir. da 65 inci maddedeki tenzilattan istifa-

Hacivad - Ben sana yol açarım; ba-
Dünkü celsede müddeiumumi Sa - de edemiyecekleri görülmektedir. Bu ytm biraz müsaade, madam pardon, affe-

dun mütaleasını serdetmiş ve hülasa- 'bi kararlaştırılarak irtikap edilmiş dersiniz bayan sizi rahatsız ettim. Haydi 
ten demiştir ki: bir fiilin cezası: Ölümdür.. haydi Karagöz in. 

- Mahkemede dinlenilen şahitlerin Ancak, Ali Recebin fiili işleyişini ö- Karagöz _ Oh, çok şükür dünya var-
ifadeleri, Ali Recebin hazırlık tahkika- len Osman Nurinin münasebetsiz tek - mış. 

tı esnasında hadise ve sebebleri üze • lif ve hareketlerile tahrik ettiği de sa - Hacivad - Şimdi istersen tiyatroya 
rinde açık izahat ve ifadesi, tahkikata bit olmaktadır. Diğer taraftan, Osman gidelim. 

el koyan müddeiumumi muavini Ke - Nurinin miki'ıs tabiatının kansının ve Karagöz - Ben oraya girmem. 
mal Tan'ın mahkemedeki şehadeti ha- kaynanasının hfileü ruhiyeleri üzerin· Hacivad - Neye? 

diseyi müteakib tutulan zabıt var;k3 s1 de icra edeceği tesir de düşünülürse, Karagöz - Baksana üstünde İspanyol 
ve diğer delillerle Ali Recebin, İrfan irfan ve İfakatin cezalan tahfif edile- b'\hçelcri yazılı. Gireyim de Frankocular 
ve İfakatin hadisede taammüden hare- bilir. beni hüklımetçi zannedip öldürsünler 
ket ettikleri tesbit edilmiştir. Hadiseyi Müddeiumumi bu hafifletici sebeb- mi? Ha işte ta kendisi, ben kaçıyorum. 

Hacivad - Ta kendisi dediğin kim? müteakib İrfan ve İfakatin Recebe .mr- ler gözönünde tutularak, suçlulann 
avenet ve müzaheretleri anlaşıldığı gi· 4SO inci maddenin _. üncü bendine gö- Karagöz - General Franko. 

Hııcivad - O General Franko cieğil, bi, h8dise esnasında araya girmiş .,1 - re tecziyelerini istemiştir. 
salafdı, viki olan fiilin bertaraf olabi - İstenilen ceza 2_. sene müddetle a -
leceği de muhakkaktı. Bu suretle ka - ğır hapistir. 

CÖNÜL iSLERi . 
Olıugucularıma 
Ceoaplarım 

-. 

Bursalı olruyuculanmdan F. T.ye: 

Henüz sen çolı: genç sayılın;ın, o da 
hakeza tahsilini bitirmemiş bir genç .. 

}Jettüz aranızda ciddi bir anlaşma yo~

.ken bu işden vazgeçmelisiniz.. Seviştik

ten sonra ayrılmak ve yahut uzun ı.a
man nişanlı durmak bu çok fena bir 

şeydir. Hem bu sizin aranızdaki yakın

lık çabuk geçici bir hevese çok ben-

ziyor. 

* Kayseride cZiya Tahsin Gülcan• a: 

Nişan~ınızdan ayrılmanız hem sizin 

için henı de onun için fenadır. Faz!ı 

düğün masrafına lüzum yoktur. Siz 
kayınpederinizi ikna edemiyorsanız 

bu işi nişanlınıza bırakırsınız. Eğer o 
da babasını ikna edemezse yap3ca~ı
nız iş gayet basittir. Evlenecek olan 
büyükleriniz değil, sizsiniz. İk!nız 

belediyeye gider, nikahınızı kıydırır; 

yuvanızı kurarsınız. 

* Beşiktaşta Serencebeyde Bayan O. 
F. ye: 
Erkeğin hareketi nihayet basit hir 

suç sayılır, fakat kadınınki bir cinayet 
~klinde görünür. Kadın ve erkek hak

ta müsavidirler. Amma tabiatin ka
nunlan her noktada bu müsavatı ka-

bul etmiyor. 

TEYZE 

re~isör. 

Karagöz - Sör yanındaki kadın.. Ben 
erkekten bahsediyorum. 

Hacivad - O erkeğe rejisör derler .. 

Karagöz - Aldatır mısın beni, yağ
ma yok. Benim canım kıymetli. Baksana 
c-!rafındaki kadınlarla erkekler nasıl tir
tir titriyorlar. General Franko olmasay
dı titrerler miydi? Hele o kara kaşlı, h
ra götlü İspanyol dilberine bak; korku
d~n yüzünde renk kalmamış. 

Hacivad - İspanyol dilberi değil ca
nım. Onun adı Bedia Ferdi Von Ştatzer
dir. 

Karagöz - Sen istediğin kadar İspan
yol dilberi değil de. İsminden de anlamı
yor musun? Öyle bir tabur isim İspan
yollardan başka kimlerde vardır? Vah 
v:lh vah vah şu yavruya acıdım. İhtilal· 
dP öksüz kalmış-olacak .. Tek başma do
laşıyor. 

Hacivad - O, Küçük Ferih. 
Karagöz - Her ne ise zavallıya bari 

iyi baksalar. 
Hacivad - Şimdi sen buraya girmiye

cek misin? 
Karagöz - Girmem, dedim ya .. Gir-. 

----
Hacivad - Pekala yürüyelim. Eh ar-

tılc buraya gireriz. 
Karagöz - Burası da neresi? 
Hacivad - Bar. 
Karagöz - Münasebeti yok, gelen ge

çeni başımıza toplamıyalım. 
Hacivad - Neye gelen geçen başım-:za 

toplanıyormuş? 

Karagöz - Bağır, dedin ya, bağınrsam 
~elen geçen başımıza toplanır. 

Hacivad - Bağır demedim. Bar ded!m. 
Karagöz - Bar da neymiş? 
Hacivad - Girelim de görürsün! 
Karagöz - Hacivad bu ne bu, bir alay 

güzel kadın var. Ayol burasına kısaca 

güzel kadınlar meşheri deseydin ya! 
Hacivad - Şu masada seninle birer 

t1?k yuvarlıyalım. 
Karagöz - Çarpayım mı? 

Karagöz - oıı 
evvelden söylesey · 
ya.. Olmadı bu 
Hem ben buradan 
diyortlll}. 

Hacivad - Şinıdl 
ne yapacağız? 

Karagöz - Hiç ne 
bileyim. Ne isterseJI 
yaparız. Şu aydınlı) 
yer de neresi? 

Hacivad - Sine • 
ına, girelim mi? 

Karagöz - Gire ~ 
lim bari. 

Hacivad - Bilet a• 
lalım. 

Karagöz - Buda • 
la mısın be, burası 

tramvay mı da bUet 
alacaksın.. Hele bit 
girip görelim. Eğet 

hoşumuza giderse si• 
nemacıya beş on pa: 
ra bahşiş veririz. 

Hacivad - Bilet almadan içeri bırak
mazlar. 

Karagöz - Nereye geldiğimizi şimdi 
anladım. Bana rahmetli büyük annenı 

bunu anlatmıştı. Bir padişahın bir kıZ1 

varmış. Padişah kızını çok sevemıiŞ, 
kimse kaçırmasın, diye penceresi ufak 

bir oda yaptırıp kızı oraya kapamış. İşte 
bak kız hala orada .. 

Hacivad - O senin gösterdiğin kız ma· 
saldaki padişahın kızı değil. Gişe memu
ııı; ona bir lira ver de iki bilet iste. 

Karagöz - Hacivad hırsızlar var, e
limden biletimi alıyorlar. Polise haber 
ver. 

Hacivad - Sus, ayıb ediyorsun .. 
Karagöz - Ne ayıbı be.. Biraz evvel 

iki bilete bır lira verdim. Loşluktan isti-
Hacivad - Neye çarpacaksın? 
Karagöz - Ayakta duran san 

k;tdına. 

faJe edip elimden almıya kalkıyorlar .• 
saçlı Hi~ razı olur muyum? 

Hacivad - Sebeb? 

Karagöz - Yuvarlıyalım, dedin de .. 
çarpıp yuvarlıyacağıın. 

Hacivad - Yuvarlıyalım dememden 
nı:ıksad, atalım .. demekti. 

Karagöz - Sakın ha. Dağdan geldik, 
bağdakini kapı dışanya atmıya kalkmı
yaJım, sonra onlar bizi atarlar. 

Hacivad - Gene anlamadın, yani otu
rup birer tek içeceğiz. 

Karagöz - Ha şunu şöyle söyle de an· 
1ıyayun .. 

Hacivad - Nasıl hoşunc~ gitti mi? 
Karagöz - Gitti. Hele şu siyahlıya ba

yı!dıın. 

Hacivad - Ne duruyorsun, haydi va-
n:ış. 

Karagöz - Daha gelmedik. 

Hacivad - Sen ver biletleri. 

Karagöz - Burası mağaraymış, şimdi 
anladım. Sinema, mağaranın fransızc.:ısı 

olacak. Hacivad Hacivad, bir kız elimden 

tuttu. Eh Allaha ısmarladık. Hele sen ni· 
kah memuruna da bir haber gönder. 

Çünkü kolay kolay birbirimizden ayn· 
lacağa benzemiyoruz.. 

Hacivad - O sana yer gösterecek .. Sa· 
na varacak değil ki nikah memuruna ha· 
b('r göndereyim. Hem lafı bırak ta per· 
drye bak. 

Karagöz - Biraz evvel elimden tutan 
kız ne çabuk ta oraya gittL Güzelmiş te .. 
Böyle güze! olduğunu bilseydim hiç bı· 
rakır mıydun. 

Hacivad - Bu başka canım. Bu meş
hur artist Greta Garbodur. 

Hacivad - Nereye gelmedik? 
Karagöz - K öprilye gelmedik, 

Karagöz - Ne olursa olsun, hoşuma 
nasıl gitti vesselam. Ben gidiyorum. 

yanaşabilirim! 

Hacivad - Yani sokul, konuş. Ama da 
sılulgan şeysin, bari ben seni tanıtayım. 
P~ rdon madmazel dostum Karagöz si
zb le konuşmak istiyor. 

Karagöz - Evet konuşmak istiyorum, 
şöyle dereden, tepeden bahsedelim. Na
Sil~ınız, iyisiniz inşallah .. Çoluk çocuk ta 
iy:dirler yt., sizi görmiyeli ne var, ne 
yr-k? .. 

Hacivad - Öyle konuşulmaz. Sizinle 
rfansetmek istiyorum, de. 

Karagöz - Sizinle dansetmek istiyo
rum. Hacivad Hacivad. Güzel kadın aya
ğa kalktı, şimdi ne yapayım? 

Hacivad - Kolunu beline sar. 
Karagöz - Ayıb yahu, insana hiç te 

ır.edeniyet görmedin mi derler. 
Hacivad - Demezler, sen dediğimi yap. 
Karagöz - Öyleyse mesele yok. Ha 

o!du. Sonra? 
Hacivad - Yürü! 
Karagöz - Baksana Hacivad civarda 

polis yok mu? 
Hacivad - Yok yok korkma. 
Karagöz - Ala öyleyse. (Kadını kal

dırır. Sırtına alır!) 

Hacivad - Ne yaptın Karagöz? 
Karagöz - Belinden tutup kaldırmak 

güç geldi, sırtladım. 
Hacivad - Bırak herkes bize bakıyor. 
Karagöz - Sen demedin mi ayol? 
Hacivad - Beline sarılıp yürüyecek-

th Dansedecektiniz. 

Hacivad - Nereye? 

Karagöz - Hani ötede öğrettin yal. 
Kolumu bcl!ne sarıp dans oynıyacağım. 

Hacivad - Dur Karagöz, kendini kay• 
betme, sen hayal görüyorsun. 

Karagöz - Ne hayali, hayal hiç konu: 

şur mu? Bağıracağım şimdi .. Hişt mad• 
rnazel baksana!. 

Hacivad - Rezil oldum Karagöz, a
mf\n kaçalım. 

Karagöz - Ne oldu be .. Neye çıktık, 
doğrusu hoşuma gitmişti. 

Hacivad - Kabahat senin, güzel bir 
film seyredecektik. 

Karagöz - Benim merakım yok. Me
rakım olsa da burada seyredeceğime, bi
zim Hoyi'ye giderim. O, bana istediğiın 
kadar seyrettirir. 

Hacivad - Ne seyrettirir? 
Karagöz - Ne seyrettirecek?. Senin 

söylediğini, kilim. 

Hacivad - Kilim demedim. Film de
dım, film. 

Karagöz - Pek yanına sokulayım de
me. 

Hacivad - Neye? 

Karagöz - Hortumile bir vurursa ha· 
lin harabdır. 

Hacivad - Ne hortumu? 

Karagöz - Ne hortumu olacak, filin 
hortumu! 

lımet Hulun 
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' !arı"Jı.ten 1181/falar: Büyük lıarbin gizli kalmış be-~ h Ad 
• 

Tarihe göre komünizmin A . . A y a isesi: 
1 

ilk mucidi kimdir? vusturyayı ltılaf blokuna 
çekmek için, yapılan teşebbüs 

.. 
Umumi harbin unutulmuı hikAyele • 

rinden bir kaçını burada sıralamak isti • 
yorum. Harbin o kızgın ve şi~detli za -
manlarında bir çok kimseler, ~ahsi gayret 
ve nüfuzlarile beşeriyetin üstüne çökmüş 
olan belayı ortadan kaldırmak için var 
kuvvetlerile çalıŞtnlflardı. Bunlardan bi
risi de Avusturya ile ayrı bir sulh mua
hedesi. müzakeresine girişmek istiyen A
vusturyalı Sixtus Bourbon-Parma prensi 

r soğuk su katıldL Ve İtalyadan korkul -
'makta haklı olduğu anlaşıldı. Zira Son
nino, yalnız Trentinoyu değil, Triyesteyi, 
ve Dalmaçya adalarını da taleb etti. İtal
ya bu şartlarla İtilaf devletlerinin tara
fına geçmişti. Ve bu yerleri kendi vası -
talarile zaptetmeğe muktedir olmamakla 
beraber, İngiltere ile Fransanın bu ver -
leri alıp kendisine vermelerini iste~ege 
kat'l surette karar vermişti. 

• 

idi. 
Doğuş ve harı itibarile Awstu.ryalı o

lan prens daha ziyade hissen Fransızdı. 
Bir Bourbon sıfatile Fransız vatandaş • 
lığını kendisi için tabit bir hak buluyor, 

Miladın beş yüz seneleriydL franm 1 - Artık canımıza tak etti. Bizim ha1i-
::~ndaki Horasan vilayetinin Nesa miz ne olacaktır. 

tinde Mazdık adında bir adam onaya Dediler. 

bunun için de vazife hakımmdan ilk ön· 
ce Fransaya hizmet etmekle mükellef 
b•.ıiunduğuna inaııjyordu. Umumi harb 
başladığı zaman, prens, kardeşi ve anne
si ile birlikte Avusturyada bulunuyordu. 
Hemen Avusturya _ Macaristan impara
toru Fransuva Jojefe isitad ile intiracaat 
ederek, Fransaya dönmelerine müsaa • 
de edilmesini istedi. Ve bu izni aldı. 

·~ıktı. Her fırsatta, tek veya toplu olarak, - Bu belayı padişahtan başkası orta-
ıı~lka Yeni bir dini anlatıyordu. Kendisi- dan kaldıramaz. Madem ki o da Mazdık
~t de.?eygamber olduğunu iddia ediyor; ıarla beraber olmuştur. Bir çaresi vardır. 

er gosterdiği yoldan giderlerse en kısa - Nedir? 
~arıda, hatta hemen, mes'ud olacakla- - Kubatlı tahttan indirip kardeşi Ca-
ını söylüyordu. maseb'i hükümdarı yapmalıyız. 

toiakı.~ık~, akıllı ve kurnaz bir adamdı. - İyi ama Kub~d bunca yı!Iık ~adişa-
~ duzgun, güzel ve tatlı konuşuyor; bımızdır ve karde.şı pek g~nçtır. Bır kere 
S Şısındakileri kolaylıkla kandırmak ve daha Kubada nasihat edelım. 
~~ndırmanın bütün usullerini biliyordu. Sehrab oğlu Zermihri seçtiler ve hü-

zdık şöyle diyordu: kürndara gönderdiler. 
)3:; 1'aı.1rı hepimizi müsavi yaratmıştır. Zermihr on~ şöyl: ~edi: _ . . 
<il" Padışah çocuğile bir dilenci çocuğu - Hata ettın. Buyuk gunah ışledm. 
t -asında dünyaya geldikleri sırada hiçbir Bundan ancak karılarını ve kızlarını ıs
h atk: Yoktur. Madem ki böyledir, bütün tem ekle, asıl dinimize dönmekle tem;z_ 

3_'\Yatımızca birbirimize müsavi olma~ı- lenebilirsin. Ya Mazdık:tan vazgeçersin, 
l3'.7.·. ~irisi çuval, diğeri atlas giymemeli. bu batıl dini bırakırsın; yahut başını ke-. 
lı'ıırısı aç dururken diğeri tıkabasa yiye- seriz. 
s e~elidir. Dünyada hiçbir şey hiç ~- Orada bulunan Mazdık taraffarlan he
'Venın malı değildir. Her şey AHahındır men ortaya atıldılar. Elçiye sövdüler. 
})~-onun meyvasını bize bağışlamışhr. Hükümdara: 
h -ı~yayı bizim için yarattL Her ne varsa - Bunun sözünü dinlemektense başı
\· epıtnlıi ndır ve onda hepimizin bakk1 nz kestir. Bu da kim oluyor ki sana o ka-

l 
ardır. Bu benim karımdır benim oğ- d:ır büyük sözler söylüyor? 
u~d , <! ur, kızımdır demek olamaz. Mal ve Dediler. 
4Var k d k Kubad, Zermihr'in başım kesti. c·· a ın, ız ve oğlan, her ne varsa 

~:~leı:nizindir. Birisi büyük konaklarda Kesik başın saray penceresinden dısa-
l' Ururken başkası kırda kalamaz. Ne da- rrva atılmasile beraber büyük bir ihniaı 

Bununla beraber Fransa hükfuneti es
ki prensi, gönüllü olarak kabule yanaş· 
madı, reddetti. Burbonların askerliğe ka· 
bul edilemiyeceklerine dair olan kanun, 
daha mer'iyette idi Bunun üzerine İngi
lizlere baş vuran iki prens oradan d'a el
leri boş dönünce nihayet Belçika ordu -
sunda sedyeci olarak vazife aldılar. 

Prens Sixtus, kardeşlerinin, annesinin Sirtus Bourbon Panno prenri 
ve günün 1:-irinde imparatoriçe olması ib- söylemifti. Ayni zamanda, Rna ihtilllinin 
timali bulunan kız kard~inin yaşadığı A- vukua gelişt İstanbul meselesini kökün
vusturyanın Fransa ile harbetmesini pek den hallettiğini, ortada kala kala yalnız 
feci buluyor ve bunu tarihin en büyük İta1yanlarm aşm talebleri ifi bulundu -
hatası olarak telAkki ediyordu. Bunun ğunu beyan etmişti 
iç.in, Avusturyayı Almanyadan ayır1p, - S:ixtmr, elde etuli muvaffakiyetl.erle e
İtilaf devletlerile, Avusturya arasında bir tekleri zil çalarak Parise döııdfi. ve ko -
sulh müzakeresi esaslarını kurmak, ken- nuştuklarını cumlıurreisi Poincareye 
disinde bir fikri sabit olarak vücud bal - bildirdi. Poincare de bu vaziyetten zi -
m:tştu. yadesile mütehassis olmuş, resmi mü-

Prens Sixtus, banda iki m.abad güdü- zakerelere başJanmak üzere İngiltere 
yordu. kr:ılı George'e yazacağını vaad etmişti. 

A - Almanyayı baş müttefiğir.den Bu ana kadar, CUmhurrem, Loyd Corç, 
mahrumh etmek. \ Briand ve Fransa hariciye nezareti şefi 

llrsunu , Ze · 1 . b~c aösterdi. Mazdıkın düşmanla n bir-
l'ı" z · ngın enn mallannı. bnla- -: 0 

• 11 ltı ı iestiler. Saraya hücum ~1er. Orada bu· 
't'~ z. ~ .oğlanlarını alınız. . lu.,,nan Maıdıkları öldürdüler veya ı. ... _ 

B - Avusturyayı her hangi bir tehU- Jules Camhon Prens Sixtusı:m gördüğü 
keden ve inhidamdan lrurta.nnak. memuriyeti biliyorlardı Ve prensi, her 

Fikir. gayet ~~eh. rnühimc14 kııv- birine ayrı ayrı yemin ettirerek, duy -
vetliydi. Onun 1~ ki. prens bu dü • duklarmı if§a etmiyeceklerine dair söz 
şüncesi~ Fransız mumtaz ricalinden bi- almıştı. Zira, Almanların koku alıp, kral 
rine açtıgı zaman, çok geçmeden cumhur- Karlın vaziyetinin tehlikeye düşmesin

,. . ~rı tarihı bu adamın yaptığı işlen A"f"" 

e ıhtıJali şöyle anlatmakta devam eder: ç!rdılar. Hukümdan tahbndan aşağı at-
l .... _ Bu şerait Cimri tayfasma ve çıplak- tılar, başından tacını aldılar; zindana ka
Zıta hoş geldi. Pek sevindiler. cMazdıkı padılar· Bu aralık Mazdık ta yakalanmış, 

tldı)\) a uydular. zindana atılmıştı. Onu öldürmek istedi- reisi de tasvibe~ Fhmsada Avusturya- d::m korkuyordu. 

f t sarpa sarmıştı. Ahalisinin ekserisi 
İtalyan olmak itibarile Trentino için bir 
ieY yapılabilirdi. Avusturyaya tazmınat 
verilmek şartile Dalmaçya işi de halle -
dUebllirdi. Fakat çifte monarşinin nefes 
aldığı pencere olan Tiryestenin asla sözü 
olamazdı. Yoksa İtalya arzuladığı ülkele
ri kendisi zaptetmeliydi. 

fıier bu raddeye vannca Sixtusun tut
tuğu her dal kurumıya başladı. İhtiyar 
Ribot, gittikçe daha tedbirli davranmıya 
koyuldu. Bu işi ancak Briand başarabilır
dL O da her tarafta güçlükten başka bic 
şey görmüyordu. 

Bu sırada Karl ile Vilhelm arasında 
yapılan bir mülakat fena bir intiba ,.ü -
cuda getirdi. Vilhelm Karlı, iki taraflı 
rol oynamakla itham etmişti. 

Bununla beraber, Sixtus ümidini k Ps
memişti. Kabinesini arkasından sürükli
ycbilecek bir nüfuza malik olan Loyd Cor 
ca güveniyordu. Loyd Corç, İtalyan krı:ı-
lırun bir toplantıya gittiği takdirde, ft:ıl
yan muhaldetinin kökünden silinece • 
ğine inanıyordu. 

Loyd Corç belki de haklı idi. Zira genç 
bu sıralarda İtalyan generallerinin hü -
yüklerinden Cadonıa, sırf kendi insiyak!
le Avusturya kralına müracaat ederek 
Trentinonun İtalyanlara verilmesi şarti
le Avusturya fl~ sulh müzakerelerine gi
rişebileceğini bildirmişti. 

Fakat generalin bu teklifi kabul edil
medi. 

Bir yandan da ftalyan hariciye na'Zın 
İtalyan kralının toplantıya işti~aki hu ~ 
susundaki teklüi de savsakladıkça sav
saklıyordu. Münakaşalar 1917 yılının ma
yısına kadar sürdü. Ve prens Sixtus vı
yanaya gelerek imparatoru ikinci defa o
larak ziyaret etti. Fakat hiç bir netice 
elde edemedi Belçikadaki ordusuna dö
nerek harbin sonuna kadar orada ftaldr. 

1. Ho 
ya karşı esasen cliişmanlık hissi yoktu. Briandı istihlif edrn bqvektl Ribot l1 

B;J~ Fransa, ~ Avnıpada bir nisanda, Loyd Corçla Folkotonede hu- Adana belediyesi kömür 
dAevletm bulun~asıle menfaati iktizası a- susi olarak görüştü. Bu görüşmede ftal -
Jakadardı: İngil~ de ayni fikirde idi. yanın muvafakati olmadan hiç bir şey buhranmm önüne geçecek 

lra • k ler. fakat bu takdirde ihtı1filin korkımç 
ta"- zaı .: ~-z za.manda meşhur oldu. Et- lı 
d 'ı..aa bLTyuk bır kalabalık toplandı. Zer- b'r hal alacağını an yarak çekindiler. 
(~t d" · 

1 
Ei!er Mazdıkçılan pek kızdırırlarsa bü-

ı.- ını sarsı dı. Memlekette rahat kal- e. ..,,.,.,....,.ı,. K b d tek 
"•adı ve ınall ~ yiik bir hücum ya...,-- u a ı rar 

0 ar yagma edilmeğe başlandı. Iıükümdar yapabilirlerdi. 
h .. ,_~sırada İranda Sasanilerden Kubad C maseb tahta çıkanldL Pek genç o1-

ıelJ~üın siirüyordu. Mazdık'ın sövledik- a tın· · dı:ığu i?in kendi aralarından, büyük ve 
la• ..... 1 

duyunca onu çağırttı. Dinini a:1- tanınmı" bır adamı naib yaptllar. Bun.m 
"•,asını sôvledi ., 
1\razd k h:.k .. · adı Serhcnk'ti. 

t· 1 , u umdarın önünde kendi ı~- -u-ft~dık taraftarları sinmişlerdi. 1ll1ai ın l ~ · . , ıvJ..dk 
\' es egını o kadar güzel bir surette * 
d~;atJ.ı bir <i_!ll~ anlattı ki onu da kan- E kiden gökten inen din namına harb 
l:i ı. Iran hukümdan da onwı dinine ::E~di Maksad insanların hepsine dün
b:~ Birçok yerlerde henüz gizli bıa11 ;ada ve ahırette doğru yolu göstermekti. 

dın açı~a vuru!chı. Simdi 0 harbler kalmadı. 
Ilı; oksullar galib oldular. Kime gerek~ İnsanlığı, cemiyetin ızhrab ve ihtiyaç-

Z~m~~ın başv~ ~ bu projeyi öğre - yapılamıyacağı meydana çıkınca, o za - Adana (Hususi) - Beledive odun 
nır ogre~mez, hus:mı k~bul gösterdi. manki İtalyan hariciye nazın, Baron ve kömür buhranının önüne· geçmek 

Bu plan~ engel olabılecek sade bir Sonnino'ya bir davet gönderilerek, Fran- iÇ.in şehir meclisinden beş bin liralık 
n~~ta vara~ F..ransuva .Joj~! sağ kaldığı sız ve İngiliz hariciye nazırlarının da bu- la:hsisat almıştır. Bunvnla civar kaza4 

muddetçe bır anlaşma ımkanı yoktu. A- Iu..1acağı bir toplantıya gelmesi rica e - lardan kömür getirtilecek, maliyet fi -
vusturya o_rduian:rı~ başkumandanı, Al- dildi. . atına halka satılacaktır. Burada kömii-
m.m tarafoarı af1Iduk Frederick idi. Ve Tam bu sırada, ıulh kurucuların aşın:ı 1 rün kilosu 7 - 6 kuruştur. 

! Iını ve davannı çekip elinden aldı- I;ırına cevab vermek iddia.sile cemiyetin 
kat, Yediler. Gözlerinin beğendiği kadın. içinden çıkan (içtimai dini.er) ~eşgul. ~-
e ız ve .Yiği!Jerle düşüp kalktılar. Hiç ki.m- diyor: Faşizm, komünizm, lı~er~lızm gıbı. 
d.e dlu benim karımdır. Benim oğlum- Faşizmin ömrü nihayet yırmı yıllıktır. 
il~r Benim kızımdırıı> diyemedi Ana oğ!u Liberalizm ancak on do}rnzuncu as!rd~ 
biJ kanştı. Ana oğlunu ve kız babasını h'bellür etti. Komünizmin peygamberı 

emez oldu. k t on dokuzuncu asır alimlerinden 

Vjyana sarayı Prusyanın tesiri altında 
bnlunuyordu. bıtiyar kralın örümü, va -
ziyeti değistirdi. 21, birinci teşrin 1916 
senesinde tahta çık:an Karı, bambaşka 
görüşlü bir kraldı. Zayıf olmakla beraber, 
ülkesinin hakiki menfaatlerini takdir e
decek kabil!yette bir adamdı. Karl, Avus
turyanın gittikçe u:zıyabiiecek bir harbe 
davanamıyacağını, Te- ortada iki şık bu
lunduğunu biliyordu. 

A - Ya, daha hi!A şerefti sayılabi!e -
celc bir sulh akdetmek, 

o!Rra a _ 
!(ubad artık Mazdıklarla taraftarları- Karl Mark'>'ı gösterirler. Boyle sananlar, 

~ltı .ellerinde oyuncak gibiydi. Onları iş- yalnız garb ilim ve tarihine bakanlardır. 
kernıyen1er hükümdarın yanma bile so- Halbuki o iHm ve tarihin tohumları 5aı k-
11larnıyorlard1. t;:ın gitmişür. _ . . 
İran kamıakanşık oldu. Hazıra kon- Bundan çok evvel şarkta komunızrn lı-

~'lk tatlı olduğu için kimse çalışmıyor- d;ırleri çıkmış, ihtilal yaratmış, başa g~ç-
lJ. Alışveriş kalmadı. Sıkıntı başladL m;.cı. tatbikatını yap~Jardır. .. .. 

h 1\.tazciık tarafından olmıyanların sa- Bu içtirr:ai din yolunda daha once vu-
ltları tükendi. Birleştiler ve hükümda- rumüş olan bir başkası bulununcaya ~a-

ta gittiler. Nasihat ettiler. car bugünkü komünizmin peygamberı o-
- Alem fesada vardı, bu ne haldir? la!"ak Horasanlı MazdıJcı kabul etmek 
nediler. z:ıruridir. 
~ Komünizmin peygamberi olarak (Karl 

Ubad kızdı. Onları kovdu. d 
l'ı1ecu • • • ·wn--· Marks) 1 tanıyanlar, yanılıyorlar e-

sı papazların reısıne gı "'" · 
İleri gelenrle bu sefer Mnğ denilen mektir. 

B - Ve yahud da, kaçılmaz mağltibi
yete bile bile razı olmak. 

Karl ayni zamanda, bir Bourbon He 
evlenmiş olmakla Fransa ile arasında 
sıhri bir rabıta vardı. Alman nüfuzu al -
tında bulunmay:\ bir haysiyet meselesi 
addediyordu. 
22 mart 1917 de Sixtus kardeşile bir -

tikte Viyar-aya gelmiJ, ertesi akşam da, 
imparator Karl ve kraliçe Zita kendisıni 
hususi olarak Laxenburgda kabul ct
mi~lerdi Bu mülakatta uzun konuşmalar 
olmuş, imparator, Fransanın Alsas Lor
rani istirdad etmek, Belçika ve Sır'!:>is -
tanın müstakil olmak hakları olduğunu 

fccr ha' l'Y si.zi ~ırsızfarrdrrıyor 'O<e fitiılmör · 
eltlifik fikfrl«rinizi alt-iiu _,.. . myorsa, eıer &&tık bir 
pefl ballui . :...._ . • ....ıyursa, eecr Ceı%1cn uylu tuını.ıyurı.a rc~hiı 
...._.,ıh .r: sın .. ""'nnızin fenepbihiycti artmııtır. tı.-nüz nlnt nrt9 bııiı 
-~· Pi~ acdc cdiaiz. 

Bromural ·Knoll· 

:W.;. d~n~arsı t.mtdı~ı bU müsekkin olop kaybdtifiniz rah•b, •yka)'I 
lydJ sın i.1ck eder. - 1 es.iri r.ıyet ı;cridiı. - Br.ıaııual'ln 11· hl 

Qqft yoktlll'F ~ 

10 wt 211 lıc1<nµrfmeyl 1ı .. 1 • tOp. ._.t' .,._.~leık r""Gfte • ahV.. 

Kaoıı A.-0.. kimyevi maddeler fabrikaları. LudwTgshafen •/Rhin. 



SON POS'fA 

Biz de atllyacağız; 
, 

,. 
'-----_M_erak_h v_e F_ayda_h __ ı ı Hokkabazın hokkas 

1 Okla bahk avı 1 Hokkabaz - Hey benim pehllvanım .. 
Çırağı - Gene ne var ustacaiızım? \. 

- Şu ~ncuğa bak nasıl da atlıyoT. - Bn ele at1anm. 
- Ben de. 

- Tabii işte görün. O da ağaca takılı kalmıştı. 

Malayarda balıkçılar balıkları oklarla 
avlarlar. 

Tas şeklinde kayıklar 

Bu iri taş şeklinde gördüğünüz kayık
lara Bağdadda tesadüf edilir. Bu ıekil 
kayıklar 2000 senedenberi vardır. 

Çekirgeler kokuyu 
nereden alırlar ? 

Hokkabaz- Yahu neredesin? Gözlerim 
yolda kaldı 

Çıfağı - Ben gidip getireyim. 
Hokkabaz - Neyi getireceksin? 
Çırağı - Yolda kalan gözlerini. 
Hokkabaz - Öyle değil pelilivanım. 
Çırağı - Ben de farkındayım .. İkindi 

yakla§tı. 

Hokkabaz - Ne de laf anlamaz teY· 
m:~in sen, öğleden, ikindiden bahset
miyorum. Demek istediğim yani ıözlerim 
yolda kaldı. 

Çırağı - İşte ben de onlan ıetirece
linı ya. 

Hokkabaz - Sen çok cahilmişsin. ~ 
lerim yolda kaldı demek seni özledim 
demektit. 

Çırağı - Öyle mi ben ne bileyim. 
Hokkabaz - İnsan doğru dürüst s6y· 

leyip anlamasını bilmelidir. 
Çırağı - Ben de yavaş yavaı öğrene

ceğim. 

Hokkabaz - Balık kavağa çıktığı za-. 
man değil mi? 

Çırağı - Balık kavağa ne vakit çıka
cak usta. 

Hokkabaz - Hiçbir zaman. 
Çırağı - Anlaşıldı, ben de insan gibi 

ll! söyleyip söz anlamayı hiçbir zaman 
ötrenemiyeceğim. Öyle ama hiçbir za
man kaç gün sonraya gelir .. 

Hokkabaz - Ne lif anlamaz insansın, 
ben de bo§Ulla çene çalıyorum. 

Çırağı - Sakın hem ayıbdır, hem de 
polis yakalar. 

Hokkabaz - Polis mi yakalar? Kimi 
yakalar? Niçin yakalar? Neden yakalar? 
Nasıl yakalar? 

Çırağı - Çiz.. çizgiyi. 

çalmak diye konuşmaya derler. 
Çırağı - Canım sen de ama karışık 

ediy'orsun .. 
Hokkabaz - Peki bundan sonra k 

şık laf etmem.. Şimdi seninle bir o 
oynıyalım. 

Çırağı - Ne oyunu oynıyacağız? 
Hokkabaı: - (Bir hokka çıkarır) 

nu gördün mü? 
Çırağı - Gördüm. 
Hokkabaz - Bu ne bu? 
Çırağı - Su bardağı! 
Hokkabaz - Su bardağı olur mu, bu 

adla, sanla hokkabazın hokkası derler. 
Çırağı - Anladım. Bunun adı; a 

sanla hokkabazın hokkası. Ama da u 
isim. Kısaca hokkabazın hokkası des 
olmaz mı? 

Hokkabaz - Olur. Şimdi pehlivan 
Şu süpürgeyi al. 
Çırağı - Aldım ne olacak? 
Hokkabaz - Hokkaya batır, yazı y 
Çırağı - Ben beceremem. Bu iş 

Mürekkep lekesile resim Sandalyada bekletme 
Çekirgelerı bilirsiniz, başlarının ön ta

rafında küçük boynuzlar vardır. Çeklr
Arkadaşlannızdan birini bir san • gelerln koku alma uzuvları bu boynuz-

oyunu 
Hokkabaz - Ne çizgisini? 
Çırağı - Llf a yeklln çizgisini! 
Hokkabaz - Yakalar da ne yapar? Ya-

blamasına sebeb nedir? Sanki ne olmut 
ki? 

i§i' .. 
Hokkabaz - Usta işi mi? 
Çırağı - Evet! 
Hokkabaz - Öyleyse ver hokkayı. 
Çırağı -Al! 

dalyaya çıkarıxsınız. landır. · 
- Şimdi oyun başlıyor, dersiniz, sen w ·-· .. ··-.. ·-----

orada duracaksın. . KUçük okuyucularımız 
Siz arkadaşınızla başka bır oyuna 

Çırağı - Sus canım, sus ki söyliyeyim. 
Hokkabaz - Yakalıyacağını nereden 

bildin? Sana kim söyledi? Ortada bir me
lele mi var, meseleniıı aslı nedirT Ne ol
muı? 

Hokkabaz - Hah ver şu süpürgeyi d 
Çırağı - Onu da al! 

Bir kağıda mürekkep damlatılınıı, son
ra kağıt iki kat katlanmıştır. Kalem.le bir 
kaç çizgi de ilave edilince resimdeki oku
yan kız meydana çıkmıştır. 

Düdük kimde oyuau 
Arkadaşlarınızdan birini yere ya • 

tınrsınız. Üstünü, başı da içerde kal -
mak şartile bir battaniye ile örtersi -
niz. Ona göstermeden battani~)Je, u -
cu yarım metre uzunluğunda bir si -
cimle bağlı bir düdüğü iğneyle iliştirir
siniz. 

Düdüğü biriniz öttürürsünüz, sonra 
battaniyeyi kaldırırsınız: 

başlarsınız. O sorar: 
- Ne olacak?! 
- Oyun öyle, dersiniz, sen orada 

dur, sonunu göreceksin. 
O durur. Ve nihayet: 

- Sıkıldım, ineceğim! 
Der o zaman söylersiniz: 

- A~ıl oyun seni o sandalyanın üze
rinde bekletmekti. 

Müselleslerle yapılmq resim 

- Düdük kimde? diye sorarsınız. O Bu imaD remıi millelleslerle yapılınıf
düdüğü içinizden birinde zanneder ve tır. Bu tarzda hendese tekillerile realmler 
bulamaz. 'yapmayı m de tecrübe ediniz. 

VENİ BiLMECEMiZ 
Resimde gördülü· ·------......... ----------.. nüz küçük yaramu 

bahçeye çıkar çıkmu 
tavşanların kafesini 

açmış, tavp.nlan b· 
çırmış. Şimdi onlan 
arıyor, fakat tavşan. 
Jar saklanmışlar, bu
lamıyor. Haydi siz o 
yaramaza yardım e-
din de tavşanları 

meydana çıkarın, tav
ıanların olduğu yer
leri boyalı kalemle 
gösterin. Sonra resmi 
kesip bize gönderin. 
Bır kişiye şık bir kemer, bir kişiye blr çay fincanı, yüz kişiye de çocuk 
ckuyucu1arımız için yaptırdığı,ınız ü zerleri cSon Posta> yazılı güzel 

• 
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SONBAHAR 
Git6İll• luırarıyor, 
Gölrlerin wülmn yüii. 
Yapraklar .ararıyor, 
Kucalılıyor lrıt, •iisii. 

ll/Nlıltl 

Gozleri bulat Jolu, 
Hava yaalı ajlıyor. 
Kapandı yuın yola, 
Soialı yüD Jajlıyor. 

ll/Nlıltl 

Yerler ulalı, 6Ölı lıara1 
T Miada giltgi Jay. 
Saçıyor topralılara 
Aa111ç avuç bafdayı. 

ll/Nlıltl 

Elr~iini wören •altılı, 
Dört wözle lılfı belrler. 
lJtmiyor lıuılar artılr, 
Solda wüzel çiçelrler. 

ll/Nlıltl 

Çırağı - Sus! 
Hokkabaz - Sustum. 
Çıralı - Çok fiikür .. Hani çene çalıyo

rum, dedin. Biliyorsun çalmak bir cil
rümdür. Çalana hıraız derler, hırsızı da 
poliJ yakalar. 

Hokkabaz - Gene anlamaınıpın. Çene 

Hokkabaz - Süpürgeyi aldım. Kağı 
hazırladım. Bir de baktım ki süpür 
hokkaya girmiyor. 
Çırağı - E sonra? 
Hokkabaz - Bu işden vazgeçtim. 
Çırağı - Ne oldu. 
Hokkabaz - Daha ne olacak, süpürg 

yi hokkaya batırıp yazı yazmaya imka 
olmadığını ben de öğrendim, sen de ö 
rendin! 

Gemide bir aslanla bir dana var 

1 

Bilyük bir gemi Atlu Okyanusunu ı eçtyordu. Günlerdenberl deniz üzerinde 
blmıı yolcular artık tıkılmaya batlım lflardı. Vapunm içinde öteye; beriye do
lqıyorlar .• birbirlerile denizden, dereden, tepeden konu§Uyorlardı. 

Bir aralık yolcu kadınlardan ikisi sa lonlarm birinde bir aslanla, bir danaya 
rasladılar. Avazlan çıktığı kadar batırdılar. 

Korku bJr anda bütün gemiyi ıardı. KıÇlflJllar, can korkusundan ne yapa
cağını p§U'anlar, öteye beriye atılanlar vardı. Vapurun kaptanına haber ve
rildi. Kaptan vapura ne aslan, ne de da na alml§tı. Yolculardan bir cambazhane 
sahibinin sandık içinde aizli olarak ıe miye bu hayvanları alınış olduğunu tah
min etti Tayfalara emir verdi: 

- Tabancalarınızı alınız, ve o aslanla danayı vurunuz. 
Tayfalar ellerinde tabancalarla aslanla dananın göründükleri salona doğru 

Hmcanmaz bofQ zaman, yürüdüler. Hem yürüyorlar, hem de korkuyorlardı. Azılı bir aslanı tabancav!a 
lJnde büyült bir yol var. öldürmek güçtü. Fakat gemideki yolcuların hayatlarını korumak da elzemdi. 
Yürüyelim durmadan, Salonun kapısını açtılar ve birdenbire p §U'dılar. Biri kara, öteki beyaz iki çocuk 
Ç l fQI bir masaya oturmuşlar, masada bırakılmış dondurmayı iştahla yiyorlardı. 

a 1 ım çocıılrlar. İş anlaşılmıştı. Bu iki çocuk, aslan ve d:ma postlarını ellerine geçirmişler. 
.._ ______ v_e_h_b_i_C_em __ A..;ı;..lıa_n_11 Bunlarla gemide kendilerini eilendirecck bir oyur. icad etmislerdi 



"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Nihayet bir gazinoda 
çıldırmaya karar verdim! 
Bugün arbk dananın kuyruğu kopacakh, erkenden 

sokağa fırladım ve Pangaltının yolunu tuttum 
Rllporflı}I yapan t F anılı Kiflilı 

-a -
Cernaı yüzüme 

lherhametle bakmap 
baıtadı. Sonra: 
d --: Bana müsaade, 
edı. İşim var. 
- Haydi .,;11 -lt. , •- e gu-

Hızlı hızlı uzaklat
tı. 

C'l'llellllı "' lkt1bu !a&kla maııtu4ar>. 

BON P.08~.& 
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.HAFTANIN FiLMLERi 
Meşhur Fransız komiği Milton'u "Genç kızlar mektebi,, nde 

Harry Baur'u da "Bethoven n filminde göreceğiz 
Bu hafta fehrimizde çok pyanı dikkat 

filmler gösterilmektedir. Bu filmleri, 

mevzularite bir lilde 
sunuyoruz. 

okuyuculanmıza 

Bethoven 

HGfT'JI Bau,., Bethovn rolünde 
üzüntü içindedir. Bu sırada ha1uı onu pyi yoktur. Bombof apartımanmda yal
kıliseden kaçınyor ve Gary ile evlendi· nız kalan Jorj, rasgele telefon numarala-
riyor. rını çeviriyor ve cevab verenlerden hali-

Milton ıenç lmılar mektebinde ne derd anyor. 
Türk sinemasında bu hafta, sevimli Muhatablarmdan bir genç kadın sar-

hoş olmuını ve orduya gönüllü yazılma
mıı tavsiye ediyor. Birinci nasihat JorJun 
hoşuna gittiğinden hemen büyük bir o
telin barına gidiyor ve içmeğe ba.~lıyor. 
Otelde o sırada bir balo verilmektC'dı r. 

Milton derhal baloya gider. O sırada ba
loda bir genç kızla dansetmek müsa ba
bya konuluyor. Milton buna iştirak e
der ve kazanır. Gene bu sırada Milton bır 
i§ için bir tavsiye mektubu alır. Tavsıye 
mektubunu veren çantasını düşürmüştür. 
Jorj Miltor hemen çantayı alır. Tavsıye 
mektubunu götürür ise de Karagin adın
da bulunan bu adamı yerinde bul?.maz. 
Kendini Karaginden tavsiye ediıı m:ş 
göıterer.ek arkadqının teyzesine gider. 

Madam Fanny ismindeki bu kadın hlr 
kı1 mektebi tesis etmiştir. Jorj Miltou bn 



10 Sayfa 

Midenize 
Dikkat ve 

IYi HAZIM 
edin.iz. 

Çabuk, çlluemeden yemek yiyenler, faıla baharatlı ft 

biberli yiyenler, bilhassa loti JçealeT mfdelerfııi talllf.t 

ed:~ler Ekşilik, Hazımsızlık , 
ağırbk, baş dönmeleri hissederler. 

BOM POSTA 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Haz1msızlrğı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 

lnkı bazı defeder Bu&11nden bir şişe MAZON alımı. 
• Hiçbir mQmasll mtıstahzarla kıyat 

kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu: tstanbul Yenl pot
tahane arkasında 

IST ANBUL VILA YETi DEFTERDARUffiNDAN: 
Eyüp, Fatih, Eminönü; Beyoğlu, Beşiktq; Osk6dar ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden : 

Mütekait; Dul ve yetimlerin K. evvel; K. sani ve Şubat / 938 

TARiHi 

1112/937 Çartamba 
2/12/9M Putemhe 
3/ 12/937 Cuma 

• . . . 
• • 

üç aylık maaşlarının tediye günleri ... 
Bqiktq Malmtidthiüğt&nden: Oaklldar MalmDdilrlUğünden : Eminönü MalmlldllrlDtnoden : 

Miilltiyc J9tim YC AeUri Jeti• ve Müllciye yetia ... A-.ı Yetia .,. Müllcire yetir ... Aaeri 7eti• " 
tıı:bitSeri tebiitleri tM.iitleri Tekaitleri tobiiu.ri. tıııbiitleri 

1 - ~00 1 - 600 1 soo l - 1100 1 900 1 1100 
aoı 600 601 - ı200 501 ıoco ııoı - 2000 901 ısoo 1101 - 2200 
601 - nı ı .. oı - ili ıooı 1500 2001 - a200 ısoı i1l 2201 - ilA 

2. ci lciıc 

Eytip Malm&dliı-ltiğünden: 
Milkirı Jetia n A..Uri ,.tim .,. 

tebütlori tekaütleri. 

ı 100 1 - 200 
101 - il4. 201 400 

401 - ili 
1. ci kip 

TARiHi Kadık6y Malmftdfirlüğünden: Beyoğlu MalmüdürUiğtınden: Fatih MalmOdOrlüğllnden : 

1/12/937 Çarşamba 
2/12/937 Per embe 

3/12/937 Cuma 

• • 
• • 

• • 

Milkiyc ~ 'le Ati. Yetim ye 
tcbiitlcri ttıbütleri 

1 
601 

1201 

600 
1200 

ili 

1 - 1200 
1201 - 2400 

2401 - ili 

Mülkiye yetim ""' 
teıcaüti.eri 

1 - 550 
551 - 1100 
V-' avans. 

1101 - 1650 

Ati. Yetim .a Miillı:iJ"I ,.,tt. .,.. 
tebGtleri tebiitleri 

ı 1200 1 - 1000 
1201 2400 1001 - 2000 

2401 3600 2001 - 13400 

ı - BilUınum mütekaid, eytam ve eramilin Birinci k.Anun - Şubat - 938 Uç aylık maaştan Bayramdan evvel tediye edilecektir. 

Askeri yetim TO Aaltmi yetim '" 
tı.btütlMİ tcbütleri 

3001 4000 1 - 1000 
4001 - 5000 1001 - 2000 

5001 - 6000 2001 - 3000 

2 - Malmüdürlüklerince tediyata Birinci kanunun Birinci günü saat 9,30 dan itibaren başlanacak, sabahleyin 12 ye kad:ır ve lSğleden IOllra 13 den 17 ye kadar devam edecektir. 
~ - Birinci kanunun ikinci ve üçüncü günlerinde de ayni §ekilde tediyat yapılacaktır. 

4 - Maaşlannı Emlak ve Eytam Bank.ısından iskonto ıruretile almakta olan zat maallan sahipleri bu aynı 25 inci günü atpmuıa bdar cü.mınlannı mensup oldtıklan malmfldürlilltledne vize içJDı 
teslim edecekler, ve 30/T.sani/937 salı gfin,ü alacaklardır. 

5 - Yoklama muamelesi bu ayın 20 i:ı ci günü saat 13 çe kadar yapılacaktır. 

6 - Bu ayın 20 inci gününe kadar yok!amasmı y:ıptırmıyanlann yoklamaları ve cthdanlannı '1.5rr.sani/m tarihine k !l<iar vize içfn lnraknuyanlann iskonto ve maq muameleleri Bayramdan sonraya 

talik edilecektir . 
......................................................................................... •···································································· 

İhtikar ve pahalılığa karşı nasıl 1 R A D y O 11 · H Aa C ıM u B 1 İE:n tt ı R 
mu··cadele edı·Jebilir ?. l<AYMAKLI LOKUM KESTANE ŞEKERLEMESi 

LÜKS AMBALAjll ÇEŞiTLi LEZiZ 

KARAMELA ŞEKERi 
Bahçe kapı. Galata· Beyo~lu - Kadıköy. 

BugUnkD 
(Baştarafı 2 inci ıayfada.) ı usulde bir mücadeledir ki muvaffak o -

lcrce mühendisin yüz senede ıslah et - lur. Eğer istiyeceği salahiyetler böyle bir 

prograıw 

• 

• 
tikleri lokomotif sistemini yeni baştan mücadele içinse koluna kuvvet diliyeıim; t s TAM Bu L 
ic3da lüzum yoktur: Zabıta, emir, neh:y, yok, inzibat, kontrol ve saire ve saire gi- Öfte neşrt,atı: 
kontrol, ucuzluk değil, pahalılık yapar! bi bürokratik salabiyeilerse, gelecek pa - ıuo: Plltla Türt musikisi. 12.60: Han-* halılığı karşılamak için İzmir müsteh - dis, lS.05: Muhtelif plAk neşriyatı. • 

Pahalıhkla mücadele bahsinde iki feye likleri şimdiden daha fazla kazanmanın Akfam neşriyatı: 
1m1btacız: çaresini arasınlar! Muhittin Birgen 18.30: Pllkla dana mu.slld!l. 11: Saftye: Pi-

l - Memleket hayatında pahalılık a - yano Ye lteman retatatue. 19.30: Kon!eram: 

S• b• • Dr. FahretUn Kerim CF1ldr yorıunluğundan mm o1an şeyler neyse evvela devlet, son- ınema ter ıyesı korunma). 20: Badi ve arkad~ tarafın-

-- Operat& • Urolog ~ ....--

Dr. Mehmet AH Can Rızkullah Kilrdl 
idrar yollan Halepte bütün Türkçe 

bastalıklan mQtehassısı. KOprtıbaşı •• yabancı gazete ve 
- EminönQ ban, Tal: 2UHö __.: mecmualar bayii 

r;ı da belediyenin, kendi hududlan ve sa- dan Türk mustldsi n ballı: ıarıaıan. 20.30: 
halnrı içinde tedkikler yapıp bu amilleri (Baftarcıfı 2 inci sayfada) ömer Rm. tarafından arabca SÖJleT. 20.45: mu.sild.ll ve halk p.rkılan, <aat A1an>. 21.jrt· 22.30: PlW& sololar, opera ve operet par .. 
ortadan kaldınnalan lazımdır: Nakil ücre diyerek evine dönen olgun ve müva- Semahat '8 ark&daflan tarafından Türk U: Od::eııtra. 22.11: AJt.nll ve bora& haberle- çalan. 

ti, muhtelif ticaret masraflan, istihsal llet zeneli insanla, 
veya ,~asıtalannın fiatlan, vergiler ve - Ah! Greta Garbo kadar incelmek 
resimler ve saire gibi. Sade bunları kal- için ne yapsam?! 
dırmak ta klfi değildir; bunlann yerine, Yahut ki: 
işi kolaylaştıracak şeyler de getirmek ve - Filan artistin arkasındaki kürkler 
y3hud bunlann gelmesini kolayla~tırmak bende niçin yok? Fred Asteı' gibi bir a-
ta lazımdır. dam beni sevemez mi idi?. 

2 - Belediyelerin gerek müstakillen, yi sayıklaya sayıklaya, sabah eden bi
gerek halkla birlikte yaratacağı iktı - çarenin arasında fark vardır. 
sadi organlarla piyasayı, içinden kontrol Hülıisa, inema, esas aile terbiyesi nok
etrnrsi. Bu işte en mükemmel Alet, en sa!\ kalanlar üzerinde katil bir zehir te
güzel organ kooperatiftir. Kooperatifin siri yapmıştır. Mahkemelerdeki boşanma 
ne demek olduğunu bilmek şartile, bun- dıtvaları o zehrin - ekseriyetle - muhası
dan güzel bir kontrol organı tasavvur e- sıiasıdır. Sinemada gördüklerimizi, hu
dilemcz. Bence, on dokuzuncu ve yirmın- susi hayatimızda tatbik etmeği istemek. 
ci asırların, pahalılıkla mücadele etmek derhal dönüI.mesi gereken zararlı bir 
için icad ettiği en mükemmel silah, en yoldur. 
§UUrlu alet budur. Fakat İzmirin memur- Kiminin iddiası hilAfına, sinemanın 
lar kooperatifini bunlardan biri olarak sa- hiçbir zaman • bu §eklinde - mekteb o1a
yamayız. Bu. lokomotifin bir kere de tz- mıyacağını da ben iddia ediyorum. 
mird~ icadı nevinden bir ,eydi! Sinema &ncak bir eğlence vasıtasıdır. * Ona, bundan gayri bir mahiyet atfeden-

Bizzat doktor Uz, tramvay ücretleri • ler bütün bir ömrün betbahtlığına kail 
aüo ;pahalılığile mücadele için İzthir tram- olsunlar. 
,vay şirketinin karşısına belediye r.abl - Aile terbiyesinin, sinema terbiyesine 
tası ile değil, otobüsle çıkmıştır. Bakkal, galebe edeceği günü, sosyetenin, ailenin 
kasab, meyvacı ve kömürcü dükkinların- ve ahlakın selfımeti namına, candan ve 
daki pahalılığa karşı da türlü türlü oto- gönülden istemeli ve beklemeliyiz. 
büslerle çıkmıya mecburdur. Ancak bu E. Talu 

Sonbahar geldi, ha~alar soğudu. 
Ufak bir fifütme bapnııa büyük bir butalık çıkarabilir. 

Bunu:ı için derhal bir 

ALINIZ. 
NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ • ve ROMATiZMA 

f cabında günde 3 kaşe a!ınabilir. 
Taklitlerinden aakınımz ve israrla S E FAL 1 N isteyiniz. 

1 lik ve 12 lik ambalajı vardır. 

.. 



Talih kuşu insanlardan 
daha merhametli! 

SOK POSTA 

SPORma 
Hindti - Mülayim 
maçı yarın yapılıyor 

Memleket meseleleri 
Şimdiye kadar yazmış olduğum şeyler- Üniversitenin yüksek Türk ilmi kar-

den anlaşılacalı veçbile Ünivertitemiz ıısındaki vaziyeti bu merkezde oldula 
bir takını tezadlar içinde çırpınıp duran. halde, bir lakım profesörler, kendilerini 
hasta bir ruha sahibdir. Bu tezadlan göz- bu memleketin ilim ve iı1anı için bir~ 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) ayla isbat etmiş: Bütün iddialara rag"' men den geçirelim: met olarak tasavvur ederler ve bunu a-
,.alihlilerin adreslerini öğrenmek üze- Damadı, bir tramvay kazasının ko; - f } Universite fikir ve vicdan hüniyeti- çıkça söylerler. Hatta arada sırada bilıe 

l'! 'Si....., M ·ı kusı'le çıldırarak timarhaneye .kaldı.~ı. - Hı.ndlı· bu yaz s· an bu a -mıonii meydanındaki bayı er ara • di- · nin, ilim w irfan hürriyetinin merkezi- cnankör. diyenler de vardır. Fakat, hım-:nda dolaşırken, cNimett gişes~nin ıne~- rnış. Talihsiz lQ.zı da, .. sat.~~ iste gı o ge~en pehlivanların en dir. Halbuki, Üniversitede bir fakültenin ki cnan•? Hangi profesör hangi kütü}). 

klUr kara tahtası üzerine raptıyelenmış yavruyu doğururken olmuş. . ha dekanı dahi, fakültesi hakkında sorulan hınemizi hangi yüksek eserlerle doldlll'o 
lıd üzerinde fU satırları okudum: Ben o zaman, bu kadıncağızın hazın - kuvveflisidir bir suale, aleni ve resmi olarak cevab du? Hangi Türk ilimi, dünya ilmine h, D--
f'...ı- ış ve satılık yav-
·-~ınizden satılan ve 30,000 lira ka • yatını Son Postay~ Y~ ' tını. Bu mevsim lstanbula gelen yabancı vermek salahiyetini haiz değildir. Bur.- gi keşfi ilave ederek bize, Türk ilmi ?e. 

ıan- 15346 numaralı bilet, Boğaıke • ruya, iyi kalbli bır muşteri ~ pehlivanlar .-asında Mülayimi mağlub dan menedilmiştir, size cevab veremez, iftihar etmek cnimet. inin lezzetini '.at-
~·Kalyon 10kağında, 7 numaralı ev- Bu y~zının gazetelerde çıkışın::=~~ 1 eden yegane pehlivan Hindli Fazzal Meh- ckorkar•! Neden, kimden, niçin? Bunu tırdı? Millet bütçesi her profesörün k ta
~ oturan, Saime adında kimsesiz bir ra. o bıçare anayı, kucağ~~ Y herse- med yann saat 15 de Taksimde Müla - söylemeğe bile kadir değildir; devletten bını basmıya hazır durduğu halde b sa-

duıdadır.~ bir çok defalar ~~rşı~da ~ri biraz yiJnle üçüncü, gelecek pazar da Türkiye mi? Hayır; vicdanından mı? Hayır; ilim- lan kitablar gene azdır ve bir kısmı da 
Bayan Nımet, bu satıdan okuduğumu fer, omuzları, ~ozlen ve umı b .. k- • ba~pehlivanı Tekirdağlı Hüseyinle dör • den mi, Üniversitenin ruhundan mı? Ya- daha ziyade dostların alışverişde görıne-

'te not ettiğimi görünce: daha çökmüş bır halde boynunu u u düncü güre§ini yapacaktır. Hindli pehli- but an'anesinden mi? Hayır. Bütün bun- leri için basılmıştır. Halbuki, Üniverslo 
. - Biraz bekleyin ... diyor. İsmail gel • yor, ve soruyordu: f d'-, vanın gürP.§teki kuvvet ve kıymeti hat.- !arın hiçbiri kendisini korkutan §eyler- tede çalışan insanların kıymetleri, kendi 

lin G H.ıı.ı· b' -Y çıkmadı mı e en ı.... d' . dd . · işeyi ona bırakıp, müjde vermiye - aıa ır r- 1 kında ortada dolaşan şayialar .onun le - den değildir. Üniversite kendi lı:en ısıne i ialarile değil, meydana koydukları e-
lidec@fiın. Beraber gideriz! Ve ben ona, her sefer,_ kalbi: ::r~~:r: hinde ve aleyhinde ne kadar kuvvetle bir tezad yaratmış ve kendi kendisini serlerle ölçiilür. Üniversite, derin bir ilim 
tü Bir Çeyrek sonra bizi Boğazkesene gö- rak. üç beş kuruşla aynı ceva · söylenirse söylensin Fazzal :Mehmedin böyle bir tezadın içine atmıştır: Bu mem- eseri olarak hiçbir şey meydana koyma• 
ıı;ecıek olan tabiye atladığımız zaman dum: . . w. Biraz daha enine boyuna, iri ve sağlam yapılı vücu- leketin en büyük hürriyet ve demokrasi mıştır. Tektük meydana getirmeğe haş-

Ylıl Nimet: - Maalesef valıdecıgım... dlmun ortaya koyduğu kıymetten pjpbe müe11esesi olan Üniversitede, şu dakika- ladığı orta çapta ve nihayet ders kitabı 
- Kadıncatızı gayet iyi tanıyorum! d,- sabredin .. · . . daha sabretti. etmeğe imkin yoktur. • d!\. bir ilkmektebde mevcud hürriyet h:ı- mahiyetindeki eserlerin de bir kısım çok 

)CJr. Her zaman bizden bilet alırdı. Ev· O biraz değıl, bır ço! raki ziya- Heybetli teşkilitile §imdiye kadar peh- vasından eser yoktur! hastadır. İşte, bunlar da başka bir türlü 
~~ akşam geldi, biletini alamıyacağtnı Fı:kat maalesef ben, on n son livan namı altında İstanbulda boy göstew Talebenin de söylemek hakkı yoktur. tezadlardır. 
~!1edi. Bunu söylerken, gözleri sırsık - retlerinde de ~na: . . den bqka ce • renlerin topundan daha sağlam ve oyun Hatta Üniversite içindeki faaliyetini tan- * 
44lll'ldı. Talihini denemekten vaz geçişmin - Maalesef. kelimeSiD noktasından daha yüksek bir mevkide ol· zim için bile talebeye teşkilat sahibi ol- Bugünkü dünyada milletlerin en mil-
lebebini merak ettim: vab vere~edim! w an torunu duğunu M"üJayimle yaptığı ilP güreşte de ması hakkı verilmemiştir. Niçin? Ta!ebe him müdafaa silahlarından biri de ilim 

- Param yok ... dedi... Yalnız otuz ku- Dün, bıze kapıyı açtıgı zam ' göstermiş olan Hindlinin şu veya bu mü- taşkınlık yapıyor da onun için! Halbuki, olduğuna göre bu bakımdan Türkiye mü-
~ var ... Onu da akşam yemeğimden da kucağındaydı. an Nimeti tanıdı. I sabakada mağlub edilemiyecek müthiş talebesini makul yollardan sevkederniyen dafaasızdır, diyebiliriz. Bence bunun en 
•rttırdıın. İsterseniz bu parayı size bı • Benden evvel.~ Ba! b'rd bire dolan bir kuvvet olduğunu da iddia edecek de- bir üniversite, bu işden bizzat mes'uldür. büyük delili, Üniversitenin ne doçentine, 
l'ikayıın, bana biletimin yarısını o!sun O anda, onun gozlerıne ı en ğılim. Ne kadar garibdir ki, kendisine verilecek ne profesörüne, ne dekanına emniyet e-
~M- b" .. kl'" ıw;,..ü anlatacak her ke- d · 

'&&&. Emin olun ki, size öderim borcu - ümidin uyu ua-· b daki masamın Bir atlet kadar muntazam vücudile gü- bir hürriyeti doğru ve iyi gayeler lçin ememesı ve onlara söz söylemek hakkı· 
lrlu! lime küçük kalır. M~~ ~~. kim bilir reş minderinde hayli yıpranmış olan kullanamıyacağı farzedilen bu gençliğin nı vermemesidir. Talebe teşkilatını lağ· 
1 ltadın devamlı müşterimizdi. Sonra öy- karşısında boyun. büküp, Hindlinin, yaş itibarile yorulmağa baş - eline yarın bir şehadetname verdiğimiz- vetmesi de ayni davanın delili olur. Pro-
~ 1cıklı bir hali, öyle yaralı bir sesi var- kAÇ defa sorduğu. çıkın d , lamış, hatta bu başlangıcı bir hayli de zaman, bununla ona Türkiyenin en yük- fesörüne ve dekanına emniyet etmiyen 

ki. onu eli boş göndersem, içim yana- -· Hila bir fl!Y a ı ~B· N' geçmiı olduğuna göre muhakeme yürü- sek fikir, ilim ve fatilet mertebelerinde Ü!liversiteye biz nasıl emniyet edelim? 
Cakt D ı· . vabmı vermeyı ayan ı - T 1 be . Ü b ı. ayanamadım, ona biletini, keneli Sua ının ce tecek olursak, gene onun kuvveti ve bil- bir de yer verilmiş bulunacaktır. Bu 3 e sıne emniyet etrniyen bir niver-
Csabuna hediye ettim! O zaman bile pi- mete bırakamadı~: H yır sahibi bir gisi üzerinde dikkatle durmak icab ede- memlekette hak ve adalet, sıhhat onun siteye biz nasıl itimad edebiliriz? Talebe 

~ango kazanmış kadar sevinmişti. Şimdi - Çıktı .. : ded:m::k .~amiye çıktı' cçktir. Hak oyunu üçtür diye son bir de- eline teslim edilecektir. Türk rnilletinın için cahildir, diyelim; doçent için, henÜ3 
.ın bilir ne haldedir? müşteri yerme bu~ ı · fa daha Hindlinin kar§lSına çıkacak olan teknik dehasını inkişaf ettirecek kılavuz- yeni başladı. diyelim. Ya profesör? Ya de-

!Q ltalyon sokağındaki ev isimli viran ku- Bu cevabı alınca. 
1 

eli bağ 'h Mülayim bize samimi olarak Hindliuın luğu, kültür yükselişinin umumi rehber- k~n? Eğer bunla~ da ~ahil v~ aklı ermez, 
"benin kapwnı açan ihtiyar kadının yü- - Torunum kurtuldu.. ye ~an ~l - cok kuvvetli olduğunu hiç bir pehlivan liğini bugün kendisine Üniversitenin en bınaenaleyh, Ünıversıteye aıd herhangi 
~ bana ~abancı görünmemişti. Biraz 

1 
ti~ar ve fedakar ~ineyı sonsuz ır z ;It.ında bu kadar ' zorluk çek - .kü -k: bir hürriyet hakkı tanımaktan bir meselede herhangi bir suretle ağız 

itkat edınce onu tanımakta zorluk ı;ek- içınde seyrederken. . mE>diğini söyleyip hatta cÇoban kn:uğu gençlik yapacaktır. Bu teza:i, açmalarına müsaade edilemez insanlarsa 
lbediJn. - Muhakkak, dedım, bu devlet kuıu Mehmedle bu kadar idman yap- elbet evvelkinden daha az acı değildir. biz bu Ünıversiteye nasıl güvenebiliriz 
k O, bundan bir kaç ay evvel, bir gün, denilen mahlUkun şuUnı var... . tım, bana bir defa bile olsun kafa kol * VP bu tezadı Üniversite bize nasıl izali 
Ucağında yedi, sekiz aylık bir yavruyla ÇUnkü, onun, bu feragatkAr nin.~nm ak kapan bir oyun tatbik edemedi• dedik - Baıka b!r tezad: Üniversitede hoca, f'debilir? 

lrlatbaaya gelmiJ, ve bana, torununu sat- saçlı başına konuşu bence, t~du~ sa • ten sonra bu ifte uzun boylu fÜpheJere profesör, kendisini ilme valdedecektir. * 
~ istediğini söyledikten sonra, kendi- yılamıyacak kadar şaşılacak bır ısabet· saplanmak aklın alacağı bir iş değildir. Bunun için de, Avrupadan getirilen ho- Talebe denilen şey, ilkmektebden ba~ 
'bıt bu harekete mecbur eden sebepleri tir. Bu son temaslarda Mülayim de, Hü - calar, Avrupadaki usullere göre, tl'niver- lıyarak Üniversite şehadetnamesi alıncı
lıl1-tl1Uftı: Hem bu devlet kuşunun sade ıuuru de sevin de Hindliye bir galebe temin ede- siı.f'haricinde ve konsultation hali müs- ya kadar, uzun talim ve terbiye seneleri 
Oğlu, Çanakkale ,ehidlerinden Haııan fil, okuması yazması da var. - billr, elbette ki elelden üstündür. Sırtı tema, hiçbir vazife almıyacaktır. Halbu- içinde, tekil almak üzere hocaların elle-
~~uş. Biçare ana, oğlunun ölümün- Çünkü ~· gazeteye va~tile .;:dığı: mindere yapışmamış, yediği bir yumruk- ki birçok Üniversite hocalarının barlçte rine teslim edilmiş yumuşak bir hannır
~ sonra, elinde kalan küçük kızını ye- o açık isüdamla, meml~ke~ bü ze tan sonra ringi kucaklamamış bir pehli· lıleri vardır. Doktorlar, tıpkı öteki pr:ı- dur. Bu hamura, şekil verecek olanlar. 
titthınek için senelerce didinmiş, çaba • ginlerini, bu bedbaht nmenın y~mına van veya bir boksör nasıl tasavvur edi - tisienler gibi doktorluk yaparlar; onlar ht>ealar ve profesörlerdir. Universite ta
~ nihayet kızı, hastabakıcılık mek • ~ğırmıştım: Anlaşılıyor ki, 0 dıs~d-:ı, lemezse, memleketimizi mağlup olarak bund&n menedilmiş değillerdir. Halbuki lebesi cahilse biz öğretmediğimiz ''eya 
.A~~ bitirmif, bir hutaneye yerle~il- tayyare piyangosunun n=. 0 : ri• terketmlyecek bir pehlivan da olmıya • öte tarafta, yabancı hocalar gibi, san'at· öğretemediğimiz, taşkınsa biz onu makul 
-... IQJnı da lefaletten kurtarmış. · rında yapyan, ve ayda la e • bilir tan menedilmif olanlar da vardır: Mese- bır disiplin içine almadığımız ve, daha 
.ır. ~~at, hayat, biçare anaya, bu mssum ~!l o devlet kuf'IDdan bqb hiç kimle Kfm ne derle desin Hindli ile brpla- ıa. avukatlar. Üniversite içinde, hoca ol- doğrusu, alamadıfunız içtn taşkındır. 
llfl>ıdlııcte aldandığını, ve çilesinin henüz otumamıt! pcak Mülayim ve Tekirdağh Hüseyin bu mak bakımından, bir avukatla bir dok- Onların iyiliklerinden ve kötülüklerin-
~dılnu, arka arkaya gelen iki faci- . ,, _. _ lful s.hılJah güreflere Bul Komar ile yaptıldan gü • tonın ne farkı vardır? Neden dolayı ıvu· den, onlar kadar, hayır, onlardan f&7.la ..,_ .. · --A' .. " " ... d• k d k retlerden Çok daha bilyük bir ehemmi • kat menediliyor da doktor menedilınl- biz mes'ulüz. Eğer biz vazifemizi ıfa et-S un•ye, Ha-tay ___ ı;ti.laAfını tas i e ece yet vermek mecburiyetinde olduklarını yor? Ben bn suallere zihnimde cevab bu- miş. hariçte kazanç peıinde koşmak ye-

hatırlamahdıTlar. Ômtt Berim Iamıyoruın; eğer bu buauata Öniftl"lite- rine kendimizi her vakit onlara vakfed!p. 

(Ba,tllf'Gfı ı met atı11fadll) 1 cevre ttilifını ~~ eder; ~ halde 
lluyor '-• '-•-' l•'- d t · it'ba ·ıe --snsa hüldlınetmm, Suriye ile akdet • 
biıh aı uu.ı a 11&a ar e mesı ı rı r • ÜZ Fransa parlamentosunun 

llsa bu nokta üzerinde duracağım. mit ve hen . bulunduğu muahede taa
lf... Zamanında bildirmiı olduğum gibi, tabul etmem;: lildfr 

tay hakkındaki Cenevre itiWını Suri- elik eciilecek e tel . .' " deııberi bura-
te 1( .... 1:_: 'U- Jı.L. '-·bul '·-~a.. t-' Voat J)e )ı(ar UÇ IUJl 

... ~A&al .nUVV11111 - ve WUIUIA e uı.a• a Ondan eTftl de Kont 
~fı'ek bllyük nümaylflerle bunu protee- da bu}unuyor. lı devletinin etki adli-

etnıitti. Fa.kat o sıralarda ve ondan Oltro~g vt~"':rada bir aç g0n kaldı. 
lcırıra uzun müddet gerek matbuat v.? ge- ye ~up ) Şa hükUınetine anlattı\ -
?eJtae tnüfrit nasyonaliatlerle Arab ve fs- Bu ıld zatın 

1 
mştur· 

~ iltihatçıJan tarafından gayet ateşli lan şey, P i~l~: kabul edihnedili tak -
it'ılerle aleyhinde propaganda yapılan bu . cenevre _ Suriye ~esi tudik 

ıı~'- tatbik zamanı gelince, işler de- diz:cse ~ Suriye hütameU, Tür • 
d-'11Qftl. Fevkalade alefli ve §Öven bir echlınlY ve karşıya blnuya ıpecbur 
~e aleyhinde bulunulan bu Cenevre it.J. .tıye ile ~takdirde Suriye )riikılme-

. etrafında öy~ bir hava vücuda ıel • ~bcaktır· himaye etmiyecekUr. 
lalit \Pe gerek hükumet adamları, gerek tıni ~ afından böyle tat'l ve sarih 
.. ~ln tarafından bütün köprüler " :ita- . FraDl8 

11 
r lınca Şam bükUmeU ve Va

~ ~r edilemez bir §ekilde yakılmış - bır dil~~ hava birdenbire değipnif-
ki litndi tatbikat zamanı gelince, ne ~i blocia1dkada hüküm liiren kanaate 

l'IJ>ılacağını kimse kesüremiyordu. Yal· tır. Şı. . h-kQmeü Cenevre itillltnı 
::,: .. bir zamandanberi, Suriye gaze~!e: göre s:;:kı:; ve Vatani bloku da b\1-
~ de bu meseleye dair nepiyat k.esılmlf kabul hal 1 t etmiyecektir. 
~ 'llirkiye aleyhindeki edebiyatın arks- na mu eh~ ~m'"'ti hariciye siyasi müs-

ll _,__ Türkiye UIL"' .. 
·~z olmUflu. ciollunun bugi1n Beruta 

tt ŞiJncU anlqılıyor ki Fransa hükUınc- ~n !'fen:e: or. Bu ziyaretin tekli. 
bu mesele üzerinde son zamanla.rda .ıeJmesı be rter y evvelce Türkiyeye ya~ 

Ş.lb hükümeti ile çok esaslı ve çok cıddt Kont De lıla . m tadelhıclen ibaret • 
'Urette görüşmele mecbur olmuştur. ~ki ~ış oldulu zı=e hüküm ıRiren ka -
liİradenberi bura mehafilinde dönen rı • t.r. Siyasi mu bu zi ret ayni zamanda 

~htı:re göre, Kont De Martel, açıkl;A naate ~nfının s:ye tarafından b · 
rrı hukümethıe anlatmıştır ki Franu • S:ın~ ıti . ve bu turetle Sariye ile Tilr-

ll.n Berek keneli namına ve gerek Suri- bul edılmelid ·mt bir dottluk dev • 
h h k · arasın a samı 
ı.._. esabına kabul ve iınu ettiği mua • .1Y~ Imaaı hidiaeleri ile çerçevele -
~Yi Suriyenin reddetmesi caiz de - nr.ın ~çı f ldtr. Türkiye ile Suriyenin aralarında nettkür. büt"' bu mühim bAdiseler, Su
~ "dOltluk teeaüs etmesi, ihtili~ büa- . J'a:tTurk~;e arasında başlıyacak yeni 

tün kalkması lazımdır. Bunun ıçın de, rıye id neleler eleclikocfuluz ve buh-
l>ıttliınentonun toplanarak yeni bir ka • de\•re a m . ·t~lyor. Umumi surette 
~r ile eski kararı feshetmesi icab eyler. ransız :ağ geçı~:ıerl teyid eden pyia1ar 

' 1riye hükfuneti ve Vatani bloku buza· bu ya~ ı ;;.ye kabinelinin pyet eue
l"ılretıeri anladıkları takdirde Suriye c~ arasm a 

Vefafl far Şeref meth umun nın makul bir cevabı varsa. zihinleri bu onlann ltalblermi kazanarak kata1annı 
gul ' •ann bu cevabı ve ahlAklarını yu·kseltme"e ""lışmı• ol-

kabn·nı" zı·yaret ettiler meeele ile met oıaru 6 y- 'I 

yi ol saydık, elbet onlar da ses çıkardıkları za., 

Geçen pazar günil ·Şeref ıtadyomun- ~~==~ok ~oktor: arasında bJr maıı cbiz ecnebi dil öğrenmek istemtyo. 
da ilk lil maçJannı yapan Vefalılar mQ- fark oldutunu kabul edelim. Bu takdir- ruz?. yahut. cbiz dönmek istemiyoruz!• 
sabakadan evvel büyük bir Vefalı küt • de bilfraz muvazaa suretinde yazıhanesi demek yerine hO§Umm.a gidecek başka 
Jesile meıhum Şerefin kabrine giderek oldufu herkesçe malQm bir profesörün ,eyler siiylemesini de öğrenirlerdi. Tale
onun meziyetlerinden, memlekete. maa- bundan mt"lledilmesi niçin mümkün ol- benin seviyesi yükselmemiştir, diye şiU.. 
r!!f~, spora ettiji hizmetlerden hürmetle f Bence bu tezadlan izah etmek ve yet edenler, bizzat bu aeviyeyi yübett. 
b:ıhsetmi§lerclir. :=alt mlnlkilh delfld.ir. Mümkiln ol- met vazifemm deruhte etmi§ olanlardır 
Askeri liseler volerboJ turnuvas• madığı için de Türkiyeae hakikaten bir ki met'uliyetlerfnbı derecesini anlamJe 

bugUn başltyor Üniversite bulundujuna lnammıyortmı. yorlar ~ ~dileı:me, gurur vesilesi ver-
d . . Belki hata ediyorum; fakat, 'Oniv.?rsite- mek içm delil, Dıillete llim ,olunda tam 

~eri liseleri arasınpi ~ ~~ edilen• se- nbı dili ile bu hatamı anlaymcıya tadar m~nuile mill'§idllk etm~erl için emanet 
nehk voleybo pm. Y . u-. müsabakll.ian bu hatah l6rütte ımek mee- edileı y(lbet ve teref1i kürsüler üzerm. 
~ugün Beyollu ~alkevınde delliz lileli =yetinde kalacağım. mar e de, bu . .azıerle nasıl içinden çıkılmaz bir 
ıle Maltepe lilHi arasında yapılacaktır. tezad ıçine dilpnüı olduklarını farkede-
Müsabakaya .. t on altıda ba§lanacaktır. * miyorlar! 

S"or işlerinin idaresi cBbde bir Cruversite vardır ft bu '0-
r . ıslahı . . niversitede .TQrlrlye için en ;tıaek bir 

Spor ifleriııin eeıe:rın h~lanan milli ilim yapılıyor. diyebilmek için, or
proje tedkik edilm • Spor ifien - tava Üniversitenin bir takım eserler koy
m:"zin bir JDilstelarlık vua~e ~e e- ~ve dört gözle, Univenitenin bu ne
dilec:ell tahakkuk etmek uzeredir. '9i mumfferiyetlerini bekliyen memleke
lı bir Jhtilif içinde bulundutunu gös • tin de meydanda bir takım allmetler gör 
teren JÖZ}er de vardır. ml!li 1'zsmdır. Halbuki, her §eyden vu-

HükO.met ft blok Azalarından bir kı • aeçelim, Üniversitede JDilll bir ilim dili 
ıım nüfuzlu iDlaJ1}ann emri vaki karwı- dahi yoktur. Türk dilinin, mfiltakil bir 
smda boyuİı eimemele taraftar olduk- Türk dili olarak, yübek bir ilim lQgat.i 
lan da ,c;yıenmettedir. Hükılmet ve blok ile konuşulabilmesini pye edinen gay
araımdaki ibtil'11ar, sade Hatay mete- retler, Onivenitenin koridorlan içınde 
lesinden değil, Suriyeyi alikadar eden delil, ayn bir müeuesede. bır dil enca
daba bir çok iflerden. ileri geliyor. Bu meninde sarfediliyor. Acaba, Universite 

'Onivenite içinde, kendilerini ilme vaJC. 
fetmif olan insanlar, benim biraz acı o
lan bu töz!erimden dolayı beni affeıslnı
ler Vatanımın, yübek ve fhıl bir füne 
l&hib olmasını çok istedilim için, Um
veraite içinde, artık halledilip bitmesi ıı. 
zım ,elen bazı me.teleleri böyle vazıo blD 
tekilde ifade etmek istedim. Eğer, bu cm. 
şiıncelerde hataya ve ifrata dilftillQm 
noktalar varsa, Üniversite bunları izali 
etliği zaman derhal af dillyecefimi b0-
b1n samimiyetimle buraya kaydediyo-
rum. M'41ıittin Birgn 

ih:illflann ne netice ftl'eeeği mahim ol- bu ife ne kadar yardım ediyor? Muhtelif ---------------
m:nnakla beraber Hatay hakkında umu- füm ıstılahları üzerinde Üniversitede ERTUCRUL SADi TEK 
rot kanaat, yazdıklarımı tamamen teyid banJi usul ile hangi gayeye doğru. ne k:ı- T J YA TR O S U 
eder merkezdedir. Esasen Menemenci • dar adım atılmqtır! Herkes biliyor ki, 
oğlunun ziyaretinin de böyle bir vesile Üniversitenin profesörleri hali, Bibil in
ile allladar oimuı llzım geleceğini tab- sanları gibi türlü tür1ü ıstılahlarla konu
min etmek kabildir. şuyorlar ve yazdıklan zaman da öyle ya-

Bugilnlerde bu meselenin bu şekilde zıyorlar. Halbuki, ötede bir dil cemiyeti 
neticelenmesini emniyetle bekliyebili - var ki ıstılahları tesbit etmek için uğra-
riz. ııP durızyor, 

(AKSARAY) da 
Bu gOn; ( Tal3oeye) 

ve Puar matine 
saat {15) de 

UNUTULAN AOAM 
6 tablo: Yuan : N .zım fükmet 

Bu •~ (Ab ••- ÜekUdarı aeflQ 
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f;!ı~t~--
Rol haricindeki şahsiyetini idare 

etmesi lazım gelen bir genç 

izmlrde hariç piyasalara anormal tekllt- Ta.bako şirketi el atmış ve piyasayı da en 
lerdc bulunnrak piyasayı duşurmeğe teşeb - once bu şirket açmıştır. Tekarrür eden tıata. 
büs--eden muesseseler glbi Karadeniz sahll - gore tütilnUn beher kilosu dizi dengi olarak 
terinde de bazı firmaların bu neviden ha - 125-ı50 kuruş arasında alınabilmektedir. De
rcketlcrl gorulmüş, iktısat vekfı.letinln yap- ı met fiatının ise 250 den aşağı düşınlycceği 
tırdığı tahkikatta, bi.ı.tün bu firmalnrın ta - şimdiden tahmin edllmektedlı". Bu vaziyet 
nhhiltlerlnl odeyemiyecek vazlyett.e oldukla- karşısında birçok tütüncfiler demet satışına 
n ve otedenberı bu neviden taahhlitlere gi- f:hemmiyet vermektedirler. 
riştUtlnri tesblt edllmiştır. Adapazarlılar bir zahire pazarı 

Bu fırmnlar hakkında, mahalli müddelu- istiyorla r 
nıumıl.kler, valiliklerin talebilc tahkikat aç - Adapazarı (Hususi) _ Burada k.öylüler 
mışlardır. Bu muesse~~ler yakında mahke · zahire satışından çok şlkAyet etmektedlrler. 
meye \eıılel.'eklerdlr. Oted~nbcrl böyle hare- Köylüler, şehre getirdikleri mahsulün alıcı
kctlt:rdc bulundukları tesbıt edllenlerln elle- lar tarafından okka hesabile alındığını iddia 

Ceyhan okuyu
cularımızdan Rem
zi Ayhan soru:1or: 

- Mı:.vaffak ola
cak mıyım? 
Yarı acıklı, yarı 

gülünçlü rollerde 
muvaffak olabilir. 
Yalnız, rol haricin
deki şahsiyetini i
dare etmesi la
zımdır. 

~ 

Hal ve istikbalin tanzimi 
H. 

rlndekl lhrnc t ,. lkaıa:ı alınacak ve blr da etmektedirler. 
Çankırıdan 

Uslu imzasile so-
ha Turklyede ihı'acat tıcareti yapamıya -
cakLrd!r. ruluyor: 

- istikbalim na· 
Bıldır? Yeni yapılacak 

1'icaret anlaşmaları 

Şehirde bir zahire pazarının bulunmama
sından gerek köylüler, gerekse şehirl1ler çok 
sıkıntı çekmektedirler. Pazar yeri olmama
sından koylü mahsulünu doğru tüccarın a
yağına goturmekte ve tüccarın dilediği fl
a tla satmaktadırlar. Şehlrll doğrudan doğ-

Halini tanzim 

Romıı.!1ya - T\irk ticaret anlaşmnsı müza- ruya köyHıden alış veriş yapamamaktadır. etmesini bilenler, 

keı·atı içi~, İktL'iad Vekaleti musteşarı . .Faik Lülcburgazda sebze bol 
Kurd ıu ıle ~nkld işleri umum müdurü Ha- Lüleburgaz (Hususi) _ Bu yıl EsKltatlı ve 
lld N zmi, Tıırkofls lklhcl ı-cısı Nihadfüın Yenitnşlı koylerinde sebze çok verlmU btr 
~mı kk b heyet, bugun, Romanya vapurlle sahada ilerlemiştir. Köylü çıkardığı mamu-

istikbal enclişesıni 
hafifletmiş oltll'ı

lar. 

l taı.buld n hareket edecektir. • ~ İÜ İstanbul piyasasına sevketmektedlr. Ge- """"""' 
Dun Türkofı..te, Romanya ile ticarı mun~- ıccek sene için daha çeşitli sebze yeUştirll- San'at·ın ı·cabları ve muvaffak"ıvet 

sebet.ıerdc bulunun tacirler toplanarak Faık 1 düşünülüyo -. 
Kt:rdo.,luna istel:lerlni bildirmişlerdir. mes r. 

İ vlçreyle de b.ı ticari anlaşma yapılmak Bu yıl Mardinde 10 bin ton Çanakkale oku· 
uze:e a~ onların::. doğru bir heyet gelecek, mahsulat elde edildi y ıı c u ı a r ı mı z. 
Ankarada müznkerclcr başlıyacaktır. dan Mehmed Con-

.. Mardin (Hususi) - Bu yıl içinde yalnız 
Mnc~r!::ı.r•a yap~lan ticaret anlnşması mıı- Mardin merkezinde on bin ton mahsulat türkün suali de şu: 

zr..,.e.c.erı bitmiş, anlaşma metni Budnpeşteye elde edilmiştir. Kazaların mahsul/Hı da ·:..una - San'atta istik
~~~:~~~~~iŞtir. Bugunlerde imza ve tefıtl e- Uı\ve edllirse bu rakam bir misll daha yük- bal sahibi olacak 

selecektir. mıyım? 
Letonya ve Danimarka heyetlerlle Ankara-

da muznkerelere devam edilmektedir. Eston- Adanada portakal çeıidleri San'atinin icab-
ya heyetinin de bugunlerde gelmesi beklen- ıslah ediliyor !arına uymuş ol· 
mektedlr. fi k" • • Adana (Hususi) - Ziraat müdürlilğü A- ması, muva a ı-

Kam bıyo borsas1nda vazıyet dana pcırtakallarmı çeşıdlendlrmek ve iyi yet ihtimaııerini 
Tlirk borcu tahvllleri dün kambiyo bor _ mahsul veren cinsleri Kudus.~e~ getirte~ek çoğaltmaktadır. 

sasında 15 25 lirada açılmış, 15.05 lirada ka- meraklılara dağıtmak teşebb~undedir. Is- ~ 
panmıştır.' teklllere beher fidan için iklter lira üzerin- N , . . h f • 

Dun dolar, blr sterlin karşılığı 4,9845 ola- den sotula mukavim ve portakalı iri iyi cins 8Ş 8Slnl mU 8 8ZI ltm8SI 
rak muamele gormüştür. Fransız frangında Vaşington nevaı çeşidi, portakallar bıtt~k- lazım gelen bir genç kız 
değışlklik olmamıştır. ten sonra temmuzda meyva veren Valansıya 

Altın, borsa haricinde 1082 - 1083 kuruşa çeşidi, memesiz Umon çeşidl ve şamoti çe- lzmirden Cemile imzasile soruluyor: 
satılmaktadır. şldlerlnden getlrtilecektır. - Sevgimle bahtiyar olacak mıyım? 

ipekli standardizasyonu Trabzonda fındık piyasası Neş'esini muhafaza eder ve eşini kıs-
. Trabzon CHususl) - Trabzona, civar kaz• kandırmazsa mes'ud bir sevgili, kendisı-
Ipekiilerı Krep maruken, saten, bir· ve köylerden killllyetu mikdarda fındık gel- ni sevemiyecek bir eş seçerse, bir taraflı 

man, jorjet damür döşin ve Bursa mektedir. İhracat, geçen seneden daha n?r- h"'yecana sahib olabilir. Her iki halde de 

k d
.. . ' 

1 
' d' . mal bir şekllde devam etmektedir. Son gUn-:ep. oş nı o arak ye ı tıpe ayıran, her !erde piyasaya çok fazla mal geldiği için, fi- heyecanlar,na olduğu kadar fikirlerine 

bırmın enini, kalınlığını, nescini VE::sa- atlar biraz düşmüştür. Borsada, iç fındık 35, ve iradesine yer vermelidir. Zira: Yürii
ires 'ni tesbit eden ipekli standard!zas- kabuklu azami 16 kuruştan satılmaktadır. mek istediği yolun bir tarafı ne kadur 
yonu nizamnamesi ayın on beşinde Sındırgıda tütün satışları m üstahsili gü7el ise, diğer tarafı da acılarla, macc-
mcr'iyet mevkiine girmektedir. m emnun e tmiyor ralarla doludur. Tez elden ciddi bir yuva 

Evve den ) apılmış olan ve standard Sındırgı tütünleri 01 Amerlknn, Olen ve kurmak emeli olmalıdır. 
n zamnamesıne uymayan ipcklilçr Ti- oerı Amerikan kumpanyalarile Felemenk ve 
caı et Odası tarafından damgalanacak, Herman ve Hüseyin Sabri ve biraderi tıca-
ancak bu suretle satılacaktır rethanesi 90 kuruştan 60 kuruşa kadar bir 

· milyon kilo kadar tütün mübayaa etnıişler-
N zamnamenin tatbik edilip edll - dir. Nazımlık mevklinde oıan inhisarlar İda

rrıcdı~ ne da r kontrolün hangi makam resi bu kumpanyalar tütün alırlarken üç gün 
tarafından yapılacağı henüz malum de seyirci kaldıktan sonra l}arekete gelmiş, beş 
ğ.ldir. lı."Uruştan altmış kuruşa •kadar tiıtün ılmış-

.. .. tır. Piyasaya bu sureUe giren inhlsarın bu 
Samsund a tut11.11• satışları hareketi diğer alıcıla~ı da te~eddüde düşür-

Sam~un CHusus1l - Tütun satışı hararetli müştür. çünku zürra Inhisar Idaresi arkadaı1 
bır devreye girmiştir. Bır kısım zıirra tutün- girecek, yüksek fiatıa• iştirak edecek:, zürraı 
Jeıinl dizi dengi olarak hazırlamış ve satıh- sevlndlrecek diye beklerken aksi netice ha
{;;l çıknrnııştır. Merkeze inen tütünlere Geri sıl olmuştur. 

• So• Pollla " nıa 
edebj fOmaru 

- Yar.an ;;ı f Ha&ll F Uri OUl!8J 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlill için bu kuponlardan 
5 adedlnln gönderilmesi prttır. 

Bilmem ki o bana bakıy{.lr mu? 

5 Atustos 1936, Büyükada : 

' 
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Herkesin Ozerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 
RADYOLİN 

Kullanmak 
şartile 

Diılerinizl terte
miz, bembeyS\z ve 
aap •ağlam ya
par. Ona yirminci 
aaır kimyasının 
harikalarından bi
ridir, denilebilir. 
Kokusu güze~ 
lezzeti hoı, mi k
roplara karıı te
air i yüzde yüzdür. 

• 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şera

itle sigorta etti~miş sayılırlar 

Maliye Vekaletinden: 
2257 aayılı kanunla verilen aelahiyete istinaden 

evvelce ilin edilC:lği üzere eıki nikel yirmi beı ku
ruıluklarla bronz on kuruşluklar 30-11-937 akıamın· 
dan ıonra tedavül etmiyecektir. Tedavülden kalka· 
cak olan bu paraları ellerinde bu~unduranların mez
kur tarihe kadar bH'umum malsandıklariie malıan· 
dıklan veznedarlığını yapmakta olan Ziraat Bankası 
aandık ve ıubelerine ve yahut Cumhuriyet Merkez 
Bankası ıubelerine müracaafa mü tladele ettirmeleri 
ilin olunur. "4216,, "7687,, 

Baş, diş, nezıe, grip, romaıızma ve bGtlln atrila· 
rınızı derbal keser. lcabmda günde Uç kaşe ahnahilir. 

isim ve markaya dikkat! TaklitleriTJden sak!nınız. 

la göz yaşı akıtır. Ah, bu bile bana ilk zümde hiç samimi değildim. Bilakis <>
düşüncede bir teselli geliyor! Yalnız nun telaşı bende de bir endi.şe uyandır
korkuyorum ki ben göçtükten sonra o- mıştı. Nasıl ki Gülsümün şu sözü bu 

- 29-
Dört gecedir defterımi açmadım. nun beyazlığını başka eller kirletecek· endişemi büsbütün çoğalttı: 

İçim 0 kadar dolu, sinirlerim o kadar tir ... Eskiler buna dengidengine d~ye- - Ben onun kiminle nereye dolaş
gergin ki yazmak değil, haykırmak is- cekler! .. Bu bahar goncası, pembe ren- mağa gittiğini biliyorum. Muhakkak 
tiyorum. gini ağlıyarak mı soldursun ve cana can gene şu arkamızdaki beyaz köşklekile

Bu dört gün içinde iki mühim hadi- katacak taze özünü vızlamaktan yorul- rin oğlu ile sandal safasındadır. 
Şimdi bu danteli öperek başımı yns· sam yaranamıyacağım. Fakat Mahmu- se oldu: biri, Beylerbeyinde, Mahmu- muş bir arıya mı emdirsin diyecekler!.. - Nasıl? 

tıklara vuruyorum. re benim ömrümdür. Onu hiç kimseye renin, anasını üç saat sinirlendiren ve Peki, onlar haklı ise, tabiat neden ba" Diye haykırdım. 

3
u Temmuz, 

1936
: feda edemem, Nerimana bile... beni telaşa düşüren kayboluşu ... öteki na bu zulmü ediyor, neden damarla· _ Evet.. öyle .. kaçtır paylıyorum, ge· 

r de, -bunu yazarken bile aklıma sığdı- ı ımda hala yirmi yaşımın alevini sön- ne sözümü dinlemivor 
Biin de, bugün de İstanbula inme- 1 At ustos, 1936 : ramıyorum- Nerimanın yalıya kadar dürmüyor? Neden, bu hayat mantığı p k' M h · b 1 - b · ·· w ı· . be · bu ak .... d h bo b"k" - e ı ama, a mure u genç e 

aim. Zaten ilk günleri ölüm dchı::etı Bu akşam Hacerle kocası val•da mi- enı gormege ge ışı ve nı şam onun e em ynumu u uyor, nem t ? 
· · d " " b . Ad ·· ""kl ,. · · · . . k d ? y k d . ne zaman tanış ı. ıçın e geçen şu yirmi gün zarfında ya- safir ... Sofrada altı kişiyiz. uıaya. aya suru ey ışı... ıçın 1çın u uruyorum. o sa crımc, . 
!:dan kaç kere avrıld m ki. .. ht>psi dört Hacer her lokmada içini ~e1<"1..·or du- Bence bu iki hadise, taliimi şimdiden kızgın bir demir ucu gibi, kıskançlık - Çocukl~k~~n.?erı tanışırlardı. _Fa-

.. 'Ik d s " • · d "k" f ı·k l t D h d ı w b ı d E~ .. 1 kat ne var buyuduler bu sene de oglan 
gun .. ı ,n e yazıhaneye gidip ağır söz- varlara bakıp dalıyor. Bellı k! kendi- taym e en ı ı e a et o muş ur. a a a mı s~p anmaga aş a ı. ger oy e . • • .. .. . . 
ler1e Niy azıye yol verrnek, ö•eki gün- since bir nevi matem tutmada! Bir a- kaç günümü, kaç ayımı kaydedeceğimi ise şimdıden mahvoldum demektir. hır sandal. merakına duştu. İşte ~mm 
lerde de, son hafta mnhkemelcırleki bir ralık Gülsüm de «merhum» un iki ke- }?ilmediğim bu defterde bilhassa bun- Bu böyle .. hadiselere gelince... kız da peşınden ayrılmıyor. Hatta ba-
lki d:namda- bulunmak için ... Bu ar&da lime ile lafını etti. Fatma mendilini ları mılntmalıyım. Yoksa ömrümün a- Dün değil, evvelsi gündü. Sabahle- bası öidükten sonra da ancak bir hafta 
Ref k Şe;> danın davasına dn devam e- gözlerine götürdü. Mahmure bir lahza cıklı hikayesinde çok mühim bir ek - yin giyinip bahçeye indiğim zaman sabredebilmişti. 
di di. Sahtekar herifın tutacak yeri de hazin hazin düşündü. Hepsi 0 kadar ... siklik bırakmrş olurum. Gülsümü, havuz başında, somurtmuş - Demek bu son günlerde de? 
yok. Bılmem ki ı a ıl müdafaa etmeli, Sonra gene havadan, sudan konustuk. Düşündüm ve karar verdim: ileride, gördüm. - Tabii .. kaçtır habersizce kaçıyor. 
bu karışık işin iç nden ruısıl ç:kmalı? Yalnız Haccrin kocası pek söze karış· ben öldükten sonra, büti.ln servetim - Ne var, Gülsüm? .. Neye kaşların Başim çatlıyaeak gibi ağrıyor, göz-
Ah .u Neriman!.. sonunda ba~ıma bu mıyor. Onun derdi başka! İkide bir cc- gibi defterimin de sahibi Mahmuredir, çatık?.. }erim kararıyordu. 
belayı oyle bir sardı ki... Bcl'eket ver- binden tarifeyi çıkarıp Be•·krbeyin- benim lekesiz, beyaz, küçük güverci- Diye sordum. 
· k hk ı · · Ü .; - Ben hiç farkında değildim. İyi ki 

sın i ma eme er ayın yırmisınden- den sküdara giden ilk vapllru ezber- nim Mahmure! Kimbilir belki o, bir gün - Mahmureyc kızdım da .. gene orta-
beri eylUle kadar tatil oldu da dayanın liyor. Ne yapsın, geçim dünyası. .. Of! merak eder de, bir akbabanın pençesi- larda yok.. haber verdin .. 
devanı~ bir buçuk ay sonraya kaldı. Ar-

1 

insanlardaki b u menfaat kaygusu! ben- le kazıyarak yazdığı bu sayfalarda b u Dedi. Dedim. 
tık o zaman bu işden sıyr;.lmanın ça- de bile.. fakat benimki.. ne para, ne korkunç ihtiras destanı.mı okur ve bel- - Belki, dedim, biraz tepede dolaş- - Ne yapacaksınız? Sanki sizin na-
r esine bakm~lıyım. Ama Neriman kııa-ı· pul... .. .. • k.~ o .~aman te~~z kızımın_ bey~~lığını mağa çıkmıştır. Yahud iskeleye kadar sihatinizi dinliyecek mi? 
cakmı.ş .. ben:.m umurumda mı? Esasen Başım donuyor, Mahmureye bakamı- sondurmemek ıçın kararttıgım gun leri- uzanmıştır. Merak e tme, gelir. _ Bakalım ... 
Mahınurevi PaI~!na dolad:, ne yap- yonım. me yanar, ölümüme h~ değilse bir dam G ülsüme cMerak etme• derken sö· r 4•kıısı .,., 

t 
t 
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Onu bana 

* 
Hiçbir hadise, Tayfuru, karısının iha

neti kadar müteessir etmedi. Hadise sa
dece bir dedikodudan ibaret değildi. Bir 
gün imzasız bir mektub aldı. Bunda karı
sının ihaneti vak'a, şahıs tesbit ve tayin 
edilerek yazılıydı. İlk işi mektubu yırt
mak oldu. 

Bununla beraber içine bir şüphe gir
mişti. Karısının evde bulunmadığı bir 
gün, Semahatin sandığına bir anahtar 
uydu=arak açtı. Bütün vücudü, bir cürüm 
delili yakalıyabilmek için titriyordu. o 
kadar itina ile araştırmasına rağmen hi 
bir şey bulamadı. Kalbi biraz rahatlamı; 
olarak odadan çıkacağı sırada bir kere de 
gardrobu açmak istedi. Kapısı sıkı sıkı ka 
pah idi. O zaman sırtlayıp gardrobun du
varla olan irtibatını kesti ve gardrobun 
a~kasındaki ince tahta kaplamaları itina 
ıle söktü. Burnuna Semahatin her zaman 
çamaşırlarına, elbiselerine sürdüğü ı~ 

vantanın kokusu geldi. Bir an bu koku 
eski günlerden hatıralar sezdi; bir 
şüphesinden nadim olur gibi oldu. Fa 
bulunduğu anın fecaati, birden onu 
leden çıkardı. O zaman, hatta biraz evv 
ki itinaya bile lüzum görmeksizin büt · 
gardrobun muhh~viyatım yere bos3l 
ve bütün eşyayı didik didik etti. (;" 
hiçbir şey bulamadı. 

O zaman gayri ihtiyari bir lahza 
göğsüne düşer gibi oldu. 

. * Içeriden Menekşenin sesini dışııt1lô 

kapının çalışı takib etti. Tayfur, ıııeı 

ven başında heyecanla Semahatin ~.v 

seslerini bekliyordu. Fakat kapıdaki:-
- Posta! .. dedi.. , 
Postacı bir mektub getirmiş olabilir 

Bu, o kadar haizi ehemmiyet dcğiJ 

Kendisi bu akşam saatinde Semah~ 

bekliyordu. O zaman ona beslediği ııü 

heleri birer birer söylemek samimiyet 
ni göstererek özür diliyecek, af diliy 
cekti. 

İclal dadının kendisine uzattığı me 
tubu almasile zarfının Semahatin el y 
zısile yazılmış olması kendisini bir Iah 
durdurdu, hatta şaşırttı, asabi: asabi zar 
yırttı. • 

Son satırları okuduğu zaman köküı 
yıldırım düşmüş bir çınar ağacı gibi 
kılmamak için, duvara dayanmağa me 
bnr oldu. 

* Hayat, Tayfura yıkık ömründe bu te 
saadeti, bu tek teselliyi de çok buldu: 

Çünkü bfr gün ilk devam ettiği mekte 
id<ıre-si Menekşeyi hastalığı sebebile evi 
ne iade etti. Hararet derecesi 39 du. Ta 
fur onu kapıda kucaklıyarak alelacel 
yatak odasına çıkardı. Küçüğün vücud" 
hakikaten ateşler içinde yanıyordu. İcl 
dadının muavenetini beklemeksizin on 
hemen soydu, yatağına yatırdı. Menekş 
çok dalgındı : bir an geldi ki Tayfur: 

- Yarabbım .. senden sonra son mütek· 
kam!.. diye düşündü. Onu bana bağışla ... 
Sana hayatım kurban olsun ... 
Menekşe. bir sıra 40 dereceyi bulan ha· 

raret arasında bilmeksizin fakat rnekteb
de>ki arkadaşlarının eline düşüp birbir· 
!erini acıttıkları vakitlerde söyledikleri 
sözlere insiyaki bir şekilde uyarak: 

- Anne ... Anne!.. diye inledi. 

Tayfur, onun ağzından bu acı sözü ha• 
yatında ilk defa işitiycırdu. , 

Kendi kendine: 
- Anne, ah o .a~e ... diye. sızladı. 
Tayfur, .Jdi.ı küçük Menekşenin ate§ 

(Lut/en sayfayı çeviriniz) 
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SON POSTA 

. Haremağasının Jt~tırala~• . 

Yarrnki nUshamızd3 : 

CİBİNLİK 

llr.•Mltı .. I~ • 

Çeviren: Ahmed Cemalecldln Saraooll• 

Bulut yaklaşh, yaklaştı ve nihayet ufukta sekiz büyü• 
vapurla Bobr topçekeri göründü, ben gür bjr sesle ı 
" Haydi çocuklar! Harbe hazırlanın 1 " diye bağırdıııı 

Eczaneler 
Bu gece nöbet ci olan eczaneler ıunı-1'' 
dır : 

İstanbul clbetindekiler : rtl 
Aksarayda: (Pertev). Alemdarda: cs:ı,: 
Asım>. Beyazıdda: . <Belkıs} .. ~amatya üS' 
(Rıdvan). Eminönünde: (Huseyln ll et' 
nü). Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Fen61,. de: (Vitall). Şehremininde: (Hatıl il'' 
Şehzadebaşında: (Unlverslte). Kara~)· 
rükte: fArlf). KüçtUcPa•r~: <Y0 

Bakır köyünde: (İstepan) · 
Beyoğlu cihetindekiler: e• 
istiklal. caddesinde: (Dellasuda). T~P 8, 

başında: (Klnyoll>. Karaköyde: (S~fl.' 
yln Hüsnü>. İstıkHil caddesinde: <IJnl 1", 
ciyan). Pangaltıda: (Nargileclyan) · 
şlktaşta: (Süleyman Reeeb). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adala rdak.ller: 

Üsküdarda: (Ahmedlye). Sarıyerde:. (O~ 
man). Kadıköyünde: (Büyük, ~~~!()• 
Büyükadada~ (Halk). Heybelide: (~ 

- .. '· 
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Baş aQnsı mı? Nevral)I mi? 
Derhal bir kaşe 

Alın 
GRİPiN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir maddeleri 
vücude derhal yayılır. Kalbe dokuıunaz. Böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 akaşe alınabilir 
İsim ve markaya dik.kat: Taklitlerinden sakınınız. 

,V~ ZIRAA T IŞLERILE UCiRAŞANLARA 
~- Bol ve ~'i AhsMdömF iömserikan usulü 

'' · Kimyevi gübrelerini kulh nı uz; Anadolu için P C!nta 

aranmaktadır. Tiirkiyede yegAn.e .satıı yeri : 

Agro Kllhya MUeaseaeal 
Potta kutuıu 640 lstanbul. 
Meccanen katoloıı pderilir. 

SON POSTA İkinciteşrin 13 
======:ıc::============-

' 

IMERViM 
----·--

~~~~~-· -----

Dünya diş doktorları ve diş mc.cunlart arasmda en büyük 
mUkAfat ve zafer nişanlarım, diplom donör ve altm madal
yalar kazanan ve bu suretle birinciliği katiyelle sabit olan 
ve Fransa sefarethanesince tasdik o:unan 

GÜNDE YALNIZ 1 DEFA DİŞLERE EBEDi 
HAYAT VERiR 

DANTOS diş macunu lm11ananlar hiç bir diş ağrısı çekmezler. Dit etleri 
kanamaz, dişleri çürümez, inci gibi beyaz, sağlam olur ve bu suretle iyi 
çiğnendiği için mide rahatsızlığı gelmez. Mutlaka Hasan DANTOS diş 
macunu markasına dikkat: Tüp 7.1/2 - iki misli 12.1/ 2 • Dört misli 20 
kuruştur. 

-,==- --

Toptancdıtra tenzillt 

Hemen bir aera pkın titr 
tecrübe devreeıne da~ 
nan Revue aaatlerl ; alZ'e 
tamoı•yar ve temınath btf'.. •-t takdim ederler. T• 
kemmOI etml• fennf al ... 
ıer, kontrol ve çah•ma 
metodu sayesinde R-ue 
aaatıerınln muvaffek olma
ların• ba,ııca •mlllerdlr. 

Bışlıcı uıtcılırda buıu.r. 
umumi o.ooeu ı 

latanDul, •-~.T .. _ __.., 
Tel. 1 .,_. 

Ayarı daha dakik 
Fiyatı daha ucua 

lli. A. K. KUTIEL~~~~~~~~·~~~ 
Karaköy Topçular cad. 37 

--·---· ••• ..._.........-...... 1 • .._.....~ ..... 

İlan Tarif em iz 
Birinci •ahil• 400 lnıruı 
//tinci .ahil• 230 » 
O çüncii .ahil• 200 >> 
Dörclüncii .ahil• 100 n 
iç .ahileler 60 >> 
Son .ahil• 40 » 

Muayyf!n bir müddet zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarüemb:den istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir Larife derpiı 
edilmiştir. 

Son Peısta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese mürıtcaat edil· 
nıelldir: 

bincılı.lt Kollektlf Şirketi, 
Kabramanıade Han 

An.kara cadde.i 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
• S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem Uı')AKLlGlL 

Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 
PASTiL ANTiSEPTiK 

T eneffUs yollarile geçen hasta· 
h ki ara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, bron· 
şit, grip ve boğaz rahatsızhk· 

larında, ses kısıkhgında pek 
faydahdır. Bütün eczanelerde 
bulunur. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - lsTANBUL 


